
ВСТУП

Альфа-ліпоєва кислота (ALA) є природним 
антиоксидантним ліпофільним з’єднан ням, 
яка діє як важливий кофактор для міто  хон-
дрі альних ферментів. Це підвищує ефек тив-
ність інших антиоксидантів, таких як глу та-
тіон, на 30–70%, особливо в культурах клітин 
печінки, легенів та нирок у лабораторії [1,2]. 
Комплекс ALA-DHLA має значення у від нов-

лен ні ліпідів білків та ДНК, пошкоджених 
окис  ленням [3]. ALA застосовується у пацієнтів 
з діабетом 2 типу для поліпшення контролю 
глікемії та зменшення симптомів діабетичної 
нейропатії, і в останні роки привертає увагу 
до ліку вання печінки та неврологічних захво-
рювань.
У цьому огляді ми проаналізували дію ALA в 
гінекології та акушерстві, зосередившись на її 
антиоксидантній та протизапальній дії.
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АНОТАЦІЯ
Альфа-ліпоєва кислота (ALA) — природний антиокси дант, синтезований рослинами і 
тваринами, ідентифіко ваний як каталітичний агент для окисного декарбоксилювання 
пірувату та α-кетоглутарату. У цьому огляді ми проаналізували дію ALA в гінекології 
та акушерстві, зосередившись, зокрема, на невропатичному болі, антиоксидантній 
та протизапальній дії. У PubMed та Cochrane Library було проведено всебічний по-
шук літератури англійською мовою про антиоксидантну та протизапальну дію ALA 
в гінекологічних та акушерських умовах. ALA знижує окислювальний стрес (ОС) 
та резистентність до інсуліну у жінок із синдромом полікістозних яєчників (СПКЯ). 
Поєднання N-ацетилцистеїну (NAC), альфа-ліпоєвої кислоти (ALA) та бромелаїну (Br) 
використовується для профілактики та лікування ендометріозу. У поєднанні з омега-3 
поліненасиченими жирними кислотами (n-3 PUFAs) та амітриптиліном застосовується 
для лікування вестибулодинії/синдрому подразненого сечового міхура (VBD/PBS). Пер-
спективним напрямком досліджень є добавка ALA у пацієнток із загрозою викидня для 
поліпшення резорбції субхоріальної гематоми. Крім того, ALA можна використовувати 
для профілактики діабетичної ембріопатії та передчасного розриву навколоплодової 
оболонки, спричиненої запаленням. На завершення, ALA можна безпечно використову-
вати для лікування невропатичного болю та як дієтичну підтримку під час вагітності.
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АЛЬФА-ЛІПОЄВА КИСЛОТА ПРИ 
СИНДРОМІ ПОЛІКІСТОЗУ ЯЄЧНИКІВ
На синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) 
страж дає від 4% до 12% жінок репродуктив-
ного віку. Він характе ризується гіпер андро-
генемією, аменореєю та ан ову ляцією [4].
Останні дані свідчать про те, що оксидатив-
ний стрес у жінок з СПКЯ збільшується через 
збільшення кількості вільних радика лів, що 
супроводжується знижен ням рів ня анти ок си-
дан тів у сироватці крові та анти  оксидант  ної 
активності ферментів. Підви щений рівень окси-
дантів погіршує резистен тність до інсуліну [5].
ALA відіграє роль у регуляції метаболізму 
глюкози та ліпідів, стимулюючи поглинання 
глюкози за допомогою внутрішньоклітинного 
перерозподілу транспортерів глюкози GLUT1 та 
GLUT4, подібно до того, як це від бува ється під 
дією інсуліну [6].
Все більше даних свідчать про те, що альфа-
ліпоєва кислота може покращити репродук-
тивну функцію та метаболічні параметри 
у жінок, уражених СПКЯ.
Одне з недавніх досліджень визначило ефек-
тивність комбінації 400 мг альфа-ліпоєвої 
кислоти та 1 г міо-інозитолу для зменшен-
ня інсулінорезистентності та викликаною 
глю   козним навантаженням гіперінсулінемією 
у групі з 36 пацієнток із СПКЯ, покращи-
ло секре цію гонадотропіну. У всіх пацієнток 
спостерігалося значне зниження рівня люте-
їнізуючого гормону (ЛГ) у сироватці крові 
та співвідношення лютеїнізуючого гормону 
до фолікулостимулюючого гормону (ЛГ:ФСГ), 
однак лише у пацієнток з гіперінсулінемічним 
СПКЯ спостерігалися варіації в оцінці індексу 
резистентності до інсуліну (HOMA-IR) та відпо-
відь на тест толерантності до глюкози (OGTT) 
вказували на значне підвищення чутливості 
до інсуліну [7].
Альфа-ліпоєва кислота та міо-інозитол, 
на додаток до лікування метформіном 1,7 г 
та кож показали кращу реакцію з точки зору 
гіпер анд рогенії, ІМТ та індексу HOMA, ніж мет-
формін 3 г окремо у жінок із СПКЯ [8].
Раго та співавт. оцінили ефект курсу лікування 
2 г міо-інозитолу та 800 мг ALA у групі з 37 па-
цієнток із СПКЯ, які не пройшли ICSI (ІКСІ) та 
не завагітніли. Через 3 місяці лікування були 
отримані результати, що свідчили про сут-
тєвий вплив на рівень інсуліну, ІМТ та об’єм 
яєчників, хоча розвиток вагітності та якість 
ооцитів були подібні до пацієнток, які прий-
мали лише міо-інозитол [9].

В іншому недавньому дослідженні 30 моло-
дих жінок, у яких був СПКЯ з резистентністю 
до інсуліну, лікували або комбінацією 1 г міо-
інозитолу, 5 мг монаколіну К та 400 мг ліпоєвої 
кислоти протягом 6 місяців або подвійною 
дозою 2 г міо-інозитолу, 10 мг монаколіну К, 
800 мг ліпоєвої кислоти протягом 6 місяців.
У поєднанні з моноколіном K, природним ста-
тином, лікування міо-інозитолом та ALA пока-
зало дозозалежне поліпшення ІМТ, дисліпідемії 
та симптомів, пов’язаних з гіперандрогенією, 
таких як гірсутизм та порушення менстру-
ального циклу [10]. Лікування комбінацією 
1 г D-хіро-інозитолу (DCI) та 600 мг ALA щод-
ня протягом 180 днів у порівнянні з гру-
пою, у якій не проводилося лікування, з со-
рока шести жінок (26 у досліджуваній та 
20 у контрольній групах) репродуктивного віку 
із СПКЯ призвело до подібних результатів з 
точки зору клінічних та метаболічних особли-
востей. Проте у досліджуваній групі HOMA-IR 
рівень інсуліну, ліпідний профіль та частота 
менструальних циклів значно покращились 
[5]. Машарані та ін. вводили препарат ALA з 
контрольованим вивільненням 600 мг двічі 
на день протягом 16 тижнів у групі що склада-
лася з 6 худорлявих жінок з СПКЯ. Незважа ючи 
на відсутність важкої інсулінорезистентності 
у цієї групи пацієнток, терапія ALA з контро-
льованим вивільненням призвела до знижен-
ня рівня три гліцеридів, поліпшення чутливості 
до інсуліну та частот и менструальних циклів 
[4]. У недавньому до слідженні Геназзані та 
співавт. описано поліпшення метаболічних 
порушень у жінок із ожирінням та СПКЯ, що 
страждають на ожиріння та діабет з ораль-
ним прийомом на добу 400 мг ALA. Прак-
тично введення ALA покращило чутливість 
до інсуліну, особливо у пацієнтів з цукровим 
діабетом, з дефектом функції та/або синтезом 
мітохондріальної LASY (синтази ліпоєвої кис-
лоти). Потрібно відмітити, що зниження рівня 
тригліцеридів та АсАТ у плазмі крові значно 
покращило та/або захистило функцію печінки 
у цих пацієнтів, зменшивши ризик розвитку 
порушень функцій печінки [11].

АЛЬФА-ЛІПОЄВА КИСЛОТА ТА БЕЗПЛІДДЯ
На розвиток та дозрівання фолікулів in vitro 
впливає багато факторів, і окислювальний 
стрес (ОС), який, схоже, відіграє ключову роль 
[12].
У фізіологічних умовах утворення активних 
форм кисню (ROS) відбувається під час різних 
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клітинних мета болічних реакцій, які врівно-
важуються системами анти оксидантного за-
хисту. При дослідах in vitro вищий рівень 
кисню та відсутність фізіологічних механізмів 
захисту від АФК призводять до окислюваль-
ного стресу ОС [13]. Крім того, це вже було 
показано, що ОС може бути індукований під 
час допоміжних репродуктивних процедур, 
маніпуляцій з гаметами та ембріонами [14].
Талебі та співавт. досліджували вплив ALA 
на ізо льо вані преантральні фолікули у мишей. 
ALA (100 мкм) підвищував рівень за галь ної 
фолікулярної анти окси   дантної здат ності (ТАС), 
знизив рівень ROS і по кращив компетентність 
розвитку преантральних фолі  кулів in vitro. 
При введенні 100 мкм ALA швидкість роз витку 
фолікулів, ооцитів та ембріонів була значно 
вищою, ніж у інших груп (p <.05) [15].
Заверех та співавт. підтвердили, що ALA зни-
жує ROS та підвищує TAC, але не може впли-
вати на швидкість дозрівання як кумулюсних 
ооцитарних комплексів (COC), так і денудова-
них ооцитів (DO) на першому або другому ета-
пах дозрівання in vitro [16].
В іншому дослідженні, проведеному Авічі та 
співавт. [17] вивчали вплив ALA та альфа-
токоферолу (ATF) на запобігання ток сич ного 
ефекту, спричиненого впливом біс фе нолу A 
(BPA), який можна зустріти всюди в повсяк-
денному житті, та, як стверджується, викликає 
ОС у тканинах яєчників.
Окрім ендокринної руйнуючої дії, дослідження 
показали, що він спричиняє клітинне по-
шкодження білкових та ліпідних струк-
тур через АФК у тканинах, де накопичується 
BPA [18]. Введення ALA (100 мг/кг/день) та 
ATF (20 мг/кг/день) самкам щурів протягом 
30 днів запобігало перекисному окиснен-
ню ліпідів у печінці та яєчниках самок щурів, 
спричинене введенням BPA.
Крім того, старіння та вікові патології часто асо-
цію ються із втратою функції мітохондрій, го-
ловним чином через мутації та делеції мтДНК. 
В ооцитах низь кий рівень окисного фосфо-
рилювання мітохондрій може спостерігатися 
протягом 40 років до дозрівання фолі кула та 
овуляції, що ще більше збільшує ризик мутацій 
мтДНК. Результатом є підвищений рівень анеу-
плоїдії, особливо трисомій, що спостерігається 
у дітей літніх жінок. Також виявляється пору-
шення окис  ного фосфорилювання та вироблен-
ня АТФ у фо лікулах жінок старшого віку. Було 
продемонстровано, що потенціал імплантації 
ембріона корелює із вмістом АТФ в ембріоні [19]. 

Також є дані, що введення Коензиму Q10, без 
застосування ALA та ресвератролу, призводить 
до збільшення кількості ооцитів та параметрів 
мітохондріальної активності ооцитів, подібно 
до ооцитів молодих контролерів ICR [20]. На 
противагу лише введенню ALA, комбінація ALA 
та іно зи толів не тільки модулює рівень інсуліну 
в плазмі, але і завдяки інозитолам покращує 
стан репродуктивних шляхів завдяки впливу 
на передачу сигналу ФСГ [7,11].

РОЛЬ АЛЬФА-ЛІПОЄВОЇ  
КИСЛОТИ У ЛІКУВАННІ ЕНДОМЕТРІОЗУ  
ТА ВЕСТИБУЛОДИНІЇ
В етіології хронічного тазового болю оксида-
тивний стрес займає провідну роль [21]. 
40–87% жінок із хронічними тазовими болями 
мають ендометріоз [22]. У двох дослідженнях 
[23,24] для лікування ендо метріозу оцінювали 
антиоксидантні речовини, серед яких альфа-
ліпоєва кислота.
Августіно та ін., виявили зв’язок 1000 мкг/мл 
N-ацетил цис теїну (NAC), 500 мкг/мл ALA та 
50 мкг/мл бромелаїну для ліку вання ендомет-
ріозу на мишах in vivo та in vitro. Вони оцінювали 
ознаки тяжкого ком бі нованого імуно дифіциту 
(SCID) на мишах, яким в черевну порожни-
ну вводили ендометріотичну тканину людини. 
У дослідній групі мишей значно зменшилась 
кількість кіст порівняно з контрольною групою 
тварин. При цьому порівняли експресію моле-
кули адгезії судинної клітини-1 (VCAM1), яка 
відіграє вирішальну роль у регу ляції запаль-
ного процесу, на ендометріотичних кліти нах 
ендотелію (ЕЕС), не оброблених, стимульованих 
протягом 12 год. TNF-α та оброблених TNF-α 
попередньо інкубований протягом 72 год. з 
NAC, ALA та Br, як окремо або спільно. Було ви-
явлено значне зниження рівня VCAM1 лише при 
поєднанні препаратів. Врешті, автори зауважи-
ли, що поєднання NAC/АLA/Br змогло спричи-
нити статистично значуще (р<.05) збільшення 
апоптозу EES. Тобто, поєднання NAC/ALA/Br 
може мати потенційне терапевтичне застосу-
вання для профілактики та лікування пацієнтів 
з ендометріозом [23].
Карузо та ін. оцінили вплив комбінації 300 мг 
пальмітоетаноламіду (PEA) та 300 мг ALA 
на якість життя та статеву функцію у 56 жінок 
із хронічними тазовими болями, пов’язаними 
з ендометріозом. Вивчалась інтенсивність бо-
лю в малому тазу, оцінювалась якість життя 
та якість сексуальної активності. Вони не ви-
явили суттєвих відмінностей в якості життя 
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та статевій активності протягом перших трьох 
місяців лікування, на 6-му та 9-му місяці при-
йому препарату, але відмічалось значне змен-
шення хронічного тазового болю, дисменореї 
та диспареунії [24].
Ще одне дослідження оцінило роль ALA 
у поєд нанні з поліненасиченими жирними 
кислотами омега-3 (n-3 PUFAs) у поєднанні з 
терапією амітриптиліном у пацієнток з вести-
булодинією/синдромом подразненого сечово-
го міхура (VBD/PBS). 84 жінкам рандомно були 
призначено амітриптилін або амітриптилін 
плюс АLА 600 мг, плюс докозагексаєнова кис-
лота 250 мг та ейкозапентаєнова кислота 
16,67 мг протягом 12 тижнів. Після лікування 
зни ження індексу болю та ступеня диспареунії 
мало більшу статистичну значимість у групі 
амітриптиліну плюс ALA та n-3 PUFA [25].

СИНДРОМ ПОДРАЗНЕНОГО СЕЧОВОГО 
МІХУРА (ІНТЕРСТИЦІАЛЬНИЙ ЦИСТИТ)  
ТА АЛЬФА-ЛІПОЄВА КИСЛОТА
Інтерстиціальний цистит (ІС) — це хронічний 
синд ром, що характеризується частим та бо-
лючим сечовипусканням, болем в малому тазу 
та ніктурією при відсутності бактеріальної 
інфекції або будь-якої іншої ідентифікованої 
пато логії [26]. Пероральні трициклічні анти-
депресанти зазвичай використовуються для 
лікування болю у вульві при синдромі под-
разненого сечового міхура (PBS)/IС, при цьо-
му амітриптилін використовується як засіб 
першої лінії.
Муріна та співавт. з’ясували, що додавання 
ALA/n-3 PUFAs до лікування амітриптиліном 
у пацієнток із синд ро мом подразненого сечо-
вого міхура (PBS) покращує результати і може 
дозволити зменшити дозу амітриптиліну, що 
може призвести до меншої кількості побічних 
ефектів [25].
Виявлено, що експресія уротелію хемокінового 
фракталкіну (CX3CL1) та його рецептора 
(CX3CR1) помітно підвищує розвиток хро-
ніч ного циститу у піддослідних мишей [27]. 
Юри дулла та ін. продемонстрували надійну 
регуляцію як CXCL1, так і CXCR1 в уротелії під 
дією циклофосфамід (CYP)-індукованого ци-
ститу у щурів [27]. CYP-індукований цистит 
у щурів дуже нагадує особливості перебігу 
інтерстиціального циститу у людей [28], ці спо-
стереження встановлюють зниження регуляції 
фракталкіну як потенційної мішені для терапії 
цієї патології. Продемонстровано, що ALA діє 
як ефективний засіб для зменшення експресії 

мРНК і білка фракталкіну, а також опосеред-
кованих фракталкіном запальних процесів 
[29]; по-друге, ALA має здатність інгібувати 
TNF-α-інду ковану експресію фракталкіну 
[30]. ALA може зменшити шкідливий вплив 
висо кого рівня окисного стресу в запале-
них тканинах сечового міхура завдяки своїй 
потуж ній антиоксидантній активності [31]. 
В цілому ці спостереження свідчать про те, 
що ALA може представляти нову фармакоте-
рапевтичну стратегію в клінічному лікуванні 
інтерстиціального циститу.

АЛЬФА-ЛІПОЄВА КИСЛОТА ТА ВИКИДЕНЬ
Загроза викидня — це клінічний стан вагітності, 
який виникає протягом перших 20 тижнів 
майже у 20% вагітностей. Субхоріальна ге-
матома є причиною вагінальних кровотеч 
у 18% випадків і може збільшити ризик втра-
ти вагітності в 46% внаслідок імунного та 
запаль ного стану [32,33]. У патогенезі викид-
ня важливу роль відіграють цитокіни. Було 
проведено багато клінічних випробувань 
на людях для визначення ефективності та 
переносимості ALA у вагітних. Константіно та 
співавт. підтвердили безпеку прийому 1200 мг 
1 р/д внутрішньовенно або 600 мг 1 р/д внут-
рішньовенно протягом 3 тижнів з подальшим 
застосуванням 600 мг тричі на день перо-
рально протягом 6 місяців у вагітних [34].
Застосування ALA у пацієнток із загрозою ви-
кидня для поліпшення резорбції субхоріальної 
гематоми є перспективним напрямком дослі-
джень. Під час аборту спостерігається підви-
щення рівня TNF-α, IL2, TNF-β та INFγ, 
інду ко ваного TH1, а також збільшення проза-
пального IL-6, що секретується TH2.
Монастра та ін. у своїй роботі оцінювали дію 
ALA у профілактиці викидня. ALA знижує 
рівень запальних цитокінів, таких як TNF-α, 
IL-1β, IL-6, IL-8, IL-17 та INFγ, в той час як 
вона індукує вивільнення протизапально-
го IL-10. Інші молекули можуть брати участь 
у механізмі розрішення субхоріальної гемато-
ми. Ендотеліальний фактор росту судин (VEGF) 
стимулює епітелізацію та відкладення кола-
гену у ранах, а актин альфа-гладких м’язів 
(альфа-SMA) бере участь у фіброгенезі [35–37].
ALA може збільшувати VEGF, як було проде-
монстровано в дослідженні, проведеному 
на щурах Міцілі та співавт. з посиленням за-
гоєння ран при пошкодженні на повну товщи-
ну матки. Крім того, запалення є корисним 
механізмом імплантації при фізіологічній 
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вагіт ності зі збільшенням IL-17, що виділяється 
Th17, але надмірна експресія IL-17 може за-
вдати шкоди розвитку ембріона. Натомість 
клітини Treg беруть участь в імунорегуляції 
та індукції толерантності [38]. ALA пригнічує 
кількість Th17 і збільшує кількість Treg клі-
ти ни селезінки [34,39].
Поркаро та співавт. провели рандомізоване 
контрольоване клінічне дослідження на 
вагіт них жінках із загрозою викидня, щоб 
пере ві рити роль добавки ALA (600 мг перо-
рально) у покращенні стандартного ліку-
вання вагі нальними супозиторіями про-
гестерону, у загоєнні субхоріальних гема-
том, а також у зменшенні вагінальних крово-
теч, болю в животі та скороченні матки. Гру-
па, яка отри мувала прогестерон та ALA, мала 
кращий та швидший розвиток протягом пер-
ших 20 тижнів гестації. Ознаки загрози пере-
ривання вагітності зменшувались або зника-
ли у групі, яка отримувала ALA плюс проге-
стерон, швидше, ніж у групі, яка отримувала 
лише прогестерон. Відбувалось загоєння рани 
матки та резорбція гематоми у пацієнток, які 
отримували ALA [40].
Костантино та співавт. вивчали введення 
400 мг вагі нального прогестерону або 10 мг 
вагінально ALA 62 вагітним жінкам у першо-
му триместрі вагітності із загрозою викид-
ня та субхоріальною гематомою. У групі жі-
нок які приймали ALA субхоріальна гемато-
ма розсмоктується швидше порівняно з вияв-
леним прогресуванням у групі прогестерону. 
Кількість викид нів була меншою в групі жінок, 
які приймали ALA порівняно з групою проге-
стерону [41].

АЛЬФА-ЛІПОЄВА КИСЛОТА  
ТА ГЕСТАЦІЙНИЙ ДІАБЕТ
Відомо, що гестаційний діабет у матері (GDM) 
підви щує ризик вроджених вад розвитку 
[42,43]. Деякі дослідження оцінювали захисну 
дію ліпоєвої кислоти (LA) на результат розвит-
ку плоду матерів з діабетом.
Кафлан та співавт. вивчали плацентарну тка-
нину жінок із GDM і виявили, що у відповідь 
на окислювальний стрес активність зв’язу-
вання ДНК TNF-α, 8-ізопростану та ДНК-
зв’я  зуючої активності ядерного фактора-KB 
(NF-KB) значно підвищилися (20-кратний, 
2-кратний та 35% відповідно p<.01). І навпа-
ки, не спостерігалося значного збільшення 
тканин плаценти GDM [44]. На основі цієї 
інфор мації ми припускаємо, що анти окси-

дантна активність LA може бути ефектив-
ною у запобіганні діабетичної ембріопатії. 
Насправді, існува ли різні повідомлення, які 
вказують на корисний ефект ALA у запобіганні 
діабетичної ембріопатії у щурів [45–47]. Зо-
крема, Сугімура та ін. щодня вводили або ALA 
(100 мг/кг маси тіла) або фізіологічний роз-
чин між 0 та 18 гестаційними днями вагітних 
мишей з діабетом та без діабету. Використан-
ня ALA зменшило частоту серцево-судинних 
вад розвитку з 30% до 3%, скелетних вад роз-
витку з 29% до 6%, зовнішніх вад розвитку з 
39% до 11% та дефектів нервової трубки з 30% 
до 8% [45]. Дослідження in vitro, проведене 
на ендотеліальних клітинах пуповинної вени 
людини (HUVECs), демонструє, що як щито-
лисник азійський (Centella asiatica, CA), так і 
ALA, або їх комбінація, здат ні зменшити за-
пальну реакцію, вроджені вади роз витку та 
потенційно небезпечний для ендотелію хро-
нічний вплив гіперглікемії in vivo [48].

АЛЬФА-ЛІПОЄВА КИСЛОТА  
ТА ПЕРЕДЧАСНИЙ РОЗРИВ  
ПЛОДОВИХ ОБОЛОНОК
Передчасні пологи є однією з основних при-
чин смертності та захворюваності новона-
роджених [49]. У третини випадків передчас-
них по логів пусковим меха нізмом є передчас-
ний розрив плодової оболонки (pPROM). Існує 
гіпотеза, що плодові мембра ни ослаблені і 
в кінцевому підсумку руйнуються в результаті 
ремоделювання колагену та апоптозу [50,51]. 
Модернізація тканин була тісно пов’язана з 
виробництвом актив них форм кисню (АФК), 
які індукують матриксну метало протеїназу 9 
(MMP9) та простагландини [52]. Тому анти-
оксиданти були запропоновані як потенційні 
інгібі тори передчасного ремоделювання пло-
до вої оболонки та передчасного її розриву.
Мур і інш. у 2009 р. [53] відзначили, що ALA 
інгібує індуковане TNF послаблення, змен-
шуючи вивільнення MMP9 та PGE 2 у куль-
тивованих in vitro фетальних мембранах TNF 
та IL1B-індукований MMP9 культивованих 
клітин епітелію амніону. pPROM асо ціюється 
з децидуальними крововиливами, що спри-
чиняють вироблення тромбіну [54–57]. Мур 
та співавт., у 2010 р. [58] продемонструва-
ли, що тромбін викликав слабкість мембран 
плода in vitro залежно від дози та ремоде-
лювання колагену в складі амніону з фраг-
ментами FM шляхом індукції білка MMP9. 
Взаємодія ALA з фрагментами FM інгібувала 



індуковане тромбіном ослаблення FM і зни-
жувала індуковане тромбіном збільшення 
MMP9 в компоненті амніону.
Кумар та співавт. у 2011 р. підтвердили, що 
тромбін ослаблював ізольований АМ дозоза-
лежним чином. Пре-інкубація з ALA повністю 
інгібувала індуковане тром біном послаблен-
ня АМ та інгібувала індуковане тром біном 
збільшення MMP9 [59].

ВИСНОВКИ
ALA — перспективний антиоксидант в гіне-
кології. Першою галуззю застосування є ліку-
вання невропатичного болю, а дослі дження 
третього етапу продемонстрували роль ALA 
у лікуванні дисменореї та болю у вульві.
Дослідження на пацієнтах із СПКЯ проде-
монстрували поліпшення стану аменореї 
та гіперандрогенії з позитивним впливом 
на фертильність. Застосування ALA на без-
плід них пацієнтах не тестувалось на третьому 
етапі досліджень, але інші дослідження пока-
зують необхідність для оцінки цього антиок-

сиданта у лікуванні безпліддя.
Використання ALA як дієтичної добавки під 
час вагітності значно зросло за останні роки. 
Були проведені різні дослідження для вивчен-
ня не тільки його ефективності, але й безпеки 
у профілактиці pPROM та гестаційного діабету, 
хоча для оцінки його переносимості потрібні 
подальші дослідження.
Що стосується дозування у людей, пероральні 
добавки ALA у дозах до 2400 мг/добу та внут-
рішньовенне введення 600 мг/добу не мали 
побічних ефектів [60]. Ці дослідження прово-
дили переважно на тваринах або на невеликій 
кількості пацієнток, і це є їх основним недо-
ліком. Подібні дослідження in vivo, з більшим 
обсягом вибірки необхідні для підтвердження 
біоло гічного значення цих знахідок. Важ-
ливо зосередитись на іншому недоліку ALA: 
її вартість. Ми також помітили, що май-
же у всіх дослідженнях ALA завжди вводи-
ли в комбінації з іншими препаратами. Тому, 
на наш погляд, необхідні подальші дослі-
дження для оцінки її реальних переваг.
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 y гестозу;
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 y коагулопатій, антифосфоліпідного синдрому;

 y невиношування.
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