КАРДІОЛОГІЯ
АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ
ǈ Ƴ ÖǔǞǡǠ ØǢǪǫ ØǭǮǬǲǣǯǬǮ ØǥǞǠȽǢǱǠǞȰØǨǞǲǣǢǮǦØǫǣǠȽǢǨǩǞǢǫǬסØǰǞØǣǨǯǰǮǣǫǬסØǪǣǢǦȰǫǬסØǢǬǭǬǪǬǡǦØ
ǐǣǮǫǬǭȽǩȵǯȵǨǬǡǬØǫǞȯȽǬǫǞǩȵǫǬǡǬØǪǣǢǦȰǫǬǡǬØǱǫȽǠǣǮǯǦǰǣǰǱØȽǪØƵǝØǁǬǮǟǞȰǣǠǯȵǨǬǡǬ

Можливості застосування фіксованої
комбінації левокарнітину та L-аргініну
при хронічній ішемічній хворобі серця
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У структурі захворювань серцевосудинної системи чільне місце посідає ІХС,
яка визнана однією з головних причин високої смертності, втрати працездатності
та зниження якості життя дорослого наͼͰͶͰΊΊ͵ΰ;ΰͼͬΐͽΐ ͽͪ͵ΐΰͬΰͪΐʹ͵ͻͪΑΐΰ<>
В Україні поширеність та захворюваність
на ІХС щороку зростає і складає серед дорослого населення 34,9 і 26,8% відповідно.
Смертність, асоційована з ІХС, становить
ΫͪΰΰͽͳͼͪͼͰͶͰΊ<>

ǍǯȮǜǭǩȻÖǭǮǬǜǮǡǟȻכÖ
ǨǡǠǤǦǜǨǡǩǮǪǣǩǪכÖǮǡǬǜǫȻכÖǍǍǃ
Вплинути на зменшення тягаря ССЗ
в Україні можна, якщо пацієнти отримуватимуть якісну медичну допомогу.
Лікування пацієнтів з ІХС проводиться
відповідно до затверджених протоколів,
розроблених на засадах доказової медицини. Препарати, які зазвичай призначаються для лікування ІХС, включають блокатори бета-адренорецепторів, інгібітори
ангіотензинперетворювального ферменту,
нітрати, статини та ін. Однак сьогодні все
більша кількість даних свідчить про те, що
ці препарати, крім своєї ефективності, асоціюються з низкою побічних ефектів, у т. ч.
із гепатотоксичністю. Отже, наразі залишається актуальним питання пошуку додаткових варіантів лікування пацієнтів з ІХС.
Останніми роками парадигма лікування пацієнтів з ІХС зазнає змін, що
пов’язано з еволюцією розуміння патогенезу цього захворювання. Сьогодні
у фокусі уваги дослідників – не лише
атеросклеротичні зміни у коронарних
судинах, а й ступінь ендотеліальної дисфункції, нестача енергетичних субстратів у мітохондріях кардіоміоцитів, стан
мікроциркуляторного русла, які зумовлюють ішемічні зміни, що відбуваються
на клітинному рівні. Саме тому сучасні
стратегії медикаментозної терапії пацієнтів з ІХС просуваються в напрямі інноваційних підходів, які забезпечують
не лише повноцінний коронарний кровоток, а й ефективну мікроциркуляцію,
корекцію ендотеліальної дисфункції,
а також підтримання енергетичних проͰͼΐͬͪΰͻΐͬΐ͵ͪͻͯΐͷΐͳͽΐͬ<>͆ͪͻͪͲΐ
все більший інтерес наукової спільноти
прикутий до препаратів, які виконують
функцію ендотеліо- та мембранопротекторів, а також інгібіторів катаболічних
ферментів. Одними з таких перспективних препаратів є амінокислоти L-карнітин
(левокарнітин) та L-аргінін.
Карнітин – природна речовина, що
бере участь в енергетичному метаболізмі,
а також метаболізмі кетонових тіл, при
цьому лише L-ізомер карнітину є біолоͭΐͪ͵ͽͳͬͳͷ<>͍ΐͲΐͶͭΐͪͻͶ·-͵ͪͻнітину пов’язана з регулюванням функціонального стану судин і забезпеченням
відповідного рівня мікроциркуляції оргаΐͬΐΰͽ͵ͪͳ<>͇ͼͫͶͳͬ;ͻͶ·-͵ͪͻΐͽͳ
виконує в енергетичному обміні в міокарді,
який відбувається при перенесенні вільних жирних кислот усередину мітохондрій,
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забезпечуючи в такий спосіб окисний метаболізм кардіоміоцитів і сприяючи нормальному функціонуванню серця. Відомо, що
за ішемії міокарда рівень L-карнітину різко
знижується, тоді як його введення сприяє
відновленню енергетичного балансу, що
допомагає кардіоміоцитам виживати
ͽͪΰͿ;͵ΐ;ͬͪͽͳͬΰ;ͷͬͪΐͰͷΐΑ<>
L-карнітин є компонентом препарату
ͷͰͽͪͫͶΐΑͯΐΑ͋ΐͬͻͰͶ·¡ 5*703-¡ ͿͪͻͷͪͰͬͽͳͪ͵ͷͺͪΐΊj͗ͻΐΊ͍ͪͻͷv Ί͵ͳʹ
показаний у складі комплексного лікування ІХС. Друга активна речовина препарату – L-аргінін, фізіологічне призначення якого полягає у регулюванні функціонального стану судин і забезпеченні
мікроциркуляції. Ключовим є те, що
амінокислота аргінін відповідає за виͻͫͶͰΊͻͰͶͪ͵ͼ;ͬͪͶ·ͭͿͪ͵ͽͻͪ/0 
який і бере участь у регуляторних мехаΐͲͷͪͼͰͻͰͬͼ;ͯͳΑͼͳͼͽͰͷͳ<>̓ͻΐͷ
того, L-аргінін чинить антигіпоксичну,
цитопротекторну, антиоксидантну, дезінтоксикаційну, мембраностабілізувальну
дію. Враховуючи зв’язок ІХС з підвищеним рівнем окисного стресу, запаленням
і дисліпідемією, застосування L-карнітину та L-аргініну може бути доцільним
у пацієнтів з ІХС з огляду на фізіологічні
Ϳ;͵ΐΑͳͪͷΐ͵ͳͼͶͽ<>

ƾǫǧǤǞÖ+ ǦǜǬǩȻǮǤǩǯÖǮǜÖ+ ǜǬǟȻǩȻǩǯÖ
ǩǜÖǫǪǦǜǣǩǤǦǤÖǧȻǫȻǠǩǪǟǪÖ
ǫǬǪǰȻǧȵ
Дисліпідемія, яка визначається як порушення функції та/або складу ліпідів
і ліпопротеїдів крові, – один із ключових
факторів ризику розвитку ССЗ. Отже, регулювання та підтримання оптимального
ліпідного профілю є критичним для запобігання ССЗ. Дані літератури свідчать, що
статини, які найчастіше призначаються
як гіполіпідемічні препарати, асоціюються
з розвитком серйозних побічних ефектів,
Ί͵ͽͷΐͺͪͽΐΑͽͪΰͭͰͺͪͽͽ͵ͼͳΐͼͽ·< >
Ці дані визначають потребу в пошуку препаратів, які б сприяли покращенню показників ліпідного профілю та демонстрували
гепатопротекторні ефекти, що важливо
при застосуванні статинів.
L-карнітин відіграє важливу фізіологічну роль у метаболізмі ліпідів, яка
полягає у перенесенні довголанцюгових
жирних кислот через внутрішню мітохондріальну мембрану для β-окислення та продукції аденозинтрифосфату
<>͆ͪΰͼ·ͭͯΐΐͼ;ΎͲͪͪ͵ΐͶ·͵ΐͼͽ·
наукових робіт, присвячених визначенню впливу L-карнітину на показники
Ͷΐͺΐͯͭ ͺͻͿΐͶΉ ͋ͪ͵  ͻͰͲ;Ͷ·ͽͪͽͳ
нещодавнього метааналізу О. Asbaghi
та співавт. (2020) продемонстрували, що
L-карнітин може сприятливо впливати
на ліпідний профіль, особливо на показники холестерину (ХС) ліпопротеїдів
ͳͲ·͵Α΄ΐͶ·ͼͽΐ ͽͻͳͭͶΐͰͻͳͯΐͬ ̻͋ <>
Результати іншого дослідження, в якому
брали участь дорослі пацієнти з ІХС, продемонстрували, що L-карнітин має антиͪͽͰͻͭͰΐͬͶͪͼͽͳͬͼͽΐ< >

L-аргінін – напівнезамінна амінокислота, що бере участь у декількох біохімічних процесах, у т. ч. у синтезі поліаміну,
детоксикації аміаку, імунній модуляції
та секреції таких гормонів, як глюкагон, гормон росту, інсулін. Ще в 1999 р.
"#MVNΐΰͼͺΐͬͪͬͽͯͬͰͶͳ ΰ΄ͪͻͭΐΐͳнить суттєвий вплив на атерогенез та його
еволюцію. Зокрема, результати доклінічних досліджень продемонстрували, що
тривале введення мишам аргініну значно
знижувало розростання атеросклеротичних бляшок, а це свідчить про те, що він
здатен бути перспективним препаратом
при захворюваннях, асоційованих з атеросклерозом, зокрема в разі ІХС. Результати нещодавнього систематичного огляду та метааналізу А. Hadi та співавт.
(2019) довели, що L-аргінін може значно
ͲͳͲͳͽͳͻΐͬͰ·̻͋;ΰ͵ͻͬΐ<>͌ͬͳͺͻͫ;ͬͪΐ #%BWPPE ΐΰ ͼͺΐͬͪͬͽ   ͬͳзначено, що прийом L-аргініну в хворих
із метаболічним синдромом значно зниͱ;ͬͪͬͻΐͬΐͭͶΉ͵Ͳͳͬΰ͵ͻͬΐͪͽ΄Ͱ ̻͋ 
а також співвідношення ХС / ліпопротеїͯΐͬͬͳͼ͵Α΄ΐͶ·ͼͽΐ<>͊ͱΐͯͪΐͫ;Ͷͳ
продемонстровані й в інших зарубіжних
ͯͼͶΐͯͱͰΊ<>

ǀǤǭǰǯǩǦȭȻȶÖǡǩǠǪǮǡǧȻȵÖ]Ö
ǭǫȻǧȳǩǤǥÖǫǬǡǠǤǦǮǪǬÖƳǑǍÖǮǜÖ
ǡǬǡǦǮǤǧȳǩǪכÖǠǤǭǰǯǩǦȭȻכÖǁǀ
̺ΐͯͺͬΐͯͯΰͼ;ͪͼͳͺͶͱͰ· ̾̽
корелює з розвитком макро- та мікроангіопатій і є незалежним фактором ризику
͊͊̀<>̾̽ͻͲͭͶΊͯͪΎͽ·ͼΊΊ͵ΰ͵Ͷΐΐͳʹ
прояв функціональних (дисфункція ендотелію) і структурних розладів кровопостачання статевого члена та як частина
генералізованого судинного ураження,
ͽͫͽͪΰͼ;ͪͼͷ;Ͱͽͪͺΐ̾̽ͬͬͪͱͪΎͽ·ͼΊ
ранньою ознакою системного ураження
судин, що може невдовзі спричинити кліΐͷͪΐͿͰͼͽͬͪ;͎͊͞<>
Відповідно до су часних поглядів,
ͼͬ;ͻͶ·;ΰͻͲͬͳͽ͵;̾̽ͷͪΎͷ͵ͼͳͯ ͪͲͽ;  ͵ͻΐͷ ͽͭ  ͻͲͬͳͽ͵; ̾̽
суттєво сприяє посилення вільнорадикального процесу та перекисного окислення в тканинах статевого члена. Дані
літератури свідчать, що за ІХС у хворих
ͲͳͱͰͪͺͻͯ;͵ΐΊ/0 Ί͵ͳʹΎͬͪͲͯͳлататором, що вивільняється з ендотелію
судин кавернозних тіл при сексуальній
ͼͽͳͷ;ͶΊΐΑ ͊ͬΎΉ ͰͻͭΉ  /0 ͼͺͻͳчиняє підвищення рівня циклічного
гуанозинмонофосфату, який обумовлює
розслаблення непосмугованих м’язів
кровоносних судин статевого члена, що
зрештою зумовлює збільшення приͺͶͳͬ;͵ͻͬΐ ͪΰͽͪ͵ͱͺΊͬ;ͰͻͰ͵ΐΑ<>
̀ͳͱͰΊͺͻͯ;͵ΐΑ/0mͯͳͲΰͰͽͪͺΐͬ
ͻͲͬͳͽ͵; ̾̽ -ͪͻͭΐΐmͼ ;ͫͼͽͻͪͽ ͯͶΊ
ͼͳͽͰͲ; /0 ͬΰ ͻͭͪΐͲͷΐ ͶΉͯͳͳ ̺ΰ ͯслідженні І. І. Горпінченко (2013) визначено, що застосування L-аргініну має
позитивний вплив на ерекцію в пацієнͽΐͬͲΰ̾̽ ͫ;ͷͬͶͰΉͰͯͽͰͶΐͪͶ·Ή
дисфункцією, що підтверджується суб’єктивною оцінкою хворих та об’єктивними
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показниками, які характеризують покра΄ͰΊ͵ͻͬͽ͵;ͬΰͼͽͪͽͰͬͷ;ͶͰΐ<>
Відомо, що L-карнітин може також зменшувати прояви оксидативного стресу та
покращувати показники ліпідного профілю, що важливо, оскільки атеросклеͻͲΰmͯͪͲΰͷͱͶͳͬͳͺͻͳͳ̾̽

ǌǪǧȳÖ+ ǦǜǬǩȻǮǤǩǯÖǮǜÖ+ ǜǬǟȻǩȻǩǯÖ
ǞÖǣǩǤǢǡǩǩȻÖǬǤǣǤǦǯÖǞǤǩǤǦǩǡǩǩȶÖÖ
ǣǨǡǩȯǡǩǩȻÖǞǤǬǜǢǡǩǪǭǮȻÖ
ǫǪǬǯȯǡǩȳÖǬǤǮǨǯÖǭǡǬȭȶ
Відомо, що кардіоміоцити не можуть самостійно синтезувати L-карнітин de novo
та мають отримувати його екзогенно. Дефіцит L-карнітину чи його транспортера має
особливо несприятливий вплив на кардіоміоцити й асоціюється з розвитком кардіоміопатії, серцевої аритмії та серцевої недостатності. Саме екзогенний L-карнітин
допомагає відновленню нормального окисного метаболізму та запасів енергії міокарда, а також у такий спосіб чинить позитивний ефект при лікуванні пацієнтів
із ССЗ. Систематичний огляд і метааналіз
13 рандомізованих контрольованих досліджень, проведений J. J. DiNicolantonio
та співавт. (2013), продемонстрував, що
застосування L-карнітину сприяє достовірному зниженню смертності від усіх
причин і з високим ступенем достовірності – зменшенню частоти розвитку шлу͵ͬΑͪͻͳͽͷΐΑͽͪΰͼͽͰ͵ͪͻͯΐΑΰ<>̽ͪΐ
літератури також свідчать, що L-карнітин
має здатність видаляти токсичні метаͫͶΐͽͳ ͪͰͽͳͶ̸̓ Ͳ ͷΐͽͯͻΐʹ <>
͋ͪ͵ͳͷͳͷ Ͳͪͼͽͼ;ͬͪΊ͵ͷͫΐͪΐΑ
L-аргініну та L-карнітину при ІХС є патогенетично обґрунтованим лікуванням
для зменшення порушень метаболізму
міокарда. Комбінація цих засобів забезпечує достовірне зменшення кількості
шлуночкових порушень ритму та знижує
частоту виникнення атріовентрикулярних блокад.
Вищезазначені дані визначають актуальність і практичну значимість застосування комбінації L-карнітину та L-аргініну
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пацієнтів із ССЗ. І. П. Вакалюк у своєму
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функції судин, антиоксидантного захисту
організму, а також підвищувало енергозабезпеченість кардіоміоцитів, яка супроводжувалася покращенням скоротливої
функції міокарда, зменшенням клініколабораторних проявів цитолітичного і хоͶͰͼͽͪͽͳͭͼͳͯͻͷΐͬ<>
Досить поширеним препаратом, який
лікарі часто призначають пацієнтам з ІХС,
є мельдоній, механізм дії котрого пов’язаний з інгібуванням синтезу карнітину.
Внаслідок антагоністичної взаємодії з карнітином одночасне призначення мельдонію та препаратів, які містять L- карнітин
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У такому випадку лікарю необхідно обрати, якому саме препарату варто віддати
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виявляється значно більше: переключення
ͷΐ͵ͪͻͯͪ ͪ ͽͻͳͷͪΊ ̸͍͋ ͶΊͷ
бета-окислення жирних кислот, видалення
недоокислених жирних кислот із мітохондрій, покращення за рахунок комплексного
складу (L-аргінін) функції ендотелію та доставки кисню до кардіоміоцитів.
Отже, сучасні дані підтверджують
доцільність застосування препарату
Тіворель® (TIVOR-L®, фармацевтична
компанія «Юрія-Фарм») при хронічній
ІХС та ЕД судинного генезу.
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