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Мета – проаналізувати наукові дані застосування засобів 
із L-карнітину в медичній практиці та перспективи його за-
стосування у хворих з явищами полі- та коморбідності. 

Матеріал	та	методи. Здійснений науковий пошук у дру-
кованих і електронних виданнях, пошукових наукових базах 
із застосуванням методів аналізу, порівняння та узагальнен-
ня. Наведені попередні результати застосування одного із 
засобів L-карнітину у пацієнтів із постковідним синдромом.

Результати. Інформаційний матеріал свідчить про ши-
рокий спектр застосування засобів із L-карнітину в різних 
галузях медицини вікових груп: від новонароджених до ста-
речого віку при найбільш поширених ураженнях майже всіх 
органів та систем. Розкриті тонкі механізми позитивного 
впливу L-карнітину, включаючи порушення функцій клі-
тинних мітохондрій, дають підстави широкого застосування 
у пацієнтів із полі- та коморбідністю чи іншими захворю-
ваннями системного характеру. В цьому аспекті вбачається 
перспективність застосування полікомпонентних засобів на 
основі L-карнітину з доповнюючими його властивості якос-
тями.

Авторами здійснено застосування комплексного засобу 
L-карнітину, цинку та селену у хворих із постковідним син-
дромом та отримані суттєві позитивні результати.

Висновок.	 Моно- та посилені іншими активними чин-
никами полікомпонентні засоби L-карнітину перспективні в 
комплексному лікуванні хворих із полі- та коморбідністю, 
явищами постковідного синдрому в якості допоміжних за-
собів.
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Цель – проанализировать научные данные применения 
средств с L-карнитином в медицинской практике и перспек-
тивы его применения у больных с явлениями поли- и комор-
бидности.

Материал	 и	 методы.	 Проведен научный поиск в пе-
чатных и электронных изданиях, поисковых научных базах 
с применением методов анализа, сравнения и обобщения. 
Приведены предварительные результаты применения одно-
го из средств L-карнитина у пациентов с постковидним син-
дромом.

Результаты. Информационный материал свидетельс-
твует о широком спектре применения средств с L-карнити-
ном в различных областях медицины, возрастных групп от 
новорожденных до старческого возраста при наиболее рас-

пространенных поражениях почти всех органов и систем. 
Раскрытые тонкие механизмы положительного влияния L-
карнитина, включая нарушения функций клеточных мито-
хондрий, дают основания широкого применения у пациентов 
с поли- и коморбидностью или другими заболеваниями сис-
темного характера. В этом аспекте представляется перспек-
тивным применение поликомпонентных средств на основе 
L-карнитина с дополняющими его свойства качествами.

Авторами осуществлено применение комплексного 
средства L-карнитина, цинка и селена у больных с постко-
видным синдромом и получены существенные положитель-
ные результаты.

Вывод.	Моно- и усиленные другими активными фактора-
ми поликомпонентные средства L-карнитина перспективны 
в комплексном лечении больных с поли- и коморбидностью, 
явлениями постковидного синдрома в качестве вспомога-
тельных средств.
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Purpose – to analyze scientific data on the use of drugs with 
L-carnitine in medical practice and the prospects for its use in 
patients with poly- and comorbidity.

Material	 and	 methods.	 Conducted scientific search in 
printed and electronic publications, search scientific databases 
using methods of analysis, comparison and generalization. 
Preliminary results of the use of one of the L-carnitine agents in 
patients with postcoid syndrome are presented.

Results. Information material testifies to a wide range 
of applications of drugs with L-carnitine in various fields of 
medicine, age groups from newborns to old age, with the most 
common lesions of almost all organs and systems. The thorough 
mechanisms of the positive effect of L-carnitine , including 
dysfunctions of cellular mitochondria, have been disclosed 
and give grounds for widespread use in patients with poly- and 
comorbidity or other systemic diseases.In this aspect, the use of 
multicomponent preparations based on L-carnitine with qualities 
complementary to its properties seems promising.

The authors used a complex agent of L-carnitine, zinc and 
selenium in patients with postcovid syndrome and obtained 
significant positive results.

Conclusion.	Mono- and multi-component L-carnitine agents, 
reinforced by other active factors, are promising in the complex 
treatment of patients with poly- and comorbidity, symptoms of 
postcoid syndrome as adjuvants.
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