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Мета	роботи – проаналізувати наукові досяг-
нення останніх років з використанням засобів з 
L-карнітином у медичній практиці в контексті ок-
ремих патологічних станів та перспектив застосу-
вання в аспекті полі- і коморбідних захворювань. 

Матеріали	та	методи	дослідження
Здійснений науковий пошук в друкованих та 

електронних виданнях, пошукових наукових ба-
зах, Державному реєстрі лікарських засобів Ук-
раїни із застосуванням методів аналізу, порівнян-
ня і узагальнення інформаційних даних. Наведені 
попередні результати власних досліджень засто-
сування полікомпонентного препарату L-карніти-
ну у хворих із постковідним синдромом.

Результати	дослідження	та	їх	обговорення.
Протягом понад столітньої історії з моменту 

відкриття L-карнітину накопичено величезний 
масив наукових матеріалів про його поширен-
ня в природі, біологічні функції та застосування 
в медицині [1, 5, 9]. Більшість експерименталь-
них досліджень функціональної ролі L-карнітину 
здійснена в 1960-1970 рр, а з 1980 року він стає 
комерційно доступним у галузі медицини і вете-
ринарії [1, 29]. На сьогоднішній день доведено, 
що L-карнітин є необхідним для життєдіяльності 
організму людини. Він нормалізує обмінні про-
цеси, стимулює клітинний енергообмін, усуває 
енергодефіцит, підвищує адаптаційні можли-
вості організму, зміцнює імунітет, усуває втому 
і перевтому, зменшує м’язову слабкість, виявляє 
анаболічну і антигіпоксичну, антитиреоїдну, ан-
тиапоптичну дії, підвищує апетит при його ослаб-
ленні, активує жировий обмін, сприяючи знижен-
ню ваги [5, 9]. Основним завданням L-карнітину 

Актуальність. В аспекті здоров’я націй та 
народів світу кінець ХХ і початок ХХІ століть 
знаменується популяційним його погіршенням зі 
зростанням полі- і коморідності внаслідок еколо-
гічного неблагополуччя, хімічного забруднення 
ґрунтів та водного басейну, а за цього й продукції 
аграрного, тваринницького секторів, птахівниц-
тва та зниження біологічної цінності сучасної їжі 
[12, 14]. Чималий внесок в цю проблему вносять 
шалені ритми життя та супутні їм хронічні стре-
си. Тому проблема полі- та коморбідності стала 
однією з найактуальніших для сучасної медицини 
[16, 17]. Наукові дослідження останніх десятиліть 
в цьому аспекті свідчать, що в основі зазначених 
явищ лежать спільні неспецифічні патогенетичні 
ланки: ендотеліальна дисфункція, оксидативний 
та нітрозитивний стрес, низькорівневе системне 
запалення, судинно-метаболічні порушення на 
системному, органному, клітинному рівнях [8]. 
Лікування таких пацієнтів є досить складним: 
використання лікарських засобів за узгодженими 
рекомендаціями міжнародних фахових організа-
цій за основним захворюванням є недостатнім, а 
вимушене додаткове застосування ліків за наяв-
ними коморбідними процесами породжує виму-
шену поліпрагмазію, загрози побічних ефектів 
та ускладнень, здорожчує процес лікування. На 
думку провідного вченого України акад. В.М. Ко-
валенка, одним із ефективних шляхів вирішення 
проблеми лікування хворих із полі- та коморбід-
ністю є пошук і апробація засобів багатогранної 
біохімічної та поліорганної дії, що діють пере-
важно через вищезазначені неспецифічні загаль-
нопатологічні ланки [8]. 

Одним із таких чинників може розглядатися 
L-карнітин.


