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є підтримка роботи мітохондрій і вироблення до-
даткової енергії. 

Встановлено, що організм людини в нормі зда-
тен самостійно синтезувати L-карнітин у печінці 
та нирках шляхом перетворення метіоніну і лі-
зину за участі в цьому процесі достатньої кіль-
кості вітамінів С, групи В, іонів заліза та низки 
ферментів [1, 5], який з кров’ю транспортується 
в інші органи та тканини. При дефіциті хоча б 
одного із зазначених факторів його синтезу в ор-
ганізмі розвивається карнітинова недостатність. 
Але отримувати L-карнітин у невеликій кількості 
людина може з продуктів тваринного походжен-
ня, переважно м’яса, птиці, молока, сиру [1, 15]. 
Тому вегетаріанці відчувають постійний легкий 
дефіцит цієї важливої речовини. Нині визначено, 
що L-карнітин – це вітаміноподібна амінокисло-
та, споріднена з вітамінами групи В, тому іноді 
його ще називають вітаміном Вт та В11 [1, 4].

Існує кілька видів L-карнітину: ацетил-L-карні-
тин (алкар) вважається одним з найефективніших 
для покращання роботи мозку і усунення проявів 
нейродегенеративних недуг; пропіоніл-L-карні-
тин використовується для лікування захворювань 
серцево-судинної системи, зокрема, нормалізації 
артеріального тиску і захворювань периферичних 
судин; L-карнітин-L-тартрат – використовується 
у спортивній медицині для усунення больових 
відчуттів у м’язах та для прискорення процесів 
відновлення [29].

Саме ці властивості загального позитивного 
впливу на організм людини призвели до числен-
них наукових досліджень його застосування при 
різних ураженнях серцево-судинної системи [1, 
5]. У багатьох країнах світу, починаючи з 1980 
року й донині, проводяться масштабні детальні 
проспективні порівняльні контрольовані рандо-
мізовані наукові висліди та підводяться підсум-
ки позитивних впливів інфузійних і пероральних 
препаратів L-карнітину при різних ураженнях 
серцево-судинної системи в ряді метааналізів та 
аналітичних оглядів [5, 13, 19].

Подібні наукові підходи здійснені при деяких 
неврологічних патологіях, включаючи інсульти, 
та доведено нейропротективні властивості почи-
наючи з раннього періоду церебральної патології 
та впродовж періоду реабілітації таких хворих з 
прискоренням регресу клінічних проявів та мож-
ливістю скорочення тривалості реабілітаційного 
етапу [24, 29]. Отримані переконливі докази ефек-
тивності L-карнітину при хронічних порушеннях 

мозкового кровообігу, при дисциркуляторній ен-
цефалопатії, вертебробазилярній недостатності, 
при когнітивних порушеннях, нейродегенератив-
них ураженнях та доведений нейропротективний 
та геропротективний ефекти [32].

L-карнітин також успішно застосовується для 
лікування гастроентерологічних хворих, зокрема, 
при печінковій енцефалопатії на тлі цирозу пе-
чінки [4]. Важливу роль у патогенезі печінкової 
енцефалопатії відіграє накопичення в нервових 
структурах аміаку, що зумовлює порушення ней-
ротрансмітерних процесів, порушення функції 
гемато-енцефалічного бар’єру та набряк головно-
го мозку. Основним механізмом дії L-карнітину 
є стимуляція утворення сечовини та зниження 
концентрації аміаку в усіх тканинах організму та 
в тканинах мозку [4]. У більшості проведених до-
сліджень добова терапевтична доза (парентераль-
но чи орально) зазначається на рівні 1000, рідше 
2000 мг [1, 2].

Нині однією з важливих проблем сучасної ме-
дицини є глобальне зростання ожиріння та зумов-
лена ним неалкогольна жирова хвороба від стадій 
стеатогепатозу до цирозу печінки. Найбільш по-
ширеною та клінічно значимою є стадія стеато-
гепатиту. Вітчизняними вченими Т.Д. Звягінце-
вою та С.В. Глущенко [4] при цій недузі також 
встановлена карнітинова недостатність у вигляді 
зниження рівнів L-карнітину сироватки крові, по-
рушення мітохондріального транспорту вільних 
коротколанцюгових кислот та мітохондріальної 
дисфункції. Виявлене вдалося компенсувати ком-
плексним препаратом гепадіф, ключовим склад-
ником якого є L-карнітин.

Розкриті тонкі сторони механізму дії L-кар-
нітину на клітинному та поліорганному рівнях 
послужили підґрунтям застосовувати цей засіб 
у складних ситуаціях системного ураження ор-
ганізму. Нещодавно з’явилися дані рандомізова-
них досліджень про успішне інфузійне застосу-
вання високих доз L-карнітину в комплексному 
лікуванні септичного шоку, що сприяло редук-
ції комулятивної поліорганної недостатності 
[25, 30, 34, 35]. Проведена вдала апробація в 
комплексному лікуванні неінфузійних форм L-
карнітину при проведенні великих хірургічних 
операцій [33], у гемодіалізних пацієнтів [22, 
26, 27], при медикаментозних ушкодженнях ор-
ганів, особливо в онкології [21]. Для уточнення 
механізмів сприятливої дії L-карнітину на різ-
ні структури, зокрема, нейроструктури, й нині 


