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проводяться експериментальні дослідження 
[18, 20, 28, 37, 38].

Проте найбільш глибокі дослідження механіз-
му дії L-карнітину, проведенні при захворюваннях 
серцево-судинної системи, зокрема інфаркті міо-
карда, висвітлені в літературному огляді Н.А. Ів-
чиної і спіавт. [5]. Зазначається, що позитивна дія 
L-карнітину є багатофакторною, але на клітинному 
рівні покращання енергетичного метаболізму в мі-
тохондріях кардіоміоцитів відбувається за рахунок 
посилення транспорту довголанцюгових жирних 
кислот з цитозолю в мітохондріальний матрикс з 
подальшим β-окисненням і видаленням токсич-
них недоокислених залишків жирних кислот [31]. 
Встановлено, що L-карнітин сприяє також знижен-
ню частоти шлуночкових аритмій після інфаркту 
міокарда, зниженню смертності від різних причин, 
зменшенню явищ дисліпідемії [5, 13]. Доведено 
вплив L-карнітину на адипоцитокін апелін, який є 
важливим регулятором роботи серцевого м’яза, та 
експресію в серцевих м’язах рецепторів апеліну.

Відомо, що система апелін/апелінорецептори 
бере участь у численних фізіологічних функціях, 
зокрема, ангіогенезі, гомеостазі рідин і регуляції 
енергетичного обміну. Зазначене дає підстави пе-
редбачати, що цей напрямок впливу L-карнітину 
може стати новою ціллю фармакологічного втру-
чання при лікуванні багатьох інших захворювань, 
окрім серцево-судинної системи [5].

Іншим шляхом позитивного впливу L-карніти-
ну при інфаркті міокарда є покращання синтезу 
в плазмі крові триметиламіну-N-оксиду (ТМАО), 
хімічні та біологічні властивості його, дієтичні 
джерела якого нещодавно встановлені M.Ufnal 
і співавт. [39]. Припускається ймовірна участь 
ТМАО в етіології серцево-судинних захворю-
вань, серцевої, ниркової недостатності, цукро-
вого діабету та ін. [39]. ТМАО як біологічно ак-
тивна молекула, вважається промоутером різних 
хронічних захворювань, в т.ч. атеросклеротично-
го характеру. 

У здорової людини кишкові бактерії виробля-
ють попередник ТМАО – триметиламін зі сполук, 
що містять карнітин, холін чи ацетилхолін. Більша 
частина триметиламіну всмоктується в порталь-
ну систему та в печінці ферментативним шляхом 
окиснюється до ТМАО [39]. При застосуванні 
антибіотиків чи тривалому дисбіозі кишечнику, 
особливо в осіб старших вікових груп, спостері-
гається зниження в крові рівня ТМАО. Тому ци-
ми авторами зниження утворення триметиламіну 

в кишечнику розглядається як фактор розвитку 
атеросклерозу, серцево-судинних захворювань, 
інсульту та прискореного старіння.

Аналіз більшості публікацій свідчить, що L-
карнітином можна значно пришвидшити реабілі-
тацію хворих з різною судинною патологією, в 
т.ч. при інфаркті міокарда, після стентування 
коронарних артерій, проведення тромболітичної 
терапії. При цьому L-карнітин розглядається як 
корисний додатковий фактор постачання енер-
гетичних молекул для прискорення процесів ре-
генерацій уражених структур [13] та знижуючий 
прояви системного запалення (за рівнем С-реак-
тивного білка) [36].

Лаконічно про результати систематичних 
аналізів рандомізованих клінічних досліджень в 
пошукових наукових базах за останні роки щодо 
L-карнітину висвітлені в науковій праці В.К. Та-
щука [13]. В ній зазначено сприятливий вплив за-
стосування L-карнітину у пацієнтів із інсуліноре-
зистентністю, впливу на медіатори запалення при 
міокардиті, медикаментозній кардіотоксичності, 
ішемічно-реперфузійному пошкодженні, арит-
міях тощо. При дослідженні тривалого прийому 
L-карнітину (24 тижні) у здорових осіб похило-
го віку не виявлено негативних наслідків за вив-
чення численних біохімічних параметрів та ре-
гуляторних біологічно активних сполук (ФНП-α, 
L-селектин, Р-селектин, ІL-6, молекул адгезії су-
динних клітин тощо) та загального аналізу крові.

Нині на фармацевтичному ринку України є такі 
монопрепарати L-карнітину: Елькар (РФ), Картан 
(DemoSA, Греція), Алкарніт (Умань, Україна), 
Карнівіт (Юрія-Фарм, Україна) та інші в таб-
летках, драже, сиропах та інфузійних розчинах, 
та полікомпонентні: Гепадіф (Південна Корея), 
Тіворель (Юрія-фарм, Україна) [2]. Пероральні 
форми зазвичай позиціонуються як дієтичні до-
бавки.

В клінічній медицині є також досвід успішного 
застосування L-карнітину у вигляді ліків чи біоло-
гічно активних добавок у педіатрії (відставання у 
фізичному розвитку, недоношеність, гіпотрофія, 
адинамія, стани після родової травми, респіратор-
ний дистрес-синдром, виходжування недоноше-
них новонароджених, вегетосудинна дистонія у 
дітей та підлітків), в дерматології (псоріаз, себо-
рейний дерматит, вогнищева склеродермія, дис-
коїдний червоний вовчак), нефрології (хронічна 
ниркова недостатність, дефіцит карнітину при 
проведенні гемодіалізу), ендокринології (синд-


