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ром Марфана, екзогенно-конституційне ожирін-
ня, кахексія, гіпоглікемія), психіатрії (деменція, 
анорексія, неврастенія) [6, 7, 10, 23, 29], у комп-
лексному лікуванні важких форм негоспітальних 
пневмоній [3].

Підсумовуючи результати наукових клінічних 
і експериментальних досліджень 1980-2010 рр. 
зазначимо, що вони продемонстрували тонкі ме-
ханізми дії L-карнітину від клітинного до систем-
ного рівнів, що дозволило широко впровадити за-
стосування ліків та біологічно активних добавок 
з нього при численних захворюваннях майже всіх 
систем організму, особливо ЦНС, серцево-судин-
ної, травної, сечостатевої, ендокринної, опорно-
рухового апарату та в широкому віковому діапа-
зоні – від новонароджених до старечого віку та в 
різних галузях медицини, а також у спортивній 
медицині. Однак всі ці висліди були здійснені при 
окремих захворюваннях різних органів і систем. 

Як нами зазначалося, останні десятиліття існу-
вання людства характеризуються прогресуючим 
зростанням явищ полі- та коморбідності, попу-
ляційним ослабленням загального біосоціально-
го потенціалу, що є новою, ще більш складною 
проблемою сучасної медицини. Досліджені на те-
перішній час спільні неспецифічні патогенетичні 
ланки, що наведені у вступній частині нашої пра-
ці та розглядаються провідними вченими України 
[8] як основна мішень медикаментозного впливу 
для зменшення розвитку та прогресування проявів 
полі- і коморбідності та успішного їх лікування. 
В цьому аспекті ведеться активний пошук таких 
лікарських засобів багатопланової патогенетич-
ної та поліорганної дії. L-карнітин у зазначено-
му контексті згідно з встановленими за попередні 
десятиліття механізмами його благотворної дії 
виглядає досить перспективно, але, ймовірно, не 
в змозі достатньо ефективно впливати на встанов-
лені донині неспецифічні загальнопатогенетичні 
ланки формування полі- та коморбідності. Тому 
закономірно, що до поля зору клініцистів і фарма-
кологів потрапили й інші препарати з впливу на 
зазначені спільні ланки, які мали дещо відмінні 
механізми позитивної дії, які можна поєднувати 
з L-карнітином з ефектами сумації чи потенцію-
вання їх спільної дії, бажано в аспекті сучасних 
фармацевтичних технологій – ампульні комбіна-
ції для парентерального застосування у складних 
чи тяжких клінічних ситуаціях, чи таблетовані, 
капсульні варіанти за типом polipill, policaps.

Таким вдалим є поєднання L-карнітину з L-

аргініном, останній має важливі доповнюючі до 
L-карнітину властивості як донатор NO, цитопро-
текція якого починається з ендотелію судин та 
розповсюджується на всі інші уражені клітини, 
має антигіпоксичну, антиоксидантну, дезінток-
сикаційну, органопротекторну дії. L-аргінін тією 
ж мірою є регулятором метаболічних процесів, 
сприяє нормалізації діяльності ендокринної, імун-
ної систем, зменшує явища дисліпідемії. L-ар-
гінін також широко використовувався при подіб-
ному спектрі захворювань. В Україні нещодавно 
створений препарат тіворель («Юрія-Фарм») для 
інфузійної терапії складних клінічних ситуацій та 
натепер є повідомлення про його оптимізуючу лі-
кувальну дію за рекомендованими вітчизняними 
профільними асоціаціями при гострому інфаркті 
міокарда [13], політравмі [11]. Є перспективи йо-
го застосування й при різних варіантах церебро-
васкулярної патології, ураженнях периферичних 
судин. Тіворель існує в інфузійній та пероральній 
(сироп) формах.

Іншим полікомпонентним препаратом, основ-
ним складником якого є L-карнітин, є гепадіф 
(карнітину таратат, антитоксична фракція екстра-
кту печінки, аденіну гідрохлориду, вітаміни В2, 
В6, В12), який позиціонується як ефективний засіб 
в гепатології [4] та гастроентерології та існує в 
інфузійній та пероральній (капсули) формі.

Ще однією пероральною формою ефективно-
го поєднання L-карнітину є карлів («Солефарм», 
Латвія), в якому додатково введені цитрат цинку 
(необхідний для функціонування гормонів гіпо-
фіза, наднирників, підшлункової, статевих залоз, 
має ліпотропну дію, підвищує імунітет, стимулює 
синтез гемоглобіну і еритроцитів, покращує ре-
паративні процеси) та селен (покращує функцію 
щитоподібної залози, серця, імунної системи, 
статевих залоз, покращує стан у клімактерично-
му періоді жінок). Позиціонується як дієтична 
добавка при різних варіантах порушення обміну 
речовин, діяльності серцево-судинної системи, 
ендокринних залоз, підшлункової залози, печін-
ки, знесиленні, виснаженні, зниженні апетиту [6]. 
Цей засіб нещодавно з’явився на фармацевтич-
ному ринку України та ще недостатньо вивчений 
і, згідно встановлених наукових даних щодо різ-
нопланової позитивної дії L-карнітину, цинку та 
селену, має перспективи ширшого використання 
при іншій патології, в тому числі інфекційних, 
системних ураженнях організму.

Зокрема, нами він використаний в комплекс-


