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ній реабілітації хворих із постковідним синдро-
мом (ПКС), який виникав у них після виписки з 
інфекційних стаціонарів з приводу КОВІД-19 ін-
фекції середньої тяжкості з переважним двобіч-
ним ураженням легень обсягом 40-65 відсотків. 
ПКС проявлявся помірним загальним знесилен-
ням, підвищеною втомлюваністю, появою легкої 
задишки та серцебиття при середніх фізичних 
навантаженнях, артралгіями, міалгіями, знижен-
ням уваги та концентрації, легкими когнітивни-
ми порушеннями, зниженням апетиту, настрою 
та дискомфортом в животі. В реабілітаційному 
комплексі (оздоровче харчування, дихальна гім-
настика, лікувальна фізкультура, дозовані фізич-
ні навантаження) 28 хворим у віці 30-65 років до-
датково призначали карлів 2 табл. двічі на день 
упродовж 20 днів, у подальшому 1 табл. двічі на 
день до 1,5-2 місяців (основна група). 20 пацієн-
тів із подібними проявами ПКС не виявили ба-
жання застосовувати цей засіб за різних причин 
та склали групу порівняння. Суто клінічні спос-
тереження показали, що у хворих основної гру-
пи з 3-5 дня застосовування карліва відзначалося 
помітне покращення за всіма вищезазначеними 
параметрами і в осіб до 50-річного віку (20 па-
цієнтів – 71,43%) стійке відновлення функціо-
нального стану відбулося до 35-40-го дня. В осіб 
вікової групи 50-65 років для досягнення подіб-
ного результату потрібно було 2-2,5 місяці, що, 
на нашу думку, було зумовлене як віком, так і ві-
ковими коморбідними захворюваннями, зокрема, 
серцево-судинної та травної систем. У пацієнтів 
групи порівняння регрес клінічних проявів ПКС 
був дуже повільним і до кінця 3-го місяця спосте-
реження суб’єктивне покращення пацієнтів було 
лише в межах 50-60 відсотків.

Попередній аналіз одномісячної динаміки ос-
новних біохімічних показників крові та імуно-
грами у хворих основної групи показав помірне 

покращення за біохімічними параметрами, рег-
рес імунологічних показників був сумнівним. 
У пацієнтів групи порівняння динаміка навіть 
біохімічних показників була гіршою, в імуногра-
мі покращання не встановлено. 

Дослідження продовжуються.

Висновки	
Однією	із	особливостей	нинішньої	епохи	існу-

вання	 людства	 є	 зростання	 явищ	полі-	 і	 комор-
бідності	 внаслідок	 прогресуючого	 глобального	
погіршення	 стану	 довкілля,	 зростаючих	 темпів	
життя	та	хронічних	стресів,	зниження	біологічної	
цінності	сучасної	 їжі.	Доведеними	спільними	не-
специфічними	патогенетичними	ланками	полі-	 і	
коморбідності	 є	 оксидативний,	 нітрозитивний	
стреси,	 ендотеліальна	 та	 мітохондріальна	 дис-
функція,	низькоінтенсивне	системне	запалення.

Визнано,	що	лікування	хворих	із	полі-	і	комор-
бідністю	 є	 значно	 складнішим	 та	 дотепер	 недо-
статньо	розроблені	програми	їх	реабілітації.

Для	успішного	вирішення	цих	питань	провід-
ними	вченими	вбачається	пошук	засобів	впливу	
на	 зазначені	 неспецифічні	 патогенетичні	 ланки	
багатопланової	біохімічної	і	поліорганної	дії.

Аналіз	 масиву	 інформації	 про	 L-карнітин	 з	
висвітлення	механізмів	 його	 сприятливої	 дії	 від	
клітинного,	 тканинного,	 органного,	 системно-
го	рівнів	та	багаторічного	успішного	його	вико-
ристання	при	численних	захворюваннях	в	різних	
галузях	 медицини	 та	широкому	 віковому	 діапа-
зоні	свідчить,	що	L-карнітин,	особливо	в	комплек-
сі	з	іншими,	доповнюючими	його	властивості,	ак-
тивними	чинниками	може	розглядатися	як	один	
із	перспективних	додаткових	 засобів	оптимізації	
комплексного	лікування	хворих	з	явищами	полі-	
та	коморбідності	чи	іншими	системними	уражен-
нями	людини,	зокрема	з	проявами	постковідного	
синдрому.
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