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Захворювання серцево-судинної системи у дітей – актуальна 
проблема педіатрії. У процесі виникнення ураження міокарда 
при різних патологічних станах істотне значення мають порушен-
ня обміну речовин у ньому, порушення іннервації, транспорту та 
утилізації енергії в кардіоміоцитах, тобто їх енергозабезпеченні [7, 
10, 13]. Зміна різних факторів внутрішнього середовища організму 
при захворюваннях, не пов’язаних із патологією кровообігу, впли-
ває на міокард шляхом перебудови нейроендокринної регуляції 
серця, що проявляється гіперфункцією серцевого м’яза, потре-
бою у підвищеному забезпеченні киснем, а при невідповідності – 
виникненням енергетичного дефіциту, метаболічних порушень 
у серцевому м’язі, порушенням гомеостазу. Метаболічні або 
дегенеративні ураження серця відносять до некоронарогенних 
захворювань – групи різних за етіологією та патогенезом захво-
рювань серцевого м’яза запального, дистрофічного або дегене-
ративного характеру, не обумовлених ураженням коронарних 
судин, артеріальною гіпертензією та ревматизмом [4, 5, 11, 16].

У практиці дитячого кардіоревматолога доцільно виділяти 
нозологічну форму вторинних кардіоміопатій. Вторинні кардіоміо-
патії (ВКМП) – це незапальні ураження міокарда, в основі яких 
лежать порушення обміну речовин, пов’язані з процесами утво-
рення енергії і перетворення її серцевим м’язом у механічну 
роботу з можливим подальшим розвитком його дистрофії і виник-
ненням серцевої недостатності [3, 6, 9]. Причиною вторинної 
кардіоміопатії можуть бути порушення електролітного балансу, 
екзогенні інтоксикації, хронічні інфекції, ендокринопатії, що спри-
яють розвитку кардіоміоцитарної гіпоксії, порушенню енергетич-
ного балансу в клітинах міокарда. Власне енергетичний дефіцит, 
який розвивається на фоні постійної або епізодичної тканинної 
гіпоксії, є потужним стресовим фактором, що активує кортикос-
тероїдну систему, підсилює симпато-адреналовий вплив на 
роботу серцевого м’яза, який може супроводжуватись енерге-
тичним дисбалансом, розвитком дистрофії міокарда [2, 5, 10].

Патогномонічних ознак метаболічних уражень серця не існує 
[4, 5]. Діти скаржаться на задишку і серцебиття при фізичному 
навантаженні, підвищену втомлюваність, іноді неприємні відчуття, 

біль колючого характеру в ділянці серця. Межі серця не виходять 
за нормальні значення. У подальшому розміри серця можуть 
збільшуватись, частіше за рахунок лівого шлуночка, верхівковий 
поштовх і тони послаблюються. Ослаблення звучності 1-го тону 
призводить до зміни співвідношення тонів над верхівкою. Можуть 
спостерігатися тахікардія, екстрасистолія. Більшість наведених 
симптомів під впливом лікування регресує, що свідчить про обо-
ротність дистрофічних змін у міокарді. Явні клінічні ознаки серцевої 
недостатності з’являються зазвичай лише при глибоких морфоло-
гічних змінах міокарда.

Тонзилогенна ВКМП зустрічається у 60% дітей з хронічними 
запальними змінами мигдаликів. Спостерігається підвищена втом-
люваність, яка особливо виражена у школярів, блідість шкіри, 
синюшність під очима, знижена маса тіла. З’являється біль колю-
чого характеру у ділянці серця, головним чином при хвилюванні 
або перевантаженні в школі, розумовому перенапруженні, 
рідше – при фізичному. Біль нетривалий, локалізується зліва від 
груднини, повторюється впродовж доби. Окрім цього, діти можуть 
скаржитися на задишку при фізичному навантаженні, яка, однак, 
не заважає їм швидко рухатися і вести звичайний, характерний 
для цього віку активний спосіб життя. Досить часто спостерігають 
головний біль, біль у суглобах, м’язах. При такій великій кількості 
скарг зміни з боку серцево-судинної системи незначні, виявляють-
ся тахікардія, аритмія. Межі серця відповідають віковій нормі, тони 
незначно ослаблені, вислуховується приглушений I тон над вер-
хівкою, іноді короткий слабкий систолічний шум біля груднини або 
у другому міжребер’ї зліва. 

Електрокардіографія є провідним методом у розпізнаванні 
дистрофічних змін міокарда, які стосуються в основному процесу 
реполяризації і найчастіше виявляються змінами кінцевої частини 
шлуночкового комплексу (сегмента ST, зубця Т). На ЕКГ визнача-
ється високий вольтаж комплексів QRS за рахунок компенсатор-
ної гіпертрофії субепікардіально розташованих шарів міокарда. 
Обов’язковими ознаками є зміщення сегмента ST нижче ізолінії 
в стандартних і лівих грудних відведеннях, негативний зубець Т у цих 
відведеннях, проте можуть бути «гігантські» зубці Т, що перевищують 
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за величиною зубець R шлуночкового комплексу (специфічна 
ознака карнітинової КМП), ознаки гіпертрофії лівого шлуночка, 
лівого передсердя. Часто на фоні синусової тахікардії спостері-
гається депресія сегмента ST, яка має висхідний характер до 
позитивного зубця Т. При тиреотоксикозі амплітуда зубців частіше 
підвищена, що обумовлюється вираженим адренергічним впли-
вом на серце. При ожирінні й гіпотиреозі на ЕКГ навпаки визна-
чається зниження вольтажу комплексу QRS. У деяких випадках 
може виникати уповільнення внутрішньопередсердної провід-
ності, подовження інтервалу Q–Т, порушення внутрішньошлуноч-
кової провідності. З порушень ритму найчастіше зустрічаються 
синусова тахікардія та екстрасистолічна аритмія.

Зміни на ЕКГ у дітей з тонзилогенною ВКМП виражені у незначній 
мірі. Відзначаються синусова тахікардія, брадикардія або сину-
сова тахі-брадиаритмія. Порушення передсердно-шлуночкової 
провідності та екстрасистолічна аритмія виявляються рідко, а зни-
ження вольтажу і зазубреність зубців Р, R і Т – часто. Важливо зазна-
чити, що у більшості дітей зміни на ЕКГ нормалізуються в процесі 
лікування основного захворювання.

Суттєво допомагають у діагностиці міокардіодистрофії дані 
добового моніторування ЕКГ. Порушення процесів реполяризації 
при міокардіодистрофії частіше є транзиторними (60%), рідко 
реєструються протягом усього часу дослідження. На фоні фізич-
ного навантаження відзначається погіршання процесів реполя-
ризації у вигляді поглиблення негативного зубця Т, що часто супро-
воджується короткочасною депресією сегмента ST, появою 
блокад. Дані аналізу варіабельності серцевого ритму при добо-
вому моніторуванні ЕКГ дозволяють виявити у третини дітей з міо-
кардіодистрофією посилення симпатичного впливу на ритм 
серця, підвищення функції концентрації серцевого ритму, що 
поєднується зі зниженням парасимпатичного впливу.

Ехокардіографія (ЕхоКГ) є обов’язковим методом діагностики 
міокардіодистрофії. Вона дозволяє провести диференційну діа-
гностику для виключення органічної патології серця і виявити 
початкові ознаки ремоделювання серцевого м’яза. Ехо кардіо-
метричні та ехокінетичні показники у дітей з міокардіодистрофією 
в більшості випадків зберігаються в межах нормальних значень. 
Разом з тим, у частини дітей відзначається тенденція до зниження 
скоротливої здатності міокарда. Можлива тенденція до гіпертро-
фії задньої стінки лівого шлуночка, розміри порожнин шлуночків 
перевищують 95 перцентиль відповідної вікової групи, виявляється 
пролапс стулок клапанів. При проведенні доплерографії спосте-
рігають діастолічну дисфункцію лівого шлуночка, явища регургіта-
ції на стулках клапанів.

При формулюванні діагнозу слід насамперед вказати основне 
захворювання або етіологічний фактор, характер перебігу ВКМП 
та основні клінічні прояви (наявність порушень ритму і провідності).

Допомогу хворим з ВКМП слід починати з лікування патології, 
яка стала причиною розвитку дистрофії міокарда. При ендокрин-
них порушеннях призначають відповідну терапію, проводять адек-
ватне лікування гострих і хронічних інфекцій, інтоксикації, анемії, 
гіповітамінозу. 

Дуже важливими є регулювання режиму фізичного наванта-
ження, раціональне харчування (корекція обмінних порушень), 
дієта повинна бути зі зменшеним вмістом солі, вітамінізована, з 
достатньою кількістю калію і магнію, рослинних жирів. 

При відсутності протипоказань дитина повинна з перших днів 
займатися лікувальною гімнастикою, яка нормалізує співвідно-
шення процесів збудження і гальмування, сприяє нормалізації 
трофіки тканини серцевого м’яза. 

Медикаментозна терапія спрямована на поліпшення функці-
онального стану міокарда, підвищення толерантності до фізично-
го навантаження, профілактику серцевої недостатності. 
Встановлено, що мітохондріальна дисфункція при міокардіоди-
строфії піддається терапевтичній корекції. З метою корекції енер-
гетичного обміну і регулювального впливу на фізіологічні функції 
організму слід призначати комплекс вітамінів групи В. Застосовують 
комплексну терапію, що включає препарати, які стимулюють бета-
окислення жирних кислот, активують перенесення електронів 
у дихальному ланцюзі мітохондрій (Коензим Q10, цитохром С). 
З метою нормалізації електролітного обміну призначають солі 
калію і магнію.

При хронічних стресах, емоційній нестійкості окрім самоана-
лізу та психотерапії призначають препарати та седативні засоби, 
насамперед рослинного походження, рослинні адаптогени 
(настоянки лимонника, елеутерококу, левзеї, аралії).

Кардіометаболічна терапія – це лікування, направлене на 
поліпшення метаболізму кардіоміоцитів, підвищення їх стійкості до 
оксидантного стресу, компенсування підвищеної потреби в кисні; 
вона є патогенетично обґрунтованою при вторинних кардіоміо-
патіях. При порушенні насосної функції серця активується симпа-
тоадреналова система, що також призводить до збільшення 
потреби серцевого м’яза в кисні. Кардіометаболічні препарати 
компенсують метаболічні зміни у кардіоміоцитах при гіпоксії та 
можуть застосовуватися паралельно з іншими засобами в комп-
лексному лікуванні для покращення метаболічних процесів міо-
карда [18, 22].

Одним із кардіометаболічних препаратів, які застосовуються 
найчастіше, є левокарнітин (Агвантар). Це вітаміноподібна речо-
вина, яка у природних умовах синтезується в печінці, нирках та 
мозковій тканині з амінокислот лізину та метіоніну за участю заліза 
та аскорбінової кислоти, в плазмі крові знаходиться у вільній формі 
та у формі ацилкарнітинових ефірів. Левокарнітин є головним 
кофактором обміну жирних кислот у серці, печінці та скелетних 
м’язах, відіграє роль основного переносника довголанцюгових 
жирних кислот у мітохондрії, де відбувається їх β-окиснення до 
ацетил-КоА з наступним утворенням АТФ. Препарат сприяє виве-
денню з цитоплазми кардіоміоцитів метаболітів і токсичних речо-
вин, покращує метаболічні процеси в міокарді, прискорює ріст 
та репарацію уражених клітин серця. Левокарнітин чинить кардіо-
протекторну дію, сприяє зменшенню ішемії міокарда та обмежен-
ню зони його ураження, стимулює клітинний імунітет, що особливо 
важливо для хворих на вірусний міокардит.

Агвантар випускають у формі розчину для перорального при-
йому, що містить 200 мг левокарнітину в 1 мл (флакони по 30 або 
100 мл). Дітям Агвантар призначають починаючи з дози 50 мг/кг на 
добу. Звичайні педіатричні дози становлять 50–100 мг/кг на добу 
(максимум 3 г) у три прийоми. Тривалість лікування становить 
1–3 місяці. Слід зазначити, що існує обмаль даних, заснованих на 
засадах доказової медицини, щодо застосування кардіометабо-
літів у педіатричній практиці. В більшості випадків лікарі призначають 
препарати даної групи ґрунтуючись на особистому досвіді. У 
даному аспекті левокарнітин вигідно відрізняється від інших кардіо-
метаболічних засобів. У ході мультицентрового проспективного 
дослідження була оцінена можливість застосування L-карнітину 
для лікування кардіоміопатій у дітей [18]. У дослідженні 76 пацієнтів 
із кардіоміопатією лікували L-карнітином у поєднанні з традиційною 
терапією, контрольну групу склали 145 пацієнтів, яким проводили 
традиційну терапію серцевої недостатності (інгібітори ангіотен-
зинперетворювального ферменту, сечогінні препарати). Тривалість 
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застосування L-карнітину варіювала від 2 тижнів до 1 року і більше. 
При цьому проводили оцінку вираженості недостатності кровообі-
гу, динаміку ехокардіографічних параметрів. У результаті дослі-
дження в групі пацієнтів, які одержували L-карнітин, відзначені нижчі 
показники смертності, краща динаміка клінічних і ехокардіогра-
фічних показників, ніж у контрольній групі. У ході цього дослідження 
доведений сприятливий клінічний ефект застосування L-карнітину 
в комплексній терапії пацієнтів з кардіоміопатіями. Таким чином, 
левокарнітин має доведений позитивний вплив на перебіг одного 
з найтяжчих захворювань міокарда у дітей. Проте даних щодо 
використання левокарнітину при міокардитах та вторинних кардіо-
міопатіях у пацієнтів дитячого віку є обмаль, що дає підстави для 
проведення подальших досліджень.

Успішне завершення клінічного етапу лікування дистрофії міо-
карда підтверджується низкою показників: у хворого зникають 
скарги, нормалізується артеріальний тиск. Функціональний стан 
серцево-судинної системи виявляє позитивну динаміку і набли-
жається до норми. Реакції на функціональні проби з дозованим 
фізичним навантаженням відповідають нормі.

Профілактика. При вирішенні питання щодо проведення курсів 
профілактичного лікування дітям із дистрофією міокарда різної 
природи необхідний індивідуальний підхід. Основна увага повинна 
бути приділена лікуванню фонового захворювання.

Діти з дистрофією міокарда підлягають диспансерному спо-
стереженню впродовж 2 років з регулярними оглядами дитини 
педіатром, дитячим кардіоревматологом. При кожному огляді 
дитині визначають ЧСС, вимірюють артеріальний тиск, реєструють 
ЕКГ. ЕхоКГ та інші лабораторні та інструментальні обстеження про-
водять за показаннями. Не рідше 2 разів на рік дитину повинні 
оглядати отоларинголог, стоматолог.

Прогноз при дистрофії міокарда сприятливий, дуже важливи-
ми є раннє виявлення змін у міокарді та призначення адекватного 
лікування. 

Зважаючи на вищезазначене, метою нашої роботи стало 
вивчення ефективності призначення левокарнітину в якості моно-
терапії дітям з вторинною кардіоміопатією.

Матеріали та методи дослідження

Під нашим спостереженням перебували 23 дитини віком 5–12 
років (в середньому 8,9±0,3 років) зі скаргами на біль у ділянці 
серця, швидку втомлюваність, млявість. З них 12 (52,2%) хворих 
скаржилися на частий головний біль, запаморочення при пере-
ході у вертикальне положення або при тривалому стоянні. У паці-
єнтів, яких обстежували, в анамнезі був діагноз вегетосудинної 
дисфункції за гіпотензивним типом. У інших 11 (47,8%) з 23 пацієнтів 
мав місце хронічний тонзиліт (МКХ–10, J35.0), на момент обстежен-
ня – у фазі ремісії (згідно із заключенням дитячого отоларинголога). 
Ознак нещодавно перенесеного гострого інфекційного процесу 
виявлено не було. Результати фізикального обстеження серцево-
судинної системи показали наявність брадикардії у 5 (21,7%) 
хворих, систолічного шуму над верхівкою серця – у 13 (56,5%) дітей, 
дихальної аритмії – у 6 (26,1%) пацієнтів, аритмії, не пов’язаної з 
фазами дихання, – у 6 обстежених.

При проведенні аналізу даних ЕКГ у 19 (82,6%) дітей виявлені 
неспецифічні зміни зубця Т, у 6 (26,1%) – дихальну синусову арит-
мію, у 5 (21,7%) – повільний нижньопередсердний або атріовен-
трикулярний ритм, у 6 (26,1%) – нечасті (менше 10/хв) надшлуноч-
кові екстрасистоли. Після фізичного навантаження кількість екс-
трасистол зменшувалася, а у дітей з ектопічним ритмом 

відновлювався автоматизм синусного вузла, що вказувало на 
функціональну природу даних змін.

При проведенні доплерівської ехокардіографії (ДЕхо-КГ) у 5 
(21,73%) дітей було виявлено порушення систолічної функції лівого 
шлуночка, яке проявлялося незначним зниженням фракції його 
викиду (в середньому до 57,3±0,2%). 12 із 23 обстежених хворих 
(52,2%) мали пролапс передньої стулки мітрального клапана 1 
ступеня, 4 (17,5%) – 2 ступеня, без змін морфології стулок та хор-
дального апарату. В останній групі дітей пролабування клапана 
супроводжувалося регургітацією крові на ньому до 1+. Хибні хорди 
були наявні у 6 (26,1%) обстежуваних. З метою виключення запаль-
ної природи ураження серця всім хворим проводили визначення 
рівня КФК МВ та тропоніну І в сироватці крові, значення яких зна-
ходилися в межах норми. Змін з боку показників гемограми, рівня 
антистрептолізину-О, С-реактивного протеїну виявлено не було.

На основі клініко-лабораторних, анамнестичних та інструмен-
тальних даних 23 пацієнтам був встановлений діагноз вторинної 
кардіоміопатії на фоні хронічного вогнища інфекції (11 дітей) або 
вегетативної дисфункції (12 дітей).

Усім хворим із вторинною кардіоміопатією призначали пре-
парат левокарнітину Агвантар у формі розчину для перорального 
застосування 200 мг / 1 мл в дозі 100 мг/кг/добу за 3 прийоми, 
максимум 5 мл 3 рази на добу впродовж 4 тижнів. Через 1 місяць 
проводили оцінку клініко-інструментальних даних стану серцево-
судинної системи, включаючи проведення ЕКГ та ДЕхо-КГ. 
Результати були статистично оброблені з використанням пакета 
прикладних програм Microsoft Excel 2010.

Результати та їх обговорення

Всі діти завершили участь у дослідженні, результати клінічного 
обстеження в динаміці дослідження наведені у таблиці 1.

Таблиця 1. Динаміка скарг та показників клінічного обстеження у хворих 
на вторинну кардіоміопатію, які отримували монотерапію левокарнітином

Скарги та ознаки
До призначення 
лікування (n=23)

Через 4 тижні  
лікування (n=23)

n % n %

Біль у ділянці серця 23 100 0 0*

Відчуття перебоїв  
у роботі серця 4 17,4±7,9 1 4,3±4,3

Млявість 23 100 4 17,4±7,9*

Швидка втомлюваність 23 100 4 17,4±7,9*

Головний біль 12 52,2±10,4 4 17,4±7,9*

Запаморочення 12 52,2±10,4 4 17,4±7,9*

Систолічний шум  
у ділянці верхівки серця 13 56,5±10,3 6 26,1±9,2*

Аритмія, не пов’язана  
із фазами дихання 6 26,1±9,2 1 4,3±4,3*

Дихальна аритмія 6 26,1±9,2 1 4,3±4,3

Брадикардія 5 21,7±8,6 0 0

Примітка.*– достовірна різниця між показниками хворих до та після лікування 
(р<0,05).

Як свідчать дані, наведені в таблиці 1, включення до складу 
комплексної терапії левокарнітину протягом місяця привело до 
повного зникнення у пацієнтів скарг на біль у ділянці серця, досто-
вірного зниження частоти проявів астенічного синдрому (кількос-
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ті дітей, що скаржилися на млявість та швидку втомлюваність) 
(р<0,05). У дітей із вторинною кардіоміопатією на фоні вегетосу-
динної дисфункції лікування привело до достовірного зменшення 
частоти скарг на головний біль та запаморочення голови (р<0,05). 
Крім того, достовірно знизилася частота аритмій за рахунок зник-
нення 5 із 6 випадків надшлуночкової екстрасистолії у дітей з вто-
ринною кардіоміопатією. На фоні лікування левокарнітином від-
булося зниження частоти систолічного шуму на верхівці серця 
(р<0,05). У 6 (26,1%) дітей, у яких продовжувалась персистенція 
систолічного шуму, були виявлені хибні хорди у лівому шлуночку за 
даними ДЕхо-КГ, наявністю яких можна пояснити вказаний аускуль-
тативний феномен.

Динаміка ЕКГ-ознак у хворих на фоні прийому левокарнітину 
наведена в таблиці 2.

Таблиця 2. Динаміка ЕКГ-ознак у дітей, хворих на вторинну кардіоміо-
патію, які отримували монотерапію левокарнітином

ЕКГ-ознаки
До призначення  
лікування (n=23)

Через 4 тижні  
лікування (n=23)

n % n %

Неспецифічні зміни зубця Т 19 82,6±7,9 2 8,7±5,9*

Нечасті надшлуночкові  
екстрасистоли 6 26,1±9,2% 2 8,7±5,9

Нижньопередсердний ритм 5 21,7±8,6 1 4,3±4,3

Примітка.*– достовірна різниця між показниками хворих до та після лікування 
(р<0,05).

Згідно з даними, наведеними в таблиці 2, через місяць при-
йому левокарнітину достовірно знизилася частка хворих із неспе-
цифічними змінами зубця Т, що вказувало на зникнення порушен-
ня реполяризації у більшості пацієнтів (р<0,05), а кількість хворих 
з екстрасистолією та ектопічним ритмом зменшилася. Отримані 
дані свідчать про позитивний вплив левокарнітину на метаболічні 
процеси міокарда та його електричну функцію.

Для визначення динаміки систолічної та діастолічної функції 
лівого шлуночка дітям у проводилася ДЕхо-КГ. Результати наведе-
ні в таблиці 3.

Таблиця 3. Динаміка ДЕхо-КГ показників у дітей з вторинною  
кардіоміопатією, які отримували монотерапію левокарнітином

Показники
До призначення 
лікування (n=23)

Через 4 тижні 
лікування (n=23)

n % n %

Зниження фракції викиду  
лівого шлуночка 5 21,7±8,6 0 0

Розширення порожнини  
лівого шлуночка 1 4,3±4,3 0 0

Діастолічна дисфункція 1 типу 1 4,3±4,3 0 0

Пролапс мітрального клапана 16 69,6±9,6 4 17,4±7,9*

Примітка. *– достовірна різниця між показниками хворих до та після лікування 
(р<0,05).

Дані, наведені в таблиці 3, вказують на виражену позитивну 
динаміку показників ДЕхо-КГ у пацієнтів із вторинною кардіоміопа-
тією на фоні прийому левокарнітину. Зокрема, у всіх дітей фракція 
викиду лівого шлуночка нормалізувалась. У хворих після терапії 
не спостерігалося жодного випадку розширення порожнини ліво-
го шлуночка та діастолічної дисфункції. Достовірно знизилася 
частота пролапсу мітрального клапана (p<0,05), що можна 
пов’язати з нормалізацією скоротливої функції міокарда лівого 

шлуночка, зокрема папілярних м’язів. Лікування левокарнітином 
приводило до нормалізації скоротливої функції лівого шлуночка у 
пацієнтів із вторинною кардіоміопатією.

Не було відмічено побічних ефектів від застосування препара-
ту у дітей, що вказує на його хорошу переносимість.

Висновки

При вторинній кардіоміопатії кардіометаболічна терапія є 
патогенетично обґрунтованою та визнана важливим компонентом 
терапії дітей із цією патологією.

Застосування препарату левокарнітину Агвантар в якості 
монотерапії вторинної кардіоміопатії у дітей приводить до покра-
щення суб’єктивного стану дітей, зникнення патологічних змін 
електричної функції серця. Препарат добре переноситься дітьми 
та може бути рекомендований для застосування в педіатрії та 
дитячій кардіоревматології.
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Резюме
Опыт использования левокарнитина  
при вторичной кардиомиопатии у детей
Ю.В. Марушко1, Т.В. Гищак1, Т.В. Марушко2

1Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, 
2Национальная медицинская академия последипломного образования 
имени П.Л. Шупика

Кардиометаболическая терапия занимает важное место в комплек-
сном лечении поражения миокарда дистрофического характера. 
Применение препарата левокарнитина Агвантар в качестве монотерапии 
вторичной кардиомиопатии у детей приводит к улучшению субъективного 
состояния детей, исчезновению патологических изменений электрической 
функции сердца.

Ключевые слова: левокарнитин, вторичная кардиомиопатия, дети

Summary
Experience of levocarnitine  
in secondary cardiomyopathy in children
Yu.V. Marushko1, T.V. Gischak1, T.V. Marushko2
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Сardiometabolic therapy plays an important role in treatment of myocar-
dial dystrophy. Use of the drug of levocarnitine Agvantar as monotherapy 
of secondary cardiomyopathy in children leads to an improvement of the sub-
jective condition of children, the elimination of pathologic changes of the elec-
trical heart function.
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