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У практиці дитячого кардіоревма
толога доцільно виділяти нозологічну 
форму вторинних кардіоміопатій. Вто
ринні кардіоміопатії (ВКМП) − це ура
ження міокарда незапального харак
теру, в основі яких лежить порушення 
обміну речовин, пов’язаних з процеса
ми утворення енергії та перетворення 
її серцевим м’язом на механічну роботу  
з можливим подальшим розвитком дис
трофії останнього і  виникненням сер
цевої недостатності [3, 6, 9]. Причиною 
вторинної кардіоміопатії можуть бути 
порушення електролітного балансу, ек
зогенні інтоксикації, хронічні інфекції, 
ендокринопатії, що сприяють розвитку 
кардіоміоцитарної гіпоксії, порушенню 
енергетичного балансу в клітинах міо
карда. Власне енергетичний дефіцит, 
що розвивається на фоні постійної або 

епізодичної тканинної гіпоксії, є потуж
ним стресовим фактором, що активує 
кортикостероїдну систему, посилює 
симпатоадреналовий вплив на роботу 
серцевого м’яза, який може супрово
джуватись енергетичним дисбалансом, 
розвитком дистрофії міокарда [2, 5, 10].

При формулюванні діагнозу слід перш 
за все вказати основне захворювання або 
етіологічний фактор, характер перебігу 
ВКМП та основні клінічні прояви (наяв
ність порушень ритму і провідності).

Допомогу хворим із ВКМП слід почина
ти з лікування тієї патології, яка стала при
чиною розвитку дистрофії міокарда. При 
ендокринних порушеннях призначають 
відповідну терапію, проводять адекватне 
лікування гострих і хронічних інфекцій, 
інтоксикації, анемії, гіповітамінозів. 

Дуже важливим є регулювання режи
му фізичного навантаження, раціональ
не харчування (корекція обмінних пору
шень), дієта повинна бути зі зниженим 
вмістом солі, вітамінізована, з достат
ньою кількістю калію і магнію, рослин
них жирів. 

У разі відсутності протипоказань ди
тина повинна з перших днів займатися 
лікувальною гімнастикою, яка нормалі
зує співвідношення процесів збудження 
і гальмування, сприяє нормалізації тро
фіки тканини серцевого м’яза. 
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ПРИ ВТОРИННІЙ КАРДІОМІОПАТІЇ У ДІТЕЙ 

В процесі виникнення ураження міокарда при різних 
патологічних станах істотне значення має порушення 
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 з патологією кровообігу, впливає на 
міокард за рахунок перебудови нейроендокринної 
регуляції серця, що проявляється в гіперфункції 
серцевого м’яза, потребі підвищеного забезпечення 
киснем, а при невідповідності – виникненні енергетичного 
дефіциту, метаболічних порушень у серцевому м’язі, 
порушенні гомеостазу. Метаболічні або дегенеративні 
ураження серця відносять до некоронарогенних 
захворювань серця – групи різних за етіологією та 
патогенезом захворювань серцевого м’яза запального, 
дистрофічного або дегенеративного характеру, не 
зумовлених ураженням коронарних судин, артеріальною 
гіпертензією та ревматизмом [4, 5, 11, 16].
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Медикаментозна терапія спрямована 
на поліпшення функціонального стану 
міокарда, підвищення толерантності до 
фізичного навантаження, профілактику 
серцевої недостатності. В даний час вста
новлено, що мітохондріальна дисфунк
ція при міокардіодистрофії піддається 
терапевтичній корекції. З метою корек
ції енергетичного обміну і з метою регу
люючого впливу на фізіологічні функції 
організму слід призначати комплекси 
вітамінів групи В. Застосовується комп
лексна терапія, що включає препарати, 
що стимулюють βокиснення жирних 
кислот, активують перенесення електро
нів у дихальному ланцюзі мітохондрій 
(коензим Q10, цитохром С). Електроліт
ний обмін нормалізують за допомогою 
солей калію і магнію.

При хронічних стресах, емоційній 
лабільності окрім самоаналізу та пси
хотерапії призначаються препарати та 
седативні засоби, насамперед рослин
ного походження, рослинні адаптогени 
(настоянки лимоннику, елеутерококу, 
левзеї, аралії).

Кардіометаболічна терапія є лікуван
ням, що спрямоване на поліпшення ме
таболізму кардіоміоцитів, підвищення їх 
стійкості до оксидантного стресу, ком
пенсування підвищеної потреби в кисні 
та є патогенетично обґрунтованою при 
вторинних кардіоміопатіях. За наявнос
ті порушення насосної функції серця ак
тивується симпатоадреналова система, 
що також призводить до підвищення 
кисневої потреби серцевого м’яза. Кар
діометаболічні препарати компенсують 
метаболічні зміни у кардіоміоцитах при 
підвищеній їх потребі в кисні та можуть 
застосовуватися паралельно з іншими 
засобами в комплексному лікуванні для 
покращення метаболічних процесів міо
карда [18, 22].

Одним із кардіометаболічних пре
паратів, що найбільш часто застосову
ється, є левокарнітин (Агвантар). Це 
вітаміноподібна речовина, яка в при
родних умовах синтезується в печінці, 
нирках та  мозковій тканині з амінокис
лот лізину та метіоніну за участі заліза 
та аскорбінової кислоти, в плазмі крові 
знаходиться у вільній формі та у формі 
ацилкарнітинових ефірів. Левокарнітин 
є головним кофактором обміну жир
них кислот у міокарді, печінці та ске

летних м’язах, відіграє роль основного 
переносника довголанцюгових жирних 
кислот у мітохондрії, де відбувається їх 
βокиснення до ацетилКоА з подаль
шим утворенням АТФ. Препарат сприяє 
виведенню з цитоплазми кардіоміоцитів 
метаболітів і токсичних речовин, по
кращує метаболічні процеси в міокарді, 
прискорює ріст та репарацію уражених 
клітин серця. Левокарнітин чинить кар
діопротекторну дію, сприяє зменшенню 
ішемії міокарда та обмеженню зони його 
ураження, стимулює клітинний імунітет, 
що особливо важливо для хворих на ві
русний міокардит.

Агвантар випускається у формі роз
чину для перорального прийому, що 
містить 200 мг левокарнітину в 1 мл (фла
кони по 30 або 100 мл). Дітям Агвантар 
призначають, починаючи з дози 50 мг/кг  
на добу. Звичайні педіатричні дози ста
новлять 50−100 мг/кг на добу (максимум 
3 г) у три прийоми. Тривалість лікуван
ня – 1−3 місяці. Слід зазначити, що існує 
обмаль даних, які ґрунтуються на заса
дах доказової медицини, щодо застосу
вання кардіометаболітів у педіатричній 
практиці. В більшості випадків лікарі 
призначають препарати даної групи, 
спираючись на власний досвід. В дано
му аспекті левокарнітин вигідно відріз
няється від інших кардіометаболічних 
засобів. Так, у  ході мультицентрового 
проспективного дослідження була про
ведена оцінка можливості застосування 
Lкарнітину для лікування кардіоміо
патій у  дітей  [18]. У  дослідженні 76 па
цієнтів із кардіоміопатією отримували 
лікування Lкарнітином у  поєднанні 
з  традиційною терапією, до  контроль
ної групи увійшли 145  пацієнтів, яким 
проводилася терапія серцевої недо
статності за традиційною схемою (ін
гібітори ангіотензинперетворюючого 
ферменту  – ІАПФ, сечогінні препара
ти). Тривалість застосування Lкарні
тину варіювала від 2 тижнів до 1 року  
і більше. При цьому проводилась оцінка 
вираженості недостатності кровообігу, 
динаміка ехокардіографічних параме
трів. В  результаті дослідження в  групі, 
що одержувала Lкарнітин, відзначе
но більш низькі показники смертності, 
кращу динаміку клінічних та ехокардіо
графічних показників порівняно з конт
рольною групою. Таким чином, в  ході 
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цього дослідження доведено сприят
ливий клінічний ефект застосування 
Lкарнітину в комплексній терапії паці
єнтів із кардіоміопатіями. Таким чином, 
левокарнітин має доведений позитив
ний вплив на перебіг одного з найбільш 
тяжких захворювань міокарда у дітей. 
Проте даних щодо використання лево
карнітину при міокардитах та вторин
них кардіоміопатіях у пацієнтів дитячого 
віку – обмаль, що зумовлює необхідність 
проведення подальших досліджень.

Успішне завершення клінічного етапу 
лікування дистрофії міокарда підтвер
джується низкою показників: у хворого 
зникають скарги, нормалізується арте
ріальний тиск. Функціональний стан 
серцевосудинної системи виявляє пози
тивну динаміку і наближається до нор
ми. Відповідні реакції на функціональні 
проби з дозованим фізичним наванта
женням відповідають нормі.

Зважаючи на зазначене вище, метою 
даної роботи стало вивчення ефектив
ності призначення левокарнітину як мо
нотерапії у дітей із вторинною кардіоміо
патією.

Матеріали та методи 
дослідження

Під спостереженням знаходилися 
23  дитини віком 5−12 років (в серед
ньому 8,9±0,3 року) зі скаргами на біль 
у ділянці серця, швидку втомлюваність, 
млявість. Із них 12 (52,2%) хворих скар
жилися на частий головний біль, запа
морочення при переході у вертикальне 
положення або при тривалому стоянні. 
У  пацієнтів, що обстежувались, в анам
незі був діагноз вегетосудинної дисфунк
ції за гіпотензивним типом. У інших 
11 (47,8%) із 23 пацієнтів мав місце хро
нічний тонзиліт (МКХ 10, J35.0), на мо
мент обстеження – в фазі ремісії (згідно 
з висновком дитячого отоларинголога). 
Щодо даних опитування, ознак нещодав
но перенесеного гострого інфекційного 
процесу виявлено не було. Результати 
фізикального обстеження серцевосу
динної системи показали наявність бра
дикардії у 5 (21,7%) хворих, систолічного 
шуму над верхівкою серця − у 13 (56,5%) 
дітей, дихальної аритмії − у 6 (26,1%), 
аритмії, не пов’язаної з фазами дихан
ня, – у 6 обстежених.   

При проведенні аналізу даних ЕКГ 
у 19 (82,6%) дітей мали місце неспецифіч
ні зміни зубця Т, у 6 (26,1%) пацієнтів – 
дихальна аритмія, у 5 (21,7%) хворих  – 
повільний нижньопередсердний або 
атріовентрикулярний ритм, у  6  (26,1%) 
обстежуваних – нечасті (менше 10 на 
хвилину) надшлуночкові екстрасистоли. 
Слід зазначити, що після фізичного на
вантаження кількість екстрасистол змен
шувалася, а у дітей з ектопічним ритмом 
відновлювався автоматизм синусного 
вузла, що вказувало на функціональну 
природу даних змін.

При проведенні доплерехокардіо
графії (ДЕхоКГ) у 5 (21,73%) дітей було 
виявлено порушення систолічної функ
ції лівого шлуночка, яке проявлялося не
значним зниженням фракції його викиду 
(в середньому до 57,3±0,2%). Серед 23 об
стежених хворих 12 (52,2%) мали пролапс 
передньої стулки мітрального клапана 
1го ступеня, 4 (17,5%) – 2го ступеня, без 
змін морфології стулок та хордального 
апарату. В останній групі дітей пролабу
вання клапана супроводжувалося регур
гітацією крові на ньому до 1+. Хибні хор
ди були наявні у 6 (26,1%) обстежуваних. 
З метою виключення запальної природи 
ураження серця всім хворим проводи
ли визначення рівня КФК МВ та тропо
ніну  І в сироватці крові, значення яких 
знаходилися в межах норми. Змін із боку 
показників гемограми, рівня антистреп
толізинуО, Среактивного протеїну ви
явлено не було.

На основі клініколабораторних, 
анамнестичних та інструментальних 
даних 23 пацієнтам був встановле
ний діагноз вторинної кардіоміопатії 
на фоні хронічного вогнища інфекції 
(в 11 випадках) або вегетативної дис
функції (12 дітей).

Всім хворим із вторинною кардіоміо
патією призначався препарат левокар
нітину Агвантар у формі розчину для 
перорального застосування 200 мг/1 мл 
в дозі 100 мг/кг на добу за 3 прийоми, 
максимум 5 мл 3 рази на добу протягом 
4 тижнів. Через 1 місяць у дітей прово
дилась оцінка клінікоінструменталь
них даних стану серцевосудинної сис
теми, включаючи проведення ЕКГ та 
ДЕхоКГ. Результати були статистично 
оброблені з використанням пакету при
кладних програм Microsoft Excel 2010.
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Результати  
та їх обговорення

Всі діти завершили участь у до
слідженні. Результати клінічного 
обстеження в динаміці дослідження 
приведено в таблиці 1.

Як свідчать дані, наведені в таб
лиці 1, виключення до складу 
комплексної терапії левокарніти
ну протягом місяця зумовило пов
не зникнення у пацієнтів скарг на 
біль у ділянці серця, достовірного 
зниження частоти проявів астеніч
ного синдрому (кількість дітей, що 
скаржилися на млявість та швид
ку втомлюваність) (р<0,05). У ді
тей зі  вторинною кардіоміопатією 
на фоні вегетосудинної дисфунк
ції лікування зумовило достовірне 
зменшення частоти скарг на голов
ний біль та запаморочення голови 
(р<0,05). Крім того, достовірно зни
зилася частота аритмій за рахунок 
зникнення 5 із 6 випадків надшлу
ночкової екстрасистолії у  дітей 
зі вторинною кардіоміопатією. 
На фоні лікування левокарнітином 
мало місце зниження частоти сис
толічного шуму на верхівці серця 
(р<0,05). У 6 (26,08%) дітей, у  яких 
продовжувалася персистенція си
столічного шуму, було виявлено 
хибні хорди в лівому шлуночку 
за даними ДЕхоКГ, наявністю яких 
можна пояснити даний аускульта
тивний феномен.

Динаміка ЕКГознак у хворих на 
фоні прийому левокарнітину пред
ставлена в таблиці 2.

За даними, представленими  
в таб лиці 2, через 1 місяць прийому 
левокарнітину достовірно знизила
ся частка хворих із неспецифічними 
змінами зубця Т, що вказувало на 
зникнення порушення реполяриза
ції у більшості пацієнтів (р<0,05), 
а  кількість хворих з екстрасистолі
єю та ектопічним ритмом зменши
лася. Отримані дані свідчать про 
позитивний вплив левокарнітину 
на метаболічні процеси міокарда 
та його електричну функцію.

Для визначення динаміки систо
лічної та діастолічної функції лівого 
шлуночка дітям в динаміці прово

дилася ДЕхоКГ. Результати пред
ставлені в таблиці 3.

Дані, наведені в таблиці 3, свід
чать про виражену позитивну ди
наміку показників ДЕхоКГ у паці
єнтів із вторинною кардіоміопатією 
на фоні прийому левокарнітину. Зо
крема, у всіх дітей фракція викиду 

лівого шлуночка нормалізувалася. 
У хворих після терапії не спосте
рігалося жодного випадку розши
рення порожнини лівого шлуночка 
та діастолічної дисфункції. Досто
вірно знизилася частота пролапсу 
мітрального клапана (p<0,05), що 
можна пов’язати з  нормалізаці

Таблиця 1. Динаміка скарг та показників клінічного обстеження у хворих  
на вторинну кардіоміопатію, що 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 з 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). 

Таблиця 2. Динаміка ЕКГознак у дітей, хворих на вторинну кардіоміопатію,  
що 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).

Таблиця 3. Динаміка ДЕхоКГ показників у дітей з вторинною кардіоміопатією,  
що 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 
1го 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).
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єю скоротливої функції міокарда лівого 
шлуночка, зокрема папілярних м’язів. 
Таким чином, лікування левокарнітином 
зумовлювало нормалізацію скоротли
вої функції лівого шлуночка у пацієнтів 
із вторинною кардіо міопатією.

Не було відмічено побічних ефектів 
від застосування препарату у дітей, що 
вказує на його добру переносимість.

Висновки

Таким чином, при вторинній кардіо
міопатії кардіометаболічна терапія є па
тогенетично обґрунтованою та визнана 
важливим компонентом терапії дітей 
із даною патологією.

Застосування препарату левокарні
тину Агвантар як монотерапії вторинної 
кардіоміопатії у дітей зумовлює покра
щення загального стану дітей, зникнен
ня патологічних змін електричної функ
ції серця. Відмічена добра переносимість 
препарату дітьми. Отже, препарат лево
карнітину може бути рекомендований 
для застосування в педіатрії та дитячій 
кардіоревматології.
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