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О
днією з актуальних проблем сучасної кардіології 
є ураження серцево-судинної системи при 
метаболічному синдромі (МС).

Метаболічний синдром – це клінічний синдром, який 
характеризується наявністю у хворих поєднання серцево-
судинних чинників ризику: інсулінорезистентності, 
гіперінсулінемії, артеріальної гіпертензії, дисліпідемії, 
ожиріння, гіперурикемії [5, 9].

Гіперінсулінемія, що виникає на тлі наявності у хворих 
абдомінального ожиріння, спричинює розвиток ліпідного 
дисбалансу при МС, який проявляється виникненням 
дисліпідемії у вигляді зниження ліпопротеїнів високої 
щільності, підвищення рівня ліпопротеїнів низької щільності 
і тригліцеридів [11, 16, 17, 18, 19].

Аналіз нагромаджених у цій галузі знань [5, 9] свідчить, 
що інсулін, названий свого часу "атерогенним гормоном", 
впливає на розвиток ендотеліальної дисфункції, порушення 
ліпідного обміну, активацію процесів перекисного окислен-
ня ліпідів (ПОЛ). Вищезазначені ланки патогенезу МС зумов-
люють появу атеросклерозу та дестабілізують його перебіг 
у хворих із цим синдромом. 

Згідно з літературними даними, характер порушень у разі 
атеросклерозу багато в чому залежить від активності ПОЛ, 
стану клітинних мембран, особливостей синтезу ейкозаноїдів. 
Сполучною ланкою між цими процесами є поліненасичені 
жирні кислоти (ПНЖК), які беруть участь у побудові мембран, 
утворенні ейкозаноїдів і є субстратом ПОЛ. Ліпопротеїни є 
основними джерелами для клітин ПНЖК [1–4, 6, 10].

Виникнення розладів ліпідного, вуглеводного обмінів, 
активація процесів ліпідної пероксидації потребують засто-
сування в практичній діяльності лікарів засобів з антиате-
рогенною, кардіометаболічною, антиоксидантною 
активністю, механізм дії яких базується на підсиленні при-
родних адаптаційних процесів організму, оскільки всі 
метаболічні препарати тією чи іншою мірою є природними 
субстратами організму або модулюють їх синтез de novo.

Тому для корекції зазначених порушень у хворих із МС 
у комплексному лікуванні доцільно використовувати засоби, 
які є природними субстратами організму, а також мають 
метаболічну, гіполіпідемічну й антиоксидантну активність. 

На наш погляд, таким препаратом є Кардонат, до складу 
якого входять вітаміни, амінокислоти та їх похідні: L-карнітину 
хлорид — 100 мг, лізину гідрохлорид — 50 мг, коензим В12 
(кобамамід) — 1 мг, коензим В1 (кокарбоксилаза) – 50 мг, 
коензим коферменту В6 (піридоксаль-5-фосфату) – 50 мг. 

Дія препарату зумовлена синергічним ефектом 
компонентів, що входять до його складу. L-карнітин бере 

участь у транспорті ацилу крізь мітохондріальну мембрану. 
Такий механізм сприяє збільшенню вмісту вільного карнітину 
та підвищує утилізацію жирних кислот. Виявлена здатність 
карнітину зменшувати несприятливу дію вільних радикалів 
на ендотелій судин. Вживання екзогенного карнітину 
зумовлює зниження рівня загального холестерину, 
тригліцеридів, підвищує вміст ліпопротеїнів високої щільності. 
Лізин є попередником синтезу карнітину. Кокарбоксилаза 
має позитивній вплив на вуглеводний метаболізм. Коензим 
вітаміну В6 (піридоксаль-5-фосфат) активує синтез скорочу-
вальних білків, збільшує вміст АТФ у тканинах, зокрема в 
серцевому м’язі. Кобамід за рахунок активації реакцій пере-
метилювання виявляє ліпотропну дію. 

Метою нашої роботи є з’ясування впливу комплексної 
терапії хворих із МС із використанням препарату Кардонат 
на жирнокислотний склад ліпідів плазми крові.

Матеріали та методи дослідження 

В основу роботи покладено дослідження 110 хворих, 
серед яких: 40 пацієнтів із МС (середній вік – 53 роки) без 
супутньої кардіальної патології, 40 хворих на ішемічну хво-
робу серця  (ІХС)  (стабільна стенокардія ІІ–ІІІ ФК) із супут-
ньою гіпертонічною хворобою (ГХ) ІІ стадії та МС (середній 
вік – 55 років), 30 пацієнтів із ГХ ІІ стадії та супутнім МС 
(середній вік – 45,4 року). Діагноз захворювання встановлю-
вали на основі анамнезу, даних фізикального обстеження, а 
також даних лабораторних та інструментальних (ЕКГ, ВЕМ) 
методів, згідно з Рекомендаціями експертної групи ВООЗ 
(1999) і Українського товариства кардіологів (2004). 

Обстежені були розподілені на 3 групи: 1-ша група – 40 
пацієнтів із МС, 2-га група – 40 хворих на ІХС (стабільна 
стенокардія ІІ–ІІІ ФК) у поєднанні з ГХ ІІ ст. та МС, 3-тя група – 
30 осіб із ГХ ІІ ст. у поєднанні з МС. Контрольну групу стано-
вили 20 практично здорових осіб, зіставних за віком і статтю 
до хворих основної групи.

Діагноз МС встановлювали на підставі критеріїв ВООЗ 
(1998), а також критеріїв Комітету експертів Національної 
програми США з холестерину (ATP III, 2001). 

Діагноз стабільної стенокардії встановлювали на основі 
анамнезу, даних фізикального обстеження, лабораторних та 
інструментальних (ЕКГ, ВЕМ) методів, згідно з Рекомендаціями 
експертної групи ВООЗ (1999) і Українського товариства 
кардіологів.

Лікування пацієнтів проводили із застосуванням препарату 
Кардонат (“Сперко Україна”) на фоні стандартизованої 
медикаментозної терапії (хворі з МС отримували каптоприл у 
добовій дозі 50 мг, індапамід – 2,5 мг на добу; хворі з ІХС із супутньою 
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ГХ отримували бісопролол у дозі 10 мг на добу, аспірин – 100 мг на 
добу; хворі на ГХ – каптоприл у дозі 50 мг на добу). Усі пацієнти додат-
ково отримували Кардонат по 1 капсулі тричі на добу протягом 
4 тижнів. Обстеження хворих проводили до та після лікування.

Об'єктом досліджень була плазма хворих до та після корекції. 
Газохроматографічний аналіз здійснювали згідно з методикою 
[20]. У спектрі ліпідів плазми крові було ідентифіковано 6 найбільш 
інформативних жирних кислот (ЖК): С14:0 – міристинова, С16:0 – 
пальмітинова, С18:0 – стеаринова – насичені (НЖК), С18:1 – олеїнова, 
С18:2 – лінолева, С20:4 – арахідонова – ненасичені (ННЖК).

Піки ЖК ідентифікували шляхом порівняння з часом 
утримання піків стандартних ЖК. Кількісну оцінку ЖК ліпідів 
плазми крові проводили методом нормування площин піків 
метилових похідних ЖК і визначення їх складу у відсотках 
(%). Результати обробляли методом варіаційної статистики 
з використанням t-критерію Стьюдента.

Результати та їх обговорення 

Зіставлення жирнокислотного складу ліпідів плазми 
крові досліджуваних груп пацієнтів із МС, ІХС з ГХ і супутнім 
МС, ГХ та МС до проведення комплексного лікування із залу-
ченням Кардонату виявило наступні особливості (табл. 1).

У пацієнтів усіх досліджуваних груп встановлено зміни 
якісного та кількісного складу ліпідів плазми крові, а саме 
підвищення рівня суми НЖК за рахунок міристинової жирної 
кислоти, що відображає зміни в ендокринній системі та може 
виступати раннім маркером цих змін у хворих із МС.

Сума ННЖК в усіх досліджуваних групах вірогідно зменшена 
за рахунок олеїнової (С18:1) та лінолевої (С18:2) жирних кислот.

Зниження лінолевої жирної кислоти в усіх досліджуваних 
групах може бути наслідком посилення продукції ендоген-
них ПНЖК та регуляції активності тромбоцитарної 
фосфоліпази А2, що узгоджується з літературними даними. 
Встановлена також здатність олеїнової (С18:1) та лінолевої 
(С18:2) жирних кислот підвищувати активність тромбоцитів. 
Ця властивість може реалізовуватися за рахунок стимуляції 
олеїновою ЖК звільнення тромбіну Са2+, необхідного для 
активації тромбоцитарної фосфоліпази А2. Такі зміни в 
якісному й кількісному складі ННЖК відображає підвищення 
агрегаційної здатності тромбоцитів [13].

Дослідження спектра ННЖК хворих із МС, ІХС і ГХ із МС, та 
ГХ із МС встановило вірогідне підвищення вмісту арахідонової 
жирної кислоти – відповідно 10,2; 10,7; 8,3% (р<0,05).

Такі зміни ессенціальних жирних кислот у хворих 
досліджуваних груп можуть свідчити про активацію процесів 
ПОЛ та його вплив на метаболізм останніх, що є однією з 
причин розвитку патологічного процесу. Ессенціальні жирні 
кислоти підвищують плинність плазми крові. Дані зміни 
реологічних властивостей крові є раннім маркером розвит-
ку гіперкоагуляційного синдрому у хворих з МС, що 
спричинює порушення мікроциркуляції та розвиток судин-
них тромбозів. Активація ПОЛ, яка здійснюється вже на 
початкових етапах розвитку МС, порушує метаболізм 
ессенціальних жирних кислот на етапі утворення 
ейкозаноїдів та виступає додатковою ланкою розвитку 
патогенетичних змін у пацієнтів із МС. Виникнення змін 
жирнокислотного стану ліпідів, які супроводжуються 
підвищенням рівня НЖК у крові та підвищенням плинності 
крові, потребує фармакологічної корекції з метою 
запобігання розвитку ускладнень: гострого інфаркту 
міокарда, гострого порушення мозкового кровообігу.

Наступним етапом нашої роботи було вивчення змін 
жирнокислотного складу ліпідів під впливом препарату 
метаболічної дії Кардонат.

Після лікування із застосуванням препарату Кардонат 
відзначено такі зміни ліпідного обміну (табл. 2)

Згідно з даними таблиці 2, у хворих із МС відзначається 
тенденція до нормалізації суми НЖК за рахунок нормалізації 
вмісту пальмітинової, вірогідного зниження вмісту 
стеаринової жирної кислоти на фоні підвищення міристинової. 
Нормалізація рівня ННЖК відбувається за рахунок зниження 
вмісту олеїнової жирної кислоти на фоні нормалізації вмісту 
арахідонової. У пацієнтів цієї групи спостерігається 
нормалізація вмісту лінолевої жирної кислоти.

Після лікування у групі хворих на ІХС із супутньою ГХ 
відзначається тенденція до зростання вмісту ННЖК без зміни 
показників їх суми за рахунок тенденції до підвищення 
вмісту С20:4. Спостерігається також тенденція до зниження 
рівня НЖК за рахунок зниження вмісту пальмітинової, 
стеаринової, олеїнової жирних кислот (див. табл. 2).

Після лікування препаратом Кардонат у пацієнтів із ГХ 
відзначається тенденція до зростання рівня ННЖК за раху-
нок підвищення вмісту С20:4, зниження рівня НЖК за рахунок 
зниження вмісту пальмітинової (С16:0) і стеаринової (С18:0) 
жирних кислот, тенденція до зростання рівня ПНЖК за раху-
нок С20:4 (табл. 2).

Таблиця 1

Показники жирнокислотного спектра ліпідів плазми крові 

у хворих із метаболічним синдромом до лікування (%), (M±m)

Назва ЖК
Група хворих

МС, n=40 ІХС із ГХ, n=40 ГХ, n=30 контроль, n=20

С14:0 – міристинова 9,4±0,9* 10,1±1,2* 11,9±1,3 –

С16:0 – пальмітинова  35,1±0,7 33,0±0,9* 34,1±0,4 37,1±1,6

С18:0 – стеаринова 10,8±0,3* 10,3±0,2* 10,5±0,3* 13,4±0,7

С18:1 – олеїнова 12,5±1,7* 13,5±0,7* 12,1±0,6* 16,3±0,5

С18:2 – лінолева 21,2±0,2* 21,6±0,3* 22,5±1,2* 29,1±1,5

С20:4 арахідонова 10,2±0,6* 10,7±0,6* 8,3±0,5* 3,9±0,4

Сума НЖК 55,3±0,4* 53,4±1,2 56,5±1,2* 50,5±1,6

Сума ННЖК 44,4±0,4* 46,6±1,2 43,5±1,2* 49,5±1,6

Сума ПНЖК 32,1±0,7 33,1±1,0 31,4±1,1 33,3±1,5

Примітка. * – вірогідні відмінності показників у хворих порівняно з групою контролю, р<0,05.
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Висновки

1. У хворих із МС відзначено зміни якісного та кількісного 
складу жирнокислотного спектра ліпідів плазми крові, а 
саме: підвищення суми НЖК і зниження суми ННЖК.

2. Метаболічний препарат Кардонат стабілізує показни-
ки ліпідного обміну у хворих із МС, зокрема знижує рівень 
суми НЖК і підвищує рівень ННЖК.

3. Наведені зміни жирнокислотного складу ліпідів після 
комплексного лікування із застосуванням Кардонату свідчать 
про антиагрегантні властивості препарату, тобто здатність 
розріджувати плазму крові, підвищувати плинність і, тим 
самим, покращувати гемоциркуляцію.
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Таблиця 2

Показники жирнокислотного спектра ліпідів плазми крові у хворих із метаболічним 

синдромом після лікування (%),(M±m)

Назва ЖК
Група хворих

МС, n=40 ІХС із ГХ, n=40 ГХ, n=30 контроль, n=20

С14:0 – міристинова 11,8±0,3* 8,1±1,1* 10,6±0,8 –

С16:0 – пальмітинова 30,9±0,7* 28,6±2,0* 27,2±2,0* 37,1±1,6

С18:0 – стеаринова 9,5±0,2* 8,6±0,6* 9,4±0,1* 13,4±0,7

С18:1 – олеїнова 11,3±0,4* 10,3±0,9* 9,9±0,9* 16,3±0,5

С18:2 – лінолева 25,4±0,8 28,6±2,8 29,0±1,0 29,1±1,5

С20:4 – арахідонова 8,9±1,5* 13,6±3,2* 11,9±3,2* 3,9±0,4

Сума НЖК 52,2±0,7 45,3±3,4 47,2±1,2* 50,5±1,6

Сума ННЖК 47,9±0,7 54,4±3,4 52,9±1,2* 49,5±1,6

Сума ПНЖК 32,5±1,0 44,1±2,9* 43,0±2,1* 33,3±1,5

Примітка. * – вірогідні відмінності показників у хворих порівняно з групою контролю, р<0,05.

Изменения жирнокислотного состава липидов плазмы крови у больных 
с метаболическим синдромом под влиянием лечения препаратом Кардонат

О.М. Гирина, О.О. Карлова, Т.С. Брюзгина, Ю.О. Мошковская

В статье приведены данные газохроматографического анализа жирнокислотного состава липидов крови у больных с метаболи-
ческим синдромом до и после комплексного лечения с применением препарата Кардонат. Доказано свойство Кардоната стабилизи-
ровать показатели жирнокислотного состава липидов плазмы крови путем снижения уровня насыщенных жирных кислот и увеличения 
содержания ненасыщенных жирных кислот, что способствует повышению текучести плазмы крови у больных с этим синдромом.

Ключевые слова: насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, липиды, плазма, ишемическая болезнь сердца, метабо-
лический синдром, гипертоническая болезнь.

Kardonat improves plasma fatty acids and lipids in metabolic syndrome patients 

O. Girina, O. Karlova, T. Bryuzgina, Yu. Moshkovskaya

Information of gas chromatographic analysis of plasma fatty acids and lipids in metabolic syndrome patients before and after reatment 
with Kardonat is presented in the article. It is proved that Kardonat can stabilise indexes of plasma fatty acids and lipids by the decline of 
saturated fat acids level and the increase of unsaturated fat acids level, and therefore improves the plasma fluidity in these patients.

Key words: saturated and unsaturated fatty acids, lipids, plasma, coronary heart disease, metabolic syndrome, arterial 
hypertension.
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