
Застосування сучасних фармакологічних пре�

паратів, таких як нітрати, бета�блокатори, дез�

агреганти й антикоагулянти, дозволило домог�

тися значного поліпшення якості життя хворих

на ішемічну хворобу серця (ІХС). У той же час

залишається невирішеною проблема хронічної

гіпоксії міокарда в цих хворих. Відомо, що

наслідком хронічної чи гострої гіпоксії є енер�

годефіцит, що приводить до порушення

функцій не тільки міокарда, але й інших органів

і систем.

Результатом цього процесу є зниження пра�

цездатності, підвищена стомлюваність,

дратівливість, що погіршує перебіг основного

захворювання. Ці симптоми по механізму

зворотного зв'язку ще більше активують

симпатоадреналову систему, що приводить

до підвищення периферичного судинного

опору, посиленій роботі серця і, отже,

підвищується потреба хворих у нітропре�

паратах, бета�блокаторах і т.д.

Сучасні досягнення в області досліджен�

ня обмінних реакцій і можливості їхньої

корекції в патологічних умовах визнача�

ють зростаючий інтерес до метаболічної

терапії, зокрема, застосуванню ендоген�

них регуляторів енергетичного обміну.

Численні публікації свідчать, що мета�

болічна терапія дозволяє поліпшити

перебіг захворювання, а також створює

передумови для підвищення ефектив�

ності планової терапії.

Метою проведеного дослідження було

вивчення впливу комплексного препара�

ту "Кардонат", виробництва фармацев�

тичного підприємства "Сперко Україна",

на деякі суб'єктивні й об'єктивні показ�

ники у хворих із хронічною ІХС.

Контингент хворих і методи

дослідження

Під спостереженням знаходилося

63 хворих зі стенокардією напруги ІІ–ІІІ

ФК. Діагноз підтверджувався даними

анамнезу, змінами на ЕКГ у спокої і при

пробі з фізичним навантаженням на ве�

лоергометрі (депресія чи елевація сег�

мента ST на висоті навантаження до 2 мм). До

групи включалися хворі середнього і літнього

віку до 70 років (середній вік становив

62,5±2,4 р.), що надійшли до кардіологічного

відділення МКЛСНМД м. Харкова. З досліджен�

ня виключалися хворі, які перенесли інфаркт

міокарда в найближчі 6 місяців, із серцевою не�

достатністю ІІБ–ІІІ стадії, ожирінням, вираже�

ними порушеннями ритму і провідності. Серед

хворих, включених у дослідження, 48% страж�

дали на гіпертонічну хворобу ІІ–ІІІ ст.

Обстеження хворих проводили в момент над�

ходження до стаціонару і через 4 тижні після

цього. До схеми обстеження були включені такі

показники: скарги хворого, оцінка

функціонального стану міокарда за даними

ЕхоКГ, контроль артеріального тиску (АТ), час�

тоти серцевих скорочень (ЧСС), кількість на�

падів стенокардії і кількість таблеток

нітрогліцерину, які застосовувалися у разі не�

обхідності.

Усі пацієнти в плановому порядку одержували

бета�блокатори, при необхідності – пролонго�

вані нітрати, діуретики, дезагреганти і низько�

молекулярні гепарини, інгібітори АПФ у серед�

ньотерапевтичних дозах. В основній групі в те�

рапію додатково вводився Кардонат по 1 кап�

сулі 3 рази на добу.

Обговорення отриманих результатів

Аналіз отриманих результатів свідчить про те,

що прийом Кардонату практично не вплинув на

ЧСС – в основній групі вона становила на по�

чатку лікування 73,1±1,2 уд./хв. і 72,6±

1,3 уд./хв. наприкінці лікування. Аналогічні по�

казники були  у пацієнтів контрольної групи –

70,5±1,8 уд./хв. і 71,2±1,2 уд./хв. відповідно.

У той же час під впливом зазначеного препара�

ту у хворих на ІХС у поєднанні з гіпертонічною

хворобою спостерігалася тенденція до більш

швидкої нормалізації АТ (у середньому на 3,8

дні) порівняно з контрольною групою. У хворих

без супутньої гіпертонії АТ в процесі лікування

як у контрольній, так і в основній групі зали�

шався без істотних змін.

Практично всі пацієнти, як в основній, так і в

контрольній групі, під впливом лікування
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відзначали зменшення кількості нападів стенокардії з 10±4

до 3±2 до кінця терміну лікування. Необхідно відзначити, що

в основній групі цей результат був досягнутий вже в перші 7

днів з моменту госпіталізації, тоді як у контрольній – у се�

редньому на 9–10 добу. Виняток становлять 2 хворих в ос�

новній групі і один у контрольній, у яких прогресувала коро�

нарна недостатність. У зв'язку з цим вони були переведені

до інфарктного відділення з діагнозом гострий інфаркт

міокарда в одному випадку з зубцем Q, у двох інших – без

зубця Q. Кількість додаткових таблеток нітрогліцерину,

прийнятих хворими на тлі лікування здебільшого через бо�

язнь нападу, зменшилася в обох групах і становила в серед�

ньому в контрольній групі 3,5±0,5 на добу, у основній

1,5±0,2 (р<0,001) до 3–4 дня перебування в стаціонарі. У

той же час 38% пацієнтів контрольної групи протягом пер�

шого тижня відзначали неприємні відчуття в ділянці серця,

що стало причиною збільшення дози пролонгованих нітратів

у 1,5 раза.

Наведені дані дозволяють припустити, що включення до

схеми лікування зазначених хворих Кардонату статистично

значимо поліпшило стан хворих, що виражалося в зменшенні

кількості нападів стенокардії, відсутності необхідності до�

даткового прийому чи збільшення дози нітропрепаратів,

більш швидкої нормалізації АТ.

Вивчення окремих показників центральної гемодинаміки в

обстежених хворих дозволило виявити певні закономірності

(табл.).

Табл. Динаміка показників центральної гемодинаміки

в обстежених хворих

*    при р<0,05;  

**  при p    0,05

Представлені показники центральної гемодинаміки на по�

чатку лікування в основній і контрольній групах були прак�

тично однаковими. Під впливом терапії відбулося деяке

поліпшення показників насосної функції міокарда –

збільшення фракції викиду (ФВ) й ударного індексу (УІ) у

хворих, що крім основної терапії одержували Кардонат. У

той же час кінцевий систолічний (КСР) і діастолічний розміри

(КДР) не зазнали істотних змін, що можна пояснити корот�

ким курсом лікування Кардонатом, який, проте, поліпшив на�

сосну функцію міокарда в хворих основної групи. Для оста�

точного висновку про вплив Кардонату на показники цент�

ральної гемодинаміки необхідний, мабуть, більш тривалий

курс лікування. На наш погляд, він повинен становити не

менше двох–трьох місяців, тому що за більш короткий

термін (3–4 тижня) не може відбутися регрес функціональ�

но�структурних змін серця. Про це свідчить і той факт, що у

10% хворих основної групи, які і надалі (більше двох

місяців) приймали зазначений препарат, при наступному

їхньому обстеженні виявлено поліпшення показників цент�

ральної гемодинаміки, що корелювало із суб'єктивною

стабілізацією стану обстежених.

Необхідно також відзначити, що порівняно з хворими кон�

трольної групи особи, що одержували Кардонат, відзначали

значне поліпшення настрою, зменшення дратівливості, сто�

млюваності, нормалізацію сну, збільшення працездатності

без виникнення нападів стенокардії, що вимагали додатково�

го прийому нітрогліцерину. Це значно поліпшило якість жит�

тя обстежуваних хворих.

Отримані результати збігаються з даними літератури про

позитивний вплив препарату Кардонат у хворих на ІХС і по�

яснюються деякими особливостями  механізму його дії. Ком�

поненти Кардонату виявляють метаболічну дію, що характе�

ризується більш повним окислюванням вільних жирних кис�

лот, а отже, поліпшенням енергетичного забезпечення

міокарда. Цьому також сприяє незамінна амінокислота

лізин, що забезпечує більш стабільний синтез карнітину.

Включення до складу препарату різних коферментів

вітамінів групи В (піридоксаль�5�фосфат, кокарбоксилаза,

кобамамід) підсилює зазначені

ефекти карнітину і дає препарату

ряд додаткових терапевтичних вла�

стивостей.

Таким чином, застосування Кар�

донату доцільно, зважаючи на дані

нашого дослідження, у хворих зі

стабільною формою стенокардії

для більш адекватного впливу на гіпоксичні процеси, що

відбуваються в міокарді. Це сприяє поліпшенню якості життя

таких пацієнтів. Важливим фактом є наростаючий клінічний

ефект при більш тривалому застосуванні зазначеного засо�

бу, що дозволяє значно зменшити дозу антиангінальних пре�

паратів. Водночас доцільно провести подальше вивчення

фармакологічних і клінічних ефектів препарату при тривало�

му безупинному його призначенні в хворих з гіпоксичними

станами.
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