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Abstract. Due to the active tactics of timely delivery of infarction
patients for revascularization in recent years, the proportion of patients
with the most severe form of myocardial infarction (MI), Q-infarction, in
our clinic decreased by 15.7%. There was a significant decrease in
one-year mortality due to acute myocardial infarction (AMI) from 4.2% in
2016 to 2.53% in 2018.

The objective of our work was to evaluate the hospital course and to
prevent post-infarction heart failure (HF) during the first 6 months from
the date of AMI in patients after primary transcutaneous angioplasty
under the inﬂuence of cardiocytoprotective therapy with L-carnitine. We
examined and treated 97 patients with AMI aged 52–76 years (mean
age 66.3 ± 7.2 years) who were hospitalized on the first day of the
disease. All patients were randomly assigned to one of two groups. The
first group consisted of 47 patients who received L-carnitine i.v. 3.0 g in
the first 3 hours of hospitalization on day 1 of the disease and 2.0 g on
days 2–10 of treatment. The control group included the results of a
survey of 50 patients whose mean age was 64.6 years and who
received conventional therapy from the first day after stenting (group II),
according to the National Recommendations for the Treatment of
Patients with ST-Elevation AMI (2018).

Cardiocytoprotective therapy with L-carnitine statistically significantly
prevented the development of HF after AMI and significantly improved
prognosis in patients after primary transcutaneous angioplasty reduced
the relative risk of developing life-threatening arrhythmias during the
6-month observation regardless of localization of the affected area.
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Early initiation of L-carnitine at the acute stage of MI contributed to an
earlier (day 10 of observation) and complete (within 1 month)
restoration of autonomic nervous system function. Specifically, in
patients receiving carnitine, the standard deviation normal to normal
(SDNN) on the day 10 of the treatment increased by 67.6%, the root
mean squared successive differences (RMSSD) increased by 33.4%,
while in the control group these barely reached the normal limits. In the
course of metabolic therapy, the proportion of differences in successive
RR intervals greater than 50 ms (PNN50) showed more than 4-fold
increase. In the control group, the changes in the above indicators were
less significant, and the PNN50 even decreased beyond the normal
limit. The level of entropy on the day 10 of treatment with L-carnitine
significantly decreased by 65.4% (p < 0.05), which indicated
stabilization of the processes of myocardial adaptation.

Among other systemic indicators of homeostasis regulation, in our
opinion, an interesting observation was significant increase in the
overall level of bioenergy under the inﬂuence of improvement of the
state of reserves of vascular regulation and operative control of
vegetovascular regulation.

The course appointment of carnitine significantly improved the HF
functional class by NYHA according to the results of the 6-minute walk
test after 1 month of follow-up. Thus, with posterior infarction, the
number of patients with NYHA class I-II HF increased by 45.5%, from
37.5 to 68.8%, and only by 19.8% in the control group (p <0.05).
Accordingly, the number of patients with NYHA class III-IV HF
decreased almost twice in the L-carnitine group (p = 0.033). In the
anterior localization of myocardial infarction, the group of patients with
NYHA class I–II HF who received metabolic therapy after 1 month
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increased by 2.12 times (from 34.7 to 73.7%) (p = 0.02), whereas in
control group it increased only by 46.2% (p = 0.7). At the same time, the
number of patients with NYHA class III-IV HF in the L-carnitine group
decreased almost 2.5-fold, from 65.3 to 26.3%, and from 68.2 to 40.8%
in the control group.

Administration of L-carnitine in the acute period prevented the
progression of pathological remodeling of the left ventricle: the number
of patients with critical increase in the end-systolic index and
end-diastolic index was 2.8 times lower (p = 0.015). At the same time,
there was significant improvement in the heart pump function, and
complete recovery of global contractility (left ventricular ejection fraction
> 50%) was observed in 25.5% of patients within 1 month after MI.

Under the inﬂuence of metabolic therapy, the increase of NT-proBNP
by the day 10 of observation was 35.7% less, which showed
significantly lower volume of necrotized myocardium. Faster decrease
in the level of NT-proBNP to subnormal values at the day 30 after
treatment in the L-carnitine group suggested more favorable course
after left ventricular remodeling.

Keywords: acute myocardial infarction after primary transcutaneous
angioplasty, L-carnitine, heart failure, prognosis.
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Резюме. Завдяки проведенню активної тактики своєчасної
доставки інфарктних хворих на реваскуляризацію за останні роки
в нашій клініці зменшилася частка хворих із найтяжчою формою
інфаркту міокарда (ІМ) – Q-інфарктом – на 15,7 %. Було
зареєстровано істотне зниження однорічної летальності від
гострого ІМ (ГІМ) з 4,2 % у 2016 до 2,53 % у 2018 році.

Метою нашої роботи було оцінювання госпітального перебігу та
запобігання розвитку післяінфарктної серцевої недостатності (СН)
протягом перших 6 місяців з моменту ГІМ у хворих після первинної
транскутанної ангіопластики під впливом кардіоцитопротекторної
терапії L-карнітином.

Нами проведено обстеження та лікування 97 хворих з ГІМ віком
52–76 років (середній вік 66,3 ± 7,2 року), які були госпіталізовані в
першу добу захворювання. За випадковим вибором усі пацієнти
були розділені на 2 групи. До першої групи ввійшли 47 хворих, які в
перші 3 години від госпіталізації отримували L-карнітин в/в 3,0 г у
першу добу захворювання та 2,0 г на 2–10-й день лікування. В
основу групи порівняння покладено результати обстеження 50
хворих, середній вік яких становив 64,6 року і які з першої доби
після стентування отримували загальноприйняту терапію (група ІІ),
згідно з Національними рекомендаціями лікування хворих з ГІМ з
елевацією сегмента SТ (2018).

Кардіоцитопротекторна терапія L-карнітином достовірно
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запобігала розвитку СН після ГІМ та істотно покращувала прогноз
у хворих після первинної транскутанної ангіопластики, зменшувала
відносний ризик розвитку життєзагрожуючих аритмій протягом
6-місячного спостереження незалежно від локалізації вогнища
ураження.

Раннє додавання L-карнітину в гострій стадії інфаркту міокарда
сприяла більш ранньому (10-й день спостереження) та повному (у
1-й місяць) відновленню функції вегетативної нервової системи.
Зокрема у хворих, які отримували карнітин, значення стандартного
відхилення різниць між суміжними NN-інтервалами (SDNN) на 10-у
добу лікування зросло на 67,6 %, квадратного кореня із середньої
суми квадратів різниць між суміжними NN-інтервалами (RMSSD) –
на 33,4 %, тоді як у групі контролю вони ледве досягли меж норми.
У процесі проведення метаболічної терапії відсоток різниці між
суміжними NN-інтервалами, що відрізняються більш ніж на 50 мс
(PNN50), зростав більше ніж у 4 рази. У групі контролю зміни
зазначених вище показників були менш суттєвими, а PNN50 навіть
зменшився, виходячи за нижню межу норми. Значення рівня
ентропії на 10-у добу лікування L-карнітином достовірно
знижувалося на 65,4 % (р < 0,05), що свідчило про стабілізацію
процесів адаптації міокарда.

Серед інших системних показників регуляції гомеостазу цікавим, на
наш погляд, було достовірне зростання загального рівня
біоенергетики під впливом покращення стану резервів судинної
регуляції та оперативного контролю вегетосудинної регуляції.
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Курсове призначення карнітину достовірно покращувало
функціональний клас (ФК) СН за результатами 6-хвилинного
тесту ходьби вже через 1 місяць спостереження. Так, при
задньому інфаркті кількість хворих із СН І–ІІ ФК зростала на 45,5
% – із 37,5 до 68,8 %, у групі контролю – тільки на 19,8 % (р <
0,05). Відповідно, кількість хворих із СН ІІІ–ІV ФК зменшувалася в
групі L-карнітину майже вдвічі (р = 0,033). При передній локалізації
інфаркту група хворих із СН І–ІІ ФК, які отримували метаболічну
терапію, через 1 місяць спостереження зростала в 2,12 раза (з
34,7 до 73,7 %) (р = 0,02), тоді як у групі контролю – лише на 46,2
% (р = 0,7). Одночасно кількість хворих із СН ІІІ–ІV ФК
зменшувалася більш виражено в групі L-карнітину – майже в 2,5
раза (з 65,3 до 26,3 %), у контрольній групі – з 68,2 до 40,8 %.

Призначення L-карнітину в гострому періоді запобігало
прогресуванню патологічного ремоделювання лівого шлуночка –
кількість хворих з критичним приростом кінцево-систолічного
індексу та кінцево-діастолічного індексу була в 2,8 раза меншою (р
= 0,015). Водночас спостерігалося суттєве покращення насосної
функції серця, повне відновлення глобальної скоротливості
(фракція викиду лівого шлуночка > 50 %) відзначалося у 25,5 %
хворих уже через 1 місяць після ІМ.

Під впливом метаболічної терапії визначалося на 35,7 % менше
зростання значення NT-proBNP на 10-й день спостереження, що
свідчило про достовірно менший об’єм некротизованого міокарда.
Швидше зниження рівня NT-proBNP до субнормальних значень на
30-й день після лікування в групі L-карнітину вказувало на
сприятливіший перебіг післяінфарктного ремоделювання лівого
шлуночка.
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