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Основною причиною смертності населення в Україні залишаються серцево-

судинні захворювання (ССЗ) – 67,3 %, серед яких чільне місце займає ішемічна 

хвороба серця (ІХС). 

Найбільш небезпечним з точки зору смертності серед клінічних форм ІХС є 

гострий інфаркт міокарда [з елевацією сегмента ST (STEMI) та гострий інфаркт 

міокарда без елевації сегмента ST (NSTEMI)], який реєструється щорічно в 

кількості близько 42-50 тис нових випадків. Незважаючи на значні досягнення в 

лікуванні хворих на STEMI/NSTEMI, зокрема впровадження технології 

реваскуляризації міокарда (коронарне стентування/шунтування) і суттєве 

зниження смертності серед «реваскуляризованих» хворих, загальна смертність 

все ще залишається високою – 12-15 %. 

Мета дослідження – підвищення ефективності лікування 

«нереваскуляризованих» хворих зі STEMI/NSTEMI шляхом дослідження впливу 

на клінічний перебіг, лабораторно-інструментальні показники, сегментарну 

скоротливість міокарда та процеси фіброзоутворення триметазидину та його 

поєднання із амінокислотним комплексом L-аргініну та L-карнітину і розробка 

на цій основі алгоритму їх застосування. 

Для досягнення мети використовувались наступні методи дослідження: 

загальноклінічні, лабораторні, інструментальні та спеціальні методи 

дослідження, а також статистичний аналіз. 

Робота виконувалася на засадах етичних принципів щодо досліджень за 

участю людей (Гельсінська декларація) і проводилася як відкрите, 



контрольоване, порівняльне дослідження у паралельних групах. Всіма 

учасниками дослідження була підписана інформована згода. Дизайн 

дослідження затверджений комісією з питань етики Івано-Франківського 

національного медичного університету.  

Обстежено 100 хворих на гострий коронарний синдром (ГКС). Діагноз 

гострого інфаркту міокарда встановлювався на підставі скарг, анамнезу, даних 

об’єктивного фізикального обстеження та даних загальноклінічних, 

лабораторних, біохімічних та інструментальних методів обстеження (ЕКГ, 

ЕхоКГ, дослідження сегментарної скоротливості з визначенням критерія WMSI) 

згідно рекомендацій Європейського Кардіологічного Товариства, 

«Уніфікованого клінічного протоколу екстреної, первинної, вторинної 

(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та 

медичної реабілітації: гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST» та 

«Уніфікованого клінічного протоколу екстреної, первинної, вторинної 

(спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та 

медичної реабілітації: гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST».  

Обстежені пацієнти були розподілені наступним чином: контрольна група 

(25 пацієнтів) – пацієнти, які отримували стандартне лікування згідно із 

«Уніфікованим клінічним протоколом» та «Адаптованою клінічною 

настановою». 

Основну групу склали 75 хворих зі STEMI/NSTEMI, які розподілені на три 

підгрупи: підгрупа 1 (25 хворих) – пацієнти, які госпіталізовані із діагнозом 

STEMI чи NSTEMI, які в доповнення до стандартної терапії отримували 

триметазидин; підгрупа 2 (25 пацієнтів) – пацієнти, які окрім стандартної терапії 

отримували L-аргінін/L-карнітиновий комплекс; підгрупа 3 (25 хворих) – 

пацієнти, які окрім стандартної терапії отримували триметазидин в поєднанні з 

L-аргінін/L-карнітином. 

Уперше встановлені особливості терапевтичної ефективності 

триметазидину та L-аргінін/L-карнітину як засобів, що потенціюють стандартне 

медикаментозне лікування нереваскуляризованих хворих на STEMI/NSTEMI. 

Відмічено, що триметазидин позитивно впливає на клінічний перебіг (біль, 



диспное, mejapragia cordis) STEMI/NSTEMI, сприяє регресії зубця Q (ВР=0,23; 

95 % ДІ 0,87-0,93; р<0,05), знижує надмірну інтенсивність фіброзоутворення 

(ВР=0,56; 95% ДІ 0,32-0,95; р<0,05) поліпшує сегментарну скоротливість 

міокарда (ВР=0,20; 95 % ДІ 0,08-0,50; p<0,05), збільшує глобальну ФВ ЛШ 

(p<0,05).  

Встановлено, що L-аргінін/L-карнітиновий комплекс прискорює позитивну 

динаміку сегмента ST (ВР=0,25; 95 % ДІ 0,09-0,71; р<0,05) та зубця Q (ВР=0,83; 

95 % ДІ 0,66-1,04; р<0,1), посилює регресію гіпертрофії лівого шлуночка 

(ВР=0,82; 95 % ДІ 0,68-1,00; р<0,05), знижує рівень сироваткового фібронектину 

та гальмує фіброзоутворення (на 5,7 %, р<0,05), збільшуючи таким чином площу 

життєздатного міокарда (р<0,05). 

Доповнені дані, які свідчать, що  поєднане застосування триметазидину та 

L-аргінін/L-карнітинового комплексу найбільш ефективно потенціює клінічний 

перебіг STEMI/NSTEMI, достовірно знижує елевований сегмент ST (ВР=0,32; 

95% ДІ 0,11-0,90; р<0,05), посилює регресію зубця Q (ВР=0,73; 95 % ДІ 0,57-0,94; 

р<0,05), та гіпертрофії ЛШ (ВР=0,54; 95 % ДІ 0,35-0,85; р<0,05), підвищує 

сегментарну скоротливість (ВР=0,45; 95 % ДІ 0,25-0,79; р<0,05) та на 9,7 % 

збільшує глобальну ФВ ЛШ (р<0,001), достовірно знижує рівень фібронектину 

(р<0,05), знижує інтенсивність фіброзоутворення та збільшує площу 

життєздатного міокарда (ВР=0,27; 95 % ДІ 0,12-0,63; р<0,05), підвищує 

міокардіальний резерв (р=0,001). 

Відмічено, що визначення ФВ ЛШ через алгоритм WMSI покращує точність 

діагностики систолічної дисфункції ЛШ і може слугувати надійним критерієм 

ефективності лікування хворих зі STEMI/NSTEMI. 

Доведено, що триметазидин і L-аргінін/L-карнітин потенціюють 

терапевтичну ефективність стандартної медикаментозної терапії хворих зі 

STEMI/NSTEMI. 

Триметазидин слід рекомендувати перорально в дозі 20 мг тричі на добу 

упродовж 15-20 днів. L-аргінін/L-карнітиновий комплекс слід застосовувати 

інтравенозно у вигляді інфузії по 42 мг L-аргініну та 20 мг L-карнітину в 100 мл 

розчинника щоденно, по 8-12 інфузій на курс. 



Терапевтична ефективність медикаментозного лікування STEMI\NSTEMI 

збільшується при поєднаному застосуванні обох препаратів. 

Ключові слова: інфаркт міокарду, кондиціювання міокарду, 

фіброзоутворення, ремоделювання міокарду. 
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The main mortality causes of Ukrainian population are still cardio-vascular 

diseases (CVD) – 67,3 %, where the lead is after ischemic heart disease (IHD). 

The most dangerous from the mortality point of view is the acute myocardial 

infarction [with ST-segment elevation (STEMI) and without ST-segment elevation 

(NSTEMI)], which is recorded in 42-50 thousand patients annually. Despite all 

achievements in treatment of STEMI/NSTEMI, particularly implementation of 

revascularization technologies (coronary stenting/grafting), general mortality is still 

high – 12-15 %. 

The purpose of the research is to improve the effectiveness of the standard therapy 

in ‘non-revascularised’ patients with STEMI/NSTEMI by establishing the influence of 

trimetazidine and its combination with L-arginine and L-carnitine aminoacid complex 

on the clinical course, laboratory and instrumental analyses, myocardial fibrosis and 

segmental contractility and development of the implementation algorithm . 

General clinical, laboratory, instrumental and special research methods alongside 

with the statistical analysis were used to achieve the purpose of the research.   

The research was performed according to the ethical principles of researches 

involving humans (Helsinki declaration) and was opened, controlled, comparative 

research, held in parallel groups. All patients signed the agreement. Research design 

was approved by ethical commission of Ivano-Frankivsk national medical university. 



100 patients were examined within the research. The diagnosis of myocardial 

infarction was confirmed  on the basis of complaints, anamnesis, data of physical 

examination and data of laboratory and instrumental methods (ECG, 

echocardiography) according to the European Society of Cardiology recommendations 

and unified protocols of emergency, initial, secondary (specialized) and tertiary (highly 

specialized) medical help and medical rehabilitation for STEMI and NSTEMI. 

Examined patients were randomized into the following groups: control (25 

patients) – patients with STEMI/NSTEMI, who were treated according to the 

mentioned documents. The main group consisted of 1st subgroup (25 patients) – 

patients, who received trimetazidine as addition to the standard therapy; 2nd subgroup 

- (25 patients) – patients, who received L-arginine/L-carnitine complex as addition to 

the standard therapy;3rd subgroup (25 patients) – patients, who received combination 

of both drugs as the addition to the standard therapy. 

The peculiarities of the therapeutic effectiveness of trimetazidine and L-

arginine/L-carnitine complex as potentiating drugs were established. Positive influence 

of trimetazidine on pain, Q wave regression (RR=0,23; 95 % CI 0,87-0,93; р<0,05) 

was established, alongside with fibrosing intensity decrease (RR=0,56; 95 % CI 0,32-

0,95; р<0,05), improvement of myocardial contractility (RR=0,20; 95 % CІ 0,08-0,50; 

p<0,05) and left ventricle ejection fraction increase (p<0,05). 

L-arginine/L-carnitine complex accelerates the positive dynamics of ST-segment 

(RR=0,25; 95 % CІ 0,09-0,71; р<0,05) and Q wave (RR=0,83; 95 % CІ 0,66-1,04; 

р<0,1), intensifies left ventricular hypertrophy regression (RR=0,82; 95 % CІ 0,68-

1,00; р<0,05) and lowers the level of serum fibronectin by 5,7 % (p<0,05), increasing 

the area of viable myocardium. 

Combined usage of trimetazidine and L-arginine/L-carnitine complex evidence 

the most effective potentiating of clinical course of the STEMI/NSTEMI, reso;ution of 

the ST-segment (RR=0,32; 95 % CІ 0,11-0,90; р<0,05), Q wave regression (RR=0,73; 

95 % CІ 0,57-0,94; р<0,05), left ventricular hypertrophy regression (RR=0,54; 95 % 

CІ 0,35-0,85; р<0,05), increase of the segmental contractility (RR=0,45; 95 % CІ 0,25-

0,79; р<0,05) and 9,7% increase of the left ventricular ejection fraction (p<0,001), 



decrease of the serum fibronectin level (p<0,05) and increase the area of the viably 

myocardium (RR=0,27; 95 % CІ 0,12-0,63; р<0,05). 

It is noted, that left ventricular ejection fraction evaluation with the help of WMSI 

algorithm increases precision of ventricular systolic dysfunction diagnostics and can 

be used as reliable criterion of the treatment effectiveness. 

It is proved, that trimetazidine and L-arginine/L-carnitine complex potentiate 

therapeutic effectiveness of standard therapy of patients with STEMI/NSTEMI.  

Trimetazidine should be used orally in 20 mg dose three times per day for 15-20 

days. L-arginine/L-carnitine complex should be used intravenously in the infusion 

form in 42/20 mg dose in 100 ml of solvent daily for 8-12 days. 

Therapeutic effectiveness of pharmacological treatment of STEMI/NSTEMI 

increases in case of combined usage of both drugs. 

Key words: myocardial infarction, myocardial conditioning, fibrosing, 

myocardial remodeling. 
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