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Резюме
Цель исследования  — определение целесообразности и эффек-

тивности использования в комплексном лечении больных негоспи-
тальной пневмонией (НП) среднетяжелого течения комбинированно-
го препарата аминокислоты аргинина гидрохлорида и левокарнитина.

Материалы и методы. Обследовано и пролечено 20 пациентов с 
НП среднетяжелого течения. Пациенты 1-й группы (10 больных) получа-
ли комбинированную антимикробную терапию в сочетании с муколити-
ческим препаратом, пациентам 2-й группы (10 больных) дополнительно 
назначали комплексный препарат аминокислоты аргинина гидрохло-
рида и левокарнитина (Тиворель, Юрия-Фарм, Украина) — ежедневно 
внутривенно в дозе 100 мг в сутки в течение 10 суток. Всем пациентам 
наряду со стандартным клинико-лабораторным и рентгенологическим 
обследованием дополнительно проведено лабораторное (биохимиче-
ское) обследование состояния активности свободнорадикального 
перекисного окисления липидов (СРПОЛ) до и после лечения в сравне-
нии с 10 практически здоровых лиц (контрольная группа - доноры).

Результаты и обсуждение. Дополнительное включение комбини-
рованного препарата аргинина гидрохлорида и левокарнитина в 
комплексное лечение больных с НП среднетяжелого течения умень-
шило выраженность системной активации СРПОЛ (индукции оксида-
ционного стресса и процесса перекисного окисления липидов) и 
улучшить состояние антиоксидантной защиты организма с 26,0 до 
65,0 %. Это позволило повысить эффективность лечения больных  — 
достичь более быстрого терапевтического эффекта, достоверно 
уменьшить продолжительность (в среднем на 2,0 дня) и интенсив-
ность проявлений интоксикации, а также сократить срок лечения на 
3,8 дня.

Ключевые слова: аргинина гидрохлорид, левокарнитин, него-
спитальная пневмония, патогенетическая терапия, свободноради-
кальное перекисное окисление липидов. 
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Abstract
The aim of the study is to determine the feasibility and effectiveness 

of using the combined preparation of the amino acid arginine hydrochloride 
and L-carnitine in the complex treatment of patients with moderate 
community-acquired pneumonia (CAP).

Materials and methods. We examined and treated 20 patients with 
moderate CAP. Patients of the 1st group (10 patients) received combined 
antimicrobial therapy in combination with a mucolytic drug; patients of 
the 2nd group (10 patients) were additionally prescribed a complex 
preparation of the amino acid arginine hydrochloride and L-carnitine 
(Tivorel, Yuriya Farm, Ukraine) - 100 mg daily intravenously for 10 days. 
Along with standard clinical, laboratory and X-ray examinations, all 
patients were additionally tested for free radical lipid peroxidation (FRPOL) 
before and after treatment. Patients’ data were compared with the data of 
10 apparently healthy individuals (control group — donors).

Results and discussion. The use of the combined drug arginine 
hydrochloride and L-carnitine in the complex treatment of patients with 
moderate CAP reduced the severity of systemic activation of FRPOL 
(induction of oxidative stress and lipid peroxidation) and improved the 
body’s antioxidant defense status from 26.0 to 65.0 %. This increased the 
effectiveness of treatment of patients in terms of faster therapeutic effect, 
reduction of the duration (in average 2.0 days) and the intensity of the 
intoxication, and the reduction the duration of treatment by 3.8 days.
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В сучасних стандартах лікування хворих на него-
спітальну пневмонію (НП), які розроблені і прийняті у 
багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні, розгляда-
ються, як правило, тільки питання етіотропної, перш за 
все антибактеріальної терапії [1, 2]. Патогенетична і симп-
томатична терапія цих хворих наведена схематично або 
не висвітлена зовсім незважаючи на те, що спрямована 
виключно на ерадикацію збудника етіотропна терапія не 
здатна швидко і повністю усунути клінічні прояви хворо-
би, такі, як легеневі симптоми, інтоксикаційний синдром 

та інше. Це пояснюється відсутністю достатньої доказо-
вої бази ефективного та безпечного застосування неан-
тиінфекційних препаратів для лікування хворих на НП, 
що підтверджена результатами багатоцентрових рандо-
мізованих контрольованих досліджень [3]. В той же час 
додавання цих препаратів до адекватної антимікробної 
терапії може суттєво збільшити вартість терапії, підви-
щити ризик розвитку небажаних явищ та знизити при-
хильність пацієнтів до лікування, що також не дає підстав 
рекомендувати їх для рутинного використання та вклю-
чення до стандартів лікування хворих з даною патоло-
гією [1].

В реальній клінічній практиці переважна більшість 
лікарів при лікуванні хворих на НП широко застосовує 
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