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Порушення серцево-судинної діяльності  
та ендотеліальної функції у вагітних  
із  недиференційованою сполучнотканинною 
дисплазією; їх корекція завдяки включенню 
до протокольної програми лікування 
карнітинаргінінового комплексу

Вступ. Аналіз причин оперативних розроджень, 
акушерських і перинатальних ускладнень, у т. ч. 
травматизації, маткових кровотеч, дав змогу визначити 
роль вроджених і набутих аномалій розвитку сполучної 
тканини (СТ) у функціональному стані вагітної матки 
[8, 12, 13, 22, 27]. Частота діагностики проявів 
недиференційованої дисплазії сполучної тканини 
(НДСТ) серед жінок репродуктивного віку досягає 
33,1 % [21, 23, 30]. Найбільш поширеними, такими, 
що ускладнюють перебіг вагітності, є недиферен-
ційовані дисплазії СТ: нейроциркуляторна дистонія, 
структурні аномалії серця (пролапси мітрального 
клапана або клапана аорти), венозні варикозні про-
цеси, пролапси геніталій тощо [1, 9, 23]. Водночас 
поширеність пролапсу мітрального клапана (ПМК) 
незначно переважає серед жінок. Беручи до уваги 
негативний вплив ПМК на скоротливу здатність мі-
окарда й часте поєднання з порушеннями ритму 
серця і провідності, можна передбачити їх неспри-
ятливий вплив на перебіг вагітності, пологів і роз-
виток плода [7, 16, 24, 25]. 

Доведено також єдність між дефектами СТ і 
формуванням матково-плацентарної недостатності 
не лише внаслідок ураження сполучнотканин них во-
локон артерій еластичного або змішаного типу, але й 
через виникнення ендотеліальної дисфункції мікро-
судин [14, 15], що й зумовлює схильність до маткових 
кровотеч (менорагій, патологічної крововтрати після 
пологів і абортів), а в перинатальному аспекті – під-
вищену частоту формування крововиливів, зокрема 
кефалогематом [18–20].

Наведені механізми патогенезу фенотипних проявів 
дисплазії СТ у вагітних та їх тригерного впливу на 
виникнення анте- і перинатальних ускладнень перед-
бачають можливість впливу лікарських засобів мета-
болічної та цитопротекторної дії на ці патологічні про-
цеси [6, 10, 26]. Найбільш перспективними та 
фізіологічними можуть бути L-карнітин і L-аргінін, які 
володіють антигіпоксичною, мембраностабілізувальною, 
антиоксидантною і дезінтоксикаційною активністю [3, 
17], регулюють функціональний стан ендотелію судин 
і забезпечують відповідну якість мікроциркуляції ор-
ганів і тканин організму [5, 11]. L-карнітин відіграє 
також важливу роль у енергетичному обміні в міокар-
ді завдяки перенесенню вільних жирних кислот із ци-
тозолю всередину мітохондрій для окисного метабо-
лізму в кардіоміоциті [2, 28], що позитивно впливає на 
функціональний стан лівого шлуночка [4, 29]. Зазна-
чені факти стали обґрунтуванням для потреби оцінки 
стану серцево-судинної діяльності та ендотеліальної 
функції у вагітних із НДСТ та дослідження клінічної 
ефективності корекції карнітинаргініновим комплексом 
таких проявів сполучнотканинної дисплазії, як систо-
лічна та ендотеліальна дисфункції. 

Мета дослідження. З’ясувати особливості порушень 
серцево-судинної діяльності та ендотеліальної функ-
ції у вагітних із недиференційованою дисплазією 
сполучної тканини та ефективність їх корекції, зав-
дяки включенню до протокольної програми лікуван-
ня карнітинаргінінового комплексу.

Матеріали й методи дослідження. Після отри-
мання письмової згоди на проведення обстеження, 
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згідно з принципами Гельсінкської декларації прав 
людини, Конвенції Ради Європи про права людини і 
біомедицину та відповідними законами України, у 
рандомізований спосіб із попередньою стратифіка-
цією за наявністю недиференційованої сполучнотка-
нинної дисплазії у вагітних, яких лікували в Терно-
пільському обласному перинатальному центрі «Мати 
і дитина», в дослідження включено 47 жінок, у яких 
діагностовано від двох до восьми окремих ознак НДСТ, 
в т. ч. ПМК, із та без частої екстрасистолії. Вік паці-
єнток від 19 до 30 (у середньому 21,9 ± 2,8) років. 
Контрольну групу сформували із 15 здорових вагітних 
такого ж віку й терміну вагітності. Для ідентифікації 
синдрому НДСТ використовували міжнародну фено-
типну шкалу М. Gleshbi (1989), для визначення клі-
нічної значущості сукупності ознак НДСТ  в межах 
середнього й тяжкого ступенів дисплазії – оцінну 
таблицю Л. Н. Фоміної (2000). 

Дослідження передбачало: 1) загальноклінічне та 
лабораторно-біохімічне обстеження; 2) анкетування 
за розробленою анкетою для виявлення фенотипних 
маркерів сполучнотканинної дисплазії і стигм 
дисембріогенезу, обтяженої спадковості за різними 
недугами; 3) визначення функціонального стану 
судинного ендотелію за вмістом ендотеліну-1 (ЕТ-1) 
у плазмі крові (за допомогою імуноферментного набору 
Amersham Pharmacia Biotech і колонок для афінної 
хроматографії) та вмістом стабільних метаболітів 
монооксиду азоту (NO) в реакції з реактивом П. Гріса. 
Кількість нітритів визначали за калібрувальним графіком 
[22]; 4) електрокардіографічне дослідження в 12 
загальноприйнятих відведеннях; 5) холтерівський 
моніторинг  електрокардіограми  за допомогою 
програмно-апаратного комплексу DiaCard («Сольвейг», 
Україна); 6) ехокардіографічне дослідження (ЕхоКГ) 
в М-, В- і Д-режимах на апараті Toshiba istyle SSA-
580A.

Під час передпологової підготовки вагітних із НДСТ 
і для профілактики акушерських ускладнень, спричинених 
порушеннями серцево-судинної діяльності, в дослід-
ній групі (ДГ), до якої включили 27 вагітних, засто-
совували метаболічну підтримку, призначивши  
внутрішньовенне вливання 2,0 г L-карнітину та 4,2 г 
L-аргініну в формі розчину для інфузій по 100,0 мл
один раз на добу курсом 10 днів. До контрольної гру-
пи (КГ) увійшли 20 пацієнток зі стандартним веден-
ням жінок із  НДСТ перед пологами.

Клінічну й антиаритмічну ефективність лікування 
оцінювали за клінічно-інструментальними показниками 
через 10–15 днів лікування, повторне комплексне об-
стеження проводили на 36-му тижні вагітності та 
через добу після пологів.

Для статистичної обробки отриманих результатів 
застосовували пакет статистичних програм SPSS 
Statistica v18 та програми Microsoft Exel-2013. Отри-
мані результати оцінювали за допомогою непараме-
тричних методів статистики – Х. Б. Манна – Д. Р. 
Вітні й U-тесту для порівняння показників у двох 
групах (р < 0,05).

Результати дослідження та їх обговорення. Ре-
троспективним аналізом визначено, що НДСТ є у 
29,3 % вагітних, що відповідає популяційній поширеності, 
а також поширеності НДСТ в Україні [30]. До чинників 
акушерського ризику увійшли такі характерні для 
НДСТ  конституціональні особливості, як астенічна 
статура з дефіцитом маси тіла (вірогідний ризик (ВР) 
5,57; довірчий інтервал (ДІ) 4,01–7,67; р < 0,05), маса 
тіла менше 55,0 кг перед вагітністю (ВР 2,4; ДІ 1,48–
3,64; р < 0,05). Серед перегестаційних чинників часто 
виявляли патологічні стани, що їх вважають «асоці-
йованими» з НДСТ: ПМК, артеріальна гіпотонія, 
вегетосудинна дистонія, варикозна хвороба, схильність 
до частих застудних хвороб, дискінезія жовчевих 
шляхів, хронічна патологія органів сечовиділення. У 
репродуктивному анамнезі фіксували високу частоту 
передчасних пологів (ВР 4,43; ДІ 1,87–10,52; р < 0,05), 
загрози викидня (ВР 1,88; ДІ 1,07–3,31; р < 0,05), 
перинатальних втрат (ВР 1,57; ДІ 5,13–16,58; р < 0,05), 
маткових кровотеч після пологів і викиднів (ВР 3,05; 
ДІ 2,03–4,55; р < 0,05), що статистично підтверджує 
патологічний вплив НДСТ на перебіг вагітності й 
пологів.

Через природні шляхи народили 79,3 % жінок із 
НДСТ, а висока частота кесарських розтинів (20,7 %, 
у тому числі 14,0 % за екстреною потребою – кровотеча 
внаслідок передчасного відшарування нормально 
розміщеної плаценти, передлежання плаценти, поперечне/
косе положення плода, а також 9,0 % через диспропорцію 
таза та голівки, розгинального вставлення голівки, 
аномалії пологової діяльності) вдвічі більша, ніж у 
контролі, що дає підставу вважати осіб із НДСТ гру-
пою ризику для оперативного розродження і прове-
дення ургентних кесарських розтинів у зв’язку з па-
тологічним перебігом пологів.

Таким чином, результати проведеного ретроспек-
тивного дослідження свідчать, що наявність ознак 
НДСТ є чинником акушерського ризику і передумо-
вою спадкового характеру щодо виникнення аномалій 
пологової діяльності.

Додатковим специфічним чинником ризику і загрози 
патологічного перебігу вагітності та пологів у обстежених 
була наявність у них ПМК в поєднанні з частою 
екстрасистолією. Як фенотипні маркери аритмогенезу 
(в т. ч. екстрасистолічної аритмії) у жінок із ПМК 
слід розглядати: зріст >180,0 см, гіпермобільність 
суглобів, підвищену розтяжність шкіри, ознаки зап’ястка 
та великого пальця, варикоз (р < 0,001), які виявляють 
позитивні кореляційні зв’язки (r від 0,19 до 0,25, р < 
0,05) із такими характеристиками ПМК, як ступінь 
пролабування передньої стулки мітрального клапана, 
наявність міксоматозної дегенерації стулок, мітраль-
ної регургітації та двохстулкового пролабування, що 
певним чином визначає тяжкість і особливості пере-
бігу ПМК у вагітних.

Серед пацієнток цієї групи було 27 (57,4 %) вагітних 
із ПМК і частою шлуночковою екстрасистолією, 15 
(31,9 %) – із частою суправентрикулярною екстрасистолією, 
5 (10,6 %) – із комбінованими аритміями (часта 
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шлуночкова та суправентрикулярна екстрасистолія). 
У вагітних із ПМК і частою шлуночковою екстрасистолією 
медіана добової кількості екстрасистолії становила 
867, за 1 год дослідження – 37,2. Майже в половини 
(48,9 %) пацієнток реєстрували парні та групові 
екстрасистоли (медіана добової кількості парних і 
групових шлуночкових екстрасистол становила 38,7). 
Водночас у пацієнток із частою суправентрикулярною 
екстрасистолією медіана добової кількості екстрасистолії 
становила 968,0, за 1 год дослідження – 43,4. У 80,0 
% пацієнток із частою суправентрикулярною 
екстрасистолією впродовж доби спостерігали епізоди 
синусової тахікардії (медіана добової кількості епізодів 
2,0, максимальна тривалість епізодів 12 с).

Результати аналізу ЕхоКГ-дослідження засвідчили, 
що у пацієнток із ПМК і екстрасистолією, на відміну 
від вагітних без аритмії, спостерігається достовірне 
збільшення кінцево-систолічного розміру лівого 
шлуночка та його індексу (35,1 проти 30,8 мм і 18,9 
проти 16,7 мм/м2 відповідно, p < 0,05), товщини задньої 
стінки лівого шлуночка (9,7 проти 8,9 мм, р < 0,05), 
товщини міжшлуночкової перегородки (9,8 проти 8,8 
мм, p < 0,001), відносної товщини міокарда (0,39 проти 
0,35, р < 0,05), розміру правого шлуночка (ПШ) (33,0 
проти 29,0 мм, р < 0,05), індексу маси міокарда лівого 
шлуночка (114,8 проти 96,5 г/м2, р < 0,05). Одночасно 
у цих пацієнток фіксували виникнення помірної 
систоло-діастолічної дисфункції серця, що виявлялось 
у сповільненні часу раннього діастолічного наповнення 
(179 проти 166 мс, р < 0,05) та ізоволюметричного 
розслаблення міокарда (82 проти 71 мс, р < 0,05) і 
зменшенні величини фракції викиду (56,7 проти 63,2 
%, p < 0,001), швидкості циркулярного скорочення 
волокон міокарда (1,11 проти 1,22 м/с, р<0,05) та 
співвідношення ліве передсердя/праве передсердя 
(1,2 проти 1,3, р < 0,05). Таким чином, наявність 
екстрасистолії у вагітних із ПМК асоціюється з більш 
вираженими порушеннями внутрішньосерцевої 
гемодинаміки, а саме – з ознаками початкового 
структурно-геометричного ремоделювання стінок і 
камер серця з тенденцією до формування дилятації 
шлуночків і передсердь, погіршенням контрактильних 
і релаксаційних властивостей міокарда. 

Аналіз стану клапанного апарату у вагітних із ПМК 
та екстрасистолією, у порівнянні з пацієнтками з ПМК 
без аритмії, підтвердив достовірне збільшення товщини 
стулок мітрального клапана (1,5 проти 1,0 мм, р < 
0,05), частоти реєстрації випадків аномальних хорд 
лівого шлуночка (45,3 проти 28,3 %, р < 0,05) і ПШ 
(26,2 проти 9,4 %, р < 0,001). Такі зміни ехоструктурних 
аномалій серця, цілком імовірно, можна розглядати 
як структурні предиктори виникнення аритмій у хворих 
із ПМК. 

Для уточнення цього припущення ми дослідили 
ефективність кардіопротекторного й антиаритмічного 
впливу карнітинаргінінового комплексу у вагітних із 
ПМК та екстрасистолічною аритмією. З’ясовано, що 
під впливом лікування суттєво зменшувалася частота 
порушень ритму і провідності вже на другу або третю 

добу спостереження, а після завершення курсу 
комплексного лікування (8–10-та доба) частота порушень 
ритму у вагітних дослідної групи достовірно знижувалась 
і була нижча, ніж у контрольній групі (р < 0,05). Ліп-
ший антиаритмічний ефект від комплексного ліку-
вання фіксували в групі пацієнток із ПМК та частою 
шлуночковою екстрасистолією або зі змішаною екс-
трасистолічною аритмією. Частота екстрасистолії 
зменшилася відповідно на 90,6 і на 77,8 %, медіана 
добової кількості екстрасистол у вагітних цих груп 
становила 284, за 1 год дослідження – 7,4. У групі 
вагітних із суправентрикулярною екстрасистолією 
антиаритмічний ефект спостерігали лише в 37,5 %.  

Досліджували також ефективність запропонованого 
комплексного лікування ендотеліальної дисфункції 
мікросудин. До лікування показники функціонального 
стану ендотелію у всіх вагітних із ПМК та частою 
екстрасистолією достовірно не відрізнялись, але були 
суттєво порушені порівняно з референтними показниками 
(див. таблицю). Під час лікування у пацієнток КГ, 
яким проводили стандартний протокольний 
медикаментозний супровід вагітності, показник ЕТ-1 
суттєво знижувався, але не досягав показника здорових 
вагітних (р < 0,05). У вагітних ДГ, яким у комплексне 
курсове лікування додатково включали L-карнітин і  
L-аргінін, у наступні 10 діб лікування активність ЕТ-1
знижувалась на 42,7 % (р < 0,05). Тобто лікування у
вагітних із ПМК і частою екстрасистолією сприяло
швидкому зниженню активності ЕТ-1 в плазмі крові.

Динаміка показників ендотеліну-1 і метаболітів оксиду 
азоту у вагітних із пролапсом мітрального клапана  

та екстрасистолією під впливом запропонованих програм 
лікування (М±m; р)

Показники До 
лікування

Через 
10 днів 

лікування
р1 р2

Ендотелін-1, 
нг/мл

1 0,46 ± 0,03 0,47 ± 0,04 >0,05 >0,05
2 0,88 ± 0,03 0,52 ± 0,05 <0,05 >0,05
3 0,87 ± 0,05 0,73 ± 0,04 <0,05 <0,05

NO2, 
мкмоль/л

1 11,46 ± 0,34 11,56 ± 0,43 >0,05 >0,05
2 6,87 ± 0,42 10,86 ± 0,39 <0,05 >0,05
3 6,65 ± 0,43 7,72 ± 0,32 >0,05 <0,05

NO3, 
мкмоль/л

1 25,46 ± 0,53 25,58 ± 0,63 >0,05 >0,05
2 16,85 ± 0,46 21,86 ± 0,51 <0,05 <0,05
3 16,86 ± 0,43 19,34 ± 0,42 <0,05 <0,05

NOε, 
мкмоль/л

1 35,92 ± 0,37 36,04 ± 0,47 >0,05 >0,05
2 23,74 ± 0,42 33,75 ± 0,52 <0,05 >0,05
3 23,36 ± 0,42 27,64 ± 0,52 <0,05 <0,05

Примітки: 1,2,3 – показники у здорових вагітних (n = 16),  
у дослідній групі хворих і в контрольній групі відповідно; р1,  
р2 – достовірність різниці між параметрами до і після лікування і 
групою здорових відповідно; підкреслені показники достовірно 
відрізняються від відповідних показників здорових осіб.

Одночасно зі змінами активності ЕТ-1 у вагітних 
із ПМК та екстрасистолією зменшувався вміст метаболітів 
NO у плазмі крові, що може свідчити про виражене 
порушення мікроциркуляції. Вміст нітратів і нітритів 
до лікування у вагітних обох груп зменшувався в 1,7 
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разу, а загальний їх вміст у плазмі крові зменшувався 
на 34,3 % порівняно зі значеннями у здорових вагітних. 
Зауважмо, що загальноприйняте протокольне ведення 
вагітності за  наявності стигм НДСТ не забезпечувало 
повного відновлення ендотеліальної функції судин у 
КГ вагітних із ПМК та екстрасистолічною аритмією, 
загальний вміст метаболітів оксиду азоту в плазмі 
крові у них був на 23,5 % менший ніж референтний 
показник (р < 0,05). Водночас застосування комплекс-
ного медикаментозного лікування із включенням 
карнітинаргінінового комплексу у пацієнток ДГ суттєво 
впливало на вміст нітритів і нітратів у плазмі крові, 
їх показник достовірно збільшувався вже через 10 
діб лікування і по його завершенні досягав референтної 
норми.

Таким чином, отримані результати комплексного 
дослідження клінічно-функціонального стану вагіт-
них із фенотипними ознаками НДСТ, ПМК та 
екстрасистоліч ною аритмією дають змогу зробити 
висновок, що вони переважно перебігають з помірно 
вираженим ремоделюванням серця і значною ендо-
теліальною дисфункцією мікросудинного русла, що 
супроводжується суттєвим погіршенням акушерської 
ситуації у цих вагітних. У разі застосування стандарт-
ного медикаментозного супроводу у вагітних КГ не 
фіксували суттєвого зменшення частоти порушень 
ритму, поліпшення інотропної здатності міокарда та 
відновлення ендотеліальної функції мікросудин. Ре-
зистентними до стандартного лікування були супра-
вентрикулярні та шлуночкові екстрасистоли, що спо-
нукало до застосування додаткових антиаритмічних 
лікарських засобів. Водночас у вагітних із ПМК та 
екстрасистолічною аритмією ДГ, яким у комплексне 
лікування додатково включали L-карнітин і L-аргінін, 
уже через дві-три доби спостереження суттєво змен-
шилася частота порушень ритму, поліпшилася ско-
ротлива здатність міокарда й відновилася ендотелі-
альна функція  мікросудин.  

Отриманий позитивний результат впливу запро-
понованого лікування на інотропну функцію серця і 
достовірне зменшення частоти й вираженості екстра-
систолічних аритмій, на нашу думку, досягнуто саме 
завдяки кардіометаболічному впливу L-карнітину, 
який включається у ланцюг перенесення вільних 
жирних кислот із цитозолю всередину мітохондрій і 
тим самим забезпечує біодоступність високоенерге-

тичного субстрату для окисного метаболізму в кар-
діоміоциті [2]. Ще одним важливим лікувальним 
чинником є швидке та повне відновлення показників 
ендотеліальної функції мікросудин завдяки антигі-
поксичній, антиоксидантній і мембраностабілізуваль-
ній активності L-аргініну, який є основним субстра-
том для синтезу оксиду азоту, що  регулює 
функціональний стан мікросудин і забезпечує належ-
ну  мікроциркуляцію органів і тканин організму [4]. 
Окрім цього з’ясовано, що L-карнітин, асимілюючи 
масив вільнорадикальних сполук, забезпечує стабі-
лізацію органел і клітинних мембран і запобігає на-
громадженню в цитоплазмі кардіоміоцитів ефірів 
жирних кислот, які можуть призводити до виникнен-
ня фатальних шлуночкових аритмій [14].

Загалом завдяки комплексному лікуванню із вклю-
ченням L-карнітину та L-аргініну у вагітних із ПМК 
і екстрасистолічною аритмією за наявності НДСТ 
досягнуто достовірного поліпшення параметрів цен-
тральної кардіогемодинаміки та відновлення ендоте-
ліальної функції судин, що супроводжувалось суттє-
вим зменшенням частоти виникнення та вираже ності 
екстрасистолічної аритмії.

Висновки. Наявність ознак недиференційованої 
сполучнотканинної дисплазії є чинником акушерського 
ризику і передумовою спадкового характеру щодо 
виникнення аномалій пологової діяльності. У вагітних 
із пролапсом мітрального клапана та екстрасистолічною 
аритмією за наявності недиференційованої 
сполучнотканинної дисплазії констатовано порушення 
морфофункціональних параметрів серця з ендотеліальною 
дисфункцією мікросудин. Ремоделювання серця, 
екстрасистолічна аритмія та порушення ендотеліальної 
функції мікросудин призводили до ускладненого 
перебігу вагітності й пологів. У разі застосування 
комплексного лікування із включенням L-карнітину  
та L-аргініну у вагітних із пролапсом мітрального 
клапана та екстрасистолічною аритмією за наявності 
недиференційованої сполучнотканинної дисплазії  
достовірно поліпшуються параметри центральної 
кардіогемодинаміки, відновлюється ендотеліальна 
функція мікросудин, що супроводжується суттєвим 
зменшенням частоти виникнення та вираженості екс-
трасистолічної аритмії, зменшується ризик ускладнень 
вагітності й пологів.
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Конфлікт інтересів
Автори цієї статті стверджують, що  конфлікту інтересів немає.

Порушення серцево-судинної діяльності та ендотеліальної функції у вагітних 
із  недиференційованою сполучнотканинною дисплазією;  

їх корекція завдяки включенню до протокольної програми лікування 
карнітинаргінінового комплексу

В. Ю. Добрянська 

Вступ. Негативний вплив недиференційованої дисплазії сполучної тканини (НДСТ) на ендотеліальну 
дисфункцію та виникнення порушень ритму серця передбачає несприятливий перебіг вагітності та пологів.

Мета. З’ясувати особливості порушень серцево-судинної діяльності та ендотеліальної функції у вагітних 
із недиференційованою сполучнотканинною дисплазією та ефективність їх корекції завдяки включенню у 
склад протокольної програми лікування карнітинаргінінового комплексу.

Матеріали й методи. Обстежено 47 вагітних із НДСТ та пролапсом мітрального клапана (ПМК) із та без 
екстрасистолії, а також 15 вагітних контрольної групи. Для профілактики акушерських ускладнень у дослід-
ній групі застосовано метаболічну підтримку карнітинаргініновим комплексом. 

Результати. У вагітних із ПМК та екстрасистолічною аритмією за наявності НДСТ до лікування спостерігаються 
порушення ендотеліальної функції мікросудин. У них достовірно частіше діагностували ускладнення вагітності 
та пологів. Ехоструктурні аномалії серця і порушення центральної гемодинаміки виступали як предиктори 
виникнення аритмій і акушерських ускладнень. 

Під впливом комплексного медикаментозного лікування із включенням L-карнітину та L-аргініну суттєво 
зменшувалася частота шлуночкової або змішаної екстрасистолії (на 90,6 і 77,8 %), а за наявності суправен-
трикулярної екстрасистолії антиаритмічний ефект спостерігали лише у 36,2 % пацієнток. Одночасно таке 
комплексне лікування сприяло відновленню досліджуваних показників ендотеліальної функції мікросудин. 

Висновки. У вагітних  із ПМК та екстрасистолічною аритмією за наявності НДСТ спостерігаються 
порушення ремоделювання серця та ендотеліальна дисфункція, які є тригерами ускладненого перебігу ва-
гітності й пологів. Застосування у комплексному лікуванні L-карнітину та L-аргініну сприяло  відновленню 
ендотеліальної функції і супроводжувалось суттєвим зменшенням частоти екстрасистолічної аритмії та 
ризику виникнення ускладнень вагітності.

Ключові слова: вагітність, недиференційована дисплазія сполучної тканини, пролапс мітрального кла-
пана, екстрасистолія, ремоделювання серця, ендотеліальна дисфункція, карнітин, аргінін.
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Disturbances of Cardiovascular Activity and Endothelial Function in Pregnant 
Women with Undifferentiated Connective Tissue Dysplasia and their Correction 

by Carnitine-arginine Complex Inclusion in the Protocol Treatment Program 
V. Dobrianska

Introduction.Undifferentiated connective tissue dysplasia (UCTD) has negative impact on myocardial contractility 
and endothelial microvascular dysfunction and their frequent combination with cardiac arrhythmias suggests an 
unfavorable course of pregnancy and childbirth due to the formation of uteroplacental dysfunction.

The aim of the study. To reduce the incidence of obstetric complications associated with cardiovascular disorders 
in women with UCTD by including carnitine-arginine complex in the treatment program.

Materials and methods. 58 pregnant women with diagnosed signs of UCTD, including mitral valve prolaps 
(MVP) with and without frequent extrasystoles, and 14 pregnant women of control group were examined. Metabolic 
support with of 4.2 g of L-arginine and 2.0 g of L-carnitine in the form of a solution for intravenous infusion once 
a day for 5 days were used for prenatal care of pregnant women with UCTD and prevention of obstetric complications 
in the experimental group.

Results. There are violations of morpho-functional parameters of the heart with the development of moderate 
systolic-diastolic myocardial dysfunction and endothelial microvascular dysfunction in the initial state of pregnant 
women with MVP and extrasystolic arrhythmia against the background of UCTD. They were significantly more 
often diagnosed with miscarriage, late preeclampsia, placental dysfunction, birth defects, birth trauma, postpartum 
hemorrhage, etc. Echostructural abnormalities of the heart acted as predictors of arrhythmias, the presence of which 
was associated with more pronounced disorders of intracardiac hemodynamics.

The results of a comprehensive study of the clinical and functional status of pregnant women with phenotypic 
signs of UCTD, MVP and extrasystolic arrhythmia suggest that in most cases they occur with moderate heart 
remodeling and significant endothelial dysfunction of the microvascular circulation, that was accompanied by 
significant deterioration of the obstetric situation. The use of standard medication by pregnant women did not 
significantly restore the incidence of arrhythmias, inotropic capacity of the myocardium and endothelial function 
of microvessels. Supraventricular and ventricular arrhythmias remained resistant to standard treatment, which 
justified the use of additional antiarrhythmic drugs. 

At the same time, there was a significant reduction in the incidence of arrhythmias in the group of patients with 
MVP and frequent ventricular or mixed extrasystoles - by 90.6 and 77.8 % respectively under the influence of 
complex drug treatment with the inclusion of L-carnitine and L-arginine. In the group of pregnant women with 
supraventricular arrhythmias, the antiarrhythmic effect was observed in only 37.5 % of patients, which justified the 
additional use of nebivolol hydrochloride at a dose of 2.5 mg/day. At the same time, such a comprehensive treatment 
in pregnant women with MVP and arrhythmia on the background of UCTD contributed to the restoration of the 
studied indicators of endothelial function of microvessels.

Conclusions. In pregnant women with MVP and extrasystolic arrhythmia against the background of UCTD in 
the initial state there are violations of morpho-functional parameters of the heart with the development of moderate 
systolic-diastolic myocardial dysfunction and endothelial microvascular dysfunction, which are triggers of complicated 
pregnancy and childbirth. The inclusion of L-arginine and L-carnitine led to a significant improvement in the 
parameters of central cardiohemodynamics and restoration of endothelial function of microvessels and accompanied 
by a significant reduction of the incidence of extrasystolic arrhythmia and pregnancy complications.

Keywords: pregnancy, undifferentiated connective tissue dysplasia, mitral valve prolapse, extrasystole, heart 
remodeling, endothelial dysfunction, carnitine, arginine.
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