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Мітохондріальна дисфункція 
при нейродегенеративних порушеннях: 

від патогенезу до терапії

Резюме. Стаття присвячена ролі порушення функцій мітохондрій у розвитку нейродегенеративних 

порушень. Підкреслюється, що мітохондріальна дисфункція при нейродегенеративній патології цен-

тральної нервової системи є одним з основних патофізіологічних процесів, тому вона може бути досить 

ефективною мішенню терапії як хвороби Альцгеймера, так і хвороби Паркінсона. Певний інтерес як 

у патофізіологічному, діагностичному, так і в терапевтичному сенсі становить L-карнітин. Разом 

з тим пошук нових препаратів, що будуть ефективно впливати на мітохондріальну дисфункцію при 

нейродегенерації, триває, і це дає певну надію, що вони посядуть гідне місце в лікуванні хвороби Альц-

геймера й хвороби Паркінсона.
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Останнім часом багато дослідників розглядають 

метаболічні/енергетичні порушення не тільки як на-

слідок, але і як одну з базових причин розвитку нейро-

дегенеративної патології центральної нервової системи 

(ЦНС). Загальновідомим атрибутом нейродегенератив-

них захворювань, таких як хвороба Альцгеймера (ХА), 

хвороба Паркінсона (ХП) та інші, є прогресуюча втрата 

певних типів нейронів. Незважаючи на те, що за причи-

нами виникнення дані хвороби можуть бути поліетіоло-

гічними, у них є цілий спектр спільних молекулярних і 

клітинних патофізіологічних процесів. Це такі процеси, 

як агрегація білка, глутаматна токсичність, кальцієвий, 

протеолітичний та окиснювальний стрес, нейрозапа-

лення й мітохондріальна дисфункція. Вважається, що 

мітохондріальна дисфункція в широкому сенсі (на 

противагу первинній дисфункції, що пов’язана з ге-

нетичними порушеннями структурних і функціональ-

них мітохондріальних одиниць і складових) є досить 

типовим і деякою мірою універсальним патологічним 

процесом. Мітохондрія в нейроні є ключовою клітин-

ною органелою, що забезпечує належний рівень якості 

життя й функціонування нервової клітини. Слід зазна-

чити, що мітохондріальна дисфункція при нейродеге-

неративних станах може мати як загальні спільні риси: 

пошкодження різних ланок циклу Кребса, дихального 

ланцюга, бета-окиснення тощо, так і певні специфічні 

порушення, притаманні окремій нейродегенеративній 

нозології. Вивчення порушень цих процесів допомагає 

встановити терапевтичні мішені з метою корекції ви-

щевказаних патологічних станів за допомогою вже ві-

домих фармакологічних засобів і для розробки нових 

лікарських препаратів.

Важливім фактором є те, що нейродегенеративні 

захворювання є залежними від віку і їх розвиток тісно 

пов’язаний із загальними механізмами старіння нер-

вової системи. Поряд із класичними уявленнями про 

амілоїдо-/таупатії і синуклеїнопатії як про головні па-

тологічні прояви при хворобі Альцгеймера й хворобі 

Паркінсона останнім часом з’являються й альтернатив-

ні гіпотези, що намагаються пояснити розвиток пато-

логічних порушень при даних захворюваннях.

Однією з таких теорій загального розвитку нейро-

дегенерації є гіпотеза мітохондріальної дисфункції як 

основного патологічного процесу, що якраз і спричиняє 

нейродегенеративні зміни/стани ЦНС [1–3]. Автори в 

пошуках інтегративної теорії нейродегенеративних за-
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хворювань висувають гіпотезу, що метаболічний/енер-

гетичний дефіцит у певних вразливих нейронних клас-

терах ЦНС є загальною основою, що пов’язує багато 

аспектів цих захворювань і може пояснити подальший 

розвиток патологічного процесу. Вразливі нейрональні 

кластери — це первинні центри розвитку нейродегене-

рації в ЦНС. 

При кожному з видів нейродегенеративної патології 

нейронні кластери є специфічними, але завдяки тому, 

що дані регіони мають високі енергетичні потреби й 

багаті на синапатичні зв’язки, будь-яке погіршення 

енергетичного забезпечення даних зон може призво-

дити до розвитку нейродегенерації. Іншими словами, 

будь-який метаболічний збій у цих нейронах викликає 

ланцюг подій, що спричиняють розвиток різних про-

явів нейродегенеративної патології. Автори підкреслю-

ють, що саме вибіркова вразливість специфічних ней-

ронних скупчень на ранніх стадіях розвитку хвороби з 

подальшим поширенням захворювання на вищі кіркові 

ділянки є типовою схемою прогресування захворюван-

ня. Метаболічний/енергетичний дефіцит також впли-

ває на судинні й гліальні реакції, що, у свою чергу, теж 

впливає на процеси нейродегерації. На думку авторів 

даної гіпотези, вона допоможе зрозуміти основний ме-

ханізм розвитку багатьох аспектів нейродегенерації і 

може сприяти розробці більш перспективних терапев-

тичних втручань у майбутньому з огляду на те, що на 

сьогодні дія сучасних терапевтичних засобів загалом 

має симптоматичний характер.

Схематично теорія метаболічного/енергетичного 

дефіциту, що, на думку її авторів, є загальною для не-

йродегенерації, виглядає так. Сукупність первинних 

чинників нейродегенерації починає негативно вли-

вати на цільові нейрональні кластери. Для підтримки 

структурної і функціональної цілісності популяція 

цих нейронних кластерів намагається зберегти велику 

кількість синаптичних зв’язків для виконання спе-

цифічних функцій, які, як відомо, пов’язані з підви-

щеною потребою в енергії. Через підвищений попит 

на енергію мітохондрії мають тенденцію виробляти 

надмірну кількість активних форм кисню (АФК), що 

згодом впливає на морфологію мітохондрій і при-

зводить до метаболічного стресу. Порушення функції 

транспортера глутамату в гліальних клітинах призво-

дить до надмірного його накопичення в синаптичній 

щілині й активує постсинаптичні AMPA-/NMDA-

рецептори. Це, у свою чергу, веде до збільшення над-

ходження кальцію в постсинаптичних нейронах, пору-

шуючи його гомеостаз в мітохондріях та ендоплазма-

тичному ретикулумі, і знов-таки викликає надмірний 

рівень генерації АФК. Надмірна кількість АФК не 

може адекватно нівелюватись внутрішньою системою 

антиоксидантного захисту. АФК, з одного боку, спри-

чиняють прямі руйнівні впливи й через метаболічний 

стрес, дегенеруючи нейрони, виділяють запальні ци-

токіни, які можуть розпізнаватися астроцитами й мі-

кроглією. Підвищена запальна відповідь також може 

призводити до надмірного утворення АФК. Отже, на 

різних метаболічних шляхах замикаються патологічні 

порочні кола. Сигнали запалення й сигнали, пов’язані 

із АФК, можуть викликати зміни в ендотеліальних клі-

тинах і перицитах у мозковому судинному бар’єрі, що 

приводить до підвищення проникності мембрани, по-

рушення її цілісності. Це, у свою чергу, сприяє появі 

в мозку речовин, які в нормі не мають там бути. Усі 

вищеперераховані події додатково підсилюють загаль-

ну запальну відповідь, порушують цілісність судин і 

призводять до зменшення регіонального мозкового 

кровотоку. Втрата нормального зв’язку між глією і 

судинними системами призводить до явища інсуліно-

резистентності, яка додатково викликає запалення й 

знижує поглинання глюкози нервовими клітинами, 

що призводить до гіпометаболізму глюкози в моз-

ку. Крім того, знижений рівень глюкози впливає і на 

лактатний човник, що, у свою чергу, призводить до 

зниження окисного фосфорилювання й спричиняє 

недостатність енергетичного забезпечення нейронів і 

подальший розвиток нейродегенеративних процесів.

Мітохондріальна дисфункція 
при нейродегенеративній патології

Разом з наявністю загальних шляхів реалізації ме-

таболічного/енергетичного дефіциту й загальної мі-

тохондріальної дисфункції окремі нозологічні нейро-

дегенеративні порушення характеризуються певними 

специфічними змінами в енергетичному забезпеченні 

й роботі мітохондріальної системи. 

При хворобі Альцгеймера розвиток мітохондріаль-

ної дисфункції пов’язаний з багатьма ланками функ-

ціонування мітохондріального й синаптичного апарату 

нейронів. Причому шляхи розгортання метаболічного/

енергетичного дефіциту можуть як мати спільні риси, 

так і відрізнятися від загальновизнаного патологічного 

шляху, пов’язаного з амілоїдогенезом. 

Реалізація когнітивних функцій тісно пов’язана з 

адекватною роботою синапсів. Зменшення кількості та 

якості роботи синаптичного апарату пов’язане з роз-

витком і проявами когнітивного дефіциту при ХА. Си-

наптична комунікація в нервовій системі є надзвичайно 

енергоємним процесом, що регулюється кальцієвими 

сигналами. Мітохондрії не тільки забезпечують енергію 

для реалізації синаптичної функції, але й виступають 

як потужний кальцієвий буфер. Пресинаптичні міто-

хондрії забезпечують можливість тривалої синаптичної 

активності (саме тому вони активно транспортуються в 

пресинаптичну зону нейронів). Мітохондрії здатні бути 

потужним буфером для пресинаптичних кальцієвих 

сигналів, тим самим модулюючи нейротрансмісію і по-

тенційно лімітуючи її верхню межу й максимальну по-

тужність. Кальцієві сигнали також запускають процес 

злиття синаптичних пухирців в активній зоні пресинап-

тичної мембрани, спорожнюючи їх, так що нейротранс-

мітерний вміст потрапляє в синаптичну щілину. У свою 

чергу, нейротрансмітер впливає на постсинаптичні ре-

цептори, приводячи до передачі сигналу на постсинап-

тичний нейрон. З огляду на вищенаведене мітохондрі-

альна активність пресинаптичних нейронів забезпечує 

належне функціонування синаптичної нейротрансмісії, 
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тому будь-які порушення роботи пресинаптичних мі-

тохондрій можуть сприяти розвитку нейродегенерації 

саме за рахунок порушення синаптичного гомеостазу. 

Окрім того, порушення стабільності тау-протеїну че-

рез його гіперфосфорилювання при розвитку хвороби 

Альцгеймера призводить до порушень транспорту міто-

хондрій у пресинаптичну зону нейронів, який здійсню-

ється по мікротрубочках, що, у свою чергу, складаються 

з тау-протеїну. Фосфорильований тау-білок пригнічує 

антероградний рух мітохондрій у нейронах.

Відомо, що агрегація β-амілоїдного пептиду (Aβ) й 

позаклітинне відкладання амілоїдних бляшок є однією 

з основних патоморфологічних характеристик хвороби 

Альцгеймера. У контексті розвитку мітохондріальної 

дисфункції при ХА показано, що олігомери Aβ мо-

жуть негативно впливати на пов’язану з мітохондріями 

мембрану ендоплазматичного ретикулуму, що, у свою 

чергу, призводить до перевантаження мітохондрій каль-

цієм і наступного запуску патологічних внутрішньоклі-

тинних патологічних каскадів.

Також було продемонстровано, що Аβ і гіперфосфо-

риляція тау-протеїну призводять до порушення процесу 

мітохондріальної динаміки (синтезу й поділу), мітофагії 

та всієї системи, що пов’язана з роботою мітохондрій у 

нервовій клітині [4, 5].

Активні форми кисню, що утворюються у великих 

кількостях при розвитку мітохондріальної дисфунк-

ції, призводять до структурних порушень мітохондрі-

альних і клітинних мембран і до негативних наслідків 

роботи синаптичного апарату нервових клітин. Щодо 

холінергічних нейронів, які в першу чергу страждають 

при хворобі Альцгеймера, то певна роль у розвитку мі-

тохондріальної дисфункції в них належить молекулам 

L-карнітину (ЛКАР) та ацетил-L-карнітину (Aцетил-

ЛKAP). Зміни метаболізму ЛКАР/Ацетил-ЛКАР при-

зводять до зменшення надійності функціонування 

мітохондріальної системи не тільки через зменшення 

виробництва енергії та очищення токсичних скупчень 

жирних кислот у мітохондріях, але й через здатність 

бути попередником ацетилхоліну й стабілізатором мі-

тохондріальних мембран. 

Специфічні прояви мітохондріальної дисфункції 

при хворобі Паркінсона, що включають, зокрема, 

надекспресію, неправильне складання й агрегацією 

α-синуклеїну, пригнічують перший мітохондріаль-

ний комплекс ферментів і деполяризують мітохон-

дріальну мембрану, призводячи до її подальшої фраг-

ментації. Наслідком цього є зменшення вироблення 

енергії органелами. Надекспресія α-синуклеїну також 

призводить до уповільнення виділення дофаміну в 

синаптичну щілину. Мутації в генах PINK1 і PARK2 

також сприяють порушенню належного маркування 

мітохондрій для мітофагів для вчасної їх утилізації, 

оскільки збільшення числа неефективно працюючих 

органел потенційно веде не тільки до зменшення гене-

рації енергії, але й, з великою вірогідністю, до запуску 

апоптозу дофамінергічних нейронів [6]. Отже, поєд-

нання загальних і специфічних процесів, що сприяють 

розвитку мітохондріальної дисфункції при найбільш 

поширених формах нейродегенеративної патології, 

становить певний інтерес у контексті пошуків можли-

вих терапевтичних впливів, у тому числі направлених 

на уповільнення розвитку захворювання, і досліджен-

ня потенційних терапевтичних агентів для впливу на 

мітохондріальну дисфункцію при нейродегенератив-

ній патології. Певний інтерес у даному контексті ста-

новлять ендогенні молекули й сполуки. Однією з них 

є молекула L-карнітину.

Мітохондрії як терапевтична мішень 
при нейродегенерації, роль карнітину

L-карнітин — це природна сполука, наявна в 

майже всіх тканинах ссавців, у тому числі в мозку. З 

їжею карнітин надходить в організм (переважно він 

наявний у червоному м’ясі й молочних продуктах), 

а також синтезується в нирках, печінці й мозку [1]. 

L-карнітин вважається умовно необхідною пожив-

ною речовиною для людини, особливо за певних об-

ставин, коли можуть спостерігатись його низькі вну-

трішньоклітинні рівні. Дефіцит L-карнітину може 

спостерігатись у недоношених дітей, літніх людей, 

пацієнтів із цукровим діабетом, генетичними пору-

шеннями, що призводять до первинного або вторин-

ного карнітинового дефіциту [7, 8].

Основна й найбільш досліджена функція 

L-карнітину полягає в транспортуванні активованих 

довголанцюгових жирних кислот (довголанцюгових 

жирних ацил-CoA) у мітохондрії для їх подальшої де-

градації шляхом β-окиснення з вивільненням енергії у 

формі аденозинтрифосфату (АТФ) [9]. 

Тканини людини, включно з мозком, містять віль-

ний L-карнітин, а також ацильовані похідні вуглецевих 

ланцюгів різної довжини, що включають ацетильовані 

й пальмітильовані похідні [9]. Існують дані щодо кон-

центрацій різних форм метаболітів карнітину в ЦНС. 

Так, ізольовані нейрони мозку дорослих містять при-

близно 80 % вільного L-карнітину, 10–15 % ацетил-L-

карнітину й менше ніж 10 % довголанцюгових форм 

ацилкарнітину [10]. 

Ацетил-L-карнітин є одним з основних метаболітів 

карнітину, має досить високу біодоступність, прохо-

дить через мозковий бар’єр краще, ніж карнітин, але 

в мозку він за необхідності легко перетворюється на 

карнітин [17]. 

L-карнітин та ацетил-L-карнітин все частіше при-

вертають увагу дослідників через наявність у них низ-

ки потенційних нейропротекторних властивостей 

[11–14, 18–20]. Існують дані про нейропротекторні 

ефекти L-карнітину при ураженнях центральної і пе-

риферичної нервової системи в дорослих [15, 16], його 

позитивні ефекти при дозріванні нервової системи та 

її старінні, а також при розвитку залежної від віку ней-

родегенеративної патології. Експериментальні дані 

свідчать, що ацетил-L-карнітин підсилює продукцію 

АТФ у мітохондріях, допомагає захистити їх від окис-

нювального стресу й сприяє кращій виживаності ней-

ронів при моделюванні нейродегенеративної патології. 

Властивості молекули та її ефекти запобігають втраті 



71www.mif-ua.com, http://inj.zaslavsky.com.uaÒîì 16, N¹ 4, 2020

мозкових функцій, що зазвичай відбувається під час 

старіння, а її нейропротекторні ефекти реалізуються в 

гіпокампі, передній зоні кори, чорній речовині й час-

тині мускаринових рецепторів ЦНС. До них належать 

антиоксидантна активність, покращання функцій мі-

тохондрій, стабілізація внутрішньоклітинних мембран 

і холінергічна нейротрансмісія.

Отримані дані досліджень демонструють, що вве-

дення Ацетил-ЛКАР після травми може покращити 

функцію мітохондрій [21], зменшити набряк мозку 

й запобігти втраті тканин [19, 22]. Тривалий прийом 

Ацетил-ЛКАР покращував енергетичний стан здоро-

вого мозку мишей [23].

Продемонстровано, що оскільки Ацетил-ЛКАР 

метаболізується до ацетилу-CoA, що має потенціал до 

ацетилювання гістонів, він може впливати на експре-

сію генів [24]. Також він метаболізується до ацетилю-

вання білків і ферментів, що може значно змінювати 

їх активність [25, 26]. У результаті внутрішньомозко-

вого клітинного метаболізму ацетильний фрагмент з 

Ацетил-ЛКАР може бути окиснений для отримання 

енергії, може виступати попередником ацетилхоліну й 

включатись до амінокислотних нейромедіаторів і ліпі-

дів мозку [27–29].

Дослідження в експериментальних патологічних 

моделях дають певне зрозуміння щодо можливих ме-

ханізмів реалізації нейропротекції L-карнітину. Так, 

Y. Ueno et al. [30], вивчаючи модель хронічної гіпопер-

фузії головного мозку в дорослих щурів, спричиненої 

постійною перев’язкою обох загальних сонних артерій, 

показали, що щури, які отримали перорально 600 мг/кг 

L-карнітину після оклюзії артерії, демонстрували кращі 

показники когнітивної діяльності (проходження вод-

ного лабіринту Морріса) під час тестування через 28 

днів після операції. Разом з покращанням когнітивних 

функцій група, що отримувала L-карнітин після хро-

нічної гіпоперфузії, продемонструвала менший рівень 

пошкодження ДНК і перекисного окиснення ліпідів, 

збільшення товщини мієлінової оболонки й посилення 

експресії маркерів олігодендроцитів. Через 28 днів після 

початку гіпоперфузії в щурів, які отримали L-карнітин, 

спостерігались підвищення фосфорильованого Akt і ра-

паміцинового рецептора ссавців (mTOR), підвищення 

рівня фосфорильованого високомолекулярного нейро-

філаменту (pNFH) порівняно з щурами, які отримували 

плацебо. Таким чином автори даного дослідження при-

пустили, що в умовах гіпоперфузії мозку L-карнітин 

«регулює сигнальний шлях PTEN/Akt/mTOR і підви-

щує пластичність аксонів при одночасному зменшенні 

окислнювального стресу й збільшенні мієлінізації олі-

годендроцитів аксонів», і саме ці ефекти можуть бути 

відповідальними за зменшення когнітивних порушень, 

що виникли в результаті моделювання хронічної гіпо-

перфузії мозку [30].

За досить тривалий час дослідження молекули 

ЛКАР/Ацетил-ЛКАР були встановлені численні по-

тенційні нейропротекторні механізми реалізації даного 

ефекту, що наведені в табл. 1 згідно з оглядом L. Jones 

et al. [31].

L-карнітин/Ацетил-L-карнітин 
і нейродегенеративна патологія

Накопичені дані щодо низки потенційно корисних 

біологічних ефектів ЛКАР і його метаболітів обумови-

ли вивчення його в контексті розвитку різноманітних 

нейродегенеративних порушень ЦНС. Так, низка до-

сліджень показала, що введення Ацетил-ЛКАР під-

тримує і/або підвищує рівень ацетилхоліну в мозку 

[32]. De Simone et al. (1991) [33] виявили підвищену 

активність холінової ацетилтрансферази й експресію 

рецептора фактору росту нервів (NGF) у стріатумі, 

підвищений рівень білка NGF у гіпокампі щурів після 

введення Ацетил-ЛКАР у шлуночки мозку. Загальнові-

домо, що ацетилхолін відіграє важливу роль у навчанні 

й пам’яті [34]. Інтактні холінергічні шляхи в базально-

му передньому мозку та гіпокампі необхідні для нор-

мального функціонування навчання, роботи систем 

уваги й пам’яті [35]. Ацетилхолін частково викликає 

синапатичну пластичність гіпокампа й кори за допо-

могою взаємодії «астроцит — нейрон» [36]. Ацетилхолін 

і/або холінергічна стимуляція відіграють важливу роль 

у захисті мозку щодо розвитку нейрозапалення, тому 

дефіцит даного нейромедіатора пов’язують з розви-

тком когнітивних порушень при нейродегенерації. 

S. Furukawa et al. [37] продемонстрували, що попере-

днє введення щурам інгібітору ацетилхолінестерази 

галантаміну за 2 години до травми призводило до зна-

чного зменшення пошкодження гіпокампа й кори за 

7 днів після отримання травми. Попереднє введення 

щурам галантаміну також призводило до зменшення 

посттравматичного накопичення мікроглії і зменшен-

ня кількості прозапального IL-1β у мозку. В інших до-

слідженнях повідомлялось, що введені карнітин та 

ацильний фрагмент можуть бути використані нейро-

нами для генерації енергії, синтезу ацетилхоліну [27], 

демонструють холіноміметичні властивості [38], бе-

руть участь у синтезі амінокислотних нейромедіаторів 

[39] і ліпідів [29]. Також було встановлено, що Aцетил-

ЛКАР має протизапальну дію, приводить до стабілі-

зації мембран [10], діє як антиоксидант, захищаючи 

нервові клітини від окиснювального стресу, посилює 

активність фактора росту нервів і може потенціювати 

енергетичний метаболізм. Карнітин в експерименті 

підвищував інгібування ацетилхолінестерази галанта-

міном у гіпокампі [40].

Дослідження плазмових концентрацій середньо-

ланкових ацилкарнітинів у пацієнтів з помірними ког-

нітивним порушеннями й ХА порівняно з когнітивно 

інтактними особами показали наявність значного де-

фіциту даних молекул у плазмі крові людей із когнітив-

ним дефіцитом. Причому пацієнти з ХА мали найнижчі 

рівні середньоланкових ацилкарнітинів в плазмі серед 

обстежених груп, при тому що дані концентрації коре-

лювали із зменшеними мозковими об’ємами сірої ре-

човини префронтальної кори й наявністю когнітивного 

порушення [41]. Аналогічні дані щодо наявного про-

гресивного зниження плазмових концентрацій у конти-

нуумі «когнітивна норма — легкі когнітивні порушення 

— помірні когнітивні порушення — хвороба Альцгей-
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Таблиця 1. Дослідження нейропротекторних ефектів і механізмів ЛКАР/Ацетил-ЛКАР

Автори

Патологія/

характеристики 

досліджуваних

Дизайн 

дослідження, 

термін лікування

Препарат, 

доза
Результат/ефекти

1 2 3 4 5

Гаврилова С.И., 
Калын Я.В., 
Колыхалов И.В., 
Рощина И.Ф., 
Селезнева Н.Д., 
2011 [45]

Хвороба Альцгеймера 
й судинна деменція 
(СД) (початкові стадії)

Подвійне сліпе 
плацебо-конт-
рольоване дослі-
дження, 12 тижнів

Ацетил-ЛКАР, 
2250–3000 мг 
на добу

Ефект лікування Ацетил-ЛКАР 
був у 2,8 раза більшим, ніж у 
групі плацебо. 
Клінічне покращання за по-
казником загального клінічно-
го враження (CGI) було значно 
більшим у пацієнтів з ХА по-
рівняно із СД і не залежало від 
вираженості базового когні-
тивного дефіциту

Malaguarne-
ra M., Cammal-
leri L., Gargan-
te M.P., 
Vacante M., 
Colonna V., 
Motta M., 2007 
[46]

Стареча астенія 
(100-річні люди з про-
явами слабкості, що 
з’являлись при най-
меншій фізичній актив-
ності)

Плацебо-конт-
рольоване рандо-
мізоване подвійне 
сліпе двофазне 
дослідження

ЛКАР, 
2000 мг/добу

Статистично вірогідні від-
мінності були виявлені в гру-
пі левокарнітину щодо змен-
шення загальної жирової 
маси, збільшення загальної 
м’язової маси й підвищен-
ня здатності до фізичної і 
пізнавальної діяльності за 
рахунок зменшення втоми 
й покращання когнітивних 
функцій

Bianchetti A., 
Rozzini R., 
Trabucchi M., 
2003 [47]

Хвороба Альцгеймера Дослідження 
з додаванням 
Ацетил-ЛКАР до 
донепезилу й 
ривастигміну

Ацетил-ЛКАР, 
2 г/добу

Додавання до інгібіто-
рів ацетилхолінестерази 
Ацетил-ЛКАР збільшувало 
показник терапевтичної від-
повіді пацієнтів лікування з 
38 до 50 %

Montgo-
mery S.A., 
Thal L.J., 
Amrein R. 
(2003) [48]

Помірні когнітивні 
порушення й хвороба 
Альцгеймера (легка 
стадія)

Метааналіз (21 
дослідження: 
помірні когнітивні 
порушення і/або 
легка стадія ХА. 
Усього в аналіз 
включено 1479 
пацієнтів)

Сприятливий вплив Ацетил-
ЛКАР було виявлено як за 
клінічними шкалами, так і за 
психометричними тестами. 
Метааналіз показав значну 
перевагу Ацетил-ЛКАР по-
рівняно з плацебо для інте-
грованого сумарного ефекту: 
величина ефекту (ES) 0,201; 
95% довірчий інтервал (CI) 
0,107–0,295, і для змін за-
гального клінічного враження 
(CGI-CH): ES 0,32; 95% CI 
0,18–0,47

Hudson S., 
Tabet N., 
2003 [49]

Синдром деменції Інтервенційний 
огляд 16 подвій-
них сліпих плаце-
бо-контрольова-
них досліджень 
пацієнтів з легкою 
і помірною демен-
цією

Ацетил-ЛКАР При розгляді загального клі-
нічного враження (CGI-I, по-
кращання за шкалою загаль-
ного клінічного враження) 
були виявлені статистично 
вірогідні ефекти лікування 
на користь Ацетил-ЛКАР на 
12-му і 24-му тижні лікуван-
ня (коефіцієнт шансів Peto 
(OR) 1,90; 95% СІ 1,31–2,76 
і OR 2,33; 95% СІ 1,31–4,14 
відповідно), але не на 52-му 
тижні (OR 0,91; 95% СІ 
0,58–1,43). 



73www.mif-ua.com, http://inj.zaslavsky.com.uaÒîì 16, N¹ 4, 2020

Продовження табл. 1

1 2 3 4 5

Був також виявлений ста-
тистично вірогідний ефект 
лікування за шкалою MMSE на 
24-му тижні лікування (серед-
ньозважена різниця (WMD) 
0,69; 95% СІ 0,09–1,29, 
P = 0,02), але він не був вста-
новлений на 12-му й 52-му 
тижні дослідження.
Не було доказів користі 
Ацетил-ЛКАР щодо його 
впливу на тяжкість деменції і 
функціональної здатності до-
сліджуваних.
Були знайдені статистично 
вірогідні ефекти лікування на 
користь Ацетил-ЛКАР на 
12-му і 24-му тижні для показ-
ників покращання, визначених 
за шкалою GCI. 
Не було отримано доказів 
користі Ацетил-ЛКАР у когні-
тивній сфері, щодо тяжкості 
деменції і функціональної 
здатності до повсякденної 
активності

Thal L.J., 
Calvani M., 
Amato A., 
Carta A., 
2000 [50] 

Хвороба Альцгеймера Мультицентрове 
подвійне сліпе 
плацебо-контро-
льоване рандомі-
зоване 12-місячне 
дослідження

Ацетил-ЛКАР, 
1 г/3 рази на 
день

Менше погіршення за шка-
лою ММSЕ було відмічене 
серед пацієнтів, які закінчили 
лікування Ацетил-ЛКАР, за ра-
хунок покращання показників 
за субшкалою уваги.
Не спостерігалось різниці в 
темпі зниження за шкалою 
CIBIC і ADL у групах дослі-
дження

Brooks J.O. 3rd, 
Yesavage J.A., 
Carta A., Bravi D., 
1998 [51]

Хвороба Альцгеймера Подвійне сліпе 
плацебо-конт-
рольоване рандо-
мізоване з пара-
лельними групами 
12-місячне дослі-
дження (реаналіз 
дослідження 
L.J. Thal et al., 
1996)

Ацетил-ЛКАР, 
3 г/добу

Хоча загальна динаміка по-
гіршення (ADAS-Cog) була 
порівнянною в обох групах, 
множинний регресійний 
аналіз виявив статистично 
вірогідну взаємодію «вік  лі-
карський засіб». Отже, більш 
молоді пацієнти, отримували 
статистично вірогідно більшу 
користь від лікування препа-
ратом. Пороговий вік отри-
мання користі становив 61 рік

Thal L.J., 
Carta A., 
Clarke W.R., 
Ferris S.H., 
Friedland R.P., 
Petersen R.C., 
Pettegrew J.W., 
Pfeiffer E., 
Raskind M.A., 
Sano M., 
Tuszynski M.H., 
Woolson R.F., 
1996 [52]

Хвороба Альцгеймера 
(початковий і помірний 
ступінь тяжкості)

Подвійне сліпе 
плацебо-конт-
рольоване ран-
домізоване з 
паралельними 
групами 12-місяч-
не дослідження

Ацетил-ЛКАР, 
3 г/добу

Пацієнти з раннім початком 
ХА на Ацетил-ЛКАР демон-
стрували більш повільне про-
гресування погіршення стану, 
ніж пацієнти з плацебо, в обох 
первинних кінцевих точках. 
У пацієнтів із пізнім початком 
ХА, які отримували Aцетил-
ЛКАР, як правило, прогресу-
вання було швидшим, ніж у 
пацієнтів із раннім початком 
хвороби, за умови аналогічно-
го лікування.
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У групах плацебо хворі з ран-
нім початком мали тенденцію 
до швидшого погіршення, ніж 
пацієнти з пізнім початком.
Пацієнти з ХА віком 65 років 
і молодші можуть отримати 
певну користь від лікування 
Ацетил-ЛКАР, тоді як більш 
старші пацієнти відповідають 
на таке лікування гірше

Sano M., 
Bell K., Cote L., 
Dooneief G., 
Lawton A., 
Legler L., 
Marder K., 
Naini A., 
Stern Y., 
Mayeux R., 
1992 [53]

Хвороба Альцгеймера 
(початкова й помірна 
стадії) 

Подвійне сліпе 
з паралельним 
дизайном плаце-
бо-контрольоване 
пілотне дослі-
дження

Ацетил-ЛКАР, 
2,5 г/добу 
протягом 
3 міс. 
і 3 г/добу на-
ступні 3 міс. 

Група з Ацетил-ЛКАР проде-
монструвала вірогідно менший 
ступінь погіршення при вико-
нанні завдань з відтворенням 
прямої послідовності цифр і 
тенденцію до меншого погір-
шення при виконанні завдань на 
вербальну швидкість мовлення.
Підгрупа з найнижчими по-
чатковими показниками, що 
отримувала Ацетил-ЛКАР, 
демонструвала вірогідно 
менше погіршення результа-
тів тесту вербальної пам’яті 
й вірогідне підвищення рівня 
Ацетил-ЛКАР у спинномозко-
вій рідині порівняно з групою 
плацебо

Spagnoli A., 
Lucca U., 
Menasce G., 
Bandera L., 
Cizza G., 
Forloni G., 
Tettamanti M., 
Frattura L., 
Tiraboschi P., 
Comelli M. et al., 
1991 [54]

Хвороба Альцгеймера Рандомізоване 
подвійне сліпе 
плацебо-конт-
рольоване з 
паралельними 
групами 12-місяч-
не дослідження

Aцетил-ЛКАР Основна група показала кращі 
результати за всіма показ-
никами, досягнувши статис-
тичної вірогідності за шкалою 
деменції Блесседа, шкалою 
логічного інтелекту, вербаль-
них критичних здібностей, 
довгострокової словесної 
пам’яті й вибіркової уваги

Cipolli C., 
Chiari G.,
1990 [55]

Вікове когнітивне зни-
ження (з помірними 
порушеннями в людей 
похилого віку)

Плацебо-конт-
рольоване з пере-
хресним дизай-
ном. 
Перша й остан-
ня фаза 
(по 30 днів) — 
прийом плацебо, 
друга й третя 
фаза — прийом 
препарату (по 45 
днів). Тривалість 
дослідження — 
150 днів

Ацетил-ЛКАР, 
1500 мг/добу

Лікування Ацетил-ЛКАР ефек-
тивне щодо функціонування 
пам’яті, конструктивного мис-
лення, емоційно-афективних 
кластерів, у той час як його 
вплив на відповідну поведінку 
менш послідовний

Herrmann W.M., 
Dietrich B., 
Hiersemenzel R., 
1990 [56]

Легкі й помірні когні-
тивні порушення (че-
рез наявність органіч-
ного ураження мозку в 
літніх людей)

Подвійне сліпе 
плацебо-конт-
рольоване дослі-
дження, 12 тижнів

Статистично вірогідні ефекти 
були виявлені через 8 тижнів 
від початку лікування на ЕЕГ і 
після 12 тижнів лікування — за 
шкалою загального клінічного 
враження й рівнем активності 
в повсякденному житті (що 
оцінювався пацієнтом)

Закінчення табл. 1
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мера» (5,6 ± 1,3 μмоль/л — 4,3 ± 0,9 μмоль/L — 4,00 ± 

± 0,53 μмоль/л — 3,5 ± 0,6 μмоль/л) були продемонстро-

вані в іншому дослідженні [42]. Автори вищенаведеного 

дослідження пропонують розглядати сироваткові рів-

ні ацетил-L-карнітину та інших ацил-L-карнітинів як 

предиктивний маркер нейродегенеративного процесу 

на початкових рівнях його розвитку, хоча й зазначають, 

що для остаточного доказу даної гіпотези знадобляться 

лонгітудинальні спостереження. 

Хоча селективна втрата дофамінергічних нейронів 

і накопичення α-синуклеїну на даний час становлять 

основну гіпотезу, що пояснює розвиток хвороби Пар-

кінсона, також існують докази участі в розвитку цього 

захворювання й інших патологічних процесів: окис-

нювального стресу, мітохондріальної і протеосомної 

дисфункції, причому останнім часом особливі ролі в 

патогенезі захворювання відводять саме двом остан-

нім — як базовим дисфункціям, що відповідальні за 

метаболічний/енергетичний дефіцит вразливих пулів 

(дофамінергічних) нейронів. 

В експериментальних дослідженнях при моделю-

ванні ХП був, зокрема, продемонстрований позитив-

ний вплив Aцетил-ЛКАР на гіпокампальний нейро-

генез через інгібіцію внутрішньоклітинних сигналів, 

пов’язаних з апоптичною смертю клітин (GSK-3β і 

BAX) і, відповідно, підвищенням їх виживання через 

проліферацію нейронних прогеніторних клітин (NPC) 

і диференціювання нейронів у гіпокампі [43]. Ацетил-

L-карнітин регулює мітохондріальний метаболізм і, як 

повідомляється, покращує когнітивні функції при різ-

них нейродегенеративних захворюваннях. При дослі-

дженні впливу Aцетил-ЛКАР на нейрогенез у дорослих 

щурів на моделі паркінсонічного фенотипу, спричи-

неного введенням 6-гідроксидопаміну (6-OHDA), до-

слідники з’ясовували можливий основний механізм дії. 

Одностороннє введення 6-OHDA в медіальний пучок 

переднього мозку знижувало проліферацію нейронних 

прогеніторних клітин і негативно впливало на тривалу 

виживаність і диференціювання нейронів у гіпокампі. 

Під час експерименту було показано, що хронічне вве-

дення Aцетил-ЛКАР (100 мг/кг/добу інтраперитонеаль-

но) потенційно посилювало проліферацію, довготри-

валу виживаність і нейрональну диференціацію NPC. 

Лікування ALCAR стимулювало сигнали, пов’язані 

з виживанням клітин, через AKT і BCL-2, інгібуючи 

сигнали, пов’язані зі смертю клітин, через GSK-3β і 

BAX. Отже, автори на основі отриманих даних роблять 

висновок, що Aцетил-ЛКАР чинить нейропротекторні 

ефекти проти 6-OHDA-індукованого порушення ней-

рогенезу в гіпокампі, регулюючи підвищення вижива-

ності клітин і пов’язані з апоптозом сигнали.

Дослідження Afshin-Majd et al. також продемон-

струвало наявність нейропротекторного ефекту 

Ацетил-ЛКАР у дозах 100 або 200 мг/кг/добу при мо-

делювання ХП при внутрішньошлуночковому введен-

ні 6-гідроксидопаміну. Захисний ефект Ацетил-ЛКАР 

опосередковувався через механізми гальмування ней-

розапалення, апоптозу, астрогліозу й окиснювального 

стресу [44]. 

Клінічні дослідження 
ЛКАР/Ацетил-ЛКАР 
при нейродегенеративній патології

Наявність великої кількості експериментальних 

даних щодо багатьох потенційних нейропротекторних 

властивостей молекули та інших потенційних терапев-

тичних властивостей сприяли їх оцінці в рамках клініч-

них досліджень. Найбільша база клінічних досліджень 

L-карнітину/ацетил-L-карнітину була отримана при 

нейродегенеративній патології альцгеймерівського 

спектра (табл. 1). 

Сумарний ефект Ацетил-ЛКАР у рамках впливу на 

помірні когнітивні порушення/легку стадію ХА, за ре-

зультатами метааналізу S.A. Montgomery, L.J. Thal, R. 

Amrein (2003), дорівнює 0,201 [48]. Автори метааналізу 

окремо оцінили величину ефекту в різних психоме-

тричних тестах (близько 40), що використовувались 

у включених до метааналізу дослідженнях. Вони були 

згруповані в п’ять категорій: увага/продуктивність (10 

інструментів), пам’ять (17 інструментів), навчання (3 

інструменти), малювання (4 інструменти) та вищі інте-

лектуальні функції (6 інструментів). Показники вели-

чини ефекту для вищезгаданих тестів, виключно з ма-

люванням і навчанням, показали значний позитивний 

ефект для Ацетил-ЛКАР, що становив від 0,21 до 0,37. 

Але водночас інтервенційний огляд подвійних сліпих 

плацебо-контрольованих досліджень із використан-

ням Ацетил-ЛКАР у когорті пацієнтів із синдромом 

деменції, проведений S. Hudson, N. Tabet (2003) [49], 

демонструє набагато скромніші клінічні результати й 

висновки. 

Слід зазначити що, на жаль, у клінічній практиці 

відсутній препарат, який зміг би задовольнити пацієн-

тів і лікарів щодо ефективності свого терапевтичного 

впливу на нейродегенеративну патологію. Загально-

прийнятий стандарт лікування хвороби Альцгеймера 

з використанням інгібіторів ацетилхолінестерази де-

монструє величину ефекту або стандартизовану серед-

ню різницю (SMD), що становить від 0,15 до 0,28 [57] 

і від 0,16 до 0,24 для інгібіторів ацетилхолінестерази 

й мемантину відповідно [58] і від 0,32 до 0,49 у більш 

ранніх дослідженнях для мемантину [59]. Дещо кращі 

показники отримані при комбінованій терапії двома 

групами препаратів, але разом з тим клініцистам до-

бре відома їх ефективність у реальному житті. Більше 

того, існують результати досліджень щодо відсотка 

респондерів при лікування ХА інгібіторами ацетилхо-

лінестерази й мемантином серед клінічної популяції 

хворих [60, 61]. 

Отже, у низці досліджень карнітину і його активних 

метаболітів одержали певні цікаві клінічні результати. 

Так, обсерваційні дослідження показали, що па-

цієнти з когнітивними порушеннями, починаючи з 

найбільш легких форм, мають порівняно з контролем 

значно нижчі плазмові концентрації ЛКАР, що продо-

вжують знижуватись при наростанні ступеня тяжкості 

когнітивного дефіциту в континуумі «легкі — помір-

ні когнітивні порушення — деменція». З одного боку, 

даний факт потенційно може бути використаний як 
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предиктор розвитку (ранній маркер) формування ней-

рокогнітивного захворювання, а з іншого — для поста-

новки питання про можливе використання молекули в 

комплексній терапії. 

Додавання Ацетил-ЛКАР до стандартної терапії ін-

гібіторами ацетилхолінестерази збільшувало клінічну 

ефективність останніх з 38 до 50 %, що теж має зна-

чення в підвищенні ефективності терапії захворюван-

ня [47]. 

Одним з досить поширених клінічних симптомів 

при розвитку ХА та ХП є синдром астенії, і стандартні 

лікарські засоби, що використовуються за протоколом 

лікування, не досить ефективні щодо його корекції. 

Слід зауважити, що клінічно астенія має як когнітив-

ний/центральний, так і фізичний (соматичний) ком-

поненти й загалом не сприяє покращанню якості життя 

людей з нейродегенеративною патологією. Можливий 

внесок у розвиток астенії роблять наростаюча міто-

хондріальна дисфункція і, безумовно, процес старін-

ня, причому не тільки нервової системи, але й усього 

організму в цілому. У даному контексті досить цікаво 

виглядають дослідження карнітину з включенням у до-

слідження осіб старечого віку (100 років) із симптома-

ми вираженої астенії. Його результати показали досить 

позитивні ефекти ЛКАР як щодо фізичної, так і щодо 

психічної втоми, що також призводили до покращання 

когнітивної діяльності таких пацієнтів [55]. 

Незважаючи на досить великий обсяг експеримен-

тальних досліджень з використанням моделей ХП, клі-

нічні дослідження ЛКАР/Ацетил-ЛКАР при ХП, які 

вдалось відшукати в базі даних PubMed, були обмежені 

тільки обсерваційними спостереженнями, причому з 

прямо протилежними результатами. Так, дослідження 

рівня ЛКАР у спинномозковій рідині хворих на ХП [62] 

не показало наявності різниці в концентрації ЛКАР у 

хворих на ХП і в контрольній групі. Однак інше до-

слідження, проведене у 2017 році, продемонструва-

ло протилежні результати. Його результати показали, 

що концентрація ЛКАР досить добре може відме-

жовувати групу контролю і хворих, які знаходяться на 

початковій стадії розвитку ХП, а молекула карнітину 

може розглядатись як можливий маркер розвитку ХП. 

Дослідники [63] показали, що статистично вірогідне 

зниження рівня п’яти довголанцюгових ацилкарнітинів 

було виявлене у хворих на ХП І стадії за Хен — Яром. 

Аналогічно до зниження рівня ацилкарнітину знижен-

ня відношення ацилкарнітину до жирної кислоти (16 : 0) 

і підвищений індекс карнітинової пальмітоїлтрансфе-

рази 1-го типу було виявлено у хворих уже на I стадії 

захворювання, що свідчить про початкове пригнічення 

процесу β-окиснення. Отримані дані з використанням 

12–14-довголанцюгових ацилкарнітинів забезпечили 

велику площу під кривою, що свідчить про високий 

рівень специфічності й помірний рівень чутливості да-

ного тесту при діагностиці хвороби Паркінсона за до-

помогою дослідженого маркера. 

Останніми роками в клінічних дослідженнях ХП 

значну увагу приділяють так званим немоторним про-

явам захворювання. Це обумовлено не тільки їх вне-

ском у загальну якість життя хворих, але й тим, що 

багато з них передують появі моторних симптомів 

і можуть бути ранніми маркерами хвороби. У цьому 

контексті досить цікавими є дослідження впливу кар-

нітину й ацетилкарнітину на депресивні симптоми, що 

також можуть бути присутніми в пацієнтів із нейро-

дегенерацією. Результати метааналізу, проведеного з 

метою оцінки терапевтичного впливу Ацетил-ЛКАР 

на депресивну симптоматику [64], продемонстрували 

доволі позитивні ефекти молекули, що були порівнян-

ними з ефектами різних молекул антидепресантів при 

менший вираженості побічних явищ. Існує експери-

ментальне дослідження щодо можливого механізму 

ранньої терапевтичної дії даної молекули на редукцію 

депресивних проявів [65]. 

Можливо, що нові накопичені дані, у першу чергу 

експериментальні, щодо мітохондріальної дисфункції 

при хворобі Паркінсона будуть спонукати клінічних 

дослідників оцінити можливості ЛКАР у комплек-

сному лікуванні пацієнтів із ХП, особливо звертаючи 

увагу на вплив молекули на стан когнітивних функцій і 

 немоторні симптоми.

Висновки
З огляду на велику кількість фундаментальних, пре-

клінічних і клінічних досліджень стає зрозумілим, що 

мітохондріальна дисфункція при нейродегенеративній 

патології центральної нервової системи є одним з осно-

вних патофізіологічних процесів. Вона може лежати в 

основі багатьох клінічних феноменів. Мітохондріальна 

дисфункція може бути досить ефективною мішенню, 

на яку буде направлена нова терапія як хвороби Аль-

цгеймера, так і хвороби Паркінсона. Пошук нових пре-

паратів, що ефективно впливають на мітохондріальну 

дисфункцію при нейродегенерації, триває і дає певну 

надію, що вони посядуть гідне місце в лікуванні хво-

роби Альцгеймера й хвороби Паркінсона. L-карнітин 

у контексті розвитку нейродегенерації, безумовно, ста-

новить інтерес у патофізіологічному, діагностичному й 

терапевтичному сенсі. На сьогодні на фармацевтично-

му ринку Україні існує препарат L-карнітину, представ-

лений під назвою Метакартин (виробник — компанія 

World Medicine).
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Митохондриальная дисфункция при нейродегенеративных нарушениях: 
от патогенеза к терапии

Резюме. Статья посвящена роли нарушения функций ми-

тохондрий в развитии нейродегенеративных нарушений. 

Подчеркивается, что митохондриальная дисфункция при 

нейродегенеративной патологии центральной нервной си-

стемы является одним из основных патофизиологических 

процессов, поэтому она может быть достаточно эффек-

тивной мишенью терапии как болезни Альцгеймера, так и 

болезни Паркинсона. Определенный интерес как в патофи-

зиологическом, диагностическом, так и в терапевтическом 

смысле представляет L-карнитин. Вместе с тем поиск новых 

препаратов, которые будут эффективно влиять на митохон-

дриальную дисфункцию при нейродегенерации, продолжа-

ется, и это дает определенную надежду на то, что они займут 

достойное место в лечении болезни Альцгеймера и болезни 

Паркинсона.

Ключевые слова: митохондрии; митохондриальная дис-

функция; нейродегенеративные заболевания; болезнь Пар-

кинсона; болезнь Альцгеймера; L-карнитин

V.O. Kholin
State Institution “D.F. Chebotarev Institute of Gerontology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, 
Kyiv, Ukraine

Mitochondrial dysfunction in neurodegenerative disorders: 
from pathogenesis to therapy

Abstract. The article deals with the role of mitochondrial dysfunc-

tion in the development of neurodegenerative disorders. It is empha-

sized that mitochondrial dysfunction in neurodegenerative pathology 

of the central nervous system is one of the main pathophysiological 

processes, so it can be a very effective target for the treatment of both 

Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease. L-carnitine is a certain 

area of interest in the pathophysiological, diagnostic and therapeutic 

aspects. However, the search for new drugs that will effectively influ-

ence mitochondrial dysfunction in neurodegeneration continues and 

gives some hope that they will take a worthy place in the treatment of 

Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease.

Keywords: mitochondria; mitochondrial dysfunction; neuro-

degenerative diseases; Parkinson’s disease; Alzheimer’s disease; 

L-carnitine
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