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Корисна модель належить до медицини, зокрема до фармакології, клінічної фармакології, 
кардіології, онкології та може бути використана для зменшення кардіотоксичної дії 
доксорубіцину при проведення хіміотерапії з приводу онкопроцеса в сечовому міхурі. 

Відомий спосіб внутрішньовенного введення доксорубіцину у терапевтичних дозах (Legha 
SS, Benjamin RS, Mackay В, Ewer M, Wallace S, Valdivieso M, Rasmussen SL, Blumenschein GR, 5 

Freireich EJ. Reduction of doxorubicin cardiotoxicity by prolonged continuous intravenous infusion. 
Ann Intern Med. 1982 Feb;96(2): 133-9. PubMedPMID: 7059060.). 

Недоліки відомого способу: при внутрішньовенному введенні доксорубіцин проявляє 
кардіотоксичну дію у вигляді розвитку дилятаційної кардіом і опатії. 

В основу корисної моделі "Спосіб зменшення кардіотоксичної дії доксорубіцину при 10 

онкопроцесі в сечовому міхурі" поставлено задачу шляхом внутрішньоміхурового введення 
доксорубіцину у терапевтичних дозах, зменшити прояви його кардіотоксичної дії. 

Поставлена задача забезпечується способом, що передбачає введення доксорубіцину у 
терапевтичних дозах, причому доксорубіцин вводять внутрішньоміхурово. 

Спосіб здійснюють таким чином. Пацієнтам, яким призначена хіміотерапія виконують 15 

внутрішньоміхурове введення доксорубіцину у терапевтичних дозах. 
Даний спосіб був застосований в експерименті на 42 лабораторних щурах обох статей 

масою 150-200 грам. Тварин утримували на стандартному раціоні з вільним доступом до води 
та їжі, в умовах віварію Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. Всі 
експерименти були проведені згідно "Положення про використання тварин в біомедичних 20 

дослідах". Щурі випадковим чином були розділені на три групи. Щурам першої групи виконували 
внутрішньовенне введення доксорубіцину у дозі 5 мг/кг 1 раз на тиждень протягом 5 тижнів. 
Щурам другої групи виконували внутрішньоміхурове введення доксорубіцину у дозі 5 мг/кг 1 раз 
на тиждень протягом 5 тижнів. Щурам контрольної групи не виконували жодних маніпуляцій. 
Через 1 тиждень після останньої ін'єкції виконували забір матеріалу для гістологічного (серце) 25 

та біохімічного (кров на лактатдегідрогеназу, креатинфосфокіназу та тропоніни) досліджень. У 
всіх щурів першої групи результати морфологічного та біохімічного досліджень 
продемонстрували наявність вираженої дилятаційної кардіоміопатії. У всіх щурів другої групи 
зміни досліджуваних показників статистично не відрізнялися від показників у щурів контрольної 
групи, що свідчить про відсутність кардіотоксичної дії доксорубіцину при внутрішньоміхуровому 30 

його введенні. 
 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
  

Спосіб зменшення кардіотоксичної дії доксорубіцину при онкопроцесі в сечовому міхурі, що 35 

передбачає введення доксорубіцину у терапевтичних дозах, який відрізняється тим, що 
доксорубіцин вводять внутрішньоміхурово. 
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