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Корисна модель належить до медицини, зокрема до експериментальної медицини, 
фармакології, клінічної фармакології, кардіології, онкології та може бути використана для 
дослідження кардіотоксичної дії доксорубіцину та пошуку шляхів її профілактики та корекції. 

Найближчий аналог способу невідомий. 
В основу корисної моделі "Спосіб моделювання кардіотоксичної дії доксорубіцину у щурів" 5 

поставлено задачу: розробити спосіб введення доксорубіцину, який би забезпечував 
оптимальну виживаність піддослідних тварин із розвитком у них дилятаційної кардіоміопатії. 

Поставлена задача вирішується способом, який полягає у інтраперитонеальному введенні 
доксорубіцину у дозі 5 мг/кг 1 раз на тиждень протягом 5 тижнів. 

Спосіб здійснюють таким чином. Щура фіксують у вертикальному положенні за холку та 10 

задні лапи. Виконують інтраперитонеальну ін'єкцію доксорубіцину у дозі 5 мг/кг. Процедуру 
повторюють 5 разів з інтервалом у тиждень. 

Даний спосіб був застосований в експерименті на 21 лабораторному щурі 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 15 

експерименти були проведені згідно з "Положенням про використання тварин в біомедичних 
дослідах". Всім щурам виконували інтраперитонеальне введення доксорубіцину у дозі 5 мг/кг 1 
раз на тиждень протягом 5 тижнів. Через 1 тиждень після останньої ін'єкції виконували забір 
матеріалу для гістологічного (серце) та біохімічного (кров на лактатдегідрогеназу, 
креатинфосфокіназу та тропоніни) досліджень. У всіх щурів результати морфологічного та 20 

біохімічного досліджень продемонстрували наявність вираженої дилятаційної кардіоміопатії. 
 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
  

Спосіб моделювання кардіотоксичної дії доксорубіцину у щурів, який полягає у 25 

інтраперитонеальному введенні доксорубіцину у дозі 5 мг/кг 1 раз на тиждень протягом 5 
тижнів. 
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