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УДК 612.135-057.87 
 

1Горбань Д.Д., 1Дзюба В.О., 1,2Кучменко О.Б. 
Поєднаний вплив доксорубіцину та вітамінних препаратів на 

показники мікроциркуляції крові у щурів 
1Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 

Хмельницького, Україна 
2Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Україна 
 
Експериментальне дослідження включало вивчення функціонального 

стану мікроциркуляції крові за допомогою методу лазерної допплерівської 
флоуметрії (ЛДФ). Мета дослідження: оцінити стан тканинного кровотоку за дії 
доксорубіцину та різних біологічно активних сполук. Так, у ході експерименту 
за введення доксорубіцину спостерігали зниження величин показників 
мікроциркуляції крові, а при поєднаному застосуванні доксорубіцину та 
вітамінних препаратів – зростання величин показників у експериментальних 
тварин. 

Ключові слова: параметр мікроциркуляції крові, лазерна допплерівська 
флуометрія (ЛДФ), амплітудно-частотний аналіз. 

 
The experimental research consisted of the study of blood microcirculation 

functional state by means of Laser Doppler flowmetry (LDF) method. Object of 
researche was the evaluation of the state of tissue blood-circulation under influence 
of doxorubicine and different biologically active substances. During the experiment 
when was enter doxorubicine the parameter of microcirculation of tissue blood 
decreased, when was enter doxorubicine and different biologically active 
substances the parameter rised in experiment`s rats. 

Key words: parameter of microcirculation of tissue blood, Laser Doppler 
flowmetry (LDF), the amplitude-frequency spectrum. 

 
Важливе місце при діагностиці функціонального стану організму 

посідає дослідження мікроциркуляції крові. Стан обміну речовин і 
функціонування будь-якого органу безпосередньо визначається 
адекватним станом мікроциркуляції крові [2]. Тому, цілком очевидно, що 
зміни у системі мікроциркуляції крові тісно корелюють зі зрушенням в 
центральній гемодинаміці. Це дозволяє використовувати дані критерії в 
оцінюванні загального стану здоров’я організмів [3]. 

З метою вивчення функціонального стану мікроциркуляції крові був 
використаний метод лазерної допплерівської флоуметрії (ЛДФ), що 
дозволяло оцінити стан тканинного кровотоку та виявити ознаки зміни 
мікроциркуляції крові за поєднаної дії на організм щурів доксорубіцину та 
вітамінних препаратів [1, 2]. Експериментальні щури були розділені на 
п’ять груп: перша (контрольна) група складалась із інтактних тварин; 
тваринам другої групи вводили доксорубіцин («Доксорубіцин-Віста», 
Сіндан Фарма СРЛ, Румунія) в дозі 5 мг/кг маси тіла один раз на тиждень 
3 рази внутрішньом’язево; тваринам третьої групи разом із 
доксорубіцином вводили комплекс біологічно активних речовин ЕПМMg 
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(α-токоферилацетат, пара-оксибензойна кислота, метіонін та MgCl2) 
перорально щоденно протягом 3-х тижнів, тварини четвертої групи 
разом із доксорубіцином отримували препарат убіхінону-10 («Кудесан», 
ООО «Биосфера», Російська Федерація) перорально щоденно в дозі 
10 мг/кг маси тіла протягом 3-х тижнів; тварини п’ятої групи разом із 
доксорубіцином отримували препарат тіотріазолін («Тіотриазолін», ПАТ 
«Галичфарм», Україна) перорально щоденно в дозі 150 мг/кг маси тіла 
протягом 3-х тижнів. Було вивчено особливості мікроциркуляції крові при 
проведенні запису ЛДФ-грам на початку експерименту, через 1 тиждень 
та в кінці експерименту (через 3 тижні). 

У тварин другої групи при введенні доксорубіцину спостерігали 
протягом 3-х місяців зменшення величини параметру мікроциркуляції 
(ПМ) тканинного кровотоку на 7% порівняно з початком експерименту. 
Рівень коливань тканинного кровотоку (СКВ) протягом експерименту 
практично не змінювався. Коефіцієнт варіації (Kv) через 1 тиждень 
зменшувався в 2 рази, а через 3 тижні зростав, проте не до рівня 
вихідних значень. При аналізі амплітудно-частотного спектру визначали, 
що найсуттєвіший внесок протягом трьох тижнів досліду належав дуже 
низькочастотним коливанням VLF (46,3-50,4%), амплітуда яких у 
середньому складала 4,1±0,5 перф. од., та низькочастотним коливанням 
LF (31,1-34,6%), амплітуда яких дорівнювала 2,7±0,1 перф. од. Найнижча 
амплітуда була у високочастотних HF коливаннь кровотоку (14,2-14,5%), 
що у середньому дорівнювала 1,2±0,09 перф. од., та серцевих коливань 
CF – 0,4±0,02 перф. од., що складало 4,3-4,6%. 

У тварин третьої групи при введенні разом із доксорубіцином 
комплексу біологічно активних речовин ЕПМMg величина параметра 
мікроциркуляції (ПМ) через 1 тиждень зростала в 3,6 рази, а через 3 
тижні – у 3,9 рази порівняно з величинами цього параметру на початку 
експерименту. Рівень коливань тканинного кровотоку (СКВ) через 
1 тиждень зменшувався на 32% порівняно з початком експериментом, а 
через 3 тижні практично повертався до вихідних даних. Коефіцієнт 
варіації (Kv) через 1 тиждень зменшувався в 6,3 рази, а через 3 тижні 
дещо зростав, хоча і залишався зменшеним в 4,6 рази порівняно з 
вихідними значеннями. При аналізі амплітудно-частотного спектру у 
третій групи дослідних тварин отримані дані свідчили, що найсуттєвіший 
внесок протягом трьох тижнів досліду належав дуже низькочастотним 
коливанням VLF (42,5-46,1%), амплітуда яких у середньому складала 
1,65±0,1 перф. од., та низькочастотним коливанням LF (30,7-33,1%), 
амплітуда яких у середньому дорівнювала 1,22±0,2 перф. од. У 
високочастотних HF коливаннь кровотоку амплітуда у середньому 
дорівнювала 0,63±0,07 перф. од., що складало 17,4-16,8% від потужності 
всього спектру. Амплітуда серцевих коливань CF найнижча: у 
середньому – 0,26±0,06 перф. од., що складало 8,4-6,1% від потужності. 

У тварин четвертої групи при введенні разом із доксорубіцином 
препарату убіхінону-10 величина параметра мікроциркуляції (ПМ) через 
1 тиждень зростала в 2 рази, а через 3 тижні – у 2,2 рази порівняно з 
величинами цього параметру на початку експерименту. Рівень коливань 
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тканинного кровотоку (СКВ) через 1 тиждень зменшувався на 33% 
порівняно з початком експериментом, а через 3 тижні перевищував 
величину цього параметру на початку експерименту на 25%. Коефіцієнт 
варіації (Kv) через 1 тиждень зменшувався в 4 рази, а через 3 тижні 
зростав, хоча і залишався зменшеним в 2,3 рази порівняно з вихідними 
значеннями. При аналізі амплітудно-частотного спектру визначали, що 
найсуттєвіший внесок протягом трьох тижнів досліду належав дуже 
низькочастотним коливанням VLF (43,3-46,1%), амплітуда яких у 
середньому складала 2,3±0,9 перф. од., та низькочастотним коливанням 
LF (32,2-34,8%), амплітуда яких у середньому дорівнювала 1,71±0,7 
перф. од. Високочастотні HF коливання кровотоку, їх амплітуда у 
середньому дорівнювала 0,74±0,17 перф. од., що складало 17,6-12,5% 
від потужності всього спектру, та амплітуда серцевих коливань CF, яка у 
середньому дорівнювала 0,33±0,12 перф. од., що складало 6,9-6,1%, 
були найнижчими. 

У тварин п’ятої групи при введенні разом із доксорубіцином 
препарату тіотріазоліну величина параметра мікроциркуляції (ПМ) 
протягом 3-х тижнів зростала на 6% порівняно з величинами цього 
параметру на початку експерименту. Рівень коливань тканинного 
кровотоку (СКВ) через 1 тиждень зростав на 52% порівняно з початком 
експериментом, а через 3 тижні перевищував величину цього параметру 
на початку експерименту на 71%. Коефіцієнт варіації (Kv) через 
1 тиждень зростав на 29%, а через 3 тижні зростав на 34% порівняно з 
вихідними величинами. Найсуттєвіший внесок протягом трьох тижнів 
досліду належав дуже низькочастотним коливанням VLF (46,4-52,3%), 
амплітуда яких у середньому складала 4,4±0,7 перф. од., та 
низькочастотним коливанням LF (30,7-35,8%), амплітуда яких у 
середньому дорівнювала 2,9±0,2 перф. од. Високочастотні HF коливання 
кровотоку мали амплітуду у середньому 1,3±0,4 перф. од., що складало 
12,4-17,6%. Амплітуда серцевих коливань CF найнижча: у середньому – 
0,4±0,1 перф. од., що складало 3,4-5,3% від потужності всього спектра. 

Таким чином, за введення доксорубіцину спостерігається зниження 
величин показників мікроциркуляції крові, а при поєднаному застосуванні 
доксорубіцину та вітамінних препаратів – зростання величин показників 
тканинного кровотоку у експериментальних тварин. 
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