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The concentration of riboflavin forms under condition of hypoxia of the closed space 
with administering intramuscular injection of riboflavin has been investigated. It was 
shown a small increase in the concentration of coenzyme flavin forms and a pronounced 
increase in the concentration of non-coenzyme flavin forms. The most noticeable change 
occurs in the brain and heart. 
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Метою дослідження було визначення протекторної дії рибофлавіну в органах 
щурів за умов ГЗП.      
Дослідження проведені на безпородних білих  щурах, самців зі середньою масою 
200 гр.  Модель гіпоксії – замкнутий простір(ГЗП). Тварин брали у дослід в 
агональної стадії, паралельно досліджували групу фізіологічно  нормальних 
тварин. Гомогенати тканин (печінки, нирок, серця,мозку) робили на воді у 
співвідношенні 1:10.  Вміст в тканинах органів тварин рибофлавіну та його 
коферментних і некоферментних форм визначали хроматографічно та за 
допомогою флуориметрії. 
Рибофлавін в дозі 0,2 мг/ 200 г ваги щурів вводили внутрішньом`язово  за 30 
хвилин до моделювання гіпоксії замкненого простору (ГЗП). Вміст коферменту 
ФАД в досліджуваних органах практично не змінювався. Вміст ФМН було 
збільшено у  всіх досліджуваних органах, але більше всього – в серці.  
Встановлено  виражене підвищення некоферментних форм флавінів (люміхром та 
люміфлавін) у всіх досліджуваних органах. 
У порівнянні з контролем  за умов ГЗП найбільш виражена протекторна дія 
рибофлавіну спостерігається в головному мозку та сердеці. 
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