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Сухий екстракт листя та кореневищ іриса угорсько-
го в дозі 150 мг/кг, калію оротат в дозі 100 мг/кг і 
сухий екстракт кореневищ левзеї сафлоровидної в 
дозі 150 мг/кг не впливали на показники масових ко-
ефіцієнтів м’язових органів та гонад у порівнянні з по-
казниками групи інтактного контролю (табл�� 2)��

При застосуванні сухого екстракту кореневищ іри-
са угорського в дозі 150 мг/кг у інтактних тварин вміст 
загального білка в сироватці крові (60,93 г/л) був ста-
тистично значуще вищим (р<0,05), ніж у групах, які 
отримували референтні препарати – калію оротат у 
дозі 100 мг/кг (53,31 г/л) і сухий екстракт кореневищ 
левзеї сафлоровидної у дозі 150 мг/кг (51,99 г/л), що 
може вказувати на тенденцію до збільшення печінко-
вої продукції протеїнів (табл�� 3)��

Сухий екстракт листя іриса угорського в дозі 
150 мг/кг за показниками вмісту білка в сироватці 
крові виявив менший ефект (57,28 г/л), ніж сухий екс-
тракт кореневищ іриса угорського (60,93 г/л)��

Під впливом сухого екстракту кореневищ іриса 
угорського в дозі 150 мг/кг встановлено статистично 
значуще збільшення вмісту загального білка в лит-
ковому м’язі щурів на 14 % у порівнянні з інтактним 
контролем (р<0,05)�� Вміст загального білка в литково-
му м’язі тварин, які отримували сухий екстракт коре-
невищ іриса угорського був також вірогідно вищим на 

12,4 % і на 6,7 % за аналогічний показник у тварин, які 
отримували сухий екстракт листя іриса угорського та 
калію оротат (табл�� 3)��

За рівнем ефекту (13,7 %) на білковий метаболізм 
у скелетних м’язах сухий екстракт кореневищ іриса 
угорського наближався до референтного рослинного 
препарату – сухого екстракту кореневищ левзеї сафло-
ровидної, під дією якого вміст білка в литковому м’язі 
вірогідно збільшився на 21 % у порівнянні з інтактним 
контролем��

За показниками загального білка в серцевому м’язі 
статистично значущих відмінностей між показниками 
експериментальних груп та тварин групи інтактного 
контролю встановлено не було (табл�� 3)��

Таким чином, сухі екстракти листя та кореневищ 
іриса угорського не викликали надфізіологічного при-
скорення набору маси тіла та гіпертрофії серцевого 
м’яза, що також є розповсюдженими супутніми ефек-
тами стероїдних гормонів��

Анаболічна активність сухого екстракту кореневищ 
іриса угорського була тропною до скелетних м’язів, що 
надає перевагу рослинним засобам перед стероїдними 
гормонами, які активують анаболічні процеси в різних 
органах та системах, що не завжди є необхідним у де-
яких клінічних випадках��

Таким чином, результати скринінгових дослід-
Таблиця 2

Вплив сухих екстрактів листя та кореневищ іриса угорського на відносну масу внутрішніх органів інтактних щурів, n=5, 
Мe (Q25 – Q75)

№
з/п Умови досліду

Відносна маса органів, %
серця литкового м’яза сім’яників

1 Інтактний контроль 0,30
(0,28-0,33)

0,49
(0,49-0,52)

1,14
(0,97-1,15)

2 Калію оротат
(100 мг/кг)

0,29
(0,29-0,32)

0,54
(0,52-0,54)

1,28
(1,27-1,32)

3 Сухий екстракт кореневищ левзеї сафлоровидної
(150 мг/кг)

0,30
(0,30- 0,30)

0,51
(0,26-0,67)

1,15
(1,09-1,25)

4 Сухий екстракт листя іриса угорського
(150 мг/кг)

0,31
(0,30-0,32)

0,52
0,52-0,53)

1,16
(1,10-1,22)

5 Сухий екстракт кореневищ іриса угорського
(150 мг/кг)

0,30
(0,29-0,33)

0,53
(0,51-0,64)

1,12
(1,09-1,19)

Таблиця 1
Вплив сухих екстрактів листя та кореневищ іриса угорського на динаміку маси тіла інтактних щурів, n=5, Мe (Q25 – Q75)

№
з/п Умови досліду

Термін спостереження/тижні, г
Вихідні дані 1 2 3 4

1 Інтактний
контроль 

240,0
(230-250)

237,7
(222-240,6)

246,3
(243,3-267,5)

256,7
(253,0-273,6)

287,5
(272,4-307,8)

2 Калію оротат
(100 мг/кг)

230,0
(230,0-245,0)

243,7
(233,9-250,3)

249,2
(244,8-253,0)

256,8
(244,6-260,6)

278,0
(261,9-278,1)

3 Сухий екстракт кореневищ левзеї сафлоровидної
(150 мг/кг)

230,0
(220,0-250,0)

258,1
(243,2-268,2)*

267,0
(244,6-276,4)

263,8
(244,0-273,7)

281,4
(259,5-284,3)

4 Сухий екстракт листя іриса угорського
(150 мг/кг)

220,0
(210,0-230,0)

243,2
(226,8-281,5)

243,5
(225,3-278,3)

270,7
(240,2-276,2)

263,9
(238,9-295,3)

5 Сухий екстракт кореневищ іриса угорського
(150 мг/кг)

250,0
(210,0-270,0)

256,1
(208,6-290,7)

278,0
(257,0-278,6)

268,8
(261,0-280,0)

281,3
(270,5-295,7)

Примітка: * – р<0,05 – відмінності статистично значущі щодо інтактного контролю, Ньюмена-Кейлса.


