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Для корекції азотистого балансу застосовують стероїдні ана-
болічні засоби, які мають велику кількість побічних ефектів�� Тому 
актуальним є пошук анаболічних засобів рослинного походження��

Мета дослідження – визначити анаболічну активність сухих 
екстрактів листя і кореневищ Iris hungarica на інтактних тваринах��

Дослідження проведено на 25 білих аутбредних щурах самцях 
масою 230-240 г�� Анаболічну активність оцінювали за наступними 
показниками: приростом маси тіла тварин; відносною масою внут-
рішніх органів – серця, литкового м’яза, сім’яників; вмістом за-
гального білка у сироватці крові, литковому та серцевому м’язах�� 
Препаратами порівняння були обрані таблетки калію оротату в дозі 
100  мг/кг і сухий екстракт кореневищ левзеї сафлоровидної в дозі 
150 мг/кг��

Застосування сухих екстрактів листя та кореневищ іриса 
угорського в дозі 150 мг/кг не викликало надфізіологічного при-
скорення набору маси тіла та гіпертрофії серцевого м’яза у тварин�� 
Анаболічна активність сухого екстракту кореневищ іриса угорсько-
го була тропною до скелетних м’язів, що надає перевагу рослинним 
засобам перед стероїдними гормонами��

Сухий екстракт кореневищ іриса угорського збільшував вміст 
загального білка в литковому м’язі щурів на 14 % у порівнянні з 
інтактним контролем (р<0,05), переважав за цим показником дію 
калію оротату та наближався до дії сухого екстракту кореневищ лев-
зеї сафлоровидної�� Під впливом сухого екстракту кореневищ іриса 
угорського в інтактних тварин вміст загального білка в сироватці 
крові був вірогідно вищий (р≤0,05), ніж під впливом калію оротату і 
екстракту кореневищ левзеї сафлоровидної�� 
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Для коррекции азотистого баланса используют стероидные анаболи-
ческие средства, которые имеют большое количество побочных эффек-
тов�� Поэтому актуальным является поиск анаболических средств расти-
тельного происхождения��

цель исследования– определить анаболическую активность 
сухих экстрактов листья и кореневищ ириса венгерского (Iris 
hungarica) на интактных животных��

Исследование проведено на 25 белых аутбредных крысах самцах 
массой 230-240 г�� Анаболическую активность оценивали по следу-
ющим показателям: приросту массы тела животных; относительной 
массе внутренних органов – сердца, икроножной мышцы, семенни-
ков; содержанием общего белка в сыворотке крови, икроножной и 
сердечной мышцах�� Препаратами сравнения были выбраны таблетки 
калия оротата в дозе 100 мг/кг и сухой экстракт кореневищ левзеи 
сафлоровидной в дозе 150 мг/кг��

Применение сухих экстрактов листьев и корневищ ириса вен-
герского в дозе 150 мг/кг не вызывало сверхфизиологического уско-
рения набора массы тела и гипертрофии сердечной мышцы�� Анабо-
лическая активность сухого экстракта корневищ ириса венгерского 
была тропной к скелетным мышцам, что дает преимущества расти-
тельным средствам над стероидными гормонами��

Сухой экстракт корневищ ириса венгерского увеличивал содер-
жание общего белка в икроножной мышце крыс на 14 % в сравнении 
с отрицательным контролем (р<0,05), преобладал по этому показа-
телю действие калия оротата и приближался к действию экстракта 
корневищ левзеи сафлоровидной�� Под действием сухого экстракта 
корневищ ириса венгерского у интактных животных содержание 
общего белка в сыворотке крови было достоверно выше (р<0,05), 
чем под воздействием калия оротата и экстракта кореневищ левзеи 
сафлоровидной�� 
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Steroid anabolic agents having a large number of side effects are 
used in order to correct nitrogen balance�� Therefore, search for anabolic 
remedies of plant origin is relevant��

The aim of the study is to determine the anabolic activity of dry 
extracts of leaves and rootstalks of Iris hungarica on intact animals��

The study was conducted on 25 white outbred male rats weighing 
230-240 g�� The anabolic activity was evaluated by the following 
indicators: increase in animal body weight; relative mass of internal 
organs such as heart, gastrocnemius muscle, testes; total protein content 
in blood serum, gastrocnemius and cardiac muscle�� Tablets of potassium 
orotate at a dose of 100 mg/kg and dry extract of the rootstalks of maral 
root at a dose of 150 mg/kg were selected as comparison drugs��

The application of dry extracts of leaves and rootstalks of Iris 
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