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доз: 50 мг/кг (1 і 7 групи тварин), 100 мг/кг (2 і 
8 групи тварин), 150 мг/кг (3 і 9 групи тварин), 
200 мг/кг (4 і 10 групи тварин), 250 мг/кг (5 і 11 
групи тварин) і 300 мг/кг (6 і 12 групи тварин).

Анаболічну активність досліджуваних за-
собів у інтактних щурів оцінювали за наступни-
ми показниками: приростом маси тіла тварин; 
відносною масою внутрішніх органів – серця, 
литкового м’яза, сім’яників; вмістом загально-
го білка у сироватці крові, литковому та серце-
вому м’язах (Miller G. L., 1959), впродовж екс-
перименту [4, 5].

Статистичний аналіз результатів проводи-
ли за допомоги стандартного пакету програми 
STATISTICA 6,0. Враховуючи розмір вибірки, 
при визначенні характеристик розподілу, було за-
стосовано критерій Шапіро-Уїлка, який показав 
вільний розподіл даних. Оскільки характер роз-
поділу вільний, статистичний аналіз проводився 
із застосуванням критеріїв Краскела-Уоліса та 
Ньюмена-Кейлса.

Середньоефективні дози сухих екстрактів лис-
тя та кореневищ Iris hungarica визначені методом 
найменших квадратів (Прозоровський В.Б., 1962) 
з використанням пробіт-аналізу (Bliss C., 1938) 
[4, 6, 7].

Метод найменших квадратів – спосіб знаход-
ження лінії, сума квадратів відстаней від якої до 
усіх точок вибірки мінімальна.

Пробіт-аналіз (у галузі фармакологічних, ток-
сикологічних та медико-біологічних досліджень) 
– кількісний аналіз експериментальних даних, 
який базується на вивченні залежності між ло-
гарифмами досліджуваних доз та пробітами, які 
відповідають проявленим ефектам.

Пробіт (від англ. «probability unit» – імовір-
нісна одиниця) значення, яке знаходиться в ре-
зультаті зміщення нормованих відхилень по осі 
ординат; обчислюється за формулою:

Вступ
Визначаючи значущість рослин в корекції не-

гативного азотистого балансу та м’язової атро-
фії легкої і середньої важкості, враховували такі 
переваги фітопрепаратів над синтетичними лі-
карськими засобами як то: оптимальна біодоступ-
ність на системному, органному і клітинному рів-
нях; фізіологічно закладена в організмі біохімічна 
здатність до засвоєння і ефективної утилізації 
проміжних і кінцевих продуктів метаболізму, що 
істотно знижує вірогідність кумуляції; органот-
ропної, алергенної й токсичної дії [1].

Згідно з даними Всесвітньої організації охоро-
ни здоров’я, нині рослинні препарати використо-
вують у світі близько 4 млрд. населення [1, 2].

Напрямом сучасної фармакології є експери-
ментальна терапія, яка здійснює збір найбільш 
вірогідної інформації для клінічної фармакології.

Ефективна	 доза	 (ЕД50) – статистичний по-
казник, який розраховується на основі експери-
ментальних даних, які включають досліджені на 
тест-об’єктах дози та відповідні їм частоти проя-
ву ефектів у групах. 

Метою	 роботи було визначення ЕД50 сухих 
екстрактів листя і кореневищ Iris hungarica мето-
дом найменших квадратів за анаболічною актив-
ністю у інтактних тварин.

Матеріали	та	методи	дослідження
Дослідження було проведено на 72 білих аут-

бредних щурах-самцях, масою 230-240 г, поділе-
них на 12 дослідних груп (по 6 у кожній групі) за 
наступним дизайном. Тварини з першої по шос-
ту групи отримували внутрішньошлунково (що-
денно протягом чотирьох тижнів натщесерце у 
вигляді водної суспензії, стабілізованої «Твіном-
80»), сухий екстракт листя іриса угорського, а з 
сьомої по дванадцяту групи – сухий екстракт ко-
реневищ іриса угорського в наступних діапазонах 


