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стандартами санітарних норм та на необхідному 
харчовому раціоні [10, 11].

Протокол дослідження узгоджується з біоетич-
ними нормами та відповідає «Загальними етични-
ми принципами експериментів на тваринах» (Ук-
раїна, 2001), а також не суперечить положенню 
«Європейської конвенції про захист хребетних 
тварин, які використовуються для експеримен-
тальних та інших наукових цілей» (Страсбург, 
1986, зі змінами 1998 р.) та Законом України 
№ 3447-IV від 21.02.2006 р. зі змінами «Про за-
хист тварин від жорсткого поводження», «Наказу 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Ук-
раїни № 249 від 01.03.2012 р. «Порядок проведен-
ня науковими установами дослідів, експеримен-
тів на тваринах» [12].

Результати	дослідження	та	їх	обговорення
Оскільки ймовірність прояву ефекту при дії на 

однорідну групу тест-об’єктів середньоефектив-
ної дози не перевищує 50 % у половини вибірки, 
при розробці критеріальних оцінок, пов’язаних з 
достовірністю результатів, доцільно користува-
тися значеннями верхніх меж довірчих інтервалів 
середньоефективної дози, що гарантує обрану 
ймовірність відтворення ефектів у групах. Тобто, 
значення середньоефективної дози, яка відпові-
дає верхній межі 95 % довірчого інтервалу серед-
ньоефективної дози, викликає, не менше ніж у 
50 % тест-об’єктів, певні ефекти у 95 % випадків 
(рис. 1, 2), [13, 14, 15].

Таким чином, середньоефективна доза для 
сухого екстракту листя Iris hungarica стано-
вить 148,81±23,91 мк/кг (95 % довірчий інтервал 

Рис. 2. Характеристична крива «доза – ефект» сухого екстракту кореневищ Iris hungarica
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Таблиця 1
Визначення	ефективної	дози	(ЕД50)	сухих	екстрактів	листя	та	кореневищ	Iris hungarica,	п=6

№	з/п
Доза	досліджуваних	

екстрактів,	
мг/кг

Кількість	тварин,	з	вірогідним	анаболічним	ефектом

Сухий	екстракт	листя	Iris hungarica Сухий	екстракт	кореневищ	Iris hungarica

абсолютна	частота,	n відносна	частота,	% абсолютна	частота,	n відносна	частота,	%

1 50 0 0,00 0 0,00

2 100 2 33,33 2 33,33

3 150 3 50,00 4 66,67

4 200 5 83,33 4 66,67

5 250 5 83,33 5 83,33

6 300 6 100,00 6 100,00


