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Б і о л о г і я  т а  ф а р м а ц і я

іриса угорського�� Сировину заготовляли у квітні 2018 ро-
ку на території ботанічного саду університету ім�� В�� Н�� Ка-
разіна (м�� Харків) [11]��

Безпосередньо для одержання сухого екстракту 
подрібнену сировину (100 г) заливали 1000 мл етано-
лу (70 % об/об), нагрівали на водяній бані протягом 
2 год�� у колбі зі зворотнім холодильником�� Екстракцію 
повторювали двічі�� Одержані екстракти об’єднували, 
фільтрували через воронку Бюхнера та упарювали до-
суха на роторно-випарювальному апараті��

Дослідження було проведено на 25 білих аутбред-
них щурах-самцях масою 230-240 г, поділених на 5 
дослідних груп (по 5 у кожній групі): перша група 
тварин – інтактний контроль (тварини без лікування); 
друга – тварини, які отримували таблетки калію оро-
тат у дозі 100 мг/кг; третя – сухий екстракт кореневищ 
левзеї сафлоровидної у дозі 150 мг/кг; четверта – су-
хий екстракт листя іриса угорського у дозі 150 мг/кг 
та п’ята – сухий екстракт кореневищ іриса угорського 
в дозі 150 мг/кг��

Препаратами порівняння, які є аналогами за фарма-
кологічною дією, були обрані: таблетки калію оротату 
(ЗАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», м�� Київ, Україна), 
який належить до групи нестероїдних анаболічних за-
собів, а також сухий екстракт кореневищ левзеї сафло-
ровидної (Союз Афган, Україна)��

Вибір рослинного препарату порівняння – сухого 
екстракту кореневищ левзеї сафлоровидної, обумов-
лений його здатністю підсилювати процеси синтезу, 
який входить до складу лікарського препарату «Екдис-
тен» – природної сполуки стероїдної структури [8, 12] 
білка в організмі�� 

Сухий екстракт листя і кореневищ іриса угорсько-
го та препарати порівняння – калію оротат і сухий 
екстракт кореневищ левзеї сафлоровидної вводили 
за допомогою металевого зонду одноразово внутріш-
ньошлунково, щоденно протягом чотирьох тижнів 
натщесерце у вигляді водної суспензії, стабілізованої 
«Твіном-80»��

Анаболічну активність досліджуваних засобів і пре-
паратів порівняння оцінювали за: приростом маси тіла 
тварин; відносною масою внутрішніх органів – серця, 
литкового м’яза, сім’яників; вмістом загального біл-
ка у сироватці крові, литковому та серцевому м’язах 
(Miller G�� L��, 1959), впродовж експерименту [12]��

Зважування тварин проводили натщесерце, засто-
совуючи лабораторні електронні ваги AD 300 (Axis, 
Польща)�� Після евтаназії тварин (методом декапітації 
під ефірним наркозом) в СО2-боксі відбирали сиро-
ватку крові, вилучали та зважували внутрішні органи, 
чутливі до анаболічних засобів (серце, литковий м’яз, 
сім’яники) та отримували з них гомогенат для подаль-
ших біохімічних досліджень [12, 13]��

Кількісний вміст білка в сироватці крові визначали 
біуретовим методом за допомогою стандартного набо-
ру реактивів «Загальний білок (Біуретовий з калібра-

тором)» НР010,01 (ТОВ НВП «Філісіт-Діагностика», 
Україна) згідно інструкції до застосування��

Кількісний вміст білка в гомогенаті тканин виз-
начали за методом Лоурі в модифікації Хартрі�� Кон-
центрацію визначали фотометрично проти бланку при 
650 нм на фотоелектроколориметрі КФК-3 [6]��

Статистичний аналіз результатів проводили за до-
помогою стандартного пакету програми STATISTICA 
6,0�� Враховуючи розмір вибірки, при визначенні ха-
рактеристик розподілу було застосовано критерій 
Шапіро-Уїлка, який показав вільний розподіл даних�� 
Оскільки характер розподілу вільний, статистичний 
аналіз проводився із застосуванням критеріїв Краске-
ла-Уоліса та Ньюмена-Кейлса��

Тварини утримувались у віварії Центральної науково-
дослідної лабораторії Національного фармацевтичного 
університету, яка сертифікована ДП «ДЕЦ МОЗ Украї-
ни» як база для досліджень з експериментальної фар-
макології згідно зі стандартами санітарних норм та на 
необхідному харчовому раціоні [14, 15]��

Протокол дослідження узгоджується з біоетични-
ми нормами та відповідає «Загальним етичним при-
нципам експериментів на тваринах» (Україна, 2001), 
а також не суперечить положенню «Європейської 
конвенції про захист хребетних тварин, які викорис-
товуються для експериментальних та інших наукових 
цілей» (Страсбург, 1986, зі змінами 1998 р��) та Зако-
ном України № 3447-IV від 21��02��2006 р�� зі змінами 
«Про захист тварин від жорсткого поводження», «На-
казу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України № 249 від 01��03��2012 р�� «Порядок проведен-
ня науковими установами дослідів, експериментів на 
тваринах» [16]��

Результати дослідження та їх обговорення
Були розроблені методики контролю якості на сухі 

екстракти листя і кореневищ іриса угорського, за яки-
ми запропоновано стандартизовувати сухий екстракт 
кореневищ на вміст ізофлавоноїдів як у якісному, так і 
у кількісному аналізі, а сухий екстракт листя – за вміс-
том флавоноїдів і ксантонів [12, 17]��

Дослідження продемонстрували, що в умовах фізіо-
логічного стану курсове введення сухого екстракту 
листя і кореневищ іриса угорського в дозі 150 мг/кг не 
спричиняло значних змін у динаміці зростання маси 
тіла щурів і не відрізнялося від показників інтактного 
контролю (табл�� 1)��

Разом з цим, відсутність впливу на середню ма-
су тіла тварин виявляли також і референс препарати 
– калію оротат у дозі 100 мг/кг і сухий екстракт коре-
невищ левзеї сафлоровидної дозі 150 мг/кг�� Під дією 
сухого екстракту кореневищ левзеї сафлоровидної 
тільки через тиждень експерименту простежувалося 
статистично значуще збільшення маси тіла тварин на 
20,4 г (p<0,05) у порівнянні з показниками інтактного 
контролю (табл�� 1)��


