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Б і о л о г і я  т а  ф а р м а ц і я

жень показали, що сухий екстракт кореневищ іриса 
угорського в дозі 150 мг/кг виявив більш виразну ана-
болічну активність, ніж сухий екстракт листя іриса 
угорського в дозі 150 мг/кг, за рахунок високого вміс-
ту в своєму складі ізофлавоноїдів (нігрицин-4-О-β-D-
глюкопіранозид, іристекторигенін B, нігріцин, іри-
генін, 5,6-дигідрокси-7,8,3,5-тетраметоксиізофлавон) і 
амінокислот (аланін, валін, лейцин, ізолейцин, глута-
мова та аспарагінова кислоти) [11, 12, 17]�� 

Висновки
1. Застосування сухого екстракту листя та коре-

невищ іриса угорського в дозі 150 мг/кг, як і препа-
ратів порівняння – калію оротату в дозі 100 мг/кг та 
сухого екстракту кореневищ левзеї сафлоровидної 
в дозі 150 мг/кг, протягом чотирьох тижнів у інтак-
тних тварин не спричиняло значних змін у збіль-
шенні маси тіла, масових коефіцієнтів м’язових ор-
ганів та гонад.

2. Під впливом сухого екстракту кореневищ іриса 
угорського в інтактних тварин вміст загального біл-
ка в сироватці крові був вірогідно вищий на 7,62 г/л 
і на 8,94 г/л (р<0,05), ніж під впливом калію оротату 
і сухого екстракту кореневищ левзеї сафлоровидної.

3. Сухий екстракт кореневищ іриса угорського 
збільшував вміст загально білка в литковому м’язі 
щурів на 14 % у порівнянні з інтактним контролем 
(р<0,05), переважав за цим показником дію калію 
оротату на6,7 % та наближався до дії сухого екстра-
кту кореневищ левзеї сафлоровидної.

4. Результати скринінгових досліджень показали 
м’яку, проте доволі таргетну анаболічну дію сухо-
го екстракту кореневищ іриса угорського (завдяки 
високому вмісту ізофлавоноїдів і амінокислот), як 
перспективного рослинного засобу щодо продов-
ження фармакологічних досліджень з метою ство-
рення нового лікарського препарату для корекції 
негативного азотистого балансу та м’язової атрофії 
легкої та середньої тяжкості.

Таблиця 3
Вплив сухих екстрактів листя і кореневищ іриса угорського на обмін білка в інтактних щурів, n=5, Мe (Q25 – Q75)

№ з/п Умови досліду
Загальний білок

у сироватці
крові, г/л

у литковому
м’язі, мг/г

у серцевому м’язі, 
мг/г

1 Інтактний
контроль 

55,63
(55,63-56,29)

123,11
(119,08-126,48)

121,10
(119,08-125,13)

2 Калію оротат
(100 мг/кг)

53,31
(47,68-56,29)

131,18
(129,17-138,58)

*
108,32

(106,30-115,72)

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

51,99
(50,99-56,62)

148,67
(145,30-149,34)

*/**
120,42

(106,30-122,44)

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

57,28
(54,97-61,92)

124,46
(121,77-130,51)

***
111,01

(108,32-113,03)

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

60,93
(60,60-60,93)

*/**/***

139,92
(131,18-140,60)

*
115,72

(114,37-116,39)

Примітки:* – р<0,05 – відмінності статистично значущі щодо інтактного контролю, Ньюмена-Кейлса; 
** – р<0,05 – відмінності статистично значущі щодо калію оротату, Ньюмена-Кейлса;
*** – р<0,05 – відмінності статистично значущі щодо сухого екстракту кореневищ левзеї сафлоровидної, Ньюмена-Кейлса.
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