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нює – 0,06 і не перевищує критичне значення 
(2,02 для обраного рівня статистичної значущості 
0,05), то статистично значущих відмінностей се-
редньоефективних доз сухих екстрактів листя 
та кореневищ Iris hungarica не спостерігається 
(рис. 1, 2).

Висновки
Визначена	середньоефективна	доза	для	сухого	

екстракту	листя	Iris hungarica	–	148,81±23,91 мк/

кг	і	для	сухого	екстракту	кореневищ	Iris hungarica	
–	 147,27±26,11 мк/кг	 за	 проявом	 анаболічного	
ефекту	в	інтактних	тварин.

Наявність	анаболічного	ефекту	у	сухих	екстра-
ктів	листя	і	кореневищ	іриса	угорського	свідчить	
про	перспективність	рослинних	засобів	щодо	про-
довження	 фармакологічних	 досліджень	 з	 метою	
створення	нового	лікарського	препарату	для	ко-
рекції	негативного	азотистого	балансу	та	м’язової	
атрофії	легкої	та	середньої	важкості.
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Визначаючи значущість рослин в корекції негативного 
азотистого балансу та м’язової атрофії легкої і середньої 
важкості, враховували такі переваги фітопрепаратів над 
синтетичними лікарськими засобами, як: оптимальна біо-
доступність на системному, органному і клітинному рівнях; 
фізіологічно закладена в організмі біохімічна здатність до 
засвоєння і ефективної утилізації проміжних і кінцевих про-
дуктів метаболізму, що істотно знижує вірогідність кумуля-
ції; органотропної, алергенної й токсичної дії.

Мета	дослідження – визначення (ЕД50) сухих екстрактів 
листя і кореневищ Iris hungarica методом найменших квад-
ратів за анаболічною активністю в інтактних тварин.

Дослідження проведено на 72 білих аутбредних щурах-
самцях, масою 230-240 г. Анаболічна активність екстрактів 
оцінена за показниками: приростом маси тіла тварин; від-
носною масою внутрішніх органів – серця, литкового м’яза, 
сім’яників; вмістом загального білка у сироватці крові, лит-
ковому та серцевому м’язах. Дослідні тварини отримували 
екстракти в дозах 50 мг/кг, 100 мг/кг, 150 мг/кг, 200 мг/кг, 
250 мг/кг і 300 мг/кг.

Визначена середньоефективна доза для сухого екстра-
кту листя Iris hungarica – 148,81±23,91 мк/кг і для сухого 
екстракту кореневищ Iris hungarica – 147,27±26,11 мк/кг за 
проявом анаболічного ефекту в інтактних тварин. Таким чи-
ном, наявність анаболічного ефекту у сухих екстрактів листя 
і кореневищ іриса угорського свідчить про перспективність 
рослинних засобів щодо продовження фармакологічних до-


