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Експериментальні та клінічні дослідження останніх 
років переконливо доводять перспективність використан-
ня засобів природного походження в комбінованій те-
рапії онкопатологій�� Особливо актуальним є вивчення 
препаратів, які підсилюватимуть протипухлинну резис-
тентність, перешкоджатимуть розвитку метастазів та ре-
цидивів пухлин, знижуватимуть токсичні прояви хіміо-
терапії�� Використання засобів, здатних нормалізувати 
стан фізіологічної антиоксидантної системи та підвищити 
опірність організму пухлинному процесу, є важливим для 
онкології [2, 6, 7, 8]��

Нас зацікавили гриби рейши (Ganoderma lucidum), 
які містять величезну кількість цінних біологічно ак-
тивних речовин та з давніх-давен використовуються 
східною медициною для профілактики та лікування 
онкопатологій, цукрового діабету, гепатитів, імунних 
захворювань, запальних процесів [8, 16, 17]�� Основні 
біологічно активні речовини, які містяться в плодово-
му тілі рейши – це полісахариди, білки, пептиди, амі-
нокислоти, тритерпени та стероли [3, 4, 16, 19, 20, 21]�� 
Зарубіжними дослідниками було встановлено, що га-
нодерові кислоти, які містяться у грибах рейши пригні-
чують проліферацію клітин при лікуванні раку шийки 
матки�� Крім того, є експериментальні дані про те, що 
рейши можливо застосовувати в комплексній терапії 
лейкемії, лімфоми та мієломи�� Науково підтверджена 
ефективність застосування рейши для лікування раку 
молочної залози та простати [13, 14]��

На фармацевтичному ринку України гриби рейши 
можна знайти у складі закордонних лікарських препа-
ратів�� Проте, вітчизняна компанія «MikoFit» Ltd�� під 
керівництвом О�� М�� Муртіщева та О�� О�� Чехути розро-
била та запатентувала (Деклараційний патент на ко-
рисну модель UA 67319) методику культивування та 
переробки базидіальних грибів, зокрема рейши�� Це дає 
можливість культивувати гриби рейши в Україні та за-
безпечити сировинну базу для створення на їх основі 
лікарських засобів��

У відповідності до Методичних рекомендацій ДЕЦ 
МОЗ України [5] при дослідженні нового перспектив-
ного лікарського засобу поряд з вивченням фармако-
логічної активності обов’язковою характеристикою є 
оцінка токсичності, що дозволяє в свою чергу оціни-

ти ступінь його нешкідливості [1]�� Чим більша ефек-
тивність та нешкідливість препарату, тим ширшими є 
можливості застосування його в медичній практиці��

У зв’язку з цим, метою нашої роботи було вивчити 
гостру токсичність сухого екстракту з грибів рейши 
(СеГР), культивованих саме в Україні�� СЕГР був от-
риманий науковцями кафедри хімії природних сполук 
НФаУ та стандартизований за стероїдними сполуками, 
відповідно до вимог ДФУ��

Матеріали та методи дослідження
Експериментальні дослідження токсичності СЕГР 

проводили в центральній науково-дослідній лабора-
торії Тернопільського національного медичного уні-
верситету імені І�� Я�� Горбачевського МОЗ України з 
дотриманням правил біоетики відповідно до «Євро-
пейської конвенції про захист хребетних тварин, які 
використовуються для експериментальних та інших 
наукових цілей» [18]�� 

Дослідження було проведено на 24 білих безпородних 
щурах-самцях та самицях масою 180-220 г�� Усіх тварин 
було рандомізовано на групи, які наведені в таблиці 1��

Таблиця 1
Рандомізація щурів в експерименті з вивчення гострої 
токсичності сухого екстракту грибів рейши

умови досліду доза, 
мг/кг

Кількість щурів
самці самиці

Контрольні тварини – 6 6
Сухий екстракт грибів рейши 5000,0 6 6

Шлях введення СЕГР – внутрішньошлунковий, 
відповідно до передбачуваного способу застосування 
препарату в клінічній практиці [5]�� 

За 24 год до введення препарату щурів позбавляли 
їжі�� Контрольним тваринам вводилась відповідна кіль-
кість питної води�� Суспензію сухого екстракту грибів 
рейши вводили внутрішньошлунково натще, після чо-
го тварин утримували ще 4 год без їжі з вільним досту-
пом до питної води�� Для вивчення гострої токсичності 
СЕГР було обрано дозу 5000 мг/кг, оскільки, при ви-
борі доз для внутрішньошлункового введення, вона є 
максимальною для четвертого класу токсичності (ма-
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