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лотоксичні речовини) відповідно до методичних реко-
мендацій (О�� В�� Стефанов, 2001) [5]�� Якщо при цьому 
не спостерігається загибель тварин, введення більшої 
дози вважається недоцільним��

Термін спостереження за тваринами при вивченні 
гострої токсичності, згідно з методичними рекоменда-
ціями, склав 2 тижні�� У першу добу досліду тварини 
знаходилися під постійним наглядом�� При цьому вра-
ховували такі показники: загальний стан, зовнішній 
вигляд, особливості поведінки тварин, інтенсивність 
та характер рухливої активності, наявність судом, 
координацію рухів, реакцію на зовнішні подразники 
(тактильні, звукові, світлові), стан волосяного покри-
ву, видимих слизових оболонок, відношення до корму, 
ритм, частоту дихання, час виникнення та характер 
інтоксикації, її важкість, перебіг, час загибелі тварин 
або їх одужання�� 

Реєстрували прояви порушень фізіологічного стану 
щурів, виживаність, динаміку маси тіла (на 3, 7 та 14 доби 
експерименту)�� Після закінчення терміну спостереження 
тварин знеживлювали шляхом декапітації під тіопента-
ловим наркозом, проводили розтин та макроскопічне до-
слідження внутрішніх органів, розраховували їх масові 
коефіцієнти (МК) [10]��

Отримані результати піддавали статистичній обробці 
в програмі STATISTICA 12�� Достовірність міжгрупових 
відмінностей визначали за допомогою критерію рангових 
сум Вілкоксона та критерію Манна-Уїтні�� Результати вва-
жали достовірними при p ≤ 0,05 [9, 12, 15]��

Результати дослідження та їх обговорення
На основі проведених досліджень встановлено,що 

після внутрішньошлункового введення СЕГР у дозі 
5000 мг/кг у піддослідних щурів жодних ознак інток-
сикації не спостерігали:тварини були охайними, ак-
тивними, реагували на звукові і світлові подразники, 
процеси сечовиділення і дефекації були в нормі, пору-
шення дихання та судом не спостерігали, рефлекторна 
збудливість була збережена�� Споживання води та їжі 
щурів усіх груп було в нормі�� Загибелі тварин протя-
гом усього періоду спостереження не зареєстровано 
(табл�� 2)�� Таким чином, введення більших доз дослід-
жуваної субстанції згідно методичних рекомендацій 
[11] не є доцільним��

Таблиця 2
Результати дослідження гострої токсичності СеГР за 
внутрішньошлункового шляху введення

умови 
досліду

доза 
мг/кг

ефект від застосування, кількість 
тварин, що загинули / загальна 

кількість тварин у групі
самці самки

Контрольні 
тварини - 0/6 0/6

СЕГР 5000,0 0/6 0/6

Спостереження за динамікою маси тіла піддослідних 
тварин показало відсутність відмінностей при порівнянні 

з групою інтактного контролю, тварини обох груп рівно-
мірно набирали вагу (табл�� 3)��

Після закінчення експерименту та виведення тварин з 
досліду евтаназією був проведений розтин, макроскопіч-
ний огляд внутрішніх органів та визначена їх маса, що 
дало змогу розрахувати інтегральний показник – масові 
коефіцієнти внутрішніх органів�� 

Таблиця 3
динаміка маси тіла щурів обох статей за одноразового 
внутрішньошлункового введення сухого екстракту з грибів 
рейши (М±m; n=24)

умови 
досліду

Вихідні
дані 3 дні, г 7 днів, г 14 днів, г

Самці
Контрольні 
щури 208,00±4,70 214,00±5,18 219,00±5,14* 238,17±4,69*

СЕГР 205,17±3,30 212,50±3,99 220,33±3,85* 240,17±4,53*
Самки

Контрольні 
щури 188,50±2,43 195,00±2,52 207,50±4,09* 236,67±3,00*

СЕГР 191,00±2,18 197,00±3,01 209,00±3,06* 243,33±4,38*
Примітка: * – відхилення показника достовірне щодо

вихідних даних, р ≤ 0,05.

Під час розтину всі тварини мали охайний шерс-
тний покрив, незмінені слизові оболонки природних 
отворів�� Підшкірні лімфовузли звичайні за розміром та 
на дотик�� В очеревинній порожнині спостерігали нез-
мінені серозні покриви очеревини�� Поверхня печінки, 
нирок та наднирників гладенька�� Колір, форма, розмір 
органів звичайний�� Вузликових утворень не відмічено�� 
Підшлункова залоза сірувато-рожевого кольору, гіл-
ко-тяжистого вигляду�� Селезінка повнокровна, пруж-
на�� Слизова оболонка шлунка з вираженим рельєфом 
складок�� Орган зберігає характерну анатомічну струк-
туру�� Слизова оболонка кишечнику не змінена�� Вміст 
кишечнику відповідає його відділам�� У щурів-самців 
сім’яники, передміхурова залоза – звичайного вигляду�� 
У грудній порожнині всі органи розташовані анатоміч-
но правильно�� М’яз серця на розрізі темно-червоний, 
трохи волокнистий, однорідний�� Легені повітряні, лист-
ки плеври не змінені�� Лімфатичні вузли грудної та оче-
ревинної порожнин на вигляд не змінені��

Аналіз наведених в таблиці 4 даних масових ко-
ефіцієнтів внутрішніх органів щурів обох статей після 
одноразового внутрішньошлункового введення екс-
тракту грибів рейши та у групах контрольних тварин 
підтверджує відсутність патологічних змін у функціо-
нальному стані дослідних тварин у порівнянні з інтак-
тними��

Зважаючи на вищенаведені результати дослідження 
та на рекомендації ДЕЦ МОЗ України [5], встановлен-
ня середньолетальної дози ЛД50 для СЕГР є неможли-
вим, оскільки внутрішньошлункове введення в макси-
мально вводимій щурам дозі 5000 мг/кг не викликало 
загибелі тварин та патологічних змін з боку функціо-
нального стану організму щурів��


