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Таким чином, комплекс проведених досліджень з 
вивчення безпечності потенційних лікарських засобів 
дозволив встановити відсутність токсичної дії при внут-
рішньошлунковому введенні щурам-самцям та щурам-
самицям СЕГР в дозі 5000 мг/кг�� Це дає змогу віднести 
СЕГР до V класу токсичності – практично нешкідливих 
речовин (табл�� 5), що відповідає токсикологічній класифі-
кації речовин за К�� К�� Сидоровим [11]��

Таблиця 5
Параметри гострої токсичності сухого екстракту з грибів рейши 
за одноразового внутрішньошлункового введення щурам обох 
статей

Препарат Лд50, мг/кг Клас токсичності

Сухий екстракт грибів 
рейши > 5000

V
практично нешкідливі 

речовини
(ЛД50 > 5000 мг/кг)

Отримані дані щодо гострої токсичності СЕГР мо-
жуть бути використані для встановлення його міні-
мальної, максимальної та середньотерапевтичної доз, 
а також з метою подальшого вивчення різних видів 
фармакологічної активності�� 

Висновки
експериментально підтверджено відсутність ток-

сичної дії сухого екстракту грибів рейши за внутріш-
ньошлункового шляху введення (Лд50 > 5000 мг/кг). 
Згідно з класифікацією речовин за токсичністю, су-
хий екстракт грибів рейши належить до V класу 
токсичності – практично нешкідливі речовини за 
внутрішньошлункового введення.

Отримані дані щодо безпечності сухого екстракту 
з грибів рейши зумовлюють перспективу подальшого 
вивчення його фармакологічної активності.
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Таблиця 4
Масові коефіцієнти внутрішніх органів щурів при вивченні гострої токсичності сухого екстракту грибів рейши (М±m; n=24)

Групи тварин
Орган Печінка Серце Легені нирки Селезінка

Самці
Контрольні тварини 3,89±0,11 0,38±0,01 0,67±0,02 0,61±0,01 0,39±0,01
СЕГР 3,96±0,06 0,41±0,01 0,70±0,02 0,62±0,01 0,41±0,01

Самки
Контрольні тварини 3,51±0,05 0,34±0,01 0,64±0,02 0,61±0,01 0,38±0,01
СЕГР 3,65±0,08 0,36±0,02 0,66±0,01 0,61±0,01 0,40±0,02

Примітка: * – відхилення показника достовірне щодо вихідних даних, р ≤ 0,05.


