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ВиЗнаЧеннЯ ПаРаМеТРІВ ГОСТРОї ТОКСиЧнОСТІ 
еКСПеРиМенТаЛЬнОГО еКСТРаКТу З ГРиБІВ РеЙШи
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Вивчення безпечності є обов’язковим етапом дослідження нових 
лікарських засобів, що дозволяє, за умов короткотривалої дії, оціни-
ти небезпечність речовин для здоров’я, визначити клас токсичності 
та широту терапевтичної дії�� Експериментально доведено, що сухий 
екстракт з грибів рейши належить до V класу токсичності (практично 
нетоксичні речовини) за класифікацією К�� К�� Сидорова з урахуванням 
шляху введення��

и. и. Герасимец, Л. С. Фира, и. и. Медвидь

ОПРедеЛение ПаРаМеТРОВ ОСТРОЙ ТОКСиЧнОСТи 
ЭКСПеРиМенТаЛЬнОГО ЭКСТРаКТа иЗ ГРиБОВ 
РеЙШи 

Ключевые слова: грибы рейши,  сухой экстракт, острая токсич-
ность��

Изучение безопасности является обязательным этапом иссле-
дования новых лекарственных средств, позволяющие, в условиях 
кратковременного действия, оценить опасность веществ для здо-
ровья, определить класс токсичности и широту терапевтического 
действия�� Экспериментально доказано, что сухой экстракт из гри-
бов рейши относится к V классу токсичности (практически неток-
сичные вещества) по классификации К�� К�� Сидорова с учетом пути 
введения��
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PARAMETERS OF THE EXPERIMENTAL EXTRACT OF 
REISH MUSHROOMS ACUTE TOXICITY DETERMINATION
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Safety studies are a mandatory step in the new drugs research, 
allowing to evaluate the health hazards of substances, to determine the 
toxicity class and the extent of therapeutic action in the short term�� It 
has been experimentally proved that the dry extract of reishi mushrooms 
belongs to the V class of toxicity (almost non-toxic substances) according 
to the classification of K�� К�� Sidorov, taking into account the route of 
administration��
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Рід Хвилівник представлений 500 рослинами, які 
достатньо розповсюджені і зустрічаються в багатьох 
країнах світу [9]��

Серед видів Хвилівника в Україні пошире-
ний хвилівник звичайний (Aristolochia clematitis 
L., родина Aristolochiaceae), який є багаторічною 
трав’янистою рослиною [9]�� Зважаючи на перспектив-

ність застосування в медицині вищезазначеної росли-
ни, актуальним є проведення поглибленого його фі-
тохімічного вивчення�� 

Крім того, хвилівник звичайний є нефармакопей-
ною рослиною в Україні та інших країнах, то виникає 
потреба в її стандартизації для подальшого одержання 
нових лікарських засобів на її основі��
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