
Az utóbbi 2-3 évtizedben megnőtt a szerepük 
mindazoknak a speciális élelmiszereknek, növényi, 
állati és ásványi eredetű étrend-kiegészítőknek, melyek 
fogyasztását a helytelen táplálkozás miatt ajánlják. Mi 
mindenre lehetnek jók? Vitaminok és ásványi anyagok 
pótlására, az egészség és a jó közérzet megőrzésére, 
illetve egyes betegségek megelőzésére, hiszen már nem 
is kérdéses, hogy a helyes táplálkozás képes kedvező 
irányba alakítani a szervezet egyes funkcióit, és 
fenntartani egyensúlyi állapotát.

Reishi gomba 

Ganoderma lucidum

24 FOREVER  2010/09



Az utóbbi évtizedekben végzett vizsgálatok eredményei 
alapján elmondható, hogy a rostokat, esszenciális 
zsírsavakat, vitaminokat, polifenol-vegyületeket, 

karotinoidokat, különféle poliszacharidokat, fitoszterolokat  
és egyéb, növényi és állati eredetű anyagokat kedvező 
arányban tartalmazó étrendnek komoly szerepe van az 
érelmeszesedés lassításában, a magas vérnyomás és a 
koszorúeres szívbetegségek kockázatának mérséklésében, 
illetve többféle rákos megbetegedés előfordulási 
gyakoriságának csökkentésében.
 
A legendás goMbA 
A Távol-Kelet legendás gombája a pecsétviaszgomba, vagyis 
a Ganoderma lucidum. Kínában közel 4000 éve ismerik és 
hasznosítják. Már a Han dinasztia idején (i. e. 206–i.sz. 220) 
felbukkant a kínai irodalomban „lingzhi” néven. 
A dinasztia tagja, Wu császár a gombát a halhatatlanság 
megőrzőjének tartotta. Jelentőségét mutatja, hogy a 
Yuan dinasztia időszakától (i. sz. 1280–1368) motívuma 
szinte mindenütt megjelent díszítőelemként. Az élet 
meghosszabbítására használatos gomba erejébe vetett hit 
a kínai és japán kultúrákban ma is él. A kínaiak értékes 
orvosságnak, az uralkodók gyógyszerének tekintették, ezért 
használata sokáig kizárólag a császárok privilégiuma volt. A 
kínaiak meggyőződése szerint a gomba mágikus erejű, amire 
a gomba egyik neve is utal, Lingzhi”, azaz spirituális erő.
 
A pecsétviaszgomba az utóbbi évtizedekben újra a figyelem 
és a kutatások középpontjába került. Tradicionálisan a 
gomba termőtestét  használják fel, de megállapították, hogy 
a spóra még koncentráltabban tartalmazza a gyógyhatásért 
felelős anyagokat. Gyógyászati jelentőségét vizsgálatok 
is igazolták: ma már tudjuk, hogy mintegy százötvenféle 
triterpént és ötvenféle poliszacharidot tartalmaz. Kínai 

adatok szerint, ha kiterjedten és kúraszerűen alkalmazzák az 
általánosan leromlott egészségi állapot és az immunrendszer 
működésének javítására, kiemelt jelentősége lehet a 
gyomor-, a vastagbél-, a máj- és a hasnyálmirigyrák 
kiegészítő kezelésében, a kemoterápia mellékhatásainak 
ellensúlyozására. Hatóanyagai bizonyíthatóan elősegítik, 
hogy szervezetünk megfelelően felkészüljön váratlan 
stresszhatások fogadására, illetve azok kedvezőtlen hatásának 
kivédésére. Ilyen stresszhatások lehetnek a hőmérséklet, a 
fizikai sérülések, a szervezet fizikai túlterhelése, a toxikus 
anyagok hatása, a sugárzások, a fertőzések, a pszichológiai 
eredetű nyomás. A pecsétviaszgomba rendszeres fogyasztása 
elősegíti, hogy a szervezet mielőbb alkalmazkodjon a 
fokozott terhelést jelentő feltételekhez, s mielőbb visszanyerje 
korábbi normális, kiegyensúlyozott állapotát.
 
A gomba egyik legnagyobb értéke az immunrendszer-erősítő 
hatás. Emiatt preventív jellege fontos, hiszen felhasználható 
a betegségek fellépésének megelőzésére, illetve az erőnléti 
állapot fenntartására. A mai gyógyászati szaknyelv a gomba 
ezen tulajdonságát „adaptogénnek” nevezi. Ez annyit 
jelent, hogy nem lehet specifikus hatása. Tehát az ellenálló 
képesség növelése független az ártalom jellegétől. A növény 
a patológiás elváltozás irányától függetlenül állítja helyre 
a szervezet megváltozott funkcióit, de nem lehet toxikus, 
vagyis a szervezet funkcióit a szükséges mértéken túl nem 
befolyásolhatja. 
 
Kezdetben azt gondolták, hogy a reishi gomba szinte 
minden betegség kezelésére alkalmas. Mára a kutatások 
bebizonyították, hogy a tényleges értéke igazából nem egy-
egy konkrét betegség gyógyításában rejlik, hanem abban, 
hogy normalizálja a szervezet általános működését, erősíti az 
immunrendszert.
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biológiAilAg AktíV hAtóAnyAgAi:

PoliszAchAridok

A poliszacharidok nagyszámú jelenléte a gyógyhatás 
fontos tényezője. Legjelentősebb közülük a ganoderán-A, 
ganoderán-B és ganoderán-C: ezek játszanak szerepet 
a gomba immunrendszert erősítő hatásában, ami például 
a rákos megbetegedések kemoterápiás kezelése során 
fellépő mellékhatások enyhítésében döntő szerepű. De a 
poliszacharidoknak vírusellenes hatásuk is van, valamint 
vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-csökkentők.

nukleotidok

Az adenozin vérrögöt (thrombosist) megelőző hatását pár 
éve igazolták.

AMinosAVAk, fehérjék

A termőtestben kimutattak szabad aminosavakat, oldható 
fehérjét és egy ún. ling zhi-8 immunmoduláns hatású 
proteint (felépítése alapján az immunglobulinhoz hasonlít).

terPenoidok

A Ganoderma triterpénjei jelentős mértékben 
hozzájárulnak a gomba gyógyhatásához. A legismertebbek 
a ganodermasav (A, B, C1 és C2), a ganosporin sav, a 
lucidénsav-A és a lucidon-A. A ganodermasav közvetlenül 
szerepet játszik az allergiás tünetek enyhítésében, gátolja 
a gyulladásos folyamatok kialakulását.

egyéb biológiAilAg AktíV AnyAgok

Említést érdemelnek a lektinek, az olajsav a cerebrozidok 
és a germánium (utóbbi javítja az oxigénfelvételt és 
-hasznosítást is).

A goMbAkészítMények teráPiás területei:

fekélyek

Az izolált poliszacharid-frakciók megelőzték a nem 
szteroid gyulladáscsökkentők (indometacin-NSAID) okozta 
gyomornyálkahártya-irritációt patkányokban. Gao és 
munkatársai kimutatták, hogy a pecsétviaszgomba-kivonat 
közvetlenül a gyomorba juttatva a fekély gyógyulását 
okozta.

Vírusok

A poliszacharidok és fehérjék hatásosak különféle 
vírustörzsek ellen. A kutatók megállapították, hogy gátolják 
a HSV (Herpes simplex) és VSV (Vesicularis stomatitis) 
vírusok sejtkárosító hatását.

szíV- és érrendszeri Megbetegedések

Javítja a vérkeringést, fokozza a szívizom oxigénfelvételét. 
A hatásért felelős a ganodermasav és származékai, 
vérnyomás- és koleszterinszint-csökkentő, valamint 
vérrögképződést gátló hatását farmakológiai vizsgálatok is 
igazolták.

eMésztési zAVArok

Csökkenti a gyomorsavat, valamint szabályozza a 
bélműködést, és alkalmas az emésztőrendszerben fellépő 
gyulladásos folyamatok kialakulásának megelőzésére.

AsztMAtikus Megbetegedések

Használható asztma, krónikus légcsőhurut, illetve allergiás 
tünetek enyhítésére. Ebben a gomba immunrendszer-
erősítő, valamint gyulladáscsökkentő hatása játszhat 
szerepet. Felhasználható az erős dohányosok krónikus 
köhögési rohamainak enyhítésében azzal is, hogy elősegíti 
a légcső nyálkahártyájának regenerálódását.

dAgAnAt

Daganatellenes hatását elsőként japán kutatók írták le 
(Ikekawa). Számos további vizsgálat, eltérő életkorú és 
különböző állatfajokon, különböző daganatféleségek 
esetében alátámasztotta ezt a poliszacharidoknak 
köszönhető tapasztalatot. A farmakológiai vizsgálatok 
azt tanúsítják, hogy a pecsétviaszgomba-készítmények 
fogyasztása elősegíti a természetes rákellenes anyagok, 
így az interferon és az interleukin I. és II. szintézisét. 
Ma még viszonylag kevés azon publikációk száma, 
amelyek a Ganoderma-készítmények eredményes klinikai 
alkalmazásáról számolnak be. Az azonban már bizonyított, 
hogy az immunrendszer normalizálódásának köszönhetően 
alkalmazásának hatására a sugárkezelés és a kémiai 
szerek mellékhatása csökkent, a fehérvérsejt-szám 
változatlan maradt. Ezzel egyidejűleg a gombakezelés 
mellékhatást nem okozott.
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