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1) Τι είναι το Reishi. 

 
Το Reishi είναι ένα  εδώδιµο  µανιτάρι, που χρησιµοποιείται ως   

παραδοσιακό φάρµακο, για περισσότερα από 2000 χρόνια στην Κίνα. Το 
κινέζικο όνοµα του Ling zhi  σηµαίνει πνευµατική δύναµη (spiritual potency) 
και φύεται σε έξι διαφορετικά χρώµατα κόκκινο, πράσινο, άσπρο, µαύρο, 
κίτρινο, και µοβ µε την κόκκινη ποικιλία να είναι η πιο συχνή. 

Μεγάλο σκουρόχρωµο, σκληρό, µε ξυλώδη υφή και καφέ λείο 
περίβληµα. 

Είναι ένας βασιδιοµύκητας που ανήκει στην οικογένεια των 
polyporacea µυκήτων. Στη φύση φύεται σε πυκνά δασώδη βουνά µε υψηλά 
ποσοστά υγρασίας και λιγοστό φως. Συναντάται σπάνια µιας και 
αναπτύσσεται κυρίως πάνω σε ξερούς κορµούς, νεκρών δαµασκηνιών 
Quercus serrata ή Pasonia δέντρα.       
 Το άγριο Reishi είναι εξαιρετικά σπάνιο. Μόνο ένα ή δύο µανιτάρια 
µπορείς να συναντήσεις σ’ ένα λόφο. Παρ’ όλη την καταστροφή απ’ τα έντοµα 
και τις καιρικές συνθήκες, η ποιότητα του άγριου Reishi είναι αδιαµφισβήτητη. 
Τα ξερά µανιτάρια δεν έχουν τη δυναµική όπως τα φρέσκα. Αυτό οφείλεται 
στο γεγονός ότι κατά τη συγκοµιδή του κορµού των µανιταριών η 
περιεκτικότητα των ενεργών συστατικών τους έχει µειωθεί. Μετά την 
ωρίµανση του ο φρουτώδης κορµός του µανιταριού σκληραίνει µε την 
παρουσία φυτικών ινών, καθιστώντας τη διαδικασία της εκχύλισης δύσκολη, 
καθώς και την πέψη των δραστικών συστατικών. Τα σπόρια είναι 
µικροσκοπικών διαστάσεων, τα οποία προστατεύονται από δύο στρώµατα 
σκληρού κυτταρικού τοιχώµατος. Αυτό το κυτταρικό τοίχωµα παγιδεύει τα 
ενεργά συστατικά στο εσωτερικό του σπόρου, κάνοντας τον δύσπεπτο. 
Παρόλα που τόσο ο κορµός όσο και τα σπόρια είναι δραστικά προϊόντα, θα 
πρέπει να καταναλωθούν, για τους λόγους που προαναφέραµε σε µεγάλες 
ποσότητες για να υπάρξει ένα µικρό όφελος. Λαµβάνοντας δε υπόψη ότι το 
άγριο Reishi είναι αδύνατο να καλλιεργηθεί, καταλαβαίνουµε γιατί 
χαρακτηρίστηκε  ως το φάρµακο των βασιλιάδων και ειδικότερα της 
δυναστείας  των Μινγκ.   

Η µοντέρνα βιοτεχνολογία έκανε δυνατή  την κατανάλωση µεγάλων 
ποσοτήτων Reishi από το γενικότερο πληθυσµό. Η ποιότητα µπορεί 
προσεκτικά να ελεγχθεί παρέχοντας τις καλύτερες συνθήκες  και επαρκή 
συστατικά περαιτέρω έρευνας έδειξαν ότι η µεγαλύτερη ποσότητα των 
δραστικών συστατικών υπάρχουν στο µικκύλιο και ότι το τελευταίο είναι πιο 
εύπεπτο. 

Η διαδικασία της απόσταξης µπορεί να καθοριστεί χρονικά σε 
συγκεκριµένο στάδιο, όταν η περιεκτικότητα του µικκυλίου σε δραστικά 
συστατικά είναι η µέγιστη. Χωρίς τα εµπόδια των φυτικών ινών η απόσταξη 
είναι πιο ολοκληρωµένη και το απόσταγµα πιο εύπεπτο. Άλλωστε οι 
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τελευταίες µελέτες σχετικά µε τις θεραπευτικές ιδιότητες του Reishi αφορούν 
τα αποστάγµατα των µικκυλίων. 

 
 

2) Η δυναµική του Reishi στην αρχαία Κίνα 
  
Στην αρχαία Κίνα το Reishi σαν φάρµακο κατείχε σηµαντική θέση, ώστε 

η αποτελεσµατικότητα του στην ιατρική να είναι καταγεγραµµένη στο πιο 
παλιό Κινέζικο ιατρικό εγχειρίδιο (2000 χρόνια πριν).  

Το  βιβλίο γνωστό στην Ιαπωνία ως «shinoh Honsokhkyo» αποτελεί το 
αυθεντικό εγχειρίδιο της παραδοσιακής ιατρικής επιστήµης. 365 είδη έχουν 
ταξινοµηθεί και αναλύονται  σ’ αυτό. 120 από αυτά δηλώνονται ως «ανώτερα» 
φάρµακα, άλλα 120 ως « µέσα» φάρµακα και τα τελευταία 125  δηλώνονται 
ως «ανεκτά» φάρµακα. Τα ανώτερα φάρµακα αποκαλούνται «βότανα των 
θεών» και χρησιµοποιούνται για µακροζωία  και αιώνια νεότητα. Στα 
«µεσαίας» κατηγορίας φάρµακα ανήκουν αυτά που λαµβάνονται ως τονωτικά, 
ενώ τέλος τα φάρµακα της «ανεκτής» κατηγορίας χρησιµοποιούνται για τη 
θεραπεία  συγκεκριµένων προβληµάτων υγείας. Στο βιβλίο αναφέρεται ότι η 
πρόσληψη των φαρµάκων της « µεσαίας» και «ανεκτής» κατηγορίας θα 
πρέπει να γίνεται µε µέτρο και όχι συνεχόµενα. 

Σε αντίθεση µε τα «ανώτερα» φάρµακα τα οποία µπορούν να 
προσλαµβάνονται συνεχόµενα σε οποιαδήποτε ποσότητα, χωρίς 
ανεπιθύµητες παρενέργειες. Απ’ τα «ανώτερα» φάρµακα τα οποία είναι 
καταχωρηµένα στο εγχειρίδιο, το Reishi βρίσκεται στην πρώτη θέση. 

Αιώνες πριν το Reishi, αναφερόταν ως το φάρµακο που µπορούσε να 
σου εξασφαλίσει αιώνια νεότητα και µακροζωία. Σήµερα 2000 χρόνια µετά, το 
Reishi  στην Κίνα και σε πολλές χώρες της Ασίας αναφέρεται ως φάρµακο στη 
θεραπεία του καρκίνου. 

Ακόµη ένας µύκητας :  Tο Reishi ανήκει στα πορώδη µανιτάρια. Τα 
µανιτάρια είναι ο σαρκώδης καρπός και το προϊόν της  αναπαραγωγής µιας 
ανώτερης τάξης µύκητα, κάτι σαν το µήλο που είναι ο καρπός του δέντρου 
µηλιά. Το πρωτογενές µανιτάρι  είναι ένα εξαίρετο δίκτυο νηµάτων, που 
ονοµάζεται µικκύλιο. Το µικκύλιο είναι υπόγειο, ζει στο έδαφος, στα 
κούτσουρα και σε άλλα οργανικά σκουπίδια. Σε αντίθεση µε τα πράσινα φυτά 
τα οποία παράγουν πολλά απ’ τα συστατικά τους µε την φωτοσύνθεση, τα 
µανιτάρια παίρνουν κυρίως τα συστατικά τους από τις νεκρές οργανικές 
ουσίες ή το έδαφος. Τα µανιτάρια και τα µικκύλια τους είναι φυσικοί 
ανακυκλωτές, χωρίς αυτά η επιφάνεια του πλανήτη θα ήταν στοιβαγµένη µε 
νεκρά, χαλασµένα υλικά. Τα µανιτάρια βγαίνουν απ’ το µικκύλιο, όταν τα 
κατάλληλα συστατικά έχουν συγκεντρωθεί, και οι κλιµατολογικές συνθήκες 
είναι οι κατάλληλες. Τα µανιτάρια ελευθερώνουν τους πόρους κατά την 
ωρίµανση τους. Ο αέρας τα διασπείρει µακριά και όταν βρεθούν στο 
κατάλληλο σηµείο  ο κύκλος αρχίζει ξανά. 

 
3) Οι θεραπευτικές ιδιότητες του Reishi . 

 
Το Reishi έχει µια µακρά ιστορία όσον αφορά τις ιατρικές  του ιδιότητες. 

Στην παραδοσιακή Κινέζικη ιατρική συστήνεται για τη θεραπεία καρδιακών 
παθήσεων, της αϋπνίας, της ανδρικής ανικανότητας,  της κατάθλιψης, του 
στοµαχικού έλκους. Κατά την διάρκεια των τελευταίων χρόνων έγιναν 
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πειράµατα σε ζώα και κλινικά τεστ, προκειµένου τη δηµιουργία πρακτικών 
σχετικά µε το Reishi, αλλά τα αποτελέσµατα δεν είναι ακόµη ικανοποιητικά. Η 
έρευνα συνεχίζεται µε ένα µεγάλο αριθµό εργασιών, εξαιτίας της 
πολυπλοκότητας και της ιδιαιτερότητας του Reishi.  

Συνοψίζοντας τις τελευταίες αναφορές βρέθηκε ότι το Reishi έχει τις 
παρακάτω ιδιότητες: 

 
Α) Βελτιώνει τα επίπεδα της χοληστερόλης και την στεφανιαία 
ανεπάρκεια. 
Σε πείραµα που έγινε στο εργαστήριο επιλέχθηκαν 3 οµάδες ποντικών, 

στις οποίες δόθηκε ξεχωριστή δίαιτα για 4 συνεχόµενες µέρες. Η δίαιτα της 
οµάδας  Α  ήταν υψηλής περιεκτικότητας σε λίπος. Η δίαιτα της οµάδας Β 
ήταν υψηλής περιεκτικότητας σε λίπος και Reishi. Η οµάδα Γ, ήταν η οµάδα 
αναφοράς και ακολουθούσε µια ισορροπηµένη δίαιτα.  

Η οµάδα Α, εµφανίσθηκε µε ανεβασµένα επίπεδα χοληστερίνης, 
τριγλυκεριδίων και πρωτεΐνης. Όλα τα µέλη της οµάδας Α έπασχαν από 
χοληστερίνωση (εναπόθεση χοληστερίνης στους ιστούς).  

Η οµάδα Β  παρουσίασε φυσιολογικές τιµές χοληστερίνης, 
τριγλυκεριδίων και πρωτεΐνης. Τα αποτελέσµατα της οµάδας Β µας 
επισηµαίνουν πόσο θετικός παράγοντας είναι το Reishi στη ρύθµιση της 
χοληστερίνωσης. Εξετάσεις των εντέρων, στα άτοµα της οµάδας Β, έδειξαν 
ότι τα επίπεδα της GOT & GPT των λιπαρών οξέων ήταν µικρότερα των 
φυσιολογικών. Το Reishi ενεργοποιεί το µεταβολισµό των λιπαρών, 
µειώνοντας την εναπόθεση τους στα έντερα. Η λειτουργίες του σώµατος 
επανέρχονται στο φυσιολογικό όταν η περίσσεια ενέργεια του αναβολισµού 
είναι ελεγχόµενη. Μετά από 2 µήνες όλα τα µέλη της οµάδας Α απέκτησαν 
χοληστερίνωση και λιπώδες ήπαρ, όταν χορηγήθηκε η τοξίνη του 
εντεροβακτηριδίου, τα ποντίκια ανέπτυξαν θρόµβωση, φλεβίτιδα και 
γενικευµένη αιµορραγία, µε κατάληξη το θάνατο. 

Στην οµάδα Β χορηγήθηκε για µια εβδοµάδα Reishi και µετά τους 
χορηγήθηκε ενέσηµα, η τοξίνη µε το εντεροβακτηρίδιο. Εδώ δεν 
παρατηρήθηκαν θάνατοι. Είναι λοιπόν ασφαλές να συµπεράνουµε ότι το 
Reishi παίζει ένα ρυθµιστικό ρόλο τόσο στην θρόµβωση όσο και στην 
χοληστερόλη του αίµατος, διευκολύνοντας µε αυτόν τον τρόπο την 
κυκλοφορία.  

Τα παραπάνω αποδυναµώνουν το σχηµατισµό λιπώδους ήπατος. 
Ένα ακόµη κλινικό πείραµα, αφορούσε 10 χοληστεριναιµικούς 

ασθενείς. Τους χορηγήθηκαν 0,7 γρ. από τον αιθέρα του Reishi καθηµερινά, 
προκειµένου να παρατηρήσουν τα αποτελέσµατα τόσο στην πίεση του 
αίµατος, όσο και στην χοληστερίνη ορού.  

Παρατηρήθηκε τόσο η χοληστερίνη όσο και τα τριγλυκερίδια και οι 
πρωτεΐνες µειώθηκαν. 

Παράλληλα βελτιώθηκαν η αργή κυκλοφορία, η όρεξη, η στοιφάδα, ο 
πονοκέφαλος κ.α. 

 Μετά από 2 µήνες συνεχιζόµενης χορήγησης Reishi είχαµε ένα 
αξιοσηµείωτο αποτέλεσµα: τόνωση του αδύναµου δέρµατος, οι χρωµατιστές 
κηλίδες ξεθώριασαν, η υφή του δέρµατος έγινε πιο απαλή και η γενικότερη 
αισθητική εικόνα ήταν πολύ πιο βελτιωµένη. 
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Η µείωση επίσης των µολύνσεων των δοντιών, των αιµορροΐδων, 
κ.λ.π.  µας δείχνουν την αποτελεσµατικότητα του Reishi στη µείωση της 
χοληστερίνης ορού, και στη βελτίωση της αιµατικής κυκλοφορίας. 

 
Β) Βελτιώνει την υπέρταση και υπόταση. 
H µοντέρνα φαρµακευτική προβληµατίσθηκε για την 

αποτελεσµατικότητα του Reishi στη µείωση της συστολικής πίεσης, αλλά 
κυρίως στην αύξηση της διαστολικής, γεγονός που συνδέεται µε την 
οµαλοποίηση της αιµατικής ροής, καθώς και µε την ελαστικότητα των 
αρτηριών. 

Σ’  ένα κλινικό τεστ, συµµετείχαν ποντίκια µε κληρονοµικού τύπου 
υπέρταση και συχνά αιµορραγικά επεισόδια. Στην πρώτη οµάδα τους 
χορηγήθηκε Reishi (100 mg/ kg ) για 2 εβδοµάδες. Στη δεύτερη οµάδα δεν 
τους χορηγήθηκε Reishi. Υπήρξε µια άµεση µείωση της πίεσης µε την 
χορήγηση του Reishi, µέσα στις 5 πρώτες ώρες, η οποία στη συνέχεια 
σταθεροποιήθηκε και διατηρήθηκε για τις επόµενες 14 ηµέρες. Η συνολική 
µείωση ήταν της τάξης του 20% . Η αποτελεσµατικότητα του Reishi λοιπόν 
στον έλεγχο της υπέρτασης, καθώς επίσης και συγγενών µ’  αυτήν  
προβληµάτων είναι δεδοµένη. 

Σε παρόµοιο κλινικό τεστ, 10 ασθενής µε κληρονοµικότητα στην 
υπέρταση, σταµάτησαν τη φαρµακευτική θεραπεία τους και ξεκίνησαν να 
προσλαµβάνουν 3,5 gr εκχυλίσµατος Reishi καθηµερινά για 4 εβδοµάδες. 
Όλες οι µετρήσεις της πίεσης του αίµατος ήταν εντός φυσιολογικών ορίων, 
ενώ πολύ χαµηλές µετρήσεις της  διαστολικής πίεσης, επανήλθαν σε 
φυσιολογικά επίπεδα.  

Η αποτελεσµατικότητα του Reishi στον έλεγχο της πίεση του αίµατος 
οφείλεται κυρίως στα γανοδερικά οξέα  B,D,F,H,K,S,Y, που περιέχει. 

 
Γ ) Βελτιώνει την τάση των νεύρων , νεύρωση, αϋπνία. 
Το Reishi συστήνεται  τόσο από τους Κινέζους όσο και από τους  

Γιαπωνέζους βοτανολόγους ως φάρµακο για την αϋπνία , καθώς επίσης και 
για ένα µεγάλο αριθµό ψυχιατρικών και νευρολογικών διαταραχών. 

Ασθένειες των µυών ( µυαλγίες ), ανορεξία και αδυναµία που 
ακολουθεί µία µακροχρόνια ίωση. 

Στην Ιαπωνία το ξερό µικκύλιο του Reishi, φάνηκε ότι είναι ιδιαίτερα 
ευεργετικό στη θεραπεία της νεύρωσης που προκαλείται από στρες. Επίσης 
ασθενείς µε Αλτσχαιµερ, µετά από οκτώ µήνες πρόσληψης του ξερού 
µικκυλίου του Reishi, παρουσίασαν σηµαντική βελτίωση. 

Στην Κίνα χρησιµοποιείται ως µυοχαλαρωτικό και αναλγητικό ( µείωση 
του πόνου). Συµπερασµατικά, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι το Reishi 
λειτουργεί ως µυοχαλαρωτικό, χωρίς όµως να είναι ηρεµιστικό ή υπνωτικό. 

 
∆) Βελτιώνει την χρόνια βρογχίτιδα και την ηπατίτιδα Β 
θεραπεύοντας το συκώτι. 
Το Reishi συνταγογραφείται στην Κίνα ως φάρµακο για την θεραπεία 

της ηπατίτιδας. Μελέτες δείχνουν ότι επαναφέρει τις τιµές  SGPT- SGOT  σε 
κανονικά επίπεδα. Η χορήγηση Reishi µαζί µε γλουτοθεονίνη σε ασθενείς µε 
κατεστραµµένο συκώτι αποδειχθηκε ευεργετική. Έχει επίσης αποδειχθεί ότι το 
Reishi µπορεί να βοηθήσει στην αύξηση του βαθµού µεταφοράς τοξινών ή 
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συστατικών της χολής, δρώντας έτσι σα µέσω προφύλαξης και αποτοξίνωσης 
του ήπατος. 

 
Ε) Βελτιώνει τη λευκοκυτταροπενία  και το δίκτυοενδοθυλιακό 
σύστηµα  
 
Στ) Ευεργετικό και σ’ έναν µεγάλο αριθµό άλλων αδιαθεσιών   
( άσθµα, υποθυρεοειδισµός κ.λ.π.) 
 
Ζ) Βελτιώνει τη λειτουργία των νεφρών. 
 
Η) Ισχυρό αντισταµινικό και αντιαλλεργικό . 
 
Θ) Βελτιώνει τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίµα. 
Έχει αποδειχθεί ότι η χορήγηση Reishi, είναι αποτελεσµατική στη 

µείωση του επιπέδου γλυκόζης στο αίµα µετά από θεραπεία  2 µηνών. Το 
Reishi θεωρείται ότι βελτιώνει την απορρόφηση της γλυκόζης µέσω της 
αύξησης του επιπέδου ινσουλίνης του πλάσµατος, σε πειράµατα µε ποντίκια, 
είτε µε χορήγηση γλυκόζης είτε όχι. Η υπογλυκαιµική δράση του Reishi 
οφείλεται στην αύξηση της ινσουλίνης  πλάσµατος και στην επιτάχυνση του 
µεταβολισµού της γλυκόζης που λαµβάνει χώρα όχι µόνο τους περιφερικούς 
ιστούς αλλά και στο ήπαρ. 

 
Ι) Εµποδίζει τη µετάσταση του καρκίνου. 
Ο Dr Ito & o Ike Kawa (1968) πρώτοι ανέφεραν τη θετική επίδραση του 

Reishi στην εµπόδιση της µετάστασης του καρκίνου και κυρίως στην 
αποτελεσµατικότητα του κατά του µεταλλαγµένου σαρκώµατος 180 στα 
ποντίκια. 

Σε άλλες µελέτες επιβεβαιώθηκε η ιδιότητα αυτή καθώς και η 
αντικαρκινική αποτελεσµατικότητα του Reishi σε πειράµατα µε διάφορα είδη 
και διαφορετικά στάδια ανάπτυξης όγκων. Αυτή η αντικαρκινική ιδιότητα έχει 
αποδειχθεί in vitro καθώς και σε πειράµατα µε ζώα. Όµως η έρευνα της 
σχέσης Reishi- καρκίνου είναι ακόµη σε αρχικά στάδια και δεν µας επιτρέπει 
να εξάγουµε τελικά συµπεράσµατα. 

Παρόλα αυτά το Reishi φαίνεται ότι παίζει σηµαντικό ρόλο στην 
αποτροπή του αιφνίδιου θανάτου στους καρκινοπαθείς. Τα παρακάτω 
συµπεράσµατα αναφέρονται στις περιπτώσεις  χρησιµοποίησης του Reishi  
σε επιθετικές µορφές καρκίνου. 

1. Ενισχύει τη µεµβράνη του καρκινικού κυττάρου αποτρέποντας τη 
διασπορά του. 

2. Αποτρέπει το σχηµατισµό θρόµβων, βοηθώντας την τοπική δράση, 
συνδυαστικής φαρµακευτικής αγωγής. 

3. Χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε άλλα αντικαρκινικά φάρµακα και 
χηµειοθεραπείες,  προκειµένου να µειώσει τις παρενέργειες τους  και να 
αυξήσει την αποτελεσµατικότητα τους. 

4. ∆ρα ρυθµιστικά, οµαλοποιώντας τις υπόλοιπες λειτουργίες του 
σώσµατος, µειώνοντας έτσι τις πιθανότητες εµφάνισης άλλων 
επιπλοκών. Τα θετικά αποτελέσµατα του Reishi προκάλεσαν τις 
ανακοινώσεις µεγάλου αριθµού ερευνητικών εργασιών, κυρίως 
φαρµακολογικών, πολλές από τις οποίες δηµοσιεύθηκαν στα πιο έγκυρα 
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επιστηµονικά περιοδικά των δυτικών χωρών ( πάνω από 300 αναφορές 
στην British Library έγιναν τα τελευταία  2 χρόνια ). 

 
Κ) Βελτιώνει τα συµπτώµατα της αθροίτιδας και της 
εµµηνόπαυσης. 
 
 
 

4) Το Reishi ως προσαρµογόνο (adaptogen) 
 

Οι ασθενείς πάρα πολλές φορές  νοσούν  από τις επιπλοκές που 
προκαλούν τα διάφορα φάρµακα που παίρνουν όπως  : Αντιβιοτικά, 
ορµόνες κ.λ.π. 

Το πρόβληµα αυτό απασχολεί σοβαρά την ιατρική κοινότητα απ’ το 
1965. 

 Πρόσφατα  η Βασιλική  ιατρική κοινότητα της Ρωσίας, Αυστραλίας και 
Αγγλίας  ανέπτυξαν ένα καινούργιο ιατρικό ορό το προσαρµογόνο, ένα 
συστατικό που : 

α ) δεν είναι τοξικό (χωρίς επιπλοκές) 
β ) δεν περιορίζεται σε συγκεκριµένα όργανα ή ιστούς  
γ ) έχει συνολικά, φυσιολογικά αποτελέσµατα. 

Σύµφωνα  µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά  ένα συστατικό 
χαρακτηρίζεται ως προσαρµογόνο. 

Η µοντέρνα ιατρική στηρίζει τις διαγνώσεις της στην εξέταση των 
οργάνων και των συµπτωµάτων, χρησιµοποιώντας φαρµακευτικές αγωγές, οι 
οποίες ενώ προκαλούν επιπλοκές, προτιµούνται λόγω των ικανοποιητικών 
θεραπευτικών αποτελεσµάτων. Το προσαρµογόνο βοηθάει τη θεραπεία, 
επαναφέροντας στα φυσιολογικά επίπεδα όλες τις λειτουργίες του σώµατος. 

Αυτή η ιδέα συµπίπτει  µε την παραδοσιακή θεωρία των ανωτέρω 
βοτάνων, όπως το Reishi, το οποίο έχει ως βάση της ιατρικής του 
αποτελεσµατικότητας, την επαναφορά των λειτουργιών του σώµατος σε 
φυσιολογικά επίπεδα.  Μιας και το Reishi είναι ένα προσαρµογονο, που 
οµαλοποιεί τις λειτουργίες του σώµατος χωρίς επιπλοκές µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ως «φάρµακο πρόληψης» 

 
5) Τα δραστικά συστατικά του Reishi  

 
Το Reishi περιέχει στερόλες, κουµαρίνη, µανιτόλη, αλκαλοειδή 

πολυσακχαρίτες, οργανικό γερµάνιο, αδενοσίνη, αµινοξέα, τριτερπενοειδή, 
εργοστερόλες, ολοκληρωµένα πρωτεϊνικά µόρια, ακόρεστα λιπαρά οξέα, 
βιταµίνες και µέταλλα. Το Reishi αποτελεί επίσης τη µοναδική πηγή µιας 
οµάδας τριτερπενίων καθώς και γανοδερικών οξέων, τα οποία έχουν µοριακή 
δοµή παρόµοια µ’ αυτή των στεροειδών ορµονών, των πιο ενεργών 
πολυζαχαριτών. Τα γανοδερικά οξέα µειώνουν την πίεση του αίµατος καθώς 
και την LDL- χοληστερόλη.  Η περιεκτικότητα του σε β-3 γλυκάνες 
(πολυσακχαρίτες) του δίνει ισχυρές αντικαρκινικές ιδιότητες. Μέσω της 
ιδιότητας τους ( συστατικά  χυτινών) να δεσµεύουν επικίνδυνες καρκινογόνες 
ουσίες, εµποδίζουν την απορρόφηση τους απ’ το λεπτό έντερο και 
επιταχύνουν την αποβολή τους από τον οργανισµό, προλαµβάνοντας µε αυτό 
τον τρόπο τον καρκίνο του παχέως εντέρου. Το 1984  Dr  Κomota  της 
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ιατρικής σχολής του πανεπιστηµίου της Ιαπωνίας  αποµόνωσε το συστατικό 
GANODELAN  Α και Β απ’ το εκχύλισµα των γλυκανών. Παραπέρα έρευνα 
έδειξε ότι η σύνθεση του GANODELAN  Α αποτελείται από λακτόζη, γλυκόζη, 
και γλυκουρονικό οξύ.  Το µοριακό του βάρος είναι 3,000 και ανήκει στην 
κατηγορία των πολυσακχαριτών. Το GANODELAN  Β  συνθέτεται κυρίως από 
µαννόζη, γλυκόζη και γλυκουρονικό οξύ, µε µοριακό βάρος 3,600 
κατατάσσεται και αυτό στην οµάδα των πολυσακχαριτών. 

 Πειράµατα που έγιναν σε άσπρα ποντίκια έδειξαν ότι το  
GANODELAN  Α και Β είναι υπεύθυνο για την µείωση της γλυκόζης του 
αίµατος. 

 Ένα ακόµη συστατικό, το Lanstan, το οποίο αποµονώθηκε από το 
Reishi φαίνεται να δρα αποτελεσµατικά τις αλλεργίες. Το Lanstan είναι 
συγγενής µε το GANODELAN, αλλά η µοριακή του δοµή δεν έχει ακόµη 
καθοριστεί. 

 
6) Επιπλοκές από τη χρήση του Reishi 

 
Υπάρχουν πολύ λίγες επιπλοκές από τη χρήση Reishi ενώ οι 

περισσότεροι άνθρωποι που το έχουν χρησιµοποιήσει δεν έχουν 
παρατηρήσει τίποτα.  

Το Reishi είναι µη τοξικό, ακόµη και σε µεγάλες δόσεις. Σπάνιες 
επιπλοκές είναι: 

Η ζαλάδα, η ξηροστοµία, αιµορραγία µύτης, διάρροια, ερεθισµένο 
δέρµα. 

 
7) Πώς να διαλέξετε το κατάλληλο Reishi. 

 
Όπως γνωρίζουµε το Reishi  το συναντάµε σε έξι (6) διαφορετικά 

χρώµατα. Σύµφωνα µε τις έρευνες δεν υπάρχει σηµαντική διαφορά µεταξύ 
των ιατρικών ιδιοτήτων, των διαφόρων τύπων των µανιταριών. Οι 
περισσότερες µελέτες όµως αφορούν το κόκκινο µανιτάρι. Το απόσταγµα απ’ 
την κορωνίδα  του µανιταριού είναι πιο ισχυρό απ’ ότι απ΄ το µίσχο. Η 
καλλιέργεια του Reishi, επίσης παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στη δραστικότητα 
του.  

Τελευταία, χρησιµοποιείται ευρέως η καλλιέργεια πάνω στη σάρκα των 
δέντρων. Φαίνεται όµως οι θεραπευτικές ιδιότητες αυτού του προϊόντος δεν 
είναι τόσο ισχυρές όσο αυτού που καλλιεργείται  σε ολόκληρα κούτσουρα. Η 
καλλιέργεια σε ξύλινα κούτσουρα φαίνεται να είναι η καλύτερη µέθοδος για το 
Reishi. Στην καλλιέργεια του Reishi σηµαντικό ρόλο παίζουν επίσης τόσο οι 
κλιµατολογικές συνθήκες, όσο και η µέθοδος.   

Θα πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί όταν επιλέγουµε το άγριο 
Reishi. Προκειµένου να έχουµε ένα δυνατό προϊόν θα πρέπει  πάντα να 
χρησιµοποιούµαι τη µέθοδο της απόσταξης µε ζεστό νερό. Μην ξεχνάµε ότι το 
Reishi δηµιουργείται από ένα µύκητα και κατά την διάρκεια της καλλιέργειας 
του πολλά βακτήρια και µικροοργανισµοί αναπτύσσονται εντός των δικών του 
ορίων. Η συγκέντρωση και η µέθοδος παραγωγής είναι δύο πολλοί 
σηµαντικοί παράγοντες που καθορίζουν  την επιλογή του προϊόντος . 
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