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Εισαγωγή 
 Από τις αρχές της ανθρώπινης ιστορίας τα µανιτάρια είναι πλάσµατα που οι 
άνθρωποι λατρεύουν ή τρέµουν.  Η ακατανόητη και ξαφνική εµφάνισή τους, η εφήµερη 
παρουσία τους, τα έντονα και ποικίλα χρώµατα και η πολυµορφία τους συνδέθηκαν στην 
ανθρώπινη φαντασία µε θεούς και δαίµονες, µε το µυστήριο και τους µύθους. 

Ο πατέρας της φαρµακολογίας ∆ιοσκορίδης τα διέκρινε σε εδώδιµα και 
δηλητηριώδη δίνοντας την απλοϊκή εξήγηση πως επικίνδυνα είναι όσα φυτρώνουν κοντά 
σε σκουριασµένα σίδερα, επάνω από φωλιές φαρµακερών φιδιών ή κάτω από δένδρα µε 
τοξικούς καρπούς.  Οι Αιγύπτιοι και οι Βαβυλώνιοι και αργότερα οι Έλληνες και οι 
Ρωµαίοι επιδίδονταν συστηµατικά στη συλλογή εδώδιµων µανιταριών τα οποία 
θεωρούσαν «τροφή θεών και βασιλέων».  Στην Άπω Ανατολή και συγκεκριµένα στην 
Κίνα και την Ιαπωνία τα µανιτάρια θεωρούνται τροφή µακροζωϊας, καλλιεργούνται από 
την αρχαιότητα και αποτελούν µέχρι σήµερα εκλεκτή, βασική τροφή στο καθηµερινό 
διαιτολόγιο. 

  Αλλά και οι δηλητηριώδεις και ακόµη αφροδιασιακές  ιδιότητες των µανιταριών 
ήταν γνωστές από την αρχαιότητα.  Ο Ρωµαίος φυσιοδίφης Πλίνιος αναφέρει τον τραγικό 
θάνατο του αυτοκράτορα Τιβέριου Κλαύδιου όταν έφαγε δηλητηριώδη µανιτάρια που του 
πρόσφερε η αξιολάτρευτη σύζυγός του Αγριππίνα.  Οι ασυναγώνιστες αφροδισιακές 
ιδιότητες της τρούφας ήταν πασίγνωστες µεταξύ των αρχαίων Ελλήνων και Ρωµαίων.  Την 
εποχή που βασίλευε ο Νέρων εισάγονταν τρούφες από την Ελλάδα και τη Βόρεια Αφρική 
η δε τιµή τους ξεπερνούσε την τιµή του χρυσού.  Από τότε επικρατεί η πεποίθηση πως 
µικρή ποσότητα τριµµένης τρούφας στο φαγητό εγγυάται µια νύχτα ερωτικού πάθους.  
Γνωστός για τις αφροδιασιακές του ιδιότητες ήταν και ο µύκητας Phallus impudicus – 
Φαλλός ο αναίσχυντος.  Οι µάγισσες του Μεσαίωνα ανακάτευαν τη σκόνη του µε στάχτη 
και αλείφονταν µε το µείγµα σε τελετές γονιµότητας.  Παρασκεύαζαν επίσης ερωτικά 
φίλτρα κα φάρµακα για την ανικανότητα.  Στις γερµανόφωνες χώρες ακόµη και σήµερα οι 
κτηνοτρόφοι ρίχνουν τη σκόνη του στο σανό για να προκαλέσουν ερωτικό οίστρο στους 
απρόθυµους επιβήτορες.  
 Η παραισθησιογόνος δράση των µανιταριών ήταν επίσης γνωστή εδώ και χιλιάδες 
χρόνια.  Μύκητες όπως οι Amanita muscaria – Αµανίτης ο µυγοκτόνος,  είδη του γενών  
Psilocybe, Panaeolus, Gymnopilus, Stropharia, Conocybe και Mycena χρησιµοποιήθηκαν 
από πολλούς λαούς στην αρχαία Ινδία, την Αίγυπτο, την αρχαία Ελλάδα αλλά και την 
Κεντρική και Νότια Αµερική, όπου οι Ίνκας και οι Αζντέκοι χρησιµοποιούσαν 
παραισθησιογόνα µανιτάρια για να προκαλούν έκσταση πριν από θρησκευτικές τελετές. 
 Τέτοιοι οργανισµοί, µε µοναδικές και ανεξήγητες ιδιότητες, ήταν επόµενο να 
προσελκύσουν το ενδιαφέρον των ανθρώπων πριν από πολλούς αιώνες για τη χρήση τους 
στην παραδοσιακή φαρµακευτική και ιατρική.  
 
Παραδοσιακή Ιατρική και Φαρµακολογία στην Ευρώπη 

Σε Ευρωπαϊκά  βιβλία µε φαρµακευτική και βοτανική παράδοση απαντώνται πολύ 
λίγοι µύκητες σε σχέση µε φυτά.  Ο ∆ιοσκορίδης, Έλληνας γιατρός και πατέρας της 
φαρµακολογίας αλλά και άλλοι κλασσικοί συγγραφείς θεωρούσαν  το «Αgaricum», και 
πιθανόν αναφερόταν στο µύκητα Fomitopsis officinalis – Φόµης ο φαρµακευτικός που 
αναπτύσσεται στους κορµούς κωνοφόρων δένδρων, ως  πολύ ευεργετικό.  Τo «Αgaricum» 



εθεωρείτο ως πανάκεια γενικής χρήσης που ήταν  κατάλληλο για τη θεραπεία από 
δάγκωµα δηλητηριώδους φιδιού µέχρι υστερίας. Ο ίδιος ο ∆ιοσκουρίδης περιγράφει το 
µύκητα ως στυπτικό, θερµαντικό, δραστικό κατά των κωλικών και των πόνων, κατά των 
καταγµάτων και των µωλωπισµών.  Ο µύκητας αυτός περιλαµβάνεται µαζί µε άλλους δύο 
στο βιβλίο του  Gerard µε τίτλο “Herbal”  που δηµοσιεύθηκε το 1633.  Ο Gerard συνιστά 
το µύκητα για τρεµούλες, δαγκώµατα, γρίπη, πυρετό, κρυολογήµατα,  πόνους, ζαλάδες και 
ακόµα…….µάτιασµα. Το “Αgaricum” παρέµεινε στη “Βρετανική Φαρµακευτική”  µέχρι 
το 1788 αλλά συνέχισε να εισάγεται από τα νησιά Αρχάγγελος ακόµα και στις αρχές του 
19ου αιώνα. 

Οι άλλοι δύο µύκητες που ανέφερε ο Gerard είναι ο Auricularia auricula-judae - 
Αουρικουλάρια η ωτιόµορφη, καρποσώµατα του οποίου βρασµένα σε γάλα ή  
εµποτισµένα µε µπύρα χορηγούνταν κατά της φαρυγγίτιδας  και τα Λυκόπερδα 
(αλεποπορδές), τα σπόρια των οποίων χρησιµοποιούνταν για τη θεραπεία   της  χιονίστρας 
του δέρµατος.  Το  1627  ο Bacon επίσης ανέφερει τη χρήση  καρποσωµάτων του 
Auricularia auricula-judae για ενοχλήσεις του λαιµού  ενώ και ο Berkeley έγραψε το 1860 
ότι ακόµα πουλιέται στην αγορά του Covent Garden στο Λονδίνο για τις δήθεν 
θεραπευτικές ιδιότητές του µαζί µε το µύκητα Elaphomyces  που εθεωρείτο  
αφροδισιακός.  Κατά τον 15ο αιώνα το ίδιο σκεύασµα χρησιµοποιήθηκε και ως 
κατευναστικό στις φλεγµονές όγκων (Zeitlmayer 1976).    

Τα Λυκόπερδα και ιδιαίτερα εκείνα του µύκητα Calvatia gigantea (σηµερινή 
ονοµασία Langermannia gigantea – Λανγκερµάνια η γιγάντια) συχνά χρησιµοποιούνταν 
ως στυπτικά, µια πρακτική που παρατάθηκε µέχρι τον 20ό αιώνα. Ο Berkeley επίσης 
έγραψε ότι η καύση Λυκόπερδων χρησιµοποιούνταν ως αναισθητικό διότι είχε ιδιότητες 
όµοιες µε εκείνες του χλωροφόρµιου.  Στη χώρα µας οι αγρότες χρησιµοποιούν τα 
Λυκόπερδα ως αιµοστατικό φάρµακο στις πληγές και τα τραύµατα. Στη Θεσσαλία οι 
µητέρες άλλοτε χρησιµοποιούσαν τα ώριµα καρποσώµατα σαν φούσκες και ψέκαζαν τα 
σπόριά τους στην ευαίσθητη επιδερµίδα των µωρών, στα φλογισµένα από το σύγκαµα 
σηµεία, όπως οι σύγχρονες µητέρες χρησιµοποιούν το ταλκ (Κελτεµλίδης 1986).  Στην 
Οµοιοπαθητική Φαρµακογνωσία τα αλευροποιηµένα καρποσώµατα του µύκητα 
Λανγκερµάνια η γιγάντια χρησιµοποιούνται για τις εξής παθήσεις:  φαγούρα του 
κόκκυγα, διαβήτη, έκζεµα του αυτιού, αιµορραγίες, ίκτερο, τραύµατα, παθήσεις των 
αρθρώσεων, παθήσεις των ωοθηκών, όγκους, τραυλισµό, µητρορραγία, βλεννόρροια, έλκη 
γλώσσας, ρευµατικές παθήσεις, κρεατοελιές, κ.ά. (Clarke 1985). 

Η χρήση σκληρωτίων του µύκητα Claviceps purpurea -  Κλαβίσεψ του πορφυρού 
στη µαιευτική που αποτελεί µακρόχρονη πρακτική είναι ένα παράδειγµα παραδοσιακής 
ιατρικής βασισµένο στην πραγµατικότητα παρά στις προλήψεις.  Σήµερα είναι γνωστό ότι 
τα σκληρώτια περιέχουν µερικά αλκαλοειδή, αρκετά από τα οποία είναι ιδιαίτερα τοξικά 
και προκαλούν τη γνωστή εργοτίαση.  Όµως σε µικρές ποσότητες µπορεί να είναι 
ευεργετικά στη διέγερση µυών και στην παρεµπόδιση  αιµορραγιών. Γιαυτές τους τις 
ιδιότητες  χρησιµοποιήθηκαν στη µαιευτική από το 16ο αιώνα, 300 δηλαδή περίπου 
χρόνια πριν η σύγχρονη ιατρική αναγνωρίσει επίσηµα τη δράση της εργοταµίνης και την 
ενσωµατώσει στη ιατρική πρακτική.   
     Στη Ρωσσική παραδοσιακή φαρµακευτική ένα σκεύασµα µε βάση καρποφορίες (ίσκες) 
του µύκητα Inonotus obliquus – Ινόνοτος ο λοξός χρησιµοποιήθηκε κατά του καρκίνου.  
Η ιδέα πιθανόν να προήλθε επειδή τα καρποσώµατα του µύκητα έµοιαζαν µε καρκινικό 
ιστό γεγονός που είχε απήχηση στη σκέψη των ανθρώπων τον Μεσαίωνα.  Αν και 
απίστευτο, έρευνα στο σκεύασµα αυτό από  Inonotus obliquus   έδειξε αντικαρκινικές 
ιδιότητες µε αποτέλεσµα τη διάθεσή του στην αγορά µε το όνοµα “Befungin” κατά τη 
διάρκεια της Σοβιετικής περιόδου. Το φάρµακο χρησιµοποιείται για τη θεραπεία χρόνιας 
γαστρίτιδας, του έλκους στοµάχου, και της πρώιµης ανάπτυξης όγκων στους πνεύµονες 



και το στοµάχι (Valdya and Rabba 1993).  Φαρµακευτικές έρευνες και πειράµατα  
συνεχίζονται µέχρι σήµερα. 
      Αλεσµένες καρποφορίες του µύκητα  Phellinus pomaceus – Φελλίνος ο  µηλοειδής 
από το φυτό Prunus spinosa, χρησιµοποιήθηκαν στο Sussex της Αγγλίας  για τη θεραπεία 
πρηξιµάτων στο πρόσωπο.  Στην ίδια περιοχή καρποφορίες του µύκητα Piptoporus 
betulinus – Πιπτόπορος ο σηµυδόφιλος σε µορφή κάρβουνου χρησιµοποιήθηκαν ως 
αντισηπτικό και απολυµαντικό.  Ο Λινναίος  αναφέρει ότι καρποσώµατα του µύκητα 
Fomes fomentarius – Φόµης ο εύφλεκτος χρησιµοποιούνταν στη Λαπωνία για 
θεραπευτικό καυτηριασµό της επιδερµίδας.  Ο Lévillé  επιπλέον καταγράφει το 1854 ότι ο  
Fomes fomentarius  και ο Phellinus igniarius – Φελλίνος ο πυρίτης  χρησιµοποιούνταν 
στη χειρουργική ως στυπτικά µέσα,   για κοµπρέσες, γυναικολογική χρήση ενώ όταν 
καιγόταν µε νιτρικό κάλιο είχαν ευεργετικά αποτελέσµατα κατά του άσθµατος. Λόγω της 
αιµοστατικής του ιδιότητας ιδιαίτερα ο µύκητας Φόµης ο ευφλεκτος είναι γνωστός και ως 
το «µανιτάρι των χειρουργών».  Πέρα όµως από την αιµοστατική του χρήση 
χρησιµοποιήθηκε κατά καιρούς από τη λαϊκή ιατρική για την αποκατάσταση των 
γυρισµένων νυχιών και την ανακούφιση από τους πόνους (Becker et al. 1983), για το 
κάψιµο της κρεατοελιάς και των ελκών που πρώτος ο Ιπποκράτης υποστήριξε πριν από 
2500 χρόνια, για τις νευραλγίες, τους πόνους των ρευµατισµών και της αρθρίτιδας, για 
τσιµπήµατα από σκορπιούς (Κελτεµλίδης 1986) και τέλος στη θεραπεία των αιµορροϊδων 
και των συριγγίων (Κρητικός 1959).  Τέλος, ο Baker έγραψε to 1989 µια  ενδιαφέρουσα  
περιγραφή  για τις χρήσεις των καρποσωµάτων των  Polyporaceae και των Lycoperdaceae  
ως στυπτικών µέσων και χειρουργικών βοηθηµάτων. 
 Τα µανιτάρια του µύκητα Amanita muscaria – Αµανίτη του µυγοκτόνου µε τις 
παραισθησιογόνες και ψυχοτροπικές τους ιδιότητες χρησιµοποιήθηκαν στην παραδοσιακή 
φαρµακολογία και ιατρική από πολύ-πολύ παλιά.  Με τη µορφή σκόνης ή βάµµατος 
χρησιµοποιήθηκαν για την ανακούφιση φλεγµονών αδένων και πρηξιµάτων, κατά 
νευρικών παθήσεων και ακόµη κατά της επιληψίας και φυµατίωσης.  Κατά τη διάρκεια 
του Μεσαίωνα αποδόθηκαν στα µανιτάρια του µύκητα αυτού µαγικές και δαιµονικές 
ιδιότητες.  Μαζί µε άλλα ναρκωτικά και παραισθησιογόνα φυτά χρησιµοποιήθηκε στην 
παρασκευή αφροδισιακών ποτών και ελιξιρίων της νεότητας.  Ο χρήστης µεταφερόταν σε 
ένα φανταστικό κόσµο µε γοητευτικά οράµατα µε αποτέλεσµα εύκολα να παρασύρεται και 
να εθίζεται στη χρήση του.  Συχνά τέτοια µαγικά σκευάσµατα παρασκευάζονταν µε µορφή 
αλοιφής µε την οποία αλειφόταν το σώµα και ιδιαίτερα σηµεία µε ευαίσθητη επιδερµίδα 
όπως κάτω από τις µασχάλες για άµεση δράση.  Στην Ελλάδα και συγκεκριµένα στην 
Κάρπαθο, ο φούσκος όπως αποκαλείται κοινά ο Αµανίτης ο µυγοκτόνος, 
χρησιµοποιήθηκε από την παραδοσιακή ιατρική για τη θεραπεία των χιονιστρών του 
δέρµατος.  Επίσης οι Θρακιώτες χρησιµοποιούσαν το τρελλοµανίταρο ως φάρµακο για τη 
θέρµη, τον παροξυσµό και την καχεξία.  Η Οµοιοπαθητική Ιατρική χρησιµοποιεί βάµµα 
νωπού µανιταριού ή σκόνη αποξηραµένου και αλευροποιηµένου πιλιδίου για τη θεραπεία 
40 παθήσεων όπως της γάγγραινας, δυσµηνόρροιας, επιληψίας, ίκτερου, µηνιγγίτιδας, 
οδοντόπονου, παθήσεων της σπλήνας, ρευµατισµών, τυφοειδή πυρετού, φυµατίωσης, 
ρευµατισµών, κ.ά. (Boericke 1982, Clarke 1985, Pathak 1986). 
 Στην Ανατολική Γαλλία οι υλοτόµοι χρησιµοποιούσαν µανιτάρια του µύκητα 
Lactarius piperatus – Λακτάριου του πιπεράτου ως αντιβλενορροιακό φάρµακο όταν 
καταναλωνόταν ψηµένο στη σχάρα.  Σήµερα είναι γνωστό ότι ο µύκητας περιέχει 
αντιβιοτική ουσία που σπάνια µεν αλλά περνάει στο αίµα και δρα κατά των γονοκόκκων 
(Joly 1969). 
 Τα µανιτάρια του µύκητα Hypholoma sublateritium – Υφόλωµα το µισοπλάγιο 
δεν έχουν γαστρονοµικό ενδιαφέρον γιατί είναι πικρά.  Στο Βέλγιο, ο Φλαµανδός κληρικός 
Frans Van Sterbeeck (1631-1693) αναφέρει πως το 1675 θεράπευσε την αρθρίτιδα των 



επισκόπων του υποχρεώνοντάς τους να καταναλώνουν ολόκληρα πιάτα από αυτό το 
µανιτάρι.  Ορεσίβιοι χωρικοί στην Ελβετία τρώνε συχνά µανιτάρια του µύκητα για να 
προλάβουν τους ρευµατισµούς (Moreau 1978, Ainsworth 1976). 

Στην Κρήτη καρποσώµατα του µύκητα Laetiporus sulphureus – Λετίπορος ο 
θειοκίτρινος γνωστά µε τη λαϊκή ονοµασία «χαρουπολάχανο» χρησιµοποιούνται από την 
παραδοσιακή ιατρική  για τη θεραπεία του διαβήτη.  Οι διαβητικοί βράζουν το µανιτάρι 
και πίνουν το ζουµί του.  Τα καρποσώµατα στεγνώνουν εύκολα και διατηρούνται όλο το 
χρόνο (Κελτεµλίδης 1986).  

Είδη του γένους Terfezia – Τερφέζια, που παράγουν υπόγεια καρποσώµατα, ήταν 
γνωστά στους αρχαίους Έλληνες και Ρωµαίους.  Εκτός από τη γαστρονοµική τους αξία 
χρησιµοποιούνται και για τις φαρµακευτικές τους ιδιότητες.  Έτσι, στη Νεάπολη Κοζάνης 
το «καλοµάνταρο» όπως είναι γνωστός ο µύκητας Terfezia leonis – Τερφέζια η 
Λεόντειος, χρησιµοποιούνταν ως φάρµακο για τη θεραπεία της δερµατικής µορφής 
άνθρακα (κακό σπυρί) (Κελτεµλίδης 1993). 

Για τις µαύρες τρούφες του µύκητα Tuber melanospotum – Τούβερ το 
µελανόσπορο εκτός από την γαστρονοµική τους αξία πολλά έχουν γραφεί και για την 
φαρµακευτική.  Η µαύρη τρούφα είχε αφιερωθεί από τους αρχαίους Έλληνες και τους 
Ρωµαίους στην θεά Αφροδίτη για την ιδιότητά της να διεγείρει τη γενετήσια ορµή.  Πέρα 
όµως από τις αφροδισιακές ιδιότητές της η µαύρη τρούφα είναι προικισµένη και µε 
φαρµακευτικές ιδιότητες.  Έτσι, ο Pagnol (1973) αναφέρει πως ο Γάλλος γιατρός Deverglé 
θεωρούσε πως η τρούφα αποτελεί εξαιρετικό φάρµακο για τους εµετούς, τις διάρροιες, τις 
γαστραλγίες και τη φθίση.  Οι γέροι βοσκοί της περιοχής Ventoux της Γαλλίας 
χρησιµοποιούσαν σάπιες τρούφες για να περιποιηθούν πληγές και τραύµατα ενώ ο γιατρός 
Barnouin τη συνιστούσε κατά της αρθρίτιδας. 

Παρόµοια µε τις τρούφες ήταν και η χρήση του µύκητα Phallus imudicus – 
Φαλλού του αναίσχυντου.  Πέρα από τις αφροδισιακές του χάρες χρησιµοποιήθηκε από 
τη λαϊκή ιατρική από αγρότες της Κεντρικής Ευρώπης κατά της αρθρίτιδας, των 
ρευµατισµών και της επιληψίας.  Ο Γερµανός µυκητολόγος Zeitlmayar (1976) αναφέρει   
πως χρησιµοποιούνταν στη Γερµανία για τη θεραπεία της αρθρίτιδας από το 1619.  Στην 
Ελλάδα και συγκεκριµένα στον Άγιο ∆ηµήτριο Πιερίας χρησιµοποιούσαν το 
«βρωµοµάνταρο» από τα παλιά χρόνια για τη θεραπεία της φλυκταινώδους επιδερµικής 
µορφής άνθρακα (κακό σπυρί) (Κελτεµλίδης 1986). 
 Πίτες του ζυµοµύκητα Saccharomyces cerevisae – Σακχαροµύκης ο Κερεβίζειος   
από τη ζυθοποιϊα χρησιµοποιούνταν ως αντισηπτικό σε καταπλάσµατα ενώ εσωτερικά 
χορηγούνταν για θεραπεία διαφόρων παθήσεων από την  ακµή µέχρι τη ρευµατώδη 
αρθρίτιδα.  ∆ιάφορες άλλες µούχλες χρησιµοποιούνταν σε καταπλάσµατα ως αντιβιοτικά 
πολύ πριν ανακαλυφθεί η πενικιλλίνη.  Έτσι, στην Κορνουάλλη και στο Devon της 
Αγγλίας ένα ψωµάκι που παραδοσιακά παρασκευάζεται τη Μεγάλη Παρασκευή κρεµόταν 
από τα δοκάρια των σπιτιών για να µουχλιάσει και χρησιµοποιούνταν ως θεραπευτικό των 
πάντων. 
 Γνωστό στοιχείο στη φαρµακευτική κατά το Μεσαίωνα ήταν το δόγµα ότι ο Θεός 
πρόσφερε κρυµµένα φυτά  µέσα στο Φυτικό Βασίλειο  για ιατρική χρήση, τα οποία 
µπορούσαν να διακριθούν από το σχήµα, το χρώµα, την οσµή κλπ.  Έτσι, διάφοροι 
λειχήνες όπως ο τριχόµορφος Usnea barbata χρησιµοποιούνταν για το δυνάµωµα των 
µαλλιών, ο πνευµονόµορφος Lobaria pulmonaria για πνευµονικά προβλήµατα και ο 
κίτρινος Xanthoria parietina κατά του ίκτερου.  Κατά τον Lindsay το 1856 άλλοι λειχήνες 
χορηγούνταν ως προσθετικά διατροφής, καταπραϋντικά, αντιπυρετικά, τονοτικά, 
καθαρκτικά.  Ο ίδιος όµως παραδέχεται ότι οι ευεργετικές ιδιότητες ήταν µάλλον 
φανταστικές παρά πραγµατικές.  Παρόλη τη σηµερινή δυσπιστία για όλα εκείνα τα 
παραδοσιακά φάρµακα µια Ελβετική εταιρεία συνέχισε να χρησιµοποιεί το λειχήνα 



Cetraria islandica µέχρι το 1970 για να παρασκευάζει παστίλιες για το λαιµό και 
αφεψήµατα  
 Τέλος, στη σφαίρα της τότε επικρατούσας δυσιδαιµονίας ο Swanton (1917) 
αναφέρει ότι καρποσώµατα του µύκητα Daldinia concentrica – ∆αλτίνια η οµόκεντρη                        
χρησιµοποιούνταν στο Surrey και Sussex ως προληπτικό για τις κράµπες.  Κατά τους 
Kibby 1977 και Pursey 1977 ήταν πλατιά διαδεδοµένη στην Ευρώπη η δοξασία ότι όποιος 
φορούσε φυλαχτό µε ∆αλτίνια απέφευγε τις κράµπες ή θεραπευόταν από αυτές. 
 
Κινεζική παραδοσιακή ιατρική 
 Οι µύκητες αναφέρονται στην Κινεζική φαρµακευτική από τον 3ο µ.Χ. αιώνα.  
Τέσσερα είδη θεωρούνται µέχρι σήµερα ότι ανήκουν στα πλέον πολύτιµα φάρµακα που 
διατηρούν και προάγουν την καλή υγεία.  Αυτά είναι o µύκητας Ganoderma lucidum – 
Γανόδερµα το γυαλιστερό (ling zhi), ο Polyporus umbellatus – Πολύπορος ο 
οµβρελοφόρος (zhu ling), ο Wolfiporia cocos (fu ling) και ο Cordiceps sinensis – 
Κορδίσεψ ο σινικός που είναι εντοµοπαθογόνος µύκητας. 
 Ο µύκητας Ganoderma lucidum που χρησιµοποιείται και στη Γιαπωνέζικη 
παραδοσιακή ιατρική θεωρείται ως τονωτικό και πανάκεια.  Και ενώ στο παρελθόν τα 
καρποσώµατά του ήταν σπάνια και ακριβά, σήµερα καλλιεργείται ευρέως και διατίθεται 
σε µορφή χαπιού, ως “Ganoderma tea”, ως αφέψηµα γνωστό ως “Ganoderma wine” ή µε 
τη µορφή συµπυκνωµένου διαλύµµατος σπορίων. 

Τα µανιτάρια του µύκητα Πολύπορου του οµβρελοφόρου πέρα από τη νοστιµιά 
και τη θρεπτική τους αξία θεωρούνται ιδιαίτερα υγιεινά και τονωτικά.  Ο µύκητας 
Κορδίσεψ ο σινικός που παρασιτεί σε κάµπιες χρησιµοποιείται ως γενικό τονωτικό και 
πανάκεια. Πιστεύεται ότι ήταν το µυστικό της επιτυχίας των Κινέζων αθλητών στους 
Ολυµπιακούς αγώνες της 10ετίας  1990. 
 Αρκετά από αυτά τα παραδοσιακά σκευάσµατα θεωρείται ότι περιέχουν και 
πνευµατικές ή µυστικιστικές ιδιότητες και έτσι χρησιµοποιούνται ως εναλλακτική ιατρική 
πρακτική στη ∆ύση και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ.  Στην Εισαγωγή του βιβλίου του Hobbs 
(1995) γίνεται από τον Beinfeld εκτενής αναφορά στις χάρες του µύκητα Ganoderma 
lucidum ο οποίος τον παραλληλίζει «όπως τα νεαρά καρποσώµατα του µύκητα 
αποσυνθέτουν την άχρηστη οργανική ύλη µέσα στο δάσος έτσι και µέσα στο ανθρώπινο 
σώµα συµβάλλουν στην εξουδετέρωση της ψυχικής καταπίεσης και ανακυκλώνουν τον 
αρνητισµό σε πνευµατική διαύγεια και αισιοδοξία» (Spooner and Roberts 2005). 
 Τα είδη του γένους Lycoperdon – Λυκόπερδον χρησιµοποιούνται στην Κίνα ως 
στυπτικά, αντιπυρετικά, αντιβηχικά, αναλγητικά και ακόµη κατά του στοµαχόπονου.  Στην 
περιοχή των Ιµαλαϊων, τα Λυκόπερδα χρησιµοποιούνται στα στραµπουλήγµατα.  
Τοποθετούν απλά τη εξωτερική φλούδα των µανιταριών απ’ ευθείας επάνω στο δέρµα 
(Laessoe and Spooner 1994).  
 Ο µύκητας Sparassis crispa – Σπάρασση η σγουρή γνωστός στην Κίνα ως 
«ασηµένιο αυτί» περιέχει µια αντιβιοτική ουσία τη σπαρασσόλη (Sparassol).  Τα 
καρποσώµατα του µύκητα χρησιµοποιούνται από την παραδοσιακή ιατρική ως φάρµακο 
για πνευµονικές παθήσεις και ως εµµηναγωγό (Fourrè 1985).   
 Είναι γνωστό πως τα µανιτάρια στην Άπω Ανατολή και συγκεκριµένα στην Κίνα 
και την Ιαπωνία θεωρούνται τροφή µακροζωϊας.  Έτσι, σήµερα θεωρείται πολύ πιθανό ότι 
το µικρό ποσοστό παθήσεων στεφανιαίας νόσου οφείλεται στη µεγάλη κατανάλωση 
µανιταριών του µύκητα Auricularia polytricha – Αουρικουλάρια η δασύτριχη που έχει 
αποδειχθεί ότι παρουσιάζει σοβαρή αντι-υπερλιπιδαιµική δράση (Pathak 1986). 

Ο µύκητας Lentinus edodes – Λεντίνος ο εδώδιµος γνωστός µε το κοινό του 
όνοµα Shiitake, καλλιεργείται στην Κίνα και Ιαπωνία από το 1100 π.Χ.  ∆ιάφορες 
φαρµακευτικές ιδιότητες αποδίδονται σήµερα στο µύκητα αυτό όπως αντικαρκινική, 



αντιβακτηριακή, αντι-ιολογική, αντιµυκητιακή καθώς και αντιχοληστερινική δράση.   Από 
το µυκήλιο αλλά και τα ξερά µανιτάρια εξάγεται ένας πολυσακχαρίτης µε το όνοµα 
Lentinan στον οποίο αποδίδονται όλες οι παραπάνω ευεργετικές δράσεις.  Η ουσία αυτή 
αποτελεί σήµερα εγκεκριµένο φάρµακο στην Ιαπωνία. Τα µανιτάρια του µύκητα όµως 
περιέχουν και 8 σηµαντικά αµινοξέα τα οποία εµποδίζουν καρδιακές παθήσεις 
ελαττώνοντας την πίεση και τη χοληστερίνη, ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστηµα, 
προκαλούν ευεξία, και ακόµη ελαττώνουν προσβολή από τη χρόνια ηπατίτιδα Β.  Έτσι 
δικαιολογηµένα οι λαοί της Άπω Ανατολής θεωρούν εδώ και αιώνες τα µανιτάρια ως 
τροφή µακροζωϊας. 
 
Παραδοσιακά σκευάσµατα σε άλλα µέρη του πλανήτη µας 

Στην Ινδία, η παραδοσιακή ιατρική χρησιµοποιεί τις καρποφορίες ενός µύκητα της 
οικογένειας Polyporaceae µε το όνοµα “phansomba” κατά της διάρροιας και της 
δυσεντερίας ενώ θεραπεύει και πληγές.  Πιστεύεται ότι το όνοµα “phansomba”  
αναφέρεται σε µερικά είδη του γένους Phellinus.  Οι αλεσµένες καρποφορίες ενός άλλου 
µύκητα της ίδιας οικογένειας, του Daedaleopsis flavida, χρησιµοποιούνται µε εισπνοή 
κατά του ίκτερου, ενώ περιδέραιο που κατασκευάζεται µε τα καρποσώµατα του µύκητα 
Phellinus gilvus και φοριέται επί 8 συνεχείς ηµέρες θεραπεύει νεφρική δυσλειτουργία.  
Έρευνα των µυκητικών φαρµακευτικών σκευασµάτων στις περιοχές Baiga και Bharia 
έδειξε ότι χρησιµοποιούνται 10 τουλάχιστον είδη (Rai et al. 1993, Harsh et al. 1999).  
Παραδοσιακά µυκητικά φάρµακα στη Mαλαισία περιλαµβάνουν το λειχήνα Usnea 
barbata κατά του κρυώµατος, τις κατακόκκινες καρποφορίες του µύκητα Pycnoporus 
sanguineus κατά της δυσεντερίας και τις καρποοφορίες του µύκητα Lignosus sacer κατά 
της φυµατίωσης. 

Στην Κεντρική Ινδία τα µανιτάρια του µύκητα Astreus hygrometricus – Άστρο το 
υγροµετρικό γνωστά µε την ονοµασία Savan Putpura χρησιµοποιούνται ως θεραπευτικό 
φάρµακο για εγκαύµατα (Rai et al. 1993).  Με τα σπόρια των µανιταριών του, που 
συλλέγονται εύκολα µε τη µορφή σκουρόχρωµης σκόνης από τους σποροδόχους σάκκους, 
σε µείγµα µε  σιναπέλαιο (του φυτού Brassica nigra) και σε αναλογία 1:1 παρασκευάζεται 
αλοιφή η οποία επαλείφεται 4-5 φορές την ηµέρα επάνω στα εγκαύµατα.  Και Ινδιάνοι της 
Β. Αµερικής χρησιµοποιούσαν τα σπόρια µανιταριών του γένους Astreus για την πρόληψη 
µολύνσεων µετά την αποκοπή του οµφάλιου λώρου και στην ωταλγία (Laessoe 1994). 

Η φαρµακευτική χρήση του µύκητα Meripilus giganteus – Μερίπιλος ο γιγάντιος 
διαδόθηκε στην Ινδία από τους Πορτογάλους.  Χρησιµοποιείται ως φάρµακο κατά της 
σιελόρροιας, της διάρροιας, της δυσεντερίας και για την επούλωση πληγών και τραυµάτων 
(Valdya and Rabba 1993).  Αλλά και τα καρποσώµατα του µύκητα Pycnoporus sanguineus 
– Πυκνόπορου του αιµατόχρωµου χρησιµοποιούνται στην Ινδία κατά της δυσεντερίας, 
των αφροδισίων νοσηµάτων, στην επιληψία, τα λεπρώδη φυµάτια και στη φλόγωση του 
δέρµατος (Valdya and Rabba 1993).  Επίσης στην Ινδία, τα µανιτάρια του µύκητα Phallus 
rubicundus – Φαλλού του κοκκινωπού που αναπτύσσονται σε δάση δενδροκάλαµου 
χρησιµοποιούνται κατά του τυφοειδούς πυρετού.  Το ίδιο αυτό µανιτάρι χρησιµοποιείται 
και στην Κίνα για τη θεραπεία πληγών, υποδερµικών ελκών, ψωρίασης, λέπρας, άνθρακα 
και συριγγίων.  Τέλος στη Νιγηρία, µανιτάρια του µύκητα Phallus aurantiacus – Φαλλού 
του πορτοκαλόχρωµου χρησιµοποιούνται από του παραδοσιακούς γιατρούς Yoruba στη 
θεραπευτική αγωγή της λέπρας. 

Στην Ινδονησία γίνεται χρήση των καρποσωµάτων του µύκητα Langermannia 
gigantea – Λανγκερµάνια η γιγάντια µε διάφορους τρόπους για πρηξίµατα, αιµορροϊδες, 
σπασµούς και ως στυπτική ουσία. 



Στον Καναδά, ξύσµα της υµενοφόρου επιφάνειας των καρποσωµάτων του µύκητα 
Ganoderma applanatum – Γανόδερµα το επίπεδο χρησιµοποιείται ως φάρµακο 
διεγερτικό και τονωτικό (Heim 1978). 

Στην Ιαπωνία τα µανιτάρια του µύκητα Flammulina velutipes – Φλαµουλίνα η 
βελούδινη θεωρούνται εξαιρετικά θρεπτικά και φαρµακευτικά.  Από τα µανιτάρια έχει 
αποµονωθεί η πρωτεϊνούχος ουσία φλαµουτοξίνη που έχει αντιϋπερτασικές και 
αντικαρκινικές ιδιότητες (Pathak 1986).  Στην Ευρώπη διεξάγεται έρευνα και στις 
αντιβακτηριακές του ιδιότητες.  Ο µύκητας καλλιεργείται στην Άπω Ανατολή και την 
Ευρώπη ενώ η παραγωγή καταλαµβάνει  την 3η θέση σε ποσότητα µετά το Αγαρικό το 
δίσπορο και τον Πλευρωτό τον οστρεώδη. 
 Οι Walleyn & Rammeloo (1994) αναφέρουν ότι στην Αφρικανική παραδοσιακή 
ιατρική οι µύκητες χρησιµοποιούνται λιγότερο από ότι στην Ασιατική.  Εν τούτοις 
παραθέτουν ένα κατάλογο µε µυκητικά σκευάσµατα.  Στη Β. Αµερική, οι Εσκιµώοι αν και 
θεωρούσαν τα µανιτάρια ως  περιττώµατα των κινούµενων αστεριών εν τούτοις 
χρησιµοποιούσαν τα Λυκόπερδα ως στυπτικά, µια πρακτική που εφάρµοζαν και οι 
Pawnees, οι Cherokees, οι Mohegans (Μοϊκανοί) και οι Navaho.  Οι Μάγια λέγεται ότι 
συνέλεγαν είδη του γένους Geastrum – Γαιάστρο για την ίδια χρήση. 
 Στη Νέα Γουϊνέα, οι Παπούα χρησιµοποιούσαν µανιτάρια ενός µύκητα παρόµοιου 
µε τον Armillaria mellea – Αρµιλάρια η µελιτόχρωµη  στις ρινορραγίες και στο βήχα 
(Shoeman 1991).  Από το µύκητα Α. η µελιτόχρωµη έχει σήµερα αποµονωθεί ουσία µε 
αντικαρκινική δράση (Pathak 1986).  Οι Παπούα χρησιµοποιούν και ένα είδος του γένους 
Mycena – Μυκήνη για τη θεραπεία πληγών και της ψωρίασης.  Ένα άλλο είδος του ιδίου 
γένους χορηγείται σε µητέρες ως ενισχυτικό της γαλουχίας (Shoeman 1991).  Για την 
ενίσχυση της γαλακτικής έκκρισης στην Ινδία χρησιµοποιείται από τη λαϊκή ιατρική ο 
µύκητας Xylaria polymorpha – Ξυλάρια η πολύµορφη.  Τα µανιτάρια του µύκητα 
αλευροποιούνται και αναµειγνύονται µε παλιό ζαχαροπλακούντα σε αναλογία 1:1.  Με τη 
ζύµη πλάθονται µικρά  χάπια και χορηγούνται στις γυναίκες σε δοσολογία 2 την ηµέρα 
µετά το φαγητό και για 5 ηµέρες. 

Στην έρηµο της Αραβικής Χερσονήσου οι Βεδουϊνοι χρησιµοποιούν µέχρι σήµερα 
καρποφορίες του µύκητα Terfezia για την θεραπεία ασθένειας των µατιών που αποδίδεται 
σε µόλυνση από την αιωρούµενη άµµο. 

Κλείνοντας θα αναφερθώ στους Rolf & Rolf 1925 οι οποίοι παρατηρούν “ότι η 
χρήση των µυκήτων στην ιατρική έχει σχεδόν εγκαταληφθεί ενώ οι µύκητες κινδυνεύουν 
να ξεχασθούν για τις φαρµακευτικές τους ιδιότητες”.  Αυτά αναφέρονται µόλις 3 χρόνια 
πριν την ανακάλυψη της πενικιλίνης.  Από τότε οι µύκητες όχι µόνον επανήλθαν στη 
σύγχρονη φαρµακολογία αλλά κυριάρχησαν στη φαρµακευτική βιοµηχανία ως πηγή 
αντιβιοτικών και ανοσοκατασταλτικών φαρµάκων αλλά και αντιχοληστερικών 
παραγόντων.  Το 1995, έξι από τα είκοσι φάρµακα µε τη µεγαλύτερη εµπορική διακίνηση 
στον κόσµο είχαν µυκητική προέλευση. 
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