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Mezi desítkami medicinálních hub stojí na pomyslném stupni vítězů – Královna rostlin.

Podporuje funkce  orgánů: Srdce, plíce, slezina, játra.

Obsahuje více než 250 látek s antivirovými, antibakteriálními i protirakovinnými účinky.

Má výrazné pozitivní účinky na kardiovaskulární systém, udržování normálního 

krevního tlaku i žádoucí hladiny cholesterolu a krevního cukru, mírní alergie.

Číňané považují Reishi za cennější než ženšen, zejména proto, že houba má čtyřikrát 

silnější antioxidační účinky než ženšen. Obsahuje triterpeny, které působí 

protinádorově, protizánětlivě, antialergicky, snižují krevní tlak, zlepšují funkce jater a 

působí cytotoxicky na mnoho typů nádorových buněk. Zpomalují tvorbu metastáz a 

dokážou zmírnit nežádoucí účinky chemoterapie. Adenosin příznivě působí na zdraví 

cév a na vegetativní nervový systém (migréna). Organické germanium na sebe váže 

těžké kovy a podporuje přenos kyslíku v krvi. Z minerálů obsahuje hlavně draslík, zinek, 

vápník, hořčík, mangan, germanium. Vitamíny B1, B2, B6, B12, vitamín C, E. 

GANODERMA  - Božská houba nesmrtelnosti
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DXN dodržuje proces organického pěstování, 
který respektuje zákony přírody a ekologie. Tento 
proces ochraňuje životní prostředí i konzumenty, 
avšak splnění požadavků na certifikované 
organické pěstování je pro firmy velmi obtížné a 
drahé. Vyplývá z toho, že společnost, která vlastní 
tyto certifikáty organického pěstování a 
zpracování (jako GAP, GMP, ISO, TGA), nabízí 
Ganodermu opravdu té nejvyšší kvality.

GANODERMA OBSAHUJE 3 HLAVNÍ SLOŽKY: 

polysacharidy (protizánětlivé, snižují cukr v krvi, protivředové, 
protinádorové, imunostimulant)

peptidoglykany (antivirové)
triterpeny (snížení lipidů, antioxidační, ganoderické kyseliny A a B)

Minerály: Fosfor, křemík, síra, draslík, vápník, hořčík, organické germanium, železo, sodík, 
zinek, měď, mangan. 
Škála přírodních fytonutrientů poskytuje Ganodermě schopnost širokého rozsahu 
terapeutických účinků. 



Imunostimulační
Protisklerotické 
Protizánětlivé
Analgetické (tlumící bolest)

Ochrana před radiací
Protirakovinné
Chemopreventivní 
(antioxidanty snižují riziko nežádoucích účinků cytostatik při onkologické léčbě)

Podporující spánek
Antibakteriální
Antivirové
Hypolipidemické (snížení tuků v krvi)

Protifibrotizační (proti zmnožení vazivové tkáně)

Ochrana jater
Pomoc při cukrovce
Protivředové
Ganoderma byla označena jako alternativní adjuvant 
(látka zesilující účinek vlastního léku nebo imunitní odpověď organismu) 
v léčení leukémie, nádorů, hepatitidy a cukrovky)

Terapeutické účinky GANODERMY:



Dr. Savera:

Poté,
co jsem se poprvé potkal s Ganodermou, 
jsem prostudoval spoustu výzkumů,
mluvil jsem s experty, 
přijímal zpětnou vazbu od konzumentů
i jejich osobní zkušenosti, 
a shrnul jsem její vlastnosti takto:

Ganoderma byla označena jako alternativní 
adjuvant (látka zesilující účinek vlastního léku nebo 
imunitní odpověď organismu) 
v léčení leukémie, nádorů, hepatitidy a cukrovky. 



Imunomodulace

Protizánětlivé účinky

Antioxidační účinky

Adaptogen

Výživnost

Přírodní diuretikum



IMUNOMODULACE

Imunitní systém je nejfantastičtější část nás. 
Díky němu jsme schopni přežít ve světě bez podlehnutí infekcím, útočících na nás 
každých 10 minut. Díky němu, když onemocníme, jsme schopni porazit chorobu a 
vrátit se zpět do stavu zdraví. Jedna z funkcí IS je chránit tělo odpovědí po napadení 
mikroorganismy, jako  jsou viry nebo bakterie, produkcí anti-tělísek nebo stimulací 
lymfocytů (typ bílých krvinek) k imunologické odpovědi. Je to podobné, jako když 
armáda brání zemi po napadení nepřítelem. A teď si představte, že ta samá armáda 
se obrátí proti vlastním lidem a snaží se je zabít a zničit. To by byla pro tuto zemi 
katastrofa. 
Za normálních podmínek imunitní odpověď nesmí být namířena proti buňkám 
vlastního těla. Nicméně v některých případech se imunitní buňky zmýlí a napadnou 
vlastní buňky, které by měly chránit. To může vest ke spoustě autoimunitních 
onemocnění. Existuje vice než 100 různých typů autoimunitních onemocnění, na 
které se stále hledá léčba. 



IMUNOMODULACE

IS také neustále usiluje o udržení homeostáze (udržování vnitřní rovnováhy), 
komunikuje s mikrobiotou, zajišťuje přestavbu tkání, zabývá se zraněními apod. Hlavní 
úkol IS je fyziologický; interakce s patogeny je jen jeho malou částí. Jako policie, která 
hlídá oblast, aby v ní nedocházelo k porušování zákonů, a která zajišťuje, aby v ní lidé žili 
ve vzájemné harmonii. Stejně tak se IS stará, aby fyziologické funkce probíhaly 
harmonicky. Pokud je tato vnitřní rovnováha udržována, člověk se cítí v pohodě. 
Spousta nemocí, kterými dnes trpíme, je způsobena fyziologickou nerovnováhou 
různých orgánů jako jsou slinivka, štítná žláza, játra, srdce atd. IS je začleněn do spousty 
fyziologických procesů, jako jsou např. metabolismus, kardiovaskulární systém apod.
Ganoderma vykazuje imunomodulační vlastnosti, pokud se konzumuje pravidelně a 
existuje hodně výzkumů, které to potvrzují. Konzumací Ganodermy pomáháme našemu 
IS tím, že mu jejím prostřednictvím dodáváme potřebné živiny, které zlepšují jeho 
funkce. Potkal jsem během mých cest po světě hodně lidí, kteří přísahali, že 
Ganoderma jim přinesla úlevu při jejich autoimunitních onemocněních jako jsou 
revmatismus, cukrovka 1. typu, lupénka, onemocnění štítné žlázy, autoimunitní 
hepatitida, vitiligo apod.



PROTIZÁNĚTLIVÉ ÚČINKY

Zánět je odpověď vašeho těla na stres, způsobený stravou, životním stylem nebo životním 
prostředím. Zánět je skutečná příčina všech chorob, ale vlastně je to pro tělo prospěšná 
odpověď tkáně, ve které došlo k poškození. To  může být způsobeno fyzicky, chemicky nebo 
biologicky. Klasickými příznaky zánětu jsou horkost, otok, zarudnutí, bolest a ztráta funkce. 
Zánět má příčinu v obnovování homeostáze tkáně, hraje hlavní roli v řešení infekcí, ale 
objevuje se i v oblastech bez infekcí. Nekontrolovaný zánět může vést k dalšímu poškození 
tkáně, chronickým zánětlivým onemocněním a poškození autoimunity s případnou ztrátou 
funkce orgánů. Zánět je společný jmenovatel pro Alzheimerovu chorobu, nemoci srdce, 
rakovinu a artritidu. Zánět je ovšem i příčina viditelných znaků stárnutí. Jedna z hlavních 
příčin zánětu jsou bakteriální, virové a plísňové infekce v krvi, v žaludku a 
v gastrointestinálním traktu. Konstantní fyziologický, emociální a fyzický stres zvedá hladinu 
kortizolu a vytváří zánět. Toxicita vzduchu, vody, stravy a těžké kovy, jako je rtuť, přispívají 
k vytvoření zánětu a jsou spojovány s nemocemi typu endometrióza a rakovina. Příliš tuku, 
cukru a bílkovin ve stravě, dlouhodobá dehydratace a konzumace velkého množství sody 
nebo kofeinu, nedostatek pohybu a nedostatek spánku mohou zvýšit zánět ve vašem těle. 
Buněčný zánět mění základní funkci buňky a tím i funkci orgánu. Proto klíčem ke zdraví a 
životní pohodě je snížení zánětu v těle. Bylo prokázáno, že Ganoderma vykazuje 
protizánětlivé účinky díky velkému obsahu polysacharidů a triterpenů. Může být použita ke 
snížení zánětu v těle, k likvidaci infekcí a ke zpomalení stárnutí. 



ANTIOXIDAČNÍ ÚČINKY

Oxidační stress se vyskytuje, pokud se molekula kyslíku rozdělí na jednotlivé atomy s 

nepárovými elektrony. Tělo je pod permanentními útoky oxidačního stresu. Elektrony 

potřebují být v páru. Tyto nepárové atomy, které se nazývají volné radikály, prohledávají 

tělo k nalezení elektronu ke spárování. To způsobuje poškození buněk, bílkovin a DNA. 

Volné radikály jsou spojovány s rakovinou, aterosklerózou, Alzheimerovou chorobou, 

Parkinsonovou chorobou a dalšími chorobami, včetně stárnutí. Složky, které vytváří volné 

radikály, nalezneme v jídle, v lécích, ve vzduchu, který dýcháme a ve vodě, kterou pijeme. 

Tyto složky jsou obsaženy také ve smaženém jídle, alkoholu, cigaretovém kouři, 

pesticidech a znečištěném ovzduší.



ANTIOXIDAČNÍ ÚČINKY

Volné radikály jsou pro život nezbytné. Schopnost těla přeměnit vzduch a jídlo v chemickou 

energii závisí na řetězové reakci volných radikálů. Volné radikály jsou stěžejní částí IS, 

pohybují se cévami a napadají cizí vetřelce. Nebezpečí volných radikálů spočívá ve 

skutečnosti, že jakmile jsou volné radikály vytvořeny, může se objevit řetězová reakce. 

První volný radikál vytahuje elektron z další molekuly, kterou tím destabilizuje a změní ji 

také ve volný radikál.  Tato molekula potom vytrhne elektron z další molekuly a vytvoří z ní 

další volný radikál. Tento domino efekt může poškodit celou buňku. Řetězová reakce 

volného radikálu může vest k porušení buněčné membrány, což může změnit vstupy a 

výstupy buněk a částečně nebo kompletně změnit funkci buňky. Řetězová reakce může 

změnit strukturu lipidu a uvěznit ji v arterii. Poškozené molekuly mohou zmutovat a 

vytvořit nádor nebo mohou tyto kaskádovitě probíhající poškození změnit kód DNA.



ANTIOXIDAČNÍ ÚČINKY

Oxidační stress se objeví, pokud se vyskytuje hodně volných radikálů a hodně buněčných 
poškození. Oxidační stress je spojován s poškozením proteinů, lipidů a nukleových kyselin. 
Několik studií z posledních dekád naznačuje, že oxidativní stres hraje hlavní roli v nemocech 
jako makulární degenerace (ztráta centrálního vidění),  kardiovaskulární choroby,  určité 
druhy rakoviny, dušnost, alkoholismus, Alzheimer, Parkinson, vředy a zánětlivá onemocnění 
jako artritida a lupus. Příznaky oxidativního stresu jsou únava, bolesti hlavy, citlivost na hluk, 
ztráta paměti, zmatenost, bolesti svalů a kloubů, vrásky a šedivé vlasy, zhoršující se zrak a 
snížená imunita. 
Lidské tělo přirozeně produkuje volné radikály, ale také antioxidanty k působení proti jejich 
poškozujícímu účinku. Přesto volné radikály často mnohonásobně převyšují množství 
antioxidantů. K udržení rovnováhy je potřeba stálý přísun antioxidantů z vnějších zdrojů.
Antioxidanty odstraňují volné radikály z krve. 
Spousta literatury dokládá, že fenol-chloroformová extrakce z Ganodermy (metoda 
používaná v molekulární biologii k izolaci DNA oddělením nukleových kyselin od proteinů a 
lipidů) má významnou schopnost zamezit vytváření volných radikálů a jejich vyhledávacích 
aktivit. Ganoderma je bohatá na oxidanty (cca 23 000 I.U’s. – americká jednotka pro Ampér) –
adenosin, vitamín C, D, B vitamíny + další vitamíny. Ganoderma obsahuje velké množství 
antioxidantů, které slouží ke snížení oxidativního stresu.



ADAPTOGEN

Aby se rostlina kvalifikovala jako adaptogen, musí být naprosto bezpečná a neobsahovat 
žádné toxické látky, musí mít široké využití pro zdraví a musí redukovat stres – mentální i 
fyzický. Adaptogeny významně zvyšují schopnost vašeho těla adaptovat se na stres, ať 
už je to hektické životní tempo, horko či chlad, vysoká nadmořská výška či něco jiného. 
Dodají tělu sílu, energii, výdrž, vytrvalost a zlepšují jasnost myšlení. Nadledvinky jsou 
endokrinní žlázy, které produkují množství hormonů včetně adrenalinu, steroidů a 
kortizolu.  Kortizol se nazývá hormon stresu, je tvořen v kůře nadledvinek a následně 
uvolněn do krve, která ho transportuje do celého těla. Téměř každá buňka obsahuje 
receptory pro kortizol, proto má kortizol nejrůznější účinky v závislosti na typu buněk, do 
kterých se dostane. Tyto účinky zahrnují kontrolu hladiny cukru a tím regulaci 
metabolismu, působí protizánětlivě, ovlivňují paměť, kontrolují rovnováhu soli a vody, 
ovlivňují krevní tlak a napomáhají správnému vývoji plodu. Zvyšující se hladina kortizolu 
a chronický stres mohou ovlivnit všechny fyziologické systémy vašeho těla, včetně 
štítné žlázy a nadledvinek. To může způsobit úzkost a podrážděnost, vést k přibírání na 
váze a ztrátě kostní hmoty, přispět ke vzniku cukrovky, rizika srdečních chorob a 
vyčerpat hladinu vaší energie.



ADAPTOGEN

Kortizol je také znám jako hormon stárnutí. Když se příliš zvýší hladina kortizolu, uvede vás 
to do stavu „boj nebo útěk“, což stimuluje váš sympatický nervový systém a vaše nadledvinky. 
Když tohle nastane, sníží se vylučování trávicích šťáv a zvýší se váš krevní tlak. To uvede vaše 
tělo do stavu permanentního stresu, což může zcela vyčerpat vaše nadledvinky, poškozovat 
váš trávicí trakt a zrychlit proces stárnutí.
Nedostatek kortizolu může vést k extrémní únavě a slabosti, narušení hospodaření s 
cukrem, narušení odpovědi IS a narušení produkce štítné žlázy. Nízká hladina kortizolu může 
vyústit v gastrointestinální potíže včetně chronického průjmu, zvracení, ztráty chuti k jídlu a 
ztráty váhy.  Lidé, kteří mají nízkou hladinu kortizolu, mohou také trpět nízkým krevním 
tlakem, což je odpověď na systematický nedostatek hormonů. Nízká hladina kortizolu 
způsobená sníženou produkcí hormonů  hypofýzy může vést k sexuálním dysfunkcím a 
reprodukčním problémům, snížení zájmu o sex, ztrátě periody u žen v reprodukčním 
období. Ženy po porodu, které vykazují nízkou hladinu kortizolu, mají sníženou tvorbu 
mateřského mléka. I neplodnost může být důsledkem nízké hladiny kortizolu.
Pokud chceme vypadat a cítit se mladší, být zdraví a netrpět zvýšenou únavou, starejme se 
o rovnováhu hladiny kortizolu v těle. K tomu dopomáhají adaptogeny. Adaptogen zlepšuje 
odpověď na stres obnovením fyziologických funkcí těla doplněním energie do nadledvinek.



ADAPTOGEN

Aby byla rostlina klasifikována jako adaptogen, musí splňovat tyto podmínky:
1/ Její konzumace nesmí způsobovat žádnou toxicitu.
2/ Musí mít schopnost navrácení funkce nebo systému do správného stavu 

(tzn. stejné dávkování někdy zvýší, někdy sníží fyziologické vlastnosti).
3/ Mechanismus účinků musí být způsoben více než jedním fyziologickým 

nebo farmakologickým procesem.
Ganoderma je bohatá na adaptogenní živiny, které mohou navodit rovnováhu hladiny 
kortizolu. To pomůže tělu vytvořit podmínky k příznivé odpovědi na stres. Ganoderma 
podporuje zdravou odpověď hypotalamu, hypofýzy a nadledvinek na stres. Ganoderma 
také ochraňuje játra a zlepšuje činnost ledvin. Tyto 2 orgány jsou částečně zodpovědné za 
metabolismus kortizolu. Hlavní oblastí metabolismu kortizolu jsou játra, rovněž i 
vylučování zbytkových produktů metabolismu kortizolu. Proto není překvapením, že 
Ganoderma je známá jako reduktor stresu a pokud je užívána pravidelně, usnadňuje 
zvládání stresu. Ganoderma je rovněž konzumována v kombinaci s kávou a čajem pro 
zlepšení jejich uklidňujícího účinku.



VÝŽIVNOST

Je rozdíl mezi výživou a výživností. Ačkoli výživnost znamená poskytování výživy a je 
spojována s výživou, pro mě má výživnost hlubší význam. Výživnost je funkční schopnost jídla 
nebo bylin zlepšit příjem živin a výdej toxinů z toho, co jíme nebo pijeme. Pro snadné 
porozumění použijme příklad, kdy se chcete dostat do určité části města. Protože jedete hlavní 
třídou, je tam hodně křižovatek a dostanete se do zácpy. Tato zácpa je výsledkem mnoha 
faktorů, ale zásadně ovlivní i vás. Představte si, že je tam ale parta policistů, projíždějící ulicí, 
která uvolní křižovatky, abyste mohli projet. To je to, co mám na mysli výživností – práce 
policistů v uvolňování cesty. Naše tělo je tvořeno mnoha systémy s různými cestami, které 
slouží k provádění jejich funkcí. Vlastně jsme takový integrovaný systém mnoha cest. Podle 
Ájurvédy jsou tyto cesty nazývány kanály. Klíč ke zdraví člověka je udržovat tyto cesty 
otevřené tak, aby volně proudily živiny pro vstřebání do těla a volně odcházely toxiny z těla 
ven. Existuje hodně bylin, které otvírají cesty metabolismu tak, aby obsah živin z toho co jíte, 
dosáhl každou buňku, pro kterou jsou živiny určené. Tyto byliny také otevírají vylučovací cesty 
tak, aby se odpad metabolismu dostal do vylučovacích orgánů, zpravidla do ledvin, k vyloučení 
z těla. Tyto byliny, které mají tuto duální schopnost, se nazývají vyživovací byliny. 



VÝŽIVNOST

Ganoderma funguje jako vyživovací rostlina. 

Ganoderma může rozhodně zlepšit hodnotu výživných doplňků zajištěním, aby byly 
správně vstřebány. Je také účinná jako čistící bylina, je účinná při čištění tělesných tkání 
od jejich odpadu a zajištění čistých orgánů pro zlepšení jejich funkcí. Proto je také 
nazývána čistící rostlina. 
Pravidelná konzumace Ganodermy zajišťuje otevřené a čisté metabolické cesty, což je 
velmi důležité u chronických nemocí jako jsou cukrovka a vysoký krevní tlak. Tyto její 
schopnosti mohou maximalizovat účinnost léků a předcházet projevům  jejich vedlejších 
účinků při dlouhodobém užívání. 



PŘÍRODNÍ DIURETICKÉ ÚČINKY

Život na zemi začal v oceánech a my lidé začínáme svůj život v plodové tekutině, která je 
tvořena z 99% vodou. Voda je podstatná pro náš život, jsme z velké části tvořeni vodou. 
Můžeme dlouhodobě přežít bez jídla, ale ne bez vody. Voda je klíčovou součástí života a 
hraje mnohem důležitější roli v našem životě, speciálně jak pro fyzické, tak i pro mentální 
zdraví.
Voda je hlavní složka našeho těla. Naše tělo je tvořeno ze 70 % vodou. Cirkuluje v našem 
těle, smíchaná s vitálními tekutinami, ale je přítomna i v našich buňkách. Je to prostředek 
k transportu kyslíku a potravy, ale také kysličníku uhličitého a zplodin metabolismu. 
Profesor Luc Montagnier, laureát Nobelovy ceny, je přesvědčen, že voda má paměť, a proto 
v ní může být zárodek choroby i po zničení infekce. Masaru Emoto, japonský vědec a 
fotograf, prohlásil, že lidské vědomí ovlivňuje molekulární strukturu vody. Já jsem osobně 
přesvědčen, že voda je neutrální, ale jako namalované plátno má v sobě zakódované 
zprávy. Proudící voda je život a stagnující voda může vést ke smrti. Voda protéká mnoha 
našimi systémy a čistí je. Za vylučování vody jsou zodpovědné hlavně ledviny a kůže. Když 
se voda zablokuje v našich systémech, trpíme na edémy (otoky). To se zpravidla děje 
v kyselém prostředí těla, kde ochranné mechanismy těla způsobí zadržení vody. 



PŘÍRODNÍ DIURETICKÉ ÚČINKY

Zatímco malé množství zadržené tekutiny se nemusí jevit jako velký problém, v těle to 
může způsobit vážné zdravotní problémy podle místa, kde se to děje. 
Například tekutina zadržená v plicích může způsobit srdeční selhání, neboť způsobuje 
jejich ztvrdnutí při dýchání. Pokud se to děje často, může se to stát osudným. 
Podobně akumulace tekutiny v kloubech může způsobit pohybové potíže. 
Stejně tak akumulace  tekutiny v dutině břišní, v hrudníku nebo v plicích může být pro náš 
život ohrožující. 
Anémie může také způsobit zadržení tekutiny a tím způsobit další různé metabolické 
poruchy.  
Použití přírodních diuretik v naší stravě pomáhá čištění těla snížením zadržovaných tekutin.  
Většina nápojů jako káva, čaj, čokoláda, které denně konzumujeme, jsou přírodní 
diuretika. Ganoderma je silné přírodní diuretikum a může pomoci čistit tkáně v těle. To 
pomáhá snížit otoky, vysoký krevní tlak, glaukom (zelený zákal), osteoporózu a ledvinové 
kameny. Vzpomínám si, že jsem ji sám použil při ledvinových kamenech a zapůsobila přímo 
zázračně – pomohla mi vyloučit 8,5 mm velký kamínek močí. Díky způsobu, jak Ganoderma 
pracuje v těle, může být užívána jako každodenní doplněk. Vyživuje tělo, čistí ho a udržuje 
homeostázu, což je potřebné k životu bez nemocí a pro udržení mládí po delší dobu.



FYTOCHEMICKÉ PŮSOBENÍ GANODERMY
MÁ TYTO ÚČINKY:

Adaptogen
Analgetikum
Antiagregační 
(protisrážlivé)
Proti stárnutí
Protialergické
Protibakteriální
Proti křečím
Proti zánětům
Antioxidační
Protirakovinné
Protivirové

Cytotoxické (likvidace infekcí, virů …)
Usnadňuje vykašlávání
Ochrana jater
Zvýšení nízkého tlaku
Snížení krevního cukru
Snížení vysokého tlaku
Snížení triglyceridů
Imunostimulant
Uvolňující
Ochrana před radiací
Uklidňující



VĚDECKÉ VÝZKUMY
2015 - 2017

Tělo houby Lingzhi obsahuje polysacharidy, triterpeny, steroidy, aminokyseliny, proteiny, 
kumarin glykosidy, nukleosidy, alkaloidy, těkavé oleje, pryskyřice, lipidy, minerály. Podhoubí 
má podobné složky, ale obsah triterpenů je nižší. Ve sporech jsou nenasycené a nasycené 
mastné kyseliny, polysacharidy, nukleotidy, triterpeny atd.
Aktivní složky Ganodermy a její farmakologické účinky přitáhly zájem velkých 
farmaceutických firem a společností pro medicínský výzkum se zaměřením nalézt aktivní 
složky v Ganodermě, které jí poskytují její sílu a účinnost, o kterých by  následně mohly 
prohlásit, že léčí jakékoli nemoci.
Důkazy potvrzují, že Ganoderma má biomedicinální význam, protože obsahuje množství 
bioaktivních složek, hodně činitelů biologické odpovědi, které aktivují IS pro mnohačetné 
obranné funkce. Zápisy výzkumů potvrzují, že Ganoderma vykazuje protirakovinné 
působení.
PubMed je dostupný vyhledávač,  zpřístupňující především  MEDLINE databázi odkazů a výsledky 
výzkumů a biomedicinálních studií. NLM (Národní knihovna medicíny spojených států) při Národním 
institutu zdraví udržuje databázi jako část  vstupního systému vyhledávání informací – federativní 
vyhledávač nebo web portál, který umožňuje uživatelům vyhledat spoustu oddělených vědeckých 
databází při Národním centru  pro biotechnologické informace (NCBI).
PubMed shromažďuje více než 27 milionů citací z biomedicinální literatury z MEDLINE, vědeckých 
časopisů a online knih. Rád bych sdílel na následujících stránkách nejnovější výzkumy převzaté z PubMed  

(2015 – 2017), které potvrzují medicinální hodnotu Ganodermy.

(V knize je uvedeno 53 výzkumů, v tomto výtahu z knihy je použito 30 z nich).



PROTIRAKOVINNÁ
AKTIVITA 

U RAKOVINY PLIC

1/ Ověření protirakovinné aktivity triterpenoidů 
v Ganodermě lucidum
Du GF1, Wang HX1, Yan Z1, Liu LY2, Chen RY2.
Účel: Bylo prohlášeno, že triterpenoidy v Ganodermě 
lucidum mají protirakovinnou aktivitu. Nicméně, 
protinádorový cíl je stále nejasný. Současná studie 
byla navržena ke zjištění protirakovinné aktivity 
triterpenoidů v Ganodermě lucidum na různé 
rakovinné buňky a předpovědět jejich potenciální cíle 
virtuálním prověřováním.
Závěr: Touto virtuální metodou, kombinovanou s MTT  
testem můžeme uzavřít, že ganoderická kyselina Y má 
protirakovinné účinky, speciálně na rakovinu plic a 
ganoderická kyselina Z2 stejně jako ganoderon B 
v určitém rozsahu měla také protirakovinné účinky. 
Nicméně, protirakovinný mechanismus je potřeba 
dále studovat. 
Terapeutická hodnota: Zjištění mohou poskytnout 
základ pro vývoj protirakovinných léků.



ZÁNĚTY
TENKÉHO STŘEVA

3/ Polysacharidy získané z podhoubí Ganodermy 
lucidum zmírňují poškození tenkého střeva vyvolané 
indometacinem působením GM-CSF z makrofágů
Nagai K1, Ueno Y2, Tanaka S3, Hayashi R3, Shinagawa 
K1, Chayama K1.
Účel: Současná studie zjišťovala preventivní účinek ve 
vodě rozpustném extraktu z podhoubí Ganodermy 
lucidum (MAK) imunologickou funkcí a polysacharidy 
z MAK na indometacinem vyvolané ileitidě u myší. 
Indometacin je nesteroidní, protizánětlivý lék běžně 
užívaný na redukci horečky, bolesti, tuhosti a otoku při 
zánětu.
Závěr: Ukázalo se, že peritoneální makrofágy (PMs) 
stimulované prostřednictvím MAK přispívají 
k protizánětlivé odpovědi díky granulocytům 
makrofágů (bílé krvinky pohybující se podél stěn cév) 
střevo stimulujícím faktorem (GM-CSF) při poškození 
v tenkém střevě vyvolané indomethacinem.
Terapeutická hodnota: Polysacharidy z podhoubí 
Ganodermy lucidum mohou být látkami, které 
vyvolávají protizánětlivý účinek.



KARCINOM
NOSOHLTANU

4/ Triterpenoidy z Ganodermy lucidum potlačují aktivaci EBV antigenu, 

stejně tak potlačují i telomerázu

Zhen DS1, Chen LS2.

Účel: Karcinom nosohltanu (NPC) je zhoubné onemocnění, které ohrožuje 

zdraví člověka. V této studii bylo provedeno fytochemické ověření 

k nalezení účinných prostředků pro potlačení infekce Epstein-Barr viru 

(EBV), které je spojeno s karcinomem nosohltanu.

Závěr: K objasnění účinků triterpenů z Ganodermy lucidum byl proveden test 

zaměřený na aktivaci potlačení EBV antigenů a na předcházení 

potenciálnímu karcinomu nosohltanu. Všechny triterpeny vykázaly 

významný potlačovací efekt jak na EBV EA, tak na CA aktivaci při 16 nmol. 

Při 3,2 nmol všechny složky mírně potlačovaly aktivaci obou antigenů. 

Aktivace telomerázy byla potlačena těmito triterpenoidy při 10µM. Bylo 

demonstrováno molekulární zkrácení touto složkou.

Terapeutická hodnota: Byly vyhodnoceny fyziochemické vlastnosti těchto 

složek k objasnění jejich lékům podobných účinků. Tyto výsledky poskytly 

důkaz pro použití těchto triterpenoidů a celé Ganodermy lucidum při léčení 

karcinomu nosohltanu.

Telomeráza je enzym, který je schopen prodlužovat konce chromozomů (tzv. 

telomery). Telomeráza za normálních okolností pracuje pouze v dělících se 

zárodečných buňkách. V klasických tělních buňkách je naopak její funkce 

blokována, výjimkou jsou však nádorové buňky, které si tím zřejmě otevírají 

vrátka pro mnohonásobné dělení. Když mají nádorové buňky zablokovanou 

telomerázu, po 23 – 26 děleních umírají.



ALZHEIMEROVA
CHOROBA

8/ Patologické změny v APP/PS-1 na modelech 

transgenních myší léčených připravky 

z Ganodermy lucidum

Qin C1, Wu SQ2, Chen BS3, Wu XX1, Qu Ky2, Liu 

JM4, Zhang GF4, Xu YF1, Shu S2, L1, Li YY1, Zhu 

H1, Huang L1, Ma CM1, Xu YH1, Han YL1, Lu YZ1.

Účel: Výzkum na ověření účinnosti Ganodermy 

lucidum v léčení APP/PS-1 na modelu 

transgenních myší s Alzheimerovou chorobou.

Závěr: Ganoderma lucidum může rozpustit a 

snížit senilní plaky a neurofibrilární změť 

v mozku AD myší a také zredukovat amyloidní 

angiopatii.

Terapeutická hodnota: Ganoderma lucidum 

může pomoci ve zpomalení progrese 

Alzheimerovy choroby.



KOMPLIKACE
OBEZITY

13/ Ganoderma lucidum snižuje obezitu u myší modulací a 

přestavbou prospěšné mikrobioty

Chang CJ, Lin CS, Lu CC, Martel J, Ko YF, Ojcius DM, Tseng 

SF, Wu TR, Chen YM, Young JD, Lai HC

Účel: Obezita je spojována s poškozujícím chronickým 

zánětem a střevní disbiosou. Ganoderma lucidum je 

medicinální houba používaná v Tradiční čínské medicíně 

s anti-diabetickým efektem. V této studii  prokazujeme, že 

vodní extrakt z podhoubí Ganodermy lucidum redukuje 

tělesnou hmotnost, zánět a inzulínovou rezistenci (u 

cukrovky 2. typu) u myší krmených vysokotučnou stravou.

Závěr: V této studii prokazujeme, že Ganoderma lucidum a 

její vysoce molekulární polysacharidy mohou být použity 

jako prebiotika k udržení prospěšného mikrobiomu a 

k prevenci s obezitou spojených metabolických 

onemocnění.

Terapeutická hodnota: Tato studie vrhá světlo na přínosy 

použití Ganodermy lucidum jako doplňku stravy u 

obézních pacientů k předcházení komplikací obezity.



OCHRANA JATER

15/ Ochrana jater díky polysacharidům 

z Ganodermy lucidum proti chloridu 

uhličitému, vyvolanému jaterním poškozením 

v precizně řezaných plátcích jater kapra

Liu Y1, Zhang C1, Du J2, 3, Jia R2,3, Cao L2,3, 

Jeney G4, Teraoka H5, Xu P6,7, Yin G8,9,10.

Účel: Cílem této studie je prověřit ochranné 

účinky polysacharidů z Ganodermy lucidum 

vůči chloridu uhličitému vyvolanému toxicitou 

jater u jater kapra (ve zkumavce).

Závěr: Výsledky ukazují, že polysacharidy 

z Ganodermy lucidum mohou ochránit před 

chloridem uhličitým (vyvolaným jaterním 

poškozením) potlačením peroxidace lipidů, 

zvýšením aktivity antioxidačních enzymů a 

potlačením imunitní odpovědi na zánět.

Terapeutická hodnota: Ganoderma lucidum 

může být účinná jako doplněk ochraňující játra.



RAKOVINA
TLUSTÉHO STŘEVA

16/ Podávání vodního extraktu z Ganodermy 

lucidum krysám reguluje sekundární žlučové

kyseliny, střevní mikroflóru, muciny (hlen, sliz) a 

propyonáty, důležité u rakoviny tlustého střeva

Yang Y1, NirmagustinaDe1, Kumrungsee T1, Okazaki 

Y2, Tomotake H3, Kato N1.

Účel: Vyšetření základního mechanismu prevence 

vzniku nádorů v tlustém střevě u hlodavců po 

podávání Reishi houby.

Závěr: Výledky ukazují, že extrakt z Reishi má 

dopad na zdraví povrchu střeva regulací 

sekundárních žlučových kyselin, mikroflóry, mucinů 

a propionátů, které souvisí s rakovinou tlustého 

střeva.

Terapeutická hodnota: Tato studie vrhá světlo na 

přínosy podávání Ganodermy lucidum jako 

prevence či léčby rakoviny tlustého střeva.



17/ Zaměření Ganodermy lucidum na signalizaci rakoviny plic

Gill BS1, Navgeet2, Kumar S3.

Účel: Rakovina plic způsobuje obrovské množství úmrtí v populaci 

a farmaceutické společnosti potřebují nové léky jako alternativu, ať 

už syntetické nebo přírodní, zaměřené na rakovinu plic. Konvenční 

léčba způsobuje nežádoucí vedlejší účinky, proto jsou u rakoviny 

plic používány přírodní produkty jako žádoucí léčebná alternativa.

Hlavní biosložky Ganodermy lucidum jsou především terpeny, 

polysacharidy a proteiny, které jsou zkoumány pro jejich různé 

aktivity vedoucí od apoptózy (smrti buněk) až k autofagii (buňka 

požírá sama sebe).

Závěr: Biosložky Ganodermy lucidum aktivují receptory 

plazmatické membrány a iniciují různé signalizace vedoucí 

k nukleárnímu faktoru-kB, fosfoinositidě 3-kináze, Akt, a savčímu cíli 

rapamycinu při rakovině. Biosložky regulují expresi různých genů 

zapojených do buněčného cyklu, imunitní odpovědi, apoptózy a 

autofagie při rakovině plic.

Terapeutická hodnota: Tento přehled poprvé osvětluje 

neoddělitelnou roli Ganodermy lucidum a jejích biosložek při 

rakovině plic.

RAKOVINA
PLIC



DIABETES

18/ Účinek medicinálních hub na buňky krve u diagnózy diabetes

Vitak T1, Yurkiv B1, Wasser E1, Sybirna N1.

Účel: Diabetes je třetí nejčastější neinfekční choroba vedoucí k časné 

invaliditě a vysoké úmrtnosti. Metabolická onemocnění způsobená 

nedostatkem inzulínu významně překáží funkci homeostázi, což mění 

fyzické, biochemické a funkční vlastnosti buněk krve. To ovlivňuje 

funkce červených krvinek při transportu kyslíku, reologické vlastnosti 

krve, funkce buněk zodpovídajících za imunitu, stejně jako proces 

apoptózy. Použití medicinálních hub jako je Ganoderma lucidum 

může pomoci při snižování hladiny cukru a proti anémii.

Závěr: Náš výzkum ukazuje potvrzené hypoglykemické a 

protianémické aktivity podhoubí medicinálních hub Agaricus 

brasiliensis a Ganoderma lucidum na streptozotocinem indukovaném 

diabetetu u krys. Také jsme prokázali, že prášek z podhoubí má 

membrány ochraňující vlastnosti. Byly prokázány pozitivní účinky 

těchto dvou medicinálních hub v procesu normalizace parametrů 

leukocytů a potlačení apoptózy bílých krvinek u diabetických myší.

Terapeutická hodnota: Použití medicinálních hub při léčení diabetu a 

prevence vývoje druhotných komplikací by mohlo představovat nový 

účinný přístup k léčení této choroby.



DYSFUNKCE
MOČOVÉHO
MĚCHÝŘE

ZBYTNĚNÍ
PROSTATY

21/ Účinky spor Ganodermy lucidum na oxidativní stres močového 

měchýře králíků užitím modelu in vivo (v živém organismu) při 

ischemii (nedostatečné zásobení krve srdečním svalem) /reperfuzi 

(obnovení toku krve k orgánům po srdečním infarktu nebo mrtvici)

Lewin RM1,2, Xia L3, Wei W3, Sculer C4, Leggett RE4, Lin AD3,5,6.

Účel: Oxidativní stres hraje významnou roli u specifických onemocnění 

patofyziologie (poruchy spojené s nemocemi nebo zraněním) a 

v procesu stárnutí. Současná studie byla navržena k ověření 

schopnosti Ganodermy lucidum zmenšit poškození při 

ischemii/reperfuzi snížením oxidativního stresu.

Závěr: Naše studie prokazuje, že ischemie následovaná reperfuzí 

vyústila ve významné snížení vtažitelnosti močového měchýře a snížila 

kontraktilní stimulace. Léčba králíků Ganodermou lucidum kompletně 

potlačila negativní účinky při ischemii/reperfuzi na vtažitelnost 

močového měchýře a na  kontraktilní stimulace.

Terapeutická hodnota: Ganoderma poskytuje vynikající ochranu 

funkcí močového měchýře po ischemii/reperfuzi (oxidativní stres) a 

může být doplňující volbou pro lidi trpící druhotnou dysfunkcí 

močového měchýře až po benigní hyperplazii prostaty a obstrukční 

dysfunkce močového měchýře.



RAKOVINA PRSU

22/ Použití Ganodermy lucidum potlačuje proliferaci a 

migraci rakovinných buněk prsu potlačením signalizace 

Wnt/β-cateninu

Zhang Y1.

Účel: Medicinální houba Ganoderma lucidum prokázala 

slibné protirakovinné účinky. Nicméně, molekulární 

mechanismus této aktivity na rakovinné buňky zůstává 

neobjasněn. Abnormální aktivace signální dráhy Wnt/β-

cateninu je příčinou mnoha typů rakoviny, včetně rakoviny 

prsu. Vyšetřovali jsme účinek Reishi na signální dráhu 

Wnt/β-cateninu a objasnění molekulárního mechanismu 

jejího účinku na potlačení buněk rakoviny prsu.

Závěr: Výsledky poskytují důkazy, že Reishi potláčí růst 

buněk rakoviny prsu a jejich migraci potlačením 

signalizace Wnt/β-cateninu, ukazují, že Reishi může být 

potenciální, přírodní blokátor rakoviny prsu.

Terapeutická hodnota: Slibná adjuvantní terapeutická 

výživa pro ženy s rakovinou prsu.



KOLOREKTÁLNÍ
ZHOUBNÝ NÁDOR

23/ Protirakovinný účinek vodního extraktu spor z 

Ganodermy lucidum na kolorektální zhoubný 

nádor  in vitro a in vivo (ve zkumavce a v živém 

organismu)   Na K1, Li K1, Sang T1, Wu K1, Wang 

Y1, Wang X1.

Účel: Tato studie ověřila protirakovinný účinek a 

účinný mechanismus spor Ganodermy lucidum na 

kolorektální nádor in vivo a in vitro.

Závěr: Toto je první studie, která ukazuje, že spory 

z Ganodermy lucidum potláčí vznik kolorektálního 

zhoubného nádoru regulací genů zodpovědných za 

polyferaci buněk, oběh buněk a apoptózu.   

Terapeutická hodnota: Toto zjištění ukazuje, že 

spory z Ganodermy lucidum mají 

chemopreventivní účinek na kolorektální zhoubný 

nádor a mohly by sloužit jako slibný 

protirakovinný prostředek pro klinické aplikace.



RAKOVINA PRSU
A KŮŽE

30/ Veškeré triterpeny Ganodermy lucidum 

vyvolávají apoptózu (buněčnou smrt) v MCF-7 

buňkách a utlumení DMBA vyvolaném rakovinou 

prsu a rakovinou kůže u pokusných zvířat

Smina TP1, Nitha B2, Devasagayam  TP3, 

Janardhanan KK4.

Účel: Triterpeny Ganodermy lucidum byly oceněné 

pro své apoptózu vyvolávající a protirakovinné 

účinky.

Závěr: Bylo zjištěno, že veškeré triterpeny 

Ganodermy lucidum snižily průměr rakovinných 

buněk u zvířat a prodloužily dobu latence nádoru u 

obou typů zvířat. Výsledky ukázaly sílu cytotoxicity  

a protirakovinných účinků triterpenů Ganodermy 

lucidum.

Terapeutická hodnota: Tato studie otevírá cestu 

k rozvoji bezpečného chemoprotektivního 

prostředku přírodního původu.



STÁRNUTÍ PLETI

32/ Polysacharidy Ganodermy lucidum chrání fibroblasty 

před UVB zářením, vyvolávajícím předčasné stárnutí pleti

Zeng Q1, Zhou F1, Lei L1, Chen J1, Lu J1, Zhou J2, Cao K3, 

Gao L1, Xia F3, Ding S1, Huang L4, Xiang H4, Wang J1, Yiao 

Y5, Xiao R5, Huang J1. 

Účel: Tradiční čínská medicína uvádí účinky Ganodermy 

lucidum po více než tisíce let. Hlavní aktivní složka 

Ganodermy – polysacharidy – vykazují regulaci IS, 

antitumorové účinky a významný antioxidační efekt.

Cílem této studie  bylo prověřit účinnost mechanismu 

polysacharidů,  spojeného s potlačením předčasného 

stárnutí pleti, vyvolaném UVB zářením in vitro.

Závěr: Tyto výsledky ukazují, že polysacharidy Ganodermy 

lucidum chrání fibroblasty před předčasným stárnutím 

pleti vyloučením oxidativního stresu, vyvolaného UVB 

paprsky.

Terapeutická hodnota: Tato zjištění ukazují, že léčba 

polysacharidy Ganodermy lucidum může nabídnout novou 

strategii v léčení předčasného stárnutí pleti.



KARDIOPROTEKTIVNÍ
ÚČINEK 

36/ Protirakovinné složky Ganodermy lucidum vykazují 

kardiovaskulární ochranný účinek regulací cirkulární 

exprese RNA   Xie YZ#1,2, Yang F#3, Tan W3, Li X1,4,, 

Jiao C2, Huang R3, Yang BB4,5.

Účel: K ověření účinku oleje ze spor Ganodemy lucidum 

u kardiovaskulárních onemocnění jsme použili příčné 

zúžení aorty u myší k modelaci tlaku kardiomyopatie 

způsobené přetížením. 

Závěr: Zjistili jsme redukci exprese genů spojených se 

srdečními chorobami, včetně původního kruhového RNA 

circ-Foxo3. Naše data tudíž poskytují důkazy o 

Ganodermě lucidum jako o účinném 

kardioprotektivním prostředku, garantujícím další 

předklinické zkoumání.

Terapeutická hodnota: Ganoderma lucidum vykazuje 

silný kardioprotektivní účinek.



KOLOREKTÁLNÍ
ZHOUBNÝ NÁDOR

38/ Ribonukleáza izolovaná z divoce rostoucí Ganodermy 

lucidum potlačila autofagii a vyvolala apoptózu v 

kolorektálních rakovinných buňkách

Dan X1, Liu W2, Wong JH1, Ng TB1.

Účel: Houba Ganoderma lucidum byla konzumována v Číně 

po tisíciletí jako lék na podporu zdraví a dlouhověkosti. Díky 

svým výjimečným a mnohanásobným léčebným účinkům 

získala Ganoderma lucidum významnou pozornost 

výzkumníků a postupně byly odhalovány její chemické 

složky, stejně jako její uznávané účinky použitím moderních 

výzkumných metod. Zde jsme zdokumentovali izolaci 

ribonukleázy - proteinu Ganodermy lucidum 

s protirakovinnými účinky na kolorektální rakovinné buňky.

Závěr: Naše zjištění ukazují, že ribonukleáza z Ganodermy 

lucidum může být jedna z bioaktivních složek, které 

přispívají k protirakovinným aktivitám v kolorektálních 

rakovinných buňkách.

Terapeutická hodnota: Prokázané protirakovinné účinky 

Ganodermy lucidum v kolorektálních rakovinných buňkách.



NEUROLOGICKÉ
CHOROBY

EPILEPSIE

39/ Účinky ganoderických kyselin na epileptiformní únik 

hipokampálních neuronů; postřehy ze změn BDNF,TRPC3 a 

apoptózy

Yang ZW, Wu F, Zhang SL.

Účel: Spory Ganodermy lucidum  vykazují protiepileptické účinky. 

Nicméně bude potřeba dalších výzkumů k lepšímu pochopení 

mechanismu účinků spor Ganodermy lucidum.

V této studii byly použity primární hipokampální neurony v živých 

organismech k posouzení intervenčních účinků ganoderických 

kyselin na epileptiformní únik hipokampálních neuronů a expresi 

BDNF a TRPC3, s pomocí imunofluorescence, MTT metody a 

průtokové cytometrie.

Závěr: Ganoderické kyseliny mohou nepřímo potlačit klíčící 

mechová vlákna a upravit synaptické rekonstrukce podporou 

exprese BDNF a TRPC3. Mimo to ganoderické kyseliny vykazují 

ochranné účinky hipokampálních neuronů podporou přežití 

neuronů a obnovením poškozených neuronů.

Terapeutická hodnota: Neuroprotektivní a neuroregenerativní 

vlastnosti Ganodermy mohou pomoci u mnohých neurologických 

chorob jako je například epilepsie.



SNÍŽENÍ 
CHOLESTEROLU

40/ Cholesterol snižující vlastnosti a prebiotický účinek Ganodermy 

lucidum v C57BL/6 u myší

Meneses ME1, Martínez-Carrera D2, Torres N3, Sánchez-Tapia M3, 

Aguilar-LÓpez M3, Morales P2, Sobal M2, Bernabé T2, Escudero H2, 

Granados-Portillo O3, Tovar AR3.

Účel: Medicinální houby obsahují bioaktivní složky se slibnými účinky na 

různé kardiovaskulární rizikové biomarkery. Kmeny Ganodermy lucidum 

mexického původu nebyly dosud studovány. Standardizovaný extrakt 

Ganodermy lucidum byl podán myším C57BL / 6 krmeným dietou s 

vysokým obsahem cholesterolu a srovnán s léčivem simvastatinem. 

Byl posuzován účinek extraktů na sérum biochemických parametrů, na 

obsah jaterních tuků, na metabolismus cholesterolu a na složení 

správné mikrobioty.

Závěr: V několika případech vykazovaly extrakty Ganodermy lepší 

výsledky na metabolismus tuků než lék simvastatin. Mechanismus 

aktivity k redukci hladiny cholesterolu je zprostředkován α-glukany a β-

glukany z Ganodermy, které podporují sníženou absorpci cholesterolu 

ve střevě, stejně jako vyšší vylučování fekální žlučové kyseliny a 

cholesterolu. Probiotické účinky extraktů Ganodermy upravovaly 

složení správné mikrobioty a produkovaly zvýšení laktobacilů ve 

srovnání s kontrolní skupinou, skupinou se stravou bohatou na 

cholesterol a skupinou, které byl podáván simvastatin.

Terapeutická hodnota: Ganoderma může být užívána jako doplněk 

snižující tuky, spolu se stravou, cvičením a udržováním správné váhy.



PLICNÍ FIBRÓZA

41/ Ochranná role polysacharidů Ganodermy lucidum na 

bleomycin, vyvolaný plicní fibrózou u krys

Chen J1, Shi Y2, He L3, Hao H4, Wang B5, Zheng Y4, Hu C6.

Účel: Účelem této zprávy bylo ověřit ochranné účinky 
polysacharidů Ganodermy lucidum na bleomycin, vyvolaný 
plicní fibrózou u krys.
Závěr: Naše studie demonstrovala léčbu polysacharidy 
Ganodermy lucidum 100-300mg/kg po dobu 28 dní, vedoucí 
k významné redukci plicního indexu, infiltraci buněk zánětu 
a uložení kolagenu u krys s bleomycinem, vyvolaným plicní 
fibrózou, který je spojován se zvýšenou hladinou 
glutathionu, glutathionperoxidázy, katalázy a 
superoxiddismutázy a sníženého obsahu malondialdehydu a 
hydroxyprolinu v plicích.
Terapeutická hodnota: Výsledky vykázaly, že polysacharidy 
Ganodermy lucidum sehrály pozitivní ochrannou roli u plicní 
fibrózy a byly schopny zvýšit antioxidační schopnost plic. 



PARKINSONOVA
CHOROBA

ALZHEIMEROVA
CHOROBA

42/ Polysacharidy Ganodermy lucidum ochraňují před účinky 

neurotoxinu MPP(+) a rotenonu (insekticid) vyvoláním apoptózy v 

primárních dopaminergních buněčných kulturách potlačením oxidačního 

stresu 

Guo SS1, Cui XL1, Rausch WD2.

Účel: Oxidativní stres hraje klíčovu roli v progresivním 

neurodegenerativním onemocnění u Parkinsonovy choroby, která je 

zodpovědná za invalidizující motorickou abnormalitu u více než 6,5 

milionů lidí po celém světě. Polysacharidy jsou hlavní aktivní složka 

z Ganodermy lucidum, která je charakteristická svými antioxidačními, 

protirakovinnými a imunomodulačními vlastnostmi. V této studii byly 

použity primární dopaminerické buněčné kultury připravené 

z embryonálního středního mozku myší k ověření neuroochranných 

účinků působení mechanismu polysacharidů Ganodermy lucidum na 

degeneraci  dopaminergických neuronů, vyvolanou neurotoxinymetyl-4-

fenylpyridinem a rotenonem.

Závěr: Naše studie ukazuje, že  polysacharidy Ganodermy lucidum mají 

neuroprotektivní vlastnosti vůči MPP(+) a rotenonové neurotoxicitě 

potlačením oxidativního stresu v primárních mezencefalických 

dopaminergních buněčných kulturách díky jejich antioxidačním 

aktivitám.

Terapeutická hodnota: Ganoderma může být užívána jako účinný 

doplněk při neurodegenerativních stavech jako jsou Parkinsonova 

choroba a Alzheimerova choroba.



OCHRANA PŘI
CHEMOTERAPII

43/ Účinek polysacharidů Ganodermy lucidum na únavu 

spojenou s chemoterapií

Ouyang MZ1, Lin LZ2, Lv WJ1, Zuo Q1, Lc Z1, Guan JS3, 

Wang ST3, Sun LL3, Chen HR3, Xiao ZW3.

Účel: V této studii byly testovány účinky polysacharidů 

Ganodermy lucidum na přibývání na váze, růst nádorů, 

čas přežití a biochemické markery při únavě spojené 

s chemoterapií u myší.

Závěr: Výsledky ukazují, že polysacharidy Ganodermy 

lucidum mohou zlepšit únavu spojenou s chemoterapií 

regulací zánětlivé odpovědi, oxidativního stresu a redukcí 

nefrotoxicity.

Terapeutická hodnota: Ganoderma slouží jako prospěšný 

doplněk lidem podstupujícím chemoterapii nebo těm, 

kteří plánují chemoterapii, k redukci škodlivých 

vedlejších účinků specifické únavy.



METASTÁZOVÁNÍ
ZHOUBNÝCH

NÁDORŮ

44/ Superkritický-CO2 extrakt spor Ganodermy lucidum 

potláčí migraci (šíření) buněk cholangiokarcinomu 

(karcinom žlučníku) obrácením epiteliální-mezenchymální 

transformace

Li L1, Guo HJ2, Zhu LY1, Zheng L1, Liu X3.

Účel: Předmětem této studio bylo zjistit účinek spor 

Ganodermy lucidum na transformaci růstového faktoru

beta 1, vyvolaného buňkami epitelovo-mezenchymálního 

přechodu buněk cholangiokarcinomu.

Závěr: Naše zjištění poskytují nové důkazy, že extrakt spor 

Ganodermy lucidum potláčí migraci cholangiokarcinomu in 

vitro (ve zkumavce) potlačením TGF-β1-indukovaného 

EMT.

Terapeutická hodnota: Extrakt spor Ganodermy lucidum 

může být klinicky použit v prevenci a léčbě metastázování 

zhoubných nádorů.



KOŽNÍ
SARKOIDÓZA

45/ Řešení kožní sarkoidózy po lokální aplikaci Ganodermy 

lucidum

Saylam Lurtipek G1, Ataseven A2, Kurtipek E3, 

Kucukosmanoglu I4, Toksoz MR5.

Účel: Ganoderma lucidum se používá v čínském a 

japonském lékařství jako bylinný léčebný prostředek přes 

2 000 let. Studie ukazují, že Ganoderma má antialergické, 

antioxidační, protirakovinné, protivirové a protizánětlivé 

vlastnosti. Přehled literatury odhalil, že nejsou žádné 

studie ověřující použití Ganodermy pro léčení kožních 

chorob. V této studii dokumentujeme případ 44letého 

muže, který používal mýdlo obohacené o Ganodermu 

lucidum a kozí mléko po dobu 3 dnů v léčbě prstencové 

kožní sarkoidózy. 

Závěr: Pacient vykázal téměř kompletní regresi (ústup) lézí.

Terapeutická hodnota: Antialergické, antioxidační, 

protirakovinné, protivirové a protizánětlivé vlastnosti  

Ganodermy mohou být použity pro své přínosy pro externí 

aplikaci při různých kožních problémech.



RAKOVINA
PLIC A PROSTATY

46/ Nový cytotoxický gymnomitrane seskviterpen 

z těla Ganodermy lucidum

Binh PT, Descoutures D, Dang NH, Nguyen NP, Dat NT.

Účel: Nový seskviterpenoid typu gymnomitrane, 

gymnomitrane-3a,5a,9β, 15-tetrol (1) byl izolován 

z těla houby Ganoderma lucidum. Byla objasněna 

jeho struktura použitím spektroskopické metody.

Závěr: Tato složka významně potláčí růst inhibitoru

receptoru kináze tyrosinu z epidermálního růstového 

faktoru EGFR-TKI rezistentní lidské rakoviny plic A549 

a lidské buněčné linie rakoviny prostaty PC3.

Terapeutická hodnota: Ganoderma lucidum by 

mohla být účinný nutriční doplněk, který by mohl 

podpořit léčbu rakoviny plic a prostaty.



CHOROBY LEDVIN

47/ Peptidy polysacharidů Ganodermy lucidum ochraňují 

před ischemickým reperfuzním poškozením ledvin 

působením proti oxidačnímu stresu

Zhong D1, Wang H1, Liu M1, Li X1, Huang M1, Zhou H1, Lin 

S2,3, Lin Z1,2, Yang B1.

Účel: Peptidy polysacharidů Ganodermy lucidum 

prohledávají volné radikály, které jsou klíčovým faktorem v 

patogenezi reperfuzního poškození ledvinové ischémie. 

Cílem této studie bylo určit, jestli by peptidy polysacharidů 

Ganodermy lucidum mohly utlumit patogenezi 

reperfuzního poškození ledvinové ischémie působením 

proti oxidativnímu stresu.

Závěr: Tyto výsledky ukazují, že ochranný účinek peptidů 

polysacharidů Ganodermy lucidum vůči patogenezi 

ischemického reperfuzního poškození ledvin může působit 

díky redukci oxidativního stresu, díky zmírnění na stresu 

závislé mitochondriální apoptózy a apoptózy erytrocytů, 

způsobené nadměrným oxidativním stresem ledvin.

Terapeutická hodnota: Ganoderma lucidum  vykazuje 

ledviny ochraňující vlastnosti  a může sloužit jako prospěšný 

doplněk při péči o ledviny, speciálně u diabetu.



CHOROBY LEDVIN

48/ Lingzhi laktony z Ganodermy lucidum zlepšují u myší 

adriamycin, vyvolaný neuropatií

Yan YM1, Wang XL2, Zhou LL3, Zhou FJ2, Li R4, Tian Y3, Zuo 

ZL2, Fang P2, Chung AC5, Hou FF6, Cheng YXz.

Účel: Ve východní Asii jsou různé druhy Ganodermy široce 

známé pro své medicinální účinky  k léčení rakoviny, 

nespavosti a onemocnění ledvin. Triterpenoidy a 

polysacharidy byly považovány dlouhou dobu za hlavní 

složky genů Ganodermy. Současná studie ověřuje u myší 

účinky lingzhi laktonů na adriamycin, vyvolaný neuropatií.

Závěr: Výsledky testů in vitro a in vivo dokladují, že lingzhi 

laktony B by mohly ochránit před poškozením ledvin 

zvýšením aktivity antioxidantů a potlačením zánětu.

Terapeutická hodnota: Výsledky rozšířily pochopení 

tradičního použití Ganodermy a poskytly slibná zjištění, 

která mohou být prospěšná při projektování léčiv vůči 

chorobám ledvin.



PLEŠATĚNÍ

49/ Inhibiční aktivity některých bylin tradiční čínské medicíny 

vůči testosteronu 5α-reduktáze na růst vlasů u myší, jimž byl 

podáván testosteron

Zhang B1, Zhang RW2, Yin XQ1, Lao ZZ1, Zhang Z1, Wu QG1, Yu 

LW1, Lai XP3, Wan YH2, Li G4.

Účel: Hodně prostředků tradiční čínské medicíny bylo 

používáno po stovky let pro udržení černé barvy vlasů i pro 

výživu vlasů a dnes je hodně z nich běžně používáno v čínských 

bylinných šamponech k výživě vlasů a k podpoře růstu vlasů. 

Tato studie byla provedena ke sledování inhibitorů 5α-

reduktáze, ohodnocení jejich účinků na podporu růstu vlasů in 

vivo, a dále na ověření účinků na androgenní metabolismus a 

expresi 5α-reduktáze II ve vlasových folikulích.

Závěr: Extrakt Ganodermy lucidum a dalších bylin vykazuje 

silnou aktivitu potlačení 5α-reduktáze. Naše studie může 

podpořit vývoj nové generace bylinných doplňků s jasnějším 

materiálním základem farmakodynamiky pro léčbu androgenní 

alopecie (plešatění).

Terapeutická hodnota: Ganoderma může pomoci při 

androgenní alopecii (plešatění) a při obnově růstu vlasů.



FIBROMYALGIE
bolestivost, 

tuhnutí, špatný
fyzický stav

50/ Ganodema lucidum zlepšuje fyzickou zdatnost u žen 

s fibromyalgií

Collado Mateo D1, Pazzi F2, Dominguez Muňoz FJ3, Martín 

Martínez JP4, Olivares pR5, Gusi N6, Asuar JC4.

Účel: Fibromyalgie je chronické onemocnění 

charakteristické všeobecnou bolestivostí, tuhnutím, 

špatným fyzickým stavem, neposilujícím spánkem a s tím 

spojenou špatnou kvalitou života.

Závěr: Ganoderma lucidum je typ houby, která vykazuje 

několik přínosů u různé populace. Cílem této studie je 

vyhodnotit účinek 6týdenní léčby Ganodermou lucidum a 

Ceratoniou siliqua na fyzickou zdatnost u pacientů trpících 

fibromyalgií.

Terapeutická hodnota: Tyto výsledky ukazují, že 

Ganoderma lucidum může být prospěšný doplněk stravy 

ke zvýšení fyzické výkonnosti u pacientů trpících 

fibromyalgií.



RAKOVINA PROSTATY

51/ Veškeré triterpeny Ganodermy lucidum potláčí růst 

buněk rakoviny prostaty vyvoláním zamezení růstu a 

apoptózou 

Wang T1,2, Xie ZP3, Huang ZS4, Li H5, Wei AY6, Di JM7, 

Xiao HJ8, Zhang ZG9, Cai LH10, Tao X11, Qi T12, Chen 

DL13, Chen J14.

Účel: V této studii byly léčeny jedna imortalizovaná 

lidská normální prostatická epiteliální buněčná linie a 

dále čtyři lidské buněčné linie rakoviny prostaty

(LNCaP, 22Rv1, PC-3,DU-145) různými dávkámi 

triterpenů Ganodermy lucidum a po různá časová 

období.

Závěr: Výsledky ukázaly, že  triterpeny Ganodermy 

lucidum potláčí růst buněk rakoviny prostaty 

vyvoláním zastavení růstu těchto buněk a jejich 

buněčnou smrtí.

Terapeutická hodnota: Ganoderma lucidum může být 

použita jako účinný terapeutický lék při rakovině 

prostaty.



OCHRANA JATER

52/ Účinek ochrany jater trtiterpenoidy Ganodermy lucidum 

vůči oxidativnímu poškození vyvolaném terc-butyl 

hydroperoxidem v lidských jaterních buňkách HepG2. (Terc-

butylhydroperoxid je velmi reaktivní, hořlavý a toxický. Má 

žíravé účinky na kůži a sliznice a při vdechnutí způsobuje 

dušnost.)

Wu JG1, Kan YJ1, Wu YB1, Yi J2, Chen TQ3, Wu JZ1. 

Účel: Triterpeny Ganodermy se ukázaly jako důležitá 

bioaktivní složka Ganodermy lucidum. Polyporaceae se široce 

používají pro léčení a ochranu před chronickou hepatopatií u 

různých etiologií. 

Předmětem této studie je lépe porozumět 

hepatoprotektivním účinkům triterpenoidů Ganodermy 

lucidum k podpoře jejího použití  jako doplňku stravy u  

farmaceutického a medicínského průmyslu.

Závěr: Naše výsledky ukázaly, že triterpenoidy Ganodermy 

lucidum  měly silný ochranný účinek při oxidativním 

poškození, vyvolaném BHP v HepG2 buňkách, proto 

navrhujeme jejich potenciální využití pro ochranu jater.

Terapeutická hodnota: Ganoderma může být použita jako 

účinný doplněk pro ochranu jater.



HEMOLÝZA
rozpad

červených krvinek

ANÉMIE

53/ Ústní podávání Ganodermy lucidum krysám 

vystaveným olovu chrání erytrocyty před hemolýzou. 

Hemolýza je rozpad červených krvinek provázený 

uvolněním krevního barviva — hemoglobinu. Nasazeno 

proti anémii

Hossain S1, Bhowmick S1, Islam S1, Rozario L1, Jahan S1, 

Hassan M1, Sarkar M1, Choudhury BK2, Ahmed S1, Shahjalal 

H1.

Účel: Studovali jsme dlouhodobé ústní podávání octanu 

olovnatého (PbA) na citlivost krys na hemolýzu a zda může 

být tato citlivost snížena krmením krys extraktem 

Ganodermy lucidum. Byly sledovány 3 skupiny krys. 

Kontrolní, vystavená PbA, a přijímající Ganodermu 

luciduma + PbA.

Závěr: Stupeň hemolýzy byl významně nízký ve skupině 

s Ganodermou a octanem olovnatým, současně se 

zlepšením jaterních parametrů. Shrnuto: Studie ověřila, že 

podávání Ganodermy lucidum může minimalizovat olovem 

vyvolanou hemolýzu a související oxidativní toxicitu.

Terapeutická hodnota: Ganoderma může chránit před 

toxickou hemolýzou.



 

Tabulka tradičního 
použití léčivých hub



CO JE
DXN GANODERMA?

Ganoderma tělo houby 
(spory)

Ganoderma podhoubí

RG kapsle, prášek GL kapsle, prášek



Živiny v RG obsahují více než 200 aktivních složek 
s vysokou účinností a mají na tělo tyto příznivé účinky:

JAKÉ PRODUKTY VYRÁBÍ DXN Z GANODERMY?

CO JE DXN GANOCELIUM (GL)?

Ganoderma podhoubí

RG kapsle
RG prášek

GL kapsle
GL prášek

CO JE DXN REISHI MUSHROOM PRÁŠEK?

 Reishi Mushroom prášek: 1 dóza odpovídá 60 kapslím RG a GL
 Prášek umožňuje jednodušší konzumaci rozmícháním ve vodě, rychle se vstřebává
 Tato forma smíchaného prášku RG a GL je vhodná pro lidi, kteří potřebují vyšší dávkování RG a GL

 GL vyvíjí v těle silnou protirakovinnou aktivita
obsahuje 80% polysacharidů (RG 30%)

 Polysacharidy v GL obnovují funkci kostní dřeně
 GL je dodavatel kyslíku, je tonikum pro mozek
 GL redukuje hladinu cukru a oživuje funkce slinivky
 GL dodává spektrum enzymů pro podporu trávicího systému
 GL obnovuje správné funkce v těle

 RG odstraňuje toxiny z těla
 RG snižuje lepivost krve, odstraňuje bloky v kapilárách
 RG zlepšuje cirkulaci krve
 RG stabilizuje naše emoce (redukuje účinky stresu)
 RG posiluje imunitní systém
 RG preventuje degeneraci buněk
 RG harmonizuje funkce těla

REISHI MUSHROOM 
prášek

UŽÍVÁNÍ:

CO JE DXN REISHI GANO (RG)? 

Ganoderma spóry

1 - 3 kapsle denně
nebo dle potřeby i více UŽÍVÁNÍ:

1 - 3 kapsle denně
nebo dle potřeby i více

Živiny v GL obsahují spektrum enzymů, vitamínů a minerálů
a mají na tělo tyto příznivé účinky:



je nositelkou zdraví, síly a dlouhověkosti. Je velkou pomocnicí posilující zdraví a kondici, působí tedy preventivně, zabraňuje vzniku nemocí. Když je už 
nemoc přítomná, zmírňuje její průběh a podporuje hojivé a uzdravující procesy. Její využití je tedy univerzální s malým rizikem nežádoucích účinků. 
Množství účinných látek, kterých je více než 400, dělá z Ganodermy velmi všestrannou houbu. Její zdraví ovlivňující vlastnosti jsou potvrzovány 
vědeckými postupy. Studie jsou prováděny na buněčných kulturách, je využívána v léčebných postupech humánní medicíny.  

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou pouze pro referenční a vzdělávací účely. Nejsou určeny jako 
náhrada za doporučení kvalifikovaných zdravotních profesionálů. DXN nedoporučuje a neobhajuje osobní 
diagnózy a osobní léčbu v žádném rozsahu. V případě, že máte zdravotní stav, který vyžaduje zdravotní vyšetření 
a léčení, je důležité abyste navštívili profesionálního zdravotního pracovníka.

- snižuje alergickou
reaktivitu

- působí proti 
infekčním patogenům

- ochraňuje jaterní tkáň

- zpomaluje 
degenerativní procesy
v organismu

- posiluje obranné
funkce imunitního 
systému proti infekcím
a nádorovému bujení - ovlivňuje průběh 

cukrovky

- posiluje psychiku

- upravuje hladinu
cholesterolu

- upravuje hodnoty 
krevního tlaku

- posiluje sliznici 
žaludku- neutralizuje nebezpečné 

volné radikály

GANODERMA (REISHI) 



3 měsíce stará Ganoderma připravená ke sklizni



Mycelium (podhoubí – zárodky mladých plodnic)
vykazuje vysokou enzymatickou aktivitu 
a jak ukazují poslední vědecké výzkumy, 
účinné látky jsou v myceliu zastoupeny
ve větším množství než v plodnicích.
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Informace obsažené v tomto dokumentu jsou pouze pro referenční a vzdělávací účely. Nejsou určeny jako náhrada za doporučení kvalifikovaných zdravotních profesionálů. 
DXN nedoporučuje a neobhajuje osobní diagnózy a osobní léčbu v žádném rozsahu. Pokud Váš zdravotní stav vyžaduje zdravotní vyšetření a léčení, je důležité, abyste navštívili 
profesionálního zdravotního pracovníka.


