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MAI-REI SHIITAKE STAR #5845
Složení a účinky složek

Grifola frondosa (Maitake, Polyporaceae) je potravní houbou, jejíž mycelium je v Asii 
používáno už stovky let. Používá se při léčbě novotvarů, AIDS, chronickém únavovém 
syndromu, hepatitidě, senné rýmě, diabetu, hypertenzi, hyperlipidemii a jako prostředek 
pro snížení tělesné hmotnosti.

Mycelium obsahuje především kyselé β-glukany, které vykazují antitumorovou aktivitu 
(6), mají také imunostimulační efekt a aktivují NK-buňky, cytotoxické T-buňky a IL-1. Po-
dávání myceliální hmoty může zvýšit kvalitu života u lidí s novotvary, snížit bolestivost, 
mírně snížit symptomy choroby.

Terapeuticky se podává 500 – 1000 mg sušeného mycelia 2 – 3× denně mezi jídly.
Lentinus edodes (houževnatec jedlý, Pleurotaceae) má pozitivní vliv na funkci imunit-

ního systému, hypercholesterolémii, hyperlipidémii a hypertenzi. Polysacharidy především 
glukany lentinan s β-(1-3) a (1-6) glykosidickými vazbami stimuluje činnost makrofágů, 
lymfocytů T, syntézu interleukinů a TNF-α. Lentinan prokazatelně mírnil kachexii a po-
lydipsii indukovanou TNF-α u potkanů. Vyznačuje se také protinádorovou a antivirovou 
aktivitou, ale nejvýrazněji se preparáty z této houby uplatňují v prevenci rizikových faktorů 
kardiovaskulárních onemocnění. Potkanům se spontánně se rozvíjející hypertenzí byly 
podávány s potravou buď práškované plodnice houževnatce; došlo k poklesu krevního tlaku a VLDL, avšak koncentrace 
LDL zůstala nezměněna. V jiném případě přidání plodnic trsnatce do potravy způsobilo snížení množství jaterních lipidů 
a upravení hyperlipidémie. Dále byl prokázán také antidiabetický účinek. Jednou z látek částečně zodpovědných za anti-
hypercholesterolemický efekt produktů z L. edodes byl identifikován eritadenin a jeho deoxyderivát.

Lentinus edodes se často používá ve směsi s dalšími druhy z důvodů potenciace účinků.
V produkci potravinářských výrobků se používá.
Vzhledem k tomu, že se jedná o potravní houbu, nejsou stanoveny terapeutické dávky.
Ganoderma lucidum (lesklokorka lesklá, Ganodermataceae) je dřevokazná houba, v jejíž plodnicích jsou popsány 

polysacharidy typu β-(1-6) a (1-3) glukanů a arabinogalaktany. Mají kromě protinádorové také imunostimulační aktivitu. 
Zvyšují produkci cytokinů, interleukinů, interferonů a podporují funkci natural killer (NK) buněk a lymfocytů T. Glykany 
ganoderany A a B snižovaly koncentraci glukózy v krvi u myší s hyperglykémií, mechanismem spočívajícím ve zvýšení 
hladiny inzulínu v plasmě a stimulací jaterních enzymů zodpovědných za metabolismus glukózy. Polysacharidy spolu 
s dalšími obsahovými látkami plodnic zmírnily poškození jaterní tkáně u králíků s biliární obstipací a u potkanů intoxi-
kovaných CCl4. U výtažků z této houby byla klinicky prokázána schopnost potlačovat agregabilitu trombocytů a expe-
rimentálně u králíků hypotenzívní efekt snížením tonusu sympatiku. Ganodermové kyseliny (směs oxidovaných derivátů 
lanosterolu) výrazně inhibovaly biosyntézu cholesterolu. Obsahové látky charakteru triterpenů potlačovaly aktivitu ACE. 
Plodnice tohoto druhu houby jsou v Číně (a v asijské oblasti) používány po dlouhou dobu jako léčivo, jehož účinky lze 
shrnout: byly u nich nalezeny antivirové, antitumorové, zvýšení imunity, libida, snížení krevního tlaku, cholesterolu, vlivu 
stresových faktorů na organismus, pozitivní účinky na oběhový systém, tonizace ledvin, působení proti bronchiálnímu 
astmatu, hepatoprotektivní efekt. Zároveň jsou zdrojem chitinu a chitosanu.

Toto probiotikum je používáno buď ve formě samostatného (tekutého) extraktu, nebo se mísí mleté plodnice jednotli-
vých druhů do kompozitních produktů.

Protože se jedná o materiál běžně používaný v potravinářství, nejsou u něj určovány detailně terapeutické dávky. 
Průměrná dávka mletých plodnic lesklokorky je 1800 – 3000 mg/den.

Lykopen (ψ,ψ-karoten, all-trans-lykopen) je oranžovým karotenoidním barvivem, přítomným především v plodech 
zralého rajčete. Má antikancerogenní, antiaterogenní aktivitu (patrně inhibice HMG-CoA a snížení syntézy cholesterolu de 
novo) – působí proti oxidačnímu stresu. Byl však prokázán také mechanismus neantioxidační: tlumení buněčné signalizace 
(zabránění nekontrolovaného růstu buněk), stimulace gap junciton communication mezi buňkami, suprese karcinogenem 
indukované fosforylace reagulačního proteinu p53 a Rb antionkogenů a zastavení buněčného dělení ve fázi G0-G1 bu-
něčného cyklu. Látka také může snižovat buněčnou proliferaci indukovanou insulin-like growth factory.

Jako léčivo se nepoužívá, je přítomen v běžných potravinách rostlinného původu.
Denní dávka je doporučována mezi 5 – 15 mg.
Astaxanthin je červený karotenoidní pigment, který je jedním z nejúčinnějších antioxidantů. Snižuje oxidativní poško-

zení tkání, má hepatoprotektivní aktivitu, chrání organismus před UV zářením, má ochranný účinek na zažívací ústrojí 
a existuje domněnka, že tlumí růst Helicobacter pylori v žaludku. Působí také protizánětlivě a stimuluje imunitu. Velmi 
výrazně tlumí růst rakovinných nádorů.

V produkci potrvinářských výrobků se používá.
Obvyklá denní dávka se pohybuje v rozmezí 3 – 10 mg.

Předpokládaný účinek

Produkt je určen k prevenci a při léčbě zhoubných onemocnění a ke zvýšení imunity organismu (všech pět složek se 
vzájemně potencuje: 3 čínské houby a karotenoid(y).)

Maximální dávka

2× denně 1 kapsle mezi jídly (na lačno), zapít vodou nebo ovocnou šťávou (nemá být zapíjena mlékem ani v nejbližší 
chvíli být použity mléčné výrobky (jogurty, tvaroh).
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Toxicita, vedlejší účinky

V případě mycelia Grifola frondosa nejsou popisovány žádné nepříznivé vedlejší účinky. Protože existují nedostateč-
néúdaje o vlivu obsahových látek na plod a vývoj mléka, nedoporučuje se podávání produktů v proběhu těhotenství a při 
laktaci. Grifola frondosa nevykazuje interakci s léčivými rostlinami a dalšími potravními doplňky. Může slabě interagovat 
s antidiabetickou terapií.

Lentinus edodes je prost toxicity a mycelium je možné používat v průběhu těhotenství a při laktaci.
Toxicita, vedlejší reakce, interakce a kontraindikace u plodnic Ganoderma lucidum nejsou známy.
Lykopen interaguje s některými léčivy: současné podání cholestyraminu snižuje biologickou dostupnost lykopenu. Totéž 

platí v případě colestipolu, minerálních olejů, pektinu a orlistatu. Současná aplikace β-karotenu, MCT a potravinářských 
olejů zvyšuje absorpci lykopenu.

Astaxanthin je látkou netoxickou, nebyly u ní pozorovány žádné vedlejší reakce ani interakce s jinými látkami.


