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Mycologie is de wetenschap over de geneeskracht van paddenstoelen om aandoeningen en ziekten te bekampen op basis van wetenschappelijk onderzoek 
op mens en dier. De wetenschapper in mycologie is een mycoloog. Mycotherapie is het gebruik van de therapeutische waarde van paddenstoelen bij 

patiënten.

De vele gezondheidsclaims van paddenstoelen heeft wetenschappers ertoe aangezet om onderzoek te doen naar de werkzame substanties die effecten 
hebben op de gezondheid. En dit naar aanleiding van de eeuwenoude ervaringen van de geneeskracht van bepaalde paddenstoelen in de Oosterse 
geneeswijzen. 

Helaas maakt de moderne wetenschap in het Westen nog vaak de fout om zich te focussen op de werking van één actieve substantie die dan moet worden 
afgezonderd en scheikundig nagemaakt terwijl het principe van de Oosterse geneeskunde steeds de samenhang van alle substanties belangrijk vindt. Het zijn 
juist de onderliggende synergiën van alle elementen samen die zowel een helend als een preventief effect hebben

De eerste wetenschappelijke onderzoekingen dateren van 1974. In Japan, snel gevolgd door de USA hebben veel klinische studies aangetoond dat bepaalde 
substanties in paddenstoelen zijn gevonden die een complement zijn aan een kankerbehandeling met chemo- en/of radiotherapie. Paddenstoelen werden 
dan ook gebruikt als een hulpmiddel bij de klassieke kankertherapie zoals chemo en radiotherapie. 

Ook het zoeken naar ‘nieuwe’ geneesmiddelen die minder agressief zijn en minder nocief heeft het onderzoek naar de geneeskrachtige effecten van 
paddenstoelen een nieuwe stimulans gegeven.

Steeds meer wetenschappelijke onderzoekingen wijzen op positieve effecten van paddenstoelen bij diverse aandoeningen. 

Zij worden ook steeds vaker ingezet als versterker van het immuunsysteem.

Recente wetenschappelijke onderzoekingen tonen aan dat paddenstoelen zelfs degeneratieve aandoeningen aankunnen zoals AD, ALS, autisme …

De wetenschap van medicinale paddenstoelen

mycologie   - mycotherapie



Wat zijn nu die geneeskrachtige effecten van paddenstoelen ?

 Hematologische effecten (bloedcellen)

 Cardiovasculaire effecten

 Metabolische effecten

 Antivirale effecten

 Antibacteriële effecten

 Antikanker en antitumor

 Antioxidant

 Anticholesterol

 Positieve werking op organen en ingewanden (nieren, lever, maag, milt, pancreas, hart, longen, darmen, blaas)

 Positieve invloed op zenuwen, het zenuwstelsel en een betere doorbloeding van de hersenen
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1. Historie

in het Oosten Shen Nong Bencaojing tussen 1e eeuw BC en 250 AD

Classic of Poetry ca 10-7 BC

Wu shi er Bing Fang 158 BC

ca 1500 BC vedas

6e eeuw BC Sushruta Samhita

in het Westen Ötzi : de Oostenrijkse ijsmummi › 5300 jaar = fomes fomentarius

23-79 AD vermelden Romeinse schrijvers het gebruik van paddenstoelen bij koorts, ademnood, 
epilepsie en tuberculose.

Rond 1928 werd penicilline gewonnen uit schimmels. 

en vanaf 600 AD veel uitwisseling tussen Arabische en Europese
heelmeesters



Shen Nong Bencaojing / Divine Farmer’s Materia Medica

In de Bencaojing groepeert Shennong helende kruiden en planten in 3 categorieën waarvan de paddenstoelen in de opperste categorie vallen.
De eigenschappen van deze opperste klasse kruiden zijn:

- zij zijn niet toxisch,
- zij versterken het lichaam, 
- zij werken eerder preventief omwille van hun mild effect waardoor een lang gebruik mogelijk is,
- zij kunnen ook worden curatief ingezet omwille van hun sterk helend effect waardoor zij op korte termijn kunnen worden gebruikt,

- zij kunnen dienen als hulpmiddel bij constitutionele suppletie, bevorderen de algemene gezondheid en voorkomen klachten.
Unschuld schreef in “Medicine in China”:

 “The nature of the drugs in the upper class is quite capable of expelling illnesses. 
But the strength and function of these substances is gentle; they do not produce hasty results. 
If these drugs are consumed over years and months, though, a very beneficial effect is inevitable. 
All illnesses will be overcome and one's existence will be extended. 
The way of Heaven is characterized by humaneness and creation. Therefore, it is said that the effect of these drugs corresponds to Heaven. 
The 120 drugs of this class should be referred to as representing the months yin, mao, chen, and si [note: these are months of spring and early 
summer]. 
They correspond to the time when all things come to life and flourish.“ 

In het oosten



The Medicine of the Divine Farmer onderscheidt drie categoriën in de Materia Medica, helende, medicinale en preventieve.

Paddenstoelen klassificatie

Reishi – Lingzhi - (Ganoderma lucidum) Superior

Cordyceps - Dong Chong Xiacao
(Cordyceps sinensis) 

Superior

Poria - Fuling (Poria cocos) Superior

Auricularia - Heimuer (Auricularia auricula) Average

Polyporus - Zhuling (Polyporous umbellatus) Inferior



In het westen

De hogere categorie van paddenstoelen worden ingedeeld in 2 groepen:

1e zijn de ascomyceten zoals cordyceps, aspergillus, penicilline
De hoogontwikkelde ascomyceten zijn al meer dan 400 miljoen jaar aanwezig op onze aarde.

2e zijn de basidiomyceten bevatten doorgaans alle eetbare paddenstoelen zoals hericium, coriolus, reishi, poliporus, poria, agaricus blazei,    
chaga etc ….

Er zijn meer dan 30,000 paddenstoelen bekend en in gebruik waarvan slechts enkele de therapeutische waarde wetenschappelijk is vastgesteld.

Goed om weten is dat paddenstoelen een zelfstandig leven leiden waarvan de cellen een celkern bevat.
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DEEL I HET RIJK DER PADDENSTOELEN

2. Paddenstoelen in het plantenrijk

Geneeskrachtige paddenstoelen OTCG seminarie 2015                                                                                                 © Wilfried Legein

a) Paddenstoelen versus planten

b) De wonderbaarlijke wereld van schimmels in de natuur

c) Schimmeldraden / hyfen

d) Mycelium
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Het eerste wat bij een paddenstoel zien is het vruchtlichaam, en soms de stengel van een schimmel.  

Een paddenstoel zit “ingeworteld” en dat noem “mycelium” vergelijkbaar met het wortelgestel van een plant of een boom. 

Vanuit het mycelium worden voedingsstoffen onttrokken aan de gastheer (plant, boom, takken etc). 

Zo helpen de verteringsprocessen van paddenstoelen bij de opruiming van dode of bijna dode substraten.

 Fotosynthese bij planten.

 Opname van koolstofdioxide – energieopnamen via licht en zon - fotosynthese – afgave van zuurstof (chlorofylactische eigenschappen -
groenvorming)

 Symbiose bij paddenstoelen

 Opname van substanties uit oud en afgestorven materie – onttrekken de levenssappen van de gastheer – omzetten in eigen levensvatbare 
substanties voornamelijk suikers – substanties vasthouden

DEEL I HET RIJK DER PADDENSTOELEN

2. Paddenstoelen in het plantenrijk

a) fotosynthese versus symbiose
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DEEL I HET RIJK DER PADDENSTOELEN

2. Paddenstoelen in het plantenrijk

b) de wonderlijke wereld van schimmels

Geneeskrachtige paddenstoelen OTCG seminarie 2015                                                                                                 © Wilfried Legein

De biodiversiteit van schimmels is uniek in de natuur 

Schimmels planten zich zowel geslachtelijk als ongeslachtelijk voort.
De geslachtelijke voortplanting gaat door middel van sporen.
De ongeslachtelijke voortplanting gaat via schimmeldraden en zwamvlokken. 

Veel schimmels leven in symbiose met planten of bomen door hun mineralen en substanties te absorberen om suikers te vormen voor hun eigen voeding.

Schimmels spelen een belangrijke ecologische rol bij de afbraak van plantaardig materiaal. 
Schimmels zijn de opruimers van (bijna) afgestorven materiaal in de natuur.

Schimmels zijn micro-organismen die uit cellen bestaan met een celkern en een celwand.
Er zijn ook meercellige organismen zoals de paddenstoelen en ook eencellige organismen zoals gisten.
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Schimmeldraden of hyfen zijn vergelijkbaar met de wortels en de fijne wortelvertakkingen van planten.

Op de schimmeldraden vormt zich meestal een thallus met daarbovenop het vruchtlichaam.
De meeste soorten schimmels zijn meercellig.
De meercellige schimmels bestaan uit dunne schimmeldraden of hyphae of hyfen.
De voortplanting van schimmels gebeurt meestal door sporen die ook helende krachten hebben.
De meeste schimmels voeden zich met dode resten van organismen.

Leven in symbiose met hun gastheer.

Het volledig network van schimmeldraden of hyfen heet mycelium.

Het mycelium of ook nog zwamvlok genoemd is het hele netwerk van de schimmeldraden of hyfen die onder het hoedje zitten, vaak tot in de grond of 
onder afgevallen en rottende bladeren of afgestorven plantendelen, bomen of houterig materiaal.

Het mycelium onttrekt hier de noodzakelijke voedende stoffen die via de thallus doorstromen naar het vruchtlichaam.

Het gebruik van het mycelium is uiterst belangrijk omwille van zijn uitzonderlijke effecten bij het innemen van paddenstoelen.

Voedingscyclus van paddenstoelen:

De noodzakelijke voedende stoffen van een paddenstoel worden aangemaakt vanuit het wortelgestel, hyfen of mycelium waar enzymen, via de 
stengel , enerzijds de noodzakelijke voedingsstoffen omzetten voor de groei en bloei naar het vruchtlichaam om uiteindelijk anderzijds te 
zorgen voor voortplanting en aanmaak van ‘zaad’ of sporen.

DEEL I HET RIJK DER PADDENSTOELEN

2. Paddenstoelen in het plantenrijk

c) schimmeldraden of hyfen
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4.   Paddenstoelen in de keuken en als medicijn

In de keuken: paddenstoelen die in de Chinese keuken worden gebruikt, vormen een afzonderlijke groep omdat niet alle paddenstoelen ook in het 
westen verkrijgbaar zijn. 

Er zijn in Chinese supermarkten doorgaans 3 soorten beschikbaar in gedroogde vorm, nl. de oesterzwam of Pleurotus ostreatus, de gewone 
Chinese donkere paddenstoelen of Shiitake en de pruikzwam of Hericium erinaceus.

Wat de laatste tijd ook verkrijgbaar is zijn paddenstoelen met een piepklein romig wit hoedje en een lange smalle steel, de enokitake uit Japan 
maar ook zeer gegeerd, en gekweekt in China.

Als medicijn: bepaalde paddenstoelen worden al eeuwen gebruikt in kruidenformules omwille van hun geneeskrachtige functies.

Wetenschappelijke onderzoekers hebben vastgesteld dat paddenstoelen zeer merkwaardige en tot op heden ongekende helende effecten hebben 
bij bepaalde aandoeningen zoals tumoren, auto-immuun ziekten, antioxidant etc…
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DEEL I HET RIJK DER PADDENSTOELEN

5.   De indicatie wegwijzer

Indicatiegebieden voor medicinale paddenstoelen:

 HEMATOLOGISCHE EFFECTEN (positieve werking op de bloedcellen)

 IMMUUNVERSTERKENDE EFFECTEN

 ANTIVIRALE EFFECTEN

 ANTIBACTERIELE EFFECTEN

 ANTITUMOR EFFECTEN

 ANTIOXIDANTE EFFECTEN

 ANTI CHOLESTEROL EFFECTEN

 CARDIOVASCULAIRE EFFECTEN

 POSITIEVE WERKING OP ORGANEN EN INGEWANDEN (nieren, lever, maag, milt, pancreas, hart, longen, darmen, blaas)

 POSITIEVE WERKING OP ZENUWEN, HET ZENUWSTELSEL EN BETERE DOORBLOEDING VAN DE HERSENEN

 CURATIEVE, PREVENTIEVE en POST INTERVENTIE EFFECTEN
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DEEL I HET RIJK DER PADDENSTOELEN

6.   Contraindicaties en veiligheid

Alle in deze cursus vermelde paddenstoelen zijn veilig en niet giftig.

Het productieproces van biomassa paddenstoelen voldoet aan de hoogst veilige productienormen en staat onder streng toezicht met externe 
staatscontrole.

Het langdurig gebruik van biomassa paddenstoelen en de inname van een hoge dosis is geen probleem voor de meeste paddenstoelen 
alhoewel voorzichtigheid wordt gevraagd bij:

* personen die veel medicatie gebruiken of bij een combinatie van producten, 

* overgevoeligheid voor zwammen en schimmels geven soms een licht onbehaaglijk gevoel in de maag meestal van korte duur als 
gevolg van het ontgiftingsproces maar niet meer dan 5 dagen discomfort,

* heel soms maar zelden een allergische reactie op een paddenstoel. 

In feite zijn de opgenoemde contraindicaties niet wetenschappelijk onderbouwd maar worden meegegeven uit voorzichtigheid en veiligheid.

 Gebruik van breed spectrum antibiotica (niet bewezen)

 Gebruik van immunosupressieve medicatie (niet bewezen)

 Post transplantatie van organen en beenmerg (niet bewezen)

 Gebruik van anticoagulantia (vertraging bloedstolling) en antiplateletmedicatie (warfarine, aspirine etc) / de paddenstoelen reishi, 
shitake, auricularia en chaga hebben een sterke anticoagulante invloed ! (niet bewezen)

 Het gebruik van deze vernoemde paddenstoelen wordt niet aangeraden in de laatste weken van een zwangerschap of net voor de 
bevalling (niet bewezen)

 Vermijd het gebruik van alcohol bij een paddenstoelenkuur (niet bewezen)
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DEEL II DE GEHEIMEN VAN PADDENSTOELEN

1.   Eerste zoektochten

Het is dank zij de verspreiding van de Chinese en Japanse geneeswijzen in onze westerse landen dat men hier op zoek is gegaan naar een
verklaring van de heilzame werking van bepaalde paddenstoelen die in de voeding al wel gekend waren maar die ook in kruidenformules of 
kruidencombinaties voorkwamen met geneeskrachtige functies en indicaties.

De zoektocht van Japanners en Amerikanen mondde uit in de allereerste klinische ervaringen met positieve resultaten.

Maar ook de zoektocht naar een goedkopere en efficiëntere cultivering van paddenstoelen met uiteraard een identieke therapeutische
geneeskracht, was een uitdaging dat, in eerste instantie door Japanse onderzoekers opgelost werd en later overgenomen en verder gezet
door Amerikaanse wetenschappers.

Japan

USA

Ook UK
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A) mineralen
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2.   Wetenschappelijke studies met de ontdekking van de actieve substanties

A) mineralen

Paddenstoelen zijn rijk aan ijzer, kalium, calcium, koper, fosfor, selenium, magnesium, zink en mangaan.

Naast de opgesomde mineralen bevatten paddenstoelen vinden onderzoekers vaak nog andere mineralen.

Zij ontdekken nog geregeld nieuwe elementen.

Paddenstoelen zijn ook rijk aan vitaminen zoals vitamine C, B1, B2, B3, B5 B6, B7, B12, vitamine D en K.

Paddenstoelen bevatten GEEN vetten, wel vezels.
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2. Wetenschappelijke studies met de ontdekking van de actieve substanties

B) aminozuren

Aminozuren zijn erg belangrijk voor het lichaam omdat zij de bouwstoffen zijn van proteïnen, die in alle cellen, spieren en weefsel aanwezig 

zijn. 

Zij spelen een sleutelrol in alle biologische processen !

Zo beïnvloeden zij de functies van organen, klieren, spieren, pezen en bloedvaten.

In onze normale voeding komen er in totaal 20 aminozuren voor waarvan er 8 door ons eigen lichaam worden aangemaakt.

Paddenstoelen bevatten alle 8 ‘essentiële’ aminozuren plus bijna alle niet essentiële aminozuren.
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2. Wetenschappelijke studies met de ontdekking van de actieve substanties

B) aminozuren

De 8 essentiële aminozuren zijn:

leucine suikerspiegel, spierweefsel, spiergroei, remt afbraak eiwitten

isoleucine stabiliseert bloed- en suikerspiegel, vormt hemoglobine

lysine moeheid, gemoed, opname calcium, antiviraal, zweren, lipblaasjes

methionine vermindert aanmaak vetzuren (leverbeschermend)

fenyl alanine: bevordert het geheugen, gemoed, depressies

tryptofaan: nachtrust (serotonine), hyperactiviteit kinderen, anti stress

valine is een stimulans

threonine: een tekort = menstratieproblemen / controleert epilepsieo
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2.   Wetenschappelijke studies met de ontdekking van de actieve substanties
A) mineralen

B) aminozuren

C) polysacchariden
D) enzymen

E) secondaire metabolieten
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2. Wetenschappelijke studies met de ontdekking van de actieve substanties

C) Polysacchariden

De ontdekking van polysacchariden in paddenstoelen heeft de medische wereld ‘anders’ doen kijken naar paddenstoelen als
geneeshulpmiddel.

Polysacchariden zijn koolhydraten die te vinden zijn in groenten, fruit, granen, algen en uiteraard ook in paddenstoelen.

De belangrijkste polysacchariden zijn naast zetmeel, cellulose, glycogeen en β glucaan.

Belangrijk om weten is dat polysacchariden uit meervoudige suikers bestaan waarvan βglucaan het belangrijkste is.

Wat doen polysacchariden  (***)

→   Polysacchariden in paddenstoelen hebben een IMMUUNMODULEREND effect !!!! 

→   Polysacchariden in paddenstoelen hebben een KANKERREMMEND effect !!!

OPMERKING:

Omdat niet alle paddenstoelen evenveel polysacchariden bevatten, moeten er soms meerdere paddesstoelen samen worden gebruikt om 
het antikankereffect te optimaliseren.
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2. Wetenschappelijke studies met de ontdekking van de actieve substanties

C) Polysacchariden

Wat doet specifiek β glucaan? (***)

→   β glucaan doet de cholesterol dalen en versterkt het afweersysteem. 

→   β glucaan is in staat om aangeboren en de verworven immuniteit te moduleren

dwz enerzijds met een stimulerend effect en anderzijds met een remmend effect.

→   β glucaan heeft de kracht om de groei van tumoren af te remmen !

GEBRUIK PADDENSTOELEN  als therapeutisch hulpmiddel, eventueel toegevoegd aan andere therapieën. Dit kan bij

→  hypercholesterolemie

→ hyperlipidemie

→ als antioxidantia en oxidatieve stress

→ als pre- en probiotica

→ is insuline verhogend en glucose verlagend

→ en zij verhogen de microflora van het darmstelsel en bevorderen de spijsvertering (as boven, midden en onderste warmer)
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2. Wetenschappelijke studies met de ontdekking van de actieve substanties

C) Polysacchariden

De chemische structuur van β glucaan in paddenstoelen (Kidd,P.M. (2000) Altern. Med. Rev. 5,4-27)
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2. Wetenschappelijke studies met de ontdekking van de actieve substanties

D) enzymen

Enzymen bij de mens: Een enzym verbindt zich met een stof of substraat en kataliseert deze stof voor de stofwisseling of spijsvertering. Na 
afgave herstelt het enzyme zich in haar persoonlijke staat en kan het opnieuw een substraat opnemen.

Het BELANG van enzymen bij paddenstoelen: De eigen enzymen staan in voor de voeding van paddenstoelen en zijn belangrijk bij de 
productieprocessen om te komen tot een effectief werkend eindproduct. 

EXTRACTEN: de meeste paddenstoelen worden gemaakt uit het vruchtlichaam. Heel soms worden zij ook met de stengel vermengd.

BIOMASSA: heel belangrijk bij het produceren van medicinale paddenstoelen zijn ook de enzymen van de paddenstoelen zelf omdat zij de 

paddenstoelen voorzien van voedingsstoffen. (zie later hoofdstuk over het BIOMASSA PRODUCTIEPROCES)

Hoe werken enzymen ?

Het enzyme PEPSINE werkt in het zuur milieu van de maag

Het enzyme TRYPSINE werkt in het basisch milieu van de darmen

 3



DEEL II DE GEHEIMEN VAN PADDENSTOELEN

2. Wetenschappelijke studies met de ontdekking van de actieve substanties

D) Enzymen

Waarom is het toevoegen van DE PADDENSTOELENZYMEN aan medicinale paddestoelen zo belangrijk?

Omdat de paddestoel in zijn mycelium eigen spijsverteringsenzymen heeft die voorkomen dat de medicinale effecten van de paddenstoel door 
peptase en trypsine in onze maag- en darmsappen worden teniet gedaan.

Dit verhoogt de therapeutische waarde en medicinale krachten.

Besluit: 

a) de myceliumproducten ondersteunen de heilzame effecten van anti-oxidanten op ROS in ons lichaam.

ROS (Reactive Oxygen Species) zoals ‘vrije radicalen’ beschadigen de celstructuur en weefsels. 

b) de myceliumproducten voorkomen de negatieve effecten van oxidatieve stress op ons lichaam

bv: Laccase, Superoxide dismutase (SOD)

c) de myceliumproducten remmen van de groei van cellen af : 

bv: Proteases / Glucoamylases breken grote moleculen af tot glucose (energie) 

d) de myceliumproducten bevorderen de detoxificatie in ons lichaam : (cave toxische stoffen) 

bv: door peroxidases, Cytochrome P450, Glucose-2-oxidase

 4
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2. Wetenschappelijke studies met de ontdekking van actieve substanties

D) Enzymen

Oxidatieve stress doodt
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2. Wetenschappelijke studies met de ontdekking van actieve substanties

D) Enzymen

Oxidatieve stress en het belang van antioxidanten.

Oxidatieve stress is het gevolg van oxidatieve reacties in de cel. Net zoals ijzer roest (=reactie met zuurstof), zo kunnen ook moleculen in de cel beschadigd 
worden door reactieve moleculen. Door oxidatieve stress ontstaan vrije radicalen die aan de grondslag liggen van snelle verouderingsprocessen maar ook van 
‘moderne’ ziekten zoals kanker, hart- en vaatziekten, Alzheimer, ALS, diabetes, staar ... 

ROS of ‘reactive oxigen species’ zijn bijproducten van een normaal, met zuurstof werkend metabolisme. 

HELAAS, extra stresstoestanden veroorzaken vaak een sterk verhoogde ROS hoeveelheden waardoor schade kan worden toegebracht aan de celstructuren 
zoals bv in de energiecentrale van de cel, de mitochondriae. Verhoogde ROS beschadigt ook de lipiden, DNA, RNA en proteïnen, waardoor fatale cellenletsels 
aanleiding geven tot carcinogenesis. 

Ook een versnelde veroudering zet zich in gang omdat hersencellen worden aangetast.

Ziektebeelden geassocieerd met oxidatieve stress

1. Kanker: vrije radicalen werken mutageen door verbinding met DNA

2. Cardio-vasculaire ziekten: myocardischemie, atherosclerose

3. Diabetes

4. Rheumatische aandoeningen: inflammatie verhoogt de productie van ROS

5. Huidaandoening: Psoriasis

6. Ogen: cataract, degeneratie van het netvlies en de "retinopathie van de prematuur"

7. Hersenen en zenuwstelsel: ALS, MS, Parkinsonisme, Alzheimer, Dementie. Recente studies wijzen ook in de richting van autisme !

8. Longen: ARDS, */* astma doet ROS productie verhogen

9. Veroudering wordt deels verklaard door de overproductie van ROS
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2. Wetenschappelijke studies met de ontdekking van actieve substanties
D) Enzymen

Oxidatieve stress en vrije radicalen bestrijden door:

- Een aangepaste levensstijl en gezonde voeding zoals voldoende enzymen, aminozuren, vitaminen, spoorelementen, etc…

- Vermijden, elimineren van lichaamsvreemde stoffen zoals stralingen, luchtvervuiling, geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen op voedsel, zware metalen,   

alcoholgebruik, tabak, overdrijven en negatieve stress, etc…

- Zorgen voor voldoende antioxidanten die de negatieve impact van oxidatieve stress en vrije radicalen neutraliseren.

Verdedigingsmechanismen tegen oxidatieve stress en vrije radicalen zijn ENZYMEN en ANTIOXIDERENDE STOFFEN

- Beschermen het DNA tegen oxidatieschade. 

- Het lichaamseigen antioxidant Glutathionperoxidase (GPX) kan worden aangevuld met biomassa paddenstoelen. 

- Vitaminen en mineralen, foliumzuur.

- Wetenschappelijke studies verklaren de antioxidantiewerking van de enzymen in Medicinale Mycelium Paddenstoelen op:

47

 Op allergiën, arthritis, asthma, atherosclerosis, multiple sclerosis, etc…

 Bij CVS, fibromyalgie, inflammaties (acute, chronische), kanker, katarakt, diabetes, etc …

 Bij haemorrhagie (bloed insufficiëntie), infecties, blauwe plekken, intestinale wormen,

 Bij chemotherapy, bestralingen, stress (fysische, mentale), tabak, wonden, etc …
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2. Wetenschappelijke studies met de ontdekking van actieve substanties

D) Enzymen Wat is de hoofdrol van enzymen bij een medische toepassing met mycelium paddenstoelen?

* het in balans brengen van de pH niveau’s in het bloed en in de extracellulaire matrix

* het verwijderen van toxische stoffen uit het lichaam

* het herstellen van darmbacteriën

* het verhogen en in balans brengen van het immuunstelsel

* het verbeteren van het celmetabolisme

48

Welke enzymen houden de abnormale celgroei tegen ?

* Protease enzymen hebben aantoonbare bewijzen dat zij de groei van kankercellen tegenhouden alsook andere toxinen neutraliseren.

* Glucoamylase is een enzyme dat grote molecules in het lichaam afbreekt tot glucose, bron voor de noodzakelijke energie van de cellen. 

Naast de proteïnegebonden polyssacchariden (bvb de B-glucanen) bevatten de mycelium paddenstoelen ook ACTIEVE ENZYMEN die impact hebben op:

a) Oxidatieve stress: celbeschadiging wordt ingeleid door reactieve oxigene stoffen (ROS): dat kunnen zijn de vrije radicalen of moleculen die een ROS 
atoom bevatten bvb superoxiden, hydrogene peroxide, hydroxyl anionen.          

b) Oxiderende stoffen produceren vrije radicalen en kunnen worden getriggerd door chemicaliën.

c) NK cellen zijn sterk onderhevig aan ROS en verliezen hun capaciteit en functie.

d) Hoge zuurstofconcentraties of langdurige invloed ervan veroorzaken celbeschadiging, veroudering, ontstekingen, aftakeling …



 3
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2. Wetenschappelijke studies met de ontdekking van actieve substanties

D) Enzymen

EEN VOORBEELD VAN DE ENZYMENACTIVITEITEN IN DE MYCELIUM of BIOMASSA PADDENSTOELEN

Bij de paddenstoel BIOMASSA CORIOLUS  (een MRL product)
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2.   Wetenschappelijke studies met de ontdekking van de actieve substanties
A) mineralen

B) aminozuren

C) polysacchariden

D) enzymen

E) secondaire metabolieten
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2. Wetenschappelijke studies over de actieve substanties in paddenstoelen

E) secondaire metabolieten

Naast proteïne gebonden polysacchariden en enzymen bezitten mycelium paddenstoelen ook grote hoeveelheden metabolieten zoals

* lectine, terpenoiden, antibiotic- en metaalgebonden chelaten.

Deze metabolieten spelen een belangrijke rol in het immuunsysteem. (*)

• Lectines zijn complexe glucoproteïnen en beïnvloeden verschillende stofwisselingsprocessen

• Terpenoïden of terpenen zijn de grootste groep organische stoffen die onlangs ontdekt zijn. Zij bestaan uit meer dan 20.000 

afzonderlijke moleculen (500 in de cannabis plant)

• Antimicrobiële stoffen: antibacteriële en antivirale biotica.   

• Een metaal chelating agens is een organische verbindingsstof dat metaal verbindt bv ijzerchelaat dat gebruikt wordt bij ijzertekort.  

*Wasser, S.P. and Weis, A.L. (1999) "Therapeutic effects of substances occurring in higher basidiomycetes mushrooms: a modern perspective" Crit Rev. Immunol 19,65-96

 5



DEEL II DE GEHEIMEN VAN PADDENSTOELEN

2. Wetenschappelijke studies met de ontdekking van de actieve substanties

E) secondaire metabolieten terpenen en terpenoiden
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1.   Eerste zoektochten

2.   Wetenschappelijke studies met de ontdekking van de actieve substanties

A) mineralen

B) aminozuren

C) polysacchariden

D) enzymen

E) secondaire metabolieten

3. Wetenschappelijk onderzoek: 
extracten / biomassa

biomassa productie en producten

het verschil extracten en biomassa producten

de MRL biomassa producten

nieuwe en recente wetenschappelijke ontdekkingen
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3. Wetenschappelijk onderzoek naar de verschillen tussen extracten en biomassa

Er is een enorm verschil tussen een droge extractie in poedervorm zoals wij die kennen in de Chinese pharmacopeia en paddenstoelen met hun
geheel aan wortelstel of mycelium die ook de naam ‘biomassa’ dragen. En er is hieromtrent al wetenschappelijk onderzoek gedaan !

Prof. Amin Karmali van het ‘Chemical and Biotechnology Research Center’ of ‘Institutio Superior de Engenharia’, Lissabon Portugal heeft wetenschappelijk onderzoek verricht naar de werkzame substanties in medicinale mycelium paddenstoelen.
Ook andere wetenschappers hebben uitvoerig hun bevindingen in allerlei wetenschappelijke artikelen bekend gemaakt.
Op http://www.mycologyresearch.com klik op ‘research & development’ waar talrijke interessante artikelen staan met resultaten over de geneeskracht van medicinale mycelium paddenstoelen. Er bestaat ook een Mycology Newsletter met 
interessante lectuur in de Clinical Journal of Mycology. 
En op www.mycotherapie.nl staat er voldoende literatuur over paddenstoelen.

HOE WORDEN EXTRACTEN GEMAAKT in vergelijking met BIOMASSA *

Een 1e verschil is het productieproces om te komen tot een extract dat kokend water vraagt, een hoge temperatuur en het gebruik van chemicaliën.  Het gaat hier
enkel om de extractie van de βglucanen wat zeker zijn therapeutisch nut heeft.

Een 2e verschil is dat alle aromatische en volatiele substanties, ook de proteïnen, incluis de enzymen verloren gaan in het productieproces. Alleen de meest 
complexe suikers en sommige glyco-proteïnen zijn nog sporadisch aanwezig.

Glyco-proteïnen zoals de β-1,3 – 1,6 glucanen hebben een antitumor effect, verhogen de immuniteit en moduleren de immunologie activiteit in het lichaam.

* THE EFFECTIVENESS OF MUSHROOM NUTRITION IN HEALTH, Dr. Nuria Lorite Ayàn, Pharmacognost, Nat. Med. PhD, Boloba, Spain 

HOE WORDEN BIOMASSA GEMAAKT in vergelijking met EXTRACTEN

Onderzoek wijst uit dat het gebruik van de hele paddenstoel, dit wil zeggen het vruchtlichaam + stengel + mycelium / hyfen (voedingsdraden of de voedende 
inworteling van de paddenstoel in de grond) meer heilzame resultaten hebben en een groter effect op aandoeningen en ziekten.

In dit seminarie worden enkel de producten aangewezen die door het Mycologic Research Laboratories (MRL) worden geproduceerd en op de markt gebracht. Dit 
bedrijf staat onder strenge FDA controle voor de productie van medicinale paddenstoelen. Er is ook een EU goedkeuring voor de verspreiding in Europa desondanks 
sommige landen restricties opleggen.

De MRL producten bevatten alle voedende en actieve stoffen, enzymen en β glucanen incluís die noodzakelijk zijn voor het ontwikkelen van de geneeskracht 
tegen ziekten.
THE EFFECTIVENESS OF MUSHROOM NUTRITION IN HEALTH, Dr. Nuria Lorite Ayàn, Pharmacognost, Nat. Med. PhD, Boloba, Spain 

http://www.mycologyresearch.com/
http://www.mycotherapie.nl/


DEEL II DE GEHEIMEN VAN PADDENSTOELEN
3. Wetenschappelijk onderzoek: biomassa productie en producten



DEEL II DE GEHEIMEN VAN PADDENSTOELEN

3. Wetenschappelijk onderzoek:

 1960’s - Research in Japan on mushroom extracts as adjunct nutrition for cancer therapy. Initial focus on Shiitake leading to 
commercialisation of 2 extracts: Lentinan and LEM.

 1974 - Kureha Chemical Industries screened 200+ mushrooms for anti-tumor activity and stability under serial cultivation and selected 
the Coriolus versicolor as having the best action against a range of cancer cell lines. 

 Extract of Coriolus versicolor, PSK, licensed by Sankyo Pharmaceutical Co. and marketed as a non-specific immunomodulator, for use 
alongside chemotherapuetic agents in the treatment of cancer with annual sales of $600 million + by the late 1980’s. 

 In Hong Kong, another aqueous extract of Coriolus versicolor , PSP, is also marketed as immunonutriton in cancer care.

Een juiste productkeuze moet gebaseerd zijn op:

• Gecontroleerde cultivering, van spore tot volledig ontwikkelde paddenstoel;

• Gecontroleerde productie, van de pluk tot eindproduct;

• Gecontroleerde en gecertificeerde (EU) verkoop van leverancier tot detailverkoop met pharmacontrole;

De productie van biomassa paddenstoelen gebeurt in Californie, de distributie voor Europa gebeurt door MRL Mycology Research Laboratories, en voor de therapeuten
is er NatuurApotheek.

MRL financiert ook veel wetenschappelijk en klinisch onderzoek (Portugal, UK, Italië).

De therapeut heeft uiteraard de keuzevrijheid van product en merknaam maar vergewis u op voorhand van de ernst van de te koop gestelde producten die vaak zichzelf
onware zaken claimen. In een praktijk gaat het immers om de veiligheid van ‘patiënten’, mensen.
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3. Wetenschappelijk onderzoek en de  biomassa productiemethodes

Het kweken van biomassa paddenstoelen kan op 2 manieren:

 1e manier: de industriële fermentatie gebeurt in grote vaten.

 2e manier: paddenstoelen worden gekweekt op een steriel substraat onder de strenge hygiënische farmaceutische condities.

De controle van een paddenstoelenkweekfabriek moet beantwoorden aan internationale normen van internationale instituties. 

De controle op de biomassa producten moet worden toegepast op de ontwikkeling, teelt, productie, winning en verkoop.

Excerpt of USDA accreditation following the National Organic Program: 

The MRL raw material cultivation processes are certified organic by QAI as in accordance with :

• Substrate Dispensed to Micropore Filtered Container (<0.1 micron); 

• Temperature Verified by Calibrated Probe; 

• This aspect is important when:

• In some countries mushroom cultivation is not advanced; thereby raw material may have either heavy metal or E. Coli contamination; 

• Some producers have mislabelled Cordyceps militaris as Cordyceps sinensis.

• MRL ISO 9000 Quality Standards performed in California (USA)
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MRL producten vanaf de kweek tot het eindproduct onder strenge controle

1) Log in fields – Drawbacks

Mushrooms are traditionally grown in logs or wood chip “naturally”

∆ Heavy metal contamination in the soil due to pesticides

∆ E-coli contamination due to “animal” or “human” fertilizer

2) Industrial fermentation

∆ In large vats to produce extracted form of mushroom.

3) Closed cultivation system

∆ Individually grown in jars on an aseptic “substrate” with controlled lighting and irrigation to 
produce a biomass form of mushrooms. 
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3. Wetenschappelijk onderzoek met biomassa producten

Clinical Development Program 
Onder deze rubriek volgen enkele voorbeelden van wetenschappelijke en klinische onderzoekingen

waarbij de onderzoekers heel specifiek hebben gekozen voor biomassa paddendoelen
bij verschillende kankersoorten, HIV en HPV patiënten.

From April of 1998 to June of 1999, MRL conducted a series of case studies to determine the appropriate supplementation schedules 
for mushroom nutrition products. The first studies with biomassa coriolus were on HIV patients.

Coriolus-MRL was the first product studied in this manner and resulted in the following results.

 July 1999 –10th International Symposium on Mucosal Immunology-Amsterdam, the Netherlands:

 Poster presentation by Grazio Rotolo (Italy) demostrating effect of Coriolus-MRL (3g for 2 weeks and then 1.5g for 4 weeks) resulting in an increase in White Blood Count by 45% in  
45 days in HIV+ patients.

 Poster presentation by - John Tindall (UK) demonstrating in case studies a reversal of Kaposi sarcoma in 3 patients with Coriolus-MRL supplementation (6-9g /day) with corresponding 
increase in CD4 levels .

 March 2001 – Third International Symposium on Mushroom Nutrition – Milan, Italy



CORIOLUS CLINICAL RESEARCH - HIV

61

Patient A - Male, 41, HIV+ 3 years. CD4 and viral load stable after 6 months acupuncture and herbs. 

Main problems candidiasis and diarrhoea.

Improvement noted in 1 month.   No diarrhoea or candida since starting Coriolus supplementation.

See Mycology News 5- www.mycologyresearch.com

• The CD4 count is a test that mesures how many CD4 cells in the blood. The CD4 cells are a type of white blood cells, 

called T-cells, moving in the body to find and destroy bacteria, viruses and other invading germs.

• A normal CD4 count is from 500 to 1400 cells per mm² of blood. Levels below 200 cells per mm² lead to a wide variety 

of infections, of which many can be fatal.

Patient A (male 41) Jan May Aug Dec

Viral Load 31.000 22.000 12.000 3.200

CD4 count * 460 540 520 630

Clinical Development Program 1 

http://www.mycologyresearch.com/
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Patient B - Male, 39, HIV+ 5 years. CD4 and viral load stable.  Has been treated with TCM for 1 year. 

Also has Hepatitis B and suffers from bronchitis, nightsweats and diarrhoea.

Patient B Jan May Aug Dec

Viral Load 1.100 800 2.400 0

CD4 count 650 700 650 680

Caught gonorrhoea in July, treated with antibiotics, which made his diarrhoea worse but still no bronchitis or 

night sweats. Supplementation doubled to 3g/day.

Mycology News 5- www.mycologyresearch.com

Clinical Development Program 2 
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Patient C - Male, 51, HIV+ 17 years. CD4 and viral load stable. Patient has been treated with TCM for 3 

years. 

Herpes Simplex and occasional loose stools.

Patient C Jan Apr Aug Dec

Viral Load 10.000 6.500 5.000 2.400

CD4 count 600 680 700 720

No herpes attacks since started biomassa Coriolus supplementation and has started working again.

Mycology News 5- www.mycologyresearch.com

Clinical Development Program 3 
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Patient E – Female, 39. HIV+ 13 years.

Treated with TCM for 8 years. CD4 and viral load stable for 2 years. 

Candidiasis, vaginal discharge and stage 4 PAP smear that has improved to stage 3 with 

acupuncture and herbs. 

After the TCM treatment, every day coriolus for 1 year,

Patient E Jan Apr Aug Dec

Viral Load 12.000 10.000 10.000 6.200

CD 4 count 450 520 560 630

PAP smear back to 1, which has not been the case for 6 years.
Mycology News 5- www.mycologyresearch.com

Clinical Development Program 4 
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Patient G – Male, 50, HIV+ 16 years. Had to stop last triple combination therapy and even 

when on his viral load was 125,000 and CD4 60.

Patient G

Male (50)

Feb Mar May July Sept Dec

Viral Load 125.000 300.000 92.000 35.000 30.000 12.000

CD4 count 60 20 20 70 100 80

Coriolus supplementation started

Weight improved from 40 to 50kg. 

Neuropathy improving and going to the gym 3 times a week.

See Mycology News 5- www.mycologyresearch.com

Clinical Development Program 5 

↑
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CONCLUSIONS BIOMASSA CORIOLUS

 Coriolus supplementation can increase CD4 count and lower viral load in HIV+ patients over 365 days.

 Coriolus  supplementation recommended for HIV+patients is 6 tablets (3 g) per day for two weeks followed by 3 
tablets (1.5 g) for fifty weeks.

 Coriolus supplementation recommended for post triple therapy patients is 6 tablets (3 g) per day for fifty-two weeks.

 Large spectrum antibiotics when taken concurrently with Coriolus supplementation do not allow for absorption of 
Coriolus (Patient B-August).

 Coriolus supplementation in HPV patient (Patient E) contributed to reversal of PAP smear count from “3” to “1” over 
365 days.

Clinical Development Program  Conclusions



HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN SPIJSVERTERINGSSAPPEN PEPSINE EN TRIPSINE
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Clinical Development Program 
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Wat onthouden wij over de digestieve enzymen

 Actieve βglucanen zijn gelijk en significant aanwezig in beide voorbeelden. 

 MAAR !    Wanneer deze glucanen in contact komen met de proteolytische enzymen (spijsverteringsenzymen) 
verandert de situatie en de impact grondig.

→   In de voorbeelden met biomassa paddenstoelen zien we duidelijk een toename van de actieve βglucanen in de 
spijsvertering.

→   In de voorbeelden met biomassa zien we dat biomassapaddenstoelen meer weerstand bieden aan de digestieve enzymen
dan de paddenstoelextracten.

 Besluit: Biomassaproducten hebben meer voordelen dan extracten omdat er meer actieve substanties aanwezig zijn in 
biomassa porducten.

Clinical Development Program 



HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NAAR

De impact van T-helpercellen TH1 en TH2 op beschavingsziekten

77

Clinical Development Program 
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3. Wetenschappelijk onderzoek met biomassa producten

RECENTE WETENSCHAPPELIJKE ONTDEKKINGEN ivm BIOMASSA PRODUCTEN
Op de werking van Th1 & Th2

T-helpercellen (Th) zijn een vorm van witte bloedcellen die een belangrijke rol spelen in het immuunsysteem, dat op haar beurt een invloed 
heeft op kankercellen. 
Enkele voorbeelden van wetenschappelijk onderzoek bewijzen het nut van Th-cellen.

Het hiv bijvoorbeeld vernietigt deze cellen, zodat het immuunsysteem niet langer in staat is om virussen en bacteriën onschadelijk te 
maken. 

Er zijn ook zeldzame genetische ziektes die hetzelfde effect hebben op de T-helpercellen.

Er zijn 2 soorten T-helpercellen:

1. de Th1 cellen werken cel-immunomodulerend, activeren macrofagen en antilichamen. 
Deze werking in Th1 is    intracellulair.

2. De Th2 cellen werken ook humoral-immunomodulerend. 
Deze werking in Th2 is     extracellulair. 

Dagelijks is er een simultane werking van beide Thelpercellen Th1 en Th2:  
- versterkend / afnemend (in een soort yin / yang beweging)  
- Th1 werkt overdag en Th2 ‘s nachts (in een soort yin / yang beweging)

 6
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_bloedcel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Immuunsysteem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hiv
https://nl.wikipedia.org/wiki/Virus_(biologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bacterie
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KLINISCH RESEARCH IMMUUNSYSTEEM

Th1 - INTRACELLULAIR Th2 - HUMORAAL
Actieve yange fase.
Anti-bacterieel, anti-viraal, anti-micro-organismen, intra-cellulaire
condities, kanker cellen.

Actieve yinne fase.
Inflammatoire acties. Extra-cellulaire condities in relatie met bacteriën, 
parasiten, toxinen, allergenen...

OVERDAG. Defensieve qi circulatie cyclisch in de externe organen. 
Yange organen: Taiyang (SI, BL), Shaoyang (SJ, GB), Yangming (ST, LI)

S’NACHTS. Defensieve qicirculatie cyclisch in de interne organen. 
Yinne organen: LV, H, SP, LR, KI.

Het opnemen van nutriënten → yang qi Herstel/Recuperatie/zuiverend/afvoerend → yin qi.

Hoge NK cellen activiteit Lage NK cellen activiteit
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RECENTE WETENSCHAPPELIJKE ONTDEKKINGEN ivm BIOMASSA PRODUCTEN
Op de werking van T-helpercellen Th1 & Th2

Th-cellen in balans Th-cellen uit balans

Als Th2 domineert , ten koste van Th1 zien wij toestanden zoals chronische 
inflammatieprocessen.

Een afnemend Th1 betekent een ‘verlies om infecties uit het verleden’ te 
beheersen; enkele voorbeelden zijn: EBV, HHV, HPV.

→→ regelmatige terugkerende infecties,

Th1

Th2

↓

Th1

Th2

↓

Th1 Th2



Th1 & Th2

Wat is het gevolg van een shift van Th1 naar Th2

Het verband van Th1 - Th2 en auto-immuunziekten

81

Mogelijke oorzaken van T-helpercellen uit balans

Auto-immuunziekten ontstaan doordat het immuunsysteem 
lichaamseigen cellen en stoffen als lichaamsvreemd ziet. Het 
lichaam gaat dan antistoffen tegen de eigen weefsels vormen.

In principe beschermt het immuunsysteem ons lichaam 
tegen infecties en kanker. 

Bij auto-immuunziekten verloopt die bescherming niet goed. 

Er zijn, alle types samen, momenteel ongeveer tachtig auto-
immuunziekten bekend waaronder gezwellen in de borsten of 
fibroma’s, cysten op de eierstokken, myoma’s, endometriosis 
etc… vooral herkenbaar bij KANKERCONDITIES
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3. Wetenschappelijk onderzoek met biomassa producten

Mogelijke oorzaken die de T-helpercellen uit balans halen zijn: 

✓ Irriterende agentia

✓ Vaccinaties (stimulate Th2)

✓ Intense blootstelling aan bestrijdingsmiddelen en insecticiden (IL2 inhibition – Th1 decrease)

✓ Repetitieve bacterie infecties zoals bv door Escherichia of E-coli

✓ Alcohol gebruik

✓ Leaky Gut Syndroom, intestinale verzwakking en/of beschadiging

✓ Enzymen tekorten

✓ Glucocorticoiden (anti-inflammatory)

✓ Zware metalen

✓ Weinig slaap

✓ Zwakke / slechte voeding

✓ Psychologische en fysische stress

✓ Negatieve emoties, slechte ervaringen, frustraties, droefheid etc



Th1 & Th2

✓ Verlaagde weerstand voor virale infecties en andere pathogenen

✓ Een verhoogde invloed van het autoimmuunsysteem

✓ Een verhoogde toename van inflammatoire toestanden met inbegrip van 

rheumatoïde arthritis en astma.

✓ Toenemende vermoeidheid

✓ Het ontstaan van gezwellen en tumoren door toename van metabolische

activiteit en capillaire ontwikkelingen.

✓ Een toenemende invloed van depressieve gevoelens

Het verband van Th1 - Th2 en kanker

✓ Bij kanker en heel specifiek bij darmkanker is het niveau van Th1 biezonder laag !

✓ Als gezonde cellen (langdurig) worden aangevallen door irriterende stoffen bvb roken of chemicaliën, dan

verlaagt Th1. Irriterende stoffen hebben invloed op mutaties in de DNA waardoor kanker zich kan

ontwikkelen.

✓ Th 2 reacties (pro-inflammatoir) zijn dan verantwoordelijk voor het creëren van nieuwe bloedcellen rond de 

beschadigde weefsels met als gevolg het toelaten dat een tumor kan groeien en zelfs zich verspreiden in 

het hele lichaam (metastasen).
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Mogelijke gevolgen van T-helpercellen uit balans

De relatie tussen T-helpercellen uit balans en kanker
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De link tussen kanker en virussen met Th- cellen uit balans

Er wordt uitgegaan van de veronderstelling dat virussen verantwoordelijk zijn voor 20% van alle kankers.

EBV - neus- en keelkanker

- Burkitt’s lymphoma is een zeldzame maar agressieve vorm van lympfekanker vrnm
in Afrika (EBV – malaria …)

- Hodgkin’s fymfoom is een vorm van kanker van het lymfesysteem waarbij witte
bloedlichaampjes abnormaal woekeren

- borstkanker

HPV - baarmoederhalskanker

- vaginale kanker

Hepatitis B virus - leverkanker
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Mogelijke oorzaken van T-helpercellen uit balans

Een juiste balans tussen Th1–Th2 werkt immuunversterkend en immunomodulerend

 STUDIES over CORIOLUS VERSICOLOR als IMMUUNVERSTERKER 

Elke therapie kan worden aangevuld met een paddenstoelenbehandeling

* versterkt het immuunstelsel, 

* het moduleert het verweersysteem en

* het ondersteunt de werking en functies van organen en ingewanden.

 *Couto JS, Evaluation of Coriolus versicolor Supplementation in HPV Patients. Clinical Journal of Mycology (formerly Mycology News) 2007, 2 :1 (Feb.)

 *Karmali A et al., Coriolus versicolor Supplementation in CIN-1 (LSIL) HPV Infection: Mode of Action. Clinical Journal of Mycology (formerly Mycology News) 2007, 2 :1 (Feb.)

 *Mycology Research Laboratories Ltd. Chaucer House, 134 Biscot Road, Luton LU3 1AX, tel./fax 044-1582-485209,

 www.mycologyresearch.com

http://www.mycologyresearch.com/


Pharmaceutical Latin Pin Yin Dosage Actions

Rx. Bupleuri Chai Hu 3-6g Resolves Shao Yang disorders,reduces fever, disperses Wind-Heat and resolves Phlegm and congestion. 

Rx. Angelicae Pubescentis Du Huo 3-6g Disperses Wind-Cold-Dampness, releases the exterior and alleviates pain.

With Fang Feng, for numbness in the legs.

Pericarpium Pruni Pseudocerasus Ye Ying Pi 3-6g Relieves toxicity, stops coughing, expels pus and relieves fevers.

Rx. Saposhnikoviae Fang Feng / siler / ledebouriella 3-6g Releases the exterior, expels External Wind, expels Wind-Dampness, alleviates pain, expels Internal Wind and stops spasms.

With Jing Jie, for Wind-Cold or Exterior patterns in any season.

Rx. Platycodi Jie Geng 3-6g Opens the Lungs, spreads Lung Qi, expels Phlegm, benefits the throat, expels pus and directs the effects of other herbs to the upper 

body.

With Gan Cao, disseminates Lung Qi, expels Phlegm, resolves toxicity, and expels pus for productive cough with hoarseness, pain 

and swelling of the throat due to Wind-Heat and Lung abscess with expectoration of pus and pain in the chest and flanks.

Rz. Chuanxiong Chuan Xiong 3-6g Invigorates the Blood, promotes the movement of Qi, expels Wind and alleviates pain.

With Fang Feng and Jie Geng, for headache due Wind-Cold Invasion. 

Poria Fu Ling 4-8g Promotes urination, leaches out Dampness, strengthens the Spleen and transforms Phlegm.

Rx. Schizonepetae Jing Jie 1-2g Releases the exterior, expels Wind, dispels Wind and relieves muscle spasms. 

With Jie Geng and Gan Cai, for acute cough associated with external disorders.

With Fang Feng, for pruritic itching, Exterior Excess and Initial-stage boils. 

Rx. Glycyrrhizae Gan Cao 1-2g Moistens the Lungs, resolves Phlegm, stops cough, moderates spasms, alleviates pain, clears Heat, relieves Fire toxicity and 

moderates and harmonizes the harsh properties of other herbs.

Rz. Zingiberis Gan Jiang 1-2g Dispels Wind-Dampness seeping into the Lower Jiao, warms the Lungs, transforms thin mucus and warms the channels. 

(Rz. Zingiberis Recens) (Sheng Jiang) (1-3g) (Used instead of Gan Jiang in some sources.) 

Voor TCM therapeuten : een voorbeeldformule om toxische stoffen te elimineren na vaccinatie bij baby’s

SHI WEI BAI DU SAN - 味敗毒散 - TEN-INGREDIENT DECOCTION - Bupleurum and Schizonepeta Combination

http://www.americandragon.com/Individualherbsupdate/ChaiHu.html
http://www.americandragon.com/Individualherbsupdate/DuHuo.html
http://www.americandragon.com/Individualherbsupdate/YeYingPi.html
http://www.americandragon.com/Individualherbsupdate/FangFeng.html
http://www.americandragon.com/Individualherbsupdate/JieGeng.html
http://www.americandragon.com/Individualherbsupdate/ChuanXiong.html
http://www.americandragon.com/Individualherbsupdate/FuLing.html
http://www.americandragon.com/Individualherbsupdate/JingJie.html
http://www.americandragon.com/Individualherbsupdate/GanCao.html
http://www.americandragon.com/Individualherbsupdate/GanJiang.html
http://www.americandragon.com/Individualherbsupdate/ShengJiang.html
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DEEL III MEDICINALE PADDENSTOELEN

OOSTERSE PADDENSTOELEN ANDERE PADDENSTOELEN

• REISHI  /  LING ZHI AGARICUS BLAZEI / BA XI MO GU

• CORDYCEPS / DONG CHONG XIA CAO HERICIUM ERINACEUS / HOU TOU GU

• MAITAKE  /  GRIFOLA AURICULARIA AURICULA / HEI MU ER

• SHIITAKE  /  LENTINULA EDODES CHAGA / HUA SHU RONG

• CORIOLUS  / YUN ZHI PLEUROTUS OSTREATUS / PING GU

• PORIA COCOS / FULING

• POLYPORUS / ZHULING
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REISHI  /  LING ZHI
REISHI-MRL - ENZYME ACTIVITY per 500mg biomassa
• Protein content  22.2 mg

• Reducing sugars  24.0 mg

• Protein-bound polysaccharide  69.5 mg

• Glucose 2-oxidase activity  8.2 mU

• Peroxidase activity  11.2 mU

• Laccase activity  451.5 mU

• Glucoamylase / beta-glucansase activity  2.7 U

• Protease activity  4.4 mU

• Superoxide dismutase (SOD) activity  50.4 mU

• Cytochrome P-450  0.66 nmoles

• Cytochrome P-450 reductase7.05 mU

• Secondary metabolites (Thrombin inhibitors)4.4%



REISHI  /  LING ZHI
VERSCHILLENDE BENAMINGEN

Reishi / Ling Zhi /  Ganoderma lucidum /  gesteelde lakzwam

TCM EIGENSCHAPPEN

• Smaak: zoet, bitter, licht pikant

• Natuur: warm, neutraal en in balans

• Meridiaan: maag, milt / pancreas, long, hart, lever, nier (jing)

• Energetica: versterkt energie; voedt hart / bloed en kalmeert de geest; stopt hoest; heft ademnood op; transformeert flegme; versterkt nier jing

• Indicatie: vermoeidheid, weinig eetlust, duizeligheid, insomnia, duizeligheid, mentale onrust, productieve hoest, astma, qixue xu, piwei qi xu

• Tegenindicatie: dosering aanpassen → opletten bij syndromen met een vol karakter (*)

(*) Ando Y, Pharmacology of Classical Chinese Medicine, p 812-813, 2007



REISHI  /  LING ZHI
TCM TOEPASSINGEN

• Voedt bloed van het hart en brengt geestelijke rust
• Voedt leveryin EN nieryin 
• Het kalmeert de leveryang
• Tonifieert de qi

• Versterkt de zhengqi of corrigeert qi. 
• Verhoogt de jingqi dat aan de basis ligt voor de 

vorming van de zongqi en xue,
• Daardoor wordt de yuanqi en de nierjing ondersteund,
• Transformeert phlegm 
• Versterkt de oppervlakte (yang component van het 

lichaam): dus sterke bijdrage bij immuunzwakte
• Reguleert Qi

• Hart: rusteloosheid, insomnia, hartkloppingen, fysische 
en psychische problemen 

• Longen: productieve hoest en dyspnea
• Milt/pancreas: digestieve aandoeningen, geheugen, 

flegme en damp, duizeligheid
• Nieren: zwakke knieën, lage rugpijn
• Lever: geïrriteerdheid, onvermogen beslissingen nemen, 

veranderingen,
• Xue: zicht, geheugen, mentale asthenia, bleek gezicht
• Yin: agitatie, 
• Qi:  fysische asthenia 
• Mucus: witte expectoratie, duizeligheid
• Taiyang: koude-wind en flegma
• Qi stasis: gezwellen, tumoren



REISHI  /  LING ZHI
MEDISCHE TOEPASSINGEN

• Insomnia, neurosis, cardiotonisch effect, hypertensie, 

• Verlaagt toxische effecten, beschermt en ontgift de leverfuncties,

• Hepatitis, alcohol, roken etc 

• Het stimuleert het immuunsystem – anti-bacterieel, anti-viraal, 

• Versterkt merg, beenderen, gewrichten, pezen,

• Het bevordert de celvernieuwing, vernieuwt bloedcellen en specifiek de NK, 

• Bij longaandoeningen zoals astma, productieve hoest,

• Anti-allergische en anti-inflammatoire eigenschappen,

• Hyperlipidaemia LDL and TG – Diabetes, Gout

• Anti-aging en licht anti-coagulant

• Adaptogeen – Chronic Fatigue Syndrome 

• Tumorale pathologiën



REISHI  /  LING ZHI

* TOEPASSINGEN volgens de WG:

Toepassing 1: preventief: Reishi voorkomt verouderingsverschijnselen:

• Anti-oxidantia en detoxificatie: Reishi bevatten natuurlijke anti-oxidantia die de vrije radicalen verdrijven en dus toepasselijk niet 
alleen bij ouderen maar ook bij jongeren;

• Reishi bevat specifieke triterpenoïden die de bloedvaten beschermen tegen sclerosering en die verhinderen dat bloedplaatjes 
vastkleven;

• Reishi helpt vroegtijdig doofheid voorkomen bij het verouderen;

• Onderhoudt en stimuleert de natuurlijke weerstand via de specifieke βglucanen die bacteriën en virussen bestrijden;

• Reishi wordt sterk aanbevolen bij herstel na operatie of bij grote uitputting zowel fysische als psychische;

• Reishi helpt bij recidiverende infecties en allerlei ontstekingen (chronische bronchitis, hepatitis etc)

• Versterkt beenderen, pezen en gewrichten / vitale energie 

• Verlengt het leven en heeft een ‘lifting’ effect op het lichaam.



REISHI  /  LING ZHI
TOEPASSINGEN volgens de WG 

Toepassing 2: beschermt het hele lichaam en detoxifieert de lever

• Regenereert de leverfuncties na zware leverbelasting zoals door alcohol, allopathische middelen of na hepatitis (leverbeschermend
effect van Reishi);

• Verwijdert zware metalen uit het lichaam zoals kwik, amalgaamvullingen, gebruik van Reishi na vaccinaties, etc;

• Bij gevallen met chronische hepatitis.

Toepassing 3: Hoog cholesterolgehalte

• Reishi verlaagt de hoge cholesterolconcentraties

• Reishi bevat triterpenen en sterolen die cholesterol verlagen en op deze wijze arterosclerosis voorkomen (bij preventief gebruik)

Toepassing 4: astma, bronchitis, allergiën

• De triterpenen in MRL Reishi hebben een antihistamine effect en helpen bij hooikoorts en andere histamine gerelateerde 
aandoeningen zoals allergiën;

• Stopt hoest, transformeert flegme, anti astmatisch effect;

• Weerstandverhogend;
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TOEPASSINGEN volgens de WG

Toepassing 5: insomnia, neurosen en andere mentale verstoringen:

• Taoistische monniken gebruiken Reishi om hun mentale en sprituele capaciteit te verhogen;

• En ook om de geest tot rust te brengen voor meditatie.

Toepassing 6: CVS: 

• ondersteunt de weerstand (zelfs bij HIV); en verhoogt de eetlust en smaak.

Toepassing 7: hart en bloedvaten

• Reishi heeft invloed op cardiovasculaire aandoeningen bij zowel arteriën als bij aders;  

• Verbetert doorbloeding van de coronaire bloedvaten en cappilairen;

• Invloed op de werking van de hartspier;

• Angina pectoris etc.

• Hypertensie en hypotensie (bloeddruk regulator)

• Reishi heeft een licht anti-coagulatie effect vandaar opletten bij gebruik van dergelijke medicatie.

Toepassing 8: diabetes

• Reishi verlaagt de lipoproteïnen (LDL) en de triglyceriden
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TOEPASSINGEN volgens de WG 

Toepassing 9: tumoren, carcinoma’s:

• Reishi heeft een antitumor activiteit door de βglucanen en de substantie germanium aanwezig in Reishi;

• Vermindert de nefaste invloed van chemotherapie of radiotherapie; 

• Vermindert pijn; 

• Wordt toegepast zowel voor, tijdens als na een westerse tumorbehandeling;

• Ondersteunt macrofagen en reguleert T en B lymphocyten;

• Onderdrukt verspreiding van tumoren.

Support for chemotherapy patients

• Zhao S., Ye G., Fu G., Cheng JX, Yang BB, Peng C. Ganoderma lucidum exerts anti-tumor effects on ovarian cancer cells and enhances their sensitivity to 
cisplatin. Int J Oncol. 2011 March 8th

Toepassing 10: 

• Nierstenen,

• Goût en verhoogd urinezuur: microkristallen in gewrichten veroorzaken gewrichtsontstekingen en deformaties;
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EEN PRAKTIJKVOORBEELD van een vrouw van 55 jaar (Prof Nuria Lorite Ayan)

Women, 55 years old
• Suffering from chronic  fatigue, insomnia, headache, spontaneous sweating, palpable lymph glands, low grade fever  in the 

afternoon, changes of mood, very nervous.
• She was after surgery, had stressful period in life 

Therapy (ganyu, piqixu): Mushroom nutrition
• Reishi 3g/day for 2 months
• Reishi – strengthens the body (e.g. after exhaustion, surgery), calms the spirit

Acupuncture 
Aim: relieve stagnating Liver-Qi, strengthen the Spleen
Points of choice (not all of them used every session): 

• BL 18, 20, 21, CV 12, LR 3, 13, PC 6, ST 36, TE 5

After 2 months – she slept well, wasn´t so  irritated, her condition got
generally better…

CVS / Chronic Fatigue Immune Dysfunction Syndrome (CFIDS)
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EEN PRAKTIJKVOORBEELD van een student van 21 jaar (Prof Nuria Lorite Ayan)

Allergie  /  hooikoorts

Student, 21 years old
• He came to see me because of allergy, every spring he suffered from hay fever, (red eyes, full, swollen nose), his breathing was

sometimes difficult (suffered from breathlessness)

Therapy (feiqixu) - Mushroom nutrition:
• Reishi 1,5g a day for 1 month prior to his allergic seas
• Reishi – anti-allergic, anti-asthmatic effect, supplementing Lung-Qi, relieving breathlessness

Acupuncture
Aim: nourish the Lung-Qi, expel the Wind
Points of choice (not all of them used every session): 

• BL 13, LU1, LU 9, CV 6, CV 17, ST 36,  GV 14

He was feeling better than last Spring
We made good use of Reishi effects on suppressing the release of histamine & its anti-allergic effect.



Dosering volgens John Tindall (UK)

• Dosage: 3 grams per day, with diet adjustment

• After 4 weeks amelioration of symptoms

• Results prove positive effects

• Adjustment …g/day following amelioration os symptoms

Mycology Research Laboratories Ltd.
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M. Powell (UK) histamine mediated alergic reactions

Monitored by M. Powell (GB) - in hay fever patients

• Besides general health-supporting effect, monitoring of anti-inflammatory effects of the fungus (effects 
ascribed to ganoderic and triterpenic acids);

• Emphasized safety and effectivity of ganoderma as an alternative treatment of such allergic states (in contrast 
to corticoids - many adverse effects, including affecting of the function of pituitary gland, suprarenal glands, 
interference with liquids and electrolytes balance; preparations with salicylic acid - adverse effects on stomach 
mucosa,…

• Dosage: 3 grams per day …… 1,5 grams/ day as the symptoms subside.
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CORDYCEPS  /  DONG CHONG XIA CAO

CORDYCES-MRL-ENZYME ACTIVITY per 500mg
• Protein content 8.4 mg

• Reducing sugars 265.6 mg

• Protein-bound polysaccharide 82.1 mg

• Peroxidase activity 57.2 mU

• Protease activity 5.6 mU

• Superoxide dismutase (SOD) activity 77.1 mU

• Cytochrome P-450  0.25 nmoles 

• Cytochrome P-450 reductase  4.14 mU

• Secondary metabolites (Thrombin inhibitors) 56%
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Historische informatie
• Oorspronkelijk leefde deze paddenstoel parasitair op Tibetaanse rupsen en kwam zij enkel voor in het hooggebergete

van Tibet op 3 à 5000m boven de zeespiegel.
• In het Nederlands heet cordyceps “knotshoofd” omwille van zijn fysiek voorkomen. Cordyceps is ook bekend als 

rupsendoder.

Actieve substanties
• Belangrijke nucleosiden (antiviraal en antitumor) en sacchariden (koolhydraten), sterolen (cholesterolregulerend), 

peptiden (cardiovasculair, endocrien systeem, zenuwstelsel, immuunsysteem), glycoproteïnen (immuunsystyeem), etc
• In cordyceps zijn er 9 soorten aminozuren ontdekt alsook vitaminen B1, B2, B12, E en K.
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VERSCHILLENDE BENAMINGEN

Cordyceps sinensis / Dong Chong Xia Cao / Caterpillar fungus / 

TCM EIGENSCHAPPEN zijn:

• Smaak: zoet

• Natuur: warm

• Meridiaan: nier, long

• Energetica: versterkt nieren specifiek nieryang en verhoogt jing; 

voedt long yin, versterkt de longen, anti hoest; piepende ademhaling; 

tonifieert weiqi, elimineert & transformeert damp; 

kalmeert shen, versterkt de wilskracht
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CORDYCEPS  /  DONG CHONG XIA CAO
CORDYCES ACTIVITEIT per 500mg

* Er is wetenschappelijk aangetoond dat de proteïnegebonden polysaccharide (82.1 mg per 750 mg) een anti tumor effect hebben.

* Er zijn veel aminozuren aanwezig in de MRL Cordyceps.

* Er zijn belangrijke enzymen aanwezig zoals protease, peroxidase, superoxidismutase etc

* Cordyceps is NIET giftig. 

* Zowel bij een kort termijngebruik als op lange termijn ziet men positieve wijzigingen in bloedanalyse optreden.   

* Betere lever en nierfuncties.

Besluit: 

Cordyceps is goed voor impotentie ; rugpijn ; chronische hoest ;  ademnood. 

En ondersteunt de weerstand waardoor ons afweersysteem verbetert.
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CORDYCEPS  /  DONG CHONG XIA CAO
CORDYCEPS TOEPASSINGEN

Toepassing 1: het afweersysteem: 

* Is een immunomodulator bij verzwakt immuunsysteem. Cordyceps verhoogt de immuniteit waardoor de longen beter functioneren en wordt aangewend 
bij astma en allergieën. Het is ook goed bij kortademigheid en hoest, zeker bij chronische hoest.

• Cordyceps bezit ook natuurlijke antibiotische en antibacteriële stoffen en kan helpen bij behandeling van pneumococcus-, streptococcus- en 
staphylococcus aureusbesmetting. 

Toepassing 2: 

* Cordyceps verbetert het metabolisme en verwijdert belastende metabolieten opgewekt door medicatie, na infecties etc. 

Toepassing 3: 

*   Cordyceps ondersteunt en verhoogt de nierfuncties.

• Cordyceps wordt aanbevolen bij bedplassen , veel en vaak urineren.

• Vult sexuele energie aan voornamelijk bij mannen.

• Cordyceps wordt ook gebruikt bij renale interstitiële fibrosis.

Toepassing 4:

• Anti coagulant effect. 

Toepassing 5:

* Effectief bij autoimmuun- en neoplastische ziekten (cordyceps stimuleert de actieve leucocyten)
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ALGEMENE TOEPASSINGEN:

• Allergie, astma, eczema, autoimmuun aandoeningen (lupus etc)

• Antistress en antidepressie

• Anticoagulant (trombose, preventief hartinfarct, apoplexy)

• Vermindert cholesterol en lipiden, anti aging

• Kanker: stimulatie leucocyten; suppletie bij chemokuur en radiotherapie

• Ontgift en anti-oxydant effect (lever hepatoprotectief en ontstekingremmend)

• Longaandoeningen (chronische hoest, allergie)

• Nieryang,  nierqi en jing (TCG begrippen)

CORDYCEPS  /  DONG CHONG XIA CAO
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INDICATIES met GEZONHEIDSBEVORDERENDE EFFECTEN

Cordyceps is een adaptogeen en heeft een enorme capaciteit om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden zoals koude ! 

Het verbetert het geheugen en concentratie, vermoeidheid, duizeligheid en oorsuizen.

Cordyceps is sterk aangewezen na zware psysische en/of lichamelijke omstandigheden. Een voorbeeld is fibromyalgie, CVS etc.

Het is een sterk anti-oxidant, ageert tegen vrije radicalen en verbetert zuurstofopname in het bloed vandaar ook aan te bevelen bij hart- en 
bloedvatenaandoeningen, COPD, chronische bronchitis, astma, hoest en slijmvorming.

Cordyceps verbetert de levenskwaliteit, het libido en de vruchtbaarheid.

Cordyceps past in een dieet tijdens een chemo- en radiokuur.
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HISTORISCHE INFORMATIE  (dia 116 p 8)

Vaak groeit de Maitake aan de voet van eiken, 

En komt sporadisch ook voor bij andere boomsoorten.

Deze paddenstoel is in Japan al eeuwen bekend  om z’n geneeskracht en is zeer geliefd als delicatesse in de keuken.
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Maitake-MRL - Enzyme Activity per 500mg
• Protein content  20.2 mg 

• Reducing sugars  12.6 mg

• Protein-bound polysaccharide  79.5 mg

• Peroxidase activity  40.2 mU

• Laccase activity  411.5 mU

• Glucoamylase / glucansase activity  1.6 U

• Protease activity  4.9 U

• Superoxide dismutase (SOD) activity  70.2 U

• Cytochrome P-450  0.60 nmoles

• Cytochrome P-450 reductase 7.14 mU

• Secondary metabolites (Thrombin inhibitors)49%
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VERSCHILLENDE BENAMINGEN

• Maitake / Grifola frondosa / Huai Su Gu / eikhaas / sheep’s head / hen-of-the- woods / synoniem Polyporus frondosus

TCM EIGENSCHAPPEN 

• Smaak: zoet

• Natuur: neutraal

• Meridiaan: long, nier, dikkedarm

• Energetica: versterkt energie; versterkt de miltfuncties, neemt hitte weg en damp,

maitake vult alle tekorten aan en verhoogt gezonde zhengqi (energie)

• Indicatie: qi xu vermoeidheid, SP xu wenig appetijt, opgeblazen na eten, 

duizeligheid, insomnia
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INDICATIES met GENEESKRACHTIGE EFFECTEN

• Deze uiterst geneeskrachtige paddenstoel is goed voor welvaartsziekten zoals diabetes, kanker, hypertensie, CVS, obesitas, hepatitis en het HIV virus.

• Maitake is rijk aan mineralen zink, ijzer, koper, magnesium, kalium, selenium.

• Maitake is een bron van vitaminen zoals D, B1, B2, B3. Maitake zorgt voor fosfolipiden die instaan voor de opbouw en werking van alle cellen. 

• Maitake bevat ook talrijke aminozuren.

• En Maitake wordt vooral geprezen omwille van zijn unieke polysacchariden, de 1,3 en 1,6 βglucanen. (weerstand / kanker)

ADVIES (dia 119 p 11)

• Een wetenschappelijke studie toont aan dat Maitake een positieve invloed heeft op de effecten van de NK cellen, macrophagen en cytotoxische cellen (in 
staat de dood in gang te zetten). 

• Maitake herstelt het immuunsysteem, biedt weerstand tegen koude en langdurige stress.

• Maitake wordt ook aanbevolen voor hoge bloeddruk, diabetes type 2, en wordt aanzien als glucose en insuline regulator. 

• Cholesterol, triglyceriden (lever), gastritis,  

• Krachtig anti-oxidant,

• Maitake heeft een sterk remmend effect op de groei en vorming van kankercellen. Testen op patiënten in Japan bevestigen dit.

 8-11

 11-11
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Shiitake-MRL - Enzyme Activity per 500mg 

. Protein content  39.9 mg

• Reducing sugars  16.9 mg

• Protein-bound polysaccharide  148.2 mg

• Glucose 2-oxidase activity  6.3 mU

• Peroxidase activity  3.7 mU

• Laccase activity  52.4 mU

• Xylanase activity  100 mU

• Protease activity  9.1 U

• Superoxide dismutase (SOD) activity  18.9 mU

• Cytochrome P-450  1.1 nmoles

• Cytochrome P-450 reductase 13.49 mU
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BENAMINGEN

Shiitake / Lentinula edodes / Xianggu, Donggu, Huagu / Plaatsjeszwam

HISTORISCHE INFORMATIE

Shiitake behoort tot de Aziatische keuken en is in China en Japan bekend voor zijn geneeskrachtige werking. 

Hij groeit op harde houtsoorten zoals eik, beuk, kastanje- en okkernootbomen. 

In China wordt hij xianggu genoemd wat ‘goed ruikende paddenstoel’ betekent.

Shiitake wordt enorm geapprecieerd omwille van zijn smaak, helende effecten en zijn

preventieve eigenschappen
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TCM EIGENSCHAPPEN 

•Smaak zoet

•Natuur: licht koelend

•Energie: neutraal

•Meridiaan: maag, milt, long

•Energetica: voedt qi & xue, 

versterkt maag en milt, lost flegme op en bevochtigt droogte

ACTIEVE SUBSTANTIES

Shiitake is een natuurlijke bron van mineralen en vitaminen zoals potassium, phosphorus, ijzer, zink, calcium, koper, magnesium,
managese, strontium, germanium en vitamine B2 (riboflavine), C, D3 en ongeveer 30 enzymen en meer dan 10 essentiële aminozuren, 
proteïnen en vezels.

Shiitake heeft ook invloed op de productie van serotonine, histamine en catecholamine.

Polysaccharide LENTINAN. (*/* 27)
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Polysaccharide LENTINAN. (*/*27)

Lentinan is een substantie uit Shiitake met een antitumor polysaccharide β 1,3 + 1,6 glucaan. 

Lentinan extract wordt als adjuvant gegeven bij chemopatiënten met maagkanker al dan niet uitgezaaid of recidief. (wet. art.). Ook als 
versterkend hulpmiddel voor ons afweersysteem.

Klinische studies tonen een hogere levenskwaliteit aan bij kankerpatiënten, zeker maagkanker.

In vitro experimenten is aangetoond dat Lentinan de productie van witte bloedcellen stimuleert.

Zie ook PSK polysaccharide en PSP polypeptide uit Coriolus versicolor.

INDICATIES met HELENDE EN GEZONHEIDSBEVORDERENDE EFFECTEN

• In China wordt Shiitake gebruikt voor aandoeningen van de bovenste luchtwegen, bloedcirculatie, leveraandoeningen, uitputting, 
algemene verzwakking en vertraagt de verouderingsprocessen.

• Verhoogt het immuunstelsel: anti-allergisch, antiviraal (herpes, hepatitis, influenza, etc) en antibacterieel (Staphylococcus aureus, 
Bacillus subtilis, Escherichia coli enterobacterie (darmpathologie bij zoogdieren), TBC etc, 

• Anticoagulant (niet gebruiken in combinatie met bloedverdunners)

• Immunomodulerend, immunostimulerend en antikankereffecten (stimuleert de T-helper- en NK-cellen; complement chemo/radio

• Cardiovasculaire problemen en metabolisme aandoeningen (voorkomt arteriosclerosis), cholesterol en vetten, diabetes 2type, hoge 
bloeddruk, etc)

• Invloed op het CZS (productie van serotonine, histamine, catecholamine); ondersteunt hypothalamuswerking en bijnierschors)

• Huidaandoeningen (externe applicaties)

 12-
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De enzymenactiviteit in MRL coriolus versicolor per 500mg

• Protein content 17.3 mg

• Reducing sugars 14.8 mg

• Protein-bound polysaccharide 91.5 mg

• Glucose 2-oxidase activity 49.5 mU

• Peroxidase activity 67.2 mU

• Laccase activity 521.5 mU

• Glucoamylase / glucansase activity 6.9 U

• Superoxide dismutase (SOD) activity 77.1 mU

• Cytochrome P-450  0.51 nmoles

• Cytochrome P-450 reductase 11.9 mU

• Secondary metabolites (Thrombin inhibitors) 59%
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BENAMINGEN

• Yun Zhi / Coriolus versicolor / Polyporus versicolor / Trametes versicolor / Turkey tail / 

• PSK, PSP, VPS, Krestin, elfenbankje

HISTORISCHE INFORMATIE (***)

• Yun Zhi is is het Oosten al eeuwenlang in gebruik in de keuken en in de geneeskunde.

• Coriolus versicolor is het meest belangrijk antikanker middel dat vaak in combinatie wordt gebruikt met andere 
antikankerpaddenstoelen.

• Deze paddenstoel heeft de bijnaam ‘versicolor’ gekregen omwille van zijn veelkleuren pallet.

• Er is veel wetenschappelijk onderzoek verricht, wereldwijd en er zijn ook veel klinische studies die het belang aantonen van Coriolus 
versicolor.
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TCM EIGENSCHAPPEN van Yun Zhi

• Smaak: zoet

• Natuur: licht koelend

• meridiaan: milt, hart

• Energetica: tonifieert miltfuncties, damp en flegme, 

• voedt de lever en nier (yin), 

• ruimt hitte op, 

• voedt de geest, 

• verhoogt energieniveau

• Indicaties: long- milt- en leverstoornissen, moeheid, chronische aandoeningen
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ACTIEVE SUBSTANTIES p12B

*  Versicolor wijst op de vele soorten coriolussen en hun een waaier aan kleuren.

• PSK staat voor polysacchariden-K, ook Krestin - Spanje - (beïnvloedt kankercellen, complement met maag-, slokdarm-, darm-, borst- en 
longkanker) (preventief recidief kanker)      University of Texas MD Anderson Cancer Center USA

• PSP staat voor de proteïne gebonden polysacchariden peptiden

• Polysacchariden βglucanen 1,3 / 1,4 en 1,6

• Ergosterol derivaten, tetracyclisch triterpenoïde ergosterol,

• Hydroxymethylquinoline, coriolon, etc
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INDICATIES met HELENDE EN GEZONDHEIDSBEVORDERENDE EFFECTEN

• Antikanker middel (borst, Burkittlymfoon, Hodgkin, en andere carcinoma’s)

• Supplement aan chemo en radiumtherapie

• Antiviraal effect bij Epstein-Barr, klierkoorts ect…

• Autoimmuun-aandoeningen: rheumatoïde arthritis, schildklier, alopecia areata, vitiligo, diabetes mellitus, MS, etc

• Detox lever (levercyrrhosis door alcohol bvb), dus beschermt de leverfuncties.

• Long-, lever- en nier deficiënties zoals lage rugpijn, tinnitus, wazig zicht, nachtzweet, droege mond en ogen, rode wangen, hoofdpijn, 
insomnia etc.

• Heeft regulerend effect op Th1 en Th2 shift (balans cellulair – humoraal evenwicht)

• Excellent bij CVS, fibromyalgie, HPV, en allerhande gynaecologische toestanden.
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WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK



CORIOLUS versicolor / Yun Zhi

134

In juni 2003 startte Dr. Julian Kenyon 

British Medical Acupuncture Society 

een “open label study”, 

120 day  trial met Coriolus-MRL 

bij dertig (30) Stage III and Stage IV 

kanker patiënten.

(See Mycology News 7- www.mycologyresearch)

Research (E)     CORIOLUS KLINISCH RESEARCH - KANKER

http://www.mycologyresearch/
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Coriolus versicolor werd aangeleverd door

MRL laboratories onder farmacologische

GMP standaard in de UK.

Aanvankelijk 3x3 tabletten (500 mg = 4,5g)

In maand 3&4: 3x6 tabletten (13,5g)

Inname 30’ voor de maaltijd

Gram/dag Tabletten/dag

1e maand 4,5 9

2e maand 9,0 18

3e maand 13,5 27

4e maand 13,5 27

Research (E)     CORIOLUS KLINISCH RESEARCH - KANKER
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Er is een duidelijke afname van telomerase

activiteit waardoor de kwaadaardige cellen

afnemen. (***)

De IL-5 worden vaak samen gezien met

de Th2 cellen die bepaalde cytokinen

afgeven, boodschapper van het imm. 

De IL-12 stimuleert de NK cellen en de

T lymfocyten. Autoimmuniteitziekten.

TNFβ = Tumor Necrose Factor β wordt geproduceerd door geactiveerde T-cellen 

is cytotoxisch en kan worden gebruikt voor een  breed spectrum van tumorcellen. TNFB wordt.

Soort activiteit Dag 0 Dag 60 Dag 120 Resultaten 

Telomerase 1.727 1.034 417 -75.9%

Interleukin 5* 22.540 28.516 4.482 -80.1%

Interleukin 12* 13.931 20.968 29.489 111.7%

TNF β 27.777 26.113 31.713 14.2%

Meting van de immuun parameters

* Gene Expression Level

Research (E)     CORIOLUS KLINISCH RESEARCH - KANKER

 13-15

 13-15
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De specificiteit van Coriolus versilor:

* PSK, de polysaccharide K (Krestin) verhoogt het afweersysteem, vermindert de bijwerkingen van chemo, verlengt de 
levensduur en levenskwaliteit bij verschillende vormen van kanker. Maag-, rectum-, darm-, spijsvertering-, longkanker etc

* PSP, de polysaccharide peptide voorkomt prostaatkanker, zelfs bij recidieve (bron: 10/06/2010,  Queensland University)

Voor uitgebreide informatie over het wetenschappelijk onderzoek zie   www.kanker-actueel.nl www.mycologyresearch.com

Research (E)     CORIOLUS KLINISCH RESEARCH – KANKER                  CORIOLUS  PSK & PSP    */*

Alle studies van de laatste 20 jaar bewijzen de positieve invloed van PSK en PSP bij verschillende kankers

 1960’s - Research in Japan on mushroom extracts as adjunct nutrition for cancer therapy. Initial focus on Shiitake leading to commercialisation of 2 
extracts: Lentinan and LEM.

 1974 - Kureha Chemical Industries screened 200+ mushrooms for anti-tumor activity and
stability under serial cultivation and selected the Coriolus versicolor as having the best
action against a range of cancer cell lines. 

 Extract of Coriolus versicolor, PSK, licensed by Sankyo Pharmaceutical Co. and marketed 
as a non-specific immunomodulator, for use alongside chemotherapuetic agents in the 
treatment of cancer with annual sales of $600 million + by the late 1980’s. 

 In Hong Kong, another aqueous extract of Coriolus versicolor , PSP, is also marketed as immunonutriton in cancer care.

http://www.mycologyresearch.com/
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CORIOLUS  PSK & PSP          KLINISCH RESEARCH - KANKER
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CORIOLUS  PSK & PSP          KLINISCH RESEARCH - KANKER

Stomach Cancer 

Stage IV

Kaibara et al, 1976

Surgery w/MMC

+/- PSK w/chemo

66 PSK w/chemo doubled 2-

yr survival

Advanced Stomach 

Cancer with 

Metastases

Kodama et al, 1982

Surgery w/MMC

+/- PSK w/chemo

450 PSK w/chemo doubled 5-

yr survival

Stomach Cancer 

Stage III – DOUBLE 

BLIND

Kondo and Torisu, 1985

Surgery/no chemo +/-

PSK

144 PSK extended disease-

free period and enhanced 

immunity

Advanced Stomach 

Cancer with 

Metastases

Maehara et al. 1990

Surgery + MMC + chemo 

+/- PSK

255 PSK w/chemo extended 

15-yr survival

Stomach Cancer I-IV Nakazato et al,1994

Surgery +chemo +/-PSK

253 PSK extended 5-yr 

survival and disease-free 

period

PSK  CLINICAL TRIALS  STOMACH CANCER
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CORIOLUS- PSK & PSP          KLINISCH RESEARCH - KANKER
PSK  CLINICAL TRIALS  OTHER  CANCERS

Colorectal Cancer 

DOUBLE BLIND

Kondo and Torisu, 1990

Surgery/no chemo +/-

PSK

110 PSK extended 8-yr 

survival and disease-free 

period

Oesophageal Ogoshi et al, 1995

Surgery + radio. +/-

chemo. +/- PSK

158 PSK extended 5-yr post 

surgery+RT+CT and 

normalised serum factors

Lung (NSCLC) 

Stages I-III

Hayakawa et al, 1993

Radiotherapy +/- PSK

185 PSK extended 5-yr 

survival 2-4x all stages. 

<5cm >70yr max benefit

Breast, ER+/- Stage 

II, post-surgery

Toi et al. 1992

MMC +/- Tamoxifen +/-

Ftorafur +/- PSK

914 PSK extended survival in 

ER-neg, non-metastasized

Breast Stages I, II Iino et al, 1995

FEMP chemotherapy + 

Levamisole or PSK

227 PSK trend to extend 10-yr 

survival + disease-free 

period. HLA B40+ 100%
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• BENAMINGEN
• Poria cocos / Fu Ling / Hoelen / Wolfiporia cocos / Indian bread

• TCM EIGENSCHAPPEN
• Smaak: zoet, neutraal

• Meridiaan: hart, milt, nier (long, dunne darm)

• Energie: neutraal

• Energetica: bevordert diuresis, tegen damp, tonifieert milt, gezonde geest

• Indicaties: plasproblemen, flegme, edema, diarree, moeheid, losse stoelgang, 
hartkloppingen, insomnia, rusteloosheid
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Historische informatie
Reeds eeuwen in gebruik in China en Japan (voeding en geneeskunde)

Actieve substanties
• Rijk aan polysacchariden,

• Ergosterol, choline, fosfolipiden, 

• Natrium, kalium, calcium, ijzer, mangaan, zink, koper
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Helende en gezonheidsbevorderende effecten
• Versterkt het afweersysteem,

• Antiviraal, antikanker

• Diabetes, glucoseregulator,

• Bloeddruk, anticoagulantie,

• Cholesterol,

• Leverbeschermer, 

• Longaandoeningen, allergiën

• Diuretica,

• Huidproblemen
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POLYPORUS UMBELLATUS / ZHULING 42

BENAMINGEN
Polyporus umbellatus / Grifola umbellata / Zhuling / Chorei

TCM EIGENSCHAPPEN
Smaak: zoet, mild

Meridiaan: nier, blaas

Energie: neutraal

Indicatie: urinaire problemen, incontinentie,

edema, diarree, vaginale vloed, 

geelzucht 
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POLYPORUS UMBELLATUS / ZHULING 42*/*

ACTIEVE SUBSTANTIES
- Polysacchariden,

- Steroïden,

- Polyporus sterolen (*),

- Mineralen zoals koper, mangaan, ijzer, calcium, kalium

- Provitamine D, Niacine (vitamine B3), Retinol (vitamine A)(huid)

(*) Constituents of Mushrooms. Sterol Constituents from the Sclerotium of Polyporus umbellatus, Yasunori Yaoita, asa NishitaNi, and Masao KiKuChi
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POLYPORUS UMBELLATUS / ZHULING 42

• GENEESKRACHTIGE WERKING:

• Afweersysteem, antiviraal, ontstekingremmend, 

• Antikanker,

• Antibacterieel (Staphylococcus aureus, chlamydia)

• Diuretisch effect (zwellingen, nierproblemen)

• Edema, ontspanning van huid en spieren

• Ondersteunt haargroei,

• Geelzucht, geslachtsziekten

• Cholesterol 
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BENAMINGEN
Pleurotus ostreatus / Oyster mushroom / Ping Gu / Hiratake / oesterzwam

TCM EIGENSCHAPPEN
Smaak: zoet

Energie licht warm

Meridiaan lever, maag, milt

Energetica: versterkt milt en reduceert damp; versterkt qi,

ondersteunt aderes en ontspant pezen;

verdrijft koude, wind; 

doodt parasieten;
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ACTIEVE SUBSTANTIES:

* Polysacchariden (β 1,3 en 1,6 glucaan)

* Vitaminen B1, B2, B5, B6, B7, B11 foliumzuur, vit C, vit D2, bioflovonen

* Mineralen zoals selenium, zink, borium, jodium

* Aminozuren, proteïnen, vezels, onverzadigde vetzuren 

• Lovastatine behoort tot de groep statines die de aanmaak van cholesterol in de lever afremmen

• en die het cholesterol- en vetgehalte in het bloed.
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INDICATIES

Afweersysteem

Antiviraal

Antikanker

Diabetes

Bloeddruk

Ontstekingremmend, longaandoeningen, allergiën

Huidproblemen

Diuretica

Cholesterol 
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Agaricus blazei* Content per gram of biomass 
• Cytochrome P-450  0.45 nmoles

• Cytochrome P-450 reductase  8.90 mU

• Xylanase  12.80 U

• Celulase 0.38 U

• Amyloglucosidase 0.80 U

• Protein bound polysacharides 87.6 mg

• Proteins  5.16 mg

• Reducing sugars  20.38 mg

• Superoxide dismutase (SOD)  275.0 U

• Protease  11.2 U
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• BENAMINGEN
• Agaricus blazei, Agaricus subrufrescens, Agaricus brasiliensis, Almond mushroom, Ba Xi Mo Gu

• TCM EIGENSCHAPPEN

• Smaak zoet

• Meridiaan maag, milt, darmen

• Energie: warm

OPMERKING oorsprong in Piedade, klein dorp in het Regenwoud in Brazilië San Paolo provincie. Een Japanner onderzocht agaricus in 1960 
en in 1967 werden de helende krachten bekend gemaakt: antikanker, stimuleert autoimmuunstelsel, immuunmodulerend, arterosclerosis, 
hepatitis, hyperlipidemia, diabetes, dermatitis .

De reden van de onderzoekers is het feit dat in het dorp GEEN kankers voorkwamen !!!  */*
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AGARICUS BLAZEI

GENEESKRACHTIGE EFFECTEN
Afweersysteem

Antiviraal / antikanker

Glucose / diabetes

Bloeddruk, cholesterol

Ontstekingsremmend

Leverbescherming

Longaandoeningen

Huidproblemen

Uithoudingsvermogen

Anticoagulant

157



AGARICUS BLAZEI

INDICATIES

• Antikanker; tumorremmend

• Versterkt en moduleert het immuunstelsel

• Hyperlipidemia

• Arterosclerosis

• Hepatitis

• Diabetes

• Dermatitis

158
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BENAMINGEN
• Hericium erinaceus / Lion’s Mane mushroom / Hou Tou Gu / Pompom mushroom / pruikzwam

TCM EIGENSCHAPPEN
• Smaak zoet: mild

• Energie neutraal

• Meridiaan lever, nier

• Energetica goed voor de 5 zang, 

ondersteunt de spijsvertering, 

ontstekingsremmend, 

versterkt milt, voedt qi, kalmeert de geest

160
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Hericium-MRL- Enzyme activity (U/500 mg Biomass)
• Superoxide dismutase (SOD)   19.430 103

• UNADPH (Cyt. "P-450" reductase)  4,620 u

• MGSH Reductase 21.74 U

• Catalase 96.1 U

• Laccase 75.6 U

• Tyrosinase 2369 U

• Peroxidase 4.77 U
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ACTIEVE SUBSTANTIES:

• Verschillende types polysacchariden en ook polypeptiden,

• Alle aminozuren,

• Enkele substanties zoals hericenones en erinacines verhogen het aantal neurotrofinen beter bekend als NGF 
*/*, een stof die nodig is om neuronen te laten overleven !!! 

• Sommige neurotrofinen zijn nodig voor de voeding en ontwikkeling van de hersenen voornamelijk in de 
hippocampus , cerebrocortex en de neocortex. Pijnneuronen. Ontstekingen.

• Herstelling van beschadigd weefsel en zenuwuitlopers (Alzheimer en andere neurodegeneratieve ziekten, 
etc…).

• Mineralen kalium, zink, fosfor, selenium, ijzer

INDICATIES:

• Afweersysteem, antiviraal, longproblemen

• Antikanker,

• Diabetes, cholesterol, leverbeschermend, huidproblemen

• Moderne beschavingsziekten waaronder degeneratieve aandoeningen (AD, ALS, autisme ??) … 162



HERICIUM erinaceus 39

WG INDICATIES:

• Afweersysteem, antiviraal, longproblemen, allergieën, beschermende effecten

• Antikanker,

• Verhoogt de inductie van interferonen en het aantal witte bloedcellen waardoor het 
natuurlijk herstel van het lichaam wordt ondersteund,

• Verbetert de maagfuncties en ageert tegen maagzweren; gastritis, duodenum en 
dikkedarmproblemen (Crohn’s),

• Reguleert de suikerspiegel (diabetes), cholesterol, leverbeschermend, 

• Huidproblemen

• Neurodegeneratieve ziekten, zelfs preventief te nemen tegen ouderdomsverschijnselen …
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Uittreksels International Congres ICNM 2017 London UK met de meest recente 
wetenschappelijke resultaten over de effecten van hericium op neuronen

To focus on molecules capable of activating the system of a group of genes preserving cellular homeostasis during stress periods, called Vitagenes, as a new model of therapeutic impact,

in order to minimize free radicals that induce neurodegenerative cellular damage.

At Catania University, Italy, it was found that biomass Coriolus versicolor and biomass Hericium erinaceus may stimulate Lipoxin A4 (LXA4) in microglia (these perform active vigilance of 

the cerebral tissue and of the spinal medullae, thus the immune resistant cells of the Central Nervous System), therefore, indirectly, reduce the symptoms of Alzheimer's disease on its 

initial stages.  

Lipoxin A4 (LXA4) from mushrooms is one of the endogenous eicosanoid fatty acids. These are signaling molecules exerting complex control over many bodily systems like inflammation

or immunity after the intake of toxic compound and pathogens, and as messengers in the central nervous system.

Since 2014, a group of researchers (led by Professor Vittorio Calabrese) from the  Universities of Catania and Messina, made their goal to determine if Coriolus
and Hericium could stimulate Lipoxin A4 (LXA4) activation in both peripheral blood and in the CNS of rats  treated with an equivalent human dose of 3g per day 
given, orally. 

In one study, a group of rats were supplemented with Coriolus and another group (Control) that was not supplemented over 30 days (N=10).

In another study, one group of rats were supplemented with Hericium and another group (Control) that was not supplemented over 90 days (N=10).

At the end of experimental periods for the Coriolus (30 days) and Hericium (90 days) studies, animals were sacrificed and the activity of LXA4 was determined in 
serum, lymphocytes and in different brain regions (cortex, striatum, substantia nigra, hippocampus and cerebellum) and compared with LXA4 of untreated 
animals, as control.

- Redox modulation of cellular stress response and lipoxin A4 expression by Coriolus versicolor in rat brain: Relevance to Alzheimer’s disease pathogenesis, Trovato et al., Neurotoxicology 2015

- Redox modulation of cellular stress response and lipoxin A4 expression by Hericium erinaceus in rat brain: Relevance to Alzheimer’s disease pathogenesis, Trovato et al., Immunity & Aging 2016

• Supplementation with Hericium erinaceus and Coriolus versicolor to Inhibit Progression of  Alzheimer’s Disease, Calabrese & Ontario, Clinical Journal of Mycology Vol V, Januar 2016
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A summary of the results from

1, the Coriolus study

2, the Hericium study 



A summary of the results from the Coriolus study are provided below:

After 30 days Control Coriolus

Cortex 160 210

Hipocampus 140 200

cerebelum 175 190

Total Brain 150 200
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brain of Male Sprague-Dowley rats
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LXA4  distribution in the different regions of the brain of Male Sprague-Dowley rats (1)

1.Trovato A, Siracusa R, Di Paola R, Scuto M,Fronte V, Koverech C, Luca M, Serra A, Toscano M.A., Petralia A, Cuzzocrea S, Calabrese V. Redox modulation of cellular stress

response and lipoxin A4 expression by Coriolus versicolor in rat brain: Relevance to Alzheimer´s disease pathogenesis. Neurotoxicology. 53:350-8. doi:

10.1016/j.neuro.2015.09.012. 2016.



A summary of the results from the Coriolus study are provided below:

LXA4  distribution in the rest of the body of Male Sprague-Dowley rats (1)

1. Trovato A, Siracusa R, Di Paola R, Scuto M,Fronte V, Koverech C, Luca M, Serra A, Toscano M.A., Petralia A, Cuzzocrea S, Calabrese V. Redox modulation of cellular

stress response and lipoxin A4 expression by Coriolus versicolor in rat brain: Relevance to Alzheimer´s disease pathogenesis. Neurotoxicology. 53:350-8. doi:

10.1016/j.neuro.2015.09.012. 2016.
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After 30 days Control Coriolus

HO-1 180 260

HSP-70 105 140

TrX 100 210
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Control Coriolus

Heme-oxygenase1, HSP-70 e TrX in the Brain of Male Sprague-Dowley rats (1)

A summary of the results from the Coriolus study are provided below:
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A summary of the results from

1, the Coriolus study

2, the Hericium study
De studie duurde 90 dagen;

De resultaten van de biomassa coriolus en biomassa hericium studie werden gemeten in de cortex, hippocampus, cerebellum en in 
de hele hersenmassa; in het bloedplasma en de lymphocyte; en in de lever en nieren.

Alsook de waardes HO-1; Hsp-70 en TrX

• HO-1 =Heme oxygenase-1 (HO-1) is a rate-limiting enzyme catalyzing oxidative degradation of cellular heme to liberate free iron, carbon monoxide (CO) and 
biliverdin in mammalian cells. In addition to its primary role in heme catabolism, HO-1 exhibits anti-oxidative and anti-inflammatory functions via the actions of 
biliverdin and CO, respectively. HO-1 is highly induced in various disease states, including cancer. Several lines of evidence have supported the implication of HO-1 
in carcinogenesis and tumor progression. HO-1 deficiency in normal cells enhances DNA damage and carcinogenesis. 

• (Lee-Young Chau, Journal of Biomedical Science 2015)

• Hsp-70 =Heat shock proteins are produced by cells to protect them from various conditions of stress.

• TrX =Active human Thioredoxin are proteins that act as antioxidant. TrX inhibits cardiac hypertrophy.



A summary of results from the Hericium study are provided below:

After 90 days Control Hericium

Cortex 170 340

Hipocampus 155 260

Cerebelum 190 250

Total Brain 175 260
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LXA4 Distribution in the different regions of 
the brain of Male Sprague-Dowley rats
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LXA4 Distribution in the different regions of the brain of Male Sprague-Dowley rats (2)

(2) Trovato A, Siracusa R, Di Paola R, Scuto M, Ontario ML, Bua O, Di Mauro P, Toscano MA, Petralia CC, Maiolino L, Serra A, Cuzzocrea S, Calabrese V. Redox modulation of cellular stress response
and lipoxin A4 expression by Hericium Erinaceus in rat brain: relevance to Alzheimer's disease pathogenesis. Immun Ageing. 13:23. doi: 10.1186/s12979-016-0078-8. Jul 9 2016.



A summary of results from the Hericium study are provided below:

LXA4 Distribution in different regions of the rest of the body Male Sprague-Dowley rats (2)

(2) Trovato A, Siracusa R, Di Paola R, Scuto M, Ontario ML, Bua O, Di Mauro P, Toscano MA, Petralia CC, Maiolino L, Serra A, Cuzzocrea S, Calabrese V. Redox modulation of cellular stress response
and lipoxin A4 expression by Hericium Erinaceus in rat brain: relevance to Alzheimer's disease pathogenesis. Immun Ageing. 13:23. doi: 10.1186/s12979-016-0078-8. Jul 9 2016.
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A summary of results from the Hericium study are provided below:

Heme-oxygenase1, HSP-70 e TrX in the Brain of Male Sprague-Dowley rats (2)

(2) Trovato A, Siracusa R, Di Paola R, Scuto M, Ontario ML, Bua O, Di Mauro P, Toscano MA, Petralia CC, Maiolino L, Serra A, Cuzzocrea S, Calabrese V. Redox modulation of cellular stress response
and lipoxin A4 expression by Hericium Erinaceus in rat brain: relevance to Alzheimer's disease pathogenesis. Immun Ageing. 13:23. doi: 10.1186/s12979-016-0078-8. Jul 9 2016.
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Een behandeling van neurodegeneratieve aandoeningen met de biomassa paddenstoelen 
hericium en coriolus volgens wetenschappelijke bevindingen (zie onderaan dia)

• HERICOR is een product dat ontwikkeld werd door Mycology Research Laboratories.

• De biomassa van 2 paddenstoelen hericium en coriolus vormen samen 3 belangrijke groepen enzymen die herseninflammatie reduceren door de verhoging 
van de antioxidantie activiteiten en door hun prebiotische eigenschappen.

• Welke enzymen voorkomen oxidatieve stress : LACCASE en SOD (Superoxide Dismutase)

• Welke enzymen voorkomen abnormale celgroei: PROTEASE en GLYCOAMYLASE

• Welke enzymen ontgiften: Peroxidase, Cytochrome P-450 en Cytochroom P-450 reductase

• Dosering: Volwassenen: elke dag 4g/dag gedurende 12 weken (= 336g)

Kinderen: elke dag 3g/dag gedurende 12 weken (= 252g)

• Wat zijn de effecten van dergelijke enzymentherapie:
• Reduceren van oxidatieve stress

• Promoten van de ontgiftingsprocessen in de spijsverteringorganen

• Verhinderen van cellulaire invloeden op oxidatieve stress

• Verhinderen van virale infecties 

References:1. Redox modulation of cellular stress response and Lipoxin A4 expression by Coriolusversicolor in rat brain: relevance to Alzheimer’s disease pathogenesis.  Calabrese V. et al. NeuroToxicologyJournal, August 2015. DOI: 
10.1016/j.neuro.2015.09.012.2. Redox modulation of cellular stress response and lipoxin A4 expression by Hericiumerinaceusin rat brain: relevance to Alzheimer’s disease pathogenesis. Calabrese V. Et al. Immunity & Ageing, 2016. 
DOI: 10.1186/s 12979-016-0078-83. Supplementation with Hericiumerinaceusand Coriolusversicolorto Inhibit Progression of Alzheimer´s Disease, Calabrese et al, Clinical Journal of Mycology Vol 5, 5:,10-14, January 2017.4. Bioactive 
Propertiesof mushroom Coriolusveriscolor. Cruz A. et al, Clinical Journal of Mycology Vol 5, 5:5, 15-16, January 2017.5. CoriolusversicolorSupplementation in Leaky Gut Syndrome Dr. Rajendra Sharma, Mycology News 10, 1:10, 1-2. 
August 2005.6. Comparative Enzyme Analysis of Polyporusumbellatus, Agaricusblazei, Pleurotusostreatusand Hericiumerinaceus. Cornelius et al. Clinical Journal of Mycology, 3:1, 2-4. September 2009. 7. The Possible Role of 
Mushroom Nutrition as a Delivery Agent for Enzyme Therapy in Cancer Care-Chemical and Biological Properties of Mushroom Nutrition. Professor KarmaliA. Mycology News 7, 1:7, 7-8. March 2003.8. Mushroom Nutrition as a Target 
for Novel Therapeutic Strategies: Relevance to Nutritional Approaches and Antioxidant Redox Modulation in Antiaging Medicine. Cornelius et al. Clinical Journal of Mycology, 3:1, 2-4. September 2009.9. Link between Herpes Simplex 
Virus and Alzheimer´s Disease: Potential Role of Mushroom Nutrition in Prevention. Calabrese et al. Clinical Journal of Mycology Vol 5, 1:5, 10-12. January 2014.10. Coriolus: Chronic Fatigue Immune Dysfunction Syndrome, Monro J.J 
Integrative Medicine 2004;8:101-108.11. Coriolusversicolor Supplementation for Recurrent Herpes Simplex, French A., Clinical Journal of Mycology 5, 1:5 11-12. March 2007. 12. Evaluation of the Efficacy of Coriolusversicolorin the 
Treatment of HPV Lesions (LSIL). Poster presentation at the 14thWorld Congress of Cervical Pathology and ColpscopyIFCPC-July 4-7, 2011, Rio de Janeiro Brazil, -Dr. Jose Silva Couto.13.Coriolus versicolor-Assessment of the Effects on 
Patients Infected with Low-risk and High-risk HPV Subtypes, BorisovS. Clinical Journal of Mycology Vol 3:1,1-3, February 2012. 
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AURICULARIA 46

• BENAMINGEN

• Auricularia / Auricularia auricula / Hei Mu Er / judasoor / ear fungus

• TCM EIGENSCHAPPEN

• Smaak zoet

• Energie neutraal

• Meridiaan maag, lever, dikke darm

• Energetica voedt qi & xue, koelt bloed, stopt bloedingen,

• bevochtigt longen, steunt maag, 

bevochtigt droogte, 

deblokkeert darmen, ontspant pezen,
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AURICULARIA 46

ACTIEVE SUBSTANTIES: 

• Polysacchariden

• Proteïnen

• Mineralen zoals calcium, fosfor

INDICATIES:

• afweersysteem, antiviraal, antikanker, 

• bloeddruk, cholesterol, 

• ontstekingsremmend, 

• diabetes, 

• leverbeschermend, long- en huidaandoeningen
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CHAGA 52

• BENAMINGEN

• Chaga / Inonotus obliquus / Hua Shu Rong / berkenweerschijnzwam

• TCM EIGENSCHAPPEN

• Smaak neutraal tot zoet

• Energie licht warm

• Meridiaan milt, maag, lever

• Energetica het versterkt qi en de maag; 

helpt lever en tonifieert nier; 

kalmeert hart en de geest; 
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CHAGA 52

HISTORIEK

Chaga is een langzaam groeiende parasitaire zwam die groeit op zieke berken wat uiteindelijk leidt tot het afsterven van de 
boom.

Het zichtbare deel van chaga is eigenlijk niets anders dan 

een uiterst compact massa myceliumdraden met een kurkachtige textuur. 

Het vruchtlichaam ontstaat pas wanneer de boom dood is.

In de 16e eeuw werd chaga in de koude streken in Rusland gebruikt 

als medicijn voor tumoren en andere ziekten.
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CHAGA 52

ACTIEVE SUBSTANTIES:

Polysacchariden

Betuline

Sterolen (lenosterol, inotodiol, ergosterol)

Melanine (antioxidante werking)

Chaga neemt betuline op die in de bast van de berk zit; 

* is kankerremmend, kankervernietigend; 

* breekt cholosterol in het bloed af
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CHAGA 52

INDICATIES

Immuunversterkend, 

Verlaagt de bloeddruk

Ontneemt cholesterol uit het bloed; voorkomt trombose; verbetert de bloedstroom;

Sterk ontstekingsremmend, antibacterieel en ontgiftend effect;

Ondersteunt de digestieve werking van de maag, lever en pancreas; goed bij maag- en dunnedarmkanker

Provitamine D2

Kalmeert het hart en de geest
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DEEL I WELKOM IN HET RIJK DER PADDENSTOELEN

DEEL II DE GEHEIMEN VAN PADDENSTOELEN

DEEL III GENEESKRACHTIGE PADDENSTOELEN

DEEL IV BEHANDELINGSPROTOCOLLEN

1 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN bij SPECIFIEKE TCM SYNDROMEN

2 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN bij SPIJSVERTERINGSSTOORNISSEN

3 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN bij CHRONISCH VERMOEIDHEIDSYNDROOM

4 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN bij VIRALE TOESTANDEN
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DEEL I WELKOM IN HET RIJK DER PADDENSTOELEN

DEEL II DE GEHEIMEN VAN PADDENSTOELEN

DEEL III GENEESKRACHTIGE PADDENSTOELEN

DEEL IV BEHANDELINGSPROTOCOLLEN

1 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN bij SPECIFIEKE TCM SYNDROMEN
2 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN bij SPIJSVERTERINGSSTOORNISSEN

3 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN bij CHRONISCH VERMOEIDHEIDSYNDROOM

4 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN bij VIRALE TOESTANDEN
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1  BEHANDELINGSPROTOCOLLEN bij SPECIFIEKE TCM SYNDROMEN

1 DE ROL VAN MEDICINALE PADDENSTOELEN BIJ EEN ACUPUNCTUURBEHANDELING

2 DE ROL VAN MEDICINALE PADDENSTOELEN BIJ EEN VERZWAKT IMMUUNSTELSEL

3 BEHANDELINGSPROCOLLEN BIJ LONGEN: FEIQIXU

4 BEHANDELINGSPROCOLLEN BIJ LONGEN: FEIYINXU

5 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN BIJ MILT: PIQIXU

6 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN BIJ PIYANGXU + SHENYANGSHU (SP+KI)

7 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN BIJ SHENYINHU (KI)
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BEHANDELINGSPROTOCOLLEN bij enkele SPECIFIEKE TCM SYNDROMEN

1 DE ROL VAN MEDICINALE PADDENSTOELEN BIJ EEN ACUPUNCTUURBEHANDELING
Acupunctuur:

-is een onderdeel van TCM, gebaseerd op duizenden Jaren klinische praktijkervaring,

-is zowel curatief als preventief met als doel de werking van ons lichaam te coordineren en harmoniseren,

-is zeer toepasselijk bij acute condities maar ook bij chronische ziekten en langdurige aandoeningen, doorgaans met bijkomende therapeutische
middelen.

Medicinale paddenstoelen (MP):

-is een van de oudste vormen van voedsel en in stand houden van het leven,

-worden in het Oosten reeds eeuwen toegepast om aandoeningen te lijf te gaan, het lichaam gezond te houden,

-zij zuiveren het lichaam van negatieve stoffen en zorgen voor een goede en gezonde oude dag,

-kunnen worden gebruikt bij zowel acute als bij chronische toestanden,

-worden al eeuwen in kruidenformules toegevoegd als heel specifiek element met heel specifieke eigenschappen.

Medicinale paddenstoelen als ondersteuning bij een acupunctuurbehandeling !

- MP ondersteunen de curatieve aspecten van een acupunctuurbehandeling,

- MP kunnen zaken oplossen die acupunctuur in eerste instantie niet kan aanpakken,

- de adaptogene effecten van MP versterken qi en xue, vullen sneller leegtes op en dienen als energieopslagkracht,

- het ontgiften van het lichaam zal sneller gebeuren met MP als met acupunctuur,

- MP kunnen dienen als suppletie bij elke acupunctuurbehandeling en stimuleren zo de effecten van acupunctuur bij zowel acute als
chronische aandoeningen,

- MP zijn zeer veilig omdat zij praktisch geen neveneffecten hebben.
186



BEHANDELINGSPROTOCOLLEN bij enkele SPECIFIEKE TCM SYNDROMEN

1 DE ROL VAN MEDICINALE PADDENSTOELEN BIJ EEN ACUPUNCTUURBEHANDELING     

Een selectie van MP die nuttig zijn bij een gecombineerde acupunctuurbehandeling: een TCM benadering

I.   Begeleiding bij een chemokuur of bestralingen: → reihsi

II.  Astmaproblemen met bv droge hoest, koude ledematen, koude en zwakke rug → cordyceps

III. Vermoeidheid met een typische afkeer van koude → agarucus blazei

IV. Yunhua problemen, boeren, branderig gevoel, gastritis: → hericium

V.  Vermoeidheid, weinig eetlust, zachte stoelgang + damp, zenuwen, insomnia (gn hi) → fuling, poria

+ klaart damphitte: → maitake

+ allergieën, kortademigheid → shiitake

+ metabolische aandoeningen → pleurotus

VI. Hitte in het bloed, nachtelijk zweten, autoimmuunziekten, radio en chemokuren → coriolus
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BEHANDELINGSPROTOCOLLEN bij enkele SPECIFIEKE TCM SYNDROMEN

1 DE ROL VAN MEDICINALE PADDENSTOELEN BIJ EEN ACUPUNCTUURBEHANDELING         

Een selectie van MP die nuttig zijn bij een gecombineerde acupunctuurbehandeling: een WG benadering

I.   Uitputting voor en na chirurgische ingreep, chemo- en/of radiokuur: → reihsi

II.  Auto-immuunaandoeningen → coriolus (3x2t/500mg) + reishi (3x1t)

III. Gebalanceerd immuunondersteuning, stress gerelateerd: → reishi + cordyceps + shiitake

IV. Bloedverdunnend effect door: → reishi + cordyceps + pleurotus + auricularia

V.  Detoxificatie van zware metalen (medicatie, tandartsen etc: → reishi + oyster mushroom

VI. Ondersteunt de psyche door: → reishi + fuling, hericium + cordyceps

VII. Lever bescherming door: → reishi + coriolus + cordyceps

VIII. HPV virussen, herhaalde herpes labialis+genitalis,  → coriolus

IX. EBV, CVS , lyme etc → coriolus

Dosering: 1e en 2e week aanvangsdosis: 2x/dag 3t (500mg)

3e tot 8e week: 1x/dag 3t (500mg)

Dosering bij preventie kanker: dagelijks 3g/dag 
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BEHANDELINGSPROTOCOLLEN bij enkele SPECIFIEKE TCM SYNDROMEN

2 DE ROL VAN MEDICINALE PADDENSTOELEN BIJ EEN VERZWAKT IMMUUNSTELSEL

Medicinale paddenstoelen en een acupunctuurbehandeling bij verzwakte weerstand! 

ACU - een principieel voorbeeld is het combineren van backshu met de frontmu punten van de respectievelijke zangfu,

- gebruik de yuan bronpunten van de respectievelijke yinmeridiaan, soms in combinatie met luopunten,

- enkele voorbeelden van effectieve punten zijn: 

BL13, BL20, BL21, BL23

LU1, LR13, CV12, GB25

YUAN AARDEpunten van de yinmeridianen: LU9, SP3, KI3.

verder ST36, SP6, CV4, CV6, CV8, CV17, LU5, LI4 …

MP - uit onderzoekingen naar de actieve substanties bij paddenstoelen stelt men vast dat de meeste MP in aanmerking
komen om het immuunsysteem te ondersteunen en te harmoniseren:

 cordyceps – reishi – agaricus blazei, poria, shiitake lentinula edodes, coriolus versicolor en maitake.
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DEEL IV BEHANDELPROTOCOLLEN

3 BEHANDELINGSPROCOLLEN BIJ LONGEN: FEIQIXU

Symptomen: herhaalde recidieve longaandoeningen, hoest, kortademigheid, zwakke stem, spontaan zweten, 
moeheid, bleek gelaat, afkeer van koude.

Acupunctuur: BL13, BL43, LU1, LU9, CV6, CV17, ST36, GV14 …

Moxa CV4, CV6, CV8 (zonder slijmen) / + ST40 (met aanwezigheid van slijmen)

paddenstoelen: reishi + cordyceps, blazei … (zie volgende dia’s) 

Voeg bij de bovenstaande behandeling coriolus wanneer een LU-xu gepaard gaat met een KI-yinxu patroon.
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DEEL IV BEHANDELPROTOCOLLEN  VERZWAKTE IMMUNITEIT  - LEEGTETOESTANDEN  - PIQIXU  - PIWEI QIXU

3 BEHANDELINGSPROCOLLEN BIJ LONGEN: FEIQIXU

REISHI – LINGZHI - GANODERMA

REISHI volgens TCM:

- De tekorten en leegtes worden aangevuld; versterkt de miltqi (mentale en fysieke verzwakking, losse
stoelgang, geen eetlust, bleekheid …)

- Versterkt nierjing en voedt het hart waardoor de geest kalm wordt (hartkloppingen, insomnia, 
vergeetachtig)

- Wordt aangeprezen bij feiqixu ook met tan (stopt hoest, heft ademnood op, lost flegme op specifiek
de koude tan)

REISHI volgens WG:

- Ondersteunt het immuunsysteem, stimuleert de weerstand, anti-bacterieel en anti-viraal effect (reishi
stimuleert de macrofagotose activiteit en reguleert de functies van de T- en B lymfecellen).

- Reishi onderdrukt het vrijkomen van histamine: het is anti allergeen en heeft anti inflammatoire effecten. 

- Het versterkt het lichaam zeker na uitputting of chirurgische ingreep.

- Het ontgift de lever en ruimt zware metalen op.

- Het ondersteunt heel wat andere therapiën zoals ‘gout’
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DEEL IV BEHANDELPROTOCOLLEN

3 BEHANDELINGSPROCOLLEN BIJ LONGEN: FEIQIXU

CORDYCEPS - DONGCHONGXIACAO

CORDYCEPS volgens TCM:

- Versterkt de qi

- Tonifieert nierjing

- Verhoogt de weiqi

- Voedt longyin en nieryang (transformeert tan en stopt het hoesten, ademnood, kortademigheid, 
verhoogt de sexuele hormonen, enuresis. …

CORDYCEPS volgens WG:

- werkt immunomodulerend: dus bij allergieën (eczema, asthma) 

- stimuleert immuunsysteem,

- positief effect op bacteriële ontstekingen zoals streptokokken, pneumokokken, staphylokokken …

- bruikbaar bij autoimmuun- en neoplastische aandoeningen, want het stimuleert en activeert de   
leucocyten, reduceert de negatieve effecten van radio- en chemotherapie.

- het bevordert het metabolism en de lever functies,

- het stimuleert de een anticoagulantia
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DEEL IV BEHANDELPROTOCOLLEN

3 BEHANDELINGSPROCOLLEN BIJ LONGEN: FEIQIXU
AGARICUS BLAZEI – JISONGRONG – HIMEMATSUTAKE

AGARICUS BLAZEI volgens TCM:

- het versterkt het lichaam

- het vult tekorten en insufficiënties aan vooral leegtes bij koude syndrome,

- het transformeert flegme en stopt het hoesten,

- koude pijnen in de liesstreek en knieën,

- het bevordert de maag- en darmfuncties.

AGARICUS BLAZEI volgens WG:

- versterkt het immuunsysteem omwille van zijn hoog aantal βglucanen,

- het ondersteunt de celwerking en verhoogt de celactiviteit ivm de interne celweerstand zoals de Nk-
cellen, de T en B lymphocyten, de macrofagen, LAK (lympho-activated killer cellen, … 

- kan worden gebruikt bij auto-immune en allergische reacties,

- goed bij neoplastische aandoeningen (stimuleert de cytokinen IL en interferon),

- ondersteunt de goede conditie van botten (B1, B2, ergosterol)

- anti-oxidant (SOD superoxide dismutase behoort tot een klasse enzymen die cellen herstellen en 
celbeschadiging kunnen beperken.
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DEEL IV BEHANDELPROTOCOLLEN

4 BEHANDELINGSPROCOLLEN BIJ LONGEN: FEIYINXU

FEIYINXU symptomen:

- gewichtsverlies, ademnood, frekwente infecties, droge stoelgang, vertigo, …

- namiddagzweten (soms ook wel eens ’s avonds), hitte gedurende de nacht en soms nachtelijk
zweten,

- hitte in handpalmen en voeten, hitte ter hoogte van de borstkas, blozende wangen,

- droge mond, dorst, droge hoest, soms sterk geconcentreerde tan maar weinig,

Acupunctuurvoorbeeld: BL 13, BL 23, GB 25, LU 5, LU 10, SP 6, …

paddenstoelen : coriolus (zie volgende dia), cordyceps. 
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DEEL IV BEHANDELPROTOCOLLEN

4 BEHANDELINGSPROCOLLEN BIJ LONGEN: FEIYINXU

CORIOLUS VERSICOLOR – YUNZHI

CORIOLUS volgens TCM:

- is zoet van nature en licht verwarmend; milt en hart correlatie,

- transformeert slijmen en reguleert damp

- wordt gebruikt bij leegtetoestanden van leveryin en nieryin,

- heft hitte op en voedt de geest,

- corrigeert de longfuncties zoals hoest, ademnood, herhaalde infecties, stagnerend tan in de longen

- vermoeidheid veroorzaakt door allerlei factoren.

CORIOLUS volgens de WG:

- detoxifieert en beschermt de lever,

- beïnvloedt en reguleert de Th1 – Th2 shift (balans tussen intracellulaire en humorale cellen), Nkcellen,

- is dus belangrijk bij chronische aandoeningen,

- wordt gebruikt in associatie met tumoren, voor en na chemo- of radiotherapie, HIV, EBV, HS, HPV, CVS, 
autoimmuunaandoeningen,

- goed voor sportlui zowel voor de competitive als regenerende letsels na sportinspanningen.
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DEEL IV BEHANDELPROTOCOLLEN

5 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN BIJ MILT: PIQIXU

LEEGTE MILT samen met LEEGTE MAAGENERGIE: PIWEIQIXU

Symptomen: fysieke en psychische uitputting, verlies aan eetlust, losse stoelgang, onverteerd voedsel, een zwaar aanvoelen van lichaam
en ledematen, zwellingen, anemia, …

Acupunctuurvoorstel: BL20, BL21, LR13, BL17, CV12, ST36, CV4, CV6, SP6, etc.

Moxa: enkel wanneer er geen tan aanwezig is.

MP: reishi, fuling, shiitake , pleurotus, coriolus versicolor, agaricus blazei, hericium,
maitake
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DEEL IV BEHANDELPROTOCOLLEN

5 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN BIJ MILT: PIQIXU & WEIQIXU

SHIITAKE – XIANGGU – LENTINULA EDODES

SHIITAKE volgens TCM:

- is zoet en mild van natuur,

- gaat naar milt, maag en longen,

- tonifieert qi & xue, versterkt de miltfuncties, maag, longen en nieren,

- bevochtigt droogte en transformeert flegme,

- moeheid, hoest, allergiën, en misschien ook bij vertigo.

SHIITAKE volgens WG:

- is een immunostimulant, immunomodulerend, antitumor door de macrophagocytose te stimuleren, de NK activiteit en de   

Thelper cellen in balans te brengen,

- antiviral, antibacterieel, antiparasiet zoals bij herpes, influenza, staphylokokken, E coli, etc

- reduceert allergische reacties, mildert het hoesten, goed bij ademnood,

- harmoniseert de werking van de hypothalamus en adrenal axis

- voorkomt lever- en hartaandoeningen, en heeft een positief effect op het metabolism.
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DEEL IV BEHANDELPROTOCOLLEN

5 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN BIJ MILT: PIQIXU & WEIQIXU

PLEUROTUS OSTREATUS - OYSTER MUSHROOM – PINGGU - HIRATAKE

PLEUROTUS volgens TCM:

- zoet en licht warmend, gericht naar lever, maag en milt,

- vult maag en milt aan, draineert damp, versterkt qi en verdrijft wind koude,

- versterkt de bloedvaten en versoepelt pees- en bindweefsel,

- is effectief tegen parasieten.

PLEURORUS volgens WG:
- ondersteunt de immuniteit

- het moduleert het immuunstelsel en heeft anti tumor eigenschappen,

- het is een bron van vitaminen en mineralen,

- positief effect op huidallergieën,

- verbetert leverfuncties en cardiovasculair systeem, voorkomt cholesterol. 
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DEEL IV BEHANDELPROTOCOLLEN

5 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN BIJ MILT: PIQIXU & WEIQIXU

MAITAKE – GRIFOLA FRONDOSA – HUAISHUHUA 

MAITAKE - GRIFOLA volgens TCM:

- zoet en mild, gericht naar longen, nieren en darmen,

- vult qi aan en versterkt de milt,

- vult tekorten en leegtes op, ruimt hitte en filtert damp,

- wordt gebruikt bij zwakke eetlust, fysieke en mentale vermoeidheid, 

- opgezet abdomen na maaltijd, slecht riekende diarree,

MAITAKE - GRIFOLA volgens WG:

- immuunondersteunend (βglucanen, verhoogt de fagocyterende weefselmacrofagen, NK, cytotoxische T cellen),

- reguleert het lichaamsgewicht,

- reguleert bloeddruk, suikerniveau, vetten, etc.,

- een rijke bron aan natuurlijke vitaminen en mineralen.
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DEEL IV BEHANDELPROTOCOLLEN

5 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN BIJ MILT: PIQIXU & WEIQIXU

HERICIUM ERINACEUS – HOUTOUGU - APENHOEDJES

HERICIUM volgens TCM:
- zoet en mild, gericht naar lever en nieren,

- heilzaam voor alle 5 zang, versterkt milt, helpt de vertering en de middenwarmer (moeheid, weinig eetlust, snel ziek worden, 
diarree, flegme), harmoniseert de maag (maag- en abdominale pijn, boeren, gas…)

- zuivert en transformeert,

- kalmeert de geest.

HERICIUM volgens WG:

- gastritis en intestinale inflammaties, maagzweren, chronische hepatitis (vaak in relatie met de ϕ),

- werkt preventief bij de negatieve effecten van vette voeding, 

- bij stress, verzwakt immuunsysteem,

- tumoren, degeneratieve zenuwstelselaandoeningen,

- zeer effectief bij de combinatie van volgende factoren: stress + mentale uitputting + digestieve problemen.
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DEEL IV BEHANDELPROTOCOLLEN

5 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN BIJ MILT: PIQIXU & WEIQIXU

FULING – PORIA COCCOS

FULING volgens TCM:
- is zoet en heeft een milde natuur

- gaat naar milt, hart en nieren

- versterkt de miltfuncties in het wegvoeren en elimineren van water en vocht,

- het heft pathologische toestanden van damp en water op,

- heft noch warmend noch koelend effect,

- typisch is het tongbeslag bij dit syndroom en tandmarkeringen

FULING volgens WG:
- versterkt het immuunsysteem (ondersteunt de macrofagotose en activeert de lymphocyten)

- door het effect van verhoogde urineren verminderen zwellingen, diarree zonder te dehydrateren

- wordt ook gebruikt bij verhoogde nervositeit, insomnia, uitputting, hartkloppingen.
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DEEL I WELKOM IN HET RIJK DER PADDENSTOELEN

DEEL II DE GEHEIMEN VAN PADDENSTOELEN

DEEL III GENEESKRACHTIGE PADDENSTOELEN

DEEL IV BEHANDELINGSPROTOCOLLEN
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4 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN bij VIRALE TOESTANDEN
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DEEL I WELKOM IN HET RIJK DER PADDENSTOELEN

DEEL II DE GEHEIMEN VAN PADDENSTOELEN

DEEL III GENEESKRACHTIGE PADDENSTOELEN
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1 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN bij SPECIFIEKE TCM SYNDROMEN

2 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN bij SPIJSVERTERINGSSTOORNISSEN

3 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN bij CHRONISCH VERMOEIDHEIDSYNDROOM

4 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN bij VIRALE TOESTANDEN
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DEEL IV BEHANDELINGSPROTOCOLLEN

2 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN bij SPIJSVERTERINGSSTOORNISSEN

2.1. voedselstagnatie

2.2. maaghitte (weire)

2.3. pi qixu + wei qixu

2.4. pi yangxu + mogelijk shen yangxu

2.5. wei yinxu

2.6. gan qistagnatie + pi qixu

2.7. gan qi valt de maag aan
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DEEL IV BEHANDELINGSPROTOCOLLEN

2 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN bij SPIJSVERTERINGSSTOORNISSEN

2.1. voedselstagnatie
2.2. maaghitte (weire)

2.3. pi qixu + wei qixu

2.4. pi yangxu + mogelijk shen yangxu

2.5. wei yinxu

2.6. gan qistagnatie + pi qixu

2.7. gan qi valt de maag aan
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DEEL IV BEHANDELINGSPROTOCOLLEN

2 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN bij SPIJSVERTERINGSSTOORNISSEN (pp19)

2.1. voedselstagnatie
- Behandelprincipe: help voedsel verteren, hef stagnaties op, stimuleer dalende maagqi;

- Acupunctuurvoorstel: CV 12, ST 36, ST 21, BL 21, SP 4

- bij hitte + ST 44, LR 2, LI 4, LI 11

- bij damp: + ST 40

- MP: hericium, maitake (bij damp)
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DEEL IV BEHANDELINGSPROTOCOLLEN

2 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN bij SPIJSVERTERINGSSTOORNISSEN

2.1. voedselstagnatie

2.2. maaghitte (weire)
2.3. pi qixu + wei qixu

2.4. pi yangxu + mogelijk shen yangxu

2.5. wei yinxu

2.6. gan qistagnatie + pi qixu

2.7. gan qi valt de maag aan
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DEEL IV BEHANDELINGSPROTOCOLLEN

2 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN bij SPIJSVERTERINGSSTOORNISSEN

2.2. maaghitte (weire) (p19)
- Therapeutisch principe: klaar de hitte, harmoniseer het midden, bevorder de vloeistoffen, en

corrigeer de qi;

- Acupunctuurvoorstel: CV 12, BL 21, ST 36, ST 44, SP 4, LI 4, BL 17 …

- MP: hericium + maitake (eventueel bij damphitte)
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DEEL IV BEHANDELINGSPROTOCOLLEN

2 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN bij SPIJSVERTERINGSSTOORNISSEN

2.1. voedselstagnatie

2.2. maaghitte (weire)

2.3. pi qixu + wei qixu
2.4. pi yangxu + mogelijk shen yangxu

2.5. wei yinxu

2.6. gan qistagnatie + pi qixu

2.7. gan qi valt de maag aan

209



DEEL IV BEHANDELINGSPROTOCOLLEN

2 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN bij SPIJSVERTERINGSSTOORNISSEN

2.3. pi qixu + wei qixu
- Therapeutisch principe: versterk het midden, corrigeer de qirichting, bevorder de vorming van qi, misschien ook hitte klaren, 

- Acupunctuurvoorstel: BL 20, BL 21, CV 12, LR 13, CV 4, ST 36

- MP: shiitake,  fuling poria, blazei, maitake, auricularia, pleurotus, reishi ganoderma.
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DEEL IV BEHANDELINGSPROTOCOLLEN

2 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN bij SPIJSVERTERINGSSTOORNISSEN

2.1. voedselstagnatie

2.2. maaghitte (weire)

2.3. pi qixu + wei qixu

2.4. pi yangxu + mogelijk shen yangxu
2.5. wei yinxu

2.6. gan qistagnatie + pi qixu

2.7. gan qi valt de maag aan
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DEEL IV BEHANDELINGSPROTOCOLLEN

2 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN bij SPIJSVERTERINGSSTOORNISSEN

2.4. pi yangxu + mogelijk shen yangxu
- Therapeutisch principe: verwarm de milt, versterk de milt en de nieren, herstel de spijsvertering, en misschien zwellingen

verwijderen; 

- Acupunctuurvoorstel: BL 20, BL 23, CV 4, CV 12, GV 4, ST 25, ST 36; +moxa

- MP: cordyceps  ,  blazei ,  reihi ganoderma ,  fuling poria.
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DEEL IV BEHANDELINGSPROTOCOLLEN

2 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN bij SPIJSVERTERINGSSTOORNISSEN

2.1. voedselstagnatie

2.2. maaghitte (weire)

2.3. pi qixu + wei qixu

2.4. pi yangxu + mogelijk shen yangxu

2.5. wei yinxu
2.6. gan qistagnatie + pi qixu

2.7. gan qi valt de maag aan
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DEEL IV BEHANDELINGSPROTOCOLLEN

2 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN bij SPIJSVERTERINGSSTOORNISSEN

2.5. wei yinxu
- Therapeutisch principe: yin voeden, de maag harmoniseren, de vloeistoffen verbeteren,

- Acupunctuurvoorstel: PC 6, CV 12, BL 20, BL 21, SP 6, ST 44, KI 3, KI 6;

- MP: auricularia ,  hericium ,  coriolus. 
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DEEL IV BEHANDELINGSPROTOCOLLEN

2 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN bij SPIJSVERTERINGSSTOORNISSEN

2.1. voedselstagnatie

2.2. maaghitte (weire)

2.3. pi qixu + wei qixu

2.4. pi yangxu + mogelijk shen yangxu

2.5. wei yinxu

2.6. gan qistagnatie + pi qixu
2.7. gan qi valt de maag aan
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DEEL IV BEHANDELINGSPROTOCOLLEN

2 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN bij SPIJSVERTERINGSSTOORNISSEN

2.6. gan qistagnatie + pi qixu
- Therapeutisch principe: bevrijd de lever stagnatie, versterk de milt;

- Acupunctuurvoorstel: BL 18, BL 20, BL 21, CV 12, LR 3, LR 13, PC 6, ST 36.

- MP:   coriolus ,  hericium ,  chaga ,  pleurotus ,  fuling poria ,  reishi ganoderma
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DEEL IV BEHANDELINGSPROTOCOLLEN

2 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN bij SPIJSVERTERINGSSTOORNISSEN

2.1. voedselstagnatie

2.2. maaghitte (weire)

2.3. pi qixu + wei qixu

2.4. pi yangxu + mogelijk shen yangxu

2.5. wei yinxu

2.6. gan qistagnatie + pi qixu

2.7. gan qi valt de maag aan
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DEEL IV BEHANDELINGSPROTOCOLLEN

2 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN bij SPIJSVERTERINGSSTOORNISSEN

2.7. gan qi valt de maag aan
- Therapeutisch principe: herstel de vloeiende beweging van de leverqi, bevorder de qi, ondersteun de bloedcirculatie, hef de 

pijn op;

- Acupunctuurvoorstel: LR 2, LR 3, LR 13, LR 14, ST 36, ST 25, ST 41, CV 12

- + GL 34, GL 29, LI 4, LI 11, PC 6, TE 6.

- MP: hericium ,  chaga ,  coriolus ,  auricularia
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DEEL I WELKOM IN HET RIJK DER PADDENSTOELEN

DEEL II DE GEHEIMEN VAN PADDENSTOELEN

DEEL III GENEESKRACHTIGE PADDENSTOELEN
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DEEL IV BEHANDELINGSPROTOCOLLEN
3 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN bij VIRALE TOESTANDEN

Medicinale paddenstoelen hebben anti virale effecten (p 21):

- Direct effect: reishi ganoderma +  coriolus versicolor

- Secundair en ondersteunend effect:

- auricularia auricular  ,  agaricus blazei ,  chaga ,  cordyceps, 

- maitake grifola frondosa ,  shiitake lentinula edodes ,  pluerotus ostreatus ,  

- zuling polyporus umbellatus ,  fuling poria, 
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DEEL IV BEHANDELINGSPROTOCOLLEN 

4 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN Reishi bij HOOIKOORTS
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DEEL IV BEHANDELINGSPROTOCOLLEN 

4 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN Reishi bij HOOIKOORTS
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DEEL IV BEHANDELINGSPROTOCOLLEN 

4 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN bij TCM-HOOIKOORTS(

(allergische reactie / astmatiforme ademhaling /eczema

Chinese kruidenformule bij hooikoorts MINOR BLUE DRAGON COMBINATION    Xiao Qing Long Tang/wan
• Ma Huang LU

• Asarum Xixin

• Cinnamon Guizhi

• Schizandra Wuweizhi

• Ginger Shengjiang

• Peony red Baishao LV / SP

• Licorice Gancao

• Pinellia Banxia SP / ST
• + Pueraria bij opstijgende problemen zoals gespannen nek en schouder, neuscongestie)

• + Morus & Perilla Fruit bij chonisch astma

• + Codonopsis & Jujube bij SP xu

• + Apricot seed bij heveige hoestbuien

• + Hoelen bij edema

Enkel te gebruiken en met hoge dosissen bij acute aanval ; 

Kan ook preventief worden gebruikt

Tijdens de remissiefase : weiqi versterken met andere kruidenformules afhankelijk van geval tot geval, duurtijd hooikoorts, leeftijd, etc …
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DEEL IV BEHANDELINGSPROTOCOLLEN 

4 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN Cordyceps bij LEVERVERVETTING 
(steatosis)
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DEEL IV BEHANDELINGSPROTOCOLLEN 

4 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN Cordyceps bij LEVERVERVETTING (steatosis)
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Voor leverproblematiek denk aan de bupleurum familie

BUPLEURUM FORMULA - Yi Gan San 27
MINOR BUPLEURUM COMBINATION  - Xiao Chai Hu Tang 15
MAJOR BUPLEURUM COMBINATION  - Da Chai Hu Tang 21
BUPLEURUM AND CINNAMON COMBINATION  - Chai Hu Gui Zhi Tang 16
BUPLEURUM AND CYPERUS COMBINATION  - Chai Hu Shu Gan Tang 17
BUPLEURUM AND PINELLIA COMBINATION  - Jing Fu Tang 19
BUPLEURUM AND DRAGON BONE COMBINATION  - Chai hu Mu Li Lung Gu T 20
BUPLEURUM AND PUERARIA COMBINATION  - Chai Ge Jie Ji Tang 22
BUPLEURUM AND REHMANNIA COMBINATION  - Chai Hu Qing Gan Tang 23
PUBLEURUM AND CHIH-SHIH COMBINATION  - Si Ni Tang 24
BUPLEURUM AND PEONY COMBINATION  - Jia Wei Xiao Yao San 26
BUPLEURUM AND TANG-KUEI FORMULA  - Xia Yao San
BUPLEURUM AND MAGNOLIA COMBINATION  - Chai hu Hou Pu Tang 28



DEEL IV BEHANDELINGSPROTOCOLLEN 

4 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN Coriolus bij CVS
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DEEL IV BEHANDELINGSPROTOCOLLEN 

4 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN Coriolus bij CVS
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DEEL IV BEHANDELINGSPROTOCOLLEN 

4 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN Coriolus bij FIBROMYALGIE
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DEEL IV BEHANDELINGSPROTOCOLLEN 

4 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN Coriolus bij FIBROMYALGIE
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DEEL IV BEHANDELINGSPROTOCOLLEN 

4 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN Coriolus bij BESTRALING LONGKANKER
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DEEL IV BEHANDELINGSPROTOCOLLEN 

4 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN Coriolus bij BESTRALING LONGKANKER
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DEEL IV BEHANDELINGSPROTOCOLLEN 

4 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN Coriolus bij LEKKENDE DARMEN (leaky gut)
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DEEL IV BEHANDELINGSPROTOCOLLEN 

4 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN Coriolus bij LEKKENDE DARMEN (leaky gut)
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DEEL IV BEHANDELINGSPROTOCOLLEN  */*

4 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN Coriolus bij HPV (Human Papilloma Virus) en LSIL 
infecties (Low-Grade Squamous Intraepithelial Lesion)
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DEEL IV BEHANDELINGSPROTOCOLLEN 

4 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN Coriolus bij HPV en LSIL
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Prof. Todor Chernev-Coriolus

MRL Supplementation in Patients infected with low-risk and high-risk HPV subtypes-Bulgarian experience,
University Hospital of Obstetrics and Gynaecology “Maichin Dom” Sofia, Bulgaria

➢ - Coriolus-MRL has no adverse reactions and drug interactions with the main drugs used for 
the treatment of HPV.

➢ -Coriolus-MRL could be taken during pregnancy.

➢ -HPV 16 is most persistent sub-type.
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DEEL IV BEHANDELINGSPROTOCOLLEN 

4 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN Coriolus bij HERPES SIMPLEX
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DEEL IV BEHANDELINGSPROTOCOLLEN 

4 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN Coriolus bij HERPES SIMPLEX
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DEEL IV BEHANDELINGSPROTOCOLLEN 

4 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN Reishi bij JICHT
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DEEL IV BEHANDELINGSPROTOCOLLEN 

4 BEHANDELINGSPROTOCOLLEN Reishi bij JICHT
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DEEL IV BEHANDELINGSPROTOCOLLEN

WAT KOST EEN DAGDOSIS MRL MUSHROOM PRODUCT ?
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Naam Paddenstoel Smaak Kleur Zangfu Effecten

Lingzhi
REISHI

Zoet
bitter

Neutraal KI HT LU 
SP LR

Voedt jing, xue, qi, hart; lost tan op; hoest, astma; kalmeert 
de geest

Yunzhi
CORIOLUS

Zoet Licht warmend SP HT Versterkt SP, damp en slijm; lever en nier yin, hitte, geest, qi

Dongchongxiaocao
CORDYCEPS

Zoet Warm LU  LI Qi, LU yin; KI yang; KI jing; weiqi; tan; stopt bloedverlies

SHIITAKE Zoet Neutraal ST SP LU ST en SP, damp, bevochtigt droogte ! Voedt qi & xue

243

FULING Zoet Neutraal HT  SP  KI SP; diuretische werking, damp; kalmeert de geest

MAITAKE Zoet Neutraal LU  KI  LI Vult qi aan en versterkt SP; ruimt hitte en damp op; versterkt 
de zhengqi

HERICIUM Zoet Neutraal LI  KI Goed voor alle zang; ondersteunt junhua; remt 
ontstekingen; algemeen versterkend en transformerend

BLAZEI Scherp
Zoet

Warm ST  SP  SI  LI Versterkt ST, ondersteunt darmen; wormen; tan, hoest, pijn, 
spasmen, reguleert qi; vult deficiënties aan

AURICULARIA Zoet Neutraal ST  LR  LI ST; darmen bevrijden; voedt qi & xue; verkoelt en stopt 
bloeden, bevochtigt LU & droogte; verzacht pezen;

PLEUROTUS Zoet Licht warmend LR  ST  SP SP, damp; qi; aders en pezen; windkoude; parasieten

POLYPORUS Zoet Neutraal KI  BL Induceert diuresis om zo damp te verwijderen;



.co.uk
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Allergie Aga; cordy; heri; shiitake Cholesterol Ag; aur; reishi; cordy; mai; heri; pleurot;

Anti aging Ag; cordy; reizhi, heri, shiitake CVS Reishi, cordy; corio; 

Anti candida Corio; reishi; maitake; shiitake PMS Cordy; reishi; 

Anti oxidant Cordy; corio; reishi; maitake; shiitake Insomnia Reishi; heri; fuling

Anti viraal Ag; cordy; corio; reishi; mai shii; polyp Yun hua Aur; reishi; mai; shii; heri; pleur; poly; 

Auto immuun Ag; cordy; corio; Immunomodula (Th1shiftTH2) : coriolus ++

Diabetes Aur; ag; reishi; maitake; shiitake; heri Osteoporosis Reishi; maitake; shiitake; 

Diuretisch Polyporus ++ ; fuling Gewrichten Reishi; shiitake; pleorotus; 

Qi Allemaal behalve polyporus en fuling Leversupporting Allemaal

Jing Cordy; reishi; Spieren / pezen Aur; ag; reishi; shiitake; pleurotus;



.co.uk
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Nier Cordy; corio; reishi; polyporus; mai; shii Constipatie Auricularia; hericium

Long Reishi+; cordy; corio; mai; shii; poly; pleur Diaree Cori; heri; reishi; pleur; polyp; poria

Maag Agaricus; corio; reishi; shii; hericium Vermoeidheid Aga; reishi; corio; cordy; heri; mai; shii

Lever Allemaal Bloed voedend Auri; reishi; shiitake

Hart Auri; cordy; reishi; mai; shii; pleur; poria Stress Cordy; corio; reishi; heri; mai; shii; poria

Kanker supp orter: agaricus; cordyceps; reishi; hericiu coriolus+; maita shiitake; pleur; polypo; poria; 

Tinnitus Auri; reishi; shiitake Rheuma Aga; reishi; maitake; shiitake

Overgevoelig
heid seizoen

Auricularia; reishi; shiitake Sport supporter Cordy; corio; aga; shiitake

Overgevoelig
heid koude

Agaricus; cordyceps; pleurotus Eczema Aga; auric; corio; reishi; shii; pleur; poly

Damp Polyporus+; coriolus; mai; pleur; poria Rugpijn Reishi; shiitake; cordyceps



BESLUIT 

1. ENKEL DE BIOMASSA PADDENSTOELEN BEÏNVLOEDEN HET IMMUUNSYSTEEM modulerend / versterken

 Eetbare paddenstoelen remmen geactiveerde immuuncellen af. Dat kan van waarde zijn voor mensen met een 
allergie. Prescilla Jeurink van de leerstoelgroep Celbiologie van Wageningen Universiteit onderzocht het effect van 
eiwitten uit acht verschillende paddenstoelen op de werking van menselijke immuuncellen. Binnenkort wordt over 
het project gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift International Immunophamacology. Wageningse 
wetenschappers bestuderen paddenstoelen al enkele jaren, in de hoop dat de industrie die ooit kan gebruiken in 
functional foods die allergische aandoeningen verzachten, of andere ziekten waarbij het immuunsysteem het 
lichaam aanvalt.

 Binnen haar onderzoek prikkelde Jeurink de immuuncellen met lipopolysaccharide, een verbinding die ook 
voorkomt in het membraan van bacteriën. De immuuncellen die zorgen voor de natuurlijke afweer reageren heftig 
op deze stof. De extracten van de paddenstoel GANODERMA LUCIDUM remmen de reactie van immuuncellen
echter af. Op welke manier dat gebeurt, is niet geheel duidelijk. Eén theorie is dat de paddenstoelensubstanties de 
receptoren beïnvloeden waarmee immuuncellen indringers opmerken. Een andere theorie is dat zij zich in het 
bloed binden aan de verbindingen waarmee indringers zich verraden. 

 IMMUUNVERSTERKEND zijn de biomassa paddenstoelen REISHI, CORDYCEPS en MAITAKE.
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BESLUIT 

2 VERSLA DE GRIEP MET PADDENSTOELEN

 Iets simpel als een paddenstoel is voldoende om de griep te verslaan, zo zeggen wetenschappers. Het 
geheim ervan ligt in de kracht om infecties af te weren en het immuunsysteem te versterken.

 Ook verhogen de paddenstoelen het niveau van cytokines, een soort proteïne dat lijkt op een hormoon. 
Deze cytokines worden geacht een belangrijke rol te spelen in het verdedigen van het lichaam tegen 
virale infecties en tumoren.

 Het griepwerend effect bleek uit een onderzoek uitgevoerd aan de Tufts University van Massachusetts 
dat in The Journal of Nutrition werd gepubliceerd. De wetenschappers geven wel toe dat er nog verdere 
tests moeten gebeuren om het effect van paddenstoelen op het griepvirus te onderzoeken.

 Andere studies waaronder een Chinese studie toonden ook de goede effecten van paddenstoelen aan 
die de kans op borstkanker met twee derden kon verminderen. (hlnmontreal/edp)

 TCM HUISAPOTHEEK = hét antigriepmiddel = yin qiao je tu pian /  Lonicera & Forsythia Combination
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3 DE MAITAKE-PADDENSTOEL BESTRIJDT BLAAS-EN PROSTAATKANKER

 Dat recepten met allerlei natuurlijke gewassen helemaal zo gek niet zijn, is al talloze malen bewezen. En ook deze 
week duikt er weer een wondermiddel op: de Maitake-champignon. Normaal treft u de paddenstoel enkel in de 
Chinese keuken aan, maar dat gaat veranderen nu blijkt dat de champignon tumoren met 75 procent kan 
verkleinen.

 Onderzoekers hebben ontdekt dat Maitake doeltreffend kan zijn in de strijd tegen blaas- en prostaatkanker. 
Alleen al in Groot-Brittannië eisen deze twee vormen van kanker jaarlijks 15.000 levens. Het is niet de eerste keer 
dat paddenstoelen van geneeskundig nut blijken te zijn. Eerder trokken onderzoekers al de conclusie dat de 
paddenstoelen het risico op borstkanker met tweederde kunnen verkleinen. Onderzoekers deden de ontdekking 
toen ze een klein extract van de Maitake in combinatie met proteïnen die het immuunsysteem moeten versterken 
toedienden. Het was al bekend dat deze twee stoffen – in een hoge dosis en los van elkaar – de groei van tumoren 
kon tegengaan. Nu blijkt dat een combinatie en een lage dosis al genoeg is om een blaastumor met 75 procent te 
verkleinen. Volgens de onderzoekers activeren de paddenstoelen een enzym dat de groei van de tumor stopzet.

 In februari krijgt het onderzoek een vervolg. Uit een proef moet dan blijken of het tweemaal daags eten van een 
Maitake-extract ex-borstkankerpatiënten kan helpen om ‘schoon’ te blijven.

 Bron: "Cancer Cure: Mushrooms Can Shrink Tumours" - Express.co.uk
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http://www.express.co.uk/posts/view/143210/Mushrooms-beat-cancer


Paddenstoelen, een zorg minder

En … goed bij mens en dier

Ter behandeling en ondersteuning van aandoeningen

Ter voorkoming van aandoeningen en ziekten

Begin met je zelf  /  bedankt voor het luisteren
Succes

Wilfried Legein

wlegein@skynet.be

Invoerder MRL producten BE & NL :              recepten@natuurapotheek.nl

Wetenschappelijke artikelen : www.mycologyresearch.com 

www.mycotherapie.nl

Met dank aan MRL Ltd London UK en NatuurApotheek Pijnakker NL
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