
  lucidum) (Ganodermaلوسیدوم گانودرما قارچ

در حال حاضر، قارچ ها يکي از امید بخشترين موجودات زنده اي هستند که در تحقیقات زيست فناوري )در 

مي گیرند. در اين بین قارچ هاي کالهدار دارويي ، عرصه هاي صنعت، پزشکي و کشاورزي( مورد استفاده قرار 

 ولیدت ي زمینه در فراواني  تبديل به يکي از منابع زيستي ارزشمند در صنايع داروسازي شده اند و کاربردهاي

 ارچق گروه در گونه معروفترين( افزاجان يا شيرِي) گانودرما. اند نموده پیدا درماني هاي برنامه به کمک يا دارو

 قارچ عنوان به چین در گانودرما.  است شرقي طب ثابت عضو که دارد ساله دوهزار از بیش قدمتي که ستها

 . ستا شده شناخته جاودانگي

 گانودرما قارچ در موجود ترکیبات 

 اين طي  از بیست سال گذشته تحقیقات جدي روي خواص دارويي اين قارچ دارويي در دنیا شروع شده است.

 بطمرت هاي گونه و لوسیدوم گانودرما قارچ شیمیايي ترکیبات با رابطه در گزارش ۳۲۲ از بیش ساله بیست دوره

 .است شده منتشر

ترکیبات فعال زيستي مختلف است. هر يک بسیار  ۴۲۲اندام بارده قارچ و اسپور گانودرما لوسیدوم حاوي حدود 

، آرتروز، دردهاي عصبي، A B C اتیتارزشمند هستند و از خواص آن مي توان به درمان سرطان معده، هپ

بیخوابي، برونشیت، آسم، زخم معده، فشار خون، کلسترول باال اشاره نمود. به طور عمده اين ترکیبات عبارتند 

ژرمانیوم ، از: تري ترپنها، پلیساکاريدها، نوکلئوتیدها، استرولها، استروئیدها،سوپراکسید ديسموتاز

  .نیمک مي اشاره ترکیبات اين به خالصه صورت به ادامه در.   عناصر کمیاب پروتئینها، پپتیدها و ، ارگانیگ

 مهمترين از يکي که است شده گزارش ترپن تري نوع ۱۴۲ حداقل قارچ اين در: (Terpène) : ها ترپن تری

 تهابال ضد و آلرژی ضد . کند می کمک گوارشی عملکرد بهبود به  ترپن تری . هستند اسيدها گنودريك انواع آنها

  .است آمده گانودرما قارچ در موجود ترپنهاي تري از بعضي ساختمان زير شکل است.در تومور ضد و

 را منیاي سيستم ميبرد. بين از را چربی ميدهد. کاهش را بدن نامطلوب کلسترول سطوح خوبی ها:به ساکاريد پلی

 .کند می متوقف را سرطانی های سلول و ميکند تقويت
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 کاهش به طوريکه به بوده، اصلی خاصيت يک دارای  )فيتواسترول( گياهی استرول Ste)(rols : ها استرول

 استرول از گرم ۲ کردن اضافه متحده، اياالت در خون و ريه قلب، ملی موسسه براساس کند. می کمک کلسترول

 .شود کلسترول درصدی ۱۵ تا ۵ کاهش باعث است ممکن روزانه رژيم به گياهی

 اعثب که باشدمی اثراتی انابوليک اندروژنيک. دوم انابوليک اول کنندمی بازی مهم نقش دو بدن رد : استروئيدها

  .شوندمی بدن در عضالنی توده رشد

 وندر و است پيری ضد و آزاد های راديکال ضد است موثر ها اکسيدان آنتی برای ماده اين : ديسموتاز سوپراکسيد

 .کند می سريعت را جوانسازی و کند را سلول پيری

 مانع ، دهد می افزايش را انرژی ميبخشد. بهبود را خون جريان گردش کمياب معدنی ماده اين ارگانيگ: ژرمانيوم

 .ميکند دفع را بدن سموم و ميکند تقويت را ايمنی سيستم و شود می خستگی

 

  لوسیدوم گانودرما قارچ خواص

درمان انواع بیماري ها موثر است .نشان داده شده که پلي با توجه به ترکیباتي که ذکر شد اين قارچ براي 

ساکاريدهاي اين قارچ عالوه بر درمان سرطان ويژگي هاي ضدويروسي، التهاب، ديابت، فشار خون باال و 

 . جلوگیري از لخته شدن خون نیز دارند
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از فعالیت پروتئاز اين و جلوگیري  HIV-I عصاره آبي گانودرما لوسیدوم توانايي بازدارندگي از رشد ويروس

 آکنه، آسم، روماتوئید، آرتريت  :  ويروس را دارا است . همچنین اين ترکیبات براي بیماري هايي از قبیل

،ايدز، پسوريازيس، تنظیم خواب، درمان (MS) اس ام يا اسکلروزيس مالتیپل کبدي، هاي بیماري پارکینسون،

 مي بدن ساز و سوخت افزايش و مو ريزش از جلوگیري و وزن کاهش سبب چنین هم.  است موثر …سرطان و

 تقويت را آن اجزاي و اعضا حال عین در و کرده حفظ را بدن تعادل آداپتوژن گیاه يک عنوان به گانودرما. شود

تحقیقات محققین نشان داده که عصاره هاي مختلف جدا شده از گانودرما از رشد تومورها از طريق . دکن مي

 .سیستم ايمني و تحريک تولید سیتوکین ها ، جلوگیري مي کند فعال کردن پاسخ

  گانودرما سرطاني ضد خاصیت

هاي سفید خون )که در مبارزه با سرطان و بهبود اين ويژگي از طريق کاهش التهابات ، افزايش فعالیت گلبول

 رماگانود قارچ.   گیردميکیفیت زندگي در مبتاليان به سرطان مؤثر است.( و جلوگیري از رشد تومورها انجام 

 روي رب گانودرما قارچ. است مؤثر پروستات سرطان و سینه سرطان مانند هاسرطان برخي بهبود و پیشگیري در

 سرطان روي بر قارچ اين تأثیر تا گرفته صورت اي گسترده مطالعات. دارد تأثیراتي تستوسترون هورمون

 مشخص که نمود اشاره چین در ال تانچلي آزمايش به توان مي آزمايشات اين جمله از.   پروستات مشخص شود

 سرطان  بهبود به ٪۶۲ تا میتواند تستسترون هاي هورمون روي بر اثر جهت به قرمز گانودرما که نمود

 .  کند کمک  پروستات

 گانودرما ايمني دستگاه تقويت خاصیت

هاي دستگاه ايمني و افزايش سالمت سلولقارچ گانودرما محتوي ترکیبات آلي است که تأثیرشان در تقويت 

 به توجه اب و شده ايمني سیستم عملکرد بهبود و تحريک باعث قارچ اين  دستگاه ايمني به اثبات رسیده است.

نت به خصوص عفونت در دستگاه گوارش عفو به ابتال احتمال کاهش ،موجب باکتريال آنتي و وايرال آنتي  خواص

 .و روده خواهد شد

 



 Ganoderm.ir  فروشگاه تخصصي گانودرم 

۴ 

  گانودرما افسردگي ضد خاصیت

 یاستزندگ کیفیت بهبود نتیجه که کرد اشاره  افسردگي و خستگي کاهش به توانمي  ازجمله خواص اين قارچ

 ۸ر اثر مصرف د دريافتند پژوهشگران ، اعصاب ضعف به مبتال فرد ۱۳۲ روي بر شده انجام مطالعه به باتوجه.

 .کنندمي تندرستي احساس بیشتر افراد و يافته کاهش افراد خستگي گانودرما، قارچ  ايهفته

 

 درمان افسردگي با گانودرما

  خون قند کنترل

 دش اشاره باال در که همانطور  عصاره گانودرما لوسیدم به عنوان درمان جايگزين براي ديابت شناخته میشود .

پروتئوگلیکان ها و تريترپنوئیدهاي خاص مي ا، پروتئین ها ، ه ساکاريد پلي موثر ترکیبات حاوي لوسیدم قارچ

 .باشد که روي کاهش قند خون موثراند

 :طبق گزارش ها

پلي ساکاريدهاي اين قارچ با افزايش سطح انسولین و کاهش سطح قند پالسما روي ديابت موش ها اثر مثبتي 

 .در درمان ديابت نقش دارند ۱B تیروزين فسفات از پروتئین آنزيم از بازدارندگي با ها پروتئوگلیکان  دارند. و

گانودرما به شکل مکمل و همزمان با مصرف داروهاي اصلي بايد مصرف گردد همچنین گانودرما لوسیدم بسیاري 

 .از عوارض جانبي بیماران ديابتي را میتواند برطرف نمايد
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 اس ام 

 آداپتوژن.  دارد اس ام بیماري بر مثبتي  گانودرما لوسیدوم با خاصیت آداپتوژن سازي خود تاثیر بسیار

 کنترل در زيادي بسیار تاثیر که شود مي عصبي هاي سلول به ايمني سیستم حمالت کاهش موجب  سازي

 وثريم نقش تواند مي و داشته يکديگر با زيادي بسیار ارتباط اس ام و گانودرما دلیل همین به و. دارد بیماري

 .کند ايفا بیماري اين کنترل در

  چرب کبد

گانودرما لوسیدوم به دلیل اينکه حاوي مقادير زياد آنتي اکسیدان مي باشد باعث ترمیم سلولهاي کبدي شده 

 .ودش مي کبد در التهاب ايجاد از مانع التهابي ضد خاصیت دلیل به همچنین. کند مي  و به بازسازي آن کمک

  کلیه تقويت

کارکردهاي اين عضو مهم را تقويت کند. اسید نوکلئیک موجود گانودرما لوسیدوم براي تقويت کلیه مي تواند 

 در گانودرما کلیه را تقويت مي کند تا بتواند سموم را خنثي سازد . گانودرما پروتئین موجود

 .در ادرار را کاهش مي دهد و کلسترول را تجزيه مي کند

  آکنه روي گانودرما تاثیر

 مس قابلیت  ي ژرمانیوم ارگانیک و ساير مواد معدني در بافت خود ،اين گیاه دارويي به دلیل وجود مقادير باال

 هک است ذکر به الزم.  کند مي تر شفاف  را  پوست گانودرما مصرف که است خاطر همین به. دارد بااليي زدايي

شکل جوش( دفع مي شود. بعد از تکمیل سم  به معموال)  پوست طريق از اضافي سموم زدايي سم فرآيند طي

زدايي، آکنه بصورت خودکار کاهش میابد . اين يک فرآيند کامال طبیعي است. همچنین همانطور که در بخش 

هاي باال اشاره شد، مصرف قارچ گانودرما مي تواند سیستم ايمني را تقويت کند و جريان خون را بهبود بخشد 

 .شود مي بهبود وضعیت آکنه . اين کار در نهايت منجر به
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  آسم بهبود

اينترفرون آلفا، اينترفرون بتا و سلول هاي لنفاوي از تنظیم کننده هاي سیستم ايمني بدن هستند . اين گروه 

سلول هاي ايمني بیش فعال را سرکوب کرده و سلول هاي ضعیف تر را تقويت مي کنند. به اين ترتیب سیستم 

 . شود و توازن مي يابدايمني پیچیده بدن حفظ مي 

 .گانودرما مي تواند اينترفرون آلفا و اينترفرون گاما را تقويت کند و به همین خاطر در بهبود آسم موثر است

 

 بهبود آسم با گانودرما

 

  نقرس روي تاثیر

.  اشدب مي قرمز گوشت مانند  از دلیل اصلي ابتال به بیماري نقرس افراط در مصرف پروتئین هاي حاوي پورين

 لکردعم بیماري اين به ابتال دوم دلیل. يابد مي افزايش اوره اسید کنیم مي جذب حد از بیش پورين که زماني
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بدن، مشکل متابولیسم و از بین بردن  در اوره حد از بیش تولید به منجر که است بدن اعضاي برخي ضعیف

 .اسید اوره و يا ترکیبي از هر دو مورد مي باشد

درمان بیماري نقرس بايد اعضايي مانند کبد و پانکراس تقويت گردد )اعضاي مرتبط با اسید اوره(  براي کنترل و

. گانودرما لوسیدم مي تواند اعضاي داخلي بدن را تقويت کرده و متابولیسم اسید اوره را متوازن سازد. همچنین 

بدن از اسید اوره نقش قابل توجهي  گانودرما به عنوان سم زداي قوي عمل کرده و میتواند در دفع و پاکسازي

 .داشته باشد

 پارکینسون بهبود

 يا گسترده داروشناختي هاي کنش داراي گانودرما  تحقیقات انجام شده نشان داده اند که ترکیبات موجود در

ايجاد تعادل در سیستم ايمني هستند، اين ترکیبات التهاب را از بین مي برند، تولید انرژي میتوکوندري  جمله از

را افزايش مي دهند و راديکال هاي آزاد را از بین مي برند. همچنین ترکیبات موجود در گانودرما بعد از ايسکمي 

 .(  در اين زمینه منتشر میکنیم مغزي مانع از تخريب نورون ها مي شود.) به زودي مقاله تکمیلي

 زاید پیشگیری و درمان 

مقادير باالي تري ترپن هاي موجود در قارچ گانودرما لوسیدوم داراي خواص ضد ويروسي، ضد باکتري و ضد قارچي قوي 

 .جهت پیشگیري و درمان ايدز مفید مي باشد HIV بوده و با از بین بردن ويروس

 وم رشد افزایش و تقویت

قارچ گانودرما به دلیل خواص ضد التهابي که دارد موجب بهبود گردش خون در بدن شده و با تقويت فولیکول هاي مو به 

 ها مو زودرس سفیدي از سر پوست در خون گردش افزايش اين. کند مي شاياني کمک سر موي  افزايش رشد و تقويت

يکال هاي آزاد از داليل اصلي ريزش مو هستندو قارچ گانودرما راد و استرس  همچنین از آنجايي که .کند مي جلوگیري نیز

غني از آنتي اکسیدان هاست . گانودرما راديکال هاي آزاد را از بین برده و با درمان استرس به درمان ريزش مو کمک مي 

 .کند

 ( blogGanoderm.ir/ ) میتوانید مطالعه کنید سايت  را در بخش بالگ گانودرما دمنوش و گانودرما چای هتهی طرز

https://ganoderm.ir/%da%86%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7/
https://ganoderm.ir/%d8%af%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b4-%da%af%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7/
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 ( blogGanoderm.ir/ )  بفرماييد مطالعه توانيد می سايت بالگ بخش در را مصرف مقدار و مصرف شيوه

 اگانودرم  مصرف احتمالی عوارض
 باشد می جانبی عوارض دارای ، مصرفی دوز رعايت عدم صورت در شيميايی و گياهی داروهای تمامی مانند نيز قارچ اين

 اي و زدايی سم به بدن العمل عکس از ناشی اغلب که شده گزارش گانودرما مصرف با خفيف ناخواسته عوارض از .برخی

  :باشد می موارد اين شامل عوارض اين است. گانودرما قارچ مجاز حد از بيش مصرف

 آلرژيک های واکنش و عطسه

 سرگيجه

 دماغ خون

 گوارشی مشکالت

 پوست خارش

 گلو و دهان بينی، شدن خشک

 جلدی بثورات و آکنه

 مدفوع در خون

  

 :  پس در مصرف گانودرما لوسیدوم به نکات زير دقت فرمايید

را رعايت کنید .در صورت مصرف متعادل قارچ گانودرما  گانودرما مصرف مقدار استاندارد.   در مصرف زياده روي نکنید

 .، سالمتي، نشاط، افزايش انرژي را تجربه خواهید کرد

هرگز دز بااليي از قارچ را شروع به مصرف نکنید , از يک گرم در هر وعده شروع کرده . و میزان مصرف روزانه خود را کم 

 . کم افزايش دهید

 .روز به سه وعده تقسیم شود طول در  توصیه میشه میزان مصرف

 حداقل يزمان فاصله با و.  کنند قسمت وعده سه يا دو به بايد را گانودرما  کساني که بیماري قندي يا افت فشارخون دارند.

 . نمايند میل ساعت ۴

 .کنید میل ناشتا بصورت و خالي معده با را گانودرما چاي است بهتر  براي اثرگذاري بیشتر

https://ganoderm.ir/%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%da%af%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%da%af%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%85/
https://ganoderm.ir/%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%da%af%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%da%af%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%85/
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با پزشک  گانودرما مصرف نحوه هحتما دربار. دويي براي بیماران خاص بايد زير نظر پزشک انجام شومصرف گیاهان دار.

 متخصص مشورت کنید

 

https://ganoderm.ir/%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%da%af%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%da%af%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%85/

