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БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ СПОЛУКИ ЛІКАРСЬКОГО 
ГРИБА GANODERMA LUCIDUM (CURT.:FR)

P. KARST

Наведено сучасні дані про біологічно активні сполуки лікарського 
базидіоміцета Ganoderma lucidum і їх ефекти. Наведено хімічні фор
мули глюканів та терпеноїдів — речовин, що визначають основні 
лікарські властивості гриба. Подана інформація про інші сполуки, що 
беруть участь у формуванні цілющої дії ганодерми, а саме про білки 
та глікопротеїни, нуклеотиди і нуклеозиди, стероли і стероїди, жирні 
кислоти, алкалоїди, глікозиди, летючі ефірні олії, вітаміни. Крім 
того, ганодерма, як ксилотрофний сапрофіт, має набір лігнолітичних 
ферментів, які знайшли застосування у харчовій, целюлозно-паперовій, 
текстильній промисловостях, а також у процесах біологічної очистки. 
Багатьма дослідами підтверджуються імуномодулююча, антимікробна, 
противірусна та онкостатична активності. Дослідження показують 
біологічні ефекти і механізми дії продуктів метаболізму G. lucidum.

Кл юч о в і  слова:  Ganoderma lucidum, біологічно активні речовини, 
хімічний склад, антимікробна, противірусна імуномодулююча, онко
статична активність.

Пошук природних альтернатив до синтетичних лікарських препара
тів у вигляді натуральних природних органічних джерел змушує учених 
звертати увагу на історичні відомості про вивчення різних корисних 
властивостей рослин та грибів. Важливим вкладом у цій сфері вважа
ється дослідження макроміцета Ganoderma lucidum, який відноситься 
до базидіоміцетів і широко застосовується в країнах Південно-Східної 
Азії. У Японії цей гриб називають Манентаке, Сашитаке, Рейши, у Ко
реї — Йонгши, у Китаї — Лінчжи, в Україні — трутовик лакований [34].

Можливість використання гриба Ganoderma lucidum для створення 
профілактичних і лікувальних засобів стала реальною після багаторічних

©  Ю.Ю. Дуденко, С.Л. Мірось, В.О. Іваниця, 2012

6 ISSN 2076—0558. Мікробіологія і біотехнологія. 2012. № 2

mailto:kafgen@onu.edu.ua


БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ СПОЛУКИ ЛІКАРСЬКОГО ГРИБА G A N O D E R M A  L U C I D U M  ..

фундаментальних досліджень процесів життєдіяльності базидіоміцетів, 
у тому числі особливостей їх росту і розвитку, характеру і механізму 
метаболічної і ферментативної активності. До сьогодні тривають активні 
дослідження лікувальних грибів у різних країнах. Розробляються методи 
культивування G. lucidum, вивчаються продукти їх метаболізму за різ
них умов вирощування, структура і властивості цих речовин, біологічна 
дія на організм людини в нормі і за різних патологічних станів. Наукові 
обґрунтування механізмів, що відповідають за біологічні ефекти про
дуктів природного походження роблять свій внесок у подальший розви
ток природної медицини [ 6, 10, 11, 26]. Плодові тіла, міцелій та спори 
G. lucidum містять близько 400 різних біологічно активних компонентів, 
які переважно включають тритерпеноїди, поліцукриди, нуклеотиди, сте
роли, стероїди, жирні кислоти, протеїни, алкалоїди, глікозиди, летючі 
ефірні олії, вітаміни [2, 3, 41].

Найважливішими біологічно активними сполуками, виділеними з 
G.lucidum, є поліцукриди і тритерпени [5, 8]. Практично всі профілактич
ні і терапевтичні ефекти, відомі за використання трутовика лакованого, 
пов’язані саме з цими двома групами речовин [34].

За хімічною будовою поліцукриди грибів представлені головним 
чином глюканами з різними типами глікозидних зв’язків. У переважній 
більшості глюкоза має в головному ланцюзі ß-1,3- або ß-13-зв’язки, або 
чергування ß-1,3-, ß-13-зв’язків з ß-^б-зв’язком. Молекулярна будова та 
просторова структура глюканів представлена на рисунках 1, 2. Зустріча
ються гетероглікани, а також глікопротеїни, які мають у своєму складі 
вуглеводну і білкову складову. Бокові ланцюги гетерополіцукридів, як 
правило, приєднані до головного ланцюга через 1,6-зв’язки [27].

Рис. 1. Молекулярна будова р-1,3/1,6-глюкана [10] 

Fig. 1. The molecular structure of p-1,3/1,6-glucan [10]
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Біологічно активний р-О-глюкан має потрійну, правозакручену про
сторову структуру. Поліцукриди, виділені з плодових тіл або міцелію 
грибів, що мають подібні властивості, можуть відрізнятися між собою 
структурою, хімічним складом і фізичними характеристиками [44]. їх 
активність може залежати від розміру, форми і ступеню розгалуженості 
молекули, розчинності її у воді.

_______________________________________________________ Ю.Ю. Дуденко, С.Л. Мірось, В.О. Іваниця

На сьогодні відомо, що G. lucidum містить 140 різних тритерпеноїдів 
[22]. Терпени — клас вуглеводнів, природних органічних речовин, вто
ринних рослинних метаболітів загальної формули (C5H8)n, з вуглецевим 
скелетом, похідним ізопрену СН2=С(СН3)-СН=СН2. У великих кількостях 
терпени містяться в ефірних оліях рослин родини хвойні та ін. Терпени 
класифікують за числом ланок ізопренів, що утворюють вуглецевий 
скелет молекули:

Монотерпени (терпени), C10H16,
Сесквитерпени (півторатерпени), C15H24,
Дитерпени, C20H32, (C10H16)2 
Тритерпени, C30H48, (C10H16)3 
Тетратерпени, C40H64, (C10H16)4
Політерпени — сполуки з великою кількістю мономерних груп 

(C10H16)n. Похідні терпенів називають терпеноїдами. За традицією в біо
хімічній літературі до категорії терпеноїдів зазвичай не включають тетра- 
терпеноїди (каротиноїди, ксантофіли) і політерпени (каучук, гутаперча), 
а також стероїди. До терпеноїдів у вузькому значенні цього терміну від
носять терпени (монотерпени), сесквитерпени, дитерпени і тритерпени, 
побудовані відповідно з 2, 3, 4 і 6 залишків мевалонової кислоти, а також 
їх похідні [22]. Особливості будови молекул терпеноїдів призводять до їх
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помітної відмінності від інших органічних сполук підвищеною лабільніс
тю, схильністю до ізомеризації, циклізації і полімеризації. Ізомеризація і 
трансформація часто проходить в м’яких умовах, під дією світла, кисню 
повітря, пари води і тому подібне. Вуглецеві ланцюги ряду терпеноїдів 
є ключовими проміжними продуктами у біосинтезі стероїдних гормонів, 
холестерину, вітамінів Д, Е, К, жовчних кислот.

Серед тритерпеноїдів G. lucidum описані ганодерові кислоти (ланоста- 
нові тритерпеноїди), люциденові, ганодермові, ганодерікові, ганолюцидові, 
апланоксидові кислоти, люцидони, ганодеріоли, ганодермадіоли, ганодер- 
манонтріол, ганодерманондіол, люцидадіол, люцидальдегіди та ін. [12].

За даними [10, 23] відомі такі ганодерові кислоти, виділені з плодо
вих тіл G. lucidum: B, Z, A, C, D, F, G, H, а також ганоспорова кислота
А. Jun-Wei Xu із співавторами відзначають і інші ганодерові кислоти: 
V, U, DM, Y, X, S, T, Me, Mk [20].

Зі спор гриба виділено шість нових ланостанових тритерпеноїдів які 
відзначили наступним чином — ганодерові кислоти у, ß, e, Z, П, 6 [29]. 
Попередні дослідження показують, що спори гриба містять значно більшу 
кількість ганодерових кислот, ніж інші частини гриба і що тритерпено
вий склад плодового тіла варіює залежно від місцевості, в якій він ріс. 
Також відомо, що спори гриба містять тритерпенові лактони [22]. Серед 
ганодермових кислот відома ганодермова кислота S [ланоста-7,9(11), 
24-триєн^,15а-диацетоксі-26-оєва кислота] [38]. Просторова структура 
деяких тритерпеноїдів, разом із радикалами представлені на рис. 3 [23].

З плодових тіл G. lucidum виділено протеїн LZ-8 (Ling Zhi 8), що 
володіє імуномодулюючою активністю. Функціонально активна форма 
LZ-8 представляє собою димер з молекулярною масою 24 кДа, кожен з 
ланцюгів це поліпептид, що складається з 110 амінокислотних залишків, 
з ацетильованою термінальною аміногрупою і молекулярною масою 12 
кДа [35].

Відомо про імуномодулюючий ефект LZ-8 білків. Згідно з Wiwanitkit 
LZ-8 може спричиняти імуносупресивний ефект за рахунок зниження 
антиген-індукованого утворення антитіл [42].

Відомо, що LZ-8 має мітогенну активність до клітин селезінки ми
шей, периферійних лімфоцитів людини та in vitro викликає аглютинацію 
еритроцитів барана, але не викликає її у еритроцитів людини [42]. Може 
функціонувати як супресор під час анафілаксії, що викликана бичачим 
сироватковим альбуміном у мишей in vivo. Сіквенс білка LZ-8 [35] пока
зав схожість його амінокислотної послідовності та вторинної структури з 
варіабельною ділянкою важкого ланцюга мишачого Ig А. LZ-8 є потужним 
активатором Т-клітин. Цей ефект обумовлений стимуляцією синтезу ІЛ-2 
та експресії рецепторів до ІЛ-2 і інтегрину ICAM-1 [16].

Протеоглікан GLIS, виділений з плодових тіл ганодерми, сприяє ак
тивації В-клітин та експресії маркерів на їх поверхні [9].
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ганодеріол F R2=O, R2=H, R3=R4=OH ганодерманонтріол R=OH
ганодермадіол R2=  ß-OH, R2=R3=H, R4=OH ганодерманондіол R=H

ганодерова кислота B R1=R3=R5=R6=O, R2=  ß-OH, R4=H 
ганодерова кислота Z R1=  ß-OH, R2=R3=R4=R5=R6=H 

ганодерова кислота A R1=R3=R6=O, R2=R5=  ß-OH, R4=H 
ганодерова кислота C R1=R3=R5=R6=O, R2=  ß-OH, R4=H 

ганодерова кислота D R1=R3=R5=R6=O, R2=R4=  ß-OH 
ганодерова кислота F R1=R2=R3=R5=R6=O, R4=  ß-OH 

ганодерова кислота G R1=R2=R3=R4=  ß-OH, R3=R5=R6=O 
ганодерова кислота H R1=  ß-OH, R2=R3=R5=R6=O, R4=  ß-OAc 

ганоспорова кислота A R1=R2=R3=R4=R5=R6=O

люцидадіол R=OH ганодермова кислота S
люциальдегід R=O

Рис. 3. Тритерпеноїди, виділені з G. lucidum [10, 23]. 

Fig. 3. Triterpenoids isolated from G. lucidum [10, 23].
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Серед азотистих сполук виділено нуклеотиди та нуклеозиди. Серед 
нуклеозидів — аденозин, 5-диокси-5'-метилсульфанілат-аденозин. Із 
G. lucidum виділено також стероли, зокрема, ергостеролу пероксид, цере- 
брозиди, амінокислоти, розчинні білки, олеїнові кислоти, циклооктосірка 
(що є алотропом сірки). Спори гриба містять холін, бетаїн, гентріаконтан, 
ß-сітостерол, тетракозанову (лігноцеринову), стеаринову, пальмітинову, 
бегенову, пірофосфорну кислоти [41].

Гриб G. lucidum належить до базидіоміцетів, що спричиняють білу 
трухлявину деревини. Плодові тіла гриба синтезують мультиферментний 
комплекс, що призводить до деградації лігніну [4, 7]. Ці ферменти можуть 
бути використані у різних біотехнологічних процесах.

Встановлено три основні групи ензимів лігнолітичної дії G. lucidum. 
Це лаккази, марганецьзалежні пероксидази, лігнінпероксидази. Вони 
здатні окиснювати фенольні сполуки з утворенням фенокси-радикалів. 
Нефенольні сполуки окиснюються через утворення катіонних радикалів. 
Лігнінпероксидази та марганецьзалежні пероксидази окиснюють не- 
фенольні ароматичні сполуки з високим окисно-відновним потенціалом, 
до яких належить більшість компонентів лігніну. Лаккази окиснюють 
нефенольні ароматичні сполуки з відносно низьким окисно-відновним 
потенціалом [37].

Цій групі ферментів вчені надають найбільшу увагу, оскільки лаккази 
є ключовими у процесі деградації лігніну. Лаккази відносять до класу 
мідьвмісних оксидаз, що каталізують реакцію відновлення молекулярного 
кисню різними органічними і неорганічними сполуками безпосередньо до 
води, минаючи стадію утворення перекису водню [4, 7]. Здатність лакказ 
каталізувати реакцію електровідновлення кисню по безмедіаторному ме
ханізму привертає увагу до вивчення кінетичних та електрокаталітичних 
властивостей ферменту як перспективного каталізатору електродних 
процесів [7].

Властивості лакказ дають можливість широкого використання цих 
ферментів в целюлозно-паперовій промисловості для делігніфікації папе
рової пульпи, у текстильній промисловості для відбілювання тканин, для 
детоксикації і знебарвлення стічних вод, для біодеградації ксенобіотиків, 
для створення антимікробних композицій, у харчовій та косметичній 
промисловості, при отриманні деревоволокнистих плит без застосування 
токсичних сполук, при виробництві миючих засобів, при розробці катодів 
біопаливних елементів та інших галузях [4, 7, 37].

Сучасні літературні джерела повідомляють про цілий ряд фармаколо
гічних властивостей речовин, отриманих з плодових тіл, культурального 
міцелію або культуральної рідини G. lucidum: імуномодулюючі, антиате- 
росклеротичні, протизапальні, болезаспокійливі, протипухлинні, а також 
про радіопротекторні, антибактеріальні, противірусні, гіполіпідемічні, 
антифіброзні, гепатопротекторні, антидіабетичні, антиоксидантні, про- 
тивиразкові [1, 41]. Трутовик лакований визнається як альтернативний 
або допоміжний засіб при лікуванні лейкемії, раку, гепатиту, діабету.
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Активно вивчаються механізми дії продуктів метаболізму гриба на систе
ми організму людини і тварин. Але саме в цій сфері залишається чимало 
недосліджених питань.

Біологічна активність метаболітів G. lucidum може бути зумовлена 
здатністю їх стимулювати, пригнічувати або регулювати імунні процеси 
організму. Чимало наукових джерел повідомляють про те, що екстракти 
з плодових тіл та культурального міцелію G. lucidum мають вказану 
активність. Одним із підходів до оцінки потенційної імуномодулюючої 
активності є визначення здатності конкретної речовини впливати на спе
цифічні імунні функції [45]. Оскільки макрофаги є першою лінією захисту 
організму від бактеріальної інфекції і пухлиноутворення, вони відіграють 
важливу роль в ініціюванні адаптивної імунної відповіді. При цьому за
лежно від мікрооточення макрофаги можуть синтезувати продукти з 
про- або протизапальною дією. Найбільш ефективними стимуляторами 
макрофагів є поліцукриди G. lucidum, особливо ß-D-глюкани [40].

Вивчено не тільки окремі речовини з гриба, але й їх суміші, отримані 
за допомогою різних розчинників.

Екстракти з G. lucidum (наприклад, фракція поліцукридів, мета- 
нольний екстракт) мають мітогенну активність щодо спленоцитів (клітин 
селезінки) мишей та до моноцитів периферійної крові людини в присут
ності різних імуностимулюючих або імунопригнічуючих агентів [25].

Очищена фракція протеогліканів з плодових тіл G. lucidum стимулює 
залежно від дози спленоцити мишей, активує макрофаги, сприяє зростан
ню рівня ІЛ-1 ß, та експресії генів ІЛ-12р35 та ІЛ-12р40, а також значно 
підвищує синтез NO, що є важливим хімічним посередником у багатьох 
біологічних процесах [45]. Подібний ефект спостерігали при досліджен
ні цитотоксичності щодо клітин мишачої лейкемії L 1210. Виділений з 
G. lucidum ß-D-глюкан — ганодеран, активував продукцію макрофагами 
NO. Залежно від кількості NO прямо пропорційно зростав рівень цито- 
токсичності [17].

Попередні досліди показали, що під впливом поліцукридних похід
них спостерігається стимуляція продукції гамма-інтерферону. Гамма- 
інтерферон, у свою чергу, може сприяти диференціації і активації дендрит
них клітин (ДК), які є антигенпрезентуючими і представляють антигени 
Т-клітинам. Т-клітини в свою чергу активуються. Таким чином непряма 
активація Т-клітин може бути забезпечена через активацію ДК [ 39].

Встановлено, що лужний екстракт з культурального міцелію 
Ganoderma lucidum, що містить 10% вуглеводів та 49% білків, має 
здатність активувати класичний та альтернативний шляхи системи комп
лементу [30].

Показано, що водний та етанольний екстракти з плодових тіл гано- 
дерми здатні збільшувати число натуральних кілерів (NK) [15]. Низка 
біологічно активних сполук ганодерми здатна зменшувати проявлення 
алергійних реакцій за рахунок блокади вивільнення гістаміну. Як вка
зано в роботах [13, 34], водний екстракт з плодового тіла G. lucidum
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може інгібувати вивільнення гістаміну з тучних клітин у щурів. Такі самі 
властивості має і циклооктосірка [34]. Крім того, відомо, що вивільнення 
гістаміну у щурів, індуковане сполукою 48/80 та конканаваліном А, може 
бути пригнічене ганодеровими кислотами C і D [41].

Встановлено антимікробну активність екстрактів, отриманих з плодо
вих тіл та міцелію G. lucidum, що виявляється на грампозитивних та грам- 
негативних бактеріях. Механізми такої активності недостатньо вивчені.

Відомо, що водні екстракти з G. lucidum здатні пригнічувати ріст 
близько 15 видів грампозитивних та грамнегативних бактерій. Встановле
но адитивний ефект екстрактів у поєднанні з різними антибіотиками [43].

Метанольний та петролейний екстракти з плодових тіл ганодерми по
казали інгібуючу активність по відношенню до антибіотикорезистентного 
штаму Staphylococcus aureus [32]. Відомо, що екстракти з плодових тіл 
ганодерми можуть пригнічувати ріст бактерій родів Bacillus і Salmonella, 
а також Escherichia coli та Helicobacter pylori [21, 32].

У досліді з паперовими дисками, просоченими водними екстрактами 
з глибинного міцелію ганодерми, спостерігали затримку росту грампози- 
тивних бактерій Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Streptococcus pyogenes, 
в той час як до грамнегативних бактерій антагоністичної дії виявлено не 
було [24].

Гексановий екстракт з зануреного міцелію ганодерми здатен при
гнічувати повністю ріст B. cereus, S. aureus, Listeria monocytogenes, 
дихлорметановий екстракт — B. cereus, L. monocytogenes, Streptococcus 
epidermidis. Етилацетатний екстракт повністю інгібує ріст S. aureus, 
L. monocytogenes [ 24]. Метанольний екстракт пригнічує ріст —
B. subtilis, Enterococcus faecalis, L. monocytogenes, Streptococcus mutans, 
Pseudomonas aeruginosa [21].

Метаболіти, що продукуються грибами G. lucidum, можуть при
гнічувати розвиток вірусних інфекцій. Механізм антивірусного ефекту 
може полягати в запобіганні адсорбції вірусної частки на клітині, блоку
ванні вірусних ферментів і синтезу нуклеїнових кислот вірусів, а також 
у стимуляції імунної системи організму [14]. Компоненти, виділені з 
G. lucidum, зокрема, поліцукриди та тритерпеноїди, можуть інгібувати 
реплікацію вірусів герпесу, гепатиту В, вірусу імунодефіциту людини та 
інших вірусів [14].

Тритерпеноїди, люциденова кислота О і люциденовий лактон, га- 
нодеріол F, ганодерманонтріол, ганодермова кислота В, ганодеріол В, 
ганодермова кислота Н, ганодеріол А, виділені з плодових тіл і міцелію 
G. lucidum, здатні інгібувати реплікацію ВІЛ [28, 31].

Вірус Епштейна-Бар, за сучасними поглядами, здатен впливати на 
формування ракових клітин в організмі людини. Про дослідження актив
ності грибних екстрактів проти цього вірусу даних небагато, проте відомо, 
що деякі ланостанові тритерпеноїди, виділені з G. sinense, G. applanatum, 
Zingiberaceae rhizomes, Hebeloma versipelle здатні пригнічувати його 
реплікацію [14, 18, 33].
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Нещодавно показано, що речовини базидіальних грибів здатні ін
гібувати віруси рослин [19]. Механізми дії поліцукридних екстрактів 
щодо вірусної інфекції рослин залежать від їх походження і структурних 
особливостей: ступеню полімеризації, заряду молекули, розгалуженості 
ланцюга, типу глікозидних зв’язків, молекулярної маси [19]. Показано, що 
сумарні поліцукридні екстракти, отримані з культурального середовища 
G. lucidum і G. applanatum, а також глюкан з міцелію G. adspersum при
гнічують утворення індукованих вірусом тютюнової мозаїки некрозів на 
всіх видах рослин-індикаторів. Проте активність сумарних поліцукридних 
екстрактів, отриманих з G. lucidum і G. applanatum, була значно нижчою, 
порівняно з глюканом з міцелію G. adspersum [6].

Відомо, що поліцукриди (ß-D-глюкани, гетерополіцукриди) і гліко- 
протеїни, виділені з грибів G. lucidum, демонструють протипухлинну 
активність проти саркоми 180 у дослідах на мишах. Тритерпеноїди, такі 
як ганодерові кислоти Т-Z, виділені з цього гриба, мають цитотоксичний 
ефект на клітини гепатоми у дослідах in vitro [36].

Такі речовини як ланостаноїди (3^-гідроксил-26-оксо-5-а-ланоста- 
8,24-дієн-11-он) і стероїди (ергоста-7,22-дієн-3р,3а,9а-тріол), виділені 
з плодових тіл ганодерми показують пригнічувальний ефект проти КВ- 
клітин (лінія клітин епідермальної носоглоткової карциноми) та PLC/ 
PRF/5 (лінія клітин гепатоми) людини in vitro [36].

Механізм протипухлинної активності ганодерми досить складний. 
Основу його складає стимуляція речовинами гриба імунної системи 
людини. Вважається, що серед усіх відомих речовин гриба, найбільший 
антитуморогенний ефект мають саме поліцукриди — ß-D-глюкани [10]. 
Ці сполуки сприяють активації Т-хелперів, NK-клітин та інших клітин- 
ефекторів. Все це призводить до збільшення продукції цитокінів, таких 
як фактор некрозу пухлин (ФНП-а), інтерлейкінів (ІЛ), інтерферонів 
(ІНФ), оксиду азоту (NO) і антитіл.

Встановлено, що сполуки, отримані з G. lucidum, інгібують ріст К562 
(клітин лейкемії) залежно від дози і часу [46].

Метаболіти ганодерми сприяють пригніченню активності ДНК- 
полімерази і посттрансляційних модифікацій онкобілків [31].

Отже, дані літератури свідчать про високу ефективність метаболітів 
грибів G. lucidum за різних захворювань. В цій сфері є багато нерозкритих 
питань щодо біологічно активних сполук та механізмів їх дії, взаємодії з 
лікарськими препаратами.

Відомо, що у клінічних дослідженнях метаболіти G. lucidum з успіхом 
застосовуються в терапії окремо та у комбінації з іншими лікарськими 
травами і хіміотерапевтичними препаратами вже багато років, в основному 
в країнах Азії [10, 34]. Незважаючи на це, у вітчизняній літературі прак
тично відсутні повідомлення про рандомізовані, плацебо-контрольовані 
клінічні дослідження ефективності сполук ганодерми.

Автори сподіваються, що дана публікація приверне увагу вітчизняних 
дослідників, а також медиків, фермерів та бізнесменів у галузі фарма-
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цевтичної промисловості до цієї перспективної наукової та практично 
важливої проблеми.
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ГРИБА GANODERMA LUCIDUM  (CURT.:FR) P. KARST

Реферат
В обзорной статье приведены современные данные о биологически 

активных соединениях лекарственного базидиомицета Ganoderma lucidum 
и их действии. Предоставлены химические формулы глюканов и терпено- 
идов — веществ, определяющих основные лекарственные свойства гриба. 
Приведена информация о других соединениях, участвующих в форми
ровании целебного действия ганодермы, это: белки и гликопротеины, 
нуклеотиды и нуклеозиды, стеролы и стероиды, жирные кислоты, 
алкалоиды, гликозиды, летучие эфирные масла, витамины. Кроме того, 
ганодерма, как ксилотрофный сапрофит имеет набор лигнолитических 
ферментов, которые нашли применение в пищевой, целлюлозно-бумажной, 
текстильной промышленностях, а также в процессах биологической 
очистки. Многими экспериментами подтверждаются иммуномодулиру
ющее, антимикробное, противовирусное и онкостатическое действие. 
Исследования показывают биологический эффект и механизмы действия 
продуктов метаболизма G. lucidum.

Ключев ые  слова:  Ganoderma lucidum, биологически активные 
вещества.
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BIOLOGICALLY ACTIVE SU B S T A N C E S  OF MEDICAL  
M USHROOM  GANODERMA LUCIDUM  (CURT.:FR)

P. KARST

Summary

The issue related the current data on the biologically active substances 
of medicinal basidiomycete Ganoderma lucidum and their actions. There 
were given the chemical formulas glucans and terpenoids — the substances 
that determine the main medicinal properties of the fungus. There were 
presented the information on the other substances involved in the forming of 
the therapeutic effect of Ganoderma: they were proteins and glicoproteins, 
nucleotides and nucleosides, sterols and steroids, fatty acids, alkaloids, 
glycosides, volatile essential oils and vitamins. In addition, Ganoderma as a 
xylotrophic-saprophyte has the set of ligninolytic enzymes which have been 
used in food processing, pulp and paper, and textile industries, as well as 
in the processes of biological treatment. Immunomodulatory, antimicrobial, 
antiviral and antitumor activities are confirmed by many experiments. The 
studies show the biological effects and mechanisms of action of G. lucidum 
metabolites.

Key wor ds :  Ganoderma lucidum, biologically active substances.
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