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Wg prof. Meredith Blackwell (Department of Biological Sciences; 
Louisiana State University) opisano 70 000 gatunków grzybów.

Wg najnowszych szacunków opartych na metodach 
sekwencjonowania o wysokiej przepustowości: liczba gatunków 

grzybów na Ziemi - 5,1 mln.

Meredith Blackwell: THE  FUNGI : 1, 2, 3  …  5.1  MILLION   SPECIES ?; American Journal of Botany 
98(3): 426–438. 2011.
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Huba modrzewiowa, modrzewnik lekarski
Agaricum officinale (Vill.) Donk =

Laricifomes officinalis (Vill.) Kotl. & Pouzar
W lekospisach: Agaricus, Agaricum, Boletus laricis F. Rubel (1778), Fomes officinalis Ames

rodzina: pniarkowate - Fomitopsidaceae

www.superfoods-for-superhealth.co

Kwas agarycynowy,żywica, trójterpeny, tłuszcze, 
kwas rycynolowy, mannitol, woski.
Początkowo jako środek przeczyszczający (medycyna 
oficjalna i ludowa), nowotwory; potem jako środek 
przeciwpotowy i antyastmatyczny.
Obecne badania: przeciwwirusowe (opryszczka HSV-1 
and HSV-2, Influenza A, Influenza B), 
immunostymulujące.
Przeciwgruźlicze.

Paul E. Stamets: Medicinal Polypores of the Forests of North America: Screening for Novel 
Antiviral Activity. International Journal of Medicinal Mushrooms. DOI: 
10.1615/IntJMedMushrooms.v7.i3.210 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEoNWCn8rOAhXLlCwKHSi9BPMQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.superfoods-for-superhealth.com%2Fmedicinal-mushrooms.html&psig=AFQjCNFb_YMMoYtmZP5w0WLyspw5fbxF7w&ust=1471584781072495


Huba modrzewiowa, modrzewnik lekarski
Agaricum officinale (Vill.) Donk =

Laricifomes officinalis (Vill.) Kotl. & Pouzar
W lekospisach: Agaricus, Agaricum, Boletus laricis F. Rubel (1778), Fomes officinalis Ames

rodzina: pniarkowate - Fomitopsidaceae

Resina Agarici (larycyna) – uzyskiwano 
przez ekstrakcję alkoholem, eterem.
Działa również przeciwpasożytniczo.
W XX wieku stosowano w lecznictwie 

agarycynę: 100-200 mg dziennie. Działa 
przeciwpotnie 24 h. Działaniem 

ubocznym było: przeczyszczenie.

Sam grzyb: 0,5-0,6 g.
Dla zmniejszenia objawów ubocznych z proszkiem 

Dovera (1 cz. opium, 1 cz. Ipekakuana, 8 cz. 
siarczanu potasu)



Czyreń ogniowy, hubka chirurgiczna, czyreń bukowy
Phellinus igniarius (L.) Quél.

Boletus igniarius L.
Fomes igniarius (L.) Fr. 

rodzina szczeciniakowate - Hymenochaetaceae)

Pasożytuje na jabłoniach, 
wierzbach, grabach, bukach. 

Powoduje białą zgniliznę drewna.
Oddzielano zewnętrzną warstwę, 
pozostawiając miękkie wnętrze, 
krojone w plastry, moczono w 
wodorotlenku potasu, potem 

rozgniatano na płaty i suszono.
Zawiera poliporynę o działaniu 

penicylinopodobnym. botany.cz
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Czyreń ogniowy, hubka chirurgiczna, czyreń bukowy
Phellinus igniarius (L.) Quél.

Boletus igniarius L.
Fomes igniarius (L.) Fr. 

rodzina szczeciniakowate - Hymenochaetaceae)

Przygotowane plastry były higroskopijne, 
przyspieszały krzepnięcie krwi, wpływały 

antyseptycznie.
Poliporyna (kwas poliporowy) działa 
fungistatycznie i przeciwbakteryjnie.

Brewer D, Maass WS, Taylor A (1977). "The effect on fungal growth of some 2,5-
dihydroxy-1,4-benzoquinones". Canadian Journal of Microbiology. 23 (7): 845–51.

Brewer D, Jen WC, Jones GA, Taylor A (1984). "The antibacterial activity of some naturally
occurring 2,5-dihydroxy-1,4-benzoquinones". Canadian Journal of Microbiology. 30 (8): 

1068–1092.



Purchawka oczkowana 
Lycoperdon utriforme Bull.
Bovista utriformis (Bull.) Fr. 

Rodzina: pieczarkowate - Agaricaceae

Dolna część owocnika służyła do 
hamowania krwotoków 

i odsysania płynów z ran.
Na świeże rany używano plastry 

świeżej purchawki.
Hamowały rozwój zakażenia 

w ranach.
Używano również przy gojeniu 

owrzodzeń skórnych.

www.rysch.com
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Purchawka oczkowana 
Lycoperdon utriforme Bull.
Bovista utriformis (Bull.) Fr. 

Rodzina: pieczarkowate - Agaricaceae

Kumulują znaczne ilości mikroelementów metalicznych: cynk: 282,1 mg/kg, 
miedź: 251,9 mg/kg.

Fungistatyczne działanie: Candida albicans, Rhodotorula rubra, Kluyveromyces
fragilis.

Bakteriostatyczne działanie: Bacillus subtilis, Escherichia coli, Klebsiella
pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium, Staphylococcus

aureus, Streptococcus pyogenes, Mycobacterium smegmatis.
Dulger B (2005). "Antimicrobial activity of ten Lycoperdaceae". Fitoterapia. 76 (34): 352–54.

Alonso et al., 2003) cite from Kalač P, Nižnanská M, Bevilaqua D, Štašková I. (1996). "Concentrations of mercury, copper, cadmium and 
lead in fruiting bodies of edible mushrooms in the vicinity of a mercury smelter and a copper smelter". Science of the Total Environment 

177: 251–58



Wroślak wonny (anyżkowy), grzyb wierzbowy, grzyb woniejący 
Trametes suaveolens (L.) Fr.

Boletus suaveolens L.
W starych lekospisach: Boletus salicis, Fungus salicis, Boletus odorant

Rodzina: żagwiowate - Polyporaceae

Pasożyt wywołujący białą zgniliznę drewna.
Zasiedla wierzby, kasztanowce, topole 

(osika), graby.
Owocniki jesienią.

Zawiera ester metylowy kwasu anyżowego 
i aldehyd anyżowy.

Używany był w leczeniu gruźlicy i jako 
składnik zapachowy.

Posiada działanie antybakteryjne, 
przeciwgrzybicze i wykrztuśne.

www.biolib.cz
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Wroślak wonny (anyżkowy), Boletus salicis, 
Fungus salicis, Boletus odorant

Dr Fr. Oesterlen: Handbuch Der 
Heilmittellehre, 1861, s. 362.



Grzyb bzowy
Uszak bzowy

Uszak judaszowaty, ucho Judasza
Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél.

Fungus sambuci
Tremella auricula L. 

Rodzina: uszakowate - Auriculariaceae

Saprotrof i pasożyt na krzewach i drzewach 
liściastych.

Po wysuszeniu i ponownym uwilgoceniu
powraca do galaretowatej konsystencji.

Moczony w mleku – przykładany na 
owrzodzenia, rany, suche wypryski, jako okłady 

łagodzące i chłodzące  chore gardło i oczy.
Mleczny odwar z bzowego ucha do płukania 

jamy ustnej i okładów na skórę.
Doustnie przy zgadze, nadkwasocie, chorobach 
wrzodowych, stanach zapalnych żołądka i jelit.



Grzyb bzowy
Uszak bzowy

Uszak judaszowaty, ucho Judasza
Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél.

Fungus sambuci
Tremella auricula L. 

Rodzina: uszakowate - Auriculariaceae

Glukany uszaka bzowego: działanie przeciwnowotworowe (mięsaki)  wodne wyciągi.
Immunostymulujące.

Polisacharydy uszaka bzowego: działanie przeciwcukrzycowe.
Kwaśne polisacharydy (mannoza, kwas glukuronowy, ksyloza) działają przeciwzakrzepowo i 

przeciwmiażdżycowo. Polecane przy hipercholesterolemii i sklerozie.

1. Misaki, A.; Kakuta, M.; Sasaki, T.; Tanaka, M.; Miyaji, H. (1981). "Studies on interrelation of structure and antitumor effects of polysaccharides: 
antitumor action of periodate-modified, branched (1→3)-β-D-glucan of Auricularia auricula-judae, and other polysaccharides containing (1→3)-

glycosidic linkages". Carbohydrate Research. 92 (1): 115–29.
2. Ikekawa, Tetsuro; Uehara, Nobuaki; Maeda, Yuko; Nakanishi, Miyako; Fukuoka, Fumiko (1968). "Antitumor activity of aqueous extracts of 

ediblemushrooms". Cancer Research. 29 (3): 734–5.
3. Yuan, Zuomin; He, Puming; Cui, Jianhui; Takeuchi, Hisanao (1998). "Hypoglycemic effect of water-soluble polysaccharide from Auricularia auricula-

judae Quel. on genetically diabetic KK-Ay mice". Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry. 62 (10): 1898–1903.



Jeleniak sarni
Grzyb jeleni

Elaphomyces granulatus Fr.
W lekospisach: Fungus cervinus

Rodzina: jeleniakowate - Elaphomycetacea

Okrągłe owocniki, nieprzyjemny zapach, 
gorzkawo-cierpki smak.

Lasy świerkowe.
Wyjadane przez zwierzęta w okresie 

godowym.
Uważane za afrodyzjaki: 50 g dziennie suchego 

grzyba.
Czarna wewnętrzna część wysuszona –

barwnik do maści i balsamów.



Muchomor czerwony
Amanita muscaria (L.) Lam.

Rodzina: muchomorowate - Amanitaceae

Zawiera kwas ibotenowy (0,03-0,1%, muscymol, muskazon, 
muskarynę (0,0002-0,0003%), muskapurpurynę, 

muscaflawinę, muskaaurynę, butylotrójetylomainę, 
acetylocholinę, wanad, selen.

W małych dawkach wywołuje euforię i halucynacje.
Szamani: wyciąg wodny z 1 grzyba wymieszany z sokiem 
borówkowym (borówka błotna) lub sokiem wierzbówki 

kiprzycy.
Skórkę z kapelusza palono w fajkach.

W Rosji marynowane owocniki w wódce.
10 owocników jest dawką śmiertelną.
Okres odurzenia trwa ok. 4-5 godzin.

Objawy niepożądane: nudności, wymioty, biegunka.
Muscynol wywołuje omamy hipnagogiczne (świadome 

śnienie)
Opisany przez K. Kluka, J. Jundziłła, I. Czerwiakowskiego.

slowlife.se

kwas ibotenowy muskaryna
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Muchomor czerwony
Amanita muscaria (L.) Lam.

Rodzina: muchomorowate - Amanitaceae

Jako surowiec leczniczy (J. B. Freyer: Materia medyczna, 1817): kapelusz, cały owocnik, 
albo tylko trzon; wysuszone, szczelnie zamknięte w słojach.

Przed spożyciem mielono na proszek.
Zastosowanie jako środek wymiotny, moczopędny, przeczyszczający, przeciwpasożytniczy, 

rubefacientia.
Wskazania: wyrzuty skórne, poty, padaczka, suchoty płucne, porażenia, wrzody skórne.

Nalewka, proszek, maści.
Nalewka zalecana przy krwawej biegunce (czerwonka).



Muskaryna

Jest jadem •
parasympatykotonicznym o 
działaniu obwodowym, 
podobnym do arekoliny.
Antidotum: • atropina (Areca
catechu)
Zatrucie: • zaburzenia 
żołądkowo-jelitowe, 
ślinotok, uczucie ściskania
w gardle, napady szału, 
drgawki kloniczne.



Mleczaj biel – Lactarius piperatus (L.) Pers., = Agaricus piperatus L., Agaricus piperatus
Scop.

Mleczaj chrząstka – Lactarius vellerus Fr., = Lactarius velutinus Bertill., Lactarius vellereus
(Fr.) Fr.

Lekospisy: bedłka mleczaj, Agaricus piperatus

Do początku XIX wieku opisywane jako środek 
leczniczy: prof. Jan Fryderyk Wolfgang (1776-1859), 
profesor farmacji i farmakologii na Uniwersytecie 

Wileńskim (spisane wykłady), ponadto dra Georga 
Dragendorffa (1898):

fitosterole, mannitol, trehaloza, octan potasu, 
fosforan potasu, kwas masłowy, triterpeny.

Bóle w układzie moczowym, kamica moczowa, 
gruźlica.

Sok mleczny, pulpa świeża – wodne maceraty 
doustnie.

Lactarius vellereus 
www.first-nature.com
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Mleczaj biel – Lactarius piperatus (L.) Pers., = 
Agaricus piperatus L., Agaricus piperatus Scop.

Mleczaj chrząstka – Lactarius vellerus Fr., = 
Lactarius velutinus Bertill., Lactarius vellereus 

(Fr.) Fr.
Lekospisy: bedłka mleczaj, Agaricus piperatus

Składnik Opiatum antituberculosum



Guz brzozowy, czyr
Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát

Boletus obliquus Ach. ex Pers. 
Rodzina: szczeciniakowate - Hymenochaetaceae

Medycyna ludowa: stany 
zapalne żołądka i jelit

Trudno gojące się rany
Nowotwory

Wrzody żołądka
W Rosji: профилактика 

онкологических 
заболеваний различной 

локализации.
Очищает организм,
при заболеваниях 

желудочно-кишечного 
тракта

Odwar 2-3-5%, po 100 ml do 3 
razy dziennie

americanmushrooms.com
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Badania w Korei - Department of 
Biotechnology, Daegu University: Wodny 

wyciąg z plechy I. obliquus hamował 
proliferację komórek  human colon cancer

cells (HT-29).
Wzbudzał apoptozę onkocytów.

Efekt badano cytometryczną analizą.
Największą aktywność (56%/48 h) 

zaobserwowano przy stężeniu 1 mg/ml.
Lee SH, Hwang HS, Yun JW.: Antitumor activity of water extract of a 

mushroom, Inonotus obliquus, against HT-29 human colon cancer cells. 
Phytother Res. 2009 Dec;23(12):1784-9.

Guz brzozowy, czyr
Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát

Boletus obliquus Ach. ex Pers.  
Ча́га, берёзовый гриб



Guz brzozowy, czyr
Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát

Boletus obliquus Ach. ex Pers.  
Ча́га, берёзовый гриб

Koreańscy naukowcy wyodrębnili z grzyba frakcję fitosterolową: 3β-
hydroxy-lanosta-8,24-dien-21-al, inotodiol i lanosterol.

Badania na myszach udowodniły wpływ hamujący na wzrost 
mięsaka łożyska Balbc/c mice bearing Sarcoma-180 cells (S-180). 

In vitro potwierdzono wpływ antyproliferacyjny wobec human
carcinoma cell lines (lung carcinoma A-549 cells, stomach

adenocarcinoma AGS cells, breast adenocarcinoma MCF-7 cells, and 
cervical adenocarcinoma HeLa cells).

Korea - Department of Food Science and Biotechnology, School of Biotechnology and 
Bioengineering, Kangwon National University: Mi Ja Chung, Cha-Kwon Chung, Yoonhwa

Jeong, and Seung-Shi Ham: Anticancer activity of subfractions containing pure compounds
of Chaga mushroom (Inonotus obliquus) extract in human cancer cells and in Balbc/c mice 

bearing Sarcoma-180 cells. Nutr Res Pract. 2010 Jun; 4(3): 177–182. 



Co działa w Inonotus obliquus?

• 3β-hydroxy-lanosta-8,24-dien-21-al, inotodiol i lanosterol
inonotusanes A• –C, 3β-hydroxy-25,26,27-trinorlanosta-8,22E-dien-24-oic 
acid

Chiny, D• epartment of Natural Products Chemistry, School of Traditional 
Chinese Materia Medica, Key Laboratory of Structure-Based Drug Design 
& Discovery, Ministry of Education, Shenyang Pharmaceutical University --
- Fenqin Zhao, Qinqin Mai, Jianghao Ma, Mei Xu, Xue Wang, Tiantian Cui, 
Feng Qiu, Guang Han:Triterpenoids from Inonotus obliquus and their 
antitumor activities.Volume 101, March 2015, Pages 34–40



Białoporek brzozowy - Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst.
Porek brzozowy
Huba brzozowa

Boletus betulinus Bull.
Rodzina: pniarkowate (Fomitopsidaceae), 
inne systemy: Polyporaceae (żagwiowate)

Pasożyt (brunatna zgnilizna drewna). 
Występuje na pniach brzóz.

Zawiera trójterpeny i alkaloidy, 
chemotaksonomicznie spokrewniony z 

Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill. (żółciak
siarkowy) -> podobieństwo dz. alkaloidów Piper

methysticum. 
Może zawierać beta-fenyloetyloaminę. Kwasy 
poliporenowe A, B i C, neosterol, fitosterol i 

kwasy tłuszczowe.

www.wisconsinmushrooms.com

www.messiah.edu

Katarzyna Sułkowska-Ziaja, 
Paulina Motyl, Bożena Muszyńska, 
Anna Firlej
Piptoporus betulinus (Bull.) P. 
Karst. – bogate źródło związków 
aktywnych biologicznie; Postępy 
Fitoterapii 2/2015, s. 89-95. 
Uniwersytet Jagielloński 
Collegium Medicum w Krakowie 

Polyporenic acid A

http://www.wisconsinmushrooms.com/Piptoporusbetulinus.html
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Białoporek brzozowy - Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst.
Porek brzozowy
Huba brzozowa

Boletus betulinus Bull.
Rodzina: pniarkowate (Fomitopsidaceae), inne systemy: Polyporaceae (żagwiowate)

Leczenie ran
Uspokajające

Stymulujące trawienie
Przeciwpasożytnicze (włosogłówka, owsiki)

Przeciwnowotworowe
Niedobory immunologiczne

Stany zapalne żołądka
Infekcje bakteryjne i mikologiczne (stwierdzone 
hamowanie rozwoju: Pseudomonas aeruginosa, 

Serratia marcescens, Bacillus subtilis, 
Staphylococcus aureus, Saccharomyces cerevisiae, 
Mycobacterium smegmatis, Aspergillus fumigatus)

W medycynie ludowej: odwary 3-5% nawet 2-3 
razy dziennie po 100-150 ml.

W badaniach naukowych wyciągi na eterze, 
etanolu, metanolu, chloroformie… kwas tumulozowy



Białoporek brzozowy Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst.
Porek brzozowy
Huba brzozowa

Boletus betulinus Bull.
Rodzina: pniarkowate (Fomitopsidaceae), inne systemy: Polyporaceae (żagwiowate)

Antynowotworowe właściwości: wobec ludzkich komórek raka płuc 
(A549) i gruczolakoraka okrężnicy (HT-29), komórek raka tarczycy 

FTC238, neuroblastomy SK-N-AS, komórek raka piersi T47D, 
komórek raka krtani Hep-2 oraz komórek raka szyjki macicy HeLa) i 
nawet najmniejsza z zastosowanych dawek (1 mg/ml) powodowała 

istotny statystycznie, w stosunku do kontroli, spadek żywotności 
komórek, proporcjonalny do zastosowanej dawki.

Działanie przeciwnowotworowe: Badania na UMCS, Uniw. Med. W Lublinie i Uniw. Przyrodniczy we Wrocławiu.

Józef Kaczor, Izabela Maria Klecha, Wojciech Rzeski, Roman Paduch, Barbara Zdzisińska, Piotr Pożarowski, Martyna Kandefer-Szerszeń: Ekstrakt z 
porka brzozowego (Piptoporus betulinus Bull. Fr.) jako inhibitor wzrostu ludzkich komórek nowotworowych; Postępy Fitoterapii 2/2004, s. 62-66.
Utzig J., Samborski Z.: Wpływ trójterpenów zawartych w żagwi brzozowej - Polyporus betulinus na guzy Stickera. Med. Wet. 1957, 8, 481-484.
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