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Kordyceps chiński (Cordyceps sinensis), zwany też maczużnikiem chińskim, to pochodzą<y z Tybetu
g,"yi o niezwykĘch właściwościachzdrowotnych. Wystarczy wspomnieć, iż przeprowadzone ostatnio
[ajanla lauoratory;ne wykazały, Że stanowi on pierwszy dziko rosnący pasożytniczy grzyb, z którego
uzyskuje się skuteczny lek antynowotworowy
bffi:.T'
ordyceps sinensis
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w

tradYcYjnej

medycynie chińskiej był wykorzy-

sĘwany od wieków. Ceniono go
przede wszystkim za przywracanie energii, przedfużanie irycia i poprawę funkcjo-

nowania płuc oraz nerek' Roślina ta

-

wtana zabójcą gąsienic - rośniena wysokości 5 tys. metrów, a jej naturalnym pod.
łożemodżywczym nie są substraĘ roślinne, lecz larwy motyla Hepialus fabricius.
Maczużnik atakuje je w glebie, jego

strzępki wypełniają ciało ofiary po czym
grzyb rozwija się na martwych gąsienicach, tworząc maczugowaty owocnik' Wy.

ciąg z niego stanowi produkt |ecznicł1,

który swym oddziaływaniem zdrowotnym
zaskakuje wspołczesnych badaczy, obęcne
zapotrzebowanie na Cordyceps sinensis
jest tak dufe, fe coraz częściej inicjuje się
sztucznę hodowle tej grzybni.

ożyroienie ooiec' adcptogen
i chińshie biegcrczhi
Podobno pierwsi zwrócili uwagę na niego
himalajscy pasterze. Działo się to na wyzy-

nach Ębetu przed 1500 laty. Doglądając
trzody dostrzegli oni, że spożywając owocnik tej roślinyowce nabierają niespotyka-

nego wigoru. Powiedzrrry w tym miejscu' że

Cordyceps sinensis należy do tzw adaptogenów, czyli preparatów ziołowych wspo.
magających odpomośćorganizmu.

Już w latach 40. ub' wieku

radziecki badacz Mikołaj
Lazarew sformułował tzry
warunki, które musi speł.
nić roślina, by można

było uznać jąza adapIogen. Przede wszystkim
powinna wywoływać
minimalne zmiany w fizjologii organizmu.
Po wtórę, nie może działać specyficznie,
lęcz musi uodpamiać ustój poprzez róźno.
rakie oddziaływ ania fiza czrte i biochemicznę' I wreszcie po trzecie, substancja taka

normalizuje i usprawnia funkcje ludzkiego ciała, nie wywofując źndnych skutków
ubocznych' Przykładowo, jeślijakieś zioło
niweluje wyczerpanie ftryczne, ale nie
chroni człowieka przed atakiern wirusów
- nie jest adaptogenem, gdyż ten ostatni
buduje odpornośćorganizmu na wszystkich płaszczyznach jednocześnie.
Kordyceps chiński stosują przede wszy.
stkim sportowcy wyczynowi. Dlaczego?
Poniewa:ż zapewnia on im szybką regenerację mięśnii wzmocnienie w stanach
psychicznego wyczerpania. Doświadcze.
nie potwierdzające skutecznośćCordyceps
sinensis, które przeprowadzili naukowcy,
polegało na wytworzeniu sytuacji streso.
wej u szczurów. Zwierzęta te wrzucano do
wiadra z wod6 a następnie obserwowano
ich zachowanie. W zwyktych warunkach
spanikowany szczur ptywa 10-15 minut,

po czym zaczyta

tonąć.

Szczury nakarmione ęks-

traktem

z

grzyba szYbko

przystosowywaĘ się do
nowej sytuacji i radziĘ
sobie w niej o wiele lepiej

od grupy kontrolnej.

około 200 badan klini-

cmych potwierdziło równięż pozytywny

wpŁyw Cotdyceps sinensis na zmniejszenie

się stresu u człowieka. Niezwykle ważne
jest też to,że Kordyceps, jak każdy adap.
togen, oddziałuje utrrymując caĘ ustrój

w równowadze, traktuje organizm jako
caloŚć, a nie zbiór poszczególnych części.

Moc niezwykłego chińskiego

grzyba

w spekrakulamy sposób objawiła się w 1993
roku, kiedy to chińskie biegaczki podczas
zawodów w Pekinie pobiły rekordy na 10'
15 i 30 kilometrów. Więlu komentatorów

podejrzewało wtedy niedozwolony doping,
lecz trenęr Ma Jun-ren wyjaśnił,że wyso.
ka forma zawodniczęk została uzyskana
przez trening wysokogórski oraz picie spe.
cjalnego napoju zawierającego Kordyceps.

Sportoure grzybobronie
i moczużnih po polshu
Jak się okazuje, nie tylko chińscy spor.

towcy spożywają Kordyceps, by szybko
zregenerować się po wysiłku związanym
z treningiem. 22-|etni Rafał Omelko'

