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Τνλ ρεηκώλα ζθνπιήθη, ην θαινθαίξη γξαζίδη 

Κωλζηαληίλνο Γξίβαο 

Αζήλα, 21 Μαΐνπ 2016 

Τελ ηειεπηαία δεθαεηία ην Cordyceps γίλεηαη νινέλα πην γλωζηό θαη πξνζηηό, 

απμαλνκέλεο ηεο δηαζεζηκόηεηαο θαη κεηνύκελεο ηεο ηηκήο ηνπ. Η 

εζλνθαξκαθνινγηθή πιεπξά ηνπ κύθεηα απηνύ είλαη από ηηο πην εληππωζηαθέο 

ζηελ ηζηνξία ηνπ θιάδνπ. 

Σα είδε ηνπ γέλνπο Cordyceps βξίζθνληαη ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ θόζκνπ. Αλήθνπλ 

ζηελ ηάμε Hypocreales ησλ Αζθνκπθήησλ (Ascomycota). Πξνζβάιινπλ θπξίσο 

δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηνπ θύθινπ δσήο εληόκσλ, ηόζν ηηο λύκθεο θαη ηα ηέιεηα, ελώ 

νξηζκέλα είδε παξαζηηνύλ ζε άιινπο κύθεηεο. Με βάζε ηηο κνξηαθέο θπινγελεηηθέο 

κειέηεο ηνπο νη Sung et al. (2007) δηαρώξηζαλ ην γέλνο Cordyceps ζε ηέζζεξα γέλε 

πνπ αλήθνπλ πιένλ ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο νηθνγέλεηεο: Cordyceps (220 είδε, 

νηθνγέλεηα Cordycipitaceae), Ophiocordyceps (151 είδε, νηθνγέλεηα 

Ophiocordycipitaceae), Metacordyceps (6 είδε, νηθνγέλεηα Clavicipitaceae) θαη 

Elaphocordyceps (24 είδε, νηθνγέλεηα Ophiocordycipitaceae). πλνπηηθά ην γέλνο 

Metacordyceps έρεη κεξηθώο σο πιήξσο βπζηζκέλα πεξηζήθηα θαη απνζπλδεδεκέλα ή 

κε αζθνζπόξηα. Σν γέλνο Elaphocordyceps ραξαθηεξίδεηαη από ηλώδε ζηξώκαηα 

(θαξπνθνξίεο) κε ζθνύξν ρξσκαηηζκό, επηθαλεηαθά σο κεξηθώο βπζηζκέλα πεξηζήθηα 

θαη απνζπλδεδεκέλα αζθνζπόξηα (παξαζηηεί ζε είδε ηδηηδηθηώλ ή ην γέλνο ηξνύθαο 

Elaphomyces). ην γέλνο Ophiocordyceps πεξηιακβάλνληαη όια ηα πξώελ είδε πνπ 

θαηαηάζζνληαλ ζην γέλνο Cordyceps θαη έρνπλ ζθνπξόρξσκα ζηξώκαηα, κε 

επηθαλεηαθά σο κεξηθώο βπζηζκέλα πεξηζήθηα θαη απνζπλδεδεκέλα ή κε αζθνζπόξηα. 

Σα είδε ηνπ γέλνπο Cordyceps παξάγνπλ ζηξώκαηα κε απαιά ή έληνλα ρξώκαηα, 

επηθαλεηαθά σο κεξηθώο βπζηζκέλα πεξηζήθηα θαη απνζπλδεδεκέλα ή κε αζθνζπόξηα 

(Sung et al., 2007).  

Τν Θηβεηαληθό Cordyceps (Ophiocordyceps sinensis) 

Ο κύθεηαο πνπ είλαη γλσζηόο σο Ophiocordyceps sinensis ζηα ζηβεηαληθά 

απνθαιείηαη chartsa günbu (ζηβ.:               dbyar rtswa dgun 'bu, δειαδή «ην 

θαινθαίξη γξαζίδη, ηνλ ρεηκώλα έληνκν»), ζηα λεπαιέδηθα yarshagumba (λεπαι.: 
          ,) θαη ζηα θηλεδηθά dōng chóng xià cǎo (冬蟲夏草, δειαδή «ηνλ ρεηκώλα 

ζθνπιήθη, ην θαινθαίξη γξαζίδη»
1
), dōng chóng cǎo ή απιώο chóng cǎo. ια απηά ηα 

νλόκαηα πεξηγξάθνπλ ιαθσληθά ηνλ παξάμελν βηνινγηθό θύθιν ηνπ κύθεηα 

Ophiocordyceps sinensis (Berk.) G.H.Sung (Cordyceps sinensis κέρξη ην 2007), πνπ 

απνηέιεζε πξόζθαηα κήιν ηεο έξηδνο κεηαμύ καντθώλ αληαξηώλ θαη θπβεξλεηηθώλ 

δπλάκεσλ ζην Νεπάι.  

                                                           
1
 Στα ιαπωνικά προφζρεται tōchūkasō.  
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Σα ζπόξηα ηνπ κύθεηα απηνύ εηζέξρνληαη ζην ζώκα πξνλπκθώλ ησλ δηαθόξσλ εηδώλ 

λπρηνπεηαινύδαο ηνπ γέλνπο Thitarodes (ghost moths, νηθνγέλεηα Hepialidae, 

ηδηαίηεξα ηνπ Hepialus armoricanus), πνπ απαληώληαη ζηα πςίπεδα ηνπ Θηβέη θαη 

δηαρεηκάδνπλ σο πξνλύκθεο θάησ από ζηξώκαηα θύιισλ ζην έδαθνο. Οη πξνλύκθεο 

απηέο δνπλ πεξίπνπ 15 cm θάησ από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ζε αιπηθά ιηβάδηα 

θαη ζακλόηνπνπο, ζην πςίπεδν ηνπ Θηβέη θαη ηα Ηκαιάτα, ζε πςόκεηξα κεηαμύ 3.000 

θαη 5.000 m, ηξεθόκελεο κε ηηο ηξπθεξέο ξίδεο αιπηθώλ θπηώλ, πνπ αλήθνπλ θπξίσο 

ζηα γέλε Polygonum, Astragalus, Salix, Arenaria θαη Rhododendron (Shen et al., 

1990). Ζ θαηαλνκή ηνπ κύθεηα πεξηιακβάλεη ην βόξεην Nepal θαη Bhutan, ηηο βόξεηεο 

πεξηνρέο ηεο Ηλδίαο, ην βόξεην Yunnan, αλαηνιηθό Qinghai θαη Θηβέη, δπηηθό Sichuan 

θαη λνηηνδπηηθό Gansu (Zhu et al., 1998). Σα πηζαλά είδε πνπ πξνζβάιινληαη 

πεξηιακβάλνπλ 57 taxa από αξθεηά γέλε: 37 Thitarodes, 1 Bipectilus, 1 Endoclita, 1 

Gazoryctra, 3 Pharmacis θαη 14 άιια πνπ δελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί επαξθώο. 

ην εζσηεξηθό ησλ πξνλπκθώλ αλαπηύζζεηαη ην ζθιεξώηην ηελ άλνημε 

ζθιεξύλνληαο ηελ πξνλύκθε θαη αθήλνληαο άζηθηε κόλν ηελ εμσηεξηθή επηδεξκίδα. 

Νσξίο ην θαινθαίξη αλαπηύζζεηαη ην ζηξώκα ηνπ κύθεηα, μεπεδώληαο από ην θεθάιη 

ηεο πξνλύκθεο θαη μεπεξλώληαο ηελ ζε κήθνο (ζπλήζσο ε πξνλύκθε βξίζθεηαη 

βπζηζκέλε θάζεηα ζην έδαθνο) (Εηθόλα 1). Σν dōng chóng xià cǎo (ζηξώκα θαη 

ππνιείκκαηα ηεο πξνλύκθεο) ζπιιέγεηαη πξηλ απειεπζεξσζνύλ ηα ζπόξηα ηνπ 

κύθεηα. Δμαηηίαο ηεο αλεμέιεγθηεο ζπιινγήο ην Ophiocordyceps sinensis 

ζπγθαηαιέγεηαη ζηα θηλδπλεύνληα είδε ηεο Κίλαο. Πξόζθαηα όκσο νξηζκέλα ζηειέρε 

ηνπ κύθεηα πνπ έρνπλ αξρίζεη λα θαιιηεξγνύληαη, έδεημαλ όηη έρνπλ κε παξόκνηα 

δξαζηηθόηεηα θαη κηθξόηεξε ηνμηθόηεηα. 

Σν είδνο Ophiocordyceps sinensis (Berk.) G.H.Sung έρεη καύξα ζηξώκαηα κε 

θπιηλδξηθό ζηύπν, κήθνπο 40-45 mm θαη κόιηο 1,5 mm δηάκεηξν, θαζώο θαη ειαθξώο 

δηνγθσκέλν πηιίδην (πεξίπνπ 2 mm δηάκεηξνο θαη κήθνπο 20-25 mm). Σα πεξηζήθηα 

πξνεμέρνπλ ειαθξώο από ηελ επηθάλεηα ηνπ πηιίδηνπ θαη έρνπλ κήθνο 330-370 κm 

(Bensky et al., 2004 θαη Shrestha & Sung, 2005). Καηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ αξθεηέο κειέηεο γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ αλνκόξθσλ
2
 ηνπ 

είδνπο, ζέκα πνπ απνδείρζεθε αξθεηά δύζθνιν, αιιά ηειηθά θαίλεηαη όηη πξόθεηηαη 

γηα ηνλ Hirsutella sinensis.  

 

 

                                                           
2
 Στθν ςυςτθματικι των μυκιτων χρθςιμοποιοφνται οι όροι ανάμορφοσ (anamorph), τελειόμορφοσ 

(teliomorph) και ολόμορφοσ (holomorph), για να χαρακτθρίςουν τθν ατελι (αγενι), τθν τζλεια 
(εγγενι) ι και τισ δφο μορφζσ ενόσ μφκθτα, αντίςτοιχα. 
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Εηθόλα 1. Ophiocordyceps sinensis (θσηνγξαθία: Nicolas Merky, 

Wikimedia). 

 

Ζ θαξκαθεπηηθή ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κύθεηα είλαη πηζαλόηεξν όηη μεθίλεζε 

ζην Θηβέη θαη ην Νεπάι. Σν παιαηόηεξν θείκελν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ρνξήγεζή ηνπ 

είλαη ην Man ngag bye ba ring bsrel (Οδεγίεο Πεξί Μπξίωλ Φαξκάθωλ, αγγι.: 

Instructions on a Myriad of Medicines, β´ κηζό 15
νπ

 αη.), ηνπ Θηβεηαλνύ ηαηξνύ 

Zurkhar Nyamnyi Dorje (1439-1475). ύκθσλα κε απηό (Winkler, 2008): «Ζ γεύζε 

ηνπ είλαη γιπθηά θαη ειαθξώο ζηππηηθή. Ζ κεηαγεύζε
3
 είλαη επίζεο γιπθηά θαη ε 

πνηόηεηά ηνπ είλαη ειαηώδεο θαη ειαθξώο ζεξκαληηθή. Απνβάιιεη λόζνπο Αέξα 

(rlung), ζεξαπεύεη παζήζεηο Υνιήο (mkhrispa) θαη κάιηζηα ρσξίο λα απμήζεη ην 

Φιέγκα (badkan)
4
, απνηειώληαο έηζη έλα ζαπκαζηό θάξκαθν. Δηδηθόηεξα απμάλεη ην 

ζπέξκα θαη απνηειεί έλαλ αςεγάδηαζην ζεζαπξό ελόο σθεαλνύ σθέιηκσλ ηδηνηήησλ». 

Ακέζσο κεηά παξαζέηνληαη ν ηξόπνο παξαζθεπήο θαη ιήςεο, θαζώο θαη νη 

πεξηνξηζκνί πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε. Παξαδνζηαθά ε ζθόλε ηνπ chartsa 

günbu αλακεηγλύεηαη κε δύκε, ηνπνζεηείηαη ζην ζηήζνο ελόο ζπνπξγίηε θαη βξάδεηαη. 

Καηόπηλ ην ζηήζνο αλνίγεηαη κε ρξπζό εξγαιείν θαη πξνζηίζεηαη έλα ιίηξν πξόβεηνπ 

γάιαθηνο. ηελ ζπλέρεηα βξάδεηαη γηα δεύηεξε θνξά, κέρξη λα ζσζνύλ ηα πγξά. 

Σέινο, μεξαίλεηαη ζηελ θσηηά κε πξνζνρή γηα λα κελ θαεί. Κνληνξηνπνηείηαη ζε 

ιεπηή ζθόλε θαη ζην κίγκα πξνζηίζεληαη ηα έμη εμαίξεηα θαξκαθεπηηθά ζπζηαηηθά
5
, 

καύξν πηπέξη, ιίζνο bezoar
6
, ρνιή άξθηνπ, ζπόξνη chiktub

7
, κηα θαιή δόζε ηνπ 

                                                           
3
 Στθν Θιβετανικι Ιατρικι θ μεταγεφςη είναι θ γεφςθ που δθμιουργεί ζνα βότανο μετά τθν 

κατανάλωςι του. Ενϊ διακρίνονται ζξι ςυνολικά γεφςεισ, οι μεταγεφςεισ είναι μόνο τρεισ. Στο rGyud 
bzi (Τέςςερα Τάντρα) αναφζρεται πωσ θ μεταγεφςθ των κυρίωσ γλυκϊν και ξυνϊν είναι γλυκιά, των 
ξυνϊν είναι ξυνι, ενϊ των πικρϊν, δριμείων και ςτυπτικϊν είναι πικρι (π.χ. Finckh, 1985).   
4
 Η Χολι κεωρείται κερμι, ενϊ το Φλζγμα ψυχρό. 

5
 Τα έξι εξαίρετα φαρμακευτικά ςυςτατικά (rtsi sman bzang drug) περιλαμβάνουν: μοςχοκάρυδο, 

μοςχοκάρφι, εντεριϊνθ (ψίχα) μπαμποφ, ςαφράνι, καρδάμωμο και πιπζρι cubeb. 
6
 Πρόκειται για μάηεσ που βρίςκονται ςτο πεπτικό ςφςτθμα κθλαςτικϊν ηϊων. Οι μάηεσ αυτζσ μπορεί 

να είναι οργανικισ ι ανόργανθσ προζλευςθσ. 
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Εηθόλα 2. Επγίδνληαο ηνλ 

πνιύηηκν κύθεηα κε ηελ λεθξή 

πξνλύκθε ζην Gyegu-Yushu, 

Νόηην Qinghai, Κίλα, Ηνύιηνο 

2009 (© Baburkhan, Wikipedia). 

κπζηηθνύ θαξκάθνπ
8
 θαη κηα θαιήο πνηόηεηαο ζαύξα ηνπ ρηνληνύ, όηαλ ππάξρεη 

δηαζέζηκε. ια ηα ζπζηαηηθά ηξίβνληαη μαλά ζε ιεπηή ζθόλε θαη πιάζνληαη ζε 

κνξθή ραπηώλ, ζην κέγεζνο θνπξάλσλ πξνβάηνπ. Πξέπεη λα ιακβάλεηαη θαηά ηελ 

αλαηνιή καδί κε αιθννινύρν πνηό ή δπλαηή κπύξα, γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο κήλα. 

Ο αζζελήο ζα πξέπεη λα απέρεη από ζπλνπζία, σκέο ηξνθέο θαη ραιαζκέλα ιαραληθά. 

Ζ δηαηξνθή ηνπ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηα ηξία ιεπθά
9
 θαη ηα ηξία γιπθά

10
. Γεληθά 

απμάλεη ηα Επηά Σωκαηηθά Σπζηαηηθά
11

, αιιά ηνλώλεη ηδηαίηεξα ηελ ζεμνπαιηθή 

δηάζεζε θαη ηελ δσηηθόηεηα, νμύλνληαο παξάιιεια ηηο πέληε αηζζήζεηο. 

ηελ ζηβεηαληθή ύπαηζξν ην yartsa gunbu 

απνηειεί κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο πεγέο 

εζόδσλ, απνθέξνληαο ην 40% ηνπ εηήζηνπ 

εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηώλ θαη ην 8,5% ηνπ 

Αθαζάξηζηνπ Δγρώξηνπ Πξντόληνο (ΑΔΠ) γηα ην 

2004 (Εηθόλα 2). Οη ηηκέο ηνπ απμήζεθαλ 

ππέξνγθα ήδε από ηελ δεθαεηία ηνπ 1990, 

αγγίδνληαο ην 1.300% κεηαμύ 1997 θαη 2008. 

Αθόκα πην δξακαηηθή ζεσξείηαη ε αύμεζε ηεο 

ηηκήο γηα ηελ αλώηεξε πνηόηεηα (Winkler, 2008). 

Δηδηθά κεηά ηελ επηδεκία ηνπ νβαξνύ Ομένο 

Αλαπλεπζηηθνύ πλδξόκνπ (Severe Acute 

Respiratory Syndrome – SARS) ην 2003 νη ηηκέο 

εθηνμεύζεθαλ θαζόηη θαίλεηαη όηη ζπκβάιιεη 

ζηελ ζεξαπεία ηεο ίσζεο. Δμαηηίαο ηεο 

αικαηώδνπο αλόδνπ ηεο δήηεζεο γηα ην άγξην 

ζηβεηαληθό cordyceps θαη ηεο ρακειήο ηνπ 

πξνζθνξάο νη ηηκέο ζπλέρηζαλ λα αλεβαίλνπλ. Σν 

2006 ε ηηκή ηνπ θηινύ έθζαζε ηα 100.000 yuan, 

ελώ ην 2013 ε αλώηεξε πνηόηεηα άγγημε ην κηζό 

εθαηνκκύξην yuan (Πίλαθαο 1). Τπνγξακκίδεηαη 

όηη ην 2009 ε εηήζηα παξαγσγή ηνπ ζηβεηαληθνύ πςηπέδνπ εθηηκνύληαλ ζηνπο 80-175 

ηόλνπο (Winkler, 2009). Με ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο (Μάηνο 2016) ηα 400.000 yuan 

αληηζηνηρνύλ πεξίπνπ ζε 61.360 USD θαη έηζη νη 175 ηόλνη αλέξρνληαη ζε 61,36 

                                                                                                                                                                      
7
 Ο όροσ chig tub ι chig rgyug μεταφράηεται ςυχνά ωσ «πανάκεια», αλλά αναφζρεται ςτισ 

φαρμακευτικζσ φλεσ που μποροφν να κεραπεφςουν μόνεσ τουσ, χωρίσ να ςυνδυαςτοφν με άλλα 
ςυςτατικά, δθλαδι ωσ μονοκεραπείεσ. Το λευκό chig thub (chig thub dkar po) ταυτίηεται με το είδοσ 
Pterocephalus hookeri (C.B. Clarke) E. Pritzel, κιβετανικά spang rtsi do bo (Arya, 1998).  
8
 Ο όροσ gsang ba sman μπορεί να αποδοκεί ωσ μυςτικό γιατρικό. Παρόλα αυτά ςφμφωνα με τον 

Arya (1998) ο όροσ αυτόσ χρθςιμοποιείται ςτο gsang ba sman gcig, ςυνϊνυμο για το κφμινο 
(Cuminum cyminum L., ι zangs rtsi dkarpo) ι το Saussurea hieracioides Hook.f. (sngo spyi bzur), 
κακϊσ και το gsang ba sman rgyal, που ταυτίηεται με το είδοσ Tibetia himalaica (Baker) H.P. Tsui (ςυν. 
Gueldenstaedtia himalaica Baker) ι srad smug. 
9
 Τα τρία λευκά είναι το γάλα, το βοφτυρο και το τυρόπθγμα. 

10
 Τα τρία γλυκά είναι θ ηάχαρθ, το μζλι και θ μολάςςα. 

11
 Τα Επτά Σωματικά Συςτατικά (lus zungs) είναι:  κρεπτικά υγρά ι χυλόσ (dhangs ma), αίμα (khrag), 

ςάρκα (sha), λίποσ (tshil), οςτά (ruspa), μυελόσ (rkang) και πεμπτουςία ι ςπζρμα (khuba). 
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δηζεθαηνκκύξηα USD. Γηα λα γίλεη αληηιεπηό ην πνζό απηό ζα κπνξνύζακε λα ην 

ζπγθξίλνπκε κε ην ειιεληθό ρξένο, πνπ ηνλ Ηνύλην ηνπ 2015 εθηηκνύληαλ ζε 323 

δηζεθαηνκκύξηα USD ή 5,3 εηήζηεο εζνδείεο θπζηθνύ yartsa gunbu. Τπνινγίδεηαη όηη 

πεξηζζόηεξνη από 300.000 θάηνηθνη αγξνηηθώλ πεξηνρώλ βαζίδνληαη ζηελ ζπιινγή 

ηνπ θαξκαθεπηηθνύ κύθεηα, αληηζηνηρώληαο πεξίπνπ ζην 80% ηνπ πιεζπζκνύ ησλ 

πεξηνρώλ απηώλ. Γηα ηνπο ζπιιέθηεο ηα έζνδα από ηηο πσιήζεηο ηνπ yartsa gunbu 

θαιύπηνπλ ην 50-80% ησλ ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ ηνπο (Ma, 2010). Δμαηηίαο απηήο 

ηεο κεγάιεο νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο ην yartsa gunbu έρεη νδεγήζεη ζε εζσηεξηθέο 

ζπγθξνύζεηο ζηηο πεξηνρέο παξαγσγήο ηνπ, πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο θαηέιεμαλ 

αθόκα θαη ζε αλζξσπνθηνλίεο. Γηα παξάδεηγκα, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2011 έλα 

δηθαζηήξην ηνπ Νεπάι θαηαδίθαζε 19 ρσξηθνύο γηα ηνλ θόλν κηα νκάδαο αγξνηώλ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ζύγθξνπζεο γηα ην yartsa gunbu (Finkel, 2012). Γηα ηνπο ίδηνπο 

ιόγνπο νη πεξηνρέο ζπιινγήο απεηέιεζαλ κήιν ηεο έξηδνο κεηαμύ θπβεξλεηηθώλ 

δπλάκεσλ θαη καντθώλ αληαξηώλ (Baral & Heinen, 2005).  

 

Έηνο % Αύμεζε Τηκήο Τηκή kg (Renminbi ή yuan) 

1970 - 20 

1980 8900 1.800 

1995 177,8 5.000 

1997 68 8.400 

2003 257,1 30.000 

2004 20  36.000 

2005 66,7 10.000-60.000 

2006 66,7 100.000 

2008 17 19.000-117.000 

2013 327,3 125.000-500.000 

2015 -20 400.000 

Πίλαθαο 1. Δλδεηθηηθέο ηηκέο yartsa gunbu (αλά kg) ηελ πεξίνδν 1970-2015 (ζε yuan) 

(Winkler, 2008 θαη 2009, Grassland Monitoring and Management Center, Ministry of 

Agriculture, 2010). Με ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο (Μάηνο 2016) ηα 400.000 αληηζηνηρνύλ πεξίπνπ 

ζε 61.360 USD. 

Γπζηπρώο κέρξη ζηηγκήο ειάρηζηα βήκαηα έρνπλ γίλεη γηα ηελ θαηαλόεζε θαη 

πξνώζεζε ηεο αεηθνξηθήο ζπιινγήο ησλ άγξησλ Ophiocordyceps sinensis ζην 

πςίπεδν ηνπ Θηβέη. Ζ έξεπλα θαίλεηαη όηη πξνζαλαηνιίδεηαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά 

ζηηο δπλαηόηεηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ είδνπο. Ο εηδηθόο ζηνπο εληνκνπαξαζηηηθνύο 

κύθεηεο Daniel Winkler (βι. θαη Φεθηαθέο Πεγέο) έρεη αλαπηύμεη θάπνηεο πξνηάζεηο 

ζην ζέκα απηό ζε ζρεηηθά ζπλέδξηα. ύκθσλα κε ηνλ Winkler ζεκαληηθό ελδηαθέξνλ 

ζα είρε κηα ελεκεξσηηθή εθζηξαηεία όζν αθνξά ηα ζεκεία θιεηδηά γηα ηελ επηηπρή 

αλαπαξαγσγή ηνπ κύθεηα. Πξνηείλεη θπξίσο ηελ απαγόξεπζε ηεο ζπιινγήο ρακειήο 

αμίαο όςηκσλ θαξπνθνξηώλ θαη ηνλ θαζνξηζκό εκεξνκελίαο παύζεο ηεο πεξηόδνπ 

ζπιινγήο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί ε επαξθήο δηαζπνξά ησλ 
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ζπνξίσλ γηα ηελ δηαηώληζε ηνπ είδνπο θαη ε αεηθνξηθή ηνπ εθκεηάιιεπζε (Winkler, 

2013).  

 

Ζ πξώηε αλαθνξά ηνπ είδνπο Ophiocordyceps sinensis ζηελ Κηλεδηθή Ηαηξηθή 

βξίζθεηαη ζην έξγν Bencao Beiyao ηνπ Wang Ang πνπ ρξνλνινγείηαη ζην 1694 

(Winkler, 2008). Αλαθέξεηαη επίζεο αξγόηεξα ζην Bencao Congxin (Εθηελώο 

Αλαζεωξεκέλε Ύιε Ιαηξηθήο, αγγι.: Thoroughly Revised Materia Medica, 1751), ηνπ 

Wu Yiluo (1704-1766), θαηά ηελ Γπλαζηεία Qing. 

Σν dōng chóng xià cǎo ζηελ Παξαδνζηαθή Κηλεδηθή Ηαηξηθή ζεσξείηαη γιπθό θαη 

ζεξκό, ελώ επηδξά ζηνπο κεζεκβξηλνύο ησλ Πλεπκόλσλ θαη ησλ Νεθξώλ. Σν βόηαλν 

απηό πεξηγξάθεηαη ζπρλά σο έλα αξκνληθό ηνλσηηθό γηα ην Yin θαη ην Yang, θαζόηη 

είλαη ηαπηόρξνλα δών θαη θπηό. Παξόια απηά επεηδή αθξηβώο είλαη αξκνληθό θαη 

απαιό, ε καθξνρξόληα ρνξήγεζε κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηε ώζηε λα εκθαληζηνύλ 

απνηειέζκαηα. ην Bencao Gangmu Shiyi (Παξαιεηπόκελα από ην Bencao Gangmu, 

αγγι.: Omissions from the Grand Materia Medica, 1765) ηνπ Zhao Xuemin (1719-

1805) αλαθέξεηαη όηη «ζεξαπεύεη ηνλ πόλν ζηελ νζθπτθή ρώξα θαη ηα γόλαηα, κε 

ελίζρπζε ησλ Νεθξώλ, πξνζηαηεύεη ηνπο Πλεύκνλεο θαη ζπζηέιιεη ηνπο πόξνπο θαη 

ηηο ξσγκέο». Δπεηδή ηνλώλεη ηνπο Πλεύκνλεο, ππνζηεξίδεη ηελ Wei Qi, εληζρύεη ην 

Yang ησλ Νεθξώλ, κεηαζρεκαηίδεη ην Φιέγκα θαη ζηακαηά ηελ αηκνξξαγία, είλαη 

ηδηαίηεξα θαηάιιειν γηα ηελ ζεξαπεία ηαπηόρξνλεο Αλεπάξθεηαο Πλεπκόλσλ θαη 

Νεθξώλ, ρξόλην βήρα ή ζπξηγκό, θαζώο θαη ζπλερή βήρα κε αηκόπηπζε ζε θζίζε. ην 

έξγν Chong Qing Tang Sui Bi (Σεκεηώζεηο από ηελ Αίζνπζα ηωλ Επαλαιακβαλόκελωλ 

Ενξηαζκώλ, αγγι.: Jottings from the Hall of Repeated Celebrations, 1855) ηνπ Wang 

Xuequan (πεξί 1730-1810), ζεκεηώλεηαη όηη «κε ηελ ζεξκή, εηξεληθή, ηνλσηηθή θύζε 

ηνπ, απνηειεί έλα εμαίξεην θάξκαθν γηα ζύλδξνκα Αλεπάξθεηαο θαη πόλν εμαηηίαο 

ηεο». Ο Zhang Shanlei (1872-1934) ζην Bencao Zhengyi (Αλάιπζε Ελλνηώλ ηεο Ύιεο 

Ιαηξηθήο, αγγι.: Rectification of the Meaning of Materia Medica, 1914) αλέιπζε 

εηδηθά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηελ ζεξαπεία ηνπ βήρα: «Αθξηβώο επεηδή αλαπηύζζεηαη ζε 

κεγάια πςόκεηξα αληηδξά ζην θξπκκέλν Yang Qi πνπ παξάγεηαη κε ηελ άθημε ηνπ 

ρεηκώλα, βπζηζκέλν ζην ρηόλη, κε θύζε αηξόκεηε κπξνζηά ζην θξύν, απηό είλαη ην 

ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ βνηάλνπ… Μπνξνύκε λα αληηιεθζνύκε ηελ άπνςε όηη 

έρεη ζεξκή πνηόηεηα θαη είλαη ζεξκαληηθό. Λέγεηαη επίζεο όηη ηνλώλεη ηελ 

Πεκπηνπζία θαη ζξέθεη ηνλ κπειό, γηαηί όηαλ παξάγεηαη Yang αλαπηύζζεηαη θαη ην 

Yin θαη επεηδή πξόθεηηαη γηα δών, αθνινπζεί ηελ ζεσξία ηεο ζρέζεο κεηαμύ Αίκαηνο 

θαη ζάξθαο. ην παξειζόλ ην έρσ ρξεζηκνπνηήζεη πάληα επηηπρώο, γηα μεξνύο βήρεο 

ζε αζζελείο κε Αλεπάξθεηα, πνπ νθείινληαλ ζηελ Άλνδν ηνπ Qi, κε πξόζσπα 

ιηπόζαξθα θαη σρξά, ζθπγκνύο κηθξνύο θαη αδύλακνπο, ρείιε θαη γιώζζα σρξά, 

ιεπθά, γιηζηεξά θαη πγξά». Παξόια απηά εθθξάδεη θάπνηεο επηθπιάμεηο ζηελ 

ζεξαπεία ηνπ βήρα εμαηηίαο Αλεπάξθεηαο Yin κε Φσηηά: «Αλ ηα ρείιε θαη ε γιώζζα 

είλαη δσεξά θόθθηλα θαη ππάξρεη Άλνδνο Φσηηάο από Αλεπάξθεηα Yin, δελ ζα 

ηνικνύζα λα ην ρξεζηκνπνηήζσ από θόβν όηη ζα εληζρύζεη ην Yang θαη ζα 

δηαηαξάμεη ηελ Φσηηά ηνπ Yin θαη επνκέλσο ζα απνβεί επηβιαβέο». Πεξαηηέξσ ν 
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Zhang εμεηάδεη πνιιά πεξηζηαηηθά ηνπ Wang Mengying (1808-1867;)
12

, ν νπνίνο 

ρξεζηκνπνηνύζε ην βόηαλν ζπρλά, «όρη γηα λα ηνλώζεη ηνπο Νεθξνύο θαη λα 

εληζρύζεη ην Yang, αιιά εηδηθά γηα ηνλ ρξόλην βήρα εμαηηίαο Αλεπάξθεηαο Yin κε 

Άλνδν ηνπ Qi». Γηαπίζησζε επίζεο όηη «ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην Yin 

απνηπγράλεη λα ζπγθξαηήζεη ην Yang, ην Ήπαξ θαη νη Νεθξνί δελ απνζεθεύνπλ ην 

Qi θαη ηελ Φσηηά, κε απνηέιεζκα λα θηλνύληαη αλνδηθά θαη λα πξνθαινύλ βήρα. Σόηε 

ν Wang Mengying ρξεζηκνπνηνύζε ην dōng chóng xià cǎo σο ζπζηαηηθό ζε κεγάιεο 

ζπληαγέο πνπ θαηεπλάδνπλ ην Yin, ελαξκνλίδνπλ ην Yang, ζπγθξαηνύλ θαη 

παξεκπνδίδνπλ, έηζη ώζηε λα επηζηξέςεη ε Yuan Qi, λα εμαζθαιηζζεί θαη λα 

επαλεγθαηαζηαζεί ζηελ ζέζε ηεο, ρσξίο θακκία απνιύησο δηαηαξαρή ζην Yang ησλ 

Νεθξώλ. Μεηά από απηή ηελ αλάιπζε γλώξηδα πσο ην βόηαλν απηό, παξόιν πνπ 

είλαη ζεξκαληηθό θαη ηνλσηηθό, είρε νπσζδήπνηε θαζνδηθέο, θαηεπλαζηηθέο θαη 

εμηζνξξνπεηηθέο ηδηόηεηεο». Ο Zhang θαηαιήγεη πσο: «Έηζη, ηα ηειεπηαία ρξόληα, 

νπνηεδήπνηε αληηκεηώπηζα ρξόληνπο θαη επίκνλνπο βήρεο εμαηηίαο Αλεπάξθεηαο Yin 

κε ζύλδξνκν αλνδηθνύ Qi, αθόκα θαη αλ ην Φιέγκα θαη ην Αίκα δελ είραλ θαζαξζεί, 

όζν ην επίρξηζκα ηεο γιώζζαο δελ ήηαλ πνιύ ξππαξό ή παρύ θαη ν ζθπγκόο ήηαλ 

κηθξόο, ηαρύο, αδύλακνο θαη ζπξκάηηλνο, ελώ ε όξεμε παξέκελε αλεπεξέαζηε, 

ρξεζηκνπνηνύζα ζπρλά ην βόηαλν απηό ζε ζπληαγή, καδί κε άιια βόηαλα πνπ 

εκπινπηίδνπλ, αλαπιεξώλνπλ θαη ζπγθξαηνύλ ην Qi, κε εμαίξεηα απνηειέζκαηα ζε 

πνιιέο πεξηπηώζεηο, αλαθνπθίδνληαο ζπρλά ηελ πάζεζε» (Bensky et al., 2004). 

ήκεξα ην dōng chóng xià cǎo ζεσξείηαη όηη (Bensky et al., 2004): 

 Δληζρύεη ηνπο Νεθξνύο θαη ηνλώλεη ην Yang. Υξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

αληθαλόηεηα, νζθπαιγία ή αδπλακία ζηελ νζθπτθή ρώξα θαη ηα θάησ άθξα 

εμαηηίαο Αλεπάξθεηαο Yang Νεθξώλ.  

o πλδπάδεηαη ζπρλά κε du zhong (Cortex Eucommia Ulmoidis), yin 

yang huo (Herba Epimedii) θαη rou cong rong (Herba Cistanches 

Deserticolae) γηα ζπκπηώκαηα όπσο ε αληθαλόηεηα, επώδπλε ή 

αδύλακε νζθπτθή ρώξα θαη/ή θάησ άθξα, θαζώο θαη ζπεξκαηόξξνηα 

πνπ ζρεηίδεηαη κε Αλεπάξθεηα Yang Νεθξώλ. 

o Μπνξεί λα πξνζηεζεί ζε ζεξαπεπηηθά γεύκαηα, καδί κε βξαζηή πάπηα, 

θνηόπνπιν, ρνηξηλό ή ςάξη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θόπσζεο, ηιίγγσλ, 

ζηηγκηαίαο εθίδξσζεο θαη άιισλ ζπκπησκάησλ αδπλακίαο θαη 

αζζελνύο Wei Qi. 

o Με huang qi (Radix Astragalii), bai zhu (Rhizoma Macrocephalae) fu 

xiao mai (Fructus Levis Tritici) γηα ηελ εθίδξσζε εμαηηίαο αζζελνύο 

Wei Qi. 

                                                           
12

 Διάςθμοσ ιατρόσ του Zhejiang και του Jiangsu, κατά τθν όψιμθ Δυναςτεία Qing, ο Wang Mengying 
κατείχε καλά τθν ςχολι Wen Bing (Σχολή των Θερμών Παθήςεων). Ζγραψε αρκετά ζργα, ζνα από τα 
οποία περιλαμβάνει κλινικά περιςτατικά και εκτείνεται ςε 16 τόμουσ. Φαίνεται ότι είχε ςαν βάςθ τθσ 
κεραπείασ του τθν κρζψθ του Yin και τθν προςταςία των Υγρϊν: «απλά κρζψε, ζλεγξε το Yang για να 
κρζψεισ το Yin, ενεργοποίθςε το Qi και κατζνειμε τα Υγρά, προςτάτευςε πριν ςυμβεί θ βλάβθ» (Feng, 
2002). 
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 Δθηόο από ηελ ηόλσζε ηνπ Yang ησλ Νεθξώλ, ζξέθεη ην Yin ησλ Πλεπκόλσλ, 

κεηαζρεκαηίδεη ην Φιέγκα θαη ζηακαηά ηελ αηκνξξαγία. Υνξεγείηαη ζε 

ρξόλην βήρα, ζπξηγκό εμαηηίαο Αλεπάξθεηαο ή βήρα κε αηκόπηπζε από θζίζε. 

Δπεηδή ηνλώλεη ηόζν ην Yin, όζν θαη ην Yang θαη είλαη πνιύ αζθαιέο ζηελ 

ιήςε ηνπ, κπνξεί λα ρνξεγεζεί γηα καθξύ ρξνληθό δηάζηεκα. 

o Μαδί κε sha shen (Radix Adenophorae seu Glehniae), chuan bei mu 

(Bulbus Fritillariae Cirrhosae) θαη e jiao (Gelatinum Corii Asini, 

θόιια γατδάξνπ) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα κηα κεγάιε θαηεγνξία 

ζπκπησκάησλ πνπ πξνέξρνληαη από ηνπο Πλεύκνλεο, όπσο βήραο, 

ζπξηγκόο, αηκόπηπζε θαη πόλν ζην ζηήζνο εμαηηίαο Αλεπάξθεηαο Yin 

Νεθξώλ.  

Από πιεπξάο αληελδείμεσλ ην dōng chóng xià cǎo πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε 

πξνζνρή ζε εηζβνιή εμσηεξηθνύ βιαπηηθνύ παξάγνληα. ε ζπάληεο πεξηπηώζεηο 

έρνπλ αλαθεξζεί παξελέξγεηεο όπσο δπζθνηιηόηεηα, θνηιηαθή δηάηαζε, κείσζε 

πεξηζηαιηηθώλ θηλήζεσλ ησλ εληέξσλ θαη αθαλόληζηε εκκελόξξνηα ή ακελόξξνηα 

(Bensky et al., 2004). Ζ δνζνινγία ηνπ βνηάλνπ θπκαίλεηαη κεηαμύ 4,5 σο 12 gr. 

Καιήο πνηόηεηαο ζεσξείηαη ν κύθεηαο πνπ έρεη θνληό θαη παρύ ζηξώκα, κε 

θαηνθίηξηλε, κεγάιε, πιήξε θαη ζηξνγγπιή πξνλύκθε, κε ιεπθσπό ελδηάκεζν ηκήκα 

(Bensky et al., 2004). 

Κάπνηα από ηα ζπζηαηηθά ηνπ βνηάλνπ είλαη: θνξδπζεπηθό νμύ (cordysepic acid), 

θνξδπζεπίλε (cordycepin), γινπηακηθό νμύ, θαηλπιαιαλίλε (phenylalanine), πξνιίλε 

(proline), ηζηηδίλε (histidine), βαιίλε (valine), νμπβαιίλε (oxyvaline), αξγηλίλε 

(arginine), αιαλίλε (alanine), δ-καλληηόιε (d-mannitol) θαη  βηηακίλε Β12 (Bensky et 

al., 2004). 

Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηέο κειέηεο κε ζηειέρε ηνπ κύθεηα. Κάπνηα από ηα 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ όηη (Bensky et al., 2004): 

 Πνιύ αξαησκέλα δηαιύκαηα έρνπλ in vitro αλαζηαιηηθή δξάζε ζηελ αλάπηπμε 

θάπνησλ θπιώλ ηνπ βαθίινπ ηεο θπκαηίσζεο (Mycobacterium tuberculosis) 

θαη ηνπ Streptococcus pneumoniae. 

 Τδαηηθά δηαιύκαηα ηνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ ζύζπαζε ιείσλ θαη θαξδηαθώλ 

κπώλ ζε πνιιά πεηξάκαηα κε δώα. Πξνθαιεί επίζεο βξνγρνδηαζηνιή ζε 

ηλδηθά ρνηξίδηα, παξεκπνδίδεη ηελ ζύζπαζε εληέξσλ θαη κήηξαο ζε θνπλέιηα.  

 ρεηηθά κηθξή δόζε κπνξεί λα έρεη εξεκηζηηθή ή αθόκε θαη ππλσηηθή δξάζε 

ζε δώα. Δλδνπεξηηνλατθή ρνξήγεζε 5 gr/kg ζε πνληίθηα δελ πξνθάιεζε 

ζαλάηνπο, αιιά δόζεηο 30-50 gr/kg είραλ 100% ζλεζηκόηεηα. 

ηελ λόζεπζε ηνπ dōng chóng xià cǎo ρξεζηκνπνηνύληαη ηα είδε (Bensky et al., 2004):  

 Cordyceps hawkesii (yà xiāng bàng chóng cǎo), κε παξόκνην κέγεζνο θαη 

ζρήκα, αιιά θαηόκαπξε επηθάλεηα.  
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 Cordyceps liangshanensis (liáng shān chóng cǎo), κε παρηά πξνλύκθε 

(κήθνπο 3-6 cm θαη δηάκεηξν 0,6 cm) θαη ιεπηό ζηξώκα (κήθνπο 10-30 cm 

θαη δηάκεηξν 0,1-0,2 cm). 

 Cordyceps militaris (yǒng cǎo), κε θηηξηλνπνξηνθαιί ζηξώκαηα, 2-5 cm κήθνο 

θαη δηάκεηξν 0,3-0,5 cm
13

.  

 Cordyceps barnesii (xiāng báng chóng cǎo), κε θνληή θαη θακπύιε πξνλύκθε 

(κήθνπο 1,5-2 cm θαη δηάκεηξν 0,5 cm) θαη ζηξώκαηα κήθνπο 2-6 cm θαη 

δηακέηξνπ 0,2 cm. 

 Stachys sieboldii (cǎo shí cán) θαη Stachys geobombycis (shí cán), πνπ δελ 

είλαη κύθεηεο, αιιά απνμεξακέλα ξηδώκαηα εηδώλ ηεο νηθνγέλεηαο Lamiaceae. 

πλήζσο έρνπλ κήθνο 1,4-5 cm θαη δηάκεηξν 0,3-0,7 cm, κε θαηνθίηξηλε 

επηθάλεηα. 

Σα κπθήιηα ηνπ Ophiocordyceps sinensis, καδί κε ην ζπγγελέο Cordyceps militaris, 

θαιιηεξγνύληαη πιένλ ζε βηνκεραληθή θιίκαθα γηα ηελ παξαζθεπή θαξκαθεπηηθώλ 

ζθεπαζκάησλ. Παξόια απηά θαλείο δελ έρεη επηηύρεη κέρξη ζηηγκήο ηελ παξαγσγή 

ηνπ κύθεηα κε απεπζείαο κόιπλζε εθηξεθόκελσλ πξνλπκθώλ (Hui-Chen et al., 2013). 

Ο αλζόο ηδηηδηθηνύ (Cordyceps cicadae) 

Ο κύθεηαο Cordyceps cicadae X.Q. Shing (νηθνγέλεηα Clavicipitaceae) έρεη σο 

αλάκνξθν ην Isaria cicadae Miq θαη απνηειεί ηνλ βαζηθό παξαζηηηθό κύθεηα πνπ 

πξνζβάιιεη ηηο λύκθεο ησλ ηδηηδηθηώλ Cicada flammata Distant, Platypleura 

kaempferi Fabricius, Crytotympana pustulata Fabricious, Platylomia pieli Kato θαη 

Oncotympana maculatieollis Motsch. πσο πξναλαθέξζεθε, ην Cordyceps cicadae 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Παξαδνζηαθή Κηλεδηθή Ηαηξηθή ηόζν σο θάξκαθν, όζν θαη σο 

ηξνθή, εδώ θαη ηνπιάρηζηνλ 1.500 ρξόληα, πνιύ πεξηζζόηεξν δειαδή από ην 

Ophicordyceps sinensis. πρλά κάιηζηα ην C. cicadae ρξεζηκνπνηνύληαλ σο 

ππνθαηάζηαην ηνπ O. sinensis.  

ην πεξίθεκν έξγν ηνπ Li Shizhen, Bencao Gangmu (41.17) αλαθέξεηαη ην βόηαλν 

chan hua, πνπ ηαπηνπνηείηαη ζήκεξα σο ην είδνο Cordyceps cicadae Shing. Άιιεο 

νλνκαζίεο ηνπ είλαη guan chan (Li Zhu
14

), hu chan (ε πην ιατθή νλνκαζία ηνπ 
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 Υπογραμμίηεται ότι το είδοσ αυτό ζχει ιδία αξία ωσ φαρμακευτικό και εξετάηεται χωριςτά 
παρακάτω. 
14

 Τουλάχιςτον ςφμφωνα με τθν κατανόθςι μασ ο Li Shizhen εδϊ με τον τίτλο Lǐ Zhù (Σχόλια του Li) 

εννοεί μάλλον το κείμενο Wen Xuan Li Shan Zhu (文選李善注) ι Σχόλια του Li επί του Ανθολογίου 

Λογοτεχνίασ (αγγλ. Li Shan’s Annotated Selected Literature). O Li Shan (李善, απεβ. 689) ιταν λόγιοσ 
ςτθν ακολουκία του πρίγκθπα Li Hong (652-675) τθσ Δυναςτείασ Tang, με εξαίρετθ γνϊςθ τθσ 
πρϊιμθσ κινεηικισ γλϊςςασ και λογοτεχνίασ. Τα λεπτομερι ςχόλιά του πάνω ςτο Wen xuan 
παρουςιάςτθκαν ςτον αυτοκράτορα Gaozong (628-683) το 658 και γριγορα κεωρικθκαν πρότυπο 
φιλολογικισ ανάλυςθσ. Είναι τα παλαιότερα ςχόλια του Wen Xuan που διαςϊηονται ωσ ςιμερα. Οι 
αναφορζσ ςε ηϊα βρίςκονται ςτον τρίτο τόμο τθσ αγγλικισ μετάφραςθσ (Knechtges, 1982, 1987 και 
1996).  
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«βνηάλνπ») ή tang tiao (Mao Shi
15

). ύκθσλα κε ηνλ Li Shizhen ε ιέμε guan 

(δειαδή θνξώλα) νθείιεηαη ζην ζρήκα ηνπ θεθαιηνύ ηνπ εληόκνπ. Ο ζπγγξαθέαο 

ελλνεί κάιινλ ηελ θαξπνθνξία ηνπ κηθξνζθνπηθνύ κύθεηα πνπ μεθπηξώλεη από ην 

θεθάιη ηνπ εληόκνπ. Σν chan ζεκαίλεη ηδηηδίθη, ελώ ε ιέμε hu αλαθέξεηαη ζηηο 

εζληθέο κεηνλόηεηεο ηεο βόξεηαο θαη δπηηθήο Κίλαο. Tang ζεκαίλεη «καύξν» θαη ην 

tang tiao είλαη νλνκαζία πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ ζηηο πεξηνρέο λόηηα ηνπ πνηακνύ 

Yangtze. Chan hua (δειαδή άλζνο ηδηηδηθηνύ) απνθαιείηαη από ηνπο θαηνίθνπο ηνπ 

Sichuan. ύκθσλα κε ηνλ Tang Shenwei
16

 ην chan hua βξίζθεηαη παληνύ, αιιά ε 

θαιύηεξε πνηόηεηα ζπιιέγεηαη ζε ζπζηάδεο κπακπνύ. Σν θάξκαθν βξίζθεηαη ζην 

θεθάιη ησλ ηδηηδηθηώλ θαη πξέπεη λα ζπιιέγεηαη ηνλ έβδνκν κήλα ηνπ έηνπο.  

Ο Su Song
17

 ιέεη όηη ην θάξκαθν ζπιιέγεηαη ζην Sichuan θαη ππάξρεη θάηη ζαλ άλζνο 

ή θνξώλα ζην θεθάιη ησλ ηδηηδηθηώλ πνπ νλνκάδεηαη chan hua. Οη θάηνηθνη ηα 

ζπιιέγνπλ θαη ηα πνπινύλ ζηελ πξσηεύνπζα. Οη ηαηξνί ηζρπξίδνληαη όηη είλαη 

ζαπκαηνπξγό θάξκαθν. ην Liji (Βηβιίν Τειεηώλ, αγγι.: Record of Rites)
18

 

θαηαγξάθεηαη όηη ε κέιηζζα έρεη θεθάιη κε θνξώλα θαη ην ηδηηδίθη έρεη έλα wei (;), 

πνπ είλαη ην ίδην πξάγκα. ύκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ Li Shizhen, ην 

                                                           
15

 Ο τίτλοσ Mao Shi (毛詩) εννοεί το Βιβλίο των Ποιημάτων (αγγλ. Book of Poetry, Book of Songs κλπ.) 
ι Shījīng (περί 1100-600 π.Χ.), ςφμφωνα με τθν ζκδοςθ τθσ ςχολισ Mao. Πρόκειται για ζνα από τα ζξι 
κλαςςικά κομφουκιανικά ζργα (jīng). Μετά τθν υποτικζμενθ καταςτροφι πολλϊν κλαςςικϊν από 
τον πρϊτο αυτοκράτορα τθσ Δυναςτείασ Qin (Qin Shi Huang, 210-260 π.Χ.), ςτθν αρχι τθσ 
Δυναςτείασ Han (206 π.Χ.-220 μ.Χ.) είχαν διαςωκεί 3 νζεσ ςχολζσ διδαςκαλίασ του Shījīng (Qi, Lu και 
Han), κακϊσ και μία παλαιά, θ ςχολι του Mao Chang. Μόνο θ τελευταία εκδοχι του ζργου 
διαςϊκθκε ωσ ςιμερα. 
16

 Ο Tang Shenwei ιταν ιατρόσ κατά τθν Δυναςτεία Song και ζγραψε το ζργο Jing Shi Zheng Lei Bei Ji 
Bencao (Ταξινομημένη Ύλη Ιατρικήσ από τα Ιςτορικά Κλαςςικά για Ζκτακτεσ Ανάγκεσ, αγγλ.: Classified 
Materia Medica from Historical Classics for Emergency) ι εν ςυντομία Zhenglei Bencao. Καταρχάσ είχε 
ςυλλζξει ςυςτθματικά και τα 365 βότανα που αναφζρονται ςτο Shennong Bencao Jin (Ύλη Ιατρικήσ 
του Shennong, αγγλ.: Shennong’s materia medica) και κατόπιν είχε εντρυφιςει ςτα κλαςςικά κείμενα 
των περιόδων Liang και Tang, όπωσ το Bencao Jing Ji Zhu (Παραλλαγέσ Πάνω ςτο Κλαςςικό τησ Ύλησ 
Ιατρικήσ, αγγλ.: Variorum of the Classic of Materia Medica) του Tao Hongjing (452-536) και το Xin Xiu 
Bencao (Πρόςφατα Αναθεωρημένη Ύλη Ιατρικήσ, αγγλ.: Newly Revised Materia Medica, περί το 659), 
γνωςτό και ωσ Tang Bencao (Ύλη Ιατρική τησ Δυναςτείασ Tang), του Su Jing. Τελειϊνοντασ το ζργο 
του ο Tang είχε ςυλλζξει 1.746 βότανα. Το περιεχόμενο του κειμζνου είναι εξαιρετικά πλοφςιο και 
πρακτικό, αποτελϊντασ ζτςι βαςικό βιβλίο αναφοράσ για τθν εποχι του. Επανεκδόκθκε διορκωμζνο 
το 1108 ωσ επίςθμθ φαρμακοποιία. 
17

 Ο Su Song (1020-1101) ιταν ζνασ ςπουδαίοσ πολυμακισ, που μελζτθςε μακθματικά, αςτρονομία, 
χαρτογραφία, ιατρικι και φαρμακολογία, ηωολογία και βοτανικι, ενϊ ταυτόχρονα ιταν εξαίρετοσ 
μθχανικόσ, αρχιτζκτονασ και εφευρζτθσ, ποιθτισ και ςυλλζκτθσ αρχαίων ζργων τζχνθσ, που 
διετζλεςε και πρεςβευτισ τθσ Δυναςτείασ Song (960-1279). Ο κινεηικόσ μθχανιςμόσ ρολογιϊν με 
ελατιριο κεωρείται δικι του εφεφρεςθ. 
18

 Το Liji ι Lijing είναι μια ςυλλογι κειμζνων που περιγράφει τθν κοινωνικι ςυμπεριφορά, τθν 
διοίκθςθ και τα τελετουργικά δρϊμενα τθσ Δυναςτείασ Zhou, όπωσ ιταν αντιλθπτά κατά τισ 
περιόδουσ των Εμπόλεμων Κρατϊν (Warring States) και τθσ πρϊιμθσ Δυναςτείασ Han. Μαηί με το 
Zhouli (Τελετουργίεσ των Zhou) και το Yili (Βιβλίο Συμπεριφοράσ και Τελετών, αγγλ.: Book of Etiquette 
and Rites), ςχθματίηουν τα Τρία Li (Sanli), που αφοροφν το τελετουργικό μζροσ των Πέντε Κλαςςικών, 
του πυρινα δθλαδι του Κομφουκιανοφ Κανόνα. 
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chan hua είλαη ην ίδην κε ην guan chan. Ο Yun
19

 έγξαςε ζηα Πνηήκαηα ηνπ Han chan 

(Prose of Hanchan) όηη ην ηδηηδίθη έρεη πέληε αξεηέο: 

1. Έρεη θνξώλα ζην θεθάιη, πνπ δείρλεη ηελ αξεηή ηνπ ιόγηνπ. 

2. Αλαπλέεη αέξα θαη πίλεη δξνζνζηαιίδεο θαη γη’ απηό είλαη ιηηνδίαηην. 

3. Σξέθεηαη κε δεκεηξηαθά θαη έηζη είλαη αδηάθζνξν. 

4. Γελ δεη ζε θσιηά θαη επνκέλσο δεη κηα απιή δσή.  

5. Δκθαλίδεηαη θάζε ρξόλν ηελ ίδηα επνρή θαη έηζη είλαη αμηόπηζην.  

ην ιεμηθό Piya ηνπ Lu Dian
20

 γξάθεη αθόκα όηη «ην tang είλαη έλα είδνο κηθξνύ 

ηδηηδηθηνύ κε ηεηξάγσλν θεθάιη θαη θνξώλα. Σξαγνπδάεη δπλαηά θαη θαζαξά». ην 

βηβιίν Fangwu Zan ηνπ Song Qi
21

 ιέγεηαη όηη «έλα είδνο ηδηηδηθηνύ πνπ δελ αιιάδεη 

δέξκα έρεη κηα αλζεξή θνξώλα ην θζηλόπσξν. Σν θεθάιη ηνπ έρεη κήθνο 1-2 cun θαη 

είλαη πξαζηλνθίηξηλνπ ρξώκαηνο. Απηό είλαη ην chan hua». Σν chan hua ζεσξείηαη 

γιπθό, ςπρξό (αληίζεηα κε ην ζηβεηαληθό είδνο πνπ είλαη ζεξκό) θαη κε ηνμηθό. 

ύκθσλα κε ηνλ Tang Shenwei είλαη θαηάιιειν γηα ηελ ζεξαπεία λενγληθώλ 

ζπαζκώλ θαη επηιεπηηθώλ θξίζεσλ (ζπαζκνί θαη απόθιηζε νθζαικώλ). Μπνξεί λα 

ζηακαηήζεη ην λπρηεξηλό θιάκα θαη ηελ αίζζεζε παικώλ. Ο Li Shizhen πξνζζέηεη όηη 

έρεη παξόκνηα ζεξαπεπηηθή δξάζε κε ην chan tui
22

, αιιά επίζεο ζεξαπεύεη θαη ηελ 

εινλνζία (βι. θαη Chen et al., 2014).  

πσο θαίλεηαη εδώ νη ηδηόηεηεο ηνπ ζπγγελνύο απηνύ εληνκνθάγνπ κύθεηα αξρηθά 

ζεσξνύληαλ δηαθνξεηηθέο από ην dōng chóng xià cǎo. Παξόια απηά ππάξρνπλ 
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 Πικανϊσ πρόκειται για τον Wu Yun (吳筠, απεβ. 778), εξζχοντα Ταοϊςτι και Κομφουκιανιςτι 
δάςκαλο, που υπθρζτθςε ωσ ςφμβουλοσ ςτθν αυλι του αυτοκράτορα Xuanzong (685-762) τθσ 
Δυναςτείασ Tang και ζγραψε αρκετά ποιιματα (De Meyer, 2006), κακϊσ και τθν ςθμαντικι 

βιογραφία του Ταοϊςτι δαςκάλου Lu Xiujing (陸修靜, 406-477), με τίτλο Η Στήλη του Άρχοντα Lu, 

Δαςκάλου τησ Απέριττησ Ηςυχίασ (The Stele of Lord Lu, Master of Unadorned Silence) (Swanger, 2012). 
20

 Το Piya είναι ζνα λεξικό που γράφτθκε κατά τθν Δυναςτεία Song από τον φιλόλογο Lu Dian (1042-
1102) κάπου μεταξφ 1078-1085, με ζναν πρόλογο που προςτζκθκε το 1125 από τον γιό του Lu Zai. Το 
ζργο περιλαμβάνει 8 κεφάλαια, που αντιςτοιχοφν περίπου ςε μζροσ ενόσ άλλου ζργου του με τον 
τίτλο Erya (κεφ. 1 και 13-19). Στα 8 κεφάλαια του Piya επεξθγοφνται οι ονομαςίεσ φυτϊν και ηϊων. 
Τα ζντομα εξετάηονται ςτο 4

ο
 κεφάλαιο.  

21
 Το Yibu Fangwu Lüeji (Σφντομεσ Σημειώςεισ Περί τησ Τοπικήσ Βιολογίασ τησ Επαρχίασ Yi, του 

ςθμερινοφ Sichuan, αγγλικά: Short Notes on the Local Biology of the Province of Yi) γράφτθκε τθν 
περίοδο Song (960-1279) από τον Song Qi (998-1063). Ονομάηεται και Fangwu Zan γιατί είναι 
γραμμζνο με τθν μορφι ςφντομων ποιθμάτων (zan). Ο Song Qi διετζλεςε κρατικόσ υπάλλθλοσ και 
ςυμμετείχε ςτθν ςυγγραφι αρκετϊν επίςθμων ιςτοριογραφικϊν κειμζνων και βιβλίων, όπωσ π.χ. το 
Xintangshu. Το Yibu ολοκλθρϊκθκε το 1057 και γράφτθκε με πρόκεςθ να ενθμερϊςει τουσ μελετθτζσ 
για τα φυτά και ηϊα που βρίςκονταν αποκλειςτικά ςτισ δυτικζσ επαρχίεσ τθσ Κίνασ. Η αρχικι ζκδοςθ 
του περιείχε απεικονίςεισ που δεν διαςϊκθκαν. Περιγράφονται με λεπτομζρειεσ 50 φυτά (6 
εδϊδιμα, 11 φαρμακευτικά, 23 καλλωπιςτικά και 10 φροφτα ι άλλθσ οικονομικισ ςθμαςίασ) και 
κάποια από αυτά αναφζρονται για πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία επιςτθμϊν τθσ Κίνασ. Περιγράφονται 
επίςθσ 15 ηϊα, από τα οποία τα 5 είναι πουλιά, 3 κθλαςτικά, 5 ψάρια, 1 αμφίβιο και 1 ςκακάρι. Δφο 
είδθ πρωτευόντων περιγράφονται για πρϊτθ φορά. 
22

 Το chan tui (蝉蜕, Periostracum Cicadae, αγγλ. Cicada slough) είναι το εξϊδερμα διαφόρων ειδϊν 
τηιτηικιϊν και κυρίωσ του Cryptotympana pustulata Fabricius (ςυνϊνυμο του Cryptotympana atrata). 
Αναφζρεται για πρϊτθ φορά ςτο Shennong Bencao Jing (200-250 μ.Χ.). Θεωρείται γλυκό, αλμυρό και 
δροςερό, με τροπιςμό ςτουσ μεςθμβρινοφσ των Πνευμόνων και του Ήπατοσ. 
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κειέηεο πνπ δείρλνπλ όηη ην βόηαλν απηό ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ λεθξώλ από ηελ ίλσζε (Zhu et al., 2011). Φαξκαθνινγηθέο έξεπλεο 

έδεημαλ πσο ην chan hua έρεη αληηθαξθηληθέο (Wang et al., 2014) θαη εξεκηζηηθέο (Liu 

& Hu, 1991) ηδηόηεηεο, αληηκεησπίδεη ηελ θόπσζε (Wang et al., 2001) θαη ξπζκίδεη ην 

αλνζνπνηεηηθό (Weng et al., 2002). Δπίζεο ρξεζηκνπνηείηαη παξαδνζηαθά ζηελ 

ζεξαπεία ησλ παηδηθώλ ζπαζκώλ, αιιά θαη ηελ ξύζκηζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ 

ζπζηήκαηνο. Σν Cordyceps cicadae είλαη θνζκνπνιίηηθν είδνο θαη απαληάηαη ζε 

πνιιέο πεξηνρέο ηνπ θόζκνπ, όπσο ε λόηηα Αζία, Δπξώπε, Βόξεηα Ακεξηθή, ελώ νη 

πεξηβαιινληηθέο ηνπ απαηηήζεηο είλαη κηθξόηεξεο από απηέο ηνπ O. sinensis. Παξόια 

απηά νη θπζηθέο πεγέο ηνπ είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη έηζη ε δηαζεζηκόηεηά ηνπ 

βαζίδεηαη ζηελ επηηπρεκέλε θαιιηέξγεηα ζε επξεία θιίκαθα. 

 

ήκεξα, ζύκθσλα κε ηελ ΠΚΗ ην C. cicadae είλαη παξόκνην βόηαλν κε ην O. sinensis. 

Οξηζκέλα ζπζηαηηθά ηνπ, όπσο ακηλνμέα, πνιπζαθραξίηεο, εξγνζηεξόιε (ergosterol) 

θαη καλληηόιε έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί σο δείθηεο πνηνηηθνύ ειέγρνπ ηνπ Cordyceps θαη 

ησλ πξντόλησλ ηνπ. Από ην είδνο C. cicadae έρνπλ απνκνλσζεί επίζεο θνξδπζεςηθό 

νςύ (cordyceps acid), γαιαθηνκαλλάλε (galactomannan), αδελνζίλε (adenosine), 

νπξηδίλε (uridine), ηλνζίλε (inosine), γνπαλνζίλε (guanosine), ISP-1 ή κπξηνζίλε 

(myriocin) πνπ είλαη αλνζνθαηαζηαιηηθό παξόκνην κε ηελ ζθηγθνζίλε (sphingosine), 

θαζώο θαη ππεξνμείδην ηεο εξγνζηεξόιεο (ergosterol peroxide) (Yu et al., 2009 θαη 

Chen et al., 2014). Ζ αλνζνθαηαζηαιηηθή δξάζε ηεο ISP-1 απνδείρζεθε 10 σο 100 

θνξέο ηζρπξόηεξε ηεο θπθινζπνξίλεο Α (cyclosporin A) (Fujita et al., 1994). Σν 

θάξκαθν Fingolimod (FTY-720), πνπ παξάγεηαη από ηελ ISP-1, εγθξίζεθε από ηελ 

Τπεξεζία Σξνθίκσλ θαη Φαξκάθσλ ησλ ΖΠΑ (US Food and Drug Administration) 

ηνλ επηέκβξην 2010 σο θάξκαθν δηα ηεο ζηνκαηηθήο νδνύ γηα ηελ ζεξαπεία ηεο 

ζθιήξπλζεο θαηά πιάθαο (Brinkmann et al., 2010). Πξνεγνύκελεο κειέηεο έρνπλ 

δείμεη όηη ηα πιένλ ζεκαληηθά βηνελεξγά ζπζηαηηθά ηνπ O. sinensis είλαη ηα δηαιπηά 

λνπθιενζίδηα. Από ηελ ζηηγκή πνπ ε θνξδπζεπίλε (cordycepin) απνκνλώζεθε από 

θαιιηέξγεηα ηνπ C. militaris ην 1950, ηα λνπθιενζίδηα ησλ Cordyceps απνηέιεζαλ 

θαη ην βαζηθό ζεκείν εζηίαζεο ησλ εξεπλώλ. Ζ αδελνζίλε (adenosine) θαίλεηαη όηη 

παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ δξάζε ηνπ κύθεηα θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο δείθηεο 

πνηνηηθνύ ειέγρνπ γηα ην O. sinensis ζηελ Κηλεδηθή Φαξκαθνπνηία. Ζ ηλνζίλε 

(inosine), πνπ πξνέξρεηαη από ηελ αδελνζίλε κε νμεηδσηηθή απνακίλνζε, επίζεο έρεη 

δεηρζεί όηη επηδξά ζην ΚΝ. Ζ θνξδπζεπίλε (cordycepin), έλα από ηα βαζηθά 

δξαζηηθά ζπζηαηηθά ηνπ C. militaris, έρεη κελ απνδεηρζεί όηη έρεη θαξκαθνινγηθή 

δξάζε, αιιά νη απόςεηο γηα ην αλ πθίζηαηαη ή όρη ζε θπζηθό ή θαιιηεξγνύκελν 

κύθεηα O. sinensis παξακέλνπλ αληηθαηηθέο (Zeng et al., 2014). Σν είδνο απηό δελ 

έρεη εγθξηζεί από ηηο θηλεδηθέο ππεξεζίεο νύηε ζαλ ηξόθηκν, νύηε ζαλ θάξκαθν 

(Caihong et al., 2015). 
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Τν επξωπαϊθό είδνο Cordyceps (Cordyceps militaris) 

 

Σα ζηξώκαηα ηνπ είδνπο Cordyceps militaris (L. ex Fr.) Link. είλαη ζπλήζσο 

κεκνλσκέλα, ρξώκαηνο πνξηνθαιί, κε ζρήκα ξαβδνεηδέο ή  ξνπαινεηδέο. Ο ζηίπνο 

θαη ε θεθαιή έρνπλ κήθνο 25-40 mm θαη 20-30 mm αληίζηνηρα (Εηθόλα 3). Σν είδνο 

απηό έρεη επξεία θαηαλνκή πνπ πεξηιακβάλεη ηελ Δπξώπε θαη Αζία, ηελ Βόξεηα θαη 

Νόηηα Ακεξηθή, από ηηο εύθξαηεο σο ηηο ππνηξνπηθέο πεξηνρέο, αιιά νη πιεζπζκνί 

ηνπ είλαη αξαηόηεξνη από άιια είδε. 

Σν θύξην δξαζηηθό ζπζηαηηθό ησλ 

θαξπνθνξηώλ ηνπ κύθεηα 

ζεσξείηαη ε θνξδπζεπίλε 

(cordycepin, 3-deoxyadenosine), 

πνπ εμήρζε πξώηα από απηό ην 

είδνο θαη αξγόηεξα από ηα 

Cordyceps sinensis θαη Cordyceps 

kyushuensis (Cunningham et al., 

1951). Ζ νπζία απηή ζεσξείηαη σο 

έλα αληηβηνηηθό λνπθιετθό νμύ 

(nucleic acid antibiotic), πνπ 

παξεκπνδίδεη ηελ θαξθηλνγέλεζε 

θαη επνκέλσο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ζεξαπεία 

ηνπ θαξθίλνπ θαη ηελ αληηκεηώπηζε 

ησλ κεηαζηάζεσλ. Έρεη επίζεο 

αληηκηθξνβηαθή θαη εληνκνθηόλν 

δξάζε, ελώ ξπζκίδεη παξάιιεια ην 

αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα. 

Θεσξείηαη όηη κπνξεί λα παξεκπνδίζεη ηελ αλάπηπμε ησλ θισζηξηδίσλ (Clostridia 

spp.), λα αιιάμεη ηελ ζύλζεζε ηεο εληεξηθήο ρισξίδαο θαη λα ξπζκίζεη ηελ γέλεζε 

πηζαλώλ βιαπηηθώλ παξαγόλησλ, δηαηεξώληαο έηζη ηελ θαιή θαηάζηαζε ηεο πγείαο 

(Young-Joon et al., 2000). Σα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο κε βάζε ηνλ κύθεηα 

θαίλεηαη όηη απμάλνπλ ηνλ αξηζκό ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ θαη κάιηζηα ην πνζνζηό 

ησλ θηλεηηθώλ ζπεξκαηνδσαξίσλ θαη ηελ θπζηνινγηθή κνξθνινγία ηνπο ζε ελήιηθνπο 

θάπξνπο. Σα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζπλέρηζαλ κεηά ηελ δηαθνπή ηεο ιήςεο ηνπ 

ζθεπάζκαηνο γηα 2 εβδνκάδεο (Lin et al., 2007). ύκθσλα κε άιιε κειέηε θαίλεηαη 

όηη ε θνξδπζεπίλε θαηαζηέιιεη ηελ έθθξαζε ηνπ γνληδίνπ T2D πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

εκθάληζε ηνπ δηαβήηε (Seulmee et al., 2009). Από ην εθρύιηζκα ηνπ κύθεηα πνπ έρεη 

αλαπηπρζεί ζε ππόζηξσκα θύηξσλ ζόγηαο έρεη απνκνλσζεί έλαο όμηλνο 

πνιπζαθραξίηεο κε ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα ελαληίνλ ηνπ ηνύ ηεο γξίππεο 

(influenza A virus) ράξε ζηελ ξύζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ καθξνθάγσλ (Yuko et al., 

2007). Μηα πξσηεΐλε, πνπ απνκνλώζεθε από απνμεξακέλεο θαξπνθνξίεο ηνπ κύθεηα 

θαη νλνκάζηεθε CMP (C. militaris Protein) δείρλεη όηη έρεη αληηκπθεηηαζηθή δξάζε 

ελάληηα ζηνλ αζθνκύθεηα Fusarium oxysporum ζε πεηξακαηηθό ζηάδην, θαζώο θαη 

Εηθόλα 3. Καξπνθνξία Cordyceps militaris ζε 

πξνλύκθε ζθαζαξηνύ (Kintail, θσηία, Paul 

Cannon, Fungi of Great Britain and Ireland, 

http://fungi.myspecies.info). 

http://fungi.myspecies.info/
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αληηθαξθηληθή δξάζε ζε αλζξώπηλα θύηηαξα θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ θαη ηεο νπξνδόρνπ 

θύζηεο (Byung et al., 2009). Σέινο, έρεη πξνηαζεί ε ρξήζε ηνπ ηλνιπηηθνύ ελδύκνπ 

(fibrinolytic enzyme) πνπ παξαζθεπάδεηαη από ηνλ κύθεηα ζηελ ζξνκβνιπηηθή 

ζεξαπεία, θαη’ αληηζηνηρία κε ηα έλδπκα ηνπ γαηνζθώιεθα θαη ηεο λαηηνθηλάζεο 

(nattokinase), θαζόηη είλαη δπλαηή ε παξαγσγή κεγάισλ πνζνηήησλ κε ρακειό 

θόζηνο (Jae-Sung et al., 2006). Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ κπθειίνπ ηνπ είδνπο ζε 

ππόζηξσκα έγηλε εθηθηή ζρεηηθά πξόζθαηα κε απμεκέλε κάιηζηα πεξηεθηηθόηεηα 

θνξδπζεπίλεο ζε ζύγθξηζε κε ηνλ θπζηθό κύθεηα (Mao et al., 2005 θαη Masuda et al., 

2007). πσο θαη ηα πην δηάζεκα ζπγγελή ηνπ είδε, ην Cordyceps militaris 

ρξεζηκνπνηείηαη αθελόο σο ηξνθή θαη αθεηέξνπ σο θάξκαθν, είηε ζε παξαδνζηαθή 

κνξθή, είηε ζε κνξθή ζπκπιεξώκαηνο δηαηξνθήο. Δηδηθά ζηελ λνηηναλαηνιηθή Αζία 

(Κίλα θαη εηδηθά ζην Guangdong, Hong Kong, Taiwan) πξνζηίζεηαη ζπρλά σο 

ζπζηαηηθό ζε ζνύπεο θνηόπνπινπ ή πάπηαο, ζε καγεηξεπηά θαγεηά θιπ. Ζ 

θαηαλάισζε σο θαη 2,5 g/kg βάξνο ζώκαηνο ζεσξείηαη αζθαιήο (Che, 2003). Δηδηθά 

ζηελ αγνξά ηεο Κίλαο ππάξρνπλ απαληώληαη πνιιά πξντόληα πνπ πεξηέρνπλ 

Cordyceps militaris ζε κνξθή βάκκαηνο, μπδηνύ, ζάιηζαο ζόγηαο, αθεςήκαηνο ή 

άιισλ πόζηκσλ δηαιπκάησλ, θάςνπιαο, αθόκα θαη γηανπξηηνύ (Wang & Yang, 2006). 

πλνιηθά, ζηελ Κίλα θπθινθνξνύλ πεξηζζόηεξα από 36 δηαθνξεηηθά ζθεπάζκαηα κε 

Cordyceps militaris (Huang et al., 2010), πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο γηα ηελ 

ηόλσζε Νεθξώλ θαη Πλεπκόλσλ, ηελ αλαθνύθηζε ηνπ άζζκαηνο θαη ηνπ βήρα, ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο θόπσζεο, σο αληη-γεξαληηθό, ζηελ ξύζκηζε ησλ δηαηαξαρώλ ηνπ 

ύπλνπ θαη ηελ ρξόληα βξνγρίηηδα (Huang et al., 2010 θαη Dong et al., 2015).  

 

ηελ Κίλα ην είδνο απηό είλαη γλσζηό σο bei dong chong xia cao (βόξεην cordyceps). 

Πξόζθαηεο κειέηεο ππνζηεξίδνπλ ηηο αληηθαξθηληθέο (Jin et al. 2008), αληηγξηππηθέο 

(Lee et al. 2014), πξνζηαηεπηηθέο γηα ηελ ξαδηελεξγή αθηηλνβνιία (Jeong et al. 2014) 

θαη αληηθιεγκνλώδεηο ηδηόηεηέο ηνπ (Smiderle et al. 2014). Δπηπξόζζεηα ην C. 

militaris ζεσξείηαη πιένλ ηδαληθό ππνθαηάζηαην ηνπ θηλεδηθνύ είδνπο εμαηηίαο ηεο 

παξόκνηαο ρεκηθήο ζύζηαζεο θαη ησλ θαξκαθεπηηθώλ ηδηνηήησλ ηνπο (Gao and 

Wang 2008; Yue et al. 2008; Dong et al. 2012). Σν θηλεδηθό Τπνπξγείν Τγείαο έρεη 

εγθξίλεη δύν ζρεηηθά πξντόληα από ην κπθήιην: ηελ ζθόλε (Z20030034) θαη ηελ 

θάςνπια (Z20030035) πνπ παξάγνληαη από ηελ εηαηξεία Jilin Zhongsheng 

Pharmaceutical Co., Ltd. Δπηπιένλ, ην C. militaris πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηεγνξία 

ησλ Νέσλ Σξνθώλ (Novel Foods) από ην 2009, αλαπηύζζνληαο έηζη κηα ηεξάζηηα 

βηνκεραλία παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο θαη ζπζθεπαζίαο (Ministry of Health of the 

People’s Republic of China, 2009).  
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Τν αλνζνθαηαζηαιηηθό Cordyceps (Elaphocordyceps subsessilis) 

Σν παξεκθεξέο είδνο 

Elaphocordyceps subsessilis 

(Petch) G.H. Sung, J.M. Sung & 

Spatafora (ζπλ. Cordyceps 

subsessilis Petch) είλαη έλαο 

ζπάληνο αζθνκύθεηαο πνπ 

πξνζβάιεη πξνλύκθεο ζθαζαξηώλ, 

αλαπηύζζνληαο κηθξά 

αζθνθάξπηα από ην ζώκα ηνπο, 

κε θπιηλδξηθνύο θαη ραιαξνύο 

κίζρνπο, πνπ πεξηζηνηρίδνληαη 

από θίηξηλα πεξηζήθηα. Σν 

αλάκνξθν ηνπ είδνπο είλαη κηα 

ιεπθή κνύρια κε ηελ ηαμηλνκηθή 

νλνκαζία Tolypocladium 

inflatum (Hodge et al., 1996) 

(Εηθόλα 4), πνπ απαληάηαη ζπρλά 

ζην έδαθνο θαη απνηειεί ηελ 

αξρηθή πεγή πξνέιεπζεο ηεο 

θπθινζπνξίλεο (ciclosporin), 

κηαο αλνζνθαηαζηαιηηθήο νπζίαο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

παξεκπόδηζε ηεο απνβνιήο ελόο 

κνζρεύκαηνο ζηελ κεηακόζρεπζε 

νξγάλσλ ή κπεινύ νζηώλ. 

Υξεζηκνπνηείηαη επίζεο ζηελ 

ζεξαπεία ηνπ λεθξσηηθνύ ζπλδξόκνπ, ηελ λόζν Crohn θαη ηελ ειθώδε θνιίηηδα, ηελ 

θίξξσζε ρνιεδόρνπ θύζηεο, ζε απιαζηηθή αλαηκία, ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα, βαξηά 

κπαζζέλεηα (myasthenia gravis) θαη δεξκαηνθύησζε.  

 

 

 

 

 

 

 

Εηθόλα 4. Σν αλάκνξθν ηνπ είδνπο 

Elaphocordyceps subsessilis πνπ θέξεη ηελ 

επηζηεκνληθή νλνκαζία Tolypocladium inflatum 

(© Ryan Kepler). 
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Έλα λέν είδνο θηλεδηθνύ Cordyceps (Cordyceps guangdongensis) 

 

Έλα άιιν είδνο, πνπ νλνκάζηεθε Cordyceps 

guangdongensis T.H. Li, Q.Y. Lin & B. 

Song, πεξηγξάθεθε πην πξόζθαηα από κηα 

πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή ηεο λόηηαο Κίλαο 

(Lin et al., 2008) (Εηθόλα 6). Οη 

θαξπνθνξίεο ηνπ κύθεηα άξρηζαλ λα 

θαιιηεξγνύληαη ηερλεηά θαη ζεσξνύληαη 

αζθαιείο γηα καθξόρξνλε θαηαλάισζε 

(Yan et al., 2010). Πξνθαηαξθηηθέο κειέηεο 

έδεημαλ όηη ην είδνο απηό έρεη επίζεο 

πνιιαπιέο ηδηόηεηεο. Μπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

θόπσζεο (Yan et al., 2013) θαη ηεο ρξόληαο 

λεθξηθήο αλεπάξθεηαο (Yan et al., 2012), 

έρεη αληηθιεγκνλώδε δξάζε (Yan et al., 

2014) θαη απμάλεη ηνλ κέζν όξν δσήο ζε 

θξνπηόκπγεο (Yan et al., 2011). Σν C. 

guangdongensis επίζεο εγθξίζεθε σο Νέα 

Σξνθή από ηνπ Τπνπξγείν Τγείαο ηεο 

Κίλαο ην 2013 (Ministry of Health of the 

People’s Republic of China, 2013), αιιά κέρξη ην 2015 δελ είραλ θπθινθνξήζεη ζηελ 

αγνξά πξντόληα κε βάζε ην είδνο απηό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εηθόλα 6. Σν λέν είδνο Cordyceps 

guangdongensis T.H. Li, Q.Y. Lin & 

B. Song, πνπ βξέζεθε ζρεηηθά 

πξόζθαηα ζηελ λόηηα Κίλα (Lin et al., 

2008). 
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Επίινγνο ή πξόινγνο; 

Ο Ννηηναθξηθαλόο Lyall Watson (1939-2008) ήηαλ έλαο πνιππξάγκσλ βηνιόγνο, 

γεσιόγνο, νηθνιόγνο, καζεηήο ηνπ Raymond Dart (1893-1988) ζηελ παιαηνληνινγία 

θαη ηελ αλζξσπνινγία, θαζώο θαη ηνπ γλσζηνύ Desmond Morris (γελ. 1928) ζηελ 

εζνινγία – κάιινλ ζην πξόηππν ηνπ αλαγελλεζηαθνύ Homo universalis, παξά ηνπ 

ζύγρξνλνπ επηζηήκνλα – πνπ είρε δηαηειέζεη δηεπζπληήο ηνπ Εσνινγηθνύ Κήπνπ ηνπ 

Johannesburg, δάζθαινο ζηελ Ηλδνλεζία θαη ζπλεξγάηεο ζε αξραηνινγηθέο 

αλαζθαθέο ζηελ Μέζε Αλαηνιή. Σν 1971 ν Watson έγξαςε ηελ εηζαγσγή ηνπ 

βηβιίνπ ηνπ Υπεξθύζε (Supernature: A Natural History of the Supernatural, 1973) 

ζηελ Ίν. Σν βηβιίν απηό δηάβαζα γηα πξώηε θνξά ην 1980 θαη ζπλέρηδα λα ην 

μαλαδηαβάδσ γηα αξθεηά ρξόληα κεηά, πξνζζέηνληαο ηελ Παιίξξνηα ηεο Ζωήο 

(Lifetide: a Biology of the Unconscious, 1979) θαη ην Μεηά ηελ Υπεξθύζε (Beyond 

Supernature: A New Natural History of the Supernatural, 1986) όια ζε 

ππνδεηγκαηηθή κεηάθξαζε ηνπ επηθνύξεηνπ Μάξηνπ Βεξέηηα (γελ. 1947), 

απνηππώλνληαο ζηελ κλήκε κνπ ηα πεξηζζόηεξα ζέκαηά ηνπο. Σν γιαθπξό ύθνο 

γξαθήο ηνπ, θαζώο θαη ηα ζαπκαζηά πξάγκαηα πνπ απνθαιύπηνληαλ ζηηο ζειίδεο ηνπ 

κε θαηεύζπλαλ νπζηαζηηθά ζηελ κειέηε ηεο βηνινγίαο.  

Σν 1998, όηαλ ζπλεξγαδόκνπλ κε ηνλ Αξθηνύξν ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Άξθηνο ΗΗ γηα ηελ κειέηε θαη δηαρείξηζε ησλ πιεζπζκώλ αξθνύδαο ζηελ Διιάδα, 

βξέζεθα ζηα ππθλά δάζε ηεο Ρνδόπεο, θνληά ζηα ζύλνξα κε ηελ Βνπιγαξία. Έλα 

πεξηζηαηηθό ζαλάησζεο κηαο αγειάδαο από αξθνύδα καο έθεξε ζηελ πεξηνρή ελόο 

Εηθόλα 7. Μύγεο πηζαλώο πξνζβεβιεκέλεο από ηνλ κύθεηα Cordyceps militaris ή 

ζπγγελέο είδνο (Ρνδόπε, 8/1997 θσηνγξαθία: Κ. Γξίβαο). 
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ρακέλνπ κνπζνπικαληθνύ ρσξηνύ – από ην νπνίν παξακέλεη πηα κόλν ην λεθξνηαθείν 

ηνπ – γηα λα ζηήζνπκε ηηο παγίδεο καο. Δθεί, ζε έλα από ηα πην πγξά μέθσηα πνπ έρσ 

βξεζεί ζηελ Διιάδα, παξαηήξεζα κεξηθέο θνηλέο κύγεο αθηλεηνπνηεκέλεο ζε έλαλ 

θνξκό, από ηα ζώκαηα ησλ νπνίσλ μεπεδνύζε έλαο πνξηνθαιί κύθεηαο (Εηθόλα 7). 

Σν παξάμελν απηό θαηλόκελν αλέζπξε από ηελ κλήκε κνπ ηελ ζεκαηνινγία ηεο 

Υπεξθύζεο. Δθεί πεξηγξάθεηαη ελ ζπληνκία ν απίζηεπηνο βηνινγηθόο θύθινο ηνπ 

ηξεκαηώδνπο παξαζίηνπ Dicrocoelium dendriticum. Ζ ηέιεηα κνξθή ηνπ απαληάηαη 

ζε κεξπθαζηηθά, κε ηα θόπξαλα ησλ νπνίσλ κνιύλεηαη ν πξώηνο ελδηάκεζνο μεληζηήο, 

ηα ζαιηγθάξηα (π.ρ. ην Cochlicopa lubrica ζηηο Ζ.Π.Α.). Απηά απειεπζεξώλνπλ 

γινηώδε ζθαηξίδηα κε θηλεηηθέο θεξθάξηεο (cercariae) ηνπ παξαζίηνπ, νη νπνίεο 

κνιύλνπλ κε ηελ ζεηξά ηνπο ηνλ δεύηεξν ελδηάκεζν μεληζηή, ηα κεξκήγθηα (π.ρ. ην 

Formica fusca ζηηο Ζ.Π.Α.). Έλα από ηα παξάζηηα, κε ηελ κνξθή κεηαθεξθάξηα 

(metacercaria) παίξλεη ππό ηνλ έιεγρν ηνπ ην λεπξηθό ζύζηεκα ηνπ κεξκεγθηνύ θαη 

ην αλαγθάδεη λα αιιάμεη ζπκπεξηθνξά, απνκαθξύλνληαο ην από ηελ θσιηά ην βξάδπ, 

παξακέλνληαο αθηλεηνπνηεκέλν ζηελ άθξε ελόο γξαζηδηνύ. Έηζη ηα πξνζβεβιεκέλα 

κεξκήγθηα ηξώγνληαη επθνιόηεξα από ηα κεξπθαζηηθά γηα λα νινθιεξσζεί ν 

βηνινγηθόο θύθινο ηνπ παξαζίηνπ.  

Παξνκνίσο, ν κύθεηαο Ophiocordyceps 

unilateralis κεηαβάιιεη ηελ ζπκπεξηθνξά 

ελόο κπξκεγθηνύ (π.ρ. Camponotus spp.) 

πνπ πξνζβάιιεη, αλαγθάδνληάο ην λα 

αλαξξηρεζεί ζε έλα θύιιν θαη λα ην 

δαγθώζεη. Αξρηθά ηα ζπόξηα ηνπ κύθεηα 

εθθξίλνπλ έλδπκα γηα λα δηαπεξάζνπλ ην 

ρηηηληζκέλν εμώδεξκα ή εηζβάιινπλ από 

ηα αλαπλεπζηηθά ηξήκαηα, 

αλαπηύζζνληαο ην κπθήιηό ηνπο θνληά 

ζην λεπξηθό γάγγιην ηνπ εληόκνπ (ηνλ 

ζηνηρεηώδε εγθέθαιό ηνπ). Οπζίεο πνπ 

εθθξίλεη ην κπθήιην θαίλεηαη όηη 

κπινθάξνπλ ηελ ιήςε θεξνκνλώλ 

απνπξνζαλαηνιίδνληαο ην κεξκήγθη θαη 

νδεγώληαο ην ζε έλα απνκαθξπζκέλν 

θύιιν, ειέγρνληαο νπζηαζηηθά ην λεπξηθό 

ηνπ ζύζηεκα (Pontoppidan et al., 2009). 

Σν κεξκήγθη δαγθώλεη πνιύ δπλαηά έλα 

από ηα λεύξα ηνπ θύιινπ θαη ηόηε ν 

κύθεηαο θόβεη ηνλ κπώλα ηεο ζηαγώλαο 

ηνπ κεξκεγθηνύ, έηζη ώζηε λα κελ κπνξεί 

λα ηελ αλνίμεη μαλά. Σν κεξκήγθη 

πεζαίλεη θαη ν κύθεηαο αλαπηύζζεη ηελ 

θαξπνθνξία ηνπ, πνπ μεπεδά από ηηο 

ρηηηληζκέλεο πιάθεο ηνπ εληόκνπ θαη 

Εηθόλα 8. Μεξκήγθη πξνζβεβιεκέλν από ην 

είδνο Ophiocordyceps unilateralis. Ο κύθεηαο 

κεηαβάιιεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ εληόκνπ, 

αλαγθάδνληάο ην λα αλαξξηρεζεί ζε έλα 

θύιιν θαη λα ην δαγθώζεη. Σν κεξκήγθη 

πεζαίλεη θαη ν κύθεηαο αλαπηύζζεη ηελ 

θαξπνθνξία ηνπ, κέζα από ηηο ρηηηληζκέλεο 

πιάθεο ηνπ εληόκνπ (© D. Winkler, 

ηζηνζειίδα).  



19 
 

δηαζπείξεη ηα ζπόξηα ηνπ (Εηθόλα 8). Δίλαη κάιηζηα γλσζηό όηη ηέηνηα λεθξά 

κπξκήγθηα απαληώληαη ζε κεγάιεο ππθλόηεηεο (πεξίπνπ 26 αλά m
2
) ζε πεξηνρέο 

βιάζηεζεο, πνπ ζπλήζσο απνθαινύληαη εύζρεκα «λεθξνηαθεία», ώζηε λα απμεζεί ε 

ζπγθέληξσζε ησλ ζπνξίσλ ηνπ κύθεηα θαη ε πηζαλόηεηα λα πξνζβάιινπλ άιια 

άηνκα. Σα κπξκήγθηα όκσο έρνπλ έλαλ αλαπάληερν ζύκκαρν: ηνπο ζπγγελείο κύθεηεο 

ηνπ γέλνπο Polycephalomyces πνπ παξαζηηνύλ απηνί ηνπο παξαζηηηθνύο κύθεηεο, 

δειαδή είλαη ππεξπαξάζηηα (Εηθόλα 9). Φαίλεηαη κάιηζηα πσο ζηα πξναλαθεξόκελα 

«λεθξνηαθεία» νη πξνζβνιέο ησλ ππεξπαξαζίησλ είλαη πνιύ εθηεηακέλεο (93-94% 

ησλ πξνζβεβιεκέλσλ κεξκεγθηώλ ήηαλ ζηείξα), κεηώλνληαο έηζη ηελ ζπλνιηθή 

δηαζπνξά ησλ ζπνξίσλ ηνπ κύθεηα (Andersen et al., 2012). Μάιηζηα ηα κεξκήγθηα 

θαίλεηαη πσο παζπαιίδνληαη κε ζπόξηα ηνπ ππεξπαξαζηηηθνύ κύθεηα γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηνλ εληνκνθάγν κύθεηα. 

Παξνκνίσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ κύθεηα ζηελ Ρνδόπε θαίλεηαη πσο είρε επίδξαζε 

ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ κπγώλ, έηζη ώζηε λα βξεζνύλ ζπγθεληξσκέλεο ζην ίδην 

ζεκείν. Πεξίπνπ δέθα ρξόληα αξγόηεξα, όηαλ άξρηζα λα κειεηώ ηελ Κηλεδηθή 

Βνηαλνζεξαπεία θαη ηηο ηδηόηεηεο ηνπ εληειώο εμσηηθνύ dōng chóng xià cǎo θαη ηνπ 

chan hua αληηιήθζεθα όηη είρα θσηνγξαθήζεη ην πην ζπγθινληζηηθό κέξνο ηεο δσήο 

ελόο εληνκνπαζνγόλνπ κύθεηα ηνπ γέλνπο Cordyceps (ίζσο ηνπ Cordyceps militaris).    

  

Εηθόλα 9. Αξηζηεξά έλα ζηξώκα ηνπ κύθεηα Ophiocordyceps nutans πνπ έρεη 

πξνζβιεζεί από είδνο Polycephalomyces sp. ηα δεμηά απεηθνλίδεηαη έλα αληίζηνηρν 

πγηέο ζηξώκα (θσηνγξαθία: Alisha Owensby, Wikimedia, http://schaechter.asmblog.org). 

http://schaechter.asmblog.org/
http://schaechter.asmblog.org/.a/6a00d8341c5e1453ef016305d01ba6970d-popup
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