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De verkoop van gezondheids-
producten afkomstig uit pad-
destoelen bedroeg in 1995

wereldwijd ongeveer vijf tot zes mil-
jard dollar. Dit bedrag lijkt jaarlijks
toe te nemen. De verkochte produc-
ten bevatten vooral inhoudsstoffen
uit Ganoderma lucidum, Cordyceps sinen-
sis, Grifola frondosa (Maitake), Agaricus
blazei en Lentinus edodes (Shiitake). De
paddestoelen zijn meestal verwerkt
in capsules, drankjes (alcoholisch of
niet alcoholisch) en thee. Als hoofd-
bestanddeel in gezondheidsproduc-
ten hebben de paddestoelen een veel
grotere toegevoegde waarde vergele-
ken met de paddestoelen als grond-
stof. 

De toepassing van gezondheidsbe-
vorderende paddestoelen is te onder-

scheiden in twee vormen: als voe-
dingssupplementen en als farmaceu-
tische producten. De voedingssup-
plementen bestaan uit hele padde-
stoelen of uit geconcentreerde
extracten van eetbare (medicinale)
paddestoelen. De farmaceutische
producten bestaan uit inhoudsstof-
fen van medicinale paddestoelen in
zeer geconcentreerde en gezuiverde
vorm. 

Inhoudsstoffen
Champignon, shiitake en oester-
zwam, de meest gegeten paddestoe-
len, hebben een eiwitgehalte dat
varieert tussen 15 en 39% van de dro-
ge stof. Hiermee ligt het eiwitgehalte
tussen dat van groenten en dat van
vlees.

Paddestoelen blijken ook een goede
bron te zijn van vitamines en minera-
len. Champignons, shiitake en oes-
terzwammen bevatten riboflavine,
nicotinezuur, panthoteïnezuur, thia-
mine, biotine en vitamine C en K.
Daarnaast bevatten ze ook veel kali-
um, fosfor, koper en ijzer. De bruine
variëteit van de champignon heeft
bovendien een hoog gehalte aan sele-
nium (3,2 mg/kg droge stof ). Deze
hoge gehalten aan sporenelementen
kunnen in het bijzonder interessant
zijn voor ouderen, omdat die vaak
een zink- en seleniumdeficiëntie heb-
ben, met bijbehorende gezondheids-
effecten.

Het gemiddelde gebruik van voe-
dingsvezels ligt zo’n 20% onder de
dagelijkse aanbevolen hoeveelheid
(ADH). Voedingsvezels van padde-
stoelen hebben met de bouwstenen
β-glucanen, chitine en heteropolys-
acchariden een andere samenstelling
dan voedingsvezels uit planten. Uit
onderzoek blijken ze sterkere
gezondheidseffecten te hebben dan
plantaardige voedingsvezels. 

Gezondheidsbevorderend
Kanker
Extracten van paddestoelen en myce-
lium bevatten diverse kankerrem-
mende stoffen. De belangrijkste van
deze stoffen zijn enerzijds waterop-
losbare β-D-glucanen met hetero-
saccharideketens van xylose, manno-
se, galactose of uronzuren, en ander-
zijds complexen van β-D-glucanen
met eiwitten (proteoglycanen). Deze
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gekoppeld. Beide stoffen stimuleren
het immuunsysteem en zijn in Japan
(PSK) en China (PSP) uitgebreid
getest op hun bruikbaarheid bij de
behandeling van diverse typen kan-
ker. Op basis van de resultaten van
de klinische testen lijkt het erop dat
deze (en ook ander uit schimmels
geïsoleerde polysacchariden) bruik-
baar zijn als begeleidende therapie
naast chemo- of radiotherapie. De
polysacchariden blijken bijvoorbeeld
de negatieve effecten van chemo- of
radiotherapie te temperen. Ook ver-
hogen ze de kwaliteit van het leven
van de kankerpatiënten.

Hart- en vaatziekten
Een belangrijke risicofactor van hart-
en vaatziekten is een te hoog choles-
terolgehalte. Een dieet met weinig
vetten en verzadigde vetzuren en veel
voedingsvezels draagt bij aan het
terugdringen van een te hoog choles-
terolgehalte. Vanwege het hoge
gehalte aan voedingsvezels, sterolen,
eiwitten en mineralen en een laag
vetgehalte passen paddestoelen in
een dieet ter verlaging van de kans op
hart- en vaatziekten.

De toevoeging van 4% gedroogde
oesterzwam aan een dieet met een
hoog cholesterolgehalte reduceerde
de toename van cholesterol in het
bloedserum en de lever van ratten.
Vergelijkbare resultaten zijn behaald
in dierproeven waarbij ratten
gedroogde vezelfractie uit Grifola fron-
dosa, Lentinus edodes of Flammulina
velutipes aan hun dieet kregen toege-
voegd (50 g per kg voedsel). De con-
trolegroep kreeg 50 g cellulose/kg
voedsel. Bij alle behandelingen met
de vezelfractie uit de paddestoelen
werd een lager cholesterolgehalte
gevonden dan bij de controlegroep
met cellulose. Daarnaast werd bij alle
ratten die paddestoelenvezels als
supplement hadden gekregen, een
verhoogde excretie van cholesterol
met de feces gevonden. Deze resulta-
ten zijn ook verkregen bij onderzoek
met Auricularia auricula en Tremella
fuciformis.

Diabetes
Componenten uit paddestoelen kun-
nen mogelijk ook bijdragen aan het
voorkomen en behandelen van diabe-
tes. Dit blijkt ook weer uit de resulta-
ten van dierproeven. Op basis van
experimenten in muizen bestaat het
vermoeden dat Agaricus bisporus en
Agaricus campestris stoffen bevatten die
behulpzaam kunnen zijn bij de
behandeling van diabetes type 1.
Deze stoffen zijn echter nog niet geï-
dentificeerd. Uit Cordyceps sinensis is
een polysaccharide (CS-F30) geïso-
leerd dat het bloedsuikerniveau snel

stoffen komen vrij algemeen voor bij
schimmels. 

In een recent overzicht noemt Re-
shetnikov [1] 650 soorten basidiomy-
ceten met relatief hoge concentraties
farmacologisch actieve polysacchari-
den. De polysacchariden Lentinan
(uit Lentinus edodes), Schizophyllan
(uit Schizophyllum commune) en Gri-
folan (uit Grifola frondosa) zijn com-
mercieel verkrijgbaar evenals de best
bestudeerde β-D-glucanen. Deze β-
D-glucanen hebben een sterke wer-
king tegen kanker en bestaan uit een

hoofdketen met β1-3 gekoppelde
glucose-eenheden met zijketens die
via β1-6-verbindingen gemiddeld om
de drie glucosemoleculen op de
hoofdketen vastzitten.

Naast de glucanen bevatten padde-
stoelen ook andere stoffen met kan-
keronderdrukkende eigenschappen.
Trametes versicolor bevat de eiwitpoly-
saccharidecomplexen PSP en PSK. De
polysaccharidecomponent in deze
complexen bestaat uit monosacchari-
den die door middel van α-(1-4)- en
β-(1-3)-bindingen aan elkaar zijn

Auricularia auricula-judas (Bull.) + + X X X 

Wettst.

Tremella fuciformis Berk. + + + + + + X 

Tremella mesenterica Rits.:Fr + + 

Schizophyllum commune Fr.:Fr. X X X X X X 

Dendropolyporus umbellatus (Pers.:Fr) X X X X

Jül

Grifola frondosa (Dicks.:Fr.) S.F. Gray + X X X X X X + + 

Fomes formentarius (L.:Fr.)Fr. + + 

Fomitopsis pimicola (Schw.:Fr.) + + + + 

P. Karst 

Trametes versicolor (L.:Fr.) Lloyd X X X X X 

Piptoporus betulinus (bull.:Fr.) + + + +

P. Karst 

Hericium erinaceus (bull.:Fr.) Pers. + X X X 

Inonotus obliquus (Pers.: Fr.) Bond.et X X X X 

Sing

Lenzites betulina (L.:Fr.) Fr. + + 

Laetiporus sulphurous (Bull.:Fr.) + + 

P. Karst 

Ganoderma lucidum (Curt.:Fr.) X X X X X X X X X X X X

P. Karst  

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. + + + + 

Lentinus edodes (Berk.) Sing. X X X X X X X X X X X 

Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr.) Kumm. + + + + + 

Pleurotus pulmonarius (Fr.:Fr.) Quél + + + 

Flammulina velutipes (Curt.:Fr.) + X X + X

P. Karst.  

Oudemansiella mucida (Schrad.:Fr.) X

v. Hóhn  

Armillariella mellea (Vahl.:Fr.) + X X X  

P. Karst. 

Hypsizygus marmoreus (Peck) Bigel. X 

Marasmius androsaceus (L.:Fr.) Fr. X X 

Agaricus blazei Murr. X 

Agaricus bisporus (J.Lge) Imbach + X X 

Volvariella volvacea (Bull.:Fr.) Sing. + + + + + 

Agrocybe aegerita (Brit.) Sing. + + + + 

X = commercieel ontwikkeld product (bijv. voedingssupplement).

+ = geen commercieel product.
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Tabel   Overzicht van pad-

destoelsoorten waarvan

producten met therapeuti-

sche claims zijn ontwik-

keld. (Bron: Overgenomen

van Wasser & Weiss, 1999

[4]).
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verlaagt na intraveneuze injectie. Ook
van exopolymeren geïsoleerd uit
kweekvloeistof van Lentinus edodes, is
effect gevonden op zowel het bloed-
suiker- als het insulinegehalte in
streptozotocinegeïnduceerde diabeti-
sche ratten. 

In diermodellen voor diabetes type
2 bleken polysacchariden van Tremella
aurantia, Auricularia auricula-judae en
Grifola frondosa effectief op het bloed-
suiker- en insulinegehalte.

Antioxidantia
Veel bioactieve stoffen werken als
antioxidant en beschermen het
lichaam tegen vrije radicalen die bij
stofwisselingsprocessen vrijkomen
en schade kunnen aanbrengen aan
een cel. Ook spelen ze een rol in het
verouderingsproces. Kasuga [2] vond
50 paddestoelsoorten die een aan-
zienlijke hoeveelheid antioxidanten
bevatten. Onderzoekers in Korea von-
den in in vitro experimenten aanwij-
zingen dat polysacchariden uit Gano-
derma lucidum een beschermend effect
hebben op breuken in DNA-strengen
die worden veroorzaakt door radica-
len of UV-bestraling. Ook met wateri-
ge extracten van Agaricus bisporus
bleek het mogelijk om DNA te
beschermen tegen beschadiging door
waterstofperoxide. Tyrosinase was
hierbij het werkzame bestanddeel. Bij
een aantal commercieel geteelde pad-
destoelen bleek de activiteit van
antioxidanten het hoogste te zijn in
de champignon (Agaricus bisporus),
gevolgd door Hypsizigus marmoreus,
Volvariella volvacea, Flammulina
velutipes, Pleurotus eryngii, Pleurotus
ostreatus, Hericium erinaceus en Lentinus
edodes. 

Lever
Er zijn diverse studies die melden dat
extracten van paddestoelen bescher-
mende effecten hebben op de lever.
De stoffen ‘Ganodermazuur R’ en S

die uit mycelium van Ganoderma luci-
dum werden geïsoleerd, hadden een
beschermend effect in in vitro cyto-
toxiciteitstesten met levercellen van
ratten. Een andere leverbeschermen-
de stof, ‘Ganosporeric acid A’ (zuur
uit ganodermasporen), werd geïso-
leerd uit de sporen van Ganoderma.
Verder zijn extracten van Ganoderma
lucidum met veelbelovende resultaten
gebruikt voor de behandeling van
hepatitis. 

Uit onderzoek blijkt dat een aantal
eetbare paddestoelen een onderdruk-
kend effect heeft op chemisch geïn-
duceerde hepatitis. Toediening van
extracten van Lentinus edodes, Grifola
frondosa of Tricholoma lobayense in
proeven met ratten doet veronderstel-
len dat het beschermende effect
samenhangt met de aanwezigheid
van antioxidanten in deze paddestoe-
len.

Onderzoek is ook gedaan naar het
beschermende effect van extracten
van Agaricus blazei op de lever. Bij rat-
ten bleek dit een geïnduceerde lever-
beschadiging te beperken.

Gezondheidseffecten
De effecten van het regelmatig eten
van paddestoelen op de gezondheid
van mensen is nog weinig onder-
zocht. Een recente studie, uitgevoerd
in de Prefectuur Nagano in Japan, liet
zien dat onder mensen die werkzaam
waren in de teelt van eetbare padde-
stoelen (voornamelijk Flammulina
velutipes) en deze paddestoelen waar-
schijnlijk vaak aten, de sterfte aan
kanker lager was dan onder de rest
van de bevolking van dit gebied. Een
vergelijkbare relatie is gelegd tussen
Agaricus blazei en de gezondheid van
de mensen in het gebied waar deze
paddestoel oorspronkelijk is gevon-
den (een bergachtig gebied in de
buurt van Sao Paolo, Brazilië). Men-
sen in dit gebied bleken veel minder
dan gemiddeld last te hebben van

ziekten als kanker en diverse bacte-
riële en virale aandoeningen. Gemid-
deld bereikten zij ook een hogere
leeftijd. De onderzoekers schrijven
dit toe aan het regelmatig consume-
ren van de paddestoelen van Agaricus
blazei.

Deze paddestoelensoorten zijn ech-
ter niet de enige die als voedingssup-

plement of functional food worden
vermarkt. De tabel geeft een over-
zicht van paddestoelen en hun thera-
peutische claims, en de toepassing
ervan in commerciële producten.

Perspectieven
Voor het toepassen van inhoudsstof-
fen van paddestoelen zijn er goede
mogelijkheden. Er is vooral sterke
marktgroei te verwachten in func-
tional foods (waaronder voedings-
supplementen) en geneesmiddelen.
Ten aanzien van geneesmiddelen kan
nog worden opgemerkt dat dit past
in de toenemende belangstelling
voor het gebruik van middelen van
biotechnologische oorsprong. 

Paddestoelen hebben als voordeel
dat ze sneller groeien dan planten.
Bovendien is er al veel ‘vooronder-
zoek’ gedaan door de wetenschap-
pers in Azië en Amerika. Van veel
stoffen is inmiddels wetenschappe-
lijk bewezen dat ze tegen een of
andere ziekte een belangrijke medi-
sche rol kunnen spelen.

Gezien de natuurlijke en veilige
eigenschappen van een groot aantal
eetbare paddestoelen lijkt er geen
belemmering om deze in veel
bestaande levensmiddelen toe te voe-
gen als een van de ingrediënten. Tra-
ditioneel worden paddestoelen al
gebruikt in producten, zoals soep en
saus met champignons en shiitake. ■
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Effecten van paddestoelen op de

gezondheid van de mens zijn nog weinig

onderzocht

Bioactieve stoffen
Stoffen die een bepaalde biologische of fysiologische activiteit of

functie hebben, worden bioactieve stoffen genoemd. Er zijn hon-

derden bioactieve stoffen bekend die voor de mens een gezond-

heidsbevorderend effect hebben. Op welke manier deze stoffen

ziekten helpen voorkomen, is vaak nog onduidelijk. Om voldoen-

de bioactieve stoffen binnen te krijgen, raadt het Voedingscen-

trum aan om elke dag ongeveer 200 gram groente en twee stuks

fruit te eten. 

Voor voedingsmiddelen met componenten die een gezondheids-

bevorderende werking hebben, bestaan diverse verzamelnamen.

Enkele voorbeelden zijn: functional foods, dieetsupplementen,

‘nutraceuticals’, vita foods, pharma-foods en designer foods.

Champignon, shiitake en oesterzwam hebben een eiwitgehalte dat ligt tussen dat

van groenten en dat van vlees.
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