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Апстракт 

Во оваа магистерска теза е испитувано присуството на ганодермна 

киселина  во примероци од медицинската габа Ganoderma lucidum, како една 

од многуте биоактивни компоненти. Ганодермна киселина се однесува на 

група тритерпеноиди, кои се деривати на ланостеролот, идентификувани кај 

габите од родот Ganoderma.  

Mедицинската габа Ganoderma lucidum е користена како храна и лек на 

Далечниот Исток повеќе од 2000 години. Лековитоста  на габата ја прават 

биоактивните компоненти, протеините, антиоксидансите, минералите и 

витамините содржани во неа. Полисахаридите и тритерпеноидите се двете 

најпотентни биоактивни компоненти, кои ја прават оваа медицинска габа да 

биде лековита и моќна. 

Во рамките на оваа теза испитувани се екстракти добиени од 2 

диворастечки и 2 култивирани примероци од медицинската габа Ganoderma 

lucidum, потоа 5 комерцијални препарати што содржат делови од Ganoderma 

lucidum, како и други 4 диворастечки видови од родот Ganoderma 

колектирани на територијата на Република Македонија. Беше извршена 

идентификацијата и квантификацијата на ганодермна киселина А и на вкупни 

ганодермни киселини во испитуваните примероци, а добиените резултати 

покажаа дека комерцијалниот препарат (капсули) од Гано екстра од 

производителот Д-р Робинсон содржат најмногу ганодермна киселина и 

вкупни ганодермни киселини.  

Во последната деценија направени се многу истражувања и клинички 

испитувања кои ја потврдиле лековитоста и потентноста на оваа габа, која 

секојдневно се користи како комплементарна терапија за подобрување на 

здравствената состојба на луѓето, но и за лекување на болести предизвикани 

од модерниот и активен начин на живеење. 

Овие резултати го оправдуваат интересот за понатамошни 

истражувања клинички и терапевтски, како и едуцирање на популацијата за 

користење на ваквите производи со цел превентивно делување на здравјето. 



 

Abstract 

In this master's thesis is studied the presence of Ganoderic acid in samples 

of medicinal fungus Ganoderma lucidum, as one of many bioactive components. 

Ganoderic acid refers to a group of  triterpenoids that are derivatives of lanosterol, 

identified in fungi of the genus Ganoderma. 

Medical fungus Ganoderma lucidum has been used as food and medicine 

in the Far East for more than 2000 years. Healing properties of this fungus are due 

to its high content of  bioactive components - proteins, antioxidants, minerals and 

vitamins.  Polysaccharides and triterpenoids are the two most potent bioactive 

components that make this medical fungus to be healthy and powerful. 

Within this thesis are studied extracts that are derived from two wild and 

two cultivated samples of medical fungus Ganoderma lucidum as well as 5 

commercial products containing parts of Ganoderma lucidum, and 4 other wild 

species of the genus Ganoderma harvested in the Republic of Macedonia. 

Undergoing identification and quantification of Ganoderic acid and a total of 

Ganoderic acids in tested samples, the results showed that commercial 

preparation (capsules) of Gano extra manufactured by the  Dr. Robinson brand 

contain the highest amount of Ganoderic acid and total Ganoderic acids. 

In the last decade there have been many studies and clinical trials that 

have confirmed the healing properties and potency of this fungus, which is daily 

used as a complementary therapy to improve the health of people but also for the 

treatment of diseases caused by modern and active lifestyle. 

These results justify further interest in clinical research and treatment, as 

well as educating the population on the use of such products in order to promote 

preventive action for keeping and improving their health. 

Keywords: 

Ganoderic acids A, Ganoderma lucidum, Medical fungus, Polysaccharides, 

Triterpenoids, Antioxidants. 
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1.0 ВОВЕД 

 

Модерниот и динамичен начин на живеење доведува до зголемен стрес врз 

човековиот организам. Сето тоа наведува на помислата дека е потребно 

нешто да се стори со цел да се заштити или на некој начин да се 

амортизираат и менаџираат ваквите состојби, а човечкиот организам да се 

избори со новосоздадените услови. 

 

Наука за исхраната, односно нутриционизмот ги проучува интеракциите меѓу 

храната и живиот организам, со чија помош организмот ја користи храната и 

течностите за нормално функционирање, раст и одржување на здравјето. 

 

Биоактивните соединенија во храната се од суштинско значење, како 

соединенија кои се јавуваат во природата и се дел од синџирот на 

исхраната, а истите имаат значително влијание врз здравјето на луѓето. 

Терминот ,,биоактивни” е составен од два збора: bio - што значи живот и 

active - што значи динамичен или полн со енергија. Во научна смисла 

биоактивен значи и биолошка активност, односно супстанција која 

поседува биолошка активност; додека, пак, во медицинска смисла 

биоактивност значи супстанција која има влијание или реагира со живите 

клетки/ткива. Според сето ова, во сумарната дефиниција за биоактивна 

супстанција може да се каже дека е ,,соединение кое има способност да 

биде во интеракција со една или повеќе компоненти од живото ткиво и со тоа 

овозможува широк спектар на ефекти”. [1,2] 

 

Исто така, во групата биоактивни компоненти припаѓаат и одредени т.н.  

нутритиенти, термин кој прв го вовел д-р Стефан Л. Де Феличе (Stephan 

L. De Felice М.D, 1979 год.) и се однесува на битни состојки во човековата 

исхрана со биолошка активност. Ваквите биоактивни состојки присутни во 

храната имаат здравствени ефекти покрај својата основна нутритивна 

вредност. [2] 
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Квалитетот на биоактивните состојки не се мери со нивната количинска 

застапеност во храната туку со биоактивната способност на истите, со која 

можат да ги неутрализираат влијанијата на штетните состојки врз  

човековиот организам.   

Денес биоактивните соединенија наоѓаат широка примена и активно се 

истражуваат нивните ефекти кои се од интерес за медицината, модерната 

фармакологија, агрохемија, козметика, прехранбената индустрија. 

Имајќи го предвид растечкиот интерес за природни извори на биоактивни 

компоненти на глобално ниво, габите  претставува огромен ресурс за 

проширување на спектарот на компоненти од природни извори кои би 

можеле да најдат примена во терапевтски цели. Ганодермните киселини се 

секундарни метаболити од групата тритерпеноиди идентификувани кај 

габите од родот Ganoderma. Биоактивните и нутритивните компоненти кај 

габите се проучувани од многу научници. [3-6] 

Светските трендови на испитување на габите, посебно за идентификација и 

квантификација на  содржината на биоактивни компоненти и нутритивните 

вредности е особено актуелна во последниве децении. 

Габите сè повеќе се користат во секојдневната исхрана, како намирница или 

како додаток на исхраната, а нивната медицинска ефикасност и примена 

предизвикува значаен и зголемен интерес. 
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1.1 ЦАРСТВОТО  НА  ГАБИ - ИЗВОР НА БИОАКТИВНИ КОМПОНЕНТИ 
 

Габите претставуваат посебно царство на организми - Fungi, кое е издвоено 

од другите две царства повисоко организирани еукариоти: растенијата 

(Plantae) и животните (Animalia). [7] Имајќи го предвид глобалниот растечки 

интерес за природни извори на биоактивни компоненти, макрофунгите 

претставуваат огромен ресурс за проширување на хемиската разнородност 

на компоненти од природни извори кои би можеле да најдат примена во 

терапевтски цели. [8] 

Габите претставуваат голема група на еукариотски организми, кои 

поседуваат одредени карактеристики заеднички со растенијата. Сепак, тие 

не содржат фотосинтетски пигменти и сe хемоорганохетеротрофи, што ги 

доближува до животинското царство. Генетските истражувања покажале 

дека габите се послични на животните отколку на растенијата. Клеточниот 

ѕид во најголем дел е составен од јаглехидратот хитин, за разлика од оној на 

растенијата кој е составен од целулоза. Повеќето габи растат аеробно и 

добиваат енергија со оксидација на органски супстанции. Живеат насекаде, 

во воздух, вода, на копно, во почва, како и на/во растенијата и животните. Во 

систематиката на живите организми габите претставуваат засебно царство 

организми – Fungi (Mycota), а микологијата е научна дисциплина на 

биологијата која се занимава со проучување на габите. Карактеристиките на 

претставниците од ова царство се: 

· хетеротрофна исхрана; 

· присуство на полијадрени хифи со способност за миграција на јадрата 

низ централната пора на септите;  

· клеточен ѕид што не е од целулоза туку од хитин, кој е животински 

полисахарид;  

· присуство на гликоген како краен продукт на метаболизмот на габите;  

· присуство на животинскиот пигмент меланин;  

· присуство на полови хормони откриени за време на делбата на 

квасната клетка;  

· присуство на комплетен систем на цитохроми сличен на оној кај 

птиците и цицачите, а сосема различен од оној на растенијата. [9] 
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Габите се поделени врз основа на нивниот животен циклус, присуство или 

структурата на плодното тело и распоредот и видот на спорите 

(репродуктивни или дистрибутивни клетки) што ги произведуваат. Според 

тоа тие можат да бидат: 

  

1. Повеќеклеточни филаментозни мувли; 

2. Макроскопски филаментозни габи (макрофунги) кои формираат големи 

плодни тела. Понекогаш групата се нарекува печурки, но всушност печурка е 

само делот од габата кој се гледа над земјата познато како плодно тело; 

3. Едноклеточни микроскопски квасци. 

 

Плодното тело на макрофунгите може да се види со голо око, додека 

мицелиумот, изграден од нишки наречени хифи, е скриен и има облик на 

тенка мрежа. [3] 

 

Габите се хетеротрофни организми и потребните хранливи материи ги 

добиваат преку апсорпција на хранливите материи од органскиот материјал 

во нивното опкружување. Храната ја преработуваат пред таа да помине низ 

клеточните ѕидови на хифите, на тој начин што хифите секретираат ензими и 

киселини кои ги разградуваат органските материи до прости соединенија. [9] 

 

Плодните тела се носители на репродуктивниот материјал кај вишите габи, 

што во форма на спори е сместен во плодниот слој (химениум). Плодните 

тела на макрофунгите (печурките) денес се ценета прехранбена намирница 

поради високата содржина на протеини, вредните полисахариди, витамини и 

минерали, ниската содржина на масти и деликатесната арома и текстура. 

[10] Покрај ова, одредени видови макрофунги се особено ценети поради 

биоактивните компоненти кои ги синтетизираат. Чанг и Мајлс (Chang и Miles) 

[3] ги дефинираат печурките како „макрофунги со диференцирано плодно 

тело, формирано над или под површината на земјата, што може да биде 

видено со голо око и собрано со рака“. Се смета дека од околу 1,5 милиони 
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видови, колку што се претпоставува дека опфаќа царството фунги, 140000 

видови се макрофунги (согласно дефиницијата на Чанг и Мајлс), а од нив до 

денес се идентификувани само околу 10%. [11] На територијата на 

Република Македонија се идентификувани и регистрирани околу 2000 вида 

макрофунги, а се очекува дека бројката достигнува до 10000 видови. Бројот 

на видови кои можат да се користат во исхраната изнесува околу 500 вида, 

околу 100 вида се регистрирани како хумано-токсични, а од нив дваесетина 

вида се смртно отровни. [9]. 

 

Габите имаат важна улога во процесот на распаѓање на органската материја 

и се есенцијални во рециклирање на хранливи материи и размена. Тие веќе 

долго време се користат како директен извор на храна, во форма на габи и 

тартуфи, како агенс за нараснување на леб и за ферментација на различни 

прехранбени производи, како што се вино, пиво и сос од соја.   

Многу видови габи произведуваат биоактивни компоненти наречени 

микотоксини, како алкалоиди и поликетиди, кои се отровни за животните и 

човекот. Плодните тела на некои габи содржат и психотропни супстанци, па 

се користат рекреативно или во традиционални духовни церемонии. [12] 

 

Биосинтезата на различни групи секундарни метаболити, полисахариди и 

протеински компоненти, како и содржината на есенцијални микроелементи 

(селен, германиум, и др.) ги прави габите ценет природен извор на вредни 

биоактивни компоненти со различни терапевтски примени: антиоксиданти, 

антимикробни и антитуморни соединенија, компоненти кои го снижуваат 

нивото на холестерол во крвта, го подобруваат имунолошкиот систем, 

делуваат како имуносупресанти итн. [12, 13]. 

 

 



 6 

1.2 МЕДИЦИНСКИ ГАБИ 
 

1.2.1. Историјат 

 

Медицински габи се габи кои произведуваат медицински значајни 

метаболити или можат да бидат поттикнати да произведуваат такви 

метаболити кои се користат во биотехнологијата за подготовка на лекови и 

помошни додатоци на исхраната со цел  заштита и подобрување на 

човековото здравје. Опсегот на медицинско биоактивни состојки кои се 

идентификувани вклучува антибиотици, антиканцерогени средства, 

инхибитори на холестерол, психотропни состојки, имуносупресиви, па дури и 

фунгициди. Иако првичните откритија во центарот на едноставни форми на 

видот, кои предизвикувале расипување на храната, биле сметани како 

штетни, со испитувањето на широк спектар габи подоцна се идентификувани 

како корисни и се користени при подготвување на различни видови лекови. 

[3,12,14-20] 

 

При дијабетес се користат многу габни изолати кои дејствуваат како DPP-4 

инхибитори, алфа-глукозидаза инхибитори и алфа амилаза инхибитори на ин 

витро. Ternatin е габичен изолат кој ја потиснува хипергликемија. Aspergillusol 

A е инхибитор на алфа-глукозидаза, продуциран од страна на Aspergillus. 

Sclerotiorin е инхибитор на алдоза редуктаза продуцирани од страна на 

Penicillium [21] .  

 

Габите, исто така, се извор и на витаминот D. Тие можат да синтетизират 

витамин D2 (ergoclciferol), D4 (22-dihydroergocalciferol), и D1 (Lumisterol + D2). 

[22]    

 

Медицинските габи имале голема улога во здравјето на човекот и се 

употребувале како дел од традиционалната и народна медицина. Па така 

дури и Отзи (Ötzi), ледениот човекот од пред 3300 години п.н.е., кој бил 
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откриен во 1991 год. замрзнат во тиролските алпски глечери, со себе носел 

два вида габи. Едниот вид бил Piptoporus betulinus, пореста габа, која ја 

користел како природен антибиотик против паразити и како лаксатив, и која и 

денес се користи против инфекции, додека другиот вид габа бил тратот 

Fomes fomentarius, кој се употребувал како антисептик за рани и крвавење. 

[23]    

 

Според преданијата, во кинеската медицина се користеле различни габи од 

пред 100 години п.н.е. при респираторни заболувања, слабост, рак, при 

лечење астма, артритис, бронхитис, несоница, за забавување на процесот 

на стареење. [24]    

 

Иако габите се користеле во традиционалната и народната медицина, 

најверојатно, уште од праисторија, способноста да се идентификуваат 

корисните својства кај габите и потоа да се екстрахира активната компонента 

започнува со откривањето на пеницилинот од страна на Александар 

Флеминг, 1928 год. Во 1941 година пеницилинот од габата Penicillium 

chrysogenum (претходно позната како Penicillium notatum) за првпат е 

успешно употребуван за третман на инфекции предизвикани од бактерии, 

вклучувајќи ги и Streptococci, Staphylococci, Clostridium и Listeria genera. [25]    

 

Од тогаш многу други антибиотици се откриени и потенцијалот на габите за 

синтеза на биолошки активни молекули, употребувани во широк спектар на 

клинички индикации, е доста експлоатиран. [3-5] 

Фармаколошките истражувања во поново време овозможиле изолација на 

антигабични, антивирусни и антипротозоични супстанции од габи. [13,26-32] 

 

Габите се користеле како имунорегулатори [13,24,33-35], против инфекции, 

како пребиотици и поради антиоксидативните ефекти [31,35-38], заштитна 

улога на црниот дроб [24], цитостатички активности [13,38], анти-туморни и 
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анти-канцерогени активности [31,34,39-46], анти-метастатички ефекти, 

невролошки, анти -ХИВ ефекти. [3,12,35] 

 

1.2.2 Медицински габи од родот Ganoderma 

 

Габите од родот Ganoderma денес се користат во целиот свет во форма на 

производи кои претставуваат здрава храна или додаток во исхраната. Многу 

луѓе ги консумираат секојдневно за зголемување на сопствената енергија, 

подобрување на дигестија и подобро спиење. Ваквите производи се користат 

и за превенција и третман на многу здравствени проблеми кои бараат 

балансиран имунолошки систем, а исто така и здрав кардиоваскуларен 

систем. [3]    

Родот Ganoderma опфаќа порести габи кои имаат базидоспори со двојни 

ѕидови. Видовите од родот Ganoderma се наоѓаат насекаде низ светот и се 

разликуваат по своите карактеристики, како што се обликот и бојата (црвена, 

црна, сина/зелена, бела, жолта и виолетова) на плодните тела, сопствена 

специфичност и географското потекло, кои се користат за да се 

идентификуваат видовите од овој род. [3-5,35,47,48]  

 

Поради влијанието на кинеската култура, идејата за користење на Lingzhi се 

проширило во Кореја и во Јапонија каде отпрвин ја користеле повисоките 

сталежи и класи на луѓе. Повеќе видови од родот Ganoderma се користени во 

медицината, и тоа: G. lucidum, G. luteum Steyaert, Bull., G. atrum Zhao, Xu et 

Zhang,  G.tsugae Murr., Bull., G. applanatum (Pers. ex Wallr.) Pat., G. australe 

(Fr.) Pat., G. capense (Lloyd) Teng, G. tropicum (Jungh.) Bres., G. tenus Zhao, Xu 

et Zhang, и G. sinense Zhao, Xu et Zhang. Според двете стари познати кинески 

книги, Shen Nong Ben Cao Jing (A.D. 25 to 220, Eastern Han Dynasty) и Ben 

Cao Gang Mu by Li Shi-Zhen (AD. 1590, Ming Dynasty), во тоа време имало 6 

познати Lingzhi видови низ Кина, а денес се познати околу 90 видови. Во 

светски рамки постојат над 250 Ganoderma видови. Но, генерално 

терапевтските ефекти според литературните прегледи од родот Ganoderma 

обично се однесуваат на видот G. lucidum. [3]    
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Морфолошките карактеристики на габите се различни и тие промени 

произлегуваат од разликите во култивирање во различни географски 

области под различни климатски услови и природен генетски развој (пример 

мутација, рекомбинација) на одделни видови. [3]    

 

Некои сметаат дека макроморфолошките карактеристики се ограничувачки 

фактор во идентификација на видовите на родот Ganoderma поради 

неговата висока фенотипска пластичност. Како посигурни морфолошки 

карактеристики за Ganoderma видовите се сметаат формата и големината на 

спорите, конзистентност на боја и микроанатомија на кората. 

Производството и формата на кламидоспори, опсегот и оптималната 

температура на раст се карактеристики кои имаат влијание за 

диференцирање на морфолошки слични видови. Исто така, се употребуваат 

и биохемиски, генетски и молекуларни пристапи во таксономијата на овие 

видови.  [3-5] 

 

Родот Ganoderma е именуван од страна на Карстен во 1881 година. 

Членовите на фамилијата Ganodermataceae се сметале традиционално 

тешки за класифицирање поради недостаток на веродостојни морфолошки 

карактеристики и раширена злоупотреба на имињата. До неодамна родот 

бил поделен на - габи со капа со сјајна површина познат како Ganoderma 

lucidum (сл.1), и габи со матна површина на капата, познат како Ganoderma 

applanatum (сл.2).  
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Филогенетските анализи, користејќи DNA секвенци, информации добиени од 

митохондријалната ssu rDNA, помогнало да се разјаснат и разберат врските 

меѓу видовите. [49] Родот може да се подели во шест групи: [50-53] 

 

· Група на Asian G. lucidum  (сл.1) 

· Група на G. applanatum   (сл.2) 

· Група на G. tsugae    (сл.3)  

· Група на G. colossus   (сл.4) 

· Група на G. meredithiae   (сл.5) 

· Група на G. resinaceum   (сл.6) 

            

    Слика1. Ganodеrma lucidum   

  Слика 2. Ganoderma applanatum  
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 Слика 3. Ganoderma tsugae 

 слика.4 Ganoderma colossus 

  Слика 5. Ganoderma  meredithiae  

 Слика 6. Ganoderma resinaceum  
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1.2.3  Други видови од родот Ganoderma во Р. Македонија  

 

Во Република Македонија систематски истражувања на родот Ganoderma 

досега не се вршени. Први миколошки истражувања во Р Македонија 

направени се од биологот проф. Никола Ранојевиќ во 1909 год., а во поново 

време истражувања вршеле проф. д-р М. Караделев и м-р Русевска 

истражувајќи габи во повеќе подрачја на Р Македонија. За хемискиот состав 

на плодните тела на габите пишува и Бауер-Петровска. Како што се гледа од 

прегледот на досегашните испитувања, миколошката дејност во Р 

Македонија постепено се интензивира почнувајќи од 1990 год. Во почетокот 

на 2001 год. започнала со работа и миколошката лабораторија на Институтот 

за биологија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Со 

истражувањата вршени во Р Македонија, се регистрирани следните 6 видa: 

G. lucidum (сл.1), G. applanatum (сл.2), G. resinaceum (сл.6), G. adspersum 

(сл.7), G. carnosum (сл.8),  G. pfeifferi (сл.9). [54] 

  

Овие видови се развиваат главно во основата на стеблата на разни 

листопадни и четинарски дрвни видови, а особено на Fagus (бука) и Abies 

(ела). Како најчест и широко распространет вид на територијата на Р 

Македонија кој се среќава во текот на целата година е Ganoderma 

applanatum, регистриран главно како сапроб на пенушки од Fagus. G. 

carnosum е најретко застапен вид, кој се среќава на четинарски дрвни 

видови, најчесто на Abies (ела). Ganoderma adspersum се развива на 

различни листопадни дрвја обично во парковите и зелените површини во 

урбаните средини. Ganoderma lucidum се развива на живи или мртви стебла 

од листопадни дрвја, најчесто на даб. Ganoderma pfeifferi е редок вид, познат 

само од 3 локалитети во Македонија и регистриран е главно на Fagus. 

Ganoderma resinaceum, пак, е познат од 4 локалитети во Македонија и се 

развива на разни листопадни дрвни видови. 

 



 13 

 Слика 7. Ganoderma adspersum  

 Слика 8 . Ganoderma carnosum  

 Слика 9.  Ganoderma pfeifferi  
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1.3  МЕДИЦИНСКА ГАБА Ganoderma lucidum 

 

Медицинската габа Ganoderma lucidum се смета за габа со веројатно најдолг 

рекорд на медицинска употреба и за една од најлековитите габи, позната 

како Линг Зи (Lingzhi, духовно растение) во Кина и Реиши или Манентаке (10 

000 годишна габа) во Јапонија.[4] 

Во минатото оваа габа симболизирала успех, бескрајна моќ, добра среќа, 

долговечност и добросостојба. Овој вид е широко распространет и во 

Северна Америка и Азија. Претставува лигниколна пореста габа, чија боја е 

од портокалово-бела во текот на развојот до сјајно црвена во својата зрела 

фаза. Медицинската габа Ganoderma lucidum има легендарна историја на 

употреба; многу од современите истражувања ја поддржуваат нејзината 

употреба поради значајната нутритивна моќ и фармаколошки ефект за 

најразлични состојби, од хронично воспаление па до лечење на различни 

типови рак. Нејзината  антиоксидативна моќ и  бројни терапевтски дејства, 

како што се позитивен ефект на функцијата на црниот дроб, подобрување на 

имунитетот, забавување на процесите на стареење го оправдуваат 

традиционалното име на медицинската габа Ganoderma lucidum – габа на 

бесмртноста.  [3-5, 55-59] 

 

1.3.1 Историја на медицинската габа Ganoderma lucidum 

 

Историски гледано, медицинската габа Ganoderma lucidum уште пред 2000 

год. е опишана како магична билка, симбол на среќата и благосостојбата, 

позната помеѓу народот како „“Ruizhi”, „Shenzhi” и „Xiancao”, што во буквален 

превод би значело добро расположение, виталност и енергија. [3, 4, 12, 24] 

Mедицинската габа Ganoderma lucidum (т.н. Реиши) (сл.1) се користела како 

животно важен еликсир, кој го поткрепувал здравјето и долговечноста. Овие 

својства на медицинската габа Ganoderma lucidum се забележани и опишани 

во медицинските и фармаколошките енциклопедии во Кина од легендарниот 

истражувач на билки, таткото на агрикултурата и медицината, Јан Ди Шенонг 

(Yan Di Shen nong Materia Medica).  [4] 
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Највисоко рангирани по своите медицински ефекти и без никакви несакани 

ефекти по човековото здравје биле габите од видот Ganoderma lucidum, кои 

биле поделени во шест групи според бојата на габите: 

црвена (akashiba), бела (shiroshiba), црна (kuroshiba), сина (aoshiba), жолта 

(kishiba) и виолетова (murasakishiba). [4, 12, 24, 56]  

 

Кај оваа габа била направена и категоризација според вкусот и намената, на 

пример, црвената габа е габа со горчлив вкус и се користела за болки во 

градите и подобрување на меморијата; сината габа е со кисел вкус, за 

подобрување на видот и функцијата на црниот дроб; жолтата е со сладок 

вкус, за стомачни болки, смирување на срцето и подобрување на спиењето; 

белите габи се со лут вкус, за смирување на кашлицата и заболувања на 

белите дробови; црните се со солен вкус корисни за бубрежни заболувања и 

прочистување на мозокот; а виолетовата габа  е со сладок вкус, добра за 

ублажување на болките од артритис и аритмија. [4] 

 

Славниот доктор Ли Ши Жен (Dr. Li Shi-Zhen) (1518-1593 год.) во својата 

книга „Голема енциклопедија на лековити билки“ (Bfan Chao Gang Moo- Great 

Pharmacopoeia, 1590 год.) ја сметал медицинската габа Ganoderma lucidum 

за најлековита од сите медицински билки, и ја рангирал дури и пред Жен-

шенот (Ginseng) кojа дотогаш важела за билка на долговечноста.  Д-р Ли ја 

препорачувал употребата на габата Ganoderma lucidum, како ефикасен лек 

во борба против многу болести, па и дури запишал дека долгорочното 

земање на Ganoderma lucidum создава здрав дух и здраво тело. Затоа 

габата Ganoderma lucidum ја нарекол ,,ЛЕК НА КРАЛЕВИТЕ”. [60] 

Производите од медицинската габа Ganoderma lucidum заземаат почесно 

лидерско место меѓу лековитите билки во Азија и нивното користење во 

светот станува сè поголемо. Производите се наоѓаат во форма на прашок, 

хербални лекови, чај.  Се произведуваат од различни делови од габата - 

мицелиум, спори, цело плодно тело. [3, 4, 13] 
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1.3.2 Класификација на видот Ganoderma lucidum 

 

Согласно класификацијата, видот Ganoderma lucidum (W.Curt,:Fr.) P. Karsten 

припаѓа на:  

 

Род: Ganoderma,  

Фамилија: Ganodermataceae,  

Ред: Polyporales,  

Класа: Agaricomycetes,  

Тип: Basidiomycota. [3,4]  

 

Плодното тело е со централно до странично поставена дршка. Шапката е со 

заострени маргини жолтеникава по боја, а кон внатрешноста со нијанси на 

портокалово-црвена и кафеава. Достигнува широчина и над 15 cm, а се 

карактеризира со сјаен изглед на површината. Во Македонија расте најчесто 

на дабови пенушки, но најдена е и на круша, црница и ела. Расте и привидно 

на почва. Чест вид е во дабови шуми. [6] 

Традиционални имиња на медицинската габа од видот Ganoderma lucidum 

се: Reishi (јапонски), Ling-zhi (кинески), Самовилска билка, Манентаке (10.000 

годишна билка), Дабова сјајница (српски), Фантомска печурка (заради тоа 

што многу ретко се наоѓа во природата), Небесна билка, Просветител на 

умот. 

Името Ganoderma lucidum доаѓа од грчкиот збор ganos – „сјајно” и derma – 

„кожа”, и латинскиот збор lucidum – што означува „брилијант, сјај, 

благосостојба”. Има облик на бубрег со сјајна црвена површина и дрвенеста 

структура. [3-5] 
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1.3.3. Хемиски состав на медицинската габа Ganoderma lucidum  

 

Медицинската габа Ganoderma lucidum содржи околу 400 различни 

биоактивни состојки, тоа се: тритерпеноиди, полисахариди, нуклеотиди, 

стероли, стероиди, масни киселини, протеини / пептиди и микроелементи кои 

имаат голем број фармаколошки ефекти, 16 видови амино киселини, 

органски киселини (главно фумарат), микро елементи (Ge, Fe, Р, Ca, Na, Zn, 

Se), антиоксиданси и антиоксидативни ензими (super oxide dismutase, SOD), 

metalloproteaselaccase, catalase, perotease, lignin peroxidase, glutathione 

peroxidase. Редовното користење на медицинската габа Ganoderma Lucidum 

помага да се намали оксидативниот стрес на организмот. [4,12] 

 

Повеќето габи во својот состав содржат и до 90% вода. Останатите 10 % 

отпаѓаат на 10-24% протеини, 2-8% масти, 3-28% јагленихидрати, 3-32% 

влакна, 8-10% пепел, витамини и минерали, калиум, калциум, селен, 

фосфор, магнезиум, железо, цинк и бакар како најчести минерали. [4,12] 

Нутритивната анализа на неиспарливи компоненти во Ganoderma lucidum 

медицинската габа е дадена во Табела 1.  

 

Табела 1.  Неиспарливи компоненти во G.lucidum [61] 

Неиспарливи компоненти во G.L                        % 

протеини                       7-8 

масти                       3-5 

хранливи влакна                        59 

Пепел                        1,8 

Јаглени хидрати                       26-28 
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1.3.4 Биоактивни компоненти на медицинската габа 

Ganoderma lucidum  

 

Повеќето габи се составени од дури 90% вода, а останатите 10% отпаѓаат на 

протеини, масти, јагленохидрати, влакна, витамини и минерали. Габите се 

богати и со биоактивни компоненти како терпеноиди, стероиди, феноли, 

нуклеотиди и други деривати, глукопротеини и полисахариди. [4] 

 

Ниската содржина на масти и високото количество незаситени масни 

киселини, ваквиот сооднос на масни киселини во габата Ganoderma lucidum  

ја вбројува во медицинска габа, корисна за здравјето на човекот. [4,18,59] 

Видовите на родот Ganoderma произведуваат бројни интра- и екстра-

клеточни соединенија со антимикробен потенцијал.  

 

Медицинската габа Ganoderma lucidum  содржи: полисахариди, пептоглукани, 

тритерпените, лектини, протеини, ензими и есенцијални масла, а нивната 

потентност зависи од екстракцијата и од методите на прочистување. Главни 

носители на потентноста и биоактивноста на оваа медицинска габа се 

полисахаридите, пептоглуканите и тритерпентеноидите, кои се трите главни 

физиолошко активни компоненти на оваа габа, чиј процентуален состав 

варира кај различните природни и комерцијални продукти од овој тип габа. 

[4,12,34,56,62]. 

 

Алкалоиди кои се изолирани од габата или  од спорите на медицинската габа 

Ganoderma lucidum се: холин, бетаин, гама-триметиламин етил бутират, 

ганоин I и II. [3,4,62] 

 

Протеините кои се наоѓаат во габата Ganoderma lucidum ги содржат сите 

амино киселини и посебно се богати со леуцин (leucine) и  лисин (lysine). [4] 

Прав од спорите од медицинската габа Ganoderma lucidum содржи 13-18 

видови на амино киселини како што се: аргинин, триптофан, D-аспарагинска 
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киселина, глицин, L-аланин, L-треонин, L-серин, глутаминска киселина, 

пролин и мала количина на метионин, луизин, леуцин, тирозин и 

фенилаланин. Есенцијалните амино киселини имаат удел дури и до 50% од 

вкупната содржина на амино киселини. Габата, исто така, содржи многу 

елементи во трагови вклучувајќи ги: манган, хром, бакар, магнезиум и 

сулфур. [12] 

 

Медицинската габа Ganoderma lucidum е единствениот познат извор на група 

тритерпени познати како ганодермни киселини кои имаат молекуларна 

структура слична на стероидните хормони. Исто така, таа е извор на 

најактивните полисахариди меѓу медицинските растенија.   

Овие комбинации од  активни компоненти покажуваат добри терапевтски 

својства, пред сè го подобруваат здравјето и состојбата кај човекот, како и 

заштита на организмот од разни заболувања, ја подобруваат кондицијата и 

виталноста на организмот во извршување на секојдневните животни 

активности. 

Полисахаридите и тритерпеноидите се двете најизразени биоактивни 

компоненти во медицинската габа Ganoderma lucidum, со докажан 

хемопревентивен и антитуморен ефект, потврден со бројни студии со in vitro 

експерименти и in vivo студии вршени на животни и луѓе.  [3,37,63]  

Во последните 3-4 децении, кога и поинтензивно се направени многу студии 

за оваа габа, покажале дека таа содржи дури 150 видови  тритерпени и околу 

50 видови полисахариди. Затоа, габата Ganoderma lucidum се смета за габа 

со широк спектар на различни фармаколошки дејствија. [3] 
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1.3.4.1  Ганодермна киселина 

 

Ганодермната киселина (сл.10) е класа тесно поврзана со тритерпеноидите 

пронајдени во медицинската габа Ganoderma lucidum . Mолекуларната 

структура е слична со стероидните хормони. Исто така, содржи и други 

состојки, кои често се наоѓаат во габите, вклучувајќи полисахариди (како 

бета-глукани), кумарин, манитол и алкалоиди. Стероли изолирани од габите, 

вклучувајќи ганодерол, ганоденеричка киселина, ганодериол, 

ганодерманнонтриол, луцидадиол и ганодермадиол. Хемиската формула на 

ганодермна киселина А е С30Н44О7 со  моларна маса од 516,67 g/mol.   

  

   

 

 

Сл.10 Ганодермна киселина А, состојка изолирана од медицинската габа 

Ganoderma lucidum. [35] 
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1.3.4.2 Тритерпени - тритерпеноиди 

 

Тритерпеноидите се состојка која на медицинските габи Ganoderma lucidum 

им дава горчлив вкус. Тритерпените се поткласи на терпените и имаат  

базична структура С30. Тритерпеноидите се состојат од 6 изопренски групи и 

имаат молекуларна формула C30H48. Обично имаат бела кристална форма. 

[64] 

 

Терпените се докажани дека поседуваат анти-воспалително, анти-туморно и 

хиполидемичко дејство. [4,48]. Примери за терпени се: ментол (monoterpene), 

и  β-каротен (tetraterpene); повеќето се алкени, иако некои содржат и други 

функционални групи. Овие соединенија се широко распространети во 

растителниот свет и се наоѓаат во прокариоти, како и во еукариотите. Многу 

растенија ги синтетизираат тритерпеноидите како дел од нивниот нормален 

раст и развој. Тритерпеноидите се наоѓаат во растенија и габи како што се: 

Гинко билоба (Ginkgo biloba), рузмаринот (Rosemarinus officinalis), Жен-сенг 

(Panax ginseng), и имаат потврдено позитивно дејство врз човековото здравје 

и кондиција. [4,65]  

Обично растенијата содржат големи количини тритерпеноиди во нивниот сок 

и плод, и нивното користење помага за подобрување на здравствената 

состојба.  

Генерално, сè уште малку се знае за моќноста што ја имаат 

тритерпеноидите, ензимите и биохемиските начини на делување при 

биосинтезата. Меѓутоа, постојат студии кои го потврдуваат дејството на 

тритерпеноидите при уништување на канцерогените клетки, а притоа 

заштитувајќи ги здравите клетки. 

 

Повеќе од сто високо кислородни и фармаколошко активни ланостански 

тритерпени се изолирани од медицинската габа Ganoderma lucidum. Некои 

од овие тритерпени се изолирани пред 20 години и првично именувани како 

ганодерска киселина U,V,W,X и Y. Истите покажале цитотоксичност против 
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хепатома клетки in vitro. Новите истражувања покажале дека  ганодеричките 

киселини А и Ц ја инхибираа фарнесил протеинска трансфераза, важен 

ензим за активација на онкопротеинот Ras, одговорен за клеточната 

трансформација. [66]  

 

Екстракцијата на тритерпеноидите вообичаено се врши со метанол етанол, 

ацетон, хлороформ, етер или во смеса од овие растворувачи. Екстракциите 

можат да бидат прочистени со неколку делбени методи, вклучувајќи ја 

нормалната и повратната фаза (reverse-phase HPLC). [67]  

 

Прв тритерпеноид изолиран од медицинската габа Ganoderma lucidum се 

ганодермна киселина (ganoderic acids) А и Б, идентификувани од Кубота и 

соработниците во 1982 год. [84]. Од тогаш повеќе од 100 тритерпеноиди со 

позната градба и моларна структура биле пронајдени во медицинската габа 

Ganoderma lucidum. Повеќето од овие биле пронајдени во медицинската габа 

Ganoderma lucidum , биле уникатни и препознатливи само за неа; од нив 

најважни се:  ганодермната (ganoderic) и луцидеричната (lucidenic) киселина, 

како и другите киселини како што се, ганодералната (ganoderals), 

ганодериолна (ganoderiols), и ганодермичката (ganodermic). [68,69].  

 

Тритерпеноидите кај медицинските габи Ganoderma lucidum, во својата 

хемиска структура се базираат на ланостанот (lanostane), кој е метаболит на 

ланостеролот (lanosterol), а нивната биосинтеза се базира на циклични врски. 

[3,4] Составот на тритерпеноидите е различен во зависност во кој дел од 

габата се наоѓа, како и од периодот на растење.  

Во шематскиот приказ (сл.11) на хемиската структура на ланостеролот, 

можат да се видат и 3-те изолирани тритерпени од медицинската габа 

Ganoderma lucidum, претставени како ганодермна киселина Б, луцедична 

киселина Б и Ганодерол.  
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сл.11. Хемиска структура на ланостеролот и 3-те тритерпени изолирани од 

Ganoderma lucidum  габата. [4] 

 

Ганодермните киселини од медицинската габа Ganoderma lucidum помагаат 

во ублажувањето на алергиите на тој начин што инхибираат ослободување 

хистамин, го подобруваат искористувањето на кислород и ја подобруваат 

функцијата на црниот дроб. Ганодермните киселини го намалуваат крвниот 

притисок, нивото на липопротеини со ниска густина (LDL), како и нивото на 

триглицериди во крвта. Овие специфични тритерпени, исто така, помагаат да 

се намали насобирањето (згрутчувањето) на тромбоцитите во крвните 

садови, што е важен фактор во намалување на ризикот за коронарна 

артериска болест. Медицинските габи Ganoderma lucidum помагаат во 

регулација на целокупниот телесен метаболизам, обезбедуваат нормално 

функционирање на сите органи, вклучувајќи го и мозокот, па поради тоа 

покрај другите титули медицинската габа Ganoderma lucidum ја носи и 

титулата „Просветлувач на умот“. 
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1.3.4.3 Полисахариди и пептидоглукани  

 

Габите се значително богати со високо-молекуларни полисахаридни 

структури и биоактивни полиглукани, кои се пронајдени во сите делови на 

габата. Полисахаридите претставуваат најразновидни биолошки 

макромолекули со широк спектар на физико-хемиски својства.  

Полисахаридите ja зголемуваат активноста на имунолошките клетки – 

макрофаги и лимфоцити и имаат широко поле на биоактивност, вклучувајќи 

анти-воспалително, имуностимулативно дејство, анти-туморно, 

хипогликемично и анти-улцерно [3,4,58,70] 

Најразлични полисахариди екстрахирани од телото на габата, спорите или 

мицелата се идентификувани. G. lucidum полисахаридите (GL-PSs) 

поседуваат широк спектар на биокативни компоненти вклучувајќи анти-

воспалителни, хипогликемиски, анти-туморни и имуностимулирачки ефекти. 

Полисахаридите вообичаено се добиваат од габата со екстракција со топла 

вода, а потоа со таложење со етанол или метанол. [4]  

Полисахаридите од медицинската габа Ganoderma lucidum (GL-PSs) се 

хетерополимери и можат да содржат целулоза, маноза, галактоза и фуктоза 

во различни конформации. [4] 

 

Неколку биоактивни пептоглукани се изолирани од медицинската габа 

Ganoderma Lucidum, како β- глуканите (beta-glucans) кои се полисахариди на 

D-гликозниот мономер поврзан во β-гликозниот синџир. Најчести форми се 

среќаваат како целулоза во растенијата, обвивка на зрното од житните 

растенија (трици), во клеточниот ѕид на пекарскиот квасец, кај некои габи, кај 

некој видови печурки и бактерии. Пептоглуканите главно покажуваат 

антивирусна активност. [71] 

Исто така се изолирани и други биоактивни пептидоглукани од G. lucidum, 

како што се:  G. lucidum proteoglycan (GLPG) кој поседува антивирусно 

дејство, потоа G. lucidum immunomodulating substance (GLIS), GL-PS peptide, 

и др. [4,56] 
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1.3.4.4 Протеини 

 

Имуномодулаторните протеини од габите (FPIs- Fungal Immunomodulatory 

proteins) се биоактивни состојки на видот Ganoderma кој го модулираат 

имунолошкиот систем. Овие протеини (FPIs) ги стимулираат различните 

клетки и клеточните компоненти кои го подобруваат имунолошкиот систем. 

Некои од молекулите и клетките на кои делуваат овие протеини се Т и Б 

лимфоцитите, клетките природни убијци, макрофагите и регулацијата на 

моноцитите. [72]  

Имуностимулацијата од овие протеини предизвикува зголемување на 

стимулацијата на молекулите и главниот хистонски комплекс (МНС- major 

histone complexes) кои помагаат да се креира силен имунолошки систем. [73]   

Биоактивниот протеин LZ-8  добиен од мицелијата на медицинската габа 

Ganoderma lucidum ѝ дава предност на оваа габа да биде употребувана како 

имуносупресив. [74]   

 

1.3.4.5 Минерали во медицинската габа Ganoderma lucidum   

 

Големо внимание кон медицинската габа Ganoderma lucidum било 

предизвикано и поради високата содржина на германиум (Germanium) во 

Ganoderma spp., највисока концентрација од (489 μg/g) меѓу минералите 

детектирани во медицинската габа Ganoderma lucidum од целото тело 

собрано во природата (див вид).  

Иако германиумот (Ge) не е суштински елемент, тој и во мали дози покажува 

имунопотенцијал, антитуморни, антиоксидативни и анти мутантни 

активности. [75-77] 

Медицинската габа Ganoderma lucidum  содржи органски германиум што е за 

4-6 пати повеќе отколку во женшенот и слободно може да се каже дека 

медицинската габа Ganoderma lucidum  е најголемиот природен извор на 

органски германиум. [77] 



 26 

Постојат студии кои докажале дека германиумот ја враќа нормалната 

функција на Т и В лимфоцитите, директно стимулирајќи ја продукцијата на 

интерферонот. Интерферонот е многу силен антиканцерогенен агенс, тој го 

стимулира пак растот и созревањето на НК клетките (клетки природни убијци 

NK), од кои се развиваат антитела, со самото тоа се развиваат и антитела за 

борба против канцерогените клетки.  

 

Селенот (Se) во медицинската габа Ganoderma lucidum може да биде во 

содржина и до 72 (µg/g) во сува маса на грам од габата. Тој може да изврши 

биотрансформација од 20-30% во неорганскиот селен содржан во супстратот 

при созревање, во селен - содржан во протеин. [78,79] 

Во медицината одамна ѝ се познати позитивните ефекти на селенот. Тој е 

важна супстанца во борба против тумори и рак, како и против ХИВ, но и 

други сериозни заболувања. Селенот делува како антиоксиданс против 

слободните радикали кои ја оштетуваат ДНК. Во комбинација со витамин C и 

E, претставува заштита од инфекции и стареење. Ја подобрува работата на 

црниот дроб, обезбедува заштита од срцеви заболувања, таложење на 

маснотии и токсини, дури го неутрализира алкохолот и последиците од 

пушењето. Овие активни компоненти докажано е дека ги зајакнуваат 

имунолошките клетки, а со тоа и целиот имунолошки систем. [80] 
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1.3.5 Терапевтски дејства, научни  и клинички истражувања на 

медицинската габа Ganoderma lucidum  

 

Ganoderma lucidum e медицинска габа. Докажано е дека редовно користење 

на медицинската габа Ganoderma lucidum може да помогне во спречување и 

надминување на многу здравствени состојби, делувајќи на имунолошкиот, 

нервниот, ендокриниот и кардиоваскуларниот систем, како и  да се подобри и 

кондицијата на организмот. [4]   

Габите се користат како имунорегулатори [18,24,33-35], против инфекции, 

како пребиотици и антиоксидативни ефекти [31,35-38], заштитна улога на 

црниот дроб [24], цитосатички активности [18,38], анти-туморни и анти-

канцерогени активности [31,34,39-46], анти-метастатички ефекти, 

невролошки ефекти, анти-ХИВ. [3,12,35] 

 

Плодното тело на медицинската габа Ganoderma lucidum било користено 

уште од античко време за третман на повеќе болести, вклучувајќи: 

хепатитис, артритис, нефритис, бронхит, астма, атеросклероза, 

хипертензија, рак и гастричен улкус.  

Зајакнувањето и модулирањето на имунолошкиот систем е клучната 

способност на медицинската габа Ganoderma lucidum. Постојат значајни 

докази за поддршка на имуностимулирачките активности на медицинската 

габа Ganoderma lucidum преку поттикнувањето на цитокините и подобрување 

на имунолошката активност [42]. 

Модерните истражувања за овој тип габа ги потврдиле досегашните 

традиционални знаења за лековитото дејство и објавиле листа на 

медицинските ефекти на екстрактот од медицинската габа  Ganoderma 

lucidum како што се: имуномодулаторно, антиоксидативно, антитуморно, 

антимикробно, кардиоваскуларно, антиалергено, хепатопротективно, 

антидијабетично итн (сл.12). [4,32,37,38,47,58-612,81-91]  
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Слика 12. Делувањето на Ganoderma lucidum медицинската габа. [58] 

Медицинската габа Ganoderma lucidum е докажано дека има широк спектар 

на фармаколошки дејства. Подолу е даден краток преглед на некои од тие 

дејства (Табела 2.). [32] 
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Табела 2 .Терапевтски својства на медицинската габа G. lucidum [32]   

 

ПРИМЕНА РЕФЕРЕНЦИ 

А. Имуномодулаторни ефекти Chang, 1994 

1 Антиканцер Mizuno, 1995a, 1995b, 

1995c 

2 Антивирални (н.пр. Анти - ХИВ) Kim et al, 1994 

3 Антибактериски Yoon et al, 1994 

4 Терапија при автоимуни заболувања Chang, 1993, 1994, 1996 

Б. Кардиовакуларни заболувања  

1 Коронарна дилатација и зголемување на 

коронарна циркулација 

Soo, 1994, 1996 

2 Против згрутчување на крвта и создавање 

масни наслаги 

Chang & But, 1986 

В. Канцер терапија  

1 Одржување на бројот на бели крвни зрнца Chang, 1994; Soo, 1994 

2 Подобрување на имунолошкиот систем Soo, 1996 

3 Намалување на токсичните ефекти од 

хемотерапијата и елиминација на 

леукопенија предизвикана од 

хемотерапија 

Chang & But, 1986; Hu & 

But, 1987; Chen & Yu, 1993; 

Mizuno, 1995b, 1995c 

4 Спречување на повторно враќање на 

болеста 

Chang, 1994 

Г. Повлекување на канцер и хепатит Б Ventura & Masserli, 1987; 

Chang, 1993; Mizuno, 

1995a, 1995b, 1995c 

Д. Зголемување на оксигенација  
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1 Ослободување од симптомите на страв од 

височина, главоболки, зашеметеност, 

гадење и несоница.  

Dharmananda, 1988 

2 Ослободување од симптомите на 

недостиг од кислород предизвикан од 

затнување на коронарните артерии од 

наслаги, спазми или згрутчување 

Mizuno, 1995  

Ѓ. Против стареење, против слободни 

радикали 

Mizuno, 1995a, 1995b, 

1995c 

Е. Анти-дијабетно дејство Gunde-Cumerman, 1999 

Ж Други примери  

Користење во комбинација со други 

медицински третмани 

 

1 Физичко вежбање Alexeev & Kuplin, 1993 

2 Зголемување на работниот капацитет Mizuno, 1995a, 1995b, 

1995c 

3 Брзо враќање на нормална физиологија Mizuno, 1995a, 1995b, 

1995c 

   

  

Огромното присуство на слободни радикали во животната средина доведува 

до оксидација на биолошки молекули и промена на нивната функција, како и 

до пероксидација на клеточните мембрани, чии последици водат до клеточна 

смрт и појава на различни деструктивни заболувања, првенствено канцер и 

кардиоваскуларни. Екстракти од многу габи биле изучувани со цел да се 

открие нивниот значаен антиоксидативен потенцијал. Разни екстракти на 

медицинската габа Ganoderma lucidum имаат силни антиоксидативни 

својства кои се должат на присуството на полисахариди, пептиди, 

полисахарид-пептид комплекс и фенолни соединенија. [38] 
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Научните истражувања низ историјата ги докажале и  вредните нутритивни 

состојки и терапевтските бенифити што ги има медицинската  габа 

Ganoderma lucidum, фитохемиските евалуации на биоактивните компоненти 

биле испитувани пред се во Кина, Кореја, Јапонија и САД [91], но, се вршени 

експерименти и во Европа и Индија, каде исто така се докажале лековитите 

својства на медицинската габа Ganoderma lucidum  

Голем број биоактивни компоненти биле идентификувани од медицинската 

габа G. lucidum и сродните видови, како што се полисахаридите, 

тритерпеноидите, стеролите, лецитинот и неколку протеини, кои имаат 

лековити својства при лекување и превенција на различни заболувања. 

Повеќе од 130 деривати од ганодермната киселина биле изолирани и 

идентификувани во спорите, телото на целата габа и култивираната 

мицелија од медицинската габа Ganoderma lucidum во изминатите 2 

децении.  

Некои тритерпеноиди од медицинската габа Ganoderma lucidum покажале 

инхибиторни ефекти против вирусот на сида, но не сите изолирани 

тритерпеноиди покажале таков ефект. [92] 

 

Покажано е и дека ганодеманитолот (GNDT), кој е прочистен тритерпеноид 

од медицинската габа Ganoderma lucidum, делува директно на карциномните 

клетки и го спречува растот на истите. Во заклучокот од добиените  

резултати покажале дека  ганодерманитолот (GNDT) би можел да биде 

потенцијален хемотерапевтски агенс за лекување карцином на дебело 

црево. [88] 

Воспалителниот рак на дојка е најсмртоносната и најраспространета форма 

на рак кај жените. Брзото ширење на карциномот на дојка доаѓа од неговата 

способност да го нападне на лимфниот систем и брзото зголемување на 

туморската маса. [41] 

 

Во 2011 год. е објавена студија на ефектот на полисахаридите и 

тритерпеноидите од медицинската габа Ganoderma lucidum врз 
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карциномните клетки при третман на рак на јајчници. Во оваа студија, 

научниците испитувале дали медицинската габа Ganoderma lucidum 

предизвикува анти-туморен ефект преку потиснување на клеточниот раст и 

поттикнување антиоксидативна детоксикациска активност во човечкиот 

организам. Резултатите покажале дека медицинската габа Ganoderma 

lucidum го инхибира растот на канцерогените клетки и ја нарушување 

прогресијата на клеточниот циклус преку одредување на регулирањето на 

циклин Д1. Овие наоди укажуваат дека медицинската габа Ganoderma 

lucidum поседува хемотерапевски потенцијал, кој придонесува и за нејзините 

ефекти врз целокупното здравје. Тоа понатаму укажува дека медицинската 

габа Ganoderma lucidum може да има клиничка апликација, како додаток во 

хемотерапијата. [87]. 

Постојат студии кои покажуваат дека медицинската габа Ganoderma lucidum 

се користи и за третман на рак на кожата. Имено, УВ зрачењето од 

сончевиот спектар индиректно дејствува на оштетување на ДНК во живите 

организми, а екстракт од медицинската габа Ganoderma lucidum покажал 

радио-заштитна улога. Истото било докажано и со земање на медицинската 

габа Ganoderma lucidum преку исхраната. Медицинските габи Ganoderma 

lucidum,го подобруваат имунитетот кај пациентите кои се подложени на 

радиотерапија. [24]  

Инаку, Кинезите и Јапонците ја користеле оваа габа за разубавување на 

кожата и косата. 

 

Дел од научните студии биле насочени кон споредување на различни делови 

од телото на медицинската габа Ganoderma lucidum (целото плодно тело од  

габата, капата и телото),  како и Ganoderma lucidum  спорите (мелени и 

немелени спори), и нивното антитуморно и имуномодулаторно делување врз 

лабораториските глувци со С-180 сарком. Екстрактите добиени со топло 

водна екстракција на различни делови на медицинската габа Ganoderma 

lucidum  или  спорите од габата, кои биле орално вметнати во лабораториски 

глувци со сарком дале резултати дека екстрактот од Ganoderma lucidum 

мелените спори поседуваат посилна инхибиторна активност врз растот на  

саркомот, во споредба со екстракт од целото плодно тело, капата (pileus) и 
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телото на медицинската габа Ganoderma lucidum. Ова е прва компаративна 

студија на имуномодулаторни активности на Ganoderma lucidum мелени 

спори и екстракт од целото тело од медицинската габа Ganoderma lucidum. 

[93] 

 

Повеќето студии што досега се извршени ги потврдиле  бенифитите и 

потентноста на медицинската габа Ganoderma lucidum врз човековото 

здравје, како: Имуно модулирачки (Био-модулатор), антиалергиски, 

антиоксидански, антитуморски, антивирусни, антиинфламторни, кардио 

васкуларно (топење на тромбни наслаги, регулирање на крвниот притисок), 

хепаро протектор и детоксификатор. [4] Посебно внимание привлекуваат 

нивната употреба во западните земји бидејќи првичните студии покажале 

добри резултати во користењето на оваа габа при третман на коронарно-

срцеви заболувања, хипертензија, артритис, мускулна дистрофија, хепатит 

Б, хроничен бронхитис. [12,24] 

 

1.3.5.1     Антитуморно делување на медицинската габа G. lucidum 

    

Карциномот претставува светска водечка причина за смрт во светот и покрај 

сеопфатниот напредок во рана дијагноза на болеста и хемотерапија, и 

понатаму останува еден од главните светски здравствени предизвици и 

потрага по нови фармаколошки решенија. Како дел од потрагата по нови 

хемопревентивни и хемотерапевтски агенси, се евалуирани стотици 

растителни видови, вклучувајќи и габи. Ова резултира со изолација на 

стотици биоактивни молекули од различни видови габи, вклучително и 

Ganoderma видови кои покажале антитуморна активност [94.] 

Многу полисахариди и тритерпени, двете големи групи на биоактивни 

соединенија во медицинската габа Ganoderma lucidum, покажале 

хемопревентивна и антитуморна активност, како што е докажано со бројни in 

vitro експерименти и испитувања вршени на животни и луѓе во in vivo студии. 

[3,4,95] 
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Научниците тестирале голем број габи, пример од типот basidiomycetes, од 

кој медицинската габа Ganoderma lucidum, се покажала како најефективна во 

уништувањето на карциномните клетки. [96]   

Медицинската габа Ganoderma lucidum индуцира затворен клеточен циклус и 

апоптоза во различни туморни клетки кај луѓето и кај глодарите вклучувајќи 

лимфоцитна леукемија кај глувците и Луис карцином на белите дробови 

(LLC) [44]  леукемија кај човекот [47]  карцином на црниот дроб [97],  

карцином на дојка [66], карцином на простата [45,83,97], карцином на грлото 

на матката и белите дробови. [83]   

 

1.3.5.2 Имуномодулаторнo делување на медицинската габа G. lucidum 

 

Силен имунолошкиот систем е прв важен услов за здравјето на човекот. 

Многу болести настапуваат со слабеењето на имунолошкиот систем, се 

нарушува рамнотежата во организмот и се создаваат услови за развивање 

на разни болести, на пример, Hepatitis вирусот предизвикува стврднување на 

црниот дроб и рак на црниот дроб. Helicobacter pylori вирусот предизвикува 

чир на желудникот, Human papilloma вирусот (HPV)  предизвикува 

цервикален карцином кај жената,  додека, пак, Epstein-barr вирусот 

(EBV) предизвикува рак на носната шуплина. 

Агенси кои го подобруваат функционирањето на имунолошкиот систем на 

човекот може да го подобрат здравјето предизвикувајќи зголемена отпорност 

на организмот, а со тоа и отстранување на малигните или премалигните 

клетки. Многу производи на медицинската габа G. lucidum се промовирани 

како имуномодулаторни агенси. [4] 

Различни компоненти на медицинската габа G. lucidum се покажале во 

подобрување на пролиферацијата и созревањето на Т и Б лимфоцитите, 

мононуклеарните клетки на слезината, НК клетките (клетките убијци) и 

дендричните клетки, in vitro во култури и in vivo во животни. [12,98] 
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1.3.5.3 Кардиоваскуларен систем и циркулаторни блокади   

 

Модерниот и динамичен начин на живеење изобилува со стрес, намалени 

физички активности и нездрав начин на исхрана, консумирајќи брза храна 

без нутритивни вредности и полна со нездрави транс масти. Од тие причини 

доаѓа до појава на зголемена количина на холестерол и липиди во крвта, при 

што не може да се се транспортира кислород и хранливи материи до сите 

органи, токсините не можат да се исфрлаат од организмот, доаѓа до 

циркулаторни блокади во целиот кариоваскуларен систем. Ваквата состојба 

се манифестира со висок крвен притисок, мозочен удар, целосна блокада на 

срцето и крвните садови,  па дури и смрт.  

Во овој случај, со отстранување на циркулаторната блокада може да се 

подобри циркулацијата и да се изврши детоксификација на организмот. 

Екстрактот од медицинските габи Ganoderma lucidum е многу ефикасен во  

подобрувањето на циркулацијата на крвта. Тој ги отстранува циркулаторните 

блокади снижувајќи го нивото на холестерол и липиди во крвта, и притоа 

зголемувајќи ја плазмената концентрацијата на липопротеинот со голема 

густина (HDL- High Density Lipoprotein) која  со помош на тритерпеноидите и 

аденозин монофосфатите (amp) врши чистење на наслагите во крвните 

садови. [99] 

 

1.3.5.4 Вегетативен нервен систем и крвен притисок 

 

Истражувањата спроведени за делувањето на екстракт од медицинските 

габи Ganoderma lucidum  врз кардиоваскуларниот систем покажале 

резултати кои се однесувале на делувањето на  екстрактот врз целиот КВ 

систем. Пред сè со  делувањето на  симпатичкиот нервен систем како дел од 

автономниот (вегетативен)  нервен систем, што доведува до намалување на 

напнатоста на целиот организам, а со самото тоа и со  со намалување и 

регулирање на крвниот притисок. [100] 
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1.3.5.5 Делување на медицинската габа G. Lucidum како антиалергенс 

 

Кога човековиот ослабен и дебалансиран имунолошки систем е нападнат од 

некој алергенс, имунолошкиот систем произведува многу повеќе антитела 

отколку што реално се потребни, тие антитела го напаѓаат и туѓото тело, но и 

другите ткива на човековото тело. Хроничниот бронхит, бронхијална астма, 

дерматит, синусит, хепатит, нефрит итн. се најтешки состојби за лечење. Тие 

се поврзани со алергии и најчесто се третираат со природен кортизон кој го 

произведува нашето тело.  

За целосно отстранување на проблемот, потребно е да се отстрани 

иритирачката материја од организмот, но и вишокот антитела кои ги 

произвел човековиот организам. 

До денес медицината нема соодветно решение и се фокусира на сузбивање 

на симптомите на астма и алергии, а не на причините за таквата состојба. 

Современиот пристап и истражувањата не ја земале предвид природната 

одбрана и механизмите на делување на организмот. 

 

Медицинската габа Ganoderma lucidum со својот уникатен спектар на 

соединенија и биоактивни компоненти, делувале анти-хистамински и ги 

намалувале алергиските реакции, предизвикани од астма или алерген, 

притоа е заклучено дека со редовно земање  може да се создаде силен 

имунолошки систем и да се врати нормална рамнотежа помеѓу 

имунолошките клетки Т-helper (TH1и TH2), кај пациенти со хистаминско 

нарушена имунолошка состојба [81]. 

 

Ganoderma lucidum  медицинската габа содржи висока концентрација на 

ланостан (lanostan) кој ја смирува прекумерната активност на имунолошкиот 

систем, и го спречува да произведе прекумерна количина на антитела.  
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1.3.5.6 Медицинската габа Ganoderma lucidum како антиоксиданс  

 

Консумирањето овошје, зеленчук и габи богати со антиоксиданси може 

превентивно да делува против канцерогените клетки и други хронични 

заболувања. Антиоксидансите ги штитат клетките од оксидативна 

деградација, го намалуваат ризикот од мутации и карциногенеза на 

имунолошките клетки овозможувајќи да се одржи силен имунолошки систем. 

Различните компоненти на медицинската габа G. lucidum, особено 

полисахаридите и тритерпеноидите, покажуваат антиоксидантна активност in 

vitro. [4,5,36] 

 

Научниците Ои и Лиу објавиле дека протеински врзани полисахариди 

(protein-bound polysaccharide PBP) и полисахаридни-пептидни комплекси 

имаат способност да го имитираат ендогениот антиоксиданс-ензим- Супер 

оксид дисмутаза (SOD) in vivo  на животни кои имаат карцином. Тие 

полисахариди,  исто така, се опишани и како заштитници на имунолошките 

клетки од оксидативно оштетување. Медицинската габа Ganoderma lucidum 

содржи повеќе ензими, како лаказа (laccase-Lac), магнесе пероксидаза 

(magneseperoxidases-MnP), металопротеаза (metalloprotease), каталаза 

(catalase), циклооксигеназа (cyclooxygenase 2 (COX)-2), лигнин пероксидаза 

(LigninPeroxidases-LiP), протеаза (proteases), глутатион пероксидаза 

(glutathione peroxidase) и супер оксид дисмутаза (SOD). [4,49,91] 

 

Со најизразена потентност е антиоксидантниот ензим СОД (ЅОD), кој го 

забавува процесот на стареење, делува како антиоксидативна одбрана на 

сите клетки кои се изложени на влијанието на слободните кислородни 

радикали, ги штити клетките од ДНК и јонизирани радијациски, протеински и 

липидни оштетувања. Тоа значи дека СОД ензимот ги претвора слободните 

кислородни радикали во кислород и помалку токсични соединенија – 

водород пероксид (hydrogen peroxide). Редовното користење на 

медицинската габа Ganoderma Lucidum помага во намалување на 

оксидативниот стрес. 
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Полисахаридите и полипептидите пронајдени во медицинската 

габа Ganoderma lucidum можат ефективно да го забават стареењето преку 

следниот механизам: ја подобруваат ДНК синтезата во нуклеусот (јадрото) 

од клетката и го зголемуваат бројот на делби на клетките, што резултира со 

забавување на процесот на стареење. Истражувањата покажале 

дека медицинската габа  Ganoderma lucidum  ја подобрува синтезата на 

нуклеинската киселина и протеините во крвната плазма, црниот дроб и 

коскената срж, затоа ефектно го спречува стареењето. [4] 

 

1.3.5.7 Делување на медицинската габа Ganoderma lucidum на 

панкреасот и дијабетесот 

 

Едно од заболувањата предизвикани од стресниот начин на живеење, 

неправилната исхрана, прекумерната телесна тежина и недостигот на 

телесна активност  е шеќерната болест - дијабет.  

Неколку компоненти присутни во медицинската габа G. lucidum можат да 

имаат хипогликемичен ефект, а тоа се полисахаридите, протеоглуканите, 

протеините и тритерпеноидите. In vitro истражувањата покажуваат дека 

протеинот tyrosine phosphatase 1B, е перспективен терапевтски агенс при 

третманот на пациенти со дијабет, а протеоглуканите од медицинската габа 

G. lucidum можат да го произведат тој ензим. 

Резултатите од различни научни истражувања покажале дека редовното 

земање од медицинската габа Ganoderma Lucidum помага во регулирање на 

нивото на шеќер во крвта. [4,12] 
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1.3.5.8. Делување на медицинската габа Ganoderma lucidum врз 

црниот дроб 

 

Топловодна или вода-етер- екстракција од плодното тело од  медицинската 

габа Ganoderma lucidum има хепатопротективен ефект и заштитна функција 

врз црниот дроб предизвикани од јаглерод тетрахлорид, давајќи го орално 

или интравенски кај лабораториските глувци. [4] 

Мерните маркери за оштетувањето на црниот дроб ги вклучуваат ензимите 

аспартат и аналин трансаминазе (aspartate and alanine transaminases (AST и 

ALT) и лактат дехидрогензае (lactate dehydrogenase (LDH). Една активна 

компонента од екстрактот од медицинската габа Ganoderma lucidum се 

издвoјувала по својата активност и е идентификувана како ганодермна 

киселина А. Пронајдено е дека оваа компонента има потенцијален 

инхибиторен ефект врз β-глукоронидазе, и делува хепатопротектирачки. [4] 

 

Полисахариди екстрахирани од медицинската габа Ganoderma lucidum 

покажале резултати на подобрување на функцијата на црниот дроб зафатен 

со цироза.  

Ефектите од земањето на медицинската габа Ganoderma lucidum можат да 

се видат и пред и по чистењето на црниот дроб, со анализа на крвта и 

параметрите на ензимите АСТ и АЛТ. Медицинската габа Ganoderma lucidum 

редовно се препорачувала од страна на кинеските лекари при лечење на 

хроничен хепатитис. Резултатите од едно истражување во Јапонија 

покажале дека земањето на медицинската габа Ganoderma lucidum  во 

траење од неколку недели кај пациенти болни од хепатитис дава стапка на 

излекување дури и до 70–90%. [60,101]. 
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1.3.5.9 Делување на медицинската габа Ganoderma lucidum  врз  

вирусни и бактериски инфекции 

 

Постојат повеќе истражувања за делувањето на медицинската габа 

Ganoderma lucidum врз вирусните и бактериските инфекции, и тоа која 

состојбата го запира развивањето на вирусите и инфекциите, а притоа да не 

ги оштетува здравите клетки и ткива. Истражувањето и откритието на 

делувањето на медицинските габи и растенија меѓу првите го дефинирале 

научниците Васер и Вајс (Wasser и Weis). [4,12,23] 

Истражувањата покажале дека водо-метанолните екстракти од 

медицинската габа Ganoderma lucidum покажале ефект на запирање на 

развојот на вирусите од типот херпес симплекс тип 1 и 2  (herpes simplex virus 

type 1 (HSV-1), herpes simplex virus type 2 (HSV-2), и стоматитис вирусот 

(vesicular stomatitis virus (VSV). [61] 

Слични резултати добиле и научниците користејќи екстракт од мицелијата 

(семето) на медицинската габа Ganoderma lucidum [89], додека, пак, 

хлороформен екстракт од Ganoderma lucidum е испитуван дека поседува 

антибактериското делување врз грам-позитивните бактерии (Bacillus subtilis, 

Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis) и грам-негативните бактерии 

(E.coli, Pseudomonas aeruginosa).  

По извршените истражувања и лабораториските испитувања, потврдено е и 

дека екстрактите од медицинската габа Ganoderma lucidum се поефикасни од 

антибиотиците за некои бактерии како што се: E.coli, Micrococcus luteus, S. 

aureus, B. cereus, Proteus vulgaris и Salmonella typhi, а на другите бактерии се 

помалку ефикасни. [4] 

Потребни се и понатамошни истражувања и добро дизајнирани клинички 

испитувања со цел да се утврди целосното делување на екстрактите од 

медицинската габа Ganoderma lucidum.  [12] 
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2.0  ЦЕЛ  НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 
 

 

Имајќи го предвид растечкиот интерес за природни извори на биоактивни 

компоненти на глобално ниво, габите  претставуваат огромен ресурс за 

проширување на спектарот на компоненти од природни извори кои би 

можеле да најдат примена во терапевтски цели. Ганодермните киселини 

се секундарни метаболити од групата тритерпеноиди идентификувани кај 

габите од родот Ganoderma. Резултатите од повеќе студии потврдуваат 

дека тритерпеноидите во составот на габата Ganoderma lucidum, заедно 

со полисахаридите, се главни биоактивни компоненти одговорни за 

нејзините позитивни терапевтски својства: имуномодулирачки, 

антиалергиски, антиоксидантски, антиканцерогени, антивирусни, 

антиинфламторни, ја подобрува работата на кардиоваскуларниот систем 

и дејствува како хепаро протектор и детоксификатор. [4,29,34,35,44,50-

53,55-63] 

 

Во согласност со претходното, целта на истражувањето на овој 

магистерски труд беше да се испита присуството на секундарниот 

метаболит ганодермна киселина А во различни примероци подготвени од 

медицинската габа Ganoderma lucidum. Освен идентификацијата и 

квантификацијата на испитуваната компонента, во трудот е даден и 

детален преглед на литературните податоци кои се однесуваат на 

нејзиното биоактивно дејство и терапевтскиот потенцијал. За 

идентификацијата и квантификацијата на ганодермната киселина во 

екстрактите беше користена соодветна инструментална техника - 

високоефикасна течна хроматографија (HPLC/DAD систем). 
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Определувањето на ганодермната киселина А во ова истражувањето 

беше спроведено кај: 

 

I. Екстракти добиени од целото плодно тело на габата Ganoderma 

lucidum, и тоа кај култивирани примероци и кај примероци од габата 

колектирани од природата (диви габи); 

II. Екстракти добиени од комерцијални препарати кои можат да се 

набават на македонскиот пазар, а содржат цело плодно тело или делови 

од плодното тело на габата Ganoderma lucidum;  

III. Екстракти од други 4 вида габи од  родот Ganoderma: G.carnosum, 

G.adsperum, G.lipiense sym. аpplamatum и  

G.resinaceum, собрани на територијата на Република Македонија (диви 

видови). 

 

Резултатите од истражувањето овозможуваат подобро запознавање со 

составот на медицинската габа Ganoderma lucidum, која расте природно и се 

култивира во Р Македонија, во насока на промовирање и подигање на свеста 

за употреба на макрофунгите како посебно царство на организми кои можe 

позитивно да влијаат врз човековото здравје и виталност. 
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3.0 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ДЕЛ 
 

Анализите се правени во Институтот за Фармакогнозија во лабораторијата за 

Фитохемија на Фармацевтскиот факултет при УКИМ - Скопје. 

За реализација на предметот на истражување испитувањето беше насочено  

кон: 

· Подготовка на миколошкиот материјал 

- колектирање и таксономска идентификација на макромицетите, 

- сушење и екстракција на материјалот.  

 

· Идентификација и квантитативно определување на содржината 

на ганодермна киселина А во габните екстракти 

 

· Обработка и анализа на добиените резултати 
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3.1 МАТЕРИЈАЛИ 
 

Испитуван миколошки материјал и комерцијални препарати  

Истражувањето опфати диворастечки и култивирани примероци од 

медицинската габа Ganoderma lucidum (Таб.1), како и комерцијални 

препарати што содржат цело плодно тело или делови од плодното тело на 

оваа габа (Таб.2).  

Исто така, содржината на ганодермната киселина А и вкупните ганодермни 

киселини беше анализирана и во други 4 диворастечки вида од родот 

Ganoderma, колектирани на територијата на Република Македонија (Таб.3).    

 

 

Табела 1. Испитувани примероци од габата Ganoderma lucidum, култивирани 

примероци и примероци колектирани од природата  

Примерок Начин на култивирање / 

Локалитет 

Земја на 

потекло 

G. lucidum, култивиран Bag cultivation – на струготини од 

дабово дрво во најлонски вреќи 

Р Македонија 

G. lucidum, култивиран Log cultivation – со вметнување 

спори во дабови трупци 

НР Кина 

G. lucidum sub Quercus 

(даб) 

Добра вода Р Македонија 

G.lucidum sub Carpinus 

orientalis (гaбер) 

Сушица, Огражден Р Македонија 
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Табела 2. Испитувани комерцијални препарати кои содржат цело плодно 

тело или делови од плодното тело на култивирана габа G.lucidum  

Примерок Ознака на 

препаратот  

Земја на 

потекло 

Комерцијаленпрепарат, Д-р Робинсон-
капсули прав од цело плодно тело 

на G.lucidum   

П1 

 

НР Кина 

Комерцијален препарат, Д-р Робинсон-
капсули прав од мелени спори   

од G.lucidum 

П2 НР Кина 

Комерцијален препарат, Д-р Робинсон-
капсули прав(спори + екстракт) 

  од G.lucidum  

П3 

 

НР Кина 

Комерцијален препарат,   таблети 

содржи прав од цела габа G.lucidum  

П4 Германија 

Комерцијален препарат,   таблети 

содржи прав од цела габа G.lucidum 

П5 Англија 
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Табела 3. Други видови од родот Ganoderma собрани во природата (диви 

видови) од територијата на  Р Македонија 

Примерок  Локалитет Земја на 
потекло 

G.carnosum Семче,  

планина Бистра 

Р Македонија 

G.adsperum Гази баба,  

Скопје  

Р Македонија 

G.lipiense sym. аpplamatum Коњско,  

планина Кожуф 

Р Македонија 

G.resinaceum Езеро Козјак Р Македонија 

 

Користени растворувачи 

Метанол со HPLC чистота (Merck KGaA, Germany) 

Ацетонитрил со HPLC чистота (Merck KGaA, Germany) 

Хлороформ со аналитичка чистота (Merck KGaA, Germany) 

Мравја киселина со аналитичка чистота (Merck KGaA, Germany) 

 

Стандард  

Ganoderic acid A со 99,23 % со HPLC чистота 

Производител: Aktin chemicals, Inc, Chengdu,  НР Кина 

 

Инструментална опрема 

HPLC/DAD (Agilent 1100 Series-САД , DAD детектор, Германија) 

UV-Vis спектрофотометар (Agilent 8453 spectrophotometer – САД) 

Ротоевапоратор (Buchi R 114 , Швајцарија) 

Ултрасонична бања (Ultrasons-H 50/60 Hz, J.P Selecta-Шпанија) 
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3.2.   МЕТОДИ  

3.2.1 Екстракција 

 

Екстракција со метанол (Аm). Исушено тело на габата беше иситнето со 

помош на блендер за да може да помине низ сито со 50 (mesh) 

пропустливост. 400 mg од примерокот беа екстрахирани со 8 mL метанол во 

ултрасонична бања на температура од 60ºС за време од 20 минути (сл.1). По 

завршената екстракција, екстрахираниот раствор беше филтриран и 

филтратот беше евапориран до суво со ротационен испарувач. Непосредно 

пред HPLC анализата сувиот екстракт беше растворен во 1mL метанол и 

филтриран низ 0,45 mcm мембранска филтер единица во вијали за HPLC. 

 

Екстракција со хлороформ (Ah). Екстракција со хлороформ беше изведена 

на ист начин како првата, со таа разлика што како екстрактивно средство се 

користеше хлороформ, наместо метанол.  

 

     

 

Сл.1. Постапка на екстракција 
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3.2.2    HPLC/DAD анализа 

 

За хроматографска анализа и раздвојување на ганодермните  киселини од 

испитуваниот материјал беше развиен метод за сепарација на компонентите 

од екстрактите и беа користени два растворувачи: 1 % (V/V) мравjа киселина 

во вода (раствор А) и ацетонитрил- ACN (раствор Б). 

Користена е XDB-C18 колоната од марката Eclipse (150 mm x 4,6 mm, 5 μm) 

која е заштитена со претколона (4 mm x 4,6 mm, 5 μm), произведени од 

Агилент (Agilent), Германија (сл.2). 

 

Анализите беа правени според градиентот: 

t(min) 1% Мравја 

киселина (%) 

ACN (%) 

 0.00 20.0 80.0 

5.00 20.00 80.00 

10.00 25.00 75.00 

20.00 80.00 20.00 

25.00 80.00 20.00 

30.00 20.00 80.00 

40.00 20.00 80.00 

Проток на колона 2.00  mL/min 

Волумен на 
инјектирање 

10 (mcl)  

 

За сепарација и карактеризација e користен течен хроматограф од марката 

Агилент (Germany), серија 1100, со UV-Vis детектор со низа од диоди. 

Инструментот се состои од бинарна пумпа G1312A, aвтосемплер G1329A, 

дегазер G1379B, термостат за колона G1316A и UV-Vis детектор со низа од 

диоди G1315D, контролиран од ChemStation софтвер (Agilent, верзија 08.03). 
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Сл.2. HPLC/DAD Хроматограф 

 

 

3.3. ПОСТАПКА НА РАБОТА 

3.3.1 Подготовка и користење стандард 

 

За подготовка на основниот раствор беа одмерени 2,5 (mg) (точна одвага) од 

стандардната супстанца ганодермна киселина А и пренесени во одмерна 

тиквичка од 5 (mL), беа растворени во метанол и садот беше дополнет со 

метанол до ознаката (масена концентрација на растворот 500 (µg/mL).  

Растворот е означен како Std1.  Од основниот раствор на ганодермна 

киселина А (Std1) со соодветно разредување беше подготвен работен 

раствор со концентрација од 5 µg/mL (Std2). За определување на содржина 

на ганодермна киселина А беше користен растворот со концентрација 5 

(µg/mL). 
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3.3.2 Споредба на екстракционите постапки 

 

Постапката за екстракција на биоактивната компонента од интерес беше 

спроведена со примена на метанол, односно хлороформ како екстракциско 

средство. Ефикасноста на екстракцијата спроведена со различни 

растворувачи беше определена врз основа на приносот на ганодермна 

киселина А кај добиените екстракти. 

 

Табела 4. Споредба на екстракциските постапки при употреба на различни 

екстракциски средства  

Примерок Ганодермна киселина 

  Rt AUC Con.(µg/ml) 

Стандард 4.994 45 5 

A (метанол) 4.693 660.4 66,73 

A (хлороформ) 4.876 557.5 61,47 

 

AUC – Area Under Curve (подрачје под кривата). 

                                   

Резултатите добиени од HPLC/DAD анализата на метанолните, односно 

хлороформните екстракти покажаа дека екстракцијата со метанол дава 

поголем принос на ганодермна киселина А (Таб.4).  

Содржината на ганодермната киселина т.е. нејзината концентрација во 

примерокот беше пресметана со следнава формула: 

 

                                                     AUC analiza * C standard 

C (µg/ml) Ganoderic acid=  --------------------------------------------- 

                                                              AUC standard 
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Изведени се по две повторувања на екстрактивните постапки, при што 

средна вредност за концентрацијата на ганодермна киселина А во 

метанолниот екстракт  изнесува 66,73 µg/ml. Поради тоа, и за сите останати 

примероци беше користена екстракција со метанол како ектракциско 

средство.  

 

3.3.3 Квалитативна и квантитативна анализа на ганодермни 

киселини  

 

За идентификација на ганодермна киселина А користено е ретенционото 

време на стандардот, како и UV/VIS спектар на стандард на ганодермна 

киселина А подготвен во метанол во концентрација од 5 μg/mL. 

Идентификацијата на другите ганодермни киселини е базирана на споредба 

на ретенционите времиња и UV спектри со оние на претходно публикувани 

резултати, но и со стандардната супстанца (ганодермна киселина А), (Таб. 

5).  

За квантификација на ганодермна киселина А беше користен UV/VIS спектар 

на 254 (nm) и калибрациона крива добиена со анализа на стандард на 

ганодермна киселина А подготвен во метанол со концентрација од 5 μg/mL.   

Квантитативна анализа на вкупните ганодермни киселини беше направена со 

пресметување на збирот на површините под пиковите што имаа 

карактеристичен UV/VIS спектар. 
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Табела 5. Ретенциони времиња и утврдени површини под пик за 

компонентите од интерес во испитуваните примероци  

 

*вредностите дадени во табелата се средни вредности (n=3) 

** Ретенционо време на ганодермна киселина А 
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4.0 РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
 

4.1 HPLC/DAD  

 

Беа добиени хроматограми со задоволително  раздвојување на сите  

компоненти во екстрактот. Со споредба на ретенционото време и анализа 

беше спроведена за метанолните екстракти добиени од 2 диворастечки и 2 

култивирани примероци од медицинската габа Ganoderma lucidum, потоа 5 

комерцијални препарати што содржат делови од Ganoderma lucidum, како и 

други 4 диворастечки видови од родот Ganoderma колектирани на 

територијата на Република Македонија. Идентификацијата и 

квантификацијата на ганодермна киселина А и на вкупни ганодермни 

киселини во испитуваните примероци беше извршена, а добиените 

резултати се дадени подолу во ова поглавје. Карактеристичниот спектар со 

оној на стандардот, идентификувана е ганодермна киселина А и пресметана 

е нејзината концентрација. Сите други компонентите со карактеристичен 

спектар на ганодермни киселини беа земени предвид во пресметувањето  на 

содржината на вкупни ганодермни киселини. 

 

На сл. 1 е прикажан хроматограмот добиен при HPLC/DAD анализата на 

метанолниот екстракт од видот Ganoderma  lucidum ssp Carpinus orientalis 

(габер) собран од локалитет Сушица, планина Огражден, Р Македонија. За 

овој примерок е утврдена концентрација на ганодермна киселина А од 376,00 

(µg/g) и на вкупни ганодермни киселини 984,35 (µg/g) сува габа. 

 

За сите други примероци, добиените хроматограми се дадени на крајот од 

магистерскиот труд како издвоен прилог (Прилог 1).  
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Слика 1. Хроматограм добиен со анализа на екстракт од G. lucidum ssp 

Carpinus orientalis 
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4.1.1 Содржина на ганодермна киселина А и на вкупни 

ганодермни киселини во диворастечки и  култивирани  

примероци од медицинската  габа G. Lucidum 

 

Направена е споредба на вредностите добиени за содржина на ганодермна 

киселина А во диворастечки и култивирани примероци од видот Ganoderma 

lucidum со HPLC/DAD анализа (Таб. 1).  

 

Табела 1. Содржина на ганодермна киселина А и вкупни ганодермни 

киселини (µg/g примерок) во 2 диворастечки и  2 култивирани  примероци од 

видот G. lucidum од различни локалитети  во Р Македонија.  

  

Диворастечките примероци се собрани од локалитетите Добра Вода и 

Огражден во Р Македонија. Култивираните примероци се од македонско и 

кинеско потекло. Култивирани се по две методи, и тоа на посебно третирани 

површини со вметнување на спори/семе од габата во дабови трупци и во 

најлонски вреќи со пилевина од даб и вметнување семе од габата. Од 

испитувањата на различните диворастечки и култивирани примероци 

Ganoderma lucidum, може да се увиди дека кај сите е присутна ганодермна 

киселина А и нејзината содржина во сите примероци варира, и е во 

интервалот од 71,85 µg/g до 376,00 µg/g. Највисока содржина на ганодермна 

киселина А од сите примероци беше утврдено во примерокот  G.liucidum sub 

caprinus orientalis (габер) (376,00 µg/g), собран од локалитет Сушица, 

планина Огражден, Р Македонија. Повисока содржина на ганодермна 

киселина А помеѓу култивираните примероци од Реиши габата (G. lucidum) 

има примерокот култивиран во Струмица, Р Македонија (277,66 µg/g) отколку 

примерокот култивиран во НР Кина (136,55 µg/g). 
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Кога  станува збор за вкупните  ганодермни киселини кај G.lucidum повисока 

содржина имаат култивираните примероци, и тоа од Струмица, Р Македонија 

со вредност 1849,22(µg/g) и од НР Кина со вредност од 1187,45(µg/g) за 

разлика од диворастечките примероци G.lucidum sub Quercus (даб) од Добра 

Вода РМ, 142,32 (µg/g) и од G.liucidum sub carinus orientalis (габер) од 

локалитет Сушица планина Огражден РМ со вредност 984,35(µg/g).  
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4.1.2 Содржина на ганодермна киселина А и на вкупни 

ганодермни киселини во комерцијални препарати од 

медицинската  габа G. lucidum 

 

Добиените резултати од хроматографската анализа на примероците 

подготвени од комерцијални препарати кои содржат G. lucidum во својот 

состав, покажаа дека содржината на ганодермна киселина А и вкупни 

ганодермни киселини е различна кај испитаните комерцијални производи кои 

се набавени на македонскиот пазар. 

 

Табела 2. Содржина на ганодермна киселина А и вкупни ганодермни 

киселини (µg/g примерок) во различни комерцијални препарати кои во својот 

состав содржат G. lucidum 

 

 

Добиените резултати покажаа дека со исклучок на препаратот со ознака П2 

(прав од мелени спори на G. lucidum), кај сите други препарати е 

идентификувано присуство на ганодермна киселина А. Највисока 

концентрација на ганодермна киселина А е идентификувана кај препаратот 

П3 со вредност од 2.857,79(µg/g).  

Примерок Ганодермна 
киселина А (µg/g) 

Вкупни ганодермни 
киселини (µg/g) 

Препарат П1, Д-р Робинсон-капс. 

прав од цело плодно тело  

201,38 869,50 

Препарат П2, Д-р Робинсон-капс.   

прав од мелени спори  

0 23,66 

Препарат П3, Д-р Робинсон-капс. 

прав од спори + екстракт 

2.857,79 12741,45 

Препарат П4,таблети 

содржи прав од цела габа  

10,70 0 

Препарат П5,таблети 

содржи прав од цела габа 

25,45 0 
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Кај примероците П4 и П5, комерцијалните производи кои во својот состав 

покрај другите состојки содржат и прав од плодно тело на G. lucidum, не се 

идентификувани вкупни ганодермни киселини. Кај препаратот П2 (прав од 

мелени спори) е идентификувана вредност на вкупни ганодермни киселини 

од 23,66(µg/g), кај препаратот П1 (прав од цело плодно тело) 

идентификувана е вредност од 869,50(µg/g) и кај препаратот П3, 

идентификувана е највисоката концентрација на вкупни ганодермни 

киселини со вредност од 12.741,45(µg/g).  
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4.1.3 Содржина на ганодермна киселина А и вкупни ганодермни 

киселини во различни диви видови од родот Ganoderma 

колектирани од територијата на Р.Македонија  

 

Направена е споредба на вредностите добиени за содржина на ганодермна 

киселина А во различни диворастечки видови на родот Ganoderma. Покрај кај 

примероците од видот Ganoderma lucidum, собрани од два различни 

супстрати (даб и габер), HPLC/DAD анализа беше спроведена и кај 4 други 

диви вида од родот Ganoderma (G. carnosum, G. adsperum, G. lipiense и 

G.resinaceum). Добиените резултатите се прикажани во Таб. 3.  

 

Табела 3. Содржина на ганодермна киселина А и вкупни ганодермни 

киселини (µg/g примерок) кај видот Ganoderma lucidum и кај други 

диворастечки видови на родот Ganoderma, од различни локалитети на Р 

Македонија. 

Примерок Ганодермна 

киселина А (µg/g) 

Вкупни ганодермни 

киселини (µg/g) 

G.lucidum  

sub Quercus 

71,85 142,32 

G.liucidum  

sub Carрinus orientalis 

376,00 984,35 

G. carnosum 0 64,26 

G. adsperum 871,16 1746,59 

G. lipiense  

sym. аpplamatum 

0 2693,55 

G. resinaceum 0 245,13 

 

 

Од испитувањата на различните диворастечки видови на габи од родот 

Ganoderma може да се увиди дека содржината на ганодермна киселина А кај 

различните видови на родот Ganoderma, вклучувајќи ги и примероците од 

видот Ganoderma lucidum (див вид), собран од природата од различни 
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локалитети во Р Македонија многу варира. Кај некои примероци од родот 

Ganoderma не е идентификувано присуство на ганодермна киселина А, како 

што се примероците од G. carnosum, G. lipiense и G. resinaceum. Највисока 

содржина на ганодермна киселина А од сите примероци беше утврдено во G. 

adspersum (871,16 µg/g) од местото Гази баба, Скопје, Р Македонија. 

Највисока содржина на ганодермна киселина А помеѓу примероците од 

Реиши габата (G. lucidum) има примерокот собран од местото Огражден, Р 

Македонија (376,00 µg/g).  

Од друга страна, утврдена е висока содржина на вкупните  ганодермни 

киселини. Највисока содржина покажа примерокот од видот G. lipiense 

(2693,55 µg/g) потоа следува примерокот од видот G. adspersum (1746,59 

µg/g),  G . resinaceum (245,13 µg/g)  и со најмала содржина е примерокот од 

видот G. carnosum (64,26 µg/g.). Кога станува збор за диворастечките 

примероци од медицинската габа Ganoderma lucidum, висока содржина на 

вкупни ганодермни киселини е утврдена кај примерокот собран од Огражден 

(984,35 µg/g). 

 

Оваа истражување го потврди присуството на терпеноид од групата на 

ганодермни киселини во испитуваните примероци од медицинската габа 

Ganoderma lucidum. Резултатите укажуваат дека, најверојатно, различната 

содржина на испитуваниот терпеноид кај примероците се должи на 

влијанието на повеќе фактори (генотипот, видот на супстратот на кој расте 

габата, начинот на култивирање, видот на структурно-градбениот дел од 

плодното тело што е земен во анализата и сл.). Резултатите го потврдија 

потенцијалот на медицинската габа G. lucidum да се користи како суровина 

за производство на комерцијални производи или директно да се користи 

сувото плодно тело за подготвување чаеви, напитоци, еликсири и други 

додатоци во исхраната. 

 

Медицинската габа Ganoderma lucidum е добро позната во азиската 

традиционална медицина. Глобалната потрошувачка на оваа медицинска 

габа е висока, а во последно време бројот на патентирани и комерцијално 
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достапни производи кои содржат G. lucidum е во континуиран пораст. Голем 

број од производите се достапни како додатоци во исхраната. Тие 

вклучуваат екстракти и изолирани состојки во разни формулации и се 

продаваат ширум светот во форма на капсули, креми, тоници за коса, 

сирупи, еликсири и таблети. 

 

Денес постојат многу податоци за составот и докази за ефектите од 

медицинската габа Ganoderma lucidum, кои треба да бидат надополнети со 

веродостојни експериментални и клинички испитувања  со цел јасно да се 

утврди вистинскиот ефект врз човековото здравје. Битен фактор за 

квалитетот на производите добиени од габата е не само начинот на 

култивирање туку и начинот на преработка и формирањето  производ кој 

треба да ги содржи биоактивните компоненти, односно макро- и 

микронутриентите, кои ја прават медицинската габа Ganoderma lucidum да 

биде лековита и ценета. Воведувањето процедури и стандарди во 

производство, како и постојана контрола на квалитетот е неопходно за 

добивање висококвалитетен функционален производ од оваа габа. 
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5.0     ЗАКЛУЧОК 
 

Со HPLC/DAD анализа испитани се 2 диворастечки и 2 култивирани 

примероци од медицинската габа Ganoderma lucidum, потоа 5 комерцијални 

препарати што содржат делови од медицинската габа Ganoderma lucidum, 

како и други 4 диворастечки видови од родот Ganoderma колектирани на 

територијата на Република Македонија. Идентификацијата и 

квантификацијата на ганодермна киселина беше спроведена за сите 

примероци. Врз основа на добиените резултати од истражувањето може да 

се извлечат следните заклучоци: 

 

§ Терпеноидот ганодермна киселина А е присутен кај сите испитувани 

примероци од видот G. lucidum (диви и култивирани видови) и е во 

интервалот од 71,85 (µg/g) до 376,00 (µg/g) сува габа. 

 

§ Култивираниот примерок на медицинската габа Ganoderma lucidum од 

Струмица покажа највисока содржина на ганодермна киселина А 

(277,66(µg/g) и вкупни ганодермни киселини (1849,22(µg/g) споредено со 

другите примероци (култивирани и диворастечки ) од истиот вид. 

 

§ Содржината на ганодермна киселина А и вкупни ганодермни киселини 

се разликува кај различните примероци подготвени од диви и култивирани 

видови од родот Ganoderma. Фактори кои би можело да се смета дека 

влијаат на биосинтезата на терпеноидот се: генотипот на габата, видот на 

супстратот на кој расте и други надворешни услови.  

 

§ Направена е споредба на вредностите добиени за содржина на 

ганодермна киселина А во различни видови на родот Ganoderma и највисока 

содржина на ганодермна киселина А од сите примероци беше утврдено во G. 

adspersum (871,16 µg/g) од местото Гази баба, Р Македонија. Споредбата на 

вредностите добиени за содржина на вкупни ганодерски киселини во 

различни видови на родот Ganoderma покажа дека највисока содржина на 



 63 

вкупни ганодермни киселини од сите испитувани примероци е утврдена кај G. 

lipiense sym. аpplamatum (2.693,55(µg/g) од Кожув, Р Македонија. Овие 

резултати го оправдуваат интересот за понатамошни истражувања со 

претставници од овие видови во насока на нивна поцелосна карактеризација 

од аспект на присуство на биоактивни компоненти, како и испитување на 

терапевтските својства.  

 

§ Направена е споредба на вредностите добиени за содржина на 

ганодермна киселина А и вкупни ганодермни киселини во 5 различни 

испитувани примероци на комерцијални препарати на Реиши со HPLC/DAD 

анализа. Содржината на ганодермна киселина во препаратите е во 

интервалот од 10,70(µg/g) до 12.741,45(µg/g) Највисока содржина и на 

ганодермна киселина А и на вкупни ганодермни киселини од сите испитувани 

примероци на комерцијални препарати на Реиши е утврдена кај препаратот 

П3, кој содржи ганодермна киселина А (2.857,79(µg/g) и вкупни ганодермни 

киселини (12.741,45(µg/g). Овие резултати утврдени кај комерцијалниот 

препарат П3 (капсули од прав од спори + екстракт) го оправдуваат интересот 

за понатамошни истражувања клинички и терапевтски, како и едуцирање на 

популацијата за користење на ваквите производи со цел превентивно 

делување на здравјето. 

 

§ Во однос на приносот на ганодермна киселина А, постапката на 

екстракција со метанол како екстракционо средство се покажа поефикасна 

во однос на екстракцијата со хлороформ.  

 

Ова истражување дава придонес во проучувањето на составот, односно 

застапеноста на соединенија од групата тритерпеноиди, како што се 

ганодермните киселини, кај медицинските габи од родот Ganoderma, особено 

кај видот Ganoderma lucidum. Резултатите од истражувањето помагаат во 

промовирањето на овие габи и унапредувањето на нивната примена како 

додаток во исхраната. Имајќи предвид дека традицијата за примена на фунги 

во терапевтски цели не е дел од традиционалната медицина на 

македонскиот народ, овој труд е во насока на едуцирање и подигање на 
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свеста за употреба на макрофунгите и помага во промоцијата на 

потенцијалот на овие габи. 

 

Сознанијата од ова истражување се драгоцена база на податоци кои би 

помогнале во креирањето нови функционални производи од медицинската 

габа G. lucidum. Исто така, овозможува подигање на свеста кај популацијата 

за користење на ваквите производи со цел превентивно делување на 

здравјето, но и како помош при состојба на болест. 

 

Во оваа теза беше испитувано присуството на ганодермната киселина A, 

како една од важните биоактивни состојки во составот на различни 

примероци подготвени од габи од родот Ganoderma. Понатамошната научно-

истражувачка работа е потребно да се насочи кон испитување на 

присуството и на другите биоактивни компоненти, нивна изолација и 

утврдување на терапевтскиот потенцијал. 
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7.0  ПРИЛОГ 1 -  HPLC/DAD хроматограми на испитуваните примероци 
 

Испитувањата на примероците се правени во Институтот за Фармакогнозија 

во лабораторијата за Фитохемија на Фармацевтскиот факултет при 

Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје. 
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Слика 1. Хроматограм добиен со анализа на екстракт од G. lucidum ssp. 

Quercus (даб) 
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Слика 2. Хроматограм добиен со анализа на екстракт од G.carnosum 
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Слика 3. Хроматограм добиен со анализа на екстракт од G.adsperum 
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Слика 4. Хроматограм добиен со анализа на екстракт од G. lipiense sym. 

Applamatum  
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Слика 5. Хроматограм добиен со анализа на екстракт од G. lucidum ssp 

Carpinus orientalis 
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Слика 6. Хроматограм добиен со анализа на екстракт од G.resinaceum  

 

 



 82 

 

 

 

 

 

Слика 7. Хроматограм добиен со анализа на екстракт од култивиран 

примерок G. lucidum од Струмица 
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Слика 8. Хроматограм добиен со анализа на екстракт од култивиран 

примерок G. lucidum од Кина 
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Слика 9. Хроматограм добиен со анализа на екстракт од комерцијален 

препарат П2 
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Слика 10. Хроматограм добиен со анализа на екстракт од комерцијален 

препарат П1 
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Слика 11. Хроматограм добиен со анализа на екстракт од П3 
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Слика 12. Хроматограм добиен со анализа на П4  
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Слика 13. Хроматограм добиен со анализа на екстракт од комерцијален 

препарат П5 

 

 


