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Hericium erinaceus, česky Korálovec ježatý, je jedlá, velmi chutná, vysoce ceněná houba 
jak v tradiční čínské medicíně (TCM), tak v moderní klinické praxi. Z některých zdrojů 
vyplývá, že v Číně se konzumuje již od časů dynastie Šang.

Roste zejména ve hnijícím dřevě nebo v poraněných místech starých buků a dubů, případně 
na ležících kládách. Celá plodnice je zpočátku bílá, později postupně zrůžoví nebo zežloutne, 
až získá rezavě hnědou barvu. Na povrchu rostou 2-5 cm dlouhé bílé rozčepýřené třásně, 
které hustě pokrývají celé tělo, proto se jí v některých Asijských zemích říká Lví hříva (angl. 
Lion´s Mane). Má bohatou a příjemnou vůni. V Evropě roste velmi vzácně.

Hlavní účinky
Extrakty a frakce izolované z plodnic mají příznivé účinky antimikrobiální, imunomodulační, protizánětlivé, 
protinádorové a antimutagenní; mají rovněž příznivý vliv na metabolismus tuků, snižují tvorbu krevních 
sraženin, stimulují syntézu nervového růstového faktoru, zlepšují kognitivní funkce, zpomalují stárnutí 
kůže, což bylo prokázáno při pokusech na zvířatech i při studiích lidského stárnutí.
Hericium má neutrální charakter – nehřeje ani nechladí. Nejsou známy žádné vedlejší účinky, takže houbu 
je možné konzumovat každý den a dlouhodobě.

• Korálovec ježatý podporuje funkce 
mozku – stimuluje produkci nervového 
růstového faktoru (NGF) a přispívá k re-
generaci nervových buněk.

• Užívání extraktu z korálovce ježatého 
může být užitečné při prevenci Alzheime-
rovy choroby a senilní demence, ale rovněž 
při zmírňování již existujících symptomů.

• Studie japonských a čínských vědců 
dokazují, že díky svým imunomodulačním 
vlastnostem zpomaluje růst tumorů (jíc-
nu, žaludku a střev), a je tedy vhodnou 
doplňkovou léčbou. Hraje důležitou úlohu 
při regeneraci nervových buněk. Jako 
antioxidační činidlo neutralizuje volné kys-
líkové radikály. Má protizánětlivé vlastnosti, 
účinné zejména při chorobách žaludku 
a trávicí soustavy, snižuje hladinu krevního 
cukru. V případě zánětu žaludku, zejména 
pokud je způsoben infekcí Heliobacter py-
lori, má dvojí účinek: nejen posiluje imu-
nitní soustavu, ale také působí přímo proti 
samotné bakterii.

Doporučená denní dávka:
Pro plný účinek lze doporučit 2 – 4 gramy 
(extraktu nebo ekvivalentu v jiné formě) 
denně. Hericium od SuperionherbsTM ob-
sahuje velmi silný extrakt (více než 30 % 
polysacharidů) a pro plný účinek tak stačí 
užívat 1 – 2 tobolky denně – nejlépe na 
lačno 20 minut před jídlem.

Zlepšuje kognitivní funkce 
pomáhá při demeci 

a Alzheimerově chorobě

Zrychluje regeneraci mozku 
např. po mozkové mrtvici

Rozptyluje úzkost, zlepšuje 
náladu – může pomoci 

při depresích a obsesivně 
kompulzivních poruchách

Zlepšuje myelinizaci
zlepšuje proces myelinizace 

ve vyspělých myelinových 
vláknecha tím pomáhá při 

Skleróze multiplex

Silný antioxidační účinek
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Nervy ze železa a paměť jako lev
Korálovec velmi blahodárně působí na mozek a nervovou soustavu

• V Asii se Hericium užívá velice často na posílení nervové soustavy. Pro své velmi silné a blahodárné účinky 
bylo Hericium užíváno v mnišských řádech při meditacích a kontemplacích. V Japonsku se Hericium nazývá 
jamabušitake neboli „ti, kteří spějí v horách“ s odkazem na poustevnickou sektu mnichů Šugedo.

Hericium zvyšuje produkci NGF (nervový růstový faktor)
• NGF je protein, který stimuluje růst a diferenciaci nervových buněk. Je nezbytný pro regeneraci poškozených 
neuronů v mozkové tkáni (např. při Alzheimerově chorobě) a zřejmě hraje důležitou roli i při vyzrávání mozku. 
Kawagashi a spolupracovníci (1991) identifi kovali v extraktu z korálovce ježatého 8 hericenonů. Hericenony 
dokáží velmi účinně stimulovat syntézu NGF. V roce 2008 vědci na univerzitě v japonském Tohoku zkoumali
účinky různých druhů hub na produkci NFG. Jediný Korálovec na produkci NGF působil. Navíc stimuluje 
produkci NGF nepřímo přes produkci příslušných enzymů. Pokud se NGF totiž podává injekčně, neprojde 
přes krevní bariéru, ale extrakt z Hericia přes tuto bariéru projde a dokáže stimulovat produkci NGF 
přímo v centrální nervové soustavě a mozku.
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Pomáhá eliminovat spirochety v mozku 
při léčbě Lymské boreliózy

Urychluje hojení ran vhodné 
při komplikacích cukrovky

Snižuje bolest
pomáhá při neuropatii

Zpomaluje růst tumorů
hlavně jícnu, žaludku 
a střev

Pomáhá při zánětech
zejména trávicího traktu

Zlepšuje funkci imunitního
systému

Antibakteriální účinky
dokáže ničit Heliobacter pylori
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10000%%% Heericiium eriinaceus 
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