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Čaga (lat. Inonotus obliquus) česky Rezavec šikmý je dřevokazná houba z čeledi 
kožkovitých. Roste nejčastěji na břízách, méně často také na dalších listnatých stro-
mech v severní Evropě, Rusku a dále v chladnějších oblastech Asie a Severní Ameriky. 
V tradiční medicíně v Rusku se využívá od 16.století, v Asii se používá několik tisíc 
let. První zmínky o léčení Čagou pochází ze severních oblastí Číny. Dále se pak její 

používání rozšířilo na západ do oblasti Sibiře a na Ural, kde se Čaga denně popíjela jako čaj. VVěVědcci zjz iistiiliil , že 
v těěcchtoo ooblblasstteech bbyl mmmezzi oobbyvvaatateli vvvelmmi i níízzkkýý vývýskkytytyt r rakkakovovo ini y y a a nen mmoocicic  žalalludkukuu see taamm prrraktiiccky nnevvysskyytoovvali. 
Mnoho lidí v těchto sibiřských oblastech, kteří pili Čagu denně se dožívali věku kolem 100 let.

• Čaga obsahuje více než 200 různých biologicky aktivních látek, z hlediska farmakologických účinků jsou 
nejdůležitější polysacharidy, polyfenolické látky a triterpenoidy lanostanového typu. Z polysacharidů jsou to 
zejména beta-glukany a heteroglukany, z triterpenů pak inotodiol, obliquol, betulin a betulinová kyselina 
(ty houba získává z hostitelského stromu z břízy). Dále houba obsahuje seskviterpeny, steroly, lipidy a al-
kaloidy. Čaga obsahuje vysoké množství melaninu – pigment, který se podílí na její barvě – který ochraňuje 
DNA před poškozením a organizmus před zářením všeho druhu tím, že aktivuje šišinku mozkovou.

••• Výzkumy v Číně a Japonsku se zabývaly 
možnými protirakovinnými vlastnostmi 
polysacharidů obsažených v Čaze a zjistily 
účinky podobné chemoterapii nebo 
ozařování, ovšem bez jejich vedlejších 
negativních dopadů. Mezi další účinky 
polysacharidů obsažených v Čaze patří 
silné protizánětlivé účinky a podpora 
imunitního systému v tvorbě tzv. NK 
buněk – které bojují proti infekcím 
a nádorům.
•• V roce 1958 výzkumy prováděné ve 
Finsku a Sovětském svazu prokázaly, že 
Čaga může pomáhat v léčbě rakoviny 
prsu, jater, dělohy a nádorů trávicího 
traktu, a také pomáhá při vysokém 
krevním tlaku a cukrovce. 
•• Americký etnobotanik David Winston, 
který má více než 40ti letou praxi 
v tradiční medicíně severoamerických 
indiánů, tradiční čínské medicíně 
i západní tradiční medicíně považuje 
houbu Čaga za nejsilnější přírodní lék 
proti rakovině. V roce 1968 Alexandr 
Solženicyn, ruský spisovatel a nositel 
Nobelovy ceny napsal knihu Rakovina, 
ve které popisuje použití Čagy při svém 
pobytu v nemocnici v Taškentu. 

Působí p pprorootototo vv viirirůůmům aa a bb bakakakteteriím – 
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(stimuluje tvorbu NK buněk)

BBlBllahahahhododdárárárněěě pp půůsůsobobobííí nanana kk kůžůžůžiii
(lupénka, kožní výrustky, 

jaterní skvrny)

ZZZkkkllliiddňdňňuujujjee e pspspsycycychhhihikukuku
(může pomoci při 

hyperaktivitě dětí)

AAdAdaappttooggennnnnní í úúččiineekek
(schopnost rychle usnout, 

a nebo naopak bdít bez únavy)

AnAnAnA alallgegeeg tiiit ckckcký ýýý účúčúčinininekkek
(snižuje bolest)

PrPrP otototizizi ánánánětětětlililivývýý ú účičinenekk
(velmi dobře působí 

na žaludek a střeva)

SnSnSnižižiž jujujjee LDLDLDLLL hchch lololesestteterororolll vv kkrvi

Zleppšuujejeje ff fununkkckcee momozkzkzkuu u a posiluje 
(vhodné po mrtvici nebo při 

Alzheimerově chorobě)

ZlZlZlepepeppšušušujejeje z z zrar kkk (díky vysokému 
obsahu melaninu a ribofl a-
vinu)

ChChC ráráránínn  aaa čč č issistítít  jj játáá rarara

SnSnSnižiži ujujju e e hhlh aadaddinnni uu cuuuc krrruu 
v vv kkrrviviv  (pro diabetiky)

DDDlloououuhhohoodododobbébé uužžívvvánnní ppoossii-
llulujejeje l ledededvivivinynyy (může pomoci 
při ledvinnových kamenech)

lZlepeppšušušujejeje ffuununnkkccciii immmuununitittnníníhhoho 
sysyststémémuu u (Čaga je vhodná 

při jakémkoliv autoimunitním 
onemocnění)

SiSiS lnlnlnýý ý anantitit ox didid čačačníní ú úúččičiinenekk k k (prevence 
všech degenerativních onemocnění)
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Výrobce   Pharmacopea Ltd., London.  

Možžnžnoosstii ppůůůsobobobennníí pprroototii rararakkooviviviněě
Vědecky byly prokázány tyto principy působení:
• Působí cytotoxicky proti různým typům nádorových buněk, zatímco zdravé buňky nejsou zasaženy. Účinek 
Čagy je zprostředkován mnoha mechanizmy, jako je inhibice proliferace, indukce apoptózy, ovlivnění buněčného 
cyklu a buněčné signalizace a potlačení vzniku metastáz.

• Antimutagenní účinek Čagy působí preventivně proti vzniku nádorů. Čaga také snižuje nežádoucí  účinky 
chemoterapie a může tak sloužit jako vhodný doplněk ke standartní léčbě nádorových onemocnění.
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