
Inonotus obliquus: Top 12 
voordelen van Chaga Mushroom 

 
De Chaga-paddenstoel is wetenschappelijk bekend als Inonotus obliquus. Het is een 
schimmel die vooral op berken voorkomt en een voorkeur heeft voor koudere 
klimaten, zoals Siberië, Rusland, Noord-Canada en Noord-Europa. In Rusland groeit 
het op berken, els, beuken en enkele andere hardhoutbomen. Het is ook bekend als 
zwarte massa, sintelconk, berkenkanker polypore, steriele conk stamrot en klinker 
polypore. Chaga is een Russische naam en wordt in Engeland en Canada de steriele 
conkboomrot van berken genoemd. In de literatuur wordt het ook wel Fuscoporia 
obliqua genoemd. Chaga is een parasiet van de berk, maar is saproob bij de dood 
van een boom, wat leidt tot witrot. 
Qua uiterlijk is Chaga een exotisch ogende paddenstoel. Het lijkt op een brok 
verbrande houtskool, maar is van binnen oranje. Het zwarte uiterlijk is te wijten aan 
de enorme hoeveelheid melanine en resulteert in een myceliummassa. De Chaga-
paddenstoel kan als lelijk worden beschouwd, maar het is bekend dat hij een breed 
scala aan potentiële gezondheidsvoordelen heeft en wordt als zodanig al 
eeuwenlang gebruikt in delen van Azië en Siberië. Het wint nu aan populariteit in de 
westerse wereld vanwege deze gezondheidseffecten, aangezien steeds meer 
mensen zich wenden tot natuurlijke producten en hun eigenschappen manipuleren 
voor medicinale doeleinden. Wanneer Inonotus obliquus wordt gehost door andere 
bomen dan berken, kan het er anders uitzien. 
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Identificatie en beschrijving van Chaga-
paddenstoelen 
Vruchtlichaam : 25-38 cm in diameter en hoog. Buiten gebrande houtskool met een 
fel oranje kern. Het vruchtlichaam komt uit de schors en produceert basidiosporen 
om andere kwetsbare bomen te infecteren. Onregelmatige omtreklijn die aanvankelijk 
uit de boom steekt en met de jaren concaaf wordt. Het vlees is beschreven als zowel 
zacht als taai, dit kan leeftijdsafhankelijk zijn. 
Geur: Houtachtig, zoet, aards en aromatisch indien geëxtraheerd uit levende bomen. 
kieuwen: geen kieuwen. 
Smaak: Houtachtig en zoet; gebrouwen met heet water en melk of room, wordt 
beschreven als lijkend op mokka 
Sporen:Sporen komen pas vrij bij de dood van de boom. Kan binnen zeven jaar na 
het afsterven van de gastheerboom meerdere keren sporen vrijgeven. Sporen 
verspreiden zich door de lucht en komen in de bast van de nieuwe gastheer. Sporen 
vormen een mycelium, vernietigen de schors en barsten uit door de boom. 
Eetbaarheid: Zowel de binnenkant als de buitenkant van de paddenstoel zijn 
eetbaar. 
Habitat: voornamelijk berken; groeit in de zomer en herfst maar is het hele jaar door 
te vinden. 
Divisie: Basidiomycota; Klasse: Agaricomyceten; Orde: Hymenochaetaceae; Gesla
cht: Inonotus & Soort: Obliquus. 

Chaga Paddenstoelen Look-Alikes 
Inonotus obliquus is gemakkelijk te herkennen aan zijn zachtoranje en gouden 
kern; dit helpt om het te onderscheiden van de zwarte knoopschimmel, die er 
hetzelfde uitziet. Anders is het relatief onderscheidend. 

Voordelen van Chaga Paddenstoelen 
Paddenstoelen zijn door de geschiedenis heen gebruikt bij de behandeling van 
ziekten. Ze zijn rijk aan vitamines, mineralen, koolhydraten, eiwitten, vezels en 
secundaire metabolieten. Bovendien bevatten ze een verscheidenheid aan 
bioactieve moleculen zoals polysachariden, fenolen, terpenoïden, steroïden, 
derivaten van glycoproteïne; deze kunnen, elk op hun eigen manier, een positieve 
bijdrage leveren aan verschillende gezondheidsproblemen. De Chaga-paddenstoel, 
nu beschreven als Inonotus obliquus, behoort tot de familie van de 
Hymenochaetaceae en er is bewijs dat het medicinaal gunstig is bij kanker, virale 
infecties en glucosestoornissen, zoals diabetes. Het kan het immuunsysteem 
stimuleren en ontstekingsremmende eigenschappen hebben; dit wordt hieronder 
besproken (besproken in [1.]). 
suikerziekte 
Ratten die diabetes hebben veroorzaakt, kregen specifiek extracten van Inonotus 
obliquus, de polysachariden van de paddenstoel. Deze ratten kregen doses van 10 
mg, 20 mg of 30 mg gedurende een periode van 6 weken. Er werd aangetoond dat 
de bloedglucosespiegels dosisafhankelijk werden verlaagd; bovendien werden de 
bètacellen van de pancreas die beschadigd waren door het induceren van diabetes 
enigszins hersteld [2.]. Een ander chemisch geïnduceerd diabetisch muismodel, 
gevoed met extracten van droge stof uit Inonotus obliquus kweekbouillon, leidde tot 
een verbetering van de seruminsulinespiegels en verminderde cellulaire schade aan 
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de pancreas [3.]. Gezamenlijk suggereert dit een rol voor Inonotus obliquus bij het 
matigen van de bloedglucosespiegels en het herstellen van de effecten op de 
pancreas als gevolg van schade door het induceren van diabetes. 
Kanker 
Leverkanker 
Inonotus obliquus-extract toegediend in een leverkankermodel met behulp van 
menselijke hepatoomcellen in vitro, geïnduceerde celdood 1.] - essentieel om 
proliferatie en groei van tumoren te voorkomen. 
Huidkanker 
Met behulp van een muismodel met melanoomcellen, geassocieerd met huidkanker, 
verminderde een dosis van 20 mg/kg/dag waterige extracten van Inonotus obliquus 
de tumorgroei en voorkwam het proliferatie [4.]. De mechanismen achter deze 
effecten lijken de toename te omvatten van belangrijke eiwitten die betrokken zijn bij 
apoptose die leiden tot gecontroleerde celdood na toediening van Inonotus obliquus. 
colorectaal 
Waterige extracten van Inonotus obliquus hebben aangetoond dat ze de proliferatie 
van colorectale kanker in vitro en colontumoren bij muizen kunnen remmen [5.] 
longkanker 
Een in vitro studie van niet-kleincellige longkanker zag dat de geëxtraheerde 
polysacchariden van Inonotus obliquus de metastatische groei (verspreiding) van de 
tumor remmen, wat wijst op een rol bij het voorkomen van secundaire tumorvorming 
[6.] 
Het bewijs hier ondersteunt een positieve rol voor de toediening in vitro en in vivo 
diermodellen van Inonotus obliquus bij het remmen van de groei van kankercellen en 
mogelijke verspreiding naar secundaire tumoren. De moleculaire mechanismen lijken 
te wijten te zijn aan celdoodroutes, die leiden tot remming van de proliferatie van 
kankercellen. 
Noot van de redactie: Chaga is op geen enkele manier een remedie of bewezen 
methode om kanker te behandelen. Raadpleeg altijd uw arts voordat u een van uw 
behandelprotocollen voor kanker wijzigt. 
Immuunsysteem modulatie 
Van Inonotus obliquus is aangetoond dat het verschillende positieve effecten heeft 
op het immuunsysteem. Eén studie, waarbij kanker werd waargenomen bij muizen 
die werden gevoed met polysacharide-extracten van Inonotus obliquus (30 
mg/kg/dag), merkte op dat het extract geen kankercellen doodde, maar de 
overlevingskans van de muis verhoogde (met een factor vier). Dit effect was te 
danken aan de stimulatie van het immuunsysteem [7.]. 
In een andere kregen muizen met een onderdrukt immuunsysteem 24 dagen waterig 
Inonotus obliquus-extract en zagen onderzoekers een verbetering in de 
immuunrespons van de muizen. Bij deze muizen was hun immuunsysteem 
onderdrukt door beenmergbeschadiging, het Inonotus obliquus-extract zag een 
terugkeer van sommige immuuncellen naar bijna normale niveaus [8.]. Bovendien 
zagen ze stimulatie van specifieke immuuncelkolonies, naast een toename van 
belangrijke cytokinemoleculen - cytokinen zijn essentieel bij het reguleren van 
immuunresponsen. 
Ten slotte waren in vitro ligninecomplexen geëxtraheerd uit Inonotus obliquus in staat 
om de fagocytische activiteit van macrofagen te verhogen. Macrofagen zijn 
immuuncellen die ongewenste pathogenen en afval in het lichaam opslokken en 
verwijderen en zijn essentieel voor de reactie van het immuunsysteem [9.]. 



Ontstekingsremmend en anti-oxidant 
Het lichaam produceert reactieve zuurstofsoorten (ROS) die essentieel zijn in 
bepaalde routes, maar wanneer ze niet onder controle zijn, kunnen ze DNA-schade 
veroorzaken en bijdragen aan pathologieën zoals diabetes, kanker en hart- en 
vaatziekten. Daarom is het belangrijk om een balans te hebben tussen de productie 
van ROS en het verwijderen/opruimen ervan. Van Inonotus obliquus is aangetoond 
dat het de effecten van ROS in humane fibroblasten matigt [10.]. Van gevriesdroogde 
extracten van Inonotus obliquus is aangetoond dat ze een effectievere wegvangende 
activiteit van superoxideradicalen hebben, zelfs in vergelijking met ascorbinezuur 
(vitamine C); dit effect was dosisafhankelijk [11.]. Bovendien was toediening van 
Inonotus obliquus (100 mg/kg) in staat om ontstekingsreacties en cytokineproductie 
te moduleren, waardoor een geschikte Th1- en Th2-celreactie mogelijk werd 
[12.]; essentieel voor een gezonde immuunrespons. Het is belangrijk op te merken 
dat oxidatieve stress als gevolg van reactieve zuurstofsoorten kan bijdragen aan 
veroudering, hart- en vaatziekten en beroertes. Natuurlijke bronnen die rijk zijn aan 
antioxidanten worden intensief onderzocht in een poging ziekten te voorkomen en 
het lichaam te beschermen; de effecten die zijn waargenomen bij Inonotus obliquus 
zijn veelbelovend. 
Cardiovasculair en cholesterol 
Hyperlipidemische ratten als gevolg van een vetrijk dieet kregen gedurende acht 
weken tussen 100 en 500 mg/kg/dag Inonotus obliquus. De resultaten van deze 
studie toonden aan dat er een significante afname was van het LDL (slechte 
cholesterol) en triglyceriden in het serum. Verder was er een afname in lipide-oxidatie 
door vrije radicalen, veroorzaakt door het experimentele vetrijke dieet. De 
onderzoekers stelden voor dat de verlaging van het cholesterol mogelijk te wijten is 
aan de antioxiderende eigenschappen van de paddenstoel [13.]. Een hoog 
cholesterolgehalte is een belangrijke factor bij hart- en vaatziekten en het beheersen 
van de niveaus is belangrijk bij preventie. 
Inflammatoire darmziekte 
Muizen die darmontsteking hadden veroorzaakt, kregen ook waterig Inonotus 
obliquus-extract om de effecten op de ontsteking te observeren. Er werd aangetoond 
dat er een vermindering was van oedeem, mucosale schade en verlies van de 
crypten in het slijmvlies van de darm. Bovendien hielp het bij de onderdrukking van 
infiltrerende immuuncellen in het colonweefsel, waardoor verdere ontsteking werd 
voorkomen met de vermindering van inflammatoire cytokinen. Dit bewijs ondersteunt 
een rol voor geziene Inonotus obliquus bij het verminderen van de ontsteking 
geassocieerd met inflammatoire darmziekte [14.]. 
Antiviraal 
Een studie toonde aan dat waterextracten van Inonotus obliquus het 
infectievermogen van het hepatitis C-virus in vitro konden verminderen 
[15.]. Bovendien waren ligninecomplexen geëxtraheerd uit Inonotus obliquus in staat 
om het HIV-1-protease te onderdrukken [16.] Dit zijn waardevolle bevindingen omdat 
dit protease essentieel is voor de levenscyclus van het HIV-virus. 
Preventie van bloedstolsels 
Bloedplaatjesaggregatie is een complex maar noodzakelijk proces bij 
wondgenezing; wanneer dit proces afwijkend is, kan dit leiden tot aandoeningen 
zoals trombose. Het vermogen om de vorming van bloedplaatjes te onderdrukken 
kan een stap zijn in de richting van therapeutische interventie bij trombose. Extracten 
van de Inonotus obliquus mycelia, in een muismodel, bleken de vorming van 



bloedplaatjes te voorkomen [17.] en kunnen een potentieel zijn voor de behandeling 
van bloedstolselaandoeningen. Het is erg belangrijk op te merken dat medisch 
advies moet worden ingewonnen voordat zelfmedicatie met Inonotus obliquus wordt 
toegepast, aangezien dit in sommige gevallen kan leiden tot overmatig bloeden. 
Moduleert zwelling 
Ratten met geïnduceerd pootoedeem kregen ethanolextracties van Inonotus obliquus 
toegediend en interessant genoeg was er een vermindering van acute zwelling en 
pijn wanneer doses van 100 mg en 200 mg/kg [18.] aan de ratten werden gegeven. 

Chaga Paddestoel Dosering 
De Chaga-paddenstoel wordt traditioneel geraspt en gepresenteerd als een fijn 
poeder dat vervolgens wordt geserveerd als kruidenthee - een cafeïnevrije versie van 
thee of koffie. Er wordt gedacht dat zowel warm als koud water met Chaga-
paddenstoelenextract zijn geneeskrachtige eigenschappen zal vrijgeven. Er is geen 
bewijs uit studies bij mensen om een geschikte dosering vast te stellen; wees 
daarom altijd voorzichtig. 

Chaga-paddestoeltoxiciteit, veiligheid en 
bijwerkingen 
Hoewel er aanwijzingen zijn voor geneeskrachtige eigenschappen, is het vanwege 
het feit dat Inonotus obliquus de bloedglucosespiegels en de bloedstolling kan 
beïnvloeden, belangrijk om professioneel advies in te winnen bij een arts voordat u 
zelf een paddenstoel als therapeutisch middel toedient. Dit zorgt ervoor dat er geen 
contra-indicaties of mogelijkheden zijn dat het van invloed is op reeds gebruikte 
medicijnen. 
Er zijn geen bijwerkingen bekend, maar voorzichtigheid is geboden wanneer 
Inonotus obliquus voor het eerst wordt geprobeerd. Het is opmerkelijk dat langdurig 
gebruik nierstenen kan veroorzaken, vanwege de hoge niveaus van oxalaten die 
aanwezig zijn. Hoewel ze van nature voorkomen als er een overmatige hoeveelheid 
oxalaat is en niet genoeg vloeistof in de urine, kunnen ze nierstenen vormen. 
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