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„Гъбените биотехнологии днес откриват епоха-
та на нови лекарствени препарати и биологически 
активни вещества в медицината. Заедно с това 
расте и опитът за медицинското използване на ле-
карствените гъби във фунготерапията.“ 

Юрий Валентинович Сергеев
Професор, доктор на медицинските науки, ака-

демик от Руската академия за естествени науки, 
заслужил лекар на Руската Федерация, прези-
дент на Националната академия на науките
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ПРЕДГОВОР

Сега, след почти четвърт век работа с лекар-
ствени гъби, аз мога да кажа без преувеличение, 
че ми се отдаде да натрупам наистина уникален 
опит.

„Гъбите не просто лекуват – те излекуват“ – 
заглавието на рубрика от вестник „Гъбена апте-
ка“ – не е просто фраза, това е идеологията на 
фунготерапията.

Гъбите лекуват реално, а не просто подобряват, 
както е прието да се казва, качеството на живота. 
В организма гъбите работят не като окупатори и 
агресори (като антибиотиците и синтетичните ви-
тамини), а меко и естествено. При тяхното използ-
ване практически липсват странични ефекти, а ед-
новременно с това те са едно от най-ефективните 
натурални лекарства!

Днес вече никой не се съмнява в ефективността 
на гъбените лекарства – лекари от цял свят идват 
при нас в Центъра по фунготерапия за консулта-
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ции, обучение, запознаване с авторски разработки 
и методики.

Мен много ме радва фактът, че онколози след 
всички извършени процедури – операции, хими-
отерапии – просто и безкористно изпращат при 
нас в Центъра пациенти само затова, че са видели 
действието на гъбите върху своите пациенти.

Мисля, че много скоро гъбената методика за 
лечение на онкологии ще получи всеобщо призна-
ние и ще се прилага в онкодиспансерите като един 
от плодотворните методи на имунотерапия.

Понастоящем ние извършваме много клинич-
ни изследвания на своите препарати, например 
в Московския институт по канцерогенеза, и вече 
първите клинични данни изцяло потвърждават на-
шата микотична теория за възникването на рака.

И ако преди няколко години аз можех само да 
разказвам как лекуват гъбите, то сега ще имам 
смелостта да обясня защо лекуват. Аз и моите ко-
леги сме на едно мнение: първооснова на много за-
болявания и онкологии на първо място, – е дейст-
вието на патогенни микромицети, тоест нисши 
гъби. И така, ние си имаме работа с високооргани-
зирани организми-окупатори, много коварни и оп-
итни (еволюцията на микромицетите е основа на 
нашия свят), те се смятат за властелини на света, а 
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нас – белтъчните тела – за поредната храна. Значи, 
при лечението на онкологии трябва да се изходи 
от този принцип. Но и белтъчният организъм в 
процеса на еволюцията е понатрупал опит, разви-
вайки специфичен имунитет, който поставя мно-
жество капани за окупаторите и не им позволява 
безнаказано да тържествуват в организма. И както 
и да се опитват микромицетите да потиснат този 
имунитет, каквито и уловки да използват – сега 
ние имаме мощно оръжие. Веществата изработва-
ни от базидиалните гъби, умело обезоръжаващи 
коварните врагове, са истински противоотрови 
срещу микромицетите. Казано по-просто, пато-
генните микромицети при преминаване в настъп-
ление на „бойците“ от специфичния противораков 
имунитет (каквито се явяват макрофагите и Т-ки-
лърите), чувствайки поражението, се стремят да 
потиснат тяхното действие и изпускат специални 
токсини – „отровен газ“, който привежда макро-
фагите във вцепенение и позволява на микроми-
цетите безпрепятствено да завоюват територия. 
Но гъбените вещества (полизахариди), въведени 
навреме в организма, като гъби попиват токсини-
те, освобождавайки макрофагите от „летаргията“, 
гъбените меланини дават енергия за борба, а гъ-
бените пептиди като медицински сестри лекуват 
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пострадалите клетки. И надмощието отново се 
оказва на страната на отбраняващия се организъм.

Ако всичко се прави грамотно и разумно, то 
онкологията не е толкова страшна, както изглеж-
да и ние напълно сме в състояние, първо, своевре-
менно да направим резултатна профилактика, а 
второ, знаейки слабите места на врага – умело да 
предложим имунна защита.

Повтарям, това не е просто теория, а вече до-
казана теорема, подкрепена от практиката. Да, 
ние все още знаем много малко за всички улов-
ки на коварната и вездесъща плесен (патогенните 
микромицети), все още нямаме точни сведения за 
това кой именно от 150-те изучени патогени пре-
дизвиква този или онзи вид рак. Но вече сме близо 
до решението на загадката. И можем така да видо-
изменяме гъбените вещества, че да получим мак-
симален ефект при лечението на много видове рак.

Ирина Александровна Филипова
Доктор по фунготерапия
Член на Международната асоциация 
по фунготерапия
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ЧАСТ І

НЕПРИКОСНОВЕНОТО ЦАРСТВО НА 
МИКОЛОГИЯТА

Микота – това са гъби, а микология (от дре-
вногръцки μύκης – „гъби“) – наука за нисшите 
форми на гъбите (микромицети) и висшите форми 
(базидиални).

Микологията е още много млада наука, няма 
даже 200 години. И разклоненията – младите фи-
данки на новите изследвания – все още се фор-
мират. Медицинската микология изучава пато-
генните микромицети и болестите, които те пре-
дизвикват. Това основно са дерматомикози, тоест 
болести, при които може да се направи анализ на 
засегнатата тъкан и в нея да се намерят колонии на 
микромицети. Медицинската микология се влияе 
от официалната синтетична медицина и много 
внимателно разглежда невписващите се в нейните 
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рамки теории, гледни точки, наблюдения.
Фунготерапията – натурална терапия с бази-

диални гъби – известна в целия свят, активно се 
развива, трупа знания и опит. Но вече се появиха 
опасения, че натурална тя ще бъде още не дълго. 
Официалната фармацевтика активно търси фор-
мули на пептиди и полизахариди за техния синтез 
и последващо производство на гъбени лекарства 
с противораково действие. Това вече веднъж се 
случи (нали именно от гъбата зелен пеницилиум е 
получен първия синтезиран антибиотик – пеници-
лин, който донесе много ползи, но и не малко вре-
ди). Затова сега върви полемика – нужни ли са гъ-
бените синтезирани производни или все пак след-
ва да се използват естествените гъбени вещества. 
Западните технолози активно работят над създа-
ването на биологично активни добавки (БАД) – 
полусинтезирани (например, трансфер фактори). 
И вече ги доставят за износ в големи количества. 
Руските предприятия, в частност „Биолукс“ ООД, 
както преди произвеждат само натурални гъбени 
препарати.

В днешно време фунготерапията се базира на 
две постановки.

1. Патогенните микромицети са причинители 



17

на много болести и за човека, и за растенията, и за 
насекомите. Онкология определено се причинява 
от патогенни микромицети.

2. Базидиалните гъби в процеса на еволюцията 
са натрупали вещества, които са противоотрова за 
патогенните гъби. Използването на тази противо-
отрова има решаващо значение при лечението на 
онкологични и други заболявания.

Коварното сдружение на 
микроагресорите

Гъбите-микромицети се намират навсякъде: 
може да се открият в полето и в гората, в пустини-
те и в планините, в почвата и във водата. Зароди-
шите на гъбите – спорите – масово витаят във въз-
духа, понякога въздушните течения ги отнасят на 
десетки километри във висините. При изследва-
ния с помощта на сонда на разредената надоблач-
на атмосфера, пронизвана от мощни космически 
лъчи, на височина 33000 м, са открити бактерийни 
спори и плесенни гъбички.

Ако стерилна чаша с хранителна среда се по-
държи открита няколко минути в каквато и да е 
обстановка, то на повърхността на хранителната 
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среда заедно с частиците прах и бактерии ще се 
настанят и микроскопичните спори на много гъби, 
които след известно време ще се развият в забеле-
жим с невъоръжено око мицел – памукоподобни 
или като кадифе колонии до няколко сантиметра 
в диаметър.

На много хора се е случвало да наблюдават по-
явата на плесен на хляб, консерви, мляко, сирене, 
понякога като мастилени петна или покриване с 
тъмни петна на стената във влажен апартамент – 
всички тези плесени са гъби.

„Втасващо“ хлебно тесто, шупваща бирена 
мъст – това е проявление на жизнената дейност 
на намиращите се там гъби, тъй като дрождите са 
също гъби.

Известни са случаи на развитие на плесенни 
гъби на повърхността на концентрирана сярна ки-
селина.

Изобщо, гъби живеят навсякъде. Не е изклю-
чена възможността, даже на Марс и Венера да се 
намерят следи от микроскопични гъбички. Опи-
ти са показали, че дрождите издържат налягане 
от 8000 атмосфери. Различни видове излъчвания, 
стотици пъти превишаващи смъртоносните дози 
за топлокръвни животни, се оказват неефективни 
при борбата с редица вредни гъби. В лаборатор-
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ни условия спори на изсушени проби не загубват 
жизнеспособността си в отделни случаи до 20 и 
повече години.

Гъбите – това са и гиганти, по размери поняко-
га превишаващи най-едрите дини, но и най-малки 
организми.

Но най-интересно е това, че гъбите имат една 
най-важна особеност, загубена практически от 
всички живи организми – те мълниеносно се 
приспособяват към всякакви условия и не понасят 
агресия от никакъв вид. Мутациите на гъбите се 
осъществяват също много бързо – едва ли не през 
поколение.

Въпреки че звучи странно, но ако на Земята 
изчезнат условията за съществуването на всички 
известни форми на живот, гъбите няма да изчез-
нат. Те мутират при всякакви условия и се адап-
тират към всякакви условия. Не само това, те ще 
създадат нова форма на живот. Не вярвате ли? Ще 
се опитам да докажа това с най-прости примери. 
Нека да разгледаме строежа на гъбите и начина им 
на хранене.


