
 

 

MAITAKE 

 

 

Nome científico: Grifola frondosus (Divks Fr.) S.F. Gray. 

Sinonímia Científica: N/A. 

Nome popular: Maitake, Grifola, Henof the Woods. 

Família: Meritilaceae. 

Parte Utilizada: Fungo, Micélio. 

Composição Química: Extrato padronizado em 30% de Polissacarídeos. 

Polissacarídeos: β-glucano hidrossolúvel, 1,3--glucano, 1,6-glucano (grifolano), fração 

D (3-cateno-1,6-glucano). Extrato padronizado em 30% de Polissacarídeos. 

Formula molecular: N/A Peso molecular: N/A 

 

CAS: N/A  

DCB: N/A  

DCI: N/A 

 

Trata-se de um fungo comestível natural da América do Norte, Europa e Ásia, 

principalmente Japão e Coréia. Apresenta uma coloração amarronzada, várias capas 

onduladas de 2-10 centímetros cada uma, com corpo frutífero de 15-60 centímetros 

(ou mais). Geralmente encontrados em bases de postes de madeira e ocasionalmente 

em árvores. Maitake significa “cogumelo bailarino”, porque de acordo com antigas 

tradições, quem o encontrava “pulava de alegria”, pois poderia trocar seu peso por 

moeda. O cogumelo tem sido usado na medicina tradicional em alguns países 

asiáticos, como a China e a Índia, para o tratamento de várias enfermidades. Uma das 

espécies de cogumelos edíveis que tem sido estudado pelo seu efeito antitumoral é 

Grifola frondosus, denominado Maitake. Este cogumelo tem proporcionado o 



 

 

isolamento de vários compostos de sua composição, e que tem sido alvo de vários 

estudos.  

 
Indicações e Ação Farmacológica 
 

Maitake se destaca por suas qualidades imunoestimulantes, coadjuvante no 

tratamento oncológico. Regulador da glicemia, antiaterosclerótico e anti-hipertensivo. 

Verificou que o extrato de Maitake é capaz de diminuir a viabilidade celular, sendo 

essa diminuição estatisticamente significativa para a concentração 367μg/mL. 

Verificou-se ainda uma indução da apoptose estatisticamente significativa mesmo a 

baixas concentrações, sendo essa apoptose praticamente total nas concentrações 

mais elevadas. Um dos compostos, a fração-D, mostrou ser capaz de diminuir a 

proliferação celular em tumores, quer pela estimulação do sistema imunológico como 

pela sensibilização a agentes imunoterapeuticos. Em ensaios em animais hipertensos 

a administração parenteral de extratos de Maitake evidenciou um discreto efeito 

hipotensor arterial. Em ratas com injuria hepática por tetracloro de carbono, os 

polissacarídeos de Maitake demonstrou efeitos hepatoprotetores. Ratas diabéticas 

demonstraram após serem alimentadas com extrato de Maitake em sua ração diária 

durante várias semanas, uma maior tolerância a sobrecarga de glicose, com 

diminuição das frações de glicemia, glicosúria e menor volume urinário. 

A fração-D um composto de polissacarídeo de ligação protéica, demonstrou ser o 

mais potente a estimular o sistema imunológico via administração oral e injeção, 

levando a uma maior redução na proliferação tumoral e consequentemente no volume 

tumoral. Estudos com extrato de Maitake tem demonstrado seu grande poder 

imunomodulatório. É capaz de aumentar a resposta das células Natural-Killer (NK), 

dos macrófagos, a atividade citotóxica das células T, a resposta antígeno-anticorpo e 

ainda mostrou capacidade de ativar o sistema complemento. A própria apresentação 

antigênica parece ser modulada pelo extrato de Maitake, o extrato mostrou ainda a 

capacidade de aumentar a produção de intérferon-gama (INF-γ) e IL-12 pelos 



 

 

macrófagos. A fração-D já foi estudada também em conjunto com agentes 

imunoterapêuticos, em células de câncer da próstata. 

 

Toxicidade/Contraindicações 

 

Não deve ser administrado junto com álcool, pode provocar hipotensão arterial. 

 

Dosagem e Modo de Usar 

 

- Extrato seco 30%: 450 mg, duas vezes ao dia; 
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