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Gombák az egészség 
szolgálatában

4. rész

Cikksorozatunk ez évi záró részére néhány igazán érdekes gombát tartogattunk.

Téli fülőke (Flammulina velutipes)
Apró termetű, csoportosan termő gomba. Kalapja 
kerekded, 2–10 cm széles, kissé ragadós. A kalap kö-
zepe sárgás, vöröses színű. Lemezei kissé távolállók, 
sűrűek, krémszínűek, tönkhöz nőttek. Tönkje bárso-
nyos tapintású, 4–10 cm magas, 0,3–0,8 cm vékony, 
csövesedő, felül sárga, középen vörösbarna, alul 
pedig sötétbarna vagy majdnem fekete. Húsa fehér 
vagy világos krémszínű, kellemetlen szagú. Élősködő, 
illetve korhadéklakó gomba.

Fenyőn ritkábban fordul elő, főleg lombhullató 
fák (akác, nyár, fűz, dió, tölgy, bükk és gyümölcs-
fák stb.) törzsén, kivágott tönkjén lelhetünk rá. 
Bükkfatönkön könnyen termeszthető.

Ehető gomba, de lehetőleg csak a kalapot együk, 
mert a tönkje szívós, rostos. Halszaga főzés hatásá-
ra eltűnik. Jó ízű, de nem ajánlatos tokánynak vagy 
paprikásnak elkészíteni, annál inkább tojással, majo-
nézzel. Levesnek is fi nom. Japánban nagy mennyi-
ségben termesztik.12

Fő hatóanyaga: β-(1,3)-glükánok (EA3), fehérjéhez kötött poliszacharidok 
(EA6), riboszóma-inaktiváló fehérjék (fl ammin, fl ammulin, velin, velutin), gliko-
proteinek (profl amin).

Felhasznált részek: termőtest, micélium, valamint ezek különböző kivonatai.
Főbb hatások: A téli fülőkét korábban ekcémás tünetek kezelésére, reumás ere-

detű szívbetegség ellen alkalmazták. Vetter2 (1993) munkájából tudunk vérrögoldó 
(trombolitikus) hatásáról, melyet Jakucs (1996) is megerősít. A trombolitikus hatásért 

1    A gomba szerepét a magyar néphagyományban Zsigmond (2011, pp. 193–194.) tárgyalja.
2   Lásd: Vetter (1993), p. 946. és Jakucs (1996), p. 549.

Téli fülőke  Archenzo, 2004. 
forrás: wikipedia, GNU licensz
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a gomba proteázai felelősek, melyeket érpótlásnál az érfalba ültetnek. Ugyanebben 
a publikációjában Jakucs a téli fülőke koleszterinszintet csökkentő hatását is említi.

Leung és munkatársai (1997) in vivo a gomba lúgban oldódó poliszacharid-
vegyületének erős Sarcoma-180 elleni hatását mutatták ki, bár in vitro már nem.

Gu és Leonard (2006) különböző gombafajok vizes kivonatainak hatását vizs-
gálták ösztrogénfüggő (ER+) és ösztrogénfüggetlen (ER-) emlődaganatok kapcsán. 
38 különböző gombafajt vizsgáltak, melyekből három esetében igazolták a daga-
natsejtek osztódását gátló (antiproliferatív) és daganatsejt-ölő (citotoxikus) hatást. 
Ezek a különböző tintagombafajok (Coprinellus spp.), a gyapjas tintagomba (C. 
comatus)3 és a téli fülőke (Flammulina velutipes). A téli fülőke kivonata gyorsítja 
az apoptózist (programozott sejthalál) mindkét tumorsejttípus esetében, valamint 
jelentősen csökkentette az MCF-7 tumorkolónia kialakulását.

Wolfi poria extensa (korábban: Wolfi poria cocos, 
illetve Poria cocos)

Rendszertanilag a taplóalakúak  (Polypo rales) 
családjába tartozik. Ez az igen különös, 
szaprofi ta gomba főként egyes fenyőfélék 
(Pinus spp. és Tsuga spp.) gyökerei közt nő. 
Szkleróciumának alakja burgonyához vagy 
kisebb kókuszdióhoz hasonlít, mérete kb. 
30 cm, súlya akár 1 kg is lehet.

Fuling néven Kínában már több mint 
két évezrede használt gyógyha tású gomba. 
A 2000-ben kiadott  Kí nai gyógy szer könyv-
ben  található keve ré kek mintegy 10%-ában 
meg talál ható. A kínai orvosok  számos ré szét 
felhasználják. A kérgét ( ), a külső, vöröses részét ( ), a belső, fehér 
részét ( ), valamint a közepét ( ). Ajánlott napi adagja: 3–45 g (általá-
ban 9–15 g).

Nemcsak Kínában honos, az észak-amerikai indiánok éhínség idején táplálék-
ként használták, innen származik a neve: tuckahoe, amely indián kenyeret jelent.

Fő hatóanyaga: poliszacharidok (pachyman és pachymaran), triterpének (több 
mint 50, főként lanosztán és eburikán típusú).

Felhasznált részek: a gomba szkleróciuma és az abból készült kivonatok.
Főbb hatások:4 vizelethajtó, nyugtató, rákellenes és tumorellenes (egereken 

szarkóma-180 tumorsejtek növekedését gátló hatását igazolták), immunmoduláns, 
gyulladáscsökkentő, antioxidáns, hányásellenes, jótékony hatással van a bőrre, a 
menopauza esetén csökkenti a hőhullámokat.

3   A gyapjas tintagombáról (Coprinus comatus) lásd: Fődi (2012)
4   Főként Illana Esteban (2008) és Riós (2011) alapján.

Wolfi poria extensa
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Chen és Chang (2004) kutatásuk során megállapították, hogy a gombából ki-
vont semleges poliszacharid-frakció, melynek molekulasúlya 160 kDa, in vitro 
eredményesen gátolta egyes emberi leukémiasejtek (U937 és HL-60) szaporodá-
sát. A kutatók a biztató eredmények hatására azt sejtetik, hogy az elkülönített 
poliszacharid-frakció idővel megfelelő alternatívát jelenthet a jelenlegi kezelések-
hez képest.5

Tüskegomba (Polyporus umbellatus)
Főként Ázsiában elterjedt, igen szép és 
különleges megjelenésű, ehető gombafaj. 
Hazánkban is honos, de élőhelyei beszű-
külése miatt veszélyeztetett, védett!

Főként háborítatlan bükkösökben, 
gyertyánosokban vagy tölgyesekben te-
rem. Termőteste karfi olhoz, apró legye-
zőkből álló labdához, a kínai források 
szerint vadkantrágya-kupachoz hason-
ló, közös tönkből nő. Átmérője akár 50 
cm is lehet, az egyes kalapok 2–5 cm 
átmérőjűek, enyhén hullámosak, szí-
nük okkerbarnától szürkésbarnáig vál-

tozik. A tönk a kalapok középen helyezkedik el. Húsa törékeny, fehér, kellemes 
gombaszagú. A fentebb tárgyalt Wolfi poria extensához hasonlóan szkleróciumból 
fejlődik ki.

Összetéveszthető a bokrosgombával (Grifola frondosa), de annak kalapjai félol-
dalasak, kissé nagyobbak.

Fő hatóanyaga: fajspecifi kus poliszacharidok, triterpének (poliporuszteron A 
és B), ergoszterin.

Felhasznált részek: a termőtest és a szklerócium pora, vizes és/vagy alkoholos 
kivonata.

Főbb hatások: vizelethajtó (klinikai kísérletekben az etakrinsavhoz hasonló ha-
tásúnak bizonyult, de a káliumkiválasztás fokozása nélkül!), gyulladáscsökkentő, 
májvédő (főként a poliszacharidjai miatt), immunstimuláns és daganatellenes.

Jiang és Sliva (2010) különböző gyógygombák micéliumkivonatainak keve-
rékét tartalmazó étrend-kiegészítő készítmény6 daganatellenes hatását vizsgálták. 
Megállapították, hogy a vizsgált termék eredményesen gátolta az MDA-MB 231 
emlőráksejtek osztódását, az áttétek képződését, valamint csökkentette a műtét 
szükségességének valószínűségét.

5   Lásd: Chen és Chang (2004).
6   A termék a cikk megjelenésekor hazánkban nem kapható, Agaricus blazei, kínai hernyógomba (Cordyceps sinen-

sis), lepketapló (Trametes versicolor), pecsétviaszgomba (Ganoderma lucidum), bokrosgomba (Grifola frondosa) és 
tüskegomba (Polyporus umbellatus) micéliumkivonatait, valamint élesztőből kivont β-(1,3) glükánt tartalmaz.

Tüskegomba Jwright000, 2012. 
forrás: wikipedia, GNU licensz
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Zhao és munkatársai (2010) a tüskegomba daganatölő szteroidvegyületeiről 
írtak. Öt különböző szteroidvegyületet különítettek el, melyek hatékony daganat-
ellenes aktivitást mutattak számos daganatsejt, pl. HepG2, Hep-2 (májráksejtek), 
HeLa-sejtek esetén. A fenti vegyületek közül az ergon jóval kevésbé ártott az egész-
séges, mint a rákos sejteknek, vagyis citotoxikus hatása szelektív.

Kim és munkatársai (2012) vizsgálatukban megállapították, hogy a Khz (a tüs-
kegomba és a pecsétviaszgomba micéliumainak fúziójából származó elegy kivona-
ta) elsődlegesen a daganatsejtek esetében okoz apoptózist (programozott sejtha-
lál), ugyanakkor gyakorlatilag nincs hatással az egészséges sejtekre. A vizsgálatban 
BEAS-2B tüdőráksejteket és HepG2 májráksejteket használtak.
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