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Gombák az egészség 
szolgálatában

3. rész

Az előző cikk folytatásaként most is a különböző étkezési célú gombák gyógy-
  hatásait mutatja be.

Májusi pereszke (Calocybe gambosa)
A májusi pereszke Európában igen gyakori, korai tavaszi gomba. Olykor már ápri-
lis végén megjelenik, de főként májusban terem. Kései példányai ugyanakkor akár 
kora ősszel is megtalálhatók. Erdők szélén, tisztásokon és mezőkön nő, a meszes 
talajt kedveli. Jellegzetes boszorkánykörökben nő. Lisztszaga és -íze miatt nem 
tartozik a legkedveltebb ehető gombák közé.

Fő hatóanyaga: fajspecifi kus fenoxazin-származékok, mint a fenoxazon és az 
α-amino-fenoxazon.

Felhasznált részek: micélium, tönk és kalap, valamint az ezekből készült ki-
vonatok.

Főbb hatások: antibakteriális, mikrobaölő, gombaölő és vércukorszint csök-
kentő hatásáról vannak tudományosan megalapozott publikációk.

Brachvogel és munkatársai (1986) vércukorszint-csökkentő hatásáról írtak.
Keller és társai (2002) baktériumölő hatását igazolták. Vizsgálatukban 52 eu-

rópai gombafaj baktériumölő, gombaölő stb. hatását vizsgálták. Megállapították, 
hogy a májusi pereszke diklórmetános kivonata E. coli és Bacillus subtilis baktériu-
mok esetén antibakteriális hatású.

Calocybe gambosa 
© Jean-Jacques Wuilbaut, 2002. forrás: wikipedia

Calocybe gambosa 
© Strobilomyces, 2008. forrás: wikipedia
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Palacios és társai (2011) megállapították, hogy a májusi pereszkében jelentős 
mennyiségben (2 mg/g) találhatók antioxidáns hatású fenolos vegyületek (pl. ká-
vésav, klorogénsav stb.), melyek közel fele fl avonoid.

Angelini és társai (2012) vizsgálataikhoz májusi pereszke etil-acetátos kivona-
tait használták. Megállapították, hogy a felhasznált kivonatok alkalmasak lehetnek 
Candida albicans és egyéb, gombás megbetegedések megakadályozására illetve ke-
zelésére.

Csoportos álpereszke (Lyophyllum decastes)1

Különösen Észak-Amerikában, Kali for-
ni ában gyakori, de sokfelé, így Magyar-
országon is megtalálható. A humuszos 
talajt kedveli, főként lombhullató és 
fenyőerdők szélén él. Gyakran fatuskók 
körül boszorkánykörökben találhatók. 
Augusztustól októberig csoportosan te-
rem. Ehető.

Fő hatóanyaga: főként β-glükánokról 
vannak adatok.

Felhasznált részek: termőtest pora 
és vizes kivonata.

Főbb hatások: állatkísérletekben anti-
allergén, immunmodoláns, emiatt tumorgátló (rákpreventív), továbbá vércukorszint-
csökkentő hatását is igazolták.

A feldolgozott forrásokban talált kevés állatkísérletes adat alapján célzott terá-
piás alkalmazás nem fogalmazható meg, azonban a gomba-poliszacharidok ismert 
kedvező hatásai és a preklinikai kísérletek eredményei alapján tumorterápiák ki-
egészítésére és anyagcsere-betegségek kiegészítő kezelésére alkalmas készítmények 
összetevőjeként számításba jöhetnek a termőtestből vagy a micéliumból-masszá-
ból előállított kivonatok.

Miura és társai (2002) egereken végzett vizsgálataik hatására megállapították, 
hogy 500 mg/tskg vizes kivonat fogyasztása jelentősen csökkentette a vércukor-
szintet (7 órával a fogyasztás után), 3 hetes folyamatos fogyasztás után a vizsgált 
egyedek vércukorszintje szintén jelentős javulást mutatott a kontrollcsoporthoz 
viszonyítva.

Ukawa és társai (2007) egereken végzett kísérlete arra enged következtetni, 
hogy a gomba termőtestből készült vizes kivonat eredményesen képes csökkenteni 
az atópiás dermatitiszhez hasonló bőrbetegséggel érintett területek kiterjedését.

1   Az itt közölt információk főként Babulka és társai (2012) megjelenés előtt álló munkájából származnak.

Lyophyllum decastes 
© Sui-setz, 2007. forrás: wikipedia
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Gyapjas tintagomba (Coprinus comatus)
Közép-Európában több mint ötven tintagombafaj ismert. Főként útszéleken, me-
zőkön, kertekben, parkokban fordulnak elő, főként a jól trágyázott területeket 
kedvelik. A gyapjas tintagomba könnyen felismerhető, egyetlen más gombafajjal 
sem téveszthető össze. Áprilistól novemberig többször is hoz termőtestet.

Kiváló étkezési gomba, Lelley (1999) és Dravetz (2009) szerint értéke a var-
gányáéval vetekszik. A leszedés után azonban gyorsan el kell készíteni, mert az 
autolízis (önfeloldás) folyamata miatt nagyon hamar elfolyósodik és ragacsos, sö-
tét, tintaszerű folyadékká válik.

Jancsó (2007) nyomán tudjuk, hogy képes a talajban elszaporodó, gyakran 
kártevőként tevékenykedő fonalférgek (Nematoda) elpusztítására! Gombafonalain 
csillagokhoz hasonló sejtek, „tüskés labdák” jelennek meg, melyek képesek átszúr-
ni a fonalférgek kutikuláját („kültakaróját”), aminek következtében a testükben 
levő folyadék kiáramlik és beáramlik a gomba által termelt méreg. Ezek hatására a 
fonalférgek néhány óra alatt elpusztulnak.

Fő hatóanyaga: különböző poliszacharidok, fehérjék, komatin.
Átlagos tápérték (100 g szárított gombában)2: 22–38% nyers fehérje, mely-

ben az összes esszenciális aminosavval együtt mind a húsz aminosav kimutatható, 
15–45% szénhidrát, 13–49% nyersrost, 1–5% zsír, 7–11% hamu. Ásványi anyag 
tartalma átlagosan: 930 mg kalcium, 7 mg nátrium, 74 mg magnézium, 2 mg vas, 
27 mg kalcium, 1 mg mangán, 3 mg cink, 1 mg réz. Tartalmaz továbbá 74 mg 
C-vitamint, 39 mg niacint, 3 mg ribofl avin, 1 mg tiamin.

Felhasznált részek: termőtest és micélium, illetve ezek vizes kivonata.
Főbb hatásai: vércukorszint csökkentő, immunmoduláns, emiatt tumorgátló 

és antioxidáns hatás.
A távol-keleti népi gyógyászatban emésztés serkentésére és az aranyér gyógyítá-

sára használják.
Han és társai (2006) egereken végzett kísérletük végén a vanádiumban gazdag, 

fermentált C. comatus jelentős vércukorszint-csökkentő hatást igazoltak.
Gu és Leonard (2006) különböző 

gombafajok vizes kivonatainak hatását 
vizsgálták ösztrogén-függő és ösztrogén-
független emlődaganatok kapcsán. 38 kü-
lönböző gombafajt vizsgáltak, melyekből 
három esetében igazolták a daganatsejtek 
osztódását gátló (antiproliferatív) és da-
ganatsejt-ölő (citotoxikus) hatást. Ezek a 
különböző tintagombafajok (Coprinellus 
spp.), a gyapjas tintagomba (C. comatus) 
és a téli fülőke (Flammulina velutipes), 
amelyről cikksorozatunk következő ré-
szében lesz szó.

2  Forrás: Lelley (1999) p. 105.

Coprinus comatus 
© A. Uciechowska, 2005. forrás: wikipedia
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Cui és társai (2001) a gyapjas tintagomba poliszacharidjainak különböző 
tumorsejtek növekedését gátló hatását igazolták. Kutatásukban hepatoma sejtek 
(in vitro) és Sarcoma-180 sejtek (in vivo) növekedésére gyakorolt hatását vizsgálták. 
50 mg/tskg dózisban alkalmazva az egerekbe ültetett Sarcama-180 sejtek növeke-
dése 59%-kal csökkent, ugyanakkor a T-sejtek száma 38%-kal nőtt.
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