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Gombák
tápanyagok, mérgek

I. rész

A gombák zöld színanyag nélküli szervezetek, amelyek a többé-kevésbé megnyúlt,
egymással összekapcsolódó és elágazó egy vagy többmagvú sejtekből állnak.

A gombák valószínűleg részben az ősi ostorosmoszatokból, részben pedig fonalas
zöldmoszatokból származtathatók, és ma élő képviselőik a növényekkel és az állatokkal
párhuzamosan alakultak ki. A fotoautotróf szervezetek (a szerves anyagoknak
szervetlenből történő szintéziséhez a fényt hasznosítják) elszaporodásával a vízben és
később a szárazföldön is mind több elpusztult szerves anyag halmozódott fel. Ez a nagy
tömegben jelen levő táplálékforrás kedvezett a bomló szerves anyagokat fogyasztó szap-
rofita (korhadék lakó) szervezetek kialakulásának és elterjedésének.

A gombákat a régebbi rendszerezések a növények közé sorolják, mert többségük
földhöz rögzült és helyváltoztatásra nem képes. Ezek a hasonlóságok azonban csak a
környezethez való alkalmazkodás következményei.

Ma a gombákat az élővilág önálló evolúciós irányvonalát képviselő csoportjaként
tartjuk számon. Fejlődéstanilag nem alkotnak egységes csoportot.

A gombák teste nem tagolódik gyökérre, szárra és levélre, mint a virágos növényeké.
Megkülönböztetünk egysejtű és többsejtű gombákat.

A többsejtű gombák teste általában azonos alakú és működésű megnyúlt sejtekből
áll, melyek hosszirányban nőnek és osztódnak gombafonalakat (hifákat) alakítva ki. A
fonalak oldalirányba osztódva laza, elágazó szövedéket, a tenyésztestet, a micéliumot
hozzák létre. A változatos kifejlődésű, alakú, színű és terjedelmű micélium valójában az
élő gombatest. Az ehető és mérges gombák micéliuma akár 100 m2-es felületen is szét-
terjedhet kedvező környezeti feltételek mellett. A kalapos gombák micéliuma a legtöbb-
ször a talajban, az avarban van. A gomba fejlődésének egy meghatározott időszakában a
micélium, ha a környezeti feltételek kedvezőek, termőtestnek nevezett sok sejtből álló
szaporítószervet alakít ki, melyben a szaporodásban szerepet játszó spórák képződnek.
A gombáknak többnyire csak a termőteste jelenik meg a talaj felszíne felett és ez igen
változatos alakú lehet: ernyőszerű (kalapos), gumó, kucsma, korall, csésze stb.

A termőtest alján megfigyelhetők a micélium fonalai, melyek gyökérre emlékeztet-
nek. A termőtestet a micélium képezi ki (nem pedig fordítva), így ez is hifák szövedéke,
csupán sokkal tömöttebb.

A legtöbb nagygomba termőteste kalapos. A kalapnak nevezett részt a tönk tartja
fenn. A kalap a kalaphúsra és a kalap alján elhelyezkedő termőrétegre tagolódik. Utóbbi-
ban fejlődnek a spórák. A termőréteg állhat csövekből, tüskékből vagy lemezekből, ami
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azzal az előnnyel jár, hogy a spóraképző felület jelentős mértékben megnő. Egyes gom-
bafajok termőrétegét fiata l korban hártyás védőréteg borítja. A termőréteg a termőtest
belsejében is elhelyezkedhet, mint például a pöfeteggombáknál. A termőréteg, melyet
spóratermelésre specializálódott hifák alkotnak, állhat tokszerű, zsákszerű vagy göm-
bölyded tömlőkből, ún. aszkuszokból, vagy bunkó alakú megvastagodásokból,
bazídiumokból. A tömlős gombáknál a spórák az aszkuszokban, a bazídiumos gombák-
nál a bazídiumok felületén vannak. A gomba teste tehát sajátos kiképzésű, eltér egyaránt
az állat és a növény testének felépítésétől.

A gombákat alkotó vegyületek ismerete a gombaélettan és a biokémia szempontjából
fontos. A gombafajok kémiai összetételét nagy mértékben befolyásolja, hogy milyen a
vegyi összetétele annak a talajnak, amelyen a gomba nő. A gombáknak, mint a legtöbb
élő szervezetnek magas a víztartalmuk, mintegy 88-92%. Az élettevékenységgel kapcso-
latos összes kémiai folyamat vizes oldatban, vizes közegben játszódik le. A gomba táp-
anyagait abszorbció során vízből veszi fel. A vízen kívül a test tömegének fennálló 8-
12%-a a szárazanyag, szerves és szervetlen vegyületek, ásványi anyagok összessége.

A szárazanyag elégetése után a hamu marad vissza, mely a gomba ásványi anyagait tartal-
mazza, (a szárazanyag 0, 4-1, 7%-a). A hamu nagy mennyiségben K-ot es P-t tartalmaz, de
Na, Ca, Mg, Fe, Mn, Al, Si, Cl, S és egyes gombákban a Cu is előfordul. Kutatások során
megállapították, hogy az egyes elemek mennyisége a termőtest egyes részeiben is változó.

A gomba szárazanyagának nagy részét a szerves vegyületek alkotják. Ezek építik fel a
vázát, színét, szagát és aromáját kölcsönzik, az életfolyamatait szabályozzák.

A gombák szerves vegyületei közül legfontosabbak a gomba fehérjéi. A gomba nyers
fehérjetartalma 1-3% között változik. Az emberi táplálkozás szempontjából a gomba
fehérjekészlete azért olyan értékes, mivel aminosavösszetétele inkább az állati fehérjéhez
hasonlít, és olyan aminosavakat is tartalmaz, amelyek a legtöbb növényi fehérjéből hiá-
nyoznak, de az ember számára nélkülözhetetlenek (esszenciális). Megállapítható, hogy a
gombákban a kéntartalmú aminosavak nem érik el a kívánt szintet, de a többi esszenciá-
lis aminosav kellő mennyiségben megtalálható bennük. A gombák fehérjéinek illetve
esszenciális aminosavtartalmának csak bizonyos része hasznosítható az ember számára.

A gombák egyaránt tartalmaznak egyszerű és összetett szénhidrátokat (cukrokat).
Egyszerű cukrok a gombákban nagyon kis mennyiségben találhatók. Ilyenek a glukóz,

fruktóz és a trehalóz. A cukoralkoholok közül a gombákban mannit es inozit található.
A gombák poliszacharidokban gazdagok. Bennük glikogénszerű tartaléktápanyagok

képződnek. Ilyen a sejtfalakat alkotó kitin (N-poliacetil-glukozamin), a cellulóz, illetve a cel-
lulózhoz közel álló szerkezetű hemicellulóz. Ezek képezik a gombák nyers rosttartalmát,
amely 0,3-1,2%. A gombák sejtfalában található kitint a szervezet emésztőnedvei nehezen
tudják lebontani, éppen ezért a gombában levő tápanyagok csak részben hasznosíthatók. Ha
azonban a gombát kellő roncsolással, pl. darálással, alapos megrágással készítjük elő a gyomor
számára, az emészthetőség fokozódik, és ezzel a tápanyagokból nagyobb rész hasznosítható.

A gombákban található zsírszerű anyagok (lipidek) mennyisége nem jelentős. Aránylag
sok szabad zsírsavat tartalmaznak. A gomba zsiradéktartalma általában 0,5-3,0% között
váltakozik. Feltűnő, hogy több mérgező, illetve nem ehető gombában nagy a viszonyla-
gos zsírtartalom, így példáu l a gyilkos galóca 22%, a szőrgomba 35%, a citromgalóca
36% zsírszerű anyagot tartalmaz. A gombában található foszforsavat tartalmazó
szterinből ultra ibolya sugarak hatására D-vitamin keletkezik.

A gombák tápértékét a kalorikus tápanyagok (zsír, szénhidrát, fehérje) adják. A számított
nyers kalóriaérték 420-3066J/kg nem igazolja a gombák táplákozástani jelentőségét, mivel
ezt az emészthetőségük is nagy mértékben befolyásolja. Fontosak a gombákban található íz
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és zamatanyagok, valamint a biológiai hatású anyagok. A gombák íz és zamatanyagainak
pontos kémiai összetétele, illetve ezek kémiai hatásmódja még nem teljesen ismert.

A biológiai hatású anyagok közül a legfontosabbak a vitaminok és a mérgek.
A vitaminok az ember számára a legfontosabb biológiai hatású anyagai a gombák-

nak. Ezek közül a legértékesebb a D-vitamin amely mellett A, B1, B2, C, E, K-vitamint
és nikotinsavat is tartalmaznak. Kis előfordulási arányukat tekintve természetesen
alapvető vitaminforrásként a gombák nem jöhetnek számításba.

A toxinok vagy gombamérgek gombamérgezéseket okoznak. A mérgezést nem a gomba
sejtjei, hanem a gomba szervezetében megtalálható toxinok, méreganyagok okozzák.

A gombamérgezések előfordulásának legfőbb oka a gombák helytelen meghatározá-
sa, a gombák ismeretének hiánya, a nehéz megkülönböztetési lehetőségük. Valójában a
gombáknak csupán 3%-a mérgező, ellenben a gombákhoz fűződő babonák, hiedelmek
elijesztik az embereket az ehető gombák fogyasztásától.

Az előforduló mérgezéseknek két formáját különböztetjük meg:
− mycetizmusok, melyeket a táplálékként elfogyasztott gombák méreganyagai okoznak.
− mikotoxikózisok, melyekért a tápanyagokba került penészgombák által termelt mé-

reganyagok a felelősek.
A gombamérgek elkülönítésével már a XVIII. század utolsó éveiben kísérleteztek, de

számottevő eredmény csak a XX. század első felében született. A szerves kémia
elválasztástehnikai módszereinek a második világháborút követő években megindult
rohamos fejlődése tette lehetővé a gombákban előforduló kémiailag és hatásaikban is
különféle-toxinok elválasztását. A gombákban előforduló mérgeknek azonban még
jelenleg is csak egy részét ismerjük megfelelően.

Méregnek (toxinnak) olyan anyagot nevezünk, amely már igen kis koncentrációban
képes arra, hogy az élő szervezet bizonyos részeihez, az ún. receptorokhoz kötődve
életfontosságú folyamatokat gátoljon.

Ellenméreg (antitoxin, antidotum) az olyan anyag, amely idejében alkalmazva meg-
gátolja a mérgezési folyamat kialakulását.

A mérgezés okozója egy biológiailag aktív méreganyag, amely az emberi szervezetet ká-
rosítja. Igen lényeges továbbá az ártalom előidézésében a méreganyag mennyisége is. A
mérgező gombák nagy részében a méreganyag mennyisége a termőhely, a hőmérséklet és
egyéb környezeti tényezők hatására változó lehet, tehát az egyes helyeken és egyes
időszakokban szedett gombákban lényegesen több toxin lehet, mint a más időpontban
szedett, más helyről származó gombákban. Némely fajban egyszerre több toxin is
képződhet, ez okozza az egy-egy mérgező gombafaj fogyasztása utáni különböző tünet-
csoportok párhuzamos, illetve egymás utáni jelentkezését, amire a mérgezett gyógykezelé-
sénél figyelemmel kell lenni. Fontos tehát ismerni a gombák összes méreganyagait és ezek
szervezetre gyakorolt toxikus hatását. Ezeket az adatokat a következő táblázat szemlélteti:

Mérgező hatás Lappangási
idő

Toxinok Néhány mérgező
gombafaj

1. Sejtméreg 3-14 nap orellanin mérges pókhálógomba
8-24-40 óra Fallotoxinok

amatoxinok
gyilkos galóca,

fehér gyilkos galóca
8-24-40 óra Fallotoxinok

α-amanitin
viroidin
virozin

kúpkalapú galóca

8-24-40 óra α, β-amanitin fenyő-tőkegomba
6-8 óra Giromitrin redős papsapkagomba
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girometrin
2. Idegmérgek 15-60 perc muszkarin susulyka, tölcsérgomba,

légyölő galóca,
begöngyöltszélű

cölöpgomba
0,5-4 óra Iboténsav, muszcimol,

muszkazon, 1-hioszciamin,
atropin, szkopolamin

légyölő galóca,
párducgalóca
trágyagomba

4-5 óra Pszilocin, pszilocibin,
bufotenin

citromgalóca,
biborgalóca

3. Bélcsatornát
mérgező anyagok

2-5 óra Antrakinon, gyantaszerű és
egyéb ismeretlen

 szerkezetű anyagok

sárga korallgomba,
szőrgomba,
sátán tinorú

4. Diszulfrám hatású
vegyületek

0, 5-4 óra Koprin ráncos tinorú

Mycetizmusok
A mérgeket, annak alapján, hogy a szervezet milyen szintjén és részén fejtik ki hatá-

sukat, a következő képpen osztályozhatjuk:
1. sejtmérgek (protoplazmamérgek)
2. idegmérgek (neurotróp mérgek)
3. gyomor-bél (gasztrointesztinális)
4. diszulfirám hatású anyagok
5. hemolízist okozó mérgek
6. allergiás jelenségeket okozó vegyületek.
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