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1. A MUNKA ELŐZMÉNYEI, A KITŰZÖTT CÉLOK 

A gombákról szóló, körülbelül 2000 évvel ezelőttre tehető első írásos 

emlékek arról tanúskodnak, hogy nemcsak táplálkozási, hanem gyógyászati 

célokat is szolgáltak. A gombák nagyüzemi termesztésével, a gombákkal 

kapcsolatos kutatások is elindultak, a kutatások gerincét a gazdasági érdekek - a 

gombák beltartalmi értékeinek megismerése, illetve a termesztés potenciáljának 

növelése – adták (CHEUNG, 2010). Napjainkra a mikológiai biokémia egy 

teljesen új tudományterületté nőtte ki magát, közel 100 gombafaj vizsgálatával 

(FERREIRA et al. 2009). Általánosságban elmondható, hogy a vizsgálatok a 

termőtest (esetlegesen a kalap és tönk) kivonatainak hatásaira fókuszálnak. A 

vizsgálatok számos bioaktív anyagot mutattak ki a gombák esetében, melyek 

hatásai szerteágazóak, ilyenek többek között: az antioxidáns, az antimikrobiális, 

a gyulladáscsökkentő, az immunstimuláns és az egyéb specifikus hatások 

(WASSER, 2011).  

A terápiás célokat is szolgáló vegyületek általában kis molekulájú 

peptidek vagy makromolekulák (pl.: poliszacharidok). A gombákban kimutatott 

fenoloid és flavonoid származékok a prevencióban (az egészség megőrzésében, 

illetve a betegségek megelőzésében) játszhatnak szerepet. Ilyen vegyületeket 

mind a termesztett, mind pedig a vadon termő fajokban kimutattak már 

(ALVAREZ-PARRILLA et al., 2007; LI et al., 2012). 

A gombák másodlagos anyagcseretermékeit még mindig nem sikerült 

teljes mértékben feltárni, még egy adott faj esetében sem. A gombák 

hatóanyagait elemző kutatások mai irányzatai éppen ezeket az anyagokat 

célozzák meg.  

A témának – tudományos érdekességei és sokszínűsége mellett – van 

egy fontos és nem elhanyagolható vonatkozása is. Egyes gombák ma már por, 

kapszula és tabletta formájában is elérhetőek, fogyaszthatóak. A kedvelt és így 
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is fogyasztott gombák közé sorolható a pecsétviaszgomba (Ganoderma 

lucidum), a süngomba (Hericium erinaceus) és a shiitake (Lentinula edodes).  

Az ilyen termékek minőségbiztosítását nem lehet kellőképpen 

megvalósítani, irányadó hatóanyag-tartalom értékek nélkül.  

Napjainkban a különleges gombák, illetve a felfedezett új vegyületek 

száma napról napra nő, a mikoterápia (a gombahatóanyagok gyógyászati 

felhasználása) egyre nagyobb teret kap, ami az internetnek, a globalizált 

kereskedelemnek és az egészséges életre való törekvésnek is köszönhető. A 

témakört érintő további kutatások hozzájárulhatnak a táplálkozásunkban egyre 

jelentősebb, manapság gyakran „super food”-nak említett gombák jobb 

megismeréséhez és tudatosabb hasznosításukhoz. 

A doktori munkám során kitűzött célok, pontokba szedve: 

• A gombák antioxidáns hatású anyagai (főként fenoloidok, flavonoidok) 

és ezen anyagok összmennyisége, illetve az antioxidáns aktivitásuk 

meghatározása, a gomba termőtesten belüli eloszlásának megismerése. 

• Egy általánosan alkalmazható mintavételi és minta-előkészítési 

módszertan alkalmazása, a hagyományos tagolás (kalap-tönk) helyett, a 

kalapbőr, a kalaphús, a termőlemezek és a tönk felosztás bevezetése.  

• A teljes termőtest és primordium közötti különbségek feltárása. 

• Különböző analitikai módszerek alkalmazása a gombák antioxidáns 

anyagainak feltérképezésére, illetve az antioxidáns vegyület(ek) 

meghatározása.  

• A mérési adatok egységesítése és egy törzsminősítő rendszer kidolgozása 

az antioxidáns paraméterek ismeretében.  

• A tárolás és a tartósító módszerek hatásának vizsgálata a termesztett 

gombafajok antioxidáns anyagai mennyiségi változásainak tükrében.  
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2. ANYAG ÉS MÓDSZER 

2.1. A vizsgált gombák és a minta-előkészítés lépései 

A vizsgálatokhoz több gombafajt és a termesztett gombák közül számos 

törzset sikerült beszerezni. A vizsgálatokban szereplő gombafajok: a 

csiperkegomba (Agaricus bisporus – nyolc fehér és hat barna törzs), a déli 

tőkegomba (Agrocybe cylindracea), a téli fülőke (Flammulina velutipes), a 

süngomba (Hericium erinaceus), a nyárfa érdestinóru (Leccinum 

duriusculum), a shiitake (Lentinula edodes – három törzs), az ördögszekér 

laskagomba (Pleurotus eryngii), a kései laskagomba (Pleurotus ostreatus – 17 

törzs). A hagyományos mikológiai metodika (kalap-tönk) (FERREIRA et al., 

2007) helyett egy sokkal átfogóbb képet adó felosztást, az ún. „frakcionálást” 

alkalmaztam. A frakcionálás követően négy morfológiailag jól elkülöníthető 

részt kapunk, ezek a kalapbőr, a kalaphús, a termőlemezek és a tönk. 

A saját fejlesztésű extrakció lépései: 

1. A liofilizált és porított gombaanyagból (frakciók, termőtest, primordium) 

1-1 g-ot veszünk ki, ezt 10 ml 96%-os MeOH-al elegyítjük; 

2. 1 órán keresztül 60 °C-on rázatjuk, 175 rpm sebességgel (Laberte Vibrotherm, 

LE-204/2) 

3. Büchner-tölcsérrel és Whatman No. 4-es szűrőpapírral leszívjuk az extraktumot;  

4. a visszamaradó anyagot ismét a lombikba helyezzük és megismételjük az 

eljárást; 

5. a két extraktumot egyesítjük; 

6. az extraktumot 10 ml-re bepároljuk, 45 °C hőfokú szárítószekrényben; 

7. a különböző kromatográfiás eljárások előtt a felhasznált mintákat 0,22 μm 

pórusátmérőjű teflon fecskendőszűrőn szűrtem. 
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2.2. Kisműszeres vizsgálati módszerek 

Összfenoloid – tartalom meghatározás – (SINGLETON & ROSSI, 1965)  

• 1 ml gombaminta + 4 ml Folin-Ciocalteau reagenst (10 V/V%)  

+ 5 ml Na2CO3 (7,5 m/m%)  

• 30 perc inkubációt követően mérés: 765 nm 

• Kalibrálás: 20-150 µg galluszsav (10 µg-os lépték).  

Végleges adatok galluszsav ekvivalens értékben (mg GSE/g sz.a.) 

Összflavonoid – tartalom meghatározás – (GURSOY et al. 2009)  

• 1 ml gombaminta + 1 ml MeOH + 2 ml AlCl3 (2 m/m%) 

• 10 perc inkubációt követően mérés: 415 nm-en 

• Kalibrálás: 5-60 µg quercetin (5 µg-os lépték) 

Végleges adatok quercetin ekvivalens értékben (mg QE/g sz.a.) 

Antioxidáns-aktivitás meghatározás DPPH-módszerrel – (BLOIS, 1958) 

• 1 ml minta + 3,1 ml MeOH + 0,9 ml DPPH (1 mM) – küvetta 

• 50 µl minta + 150 µl MeOH + 50 µl DPPH (1 mM) – microplate 

• 15 perc inkubációt követően mérés: 517 nm-en 

Az eredményeket a szabadgyök lekötés %-ban adtam meg:  

Gyökkötő képesség (%) = [(A0-A1)/A0]*100 

Az A0 a kontroll minta (antioxidáns mentes), míg az A1 az adott gombaminta abszorbanciája. 
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Tartósító módszerek – Tartósítási vizsgálatokra (1. táblázat) is felhasználtam: 

az Agaricus bisporus ‘K-145’, a Pleurotus ostreatus ‘P80’, és a Lentinula 

edodes ‘KST-67’ gombatörzseket. 

1. táblázat – A különböző eljárások típusa, időtartama, hőmérséklete 

 

A tartósító eljárások során nyert minták összfenoloid-, összflavonoid-tartalmát 

és antioxidáns aktivitását mértük, a korábban leírt módszerek szerint.  

2.3. Elválasztástechnikák 

Vékonyréteg kromatográfia és SPE – A gombakivonatokban lévő antioxidáns 

anyagok elválasztására a legjobb felbontást az ACN-H2O-CH3COOH 75:25:3 

(V/V) oldószer elegy adta. A rétegeket ezután DPPH oldatba (1 mM) 

merítettem, így szemléltetve az adott gombafaj adott részeinek antioxidáns 

profilját. Meghatároztuk az aktív komponensek anyagcsoportját 

származékképzési módszerekkel. Szilárd fázis extrakciót (SPE) is végeztem, 

ezzel a minták összetettségét próbáltam csökkenteni, így az aktív 

komponenseket nagyobb koncentrációban tudtam izolálni.  
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Nagyműszeres vizsgálatok  

HPLC-DAD-ESI-MS – A nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás 

elválasztáson alapuló eljárásokat négy különböző vizsgálatra használtam:  

1. Az antioxidáns anyagok kimutatása DPPH–HPLC-DAD módszerrel, 

2. az aktív anyagok jellemzése, kromatográfiás csúcsuk tisztaságának 

vizsgálata HPLC-DAD-MS technikával, 

3. az aktív anyagok izolálása az SPE eluátumokból, 

4. az aktív anyagok mennyiségi összehasonlítása a különböző gombafajok és 

frakciók esetében.  

Mind a négy esetben ugyanazokat az elválasztási paramétereket és HPLC 

berendezést alkalmaztam.  

ESI-TOF-MS – Az izolált anyag pontos tömegének ismerete szükséges az 

összegképlet meghatározásához. Az izolált mintát pozitív és negatív ESI 

ionizációval vizsgáltuk. A kapott adatok alapján meghatároztuk a pontos 

tömeget, az összegképletet és a fragmensek alapján a szerkezeti tulajdonságokat 

is. 

NMR (mágneses magrezonancia spektroszkópia) – Az NMR, a kémiai 

szerkezetvizsgálatok egyik alapvető eszköze. Az izolált mintát deuterált 

metanolban oldottuk és 5 mm átmérőjű standard NMR csövekben mértük. Az 

adatgyűjtés VnmrJ 3.2C szoftverrel történt, a ChemPack 5.1-ben szereplő 

standard pulzusprogramok használatával.  

CD (cirkuláris dikroizmus spektroszkópia) – Az NMR vizsgálatokat 

kiegészítettük ún. cirkuláris dikroizmus spektroszkópiával (CD). A síkban 

polarizált fény (jobbra és balra cirkulárisan polarizált) a királis mintán 

áthaladva eltérő mértékben nyelődik el. Ez azt hivatott szolgálni, hogy a végső 

különböző kémiai szerkezetek közül a megfelelő királitású szerkezetet tudjuk 

meghatározni, mivel erre az NMR-spektroszkópia nem alkalmas. 
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3. EREDMÉNYEK 

3.1. A gombafajok és a gombatörzsek közötti különbségek  

A déli tőkegombában mértem a legmagasabb fenoloid szintet, míg a 

legkisebb mennyiséget a téli fülőkében mutattam ki. A téli fülőke tartalmazta 

ellenben a legtöbb flavonoidot, s ez a színanyagával magyarázható. A 

termesztett gombák közül a barna csiperke tartalmazott jelentős mennyiségű 

fenoloidot, míg a késői laskagombában csupán a harmada volt jelen (1. ábra).  

 

1. ábra – A vizsgált gombafajok összfenoloid-tartalmának  

átlaga (mg GSE/g sz.a.) és szórása. 
Az eltérő betűk szignifikáns különbségeket jelölnek a Tukey post hoc teszt alapján (p≤0,05) 

A vadontermők közül a Hericium erinaceus magas fenoloid tartalmú 

még az Agrocybe cylindracea mellett. Az Agaricus bisporus-ra vonatkozó 

eredményeim, egybevágnak BARROS és munkatársai (2008) hasonló 

vizsgálatának adataival. Egyéb vizsgálatok eredményeivel (melyekben más 

előkészítési, kivonási vagy mérési protokollokat alkalmaztak) a mennyiségek 

nem összehasonlíthatóak, viszont az egyes fajok közötti arányok nagyon 

hasonlóak az általam mért arányokhoz (FERREIRA et al., 2009). 
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A flavonoid tartalom csak kb. 5-10 százaléka a teljes fenoloid 

mennyiségnek (2. ábra). Ezt a fenoloid/flavonoid arányt más kutatások is 

megerősítették (JAYAKUMAR ET AL. 2009). 

 

2. ábra – A vizsgált gombafajok összflavonoid-tartalmának 

 átlaga (mg QE/g sz.a.) és szórása  
Az eltérő betűk szignifikáns különbségeket jelölnek a Tukey post hoc teszt alapján (p≤0,05) 

Egyes vadon termő fajok (tőkegomba, téli fülőke és süngomba) 

flavonoid mennyisége kiemelkedő a többi fajhoz képest. Az ördögszekér-

laskagomba és a barna kalapú csiperke flavonoid tartalma megegyezik, míg a 

nyárfa érdestinóru kevesebbet tartalmaz. Meglepő, hogy a fehér csiperke 

flavonoid tartalma magasabbak, mint a barna csiperke esetében mért értékek. 

Az antioxidáns aktivitás szempontjából a vizsgált gombák a lekötött 

szabadgyök mennyisége alapján kiegyenlítettek. A két végpontot a 

laskagombák képviselik, míg a késői laskagomba szabadgyök-kötőképessége 

gyengének mondható az eredmények tükrében, addig az ördögszekér-

laskagomba képes a legnagyobb arányban lekötni a gyökmolekulákat. Az 

antioxidáns aktivitás átfogóbb jellemzése céljából EC50 értékeket is 

meghatároztam a vizsgálatok során (2. táblázat). 
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2. táblázat – A vizsgált gombafajok antioxidáns szabadgyök-kötőképessége és 

EC50 értékei 

 
Az EC50 értékek alapján három különböző csoportot tudunk 

elkülöníteni, az első csoportba tartoznak a nagy hatáserősségű taxonok (a 

csiperkék és a déli tőkegomba). A következő csoportot azok a taxonok alkotják, 

melyek kivonatában valószínűleg egy meghatározó komponens antioxidáns 

hatású, de mennyisége limitált, ilyenek például jellegzetesen a ligninbontók (L. 

edodes, Pleurotus spp.) és a Leccinum duriusculum. A harmadik csoportot 

pedig a nagyon kis hatású fajok kivonatai alkotják, mint a Flammulina 

velutipes, illetve a Hericium erinaceus. 

A fenoloid-tartalomban a csiperke törzsek között kiemelkedik az 

‘S-856’-os törzs, a legkisebb fenoloid mennyiséget a barna ‘Heirloum’ 

csiperketörzsben mértem. A laskagomba törzsek közül az ‘1-0-30’-as törzsnek 

volt a legmagasabb fenoloid-tartalma, a legkisebb értékeket a ‘357-145’ és a 

‘HK-35’ adta. A shiitake törzsek között a ’40-80’-as törzs bizonyult a 

legértékesebbnek, míg a ‘KST-70’-es törzs tartalmazta a legkevesebb 

fenoloidot. A flavonoid-tartalom alapján az egyik legkiemelkedőbb törzs az ‘A-

15’, a többi törzs ennek a mennyiségnek a felét, harmadát tartalmazza. 
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A laskatörzsek flavonoid-tartalma az ‘1-0-30’-as törzstől eltekintve 

elenyészőnek mondható, a legkisebb értékeket a ‘480’-as törzs adta.  

A shiitake törzsek közül a ‘40-80’-as törzs tartalmazza a legkevesebbet, 

míg a ‘KST-67’-es törzs a legtöbbet. Az antioxidáns aktivitásban a csiperke 

törzsek nagyon szórnak, a minták 67-90% között képesek kötni a szabadgyök 

molekulákat. A laskák antioxidáns aktivitása nagyon szóródik, a legrosszabb 

(‘BL’) és a legjobb (‘H1’) paraméterű törzs között közel 62%-nyi a különbség. 

A gyökkötő-képesség alapján a ‘KST’ jelzésű törzsek között nincs szignifikáns 

különbség, a ‘40-80’-as törzs extraktuma viszont közel 20%-kal kevesebb 

szabadgyök molekula megkötésére képes. 

Az egyes termesztett fajokhoz tartozó törzseket osztályozva értékeltem. 

Az osztályozás alapját az összes törzs három vizsgált paraméterének kvartilisei 

adták (3. táblázat). A shiitake gombák adatai nem kerültek a táblázatokba, mert 

csupán három törzs adatai álltak rendelkezésre, ezért ezen adatok felhasználását 

a törzsminősítés szempontjából mellőztem. 

3. táblázat – Különböző gombafajok törzseinek minősítése a három vizsgált 

paraméter (összfenoloid, összflavonoid és szabadgyök-kötőképesség) alapján 
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3.2. A gombák termőtest részei 

A frakciók közül kiemelkedik a kalapbőr és a termőlemezek, mert 

fenoloid szintjük szignifikánsan magasabb, mint a többi rész, illetve a teljes 

termőtest és a primordium (3. ábra). A primordium és a termőtestek fenoloid 

koncentrációi közel azonosak, hasonló következtetésre jutottak más kutatók is 

(BARROS et al., 2007; SOARES et al., 2009). A fejlődés során a micélium 

szövedékben végbemennek azok a folyamatok, melyek a bioaktív és egyéb 

primer anyagokat megfelelő mennyiségben felhalmozzák. A primordium 

képzés, illetve a „robbanásszerű” termőtestképződés, a víz és a már előre 

megtermelt anyagok beáramlásával lehet egyenértékű. A termőtest részek 

különböző fenoloid tartalmainak oka, feltételezhetően a gombák élettanában 

keresendő, mivel a kalapbőr a környezettel érintkező, legkülső réteg. A 

termőlemezek elsődleges feladata pedig a spórák képzése, érlelése és tárolása. 

A termőtest, kialakulása után igen gyorsan bomlásnak indul, ezért a 

termőlemezek fenoloid vegyületei védhetik a spórákat. 

 
3. ábra – A vizsgált termesztett gombák frakcióinak összfenoloid-tartalma 

(átlag±szórás, mg GSE/g sz.a.) 

Az eltérő betűk szignifikáns különbségeket jelölnek a Tukey post hoc teszt alapján (p≤0,05) 
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A vadon termő gombafajok termőtest részeinek vizsgálata is hasonló 

képet mutat, mint a termesztett fajok esetében. A tönk flavonoid tartalma 

minden vizsgált gombafaj esetében igen alacsony. A termőtest és a primordium 

értékei között eltérés figyelhető meg, a primordium valamivel (egyes fajok 

esetében kb. 10%-kal) több flavonoidot tartalmaz. Az antioxidáns aktivitás a 

különböző gombák kalap részei (kalapbőr-kalaphús-termőlemez) között 

kiegyenlítettnek mondható, de a kalaphús egyes taxonokban alacsonyabb értékű 

(pl.: fehér csiperke, késői laskagomba). A termesztett és vadon termő gombák 

között a vadon termők valamivel magasabb értékeket adtak, de antioxidáns 

szempontból, minden általam vizsgált faj magas antioxidáns aktivitást (75% 

felett) mutatott, kivéve a késői laskagombát. A termőtest részek között a 

szabadgyök kötőképesség erőssége alapján a következő sorrendet állíthatjuk fel: 

termőlemez> kalapbőr> termőtest> primordium> tönk> kalaphús.  

3.3. Hatásvizsgálatok eredményei 

A tartósító eljárások különböző módon befolyásolták a gombaminták 

fenoloid-, flavonoid-tartalmát és az antioxidáns aktivitását. A különböző 

tartósító eljárások vizsgálata alapján a legcélszerűbb tartósítási módszer 

(antioxidáns szempontból) a 60-90 °C közötti szárítás. A hőmérséklet 

emelkedésével a fenoloid anyagok mennyisége csekély mértékben nő, kivételt 

képez az Agaricus bisporus. A flavonoidok mennyisége a magas hőmérséklet 

hatására – jellemzően 90 °C-on – négyszeres növekedést mutatott, mindhárom 

gombafajnál. A hűtési és fagyasztási eljárások – a Pleurotus ostreatus-on kívül 

– nem befolyásolják az antioxidáns aktivitást, a fenoloid és flavonoid anyagokat 

azonban - fajtól és időtartamtól függően - egyes esetekben csökkentik. A 

különböző kémiai tartósító módszerek és a blansírozás (az A. bisporus jól viseli 

a blansírozást) ugyanakkor jelentősen csökkentették a gombák minden vizsgált 

paraméterét. 
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3.4. TLC-DPPH 

A vékonyréteg kromatográfiás vizsgálatokat minden termesztett faj 

legértékesebb törzseivel és vadon termő fajokkal végeztem. A vizsgált 

gombafajok részeinek TLC-DPPH-val kapott antioxidáns profilja a 4. ábrán 

látható. 

 
4. ábra – A vizsgált gombák vékonyréteg kromatográfiás antioxidáns profilanalízise 

(1-kalapbőr, 2-kalaphús, 3-termőlemezek, 4- tönk, 5-termőtest,  

6-primordium) 

A gombák közül két fajnak (Pleurotus ostreatus és Flammulina 

velutipes) nem volt kimutatható antioxidáns hatású komponense. Ez jelentheti, 

hogy az adott gombában az esetlegesen antioxidáns hatású vegyület(ek)nek a 

detektálhatósági küszöb alatt van a koncentrációja, vagy a rétegen ezek nem 

stabil(ak). A derivatizálási módszerekkel elért eredmények alapján, az aktív 

vegyületeink nagy valószínűséggel fenolos jellegűek, melyek egyes esetekben 

glikolizáltak és/vagy amin-csoportot tartalmaznak. A többi gombafaj esetében 

is hasonló következtetést vonhatunk le. 
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3.5. HPLC-DPPH 

A mintáimat ún. off-line DPPH-HPLC módszerrel vizsgáltam, vagyis 

injektálás előtt megfelelő arányban adagoltam a mintához a DPPH oldatot vagy 

a tiszta metanolt (kontroll) (RIETHMÜLLER et al., 2016). Eredményeim alapján a 

gombák vizsgálatára is hasznosnak tartom a DPPH-HPLC módszert, amellyel 

célirányosan lehet az antioxidáns aktivitású vegyületeket keresni, akár 

ismeretlen minta esetén is, természetesen megfelelő kromatográfiás felbontás 

biztosítása mellett. Megállapítható, hogy az egyes gombáknál a DPPH-HPLC-

vel feltárt sajátosságok egybevágnak a vékonyréteg kromatográfiás (TLC-

DPPH) eredményekkel. A kromatogramok alapján a nemzetségeken belül nem 

található nagy különbség az antioxidáns profilok között, de a nemzetségek 

között már vannak ilyenek. Olyan vegyületet is kimutattam, amely az általam 

vizsgált gombafajok többségében megtalálható. 

3.6. Az izolált vegyület nagyműszeres vizsgálatainak eredményei (ESI-
TOF-MS, NMR és CD) 

A további vizsgálatokhoz a fehér csiperke termőlemezének, az 

ördögszekér-laskagomba primordiumának, a shiitake kalapbőrének, a nyárfa 

érdestinóru termőlemezének és a déli tőkegomba termőtestének kivonatát 

választottam az aktív anyagok jellemzésére, mivel a TLC-DPPH tesztek 

eredményei alapján ezek antioxidáns profilja a legváltozatosabb. Az izolálást, 

így főként a vizsgált gombák termőlemezéből végeztem el.  

A sikeres SPE eljárást a déli tőkegomba egyesített mintájával (kalapbőr 

– kalaphús – termőlemezek – tönk) végeztem, mivel az egyes részek azonos 

aktív anyagokat tartalmaztak. Az izolált anyag tömegét a pozitív és negatív 

módban felvett spektrumok alapján határoztuk meg. A minta főkomponense 

egy M= 246 Da tömegű vegyület. A pontos tömegmérés alapján a protonált 

molekulaion mért tömege: [M+H]+ = 247,1084 Da; összegképlet [M+H]+ = 

C13H15N2O3
+. Elméleti tömeg: 247,1083 Da.  
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A negatív és pozitív tömegspektrumok, illetve a fragmentációs adatok alapján 

levonható szerkezeti tulajdonságok: 

• A semleges molekulában (M=246 Da), összegképlet: C13H14N2O3 a gyűrűk és 
kettős kötések együttes száma 8, 

• indol-váz jelenléte valószínűsíthető, 

• NH2-csoport jelenléte valószínűsíthető, 

• karbonil-csoport jelenléte valószínűsíthető, 

• még egy gyűrű vagy kettős kötés valószínűsíthető. 

Az izolált komponens, a Brunnein-B nevű vegyület diasztereomere. 

Diasztereomereknek nevezzük az egymással nem-tükörképi viszonyban álló, 

egymással fedésbe nem hozható molekulákat. (6. ábra). 

 

6. ábra – Az izolált vegyület szerkezete, számozása és teljes 1H és 13C NMR 

jelhozzárendelése deuterált metanolban, 600 MHz-en 

A Brunnein-B vegyületet a barna pókhálós gombában (Cortinarius 

brunneus (Pers.) Fr. 1838) fedezték fel és írták le először (TEICHERT et al., 

2007). Az általunk izolált új anyag egy sárga kristályos vegyület, mely vízben 

és MeOH-ban jól oldódik, hőstabil és markáns antioxidáns hatású. A vegyület 

91,86 %-os gyök-kötőképességű, melyhez 119,04 µg/ml-es EC50 érték párosul.  
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3.7. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

I. A gombafajokra alkalmazható minta-előkészítési módszereket 

összehasonlítottam és a standardizálási lehetőségek egy részét feltártam. Új 

minta-előkészítési módszert vezettem be a pilotéciumos gombák esetében: a 

frakcionálást. A hagyományos metodika helyett a négy, morfológiailag jól 

elkülöníthető termőtest részre helyeztem a hangsúlyt. A négy elkülönülő rész: a 

kalapbőr, a kalaphús, a termőlemezek és a tönk.  

II. A vizsgált termesztett gombák törzseit vizsgáltam és hasonlítottam össze 

(A. bisporus – nyolc törzs, barna A. bisporus – hat törzs, P. ostreatus – tizenhét 

törzs, L. edodes – három törzs) három biokémiai paraméter alapján, illetve egy 

törzsminősítő rendszert alakítottam ki (amely bővíthető).  

III. A különböző eljárások közül a legkíméletesebbnek a különböző szárító 

eljárások bizonyultak, míg a legnagyobb csökkenést a kémiai tartósító 

módszerek okozták az antioxidáns anyagok mennyiségében. 

IV. Kidolgoztam egy, a gombákra alkalmazható vékonyréteg 

kromatográfiás eljárást, illetve egy izolálási protokollt alakítottam ki szilárd 

fázisú extrakcióhoz. Meghatároztam a vizsgált gombafajok, illetve termőtest 

részeik antioxidáns profiljait.  

V. Az eredetileg növényi mintákra kidolgozott DPPH-HPLC módszer 

transzferáltam és optimalizáltam különböző gombamintákra. Meghatároztam a 

vizsgált gombákban található aktív anyagok kromatográfiás jellemzőit és 

mennyiségi szempontból is összehasonlítottam ezeket.  

VI. Első alkalommal publikáltam a nyárfa érdestinóru (Leccinum 

duriusculum) antioxidáns aktivitását, illetve a különböző termőtest részek EC50 

értékeit. A déli tőkegomba (Agrocybe cylindracea syn. Agrocybe aegerita) 

egyik meghatározó antioxidáns vegyületét izoláltam és sikeresen meghatároztuk 

a kémiai szerkezetét. A vegyület összegképlete: C13H14N2O3, mely a Brunnein-

B nevű vegyületnek a diasztereomere. 
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KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

A nagygombák termőtestének tradicionális felosztását (kalap-tönk) 

elhagytam (FERREIRA et al., 2007), mivel a termőtest, négy, jól elkülöníthető 

részre bontható morfológiailag, attól függetlenül, hogy „csupán” gombafonalak 

szövedékeként definiált. A négy morfológiai rész a legtöbb bazídiumos 

(pilotécium típusú termőtestű) nagygombafajnál megtalálható, s ezek a 

kalapbőr, a kalaphús, a termőlemezek és a tönk (KALAC, 2009). 

Számos, a szakirodalomban megtalálható extrakciós eljárást használtam 

és vizsgáltam különböző szempontok szerint.  Vizsgálataim alapján, illetve más 

kutatók vizsgálatait is figyelembe véve, arra a következtetésre jutottam, hogy a 

metanolos extrakciós eljárások jelentősen több antioxidáns anyag kivonására 

alkalmasak, mint az egyéb oldószert alkalmazók (SMITH et al., 2015). Az 

általam használt eljárás (mechanikai rázás melegítéssel) alapanyag és időigénye 

kisebb, mint a legtöbb más extrakciós eljárásé.  

Vizsgálataim eredményeként megállapítható, hogy a kalapbőr és a 

termőlemezek fenoloid-tartalmuk és antioxidáns aktivitásuk alapján, a termőtest 

„leghasznosabb” részei. A kalaphús, megközelítőleg a tönkkel egyenértékű, de 

egyes taxonok (pl.: Leccinum duriusculum, Lentinula edodes) esetében a talált 

értékek nem elhanyagolhatók. Egységnyi kalapbőr, illetve termőlemez, egyes 

esetekben kétszer olyan mennyiségben tartalmaz bioaktív vegyületeket, mint a 

termőtest többi része. Igazolást nyert, hogy a termőtest a hatóanyag-tartalom 

alapján egy súlyozott átlagot képvisel. Ezen felosztás révén a gombák 

hatóanyag-kutatási megközelítése is megváltozhat, mivel a gombák egyes részei 

nagyobb koncentrációban tartalmaznak bioaktív anyagokat. Ezáltal pedig 

könnyebben izolálhatóak, és kisebb friss mennyiségű mintából indulhatunk ki. 
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A szakirodalomban található eluensek helyett (CAI et al., 2013), egy, 

ezektől eltérő eluenst fejlesztettem ki (ACN-H2O-CH3COOH, 75:25:3), mely a 

metanolos kivonatok megfelelő felbontás melletti vizsgálatát, s az adott 

gombafaj antioxidáns profiljának elemzését teszi lehetővé. E vizsgálati 

eredmények nem találtak kiugró különbségeket (főleg minőségi tekintetben) a 

nemzetségeken belül az antioxidáns profilok között, a nemzetségek 

összehasonlításakor azonban jelentős minőségbeli különbségeket tártam fel. A 

gombafajok TLC-DPPH profilja alapján további vegyületek izolálhatók, illetve 

vizsgálhatók. 

Az Agrocybe cylindracea kivonataival végeztem el a különböző 

izolálási és tisztítási lépéseket, melyekkel a kalapbőr, a kalaphús, a 

termőlemezek és a tönk egyesített extraktumából sikeresen izoláltam egy 

antioxidáns vegyületet, mely a Brunnein-B diasztereomerének bizonyult. 

Az eddig gyógynövényekre és élelmiszerekre alkalmazott off-line 

HPLC-DPPH módszert alkalmaztam munkám során, mellyel sikerült kiszűrni 

az egyes gombafajok jellemző antioxidáns vegyületeit (RIETHMÜLLER 

et al., 2016). A jellegzetes vegyületek mennyiségét (szemikvantitatívan) is 

meghatároztam a különböző termőtest részekben. A csiperkék és a déli 

tőkegomba anyagait megközelítőleg sikerült feltérképezni, ezek az 

összfenoloid-vizsgálatok eredményeivel hasonló eloszlást mutattak. A többi 

vizsgált gomba esetében egy olyan vegyületet tudtam meghatározni, melynek 

mennyiségi eloszlása nem követi a fenoloidokét, így e taxonokban más, eddig 

nem kimutatott vegyületek is meghatározóak lehetnek.  

A Magyarországon is jelentős három különböző termesztett gombafaj: a 

fehér és barna kalapú csiperke, a laskagomba és a shiitake különböző törzseit is 

vizsgáltam. A csiperketörzsek bizonyultak a legjobb antioxidáns hatású 

gombáknak, őket követték a shiitake törzsei, míg a laskagomba törzsek a 



21 
 

leggyengébbek az antioxidáns hatás alapján. A törzseket összehasonlítottam és 

erre egy faj specifikus, minősítő rendszert alakítottam ki.  

A gombatörzsek ilyen vizsgálatai és rangsorolásuk a későbbiekben hasznos 

információt nyújthatnak a gomba nemesítéssel foglalkozó szakemberek számára 

is. Az eredmények alapján olyan adatbázist hoztam létre, mely a vadon termő 

gombák gyűjtőit, a gombatermesztőket-nemesítőket és a fogyasztókat is 

tájékoztathatják.  

A gombakészítmények fogyasztása (legyen az szárított, konzervált vagy 

mélyfagyasztott formájú) világszerte emelkedik. Ebből kiindulva vizsgáltam a 

gombák antioxidáns paramétereinek alakulását, számos tartósítási forma (hűtés-

fagyasztás-szárítás-kémiai tartósítások) alkalmazása nyomán. Az eredmények 

szerint a szárítási módszerek kímélik meg leginkább az antioxidáns anyagokat. 

A hűtés és fagyasztás számottevően nem vagy alig befolyásolja ezeket a 

paramétereket. A kémiai tartósítás minden általam kipróbált módszere azonban 

jelentősen csökkentette az antioxidáns vegyületek mennyiségeit és minőségét, 

amit más kutatások is alátámasztanak (FERNANDES et al., 2013; JAFRI et al., 

2013). A kémiai tartósítási módszerek legkevésbé az Agaricus bisporus 

termőtesteit károsították. 
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