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BEVEZETÉS
A mandulagomba (Agaricus blazei Murill.), pecsétviaszgomba (Ganoderma lucidum Kars.), shiitake 
(Lentinula edodes Berk.), bokrosgomba (Grifola frondosa Dicks.), valamint a kínai hernyógomba 
(Cordyceps sinensis (Berk.) szinonimája és újabban érvényes latin neve a Ophiocordyceps sinensis 
(Berk.)) fajok mindegyike tartalmaz hasznos vízoldékony poliszacharidokat és peptidoglikánokat, 
továbbá zsíroldékony triterpéneket is. Ezen hatóanyag-családok előfordulási pro�lja fajonként 
változatos palettát mutat. Ezen felül speci�kus, csak az adott fajokra jellemző, akár kb. 50-100 féle 
anyag is jelen lehet egy-egy gomba kivonatban. Így a kivonatolási eljárásokkal és az alkalmazott 
fajok kombinációival is összefügghetnek egyes egészségre nézve esetlegesen hasznos hatások 
egymást erősítő hatásai (ún. szinergiái). 

MÓDSZER
Irodalmi adatok alapján – a teljesség igénye nélkül – a legfontosabb hatóanyagokat (adott 
gombafajhoz köthető eredetük, kivonatolásuk és a hatásaik szerint) rendszereztük a keringési 
betegségekre (1. táblázat), a malignus daganatos megbetegedésekre (2. táblázat), és a 2-es típusú 
cukorbetegségre (3. táblázat) fókuszálva, azzal a céllal, hogy a kezelések esetleges támogatásán 
fejlesszünk a hatékony kombinálással.
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K IVO N AT H AT ÓA N YAG H ATÁ S H IVAT KOZ Á S 1. táblázat: KERINGÉSI RENDSZERT VÉDŐ HATÁSÚ ANYAGOK

2. táblázat: ROSSZINDULATÚ DAGANATOS BETEGSÉG TERÁPIÁJÁT TÁMOGATÓ HATÓANYAGOK 

A mandulagomba 30-50 kDa molekulasúlyú béta-glükánjai meleg vizes majd etil-acetátos kivonással előállítva – már 200 
mg/ttkg-os dózisban is – vércukorszint csökkentő hatásúak a  streptozotocin (STZ) indukált cukorbeteg patkány modellen 
vizsgálva [13,14]. A pecsétviaszgomba kloroform-oldékony ganoderol B hatóanyaga erős (IC₅₀ = 48.5 μg/ml)  α-glükozidáz enzim 
gátló [15]. Shiitake etanollal lio�lizált kivonatával már 50 mg/ttkg-os dózisban is, egy az előzőekhez hasonló STZ-nal a hasnyálmi-
rigyben a β-sejteket elölt Spargue-Dawley patkány modellen vizsgálva, szigni�káns vércukorszint csökkenést okozott a 
kontrollhoz képest – és a hatás a dózis növelésével fokozható volt [16]. A bokrosgomba poliszacharidjai (GFP)  HepG2 sejtvonalon 
inzulin receptor protein (IRP) aktiválásával a sejtmembránban növelte a foszforilált AktSer473 másodlagos jelátvivő jelenlétét, ami 
gátolta a glikogén-szintáz kinázt (GSK). Ez konzekvensen stimulálta az intracelluláris glikogén szintézisét, ami elősegítette a 
glükóz felvételét a sejtbe (az inzulin-rezisztencia ellenére is) [17]. A kínai hernyógomba forró vízzel izolált 210 kDa 
molekulatömegű poliszacharidja (CSP-1) per os 200 mg/ttkg dózisban adva egy 7 napos kísérletben 12,0+/-3,2% -kal (p = 0,05) 
csökkentette alloxán indukálta diabéteszes egérmodellben (n=10) a vércukor szintet, a kontrollhoz képest – feltehetően 
stimulálva az inzulin elválasztást az éppen maradt β-sejtekből és/vagy az inzulin metabolizmusát gátló hatásán keresztül [18].

A mandulagomba ABP-Ia poliszacharidja már 100 μg/ml-es koncentrációban is – dózisfüggő módon – csontrák sejtvonalra 
(HOS) citotoxikus és apoptotikus (6). A pecsétviasz gomba ganoderol-B triterpén hatóanyaga androgén szenzitív jóindulatú 
prosztata hipertró�a, valamint prosztata daganat esetén jótékony hatású (7). Ugyanennek a fajnak  a poliszacharid peptidje 
(GL-PP) VEGF gátló (így daganat áttét képződést gátol) és HUVEC sejtvonalon apoptotikus hatású (8). Az étkezési céllal is 
gyakran alkalmazott shiitake gombafaj különleges lentinán β-1,3 és β-1-6 elágazó glükánja lúgos vízzel oldható jól (9) és 
humán colon carcinoma sejtvonal (HCCS) xenograftos állatmodellben limfocita aktiváláson keresztül daganatellenes hatást 
fejtett ki (10). A bokrosgomba Z-frakciós poliszacharidja (MZF) HCCS 26-os xenograft BALB/cA egerekben T-sejteket (CD4+ 
helper és CD8+ citotoxikus) aktivált (11). A kínai hernyógomba meleg vizes kivonattal feltáruló cordycepin (3'-dezoxi-adenozin) 
hatóanyaga A3-as adenozin receptort, és glikogén-szintáz kináz (GSK-3 béta) enzimet is aktivál és ciklin D1 jelátvivőt gátol (12).

Az összes említett faj bizonyos hatóanyagai (főleg poli- és monoszacharid komponensei) – változatos hatásmechanizmusokkal – hiperlipidaemia ellenes, glükóz metabolizmust támogató, valamint immun-moduláns tulajdonságúak. 
Ez utóbbi megnyilvánul például a monocita, NK sejt és T-sejtek (CD4+ helper és CD8+ citotoxikus) aktiválásában, ami kiegészülve más – példának okáért, pro-apoptotikus, érképződés gátló és ciklin D1 gátló – hatásokkal végső soron 
a rosszindulatú daganatok terápiáját támogathatja. Ezen szinergiák feltérképezése – a jótékony hatások optimalizálásán kívül – a kombinációk okán fellépő esetleges túldozírozás és/vagy az élelmiszer/gyógyszer/étrend-kiegészítő 
interakciók elkerülése miatt is kulcsfontosságú volna. Ezen célok kivitelezésére kiválóan alkalmazhatóak lehetnek az in vivo képalkotó eljárások; például a 18FDG ([18] �uor-dezoxi-glükóz) nyomjelzős PET (pozitron emissziós 
tomográ�a) a hexokináz reakció vizsgálatára és a mTc-MIBI (Hexa-kis(2-methoxy-2-methylpropylisonitrile) technetium (⁹⁹   Tc)) nyomjelzős SPECT (egyfoton-emissziós tomográ�a) a mitokondriális aktivitás számszerűsítésére – mivel 
ezek kvantitatív in situ információkat képesek biztosítani adott szervek funkcióiról és egyéb élettani folyamatokról, kórképek alakulásáról, stb.
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3. táblázat: CUKORBETEGSÉG TERÁPIÁJÁT TÁMOGATÓ HATÓANYAGOK

Hiperkoleszterinémiás Fischer patkányokban a mandulagomba etetése javította a vér-l ipid paramétereket 
(1). Ischémiás reper fúziós Wistar patkány modellben (n=6) az előkezelés vizes kivonatával már 22,5 
mg/ttkg-os dózisban is – dózisfüggő módon és szigni�kánsan –  csökkentette az elhalt terület méretét a 
kezeletlen kontrollhoz képest (2). Egy 12 hétig tartó, enyhén magas vérnyomásos és/vagy hiperlipidaemiás 
beteget érintő, kl inikai, kettős-vak, randomizált, placebo-kontroll vizsgálatban a kezelt csoport (n=9) (44 
gramm / nap pecsétviasz gombából forró vizes majd etanolos kivonással készült szárított koncentrátumot 
kapott) és a másik csoport (n=12) placebót. A plazma össz. koleszterol szint 8 %-kal csökkent és a HDL 
koleszterin szint 24%-kal nőt a vizsgálat ideje alatt a kezelt csoportban (míg a kontroll csoportban nem) 
(3). A shiitake erythadenin metabolitja, a lentinomycin B vízoldékony és hipolipidaemiás hatású (4). A kínai 
hernyógomba poliszacharidjai antioxidánsak, PS-A heteropoliszacharidja hiperkoleszterolémia ellenes 
terápiát támogathat, adenozin nukleozidja kardioprotektív, szterol-fehérje tartalma enyhe 
vérnyomáscsökkentő és ér fal relaxáló hatású, míg cordymin peptidje gyulladáscsökkentő (5).

KÖVETKEZTETÉS

Köszönet nyilvántás Csorba Veronikának, a formai és technikai segítségért.

adenozin

Ganoderol B Lentinán Cordycepin

Béta-glükán


