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Kaj so gobe? 

klobuk 

trosovnik s trosi 

bet 

askomicete (zaprtotrosnice, rod Ascomycota) so 
najštevilčnejše deblo v kraljestvu gliv, saj vsebuje 
več kot 64 000 vrst. Mednje sodijo tartufi, smrčki, 
številne plesni in kvasovke, med drugim tudi pivske 
in pekovske kvasovke. 

bazidiomicete (prostotrosnice, rod 
Basidiomycota) 
večina gob, ki jih nabiramo v gozdovih, 
vključno z jurčki, lisičkami, golobicami, 
prašnicami, itn. 

micelij 

obstaja ~ 140 000  vrst 
opisanih ~ 10 % 

uporabljamo ~ 200 vrst 
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http://fenix.yuku.com/topic/301#.UjwUp9Kndrg http://www.theguardian.com/lifeandstyle/shortcuts/2012/oct/12/english-truffles-where-to-find-them http://yeastgenomics.ca/about 
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Zgodovina 

Kitajska  
 “eliksir življenja” 

verski obredi – halucinacije 
(psilocibin) 

Rim  
“hrana ali strup?” 

http://www.badische-zeitung.de/panorama/50-jahre-asterix-x5x--21706340.html 
http://www.clubic.com/telecharger-fiche253614-those-funny-funguloids.html 
http://background-pictures.feedio.net/cooles-haus-auf-der-lachstation/lachstation.de*images*220_gnezdo_13.jpg/ 
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Gobe – bogat vir aktivnih snovi 

 biološko aktivne snovi iz gob razdelimo na: 

 sekundarne metabolite (kisline, polifenole, 
terpenoide, sterole, laktone, vitamine, itn) 

 (gliko)proteine (encimi za razgradnjo 
lignoceluloze, lektini, proteaze, proteinazni 
inhibitorji, hidrofobini: sprememba hidrofobnosti 
površine, različne biotehnološke aplikacije 

 visokomolekularne polisaharide 
(polisaharopeptidi, proteoglikani) 
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Lentinus edodes, užitni nazobčanec (šiitake): lentinan ima protibakterijske in 
protivirusne lastnosti, deluje protitumorsko in kot vzpodbujevalec imunskega sistema 
(npr. Lentinex®) ; D-eritadenin pa je na voljo v obliki zdravila za zniževanje previsoke 
koncentracije holesterola v krvi.  

Pleurotus ostreatus, bukov ostrigar je lesna goba, pogosta tudi pri nas. Bogata je z 
beljakovinami in vsebuje veliko aminokislin, vitaminov, mineralov, nenasičenih 
maščobnih kislin (zlasti oleinsko) ter vlaknin. Pleurotus ostreatus proizvaja lovastatin, 
molekulo, ki se že uporablja za zniževanje holesterola v krvi (Mevacor®, Altoprev®).  

Ganoderma lucidum ali svetlikava pološčenka (»goba nesmrtnosti«, Reishi ali Ling 
Zhise uvršča med najučinkovitejše zdravilne učinkovine pridobljene iz narave. 
Polisaharidi imajo  imunomodulacijske in protitumorske lastnosti. Triterpeni (npr. 
ganoderične kisline) imajo po izsledkih študij ugoden zaviralni vpliv na sproščanje 
histamina, uravnavajo delovanje jetrnih celic in jih tako ščitijo pred kemično povzročenimi 
poškodbami (zdravila, kemoterapija), izboljšujejo porabo kisika, uravnavajo raven LDL 
holesterola in zmanjšujejo utrujenost.  

Trametes versicolor (pisana ploskocevka) je pri nas pogosta lesna goba. Na 
Japonskem se uporablja kot eno najbolj pogostih imunostimulacijskih sredstev proti raku 
(PSK®, Krestin®). Kaže, da PSK deluje tako neposredno na rakaste celice, kot tudi 
posredno, s krepitvijo celične imunosti.  

Grifola frondosa ali velika zraščenka (maitake), sodi pri nas na seznam ogroženih vrst. 
Vsebuje pomembne polisaharide in proteine, ki zavirajo rast tumorjev in krepijo imunski 
sistem pacientov. Raziskave so tudi pokazale, da lahko z uživanjem velike zraščenke 
znižamo krvni sladkor. Prehransko dopolnilo pripravljeno iz ekstrakta velike zraščenke je 
znano pod imenom D-fraction®.  

Schizophyllum commune ali navadna cepilistka proizvaja polisaharid shizofilan, ki 
pozitivno vpliva na naš imunski sistem, ki se zato lažje bori proti številnim boleznim 
(Sizofiran®).  

http://www.medicalmushrooms.net/grifola-frondosa-maitake/ 

http://flickriver.com/photos/70626035@N00/sets/72157603036799475/ 
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Gobe, težke kovine 
in radioaktivnost 

http://www.wallpapervortex.com/tag-nuclear_explosion.html 

 težke kovine: kadmij, svinec, živo srebro, arzen,… 
 vsebnost težkih kovin je odvisna od vrste in starosti 
gobe, vira onesnaženja in oddaljenosti od vira 
onesnaženja 
 lisičke, prašnice, kostanjevka, veliki slinar, vijoličasta 
bledivka in nekatere druge gobe kopičijo težke kovine v 
večjih količinah kot večina ostalih gob  

Foto: Tanja Dreo 

 Ukrajina: Černobil 1986 
 Japonska: Fukušima 2011 

http://www.wallpapervortex.com/tag-nuclear_explosion.html


Kako gojimo micelij v laboratoriju? 

Slika 3: Postopek gojenja micelija gliv v laboratoriju na trdnem (A) in v tekočem gojišču (D).  
Micelij na trdnem gojišču razrežemo s skalpelom (B) in posamezne koščke nacepimo na sveže trdno gojišče (C) in v tekoče 
gojišče (Č). Po nekaj tednih v tekočem gojišču zraste puhast micelij (D), ki ga nežno ločimo od koščkov gojišča (E) in shranimo pri 
-20 °C v sterilnih plastičnih posodicah. Celoten postopek poteka v sterilni komori (G).  

Foto: Tina Naglič, Jana Erjavec 



Tudi rastline lahko zbolijo 

 Ralstonia solanacearum je karantenska bakterija 
 povzroča veliko gospodarsko škodo na poljščinah (milijardo $ vsako leto) 
 gostitelji: krompir, paradižnik, banane, ingver, jajčevci, divji gostitelji,… 
 prenaša se z okuženo prstjo in vodo 
 ni učinkovitega kontrolnega sredstva 
 testirali smo več kot 180 ekstraktov iz  
    več kot 90 vrst gob 

Foto: Jana Erjavec Foto: Jana Erjavec 



Testiranje protibakterijske aktivnosti 

ni rasti – baktericiden učinek 

rast -   
bakteristatični učinek 



Odstotek rastlin, ki ni razvil bolezenskih znakov
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Test patogenosti na krompirju 

Poskusi na rastlinah krompirja 

Foto: Jana Erjavec 



 
Izolacija in karakterizacija 
proteinov iz gob proteinov 



Pri raziskavi so sodelovali: 
DREO Tanja, BRZIN Jože, ŽELKO – GOSAK Mateja, SABOTIČ Jerica, Janko 

Kos and RAVNIKAR Maja  
 

Lidiji Matičič, Špeli Prijatelj Novak in Tinetu Grebencu se zahvaljujemo za pomoč 
pri pripravi glivnega in rastlinskega materiala: 

 
Za sofinanciranje raziskave se zahvaljujemo Agenciji za raziskovalno dejavnost 

republike Slovenije 

Hvala za vašo pozornost! 
Foto: Jana Erjavec 
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