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S t r e s z c z e n i e 

Niniejszy artykuł przeglądowy prezentuje informacje na temat trzech najczęściej uprawia-
nych w Polsce grzybów wyższych: Agaricus bisporus, Pleurotus ostreatus i Lentinula edodes. 
Skoncentrowano się przede wszystkim na wartości żywieniowej oraz substancjach ak-
tywnych biologicznie syntetyzowanych w owocnikach wymienionych gatunków. Liczne 
badania przeprowadzone na owocnikach grzybów wskazują, że są one bogatym źródłem 
związków aktywnych biologicznie, a także są cenne z punktu widzenia żywieniowego.

Słowa kluczowe: grzyby, substancje aktywne biologicznie, polisacharydy

wSTęp

Chociaż do dziś nauka ma duży kłopot z ustaleniem historii ewolucji pod-
stawczaków (Basidiomycetes), to wiadomo, że od bardzo dawna budziły one za-
interesowanie człowieka jako źródło pokarmu, a także w czasach późniejszych 
jako skuteczna metoda walki z chorobami trapiącymi ludzi [1]. Zainteresowanie 
właściwościami grzybów doprowadziło do opanowania technologii ich uprawy, 
a konsekwencji do wzrostu ich spożycia. W Europie pierwsze uprawy pieczarki 
dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus) pojawiły się na początku xVII w. we Francji, 
natomiast w Chinach jeszcze wcześniej, bo w xI w., znano metodę uprawy twar-
dziaka jadalnego (Lentinula edodes), popularnie zwanego Shiitake [2]. Pod koniec 
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xx w. światowa produkcja grzybów była bardzo duża i wyniosła 4 909 000 ton 
w 1994 r., a w 1997 r. zwiększyła się do 6 158 000 ton. Do najbardziej popular-
nych grzybów uprawianych należą pieczarka dwuzarodnikowa, twardziak jadalny 
i boczniak ostrygowaty (Pleurotus ostreatus) (tab. 1.) [3]. W Polsce najwięcej upra-
wia się pieczarki dwuzarodnikowej (ponad 90%), potem boczniaka, zaś trzecią 
lokatę zajmuje twardziak jadalny [4]. Technologia produkcji grzybów jest tania 
i mało skomplikowana, a surowce stosowane do wytwarzania podłoża zaliczyć 
można do odpadów. W przypadku pieczarki stosuje się słomę i torf (jako po-
krywę), wzbogacone niekiedy o odchody zwierzęce, zaś w przypadku boczniaka, 
twardziaka i pozostałych grzybów ligninocelulozowych są to odpady takie jak 
trociny lub słoma, odpowiednio suplementowane na przykład otrębami [5, 2]. 

Ta b e l a  1   

Zestawienie najpopularniejszych grzybów wyższych uprawianych na świecie (dane z 2002 r.) [3]

l p nazwa polska nazwa łacińska produkcja [%]

1 pieczarka dwuzarodnikowa Agaricus bisporus 31,8

2 twardziak jadalny Lentinula edodes 25,4

3 boczniak Pleurotus spp. 14,2

4 uszak bzowy Auricularia auricula   7,9

5 pochwiak wielkopochwowy volvariella volvaceaea   7,9

6 zimówka aksamitnobrzozowa flammulina velutipes   4,6

Grzyby cenione są przede wszystkim ze względu na specyficzny, absolutnie 
wyjątkowy smak oraz niepowtarzalny aromat, jaki nadają potrawom. Również 
skład chemiczny grzybów jest niezwykle atrakcyjny z punktu widzenia żywie-
niowego, a ponadto wiele gatunków podstawczaków jest źródłem związków 
o charakterze:
- przeciwnowotworowym;
- immnostymulującym;
-  przeciwwirusowym;
-  przeciwbakteryjnym;
-  przeciwutleniającym;
-  obniżającym poziom cholesterolu we krwi [6]. 

Grzyby są także cennym źródłem witamin, a także nienasyconych kwasów 
tłuszczowych, białka i błonnika. Są to więc istotne powody, aby uznać je za żyw-
ność funkcjonalną i surowiec do produkcji nutraceutyków [7]. Celem poniższego 
artykułu jest krótka charakterystyka trzech grzybów najczęściej uprawianych w 
Polsce pod kątem możliwości wykorzystania ich właśnie w produkcji żywności 
funkcjonalnej i nutraceutyków. 
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SkŁAD ChEMICzNy gRzyBów z puNku wIDzENIA żywIENIOwEgO

Głównym składnikiem świeżych owocników grzybów wyższych jest woda. Jej 
zawartość wynosi średnio od 85 do 94% i zależy od gatunku, warunków wzrostu 
i przechowywania [8]. Grzyby są surowcem nietrwałym i w związku z tym najko-
rzystniej jest przechowywać je w postaci suszonej. Głównym składnikiem suchej 
masy owocników są węglowodany, w których skład wchodzi włókno nierozpusz-
czalne w wodzie (chityna, celuloza, ligniny), włókno rozpuszczalne w wodzie 
(głównie β-glukany) oraz wolne sacharydy [19]. Całkowita zawartość węglowo-
danów wynosi około 50% suchej masy. Na szczególną uwagę zasługuje znaczna 
ilość błonnika pokarmowego, który jest odpowiedzialny między innymi za niski 
poziom kaloryczności grzybów [10].

Kolejnym czynnikiem odpowiadającym za fakt niskiej kaloryczności jest nie-
wielka zawartość tłuszczów [11]. W omawianych gatunkach wynosi średnio 0,33 
g/100 g świeżych owocników [9, 11]. Grzyby wytwarzają wszystkie klasy związ-
ków lipidowych, między innymi wolne kwasy tłuszczowe, mono-, di- i triglicerydy 
czy sterole [12]. Na uwagę zasługuje fakt, że ponad 70% wszystkich tłuszczów 
stanowią nienasycone kwasy tłuszczowe, zaś około 15% stanowi ergosterol, pre-
kursor w syntezie witaminy D [13].

Kolejnym powodem, dla którego grzyby są niezwykle atrakcyjne z punktu wi-
dzenia żywieniowego, jest wysoka zawartość wielu witamin. Witaminy takie jak 
ryboflawina, niacyna, kwas foliowy czy tiamina występują tu obficiej niż w wielu 
warzywach [14]. W niewielkich ilościach wstępują witaminy C i B1 oraz śladowo 
witaminy B12 i D [15,14]. Na niską zawartość witaminy D w grzybach pochodzą-
cych z uprawy ma wpływ niedostateczne oświetlenie, bowiem uprawę prowadzi 
się w halach pozbawionych światła słonecznego, które jest niezbędne do synte-
zy tej witaminy z ergosterolu [16]. Zawartość wybranych witamin występujących 
w grzybach przedstawiono w tabeli nr 2. 

Ta b e l a  2   

Zawartość wybranych witamin w trzech gatunkach grzybów uprawnych w mg lub μg na 100 g 
suchej masy [14]

witamina
gatunek grzyba 

Agaricus bisporus Lentinula edodes Pleurotus ostreatus

witamina C [mg] 17 25 20

witamina B1 [mg]      0,6      0,6      0,9

witamina B2 [mg]      5,1       1,8      2,5

kwas foliowy [μg] 450 300 640

niacyna [mg] 43 31 65

witamina B12 [μg]      0,8       0,8       0,6

witamina D [μg] –    1       0,3
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Grzyby są także cennym źródłem protein i ich zawartość znacznie przekracza 
ilość białek występujących w owocach i warzywach [12]. Gatunki omawiane w 
artykule zawierają je w ilości od 1,8 do 2,1 g/100 g świeżej masy [11]. Proteiny 
występujące w grzybach zawierają wszystkie aminokwasy egzogenne i stanowią 
ponad połowę całkowitego azotu [9, 20]. Ilością aminokwasów zawierających w 
swym składzie siarkę (treonina, arginina, tyrozyna) przewyższają znacznie takie 
warzywa jak ziemniaki, kalafiory czy marchew [11]. 

Ta b e l a  3   

Zawartość suchej masy oraz wybranych związków dla trzech gatunków grzybów uprawnych 
wyrażonych w g/100 g świeżej masy [11]

gatunek grzyba białko węglowodany włókno tłuszcz popiół sucha masa

Agaricus bisporus   2,09 4,5 1,5 0,33 0,78 7,7

Pleurotus ostreatus   1,97 5,0 2,4 0,35 0,64 8,0

Lentinula edodes 1,8 5,8 3,3 0,31 0,49 8,4

W ostatnich dekadach coraz większą uwagę naukowców przykuwają związki 
przeciwoksydacyjne, które pozytywnie oddziałują na organizm ludzki, między in-
nymi chroniąc DNA przed zmianami oksydacyjnymi. Liczne badania naukowe do-
wiodły, że owocniki grzybów są znakomitym źródłem antyoksydantów [17, 18, 45]. 
Za właściwości przeciwoksydacyjne odpowiedzialne są najbardziej związki polife-
nolowe [18]. Co ciekawe, okazało się, iż pod względem zawartości antyoksydantów 
pieczarka dwuzarodnikowa zdecydowanie przewyższa wiele gatunków grzybów, 
w tym popularnego na świecie twardziaka jadalnego czy boczniaka [17]. Badania 
ujawniły również, że owocniki Lentinula edodes są dobrym źródłem ergotioneiny. 
Jest to związek tiolowy, który cechują silne właściwości przeciwutleniające [17].

Oprócz tego, w porównaniu z warzywami, grzyby stanowią znakomite źródło 
związków mineralnych [12]. Jeśli chodzi o skład popiołu w omawianych gatun-
kach, to dominującym pierwiastkiem jest potas, a następnie sód [9]. Magnez wy-
stępuje na trzecim miejscu i jest na poziomie porównywalnym z jego obecno-
ścią w warzywach. W znacznych ilościach zawarte są tu również miedź i cynk, 
a w mniejszych, choć istotnych – żelazo, wapń oraz mangan. W pieczarce dwu-
zarodnikowej na wysokim poziomie, znacznie przewyższającym zawartość tego 
pierwiastka w twardziaku jadalnym i boczniaku ostrygowatym, występuje selen [9]. 

zwIązkI AkTywNE BIOLOgICzNIE

Lentinula edodes

Owocniki Lentinula edodes są cennym źródłem związków aktywnych biologicz-
nie, istotnych z punktu widzenia medycznego, spośród których najważniejsze 
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stanowią polisacharydy. Pierwsze doniesienia naukowe na ich temat pojawiły pod 
koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku [21]. Badania nad izolacją i oczysz-
czaniem polisacharydów pozwoliły na poznanie struktury tych związków [1, 3]. 
Pierwszym polisacharydem wyekstrahowanym z owocników Shiitake był lentinian 
β-(1→3)-D-glukan, posiadający rozgałęzienie β-(1→6) co pięć reszt cukrowych. 
Jego zawartość w owocnikach tego grzyba wynosi około 3% [22]. Ten wysokoczą-
steczkowy (m.cz. 400–1000 kDa) rozpuszczalny w wodzie polisacharyd ma właści-
wości przeciwnowotworowe, działając pośrednio poprzez system immunologicz-
ny gospodarza (biological response modifier, BRM) [22]. Oprócz lentinianu wyeks-
trahowano także, inne polisacharydy o mniejszej masie cząsteczkowej, to znaczy 
glukany oraz glikany, które również działają immunomodulacyjnie [23,24]. Efekt 
immunomodulacyjny lentinianu i pozostałych polisacharydów obejmuje między 
innymi aktywację komórek immunologicznych: limfocytów, makrofagów, komó-
rek dendrytycznych oraz NK, prowadząc do zwiększenia produkcji cytokin [25]. 
Liczne badania kliniczne przeprowadzone na pacjentach cierpiących na nowo-
twory żołądka oraz jelita grubego dowiodły, iż stosowanie lentinianu równolegle 
z klasycznymi terapiami, takimi jak chemioterapia czy radioterapia, prowadziło 
do wydłużenia życia, a także zmniejszało negatywne skutki tych zabiegów [26]. 
Polisacharydy aktywne biologicznie wykazały skuteczność nie tylko w hamowa-
niu nowotworów, ale okazały się pomocne również w zwalczaniu wirusów. Len-
tinian, podawany pacjentom zakażonym wirusem HIV, powodował zwiększenie 
liczby komórek CD4. Z kolei zastosowanie lentinianu sulfonowanego skutkowało 
zmniejszeniem efektu cytopatycznego wywołanego przez wirus HIV [1, 6].

Kolejną substancją o udokumentowanym działaniu prozdrowotnym jest eryta-
denina. Ten niskocząsteczkowy, wtórny metabolit należący do alkaloidów, obniża 
zawartość cholesterolu we krwi. Jego działanie polega na przyspieszaniu metaboli-
zmu cholesterolu w wątrobie [27]. Badania, w których szczurom podawano pokarm 
zawierający 0,005% erytadeniny, wykazały u tych zwierząt spadek poziomu chole-
sterolu o 25% [28]. Zawartość tego alkaloidu w owocnikach Shiitake wynosi 50–70 
mg/100 g suchej masy w kapeluszach i 30–40 mg/100 g suchej masy w trzonach [28].

Poszukiwania związków o charakterze przeciwbakteryjnym mogących zastąpić 
antybiotyki, doprowadziły do odkrycia w owocnikach Lentinula edodes lentioniny 
[29]. Swoje właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze oraz charaktery-
styczny zapach związek ten zawdzięcza budowie chemicznej. Ma formę pierście-
nia zawierającego 4 atomy siarki i 3 atomy węgla. Na podstawie przeprowadzo-
nych badań udowodniono, iż hamuje rozwój zarówno bakterii Gram-dodatnich, 
jak i Gram-ujemnych, a także grzybów [30]. 

Pleurotus ostreatus

Podobnie jak u Lentinula edodes, owocniki tego grzyba bogate są w polisacha-
rydy o działaniu immunostymulującym, przeciwnowotworowym i przeciwoksy-
dacyjnym, oraz przeciwbakteryjnym [31]. Wśród nich znajdują się najczęściej 
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β-D-glukany, a także glikany i proteoglukany o zróżnicowanej masie molekularnej 
[32, 33]. Doniesienia z ostatnich lat wskazują na udział polisacharydów wyizolo-
wanych z Pleurotus ostreatus w indukowaniu apoptozy komórek nowotworowych 
[34]. Działanie przeciwnowotworowe tych polisacharydów polega, podobnie jak 
w przypadku Lentinula edodes, na wzmocnieniu reakcji immunologicznej gospo-
darza, poprzez stymulowanie komórek immunologicznych [24, 25]. Preparaty 
zawierające polisacharydy charakteryzowały się również właściwościami prze-
ciwoksydacyjnymi, które przypisuje się przede wszystkim pleuranowi – β-(1→3)-
D-glukanowi rozpuszczalnemu w wodzie [35]. Ponadto polisacharydy obniżają 
ciśnienie krwi i zawartości „złego” cholesterolu, co potwierdziły badania prze-
prowadzone na szczurach [36]. 

U królików na diecie o podwyższonej zawartości owocników Pleurotus ostreatus 
zanotowano istotny spadek zachorowań na miażdżycę. Związkiem odpowiedzial-
nym za to działanie okazała się lowastatyna o działaniu hipocholestereloemicz-
nym [6, 37]. Lowastatyna, po raz pierwszy wyizolowana z grzyba Aspergillus ter-
reus, zwana też mewinoliną, należy do statyn i jest silnym inhibitorem reduktazy 
3-hydroksy-3-metyloglutarylokoenzymu A katalizującego tworzenie kwasu mewa-
lonowego – półproduktu w procesie biosyntezy cholesterolu [38]. Zawartość tej 
substancji w owocnikach boczniaka, w zależności od części owocnika, oszacowa-
no na 0,4–2,07 g/100 g suchej masy [39]. 

Do grupy związków przeciwproliferacyjnych występujących w owocnikach 
Pleurotus ostreatus, oprócz wymienionych wcześniej polisacharydów, należą także 
białka oraz DNA. Wyizolowano rybonukleazę, która działała cytotoksycznie na 
komórki nowotworowe [43]. Podobnie działały także lektyny – wysokocząstecz-
kowe białka [42]. Z kolei wyekstrahowane DNA, podawane myszom ze schorze-
niem nowotworowym, istotnie wydłużyło ich życie [44]. 

Agaricus bisporus

Pieczarka dwuzarodnikowa zdecydowanie ustępuje wyżej wymienionym ga-
tunkom pod względem ilości związków bioaktywnych [3]. Jednak mimo to jest 
cennym źródłem kilku związków prozdrowotnych. Zaliczyć można do nich mię-
dzy innymi lektyny, działające cytotoksycznie in vitro na komórki nowotworowe 
[40]. Kolejnym związkiem jest tyrozynaza – białko chroniące komórkowe DNA 
przed zmianami oksydacyjnymi [41]. Ostatnie badania wykazały także obecność 
w owocnikach pieczarki polisacharydów o właściwościach leczniczych [13].

pODSuMOwANIE

Obecnie jedną z częstszych przyczyn zgonów na świecie są choroby cywili-
zacyjne takie jak nowotwory, cukrzyca, nadciśnienie i choroby układu krążenia. 
Liczne badania naukowców z całego świata wykazały, że jedną z ważniejszych 
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przyczyn zachorowań jest nieprawidłowa dieta oparta na żywności wysoko prze-
tworzonej, bogatej w tłuszcze zwierzęce oraz łatwo dostępne cukry. W świetle 
prowadzonych badań nad składem chemicznych grzybów można pokusić się o 
tezę, że grzyby stanowią doskonały składnik diety, który oprócz walorów sma-
kowych dostarcza organizmowi wielu cennych związków, które nie tylko mogą 
zapobiegać wielu schorzeniom, ale także aktywnie zwalczać choroby. 
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S u m m a r y

This review presents the information on three mushroom species most frequently culti-
vated in Poland: Agaricus bisporus, Pleurotus ostreatus and Lentinula edodes  It is mainly fo-
cused on nutritious value and biologically active substances synthesized in the mentioned 
species. Numerous pieces of research conducted on mushroom fruiting bodies indicate 
that they are a rich source of biologically active substances and have high nutritious value. 
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