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Гриби - отрута і ліки

Прийнято всі гриби ділити на отруйні, їстівні і неїстівні. Але, як ми тепер
уже знаємо, не буває тільки позитивних і тільки негативних героїв.Можна
отруїтися цілком їстівним екземпляром, а можна без особливого збитку для
здоров'я з'їсти неїстівний і навіть: отруйний. У чому ж справа?

Багато про що може розповісти речовий склад грибів. Наприклад, деякі з
їхніх компонентів взаємодіють з компонентами їжі, алкоголем і
медикаментами. Вперше в цьому викрили гнойовика білого. Трохи пізніше у
його брата гнойовика сірого виділили копрін, вплив якого на організм
подібно антабусу, відвертаючого від алкоголю.

Таких грибів відомо вже багато: гнойовик мерехтливий, трутовик сірчано-
жовтий, чешуйчатка звичайна, говорушка булавонога, боровик бронзовий і
піддубовик звичайний. Так що закушувати такими грибами собі дорожче... А
піддубовик містить речовини, що реагують з компонентами чаю і кави з
неприємними наслідками.

Гриб - немов маленький хімічний завод виробляє, а часто ще й накопичує
отруйні сполуки, наприклад синильну кислоту. Її сліди виявили в чешуйчатці
трав'яній, валуї. Саме тому зафіксовані випадки отруєння цими грибами в
Естонії, Чехії, Словаччині. Правда, рік від року вміст синильної кислоти
різниться. Але в меланолеці спорідненій і вешенці витягнутій її рівень
зазвичай трохи вище середнього.

Фіолетова порядовка і мухомор сіро-рожевий не можуть похвалитися
надлишком синільної кислоти, але зате вони містять речовини, що руйнують
гемоглобін крові - гемолізини і гемоагглютиніни. Втім, на них є управа -

сковорода і плита. Адже при підвищеній температурі гемолізіни і
гемоагглютиніни руйнуються, перетворюючись в нешкідливі з'єднання, тим
більше що смак у цих грибів відмінний. Фіолетова порядовка навіть визнана
в Європі одним з найсмачніших осінніх грибів, а в Голландії її пробують
культивувати. На Заході високо цінують і мухомор сіро-рожевий, а в Чехо-
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Словаччині його вважають перлиною кухні. До речі, гемоагглютиніни,
правда, в менших кількостях, містять лисички і маслюки, тому перед
засоленням чи ці гриби краще відварювати.

Втім, багато хто використовує цю рекомендацію як профілактику у всіх
випадках, незважаючи на гриб.Мовляв, гірше не буде. Гірше - можливо, а
ось краще - не завжди. Найнебезпечніші грибні отрути - аманітина блідої
поганки, вірозін білого мухомора, ореланнін павутинників - не розчиняються
у воді, та й добре розчинний гіромітрін сморжів в відвар повністю не йде.
Зате вітаміни групи В, вітамін С, якими так багаті і цінні гриби, напевно
залишаться в бульйоні. Звичайно, грибний суп це не зіпсує.

Стан, схоже на отруєння, можуть викликати погано засвоювані гриби -

говорушка струнка, рядовка жовто-червона. Людям з хронічними
захворюваннями шлунка їх їсти ні до чого. Рядовка жовто-червона, хоча і не
згадується ні в одному списку грибів, допущених до продажу на ринках, є
там мало не завжди під назвою подореховик. Особливо сухим літом, оскільки
це чи не єдиний гриб, зростаючий в жарку пору року.

Ще одна сумна обставина: багато їстівних грибів накопичують з грунту і
атмосфери іони важких металів - ртуті, кадмію, олова. На жаль, цим
властивістю володіють найбільш смачні - боровики, печериці, гриб-
парасолька. Тому не варто збирати гриби в парках і на околицях великих міст,
а тим більше - в них самих, уздовж автострад і по сусідству з великими
хімічними підприємствами. Деякі європейські країни навіть планують в
найближчому майбутньому ввести заборону на продаж дикорослих печериць.

Однак не завжди ті чи інші речовини, що містяться в плодових тілах грибів,
можна оцінити однозначно. Фіолетова рядовка, гнойовик білий, печериця
культурна містять сполуки, що знижують рівень цукру в крові. Ці гриби за
своєю дією можуть замінити інсулін. Для людей, які страждають прихованим
діабетом, ці гриби все одно що ліки. Але вживання їх в їжу одночасно з
аптечним інсуліном може бути рівнозначно завищеною дозі цього препарату.
А будь-які ліки добре в міру. Тому людям зі зниженим вмістом цукру в крові,
а тим більше діабетикам, з такими грибами треба бути насторожі.

Деякі гриби (зеленушка, плютей бурий, рядовка тополева, дєнєшка
широкопластинчаста, трутовик зрощений) містять антикоагулянти. Це дуже
важливо для людей, які страждають захворюваннями судин.Між іншим,

плютей і дєнешка, що ростуть все літо, у вітчизняних грибників досі
числяться в поганках.

Деякі гриби містять речовини, що знижують рівень холестерину в крові.
Найбільш відомий з них сиїтаке, культивований в Японії, Китаї, Кореї. За
загальним збору цей гриб сьогодні займає друге місце після печериці. Велика
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частина врожаю йде на експорт в США, Канаду і Західну Європу. Схоже,
попит на цей гриб ніколи не скінчиться, і не без підстави: прихильники
східної медицини вважають, що регулярне вживання сиїтаке продовжує
молодість.

Тим же, у кого зі здоров'ям все гаразд, годяться будь-які гриби, незалежно від
їх харчової цінності, аби вони не були отруйними. І чим вони гірше
засвоюються, тим краще. Для здорового шлунка вживання таких грибів все
одно що фізкультура для м'язів. А різниця між лисичкою справжньою і
помилковою не так істотна, як це прийнято вважати. І та і інша мають у
своєму складі баластні речовини, лисичка помилкова - більше, а про
позитивну роль баластних речовин в сучасній літературі написано чимало.

Чи багато ми знаємо про гриби-ліки? Ні. Фахівці лише трохи підняли завісу
над таємницями цих створінь природи. Зараз з'явився інтерес до старих
записів, з яких можна що-небудь дізнатися про застосування грибів у
народній медицині.Між іншим, в ній використовувалося понад 50 видів, в
той же час навіть сьогодні з них вивчені не більше ніж половина.

Улюблені лікувальні гриби у предків європейських народів - хто б міг
подумати? - боровик, мухомор червоний і веселка звичайна. Вже як тільки і
від чого тільки цю веселку не застосовували! Настій на горілці пили від болів
в животі і при ниркових захворюваннях, при подагрі користувалися нею для
розтирань, в свіжому вигляді їли від туберкульозу, а також прикладали на
рани. Відвар в молоці пили від кольок, порошок давали породіллям. Навіть
використовували його як афродизіаковий, тобто підвищуючий потенцію засіб,
для чого брали плодові тіла, коли вони «смерділи особливо бридко», сушили,
мололи в порошок і потім додавали у вино. Однак найкращим засобом такого
роду в середньовіччі вважався оленячий трюфель, іноді його замінювали
ложнодощовиком звичайним.

А ось що застосовували наші предки для зупинки крові: трутовик справжній,
трутовик несправжній, дощовики, ложнодощовик. (Індіанці Великих Озер в
Північній Америці користувалися для цієї мети порошком саркосціфи.) Для
загоєння гнійних ран був незамінний порошок з грибною капусти, тоді ще не
занесеної в Червону книгу, при обмороженнях - порошок з дощовиків, при
сильних обмороженнях - спиртовий настій з боровиків, при опіках знову
йшли за дощовиками і ложнодощовиками. Далі скоромовкою: проносне -

трутовик щетиністоволосий, від астми - відвар з березової губки, від
ревматизму - спиртовий настій з зморшків, сечогінний - сироїжка харчова,
потогінний - рядовка окрема. Спеціально оброблена м'якоть трутовика
справжнього служила перев'язувальних засобом до тих пір, поки не з'явилася
вата. Настій цього гриба допомагав при раку матки, а відвар - при зубному
болю.
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У європейських народів для лікувальних цілей широко застосовували деякі
молочники: грибом перцевим (груздь перечний) лікували туберкульоз і
сечокам'яні хвороби. Як бачите, для кожного випадку був свій гриб. Навіть
застуджених корів поїли чаєм з алеурії.

Цікаво, що в східній медицині лікувальними вважаються зовсім інші види.
Там, мабуть, найбільш популярний гриб «іудине вухо». Його застосовують і
для лікування хвороб шлунка, і для компресів при запаленні очей. Але
найчастіше він входить до складу різних вишуканих страв, тому його вже
кілька тясячолітій вирощують штучно.

До речі, листяна губка, яка довгий час була дуже популярна і в європейській
медицині, прийшла в неї зі Сходу. Губку застосовували як кровоспинний і
проносний, як антипотогінне при виснажливих потах у хворих на
туберкульоз. Виділений з цього гриба агаріцин в невеликих дозах діє як
снодійне і заспокійливе.

Стародавні китайці вважали трутовик лакований священним грибом. Його
застосовували і як збудливий, і як притуплювальний засіб. Вважалося, що
саме споглядання цього гриба заспокоює нервову систему і дає натхнення.
Зацікавилися цим грибом і європейські медики. Виявилося, що порошок з
нього допомагає при запаленні ясен, хворобах печінки.

Подібних спостережень набралося вже багато, і важко сказати, де
закінчується народна медицина і починається офіційна: використання
сучасної фармацевтики засобів народної медицини - справа звичайна.

Метод проб і помилок - привілей не тільки народної медицини. Сучасні
фахівці теж користуються ним, з тією лише різницею, що перший досвід, як
правило, ставлять на собі, потім переносять на найближчих друзів і тільки
після цього, при позитивному результаті, може бути дана рекомендація для
застосування в клініці. Так що принципової різниці між знахарем і фахівцем
майже немає. Однак фахівець знаходиться начебто в більш вигідному
становищі: знаючи хімічний склад грибів, він може припускати їх певні
властивості.

Цікавий приклад терапії за допомогою грибів описаний німецьким фахівцем
Шефер. Автор страждав на важку форму інфекційного запалення артерій
стегон і гомілок. Він відчував сильні болі в області живота і стегон при самих
незначних зусиллях, не міг спокійно спати, так як будь-яка зміна положення
тіла під час сну викликало різкі болі. Одного разу, після того як випадково
з'їв приблизно 200 г рядовки тополевої, відчув полегшення. Це його
зацікавило, і він вирішив випробувати на собі дію порошку з сушених
рядовок. Два рази на день по два грами порошку виявилося досить, щоб
відчувати себе майже здоровим. Без особливих зусиль він міг пройти навіть
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10 км пішки і спав по три-чотири години без пробудження. З тих пір два рази
в рік він проводив двомісячний курс гриботерапії.Шефер лікував порошком
з грибів і свою дружину, яка страждала на алергічний сенний нежить.

Не менш цікавий випадок описаний чеським письменником Ф.Чехловскім.

Автор, який страждав складною формою діабету, з екземою на руках і ногах і
з хронічним розладом шлунка, на додачу до всього мав ще й ішемічну
хворобу серця. Оскільки втрачати було вже нічого, він вирішив спробувати
лікування грибами. Більше десятка видів: печериці, травнева рядовка,
рядовка фіолетова, літній опеньок, пестрець, трутовик сірчано-жовтий,
особливих результатів не дали. А ось по два кілограми зимового опенька в
тиждень, іноді в суміші з заморозковим грибом або гігрофором смерековим,

принесли хороший результат. Воно й не дивно, фахівці виявили значну
тромболітичну активність цього виду, виділений з нього і антибіотик. А якщо
врахувати, що опеньок легко культивувати, - в Японії його виробництво
досягає 10 000 тонн на рік, - то пропозиція Чехловського заслуговує на
серйозну увагу.

Порошок з печериці зцілив дворічну дівчинку спершу від екземи, а потім -

від алергії до полуниці. А настій сухлянки дворічної прекрасно зводив
бородавки.

Звичайно, не можна беззастережно вірити всім рецептами народної медицини.
Припустимо, в середні століття холеру лікували блідою поганкою.Можливо,
що цей гриб в певній дозі... хоча все одно страшно. Ну а те, що від пристріту
застосовували строчок звичайний, це інформація вже не для медиків.

Поганка

(Фото зверху) З'являються поганки в широколистяних та хвойних лісах в
серпні і зростають часом до самих морозів - іноді до середини жовтня. Зовні
вони виглядають безневинно: гриб, досить висока ніжка якого (8-12 см)

увінчана круглим капелюшком. Інші розміром з суддівський секундомір,
інші - побільше. Якщо розташувати рослини країни за ступенем їх небезпеки
для людини, то цей граціозний гриб зайняв би одну з перших позицій.
Символом підступності в звичайному людському розумінні стали змії, але
бліда поганка, по-латині Amanita phalloides, дасть їм сто очок вперед. Назва
«бліда поганка» збірне і об'єднує щонайменше два види: зелену, або
справжню, яка росте в широколистяних лісах, і білу, що облюбувала хвойні
ліси. І колір, і будова плодового тіла, і форма, і розміри спор у поганки
досить мінливі. І вона, маскуючись то під білу печерицю, то під зелену
сироїжку, ні-ні та потрапляє в корзину малодосвідченого грибника...
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У самому молодому віці гриб оповитий білим покривалом - своєрідною
зародковою плівкою. Через кілька годин плівка розривається, і нижня
частина покривала залишається біля основи у вигляді чохла. Це так звана
вольва. Далі вгору поступово висувається ніжка разом з капелюшком. На
капелюшку поганки від покривала іноді залишаються поодинокі клапті або
наліпки. Капелюшок спочатку опуклий, але з віком розправляється, а через
дві-три доби стає і зовсім плоским, забарвлюючись в характерний для виду
колір - зеленувато-оливковий або білий. Нижня сторона капелюшка як би
розрізана на білі або злегка жовтуваті радіальні пластинки. У молодої
поганки вони, як правило, прикриті білою плівкою (так званим приватним
покривалом). Ця плівка зберігається на ніжці у вигляді навислого широкого
кільця - облямівки. Ніжка у блідої поганки все життя залишається гладкою і
білою, а у виду з темним капелюшком - лускатою.

Так і хочеться назвати бліду поганку «живою лабораторією»: як-не-як, з її
плодового тіла виділено понад сотню хімічних сполук. Тільки амінокислот
знайдено 18 (великою амінокислотною різноманітністю може похвалитися
лише білий гриб - в ньому їх 22), серед яких найбільше триптофану (2,9%),

глутамінової кислоти (2,6%), аргініну (2,2%) і лізину (2,1%). І от дивина -

настільки високий вміст цих амінокислот характерно для тваринних, а не
рослинних білків. Багато в блідій поганці і азотистих основ гуаніну, цитозину,
аденіну і тиміну. Є в ній і вітаміни С, В1, В2, В3, В6, В12, РР (нікотинова
кислота), причому аж ніяк не в малих кількостях; наприклад, вітаміну С в
перерахунку на суху речовину 400 мГ%, а вітаміну РР 50 мГ%.

З ацетилкофермента А і фосфоенолпіровиноградної кислоти бере початок
синтез великої групи пігментів гриба - тих самих, що надають йому
забарвлення. Призначення цих пігментів поки не цілком ясно. Ймовірно,
вони несуть захисні функції (від сонячного ультрафіолету) і, напевно,
служать для фотосенсибилізації обмінних процесів. В блідій поганці багато
жирних кислот, ліпідів, стероїдних сполук на кшталт холестерину і
ергостерину.

Але ложка дьогтю псує бочку меду: з безлічі варіантів перетворення
амінокислот в організмі природа вибрала для блідої поганки чомусь такий,
який призводить до утворення страшної отрути - аманітотоксину. Яд
продукується всіма клітинами міцелію і в плодовому тілі. Яка його роль в
життєдіяльності блідої поганки, поки не ясно. У всякому разі, еволюція
навряд чи створила його для захисту гриба від поїдання: поганка не гірка.

Вміст отрути в грибі змінюється в залежності від місця зростання і від
вологості: в посуху поганки накопичують більше отрути, ніж в дощову пору.
Аналіз отрути за допомогою газорідинної хроматографії дозволив розділити
його на шість компонентів: фаллоїдин, фаллоін, фаллацідин, і а-, р-, у-
аманітини; з блідої поганки виділено ще і токсин вірозін. Всі вони - складні
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кільцеві пептиди; всі ці речовини практично нерозчинні в воді - як в холодній,
так і в гарячій - і до того ж вельми стійкі термічно. Наприклад, фаллоїдин
починає розкладатися лише при температурі 255-258°С. Тому видалити
отруту з гриба при будь-якій обробці, будь то сушка, варіння, соління,
маринування або навіть жарка, неможливо.

Симптоми отруєння токсинами блідої поганки досить різноманітні.
Найчастіше це холероподібна форма. Перші ознаки отруєння з'являються
через 10-12 годин (іноді 25-30) після попадання гриба в рот. Головний біль
переходить в запаморочення, потім починається різь в животі. Потім блювота
з домішкою жовчі, пронос, судоми, похолодання кінцівок, рясний піт. Пульс
стає ниткоподібним, температура тіла падає. Після всього цього настає
затишшя, і хворий може себе почувати дуже добре, але потім напади
поновлюються і через день-два (рідше через 4-6) настає фатальний кінець.
Можливі й інші варіанти симптоматики, але всі вони закінчуються однаково.

Роль блідої поганки в природі достеменно ще не з'ясована. Близько її родичі -
мухомори можуть бути ліками для лосів, коли їх долає неміч. Як сохаті
примудряються лікуватися мухоморами, насиченими вельми сильною
отрутою - мускарином, сказати важко. І не виключено, що коли-небудь і в
блідій поганці знайдуть щось дуже вартісне і вона увійде в арсенал корисних
рослин.
Але поки, дорогі грибники, стережіться блідої поганки!

Важка їжа

Чому гриби, такий ніжний і м'який продукт, вважають важкою їжею?Що в
них «важкого»?

Гриби дійсно вважають важкою їжею, тому що вони повільно
перетравлюються. Вся справа в природному полімері хітині, який міститься в
клітинах грибів - від часток відсотка до 60%. Він утворює комплексні
сполуки з білками, а з цього композиційного матеріалу, в свою чергу,
формуються тонкі нитки, фібрили, які пронизують клітину і служать
ажурним, але вельми міцним кістяком. До речі, хітин присутні не тільки в
грибах. Раки і кальмари, таргани, жуки і мухи - все в своїх жорстких
покривах містять хітин. Тому-то ця речовина і назвали «хітин», від грецького
«хітон», покриття.

Хоча першим його ім'ям був «фунгин». Справа в тому, що вперше цю
речовину виділив професор Г.Бракон, директор Ботанічного саду в Нансі, в
1811 році. Він поклав в пробірку з міцним розчином лугу шматочок
мухомора і виділив невідому речовину. Оскільки його джерелом був гриб, то
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і назва склалася само собою - фунгин (від лат. Fungus - гриб). А дванадцять
років тому інший французький дослідник природи А.Одье, сам того не
відаючи, повторив експеримент Браконно. Все те ж саме, тільки замість
мухомора - хрущ. В результаті він виділив невідому речовину і назвав її
хітином. Це ім'я і закріпилося за речовиною, про який сьогодні ми вже багато
знаємо.

За своєю хімічною природою хітин - прямий родич целюлози з тією лише
різницею в будові, що в хітині на місці однієї з гідроксильних груп
знаходиться ацетамідна, що містить азот. Але цієї невеликого відмінності
досить, щоб властивості целюлози і хітину розрізнялися. По міцності і
хімічної стійкості хітин далеко обігнав целюлозу. Він не розчиняється у
відомих розчинниках, включаючи кислоти і луги, хіба що при високій
температурі і концентрації. Дивовижна міцність хітину, який в природі
розкладається тільки зусиллями ферментів хітонази і хітобіази, що
виділяються мікроорганізмами, - дар небес для палеонтологів. У покладах
кам'яного вугілля, куди не мали доступ бактерії, крила комах зберігаються
мільйони років.

Хітин - один з найпоширеніших природних полімерів. У природі його не
менше, ніж целюлози, - приблизно 100 мільярдів тон. Причому ці запаси
поновлювані, якщо, звичайно, розпоряджатися ними з розумом. Найщедріше
джерело хітину - це Світовий океан. За рік на дно океанів випадають
мільярди тонн цієї цінної речовини завдяки регулярної линьки ракоподібних.
В панцирах раків, крабів, креветок міститься 25-50% хітину. Тому відходи
промисловості, переробної морепродуктів, сьогодні намагаються утилізувати,

щоб витягти цінну речовину. Найбільше в цьому досягли успіху Японія і
США, що почули вигоду, яку можна витягти з цієї речовини.Міцні
неелектризуючі волокна і тканини, пов'язки, загоюючі рани і опіки, оболонки
для гірких ліків і самі ліки, сорбенти, які пожирають важкі метали,
бактерицидний і вологостійкий папір, засоби захисту для рослин... Ось
неповний перелік професій хітину і його похідних, який поповнюється рік від
року.

Що ж стосується грибів, то їжте їх на здоров'я, але в розумних кількостях. І
не забувайте, що гриби не можна збирати уздовж автотрас і навколо
промислових підприємств. Хітин і в грибах грає роль унікального сорбенту
важких металів.


