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POVZETEK 

Gobe v svojih trosnjakih kopičijo mineralne snovi, pa tudi onesnažila. Namen raziskovalne 

naloge je bil določiti koncentracije mineralnih snovi v plodiščih užitnega rjavega in črnega 

gobana ter kozjenogega ščitarja. 

Gobe sem nabral na različnih krajih po Sloveniji. Koncentracije mineralnih snovi sem določil 

z metodo rentgensko fluorescenčne spektrometrije, koncentracijo živega srebra (Hg) pa z 

masno spektrometrijo z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-MS). 

Ugotovil sem, da gobe vsebujejo veliko kalija, žvepla, fosforja in klora, medtem ko so kalcij, 

mangan, železo, baker in cink zastopani v manjših koncentracijah. V vseh vzorčenih gobah 

sem našel tudi selen in živo srebro. Najvišje povprečne koncentracije Hg sem zabeležil v 

gobah nabranih v okolici Idrije (41.8 µg g-1 suhe snovi). 

V drugem delu naloge sem preiskal prenos Hg in Se v prehranski verigi (biorazpoložljivost) z 

gob na španskega lazarja. Živali sem tri tedne hranil s tabletami iz posušenih gob. Ob koncu 

poskusa sem izmeril koncentracije Hg in Se v prebavni žlezi in mišicah z metodo ICP-MS. 

Ugotovil sem, da se elementa tam kopičita, torej da lahko vstopata v prehranjevalni splet. 

Zaradi povečane koncentracije Hg, so gobani, nabrani v Idriji, v večjih količinah lahko 

nevarni za zdravje. 

 

Ključne besede: goban, živo srebro, selen, polž lazar, spektrometrija 
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ABSTRACT 

Numerous minerals, as well as pollutants can be detected in mushrooms collected in natural 

environment. The aim of this study was to determine the concentrations of minerals in fruiting 

bodies of edible King and Bronze bolete and Goat's foot.  

Mushrooms were picked at various locations across Slovenia. The concentrations of minerals 

were assessed by X-ray fluorescence spectrometry, while the concentration of mercury (Hg) 

was measured by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). 

The mushrooms contained a lot of potassium, sulphur, phosphorus and chlorine, while 

calcium, manganese, iron, copper and zinc were detected in lower concentrations. Selenium 

and Hg were detected in all mushroom samples. 

According to the obtained results, the aim of the second part of the study was to estimate the 

bioavailability of Hg and Se in selected mushrooms. The bioavailability of Hg was tested 

using a bioindicator organism, the Spanish slug. The slugs were fed with pellets pressed from 

dried mushrooms for three weeks. At the end of the experiment, the concentrations of Hg and 

Se in the digestive glands and the muscle tissues were analysed by ICP-MS. 

Hg and Se were detected in the digestive gland, as well as in the muscle tissues of the slugs, 

proving that the both elements are partly stored in a bioavailable form in the mushrooms and 

can be therefore transferred along the food chain. Due to elevated Hg concentrations in 

boletus picked in Idrija, excess consumption may pose threats to human health. 

 

Keywords: boletus, mercury, selenium, slug snail, spectrometry 
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1 UVOD 

1.1 IZHODIŠČE RAZISKAVE 

Ljudje že od prazgodovine naprej nabiramo gobe in iz njih pripravljamo različne jedi. V 

slovenski kulinariki je še prav posebej značilna gobova juha (Slika 1), ki popestri marsikatero 

nedeljsko kosilo. Med najbolj cenjene užitne gobe spadajo jurčki. Ob vonju sveže pripravljene 

gobove juhe se mi je porodilo vprašanje, katere hranilne snovi vsebujejo jurčki, zato sem se 

lotil branja literature. 

 

Slika 1. Gobova juha v posodi narejeni iz kruha.(Vir s svetovnega spleta 1) 

Gobe so plodišča oz. trosnjaki gliv, ki tvorijo sožitje s koreninami višjih rastlinami [1]. To 

sožitje imenujemo mikoriza. V tem sožitju rastline glivam dajejo sladkorje, ki jih pripravijo s 

fotosintezo, glive pa rastlinam vodo in mineralne snovi, ki se sproščajo pri razkrajanju 

odmrlih organizmov in razpadanju kamnin v tleh [1,2]. Glive tako vsebujejo veliko različnih 

mineralnih snovi [2]. Nekatere potrebujemo tudi mi za rast, razvoj in normalno delovanje 

našega organizma: kalij (K), kalcij (Ca), železo (Fe), cink (Zn), fosfor (P), žveplo (S), dušik 

(N), klor (Cl), natrij (Na), magnezij (Mg), mangan (Mn), baker (Cu), kobalt (Co), selen (Se), 

molibden (Mo) in jod (I) [3,4]. Co, Se, Mo in I za rastline in glive niso nujno potrebni 

elementi, zato jih večinoma ne kopičijo v svojih tkivih [5]. Poleg nujno potrebnih mineralnih 

snovi gobe lahko kopičijo tudi onesnažila, sploh če rastejo na industrijsko onesnaženih 
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območjih [1]. Med onesnažila spadajo nekatere kovine, ki v našem organizmu nimajo 

biološke vloge, v prevelikih koncentracijah pa so škodljive za naše zdravje. 

Tako mineralne snovi kot onesnažila lahko pridejo v naše telo, ko jih pojemo. Med prebavo 

preidejo v kri in se kopičijo v različnih organih, npr. jetrih, ledvicah, kosteh in mišicah, ali pa 

se iz telesa izločijo. V kolikšni meri se mineralne snovi absorbirajo v krvi, je odvisno od 

njihove biorazpoložljivosti, to je izkoristka absorpcije v prebavilih [6]. Tudi strupenost 

onesnažil v hrani je neposredno povezana z njihovo biorazpoložljivostjo. 

Biorazpoložljivost onesnažil v hrani je razmeroma težko določiti, ker bi morali izmeriti 

koncentracije onesnažil v krvi oz. drugih organih (npr. jetrih). V biologiji za ta namen 

uporabljamo tako imenovane modelne organizme [7,8]. Modelni organizmi so vrste živih 

bitij, ki so iz praktičnih razlogov posebej priročne za preučevanje, ali pa so pomembne za 

človeka. Uporaba modelnih organizmov temelji na ideji, da je možno spoznanja, dobljena pri 

eni vrsti, posplošiti na druge vrste, predvsem človeka, ki so iz etičnih ali drugih razlogov manj 

primerne za izvajanje poskusov [8]. 

Polži lazarji (Slika 2) se redno hranijo z gobami in so dobri pokazatelji onesnaženosti okolja, 

predvsem s kovinami [8]. Kovine, ki jih zaužijejo s hrano, se namreč kopičijo v njihovi 

prebavni žlezi. Poleg tega so enostavni za gojenje v laboratoriju in so v Sloveniji invazivna 

vrsta.  

 

Slika 2. Španski lazar, ki v Sloveniji spada med invazivne vrste. (Vir s svetovnega spleta 2) 
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1.2 CILJI NALOGE 

Zastavil sem si tri sklope ciljev: 

Sklop 1 

 Poiskati in pregledati literaturo o užitnih gobah (npr. jurčkih), njihovi uporabi in sestavi. 

 Nabrati gobe na različnih območjih Slovenije (neonesnažena območja; onesnažena 

območja – Idrija, kjer je bil rudnik živega srebra, Mežiška dolina, kjer je bil rudnik svinca). 

 Izbrati ustrezno metodo za določanje vsebnosti mineralnih snovi oz. elementne sestave gob 

(v sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan in Kemijskim inštitutom v Ljubljani). 

 Pripraviti vzorce za analizo. 

 Določiti koncentracije določenih mineralnih hranil in onesnažil (P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, 

Co, Cu, Zn, Hg, Cd, Pb, Ag,..) v nabranih gobah. 

 Urediti rezultate v tabele in grafe ter jih ovrednotiti.  

 Na podlagi rezultatov poiskati literaturo o učinkih elementov v gobah na naše zdravje. 

Sklop 2 

 Ker pričakujem, da bodo gobe z onesnaženih območjih vsebovale določene kovine, 

ugotoviti, ali so dostopne oz. biorazpoložljive za živali. 
 Hraniti polže kot modelne organizme z gobami določen čas in določiti koncentracijo kovin 

v njihovih organih (prebavna žleza, mišica). 
 Ugotoviti ali kopičenje kovin v prebavni žlezi polža vpliva na delovanje prebavne žleze. 

Sklop 3 

 Potrditi ali zavreči zastavljene hipoteze. 

 Pripraviti zaključke in povzetke naloge za objavo v zborniku. 

 Dokončno izdelati in oblikovati pisno nalogo. 
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1.3 HIPOTEZE 

1. Predvidevam, da bodo nabrane gobe vsebovale fosfor, žveplo, klor, kalcij, mangan, železo, 

baker in cink. 

2. Predvidevam, da bodo v gobah nabranih na onesnaženih območjih prisotne kovine: živo 

srebro v gobah, nabranih v Idriji ter svinec, kadmij in cink v gobah, nabranih v Mežiški 

dolini; v gobah, nabranih na neonesnaženih območjih, pa kovin ne bo, ali jih bo zelo malo. 

3. Predvidevam, da bo del kovin v gobah v biorazpoložljivi obliki, to je, da bodo poskusne 

živali deloma usvojile te kovine in jih kopičile v prebavnih žlezah in mišičnem tkivu. 

4. Predvidevam, da bodo kovine nakopičene v prebavni žlezi povzročile motnje v delovanju 

žleze zaradi povečanega oksidativnega stresa. 

 

1.4 VRSTE RAZISKAV IN OBLIKE DELA 

Raziskovalna naloga vsebuje teoretično in eksperimentalno delo.  

Teoretično delo vključuje iskanje literature in podatkov na svetovnem spletu in v bazah 

znanstvene literature (Sciencedirect, Springerlink, Scopus) ter urejanje podatkov s pomočjo 

računalniških programov (npr. MS Excel).  

Eksperimentalno delo vključuje terensko delo, kot je nabiranje gob in laboratorijsko delo, kot 

je pripravo vzorcev za analizo koncentracij elementov v gobah (na Oddelku za biologijo, 

Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani), analizo mineralnih snovi v gobah in organih 

poskusnih živali (na Inštitutu Jožef Stefan in Kemijskem Inštitutu v Ljubljani), gojenje in 

hranjenje poskusnih živali z gobami (na Oddelku za biologijo, Biotehniške fakultete, 

Univerze v Ljubljani), analizo mineralnih snovi v različnih organih poskusnih živali (na 

Inštitutu Jožef Stefan in Kemijskem Inštitutu v Ljubljani) ter analizo stopnje oksidativnih 

poškodb v prebavnih žlezah (na Oddelku za biologijo, Biotehniške fakultete, Univerze v 

Ljubljani), s katero lahko preverimo vpliv kovin na zdravje živali. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 MINERALNE SNOVI 

Minerali ali rudninske snovi so snovi anorganskega izvora in so največkrat v obliki soli. 

Tvorijo približno 4% celotne mase odraslega človeka. Minerali so potrebni za normalno 

delovanje encimov, hormonov, transportnih spojin in vitaminov. So sestavina skeleta, 

omogočajo pravilno delovanje živčnega, mišičnega in krvožilnega sistema ter prebavil in 

izločal. 

Glede na potrebno količino delimo minerale na mikro in makro minerale. Mikromineralov 

potrebujemo manj kot 100 mg na dan, makromineralov pa več. Mikrominerali so tudi tisti 

minerali, katere potrebujemo samo v sledeh, to je do 5 mg na dan. Življenjsko pomembnih je  

17 elementov. Glavni makrominerali so magnezij, kalcij, natrij in kalij. Pomembni 

mikrominerali so fosfor, železo in cink. Baker, jod, fluor, kobalt, krom in selen pa so elementi 

ki jih potrebujemo le v sledeh (vse Vir s svetovnega spleta 3). 

 

2.1.1 Makrominerali 

2.1.1.1 Kalcij 

Kalcij potrebuje praktično vsaka celica v telesu. V kostnem tkivu pa naše telo hrani 

pomembne zaloge kalcija za primer pomanjkanja. Dober vir kalcija so mleko in mlečni 

izdelki, pa tudi zelenjava, ki ne vsebuje oksalatov. Oksalati namreč vežejo kalcij v 

neprebavljiv kalcijev oksalat. Kalcij ima pomembno vlogo pri stabilizaciji celičnih membran, 

regulaciji celične rasti, posredovanju signalov med celicami, prenosu dražljajev med živčnimi 

celicami, delovanju mišic in pri strjevanju krvi. Poleg tega je tudi glavni mineral v kosteh in 

zobeh. V kosteh se kalcij nahaja v obliki hidroksiapatita, obliki kalcijevega fosfata  (Vir s 

svetovnega spleta 4).    

2.1.1.2 Magnezij 

Magnezija ljudem z običajno, mešano prehrano redko primanjkuje, saj ga poleg rastlinskih 

živil in mesa vsebuje tudi voda. Predvsem je pomemben za zdravo živčevje, mišice in kosti. 

Magnezij v telesu sodeluje v mnogih reakcijah, predvsem tistih, ki so pomembne za 
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sproščanje energije. Sodeluje tudi pri delovanju mišic in živčevja, pomaga pri prenosu 

dražljajev na živčnih sinapsah in pri krčenju mišic. Pomembno vlogo ima tudi pri 

mineralizaciji kosti (Vir s svetovnega spleta 5). 

2.1.1.3 Natrij  

Večino natrija zaužijemo s kuhinjsko soljo. Čeprav je nujen za normalno delovanje telesnih 

funkcij, lahko prevelik vnos povzroča tudi zdravstvene težave, kot je povišan krvni pritisk, ki 

škodi našemu srcu in ožilju. Natrij je glavni kation v krvi in zunajcelični tekočini. Določa 

volumen in osmotski tlak teh tekočin. Sodeluje pri prenosu številnih hranil in produktov 

presnove po črevesju, ledvicah in drugih tkivih. Znotraj celic se nahaja v zelo majhnih 

količinah. (Vir s svetovnega spleta 6).  

2.1.1.4 Kalij 

Za razliko od natrija, ki je najpogostejši element v zunajcelični tekočini, se kalij nahaja v 

znotrajcelični tekočini, kjer vzdržuje normalen volumen celice in ravnotežje tekočin. 

Vzdržuje prenos živčnih signalov, normalno delovanje srca in sodeluje pri krčenju mišic. 

Poleg tega skrbi tudi za prenos hranil in normalno delovanje encimov. Potreben je tudi za rast 

celic, predvsem pri dojenčkih v prvih mesecih življenja, ko precej hitro rastejo. Največ ga 

najdemo v rastlinskih živilih, ki so precej bogata z njim. (Vir s svetovnega spleta 7). 

 

2.1.2 Mikrominerali 

2.1.2.1 Železo  

Železo nastopa kot pomembna sestavina aktivnih spojin, ki v našem telesu prenašajo kisik in 

elektrone. Tekom razvoja pomembno vpliva na nekatere ključne funkcije naših možganov. 

Železo je pomembno pri prenosu kisika po krvi, saj veže kisik na hemoglobin v rdečih 

krvničkah, sodeluje tudi pri celičnem dihanju in presnovi aminokislin, maščob, alkohola, 

vitamina A in v številnih drugih reakcijah (Vir s svetovnega spleta 8). 

2.1.2.2 Fosfor 

Fosfor je hranilo, ki ga v naši prehrani zaužijemo celo preveč. Fosfor je takoj za kalcijem 

drugi najpogostejši mineral v našem telesu. Ljudje fosfor iz hrane izkoriščamo v obliki 

fosfata. Večino fosforja imamo shranjenega v kosteh, kjer skupaj s kalcijem tvori 
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hidroksiapatit, ki je pomemben pri zgradbi kosti. Nekaj fosforja se nahaja tudi v mehkih 

tkivih in krvi, v obliki fosfoproteinov, fosfolipidov in nukleinskih kislin. Fosfor sicer sodeluje 

tudi v presnovi in shranjevanju energije (Vir s svetovnega spleta 9). 

2.1.2.3 Cink 

Cink se nahaja pretežno v hrani živalskega izvora, v telesu pa sodeluje v številnih encimskih 

reakcijah. Tudi rastlinska živila ga vsebujejo nekaj, vendar se iz rastlinskih tkiv navadno 

slabo absorbira. Cink je nujno potreben za aktivacijo številnih genov, v različnih encimskih 

reakcijah, v presnovi beljakovin, ogljikovih hidratov, maščob in hormonov, sodeluje pa tudi 

pri skladiščenju inzulina in v delovanju imunskega sistema (Vir s svetovnega spleta 10). 

2.1.2.4 Jod  

Jod je pomembna sestavina ščitničnih hormonov, ki so pomembni pri uravnavanju presnove 

in duševnega razvoja. Pomanjkanje joda tako lahko povzroči težave v delovanju ščitnice. Jod 

dobimo iz morske hrane, vsebujejo ga tudi morske alge. V Sloveniji jodiramo kuhinjsko sol in 

tako preprečujemo pomanjkanje joda. (Vir s svetovnega spleta 11). 

2.1.2.5 Krom 

Krom je pomemben predvsem v presnovi ogljikovih hidratov in spodbuja delovanje inzulina. 

Najdemo ga predvsem v kakavu, kavi, oreščkih in polnozrnati moki. Z običajno pestro 

prehrano zaužijemo dovolj kroma za pokrivanje dnevnih potreb. Pri dnevnem vnosu kroma, ki 

je manjši od 20 µg, celice postanejo manj občutljive na inzulin (Vir s svetovnega spleta 12). 

2.1.2.6 Selen 

Selen je mikroelement, ki je sicer prisoten v zemlji. Potrebujemo ga za normalno delovanje 

nekaterih encimov, sodeluje v presnovi ščitničnih hormonov, celice pa ščiti tudi pred 

oksidativnim stresom. V živilih najdemo selen v obliki seleno aminokislin kot sta 

selenometionin in selenocistein, nahaja pa se tudi v anorganskih oblikah kot sta natrijev 

selenit in natrijev selenat. Selen je pomemben tudi pri regulaciji celične rasti in vzdrževanju 

plodnosti. Epidemiološke študije kažejo, da selen zavira raka. Še posebno učinkovito naj bi 

selen učinkoval na rakave celice na koži, pljučih, prostati in črevesju (Vir s svetovnega spleta 

13). 
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2.2 GLIVE IN NJIHOVE ZNAČILNOSTI 

Glive (Fungi) spadajo v samostojno kraljestvo, vzporedno s kraljestvom rastlin in živali. 

Opisanih je približno 100 000 vrst gliv, dejansko število vrst pa je ocenjeno na 1 do 1,5 

milijona. Kraljestvo pravih gliv ločimo na štiri debla po načinu tvorbe spolnih spor. Za nas so 

pomembne  zaprtotrosnice (Ascomycota) in prostotrosnice (Basidiomycota) [9].  

 Glivno telo se imenuje steljka in je sestavljeno iz nitastih celic ali hif, ki sestavljajo bolj ali 

manj goste preplete. Prepletom hif rečemo podgobje ali micelij, ki pri prostotrosnicah v 

ugodnih okoliščinah požene gobe - trosnjake, namenjene razmnoževanju gliv (Slika 3). 

Navadno so sestavljeni iz beta in klobuka, na katerem se razvije trosišče v obliki lističev ali 

cevk. 

 

Slika 3. Posplošeni življenjski krog gliv iz debla Basidiomycota.(Vir: [9]) 
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2.3 VLOGA GLIV V EKOSISTEMU 

Glive so organizmi, ki ne vsebujejo klorofila in zato ne morejo uporabljati sončne energije za 

sintezo energijsko bogatih snovi, tako kot rastline. 

Potrebne organske snovi tako pridobivajo iz okolja, na različne načine in sicer: neposredno iz 

rastlinskega ali živalskega materiala ali od simbiotskih partnerjev. Poznamo tri osnovne tipe 

prehranjevanja gliv. Lahko se prehranjujejo kot razgrajevalke ali gniloživke (saprofiti), kot 

zajedavke (paraziti) in kot simbionti v povezavi z rastlino [10]. 

Gniloživke se prehranjujejo z odmrlimi organskim materialom. Razgrajujejo organske snovi 

in hkrati sodelujejo tudi pri vračanju mineralnih snovi v kroženje.  Najdemo jih na  odmrlem 

lesu, odpadlih vejah, travi, listju, torej na vseh stvareh, ki jim zagotavljajo organske snovi in 

minimalno količino vode [10].  

Zajedavke ali paraziti so v nasprotju z gniloživkami neposredno udeležene v presnovi živih 

organizmov. Sicer so zajedavke večinoma nižje glive, poznamo pa nekatere zajedavke, 

rastoče na drevesih, ki jih uvrščamo med višje glive, kot sta jelov koreničnik (Heterobasidion 

annosum) in sivorumena mraznica (Armillaria mellea) [11]. 

Največjo skupino gliv predstavljajo mikorizne glive ali simbionti. Simbioza je odnos, ki je 

obojestranski in je koristen za oba udeleženca, saj v danem primeru gliva rastlini nudi zalogo 

mineralnih snovi in vode, rastlina pa glivi daje organske snovi (predvsem sladkorje), potrebne 

za njeno rast in razvoj [10].  

Simbiotske glive se največkrat uporabljajo v prehrani, za nabiralce ima ta skupina gliv dobro 

lastnost, saj se vsako leto ob približno istem času pojavijo na istem kraju. Večino gob za 

uživanje in medicinske namene nabiramo v njihovih naravnih okoljih, saj jih ni mogoče gojiti 

v laboratoriju na gojiščih [10]. 

 

2.4 NABIRANJE IN UŽIVANJE GOB  

Človek nabira gobe za prehrano že od pradavnine. Znano je, da so Kitajci uporabljali gobe v 

tradicionalni kitajski medicini že pred več kot 5000 leti. Stari Egipčani so verovali, da so gobe 
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"rastline nesmrtnosti", kar dokazujejo najdeni hieroglifi izpred 4600 let. Okusna "rastlina" 

goba je bila zanje tako dragocena, da so izdali ukaz, po katerem smejo gobe uživati le faraoni, 

navadni ljudje pa se jih niso smeli niti dotakniti. Tudi starim Rimljanom so bile poznane razne 

jedi iz gob, še posebej karžlji in gomoljike so se smatrale za posebno poslastico, smeli pa so 

jih uživati le bogataši. Imenovali so jih "Hrana bogov". V različnih drugih civilizacijah sveta, 

Rusiji, Kitajski, Grčiji, Mehiki in Latinski Ameriki so vrači in šamani opravljali razne kultne 

obrede z gobami in uživali halucinogene gobe. Verjeli so, da imajo gobe nadnaravne lastnosti, 

lahko naredijo super-človeka, pomagajo pri iskanju izgubljenih predmetov in popeljejo dušo v 

kraljestvo bogov. Uživanje gob pa ima tudi temno stran, saj so nekatere gobe zelo strupene. 

Tako je leta 54 pr.n.št., po gobji malici, ki mu jo je pripravila žena Agripina, umrl rimski 

cesar Klavdij. Enaka usoda je, leta 1534, doletela tudi papeža Klementa VII. in leta 1740 

Karla VI (Vir s svetovnega spleta 14).  

V Sloveniji je nabiranje gob med najbolj priljubljenimi opravili in razvedrili v prostem času. 

Vendar pri nabiranju gob velja nekaj zakonitosti: gobe je treba prenašati v zračnih košarah, 

obloženih z listjem in praprotjo, da se ne premetavajo, ter da lahko ob prenašanju izločijo vse 

trose, s katerimi se razmnožujejo. Ne prenašamo jih v plastičnih vrečkah, saj niso dovolj 

zračne. Gobe so v njih preveč stlačene, ne dihajo ter se v toplem prostoru spotijo. Vrečke z 

gobami so tako znotraj vedno mokre in razkrojevalni procesi se začnejo še hitreje kot na 

zraku. Pri tem gobe spremenijo barvo ter druge lastnosti, značilne za razpoznavanje, in ko jih 

prinesemo domov, pogosto niso več primerne za uživanje [12].  

Glede na užitnost delimo gobe na: užitne, pogojno užitne, neužitne, užitne, ko so mlade, 

strupene, smrtno nevarne, pri nekaterih pa je užitnost neznana [12]. Zato moramo biti pri 

nabiranju gob zelo pazljivi. Da ne bi prišlo do zastrupitve z gobami, ali celo smrti, moramo 

biti poučeni o užitnosti ali strupenosti gob. Nabiramo samo gobe, ki jih dobro poznamo. 

Ljudje jih nabirajo zaradi posebnega in zelo dobrega okusa. [12].  

Med užitne gobe spadajo na primer rjavi in črni gobani (jurčki) (Slika 4), lisičke, orjaški 

dežnik, travniški kukmak, modrikasta golobica in številne druge [12]. Gobe lahko uživamo na 

različne načine, kot gobovo juho, panirane, pečene, pražene, gobe na žaru, rižoto z gobami, 

itd.  
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Gobani ali jurčki gotovo sodijo med najbolj cenjene gobe v kulinariki zaradi svojega 

aromatičnega okusa. Zato sem se tudi jaz odločil, da v našo raziskavo vključim predvsem 

rjave in črne gobane ali jurčke. 

 

Slika 4. Sveže nabrani rjavi in črni gobani. (Vir: fotografija Mikuš K., 2014) 

 

2.5 KAJ VSEBUJEJO GOBE? 

Gobe vsebujejo od 77 do 93 % vode, med 1,5 do 5 % beljakovin, 0,3 % maščob, 3,6 % 

ogljikovih hidratov, vitamine B1, B2, B3, E, D, K, nekatere vsebujejo tudi karotin. Vitamina 

C je v gobah razmerama malo, največ ga vsebuje jetrasta cevača (Vir s svetovnega spleta 14).  

Gobe so zelo bogate z rudninskimi snovmi, predvsem s spojinami kalija, kalcija in fosforja. V 

manjši meri vsebujejo tudi spojine magnezija, žvepla in železa. V sledeh v trosnjakih najdemo 

fluor, baker, mangan, kobalt, titan in celo svinec, medtem, ko je npr. v rdeči mušnici prisoten 

tudi vanadij (kot organska spojina amavadin). S staranjem gob se količine nakopičenih snovi 

navadno povečujejo. Vzrok temu je daljša izpostavljenost in dolgotrajnejše črpanje teh snovi 

iz tal. Porazdelitev mineralnih snovi v gobah je različna. Največ mineralnih snovi navadno 

vsebuje klobuk, manjša vsebnost mineralnih snovi pa je v betu [11]. 

Glede na podatke vsebujejo gobani ali jurčki (Boletus edulis, Boletus aereus) selen [13] v 

mnogo večjih količinah kot druge gobe. Največ selena pa vsebuje kozjenogi ščitar (Scutiger 
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pes-caprae) (Slika 5) [13]. Ker selena v naši prehrani dostikrat primanjkuje, ravno omenjene 

gobe lahko predstavljajo vir tega pomembnega mikroelementa. 

 

Slika 5. Kozjenogi ščitar (Scutiger pes-caprae). (Vir s svetovnega spleta 15) 

2.6 GOBE IN ONESNAŽILA 

Količina nakopičenih mineralnih snovi je v največji meri odvisna od sestave tal, trosnjaki pa 

lahko kopičijo iz tal snovi, ki sicer nimajo nobene vloge v normalni presnovi gob, kar se 

pokaže npr. pri glivah, ki rastejo v bližini virov kovin, kot npr. svinca [11]. 

Kovine so v okolju prisotne kot naravni viri (so sestavni del matične kamnine), ali pa kot 

posledica človekove dejavnosti (onesnaževanje). Glavni naravni viri kovin, ki v svetovnem 

merilu vplivajo na vsebnost kovin v okolju, so izbruhi vulkanov, prah (npr. saharski pesek), 

morski aerosoli in obsežni naravni gozdni požari. Naravno prisotne kovine krožijo med 

kopnim, vodo in atmosfero, neodvisno od človeške dejavnosti, navadno brez škodljivih 

vplivov [14].  

Kovine, ki so v okolju prisotne kot posledica delovanja človeka, prihajajo iz različnih virov, 

kot so industrija (npr. jeklarne, železarne, topilnice, barvna metalurgija, proizvodnja cementa 

in mineralnih gnojil), kurjenje fosilnih goriv in promet [15]. 

Kovine z biološkega vidika delimo na take, ki so v majhnih količinah nujno potrebne za rast, 

razvoj in pravilno delovanje organizma (esencialne) in take, ki nimajo biološke vloge 
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(neesencialne). Vse kovine, tako esencialne, kot neesencialne, so v povečanih koncentracijah 

za organizem strupene [15].  

Glive vsrkajo kovine skozi celično steno in membrano iz talne raztopine. Tudi rastline 

privzemajo kovine na podoben način, preko koreninskega sistema. Kovine namreč lahko 

vstopajo v glivne in rastlinske celice samo v obliki prostih kovinskih ionov. Če so kovine 

vezane v netopne anorganske spojine, jih organizmi ne morejo privzeti iz okolja, zato za 

organizme v taki obliki tudi niso strupene [16].   

 

2.7 ONESNAŽILA V PREHRANI 

Kopičenje kovin v gobah in rastlinah, ki so namenjene prehrani, je problematično, saj se 

kovine v prebavilih lahko absorbirajo v kri. Delež kovin, ki se absorbira, je odvisen od tega, 

ali so kovine v hrani vezane v netopne spojine, ki so neprebavljive, ali pa so vezane na tak 

način, da jih lahko prebavimo in vsrkamo v kri. Delež kovin, ki ga v prebavilih vsrkamo v kri, 

je za naše telo biorazpoložljiv. Delež, ki ga ne prebavimo, pa ni biorazpoložljiv in ga izločimo 

[17]. 

Če so kovine prisotne v prevelikih koncentracijah in v veliki meri biorazpoložljive, se lahko v 

telesu kopičijo. Kopičenje kovin v različnih organih, kot so jetra, ledvice, kosti, mišično in 

živčno tkivo, navadno v tkivu vodi v oksidativni stres, saj kovine reagirajo z biomolekulami 

in jih poškodujejo. Poškodbe celičnih membran in ostalih biomolekul lahko povzročijo 

motnje v delovanju organov in lahko zbolimo [18].  

Učinki kovin na organizem so lahko akutni ali kronični. Akutni učinki so povezani z 

izpostavitvijo velikim koncentracijam kovin v krajšem časovnem obdobju, kronični pa z 

izpostavitvijo manjšim koncentracijam skozi daljše časovno obdobje [15]. 

Ker je povečan vnos mineralnih snovi v telo lahko škodljiv, so dovoljene vsebnosti določenih 

mineralnih snovi v tleh in živilih določene z različnimi uredbami. Vrednosti posameznih 

nevarnih snovi  v tleh v Sloveniji določa Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih 

vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS, št. 68/96) (Vir s svetovnega spleta 16 ). Za 

mineralne snovi v živilih, pa uredbe določajo vrednosti za priporočen dnevni vnos hranil 

(PDV), zadosten dnevni vnos hranil in pa dovoljen dnevni vnos. Slednji se nanaša predvsem 
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na onesnažila. Dovoljen dnevni vnos živega srebra je npr. 2 µg/ kg telesne mase. Za odraslega 

človeka (70 kg), torej znaša 140 µg/ kg. (Vir s svetovnega spleta 17) PDV nekaterih 

mineralnih hranil, so podane v Preglednici 1. 

 
Preglednica 1. Priporočen dnevni vnos (PDV) nekaterih mineralnih hranil za odraslega človeka (Vir s 
svetovnega spleta 18 in 19). 
 

Mineralno hranilo PDV  
Na 550 mg 
Mg 375 mg 
P 700 mg 
K 2000 mg 
Ca 800 mg 
Fe 14 mg 
Zn 10 mg 
Cr 20 µg 
Se 55 µg 
I 150 µg 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 

3.1 MATERIALI  

Pri mojem delu sem uporabljal spodaj našteto laboratorijsko opremo in kemikalije in pa 

laboratorijski zvezek, kamor sem si sproti zapisoval potek dela in svoja opazovanja. 

3.1.1 Nabiranje gob 

 Pletena košara, 

 nož. 

3.1.2 Priprava vzorcev 

 Nož, 

 aluminijasta folija, 

 izolirana posoda (Dewar), 

 tekoči dušik, 

 liofilizator (Alpha 2-4 Christ), 

 terilnice, 

 plastične posode za shranjevanje vzorcev. 

3.1.3 Analiza elementne sestave z rentgensko fluorescenčno spektrometrijo 

(XRF) 

 Kalup za stiskanje tablet, 

 hidravlična stiskalnica, 

 plastične posodice za shranjevanje tablet, 

 analitska tehtnica, 

 lopatica (spatula), 

 tehtalni lističi, 

 pisalo za označevanje vzorcev (alkoholni flomaster, navadni svinčnik), 

 XRF spektrometer (Peduzo T-01, IJS). 
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3.1.4 Analiza elementne sestave z masno spektrometrijo z induktivno 

sklopljeno plazmo (ICP-MS) 

 Analitska tehtnica, 

 lopatica (spatula), 

 tehtalni lističi, 

 teflonske posode, 

 65% HNO3, 

 koncentrirana HCl, 

 digestorij, 

 mikrovalovka (MarsXPress, CEM), 

 bidestilirana voda (mili Q), 

 plastične centrifugirke z vtisnjeno graduacijo, 

 stojalo za centrifugirke, 

 ICP-MS spektrometer (Agilent Technologies, model 7500 ce&cs). 

3.1.5 Gojenje živali 

 Plastične posode za gojenje polžev, 

 mavec, 

 aktivno oglje, 

 filtrirni papir, 

 destilirana voda 

 mala petrijevka za hrano. 

3.1.6 Sekcija živali 

 Fiziološka raztopina za polže (Ringer, sestava 80 mM NaCl, 4 mM KCl, 7 mM CaCl2, 5 

mM MgCl2, 20 mM HEPES pufra, pH sem uravnal na 7,5 z NaOH) [19], 

 destilirana voda, 

 papirnate brisače, 

 pH meter, 

 škarje, 

 skalpel, 

 pinceta, 
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 mikrocentrifugirke (Eppendorf), 

 aluminjasta folija, 

 izolirana posoda (Dewar), 

 tekoči dušik, 

 liofilizator (Alpha 2-4 Christ). 

3.1.7 Testiranje poškodb celičnih membran v prebavni žlezi (lipidna 

peroksidacija) 

 Analizna tehtnica, 

 lopatica (spatula), 

 tehtalni lističi, 

 centrifuga, 

 mikrocentrifugirke, 

 steklena paličica, 

 spektrofotometer (8452A (HP-Hewlett Packard)), 

 vodna kopel 95°C, 

 krožni mešalnik (vorteks), 

 destilirana voda, 

 96% etanol, 

 1 ml avtomatska pipeta z nastavki, 

 20% trikloro ocetna kislina (C2HCl3O2), 

 0.01%  butil hidroksitoluen (C15H24O), 

 65% tiobarbiturična kislina (C4H4N2O2S). 

 

3.2 METODE DELA 

3.2.1 Nabiranje in analiza gob 

3.2.1.1 Vzorčna mesta 

Gobe sem bodisi nabral sam (jeseni 2014 in 2015) oz. kupil na ljubljanski tržnici (2015). Sam 

sem nabral gobe (Slika 4) v Dragomerju, gobe iz okolice Idrije je nabrala Špela Kržišnik, 

gobe nabrane v Horjulu, Litiji, Črni na Koroškem in Ilirski Bistrici pa sem kupil na ljubljanski 

tržnici. Kje so bile kupljene gobe nabrane, so mi zaupali prodajalci. 
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3.2.1.2 Priprava vzorcev za analize 

Gobe sem najprej na suho očistil z nožem, da sem odstranil delce prsti in listja. Gobe sem 

ločil na klobuke in bete, jih zavil v aluminijasto folijo in na hitro zmrznil s tekočim dušikom. 

Nato sem jih posušil pri nizki temperaturi (-100 °C) v vakuumu (0,01 mbar), v liofilizatorju. 

Posušen material sem uprašil v terilnici s tekočim dušikom in shranil v tesno zaprte plastične 

posodice za nadaljnje analize (Slika 6). 

 

Slika 6. Postopek upraševanja posušenih gob. A) terilnica, izolacijska posoda s tekočim dušikom, 
posušene gobe. B) gobe prelijem s tekočim dušikom, da zmrznejo, C) gobe strem v terilnici, da dobim 

fin prah, D) uprašen material shranim v zaprti posodi. (Vir: fotografija Mikuš K., 2015) 

 

3.2.2 Analiza elementne sestave z rentgensko fluorescenčno spektrometrijo 

3.2.2.1 Princip delovanja rentgensko fluorescenčne spektrometrije 

Če na neznano snov posvetimo s svetlobo iz rentgenske cevi, se atomi vzorca odzovejo tako, 

da oddajo (fluorescirajo) za vsak element rentgensko svetlobo z značilno valovno dolžino. 

Tako izvemo, kateri atomi sestavljajo preiskovano snov, iz jakosti posameznih valovnih 

dolžin pa lahko sklepamo tudi na koncentracijo elementa. Omenjeno metodo imenujemo 

rentgensko fluorescenčna spektrometrija ali na kratko XRF. Fluorescenčno svetlobo zbiramo 

s pomočjo posebnega detektorja, ki svetlobo različnih valovnih dolžin pretvori v električne 

pulze. Jakost pulza je odvisna od valovne dolžine svetlobe. Omenjene pulze potem 

elektronsko vezje sortira po velikosti in na tak način dobimo spekter (Slika 7), v katerem 
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lahko prepoznamo vrhove, karakteristične za določene elemente. S posebnim računalniškim 

programom na osnovi predhodne umeritve spektrometra (Slika 8) in mase vzorca, določimo 

koncentracije merjenih elementov v vzorcu. 

S pomočjo XRF lahko v vzorcih merimo koncentracije elementov, ki so v vzorcu prisotni v 

zadostnih količinah. Če elementa v vzorcu ni dovolj, iz vzorca dobimo premalo signala, da bi 

v spektru lahko zaznali njegov karakteristični vrh. Kadar vrha v spektru ne opazimo, rečemo, 

da so taki elementi v vzorcu prisotni v količinah, ki so pod mejo zaznavnosti spektrometra 

[20]. 

 

Slika 7. Rentgensko fluorescenčni spekter izrisan z računalniškim programom Labview .(Vir: 
fotografija Kump P., IJS, 2015) 

 

Slika 8. Rentgensko fluorescenčni spektrometer na IJS. (Vir: fotografija Kump P., IJS, 2015) 
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3.2.2.2 Priprava in analiza vzorcev 

Posušen in uprašen material sem s pomočjo kalupa in hidravlične stiskalnice (Slika 9) stisnil v 

tablete in jih pomeril na spektrometru. Vzorce sem pred meritvijo stehtal in si zabeležil maso. 

Pri meritvah z XRF mi je pomagal dr. Peter Kump. Po meritvi sva s pomočjo programske 

opreme na IJS izračunala koncentracije elementov v vzorcu. Podatke sem nato uredil v tabelo 

(Priloga 1). Z XRF sva v vzorcih izmerila koncentracije P, S, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn in Se, 

ostali elementi so bili pod mejo zaznavnosti spektrometra. Za živo srebro je bila XRF metoda 

premalo občutljiva za zanesljivo določitev koncentracij v gobah [21]. Zato sem za analizo Hg 

uporabil občutljivejšo metodo, to je masna spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo 

[22]. 

 

Slika 9. Laboratorijska oprema za pripravo tablet A) hidravlična stiskalnica, B) kalup, C) posodica za 
shranjevanje vzorcev. (Vir: fotografije Vogel-Mikuš K., 2015) 

 

3.2.3 Analiza živega srebra in selena z masno spektrometrijo z induktivno 

sklopljeno plazmo 

3.2.3.1 Princip delovanja masne spektrometrije z induktivno sklopljeno plazmo 

Masna spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo ali ICP-MS je ena od metod za analizo 

elementne sestave vzorcev z veliko občutljivostjo (0,01 - 1 µg/ g). Medtem, ko pri XRF lahko 

analiziramo trdne vzorce, moramo za ICP-MS analizo trdne vzorce razgraditi, da ostanejo 

samo minerali raztopljeni v vodi (Vir s svetovnega spleta 20). 
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ICP-MS deluje po principu ločevanja ionov po molski masi. Posebna črpalka posesa tekoči 

vzorec (raztopino mineralnih snovi) v plazmo. Plazma je v tem primeru ioniziran plin argon s 

temperaturo od 6000 - 10000 K. Plin segrevamo z električno indukcijo. (Vir s svetovnega 

spleta 20). 

V plazmi atomi v vzorcu ionizirajo in nato potujejo na masni spektrometer, kjer se med seboj 

ločijo po molski masi. V mojem primeru smo vzorce analizirali z ICP-MS proizvajalca 

Agilent Technologies, model 7500 ce&cs (Slika 10). Pri analizi so mi pomagali raziskovalci 

iz Kemijskega inštituta v Ljubljani.  

3.2.3.2 Priprava in analiza vzorcev 

Kot sem omenil že zgoraj, z ICP-MS lahko analiziramo le tekoče vzorce. Zato sem vzorce 

gob in polžjih tkiv razgradil v kislini s pomočjo mikrovalovnega razklopa. S tem postopkom 

se organski del vzorca (v primeru gob - hitin, proteini, sladkorji in maščobe) razgradi na 

ogljikov dioksid in vodo. Mineralni del ostane v kislini v obliki kationov (K+, Ca2+, Fe3+, 

Mn2+, Hg2+, Zn2+,...) in anionov (npr. PO4
3-, Cl-, SO4

2-, SeO4
2-). 

Posušen in uprašen material (100 mg) sem zatehtal v teflonske posode (Slika 11 A) in prelil s 

3 ml 65% HNO3. Teflonske posode sem nato zložil v rotor (Slika 11 B). Vzorce sem razgradil 

s pomočjo posebne mikrovalovke za razklop vzorcev (MarsXPress, CEM) (Slika 11 C), pri 

čemer so mi pomagali raziskovalci z Inštituta Jožef Stefan. Mineralizacija je potekala tako, da 

smo vzorce najprej dvajset minut segrevali do 180 °C pri 1600 W, nato pa trideset minut 

vzdrževali konstantno temperaturo pri 180 °C. Zaradi varnosti, da bi s segretimi parami 

izhlapelo preveč Hg, smo vzorce ohlajali čez noč v tesno zaprtih teflonskih posodicah. 

Ohlajene vzorce sem prelil v plastične centrifugirke z vtisnjeno gradacijo, dodal 0,5 ml HCl 

za stabilizacijo Hg in jih razredčil z bidestilirano vodo (mili Q) do 10 ml. Pri vsakem razklopu 

sem sočasno naredil še slepi razklop - to je razklop brez vzorca, za kontrolo našega postopka 

ter pa razklop standardnega referenčnega materiala z znano vsebnostjo Hg za kontrolo 

pravilnosti analize z ICP-MS [22]. 
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Slika 10. Masni spektrometer z induktivno sklopljeno plazmo na kemijskem inštitutu v Ljubljani. (Vir: 
fotografija Kržišnik Š., 2014) 

 

Slika 11. A) Teflonska posoda za kislinsko razgradnjo vzorca, B) rotor s teflonskimi posodami, C) 
mikrovalovna pečica z vstavljenim rotorjem. (Vir: fotografija Vogel-Mikuš K., 2015). 

 

3.2.3.3 Analiza vzorcev z ICP-MS 

Meritve koncentracij Hg v gobah ter Hg in Se v polžjih tkivih, so bile opravljene na 

Kemijskem inštitutu v Ljubljani, v Laboratoriju za analizno kemijo, z ICP-MS spektrometrom 

(Agilent Technologies, model 7500 ce&cs).  

Pri analizi so mi pomagali Marta Debeljak, dr. Bojan Budič in dr. Johannes van Elteren.  

Dobljene rezultate sem uredil v tabele in s programom MS Excel izrisal grafe. 
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3.2.4 Poskusi na testnih živalih 

3.2.4.1 Priprava poskusa 

Poiskati sem moral testno žival za poskuse. Po posvetu z raziskovalci z Oddelka za biologijo, 

Biotehniške fakultete, sem odločil se za španskega lazarja, ki je znan bioindikatorski 

organizem, saj v prebavni žlezi kopiči različna onesnažila [8]. 

Najprej sem moral pripraviti posodice, v katerih bom izvajal poskus. Vzel sem okrogle 

plastične posodice s premerom 9 cm in višino 10 cm, v katere sem na dno vlil 2 cm mavca 

zmešanega z vodo in aktivnim ogljem v prahu. Ta zmes je v posodicah preprečevala razvoj 

bakterij in plesni, zaradi katerih bi testne živali lahko zbolele. Nato sem v pokrovčke posodic 

napravil luknje za zračenje. Na dno sem položil filtrirni papir, ki sem ga med poskusom 

vlažil, saj polži potrebujejo vlažno okolje. Posodice sem imel med potekom poskusa na 

betonskih tleh v drvarnici, saj sem poskus opravljal poleti in je bila temperatura v drvarnici 

idealna za polže: od 18 do 23°C. Prostor je bil vlažen (60-80% relativne zračne vlage), kar je 

omogočalo vzdrževanje primerne vlažnosti tudi v posodicah s polži. 

Polži so še posebej občutljivi na visoke temperature, ker se zelo hitro pregrejejo in poginejo. 

3.2.4.2 Priprava hrane 

Polže sem hranil z gobami, nabranimi v Idriji in Dragomerju jeseni 2014. Hranil sem jih z 

rjavim gobanom (Idrija - klobuk, Dragomer - klobuk, bet) in pa kozjenogim ščitarjem (cela 

goba).  

Iz uprašenih gob (postopek upraševanja je opisan zgoraj) sem s pomočjo kalupa in hidravlične 

stiskalnice naredil od 100 - 200 mg težke tablete s katerimi sem potem hranil polže. Tablete 

sem do uporabe shranil v tesno zaprte plastične posode. 

Kontrolno skupino sem hranil s svežo solato, kupljeno v trgovini. Mineralna sestava je 

podana v Preglednici 2 (Rezultati). 

3.2.4.3 Hranjenje polžev 

V prej pripravljene plastične posode (Slika 12 A in B) sem na mavec položil filtrirni papir in 

ga dobro ovlažil z destilirano vodo. Nato sem v posodo položil polža (Slika 12 D) in pa malo 

petrijevko, v kateri je bila tableta hrane (Slika 12 C), da se ne bi na vlažnem filtrirnem papirju 

prehitro razmočila.  
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Polže sem hranil dnevno tri tedne in sproti preverjal, ali so hrano pojedli ali ne. Vsa 

opazovanja sem si sproti beležil ter na koncu poskusa ocenil, koliko gob je posamezen polž 

dejansko pojedel. Vsake 3 dni sem dal polžem, ki sem jih drugače hranil z gobami, enake 

količine sveže solate, kupljene v trgovini. 

Dnevno sem posodo tudi očistil polžjih iztrebkov in zamenjal filtrirni papir na dnu posode. S 

tem sem zagotovil, da so naše testne živali ostale zdrave in so se dobro počutile, kar se je 

odražalo v njihovi aktivnosti in stopnji prehranjevanja. Skoraj vse živali so vsak dan pojedle 

celo tableto iz posušenih gob. 

Zadnji dan poskusa polžev nisem hranil, da so se iztrebili in s tem izpraznili črevo. Polno 

črevo bi me namreč oviralo pri sekciji, kjer bi ob neprevidnosti črevo lahko prebodel in 

vsebina bi se izpraznila na tkiva v katerih sem želel analizirati mineralne snovi ter jih tako 

onesnažila. 

 

Slika 12. A, B) Plastične posodice z naluknjanim pokrovom in vlitim mavcem pomešanim z aktivnim 
ogljem za gojenje polžev, C) tableta iz posušenih gob v mali plastični petrijevki, D) polž v posodi 

skupaj s hrano. (Vir: fotografija Mikuš K., 2015) 

 

3.2.4.4 Sekcija polžev 

Ob koncu poskusa sem polža vzel iz posodice in ga očistil morebitnih iztrebkov. Očiščenega 

polža sem položil na filtrirni papir in ga z buciko prebodel skozi glavni ganglij v predelu 

glave (Slika 13). S tem sem polža usmrtil. Potem sem s škarjami oz. skalpelom prerezal 

mišico in izoliral prebavno žlezo (Slika 13), ki sem jo spral z Ringer raztopino (fiziološka 
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raztopina za polže). Del prebavne žleze sem takoj stehtal in shranil v mikrocentrifugirko ter 

zamrznil s tekočim dušikom za analizo lipidne peroksidacije celičnih membran. Del pa sem 

zavil v aluminijasto folijo, zamrznil s tekočim dušikom in liofiliziral za analize z ICP-MS. Na 

enak način sem pripravil tudi mišično tkivo. Suho tkivo sem na koncu stehtal in določil suhe 

mase prebavnih žlez in mišice (Prilogi 2 in 3). 

 

Slika 13. Sekcija polža lazarja z označenimi organi. (Vir: fotografija Mikuš K., 2015) 

 

3.2.5 Testiranje poškodb celičnih membran v prebavni žlezi z določanjem 

stopnje lipidne peroksidacije celičnih membran 

Kadar se v organih kopičijo onesnažila, škodijo presnovi, ki poteka v teh organih. Kopičenje 

kovin v celicah povzroča nastajanje reaktivnih kisikovih spojin in prostih radikalov [18]. To 

se vidi kot povečanje stopnje peroksidacije lipidov v celičnih membranah, pri čemer nastaja 

malondialdehid (MDA). Test, temelji na reakciji malondialdehida in tiobarbiturične kisline, 

pri čemer se tvori rdeče obarvan produkt, ki absorbira svetlobo z valovno dolžino 532 nm 

[23]. 

Po sekciji sem delček odvzete prebavne žleze stehtal, spravil v mikrocentrifugirko in shranil 

za nadaljnje analize. Vzorce sem potem odmrznil, dodal 5 ml mešanice etanol: voda (80:20), 

mešanico homogeniziral s stekleno paličico, da sem strl celice in nato mešanico centrifugiral 
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pri 3000 g 10 min. Potem sem po 1 ml bistrega vzorca prenesel v mikrocentrifugirko in dodal 

1 ml mešanice 20% trikloro ocetne kisline, 001% butil hidroksitoluena in 065% 

tiobarbiturične kisline. Vzorce sem dobro premešal na krožnem mešalu (vorteksu), segreval 

25 min na 95°C, ohladil, še enkrat centrifugiral pri 3000 g 10 min in nato pomeril absorpcijo 

pri 532 in 600 nm. Absorpcijo sem pomeril na spektrofotometru 8452A (HP-Hewlett 

Packard), pri čemer mi je pomagala študentka Tanja Murn. 

Spektrometer je naprava, v kateri bela svetloba, ki izhaja in svetlobnega vira, pada na 

monokromator, iz katerega nato izstopa le svetloba izbrane valovne dolžine, ki nato potuje 

skozi raztopino, ki je v optični celici ali kiveti. Raztopina del vpadne svetlobe absorbira, del 

pa jo prepusti. Prepuščeno svetlobo meri fotopomnoževalka, ki je nameščena na drugi strani 

kivete. Razmerje med vpadno in prepuščeno svetlobo izrazimo kot transmitanca (T) (Vir s 

svetovnega spleta 21). 

 

T = I/Io  

Io = vpadna svetloba, I=prepuščena svetloba. 

 

Absorbanco (A) izračunamo kot: 

A = - log10(T) 

 

V mojem primeru velja slednje: več MDA se tvori v reakcijski mešanici, bolj se reakcijska 

mešanica obarva rdeče, večja je absorpcija raztopine pri 532 nm. Absorpcijo sem meril tudi 

pri 600 nm, ker v reakcijski mešanici nastajajo tudi določene snovi, ki niso MDA in 

absorbirajo pri 532 in pa tudi pri 600 nm. S tem, ko odštejem vrednost absorpcije pri 600 nm 

od tiste pri 532 nm, dobim natančnejše vrednosti MDA. 

Vsebnost MDA sem izračunal po naslednji formuli: 

 

MDA ekvivalent (nano mol/ml) = [(A532 - A600)/ 0.155]  

MDA ekvivalent sem nato delil še s svežo maso koščka prebavne žleze, da sem dobil 

koncentracijo MDA v nano mol MDA/ mg sveže mase prebavne žleze. 
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3.2.6 Računalniška obdelava podatkov 

Podatke sem uredil in zbral v tabele s pomočjo programa MS Excel. MS Excel sem uporabil 

tudi za grafični prikaz podatkov. 

3.2.6.1 Določanje vsebnosti mineralnih snovi v polžjih tkivih 

Ker so imele moje poskusne živali različne mase prebavnih žlez in mišičnega tkiva, sem 

izračunal še vsebnost Hg in Se v prebavni žlezi in mišičnem tkivu, in sicer tako, da sem maso 

posamezne prebavne žleze oz. mišice pomnožil s koncentracijo posameznega elementa v 

organu. 

Vsebnost sem izrazil v mikrogramih na prebavno žlezo (µg/ PŽ) oz. mikrogramih na mišico 

(µg/ M).  

Vsebnosti sem uporabil tudi v nadaljevanju za računanje biorazpoložljivosti, to je razmerja 

med količino (v µg) zaužite in v tkivih nakopičene mineralne snovi. 

Izračunal sem tudi razmerja med koncentracijami izbranih mineralnih snovi v prebavni 

žlezi in mišičnem tkivu in sicer tako, da sem koncentracijo posamezne mineralne snovi v 

prebavni žlezi določenega osebka, delil s koncentracijo te mineralne snovi v mišičnem tkivu 

istega osebka. 
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3.3 REZULTATI 

3.3.1 Koncentracije mineralnih snovi v gobah 

V gobah sem zasledil mineralne snovi, ki so nujno potrebne za rast in razvoj organizmov, kot 

so fosfor, žveplo, klor, kalij, kalcij, mangan, železo, baker in cink. V vseh vzorčenih gobah 

sem našel tudi selen in živo srebro, ki v organizmih sicer nima biološke vloge (Grafi 1, 2, 3; 

Priloga 1).  

Kalij, fosfor, žveplo in klor so v gobah zastopane v večjih količinah - nekaj do nekaj 10 mg 

(10 000 µg)/ g suhe snovi, medtem, ko kalcij, mangan, železo, baker, cink, selen in živo 

srebro najdemo v količinah od nekaj do nekaj 10 µg/ g suhe snovi (Graf 1, Priloga 1). 

Koncentracije mineralnih snovi so različne glede na lokacijo vzorčenja, vrsto gobe in pa del 

trosnjaka (klobuk, bet) (Priloga 1). 

Izmed vseh v gobah prisotnih mineralnih snovi, je v največji količini zastopan kalij: od 13600 

µg/ g suhe snovi (bet rjavega gobana, nabranega v Črni na Koroškem) do 41300 µg/ g suhe 

snovi (klobuk črnega gobana, nabranega v Litiji) (Priloga 1).  

Gobani vsebujejo tudi veliko žvepla. Koncentracije so se gibale od 2030 µg/ g suhe snovi v 

kozjenogem ščitarju, do 13000 µg/ g suhe snovi v betu črnega gobana, nabranega v Litiji 

(Priloga 1). 

Koncentracije fosforja in klora so primerljive in se gibajo od 430 do 4900 µg/ g suhe snovi 

(Priloga 1). 

Gobe vsebujejo malo kalcija in sicer od 25 do 194 µg/ g suhe snovi. Koncentracije Mn, Fe, 

Cu, Zn in Se so po velikosti dokaj podobne. Največje koncentracije mangana sem izmeril v 

betu rjavega gobana, nabranega v Dragomerju (52 µg/ g suhe snovi). Največje koncentracije  

Fe (345 µg/ g suhe snovi) sem nameril v klobuku črnega gobana iz Litije, največje 

koncentracije Cu (76,5 µg/ g suhe snovi) v klobuku rjavega gobana s Črne na Koroškem, 

največje koncentracije Zn (345 µg/ g suhe snovi) v klobuku rjavega gobana iz Dragomerja, 

največje koncentracije Se (307µg/ g suhe snovi) pa sem zasledil pri kozjenogem ščitarju 

(Priloga 1). 
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Graf 1. Koncentracija makromineralov (µg/ g) v gobah nabranih po Sloveniji. RG = rjavi goban, 
ČG= črni goban, KŠ= kozjenogi ščitar. 

 

Graf 2. Koncentracija mikromineralov (µg/ g) v gobah nabranih po Sloveniji. RG = rjavi goban, ČG= 
črni goban, KŠ= kozjenogi ščitar. 

Največ živega srebra sem našel v gobah, nabranih v Idriji (do 83,7 µg/ g suhe snovi, v 

povprečju pa 41,8 µg/ g suhe snovi). Kozjenogi ščitar, nabran v Dragomerju, pa je vseboval 

39,6 µg/ g suhe snovi živega srebra, medtem, ko so se v gobanih, nabranih na neonesnaženih 

območjih, vrednosti gibale od 3-9 µg/ g suhe snovi (Priloga 1). 

V določenih vzorcih rjavih gobanov sem zaznal tudi kobalt, kadmij in srebro. Rjavi goban, 

nabran v okolici Črne na Koroškem je poleg drugih mineralnih snovi vseboval še 52 µg 

srebra/ g suhe snovi in 2,3 µg kadmija/ g suhe snovi, rjavi goban iz okolice Horjula pa 36 µg 

kobalta/ g suhe snovi.  
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Graf 3. Koncentracija živega srebra (µg/ g) v gobah nabranih po Sloveniji. RG = rjavi goban, ČG= 
črni goban, KŠ= kozjenogi ščitar. 

 

3.3.2 Koncentracija živega srebra in selena gobah, s katerimi sem hranil 

polže 

Gobe, nabrane v letu 2014, s katerimi sem nameraval hraniti polže, sem posušil z liofilizacijo 

in shranil v vakuumsko zaprti posodi. Pred poskusom sem posušene gobe uprašil v terilnici, 

dobro premešal, odvzel vzorec za analize in shranil v dobro zaprti posodi. Iz materiala sem 

nato stisnil tablete. Kontrolno skupino polžev sem hranil s solato. 

Koncentracije mineralnih snovi v solati, gobah oz. delih gob s katerimi sem hranil polže 

prikazuje Preglednica 2. 

Preglednica 2. Koncentracije mineralnih snovi v gobah, s katerimi sem hranil polže in pa v solati 
(kontrola) (µg/ g suhe snovi) 

 
Solata 

kontrola 

Rjavi goban 
klobuk 
Idrija 

Rjavi goban 
klobuk 

Dragomer 

Rjavi goban 
bet 

Dragomer 

Kozjenogi ščitar 
Dragomer 

P 4000 4450 1110 1480 5350 
S 3640 12100 6920 5930 3220 
Cl 15400 4530 1525 2810 1540 
K 36400 35100 31100 19800 31100 
Ca 16900 82.0 137 83.0 94.8 
Mn 100 44.0 10.7 36.3 47.5 
Fe 251 189 229 85.1 113 
Cu 8.46 67.3 34.7 29.0 35.2 
Zn 63.2 431 157 98.3 80.9 
Se 0.100 20.2 33.8 25.1 217 
Hg 0.100 57.9 10.2 6.24 49.0 
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3.3.3 Koncentracije živega srebra in selena v testnih živalih 

Tako v prebavni žlezi kot v mišičnih tkivih sem pri vseh testnih živalih, ki sem jih hranil z 

gobami, zaznal Hg in Se (Grafi 4-7). Pri kontrolni skupini so bile koncentracije Hg in Se 

značilno nižje (Grafi 4-7). Koncentracije Hg in Se v polžjih tkivih sem izrazil v mikrogramih 

na gram suhe snovi (µg/ g ss). 

3.3.3.1 Koncentracija živega srebra v polžjih tkivih 

Koncentracija Hg v prebavni žlezi je bila največja pri polžih, ki sem jih hranil z rjavimi 

gobani, nabranimi v Idriji (Graf 4). Koncentracije Hg v prebavni žlezi polžev, hranjenih z 

gobani (klobuk oz. bet) iz Dragomerja in pa s kozjenogim ščitarjem, so bile primerljive (Graf 

4), kljub temu, da je kozjenogi ščitar vseboval petkrat več Hg kot rjavi goban (Preglednica 2). 

 

Graf 4. Koncentracija živega srebra (µg/ g) v prebavni žlezi polžev hranjenih z različnimi vrstami oz. 
deli gob ter s solato (kontrola). K= kontrola, RG= rjavi goban, KŠ= kozjenogi ščitar, D= Dragomer, 

Id= Idrija, pov= povprečna vrednost. 

Koncentracija Hg v mišičnem tkivu je bila prav tako največja pri polžih, ki sem jih hranil z 

rjavimi gobani, nabranimi v Idriji (Graf 5). Koncentracije Hg v mišičnem tkivu polžev, 

hranjenih z gobani (klobuk oz. bet) iz Dragomerja in pa s kozjenogim ščitarjem, so bile prav 

tako primerljive (Graf 5) kot v primeru prebavne žleze, kljub temu, da je kozjenogi ščitar 

vseboval najmanj petkrat več Hg, kot rjavi goban (Preglednica 2). 
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Graf 5. Koncentracija živega srebra (µg/ g) v mišičnem tkivu polžev hranjenih z različnimi vrstami oz. 
deli gob ter s solato (kontrola). K= kontrola, RG = rjavi goban, KŠ= kozjenogi ščitar, D= Dragomer, 

Id= Idrija, pov= povprečna vrednost. 

3.3.3.2 Koncentracija selena v polžjih tkivih 

Koncentracija Se v prebavni žlezi, je bila največja pri polžih, ki sem jih hranil s kozjenogim 

ščitarjem, najmanjše pa pri polžih hranjenih z rjavim gobanom, nabranim v Idriji, če 

izvzamemo kontrolo (Graf 6). Tudi koncentracije Se v mišičnih tkivih so najvišje pri polžih 

hranjenih s kozjenogim ščitarjem, najnižje pa pri tistih, hranjenih z rjavim gobanom iz Idrije, 

če izvzamemo kontrolo (Graf 7). 

 

Graf 6. Koncentracija selena (µg/ g) v prebavni žlezi polžev hranjenih z različnimi vrstami oz. deli 
gob ter s solato (kontrola). K= kontrola, RG= rjavi goban, KŠ= kozjenogi ščitar, D= Dragomer, Id= 

Idrija, pov= povprečna vrednost. 
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Graf 7. Koncentracija selena (µg/ g) v mišičnem tkivu polžev hranjenih z različnimi vrstami oz. deli 
gob ter s solato (kontrola). K= kontrola, RG= rjavi goban, KŠ= kozjenogi ščitar, D= Dragomer, Id= 

Idrija, pov= povprečna vrednost. 

 

3.3.4 Prenos živega srebra iz prebavne žleze v mišično tkivo 

Da bi določil, v kolikšni meri se Hg in Se iz prebavne žleze prenaša v mišična tkiva, sem 

izračunal razmerje koncentracij Hg in Se med prebavno žlezo in pa mišičnim tkivom. 

3.3.4.1 Prenos živega srebra iz prebavne žleze v mišično tkivo 

V povprečju so bile koncentracije Hg v prebavni žlezi tudi do 550-krat višje kot v mišičnem 

tkivu (Graf 8). Še posebej se je v prebavni žlezi zadržal Hg iz klobuka rjavega gobana 

nabranega v Dragomerju (Graf 8).  

3.3.4.2 Prenos selena iz prebavne žleze v mišično tkivo 

Koncentracije Se v prebavni žlezi so bile v povprečju le do 6,7-krat večje kot v mišičnem 

tkivu (Graf 9). V največji meri se je Se zadržal v prebavni žlezi pri polžih, hranjenih s 

kozjenogim ščitarjem (Graf 9). Selen je bil v majhnih količinah prisoten tudi v kontrolni 

skupini, saj je nujno potreben za rast, razvoj in delovanje polžjega organizma. Povprečno 

razmerje koncentracij med prebavno žlezo in mišičnim tkivom pri kontrolnih živalih je 1,8. 
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Graf 8. Razmerje koncentracij Hg med prebavno žlezo in mišičnim tkivom polža lazarja. K= kontrola, 
RG= rjavi goban, KŠ= kozjenogi ščitar, D= Dragomer, Id= Idrija, PŽ= prebavna žleza, M= mišica, 

pov= povprečna vrednost. 

 

Graf 9. Razmerje koncentracij Se med prebavno žlezo in mišičnim tkivom polža lazarja. K= kontrola, 
RG= rjavi goban, KŠ= kozjenogi ščitar, D= Dragomer, Id= Idrija, PŽ= prebavna žleza,M= mišica, 

pov= povprečna vrednost. 

 

3.3.5 Vpliv živega srebra in selena na delovanje prebavne žleze 

Kadar organizmi v določenih organih kopičijo določene snovi v prekomernih koncentracijah, 

v organih lahko prihaja do poškodb. Poškodovani organi potem ne delujejo več pravilno in 

žival oz. človek zboli. Kopičenje kovin, kot je Hg, v celicah povzroča tako imenovani 

oksidativni stres, katerega posledica so poškodbe celičnih membran. Poškodbe celičnih 
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membran sem določil iz malondialdehida (MDA), ki se v celicah tvori kot produkt 

peroksidacije lipidov v membranah. 

Iz (Grafa 10) je razvidno, da so bile v prebavnih žlezah vseh polžev, hranjenih z gobami, 

koncentracije MDA povečane glede na kontrolno skupino. Največjo vsebnost MDA sem 

zabeležil pri polžih, hranjenih z rjavim gobanom, nabranim v Idriji, ki je vseboval največ Hg 

(Graf 10), sledila je skupina polžev, hranjenih s klobukom rjavega gobana iz Dragomerja in 

pa hranjenih z betom rjavega gobana iz Dragomerja ter kozjenogim ščitarjem.   

 

Graf 10. Koncentracija malondialdehida (MDA) v prebavni žlezi polža lazarja. K= kontrola, RG= 
rjavi goban, KŠ= kozjenogi ščitar, D= Dragomer, Id= Idrija, M= mišica, pov= povprečna vrednost 

 

3.3.6 Biorazpoložljivost živega srebra in selena v gobah 

Biorazpoložljivost nam pove, kolikšen del določene snovi se iz hrane absorbira v tkiva 

organizma. Biorazpoložljivost Hg in Se za polža lazarja sem določil posebej za prebavno 

žlezo in posebej za mišično tkivo. Hg in Se iz prebavila najprej potujeta v prebavno žlezo in 

od tam v mišična tkiva. Biorazpoložljivost sem izračunal tako, da sem vsebnost Hg oz. Se v 

prebavni žlezi (µg/ PŽ) oz. mišici (µg/ M) delil z vsebnostjo Hg oz. Se v hrani (v µg). 

Izračunane vsebnosti (µg/ PŽ oz. µg/ M) so podrobneje podane v Prilogah 2 in 3. 

Biorazpoložljivosti nisem določil pri kontrolni skupini zaradi majhnih vsebnosti Hg in Se v 

solati. 
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3.3.6.1 Biorazpoložljivost živega srebra v gobah 

Povprečne vrednosti biorazpoložljivosti Hg za prebavno žlezo so se pri rjavem gobanu gibale 

od 13-18% (Graf 11), medtem ko je bila biorazpoložljivost Hg v kozjenogem ščitarju bistveno 

nižja (Graf 11) in sicer je v povprečju znašala 4% (Priloga 2 in 3). 

 

Graf 11. Biorazpoložljivost Hg (%) v gobah za prebavno žlezo polža lazarja. K= kontrola, RG= rjavi 
goban, KŠ= kozjenogi ščitar, D= Dragomer, Id= Idrija, pov= povprečna vrednost. 

Povprečne vrednosti biorazpoložljivosti Hg za mišična tkiva so bile bistveno manjše od tistih 

za prebavno žlezo. Pri rjavem gobanu so se gibale od 0,5% pri polžih, ki so bili hranjeni z 

betom rjavega gobana, nabranega v Dragomerju, do 1,9% pri polžih, ki so bili hranjeni s 

klobukom rjavega gobana, nabranega v Idriji (Graf 12), medtem ko je bila povprečna 

biorazpoložljivost Hg v kozjenogem ščitarju 0,4% (Graf 12). 

 

Graf 12. Biorazpoložljivost Hg (%) v gobah za mišično tkivo polža lazarja. K= kontrola, RG= rjavi 
goban, KŠ= kozjenogi ščitar, D= Dragomer, Id= Idrija, pov= povprečna vrednost. 
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3.3.6.2 Biorazpoložljivost selena v gobah 

Biorazpoložljivost Se za prebavno žlezo, se je v rjavem gobanu gibala od 5% pri klobuku 

rjavega gobana do 9% pri betu rjavega gobana. Pri kozjenogem ščitarju je biorazpoložljivost 

Se za prebavno žlezo 5% (Graf 13). 

 

Graf 13. Biorazpoložljivost Se v gobah za prebavno žlezo polža lazarja. K= kontrola, RG = rjavi 
goban, KŠ= kozjenogi ščitar, D= Dragomer, Id= Idrija, pov= povprečna vrednost. 

Biorazpoložljivost Se za mišično tkivo je bila bistveno višja kot za prebavno žlezo, kar kaže 

na uspešen prenos Se iz prebavne žleze v mišično tkivo. Biorazpoložljivost Se za mišično 

tkivo je bila največja pri betu rjavega gobana in sicer 37%. Najnižja je bila pri kozjenogem 

ščitarju in sicer 5% (Graf 14). 

 

Graf 14. Biorazpoložljivost Se v gobah za mišično tkivo polža lazarja. K= kontrola, RG= rjavi goban, 
KŠ= kozjenogi ščitar, D= Dragomer, Id= Idrija, pov= povprečna vrednost. 
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4 RAZPRAVA IN SKLEPI 

Gobe so trosnjaki gliv prostotrosnic, ki jih človek za prehrano nabira že od pradavnine. Še 

posebej cenjeni so gobani ali jurčki zaradi njihovega izvrstnega okusa. Jurčki že v majhnih 

količinah izboljšajo okus jedem, zato so pri pripravi določenih jedi dostikrat nepogrešljivi. 

Poleg rjavega in črnega gobana, sem analiziral tudi mineralne snovi v kozjenogem ščitarju. 

Goba je sicer izredno primerna za vlaganje, meni pa se je zdela zanimiva predvsem, ker po 

podatkih vsebuje izredno veliko selena. 

 

4.1 KONCENTRACIJE MINERALNIH SNOVI V GOBAH 

Moje analize so, v skladu s podatki [1,2,24], potrdile, da gobani vsebujejo predvsem veliko 

kalija, fosforja, žvepla in klora, medtem ko kalcij, mangan, železo, baker in cink najdemo v 

gobanih v manjših količinah. Po pričakovanjih sem v vseh vzorčenih gobah našel tudi selen, 

pri čemer so izmerjene koncentracije v skladu s podatki [13]. Gobani so vsebovali od 9,6 do 

57,9 µg Se/ g suhe snovi, kozjenogi ščitar pa 307 µg Se/ g suhe snovi. Koncentracije 

mineralnih snovi se razlikujejo glede na lokacijo vzorčenja, vrsto gobe in pa del trosnjaka 

(klobuk, bet) [1,2,24]. 

Najbolj zanimivo se mi je zdelo to, da sem v vseh vzorcih gob našel živo srebro. Živo srebro 

sem pričakoval predvsem v gobah nabranih v okolici Idrije, zaradi dolgoletne rudniške in 

talilniške aktivnosti [25]. Nisem pa pričakoval Hg v gobah, nabranih na neonesnaženih 

področjih. Koncentracije živega srebra v gobah, nabranih na neonesnaženih področjih so 

znašale od 0,42 do 9,0 µg/ g suhe snovi, v gobanih iz Idrije pa značilno več: do 83, 7 µg/ g 

suhe snovi, v povprečju pa 41,8 µg/ g suhe snovi. 

Presenetile so me predvsem koncentracije živega srebra v kozjenogem ščitarju, nabranem na 

neonesnaženem področju v Dragomerju, ki so znašale 36,9 µg/ g suhe snovi in so bolj 

primerljive s koncentracijami Hg v gobanih nabranih na Idrijskem, kot pa s tistimi, nabranimi 

na neonesnaženih področjih. Glede na podatke, so koncentracije živega srebra v tleh na 

neonesnaženih področjih navadno pod 0,2 µg/ g [26]. Zato so tako povečane koncentracije 

živega srebra v gobah presenetljive. Res pa je, da podgobje v tleh tvori obsežne preplete hif, 

ki se lahko razprostirajo tudi več kilometrov daleč. Ker so tla glede na geološko sestavo zelo 
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raznolika, hife lahko črpajo mineralne snovi iz "žepov" v tleh, kjer so koncentracije 

posameznih mineralov večje [1,26], za naše analize pa ti "žepi" niso dosegljivi, ker lahko 

ležijo globoko v tleh in jih pri vzorčenju tal težko dosežemo.  

Ker je akumulacija določenih mineralnih snovi pri gobah vrstno specifična [1], lahko 

zaključim, da spadajo gobani v skupino, ki v povečanih koncentracijah kopiči živo srebro tudi 

na neonesnaženih področjih. 

 

4.2 KONCENTRACIJE ŽIVEGA SREBRA IN SELENA V 

TKIVIH TESTNIH ŽIVALIH TER VPLIV NA DELOVANJE 

PREBAVNE ŽLEZE 

Kovine so v hrani lahko vezane na različne načine - kot topne ali netopne spojine, ki so 

neprebavljive in tako nedostopne za absorpcijo v telo. S tem je povezana tudi strupenost 

kovin, saj take netopne in nedostopne spojine za telo niso strupene in se iz telesa izločijo [15]. 

V tkivih (prebavna žleza in mišično tkivo) polžev, ki so bili hranjeni z gobami, sem glede na 

kontrolno skupino, ki je bila hranjena s solato, zaznal večje koncentracije selena in živega 

srebra, kar kaže na to, da sta se tako živo srebro kot selen absorbirala iz gob v polžja tkiva. 

Največje koncentracije Hg in Se sem v prebavni žlezi in mišičnem tkivu našel pri polžih, ki so 

bili hranjeni z gobami, ki so vsebovale največje koncentracije Hg (rjavi goban iz Idrije) in Se 

(kozjenogi ščitar), kar se sklada s podatki [8]. Z večanjem koncentracije kovine v hrani se 

veča tudi koncentracija kovine v tkivih [8]. 

Živo srebro se je večinoma kopičilo v prebavni žlezi, kjer so koncentracije pri polžih 

hranjenih z gobani iz Idrije znašale v povprečju okrog 90 µg/ g suhe snovi, pri ostalih pa od 

15-20 µg/ g suhe snovi, kar je v povprečju do 250x več kot v mišičnem tkivu kjer se je 

nakopičilo do 2 µg/ g Hg. Živo srebro je v organizmih lahko v različnih oblikah. Tako 

imenovana anorganska oblika vključuje vezavo Hg na žveplene skupine organskih molekul 

(HgS-C-). Pod določenimi pogoji pa se Hg lahko v organizmih tudi metilira. Metil živo srebro 

je zelo strupeno, saj povzroči poškodbe centralnega živčnega sistema. Metilacija sicer poteka 

v vodnih okoljih, v sedimentih, kjer ni kisika, pod vplivom anaerobnih bakterij [25,27]. Pri 

ribah, ki se nahajajo na vrhu prehranjevalne verige (tune, mečarice), so ugotovili, da je Hg, ki 
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se nahaja v mišicah, v zelo strupeni metilirani obliki [28,29]. Tudi pri polžih obstaja 

verjetnost, da je Hg nakopičen v mišicah v metilirani obliki, vendar bi moral to trditev še 

dodatno preveriti. 

Koncentracije Se v prebavni žlezi so znašale pri polžih hranjenih z gobani v povprečju okrog 

20 µg/ g suhe snovi, pri polžih, ki sem jih hranil s kozjenogim ščitarjem pa so bile 4x večje. 

Razmerje v koncentracijah selena med prebavno žlezo in mišičnim tkivom je bilo od 7 do 13, 

kar kaže na to, da se Se v večji meri prenaša iz prebavne žleze v mišična tkiva. Selen se v 

jetrih očitno presnavlja in potuje do mišic, ki so izredno bogate z beljakovinami [30]. 

Delovanje polžje prebavne žleze sem preveril tako, da sem določil stopnjo lipidne 

peroksidacije. Ugotovil sem, da so imeli vsi polži, ki so bili hranjeni z gobami, povečane 

koncentracije malondialdehida (MDA) glede na kontrolno skupino, ki je bila hranjena s solato 

z izredno majhnimi koncentracijami Hg in Se. Največje povečanje koncentracije MDA (2x 

glede na kontrolo), sem opazil pri skupini hranjeni s polži iz Idrije, ki je v prebavni žlezi tudi 

nakopičila največ Hg, medtem ko pri skupini, ki je bila hranjena s kozjenogim ščitarjem in je 

v prebavni žlezi nakopičila velike količine selena, povečanje koncentracije MDA ni bilo tako 

poudarjeno. Iz teh rezultatov lahko sklepam, da je kopičenje Hg iz gob v prebavni žlezi 

povzročilo poškodbe v prebavni žlezi; torej so bile gobe za polže škodljive. 

 

4.3 BIORAZPOLOŽLJIVOST ŽIVEGA SREBRA IN SELENA 

Podatki o biorazpoložljivosti živega srebra v gobah niso poznani [2], zato predstavljajo 

podatki, ki sem jih pridobil s to raziskovalno nalogo, novost na tem področju. Predvideval 

sem, da se bo tako Hg kot Se iz gob deloma absorbiral v polžja tkiva in da bo 

biorazpoložljivost pri gobanih in kozjenogem ščitarju primerljiva. Rezultati kažejo, da je 

biorazpoložljivost Hg v jurčkih večja, kot v kozjenogem ščitarju, saj so polži hranjeni z 

gobani absorbirali okrog 15% zaužitega Hg, polži hranjeni s kozjenogim ščitarjem pa le 5%. 

Biorazpoložljivost Se je bila, prav tako kot biorazpoložljivost Hg, večja pri gobanih, kot pri 

kozjenogem ščitarju, vendar pa se je Se zelo dobro transportiral v mišična tkiva. 

Biorazpoložljivost za mišice je bila tako v betu rjavega gobana kar 35%, medtem ko je bila 

pri kozjenogem ščitarju le 5%. Da je biorazpoložljivost Se v kozjenogem ščitarju majhna, so 

poročali že drugi avtorji [13].  
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Zanimivo se mi je zdelo to, da je bila biorazpoložljivost selena v betu večja kot v klobuku, kar 

kaže na to, da je selen v betu lahko vezan v drugačne spojine kot v klobuku. V klobuku je 

namreč vezan trdneje in za polža težje prebavljivo [13]. 

Dovoljen dnevni vnos živega srebra je glede na priporočila svetovne zdravstvene organizacije 

2 µg/ kg telesne teže, pri čemer biorazpoložljivost Hg v hrani ni upoštevana, ker je večinoma 

neznana. Se pravi, da lahko 70 kg težka odrasla oseba na dan poje 140 µg Hg. S porcijo 

svežih gob iz Idrije (100g, koncentracija Hg 40 µg/ g suhe snovi), od česar moramo 

upoštevati, da gobe vsebujejo 90% vode, bi v telo vnesli okrog 400 µg Hg, kar presega 

dovoljen dnevni vnos. Če predpostavimo, da je biorazpoložljivost 15%, bi potem absorbirali 

le 60 µg Hg. Glede na to, da svetovna zdravstvena organizacija močno priporoča omejevanje 

vnosa Hg v organizem, previdnost pri uživanju gobanov, nabranih v Idriji, ni odveč. Slednjo 

trditev podpirajo tudi dokazi, da kopičenje Hg v prebavni žlezi polžev povzroči oksidativni 

stres že pri prehranjevanju z gobani iz neonesnaženih območij, ki vsebujejo bistveno manj 

Hg. 

Gobani in kozjenogi ščitar pa predstavljajo tudi vir Se. Priporočen dnevni vnos Se za odraslo 

osebo je 55 µg. S 100 g svežih gobanov, s poprečno koncentracijo Se okrog 30 µg/g suhe 

snovi, bi ob upoštevanju 90% deleža vode in 35% biorazpoložljivost, prejeli 105 µg Se, pri 

kozjenogem ščitarju s koncentracijo 300 µg/g suhe snovi in pa 5% biorazpoložljivostjo pa 150 

µg, kar do 3x presega priporočen dnevni vnos. Tudi z vidika vsebnosti Se, so tako gobani pa 

tudi kozjenogi ščitar primerni le za občasno uživanje in pa v manjših količinah, kot začimba. 
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4.4 SKLEPI 

 Gobe v svojih trosnjakih kopičijo veliko kalija, fosforja, žvepla in klora, medtem ko kalcij, 

mangan, železo, baker in cink najdemo v gobanih v manjših količinah. Prvo hipotezo tako 

lahko potrdim. 

 V rjavih in črnih gobanih nabranih na onesnaženih področjih sem zasledil živo srebro 

(Idrija), srebro in kadmij (Črna na Koroškem). Živo srebro, cink in selen (nekovina) sem 

zasledil tudi v gobanih in kozjenogem ščitarju nabranih na neonesnaženih področjih, zato 

lahko drugo hipotezo le delno potrdim. 

 Polži, ki so bili hranjeni z gobami, so imeli značilno povečane koncentracije živega srebra 

in selena v prebavni žlezi in mišičnem tkivu, glede na tiste hranjene s solato (kontrola), zato 

lahko tretjo hipotezo potrdim.  

 Biorazpoložljivost živega srebra je v klobuku in betu rjavega gobana okrog 15%, v 

kozjenogem ščitarju pa 5%. Biorazpoložljivost selena je v betu jurčka 35%, v klobuku okrog 

12%, v kozjenogem ščitarju pa 5%.  

 Hranjenje polžev z gobami je povzročilo povečanje stopnje lipidne peroksidacije in s tem 

poškodbe prebavne žleze, predvsem na račun kopičenja živega srebra, zato lahko četrto 

hipotezo potrdim. 

 Ob uživanju gobanov in kozjenogega ščitarja, lahko v telo vnesemo prekomerne količine 

živega srebra in selena, zato je priporočljivo le občasno uživanje teh gob, v manjših količinah, 

kot začimba. 
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6 PRILOGE 

Priloga 1. Koncentracije mineralnih snovi v gobah nabranih na različnih lokacijah po Sloveniji. 

 
Kraj 

vzorčenja 
Leto 

vzorčenja 
Del 

trosnjaka P S Cl K Ca Mn Fe Cu Zn Se Hg 

Rjavi goban Dragomer 2014 klobuk 4450 12100 4530 35100 82,0 44,0 189 67,3 431 57,9 9,00 

   bet 1370 9260 4910 17800 37,1 45,5 103 33,4 152 29,1 3,70 

  2015 klobuk 4240 8910 1152 27300 113 52,3 113 48,9 150 47,4 7,85 

   bet 2890 8670 1238 25100 37,5 53,2 114 63,5 137 38,6 3,72 

   povprečje 3238 9735 2958 26325 67,4 48,8 130 53,3 218 43,3 6,07 

 Idrija 2014 klobuk 4480 6970 885 17850 84,8 40,5 142 29,3 117 17,3 83,7 

   bet 608 5500 2110 15100 25,7 30,5 60,3 14,6 68,8 12,5 11,3 

  2015 klobuk 1390 4710 830 25250 73,9 19,2 128 34,9 132 39,1 54,2 

   bet 450 4110 2480 18100 28,0 23,4 82,8 6,70 55,0 16,3 18,1 

   povprečje 1732 5323 1576 19075 53,1 28,4 103 21,4 93,2 21,3 41,8 

 Horjul 2015 klobuk 1280 7290 1410 34800 149 29,8 83,7 56,0 195 46,8 5,70 

   bet 1270 6520 1900 27200 153 51,4 51,4 35,0 97,9 26,1 2,63 

   povprečje 1275 6905 1655 31000 151 40,6 67,6 45,5 146 36,5 4,17 

 
Ilirska 

Bistrica 2015 klobuk 1300 5360 1320 37000 187 20,0 84,4 75,4 218 49,5 1,06 

   bet 980 3230 2390 21550 130 19,1 90,8 31,4 93,6 25,1 0,42 

   povprečje 1140 4295 1855 29275 159 19,6 87,6 53,4 156 37,3 0,74 

 
Črna na 

Koroškem 2015 klobuk 2900 7290 658 29000 42,2 36,7 105 76,5 199 36,0 5,32 

   bet 2810 4240 4620 13600 124 30,8 93,2 22,9 83,5 28,0 3,79 

   povprečje 2855 5765 2639 21300 83,1 33,8 99,1 49,7 141 32,0 4,56 
Črni goban Litija 2015 klobuk 1570 11700 2000 41300 194 11,4 345 61,8 205 56,1 5,40 

   bet 1370 13000 1960 30700 175 12,8 176 27,4 106 32,2 2,32 

   povprečje 1470 12350 1980 36000 185 12,1 261 44,6 156 44,2 3,86 

 Idrija 2015 klobuk 650 2140 1050 20900 80,8 9,9 112 7,60 109 11,5 44,9 

   bet 614 2295 1770 17200 90,9 14,3 51,8 4,60 57,8 9,60 18,1 

   povprečje 632 2218 1410 19050 85,9 12,1 81,9 6,10 83,4 10,6 31,5 
Kozjenogi ščitar Dragomer 2014 Cela goba 3870 2030 936 30400 64,5 45,7 96,0 54,1 102 307 39,6 
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Priloga 2. Izvorni podatki poskusa na testnih živalih. Suha masa prebavne žleze, koncentracije in vsebnosti Hg in Se v prebavni žlezi. Masa hrane (gob) 
koncentracija in vsebnost Hg in Se v hrani. Biorazpoložljivost, kot odstotek absorbiranega Hg in Se v prebavni žlezi glede na zaužito hrano. RG-rjavi goban, 
KŠ - kozjenogi ščitar, Id - Idrija, D-Dragomer. 

 

prebavna žleza  
vsebnost v prebavni 

žlezi 
       masa jeter suha masa prebavne žleze (g) Hg (ug/g) Se (ug/g) Hg (ug) Se(ug) 
       kontrola 1 0,101 0,090 0,290 0,009 0,029 
       kontrola 2 0,118 0,230 0,350 0,027 0,041 
       kontrola 3 0,052 0,130 0,210 0,007 0,011 
       kontrola 4 0,088 0,080 0,240 0,007 0,021 
       kontrola 5 0,072 0,050 0,060 0,004 0,004 
       kontrola 6 0,058 0,090 0,230 0,005 0,013 gobe - hrana     vsebnost v hrani (ug) Biorazpoložljivost (%) 

povprečje 0,081 0,112 0,230 0,010 0,020 masa (g) Hg (ug/g) Se  (ug/g) Hg (ug) Se(ug) Hg Se 
RG_Id1 0,116 87,6 5,89 10,2 0,684 0,555 98,9 13,9 54,9 7,73 19% 8,8% 
RG_Id2 0,203 72,3 4,90 14,7 0,995 0,575 98,9 13,9 56,9 8,01 26% 12% 
RG_Id3 0,112 110 5,85 12,4 0,658 0,650 98,9 13,9 64,3 9,05 19% 7,3% 
RG_Id4 0,094 109 5,42 10,3 0,508 0,650 98,9 13,9 64,3 9,05 16% 5,6% 
povprečje 0,131 94,8 5,52 11,9 0,71 0,61 98,9 13,9 60,1 8,46 20% 8,5% 
RG_klobuk_D1 0,128 15,5 33,0 1,98 4,21 2,34 7,85 30,0 18,4 70,2 11% 6,0% 
RG_klobuk_D2 0,178 11,3 19,2 2,01 3,42 2,36 7,85 30,0 18,6 70,8 11% 4,8% 
RG_klobuk_D3 0,142 15,7 24,4 2,22 3,45 2,43 7,85 30,0 19,1 72,8 12% 4,7% 
RG_klobuk_D4 0,124 23,0 31,5 2,84 3,89 2,44 7,85 30,0 19,2 73,1 15% 5,3% 
RG_klobuk_D5 0,124 24,7 32,3 3,07 4,00 2,44 7,85 30,0 19,2 73,2 16% 5,5% 
povprečje 0,139 18,0 28,1 2,42 3,79 2,40 7,85 30,0 18,87 72,0 13% 5,3% 
RG_bet_D1 0,137 8,92 26,4 1,23 3,63 2,26 3,72 14,1 8,40 31,7 15% 11% 
RG_bet_D2 0,228 13,2 15,9 3,00 3,62 2,37 3,72 14,1 8,83 33,3 34% 11% 
RG_bet_D3 0,103 13,6 23,5 1,41 2,42 2,52 3,72 14,1 9,37 35,3 15% 6,9% 
RG_bet_D4 0,054 13,5 47,8 0,72 2,56 2,24 3,72 14,1 8,32 31,4 8,7% 8,1% 
povprečje 0,131 12,3 28,4 1,59 3,06 2,34 3,72 14,1 8,73 32,9 18% 9,3% 
KŠ1 0,146 15,5 68,5 2,27 10,0 1,42 30,0 126 42,5 178 5,4% 5,6% 
KŠ2 0,127 11,3 76,9 1,43 9,74 1,47 30,0 126 44,0 185 3,3% 5,3% 
KŠ3 0,097 15,7 94,2 1,52 9,16 1,48 30,0 126 44,5 187 3,4% 4,9% 
KŠ4 0,094 23,0 91,1 2,16 8,56 1,50 30,0 126 44,9 189 4,8% 4,5% 
KŠ5 0,047 24,7 104,6 1,16 4,90 1,49 30,0 126 44,8 188 2,6% 2,6% 
povprečje 0,102 18,0 87,1 1,71 8,47 1,47 30,0 126 44,11 185 3,9% 4,6% 
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Priloga 3. Izvorni podatki poskusa na testnih živalih. Suha masa mišice, koncentracije in vsebnosti Hg in Se v mišici. Masa hrane (gob), koncentracija in 
vsebnost Hg in Se v hrani. Biorazpoložljivost, kot odstotek absorbiranega Hg in Se v mišici glede na zaužito hrano. RG-rjavi goban, KŠ - kozjenogi ščitar, Id - 
Idrija, D-Dragomer. 

 
mišica   vsebnost v mišici 

       masa jeter suha masa mišice (g) Hg (ug/g) Se (ug/g) Hg (ug) Se(ug) 
       kontrola 1 0,889 0,019 0,150 0,017 0,133 
       kontrola 2 1,148 0,014 0,115 0,016 0,132 
       kontrola 3 0,769 0,021 0,128 0,016 0,099 
       kontrola 4 0,750 0,011 0,123 0,009 0,092 
       kontrola 5 1,097 0,011 0,088 0,013 0,096 
       kontrola 6 0,718 0,107 0,138 0,077 0,099 gobe - hrana   vsebnost v hrani (ug) Biorazpoložljivost (%) 

povprečje 0,895 0,031 0,124 0,024 0,109 masa (g) Hg (ug/g) Se  (ug/g) Hg (ug) Se(ug) Hg Se 
RG_Id1 0,477 1,61 1,34 0,768 0,640 0,56 98,9 13,9 54,9 7,73 1,40% 8,30% 
RG_Id2 0,648 2,46 1,18 1,596 0,767 0,58 98,9 13,9 56,9 8,01 2,81% 9,6% 
RG_Id3 0,804 1,51 1,68 1,215 1,352 0,65 98,9 13,9 64,3 9,05 1,89% 14,9% 
RG_Id4 0,417 2,02 1,55 0,842 0,647 0,65 98,9 13,9 64,3 9,05 1,31% 7,20% 

povprečje 0,587 1,901 1,44 1,105 0,852 0,61 98,9 13,9 60,1 8,46 1,85% 10,0% 
RG_klobuk_D1 1,43 0,146 10,2 0,209 14,5 2,34 7,85 29,9 18,4 70,2 1,14% 20,7% 
RG_klobuk_D2 1,38 0,013 6,77 0,018 9,33 2,36 7,85 29,9 18,6 70,8 0,10% 13,2% 
RG_klobuk_D3 1,45 0,010 5,00 0,014 7,22 2,43 7,85 29,9 19,1 72,8 0,08% 9,90% 
RG_klobuk_D4 1,20 0,182 11,7 0,218 13,9 2,44 7,85 29,9 19,1 73,1 1,14% 19,1% 
RG_klobuk_D5 1,39 0,208 8,71 0,288 12,1 2,44 7,85 29,9 19,1 73,2 1,50% 16,5% 

povprečje 1,37 0,112 8,48 0,150 11,4 2,40 7,85 29,9 18,9 72,0 0,79% 15,9% 
RG_bet_D1 1,48 0,002 9,72 0,002 14,4 2,26 3,72 14,0 8,40 31,7 0,03% 45,5% 
RG_bet_D2 0,94 0,060 10,7 0,056 9,99 2,37 3,72 14,0 8,83 33,3 0,63% 30,0% 
RG_bet_D3 1,11 0,060 9,54 0,067 10,6 2,52 3,72 14,0 9,37 35,4 0,71% 29,9% 
RG_bet_D4 1,17 0,050 9,81 0,055 10,9 2,24 3,72 14,0 8,32 31,4 0,66% 34,8% 
povprečje 1,16 0,043 9,94 0,045 11,5 2,34 3,72 14,0 8,73 32,9 0,51% 35,1% 

KŠ1 1,002 0,051 10,8 0,051 10,9 1,42 30,0 126 42,5 178,3 0,12% 6,11% 
KŠ2 1,020 0,246 12,1 0,251 12,4 1,47 30,0 126 43,9 184,6 0,57% 6,71% 
KŠ3 0,861 0,614 12,6 0,529 10,9 1,48 30,0 126 44,5 186,8 1,19% 5,81% 
KŠ4 0,644 0,206 13,4 0,133 8,69 1,50 30,0 126 44,9 188,5 0,30% 4,61% 
KŠ5 0,378 0,059 15,9 0,022 6,01 1,49 30,0 126 44,8 188,0 0,05% 3,20% 

povprečje 0,781 0,235 13,0 0,197 9,77 1,47 30,0 126 44,1 185,3 0,45% 5,29% 
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