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  چکیده
  

مصرف دارویی که  است  Ganodermataceaeقارچی یک ساله از تیره .Ganoderma lucidum Karst گانودرما لوسیدوم 
ها معتقدند که این قارچ نماد  چینی. باشد زهی می یونگ ،رشی و در کره ،در ژاپن ؛زي لینگ ،در چین چنام محلی این قار. دارد

خوابی، تنگی نفس،  بیدرمان این قارچ در طب سنتی جهت . زندگی شاد، شانس، سالمتی و طول عمر و حتی جاودانگی است
 مانندگانودرما داراي مواد فعال بیولوژیک . دریگ می لیه و کبد، ورم مفاصل، آسم مورد استفاده قرارهاي ک تقویت حافظه، بیماري

ترپنوئیدهاي آن به علت دارا  ها و تري ساکارید باشد که پلی ها و مالنین می ترپنوئید تري ها، ساکارید پلی ها، ها، پروتیین انواع استرول
بر اندام بارده و میسلیوم داراي  اسپور این قارچ نیز عالوه .ندهست توجهی برخوردار یت قابلسرطانی از اهم بودن خاصیت ضد

طی چند دهه اخیر تحقیقات فراوانی برروي اثرات درمانی و شناسایی ترکیبات شیمیایی . باشد ترکیبات فعال با خاصیت درمانی می
هاي محققین در مورد اثرات  روري به بررسی آخرین یافتهدر این مقاله م. این قارچ دارویی ارزشمند در جهان صورت گرفته است

  .نماییم بیولوژیک و دارویی این قارچ پرداخته و ترکیبات گزارش شده از آن را معرفی می
  Ganoderma lucidum ،قارچ دارویی، سرطان ضد ،ترکیبات فعال ،اثرات درمانی :واژگان گل
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 ... ترکیبات فعال شیمیاییمروري بر 

 

  مقدمه
در کشورهاي شـرق  یی رودا لحاظ خواصبه  ها از دیرباز قارچ

ها به طـور سـنتی شـیتاکه     براي مثال ژاپنی. اند مورد توجه بودهآسیا 
(Lentinus edodes) کننده روح  را به عنوان اکسیر زندگی، تقویت

ــد اســتفاده مــی و جســم ــارچ .کردن ــانی ق هــاي  خاصــیت درم
اي از ابهام بـاقی مانـده    هاي اخیر در پرده ماکروسکوپی تا سال

. را نشان دادخواص دارویی آنها  هاي علمی بررسیکه بود تا این
ویروسـی،   باکتریـایی، ضـد   توان به خواص ضد میآنها  از جمله

تومـوري،   حساسیت، تقویت سیستم ایمنی، ضد قارچی، ضد ضد
 .]1[ هاي مختلف اشاره کرد قارچ... قند و فشار خون و  شکاه

د طبیعـی،  با توجه به گرایش روزافزون بشر به درمان توسط موا
مؤثر . باشند نیازتوانند منبعی مناسب براي تأمین این  ها می قارچ

هـا از   قـارچ ) تهیـه و مصـرف  (ارزان بودن و سهولت استفاده و 
  .رود می به شمار تولید دارومزایاي آنها در 

که به لحاظ دارا بودن خواص درمانی متعدد هایی  یکی از قارچ
قـارچ دارویـی    ثرترینؤمـ جملـه   به عنوان بهترین قـارچ دارویـی  

. باشـد  مـی  Ganoderma lucidum قـارچ  گذاري شده اسـت  نام
داراي خـواص   ایـن قـارچ   قرمز رنـگ  سوشها معتقدند که  ژاپنی

ها معتقدنـد کـه سـوش سـیاه رنـگ داراي       اما چینی ،درمانی است
  .]2[ خواص درمانی به مراتب بیشتر از سوش قرمز رنگ است

ها در طب  ترین رستنی ز مهمجزء یکی ا G. lucidumگونه 
هاي  ، به طوري که همراه با رستنیودش سنتی چین محسوب می

دیگر و یا به تنهایی براي مصارف دارویی مـورد اسـتفاده قـرار    
منابع و کتب قدیم، این قارچ را براي درمان تنگی نفس، . دریگ می

تقویت حافظه، افزایش قدرت بدنی، افزایش طول عمر، درمـان  
، آسم، زخم معده، )ورم مفاصل(اي کلیه و کبد، آرتریت ه بیماري
 و طـی سـالیان   در چـین . انـد  اشتهایی مفید دانسـته  بی و دیابت

و مؤثر در درمان  سنتیبه عنوان اکسیري  Ganoderma متمادي
کلیه متون طب سنتی چـین از  . ها شناخته شده بود انواع بیماري

بدون (ها  انواع بیماري و آن را براي درماناند  این قارچ نام برده
امروزه از این قارچ که به صورت . نددان مؤثر می) عوارض جانبی

  باشد براي مصـارف درمـانی چـون     کشت شده در دسترس می
  

  

خوابی، سرگیجه، هپاتیت، کـاهش   سردرد و ضعف اعصاب، بی
کلسترول و فشار خون، مشکالت قلبی و عروقـی، مسـمومیت   

در  .]3[ کنند سرطان استفاده می هاي سمی، ناشی از مصرف قارچ
گونه ارزشـمند، مـواد فعـال     این مقاله سعی داریم به معرفی این

  .بیولوژیک و خواص درمانی آن بپردازیم
  

  خصوصیت عمومی قارچ
ــه  ــه شــاخه  Ganoderma lucidum Karst.گون ــق ب متعل

Basidiomycota ــته ــانوادهAphyllophorales، راســــ  ، خــــ
Ganodermataceae (Polyporaceae)   و جـنسGanoderma 

این گونه، داراي بازیـدیوکارپ لوبیـایی شـکل بـا      .]3[ باشد می
سـطح فوقـانی   . باشـد  اي معموالً بـه صـورت جـانبی، مـی     پایه

هـاي   متحـدالمرکزي دارد و بـه رنـگ    هـاي  هبازیدیوکارپ دایر
اي سفید یا  اي با حاشیه قهوه - اي نارنجی، قرمز، بنفش، سیاه قهوه

سطح زیـرین بازیـدیوکارپ   . شود اي قرمز دیده می هزرد تا قهو
 10-25 ×1-3پایه . متر است منفذ گرد در هر میلی 5تا  4داراي 
قرمـز تیـره دیـده     -اي  ، صاف و براق و به رنگ قهوهمتر سانتی

هاي پایین آنها  درختان یا حفره گونه معموالً در پاي این .شود می
رازیت گیاهـان یافـت   روید و به دو صورت ساپروفیت یا پا می
  ].4[ شود می
  

  Ganoderma lucidumهاي دیگر  نام
- Boletus lucidus Curtis, Fl. Lond. 2: Pl. 216, 

1781 
- Polyporus lucidus (Curtis) Fr., Syst. Mycol.1: 

353, 1821 
- Placodes lucidus (Curtis) Quél., Enchir. Fung. 

P. 170, 1886 (5). 
  

  و ایران  یایی در جهانپراکندگی جغراف
مختلـف دنیـا چـون فرانسـه،      مناطقاز  G. lucidumگونه 

 ]6[ ژاپن و انگلیس، کانادا، آمریکاي شمالی، تایوان، چین، کره
   ایـن جـنس شـامل   تاکنون هفـت گونـه از    .گزارش شده است
G. australe، G. lucidum، G. Manoutchehrii،   
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G. resinaceum، G. clossum، G. tsugae و   
G. applanatum  ترین  قدیمی .]5[ ایران گزارش شده استاز

هـاي   مربوط به سـال ایران  Ganodermaهاي  از گونه رشگزا
کشور و   با توجه به شرایط اقلیمی .]7[شود  می 1350تا  1348

هاي معتدل مرطوب تا گرم و خشک، پراکندگی این  وجود اقلیم
ی معتـدل و مرطـوب   در نـواح . ها در ایران متفاوت است گونه

طبیعی هایی از این جنس امري  ، وجود گونه)حاشیه دریاي خزر(
ایـن گونـه از منـاطقی چـون تنکـابن، گـیالن، گرگـان،         .است

هاي مازندران، رامسر و به صورت ساپروفیت یا پارازیت  جنگل
،  (Buxus hyrcana Pojark)گیاهانی چـون شمشـاد جنگلـی   

ــرز  ــالو Carpinus betalus L. (Corylaceae)مم ، خرم
Diospyros sp. (Ebenaceae) کلهــو ،D. lotus L. 

(Ebenaceae) ،انجیلی Parrotia sp. (Hamamelidaceae) ،
، Q. castaneaefolia, Quercus sp. (Fagaceae)بلـوط  

، Ulmus sp. (Ulmaceae) ،Acacia dealbataنـــارون 
ـ  .Albizia sp. ،Casuarina sp. ،Platanus spابریشم  ه و ب

  .]8،9،10[ شده استندرت بر روي بازدانگان گزارش 
  

 G. lucidumه موجود در قارچ یهاي ثانو متابولیت
در مورد مواد بیولوژیک فعال موجـود   متعددي هاي گزارش

انـدام بـارده یـا    . ، تاکنون به چـاپ رسـیده اسـت   قارچدر این 
Fruiting body    میسلیوم و اسـپور گانودرمـا لوسـیدوم داراي ،

تـوان بــه   تــرین آنهـا مــی  ه فعــال هسـتند کــه از مهـم  مـاد  400
هــا،  اســترول ســاکاریدها، نوکلئوتیــدها، ترپنوئیــدها، پلــی تــري

ها، پیتیـدها و بسـیاري از    استروئیدها، اسیدهاي چرب، پروتئین
از مواد دیگـر موجـود    .]11 - 14[ مواد کمیاب دیگر اشاره کرد

اکسـیدانی،   آنتـی  مالنـین داراي فعالیـت  . در این قارچ، مالنین است
جهـش   کننده در برابر اشـعه و ضـد   تقویت سیستم ایمنی، محافظت

، Mg ،Ca ،Zn ،Mn ،Fe ،Cuهـاي معـدنی    کاتیون .]16[ باشد می
Ge اسپورها به تنهـایی داراي   .]17[ شود نیز در این قارچ یافت می

ــولین    ــون ک ــوادي چ ــانین (Choline)م ــید (Betanine)، بت ، اس
، (Palmitic acid)، اســید پالمیتیــک (Stearic acid)اســتئاریک 

ــک   ــید بهینی ــوزان (Behenic acid)اس ، (Tetracosane)، تتراک

 .]15،18،19[ باشد می (β-Sitosterol)ارگوسترول و بتاسیتوسترول 
ترپنوئیـدها از اهمیـت بیشـتري     و تـري   ساکاریدها از این میان، پلی

  .ت گرفته استروي آنها صور برخوردارند و بیشترین تحقیقات بر
  

  G. lucidumپلی ساکاریدهاي موجود در قارچ 
 Fruitingتاکنون بیش از صد نوع پلی ساکارید از اسـپور، 

bodyاز این . ، میسلیوم و محیط کشت مایع آن جدا شده است
ساکاریدها  ها، هتروپلی β-D-glucanتوان به  ساکاریدها می پلی

هـا بـا پیونـد    β-D-glucan . هـا اشـاره کـرد    و گلیکـوپروتئین 
 31 β گلیکوپیرانوزیـل  -د )D-glycopyranosyl(   بـه
ــربن  ــده  6کـ ــل شـ ــد متصـ ــاکاریدها از  . انـ ــی سـ هتروپلـ

ــوکز،   ــانوز، گــاالکتوز، گل ــوز، م مونوســاکاریدهایی چــون زایل
. انـد  تشکیل یافتـه ... و  )Uronic acid( آرابینوز، اورنیک اسید

 که داراي پیوند G. lucidum (PS-G)ساکارید موجود در  پلی
 31 β باعــث تقویــت سیســتم ایمنــیگلوکــان اســت  د 

اکسـیدانی، ضـدباکتریایی،    خواص آنتی ها ساکارید پلی. شود می
. باشند را دارا میکنندگی در برابر اشعه  ویروسی و محافظت ضد
ها  ارچق ساکاریدهاي کیتین و کتیوسان که در دیواره سلولی  پلی

شوند داراي خواص دارویی هستند؛ به طـوري کـه در    یافت می
 مقـدار  .]16[ تنظیم عمل کبد، روده و کلیه سهم بسزایی دارنـد 

بـراي   G. lucidumسـاکاریدهاي کـل موجـود در قـارچ      پلـی 
 گیرند سنجش کیفیت محصول تولید شده مورد استفاده قرار می

هـاي   ه پـروتئین تحقیقات دانشمندان نشان داده اسـت کـ   .]20[
استخراج شـده   G. lucidumساکاریدهایی که از  متصل به پلی

  ].21،22[ هستند دیابت تومور و ضد ضداست، داراي فعالیت 
  

  G. lucidum ترپنوئیدهاي تري
  G. lucidumترپنوئید مختلـف از  تري 140تاکنون حداقل 

برخی از آنها  .]15، 23، 24[ )1جدول شماره  ( استجدا شده 
 ، ]C ]26، گانولوسـیدیک اسـید   Jگانودریک اسـید  : ارتند ازعب

ــیدهاي   ــک اسـ  Mg ،Mh ،Mi ،Mj،Mk ،]26[ ، Szگانودریـ
]27[ ، T ،Me ]28[ ، C2 ،B ،AM1 ،K ،H ،D ]29[.   
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  ]35،55[ هاي جدا شده از قارچ گانودرما لوسیدوم ساختار شیمیایی برخی ترپن - 1جدول شماره 
  ساختارشیمیایی ترپن  نام ترپن  ردیف  یی ترپنساختارشیمیا  نام ترپن  ردیف

1 Ganodermic acid F  

  

7 Lucidone  

  

2 Ganodermic acid R  

  

8 Ganoderic acid T 

 

3 Ganoderenic acid 
A  

  

9 Ganoderic acid C2 

 

4 Lucidenic acid D1  

  

10 Ganoderic acid H 

 

5 Ganolucidic acid A  

  

11 Ganoderic acid 
Me 

 

6 Applanoxidic acid 
A  

  

   

  
ترپنوئیــدها را گانودریــک اســیدها  بخــش بزرگــی از تــري

به تازگی نیز از اسپور  .]14[ دهند که تلخ مزه هستند تشکیل می
 و Ganosporeric acid Aتـرپن بـه نـام     این قارچ یـک تـري  

  گانودریــک اســیدهاي جدیــدي بــا نــام گانودریــک اســیدهاي
 γ ،δ ،ε ،θ نشـان داده   ها بررسی .]30،31[ ج شده استاستخرا

است که اسپورها داراي مقادیر قابل تـوجهی گانودریـک اسـید    
ترپنوئیدهاي  تري .]30[ هاي قارچ هستند نسبت به سایر قسمت

تورم،  ویروسی، ضد ضد  داراي خواص G. lucidumموجود در 
، جلـوگیري   ]33[ ها جلوگیري از تجمع پالکت ، ]32[ زدایی سم
مطالعات حاصل  .باشند می ]34[ سنتز کلسترول و جذب آن از

ـ  از بررسی گانودرما لوسیدوم ایرانی حاکی از وجود تري ی ترپن
 ].35[ باشد در این گونه می C2 با نام گانودریک اسید

  
  ها استرول

هـایی هسـتند کـه قرابـت نزدیکـی بـا        ها، مولکـول  استرول
 .]36[ شـوند  یافت می و در قارچ گانودرما ندها دار ترپنویید تري

کـه   G. lucidumهاي اختصاصی جدا شده از  یکی از استرول
بازدارندگی لینولئیـک اسـید بـر      تواند باعث افزایش فعالیت می

 Ergostrol اکسـید  ارگوسترول پر اي پلیمراز شود،.ان.روي دي

Peroxide 37[ باشد می[. 
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ــه شــده از قــارچ ینئهــا و پــروت پپتیــدوگلیکان    هــاي ایزول
G. lucidum  

گانودرمـا   چکه از میسـلیوم قـار   یینئترین پروت مهمو  اولین
 12بـا وزن  ،  LingZhi-8 (LZ-8)لوسیدوم جـدا شـده اسـت    

 . ]38،39،40[ اسـت سیستم ایمنی  و توانایی تقویتکیلو دالتون 
بر مـورد ذکـر شـده، پروتئوگلیکـانی از عصـاره اتـانولی        عالوه

ـ   4:1/10 ینئدرات بـه پـروت  میسلیوم این قارچ با نسبت کربوهی
مکانیسـم   .]41[ ویروسـی دارد  جدا شده است که خواص ضـد  

وسیله جلوگیري از ورود و جذب ویروس به ه عمل این ماده ب
سلول بوده و به این صـورت از تکثیـر آن ممانعـت بـه عمـل      

پروتئوگلیکان قادر است تا از فعالیت  ، اینبر آن عالوه. آورد می
گـانودرمین  . جلوگیري کنـد Herpes simplex ویروس تبخال 
Ganoderminین دیگري است با وزن ئ، پروت kDa15  کـه از ،

اندام بـارده گانودرمـا لوسـیدوم جـدا شـده و داراي خاصـیت       
 ,Fusarium oxysporum هایی چون قارچی در برابر قارچ ضد

Botrytis cinerea 42[ باشد می.[  
  

  ها لکتین
ــین ــا لکت ــه   ه ــتند ک ــوادي هس ــانوران،  در گیا م ــان، ج ه

 Kawagishi et .شـوند  ها یافـت مـی   ها و قارچ میکروارگانیسم

al.,1997 ]43 [ ــارده ــدام بــ ــلیوم و انــ ــتند از میســ    توانســ
G. lucidum تقسیم  افزایش لکتین باعث. لکتین استخراج کنند

  ].44[ شود میتوز و انعقاد خون می
  

  کاربردهاي درمانی و اثرات فارماکولوژیک
بـه صـورت    آسـیا هاي شرق  در کشور G. lucidumگونه 

هـاي مختلفـی مـورد اسـتفاده قـرار       سنتی جهت درمان بیماري
و  ایـن قـارچ   گسـترده  درمـانی  کاربردهايبا توجه به . یردگ می

نه تنهـا در  ها، محققین  هاي چشمگیر در درمان بیماري پیشرفت
تحقیقات وسـیعی  هاي آسیایی بلکه در سایر نقاط جهان،  کشور

بـه  پـی بـردن    ثر وؤداسازي و شناسایی ترکیبات مج هتجرا 
در این بخش . اند ثره ترکیبات آغاز نمودهؤمکانیسم عمل مواد م

  ترین اثرات فارماکولوژیک ایـن   ها و مهم به بررسی آخرین یافته

  

  .پردازیم قارچ می

  
  توموري فعالیت ضد

هـاي مختلـف جـدا     تحقیقات محققین نشان داد که عصاره
از طریـق فعـال کـردن     هـا از رشد تومور G. lucidumشده از 

هـا جلـوگیري    تحریک تولیـد سـیتوکین  و پاسخ سیستم ایمنی 
  توانند تولیـد اینترلـوکین    این مواد می ،بر آن عالوه. ]45[ کند می
  .]46[ کنند به فعال نمودن سیستم ایمنی کمک را زیاد کرده و  2

یـت  فعال] 47[ 1999در سال  (Lin)و لین  (Zhang)ژانگ 
 ریزي شده مرگ برنامهتحریک به را  G. lucidum توموري   آنتی

آزاد شده از  TFN-γآزاد شده از ماکروفاژها و  TFN-αتوسط 
ــرتبط  Tهــاي  لنفوســیت ــد دانســتهم و  (Ooi) اوي بررســی. ان

هـاي   سـاکارید  نشان داد که پلـی  ]48[  2002همکاران در سال 
اعـث تقویـت   جدا شده توسط آب جوش از قـارچ گانودرمـا ب  

در  180و سـرکوب نمـودن تومـور سـارکوماي       سیستم ایمنی
 .شود ها می موش

  
  کاهش قند خون

 G. lucidumهاي جـدا شـده از انـدام بـارده      ساکارید پلی
ـ    باعث کاهش قند خون در موش وسـیله  ه هـاي آزمایشـگاهی ب

 .]49[ شـود  مـی  پانکراس βهاي  آزاد ساختن انسولین از سلول
و همکاران در سال  (Hikino) هیکینو توسطه کتحقیقات اولیه 

ساکاریدهاي موجـود   پلیانجام گرفت نشان داد که  ]50[ 1985
شـوند ولـی تحقیقـات     باعث کاهش قند خون می در این قارچ

 1986در سـال   و همکـاران  (Tomoda) توسـط تومـادا  بیشتر 
 .ها پپتیدو گلیکان هستند ثابت نمود که این مولکول ]51[

  
  ها تتجمع پالک
خون نقـش مهمـی در تشـکیل لختـه خـون و       هاي پالکت

دهـد کـه    هـا زمـانی رخ مـی    هموستازي داشته و تجمع پالکت
که از قـارچ   Ganodermic acid S .تحریک انجام گرفته باشد

وسـیله  ه ها را ب گانودرما لوسیدوم جدا شده است تجمع پالکت
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ت بـیس فسـفا   5و  4تحریک هیدرولیز فسفاتیدیل اینوزیتـول  
   .]52[ دهد افزایش می

  
  کاهش کلسترول خون

، گانودریـک  ]53[ 1988طبق تحقیقات لین و شیو در سال 
سـنتز  بیوتواننـد از   مـی  T-O  و گانودرمیک اسید Mfهاي  اسید

   .کلسترول جلوگیري کنند
  

  HIV G. lucidumخواص ضد 
و گانودرمــانونتریول جــدا شــده از عصــاره  Fگــانودریول 

میکروگـرم در   8/7با غلطـت   G. lucidumارده متانولی اندام ب
 HIV-Iلیتر داراي توانایی بازدارندگی در مقابـل ویـروس    میلی

اسیدهاي دیگر که از این قارچ جـدا شـدند    گانودریک. هستند
گـانودریول   ، C1 ، گانودریـک اسـید   B مانند گانودریـک اسـید  

Bگانودریک اسید، H  گانودریک اسـید ، α   و گـانودریول A   بـا 
 درصـد  50تواننـد   موالر تنها می میلی 17/0 - 23/0هاي  غلظت

عصـاره آبـی گانودرمـا     .]32[ دهنـد  خاصیت بازدارندگی نشان
ــد   ــدگی از رش ــایی بازدارن ــیدوم توان ــروس  لوس و   HIV-Iوی

 .]54[ ستا جلوگیري از فعالیت پروتئاز این ویروس را دارا
Ganoderic acid β، Lucidumol B،Ganodermanontriol، 
Ganolucidic acid A     توانایی جلوگیري از فعالیـت پروتئـاز ایـن

  .]55[ وموالر دارا هستندکرمی IC50 20  - 90ویروس را با 
  

  G. lucidumباکتریایی  خواص ضد
 و(Yoon)   یـون  توسـط  1994 سـال  در کـه  اي مطالعـه  در

 انجام قارچ آبی عصاره ضدباکتریایی اثر روي بر ، ]56[ همکاران

 Ganoderma lucidum  عصـاره  کـه  شـد  داده نشـان  ،گرفت

 منفـی  گرم و مثبت گرم باکتري 15 رشد از بازدارندگی توانایی

 توانایی که دادند نشان همچنین همکاران و یون. باشد می دارا را

 عصـاره  با ترکیب در دیگر هاي بیوتیک آنتی رشد از بازدارندگی

 مورد تنهایی به ها کبیوتی آنتی که است زمانی از بهتر بسیار آبی

 ، ]57[ عصاره بوتانولی، اتانولی، متـانولی  .گیرند می قرار استفاده

کلرومتانی این قارچ نیز داراي توانایی بازدارنـدگی از   دي -  هگزانی
تحقیقات انجام شده بر روي دو  .]58[ رشد میکروارگانیسم هاست

 روفرمیکلو آبی گونه ایرانی نشان داد که عصاره  کلروفرمیعصاره 
  .]59،60[ توانایی بازدارندگی بهتري نسبت به عصاره آبی دارد

  
  G. lucidumاکسیدان  خواص آنتی
توجـه بسـیاري را بـه بررسـی خـواص       دانشمندانامروزه 

موضوع را بـه  علت این . اند اکسیدان گیاهان معطوف داشته آنتی
در پیشگیري و کنترل  اکسیدان ترکیبات آنتیشناخته شدن نقش 

بیماري قلبی، سرطان، جلـوگیري از   مانند ها ري از بیماريبسیا
مطالعه انجام شده  .]14[ دانند مرتبط میهاي آزاد  فعالیت رادیکال

 سـالتارلی  اکسیدان این قارچ توسـط  جهت بررسی خواص آنتی
(Saltarelli)  نشـان داد کـه وجـود     2009و همکاران در سال

. باشـد  فعالیـت مـی   ها در گانودرما لوسیدوم علـت ایـن   فنل پلی
اکسیدان این مواد به علـت   دانشمندان معتقدند که خاصیت آنتی

 .]61[ باشد می هاي اکسیژن کنندگی و جذب رادیکالاحیافعالیت 
خصوص عصـاره اتـانولی ایـن قـارچ     بیشتر در هاي بررسی

هـاي کـم وزن داراي    حاوي مولکـول این عصاره، نشان داد که 
بـر آن عصـاره    جهی هستند، عالوهاکسیدانی قابل تو فعالیت آنتی

نیـز  سـاکاریدهاي گانودرمـا    متانولی و عصاره آبی حـاوي پلـی  
  .]61[ اکسیدانی داشته باشد د فعالیت آنتینتوان می
  

   هاي کبدي پیشگیري از بیماري
توانســتند  ، ]62[ 1986هیروتــانی و همکــاران در ســال   

 Sسید و گانودریک ا Rهاي گانودریک اسید  ترپن با نام تريدو
بررسی اثرات بـالینی ایـن    .را از میسلیوم این قارچ خالص کنند

توانند از اثرات مخربی کـه برخـی    دو ماده نشان داد که آنها می
 .گذارند جلوگیري کنند مواد سمی بر روي کبد می

  
  کاهش فشار خون

 مهارکننـده  عنـوان ه بد نتوان هاي قارچ گانودرما می ترپنوئید تري
 .]63[ عمل کننـد  (ACE Enzyme)ه آنژیوتنسین کنند آنزیم تبدیل
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گزارشی را مبنی بر ] 64[ 1988و همکاران در سال  (Kabir) کبیر
هاي مبتال به فشار خون پس  و کلسترول خون در موش کاهش فشار
  .گانودرما گزارش کردندقارچ از مصرف 

  
  هیستامین اثرات آنتی

ـ  و همکاران پس از بررسی اثر تري(Kohda) کُهدا  هـایی   رپنت
ترپنوئید  متوجه شدند که این دو تري D و C چون گانودرمیک اسید

  ].65[ توانند از آزاد شدن هیستامین جلوگیري کنند می
  

؛  G. lucidum هـاي غـذایی و محصـوالت دارویـی     مکمل
  ياقتصاد ارزش

نظیـري در اسـتفاده از محصـوالت     بـی  استقبالامروزه مردم 
ــد؛ کن مــی G. lucidumتهیــه شــده از  هــاي غــذایی،  مکمــلن

و محصوالت دارویـی   بهداشتی –ها، محصوالت آرایشی  نوشیدنی
برخی از محصوالت تهیـه شـده از    .]16،66[ باشند از آن جمله می

ها تنها  تخمین ].67[ اند فهرست شده 2 شماره در جدولاین قارچ 

، 1995در مورد محصوالت دارویی تهیـه شـده از آن، در سـال    
میلیارد  5/2معادل   ، رقمی2003در سال  ودالر میلیون  4/1628

 .)3 شماره جدول( برآورد شد دالر

 
  بندي جمع

ـ    بهـره  ها از ارزش غذایی قارچ نظر صرف ه گیـري از آنهـا ب
در . عنوان دارو توسط انسان قـدمتی چنـدین هـزار سـاله دارد    

لیست داروهاي سـنتی کشـورهایی نظیـر چـین، ژاپـن و کـره       
خاصـیت  . انـد  اي را به خود اختصاص داده جایگاه ویژه ها قارچ

 اي از هاي اخیر در پـرده   هاي ماکروسکوپی تا سال درمانی قارچ
ابهام باقی مانده بود تا اینکه دانشمندان اخیراً با آزمایشات خود 

توان به  میاین موارد از جمله . پی به خواص دارویی آنها بردند
قـارچی،   ، ضدویروسی باکتریایی، ضد توموري، ضد خواص ضد

  حساسیت، تقویت سیستم ایمنی، تنظیم قند و فشـار خـون    ضد
 

  
  محصوالت تولید شده از قارچ گانودرما در کشورهاي مختلف - 2جدول شماره 

  محصوالت تولید شده  نام کشور
بهداشتی؛ صابون، شامپو، خمیردندان،  - هاي دارویی، محصوالت آرایشی محصوالت دارویی؛ کپسول هاي غذایی، انواع قهوه و چاي، مکمل  فیلیپین

  تونر
  هاي درمانی گانودرما، انواع کپسول  سنگاپور

  هاي عصاره گانودرما گانودرما، انواع قرص  ژاپن 
  هاي درمانی پودر میسلیوم و فروتینگ بادي گانودرما، انواع کپسول  هند

  هاي درمانی ع کپسولساکارید گانودرما، انواع قهوه و چاي، انوا گانودرما، پلی  مالزي
  انواع چاي، کپسول عصاره گانودرما، محصوالت مراقبت از پوست  کره

هاي درمانی، چاي و قهوه،  ساکاریدهاي گانودرما، روغن پودر میسلیوم و فروتینگ بادي گانودرما، کپسول اسانس گانودرما، کپسول پلی  هنگ کنگ
  اي اسپور گانودرما، روغن درمانی هاي ژله کپسول

  ، انواع قهوه و چاي، میسلیوم گانودرما)ساکارید گانودرما پلی( گانودرما، گانوپلی  مریکاآ
  

  ها برحسب میلیون دالر ؛ قیمت1995گانودرما لوسیدوم در سال  محصوالت دارویی تهیه شده از فروشتخمین  - 3جدول شماره 
  کل جمع ها سایر کشور  سنگاپور  هنگ کنگ  مالزي  ژاپن  کره  تایوان  چین  کشور

  4/1628  10  2/2  60  2/91  300  600  215  350  میزان فروش
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زمان قدیم، دسترسی بـه ایـن    در. هاي مختلف اشاره کرد قارچ
که تنها برخی از افـراد و بـا    طوريه ها بسیار محدود بود ب قارچ

توانستند از آنها استفاده کنند، ولی امـروزه   هاي گزاف می قیمت
هاي دارویی به راحتی  ها، قارچبا رایج شدن کشت و پرورش آن

 اکنون نه تنها در ایـن کشـورها بلکـه در   . باشند در دسترس می
هـا را نـه بـه جهـت ارزش      اغلب کشورهاي جهان ردپاي قارچ

تـوان   خوراکی که به عنوان استفاده از خواص دارویی آنهـا مـی  
هـا   در حقیقت اهمیت روزافزون و جایگـاه واالي قـارچ  . یافت

هاي العالجی ماننـد   که بحث معالجه بیماري زمانی آشکار شد
هـاي   ایران نیز مانند سایر کشور در. میان آمده ایدز و سرطان ب

هـا توسـط پزشـکان جهـت بهبـود       داراي تمدن دیرینـه، قـارچ  
اسـتفاده  مـورد  چون صرع، یرقان، تب و ورم مفاصـل  ی یبیمار
هاي  قارچ قارچ گانودرما لوسیدوم، یکی از. ]68[ گرفتند می قرار

هـا بـا خـواص دارویـی      شاخه بازیدیومیسـت  دارویی متعلق به 
این قارچ توسط کشورهاي آسیایی چون . باشد منحصر به فرد می

تعدد محققین هاي م بررسی. چین، ژاپن و کره به دنیا معرفی شد

خصـوص ایـن قـارچ بـه شناسـایی      در کشورهاي مختلـف در 
. ده استمکانیسم عمل مواد مختلف خالص شده از آن منجر ش
درمـانی   -تاکنون مواد زیادي از این گونه با فعالیت بیولـوژیکی 

در اکثر موارد این مواد به . و به دنیا معرفی شده است  استخراج
هـاي آزمایشـگاهی مـورد     صورت نیمه خالص جهـت بررسـی  

اگرچه خاصیت درمانی مخلوطی از ایـن  . اند استفاده قرار گرفته
بر همگـان مشـخص   ) نوشیدنیاستفاده سنتی به صورت  ( مواد

ولی بررسی فعالیت بیولوژیکی آنها توسط محققین جزء  ،است
با توجـه بـه در دسـترس    . مواردي است که نباید فراموش شود

به صورت خودرو در ایران و   بودن این گونه ارزشمند خدادادي
هاي بیشتر در سوش ایرانی نسبت بـه   ساکارید اثبات وجود پلی

 سرطانی، هاي ضد توان از آن جهت بررسی ، می]60[ سوش چینی
ویروسی و محافظت در برابـر   اکسیدانی، ضدباکتریایی، ضد  آنتی
  .هاي مضر در ایران بهره برد اشعه
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