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Abstract 
Aim and Background: Lentinula edodes (Shiitake) mushroom have a significant pharmacological 
importance due to the presence of secondary metabolites with a miraculous effect on cancer treatment. 
The aim of this study was optimizing the production of antioxidant compounds by selecting the 
appropriate growth medium and investigating the affecting factors on the production of secondary 
metabolites. 
 
Material and methods: The bank of fungal cells was prepared in a solid medium and then the 
samples were transferred to the liquid medium. Alcoholic extract of the samples was prepared. For 
antioxidant activity, two methods were used: 1- DPPH assay to investigate the capability of removing 
free radicals and 2- FRAP assay to investigate the ability of ferric ion reduction. Polysaccharide and 
phenol levels were measured using phenol-sulfuric acid and Folin-Ciocalteu methods, respectively. 
The cytotoxicity of the extract was measured by MTT assay. 
 
Results: Optimization of antioxidant properties of Shiitake was done by introducing oak extract-
enriched medium and the scavenging activity of DPPH radical and reduction potential for ferric ion 
increased by 5.24 and 1.9 times, respectively. Also, it has showed an appropriatecytotoxicity (IC50 
value of 8 μg/ml) on the MCF-7 cell line. 
 
Conclusion: The results represented that oak wood crude extract could be used in Shiitake growth 
medium as an appropriate elicitation of increasing antioxidant activity. 
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 ۱۲/۵۹۶۹۳۱: افتیدر خیتار
 ۱۲/۵۹۱۶۹۳۱ :رشیپذ خیتار

 اکسیدانی  چوب بلوط در افزایش خاصیت آنتی خامثیر عصاره أت
  لندینوال ادودز قارچ

 2السادات حقیر فاطمه ،2، مژگان پورشیرازی2*، فاطمه یزدیان1مرضیه عزیزی

 دانشگاه تهرانمرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک،  .۱
 اندانشگاه تهر، دانشکده علوم و فنون نوینمهندسی علوم زیستی، گروه  .۳

 

 چکیده

ثر در درمان سرطان اهمیت ؤآسای م های ثانویه معجزهدلیل وجود متابولیت، به(تاکه شی) ادودز نوالیلنت  قارچ :سابقه و هدف
گذار بر  ثیرأشود تا با انتخاب محیط مناسب جهت رشد بهینه و شناسایی و بررسی عوامل تدر این مقاله تالش می. سزایی دارددارویی به

   . سازی گردد اکسیدان بهینه آنتی هایهای ثانویه، تولید ترکیبمتابولیتتولید 

  عصاره. شد داده انتقال مایع محیط به هانمونه سپس و شد تهیه جامد محیط در قارچی هایسلول بانک ابتدا :هامواد و روش
 منظوربه (DPPH)هیدرازیل پیکریل -۱فنیل ید ۳و۳ روش دو از اکسیدانیآنتی فعالیت جهت بررسی. شد تهیه هانمونه از الکلی

. شد استفاده فریک یون احیای قابلیت بررسی منظوربه (FRAP) کنندگی فریکءآزاد و قدرت احیا هایرادیکال حذف قابلیت بررسی
 میزان. شد استفاده Folin-Ciocalteu و اسید سولفوریک-فنول هایروش از ترتیب بهنیز  فنل و ساکاریدپلی میزان گیری اندازهجهت 
  .شد سنجیده MTT تست با نیز عصاره سلولی سمیت

شده حاوی عصاره چوب بلوط انجام شد و میزان  تاکه با ارائه محیط غنی اکسیدانی قارچ شی سازی خاصیت آنتی بهینه :هایافته
سلولی بسیار  چنین سمیتهم. برابر افزایش یافت ۹۱/برابر و میزان قدرت احیای یون فریک آن  ۳2۹۶آن  DPPHبازدارندگی رادیکال 

 .نشان داد MCF-7را بر روی رده سلولی ( لیتر میکروگرم بر میلی  8برابر  IC50)مناسب 
اکسیدان در قارچ کنندگی بر تولید مواد آنتیدارای خاصیت تحریک عصاره چوب بلوطاین مطالعه نشان داد که  :گیرینتیجه

های های قارچ شی تاکه در محیطها درسلولاکسیدانعنوان محرک مناسبی برای افزایش میزان آنتیند بهتوامی پس .است تاکه شی
 .کار رودکشت به

 ادودز لنتینوال اکسیدان، آنتی ثانویه، متابولیت: کلیدی هایژهوا

 مقدمه
های اخیر آشنایی علمی و بنیادی خواص و آثار مفید در سال

ها را فراهم مینه استفاده روز افزون از آنمواد دارویی طبیعی، ز
همین دلیل در اکثر کشورهای پیشرفته به. آورده است

، معرفی و نتایج آن ها را شناساییاثرهای مطلوب آن محققین
 تربیشکه مواد دارویی مصنوعی جاییاز آن. سازند را منتشر می
به وجهند و با تهستجانبی بر بدن انسان  هایدارای تأثیر

ها گرایش روز افزون بشر به درمان توسط مواد طبیعی، قارچ
مؤثر . توانند منبعی مناسب برای تـأمین این خواسته باشند می

ها از قارچ( تهیه و مصرف)بودن، ارزان بودن و سهولت استفاده 
 .(/،۱2)رود  شمار میها در درمان به مزایای آن

تحقیق در زمینه  آوری اطالعات و های اخیر جمعدر سال
از . گیری داشته استهای دارویی در ایران پیشرفت چشمقارچ

36

برای مشاهده این مقاله به صورت
 آنالین اسکن کنید

مقاله تحقیقی
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برای مشاهده این مقاله به صورت
 آنالین اسکن کنید

 

 

توان به گزارش و معرفی بزرگترین  می هاجمله این تحقیق
خوراکی با خاصیت دارویی در مراتع ییالقی استان قارچ 

 لوسیدوم گانودرماعلمی  و نام  ۱ادودز لندینوال با نام مازندران
Ganoderma lucidum (Basidiomycota) (۱۲،۵)  و

سویه  های، مقایسه ترکیب(۱)باکتریایی آن  بررسی خواص ضد
 ، طراحی(۱۳)چین  وبومی ایران  لوسیدوم گانودرماقارچ 

میسلیومی قارچ ای و  محیطی با بازده باالی رشد جسم میوه
، (۶)با استفاده از انواع مختلف خاک اره  لوسیدوم گانودرما

رای اولین بار در ایران از ضایعات تاکه ب تولید قارچ شی
و  pHو معرفی بهینه دما و  (2)ویژه تراشه چوب هکشاورزی ب

 (۱۱)تاکه  ساز برای حداکثر رشد قارچ شیارائه محیطی دست
 . کرد اشاره

تاکه، اهمیت دارویی  های شی انگیزه انتخاب قارچدر این مقاله 
درمان  ثر درؤآسای م معجزه هایاین قارچ و وجود ترکیب

های سرطان و نیز کمبود تحقیقات و اطالعات در مورد فعالیت
در ایران بوده است که زمینه   اکسیدانی آن بیولوژیکی آنتی

 هایسازی تولید ترکیب این خواص و بهینه بررسی
 .آورد اکسیدان را فراهم می آنتی

ها در دنیا است و  ترین قارچ شدهتاکه یکی از شناخته قارچ شی
در چین  .(۱۱)شود  ارم تولید قارچ جهان را شامل مییک چه

و  شناخته شده است( قارچ خوشبو یا معطر) Xiang guنام  به
به  ۳اش با درخت شیا خاطر همبستگی تاریخیدر ژاپن به

تاکه طی هزاران سال در ژاپن  قارچ شی. تاکه معروف است شی
دلیل بهو چین هم به عنوان غذا و هم دارو مصرف شده است و 

نظیر آن بخش مهمی از غذای مردم شرق را  طعم لذیذ و کم
طور زیادی مورد قبول مردم غرب نیز قرار  هدهد و ب تشکیل می

در طب شرق این قارچ برای درمان طیف . (۱8)گرفته است 
درمانی  هایوسیعی از عوارض استفاده شده و این خصوصیت

ید قرار أیرد تهای محلی و بومی مو عنوان درمان خوبی به به
خصوص در درمان فشار بهتاکه  قارچ شی .(۱2)گرفته است 

شود  کلسترول خون استفاده می منظور کاهش خون باال و به
(۱۱). 

توان میهای ثانویه در این قارچ کلیدی متابولیت هایترکیباز 
پروتئین -و کمپلکس هتروگلوکان( ۲لنتینان)گلوکان  بتادی به
(2LEM )کننده سامانه ایمنی،   توموری و تقویت ضد یهابا اثر

ساز  پیش)، ارگوسترول (دهنده کلسترول  کاهش)اریتادنین 
                                                           
1 Lentinula edodes 
2 Shia tree 
3 Lentinan 
4 Lentinula edodes mycelium (LEM) 

. اشاره نمود ویروسی ضد RNA هایهو قطع( D2ویتامین 
تاکه بر رادیکال  همچنین کیتوزان تولید شده توسط قارچ شی

کننده یون آهن است   هیدروکسیل اثر مهاری دارد و کالته
تاکه محتوی  اره آب داغ میسلیوم کشت شده شیعص .(۳۳)

است که یک آلفا مانان پپتید شامل  KS-2ساکارید  پلی
. آمینواسیدهای سرین، ترئونین، آالنین و پرولین است

تاکه مسئول اصلی فعالیت  ساکاریدهای موجود در قارچ شی پلی
 .(2 ،۱۱)ضدسرطانی آن هستند 

تاکه،  در قارچ شیبه خواص درمانی متعدد موجود با توجه
تواند نقش  ها می اکسیدانی این قارچ افزایش خاصیت آنتی

انتخاب روشی . ها را بیش از پیش پررنگ سازد درمانی آن
سازی که نیازمند وقت و تکرار زیاد نباشد و  مناسب برای بهینه

صرفه باشد هدف اصلی از نظر اقتصادی و مصرف مواد اولیه به
عصاره چوب و ارزیابی انتخاب  ساسبر این ا .این مقاله بود

تاکه  عنوان ترکیب محیط کشت قارچ شیبلوط بومی ایران به
 بومی قارچ این. برای اولین بار در این پژوهش صورت گرفت

 و است معتدل هوای و آب با آسیایی کشورهای و چین ژاپن،
 خصوصبه شده، قطع  دار خزان درختان روی وحشی طوربه

 این با. شود می یافت غیره و شیا درخت بلوط، ،راش بلوط،شاه
 شده بریده های کنده روی مصنوعی طوربه قرن چندین وجود

 راآن میوه سال فصول تمام در توانمی و شده تولید نیز
 با غالب طوربه آن انبوه کشت تازگیبه .(۱۲) نمود مشاهده
 و است گرفته صورت اره خاک در کشت تکنولوژی از استفاده

 .(۱۲) شود می شامل را جهان قارچ تولید چهارم یک
 های محیط روی بر توانند می راحتیبه قارچ این های م میسلیو

  Shen .(۱۱) یابند رشد آگار دکستروز زمینیسیب مانند ساده
 قارچ میسلیوم که دادند نشان /۳۶۶ سال در همکاران و

 بدون جبرن سبوس و نیشکر تفاله روی بر رشد قابلیت تاکه شی
 سال در همکاران و  Razeghi YL. (۳۶) دارد نیز چربی
 سبوس از آن در که دادند ارائه را سازی دست محیط ،۱۲88

بر این اساس در این پژوهش  .(۱8) بود شده استفاده برنج
-رشد بیشینه و هم جهت مناسب محیط شناسایی و انتخاب

  ابولیتمت تولید بر گذار ثیرأت عوامل بررسی و چنین شناسایی
 با ثرهؤم هایترکیب میزان. ثانویه این قارچ صورت گرفت

 بر سلولی فیتوشیمیایی تعیین و سمیت های بررسی از استفاده
 . شد سلولی بررسی رده روی

 روش کار
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 مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی  مولکولی

 

 

 جامد محیط در بانک تهیه
از دانشگاه فردوسی   CS-2، سویهادودز لندینوال نمونه قارچ

زمینی کشت جامد سیبمشهد دریافت شد و بر روی محیط 
کشت  گراد یسانت درجه ۳2 در دمای( PDA)دکستروز آگار 

روز یک پرگنه از محیط  ۳۶منظور تهیه بانک، هر به. داده شد
 .حاوی میسلیوم قارچ به محیطی تازه منتقل شد

 مایع محیط به انتقال
( ۱جدول )های مایع پیشنهادی از مقاالت استخراج شد  محیط

ترین میزان رشد محیط کشت بهینه با بیش منظور تعیینو به
از محیط جامد در متر میلی ۶ میسلیوم؛ یک پرگنه به قطر 

محیط کشت لیتر میلی  ۲۶حاوی  ۱۶۶  شرایط سترون به ارلن
روز در شیکر انکوباتور  ۲۶منتقل شد و مدت ( ۱جدول )

(Orbital incubator model SI50, Stuart Scientific, 
UK) و دور   گراد یسانت درجه ۳2ای با دمrpm۱۲۶ در شرایط 

 .(۱۵،/۱)  کامل یکسان انکوبه شدندطور به

 تاکه های مختلف برای رشد قارچ شی ترکیب محیط کشت -۱جدول
 (g/L) هاترکیب  کشت محیط

MMN 
(Melin-Norkrans 
Culture Medium) 

NaCl ۶۳۶۹۶  ،Malt extract ۶ ،Casein ۱ ،
(NH4)2HPO4 ۳۶۹۶ ،KH2PO4 ۶۹۶ ،FeCl3 

۶۶۶۹۶ ،CaCl2 ۶۶۹۶ ،MgSO4.7H2O ۱۶۹۶ ،
Thiamin ۱۹۶  وGlucose ۱۶ 

PGC Potato  ۳۶۶ ، Casein ۱۹۶  وGlucose ۱۶ 
PGC+ ویتامینB1 Potato  ۳۶۶ ،Casein ۱ ،Thiamin ۱۹۶ و

Glucose ۱۶ 
BM 

(Basal Medium) 
Yeast extract  ۱۶ ،Casein ۱۶ ،KH2PO4  ۱ 

 Glucose ۶۶ و
BM+ ویتامینB1 Yeast extract  ۱۶ ،Casein ۱۶ ،KH2PO4  

۱ ،Thiamin ۱۹۶  وGlucose ۶۶ 
BM+CaCl2 Yeast extract  ۱۶ ،Casein ۱۶ ،KH2PO4  ۱ 

، Glucose ۶۶  وCaCl2 ۶۶۹۶ 
PDC PDC  ۳2 ،Casein ۱  
PDC+ ویتامینB1 PDC  ۳2 ،Casein ۱  وThiamin ۱۹۶    

 
   رشد سرعت افزایش منظوربه محیطی  عوامل انتخاب
طور وحشی روی درخت تاکه به به این که قارچ شیبا توجه

های زاگرس در  کند، چوب بلوط از دامنه کوه بلوط رشد می
-آوری شد و عصاره آن به استان کهکیلویه و بویراحمد جمع

-هم. (۱شکل)ثر در رشد در نظر گرفته شد ؤعنوان عامل م
تاکه بر روی خاک اره  چنین با توجه به این که کشت انبوه شی

و  Razeghi .گیرد، عصاره خاک اره نیز انتخاب شد صورت می
، محیط دست سازی را ارائه دادند که ۱۲88همکاران در سال 

بنابراین عصاره  .(۱8)در آن از سبوس برنج استفاده شده بود 
 .انتخاب شدور محیطی عنوان یک فاکتبهسبوس برنج نیز 

 
 بلوط درخت چوب عصاره( b) بلوط درخت( a) -۱ شکل

 
-میلی ۱۶۶۶از هر ماده با گرم  ۳۶۶ها مقدار  برای تهیه عصاره

دقیقه اتوکالو شد تا عصاره آن  ۱۶مدت آب مقطر بهلیتر 
سپس با پارچه ململ صاف شد و مجدد با آب . خارج شود

 .رسانده شدتر میلی لی ۱۶۶۶مقطر به حجم 

 رشد میزان ترینبیش با ییها محیط انتخاب
ترین میزان رشد و منظور انتخاب محیط کشت با بیشبه

 های، ترکیبهاههای پیشنهادی مقال ها با محیط مقایسه آن
 .در نظر گرفته شد ۳محیط کشت بر اساس جدول 

از لیتر میلی ۶در شرایط کامل سترون یک پرگنه به قطر 
محیط مایع اضافه شد و مدت  لیترمیلی ۲۶حیط جامد به م

دور  گراد سانتی درجه ۳2روز در شیکر انکوباتور با دمای  ۳۶
rpm ۱۲۶  (.ا در دو تکرار انجام شده کلیه کشت)قرار گرفتند 

 اکسیدانی آنتی خاصیت اساس بر بهینه محیط انتخاب
اکسیدانی،  یمنظور انتخاب محیطی با باالترین خاصیت آنتبه

ترین میزان رشد را هایی از بین مواردی که بیشکشت  محیط
تاکه در شرایط یکسان  نشان دادند، انتخاب گردید و قارچ شی

 .کشت داده شد دوبارهها  در این محیط

 ها نمونه از گیری عصاره
ثره موجود در میسلیوم، بر ؤم هایمنظور استخراج ترکیببه

متانول لیتر میلی ۳۶یوفیلیز شده از میسلیوم لگرم  ۶۹۶روی 
زده هم rpm ۱۶۶ساعت با دور  ۳مدت ریخته شد و به% ۵/
 .شد جدا ۱سپس رسوب آن با کاغذ واتمن شماره . شد

 
 گیاهی های عصاره حاوی مایع های محیط هایترکیب ۳ جدول

کشت محیط  (g/L) ترکیبات 
MMN 
(Melin-Norkrans Culture 
Medium) 

NaCl ۶۳۶۹۶.، Malt extract ۶ ،
Casein ۱ ،(NH4)2HPO4 ۳۶۹۶ ،

KH2PO4 ۶۹۶ ،FeCl3 ۶۶۶۹۶ ،CaCl2 
۶۶۹۶ ،MgSO4.7H2O ۱۶۹۶ ،

Thiamin ۱۹۶  وGlucose ۱۶ 
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PGC Potato  ۳۶۶، Casein ۱۹۶  وGlucose 
۱۶ 

BM+CaCl2 Yeast extract  ۱۶، Casein ۱۶ ،
KH2PO4  ۱  ،Glucose ۶۶  وCaCl2 

۶۶۹۶ 
PDC PDC  ۳2، Casein ۱  
MMN+ بلوط  +  NaCl  ۶۳۶۹۶، Malt extract ۶ ، Casein 

۱ ، (NH4)2HPO4  ۳۶۹۶ ، KH2PO4 
۶۹۶ ، FeCl3  ۶۶۶۹۶ ، CaCl2  ۶۶۹۶ ،

MgSO4.7H2O  ۱۶۹۶ ، Thiamin  ۱۹۶ 
و   Glucose لیتر عصاره میلی ۲۶و  ۱۶ 

 بلوط
بلوط+ PGC Potato  ۳۶۶، Casein و  ۱۹۶  Glucose 

۱۶  
لیتر عصاره بلوطمیلی ۲۶و   

بلوط+ G  بلوط عصاره لیترمیلی 03 و 51گلوکز  
MMN NaCl  G+خاک اره  ۶۳۶۹۶، Malt extract  ۶ ،

Casein  ۱ ، (NH4)2HPO4  ۳۶۹۶ ،
KH2PO4  ۶۹۶ ، FeCl3  ۶۶۶۹۶ ، CaCl2 

۶۶۹۶ ، MgSO4.7H2O  ۱۶۹۶ ،
Thiamin و  ۱۹۶  Glucose  ۲۶و  ۱۶ 

لیتر خاک ارهمیلی  
و  PGC Potato  ۳۶۶   ،Casein ۱۹۶+خاک اره

Glucose ۱۶ 
میلی لیتر خاک اره ۲۶و   

خاک اره لیتر میلی 03 و 51گلوکز  G+ خاک اره  
سبوس برنج+ MMN NaCl  ۶۳۶۹۶  ، Malt extract  ۶ ،

Casein  ۱ ، (NH4)2HPO4  ۳۶۹۶ ،
KH2PO4  ۶۹۶ ، FeCl3  ۶۶۶۹۶ ، CaCl2 

۶۶۹۶ ، MgSO4.7H2O  ۱۶۹۶ ،
Thiamin و  ۱۹۶  Glucose  ۲۶و  ۱۶ 

لیتر سبوس برنجمیلی  
سبوس برنج+ PGC Potato  ۳۶۶ ،Casein ۱۹۶  وGlucose 

۱۶ 
لیتر سبوس برنجمیلی ۲۶و   

سبوس برنج+ G  برنج سبوس لیترمیلی 03 و 51گلوکز  
سبوس برنج+خاک اره+بلوط+ GC  لیتر از هر عصارهمیلی 53 و 5، کازئین 51گلوکز  

 
متانول لیتر میلی ۱۶استخراج بر روی رسوب یک بار دیگر با 

انجام  8انتخاب حالل بر اساس منبع شماره )تکرار شد 
وسیله دستگاه تبخیر کننده دوار صافی بهمایع بعد از (. گردید

(heidolph rotary evaporator laborota 4000آلمان ،) 
-هتغلیظ شد تا عصاره متانولی ب گراد سانتی درجه 2۶دمای در 

 2دست آمده از دمای جهت نگهداری عصاره به. دست آید
 .(۱8)استفاده گردید  گراد سانتی درجه

 
  یاکسیدان آنتی فعالیت بررسی

 توسط آزاد هایرادیکال حذف قابلیت بررسی -الف
 DPPH 5روش
گیری  اده از روش اندازهها با استف ی عصارهاکسیدان آنتیاثر 

دی -۳،۳ رادیکال کمکبه (RSC) ۵کاهش ظرفیت رادیکالی
                                                           
6 Radical Scavenging Capacity 

مورد ارزیابی قرار  (DPPH) پیکریل هیدرازیل-۱-فنیل
دلیل حضور است بنفش رنگ که به، ترکیبی DPPH.گرفت
مده آصورت رادیکال در راحتی بههای فنیل در ساختار بهگروه

این ترکیب با گرفتن یک . استزاد آو در واقع منبع رادیکال 
تا  سمت زرداکسیدان، از رنگ بنفش به نتیآالکترون از ترکیب 

زاد موجود در آهای رادیکال .دده تغییر رنگ می بیرنگ
DPPH المبرت -نانومتر جذب دارند که از قانون بیر ۶۱۱، در

اکسیدان  نتیآن با میزان ماده آکنند و کاهش جذب  پیروی می
اکسیدان افزوده  نتیآهر چه بر مقدار ماده . ردرابطه خطی دا

-تر بهتری مصرف شده و رنگ بنفش بیشبیش DPPHشود، 
 و  های مختلف نمونه غلظت ، بالنک .(۵) کند سمت زرد میل می

 درون ،(در متانول BHT۱از  mg/ml  ۳محلول) کنترل
 از استفاده .شدند اضافه خانه ۵/ یک میکروپلیت های چاهک
 جذب نهایی سنجش در ها عصاره رنگ کردن اثر بی ایبر بالنک
دقیقه در دمای محیط و در  ۲۶مدت سپس پلیت به .است

توسط دستگاه تاریکی قرار داده شد و جذب هر چاهک 
 .شدخوانده  نانومتر ۶۱۱در ( آلمان Bio-Tek)اسپکتوفوتومتر 

زیر درصد  دست آمده در فرمولبه هایرابا قرار دادن مقد
سپس با رسم . دست آمدهب DPPHارندگی رادیکال بازد

توان غلظتی از  به غلظت، میمنحنی درصد بازدارندگی نسبت
ود ش مشاهده می( IC50)درصد بازدارندگی  ۶۶نمونه که در آن 

تر باشد، نمونه کم بنابراین هرچه میزان . دست آوردهرا ب
 .کسیدانی باالتری داردا خاصیت آنتی

(Ac-As)×100/Ac = Af 

جذب  Afجذب نمونه و  Asجذب کنترل،   Acکه در آن
 .استنهایی 

  FRAP روش به فریک یون احیای قابلیت بررسی -ب
های  این روش بر اساس توانایی ترکیب مورد نظر در احیاء یون

در حضور ( آهن دو ظرفیتی)به فرو ( آهن سه ظرفیتی)فریک 
، Fe2+-TPTZکمپلکس . استوار است TPTZ/محلول 

مپلکس آبی رنگی است که ماکزیمم جذب آن در طول موج ک
میزان قدرت احیاکنندگی ترکیب از طریق . نانومتر است ۶/۲

که همراه با کاهش جذب )افزایش غلظت کمپلکس فوق 
گیری  توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر اندازه( محلول است

 ۶۹۳لیتر بافر استات،  میلی ۳۶با مخلوط کردن  .شود می
نسبت ) TPTZلیتر محلول  میلی ۶۹۳کلرید آهن و  لیتر میلی

                                                           
7 Butylated Hydroxy Toluene 
8 Ferric Reducing Antioxidant Power 
9 2,4,6-tripyridyl-s-triazine 
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 مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی  مولکولی
 

 

صورت بهاین محلول باید . تهیه شد FRAP، معرف (۱:۱:۱۶
دقیقه کدر شده و  ۲۶تازه تهیه شود چرا که پس از مدت 

دقیقه در  ۱۶مدت به FRAPمعرف  .دیگر قابل استفاده نیست
: ترتیب زیر عمل شدشد، سپس به انکوبه گرادسانتی درجه ۲۱
های مختلف  میکرولیتر سولفات آهن در رقت ۳۶سری اول، در 
 ۳۶و در سری دوم، FRAPمیکرولیتر معرف  ۳۶۶+ 

 ۳۶۶( + DMSOیا )میکرولیتر نمونه حل شده در آب 
پس از ریختن . استفاده شد FRAPمیکرولیتر معرف 

 ۲۱دقیقه در دمای  ۲۶مدت خانه به ۵/میکروپلیت ها،  محلول
های استاندارد با توجه  محلول. داده شد قرار گرادسانتی درجه

و شدت رنگ با باال رفتن غلظت  دهند به غلظت تغییر رنگ می
اگر در محلول نمونه تغییر رنگ حاصل نشده . یابد افزایش می

دهد که آن نمونه توانایی احیای یون فریک به  باشد، نشان می
س ، کمپلکFRAPیون فرو را ندارد، از این رو در مجاور معرف 

TPTZ-ایجادشود و در نتیجه رنگ آبی  فرو تشکیل نمی 
علت توانایی در احیای اکسیدان، به در یک نمونه آنتی. شود نمی

، رنگ آبی FRAPدر مجاور معرف یون فریک به یون فرو 
فرو -TPTZشود که ناشی از کمپلکس  الجوردی تشکیل می

در  اسپکتروفوتومتر دستگاهشدت رنگ حاصل توسط . است
( FRAPمعرف )نانومتر در مقابل بالنک  ۶/۲موج  طول

های مختلف استاندارد و میزان  غلظت اساس بر. خوانده شد
جذب خوانده شده، منحنی استاندارد رسم گردید و مقدار 

آسکوربیک اسید نیز . دست آمدهغلظت نمونه از روی منحنی ب
ن عنواعنوان یک احیا کننده قوی یون آهن برای مقایسه و بههب

 .(۳۶)کنترل مثبت استفاده شد 
به را MMN+بلوط محیط کهدر ادامه تحقیق با توجه به این

های انتخاب گردید؛ میزان تولید متابولیت بهینه محیط عنوان
در ( ساکارید و محتوای کل فنولیمیزان کل پلی)ثانویه 

. شدگیری اندازه MMN+بلوط محیط میسلیوم کشت شده در
مورد های سرطانی ت آن علیه سلولچنین میزان سمیهم

 .ارزیابی قرار گرفت

  ثانویه های متابولیت گیری اندازه و شناسایی
خصوص ههای ثانویه ب ها ناشی از متابولیت خواص دارویی قارچ

اسید و  ها و محتوای اورونیک های ویژه آن ساکارید پلی
ساکاریدها است که مشخص شده یا  اسید این پلی اسکوربیک

عوارض جانبی هستند یا عوارض جانبی حداقلی دارند فاقد 
های ثانویه قارچ، میزان  در این تحقیق، از بین متابولیت .(/)

 .ساکارید و فنل مورد بررسی قرار گرفتکل پلی

 کل ساکاریدپلی میزان گیری اندازه -الف
 تاکه شی شده کشت های آبی میسلیومتحقیقات بر روی عصاره

 KS-2 ساکارید پلی محتوی هاعصاره این استنشان داده 
 سرین، آمینواسیدهای شامل پپتید مانان آلفا یک کههستند

 ساکاریدهای در واقع پلی. است پرولین و آالنین ترئونین،
 آن ضدسرطانی فعالیت اصلی مسئول تاکه شی قارچ در موجود
تاکه عبارت  شی قارچ در موجود ساکاریدهای پلی .(۳۲) هستند

 هردو LAP و LEM. هستند ۱۱LEM و LAP۱۶و  تیناناز لن
 تجویز و عضالنی تزریق روشبه را قوی سرطانی ضد فعالیت

 .(۱) اند داده نشان حیوانات و ها انسان در خوراکی

 در شود، می بندی طبقه دارو یک عنوانبه لنتینان ژاپن در
-به غذایی های مکمل عنوانبه تربیش LAP و LEM کهحالی

 جایبه هاترکیب این که دارد وجود اعتقاد این. آیند می حساب
 تقویت صورتبه تربیش سرطانی های سلول به مستقیم حمله

 لنتینان بالینی سمیت چنینهم. کنند می عمل ایمنی سامانه
بنابراین در این تحقیق، میزان  .(۱) است شده مشاهده ندرتبه

 .گیری قرار گرفتساکارید مورد اندازهکل پلی

 گیری اندازه جهت موجود، سنجی رنگ های روش بین از
 و ترینآسان جزء اسید سولفوریک-فنول روش قندی، محتوی
این روش برای اولین بار توسط . است ها روش ترین مطمئن
برای تعیین غلظت کل  ۱/۶۵و همکاران در سال  دوبوس

در این روش، قندهای ساده . ها ابداع شد قندها و مشتقات آن
ها مانند  آن های، الیگو ساکاریدها و مشتق(ساکاریدهامونو)

کننده آزاد، با فنول و اسید سولفوریک   اترها با گروه احیا متیل
این . کنند ای ثابت تولید می غلیظ رنگ نارنجی، زرد و قهوه

که مقدار قند حتی  طوریواکنش دارای دقت زیادی است؛ به
 آزمایش انجام رایب .(۱۶)شود  شناسایی میدر حد میکروگرم 

 ای خانه ۵/ های میکروپلیت و استاندارد عنوانبه گلوکز قند از
 و نمونه ازمیکرو لیتر  ۶۶ .شد استفاده (کره،  SPL) گرد ته

 اضافه ها چاهک به در مقادیری استاندارد گلوکز چنینهم
سپس زیر هود . باشد ppm۲۵۶ چاهک هر غلظت که شدند

 افزوده آن به غلیظ سولفوریک داسیلیتر میکرو ۱۶۶ شیمیایی
 هر به ۶ % فنول آبی محلوللیتر میکرو ۲۶ بالفاصله. شد

 ۶/آب  حمام در دقیقه ۶ مدتبه سپس. گردید اضافه چاهک
 آب حمام در دقیقه ۶مدت به آن از بعد و گرادسانتی درجه

                                                           
10 Lentinula edodes aqueous precipitate extract 
extracted from the mycelium (LAP) 
11 Lentinus edodes mycelia (LEM) 
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 دستگاه درون میکروپلیت نهایت در. سرد قرار گرفت
 جذب دادن، تکان ثانیه ۳۶از پس و گرفته قرار  اسپکتوفوتومتر

UV شد خواندهنانومتر  2/۶ موج طول در. 

 فنولی یاهترکیب کل محتوای گیری اندازه -ب
-Folin فنولی از روش هایگیری مقدار کل ترکیب برای اندازه

Ciocalteu  خانه  ۵/های پلیت  در چاهک .(۵)استفاده شد
 ۱۳۶لیتر،  گرم بر میلی لیمی ۱میکرولیتر از عصاره  ۳۶

میکرولیتر سدیم  ۱۶۶و  Folin-Ciocalteu میکرولیتر معرف
مدت یک ساعت و نیم ها به اضافه شد و محلول( ۶۹۱)%کربنات 

سپس جذب در . در دمای اتاق و در تاریکی تکان داده شدند
مقدار کل  .شد خوانده اسپکتوفوتومترتوسط نانومتر  ۱۵۶

ها با استفاده از منحنی استاندارد فنولی عصاره هایترکیب
پس از رسم منحنی . شود گالیک اسید محاسبه می

دست هکالیبراسیون گالیک اسید، معادله خطی منحنی ب
ها دست آمده از عصارههآید که با قراردادن مقادیر جذب ب می

ها توان غلظت معادل گالیک اسید از عصاره در این معادله می
گرم  دست آمده بر حسب میلیهت بغلظ. دست آوردهرا ب

 .شود گالیک اسید بر گرم خشک عصاره گزارش می

 سلولی سمیت بررسی
دست آمده از محیط کشت همیزان سمیت سلولی عصاره ب

تاکه برضد رده سلولی سرطان بافت سینه  بهینه قارچ شی
MCF-7  و رده سلولی سرطان رحمHeLa  مورد بررسی قرار

انجام  MTTلی با استفاده از روش مطالعه سمیت سلو. گرفت
سنجی است و بر  یک روش رنگ MTTآزمایش  .(۳۱،۲)شد 

های زرد رنگ  اساس احیا شدن و شکسته شدن کریستال
وسیله آنزیم سوکسینات دهیدروژناز و تشکیل هتترازولیوم ب

در این روش . شود آبی رنگ نامحلول انجام می های کریستال
ها،  آوری سلول احل شستشو و جمعها مر برخالف سایر روش

شوند،  ها می که اغلب باعث از دست رفتن تعدادی از سلول
اند و تمام مراحل آزمایش در یک میکروپلیت انجام  حذف شده

. لذا تکرار پذیری، دقت و حساسیت آزمایش باال است. شوند می
سلول در هر  ۶۶۶۶بلکه )ابتدا بایستی تعداد مناسبی سلول 

ها به کف پلیت  کشت داده و اجازه داد تا سلول( کچاه
های  سپس چاهک. حالت پایدار خود درآیندهبچسبند و ب

کنترل و آزمایش انتخاب شده و مقدار مناسبی از نمونه مورد 
شود و پلیت تا زمان مورد نیاز جهت  ها اضافه می نظر به چاهک

مان پس از اتمام ز. شود ثیر ماده مورد نظر، انکوبه میأت
انکوباسیون محیط کشت روئی دور ریخته شده و به هر چاهک 

لیتر  گرم در میلی کشت حاوی نیم میلیمیکرولیتر محیط  ۳۶۶

ساعت در  2تا  ۳مدت شود و به اضافه می MTTمحلول 
در طی . شود انکوبه می گرادسانتی درجه ۲۱در   CO2انکوباتور

سیستم سوکسینات  توسط MTTزمان انکوباسیون 
ها  های چرخه تنفسی میتوکندری یدروژناز که یکی از آنزیمده

احیا و شکسته شدن این حلقه موجب . شود است احیا می
شود که در زیر های آبی رنگ فورمازان می تولید کریستال
میزان رنگ تولید . راحتی قابل تشخیص هستند میکروسکوپ به

تند هایی که از نظر متابولیک فعال هس شده با تعداد سلول
های فورمازان در آب غیرمحلول  کریستال. رابطه مستقیم دارد

بوده و بایستی قبل از رنگ سنجی توسط ماده حاللی نظیر 
DMSO  در نهایت جذب نوری . حالت محلول در آیندبه
 نانومتر ۶۱۶توان در طول موج  دست آمده را میهمحلول ب

خطی بین برای هر رده سلولی ارتباط . مورد ارزیابی قرار داد
 تعداد. ها و جذب نوری محلول نهائی وجود دارد تعداد سلول

. تکرار برای هر نمونه بود ۶تا  ۲بین  هادر این آزمایش تکرارها
 ۶۱۶دست آوردن درصد حیات، میانگین جذب هجهت ب

های تیمار شده، از میانگین جذب خوانده شده مربوط به نمونه
عنوان کنترل به)ار نشده خوانده شده مربوط به نمونه تیم ۶۱۶
خوانده  ۶۱۶بر میانگین جذب کسر گردید و تقسیم( منفی

انحراف معیار از تابع زیر . شده مربوط به نمونه تیمار نشده شد
  .محاسبه گردید

 

 
 

بار  X درصد حیات هر نمونه،  x ،مقدار انحراف معیار،  Sکه
 .استها تکرارنیز برابر با تعداد  n ومیانگین درصد حیات 

 نتایج 
 شده معرفی مایع های محیط در رشد میزان مقایسه

تاکه در  منظور مقایسه میزان رشد میسلیوم قارچ شیبه
هایی  و شناسایی محیط هاههای مایع ارائه شده در مقال محیط

ترین میزان رشد، آزمایشی صورت گرفت که نتایج آن با بیش
 . آمده است ۳در شکل  (g/L)بر حسب وزن خشک میسلیوم 

، MMN ،PGCهای  دهد محیط دست آمده نشان میهنتایج ب
PDC  وBM+CaCl2 ترتیب با بهg/L ۳۹۳ ،g/L 8۳۹۱ ،g/L 

. شوند ترین وزن خشک را سبب میبیش g/L ۶۲۹۱و ۶۶۹۱
چنین هم. ها برای مرحله بعد انتخاب شدند بنابراین این محیط

ها میزان  از قارچ در بسیاری B1که حضور ویتامین با وجود این
ثیر قابل توجهی أت وجود این ویتامین دهد، رشد را افزایش می
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ه ک با توجه به این. اشته استتاکه ند بر روی رشد قارچ شی
نسبت بهرشد  PGCو  MMNهای  تاکه در محیط قارچ شی

سازی خاصیت  ها برای بهینه دهد، این محیط خوبی را نشان می
  .اکسیدانی انتخاب شدند آنتی

 
(: g/L)تاکه در محیط مایع  مقایسه میزان رشد میسلیوم قارچ شی: ۳شکل 

۱- MMN ،۳- PGC ،۲- PGC+ ویتامینB1 ،2- BM ،۶- BM 
، B1ویتامین + PDC -8، و B1 ،۵- BM+CaCl2 ،۱- PDCویتامین +

بار بر .تکرار برای هر نمونه بود ۶تا  ۲بین  هادر این آزمایش تکرارها تعداد
 .است  SDرام بیانگرروی هیستوگ

 میسلیوم رشد روی بر محیطی عوامل ثیرأت
عنوان جهت بررسی اثر عصاره بلوط، سبوس برنج و خاک اره به

های  جزئی از محیط کشت بر روی رشد و مقایسه آن با محیط
های معرفی شده، وزن خشک میسلیوم رشد یافته در محیط

دست هب ۲ل نتایج مطابق شک. مختلف مورد مقایسه قرار گرفت
 .آمد

 
های بلوط، سبوس برنج و خاک اره بر وزن  مقایسه تاثیر عصاره ۲شکل 

 -۱- MMN ،۳- PGC ،۲- BM+CaCl2 ،2( g/L)خشک میسلیوم 
PDC  ،۶-  بلوط+PGC  ،۵-  بلوط+PGC  ،۱-  بلوط +G ،8-  خاک اره

+MMN،  /-  خاک اره+PGC  ،۱۶-  خاک اره +G ،۱۱-  سبوس برنج
+MMN،  ۱۳- سبوس برنج+PGC  ،۱۲-  سبوس برنج +G  بلوط -۱2و +

 ۶تا  ۲بین  هادر این آزمایش تکرارها تعداد، GC+ سبوس برنج+ خاک اره
 است  SDبار بر روی هیستوگرام بیانگر. تکرار برای هر نمونه بود

دست آمده مشخص کرد عصاره بلوط و سبوس برنج هنتایج ب
ی افزایش دهد، اما عصاره تواند رشد را تا حد قابل توجه می

تواند  احتمال میبهعلت آن . کند خاک اره رشد را مهار می

ناخالص بودن خاک اره استفاده شده و حضور ترپنوئیدهای 
-هچنین از مقایسه وزن خشک بهم. ممانعت کننده رشد باشد

 +MMNبلوط،  +MMNهای  دست آمده مشخص شد محیط
ترین ولید بیشسبوس سبب ت +PGCبلوط و  +PGCسبوس، 

اند، بنابراین برای ادامه تحقیق، میسلیوم کشت  مسلیوم شده
  .محیط کشت عصاره گیری گردید 2شده بر روی این 

 اکسیدانی آنتی فعالیت بررسی
  آزاد هایرادیکال حذف قابلیت -الف

محیط  2اکسیدانی عصاره متانولی  میزان فعالیت آنتی
 -۲ سبوس، +MMN -۳بلوط،  +MMN -۱های  محیط)

PGC+ 2و  بلوط- PGC+ تولید  ترینکه باعث بیش سبوس
بررسی شد  DPPHبا استفاده از معرف ( میسلیوم شده بودند

. اکسیدانی مشخص شود تا محیط بهینه از لحاظ خاصیت آنتی
بار تکرار فعالیت  2دست آمده از میانگین هنتایج ب

 (mg/ml)ا ه عصارهاز  مختلف ثرؤهای مغلظتاکسیدانی  آنتی
و مقادیر  2در شکل  ۳۹۱/و  22۹۱، ۳8۹۱، ۱۳۹۱، ۵۹۶/، 8۹۶

IC50 (μg/ml)  است شدهآورده  ۶در شکل. 
 

 
، (●)بلوط + MMNهای  اکسیدانی محیط مقایسه فعالیت آنتی -2شکل 

MMN + سبوس(○) ،PGC + و ( ■)بلوطPGC + سبوس(□) 
 

 
 -۲بلوط، + PGC -۳بلوط، + MMNهای  محیط  -IC50 ۱مقادیر  -۶شکل 

 MMN + ،2سبوس- PGC + ۶سبوس و- BHT ،در این  تکرارها تعداد
بار بر روی هیستوگرام . تکرار برای هر نمونه بود ۶تا  ۲بین  هاآزمایش

 است  SDبیانگر
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دادن  بلوط با نشان +MMNمحیط  ۶با توجه به شکل 
اکسیدانی را  ترین خاصیت آنتیبیش IC50ترین میزان  پائین
 .دارد

  فریک یون احیای قابلیت -ب
اکسیدانی با استفاده از روش  بررسی میزان فعالیت آنتی

FRAP نتایج حاصل از بررسی توانایی احیای . نیز انجام شد
تکرار با غلظت  ۲در  TPTZیون فریک به فرو در حضور معرف 

 ها، نشان داد محیط بلوط لیتر از عصاره گرم بر میلی میلی 8
+MMN  واالن  میکروگرم اکی ۱۹۱۱۲باFe2+ گرم  بر میلی

کنندگی یون آهن را  ترین فعالیت احیاءعصاره خشک، بیش
 (.۲جدول )دارد 

 تاکه های قارچ شی اکسیدانی عصاره نتایج فعالیت آنتی: ۲جدول 
بازدارندگی رادیکال  عصاره

 DPPHآزاد 
(IC50 μg/ml) 

 های فریک احیای یون
(μg eq.Fe2+/mg 

extract) 

 MMN ۱۳۹۱2۳8 ۲۱۹۲± ۱۹۱۱۲+ طبلو
 /PGC ۳/۹۲۶/۱ ۲۶۹۱± ۵۱۹8+ بلوط
 MMN ۱۲۹۲82۶ ۲/۹۳± ۶۲۹۱۶۱+ سبوس
 PGC 8۵۹۵۱۶۱ ۵۶۹۱± 8/۹۲8+ سبوس

BHT ۶۲۹۳/ - 
  ۳۹۱۱2۶ ±۵2۹۱ ۲۹۶ اسکوربیک اسید

 
عنوان محیط بهینه را به MMN+ توان محیط بلوط بنابراین می

سازی محیط  ید بهینهأیتدر مرحله بعد برای . در نظر گرفت
در شرایط کامل یکسان  MMNو محیط پایه  MMN+ بلوط

 (.2جدول )اکسیدانی مقایسه شدند  از نظر خاصیت آنتی
 

کسیدانی محیط پایه و محیط بهینه قارچ ا مقایسه فعالیت آنتی :2جدول 
 تاکه شی

 
 عصاره

بازدارندگی رادیکال 
 DPPHآزاد 

(IC50 μg/ml) 

 های فریک یای یوناح
(μg eq.Fe2+/mg extract) 

MMN ۱۹۱۲2۶ ۲۱۹2± ۱2۹۵۶ 
 MMN ۱۲۹۱2۶۳ ۱8۹۱± ۱۹۱۱۶+بلوط

BHT ۲۹۲2 - 
 /2۹۱/8 ±۲۹۲ ۲۹۶ اسکوربیک اسید

 
شود میزان بازدارندگی رادیکال  با تحلیل نتایج مشخص می

DPPH برابر  ۳2۹۶به محیط پایه در محیط بهینه نسبت
برابر  ۹۱/های فریک نیز  یزان احیای یونافزایش یافته و م

 .بهبود یافته است

 کل ساکارید پلی مقادیر بررسی
 MMN+اکارید کل محیط بهینه بلوطس گیری غلظت پلی اندازه

گرم عصاره خشک  نشان داد میزان قند موجود در یک میلی
 .میکروگرم است 8۲۶

 فنولی کل محتوای مقادیر بررسی
گذاری جذب با جای MMN+وطمحتوای کل فنولی محیط بل

 ۵۳۹۶نمونه در معادله نمودار استاندارد گالیک اسید، مقدار 
 . دست آمدهگرم عصاره خشک ب میلی۹میکروگرم گالیک اسید

 سلولی سمیت بررسی
نتایج حاصل از بررسی سمیت سلولی عصاره متانولی محیط 

دست آمده بر ضد رده هنشان داد، عصاره ب MMN+بهینه بلوط
های تترازولیوم  خوبی قادر به احیای کریستالبه HeLaی سلول

دست هب ۱۲IC50.بلو نیست و تغییر رنگ مناسبی دیده نشد
اما نتایج مشاهده . گزارش شد ۱۶۶تر از آمده برای آن بیش

بسیار مناسب ارزیابی شد و  MCF-7شده بر روی رده سلولی 
صاره گزارش لیتر از ع میکروگرم بر میلی 8برابر  IC50میزان 

 . آورده شده است ۶دست آمده در جدول هبنتایج . شد
 تاکه سمیت سلولی حاصل از محیط بهینه شی -۶جدول 

رده سلولی  IC50 نمونه
HeLa 

IC50  رده سلولیMCF-
7 

 MMN >۱۶۶ (μg/ml) 8 (μg/ml)+عصاره متانولی بلوط
Paclitaxel (استاندارد) (نانوموالر) 2۹۳8 (نانوموالر) 2 

 
دست آمده، عاری از که عصاره متانولی به استشایان ذکر 

ج مواد هرگونه متانول است؛ چراکه حالل آلی آن بعد از استخرا
صورت به تبخیر کننده دوارثره میسلیوم، توسط دستگاه ؤم

بنابراین سمیت حاصله مربوط به . کامل تبخیر شده است
  .و نه متانول استهای قارچی متابولیت

 بحث
اکسیدانی قارچ  سازی خاصیت آنتی در این تحقیق، بهینه

های کشت انتخابی مختلف انجام شد و ه در محیط تاک شی
شده توسط عصاره بلوط  داده شد که در محیط غنینشان 

در این . یابدمیه افزایش تاک اکسیدانی قارچ شی خاصیت آنتی
بهینه سازی محیط کشت،  زپژوهش نشان داده شد که قبل ا

گرم  ۱۶۶گرم معادل میلی 8۹2اکسیدانی عصاره آنتیفعالیت 
و   Choiهایگزارشا این مقدار ب. استاسید آسکوربیک

بعد از . بسیار نزدیکی داشت تشابه (8) ۳۶۶۵همکاران در سال 
                                                           
 13 Concentration resulting in 50% Inhibition of cell 
growth  
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گرم  ۱۶۶گرم معادل میلی ۳۱سازی این مقدار به بهینه
برابر  ۳2۹۶معادل  مقدار این. اسید افزایش یافتآسکوربیک

فزودن عصاره چوب اکسیدانی در اثر اآنتیافزایش خاصیت 
های سازیبهینهکه در حالی. استبلوط به محیط کشت 
گرم  ۱۶۶گرم معادل میلی ۱8۹۱۶محققان پیشین مقدار 

این امر بیانگر آن است که  .(۳)داد میاسید را نشان آسکوربیک
به دیگر فاکتورهای بررسی شده نسبتعصاره چوب بلوط 

 . دارد تریگیرقققان، اثر چشمتوسط مح

به ۱۲8۱و همکاران در   Razeghi در پژوهشی که توسط
صورت بهه تاک منظور تعیین شرایط مناسب برای رشد قارچ شی

تصادفی انجام شد، مشخص  کاملطور بهفاکتوریل در قالب 
شد حضور سبوس برنج در ترکیب محیط کشت سبب افزایش 

طور در پژوهش حاضر نیز همان. شود سرعت و میزان رشد می
-شود محیط حاوی سبوس برنج بیش که از نتایج استنباط می

اما در بررسی فعالیت . ترین وزن میسلیومی را دارد
مشاهده نشد و دلیل آن  ای کسیدانی چنین نتیجها آنتی
تواند عدم وجود رابطه مستقیم بین رشد و تولید متابولیت  می

 .(۱8)اشد اکسیدان ب ثانویه آنتی
Choi  حرارت دادن را بر ثیر أت ۳۶۶۵و همکاران در سال

تاکه  فنولی قارچ شی پلی هایترکیباکسیدانی و  فعالیت آنتی
در این تحقیق مشخص شد حرارت دادن . بررسی کردند

 ۱۳۱ت دقیقه با حرار ۲۶مدت بهتاکه خام در اتوکالو  شی
و  DPPHایش بازدارندگی رادیکال بب افزسگراد درجه سانتی

گرما دادن سبب آزاد . شود های آزاد می فنول افزایش سطح پلی
شود که با پیوند کوواالن  اکسیدانی می آنتی هایبترکیشدن 
در این . اند مرهای نامحلول در دیواره سلول متصل شدهبه پلی

به نسبتبرابر  DPPH ۳۹۳تحقیق میزان بازدارندگی رادیکال 
با بهبود محیط کشت  چنینهم .(۳)حالت پایه افزایش یافت 

برابر  DPPH ۳2۹۶تاکه میزان بازدارندگی رادیکال  قارچ شی
 .افزایش یافت

انجام  ۳۶۱۶و همکاران در سال   Turłoدر پژوهشی که توسط
کمک بهتاکه با سلنیوم  سازی میسلیوم قارچ شی شد، غنی

-بهفنولی و  پلی هایبسبب افزایش ترکیاحیا، -واکنش اکسید
به توجهبا  .(۳۳)سیدانی شده است اک دنبال آن فعالیت آنتی

ه جهت تاک دست آمده از قارچ شیبهاکسیدانی بهینه آنتینتایج 
لینیکی این قارچ پیشنهاد گسترش مطالعه و تحقق کاربرد ک

 خواص پاسخ، سطح آماری مهبرنا از استفادهبا  ابتدا گرددمی
 شرایط سپس و تاکهشی قارچ میکروبیضد و اکسیدانی آنتی
 سازی بهینه بیوراکتور در اکسیدان آنتی های متابولیت تولید

-متابولیت افزاییهم اثر بررسی ،سازی بهینه در بعدی گام. شود
 توانمی نهایت در که است قارچی گونه چندین ثانویه های

 و استخراج را تاکهشی قارچ اکسیدانآنتی ثرهؤم هایترکیب
 .نمود شناسایی و سازیخالص

  گیرینتیجه

تاکه را تحریک به تولید  تواند قارچ شی عصاره چوب بلوط می
عنوان جزئی بهاده از آن اکسیدان کند و استف آنتی هایترکیب

میزان که طوریبهاز محیط کشت مناسب بوده است 
به محیط نسبتدر محیط بهینه  DPPHبازدارندگی رادیکال 

 ۹۱/های فریک نیز  برابر افزایش و میزان احیای یون ۳2۹۶پایه 
 IC50)چنین سمیت سلولی بسیار مناسب هم. برابر بهبود یافت

-MCFرا بر روی رده سلولی ( لیتر میکروگرم بر میلی  8برابر 
با  توان دهد که میمینشان  آمده دستهب نتایج. نشان داد 7

 تاکه شی افزودن عصاره چوب بلوط به محیط کشت قارچ، قارچ
 فعالیت با اکسیدان آنتی هایترکیب  کننده تولید عنوانبه را

 .کرد معرفی باال اکسیدانی آنتی

 
 سپاسگزاری

آوری دانشگاه تهران جهت حمایتهای از معاونت تحقیقات و فن
 .شودژه تشکر و قدردانی میومادی و معنوی از این پر
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