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Abstract

Aim and Background: Ganoderma lucidum is one of the most important therapeutic mushroom
known in Iran and the world. In this study, due to the lack of standard and specific instructions for
quality control of mushroom supplements, a molecular method based on Internal Transcribed Spacer
(ITS) for detection of mushroom species in supplements has been presented.

Material and methods: Eight samples of two commercial brands of G. lucidium mushroom
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supplements were prepared from pharmacies. PCR test was performed using DNA extracted from
capsules. Then, sequencing was performed from PCR product and the results of sequencing were
compared with Genbank and their phylogenetic tree was plotted with all known sequences from Iran
in Genebank.

Results: DNA extraction from the capsules for PCR were optimized and PCR products were

observed on agarose gel coordinated to the expected sizes. Blast analysis and phylogenetic tree of the
sequences showed that the mushroom in one of the commercial samples was in full accordance with
its label which was (G. lucidum) and the other did not show this conformity and was G. resinaceum
instead of G. lucidum.

Conclusion: Due to the large differences in the quantity and quality of effective compounds in the

various mushroom supplements available in the market, if the ingredients cannot be morphologically
or biochemically confirmed, the best successful and cast effective method would be molecular method
based on mushroom DNA and phylogenetic analysis to specify it species.
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شناسایی داروهای مکمل گانودرما لوسیدوم به روش

 PCRبا استفاده از مارکرهای نواحی فاصله ساز داخلی ریبوزومی
سید محمد حسن مدرسی ،1هدی جهاندار، 2کیمیا شنکایی ،3الهه متوسلی

4

برای مشاهده این مقاله به صورت
آنالین اسکن کنید

 .0گروه داروسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم پزشکی آزاد تهران ،تهران ،ایران
 .8گروه بیوتکنولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم پزشکی آزاد تهران ،تهران ،ایران
 .3شرکت دانش بنیان ژن درفام پارس ،تهران ،ایران
 .4گروه پزشکی مولکولی ،دانشکده فناوری های نوین ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران

چکیده

سابقه و هدف:

قارچ گانودرما لوسیدوم ( )G. lucidumاز مهمترین قارچهای درمانی شناخته شده در ایران و جهان است.

در این مطالعه با توجهبه عدم وجود دستورالعمل ثابت و مشخص برای کنترل کیفی مکملهای قارچی در کشورمان ،روشی بر
پایه بررسی مولکولی برای استاندارد سازی و کنترل کیفی آن ارائه گردیده است.

مواد و روشها:

هشت نمونه از دو برند تجاری مکملهای قارچ لوسیدیوم از داروخانهها تهیه گردید .آزمون  PCRبا استفاده

از  DNAاستخراج شده از کپسولها انجام پذیرفت .سپس از محصول  PCRتوالییابی صورت گرفت و نتایج حاصل از توالییابی با
 Genbankو پایگاه ژنی مورد مقایسه قرار گرفته و درخت فیلوژنی مبتنیبر  ITSآنها با تمامی توالیهای شناخته شده از ایران
رسم گردید.
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یافتهها:

استخراج  DNAاز کپسولها برای تست  PCRبهینه گردیدند و محصولهای  PCRدر ژل آگاروز بر اساس اندازه-

های مورد انتظار مشاهده شد Blast .و رسم درخت فیلوژنی توالیها مشخص کرد قارچ موجود در یکی از نمونههای تجاری با
برچسب آن تطابق کامل داشته و (  )G. lucidumبود و برند دیگر این تطابق را نشان نداد و بهجای ) (G. lucidumاز ( G.
 )resinaceumاستفاده شده بود.

نتیجهگیری:

با توجهبه تفاوتهای کمی و کیفی مقادیر ترکیبهای مؤثر در نمونههای مکملهای قارچی مختلف موجود در

بازار هنگامی که مواد تشکیل دهنده را نمیتوان از نظر مورفولوژیکی یا بیوشیمیایی تأیید کرد ،بهترین روش موفق و مقرون به
صرفه استفاده از روشهای مولکولی ژنتیکی مبتنیبر  DNAو تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک برای احراز هویت گونههای قارچی
هستند.

واژههای

کلیدی :قارچ گانودرما لوسیدوم ،واکنش زنجیرهای پلیمراز ،نواحی فاصله ساز داخلی ریبوزومی ،درخت فیلوژنی،

.Iau Science

استفاده از روشهای مولکولی و ژنوم گیاهان و قارچها
ابزاری کارآمد برای شناسایی نمونههای ماکروسکوپی،
میکروسکوپی و بیوشیمیایی موارد نامشخص هستند .از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مقدمه

این روشها در شناسایی بسیاری از مکملهای غذایی و
دارویی میتوان استفاده نمود ( )0،8و بهطور فزایندهای در
شناسایی منشاء محصوالت غذایی غیرقابل شناسایی در
( Post Marketing Survey )PMSتوسط سازمانهای
غذا و داروی ( )FDAکشورها مورد استفاده قرار میگیرد.
 DNAیک گونه میتواند مدت طوالنی پس از دست دادن
فعالیت بیولوژیکی خود وجود داشته باشد لذا استفاده از
محتوای  DNAموجودات زنده فرآوری شده که بهجز به
روشهای مولکولی قابل شناسایی نیستند ،چشم اندازهای
زیادی برای کنترل کیفیت ( )Quality Controlدارد .به-
خصوص برای احراز هویت مواد تشکیل دهنده و اجتناب از

نواحی فاصلهساز داخلی ریبوزومی هستهای ( )ITSیک
منطقه  DNAقابل استفاده برای بارکدگذاری و شناسایی
گیاهان و قارچها است( .)83،84این بخش متشکل از دو
فاصلهدهنده فوق متغیر کمابیش  841-811جفت باز
است که توسط زیر واحد ( S02کوچک) و ( S82بزرگ)
 rDNAاحاطه شدهاند و توسط  rDNA S4/2جدا شدهاند
( .)84،86پرایمرهای طراحی شده برای اتصال به بخش-
های بسیار حفاظت شده یا قسمتهای مشترک DNA
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 applanatum, G. adspersum, and G. colossusو 4
گونه الکتات؛ G. lucidum, G. resinaceum, G.
 tsugae and G. manoutchehriiدر ایران گزارش شده
( .)6گانودرما ریشی یا ( )Ganoderma lucidumقارچی
تابانپوستان
()family
تیره
از
یکساله
( )Ganodermataceaeاست که در طب سنتی چینی
مصرف دارویی داشته و از قدیمیترین داروهای گیاهی
ثبت شده در تاریخ است ( )7و تخمین زده میشود که در
دنیا حدود  ٪8از صنعت مکملهای گیاهی را شامل گردد
( .)2بهعنوان یک ضد التهاب و مهمترین مزیت آن ،برای
تقویت سیستم ایمنی توصیه میشود ( .)0،01پس از
کشت آنها بر روی برنج ،اکثر محصوالت ریشی بهصورت
پودر در میآیند و در کپسولها بهعنوان مکملهای گیاهی
قارچی فروخته میشوند .این قارچ اگرچه بدنههای
میوهدهی براق ،رنگی ،چرمی و قفسهمانند پلیپوری قارچ
تازه از گونههای الکاتی گانودرما متمایز است ،اما پس از
پودر شدن بهطور معمول همراه با محیط برنج (که اغلب
بیش از  41درصد وزن خشک را برای فورموالسیون نهایی
تشکیل میدهد) ،یا حتی مواد دیگر بهعنوان نگهدارنده،
شناسایی افتراقی آنها از نظر ماکروسکوپی ،میکروسکوپی
یا بیوشیمیایی بسیار دشوار خواهد بود ( .)4،00در این
راستا تجربیات قبلی نیز منتشر شدهاند و بهعنوان مثال،
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تاکنون  7گونه شامل؛ 3گونه بدون الکتات؛ G.
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آالیندهها و افزودنیهایی که ممکن است باعث واکنشهای
آلرژیک برای مصرف کنندگان شوند ( )3ارزشمند هستند.
این امر بهویژه مرتبط با صنعت مکملهای گیاهی بر اساس
قوانین سازمانهای غذا و داروی کشورهای مختلف و حتی
ایران ،بهخصوص در بسیاری از موارد سازنده را ملزم به
اطمینان از ایمنی و اثربخشی یک مکمل میکند ،امری
ضروری است ( .)4،4تولیدکنندگان و توزیع کنندگانی که
مایل به بازاریابی مکملهای غذایی حاوی مواد غذایی و
گیاهی جدید هستند موظف هستند که ایمنی این مواد را
به سازمان غذا و دارو گزارش دهند لذا بر اساس این
قوانین و دستورالعملها ،این مسئولیت تولید کننده یا
توزیع کننده است که ارزیابی کند ماده مؤثره مکملهای
غذایی و گیاهی در محصول ارائه شده چیست و آیا به
میزان مناسب و بی خطر وجود دارند یا خیر .تولید
کنندگان باید از شناسایی دقیق تمام مواد تشکیل دهنده
محصوالت خود به جهت مزیت بازاریابی و هم برای
نگرانیهای اخالقی ،اطمینان حاصل کنند بنابراین
شناسایی دقیق گونهها ،فهرست کامل مواد تشکیل دهنده
و گزارش دقیق میزان اثر ( )Potencyمواد مؤثره از
اهمیت باالیی برخوردار است.

 Wuو همکارانش ) )08با استفاده از روشهای بیوشیمی،
تنها توانستند  %86از  00مکمل ریشی تهیه شده از بازار
ایاالت متحده آمریکا را بهعنوان نمونه واقعی حاصل از
قارچ ریشی ( )G. lucidumتأیید کنند .یکی از مواردی
که به دشواری شناسایی این قارچ فرآوری شده میافزاید،
پیچیدگی طبقهبندی موجود در انواع گانودرما است (.)03
بر این اساس برخی از تاکسونومیستها ،با توجهبه ظرافت
فنوتیپی باالی گونههای گانودرما ،ارزش محدودی را برای
ویژگیهای ماکرومورفولوژیکی در شناسایی آنها در نظر
میگیرند و بیشتر بر روی خواص ژنوتایپی آنها تکیه
مینمایند .جنس( )Genusگانودرما کمابیش از حدود 21
گونه ( )Speciesتشکیل شده است یکی از آنها شامل G.
 lucidumاست ( .)03،04نتایج تحقیقات بر روی قارچ
های گانودرمای ایرانی نشان میدهد که گونههای موجود
در خاورمیانه به گونههای اروپایی شباهتهای بیشتری
دارد تا گونههای موجود در آسیای شرقی ( )04این
کالسها شامل تفاوتهای فیلوژنتیکی نیز هستند .چندین
گونه این قارچ گانودرما بهدلیل قابلیت تخریب چوب ،برای
خمیرسازی زیستی ( )06و زیست پاالیی ( )07مورد
تحقیق و بررسی قرار گرفتهاند .ولی بهدلیل مزایای
احتمالی تریترپنوئیدها و پلیساکاریدهای که بعضی از
گونههای این قارچ آنها را دارند برای ارتقای سالمتی،
بهعنوان «قارچ دارویی» ارزشمندتر قلمداد میشوند
( .)02،00این قارچ از پراکنش گستردهای در مناطق
جنگلی ایران برخوردار بوده و تاکنون از پوششهای
جنگلی مختلفی در استانهای گلستان ،مازندران ،گیالن،
اردبیل و آذربایجان شرقی گزارش شده است (G. .)81
 lingzhiتازه دارای سطوح باالتری از تری ترپنوئیدها
نسبتبه  G. lucidumاست که ممکن است مسئول اثرات
فیزیولوژیکی پیشنهادی  G. lingzhiدر ارتقای سالمتی
انسان باشد .بهطور خاص ،تجزیه و تحلیلهای فیلوژنتیک
مولکولی  G. lucidumو نزدیکترین خویشاوندان آن ( G.
 G. tsugae ،oregonenseو  G. carnosumو G.
 )lingzhiکه اهمیت دارویی دارند گونههای بسیار نزدیک
دیگر قرار میدهند (.)80،88
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مواد و روشها
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نمونهبرداری

نمونههای مکملهای گیاهی خریداری شده از داروخانه-
های تهران ،مربوط به تولیدات دو تولیدکننده ایرانی
متمایز هستند ،تهیه گردید (جدول  .)0هر دو نمونه از
پودر کپسوله شده بودند که همگی بر اساس برچسب

برای هر مکمل ،نمونههای کپسوله شده باز شده و پودر
موجود در داخل آن مورد استفاده قرار گرفت .سپس برای
استخراج  DNAپودر در آورده شده 31 ،تا  011میلیگرم
ماده خشک ،در بافر استخراج کیت گیاهی کوچک محلول
0
 FG1همگن شد .پس از همگن سازی ،استخراج DNA
با استفاده از کیت مینی گیاهی Fungi DNA Isolation
 Kitطبق پروتکل سازنده (دنازیست آسیا ،مشهد ،دانشگاه
فردوسی مشهد) انجام شد.
طراحی پرایمرها و  PCRو تعیین توالی

پرایمرها برای جلوگیری از تکثیر  DNAگیاهی یا سایر
قارچها به روش زیر طراحی گردیده اند .پرایمرهای ITS
قارچی مشترک ( ITS1Fو  )ITS4Bو اختصاصی گانودرما
( G-ITS-F1و  )G-ITS-R2برگرفته از مقاالت قبلی
( )82،80با جابهجایی و تغییرهای جزئی در توالی آنها با
مقایسه با توالیهای بهدست آمده از  Databasesموجود
در  NCBIبه جهت بهینهسازی  PCRطراحی گردید.
توالی پرایمرها و مشخصات آنها در جدول  0ارائه گردیده
است.
جدول  .0جدول پرایمرهای مورد استفاده در ( PCRتوالی پایه از
رفرانس گرفته شده ولی چند باز برای بهینه سازی  PCRتغییر داده
شده است).

 DNAاستخراج شده بهعنوان الگو در واکنشهای PCR

 84میکرولیتری مورد استفاده قرار گرفت .هر واکنش
شامل  8/4میکرولیتر  84( MgCl2میلیموالر)8/4 ،
میکرولیتر  Taqبافر( Bبدون Mg؛ SinaClon; ( )X01
 8/4 ،)Iranمیکرولیتر  8/4( dNTPsمیلیموالر از هر باز)،
 8/4میکرولیتر از هر یک از پرایمرهای فوقالذکر (01
میکروموالر) 1/84 ،میکرولیتر  Taqپلیمراز ()4 U/μL
( )SinaClon; Iranو  DNA،0 μLاستخراج شده .تقویت
تحت شرایط چرخه حرارتی زیر انجام شد :دناتوراسیون
اولیه در دمای  08درجه سانتیگراد بهمدت  3دقیقه و
د

ارای ترکیب خاص نمک و دترجنت بوده و باعث شکست دیواره
0
سلولی شده و در اتصال  DNAبه ستون کمک میکند

] [ DOR: 20.1001.1.22285458.1401.12.47.9.6

در اینجا ،ما ی ک روش کارآم د مولک ولی ب رای شناس ایی
دقیق و قطع ی مکم ل گی اهی ریش ی اس تخراج ش ده از
مکم له ای گی اهی خری داری ش ده از داروخان ه را ارائ ه
میکنیم .با طراحی پرایمرهای مشترک و اختصاصی گونه-
ای ،همچنین بهینهسازی اس تخراج  DNAو انج ام PCR
بههمراه تعیین سکانس  DNAناحی ه  ITSاز نمون هه ای
ریشی موجود در مکم ل را انج ام داده و نت ایج حاص ل از
بهت رین  BLASTرا ب ا دو رویک رد فیلوژنتی ک مولک ولی
مقایسهای با ت والیه ای گرفت ه ش ده از پایگ اه دادهه ای
مختلف بهلح ا آن الیز و دس تهبن دی ایران ی ت والیه ا و
رویک رد دقی قت رین روش شناس ایی محص ول و ص حت
برچسبگذاری آن ارائه مینماییم.

استخراج DNA
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زیر واحدهای  S02و  S82بهطور گسترده در شناسایی
گیاهان و قارچها مورد استفاده قرار میگیرند ( .)37ولی
بهطور معمول برای تشخیص و شناسایی اختصاصی یک
گونه قارچ اختصاصی از پرایمرهای خاصی که توالی DNA
ژنومی آنها تطابق با توالی دیگر گروههای قارچ ندارد و
بهطور اختصاصی با همان گونه خاص تطابق دارد استفاده
میگردد .همچنین در مواردی که  DNAقارچ بهدالیلی
مانند قدیمی بودن یا حرارت یا مواد شیمیایی تخریب و
شکسته شده باشند این پرایمرهای اختصاصی بهتر و
مؤثرتر درفرایند تکثیر قطعات ژنومی یا  PCRپاسخ می-
دهند .این پرایمرها براساس قارچهای اختصاصی مناطق و
کشورها در مطالعههای قبلی برای شناسایی مولکولی
نمونههای برداشته شده از داروخانههای مکملهای گیاهی
قارچ ریشی بهطور محدود در مطالعههای قبلی مورد
استفاده قرار گرفتهاند ( .)2،87البته تجزیه و تحلیل داده-
های توالیها و روشهای فیلوژنتیکی براساس دادههای
موجود در پایگاه داده توالییابی قارچهای محلی بهدست
آمده در کشور ایران است و میتواند در ارتقای متدهای
مولکولی گونههای مختلف این قارچ ارزشمند باشد و بهطور
اساسی برای استاندارد سازی این دادههای مختلف بهدست
آمده از مناطق مختلف جهان استفاده از نواحی فاصلهساز
داخلی ریبوزومی هستهای ( )ITSبهعنوان یک زبان
مشترک در ثبت و شناسایی قارچهای مذکور مورد توجه و
استفاده قرار گرفته است.

محصول حاوی ریشی یا گانودرما بودند .مشخصات و
محتویات مکملهای تهیه شده در (جدول  )8به تفکیک
ارائه گردیده اند.

تک باند واکنشهای  PCRپس از تمیز شدن با استفاده از
کیت ستونی (شرکت ژن دفام پارس) با همان پرایمرهای
مورد استفاده در  PCRبهطور مجزا در هر دو جهت قطعه
 DNAبه روش سنگر توسط آزمایشگاه ژنوم با استفاده از
دستگاه  Applied Biosystems 8411توالییابی شدند.
کنترل توالیها با دادهها

تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک.

برای استخراج  DNAاز پودر حاصله از  8کپسول از 8
نمونه مکملهای گیاهی از دو کارخانه تولید کننده تجاری
تهیه شده از داروخانههای متفاوت تهران ،چند روش
معمول استخراج  DNAمورد آزمایش قرار گرفت و پس از
بهینهسازی همانطور که در قسمت روشها توضیح داده
شده است از پودرهایی حاصل میانگین غلظت  DNAدر 8
نمونه بهطور متوسط  34/0نانوگرم در میکرولیتر (محدوده
 3/0تا  )074/8بود که برای انجام  PCRکافی بودند.

 PCRو تعیین سکانس

تکثیر موفقیتآمیز ناحیه  ITSاز  DNAاستخراج شده
قارچی با دو جفت پرایمر مشترک عمومی و پرایمر
اختصاصی انجام شد و نتایج محصوالت  PCRنمونهها با
الکتروفورز ژل کنترل ،مشاهده و اندازه آنها نشان داده
شده اند .جفت پرایمرها از  PCRنوارهای منفرد قابل
مشاهده با اندازه مورد انتظار را برای منطقه  ITSبرای 4
نمونه از  2نمونه پودر تولید کردند .البته در نمونههای
 DNAاستخراج شده از  4نمونه مکمل قارچی که حاوی
دو نوع گانودرما بودند بندهای اضافی هم مشاهده
گردیدند .محصوالت  PCRبا استفاده از پرایمرهای
اختصاصی گانودرما بر اساس افزایش شدت باند آنها
نسبتبه سایر پرایمرها ،انتخاب و از ژل استخراج و سپس
بر اساس انچه در قسمت مواد و روشها ذکر گردید برای
تعیین توالییابی و آنالیزهای ارسال گردیدند .توالیهای
بهدست آمده در شکل  0نشان داده شده اند.
تجزیه و تحلیل دادهها و نتایج فیلوژنتیک

آنالیز توالیهای بهدست آمده از  2نمونه مکملهای
خریداری شده از داروخانهها نشان دهنده دو توالی ITS
مجزا از نتایج بود که بهعنوان  sample1و sample2
نامگذاری شدند که مربوط به دو نوع نام تجاری هستند.
اولین اقدام برای شناسایی این دو نمونه این بود که با
استفاده از توالی کامل  ITSتریم شده BLASTدر
 Genbankبرای بهترین نتیجه تطابق بر اساس آنچه در
مواد و روشها ذکر گردیده بود انجام شد و نتایج آن در
جدول  8ارائه گردیده است.
با توجهبه اینکه چند باز در نتایج  BLASTفوقالذکر
عدم تطابق نشان میدادند لذا برای ارزیابی بیشتر هویت
نمونههای خریداری شده و جمعآوری شده از داروخانهها و
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بر اساس مقاالت منتشر شده در مورد توالیهای حاصله از
 ITSانواع گونههای قارچ گانودرما از ایران و جستجوی در
 Genbank Database - Nucleotideمربوط به NCBI
کلیه توالیهای ثبت شده از ایران جمعآوری و با همترازی
چندگانه توالیها ( )Multiple Alignmentتوسط نرم-
افزار  MEGA 11فایل مربوطه برای آنالیز فیلوژنی تهیه و
براساس دستورالعمل با استفاده از نرمافزار MEGA 11
درخت فیلوژنی مربوطه با مقایسه کلیه دادههای ایرانی به-
دست آمده از  Genbankبهعنوان توالی های خارج از
خانواده ( )Outgroupو قرار دادن نمونههای مکمل گیاهی
( )sampesبهعنوان خانواده ژنی ( )Ingroupدر درخت
ترسیم شد .همچنین تجزیه و تحلیل حداکثر درستنمایی
با استفاده از نرمافزار  MEGA 11انجام شد .در این مسیر
از الگوریتم راهاندازی سریع با استفاده از  0111تکرار
 Bootstrapاستفاده شد .مدل مورد استفاده  TNMبا نرخ
یکنواخت بوده است .بنابراین ،در طول نتایج و بحث ،سعی
شد تا نامهای علمی گونهها همانطور که در Genbank

استخراج DNA
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فایل  fastaتوالی بهدست آمده در دو جهت قطعههای
 DNAتوسط نرمافزار  Chromasکنترل و نتایج حاصله
پس از اصالح و کوتاهی دو انتهای نتایج توالی قطعه
 DNAبا استفاده از برنامه Basic Local Alignment
) Search Tool (BLASTبهعنوان روش شناسایی در
سایت Genbank NCBI -برای هر نمونه از الگوریتم
مگابالست برای جستجوی مجموعه نوکلئوتیدی برای
یافتن نزدیکترین تطابق با توالی های بهدست آمده
استفاده نمودیم.

یافتهها

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

سپس  4سیکل  04درجه سانتیگراد بهمدت  0دقیقه44 ،
درجه سانتیگراد برای  44ثانیه 62 ،درجه سانتیگراد
برای  44ثانیه و سپس  31سیکل  04درجه بهمدت 44
ثانیه  44درجه سانتیگراد بهمدت  44ثانیه 62 ،درجه
سانتیگراد بهمدت  44ثانیه و مرحله گسترش نهایی در
 78درجه سانتیگراد بهمدت  4دقیقه .محصوالت PCR
روی ژل آگارز  %0/4رنگآمیزی شده با سایبرگرین در
کنار نردبان  011جفت باز (شرکت سیناکلون) اجرا شدند.

گزارش شده بود ،ارائه شود ،اگرچه برخی از آنها به
احتمال به اشتباه نامگذاری شدهاند.
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بنابراین براساس نتایج آنالیز توالیهای فوق که حاصل از
 ،BLASTهمترازی و درخت فیلوژنتیک بودند نشان داده
قارچ G.
شد که در کپسولهای Sample-1
 resinaceumوجود دارد که با برچسب تجاری نمونه
مکمل قارچی خریداری شده از داروخانه تطابق نداشت .اما
برای  Sample-2وجود  G. lucidumدرکپسولهای
نمونههای مکمل قارچی خریداری شده را نشان میدادند
که با برچسب تجاری نمونههای خریداری شده برند مذکور
تطابق داشتند.

بحث

اگرچه  G. resinaceumاز بسیاری جهات از جمله
باردهی آن شبیه  G. lucidumاست اما ترکیب و اثرات
فارماکولوژیک  G. resinaceumمشخص نیست ( .)30در
مطالعهای که توسط  S. Keypourو همکاران انجام شده
وجود تنوع ژنتیکی باال در دو نوع قارچ G. resinaceum
و  G. lucidumنشان داده شده و بر این اساس احتمال
بروز صفات مورفولوژیک متفاوت پیشنهاد گردیده است
( .)38در مطالعه  Chenو همکاران مقدار کلی پلی-
ساکاریدها و تریترپنوئیدها در دو قارچ G. resinaceum
و  G. lucidiumتفاوت اساسی ندارد ( )30با این وجود در
مطالعهای که سال  8112منتشر شده ( )33به این موضوع
اشاره دارد که  G. resinaceumنسبتبه G. lucidum
پاتوژنیکتر است .مطالعه  Newmasterو همکاران ( )3بر
روی مکملهای گیاهی نشان داد که  ٪40دارای گونههای
جایگزین هستند و حدود  ٪33از این محصوالت دارای
پرکنندهها یا آالیندههایی،که برخی از آنها میتوانند
خطراتی برای سالمتی مصرف کنندگان داشته باشند،
هستند که بر روی برچسب محصول قرار نگرفتهاند عالوهبر
آن فقط سه گونه گانودرما ( G. sine ،G. lucidum
 nseو  )G. Tsugaeدر فارماکوپه ملی طب چینی ()31
آورده شده .بارکدگذاری  DNAمحصوالت تجاری گیاهی
همچنان ابزار ارزشمندی برای تولیدکنندگان خواهد بود،
بهویژه برای مکملهای گیاهی مانند رایشی که در آن
فقدان ویژگیهای مورفولوژیکی و شیمیایی پودر با
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نتایج مطالعه ما نشان میدهد که منطقه  ITSیک بارکد
حساس ،اختصاصی و کارآمد برای مکملهای گیاهی
ریشی که از داروخانه خریداری میشود ارائه میکند .هم-
چنین از موارد مشابه بررسیهای انجام شده بر روی
مکملهای قارچ گانودرما لوسیدوم میتوان به مطالعه
 Gunnelsو همکارانشان که به بررسی مکملهای گانودرما
در آمریکا پرداخته توسط بررسی منطقه  ITSنشان دادند
که گاهی برچسبگذاری اشتباه صورت میگیرد و G.
 lingzhiبهجای  G. lcidiumبهکار برده میشود (.)87
در مطالعه دیگری که توسط  Loydصورت گرفته پس از

در این مطالعه  DNAژنومی قابل تکثیر با موفقیت از هر
دو نمونه پودری استخراج شد .در نمونه  8که حاوی دو
قارچ متمایز بود در ژل آگاروز باندهای غیر اختصاصی دیده
میشد (شکل )0توالییابی بهدرستی صورت نپذیرفت اما
با مقایسه توالییابی صورت گرفته شده با  Databaseو
اصالح توالی بر اساس نمودار بهدست آمده از توالییابی،
میتوان نتیجه گرفت که قارچ گانودرما موجود در نمونه8
از نوع قارچ لوسیدوم است .در نمونه  0که ادعا داشت تنها
قارچ  G. lucidumمورد استفاده قرار گرفته در ژل آگاروز
باند غیر اختصاصی دیده نمی شود (شکل )0و توالییابی
بهدرستی صورت پذیرفت .در نتیجه آن مشاهده شد که
قارچ مورد استفاده در نمونه G. lucidum 8نبوده و به-
جای آن از  G. resinaceumاستفاده شده است.
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ارزیابی تکمیلی ،از روش همترازی چندگانه توالیهای
حاصله از نمونههای ایرانی استفاده شده است.این توالیها
از مطالعههای روی انواع گونههای مختلف گانودرماهای
ایرانی با استفاده از پرایمرهای  ITSاز ژن بانک بهدست
آمده .در مجموع  47توالی از انواع گونههای گانودرما در
این مطالعه و مقایسه مورد استفاده قرار گرفته شده است.
به جهت امکان تحلیل و مقایسه بهتر از نتایج تطابق و هم-
ترازی حاصله در رسم درخت فیلوژنی براساس آنچه در
روش اجرا ذکر شده استفاده گردید .تجزیه و تحلیل
حداکثر درستنمایی درختی با جزئیات بهنسبت کامل را
برای شناسایی نمونهها بههمراه داشت .از  40شاخه متمایز
در درخت حداکثر درستنمایی ،دو کالد  G. lucidumبا
پشتوانه قابل قبول توسط نتایج وجود دارد که شامل بهطور
تقریبی همه نمونههای با برچسب  G.lucidumاست.
البته یک نمونه  G.applanatumکه بهاحتمال اشتباه
شناسایی شده است ،وجود دارد و  Sample-2نمونه
مکمل قارچی خریداری شده (عکس  .)8ما همچنین یک
کالد دیگر با پشتوانه قوی توسط نتایج شامل G.
 resinaceumواقعی را بازسازی کردیم که  Sample-1در
این کالد قرار میگیرد و چند شاخه نیز با فاصله قرار می-
گیرند که  G.lucidumذکر شده ولی تطابق با دیگر
شاخه ها ندارند (شکل .)8

بررسی  41مکمل قارچ رایشی توسط توالییابی منطقه
 ITSنشان داده شده که  G. lingzhiدر اکثر محصوالت
شناسایی شد ،اما گونههای دیگر گانودرما نیز وجود
داشتند ،از جمله آنها به G. ،G. applanatum
 G. sessile ،G. gibbosum ،australeو می توان
اشاره کرد .)06( G. sinense
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شکل  .0محصول  PCRتوالی ژن  :A .ITSردیف ( Ladder 50bp،Mسیناکلون)؛ ردیف Sample-1 ،1؛ ردیف ،2نمونهی
قارچ MZ506307.1
 :Bردیف Sample-2 ،3
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جدول  .8اطالعات نمونهبرداری برای نمونه های پودر از کپسول مکملهای قارچی دو برند تجاری خریداری شده.
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نمونههای توالیهای  ITSانواع گونههای قارچ گانودرما ثبت شده به نام ایران که از مجموعه  - NCBI Genbankگرفته شده است .گونهها و شاخههای تحت خط
مشکی غیر منقطع کالد و گرام با شاخه و احتمال در امتداد شاخهها بهعنوان شباهت نسبی به گونه اصلی  Sample-1یا مترادف با نمونه مکمل قارچ تجاری شماره
 0را نشان داده است که شباهت اصلی گونه  resinaceumقارچ گانودرما است .کالد بعدی یعنی گونهها و شاخههای تحت خط مشکی منقطع کالد و گرام با شاخه
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و احتمال در امتداد شاخهها بهعنوان شباهت نسبی به گونه اصلی  Sample-2یا مترادف با نمونه مکمل قارچ تجاری شماره  8که گونه  lucidiumقارچ گانودرما
است را نشان داده است.
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شکل  :8تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک درخت حداکثر احتمال فیلوژنی  Bootstripفوق شامل نمونههای خریداری شده از داروخانهها ( )Sample-1 & Sample-2و

تنوع  ITSدر کالد  G. lucidumبه ما این امکان را می-
دهد که نمونههای خریداری شده در فروشگاه خود را
بیشتر و دقیقتر مشخص نماییم .هرچند تنوع توالیهای
درون گونهای در  ITSمیتواند برای ردیابی منشاء گونه-
های برخی مکملهای گیاهی و قارچی رایشی ارزشمند
باشد ،اما بنظر می رسد باید تاکید گردد که با استفاده از
ژنهای اختصاصی و جایگاههایی که بهطور نمونه توسط
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران ( )IBRCنیز

با توجهبه تفاوت فراوان مقادیر ترکیبهای مؤثر در نمونه-
های مکمل مختلف موجود در بازار هنگامی که مواد
تشکیل دهنده را نمیتوان از نظر مورفولوژیکی یا
بیوشیمیایی تأیید کرد ،بهترین روش استفاده از روشهای
مولکولی و تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک مبتنیبر سکانس
 ITSموجود در  DNAقارچ ،یک روش موفق و مقرونبه
صرفه برای احراز هویت گونههای قارچ بهکار رفته در
مکمل است .این روش میتواند در صنعت مکملهای
گیاهی برای گونههای قارچی و گیاهی که شناسایی آنها
دشوار است ،استفاده شود .نتایج این مطالعه برای اولین بار
بر روی مکملهای تجاری موجود در بازار مشخص کرد
جهت کنترل کیفی و تطابق قارچهای داخل مکملها با
برچسب تجاری آنها و اثبات نوع قارچ موجود در آن،
استفاده از این روش مولکولی ارزشمند است.

سپاسگزاری

بدینوسیله از همکاری مؤثر کارکنان شرکت ژن درفام
پارس و آزمایشگاه ژنوم جهت راهنمایی در انجام این
پروژه ،کمال تشکر و قدردانی میگردد.
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مطالعه ما برای طبقهبندی در میان تمام گونههای نزدیک
بههم در جنس گانودرما که در دادههای توالی  ITSموجود
در  Genbankهستند ( ،)04،34نیست ولی برای مقایسه
موارد ثبت شده بنام ایران مفید است .با این حال برخی از
نامهای  Genbankدر رابطه با گانودرما در  Blastو
فیلوژنتیک آنها تطبیق ندارند و در مقاالت دیگر هم گروه
 0شامل ،G. G. subambionense G. pesinaceum
 G. pfeifferiکه گانودرما رسیناسیوم آن از ایران جمع-
آوری شده در گروه  8نیز شامل G. oregonense G.
( valesiacumآمریکا و کانادا)( G. lucidum ،ایران و
اروپا) ( G. tsugaeچین) است ( .)04در شکل  8نیز این
تطابق با این مطالعه که  G. resinaceumایرانی بیشتر
در یک گروه و  G. lucidumکه در ایران جمعآوری شده
در یک گروه دیگر قرار میگیرند ،دیده میشود.

نتیجهگیری

] [ Downloaded from ncmbjpiau.ir on 2022-12-07

نمونههایی که ما بررسی کردیم دارای نتایج  BLASTو
فیلوژنتیک بودند که نشان میدهد که نمونه  0به وضوح از
اعضای گروه  0و نمونه  8از اعضای گروه  8تعریف شده
توسط  S. Keypourو همکاران ( )04بودند .از نظر
روششناسی ،تجزیه و تحلیلهای  BLASTو فیلوژنتیک
در مورد منشاء همه نمونههای خریداریشده از داروخانه
کارایی داشتند اما بهنظر میرسد که زمانی که مکمل
دارای چند نوع قارچ بهصورت همزمان باشد نتایج میتواند
گمراه کننده باشد .نتایج ما بهطور کلی چه هنگامی که از
کل منطقه  ITSاستفاده کردیم و یا از ناحیه اصالح شده
همپوشانی در همترازی سکانسهای چندگانه و تجزیه و
تحلیل فیلوژنتیک پس از آن قوی بود (همه نتایج به G.
 lucidumدر گروه  0اشاره میکنند) .با این حال ،بهدلیل
موضوع نامگذاری مرتبط با بسیاری از نمونههای
 ،Genbankبهنظر میرسد که نتایج ما از  G. lucidumو
 G. resinaceumجمعآوری شده در داخل کشور به
اهمیت اصالح طبقهبندی  Genbankبرای جلوگیری از
شناسایی اشتباه در آینده با ثبت بیشتر نمونه از ایران
اشاره میکند.

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

سردرگمی طبقهبندی زیربنایی ترکیب میشود.

پیشنهاد شده است البته در صورت ثبت انبوه نتایج در
 Genbankمیتوان استانداردهای ثبتی ایران را ارتقا داده
و تکمیل نماید.
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