قارچ گانودرما
()Ganoderma
دکتر فراز مجاب
گروه فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

انســان از گذشته تاکنون از تعدادی از قارچها با
خاصیت دارویی برای بیماریهای خود اســتفاده
میکرده و در طب سنتی کشورهای مختلف میتوان
تعــداد زیادی از قارچها را یافت .قارچ ارگو ،مخمر
آبجــو و  Monascus purpureusمثالهایی از
این قارچها هستند.
ً
یکی از قارچهایی که اخیرا در جوامع مختلف از
جمله کشور ما بیشتر به آن پرداخته میشود ،قارچ
گانودرما با نــام علمی Ganoderma lucidum
(و البته ســایر گونههای آن) اســت .این قارچ از
زمانهای قدیم در طب ســنتی چین ،ژاپن و کره
برای موارد مختلف مصرف میشــده و هنوز هم
مصرف میگــردد .این قارچ بهطور طبیعی هم در
ایران (عمدت ًا در شــمال و بهصورت همزیستی یا
انگلی روی سایر درختان) گزارش شده است.
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قارچ گانودرما ()Ganoderma

قارچ گانودرما یا قارچ ریشی ( ،)Reishiقارچی
ک ساله از تیره  Ganodermataceaeاست که
ی 
در طب سنتی چین مصرف دارویی دارد.
نام محلی این قارچ در چین ،لینگ زی؛ در ژاپن،
ریشــی و در کره ،یونگ زهی میباشد .چینیها
معتقد هستند که این قارچ نماد زندگی شاد ،شانس،
سالمتی و طول عمر و حتی جاودانگی است .این
قارچ در طب سنتی جهت درمان بیخوابی ،تنگی
نفــس ،تقویت حافظه ،بیماریهــای کلیه و کبد،
ورم مفاصل ،آســم مورد اســتفاده قرار میگیرد.
طی چند دهــه اخیر تحقیقهایی روی اثر درمانی
و شناسایی ترکیبهای شیمیایی این قارچ دارویی
صورت گرفته است ،در مقالهای که حاصل تحقیق
پژوهشــگرانی از دانشــگاه لیورپول روی خواص
درمانی ایــن قارچ بوده ،تأثیرهــای مثبتی در اثر
استفاده از این قارچ بهصورت جانبی برای کمک به
روشهای معمول درمان سرطان دیده شدهاست.
تاکنون عارضهای از این قارچ گزارش نشده است.
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ایــن قارچ بو و طعم دلپذیری ندارد و خام آن قابل
خورده شدن نیست .در کشورهای مختلف به غیر
از چیــن ،ژاپن و کره این قارچ بهصورت ترکیب با
خوردنیهــا یا دمیهای مختلف به خصوص چای
و قهوه وجود دارد و مصرف میشــود .این قارچ از
ایران نیز گزارش شده و تحقیقهایی روی آن انجام
گرفته است (.)1
ترکیبهای شیمیایی ()2

پلیساکاریدها

تاکنون بیش از دهها نوع پلیساکارید از اندامهای
مختلف قارچ مانند هاگها ،میســلیوم ،بدنه قارچ
و محیط کشــت آن جدا شده اســت .یکی از این
پلیســاکاریدها ،بتا -د -گلوکان نــام دارد .انواع
هتروپلیساکاریدها و گلیکوپروتئینها هم در این
گروه قرار میگیرند .در هتروپلیساکاریدها عالوه
بر گلوکز ،قندهایی مانند گزیلوز ،مانوز ،گاالکتوز،
آرابینوز و اســیدهای اورونیک گزارش شــدهاند.

دکتر فراز مجاب

β-D-glucan

خواص آنتیاکسیدانی ،ضدباکتریایی ،ضدویروسی
و محافظتکنندگــی این قارچ را به بتاگلوکان آن
نسبت میدهند.

بهنــام گانودرمیــن نیز از این قارچ جدا شــده که
خــود اثر ضدقارچی دارد .پروتئوگلیکانی با خواص
ضدویروس نیز از میسلیوم این قارچ جدا شده است.

تاکنون دهها تریترپنویید مختلف از جمله انواع
گوناگون اسید گانودریک ( ،)Ganoderic acidاز
این قارچ جدا شده است .به نظر میآید هاگهای
این قارچ مقادیر اســید گانودریک بیشتری از سایر
اندامها دارنــد .تریترپنوییدهای موجود در قارچ
گانودرما خواص ضدویروسی ،ضدتورم ،جلوگیری
از سنتز کلســترول و جذب آن ،سمزداییکننده و
افزایش تجمع پالکتی نشان دادهاند.

اثــر بیولوژیــک و فارماکولوژیــک قارچ
گانودرما()2

تریترپنوییدها

اثر ضدتوموری

پژوهشــگران نشــان دادهاند کــه عصارههای
مختلف قارچ گانودرما لوسیدیوم میتوانند از طریق
تولید اینترلوکینها ،تحریک تولید ســیتوکینها و

استرولها

این ترکیبهای که از نظر ســاختار شیمیایی به
تریترپنوییدها نزدیک هستند ،نیز در قارچ گانودرما
گزارش شدهاند.
پپتیدوگلیکانها و پروتئینها

اولین و مهمترین پروتئینی که از میسلیوم قارچ
گانودرما لوســیدیوم جدا شــده LZ-8 ،نام دارد و
قادر به تقویت سیستم ایمنی بدن است .پروتئینی

Ganoderic acid A
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فعالسازی پاســخ سیستم ایمنی ،از رشد تومورها
(مث ً
ال تومور نوعی ســارکوما در موش) جلوگیری
کنند.
اثر کاهش قندخون

پلیســاکاریدها و پپتیدوگلیکانهای جدا شده
از این قارچ قادر هســتند در موش آزمایشگاهی،
از طریق آزادســازی انســولین از سلولهای بتای
پانکراس ،قندخون را کاهش دهند.
اثر تجمع پالکتی

اسید گانودرمیک جداشده از این قارچ قادر است
تجمع پالکتی را افزایش دهد و موجب تشــکیل
لخته خون گردد.
اثر کاهش کلسترول خون

در ســال  1988نشان داده شــدکه اسیدهای
گانودریک این قارچ قادر هســتند با مهار بیوسنتز
کلسترول ،آن را کاهش دهند.
خواص ضد HIV

ترکیبهای جدا شــده از این قارچ توانستهاند از
طریــق جلوگیری از فعالیــت پروتئازی ،در مقابل
ویروس ایدز اثر بازدارندگی داشته باشند.
اثر ضدباکتری

محققان نشــان دادهاند که عصاره مایی قارچ؛
توانایی مهار رشــد  15باکتری گرم مثبت و گرم
منفی را دارد .عصارههای آلی قارچ نیز اثر مشابهی
داشــتهاند .در پژوهشــی دیگر اثر سینرژیسمی با
آنتیبیوتیکها از این قارچ دیده شده است.
خواص آنتیاکسیدانی

ترکیبهای آنتیاکسیدان در پیشگیری و کنترل
بیماریهای قلبی و سرطان نقش دارند .این قارچ
نیز این اثــر را دارد و اثر مذکور را به ترکیبهای
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پلی فنلی ،مولکولهای کوچک و نیز پلیساکاریدها
نسبت میدهند.
اثر پیشگیری از بیماریهای کبدی

دو تریترپن از نوع اسید گانودرمیک توانستهاند
اثر مخرب ترکیبهای سمی روی کبد را مانع شوند.
اثر هیپوتانسیو

تریترپنوییدهــای قارچ گانودرما توانســتهاند
مهارگــر آنزیــم مبدل آنژیوتانســین بــوده و در
موشهای مبتال به پرفشاری خون ،اثر هیپوتانسیو
داشته باشند.
اثر آنتیهیستامین

در یک مطالعه دیده شــده کــه تریترپنهایی
از نوع اســید گانودرمیک میتوانند از آزادســازی
هیستامین جلوگیری کنند.
در کشورهای مختلف دنیا فرآوردههای متعددی
از قــارچ گانودرما به شــکلهای گوناگون مانند
محصولهای دارویی ،غذایی ،آرایشی ـ بهداشتی،
پوستی ،مکملهای غذایی ،مخلوط با چای و قهوه
و  ...وجود دارد (.)2
کارآزمایی بالینی انجام شــده روی قارچ
گانودرما

روی این قارچ تعداد اندکی پژوهش بالینی انسانی
صورت گرفته که حاکی از تأثیر مناسب آن در این
موارد میباشد که به برخی از آنها اشاره میشود:
در یــک مطالعــه ،در بیماران دچار ســرطان
کولورکتال پیشرفته پایش پاسخ ایمنی به این قارچ
بهعنوان یک ایمونومدوالتور گیاهی بررســی شد.
در این بیمــاران ،قارچ اثر بالقوه ایمونومدوالتوری
داشــت ،گرچه در این مورد نیاز به مطالعههای و

دکتر فراز مجاب

تحقیقهای بیشتری نیاز است ( .)3در یک مطالعه
دیگر (بهصورت متقاطع دوســو کور تحت کنترل
با دارونما) ،اثر قارچ گانودرما لوســیدیوم (غنی از
پپتیدهای پلیساکاریدی و تریترپنی) روی کارآیی
آنتیاکســیدانی و حفاظت کبدی داوطلبان سالم
بررسی شد .نتیجه آنکه مصرف این قارچ موجب
بهبود ظرفیت آنتیاکسیدانی تام ،میزان تامتیولها
و گلوتاتیون در پالسما و همچنین افزایش معنیدار
آنزیمهای آنتیاکســیدانی گردید .از طرف دیگر،
آنزیمهای مارکر کبــدی کاهش یافت .بهعالوه،
آزمایش اولتراســونیک شکمی تغییر قابل توجهی
در شــرایط کبدی نشــان داد که به مفهوم تبدیل
شرایط کبد چرب متوسط به حالت نرمال بود (.)4
در یک مطالعه دیده شده که گانودرما لوسیدوم
تناسب اندام فیزیکی را در زنان دچار فیبرومیالژی
بهبود میبخشد (.)5
همچنین گانودرما لوســیدوم سیتوتوکسیسیته

ســلولهای اندوتلیال و پروتئینــوری را در نفروز
گلومرولواسکلروز سگمنتال فوکال متوقف میکند
( .)6در مطالعههــای دیگر اثر حفاظت قلبی بالقوه
گانودرما لوسیدوم ( )7و کنترل ویروس پاپیلومای
انسانی دهان با آن ،یک کارآزمایی بالینی اولیه ()8
و بیخطری و کارآیی مصرف مکمل آن در بیماران
دچار آرتریت روماتویید طی یک کارآزمایی بالینی
تحت کنترل با دارونمای تصادفی دوسو کور بررسی
شده است (.)9
مطالعههای دیگر شــامل بررسی بیخطری و
تحملپذیری یک فرمول گیاهی ضدآسم (حاوی
این قارچ) در افراد بزرگسال ( )10و اثر یک فرمول
گیاهــی حاوی این قارچ روی کاهش درد هرپس
زوستر ،یک کارآزمایی بالینی پایلوت است (.)11
ضمن ًا یک مخلوط گیاهی حاوی این قارچ زمان
ریکاوری را در بیماران دچار هرپس ژنیتال و البیال
بهبود میبخشد (.)12
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)Ganoderma( قارچ گانودرما

بایــد به میزان هزینهای کــه میکنند و اثری که
. بیاندیشند،میبینند

هنوز زود است این قارچ را بهعنوان یک داروی
ً مؤثــر و مفید به جامعــه عرضه کرد و فع
ال در حد
 همچنین پزشکان و بیماران.مکمل رژیمی اســت
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