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 ین و اسید بتولینیک، فنول، فالونوئید درخت توس، بتول، قارچ ماکروسکوپی های کلیدی:واژه

 33-383-82  طرح تحقیقاتی به شناسه منبع یافته:

   جمیله نظری، محمدرضا کاوسی، نوروحیده پیام نویسنده)گان(:

پور درختان خانواده توس و ارزیابی میزان یلهای پک در قارچاسید بتولینی سنجی وجود بتولین وامکان عنوان:

   هااکسیدان آنفنول، فالونوئید و فعالیت آنتی

 33-383-82 شماره:

 83/6/5331    تاریخ:

 های کوتاهیافته

  علمی
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 )شرح مساله( مقدمه

را از میزباان خاود نیازهاای ذایایی  زی از سرعت رشد باالیی در شرایط مطلوب برخوردار بوده وهای چوبقارچ

از  بسایاری ایان اسااس درهای ثانویه میزبان را دارند. بر نمایند در این راستا امکان جیب برخی متابولیتمیتامین 

 نیاکسایداهای آنتیها و فعالیتکشف متابولیت و این منبع عظیم از استفاده جهت تالش در دنیا مختلف کشورهای

 . انجام است حال در هابیماری انواع درماندارو و تولید  برای هاآن

 فرضیات

میزان متفاوتی دارای مااده ماوثره بتاولین و اساید آوری شده از درختان خانواده توس بهپور جمعهای پلیقارچ

 بتولینیک هستند.

ونوئیاد و خایایت میزان متفاوتی دارای فنول و فالآوری شده از درختان خانواده توس بهپور جمعپلی هایچقار

 اکسیدان هستند.آنتی

 

 اهداف

سانجی وجاود مااده ماوثره بتاولین و اساید امکاانو پور درختان خانواده تاوس های مختلف پلیقارچشناسایی 

    هاآناکسیدانی همچنین ارزیابی میزان فنول، فالونوئید و فعالیت آنتیو  بتولینیک

 هاترین یافتهمهم

 ،Ganoderma applanatum، Lenzites betulina شاام  ماکروسکوپی مختلف هایقارچ توس خانواده درختان روی بر ◄

hirsutum Stereum، Trichaptum biforme، Rigidoporus ulamrius، Fomes fomentarius، Schizophyllum 

commune، Auricularia mesenterica، Hyphodontia paradoxa و Trametes versicolor کنندمی زیست.    

و  S. commune (486/3و  G. applanatumهاای ترتیب در بافت قارچبیشترین میزان بتولین و اسید بتولینیک به ◄

  شد.  مشاهده (درید 613/1

اکسایدانی باالیی برخاوردار بودناد و بیشاترین خایایت آنتای یاکسیدانهای مورد آزمایش از فعالیت آنتیهمه قارچ ◄

 درید( بود.  777/37) L. betulinaمربوط به قارچ 

  شد. استخراج G. applanatumقارچ  و فالونویید ازبیشترین میزان فنول  ◄
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 اهمیت موضوع

زی هاای ماکروساکوپی چاوبآوری و شناسایی قارچبار در ایران با هدف جمع طرح تحقیقاتی حاضر برای اولین

و هاای ایان خاانواده( )مهمتارین متابولیاتسنجی وجود ماده موثره بتولین و اسید بتولینیاک خانواده توس، امکان

از هاا ده این متابولیاتالعاخواص دارویی فوق ها انجام شد.اکسیدانی آنارزیابی میزان فنول، فالونوئید و فعالیت آنتی

های مناسب جهات برداری از این درختان از طرف دیگر تاکیدی بر لزوم یافتن جایگزینیک طرف و عدم امکان بهره

   ها است.تولید این متابولیت
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 ب   الف
 

 . های ماکروسکوپی خانواده توسدر قارچ ب. بتولینیک اسید بتولین الف. مقایسه میانگین میزان ماده موثره -5 شکل

 
 

 ب   الف
 

 . های مختلفهای مختلف قارچ درختان توس و توسکا در حاللفالونوئید گونه فنل و ب. الف. مقایسه میانگین اثر متقابل -8 شکل
 


