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Abstract
Introduction: Inocutis levis is a polypore basidiomycete from the Hymenochaetaceae family.
Members of this family have well-known medicinal properties. Recently, anti-diabetic and antihypercholesterolemic effects of I. levis have been reported. This study aimed to evaluate
antibacterial activities and antioxidant properties of the extracts of I. levis.
Materials and methods: After the sampling and fungus identification, the methanolic,
ethanolic, and aqueous extracts of the dried fruiting bodies of I. levis were prepared. The
antioxidant activities were determined by DPPH method, and antibacterial activities by
microdilution method against some gram-positive and gram-negative bacteria. Furthermore, the
identification and quantification of phenolic and flavonoid compounds of the extracts were
investigated by spectrophotometers and HPLC.
Results: The results showed that the methanolic extract had the highest DPPH scavenging
activity, with an IC50 value of 555 µg/ml. The ethanolic and methanolic extracts showed the
same antibacterial effects, and Streptococcus mutansATCC35665 was more sensitive than other
bacteria, with the MIC and MBC values of 12.5 and 25 mg/ml, respectively. Total phenolic
(34.15mg gallic acid) and total flavonoid contents (5.4mg quercetin) per 1 gram dry methanolic
extract were higher than other extracts. Furthermore, in the HPLC analysis, ascorbic acid,
resorcinol, caffeic acid, catechin and, vanillic acid were determined.
Discussion and conclusion: This is the first study presenting the antibacterial and antioxidant
properties of I. levis. The results can be considered for future studies in the design of new
antibiotics and antioxidant compounds from natural resources applying native fungi.
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چكیده
م دمه :اینوکوتیس لویس ،قارچی پلیپور از خانوااۀ هایمنوکتاسه است .اعضیای اییخ خیانواا ویژگیهیای ااروییی
شناختهشد ای اارند و بهتازگی ،آثار ضدایابتی و ضدکلسترولی گونۀ اینوکوتیس لویس نی گی ار

شید اند .هید

مطالعۀ حاضر ،بررسی ویژگیهای آنتیاکسیدانی و ضدباکتریایی عصار های اندام بارا قارچ یااشد است.
مواد و روشها :پساز نمونهبرااری و شناسایی قارچ ،عصار گیری از اندام بارا با کمک حال های متانو  ،اتیانو
و آب انجام شد .بررسی اثر آنتیاکسیدانی عصار ها به رو
باکتری گرم مثبت و گرم من ی به رو

 DPPHو بررسیی اثیر ضیدباکتریایی آنهیا روی تعیداای

رقیقسازی ار چاهک انجام شد .تج یهوت لیل ترکیبات فنلی و فالوونوئییدی

عصار ها به رو های اسپکتروفوتومتری و  HPLCانجام شد.
نتایج :نتایج نشان اااند عصیارۀ متیانولی اینوکیوتیس لیویس اارای بیشیتریخ اثیر آنتیاکسییدان بیا  IC50برابیر بیا 555
میکروگرمبرمیلیلیتر است؛ همچنیخ عصار های اتانولی و متانولی ایخ قارچ اثر ضدباکتریایی مشابه و قویتری نسبت به
عصارۀ آبی ااشتند .باکتری استرپتوکوکوس موتانس نسبت به سایر باکتریها حساسیت بیشیتری بیه اییخ او عصیار بیا
مقاایر  MICو  MBCبهترتیب برابر با  12/5و  25میلیگرمبرمیلیلیتر ااشت .می ان فنیل کیل و فالونوئیید کیل عصیارۀ
متانولی بیشتر از سایر عصار ها و بهترتیب برابر با  34/15میلیگرم گالیکاسید و  5/4میلیگرم کوئرستیخ ار هیر گیرم
پوار خشک عصار بیوا .ترکیبیات آسکوربیکاسیید ،کیاتچیخ ،رزورسینو ،کافئیکاسیید و وانیلیکاسیید ار نتیایج
آزمون  HPLCتشخیص ااا شدند.
بحث و نتیجهگیری :بررسی حاضر برای نخستیخبار وجوا ویژگیهای ضیدباکتریایی و آنتیاکسییدانی را ار قیارچ
اینوکوتیس لویس نشان ااا و نتایج آن میتواننید ار مطالعیههای آتیی ار زمینیۀ اراحیی منیابع جدیید آنتیبییوتیکی و
آنتیاکسیدانی با است اا از قارچهای بومی مدنظر قرار گیرند.
واژههای کلیدی :اینوکوتیس لویس ،ضدباکتریایی ،آنتیاکسیدانی ،قارچ پلیپور
* نویسندۀ مسئو مکاتبات
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م دمه

ایابت ،جهش و سراان میشوند ( .)9آنتیاکسیدانهای

قارچهای ماکرومیست پیشینهای اوالنی ار مصار

مصنوعی مانند بوتیالت هیدروکسیل آنی و

2

ممکخ

اارویی بهویژ ار کشورهای آسیایی و اروپایی اارند

است سبب بروز آثار سمی یا سراان شوند ()10؛

( )1و اارای ترکیبات زیستفعا متنوعی نظیر ترکیبات

بنابرایخ ،یافتخ آنتیاکسیدانهای جدید و مؤثرتر با منشأ

فنلی ،پلیساکاریدها ،پروتئیخها ،لیپیدها ،پلیکتیدها،

ابیعی نظیر متابولیتهای قارچی اهمیت ویژ ای اارا

ترپنوئیدها ،آلکالوئیدها و مواا ایگرند ( .)2تاکنون

( .)11هد

مطالعۀ حاضر ،بررسی اثر ضدباکتریایی و

گ ار های متعدای اربارۀ قارچهای ماکرومیست

آنتیاکسیدانی قارچ اینوکوتیس لویس 3و ارزیابی

منتشر شد اند که ار آنها به فعالیتهای ایخ قارچها

ترکیبات فنلی ار عصار های مختلف آن است.

ازجمله پلیپورها نظیر فعالیتهای ضدمیکروبی،

اینوکوتیس لویس ،قارچ پلیپور بازیدیومیست از

ضدسراانی ،ضدالتهابی ،آنتیاکسیدانی ،بهبوااهندگی

راستۀ هایمنوکتال

و خانوااۀ هایمنوکتاسه 5است که

مشکالت قلب و عروق ،ایابت ،آل ایمر و تقویت سیستم

اندام بارا آن به رنگ قهو ای مایل به زرا روی تنۀ

ایمنی اشار شد است ( 2و .)3

ارختان زند رشد میکند ( .)12ار پژوهشهای اخیر

4

بیماریهای ع ونی یکی از تهدیدهای اصلی برای

نشان ااا شد است ایخ قارچ اارای ویژگیهای

سالمت انسان به شمار میآیند و تال های بسیاری برای

ضدهیپرتریگلیسیریدمی ( )13و آثار هیپوگلیسمیک و

شناخت عوامل ایجااکنند  ،ارمان و کنتر آنها انجام

تنظیم انسولیخ ار ایابت نوع او است ( .)14ار مطالعۀ

شد اند .امروز  ،مقاومت اارویی چندگانۀ میکروبها

حاضر ،ویژگیهای ضدباکتریایی و آنتیاکسیدانی

مشکل ب رگی برای سالمت عمومی به شمار میآید ()4؛

عصار های اتانولی ،متانولی و آبی قارچ اینوکوتیس

زیرا بسیاری از گونههای باکتریایی ار برابر را های

لویس و ترکیبات فنلی آن برای نخستیخبار بررسی شد.

مختلف آنتیبیوتیکها مقاوم شد اند ( .)5پژوهش ار
زمینۀ کشف ترکیبات ضدباکتریایی جدید و کارآمد از
منابع مختلف زیستی هموار مدنظر بوا است .قارچها از

مواد و روشها
نمونههای قارچی ای سا

 1396از تهران

مهمتریخ و متنوعتریخ منابع ابیعی آنتیبیوتیکها ( )6و

جمعآوری و با معر های شیمیایی آبیکتان و پتاس و

منبع ابیعی آنتیاکسیدانهای قوی ازجمله توکوفرو ها،

به کمک میکروسکوپ نوری و با مراجعه به منابع معتبر

بن وئیکاسید،

قارچشناسی ( )12با عنوان اینوکوتیس لویس شناسایی

کاروتنوئیدها،

آسکوربیکاسید،

شدند .قطعههایی از نمونههای است اا شد

گالیکاسید ،کاتچیخ و کافئیکاسید هستند (.)7

ار

آنتیاکسیدانهای مصنوعی و ابیعی به کاهش

عصار گیری با شمار های استرسی  ICH494Fو

1

 ICH495Fار هرباریوم سازمان پژوهشهای علمی و

آسیب اکسیداتیو ناشی از گونههای اکسیژن فعا

) (ROSار بدن انسان کمک میکنند ( .)8غلظتهای

صنعتی ایران با نمایۀ بیخالمللی  ICHنگهداری میشوند.

زیاا  ROSسبب آسیب گسترا به بافت و سلو ها ای

عصارهگیری :بهمنظور عصار گیری ،ابتدا سطوح

ع ونتها ،بیماریهای قلبی و عروقی ،پیری ،آل ایمر،

بیرونی بازیدیوکارپ قارچ با هیپوکلریتسدیم  5ارصد
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شستشو شد و پساز شستشوی سطح آن با آب مقطر

بهمدت  30اقیقه ار امای آزمایشگا نگهداری شدند و

استریل ،قارچ کامالً خشک شد .عمل پوارکران با

سپس می ان ج ب آنها با استگا اسپکتروفتومتر

استگا آسیاب برقی انجام شد .عصار گیری با

(T80+UV/VIS Spectrometer-PG Instruments
) Ltdار او موج  765نانومتر انداز گیری و من نی

حال های اتانو  ،متانو و آب مقطر استریل به رو
خیساندن همرا

با حمام فراصوتی (اولتراسونیک

 )PARSONIC 15sانجام شد؛ بهایخترتیب که مخلوط
 30گرم پوار قارچ ار  300میلیلیتر حال تهیه و ابتدا
بهمدت یک ساعت ار استگا حمام امواج فراصوتی با
فرکانس  28کیلوهرت و ار امای م یط گ اشته شد و
سپس عصار گیری بهمدت  72ساعت ار امای اتاق و به
کمک شیکر ) (GFL3005با سرعت  200اوراراقیقه
انجام شد .عصارۀ حاصل با کاغ صافی واتمخ شمارۀ 4
صا

و اوبار ایخ رو

بهمدت  24ساعت روی پوار

قارچ باقیماند از عصار گیری پیش انجام شد .عصارۀ
نهایی صا شد ار امای  40ارجۀ سانتیگراا با
استگا روتاری ) (LabTech EV311خشک و حال
آن کامالً تبخیر شد .بازا تولید عصار ها از رابطۀ زیر به
است آمد:
×

م دار عصارۀ نهایی بر حسب گرم
م دار پودر قارچ استفاده شده بر حسب گرم

= درصد بازده(
)100

بررسی محتوای فنل کل عصارهها :م توای فنل کل
عصار های هیدروالکلی و آبی قارچ به رو
رنگسنجی فولیخ سیوکالتیو بر حسب گالیکاسید
انداز گیری شد ()15؛ ابتدا م لو

استاندارا با

غلظتهای مختلف بر حسب میکروگرمبرمیلیلیتر از
گالیکاسید ار م لو متانو تهیه شد ،سپس 100
میکرولیتر از هریک به لولۀ آزمایش منتقل و به آنها 2/5
میلیلیتر از م لو ( )1:10واکنشگر فولیخ سیوکالتیو
اضافه شد و پساز  3تا  8اقیقه 2 ،میلیلیتر از م لو
کربناتسدیم  7/5ارصد به آنها اضافه شد .لولهها

استاندارا آنها تهیه شد .بهمنظور تعییخ فنل کل
عصار های آبی ،اتانولی و متانولی ،غلظت 2000
میکروگرمبرمیلیلیتر از هرکدام از آنها تهیه و ار ااامه،
می ان آن بر اساس رو

فولیخ سیوکالتو انداز گیری

شد .حال متانو خالص برای شاهد است اا شد ( .)16بر
اساس می ان ج ب خواند شد  ،مقدار فنل کل با است اا
از رابطۀ خط من نی کالیبراسیون گالیکاسید بر حسب
میلیگرم گالیکاسید ار وزن پوار خشک (گرم)
عصار و پوار خشک قارچ به است آمد.
بررسی محتوای فالونوئید کل عصارهها :م توای
فالونوئید عصارۀ قارچ به رو

رنگسنجی

آلومینیومکلرید انداز گیری شد؛ بهایخترتیب که 1000
میکرولیتر نمونه از هر سه عصارۀ م لو ار متانو با
غلظت  2000میکروگرمبرمیلیلیتر و  1000میکرولیتر از
م لو  2ارصد  AlCl3.6H2Oار لولۀ آزمایش ریخته
شد .نمونهها به مدت یک ساعت ار امای م یط
نگهداری شدند و سپس ج ب آنها ار او موج 435
نانومتر با استگا اسپکتروفتومتر

(T80+UV/VIS

) Spectrometer-PG Instruments Ltdانداز گیری
شد .کوئرستیخ برای استاندارا ترکیب فالونوئید ار
غلظت های مختلف بر حسب میکروگرمبرمیلیلیتر
است ا ا و من نی استاندارا از آنها تهیه شد؛ سپس
م توای فالونوئید کل عصار ها با است اا از رابطۀ خط
من نی استاندارا بر حسب میلی گرم کوئرستیخ ار گرم
وزن پوار خشک عصار و قارچ به است آمد (-17
.)19
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بررسی اثر آنتیاکسیدان :توانایی عصار های

کشندگی) عصار های اتانولی ،متانولی و آبی قارچ

متانولی ،اتانولی و آبی قارچ اینوکوتیس لویس ار مهار

است اا شد ()1؛ بهایخ ترتیب که ابتدا  100میکرولیتر

6

م یطکشت مولرهینتون براث ار تمام چاهکهای پلیت

بررسی شد؛ به ایخ منظور ،م لو هایی با غلظتهای

 96خانه ای ریخته شد ،سپس  100میکرولیتر عصار به

مختلف  2500 ،1250 ،625 ،312و 5000

نخستیخ چاهک یک رایف تلقیح شد و سری رقت از

میکروگرمبرمیلی لیتر از عصار های متانولی ،اتانولی و

غلظتهای  0/19تا  100میلیگرمارمیلیلیتر ار

آبی ار حال متانو آماا شدند 100 .میکرولیتر از

چاهکها تهیه شد؛ سپس  100میکرولیتر از غلظتهای

م لو متانولی  2و  -2ای فنیل  -1پیکریل هیدرازیل

0/001

آنتیبیوتیک

) (DPPHبه  100میکرولیتر عصارۀ ارون پلیت 96

کانامایسیخ (ترکیب ضدباکتری استاندارا) به یک

خانه ای اف وا و مخلوط حاصل کامالً همگخ شد.

رایف از چاهک ها اضافه و از ایمتیلسول وکسید

پلیت آزمایش بهمدت  30اقیقه ار تاریکی قرار گرفت

) 5 (DMSOارصد برای شاهد حال پوار عصار ها

و سپس می ان ج ب ار او موج  517نانومتر با

است اا شد؛ ارنهایت 10 ،میکرولیتر از سوسپانسیون

استگا اسپکتروفتومتر ) (BioTek-Epochسنجید شد.

باکتری رقیق شد معاا نیم مک فارلند به چاهکها

مقدار 200میکرولیتر  DPPHبدون عصار برای شاهد

تلقیح شد .یک رایف م یط کشت مولرهینتونبراث

من ی و آسکوربیک اسید برای شاهد مثبت است اا شد

همرا با  10میکرولیتر باکتری برای شاهد مثبت رشد

( .)20فاکتور  IC50برای مقایسۀ فعالیت ضدراایکالی

باکتری و م یط کشت مولرهینتون بدون باکتری برای

عصار ها به کار رفت.

شاهد من ی رشد باکتری است اا شد .پساز  24ساعت

راایکا آزاا  2و  -2ایفنیل 11-1پیکریل هیدرازیل

آزمون

انکوباسیون ،می ان ( MICحدا قل غلظت مهارکنندگی)

ضدباکتریایی از  6گونۀ مرجع باکتری شامل

ار چاهک هایی تعییخ شد که بدون کدورت رشد

(استافیلوکوکوس

باکتریایی بواند؛ همچنیخ کمتریخ غلظت کشندۀ

باسیلوس

باکتری ) (MBCاز کشت اوبارۀ  20میکرولیتر

استرپتوکوکوس

سوسپانسیون موجوا ار چاهکها (یا همان رقتهای

موتانس )ATCC356659و باکتری های گرم من ی

عصارۀ

روی

(سواوموناس آئروژینوزا ،ATCC 902710اسینتوباکتر

مولرهینتونآگار بهمدت  24ساعت ار  35ارجۀ

بومانی BAA-74711و اشریشیا کلی)ATCC873912

سانتی گراا تعییخ شد؛ سپس کمتریخ غلظتی که باکتری

بررسی

باکتریهای

اثر

ضدباکتریایی:

گرم

مثبت

اورئوس،ATCC259237
سوبتیلیسATCC66338

و

به منظور

تا

5

میلیگرمارمیلیلیتر

است اا شد .باکتری ها از بانک میکروبی انستیتو پاستور
ایران و آزمایشگا زیست فناوری م یطی اانشگا
تهران تهیه شدند .رو

رقیق سازی ار چاهک

بدون

کدورت

رشد

باکتری)

هیچ رشدی ار آن نداشت ،می ان  MBCگ ار

شد.

 .بررسی کروماتوگرافی مایع با کارایی زیاد

) :(HPLCرو

کروماتوگرافی مایع با کارایی زیاا

(میکرواایلوشخ) برای تعییخ می ان ( MICحداقل

) (HPLCبرای جداسازی آسکوربیک اسید و ترکیبات

غلظت مهارکنندگی) و ( MBCحداقل غلظت

فنلی موجوا ار قارچ اینوکوتیس لویس است اا شد .نُه
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وانیلیکاسید،

کوئرستیخ،
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تمام آزمایشها ار سه تکرار انجام شدند .ااا ها به
آنالی واریانس یکارفه تج یهوت لیل آماری

رو

پاراکوماریک اسید ،رزورسینو  ،کاتچیخ ،کافئیکاسید

شدند و مقدار  Pکمتر از  0/05معنااار ار نظر گرفته شد.

و سیرینجیکاسید است اا و استانداراها ار غلظت 1

تمام ااا ها به شکل  mean±SDگ ار

شدند.

میلیگرمارمیلی لیتر متانو حل شدند؛ همچنیخ از 0/1
گرم پوار خ شک عصارۀ متانولی قارچ ار  10میلیلیتر
است اا شد .آزمایش  HPLCبا است اا از

متانو

نتایج
می ان

استخراج

خشک

پوار

عصار های

 well chromمجه به

بهاستآمد از حال های متانو  ،اتانو و آب بهترتیب

اتکتور (رایاب)  UV visible k2600و برنامۀ

برابر با  1/01 ،1/07 ،1/3گرم و بازا استخراج

 EZchromار سه او موج  254 ،280 ،370نانومتر

عصار های متانولی برابر  4/3ارصد ،اتانولی برابر 3/5

استگا  KNAUERمد

به رو

شویشی ای وکراتیک انجام شد .ایخ رو

ار

ارصد و آبی برابر  3/4ارصد بوا.

شرایط شدت جریان  0/8میلیلیتربر اقیقه با است اا از

میزان فنل کل موجود در عصارهها :مقدار فنل

ستون ) Perfectsil Target ODS-3 (5µmمجه به

موجوا ار هر عصار بر اساس رابطۀ خط من نی

گارا 13و حجم ت ریق  10میکرولیتر انجام شد ()21

استاندارا گالیکاسید بهشکل (y = 0.002x + 0.014,

ت ریق برای هرکدام از ترکیبات استاندارا بهاور مج ا

) R² = 0.998م اسبه شد (جدو  .)2م توای فنل کل

ار او موج  280نانومتر انجام شد .فاز مت رک شامل

ار  1گرم عصار های متانولی ،اتانولی و آبی بهترتیب

حال ( Aآب حاوی  0/5ارصد استیکاسید) و حال

برابر با  17/5 ،34/15و  14/5میلیگرم گالیکاسید ار 1

 ( Bاستونیتریل) بوا؛ برنامۀ حال ها ار جدو  1آورا

گرم پوار خشک عصار بوا .نتایج نشان اااند مقدار

شد است.

فنل استخراجشد با متانو بیشتر از او حال ایگر است
(.(P<0/05

جدو  -1برنامۀ ارصدهای فاز مت رک و زمان رو
ای
ارصدحال

**B

وکراتیک برای HPLC

ارصدحال

*A

زمان(اقیقه)

میزان فالونوئید کل در عصارهها :م توای فالونوئید
کل موجوا ار عصار ها با رابطۀ خط استاندارا
کوئرستیخ

)R2=0.9993

0.0526x+0.028,

=(y

20

80

0/00

20

80

10

70

30

30

عصار های متانولی ،اتانولی و آبی قارچ بهترتیب برابر با

85

15

32

85

15

58

 4/85 ،5/4و  3/5میلیگرم کوئرستیخ ار  1گرم پوار

20

80

59

20

80

60

*حال ( Aآب حاوی  0/5ارصد استیکاسید)** ،حال ( Bاستونیتریل)

م اسبه شد (جدو

 .)3م توای فالونوئید کل

خشک عصار بوا .م توای فالونوئید عصار ها ت اوت
معناااری ( (P<0/05با یکدیگر ااشتند؛ بهاوریکه
بیشتریخ می ان به عصارۀ متانولی و کمتریخ می ان به
عصارۀ آبی مربوط بوا.
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جدو  -2می ان فنل کل استخراجشد از قارچ اینوکوتیس لویس ارحال های اتانو  ،متانو و آب و ج ب آنها ار 765نانومتر ) (n:3بر حسب
میلیگرم گالیکاسید ار گرم پوار خشک عصار ()P<0/05
عصار آبی

عصار اتانولی

می ان گالیکاسید

می ان گالیکاسید

بهاستآمد از

ج ب

من نی کالیبراسیون
(میلیگرمبرمیلیلیتر)
0/0285± 0/001

عصار متانولی
می ان گالیکاسید

بهاستآمد از

بهاستآمد از

ج ب

من نی کالیبراسیون

0/071±0/002

ج ب

من نی کالیبراسیون

(میلیگرمبرمیلیلیتر)
0/035±0/002

غلظت

0/084±0/004

(میکروگرم
برمیلیلیتر)

(میلیگرمبرمیلیلیتر)
0/0683± 0/003

عصار ها

0/151±0/007

2000
می ان فنل
کل ار یک

17/5

14/25

گرم عصارۀ

34/15

قارچ
(میلیگرم
برگرم)

جدو  -3م توای فالونوئید کل و می ان ج ب ار  435نانومتر ار عصار های متانولی ،اتانولی و آبی قارچ اینوکوتیس لویس ) (n:3بر حسب
میلیگرم کوئرستیخ ار گرم پوار خشک عصار ()P>0/05
عصار آبی

عصار اتانولی

می ان فالونوئید

عصار متانولی

می ان فالونوئید

بهاستآمد از

ج ب

من نی استاندارا
(میلیگرمبرمیلیلیتر)
0/007±0/0003

می ان فالونوئید

بهاستآمد از

بهاستآمد از

ج ب

من نی استاندارا
0/0097 ± 0/0001

ج ب

من نی استاندارا

(میلیگرمبرمیلیلیتر)
0/426±0/002

غلظت
(میکروگرم
برمیلیلیتر)

(میلیگرمبرمیلیلیتر)
0/534±0/007

0/558± 0/010

0/0108± 0/001

2000
می ان
فالونوئید کل

3 /5

5 /4

4/85

ار  1گرم
عصارۀ قارچ
(میلیگرم
برگرم)

اثر آنتیاکسیدانی عصارهها :ظرفیت آنتیاکسیدانی
عصارۀ قارچ به رو

ح

راایکا های آزاا DPPH

عصییییار ها ار بییییازۀ غلظتهییییای  312/5تییییا 5000
میکروگرمبرمیلی لیتر ار جدو  4اید میشوا.

ارزیییابی شیید .ار ایییخ رو  ،ارصیید مهییار  DPPHار

اثوور ضوودباکتریایی عصووارههووا :نتییایج بررسییی اثییر

غلظت های مختلف آسکوربیک اسیید (شیاهد مثبیت) و

ضدباکتریایی به رو

رقیق سازی ار چاهک (پلیت 96

عصار ها به است آمد IC50 .آسکوربیک اسید برابیر بیا

خانییهای) ار جییدو  5ارائییه شیید اند؛ مییی ان  MICو

 4/94میکروگرم برمیلی لیتییر بییوا .ارصیید مهییار و IC50

 MBCعصییار های متییانولی و اتییانولی ار ایییخ رو
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تقریباً برابر بوا .عصار های متانولی و اتانولی با غلظیت

ایخ قارچ مقاوم بواند .اثر عصار های متانولی و اتانولی

 50میلیگرمبرمیلی لیتیییر خاصییییت مهارکننیییدگی بیییر

بر باکتریهای گرم مثبت اسیتافیلوکوکوس اورئیوس و

بییاکتری سییواوموناس آئروژینییوزا ااشییتند؛ ولییی ار

باسیلوس سوبتیلیس مشیابه یکیدیگر و  MICآنهیا برابیر

غلظییت هییای بیشییتر ،اثییر کشییندگی روی ایییخ بییاکتری

 25میلیگرمبرمیلیلیتیییییر و  MBCآنهیییییا برابیییییر 50

نداشییتند .بییاکتری اشریشیییا کلییی بییا  MICبرابییر 25

میلیگرمبرمیلیلیتییر بییوا .اسییترپتوکوکوس موتییانس بییا

میلیگرمبرمیلی لیتییییییییییییر و  MBCبرابییییییییییییر 50

 MICبرابر  12/5میلیگرمبرمیلیلیتر و  MBCبرابیر 25

میلیگرمبرمیلی لیتییییر بیشییییتریخ حساسیییییت را بیییییخ

میلیگرمبرمیلیلیتر حساستر از سایر باکتریهیا نسیبت

باکتری های گرم من ی نسبت بیه عصیار های متیانولی و

به عصار های متانولی و اتانولی بوا.

اتانولی ااشت؛ هر سه باکتری گرم من ی به عصارۀ آبیی
جدو  -4می ان ج ب ار  517نانومتر ،ارصد مهار  DPPHو ( IC50برحسب میکروگرمبرمیلیلیتر) عصار های اینوکوتیس لویس
عصارۀ آبی

عصارۀ متانولی

عصارۀ اتانولی

غلظت عصار بر حسب

ارصدمهار

ج ب

62/84

0/327±0/01

84/56

43/47

0/498±0/02

79/95

0/203±0/01

36/09

0/563±0/02

54/71

0/399±0/01

74/00

30/09

0/608±0/02

45/4

0/498±0/01

57/88

0/371±0/02

22/47

0/679±0/01

35/07

0/572±0/03

46/42

0/472±0/01

DPPH

ارصدمهار

ج ب
0/136±0/009

90/91
86/03

0/123±0/01
0/229±0/04

1250
625
312/5

DPPH

3311/25

ارصدمهار

ج ب

میکروگرمبرمیلیلیتر

0/080±0/01

5000
2500

DPPH

555

1003

)IC50(µg/ml

جدو  -5می ان  MICو  MBCعصار های قارچ اینوکوتیس لویس بر باکتریها (بر حسب میلیگرمبرمیلیلیتر)؛ عالمت :-بدون اثر ضدباکتری
عصار

عصارۀ اتانولی

عصارۀ آبی

عصارۀ متانولی

کانامایسیخ

DMSO(5%)DW

باکتری

MIC

MBC

MIC

MBC

MIC

MBC

MIC

MBC

-

Pseudomonas aeruginosa
ATCC 9027
Acinetobacter
baumanniBAA747

50

-

50

-

-

-

0/625

1/25

-

50

100

50

100

-

-

0/01

0/03

-

Escherichia coli ATCC8739

25

50

25

50

-

-

0/004

0/009

-

Staphylococcus aureus
ATCC25923

25

50

25

50

100

-

0/07

0/156

-

Bacillus subtilis ATCC6633

25

50

25

50

100

-

0/001

0/002

-

Streptococcus
mutansATCC35665

12/5

25

12/5

25

100

-

0/03

0/07

-

نتایج بررسی کروماتوگرافی  :HPLCباتوجهبیه اینکیه

عصارۀ متیانولی بیرای تج ییهوت لیل ار آزمیون HPLC

مقاایر پلیفنل و فالونوئید ار عصارۀ متانولی بیشتر بیوا،

ای وکراتیک ار سیه

است اا شد.آزمون  HPLCبه رو

فصلنامه علمی زیستشناسی میکروارگانیسمها ،سا نهم ،شمار  ،35پایی 1399
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ایو میوج بیهاور همزمیان انجیام شید .ایو موجهییای

پاراکوماریکاسید ،رزورسینو  ،کیاتچیخ ،کافئیکاسیید

است اا شییید و زمیییان بیییازااری 14آسکوربیکاسیییید،

و سیرینجیکاسییید کییه اسییتاندارا ار پییژوهش حاضییر

سالیسیلیکاسییییییید ،وانیلیکاسییییییید ،کوئرسییییییتیخ،

بواند ،ار شکل  1و جدو  6گ ار

شکل  -1نمواار  HPLCترکیبات استاندارا بر اساس ترتیب آنهاار سه او موج  370 ،254 ،280به رو
ار جدو  6گ ار

شد اند.

ای وکراتیک (زمان بازااری اقیق آنها

شد است) :A .آسکوربیک اسید :B ،کاتچیخ :C ،کافئیکاسید :D ،رزورسینو  :E ،سیرینیجیکاسید :F ،وانیلیکاسید:G ،

پاراکوماریکاسید :H ،سالیسیلیکاسید : I ،کوئرستیخ

جدو  -6استانداراهای است اا شد ار  HPLCار پژوهش حاضر
او موج(نانومتر)

زمان بازااری (اقیقه)

ترکیب استاندارا

280

3/27

Ascorbic acid

280

4/55

Catechin

280

5/18

Caffeic acid

280

5/83

Resorcinol

280

6/16

Syringic acid

280

8/05

Vanillic acid

280

10/38

P-coumaric acid

280

16/33

Salicylic acid

280

21/56

Quercetin

بررسی اثر ضدباکتریایی و آنتیاکسیدانی عصار های قارچ پلیپور اینوکوتیس لویس و ارزیابی ترکیبات فنلی آن  /عباس فرازمند و همکاران
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ترکیباتی که ار او میوج و زمیان بیازااری مشیابه

بررسی شد  ،پینج ترکییب آسکوربیک اسیید ،کیاتچیخ،

با ترکیبات استاندارا ار نمواار عصارۀ قیارچ بیه اسیت

رزورسییینو  ،کافئیک اسییید و وانیلیکاسییید ار عصییارۀ

آمدنیید ،ار شییکل  ،2الییف و ب و جییدو  7مشییخص

متانولی ایخ قارچ وجوا ااشتند.

شیید اند .نتییایج نشییان ااانیید از میییان نُییه اسییتاندارا

شییکل  -2الییف .نمییواار  HPLCقییارچ اینوکییوتیس لییویس بییر اسییاس زمییان بییازااری :A .آسکوربیکاسییید :B ،کییاتچیخ :C ،کافئیکاسییید:D ،
رزورسینو  :F ،وانیلیکاسید (سه او موج  280 ،254و  370نانومتر ،رو
بهاور ت کیکشد

ای وکراتیک) .ب .ب رگنمایی پیکهای نمواار  HPLCشکل الیف
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جدو  -7ترکیبات شناساییشد ار عصارۀ متانولی اینوکوتیس

نشان نمیاهند و صرفاً عصار های متیانولی و اتیانولی ار

لویس

غلظت  50میلیگرمبرمیلیلیتر  MICنسبت به ایخ باکتری

زمان

ترکیبات شناسایی شد

از خوا نشیان میاهنید .ار مطالعیۀ حاضیر ،باکتریهیای

280

3/38

Ascorbic acid

گرم مثبت ار برابر عصار ها حساسیت بیشتری نسیبت بیه

280

4/41

Catechin

باکتریهای گرم من ی نشان اااند .ار مطالعیۀ سیوای و

280

5/13

Caffeic acid

280

5/63

Resorcinol

همکییییاران نییییی فعالیییییت ضییییدباکتریایی قارچهییییای

280

8/06

Vanillic acid

او موج(نانومتر)

بازااری(اقیقه)

15

بازیدیومیست مختلف نشان ااا باکتریهیای گیرم مثبیت
نسبت بیه عصیار های قارچهیا حسیاستر از باکتریهیای
گرم من یاند ( )24کیه بیا نتیایج مطالعیۀ حاضیر مطابقیت

بحث
ابق گ ار های سازمان بهداشت جهیانی )،(WHO

اارا .باکتریهییای گییرم من ییی اارای غشییای خییارجی

مقاومییت باکتریهییا بییه آنتیبیوتیکهییا ممکییخ اسییت

حاوی لیپوپلیساکاریدند که آنهیا را نسیبت بیه برخیی از

بهزوای به ب ران بهداشت عمومی تبدیل شیوا .امیروز ،

ترکیبییات ضییدباکتریایی مقییاوم میییکنیید؛ ایییخ مطلییب

اثربخشییی آنتیبیوتیکهییای موجییوا ار بییازار بییهاور

حساسیت بیشتر باکتریهای گرم مثبت ار مقایسه با انواع

چشمگیری کاهش یافته و توسعۀ ااروهیای جدیید بیرای

گرم من ی را نسبت به عصارۀ قارچ توجییه میکنید (–25

ارمییان باکتریهییای مقییاوم بییه آنتیبیوتیکهییا بهسییرعت

)27؛ همچنییییخ ار پیییژوهش حاضیییر ،عصیییارۀ آبیییی

ارحییا پیشییرفت اسییت ( .)22ار سییا های اخیییر ،منییابع

اینوکیییوتیس لیییویس تنهیییا باعییی

اارویی ابیعی بسییاری اسیت اا شید اند و ار اییخ مییان،

باکتریهیای گیرم مثبیت شید ،ولیی خاصییت کشییندگی

قارچها با تنوع زیستی و تنوع متابولیتی زیاای کیه اارنید

( )MBCروی آنها نداشت.

مهیییار رشییید ()MIC

16

میتوانند بهشیکل منیابع جدیید ضیدباکتریایی جیایگ یخ

ار پییژوهش گالموکلیجییا و همکییاران ،خاصیییت

شوند ( 2و  .)23ار پژوهش حاضر برای نخستیخبار ،آثار

ضیییدباکتری عصیییار های اتیییانولی و آبیییی اینونوتیییوس

ضدباکتریایی قارچ بازیدیومیسیتی اینوکیوتیس لیویس از

اوبلیگییوس 17روی چهییار بییاکتری گییرم مثبییت و چهییار

خانوااۀ قارچهای ماکرومیستی هایمنوکتاسه بررسی شد؛

باکتری گرم من ی بررسی شید و  MICو  MBCآنهیا ار

اعضای ایخ خانواا آثیار ااروییی شناختهشید ای اارنید

عصییارۀ اتییانولی بیییخ  1/5تییا  6میلیگرمبرمیلیلیتییر و ار

( )3و آثیییار ضیییدباکتری و آنتیاکسییییدانی از اعضیییای

عصییارۀ آبییی  0/75تییا  3میلیگرمبرمیلیلیتییر بییوا کییه

گونههای متعدا ایخ خانواا بهویژ فلینوس و اینونوتوس

ارمقایسه با مطالعۀ حاضر نشان میاهد اثر ضیدباکتریایی

شد است .نتایج پژوهش حاضیر نشیان ااانید از

عصییار های مشییابه اینونوتییوس اوبلیگییوس قییویتر از

میییان باکتریهییای بررسیشیید  ،بییاکتری سییواوموناس

اینوکییوتیس لییویس اسییت ( .)28خاصیییت ضییدباکتری

گ ار

آئروژینوزا  ATCC 9027بیشتریخ مقاومت را نسیبت بیه

عصییارۀ متییانولی فلینییوس ریموسییوس 18روی سییویههای

عصار های قارچ اینوکوتیس لیویس اارا و هیچکیدام از

باکتریهای بیماریزا ازجملیه سیواوموناس آئروژینیوزا،

عصار ها خاصیت  MBCنسبت بیه اییخ بیاکتری از خیوا

اشریشیییا کلییی ،اسییتافیلوکوکوس اورئییوس و باسیییلوس

بررسی اثر ضدباکتریایی و آنتیاکسیدانی عصار های قارچ پلیپور اینوکوتیس لویس و ارزیابی ترکیبات فنلی آن  /عباس فرازمند و همکاران

سوبتیلیس ار پژوهش شیینا 19و همکیاران گی ار

11

شید

1003و  3311/25میکروگرمبرمیلیلیتر بیوا .ار پیژوهش

اسیت ( .)29هیور 20و همکییاران اثیر ضیدباکتری عصییارۀ

ابناث 27و همکاران خاصیت آنتیاکسییدانی عصیار های

متیییانولی فلینیییوس لینتئیییوس 21را بیییا  MICبرابیییر 500

مختلف اینونوتوس اوبلیگیوس گی ار

میکروگرمبرمیلیلیتییر روی اسییتافیلوکوکوس اورئییوس

آنتیاکسیدانی عصار ها رابطۀ مسیتقیمی بیا غلظیت آنهیا

کرا انید ( .)30ار مطالعیهای

29

مقاوم به متیسیلیخ گی ار

شید و خاصییت

ااشییت ( .)34ار مطالعییهای ایگییر ،جانییگ 28و لییی

ایگر ،بلسار 22و همکاران خاصیت ضدباکتری قارچهای

خاصیییت آنتیاکسیییدانی پلیفنلهییایی نظیییر هیسییپیدیخ،

پلیپور فلینوس سویتنیا 23و فلینوس مریلییی 24را بیا میی ان

هی ولومیخ بیی ،30کافئیکاسیید و ایگیر ترکیبیات فنلیی

 MICبرابیییر  0/71تیییا  1/42میلیگرمبرمیلیلیتیییر روی

موجوا ار قارچهای اینونوتوس زرانتیکوس 31و فلینیوس

کرا انیید ( .)31ار

کرا انیید ( )37–35کییه ار آزمییون

بییاکتری اسییینتوباکتربومانی گیی ار

لینتئییوس را گ ی ار

پژوهش ندلکوسکا 25و همکاران ،اثر ضدباکتری عصیارۀ

 HPLCمطالعۀ حاضر ،ترکییب کافئیکاسیید ار عصیارۀ

متییییانولی فلینییییوس ایگنیییییاریوس 26بییییر باکتریهییییای

متییانولی تشییخیص ااا شیید؛ ار پییژوهش ایگییری نییی

سواوموناس آئروژینوزا ،اشریشیا کلی ،استافیلوکوکوس

خاصیییت آنتیاکسیییدانی عصییارۀ متییانولی و پلیفنلهییای

اورئوس و باسیلوس سوبتیلیس با MICهای بیهترتیب ،10

اینونوبلیخ 32و فلیگریدیخ33جداشد از قیارچ اینونوتیوس

شیید اسییت؛ ار

شید اسیت ( .)38اای 34و همکیاران

 2/5 ،5 ،5میلیگرمبرمیلیلیتییر گ ی ار

اوبلیگوس گ ار

مطالعۀ آنها مانند پژوهش حاضر ،اثر ضدباکتری عصیارۀ

ار سا  ،2010خاصیت آنتیاکسیدانی هیسپیدیخ موجوا

متانولی بر باکتریهای گیرم مثبیت بیشیتر از باکتریهیای

ار گونههای فلینوس را گی ار

گیییرم من یییی بیییوا ( ،)32ولیییی میییی ان  MICو MBC

نتییایج پژوهشهییای یااشیید بییا نتییایج پییژوهش حاضییر

عصار های قارچهای یااشید بیا نمونیۀ آزمایششید ار

مطابقت اارند ،ت اوتهیایی ار مقیدار  IC50آنهیا وجیوا

پژوهش حاضر ت یاوت ااشیت کیه از ت یاوت ار نیوع و

اارند که به نظر میرسد از ت اوت ار نیوع متابولیتهیای

مقدار متابولیتهای موجوا ار هر گونه ناشی میشوا.
آنتیاکسیییییدانها توانییییایی حیییی

یییییا کییییاهش

هر قارچ و رو

کرا انید ( .)39اگرچیه

عصار گیری ناشی میشوند.

پییژوهش آبییوگری 35ار سییا  2013نشییان ااا رو

راایکا های آزاا را اارنید و میانع بیماریهیای اژنراتییو

استخراج ،نوع حال و نوع گونۀ قارچ بر می ان اسیتخراج

سییاا ای

متابولیتهییای ثانویییه اثییر میگیی ارا و مقییدار فنییل و

برای تعییخ فعالیت آنتیاکسیدانی ترکیبات مختلف است

فالونوئید کل ار عصار ها باتوجهبه حال های مختلف و

( .)33ار بررسیییی حاضیییر ،خاصییییت آنتیاکسییییدانی

گونههای قارچهای مختلیف ت یاوت زییاای اارا؛ بیرای

عصار های مختلف قارچ اینوکوتیس لویس بررسی شید.

نمونه ار برخی مطالعهها ،می ان فنل کل عصیارۀ متیانولی

نتایج نشان اااند عصار های متانولی و اتیانولی خاصییت

یک قارچ بیشتر است و ار قارچ ایگیر ،میی ان فنیل کیل

آنتیاکسیدانی قویتری نسیبت بیه عصیارۀ آبیی اارنید و

عصارۀ اتانولی ار مقایسه با ایگر عصار ها بیشتر اسیت و

آزمون آماری نی ایخ نتایج را تأیید کیرا؛ همچنییخ IC50

ایییخ ت اوتهییا نشییان میاهنیید اسییتخراج متابولیتهییای

عصار های متانولی ،اتانولی و آبی بهترتیب برابر بیا ،555

قارچها استورعملهای مت اوتی اارا که بیه نیوع قیارچ،

میشییوند .رو

رنگسیینجی ) ،(DPPHرو
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گرو و جنس آن نی بستگی اارا و به پژوهشهای بیشتر

ضییدباکتریایی قییارچ اینوکییوتیس لییویس را میتییوان تییا

ار ایخ زمینه نیاز است ( .)40ار مطالعۀ حاضر ،مقدار فنل

حدی به ترکیبات فنلیی آن نسیبت ااا ،امیا پژوهشهیای

و فالونوئییید کییل ار عصییارۀ متییانولی ار غلظتهییای

بیشتری ار ایخ زمینه الزم است.

مییان

پژوهشهای چندانی ار زمینۀ ویژگیهیای ترکیبیات

مختلف بیشتر از او عصیارۀ ایگیر بیوا و اخیتال

آنها معنااار بوا؛ همچنیخ ارتباط مستقیمی بیخ می ان فنیل

زیسییتفعا قارچهییای خییانوااۀ هایمنوکتاسییه ار ایییران

و فالونوئید با میی ان اثیر آنتیاکسییدانی و ضیدباکتریایی

انجام نشد اند .احسانیفرا 38و همکیاران پتانسییل کنتیر

عصییار ها وجییوا ااشییت کییه ایییخ نسییبت ار مطالعییههای

هیپرتریگلیسیریدمی و نی تنظیم انسولیخ را با اسیت اا از

ایگر نی نشان ااا شد است ()41؛ باوجواایخ ،م توای

عصارۀ آبی قارچ اینوکیوتیس لیویس گی ار

کل ترکیبیات فنلیی بیهتنهایی معییار اقییق و ثیابتی بیرای

( 13و )14؛ بهاوریکه تیمار مو ها با عصارۀ آبیی اییخ

اثبات قدرت آنتیاکسیدانی و ضیدباکتریایی ییک نمونیه

قارچ سبب کاهش سطوح تریگلیسیرید ار سرم خیون و

نیست ،بلکه ماهیت ،نیوع و میی ان ترکیبیات من یرا فنلیی

سطح آن یم کبدی  ASTو کاهش ن یو لکوسییتها ار

نمونه شاخص قدرت آنتیاکسیدانی و ضیدباکتریایی آن

بافت کبد میشوا ()13؛ ازایخرو ،به نظیر میرسید انجیام

بییییه شییییمار میآینیییید .ار پییییژوهش حاضییییر ،رو

پژوهشهییای بیشییتر ار زمینییۀ ویژگیهییای اارویییی ایییخ

کروماتوگرافی  HPLCاست اا و باتوجهبه اسیتانداراهای

قارچ ضروری است.

کرا انید

انتخییییابی ،حضییییور تعییییداای از ترکیبییییات فنلییییی و
آسکوربیکاسید ار عصیارۀ متیانولی اییخ قیارچ بررسیی

نتیجهگیری

نتایج مطالعیۀ حاضیر نشیان ااانید قیارچ اینوکیوتیس

شد.
ترکیباتی که ار آزمون  HPLCعصارۀ متانولی قیارچ

لییویس عملکییرا آنتیاکسیییدانی و ضییدباکتریایی اارا و

اینوکییوتیس لییویس ار پییژوهش حاضییر تشییخیص ااا

اارای ترکیبییییات فنلییییی و آسکوربیکاسییییید اسییییت.

شییییدند ،عبارتنیییید از :آسکوربیکاسییییید ،کییییاتچیخ،

عصیییار های متیییانولی و اتیییانولی اثیییر ضیییدباکتریایی و

رزورسیییینو  ،وانیلیکاسیییید وکافئیکاسیییید .ویژگیییی

آنتیکسیدانی قویتری نسیبت بیه عصیارۀ آبیی اارنید و

ضییدباکتریایی و آنتیاکسیییدانی کافئیکاسییید،کاتچیخ،

مقییدار ترکیبییات فنلییی و فالونوئییید کییل آنهییا نسییبت بییه

رزورسینو ( )45–42و آسکوربیکاسیید ( 46و  )47ار

عصیییارۀ آبیییی بیشیییتر اسیییت .ویژگیییی ضیییدباکتریایی

شید اسیت .ار

اینوکوتیس لویس را تا حدی میتوان به میی ان ترکیبیات

مطالعۀ نوواکا 36ار سا  2015و آلوس 37ار سیا ،2013

فنلی آن نسیبت ااا .ترکیبیات ضیدباکتریایی موجیوا ار

ویژگیهای ضدباکتریایی فنل کل و چنید ترکییب فنلیی

قارچهییا پتانسیییل ارزشییمندی بییرای کییاربرا بهشییکل

ماننییییید وانیلیکاسیییییید و مشیییییتقات سینامیکاسیییییید

آنتیبیوتیکهییای جدییید ار ارمییان ع ونتهییا اارنیید؛

(فرولیکاسید ،کوماریخ ،و کافئیکاسیید) شناساییشید

همچنیخ میتوان از آنها بهشکل آنتیاکسیدانهای ابیعی

ار چند قارچ ماکرومیست روی باکتریهای گیرم مثبیت

اسییییت اا کییییرا .بییییدیهی اسییییت بییییهمنظور اراحییییی

شیید اند ( 1و )48؛ بنییابرایخ ،ویژگییی

آنتیبیوتیکهییا وآنتیاکسیییدانها از گونییههای مختلییف

پژوهشهای مختلف بررسیی و گی ار

و من ییی گیی ار
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Reactive Oxygen Species (ROS)
BHA)Butylated Hydroxyl Anisole
3- Inocutis levis (P. Karst.) Y.C. Dai
4- Hymenochaetales
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