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مروری بر کاربرد قارچ دارویی گانودرما در صنایع آرایشی و بهداشتی
 ----يک سطر فاصله -----گیتی حسن پورفرد* ،1مجید عزیزی ،2زهرا عزیزی داغیان ،3امیرعلی صلواتی

نیک4

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ،دانشگاه فردوسی مشهد.
 -2استاد گروه علوم باغبانی و فضای سبز ،دانشگاه فردوسی مشهد.
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد ،مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ،دانشگاه فردوسی مشهد.
 -4دانشجوی کارشناسی ،مهندسی علوم باغبانی ،دانشگاه فردوسی مشهد.
* -نويسنده مسئولazizi@um.ac.ir :

چکیده
خواص دارويی بینظیر قارچها طی قرنها ،آنها را برای مصارف غذايی ،دارويی و آرايشی و
بهداشتی مورد توجه قرار داده است .گانودرما لوسیدوم ( ،)Ganoderma lucidumيکی از
مشهورترين قارچهای دارويی است که به علت وجود ترکیبات فعال زيستی مانند پلیساکاريدها،
ترپنوئیدها ،آلکالويیدها ،آنزيمها و پروتئینها در درمان بسیاری از بیماریهای مزمن (مانند
انواع سرطانها ،ايدز و غیره) موثر است .همچنین خواص ضداکسیدانی و ضدالتهابی گانودرما
باعث راهيابی آن به صنايع آرايشی و بهداشتی شده است .اهمیت اقتصادی اين صنايع و تقاضای
روزافزون آنها برای تولید محصوالت سالم و بادوام باعث افزايش توجه به کاربردهای گانودرما
لوسیدوم در صنايع آرايشی و بهداشتی گرديده است .از اين رو ،مطالعه حاضر از طريق بررسی
منابع گردآوری شده از پايگاههای علمی  Springer Linkو Google Scholar, Science
 directبه بیان کاربردهای قارچ گانودرما لوسیدوم در صنايع آرايشی و بهداشتی و معرفی برخی
محصوالت آن پرداخته است

مقدمه
قارچ گانودرما لوسیدوم گونهای از رده  Agaricomycetesو خانواده Ganodermataceae
است ) (Kim et al. 2016که از حدود  2000سال پیش نقش مهمی در فرهنگ پزشکی چین
و ژاپن ايفا کرده است ) .(Bijalwan et al. 2020در چین و ژاپن به ترتیب اين قارچ را
لینگزی و ريشی مینامیدند ) (Li et al. 2019و آن را به عنوانهای قارچ جاودانی ،گیاه روح-
بخش و گیاه آسمانی میدانستند ) .(Bijalwan et al. 2020نام گانودرما از واژه يونانی
"ganosروشنايی""sheen(shining) ،درخشان" و "dermaپوست" گرفته شده است
).(Kim et al. 2016

شکل ظاهری قارچ:
• لوبیايی شکل با پايهای معموالً به صورت جانبی
• سطح بااليی بازيديوکارپ دايرههای متحدالمرکزی وجود دارد که به رنگهای قهوهای
نارنجی ،قرمز ،بنفش ،سیاه–قهوهای با حاشیهای سفید يا زرد تا قهوهای قرمز ديده میشوند.
• سطح زيرين بازيديوکارپ دارای  4تا  5منفذ گرد در هر میلیمتر است
• تصوير قارچ گانودرما لوسیدوم در شکل  1نشان داده شده است.
پ

ب

الف

کاربردهای قارچ گانودرما در تولید محصوالت آرایشی و بهداشتی
 .1حفاظت پوست
• آبرسانی (مرطوب کنندگی) :آبرسانی سرعت از دست دادن رطوبت پوست را
کاهش میدهد و چروکهای ريز را کم میکند.
• ضد پیری :عامل اصلی ايجاد چین و چروک ،کاهش پروتئین ساختاری در اليه
درمال پوست است .محصوالت آرايشی ضد پیری به دنبال ترمیم و حفاظت از
سیستمهای ترمیم و نگهداری بدن هستند که فعالیتهای ضداکسیدانی تاثیر به-
سزايی در آن دارد )(Krobthong et al. 2021
• سفیدکنندگی :مالنین رنگدانه سیاه سنتز شده از تیروزين است که به وسیله
مالنوسیتهای اپیدرمال ،تعیینکننده رنگ پوست و مو است .تیروزيناز يکی از
آنزيمهای اصلی انحصاری برای بیوسنتز مالنین است .قارچ گانودرما لوسیدوم
دارای قابلیت مهار فعالیت تیروزيناز را بدون هیچ گونه سمیتی بر ضد
فیبروبالست انسان است )(Kim et al. 2016
 .2حفاظت و سالمت مو قارچ گانودرما در محصوالت آرايشی مو به منظور تغذيه مو به کار
می رود و خاصیت ضد پیری دارد ).(Hyde et al. 2010
نام و عملکرد بعضی از محصوالت آرايشی و بهداشتی حاوی عصاره قارچ گانودرما در جدول 1
آورده شده است.
جدول  -1تعدادی از محصوالت آرایشی و بهداشتی شامل عصاره قارچ گانودرما و عملکرد آن

نتیجه گیری
بررسی منابع در دسترس نشان داد که قارچ گانودرما لوسیدوم به دلیل دارا بودن ترکیبات فعال
زيستی به خوبی پاسخگوی نیازهای صنايع آرايشی و بهداشتی در خصوص کمک به حفظ
شادابی و سالمت پوست و مو بوده است و محصوالت آرايشی و بهداشتی متنوعی از عصاره اين
قارچ دارويی تهیه و عرضه گرديده است .لذا ضروری است در ايران نیز به تولید اين فراورهای
سودمند توجه ويژهای مبذول گردد.
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