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 چکیده

اکستتیکایی  ج اتترا  ای از ترکیبات فنلی هستتدنک کج و م متردر ت ترکیبات تیدیالعادهگیاهان منبع فوق: زمینه مطالعاتی

ستتتازی استتتدرراا ترکبات فنلی م خاصتتتین ،  تینجگایود ما لوستتتیکم اکستتتیکایی  میک.  ا تووج  ج خاصتتتین تیدیمی

سکتیدی ضرم ی  ج یظر میر سیکایی تن  سی  تینج :هدف .اک سدرراا ا ت تحقیق  ج منظو   ر  ارا ط ا صا ه از سازی  ع

اکستتیکایی تن  ج  مغ قرقا ی ایما   ر می ان ترکیبات فنولیک م تیدی (Ganoderma Lucidum) گایود ما لوستتیکم قا چ 

سج مدغیر  ک ت منظو  : روش کارک. ا سی تاثیر  صک  ۵۰/۵۰یوع حالل )تب، مدایول م ترکیب  ر  ، ۱۲) دمحالل(، زماند 

اکسیکایی )ا ز ا ی فعالین ترکیبات فنلی م تیدیگراد(  ر می ان اسدرراا د وج سایدی ۴۰م  ۳۰، ۲۰) ساعن( م دما ۴۸م ۳۰

 ج  مغ قرقا ی ایما  اک. از  مغ سطح پاسخ  ج منظو  طراحی گایود ما لوسیکم  از قا چ  (DPPH)ِمتا   اد کال تزاد 

م حکاکثر ترکیبات  mg g ۰۸/۲۱-1 االتر ت می ان فنل کل نتایج: اتترا ط استتدرراا استتدراده گرد ک. ستتازیتیرا ها م  تینج

 ج  مغ  گایود ما لوستتیکم عصتتا ه استتدرراا اتتکه از د   1-ml mg  ۴۰۹/۲  (50ICتر ت می ان اکستتیکایی )پا یتتیدی

یدا ج گراد م استتتدراده از حالل مدایول مدتتتاهکه گرد ک. د وج ستتتایدی ۴۰ستتتاعن، دمای  ۴۸قرقا ی د  اتتترا ط زمایی 

سدیا ی  ج حکاکثر می ان فنل کل ) تینج  50IC (mg تر ت می انپا یتم ( mg g ۹۹۴۴/۲۰-1سازی تکی م هر مان  ا هکف د

 1-ml ۱۱۲۸/۲ د وج  ۴۰ستتاعن، دمای ۴۸ مدعلق  ج زمان استتدرراا گایود ما لوستتیکم از ( از عصتتا ه استتدرراا اتتکه

ارا ط  تینج  رای دسدیا ی  ج حکاکثر می ان ترکیبات فنلی  نهایی: گیرینتیجه ود.اسدراده از حالل مدایول  م گراد سایدی

ساعن م اسدراده  ۴۸گراد م زمان د وج سایدی ۴۰د  دمای  گایود ما لوسیکم م تیدی اکسیکایی اسدرراا اکه از عصا ه 

 ک.از حالل مدایول می  اا

 لوسیکم  گایود مااکسیکایی، فعالین تیدی مغ قرقا ی، ترکیبات فنلی، اسدرراا،  کلیدی: گانواژ
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  مقدمه

یقگ  ستتیا  متری از ه ا ان ستتال پیگ گیاهان دا م ی 

ها ا را د  حرظ ستتتالمدی م  تبود کیرین زیکگی ایستتتان

توان  ج خاصتتین ضتتک اکدر ا ی، ضتتک ایک کج مییروده

قا  ی م تیدی تا ااتتتتا ه ایگلی، ضتتتتک  یکایی تی اکستتت

گیاهان دا م ی . (۲۰۱۷)فاضتتلی یستتب م هرکا ان یرود

های ثایو ج م دا ای مواد موثره اساسی قنی از مدا ولین

کج  (.۲۰۱۸)دام ی م هرکا ان  از دا مها هسدنک  سیا ی

های ثایو ج مووود د  طی ستتتالیان گهاتتتدج مدا ولین

سان م اثرات وایبی  سی م کا  رد ت سدر گیاهان،  کلیل د

های اتتیریا ی  رای د مان کردر د  مقا ستتج  ا فرام ده

)فاضتتتلی  گیریکها مو د استتتدراده قرا  میاکثر  یرا ی

ها  کی از ایواع گیاهان قا چ (.۲۰۱۷یستتتب م هرکا ان 

سالیان اخیر عالقج محققیت  ا  سدنک کج د  طی  دا م ی ه

لب یروده قا چ ج خود و یک.  خاطر عطر م طعم ا ها  ج 

فرد خود  ج عنوان قها ی له ه د  یظر گرفدج ج منحصتتر  

ای طوالیی د  طب اتتترقی اتتتکیک م دا ای تا  ر جمی

 هسدنک.

ستتتالج از اتتتاخج قا  ی  ک گایود ما لوستتتیکم  قا چ

Basidiomycetes   مدعلق  ج کالسAgaricomycetes  ،

دج   Ganodermataceaeم خایواده  Ployporaceae استتت

ا ت قا چ دا م ی موثر از (. ۲۰۱۷)  ت م هرکا ان استتن 

ستتتال پیگ د  کدتتتو های اتتترق تستتتیا  ۲۰۰۰حکمد 

سن  طو  کج د  کدو  ژاپت موسو   ج  اکه ا اناخدج 

Reishi ا  تتMannetake ه ا  ستتتتالتتج( م د  )قتتا چ ده

 Ling Chih ،Lingهای کدتتتو های  یت م کره  ج یا 

Chu  مLing Zhi م رتس  )قا چ فنایاپه ر( اترت دا د (

۲۰۰۴ .) 

یکم خواص دا مئی  ما لوستتت یل موود ج   گایود  دل

ترکیبتتات فعتتال ز ستتتدی م حتتائ  اهریدی متتاینتتک پلی 

مینج، تری ترپنوئیکها، ها، اسیکهای تساکا  کها، اسدرمل

سون ها م پپدیکها اتلکالوئیکها، پرمتئیت  (۲۰۰۶سن )پدر

                                                 
1 . Gas Chromatography Mass Spectrometry 

کج تریج   کا  کها از متردر ت ها م پلیترپتطو   ستتتا

یا ی مووود د   بات اتتتیر ما ترکی کج گایود  دک  هستتت

 یدتتتدر ت تحقیقات علری  ر  می تیتا صتتتو ت گرفدج 

گایود ما گلوکان مووود د  (. ۲۰۰۰استتتن )استتتدردس 

د اتتومووب تقو ن ستتیستتدم ا رنی  کن می یکم لوستت

کا ان  یگ م هر های ر نیت پلی(. ه۲۰۰۲)م کا  ک ستتتتا

وود د   لوستتتتیتتکم  مو یود متتا  خواص گتتا دا ای 

یکایی، ضتتتک اکدر ا ی، ضتتتکم رمستتتی م تیدی اکستتت

نکگی د   را ر ااتتتعج  ا دا ا میمحافظن نک م کن  ااتتت

پرمتئیت مووود د  تن دا ای فعالین ضتتکتومو  م ضتتک 

کا ان  ااتتتتکد ا ن می گائو م هر ما  (.۲۰۰۴) گایود 

ها، حامی ایواع مردلری از ترکیبات اامل کدون لوسیکم 

ها، اترها م هیک مکستتتی  ن ن ها، الکلاستتتدرها، الکدون

  (.۲۰۱۳ک تسکیت م هرکا ان  اامی

 ج تنتا ی دا ای  گایود ما لوستتیکم استتپو  مووود د  

سیکپالردیک، سدئا  ک، ا سیکا سیک تنیک   کولیت  داییت، ا ا

سدرمل می سیدو سدرمل م  دا اک ) ت  اتراکوزان، ا گو

کا ان  ین تیدی(. ۲۰۱۶م هر عال یکایی ف ما گایود  اکستتت

یکم  بات فنولی  ا خواص ج   لوستتت یل موود ترکی دل

م کیم م  ۲۰۰۰)د وتی م هرکا ان  یولوژ ک  اال استتتن 

  (.۲۰۱۵م سالدرلی م هرکا ان  ۲۰۰۸رکا ان ه

لی  ن ف لی  پ لوستتتیتتکم  رگ  یود متتا  عرتتکتتتا از  گتتا

فالممیوئیکها ی ماینک کوئرستتتدیت،  متیت، میرستتتیدیت، 

 مو  ت، هیستتتپر ک ت م یا یمیت تدتتتکیل اتتتکه استتتن

کا ان  کا ان  ۲۰۱۵)ستتتتالدرلی م هر م م لیمو ک م هر

۲۰۱۷ .) 

کا ان قا چ ۲۰۱۳) تستتتکیت م هر بات فنلی  ( می ان ترکی

یکم  ما لوستتت گاه  گایود  استتتدرراا اتتتتکه  ا دستتتد

گازی کل  ۳۴/۴ ا  GC/MS ۱کرمماتوگرافی  د صتتتک از 

یک قا چ گ ا غ یرود بات مووود د   یل دا ا ج  . ترکی دل

عکد م موثر م هر نیت ترک بات ودن اثرات دا م ی مد  ی

مو د تووج  گایود ما لوستتتیکم یظیر مووود، قا چ  ی
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دج استتتتنمحق کا ان  قیت قرا  گرف (. ۲۰۰۵)یقیبی م هر

گایود ما (  ج  ر سی کا  رد ۲۰۱۱) میناسپو م هرکا ان

د  تولیک ستتوستتیس ماهی دمدی پرداخدنک م  لوستتیکم 

سدراده از گایود ما مرحلج اکسیکاسیون   یان کردیک کج ا

تاخیر می یک  ا  ج  یکازدلیپ کا ان. ا (  ج ۲۰۱۱) لی م هر

های فی  کواتتتیریا ی ماستتتن حامی  ر ستتتی م  گی

سیکم  های پرداخدنک م  یان کردیک کج یرویج گایود ما لو

ماحامی  کا  ک مدا ای پلی گایود  های  اکدری ستتتتا

سدالکئیک  االتری  سکوز دج م ا سیکالکدیک  ا محدوای م  ا

ااهک می سبن  ج یرویج  اکی س ا (، ۲۰۱۵) ا م هرکا ان. 

یکم پرمتئینی  د   ر ستتتی عصتتتا ه  گایود ما لوستتت

کج  نک  ماد  افد یکم  گایود  ین  لوستتت خاصتتت دا ای 

سنتیدی ضک اکدر ا ی ا سیکایی م   قبادی م هرکا ان. اک

 –د صتتک مزیی  ۵/۰اثر وا گ  نی د   ر ستتی  (۲۰۱۸)

 مای ییدر ن د  یرویج گایود ما لوستتتیکم  مزیی پود  

عنوان ج   گایود ما لوسیکم های سوسیس، د  افدنک کج 

اکستتتیکایی م  ک گیاه دا م ی د  اف ا گ خاصتتتین تیدی

های ستتوستتیس  ستتیا  موثر عرل ضتتک میکرم ی یرویج

 . یرود

صا هاز  مغ سدرراا ع های گیاهی های مردلری  رای ا

ماینک فراصوت، ما کرمم و، سیال فوق  حرایی م قرقا ی 

سدراده می اتای فوقا الهکر، د  اود کج هر ککا  از  م

سدرراا سدنک  ا ترکیبات گیاهی دا ای توایا ی مدرامتی ه

کج  ج یرویج، یوع حالل مصتتترفی م اتتترا ط استتتدرراا 

کج محلول ما سدج اسن. د   مغ قرقا ی د  مکت زمایی

 ا یرویج د  تراس استتن، ایدقال ور  ترکیب مو دیظر از 

یج  ج حالل مصتتترفی صتتتو ت می گیرد. هر نیت یرو

م خصتتوصتتیات  افن ت ااستتدرراا ما ستتدج  ج ایکازه   

 ااتتتک.  ایکمان استتتدرراا د   مغ قرقا ی گیاهی می

های وک ک استتتدرراوی، عروما  االتر م یستتتبن  ج  مغ

سیب سنحرا تی یی  د  ا ت  مغ پائیت احدرال ت )  تر ا

 (. ۲۰۰۲میگ م هرکا ان 

                                                 
1 .Folin cio calto 

 ا تووج  ج مطالب فوق، هکف کلی از ا ت پ مهگ، 

گایود ما قا چ سازی ارا ط اسدرراا عصا ه از  تینج

 ر می ان ترکیبات ( Ganoderma Lucidum)لوسیکم 

 اکسیکایی تن  ج  مغ قرقا ی  ود.فنولیک م تیدی

 

 هامواد و روش

  مواد

یکم )قا چ  از  (Ganoderma Lucidumگایود ما لوستتت

حالل  رگ گیاهان دا مئی دایدتتتگاه تتران تتیج اتتتک. 

د صتتتک از اتتترکن پا س اتتتیری، ا ران  ۱۰۰مدایول 

از اتتترکن  ۱خر کا ی اتتتک. معرف فولیت ستتتیو کالدو

Merk تلران( م گالیک استتتیک، معرف دی فنیل پیکر ل(،

،)تمر کا(  Sigmaهیک از ت م کر نات ستتک م از اتترکن 

 تتیج گرد ک.

صاره  سیدومتهیه ع ستخراج  گانودرما لو به روش ا

 غرقابی 

استتدراده از  ا  گایود ما لوستتیکم از عصتتا ه استتدرراا 

(  ا ایککی اصتتتال  م  ج ۲۰۰۷) هرکا ان  مغ اتتتون م

گر  یرویج پود خدتتک اتتکه  ۲۰اتتر  ز ر ایما  اتتک. 

ما بن  گایود  های مو د یظر  ا حالل ۵ ج  ۱ ا یستتت

د صتتک حالل مدایول م تب (  ۵۰/۵۰)مدایول، تب، ترکیب 

را ها)وکمل اتتترا ه  ک(   ج حمم مطا ق  ا وکمل تی

ه  می های  کستتن تمک. ستتپس مرلو  ستتایکه اتتکیک

( قرا  گرفدنک م  دماها RHBمکل  RKI) هر ن مغناطیسی

سایدی ۴۰م  ۳۰، ۲۰) م  ۳۰، ۱۲های )گراد( م زماند وج 

سدرراا مطا ق  ا وکمل تیرا ها  رای تیتا  ۴۸ ساعن ( ا

ها  ا فراهم گرد ک. پس از طی زمان استتدرراا، عصتتا ه

های اکیک م عصا ه کاقه صافی ماترت ارا ه  ک صاف

نکه حاصتتتتل از حالل دکا توستتتط تبریرکن های تلی ا 

د وج  ۴۰( تحن دمای EKA overy 10)مکل   رخدتتتی

دکسایدی سپس  ا خ  FDB 5503کت ایمرادی )گراد م 

operun گراد خدک اکیک.  وج سایدید -۵۰( تحن دمای 
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 قدار کل ترکیبات فنلی عصارهم اندازه گیری

 ج  گایود ما لوسیکم مقکا  کل ترکیبات فنلی عصا ه 

گیری اک. د  ا ت  مغ سیوکالدو ایکازه مغ فولیت

د  حضو  ترکیبات فنولی د  محلول قلیا ی  معرف فولیت

کنک. اکت  یگ احیا اکه م  یگ ت ی د  محلول تولیک می

یایومدر توسط دسدگاه  ۷۶۵ ا میدوان د  طول موا 

ها،  ک تتیج عصا ه پس از .یرود یو ی تعییتسنجطیف

در میلی لی ۱۰،  ج حمم  دسن تمکهج های  گر  از عصا ه

های  قیق کرملیدر از عصا هیم ۵ سایکه اک م سپس 

اکه د  لولج های تزما گ مم ا   ردج اک.  ج محدوای 

هر لولج تزما گ  ک میلی لیدر از معرف فولیت سیو کالدو 

ج اف مده م   ٪۵/۷سک م میلی لیدر محلول کر نات ۸/۰م 

خو ی مرلو  گرد ک. پس ازگهان  ک ساعن د  دمای 

یایومدر خوایکه اک. از  ۷۶۵اتاق، وهب تن د طول موا 

 نکی  رای اسیک گالیک  ج عنوان  می معادلج منحنی د وج

اسدایکا د، مقکا  کل ترکیبات فنولیک  ر مبنای اسیک 

گر  م ترکیبات فنولی  ر حسب گر  گالیک  ر حسب میلی

 (. ۱۹۸۹گرد ک ) فریگ م هرکا ان  مزن خدک تعییت

 

 

 

 دی فنیل پیکریل   ارزیابی فعالیت مهار رادیکال آزاد با

 (DPPH)هیدرازین 

از  گایود ماتوسط الکدرمن   ا یک مژندادن اتم ه  یتوایا

گیری ایکازه DPPH ی یگ اکن محلول اتایول ی   قطر

 یبترک  ک یک از له پیکر ل -۱-فنیلدی۲م۲.  اک

اکن توسط  یاکج  ا اح  وده  ا  یگ  نرگ  کا پا  کالی اد

 یبات)ترک یک مژنه  اعناصر دهنکه الکدرمن 

ز د  یگ  یک از ته یکر لپ یلفن ی(  ج داکسیکاییتیدی

عصا ه از  یکرملیدرم ۵۰ منظو   ت.  کاودیم  لتبک

 ۱۳۵/۰میکرملیدر محلول مدایولی  ۱۰۰۰تماده اکه  ا 

 ترا های ااهک مرلو  اکیک. یرویج DPPHمیلی موال  

 .مراحل اسدرراا  ا  کمن اف مدن یرویج طی یرودیک
م  ج  یکها  ج مکت  ک دقیقج تکان داده اکسپس یرویج

ها دقیقج د  تا  کی قرا  داده اکیک م وهب یرویج ۳۰مکت 

 ،تکوالیدیکL 800 توسط دسدگاه اسپکدرمفدومدر مکل 

 صک قرائن اک م د یایومدر ۵۱۷  طول موا د تلران 

 ک تزاد  ا اسدراده از فرمول های  کالمتا  اکن  اد

 (.۲۰۱۳) ائو م هرکا ان  گرد کمحاسبج 

 

 گانودرما لوسیدوممتغیرهای مستقل و سطوح آنها به منظور استخراج عصاره از  -1جدول 
Table 1-Independent variables and their levels to extract from the Ganoderma Lucidum 

Coded levels Symbol Units Independent variables 

+1 0 -1 

3 2 1 A ...... aSolvent type  

40 30 20 B C° Temperature 

48 30 12 C h Time 

a Solvent type:1) Water: 100%, 2) Methanol:100%, 3) Water/Methanol: 50/50. 

 [                                         1فرمول ]

Percentage inhibition of DPPH   =
(Percentage of blank absorption −  Percentage of sample absorption)

Percentage of blank absorption
× 100 

 

  50IC اد کالی از فاکدو  وتن  ر ستتی  تدر فعالین تیدی

یان یاز  رای  ازدا یکگی کج   نکه می ان یرویج مو د ی کن

اک. د صکی  اد کال ۵۰ سدراده  سن، ا  50ICهای تزاد ا

دان سیل تیدیکردر ی ددر دهنکه پدای سیکایی  ی قلظن )اک

ولوگیری می ان ز تتادی از کری از یرویتتج قتتاد   تتج 

زاده ا راهیمخلیلی م )  ااتتکهای تزاد استتن( می اد کال

۲۰۱۵.) 

  تجزیه تحلیل داده ها

طراحی تیرا ها مطا ق  ا  مغ سطح پاسخ مکل  اکس 

 نکت  رای سج مدغیر مسدقل یوع حالل، زمان م دمای 
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تیرا  مطا ق  ا وکمل  ۱۵اسدرراا ایما  گرفن.  نا را ت 

طراحی اک م ترکیبات فنلی م فعالین ارا ه  ک 

اکسیکایی تیتا مو د ا ز ا ی قرا  گرفن.  ج منظو  تیدی

تم  ج م تحلیل داده ها م دسدیا ی  ج  ارا ط  تینج 

 ا هکف دسدیا ی  گایود ما لوسیکم اسدرراا عصا ه از 

اکسیکایی از  مغ  ج حکاکثر ترکیبات فنلی م فعالین تیدی

 ۱۶تب تما ی سطح پاسخ  اکس  نکت د  یر  اف ا  مینی

 مو د اسدراده قرا  گرفن.
 

 نتایج و بحث

شده از استخراج عصاره  IC 50میزان ترکیبات فنلی و 

  در شرایط مختلف گانودرما لوسیدوم
گایود ما عصا ه اسدرراا اکه از  IC 50می ان فنل کل م 

 ینی اکه د  ارا ط مردلف د  م مقاد ر پیگ لوسیکم 

، ۲گ ا غ اکه اسن.  ا تووج  ج یدا ج وکمل ۲وکمل 

مداهکه اک کج ارا ط مدرامت اسدرراا )دما، زمان م 

 یوع حالل( تاثیر معنادا ی  ر می ان کل ترکیبات فنلی م

گایود ما از عصا ه اسدرراا اکه اکسیکایی تیدی

کج می ان کل ترکیبات فنلی داان.  طو ی لوسیکم 

 د  محکمدهگایود ما لوسیکم   از عصا ه اسدرراا اکه

 ml mg-1محکمده  د   50ICم mg g-1 ۰۸۹/۲۱تا  ۲۴۴/۷

دما مدغیر  ود. یدا ج یدان داد  ا اف ا گ  ۳۶۹/۸تا  ۴۰۹/۲

 ۴۸ ج ۱۲)(، زمان اسدرراا گرادد وج سایدی ۴۰ ج  ۲۰)

اسدراده از حالل مدایول یسبن  ج اسدراده از ( م ساعن

 یدا اثر معنی ،تب م مدایول ۵۰/۵۰حالل تب م مرلو  

)۰۵/۰(P≤ می ان اسدرراا کل ترکیبات فنلی م  اف ا گ  ر

 داان.  گایود ما لوسیکم از  IC50کاهگ می ان 

می ان کل ترکیبات فنلی عصا ه اسدرراا اکه  االتر ت 

د وج ۴۰دمای د   mg g ۰۸۹/۲۱-1لوسیکم  گایود مااز 

توسط حالل  ساعن ۴۸ اسدرراا ، زمانگرادسایدی

 mgمی ان ترکیبات فنلی اسدرراا اکه  م کردر تمدایول 

1-g ۲۴۴/۷   اسدرراا ، زمانگرادد وج سایدی۳۰دمای د 

 توسط حالل تب مداهکه گرد ک.  ساعن۱۲

د  عصا ه اسدرراا اکه از   IC50 االتر ت د صک

د وج  ۲۰دمای د   ml mg ۳۶۹/۸-1لوسیکم   گایود ما

ساعن توسط حالل تب م  ۳۰ اسدرراا ، زمانگرادسایدی

از د  عصا ه اسدرراا اکه  IC 50می ان  تر تپا یت

د وج  ۴۰د  دمای  ml mg ۴۰۹/۲-1لوسیکم   گایود ما

ساعن توسط حالل  ۴۸ اسدرراا زمانگراد م سایدی

  . ج دسن تمکمدایول 

د  گیاهان ترکیباتی موود دا د کج دا ای ساخدا  

گویاگویی هسدنک. اسدرراا ترکیبات مووود د  گیاهان  ج 

عوامل مدعکدی ما سدج اسن کج متردر ت تن، یوع حالل 

 (. ۲۰۱۵زاده )خلیلی م ا راهیم م  مغ اسدرراا اسن

دا ای  ک  ا  یددر از  ک کج  ها ترکیباتی هسدنکفنول

 گرمه هیک مکسیل دا یک کج  ج  ک حلقج ت مماتیک

فضا ی،  ایک کج ا ت ساخدران)قیرقطبی( مدصل اکه

کنک.  نا را ت اان مدرا   میها  ا مطا ق  ا قطبینفنول

توایک  ج مسیلج ساخدران ها د  حالل، میحاللین فنول

لی )پیویک ملکوفضا ی )قطبی م قیرقطبی( م ییرمی  یت

اود توضیح هیک مژیی( کج  یت تیتا  ا حالل ا ماد می

 (.۲۰۱۳)گاالیکیس م هرکا ان  داده اود

-تب  ا موود قطبین  اال یسبن  ج حاللتای مدایول، تب

مدایول، ترکیبات فنلی کردری اسدرراا یرود. علن ا ت 

ها، ترامت می توایک  ج دلیل حل اکن پرمتئیت

ترکیبات قطبی طی فرا نک اسدرراا ساکا  کها م د گر پلی

د  تب  ااک کج مووب کاهگ د وج خلوص عصا ه 

 اسدرراا اکه م د  یدیمج ترکیبات فنولی تن  ااک

 (. ۲۰۱۷)گیالیی م هرکا ان 

 ترامیان م هرکا ان  د  تا یک یدا ج حاصل از ا ت تحقیق

می ان اسدرراا ترکیبات فنلی د  عصا ه  (۲۰۱۲)

تلوی) را ا، طرقبج، ارس م تبر  ی( تحن تاثیر 

های)مدایول، اتایول، اسدون م تب(  ا  ر سی حالل

های مو داسدراده، یرودیک م یدا ج یدان داد د   یت حالل

ها مر و   ج  یددر ت می ان اسدرراا د  ترا  یرویج

  ج تب  ود.  تر ت می ان مر و  مدایول م کم
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تعییت  کردیک د اعال   (۲۰۰۸خواه م هرکا ان)ملی

اکسیکایی عصا ه،  کی از فاکدو های متم، م  گیتای تیدی

 میک اسدرراا ترکیبات فنولی اسن  طو  کج زمان 

گیری، یوع حالل، دما م  مغ اسدرراا تاثیر عصا ه

  سیا ی د  محدو ات عصا ه خواهک گهاان. 

ای د   سیا ی از توز ع گسدردهترکیبات فنولی کج 

 اانک. اکسیکایی میگیاهان دا یک، دا ای خواص تیدی

اکسیکایی ا ت ترکیبات عرکتا یاای از م  گیتای تیدی

قک ت احیاکننکگی م ساخدا  ایریا ی اسن کج تیتا  ا 

های تزاد تدکیل کرپلکس  ا قاد   ج خنثی کردن  اد کال

های اکسی ن ولکردن مولکهای فل ی م خاموغ ون

سازد. ترکیبات فنلی از طر ق اهکاء گایج می گایج م سج

های اکسا گ  ر ی های تزاد ماکنگ اد کال الکدرمن  ج

دا ج یدان (. ی۲۰۰۷)احرکی م هرکا ان  کننک ا متا  می

 ا  گایود ما لوسیکم اکسیکایی داد قک ت ترکیبات تیدی

ن.  ا اف ا گ اف ا گ زمان م دمای اسدرراا، اف ا گ  اف

اکسیکایی م هرراه   ا اف ا گ می ان قک ت ترکیبات تیدی

قلظن، می ان ترکیبات فنولی کل اف ا گ  افدج کج ا ت 

های ت مماتیکی م ماهین توایا ی  سدگی  ج تعکاد حلقج

های کج د  قلظنگرمهتای هیک مکسیل دا د.  طو ی

 یددرترکیبات فنولی  ج علن اف ا گ تعکاد گرمهتای 

  ا کهیک مکسیل، می ان متا کننکگی عصا ه اف ا گ می

 (.۲۰۱۴)  ا ا م ملیک 

د  تحقیقی اسدرراا  (۱۹۹۴) م هرکا ان  مد  گ 

زمینی  ا اسدراده از حالل ترکیبات فنلی  ا از پوسن سیب

مدایول م تب  ر سی کردیک م د  افدنک کج می ان اسدرراا 

د وج  ۴ترکیبات فنلی  ا حالل مدایولی د  دمای 

د وج ۲۵سلسیوس د  مقا سج  ا اسدرراا ت ی د  دمای 

د   (۲۰۰۳)ایگ م هرکا انسلسیوس  یددر  ود.  ی

 ۴اسدرراا ترکیبات فنلی از قا چ خو اکی  ا اسدراده از 

اتر( یوع حالل )تب، مدایول، اتیل اسدات م پدرملیو 

کج عصا ه تّ ی  یددر ت مقکا  ترکیبات  گ ا غ کردیک

 .درراا کردفنلی  ا اس

دا ی  یت مقاد ر اخدالف معنییدان داد  ۲یدا ج وکمل 

 ینی اکه عصا ه اسدرراا اکه از تمر ی م پیگ

  .<P)۰۵/۰(مداهکه یگرد که اسن گایود ما لوسیکم  
 

 

بینی شده در آزمون شده با پیش لوسیدومگانودرما عصاره استخراج شده از  IC 50مقایسه بین میزان فنل کل و  -2جدول 

 شرایط مختلف

Table 2-Comparison between the yields of Ganoderma Lucidum extracted from the tested with predicted in 

different conditions 
)1-mg ml(IC 50  )1-mg g(bTPC        aVariable Levels Run 

Predicted Observed  Predicted Observed  C B cA 

  2.679   2.555    20.741  21.000   30 30 2 1 

  3.393   3.327    14.592  14.600   48 30 3 2 

  2.756   2.803    20.133  19.600   12 40 2 3 

  2.761   2.714    20.467  21.000   48 20 2 4 

  2.679   2.683    20.741  20.778   30 30 2 5 

  7.343   7.230    10.214  10.756   30 40 1 6 

  8.139   8.369     7.719   7.822   30 20 1 7 

  2.679   2.800    20.741  20.444   30 30 2 8 

  8.291   8.357     7.253   7.244   12 30 1 9 

  4.060   4.243    13.342  13.978   12 30 3 10 

  7.883   7.700     9.369   8.733   48 30 1 11 

  2.113   2.409    20.994  21.089   48 40 2 12 

  3.524   3.636    14.519  13.978   30 20 3 13 

  3.191   2.895    17.961  17.867   12 20 2 14 

  3.237   3.007    14.725  14.622   30 40 3 15 

Temperature (h); C, TimeA, Solvent type; B,  a 

 Total phenolic compound was expressed in mg GAE per 100 g b 

. Water/Methanol: 50/50 Solvent type: 1) Water: 100%, 2) Methanol:100%, 3) c 
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گانودرما معادله خط عصااااره اسااتخراج شاااده از 

 در شرایط مختلف  لوسیدوم

تم  ج م تحلیل ما  ایس مکل سطح پاسخ  ر  می ا ت 

ای د وج دم  ایما  اک کج یدا ج تن د  مکل  نکورلج

یدان داده اکه اسن. هرایطو  کج د  ا ت وکمل  ۳وکمل 

 رای  (2R)گردد مقکا  ضر ب تبییت ا ت مکلمداهکه می

د  ارا ط  گایود ما لوسیکم اسدرراا ترکیبات فنلی از 

د صک م ضر ب تبییت اصال  اکه تن  ۴۱/۹۹مردلف، 

)Sq(adj-2R ،۳۶/۹۸  ا ت مکل تبییتمقکا  ضر ب د صک م 

(2R)  50 رای IC  د صک م  ۴۴/۹۹د  ارا ط مردلف

د صک  Sq(adj)-2R ،۴۳/۹۸ اکه تن  ب تبییت اصال ضر

های دهنکه  رازغ خوب مکل  ج دادهکج یدان تعییت اک

  .تزما دی اسن
 

 مدل رگرسیونی برای متغیرهای وابسته توسط مدل سطح پاسخ -3جدول
Table 3- Regression model for dependent variables by response surface model 

 

adj -2R 2R Model Source 

98.36 99.41 -0.5722AB- 20.7537C- 20.0981B-28.8481A-2.8278A + 0.6750B+ 0.8417C + 20.7407

0.2167AC -0.4111BC   

 

aTPC 

98.43 99.44  20.18614C + 20.16007B-20.26848C +3.04145A-0.27079B-2.18025A -2.67917

+0.12746AB-0.06474AC -0.05318BC     

IC 50 

TPC: Total phenolic compound a 

TimeA, Solvent type; B, Temperature (h); C, 
 

 

نتایج  آنالیز واریانس عصاره استخراج شده از 

  در شرایط مختلف گانودرما لوسیدوم

یوع م زمان ، دماخطی هر سج مدغیر ، اثرات ۴طبق وکمل 

می ان اسدرراا کل  ر  )2C(حالل م اثر مر عی یوع حالل 

دا   ود معنی لوسیکم  گایود مااز  IC 50ترکیبات فنلی م 

(۰۵/۰P≤م )راا م مر عی دما م زمان اسدری اثرات ل

 می ان  ر یوع حاللم  اسدرراا زماندما،  اثرات مدقا ل

 لوسیکم  گایود مااز   IC 50فنلی م  کل ترکیبات اسدرراا

 P) > ۰۵/۰( دا  یبودمعنی
 

 در شرایط مختلف گانودرما لوسیدوماز ستخراج شده ا عصاره IC 50نتایج آنالیز واریانس میزان فنل کل و  -4جدول 
Table 4-Results of analysis variance of TPC and IC 50 extract of Ganoderma Lucidum in different condition 

 

IC 50 Total Phenolic Compounds 
Source P-value 

 

F-value  P-value 

 

F-value 

0.000* 98.69  *0.000 94.07 Regression 

0.000* 156.76  *0.000 56.53 Linear effect 

0.000* 456.32  *0.000 148.05 A 

0.045* 7.04  0.034* 8.44 B 

0.047* 6.92  0.015* 13.12 C 

0.000* 138.93  *0.000 224.01 Square effect 

0.000* 409.85  *0.000 669.00 2A 

0.335 1.14  0.786 0.08                  2B 

0.270 1.54  0.079 4.85 2C 

0.777 0.37  0.286 1.68 Interaction effect 

0.418 0.78  0.142 3.03 A×B 

0.673 0.20  0.539 0.43 A×C 

0.728 0.14  0.266 1.56 B×C             
 

0.106 8.58  0.107 8.54 Lack-of-Fit 

*significant difference (P≤0.05) 

A, Solvent type; B, Temperature (h); C, Time 
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 عصاره بر میزان کل ترکیبات فنلی اثرات متقابل

در شرایط لوسیدوم  گانودرما شده از  استخراج

می ان کل ترکیبات فنلی د  اکل اثرات مدقا ل  ر  مختلف

× ، اثرات مدقا ل زمانa 1-اکلیدان داده اکه اسن.  ۱

یوع حالل  ر می ان کل ترکیبات فنلی عصا ه اسدرراا 

د  ارا طی کج دمای  گایود ما لوسیکم اکه از 

داادج اک  ا گراد ثا ن یگجد وج سایدی ۳۰اسدرراا د  

دهک. مطا ق اکل مهکو ،  ا اف ا گ زمان یدان می

اسدرراا، می ان کل ترکیبات فنلی اف ا گ پیکا کرد. 

م  االتر  mg g ۲۰-1طو ی کج می ان کل ترکیبات فنلی  ج

ساعن د  دمای ثا ن ۴۸تا  ۱۷از تن د زمان اسدرراا 

 گراد مداهکه گرد ک. د وج سایدی۳۰

دمای اسدرراا  ر × اثرات مدقا ل یوع حالل، b 1-اکل

می ان کل ترکیبات فنلی عصا ه اسدرراا اکه از 

د  ارا طی کج زمان اسدرراا د   گایود ما لوسیکم 

دهک. مطا ق داادج اک  ا یدان میساعن ثا ن یگج۳۰

اسدراده از حالل مدایول م دما  ا اف ا گ اکل مهکو ، 

 گایود ما لوسیکم  ان کل ترکیبات فنلی  یددری از می

 می ان کل ترکیبات فنلی  کج یطو  جگردد. اسدرراا می

 1-mg g۲۰  د وج  ۴۰تا  ۲۰دمای د  تن ز ام  االتر

د  زمان اسدرراا  اسدراده از حالل مدایولم گراد سایدی

  .مداهکه گرد کساعن ۳۰ثا ن 

دما  ر می ان کل ترکیبات × ، اثرات مدقا ل زمانc 1-اکل

د   گایود ما لوسیکم فنلی عصا ه اسدرراا اکه از 

داادج اک  ا یدان ارا طی کج یوع حالل مدایول ثا ن یگج

زمان م دمای  ا اف ا گ دهک. مطا ق اکل مهکو ، می

گایود ما اسدرراا می ان کل ترکیبات فنلی  یددری از 

 ان کل می کج یطو  جگردد. اسدرراا می لوسیکم 

تا  ۳۲دمای د  تن ز ام  االتر  mg g ۲۱-1 ترکیبات فنلی 

م  ساعن  ۴۸تا۲۵گراد ، زمان اسدرراا د وج سایدی ۳۴

 .مداهکه گرد ک اسدراده از حالل مدایول  ج صو ت ثا ن

دهک.  نا را ت فاکدو  زمان، مکت ایدقال ور   ا اف ا گ می

گایود ما  میک صعودی اسدرراا ترکیبات فنلی از قا چ 

 ا اف ا گ زمان  اتووج  ج یرودا  سطح پاسخ  لوسیکم 

  سک.کامال منطقی  ج یظر می

 

   
c b a 

 

 ( c دما ×  نوع حالل(bاستخراج   زمان×  حاللنوع  (a: گانودرما لوسیدومکل ترکیبات فنلی عصاره از  اثرات متقابل -1شکل 

 دما×  زمان
Fig 1- Contour plots of interaction on phenolic compound extract of Ganoderma Lucidum between (a) time and 

solvent type (b) solvent type and temperature (c) time and temperature 
 

 شده از  استخراج عصاره  IC 50بر میزان  اثرات متقابل

 در شرایط مختلفلوسیدوم  گانودرما

یدتتتان داده   IC 50می ان اثرات مدقا ل  ر  ۲د  اتتتکل 

سن یوع حالل  ر × اثرات مدقا ل زمان ،a-۲اکل. اکه ا
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د  صتتو ت استتدراده از اکستتیکایی می ان ترکیبات تیدی

دهک. مطا ق اتتتکل مهکو  ، حالل مدایول  ا یدتتتان می

 گایود ما لوستتیکم اکستتیکایی  یدتتدری از ترکیبات تیدی

م کردر از  50IC ،  1-ml mg ۳گردد م می ان اسدرراا می

ستتاعن د  دمای ثا ن  ۴۸تا  ۱۲تن د  زمان استتدرراا 

  .گراد مداهکه گرد کد وج سایدی۳۰

دمای استتدرراا  ر × اثرات مدقا ل یوع حالل ،b -۲اتتکل

گایود ما اکسیکایی اسدرراا اکه از می ان ترکیبات تیدی

سیکم  سدرراا د   لو ارا طی کج زمان ا ساعن ۳۰د  

دهک. مطا ق اکل مهکو ، داادج اک  ا یدان میثا ن یگج

سیکایی می ان قک ت تیدی ا اف ا گ   50IC   ،1-ml mg اک

د وج  ۴۰تا  ۳۸دمای استتتدرراا د تن ز ا ترپا یتم  ۲

 گراد مداهکه گرد ک. سایدی

دمای اسدرراا  ر می ان × اثرات مدقا ل زمان ،c -۲اکل

اکستتتیکایی عصتتتا ه استتتدرراا اتتتکه از ترکیبات تیدی

د  اتتترا طی کج یوع حالل مدایول  گایود ما لوستتتیکم 

دهک. مطا ق اکل مهکو ، داادج اک  ا یدان میثا ن یگج

اکسیکایی ترکیبات تیدی می ان  قک ت فراصوت ا اف ا گ 

گردد استتتدرراا می لوستتتیکم  یدتتتدری از گایود ما 

قاد ر  یطو  ج د   ml mg ۲/۲-1کردر از   50ICکج م

د وج  ۴۰تا  ۳۸دمای د  م  اتتتکه استتتدرراا عصتتتا ه

سدرراا سایدی سدراده  ۴۸تا ۳۳گراد م زمان ا ساعن م ا

 .گرد ک از حالل مدایول  ج صو ت ثا ن مداهکه

                                               

   
c b a 

 

 زمان ( cدما ×  نوع حالل(bاستخراج    زمان×  حاللنوع (a: گانودرما لوسیدومعصاره از  IC 50بر میزان  اثرات متقابل -2شکل 

 دما× 
Fig 2- Contour plots of interaction on IC 50 extract of Ganoderma Lucidum between (a) time and solvent type, 

(b) solvent type and temperature (c) time and temperature 

 

سااازی تکی کل ترکیبات فنلی و بهینه شاارایط بهینه

IC 50   لوسیدومگانودرما از 

می ان کل  ینی اک حکاکثر ، پیگa-۳مطا ق  ا اکل

گایود ما از  اکه اسدرراا ترکیبات فنلی عصا ه

 مطلو یند صک  ۳۲/۹۹ ا  mg g ۹۹۴۴/۲۰-1 لوسیکم 

د وج  ۴۰ساعن، دمای ۴۸ مدعلق  ج زمان اسدرراا

اسدراده از حالل مدایولی  ااک. یدا ج م گراد سایدی

 ینی اکه توسط تزما دات تا یکی  ا دم  ا  تکرا  پیگ

 ینی اکه دا ی  یت مقاد ر پیگایما  اک م اخدالف معنی

 ینی ، پیگ b-۳م ماقعی مداهکه یگرد ک. مطا ق  ا اکل 

 اکسیکایی عصا هاک حکاکثر می ان ترکیبات تیدی

کج قاد   ج متا  لوسیکم   گایود مااز  اکه اسدرراا

د صک ۱۰۰ ا  ml mg-1 ۱۱۲۸/۲ های تزاد هسدنک اد کال

 ۴۰دمای ، ساعن ۴۸ مدعلق  ج زمان اسدرراا مطلو ین

اسدراده از حالل مدایولی  ااک. یدا ج م گراد د وج سایدی

 ینی اکه توسط تزما دات تا یکی  ا دم  ا  تکرا  پیگ

 ینی اکه دا ی  یت مقاد ر پیگایما  اک م اخدالف معنی

 م ماقعی مداهکه یگرد ک. 

Temperature (ºC)

T
im

e
 (

h
)

4035302520

45

40

35

30

25

20

15

Type of solvent 2

Hold Values

>  

–  

–  

–  

–  

–  

<  2.2

2.2 2.4

2.4 2.6

2.6 2.8

2.8 3.0

3.0 3.2

3.2

(mg/ml)

IC 50

Contour Plot of IC 50 (mg/ml) vs Time (h); Temperature (ºC)

Type of solvent

T
e

m
p

e
r
a

t
u

r
e

 (
º
C

)

3.02.52.01.51.0

40

35

30

25

20

Time (h) 30

Hold Values

>  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

<  2

2 3

3 4

4 5

5 6

6 7

7 8

8

(mg/ml)

IC 50

Contour Plot of IC 50 (mg/ml) vs Temperature (ºC); Type of solvent

Type of solvent

T
im

e
 (

h
)

3.02.52.01.51.0

45

40

35

30

25

20

15

Temperature (ºC) 30

Hold Values

>  

–  

–  

–  

–  

–  

<  3

3 4

4 5

5 6

6 7

7 8

8

(mg/ml)

IC 50

Contour Plot of IC 50 (mg/ml) vs Time (h); Type of solvent



 1401سال  /3شماره  32هاي صنایع غذایی/ جلد نشریه پژوهش                                                           ی و ...                      ، ناطقيموسو    10

 

  
a b 

 
 گانودرما لوسیدوم از  IC 50سازی تکی ترکیبات فنلی و بهینه -3 شکل 

Fig 3- Single optimum conditions for a (Total phenolic compound b) IC 50 from Ganoderma Lucidum 

 

کل و ب نل  مان ف نه ساااازی هاز عصااااره  IC 50 هی

 گانودرما لوسیدوماستخراج شده از 

 عصا ه IC 50 م کل فنل مریرودا   تینج  ا اپدی ۴اکل 

 دهک. ا یدان می لوسیکم  گایود ما از اکه اسدرراا

 ینی اک ارا ط  تینج اود، پیگهرایطو  کج مداهکه می

 ج  مغ قرقا ی  گایود ما لوسیکم اسدرراا عصا ه از 

 رای دسدیا ی  ج حکاکثر کل ترکیبات فنلی م حکاقل می ان 

IC 50  د د صک مطلو ین  ۶۶۲/۹۹ ا صو ت هر مان  ج 

د وج  ۴۰ساعن، دمای اسدرراا  ۴۸زمان اسدرراا 

گراد م اسدراده از حالل مدایول  ااک کج می ان فنل سایدی

  50IC ،1-ml mg ۱۱۲۸/۲م می ان mg g ۹۹۴۴/۲۰-1 کل

 ینی اکه توسط تزما دات دسن تمکه  ود. یدا ج پیگ ج

دا ی تا یکی  ا دم  ا  تکرا  ایما  اک م اخدالف معنی

  ینی اکه م ماقعی مداهکه یگرد ک. یت مقاد ر پیگ
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 گانودرما لوسیدومشده از  استخراجبینی شده عصاره پیش IC 50هازمان فنل کل و  شرایط بهینه -4شکل 

Fig 4- Simultaneous optimization condition of total phenolic compound and IC 50 predicted of extract from 

Ganoderma Lucidum 
 

 گیرینتیجه

ا ت پ مهگ  ا هکف  ر ستتی اتترا ط  تینج استتدرراا 

 گایود ماترکیبات فنلی م تیدی اکستتتیکایی از عصتتتا ه 

صتتو ت گرفن. یدا ج یدتتان داد پا امدرهای  لوستتیکم 

سدرراا می ان دما، زمان م یوع حالل اثر معنی دا ی  ر ا

گایود ما ترکیبات فنلی م تیدی اکستتتیکایی از عصتتتا ه 

یدا ج، ا اف ا گ دما م زمان م  داان. مطا ق  ا لوسیکم 

سدرراا ترکیبات فنلی  سدراده از حالل مدایولی، می ان ا ا

نج  رای  دا ج یدتتتتان داد اتتترا ط  تی فن. ی اف ا گ  ا

دسدیا ی  ج حکاکثر می ان ترکیبات فنلی م تیدی اکسیکایی 

صا ه  اکه از ع سدرراا  سیکم ا د  دمای  گایود ما لو

اعن م استتدراده از ستت ۴۸گراد م زمان د وج ستتایدی ۴۰

حالل مدایول می  ااتتتک. یدا ج ا ت پ مهگ اثبات کرد  ا 

گایود ما لوستتتیکم   تینج ستتتازی اتتترا ط استتتدرراا 

توان  ج می ان  االتری از ترکیبات موثره تن دستتتن می

سخ می سطح پا ای موثر  افن. هر نیت  مغ  توایک  م

 رای  تینج ستتازی اتترا ط استتدرراا ترکیبات موثره از 

 . ااک ما لوسیکم گایود 
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Introduction: Medicinal plants are rich in secondary metabolites and contain the active ingredients 

of many drugs (Davari et al., 2018). Over the years, the secondary metabolites in plants have been used 

to treat most diseases due to their ease of access and use and fewer side effects compared to chemical 

products (Fazelinasb et al., 2017). Fungi are one of the types of medicinal plants that have attracted 

the interest of researchers in recent years. Ganoderma Lucidum is an annual fungus of the genus 

Basidiomycetes belonging to the class Agaricomyc, order Ployporaceae and family Ganodermataceae 

(Chen et al., 2017). This effective medicinal fungus has been known in East Asian countries for about 

2000 years, such as Reishi or Mannetake in Japan (ten thousand years old fungus) and Ling Chih, 

Ling Chu and Ling Zhi (immortal fungus) in China and Korea is famous (Robertos 2004). Medicinal 

properties of Ganoderma Lucidum are due to the presence of biologically active compounds such as 

polysaccharides, sterols, amino acids, triterpenoids, alkaloids, proteins and peptides (Peterson 2006). 

As triterpenes and polysaccharide are the most important chemical compounds in Ganoderma that 

most scientific research has been done on them (Stemets 2000). One of the most important 

polysaccharides in Ganoderma lucidum is Glucan, which strengthens the immune system (Wang et 

al., 2002). The polysaccharides in Ganoderma lucidum also have antioxidant, antibacterial, antiviral, 

and radiation protection properties, and the protein in it has anti-tumor and anti-diabetic activity (Gao 

et al., 2004). Ganoderma lucidum contains a variety of compounds, including ketones, esters, 

lactones, alcohols, ethers, and hydroxybenzene (Taskin et al., 2013). The polyphenolic portion of 

Ganoderma lucidum consists mainly of flavonoids such as Quercetin, Routine, Myersitin, Morin, 

Hesperetin, and Naringenin (Saltarelli et al., 2015, Veljovic et al., 2017). 
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Different methods are used to extraction plant extracts such as ultrasound, microwave, supercritical 

fluid and maceration. Each of the above methods has a different ability in extracting plant compounds, 

depending on the sample, type of solvent used and extraction conditions. 

In the maceration method, the mass of the desired compound is transferred from the sample to the 

solvent used while the solution is in contact with the sample. Extraction also depends on the particle 

size and properties of the plant tissue. Extraction efficiency in maceration method is generally higer 

than new extraction methods and the probability of heat damage in this method is lower (Wang et al 

2002). 
Material and method: Ganoderma Lucidum was obtained from the Department of Medicinal Plants 

of the University of Tehran. The materials used for the tests, including methanol solvent, was 

purchased from Pars Shimi Company, Iran. Folin ciocalteu reagent was purchased from Merk 

Company, Germany. Galic Acid, DPPH reagent, and sodium carbonate were purchased from Sigma 

Company, USA.Ganoderma lucidum was extracted by using the Shon method with modifications. 

The total amount of phenolic compounds in the Ganoderma lucidum extraction was measured by the 

Folin-Ciocalteu method. In this method, Folin reagent is reduced in the presence of phenolic 

compounds in alkaline solution and blue color is produced in the solution. Color intensity can be 

determined at a wavelength of 765 nm by the optical spectrometer. 

Evaluation of free radical inhibition activity with Diphenyl Picrylhydrazyl was measured. The IC50 

factor, which represents the amount of required sample to inhibit 50 percent of free radicals, was used 

for better assessment of antiradical activity. The lower the IC50, the higher would be antioxidant 

potential (low concentrations of the sample can prevent large amounts of free radicals ( Khalili and 

Ebrahimzadeh 2015). Minitab software version 16 was used to design the treatments from the response 

level method, the Box- Behnken model, and to assess the optimal conditions for extraction from 

Ganoderma Lucidum by the statistical method of the response level. 

Results and discussion: different extraction conditions (temperature, time, and type of solvent) had 

significant effects on the total amount of phenolic compounds and IC 50 of Ganoderma lucidum 

extract, so that the total amount of phenolic compounds of produced extract from Ganoderma lucidum 

ranged from 7.244 to 21.089 mg g-1, and IC 50 ranged from 2.409 to 8.369 mg ml-1. The results show 

that increasing temperature (20 to 40 C°), extraction time (12 to 48 h), and application of methanol 

solvent, compared to the use of water solvent and a mixture of 50/50 water and methanol, significantly 

(P ≤ 0.05) increases the total extraction of phenolic compounds and decreases the amount of IC 50 

from Ganoderma Lucidum. 

The linear effects of all three variables of temperature, time and type of solvent, and square effect of 

solvent type (C2) on the total extraction of phenolic compounds and IC 50, were significant (P≤ 0.05). 

Meanwhile, the square effects of temperature, extraction time, interactional effects of temperature, 

extraction time, solvent type on the total extraction of phenolic compounds, and IC 50 from 

Ganoderma lucidum were not significant (P <0.05). 

According to Single optimization the maximum amount of phenolic composition of the produced 

extract from 20.9944 mg g-1 Ganoderma lucidum with 99.32 percent desirability was achieved in the 

following condition: 48 h of extraction time, 40 C° of temperature, and the use of methanol solvents  

and the maximum antioxidant composition of the produced extract from Ganoderma lucidum which 

can inhibit free radicals was predicted to be 2.1128 mg ml-1 with 100 percent utility belonging to 48 

h extraction time, 40 C° temperature, and use of methanol solvent.  

According to Multiple optimizations total phenol optimum and IC 50 of the produced extract from 

Ganoderma lucidum. It was predicted that the optimal conditions for the produced extract from 

Ganoderma lucidum by maceration method to achieve the maximum total phenolic composition and 

the minimum amount of IC 50 multiple with 99.662 percent of desirability on 48 h of extraction time, 

40 C° of temperature and the using of methanol solvent that total phenol content and the IC50 were 

20.9944 mg g-1and 2.1128 mg ml-1, respectively.  
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Conclusion: The results of this study proved that by optimizing the extraction conditions of 

Ganoderma Lucidum, a higher amount of its effective compounds can be achieved. Also, the response 

surface method can be an effective way to optimize the extraction conditions of effective compounds 

from Ganoderma Lucidum. 
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