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 مقدمه:
یک فرآیند زیستی حیاتی و پاسخی از التهاب 

در باشد که می  سیستم ایمنی برای حفظ هموستازی بدن

این مکانیسم دفاعی، وقایع پیچیده و میانجی های مختلفی 

رند. التهاب در القا، حفظ یا تشدید واکنش التهابی نقش دا

خصوص نوع مزمن آن از عوارض شایع بسیاری از ه ب

بیماری هاست که در آن سیستم ایمنی بدن دچار تضعیف 

 عالوه بر ایجاد مشکالت عفونی،  و فعالیت می شود

 روند بهبودی بیماری های وابسته را هم به تعویق 

(. همچنین شایعترین عالمتی که بیمار را 1،2می اندازد )

درد می باشد. انسان در طول زندگی  ،می برد نزد پزشک

خود همواره با انواع دردها روبرو شده و در صدد راهی 

برای تسکین درد خود برآمده است. در همه نقاط جهان 

درد را نشانه ای از بیماری می دانند که به عنوان یک 

مکانیسم هشداردهنده عمل کرده و از یک آسیب بافتی 

 چکیده:
شيرین بيان گياهی بسيار شيرین و تسکين دهنده با خاصيت ضدالتهابی و اثرات هورمونی می باشد  زمينه و هدف:

ن تحقيق بررسی اثرات ضد دردی و ضد التهابی لذا هدف از ای ؛و مورد توجه صنایع دارویی و غذایی می باشد
 های کوچک آزمایشگاهی بود. عصاره واجد و فاقد گليسریزین بر موش

 طور تصادفی به ه ب NMRIسر موش کوچک آزمایشگاهی نر نژاد  126در این تحقيق تجربی،  روش بررسی:

سـی اثرات ضد التهابی و ضد دردی گياه تایی تقسيم شدند. از دو آزمون گـزیلن و فرمـالين بـرای برر 7گروه  18
رفين واستفاده شد. به گروه کنترل نرمال سالين و به گروه کنترل مثبت در آزمون التهاب دگزامتازون و در آزمون درد م

 90،60،40،20تزریق گردید. گروه های تيمار که به ترتيب عصاره حاوی گليسيریزین و فاقد گليسيریزین با دوزهای 
داده های آماری با استفاده از نرم افزار  به صورت داخل صفاقی دریافت کردند. تحليلگرم بر کيلوگرم ميلی  120و

Graph Pad Prism05/0در سطح  توکیتعقيبی و آزمون  ، دوطرفهیک طرفه ، آزمون آناليز داده هایP< .انجام شد 
گليسيریزین اثر ضد التهابی را در مهار در تست التهاب، تمام دوزهای عصاره حاوی  ،نتایج نشان داد یافته ها:

التهاب، ناشی از گزیلن در مقایسه با گروه شاهد نشان دادند. نتایج آزمون فرمالين نشان داد که عصاره حاوی 
گليسيریزین اثر ضد دردی بيشتری نسبت به عصاره فاقد گليسيریزین داشت. اثرات ضد دردی عصاره ها در هر دو 

 در درد مزمن نمره درد به صورت چشمگيری کاهش یافت. که شد هزمن مشاهدمرحله درد حاد و درد م
ضدالتهابی  ریشه شيرین بيان دارای اثـر ضـد دردی و هنتایج این مطالعـه نـشان داد کـه عـصار نتيجه گيری:

 است که بخش عمده ای از این اثر مربوز به گليسریزیک اسيد می باشد.
 

 .التهاب، درد، عصاره شيرین بيان، گليسيریزین، موش کوچک آزمایشگاهی شيرین بيان، کليدی: یها واژه
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گذراست و بر اساس مدت  الًخبر می دهد. درد معمو

زمان باقی ماندن محرک دردزا به دو نوع درد حاد 

 )سریع( و درد مزمن )طوالنی مدت( تقسیم بندی 

(. اگرچه امروزه با استفاده از داروهای 3-5می شود. )

گام های و درد شیمیایی رایج در کاهش میزان التهاب 

 کامالًثری برداشته شده، اما عوارض شدید این داروها وم

مشخص و اجتناب ناپذیر شده اند. از این رو تحقیقات 

گیاه درمانی به عنوان درمان با هزینه کم و با  مرتبط با

حداقل عوارض جانبی را معرفی می نماید. گیاهان 

دارویی با دارا بودن عوامل آنتی اکسیدان و فالونوئیدی 

 و درد کاربرد فراوانی در کاهش عالئم التهابی 

ایران در زمینه رشد گیاهان دارویی کشور  (.6،7) دارند

مناطق جهان محسوب می گردد و در غنی ترین یکی از 

 گذشته نیز منبع تولید و مصرف گیاهان دارویی بوده 

 (.8،9است )

، ((.Glycyrrhiza glabra L گیاه شیرین بیان با نام علمی

به معنی  glykosیک نام یونانی است و از دو واژه 

(. 10به معنی ریشه مشتق شده است ) hizarشیرین و 

، (Astragaleae)شیرین بیان گیاهی چند ساله، از طایفه 

می باشد.  (Fabaceae)و تیره  (Papilionacae)زیر تیره 

سانتی متر  200تا 100ارتفاع شیرین بیان متفاوت و بین 

 است. گیاه دارای شاخ و برگ های انبوه و فراوان 

 تیر( گل  -وایل تابستان )خرداداواخر بهار و ا و است

به وفور  یکی از گیاهانی(. در ایران نیز 11،12) می دهد

خصوص نواحی جنوبی، ه در بیشتر نقاط مختلف کشور ب

شیرین بیان است.  ،یافت می شودغربی و جنوب غربی 

 ایران در زمره صادرکنندگان مهم این گیاه در دنیا 

 را بودن (. این گیاه به واسطه دا13)می باشد 

متابولیت های ثانویه در ریشه خود در دنیا حائز اهمیت 

بوده و مورد توجه صنایع دارویی، غذایی و حتی 

دخانیات قرار دارد. ریشه شیرین بیان دارای ترکیبات 

(، فالوونوئیدها، %18متعددی نظیر قندهای مختلف )تا 

استرول ها، اسیدهای آمینه، صمغ و نشاسته، اسانس های 

و ساپونین می باشد. عمده ترین ساپونین آن اسید  روغنی

 H62O16C42 یزین به فرمول گلیسیریزیک یا گلیسیر

(. این ماده به عنوان مهمترین ماده موثره 13،14باشد ) می

 مرتبه از شکر شیرین تر  50ریشه شیرین بیان حدود 

 (. از ریشه شیرین بیان در اکثر فارماکوپه ها 15است )

عالوه بر استفاده از این یاد شده است.  به عنوان دارو

عنوان شیرین کننده و طعم دهنده، ریشه شیرین ه گیاه ب

های طوالنی در نقاط مختلف جهان در  بیان برای سال

اختالالت ریوی، گوارشی، کبدی، صفراوی، ادراری و 

وجود ترکیبات (. 16،17سیستم ایمنی استفاده می شود )

 دها با فعالیت آنتی اکسیدانیکاهش دهنده چربی و فالونوئی

(. مطالعات 18قوی در این گیاه گزارش شده است )

نشان داده است که عصاره این گیاه سمیت سلولی بسیار 

کمتری نسبت به داروهای استروئیدی و غیر استروئیدی 

به عنوان مسکن در التهاب های  همچنیننشان داده است. 

تیسم کاربرد پوستی و برای درمان اسپاسم، تورم و رما

 (.18-20) دارد

خواص درمانی ریشه شیرین بنابراین براساس 

عنوان یک ه در ایران ب این گیاهوسعت جغرافیایی بیان، 

و نیز اثرات نامطلوب داروهای شیمیایی  گیاه دارویی

در این تحقیق اثرات ضد التهابی  ضد التهاب و ضد درد،

 عنوان ه )بو ضد دردی عصاره حاوی گلیسیریزین 

و فاقد گلیسیریزین ریشه ترین ماده موثره گیاه(  اصلی

شیرین بیان بر موش های کوچک آزمایشگاهی نر 

 بررسی شد.
 

 بررسی:روش 
در این مطالعه تجربی که در آزمایشگاه 

فیزیولوژی جانوری دانشکده علوم دانشگاه رازی 

موش کوچک  126انجام گرفت، از تعداد کرمانشاه 

گرم استفاده  20-25با وزن  NMRIآزمایشگاهی نر نژاد 

ساعت  12شد که در شرایط استاندارد از نظر نور )

 دسترسی و( 1±22ساعت تاریکی(، دما ) 12روشنایی و 

  ها موش. شدند می نگهداری غذا و آب به آزاد

 . شدند تقسیم تایی 7 گروه 18 به تصادفی صورت به

 نظر در التهاب بررسی جهت زیر صورته ب گروه 12

ها نرمال سالین و گروه  گروه شاهد که به آن شد: تهگرف
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میلی گرم بر کیلوگرم  15کنترل دگزامتازون با دوز 

تزریق گردید. گروه های تیمار که به ترتیب عصاره 

حاوی گلیسیریزین یا فاقد گلیسیریزین با دوزهای 

میلی گرم بر کیلوگرم به صورت  120،90،60،40،20

دقیقه  30پس از گذشت داخل صفاقی دریافت کردند و 

 .ایجاد شدبا استفاده از تست گزیلن التهاب 

طور جهت بررسی اثر ضد دردی عصاره  همین

شیرین بیان واجد و فاقد گلیسیریزین از نتایج آزمون 

ثرترین والتهاب استفاده کرده و بعد از آزمون التهاب م

برای انجام آزمایش  .دوز از هر دسته در نظر گرفته شد

تایی  7گروه  6به روش آزمون فرمالین از  سنجش درد

ها  صورت زیر استفاده گردید: گروه شاهد که به آنه ب

میلی گرم  10نرمال سالین و گروه کنترل مورفین با دوز 

بر کیلوگرم وزن بدن تزریق گردید. گروه های تیمار 

شامل: گروه عصاره تام شیرین بیان )واجد گلیسیریزین ( 

، گروه عصاره گرم بر کیلوگرممیلی  120را با دوز 

میلی گرم  120شیرین بیان )فاقد گلیسیریزین( را با دوز 

، گروه دریافت کننده عصاره شیرین بیان بر کیلوگرم

+ مورفین و گروه دریافت کننده  یزینگلیسیر واجد

همه  که یزین + مورفینگلیسیرعصاره شیرین بیان فاقد 

بل از آزمون این گروه ها تجویز دارو را نیم ساعت ق

 فرمالین دریافت نمودند.

ابتدا ریشه های گیاه پس از  ،برای تهیه عصاره

و شستشو در درجه از اطراف کرمانشاه جمع آوری 

گرم از آن  100حرارت آزمایشگاه خشکانده شد، سپس 

آسیاب  ریشهآسیاب گردید. جهت عصاره گیری آبی از 

رامی به گرم پودر ریشه شیرین بیان به آ 80 ابتداشده، 

میلی لیتر آب مقطر در حال جوشش اضافه شد و  400

در طول مدت جوشش  .دقیقه ادامه یافت 15جوشیدن 

 سپسبا همزن شیشه ای محتوی بشر بهم زده شد، 

محتویات بشر به کمک فیلتر کاغذ صافی و قیف دارای 

عصاره حاصله به درون  در ادامه .پوشش صاف گردید

درجه  40-50با دمای  پتری دیش منتقل و درون آون

قرار داده و آبگیری گردید. پس از تبخیر  سیلسیوس

آب، عصاره به فالکون شیشه ای درپوش دار منتقل و در 

درجه سانتی گراد نگهداری گردید. جهت  -20فریزر 

تهیه عصاره فاقد گلیسیریزین، از روش اصالح شده 

استفاده شد.  (Modified Roussin Technique) روسین

جه به اینکه مهمترین و متداولترین تکنولوژی برای باتو

استخراج گلیسیریزیک اسید از ریشه شیرین بیان، استفاده 

نظیر  از آب داغ در دمای محیط در حضور افزودنی هایی

مواد قلیایی، اسیدهای معدنی، اتیل الکل آمونیاک 

. لذا استخراج (21) .... است محلول در متانول یا اتانول و

درجه سیلسیوس  80ه وسیله آب گرم با دمای عصاره ب

 صورت گرفت و سپس با اسیدیفیکاسیون عصاره 

غلیظ،  H2SO4 و HCL به وسیله اضافه نمودن اسیدهای

برای تشکیل ترکیبات جامد نمک  1:1 به نسبت حجمی

(. جهت 22) انجام شد =pH 1-2گلیسیریزیک در 

 حذف اسید از رسوب جداسازی شده چندین بار شستشو

انجام شد و تخلیص نهایی رسوب با استفاده از اتانول 

صورت گرفت. بازده به دست آمده گلیسیریزیک اسید 

 می باشد. دوزهای کاربردی  %24در این روش تا 

بر اساس کتب طب سنتی و همچنین تحقیقات مشابه با 

 (.23یک سیر صعودی منطقی انتخاب شد )

  دقیقه از تیمار بر اساس 30بعد از گذشت 

از ماده میلی لیتر  03/0بندی به تمام گروه ها مقدار  گروه

التهاب آور گزیلن به سطح خلفی الله گوش راست 

حیوان به صورت زیر جلدی تزریق شد. پس از گذشت 

یک ساعت، حیوان با کلروفرم بیهوش و سپس کشته و 

پس از آن نیز هر دو گوش حیوان جدا و با استفاده از 

میلی متری  7های  )پانچ( برشچوب پنبه سوراخ کن 

مساوی در ناحیه تزریق گزیلن از گوش راست و شبیه 

آن از گوش چپ حیوان تهیه و وزن شد. اختالف وزن 

برش های گوش چپ و راست هر حیوان میزان التهاب 

 .(24ایجاد شده در گوش را نشان می دهد )

آزمون فرمالین دارای دو مرحله ی مشخص درد 

آن پس از تزریق زیر جلدی فرمالین  است که مرحله اول

تا  5دست راست حیوان شروع شده و به مدت  کفبه 

دقیقه ادامه داشته و سپس فروکش می کند و در این  10

 Cتحریک مستقیم گیرنده های درد نوع  الًمرحله احتما



 و همکاران یملکد یهنا                                                                        انیب نیریش اهیگ شهیر یو ضد درد یاثرات ضد التهاب

74 

مولد درد در بروز درد دخالت دارند. در مرحله دوم 

 تقریباَ  شدیدتری درد، بعد از فروکش نسبی درد

دقیقه پس از تزریق، بروز و تا حدود یک ساعت  15

ادامه می یابد. در مرحله دوم درد، برای انجام تست درد 

 ابتدا حیوان برای انطباق با شرایط محیط به مدت 

 سپس  گرفت.دقیقه در داخل اتاقک شیشه ای قرار  15

یکی از  ،بر اساس اینکه متعلق به کدام گروه باشد

ره و یا مورفین به صورت داخل صفاقی به دوزهای عصا

بعد از گذشت نیم ساعت و اطمینان از  شد.حیوان تزریق 

اثر دارو در بدن جهت اعمال اثر انطباق حیوان به مدت 

 شددقیقه در داخل اتاقک شیشه ای قرار داده  15

)دستگاه تست درد یک اتاقک شیشه ای به ابعاد 

ی روی سطح )جعبه( شیشه ا است. اتاقک 30×30×30

 فوقانی جعبه دیگری حاوی آینه با زاویه قرارگیری 

برای مشاهده ی بهتر حرکات  شد(.درجه جاسازی  45

درجه، داخل جعبه زیرین و  45حیوان یک آینه با زاویه 

 در زیر اتاقک شیشه ای و روبروی مشاهده کننده قرار

میلی  02/0. پس از گذشت مدت زمان مورد نظر، گرفت

دست راست  کفبه  %5/2یکرولیتر( فرمالین م 20) لیتر

پس از آن  .گردیدحیوان به صورت زیر جلدی تزریق 

تا  شدنیز حیوان به دستگاه تست درد بازگردانده 

رفتارهای حیوان مورد بررسی قرار گیرد. حیوان 

مجموعه ای از رفتارهای القا شده با فرمالین را نشان 

ای دوبسون و ها بر اساس روش ه خواهد داد که به آن

 داده می شود.  0-3دنیس و هانسکار و هول نمره 

دقیقه ای  5بلوک  12در نهایت نمره ی درد به صورت 

دقیقه ای  5محاسبه شد و میانگین نمره درد در هر بلوک 

 (.25-27)گردید طبق فرمول زیر محاسبه 
 

0T0+1T1+2T2+3T3 
 

 نمره درد =
20 

 

ثانیه هایی  15عداد ت T0 ،T1، T2 ،T3 در این فرمول

دقیقه ای به ترتیب رفتارهای  5است که حیوان در دوره 

  16-60و 0-5را نشان می دهد. دقایق  3و  1،2صفر ،

مزمن درد در نظر و به ترتیب به عنوان مراحل فاز حاد 

دقیقه هم به عنوان تغییر  30تا  10زمان  .گرفته می شوند

مره صفر= دست حیوان ن د.فاز درد در نظر گرفته می شو

= دست حیوان 1 نمره؛ طور طبیعی بر زمین استه ب

= دست حیوان بر زمین 2 نمره؛ مختصری بر زمین است

= حیوان دستش را گاز 3 نمره؛ نیست و از آن جداست

 گیرد یا می لیسد. می

هنگامی که حیوان دست را لیسیده، جویده و یا 

  (Licking time)به عنوان  ،به شدت تکان می دهد

دقیقه(  5تا  0در نظر گرفته می شود که در مرحله اول )

دقیقه( به عنوان  60تا  16به عنوان فاز حاد و مرحله دوم )

یا در  ،فاز مزمن بر حسب ثانیه اندازه گیری می شود

 60تا  16دقیقه اول برای درد حاد و  5فواصل زمانی 

  دقیقه بعد به عنوان شاخص درد مزمن اندازه گیری

 دقیقه فاز دوم درد شروع  20تا  15می شود. بعد از 

می شود و حیوان دوباره به لیسیدن کف دست مربوطه 

 .دقیقه طول می کشد 40می پردازد که حدود 

محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار 

بررسی گردید.  5نسخه   GraphPad Prismآماری

تیب اسمیرنوف و لوین به تر -آزمون های کولموگروف

ها   همگونی واریانس داده برای بررسی توزیع نرمال و

 در پی تأیید آماری پارامتریک بودن استفاده شد. 

 با استفاده از ی آزمایشگروه هابین ها، مقایسه  داده

روش های آنالیز واریانس یک طرفه و دوطرفه و 

انجام  Tukey’s HSD post hoc testمتعاقب آن از 

 از انحراف میانگین ±ت میانگین . داده ها به صورگرفت

بیان و سطح  (Mean ± Mean Standard Error) معیار

 در نظر گرفته شد. P<05/0داری ی معن
 

 افته ها:ی
عصاره آبی همه دوزهای نتایج حاصل از تزریق 

 ثیر أها با گروه شاهد ت شیرین بیان و مقایسه آن

. را در کاهش التهاب نشان داد (>001/0P) معنی داری

 (control)نتایج حاکی از آن است که گروه های شاهد 
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( به ترتیب بیشترین و dexو کنترل مثبت )دگزامتازون، 

 کمترین میزان التهاب را به خود اختصاص داده اند و 

در خصوص گروه های تجربی نیز میانگین میزان التهاب 

همچنین بین عصاره شیرین با افزایش دوز کاهش یافت. 

و دگزامتازون میلی گرم بر کیلوگرم  120بیان با دوز 

و اثر ضد التهابی عصاره با دوز  اختالف مشاهده نشد

میلی گرم  15میلی گرم بر کیلوگرم با دگزامتازون  120

 (.1 شماره برابری می کرد )نمودار الًبر کیلوگرم کام
 

 
 

 یزین بر التهاب در گروه های مورد مطالعهليسيرگثير عصاره آبی ریشه شيرین بيان حاوی أمقایسه نتایج ت :1نمودار شماره 

7 =n ،Mean ± SEM ،ا( 001/0***: ختالف معنی دار با گروه کنترلP< .) میلی گرم  120دوز با همچنین بین عصاره شیرین بیان
 و دگزامتازون اختالف مشاهده نشد.بر کیلوگرم 

 

مقایسه داده های حاصل از تزریق دوزهای تعیین 

 دهد که تنها در دوز  کنترل نشان میگروه  باشده 

معنی دار  >05/0Pمیلی گرم بر کیلوگرم در سطح  20

بود. در دیگر دوزهای تجربی با افزایش میزان دوز 

تزریقی اثر عصاره بر میزان التهاب کمتر مشاهده شد 

 .(2شماره  )نمودار
 

 
 یزین بر التهاب در گروه های مورد مطالعهگليسير دفاقثير عصاره ریشه شيرین بيان أمقایسه نتایج ت :2شماره  نمودار

7 =n ،Mean ± SEM ،ا( 05/0*: ختالف معنی دار با گروه کنترل>P  001/0***: وP<). 
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 مالحظه  3 شماره طور که در نمودار همان

 کاهش معنی داری در نمرات درد  ،می گردد

رفین، عصاره شیرین بیان حاوی وگروه های م

 + یزینگلیسیرو عصاره حاوی  (Glycیزین )گلیسیر

های مختلف در مقایسه با گروه  رفین در زمانوم

 کنترل مشاهده می گردد.
 

 
 یزین بر نمرات درد در طول زمان گليسيرثير عصاره آبی ریشه شيرین بيان حاوی أمقایسه نتایج ت :3شماره  نمودار

 دقيقه آزمون فرمالين در گروه های مورد مطالعه 60
7 =n ،Mean ± SEM ،ا( 05/0*: ختالف معنی دار با گروه کنترل>P، :** 01/0>P  001/0***: وP<). 

 

 مالحظه  4شماره طور که در نمودار  همان

در نمرات ( >001/0Pکاهش معنی داری ) ،می گردد

های مختلف در مقایسه با  در زمان رفینودرد گروه م

گروه کنترل مشاهده گردید. در گروه عصاره فاقد 

تفاوت معنی داری با گروه  (extract-Glyc)یزین یرگلیس

کنترل مشاهده نگردید و در گروه عصاره فاقد 

 ها کاهش  رفین در برخی زمانوم + یزینگلیسیر

 معنی دار مشاهده گردید.
 

 
دقيقه  60یزین بر نمرات درد در طول زمان گليسير فاقدثير عصاره ریشه شيرین بيان أمقایسه نتایج ت :4شماره نمودار 

 آزمون فرمالين در گروه های مورد مطالعه
7 =n ،Mean ± SEM ،ا( 05/0*: ختالف معنی دار با گروه کنترل>P  001/0***: وP<). 
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کلیه گروه های مورد آزمایش در مرحله حاد 

 درد در یک نمودار کلی با یکدیگر مقایسه شدند

کلیه . همان طور که مالحظه می شود (5 شماره نمودار)

گروه  ،های مورد آزمایش، دریافت کننده مورفین هگرو

و فاقد حاوی دریافت کننده عصاره گیاه شیرین بیان 

 .گلیسیریزین با گروه کنترل اختالف معنی دار دارند

 

 
آزمون حاد در یزین بر نمرات درد گليسيرو فاقد ثير عصاره ریشه شيرین بيان حاوی أمقایسه نتایج ت :5شماره  دارونم

 ن در گروه های مورد مطالعهفرمالي

7 =n ،Mean ± SEM ،ا( 05/0*: ختالف معنی دار با گروه کنترل>P، :** 01/0>P  001/0***: وP<). 

 

 :بحث
پـژوهش حاضر نشـان داد کـه عصـاره ریشه 

 و ضـد التهـابی  یشیرین بیان دارای اثـر ضـد درد

می باشد که بخش عمده ای از این آثار مربوط به ماده 

 یزیک اسید می باشد.گلیسیروثره آن یعنی م

دست آمده عصاره واجد ه بر اساس نتایج ب

به صورت وابسته به دوز دارای خاصیت ضد  گلیسیریزین

التهابی است که دوز باالی آن بیشترین اثر ضد التهابی را 

از خود نشان داد. ترکیبات شیمیایی بسیاری از گیاهان با 

از جمله شده اند که  خصوصیات ضد التهابی شناسایی

 می توان به گروه فنانترن موجود در آلکالوئیدها،

کانابینوئیدها، سالیسین، اسید سالیسیک و تعداد وسیعی 

از آلکالوئیدها، ترپنوئیدها، کاپساسینوئیدها، استروئیدها، 

 فالونوئیدها، گزانتین ها، تانین ها، گزافتون ها، 

 لیکوزیدها اشاره لیگاندها، ساپونین ها، الکتون ها و گ

 ریشه(. ترکیبات متعددی در عصاره 28-30) نمود

فالونوییدها، استرول و ساپونین یافت  ازجملهشیرین بیان 

این ترکیبات در شده که اثرات ضد التهابی و ضد دردی 

. (31-35) مورد بررسی قرار گرفته است گیاهان دیگری

با  می باشند کهفالونوییدها ترکیبات پلی فنل طبیعی 

گلوتاماتی سبب  NMDAمهار فعالیت گیرنده های 
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و به دنبال آن فعالیت  کاهش کلسیم داخل سلولی شده

  A2آنزیم سنتز کننده نیتریک اکساید و فسفولیپاز

وابسته به کلسیم کاهش می یابد و در نتیجه با کاهش 

و پروستاگالندین ها اثرات نیتریک اکساید تولید 

طور  دهند. همینضدالتهابی خود را نشان می 

فالونوییدها، با مهار آنزیم سیکلواکسیژناز، تولید 

آرشیدونیک در پاسخ به  را از اسید Eپروستاگالندین 

. با توجه به اینکه های التهابی مهار می کنند محرک

پروستاگالندین ها در ایجاد التهاب و تشدید درد اثر 

، (36-38) می گیرند اءدارند و از اسید آرشیدونیک منش

احتماالَ فالونوییدهای گیاه شیرین بیان در ایجاد اثر 

اثرات ضد التهابی  . در مطالعه ایضدالتهابی نقش دارند

عصاره هیدروالکلی بابونه را به وجود ترکیبات با 

خاصیت ضد التهابی فالونوییدها و یا سایر مواد موجود 

در گیاه بابونه مانند رزمارینیک اسید، استرول ها و 

 اثر ضدالتهابی  که تماماً ه انددها نسبت داداستروئی

باتوجه به آزمایشات مختلفی که بر روی  (.31) دارند

 ترکیبات فالونوئیدی گیاهان مختلف انجام شده 

 می توان به این مطلب اشاره کرد که فالونوئیدها 

از جمله ترکیباتی هستند که خاصیت ضد التهابی و ضد 

 (.28-31) دردی دارند

یقات اثرات ضد دردی و ضد التهابی تحق برخی

ترکیبات که حاوی مقادیر قابل توجهی از گیاه کنگر 

(. تحقیقات 32،33) را نشان داده اند می باشداسترولی 

انجام شده، نشان داده است ترکیبات استرولی نقش مهمی 

(. از 34)ایفا می کنند در اثرات ضد دردی و ضد التهابی 

ثرات ضد دردی ساپونین ها طرفی در گزارشات متفاوتی ا

(. باتوجه به اینکه تاکنون 35) نیز نشان داده شده است

اثرات ضد التهابی و ضد دردی اسید گلیسیریزیک بررسی 

 نشده است، در این رساله اثر ضد التهابی و ضد دردی 

ماده ی موثره عصاره ریزوم شیرین بیان که همان اسید 

رفت. برای این مورد مطالعه قرار گ ،گلیسیریزیک است

منظور از دو نوع عصاره آبی ریزوم شیرین بیان استفاده 

شد. عصاره نوع اول همان عصاره آبی ریزوم شیرین بیان 

 که حاوی اسید گلیسیریزیک بود و عصاره نوع دوم 

ماده ی اسید گلیسیریزیک از آن جداسازی و سپس عصاره 

 .فاقد گلیسیریزیک اسید مورد آزمایش قرار گرفت

یج بررسی التهاب که با استفاده از تست نتا

کاربرد داخل  که نشان داد ،گزیلن صورت گرفت

یزین گلیسیرحاوی صفاقی عصاره آبی شیرین بیان 

دارای اثرات ضدالتهابی است و این اثرات به صورت 

وابسته به دوز می باشد. در پژوهشی توسط اسماعیلی 

ه و همکاران بر روی اثر ضدالتهابی عصارماهانی 

هیدروالکلی گیاه شیرین بیان در موش صحرایی نر مورد 

آزمایش قرار گرفت، نتایج نشانگر آن بود که عصاره 

شیرین بیان می تواند خیز التهابی ایجاد شده توسط 

 (.39) کاراگینان را مهار نماید

در پژوهش حاضر نیز، در تست گزیلن مشاهده 

ت شد که عصاره آبی گیاه شیرین بیان دارای اثرا

صورت وابسته به دوز می باشد که در این ه ضدالتهاب ب

میلی گرم بر کیلوگرم دوز باال اثر ضد  120میان دوز 

التهابی برابر با اثر دگزامتازون را از خود نشان داد. در 

 ،بررسی که بر روی عصاره فاقد گلیسیریزین انجام شد

میلی گرم بر  20نتایج حاصل نشان داد که در دوز 

داری نسبت به گروه دریافت ی به صورت معنکیلوگرم 

کننده دگزامتازون التهاب را کاهش داد. نتایج حاصل از 

تست گزیلن نشان داد که عصاره فاقد گلیسیریزین که با 

های ه افزایش دوز، اثر ضدالتهاب کمتری نسبت به گرو

 دریافت کننده عصاره آبی شیرین بیان از خود نشان 

وز پایین نسبت به گروه کنترل می دهد و فقط گروه با د

با توجه به اینکه این عصاره فاقد  ؛اثر معنی داری داشت

ماده ی موثره که همان گلیسیریزیک اسید می باشد لذا 

احتماالَ اثر اندک ضد التهاب مشاهده شده به دلیل 

وجود فالونویید ها و استرول موجود در این عصاره 

ه بر روی ترکیبات باشد. با توجه به آزمایشات مختلفی ک

شیمیایی گیاهان مختلف انجام شده و همچنین مقایسه اثر 

عصاره شیرین بیان با عصاره فاقد گلیسیریزین می توان 

چنین بیان کرد که عصاره آبی گیاه شیرین بیان ضد  این

التهاب می باشد و داده های پژوهش حاضر وجود این 

 .کندخاصیت را با وجود گلیسیریزیک اسید تقویت می 
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از آزمون فرمالین جهت بررسی اثر ضد دردی 

شیرین بیان استفاده شد. در این تحقیق نشان  ریشه عصاره

داده شد که درد ایجاد شده به وسیله فرمالین در کف 

دست حیوان، معموال َدارای دو فاز حاد و مزمن است. 

 در فاز حاد مکانیسم های احساس درد معموالً با 

که در درد  در حالی ؛یل هستندواسطه های پیتیدی دخ

در مدل حیوانی  (.40) مزمن پروستاگالندین ها دخیل اند

مشاهده  فاز حاد و مزمن دردمربوط به تحقیق ما نیز این 

 .شد و یافته های قبلی را تأیید کرد

در مطالعه ای با عنوان اثر ضد دردی عصاره 

هیدروالکلی ریشه شیرین بیان در موش صحرایی نر در 

دل درد حاد و مزمن انجام شد، مشاهده شد که دو م

ثیر مشابه با داروهای ضد أعصاره شیرین بیان دارای ت

التهابی غیراستروئیدی بر درد در مرحله دوم )درد مزمن( 

ها با  همچنین یافته های آن (.41) آزمون فرمالین است

ه ییدی بر نتایج بأت tail flickاستفاده از روش آزمون 

زمون فرمالین بوده است یعنی بیانگر اثر دست آمده از آ

ضد دردی این عصاره فقط بر درد مزمن می باشد. این 

ثیر عصاره أیافته ها نتیجه آزمایش ما را در خصوص ت

با این تفاوت  .می کند ییدأتشیرین بیان بر روی درد مزمن 

 حاضر عصاره آبی واجد گلیسیریزین که در پژوهش

مره درد در هر مرحله درد شیرین بیان عالوه بر کاهش ن

مزمن باعث کاهش نمره درد در مرحله حاد نیز گردید 

ولی اثر تسکین دهندگی آن در مرحله دوم )درد مزمن( 

 بیشتر مشاهده شد.

در تحقیقی که عریان و همکاران با عنوان 

 بررسی اثرات ضد دردی و ضد التهابی عصاره تام 

شان داده شد بخش های هوایی گیاه کنگر انجام دادند، ن

که ترکیبات استرولی نقش مهمی در اثرات ضد دردی 

. با توجه به اینکه این ترکیب در عصاره (36) دارند

لذا این ترکیبات در هر دو  ؛شیرین بیان هم وجود دارد

در آزمون  مزمن( )درد )درد حاد( و فاز دوم فاز اول

فرمالین خاصیت ضد دردی از خود نشان دادند اما شدت 

درد در فاز دوم یعنی درد مزمن بیشتر بوده است مهار 

. در (13) که با نتایج تحقیق حاضر مشابه می باشد

اثرات  ،تحقیقی که توسط عیدی و همکاران انجام شد

  در گیاه جعفریضد دردی عصاره الکلی برگ 

 .(42) موش های کوچک نر بالغ آزمایشگاهی انجام شد

گیاه جعفری هر  نتایج نشان داده که عصاره الکلی برگ

دو مرحله درد )حاد و مزمن( را در آزمون فرمالین 

کاهش داده و در نتیجه گیاه جعفری دارای اثرات ضد 

دردی به حساب آمده است. در مطالعه ای دیگر با عنوان 

بررسی اثرات ضد دردی و ضد التهابی عصاره متانولیک 

 NMRIدرخت زیتون در موش های نر بالغ نژاد برگ 

شد، نتایج حاصل بیانگر اثرات معنی دار و وابسته انجام 

برگ درخت زیتون بر درد  به دوز عصاره متانولیک

 ناشی از تزریق فرمالین در هر دو فاز)حاد و مزمن( 

همچنین در مطالعه ای که احمدیان (. 43می باشد )

نتایج نشان داده ، همکاران انجام داده اندباغبادرانی و 

مقدار قابل توجهی  حاویکه که عصاره چای سبز 

اثر ضد دردی را به صورت وابسته به ساپونین می باشد، 

که در باالترین دوز کاهش  به طوری ؛دوز افزایش داد

آزمون  )حاد و مزمن( رفتارهای دردی در هر دو فاز

 .(44) فرمالین مشاهده شده است

با توجه به اینکه داروهایی که به صورت مرکزی 

دو مرحله مربوط به آزمون فرمالین  بر هر ،عمل می کنند

 که داروهایی که  در صورتی .بر درد اثر مهاری دارند

به طور محیطی عمل می کنند فقط مرحله دوم را مهار 

دست آمده از این ه (. بر اساس نتایج ب45) می کنند

تحقیق احتماالً عصاره ریشه شیرین بیان به صورت 

ب کاهش مرکزی عمل کرده و با کاهش التهاب موج

باتوجه به عالوه ه بپاسخ به محرک دردزا شده است. 

اینکه استفاده خوراکی از شیرین بیان موجب مهار آنزیم 

بتا دهیدروژناز و به دنبال آن افزایش سطح کورتیزول  -11

 خون می شود، این امکان وجود دارد که این ماده 

از طریق کاهش التهاب موجب کاهش پاسخ به محرک 

. (46) رحله دوم آزمون فرمالین می شوددردزا در م

ترکیباتی  ،طور که در بحث التهاب اشاره شد همان

عالوه بر گلیسیریزین موجود در عصاره ریزوم این گیاه 

استرول و ساپونین ها که اثرات  از جمله فالونوییدها،
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ها در تحقیقات گوناگون گزارش شده  ضد دردی آن

فاقد گلیسیریزین می تواند اثر ضد دردی عصاره  ،است

 را توجیه کند.

 

 :نتیجه گیری
عصاره  ،در کل، داده های این پژوهش نشان داد

 دردی و ضد آبی گیاه شیرین بیان دارای خاصیت ضد

التهابی است و می تواند جایگزین مناسبی برای داروهای 

شیمیایی باشد. ماده گلیسیریزین موجود در ریشه شیرین بیان 

مشهودی  الًمی تواند التهاب و درد را به صورت کام

در مورد چگونگی اثر این ماده در میزان و  .کاهش دهد

مقدار آزاد شدن واسطه های التهابی درگیر بایستی 

 ایمونوبیولوژیک تکمیلی انجام پذیرد. پیشنهاد  تحقیقات

می شود از تست های دیگر التهاب و نیز مقایسه آن با 

داروهای دیگر ضد التهاب انجام گردد. انتظار می رود با 

استفاده از نتایج این پژوهش و با تحقیقات بیشتر و عمیق تر 

راهم امکان استفاده گسترده تر از این گیاه را به عنوان دارو ف

نمود. در عصاره فاقد گلیسیریزین نیز ترکیبات خاصی 

ها فالونوئید و استرول است.  وجود دارد که اصلی ترین آن

وجود این دو ترکیب شیمیایی در عصاره فاقد  الًاحتما

گلیسیریزین سبب کاهش درد و التهاب در گروه های مورد 

 .آزمایش شده است
 

 :و قدردانی تشکر

یک پایان نامه کارشناسی این تحقیق حاصل از 

گروه گیاهان دارویی  ،ارشد جهاد دانشگاهی کرمانشاه

و نگارندگان مقاله مراتب  می باشد( 16/7/1394)تاریخ 

 .تشکر و قدردانی خود را اعالم می دارند
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Background and aims: Glycyrrhiza glabra L. (licorice) is a very sweet and soothing herb with 

anti-inflammatory property and hormonal effects, and in the high importance to the 

pharmaceutical and food industries. The aim of this study was to investigate the  

Anti-inflammatory and analgesic effects of extract containing and without Glycyrrhizic acid of 

licorice rhizome on small laboratory mice. 

Methods: In this experimental study, 126 male NMRI mice randomly divided into 18 groups 

(n=7). Xylene and Formalin Tests used for demonstrating anti-inflammatory and antinociceptive 

effects. The normal saline control group and the positive control group in the inflammation test 

were injected dexamethasone, and morphine was injected in the pain test. Experimental groups 

received extract with and without Glycyrrhizic acid of licorice rhizome at doses of 20, 40, 60, 90 

and 120 mg/kg. Statistical analysis was performed using Graph pad Prism software, one and two 

way ANOVA and Tukey’s post-hoc tests (P<0.05). 

Results: The results of inflammation test showed that all doses of extract with glycyrrhizin 

contain anti-inflammatory effect in inhibiting the xelen-induced inflammation compared with the 

control group. Results of formalin test showed that the extract with glycyrrhizin has more 

analgesic effect than without glycyrrhizin extract. Analgesic effects of two extracts in both acute 

and chronic pain were observed which the pain score dropped significantly in chronic pain. 

Conclusion: Findings of this study showed that licorice root extract has analgesic and  

anti-inflammatory effects so that major part of these effects is probably related to Glycyrrhizic 

acid. 

 

Keywords: Glycyrrhiza glabra rhizome, Inflammation, Pain, Licorice extracts, Glycyrrhizin, 

Mice. 


