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Abstract 
 

   Herbal medicines contain an enormous number of natural compounds with important 
pharmacological properties, and their extracts have been used for treating various diseases from 
ancient times. Licorice with a scientific name of Glycyrrhiza Glabra from family of 
Legominosae, is one of the most important medicinal plants in Iran. This paper reports a 
literature review examining of phytochemical, pharmacological and physiological properties of 
Licorice. Electronic literature searches were carried out to identify the relevant published 
studies. We searched ISI Web of Science, Science Direct, Scopus, Magiran, SID and Iran 
Medex from their inception to the end of October 2015, so literature search was limited to 
English and Persian databases. The search yielded 243 articles, 86 of which met the inclusion 
criteria. Results indicated that licorice rhizome and its' constituents have beneficial effects on 
preventing and treating of gastrointestinal diseases, especially gastric ulcers, flatulence, 
constipation, tonsillitis and hepatitis. On the other hand the effects of licorice and its' active 
components on the respiratory system and fix cough, asthma and chest infections have been 
seen in studies. The anticancer effects of licorice compounds have been identified. Also, the 
beneficial effects of licorice in the treatment of depression suggests this plant is the broad range 
of capabilities. In general, it seems licorice and its' active components have a range of beneficial 
effects like anti-oxidants, anti-inflammatory and anti-allergy, so in the plant medicine should be 
attention to this plant, particularly. 

Keywords: Licorice, Gastrointestinal diseases, Respiratory system, anti-oxidants, anti-
inflammatory. 
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  یـالینــی بــالــلــه تعــمج

  پژوهشی -آموزشی

  1شماره   چهارم دوره

  بیانمروري بر خواص فیزیولوژیک، فارماکولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه شیرین
 

*4، امین اهللا بهاء الدینی3پور ، مهدي ولی2، مریم فرزانه 1سید اسماعیل خوشنام
   1پوراحمد ولی ،

  چکیده

ها از دیرباز براي درمان بوده که عصاره آن دارویی خواص با طبیعی ترکیبات زیادي تعداد گیاهان دارویی حاوي     

آسا، یکی از خانواده پروانه Glycyrrhizaglabraبا نام علمی  )Licorice(. شیرین بیانگردیدمیهاي مختلف استفاده بیماري

ترین گیاهان دارویی بومی ایران است که در طب سنتی کاربرد وسیع داشته است. هدف از این مطالعه، مروري بر از مهم

است. براي یافتن مستندات  مستندات موجود در مورد خواص فیزیولوژیک، فارماکولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه شیرین بیان

 ،Science Direct ،Iran Mede،ISI Web of Science ، Magiranهاي اطالعاتی داده مرتبط با مطالعه، جستجو در پایگاه

Scopus Medline Embase  وSID و به دو زبان فارسی و انگلیسی انجام شد.  2015ها تا پایان اکتبر از زمان ابداع این پایگاه

یافته مقاله واجد معیارهاي ورود به مطالعه بودند.  75هاي اطالعاتی مورد بررسی، مقاله موجود در پایگاه داده 243از مجموع 

عده، هاي گوارشی به خصوص زخم متوانند در پیشگیري و درمان بیماريریزوم شیرین بیان و اجزاي آن میداد؛ نشان  ها

نفخ شکم، یبوست، ورم لوزه و هپاتیت اثرات مفیدي داشته باشد. از سوي دیگر اثرات شیرین بیان و اجزاي فعال آن بر 

سرطانی برخی از ضدهاي قفسه سینه در مطالعات دیده شده است. امروزه اثرات سیستم تنفس و رفع سرفه، آسم و عفونت

  بیان بر درمان افسردگی حاکی از طیف وسیع اثرات مفید شیرینترکیبات شیرین بیان مشخص شده است. همچنین، 

بیان و اجزاي فعال آن داراي طیف وسیعی از اثرات مفید شیرین رسدباشد.  در مجموع به نظر میهاي این گیاه میقابلیت

 این گیاه شود. اي بهباشند. بنابراین در فیتوتراپی باید توجه ویژهالتهابی و ضدآلرژي میاکسیدانی، ضدآنتی
  

  

  .التهابیاکسیدانی، ضد، آنتیسیستم تنفس، هاي گوارشیبیان، بیماريشیرین کلیدي: يها واژه
  
  

  

  

  

 مقدمه

ساله  5000اي سابقه استفاده درمانی از گیاهان دارویی

در دارویی ها از گیاهان براي اولین بار سومري دارد که

گیاهان دارویی براي هزاران  .)1(کردندطب استفاده می

سال نقش بارزي در حفظ سالمت انسان و افزایش 

کیفیت زندگی انسان داشته است. سازمان بهداشت 

درصد از ساکنین   80زده است که حدود جهانی تخمین 

زمین براي حفظ سالمت خود، متکی به طب سنتی کره

باشند که بخش عمده این نوع درمان مربوط به می

  ها عصاره گیاهان دارویی و ترکیبات فعال آن

 خواص با طبیعی ترکیبات ياین گیاهان حاو. )2(باشدمی

  عصاره این گیاهان از اسانس و بوده که  دارویی

هاي مختلف مورد هاي قدیم براي درمان بیماريزمان

سیستم پزشکی  ترکیبات این که بطوري گرفتند.می قرار

  .)3،4(جوامع را متحول نمودند

  

 .ایران، مرکز تحقیقات فیزیولوژي، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور، اهواز. 1

  .ایران، هاي بنیادي و بیولوژي تکوینی، پژوهشکده رویان، تهرانگروه سلول.2

  .ایران، گروه شیمی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران.3

  .ایران، گروه زیست شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز .4

  E-mail: Bahaodini@shirazu.ac.ir                                                                                      گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم، چهار راه ادبیات ،شیراز نویسنده مسئول: *

:8/9/1394تاریخ پذیرش:        19/8/1394 تاریخ ارجاع جهت اصالحات:        9/7/1394تاریخ دریافت  
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هاي در ایران گیاهان دارویی عمدتا براي درمان بیماري

درد، درد عضالنی عمومی مثل سرما خوردگی، سرفه، سر

  دودح. )1(شودو برخی مشکالت گوارشی استفاده می

ها درصد از همه داروهاي موجود در داروخانه 50-30 

ها الهام مشتقاتی از گیاهان دارویی بوده یا طراحی آن

طبق نظر سازمان . )5(گرفته از گیاهان دارویی است

درصد از مردم آسیا و افریقا  80هانی حدود بهداشت ج

براي حفظ سالمت خود متکی به طب سنتی و گیاهان 

باشند. همچنین داروهاي گیاهی نقش مهمی در دارویی می

 .)6(کنندسیستم کنترل سالمت کشورهاي  پیشرفته ایفا می

ترین دیمیبا توجه به اینکه  استفاده از گیاهان دارویی ق

اي راه درمانی بوده که در هر فرهنگ، کشور و ناحیه

و دسترسی به گیاهان دارویی آسان بوده و  وجود داشته

اي یافت رسمی و داروخانهاین گیاهان در هر مغازه غیر

تر از همه، اهمیت گیاهان دارویی در و مهم )7(شوندمی

، )9(پارکینسون ،)8(نظیر آسم هاي مختلفبیماري درمان

، )12(، روماتیسم)11(، درمان زخم)10(، دیابت)7(سرطان

هاي ، بیماري)14(، بیماري ماالریا)13(خون فشاريپر

هاي و بیماري )16(هاي گوارشی، بیماري)15(میکروبی

باشد. لذا رویکرد جوامع امروزي به سمت می )17(تنفسی

یکی از این گیاهان  باشد.ویی میاستفاده از گیاهان دار

 بیان می باشد که داراي خواصی می باشد.دارویی شیرین

گیاه علفی چند ساله بوده که به واسطه دارا  بیانشیرین

بودن ترکیبات دارویی و غذایی مهم در ریشه و ریزوم آن 

در دنیا حائز اهمیت بوده و مورد توجه صنایع دارویی و 

هاي اخیر، به دلیل در سال. )18(غذایی قرار گرفته است

عوارض جانبی نامطلوب ترکیبات سنتتیک دارویی، تمایل 

با . )19(به سمت مصرف گیاهان دارویی بیشتر شده است

توجه به ارزش روز افزون و جایگاه ویژه گیاهان دارویی 

بیان در صنایع دارویی جدید و با در نظر مانند شیرین

گرفتن رویکرد جوامع به سمت استفاده از گیاهان دارویی 

ا که اثرات جانبی کمتر داشته و طیف هآن و مشتقات

لذا در مطالعه حاضر جهت . )7(اي دارنددرمانی گسترده

بیان در درمان هاي درمانی گیاه شیرینبررسی پتانسیل

هاي مختلف و اهمیت استفاده از این گیاه در بیماري

فارماکولوژیک،  خواص به بررسی صنایع داروسازي،

بیان پرداخته شده فیتوشیمیایی گیاه شیرین ولوژیک وفیزی

  است.

  

  روش کار

در این مطالعه مروري به منظور بررسی مطالعات درر 

 ISI Web ofهاي راستاي موضوع، از جستجو در پایگاه

Science, Science Direct, Scopus, Magiran  سال از

و به دو زبان فارسی و انگلیسی  2015تا پایان اکتبر  1980

انجام شد. براي دسترسی به مقاالت ایرانی برخی از 

نیز بررسی شدند. براي جستجو از کلید  SIDمطالعات 

 PubMedواقع در پایگاه  Meshهاي فراهم شده از واژه

کمک گرفته شده است. مقاالتی که معیارهاي زیر را 

  اند:اند وارد مطالعه شدهداشته

 رتباط موضوعی عناوین مقاالت یافت شده با بررسی ا

 اهداف مطالعه

 بررسی ارتباط چکیده مقاله با اهداف مطالعه 

 بررسی متن کامل مقاله و ارتباط آن با اهداف مطالعه 

هاي اطالعاتی مقاله موجود در پایگاه داده 243از مجموع 

مقاله واجد معیارهاي ورود به مطالعه  85مورد بررسی، 

 78مورد مقاله فارسی و  7بودند که از این تعداد مقاله، 

اي در مورد مقاله انگلیسی بودند. مطالعات مداخله

مورد  In vivoو   In vitroهاي انسانی، مطالعات جمعیت

بیان از بررسی قرار گرفت. مقاالتی که اجزاي فعال شیرین

بیان تهیه شده بودند از روند بررسی جایی غیر از شیرین

  خارج شدند.

  

  هایافته

گیاهی  .GlycyrrhizaglabraL بیان با نام علمیگیاه شیرین

 و 1شماره  است(شکل 1چند ساله از خانواده بقوالتعلفی 

  و نام عربی آن  Licorice)، نام انگلیسی آن 2

باشد. گلیسریزا گالبرا یک السوس و عرق سوس میشجره

یونانی بوده و از دو واژه گلیکیس به معنی شیرین و  نام

این گیاه به  ).12،11(ریزا به معنی ریشه مشتق شده است

                                                
1. Fabaceae 
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عنوان علف هرز در مزارع گندم، صیفی و جالیز، پنبه، 

زمینی، چغندر قند و علوفه شامل یونجه و شبدر بوده سیب

و به دلیل توسعه زیاد ریشه و ریزوم موجب کاهش 

 ارتفاع . )20(شودمزارع و باغات میمحصوالت در 

متر است. گیاه سانتی 100- 200بیان متفاوت و بین شیرین

ها هاي انبوه و فراوان است. برگداراي شاخ و برگ

مرکب و داراي چهار تا هفت جفت برگچه و یک برگچه 

هاي این گیاه نامنظم و به رنگ زرد، لانتهایی است گ

هاي ارغوانی یا بنفش و به صورت مجتمع در انتهاي ساقه

گیاه اواخر بهار و اوایل شوند. گل دهنده مشاهده می

 رود، ریشه و ریزوم تیر) به گل می، (خردادتابستان

بیان داراي شیرین. )20(ف دارویی دارندبیان مصارشیرین

هاي آن شامل: هاي متفاوتی است که انواع گونهگونه

هاي آبی بیان اسپانیایی که داراي گلیا شیرین 2تیپیکال

بیان یا شیرین 3باشد، گالندولیفرامایل به ارغوانی می

باشد، روسی که داراي ریزوم بزرگی در امتداد ریشه می

 هاي بنفش بیان ایرانی که داراي گلیا شیرین 4ویلوسا

بیان چینی که در طب سنتی یا شیرین 5اورالنسیس باشد.می

  .)20،21(چین مورد استفاده است

  

  

  

  

  
  

  
  بیانریشه شیرین :2شکل شماره        بیان      گیاه شیرین: 1شکل شماره    

  

  

  

                                                
2. G. glabra var. typical 
3. G. glabra  var. glandulifera 
4. G. glabra var. violacca 
5. G. glabra var.uralensis 

  پراکنش

بیان در جنوب اروپا، ایران، سوریه، پراکنش گیاه شیرین

باشد. این گیاه افغانستان، روسیه، چین، پاکستان و هند می

 در روسیه، ایاالت متحده امریکا، انگلیس، ایتالیا، فرانسه،

هاي (پنجاب و دامنهآلمان، اسپانیا، چین و شمال هند

شود. کاشت تجاري این گیاه در هیمالیا) کاشت می

 گیاه .)22(گیردمقیاس باال در اسپانیا و انگلیس صورت می

بیان در ایران نیز تقریبا در تمام نواحی شمال، شرق، شیرین

 این گیاه .)20(شودغرب و مرکز کشور به وفور یافت می

کافی  نوردر طول رویش به هواي گرم و  و بوده پسند نور

درجه  6-25در دماي  بیانانواع شیرین . همچنین،نیاز دارد

رشد متر  میلی 400-1160بارندگی ساالنه بین  باگراد  سانتی

  . )23(بهتري دارند

  

  بیانترکیبات فیتوشیمیایی شیرین

بیان داراي ترکیبات متفاوتی نظیر قندهاي ریشه شیرین

ها، اسیدهاي درصد)، فالونوئیدها، استرول 18مختلف(تا 

  ها هاي روغنی و ساپونینآمینه، سمغ و نشاسته، اسانس

گلیسریزیک یا ترین ساپونین آن اسیدباشد. عمدهمی

الذکر عالوه بر ترکیبات فوق ).16- 18(باشدگلیسریزین می

-گلوکورونوزیل-بتا-2-بیان داراي اسیدریشه شیرین

گلیسیریتیک، آسپاراژین، گلوکز،  گلوکورونیک، اسید

هاي فرار، ترکیبات فالونوئیدي ها، روغنرزین ساکارز،

 یزین، گلیسریتیک اسید، گالبریدین،مانند گلیسر

جنین، لیکوچالکون و ، لیکورتی6جنینایزولیکورتی

   7گلیسریزین .)24(باشدهمچنین ترکیبات کومارینی می

   50بیان بوده که ترین ماده شیرینعنوان عمدهبه

همچنین گلیسریزین . )25(تر استمرتبه از شکر شیرین

  و  )26(شودالتهابی میهاي پیشموجب تقلیل سیتوکین

 .عنوان یک داروي ضد التهاب اثبات شده استبه

  بیان داراي وجود در شیرینگلیسریتیک اسید م

جاي هباشد که بماینرالوکورتیکوئیدي میفعالیت 

                                                
6.  Isoliquiritigenine 
7. Glycyrrhizin 
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درمان روماتیسم، التهاب و کورتیکواستروئیدها براي 

 .)21(شودبیماري آدیسون استفاده می

سرطانی اکسیدانی و ضدخاصیت آنتی گالبریدین داراي

فعالیت ضدباکتریایی  A  لیکوچالکون .)28،27(باشدمی

داراي فعالیت ضدسرطانی جنین  لیکورتیایزو ).29(دارد

   جنین به دلیل خواص لیکورتیایزو ).30(باشدمی

   التهابیاکسیدانی موجب مهار عوامل پیشآنتی

 بیان در شکلترکیبات موجود در شیرین. )32(شودمی

 باشند.قابل مشاهده می  3 شماره

   

  بیانترکیبات شیمیایی شیرین: 3شکل شماره 

  

  بیان در طباهمیت شیرین

 1200بیان در طب سنتی به حدود استفاده از گیاه شیرین

 گیاه در اروپا و این ریشهو  گرددسال قبل از میالد بر می

کشورهاي شرقی در طب سنتی مورد استفاده بوده 

بیان در ایران تقریبا در تمام نواحی گیاه شیرین. )25(است

  شمال، شرق، غرب و مرکز کشور به وفور یافت 

  ویژگی  بیان براي. ریشه شیرین)20(شودمی

. )21(شده استآوري استفاده میدهندگی و خلطتسکین

بیان براي درمان سنتی ریزوم شیریندر طب همچنین،

هاي قفسه گرفتگی عضالت، روماتیسم، آسم، عفونت

هاي پوستی و تنفسی، هپاتیت، بیماري سینه، افزایش صفرا،

تب، سرفه، آسم، نقرس، ورم لوزه، نفخ شکم، یرقان، 

گلو و خونریزي، داروي سکسکه، آنمی، زخم

کننده از یبوست)، داروي مدر و جلوگیريملین(ضد

بیان در شیرین ).21،33،34(آبستنی مورد استفاده بوده است

هاي ا و اروپا براي درمان گاستریت، عفونتسنتی آسیطب

در . )32(شده استهاي پپتیک استفاده میتنفسی و زخم

سنتی چین نیز در درمان هپاتیت، جلوگیري از رشد طب

  در . )33(هاي قلبی کاربرد داشته استتومور و بیماري

سرفه معده و ضدعنوان درمان ورمسنتی ایران نیز بهطب

امروزه اثرات درمانی گیاه  .)20(مورد استفاده بوده است

هاي پیچیده نظیر سرطان مشخص بیان در بیماريشیرین

همچنین، این گیاه با خواص ضدباکتري  ).19،26(شده است

معده، مشکالت هلیکوباکتر پیلوري در درمان زخم

). 37،38(معده موثر استمخاطی معده و کاهش اسید

  در شربت سرفه استفاده بیان شیرینامروزه عصاره 

داراي اثرات بیان شیرینهمچنین عصاره . )34(شودمی

   .)35(باشدویروسی میی، ضدآلرژي و ضدالتهابضد

هاي پزشکی براي عنوان جزء مهمی از روغنبهبیان شیرین

هاي هموراژیک روماتیسم و بیماري درمان صرع، رعشه،

براي اهداف بیان شیرینعمدتا پودر ریشه  .)21(باشدمی

شود ها استفاده میمختلف فارماکولوژیک نظیر تهیه قرص

در صنایع دارویی دارد، بیان شیریناي که نقش عمدهو 

استفاده آن براي از بین بردن طعم تلخ برخی داروهاي 

   دانهویژه کلرید آلومینیوم، تربانتین و بنگآور بهتهوع

در صنایع بیان شیرین از دیگر کاربردهاي. )21(باشدمی

 رنگ و تولید تنباکو(عامل عم دهنده و خوشبو کننده)

 در دهنده یک طعم عنوانبهبیان شیرینباشد. همچنین می

  صنایع دارویی استفاده  جات وشیرینی و شکر نوشابه،

با عصاره لیمو و بذر کتان بیان شیرینریشه  .)36(شودمی
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مخلوط شده و براي درمان سرفه و سرماخوردگی استفاده 

، رازیانه بیانشیرینشود. پودر ترکیبی که حاوي ریشه می

  عنوان ملین مالیم قابل استفاده هو شکر تصفیه شده ب

شود و در تمام دنیا مصرف میبیان شیرین. )21(باشدمی

 5/1تخمین زده شده که مصرف ساالنه این گیاه حدود 

و مصرف برخی افراد  )37(کیلوگرم براي هر فرد بوده

  .)38(گرم در هر هفته بوده است 100حدود 

  

  بیاناثرات فارماکولوژیک و فیزیولوژیک شیرین

در ادامه مطالب به بعضی از اثرات فارماکولوژیک و 

ها و اساس استفاده آنها در بیماريبیان شیرینولوژیک فیزی

  شود.و شرایط متعدد اشاره می

  

  اثرات شیرین بیان بر سیستم گوارش

بیان استفاده ترین خواص درمانی ریزوم شیریناز شناخته   

و فالونوئیدهاي آن  )16(از آن در درمان زخم معده بوده

بیان مشتقات شیرین. )39(پیلوري هستندضد هلیکوباکتر

ها، مهار ترشح موجب افزایش غلظت پروستاگالندین

هاي اپیتلیوم معده شده لگاسترین و افزایش طول عمر سلو

 .)40(شودو به این ترتیب موجب التیام زخم معده می

موجب اثرات   3از طریق مهار فسفودي استراز بیان شیرین

درد احشایی اسپاسمی در مجاري گوارشی و تسکینضد

از طریق بیان شیرینالکلی  -عصاره آبی ).46،47(شودمی

افزایش فاکتورهاي دفاعی مخاط معده موجب بروز 

بنابراین عصاره . )41(هاي ضد زخم معده شده استفعالیت

معده و رفع اسپاسم مجاري این گیاه براي درمان زخم

  باشد.گوارشی مفید می

  

  قلب و عروق اثرات شیرین بیان بر سیستم

گرم میلی 75، حاوي بیانشیرینگرم  50مصرف    

پرفشاري و گلیسیتیک اسید، به مدت دو هفته موجب 

  اثر  نایشود. می(کاهش پتاسیم خون) هیپوکالمی

HSD2 -βفعالیت آنزیم ناشی از مهاربیان شیرین
8   

کورتیزول به  کاتابولیسماین آنزیم مسئول  ،باشدمی

                                                
8. 11beta-hydroxysteroid dehydrogenase-2 

فعال کردن از طریق غیربیان شیرینکورتیزون بوده بنابراین 

عمر کورتیزول در خون افزایش نیمهموجب  این آنزیم

هاي شود و به دلیل تمایل کورتیزول به گیرندهمی

هاي فعال شدن گیرندهآلدسترونی، موجب 

ده و موجب شبا کورتیزول  يمینرالوکورتیکوئید

احتباس آب و نمک و ایجاد ، هایپرآلدسترونیسم کاذب

هاي ذکر برخالف گزارش .)42(شودهایپرتانسیون حاد می

و  خون فشاريبیان بر پرشده در مورد اثر عصاره شیرین

بیان در احتباس آب و هایپرتانسیون که ناشی از اثر شیرین

  در کلیه بود، تجویز درون وریدي عصاره  کمن

(تجویز حاد) از طریق مهار سیستم آدرنرژیک و بیانشیرین

  سو با سیستم کولینرژیک موجب کاهش اثرات هم

. )43(مدت در فشارخون موش صحرایی شدکوتاه

  بیان در الکلی ریزوم شیرین ـ عصاره آبی همچنین،

طبیعی، از طریق مسیر خون هاي صحرایی با فشارموش

 هاي و فعالیت گیرنده رفلکس بارورسپتوري

) موجب بروز اثرات کرونوتروپیک مثبت Bاندوتلینی(نوع

سو با سیستم کولینرژیک موجب  و از طریق اثرات هم

 .)44(شودمیبروز اثرات اینوتروپیک منفی در بافت قلب 

  و   LDLطور بارزي سطوح کلسترول،بهبیان شیرین

را افزایش  HDL داده و گلیسرید  خون را کاهشتري

کند. آترواسکلروتیک آئورت را کم می و آسیب دهدمی

آترواسکلروزیس از پیشرفت بیان شیرینبنابراین 

انعقادي دارد گلیسریزین عمل ضد .)45(کندجلوگیري می

   ین،همچنکند. و از تشکیل ترومبین  جلوگیري می

 .)46(کندها جلوگیري میاز تجمع پالکتبیان شیرین

بیان، موجب شیرینجنین، از ترکیبات  ایزولیکورتی

هاي پتاسیمی وابسته به ولتاژ فعال شدن بعضی کانالغیر

ها وجود ها در انسان بیشتر در دهلیزگردد که این کانالمی

ها براي فیبریالسیون مزمن دارند که مهار این کانال

را افزایش ها مفید بوده و قدرت انقباضی دهلیز دهلیزي

عنوان ایزوفالوون ریشه به 9گالبریدین ).39،40(دهدمی

  ساکاریدي در مقابل ترکیبات لیپوپلیبیان شیرین

                                                
9. Glabridin 
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هاي گرم منفی داراي اثرات ضدمیکروبی، تريباک

باشد که این اثر التهابی و محافظتی از قلب و عروق میضد

 و در نتیجه مهار بیان KB 10-اياز طریق مهار فاکتور هسته

. )47(گیرداکساید صورت میو تولید نیتریک  iNOSژن 

نتایج برخی مطالعات حاکی از این است که عصاره 

براي جلوگیري از پیشرفت بیماري ن بیاشیرین

  بنابراین . )48(باشدآترواسکلروز در خرگوش مؤثر می

که طوالنی مدت با در صورتیبیان شیرینتوان گفت می

ورت خوراکی مصرف شود به صورت باال به ص میزان

حتباس آب و نمک موجب افزایش و از طریق ا مستقیمغیر

شود ولی با این وجود برخی از ترکیبات خون میفشار

جنین و  ایزولیکورتی ،گلیسریزین نظیربیان شیرین

و عروق دارند اثرات مفیدي در سیستم قلب  گالبریدین

ها در صنایع توان از آنسازي این ترکیبات میکه با خالص

  داروسازي استفاده کرد.

  

  اثرات شیرین بیان بر سیستم تنفس

گلو و بیان براي درمان سرفه، زخمپودر و عصاره شیرین

 آور دارد که فعالیت زکام مفید بوده و اثرات خلط

به ترکیب گلیسیریزین موجود در بیان شیریندهنده تسکین

باعث خارج بیان شیرینگردد. بعالوه، میبربیان شیرین

شدن خلط از بخش باالیی دستگاه تنفس شده و سرعت 

دهد. همچنین اخیرا ترشح موکوس در ناي را افزایش می

مشخص شده است که لیکوئیریتین، از مواد فعال عصاره 

سین(القا کننده ، موجب مهار اثرات کپسایبیانشیرین

باعث مهار  بیانشیرینفالونوئیدهاي . )35(شودسرفه) می

هاي ریه جنین انسان شده ترشح ائوتاکسین از فیبروبالست

ها در محل التهاب و از این طریق مانع تجمع ائوزینوفیل

این بیان شیرینشوند. بنابراین گیاه مجاري هوایی می

 پتانسیل را دارد که راه درمانی جدیدي را براي 

. )49(روي محققان باز کندهاي التهابی و آسم پیشاريبیم

، آسم را در بیانشیریندر تحقیقی دیگر مشاهده شده که 

دهد. گلیسیریزین، از ترکیبات موش صحرایی کاهش می

صحرایی موجب ، در مجاري هوایی موشبیانشیرینفعال 

                                                
10. NF-KB 

التهاب تنفسی و مهار انقباض ناي شده و موجب مهار 

شود. در ها(پارامتر دخیل در آسم) میازدیاد ائوزینوفیل

توان گفت که گلیسیریزین خصوصیات آسمی را نتیجه می

در موش کاهش داده و ممکن است راهی براي درمان 

 .)17(آسم در آینده باشد

  

  اثرات شیرین بیان بر عضالت صاف

هاي بیان به صورت مستقل از سیستمعصاره شیرین   

آدرنرژیک و نیتررژیک موجب کاهش کولینرژیک، 

. )50(شودتانسیون پایه در دئودنوم موش صحرایی می

برخی مطالعات حاکی از تأثیر برخی ترکیبات عصاره 

بر عضالت صاف مجاري گوارشی می باشد. از بیان شیرین

 جنین، از ترکیباتبررسی اثر ایزولیکورتی جمله

 که مشخص شده داراي ژوژنوم، بر بیانشیرین یديفالونوئ

 یلئومخرگوش و ا یزولهژوژنوم ا دراسپاسم اثر ضد

هاي پتاسیمی هندي بوده که ناشی از مهار کانالخوکچه 

 همچنین کوئرستین، از ترکیبات . )51(بوده است

کولین بر ، موجب رفع اسپاسم ناشی از اثر استیلبیانشیرین

اثرات . )52(شودکولون ایزوله در خوك هندي می

ژوژنوم جنین در ایلئوم خوك و اسپاسمی ایزولیکورتیضد

 هاي کلسیمی خرگوش را ناشی از مهار کانال

اسپاسمی برخی محققین نیز اثرات ضد. )53(انددانسته

هاي پتاسیمی در ایلئوم را ناشی از کانال بیانشیرینعصاره 

 هاي کلسیمی و تداخل با کانال ATPحساس به 

  . )54(انددانسته

بیان از طریق همچنین مشاهده شده است که عصاره شیرین

مهار سیستم آدرنرژیک موجب کاهش تانسیون پایه در 

کوئرستین، از فالونوئیدهاي  .)55(شودآئورت ایزوله می

هاي مجاري هوایی مثل بیان، براي درمان بیماريشیرین

داراي  بیانشیرینرود زیرا این فالونوئید آسم به کار می

. )56(باشدکنندگی بر انقباض ناي ایزوله میاثر مهار

، در ناي ایزوله از یانبشیرینجنین، فالونوئید ایزولیکورتی

استراز فسفودي سازي گوانیالت سیکالز، مهارطریق فعال

هاي پتاسیمی موجب باز شدن کانال cGMPو افزایش 

  وابسته به کلسیم و در نهایت شل شدن ناي ایزوله 
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حقیقات ذکر شده حاکی از اثرات همه ت .)56(شوندمی

  بر عضالت صاف  بیانشیریناسپاسمی عصاره ضد

براي بیان شیرینبنابراین  باشد.هاي مختلف بدن میاندام

اسم عضالنی و یبوست در سیستم گوارش مناسب رفع اسپ

بوده و از آنجایی که موجب کاهش فعالیت مکانیکی در 

شود ممکن است براي درمان اسهال مناسب باشد. روده می

موجب شل شدن  بیانشیرینهمچنین مشاهده شد که 

  شود بنابراین براي بیماري آسم عضله صاف ناي می

  تواند مفید واقع شود.می

  

  اثرات محافظتی شیرین بیان بر کبد

، بیش بیانشیریندر کشور ژاپن گلیسریزین، از ترکیبات    

عنوان درمانی براي هپاتیت مزمن کبد استفاده سال به 60از 

براي درمان هپاتیت  بیانشیرینبرخی ترکیبات  .)57(شدمی

اثرات . )58(مزمن ویروسی در کبد استفاده شده است

محافظتی گلیسریزین از کبد موش در برابر آسیب کبدي 

، استرس اکسیداتیو القا )59(القا شده با تتراکلرید کربن

هاي کبدي ناشی از و دیگر آسیب )61(شده با آفالتوکسین

همچنین  گزارش شده است. )61(اکسیداتیواسترس 

ي از تغییرات نفوذپذیري گلیسریزین از طریق جلوگیر

   11کبد درسلولی موجب اثرات محافظتی غشاي

مانند بیان شیرینمشتقات ایزوفالونی . )62(دشومی

هاي کبد گالبریدین از پراکسیداسیون لیپید در میکروزوم

موش صحرایی جلوگیري کرده و از این طریق 

هاي اکسیداتیو حفظ را از استرس هاي سلولیمیتوکندري

  .)63(دنکنمی

  

  ات شیرین بیان بر سیستم عصبیاثر

هاي حیوانی موجب افزایش حافظه و در مدل بیانشیرین   

یادگیري شده که ممکن است ناشی از تسهیل انتقاالت 

مشخص شده . )64(کولینرژیک در مغز حیوان بوده است

بوده که  فیتواستروژن بیانشیرینکه برخی فالونوئیدهاي 

شبیه استرادیول، سیستم سروتونرژیک را تحت تاثیر قرار 

داده و از بازجذب مجدد سروتونین در مغز جلوگیري 

                                                
11. Hepato- Protective 

کنند. بنابراین ممکن است براي درمان افسردگی زنان می

همچنین . )65(ی مفید باشنددر دوران قبل و بعد از یائسگ

برخی مطالعات نشان دهنده فعالیت ضد افسردگی عصاره 

دوپامین مغز نفرین و بیان از طریق افزایش نوراپیشیرین

از طریق تعدیل اتصال  بیانشیرینترکیبات . )66(باشدمی

به گیرنده خود موجب بروز اثرات   B کاپا ايفاکتور هسته

  .)67(شوندمحافظتی در مقابل سمیت نورونی می

  

  اثرات محافظتی شیرین بیان بر کلیه

هاي هایپرکلسترولمیک موجب بیان در موششیرین   

همچنین . )68(بهبود عملکرد کبد و کلیه آنها شد

موجب  ،بیانشیرین، از ترکیبات ایزوفالوونی گالبریدین

گردید کاهش دفع پروتئین در موش داراي نفریت کلیوي 

بوده گلومرولی کلیوينفریت يبیماربنابراین براي درمان 

  .)69(است

  

  

  اثرات شیرین بیان بر سیستم هورمونی

در موش صحرایی موجب  بیانشیرینتجویز خوراکی    

، ACTHآدرنال و کاهش غلظت  -مهار محور هیپوفیز

کورتیزول و آلدسترون شده که با تحریک رهایش رنین 

همچنین برخی  .)70(در کلیه همراه بوده است

بوده که شبیه  فیتواستروژن بیانشیرینفالونوئیدهاي 

استرادیول، سیستم سروتونرژیک را تحت تاثیر قرار داده و 

  از بازجذب مجدد سروتونین در مغز جلوگیري 

  .)65(کنندمی

  

  اثرات ضد سرطانی شیرین بیان

سرطانی بیان داراي فعالیت ضدشیرینیبات برخی از ترک

باشند که از طریق توقف سیکل سلولی، آپوپتوز و می

تحقیقات . )25(باشداکسیدانی این ترکیبات میاثرات آنتی

نشان داده است که گلیسریزین و گلیسریتیک اسید ازدیاد 

دهند. آن را کاهش می )72(و  متاستاز )71(سلولی مالنوما

ازدیاد سلولی همچنین اثرات این دو ترکیب در کاهش 

سرطان  ،)73(ها نظیر سرطان پروستاتسایر سرطان
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عصاره  گزارش شده است. )75(و سرطان سینه )74(معده

عنوان یک داروي مکمل براي به بیانشیرینپروتئینی ریشه 

  هاي سرطانی روده بزرگ مناسب مهار رشد سلول

هاي سرطان سینه در سلول بیانشیرینعصاره  .)76(باشدمی

هاي توموري پروستات با القاي فسفریالسیون و سلول

Bcl2 سلولی در مرحله موجب توقف چرخهG2/M 

A لیکوچالکون. )77(شد
، از مشتقات فالونوئیدي ریشه 12

هاي سرطان سلول ، موجب توقف چرخهبیانشیرین

همچنین . )78(شد G1و اواخر فاز  G2پروستات در فاز 

شده از  برخی مطالعات بیانگر اهمیت گلیسریزین جدا

  MCF-7هاي بیان در درمان سرطان سلولریشه شیرین

،  از بیانشیرین، از ترکیبات Aلیکوچالکون  .)79(باشدمی

هاي فاکتور رشد اندوتلیالی هش فعالیت گیرندهطریق کا

باشد، بنابراین زایی میعروق داراي خاصیت ضد 13عروق

توموري در هاي ضدداراي ویژگی Aلیکوچالکون 

  .)80(تومورهاي بدخیم انسان می باشد

 
  ویروسی شیرین بیاناثرات ضدباکتریایی و ضد

 باکتریایی ریشه دهنده فعالیت ضدتحقیقات نشان   

هاي گرم منفی و گرم مثبت در مقابل باکتري بیانشیرین

مشتق شده از  14بتا گلیسریتینیک اسید. )81(بوده است

 و پروتئین DNA  ،RNAاز طریق مهار سنتز  بیانشیرین

 همچنین . )82(باکتریایی شدموجب بروز اثرات ضد

 از طریق القاي اینترفرون گاما  بیانشیرینهاي گونه

 و مهار فیوز شدن ویروس با T هايدر سلول

  HIV-1 سلولی موجب اثرات ضدویروسغشاي

نیز  بیانشیرینگلیسریزین مشتق شده از . )83(شوندمی

گلیسریزنیک . )84(باشدویروسی میداراي اثرات ضد

 ات ضدبیان) داراي اثرشیرین(فالونوئید مشتق شده از اسید

  .)39(باشدباکتر پیلوري در معده میهلیکو

  

  

                                                
12. Licochalcone-A 

13. VEGFR-2 
14. β-Glycyrrhetinic Acid 

  بحث

و بیان شیرینمطالعه حاضر مروري بر اهمیت گیاه    

نوین بوده است. سنتی و طبترکیبات فعال آن در طب

اي در عنوان یک گیاه دارویی بطور گستردهبه بیانشیرین

شود و هاي مختلف استفاده میهاي سیستمدرمان بیماري

عنوان جزء مهمی از ترکیبات به عنوان دارویی تکی یا به

این . )21(ودشها استفاده میها و قرصدارویی نظیر شربت

هاي آسم، برونشیت، ها براي درمان بیماريگیاه طی قرن

زخم معده و به عنوان یک ضد التهاب مورد استفاده بوده 

روغنی، کومارینی، آلکالوئیدي و و حاوي ترکیبات مهم 

باشد. عصاره ریشه این گیاه در بسیاري از فالونوئیدي می

امروزه نیز  ).17،21،48(شوندمحصوالت دارویی یافت می

و اجزاي آن در پیشگیري و درمان  بیانشیرینگیاه 

هاي گوارشی به هاي مختلف از جمله بیماريبیماري

 )58(هپاتیت خصوص زخم معده، نفخ شکم، یبوست و

 بیانشیریناثرات مفیدي داشته باشند. از سوي دیگر اثرات 

و اجزاي فعال آن بر سیستم تنفس و رفع سرفه، آسم و 

در مطالعات دیده شده است.  )35(سینههاي قفسهعفونت

  برخی از ترکیبات  )25(امروزه اثرات ضد سرطانی

مشخص شده است. همچنین، اثرات مفید  بیانشیرین

حاکی از طیف وسیع  )66(بر درمان افسردگی بیانشیرین

  باشد. اثرات ضد ویروسی و هاي این گیاه میقابلیت

نیز مشخص شده است.  )82(بیانشیرینباکتریایی ضد 

هاي در مقابل استرسبیان شیریناثرات محافظتی 

  بیان کننده اثرات  )61(اکسیداتیو القا شده در کبد

باشد. بنابراین اکسیدانی این گیاه و ترکیبات آن میآنتی

اي به این گیاه شود و با یتوتراپی باید توجه ویژهدر ف

تعدیل ماده مؤثره گلیسریزین در این گیاه، از اثرات جانبی 

  زیرا مشخص شده که مصرف  ،)35(آن کاسته شود

گرم در روز) در طوالنی  50(بیانشیرینباالي  میزان هاي

مدت ممکن است موجب احتباس آب و نمک و 

شود. مطالعات  )85(کالمیو هایپو )42(پرفشاري خون

فارماکولوژیک و بالینی گزارش شده در مطالعه حاضر 

باشد. این می بیانشیرینهاي درمانی گیاه تاییدي بر ارزش

گیاه منبع مهمی از ترکیبات مختلف شیمیایی با 
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باشد که داراي خواص ساختارهاي متنوع می

فارماکولوژیک هستند. حضور طیف وسیعی از این 

  مشخص  بیانشیرینفارماکولوژیک در گیاه ترکیبات 

عنوان ههاي آینده بتواند در سالکند که این گیاه میمی

  پیشگامی براي پیشرفت عوامل درمانی در درمان 

  هاي مختلف باشد.بیماري

  

  گیرينتیجه

هاي قدیم در از زمان بیانشیرینبا توجه به اینکه گیاه    

  سنتی مورد استفاده بوده است و با توجه به طب

هاي متنوع صورت گرفته در مورد اثرات پژوهش

توان چنین بیان میفارماکولوژیک و فیزیولوژیک شیرین

داراي طیف وسیعی از  بیانشیرینگیري کرد که نتیجه

التهابی بوده که جهت اکسیدانی و ضداثرات مفید آنتی

مربوط به سیستم گوارش  هايپیشگیري و بهبود بیماري

معده و سیستم تنفس نظیر آسم و عفونت ریه نظیر زخم

کنندگی ترکیبات این اثرات شل باشد. همچنین،مفید می

گیاه در عضالت صاف و رفع اسپاسم عضالنی مفید بوده 

ها و کبد در مقابل و اثرات حفاظتی این گیاه در نورون

یی است. در عوامل اکسیدانی داراي اهمیت درمانی باال

و ترکیبات  بیانشیریننهایت، اثرات ضد سرطانی گیاه 

  فعال آن حاکی از اهمیت این گیاه براي درمان 

باشد. با توجه به حضور ترکیبات هاي پیچیده میبیماري

خواص  توان برخی ازمی بیانشیرینفالونوئیدي فراوان در 

  فیزیولوژیک و فارماکولوژیک این گیاه را به خواص 

التهابی ترکیبات فالونوئیدي آن اکسیدانی و ضدآنتی

تواند در آینده براي می بیانشیریننسبت داد. بنابراین گیاه 

ساخت دارو و براي پیشگیري و درمان اختالالت و 

هاي مختلف مورد استفاده قرار گیرد. از سوي بیماري

  دیگر با شناسایی دقیق و جداسازي ترکیبات این گیاه 

عنوان جایگزین داروهاي شیمیایی از آن بهره بهتوان می

و مواد  بیانشیرینبرد. قابل ذکر است که سایر اثرات 

مؤثره آن نیاز به مطالعات تخصصی و گسترده بیوشیمیایی 

  باشد.در آینده می
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 سؤاالت

 بیان بر کدام بیماري در مطالعات انسانی مشهود است؟شیرین هاي مربوط به سیستم گوارش، اثردر بین بیماري -1

  پریتونیتالف) 

  ب) ریفالکس

  ج) کولیت

  معدهد) زخم

  بیان کدام ترکیب بوده و چه ویژگی دارد؟ترین ماده موثره شیرینمهم -2

  .باشداکسیدان قوي میالف) گالبریدین، آنتی

  .ب) گلیسریزین، عملکرد ضد استرس اکسیداتیو دارد

  .ج) کومارین، اثرات نورو پروتکتیو دارد

  .باشدد) لیکورتین، ضد یبوست می

  توان به بیماران قلبی و عروقی توصیه کرد؟بیان را میآیا مصرف طوالنی مدت عصاره شیرین -3

  الف) بله، به علت عدم وجود اثر مضر

  خون کاهنده فشارب) بله، به علت اثرات 

  HSD2 –βآنزیم ج) خیر، به علت مهار

  د) خیر، به علت کاهش ماینرالوکورتیکوئیدها

  باشد؟بیان قادر به التیام زخم معده میآیا ریزوم شیرین-4

  در معده هاافزایش غلظت پروستاگالندینالف) بله، از طریق 

  بله، از طریق اثرات ضد هلیکو باکتر پیلوري ب)

  ترشح گاسترینبله، از طریق  ج)

  د) گزینه الف و ب

  شود؟بیان احتماال براي تعدیل کدام بیماري کبدي توصیه میشیرین -5

  الف) هپاتیت مزمن ویروسی

  شیستوزومیاسیسب) 

  ج) سیروز کبدي

  یرقان د)

  شود؟بیان منجر به توقف چرخه سلول سرطانی میدرمان با شیرین هاي سرطانی پروستات،در سلول آیا -6

  الف) بله، از طریق کاهش فاکتور رشد

  Bcl2ب)بله، از طریق القاي فسفریالسیون 

   NK-kBج) خیر، موجب مهار فعالیت 

   IL-8د) خیر، موجب کاهش ترشح 
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  شود؟هاي باکتریایی و ویروسی توصیه میبیان براي درمان برخی بیماريترکیبات شیرینیک از کدام -7

  الف) گلیسریزین

  ب) بتا گلیسریتینیک اسید

  ج) لیکو چالکون

  الف و ب د)

  باشد؟نمی بیاناثرات جانبی مصرف طوالنی مدت شیرین کدام یک-8

  الف) اثرات ضد اسپاسمی

  ب) هایپرتانسیون 

  نک در کلیه احتباس آب و ج)

  هایپوکالمی د)

  شود؟براي اثرات حفاظت کبدي توصیه میبیان شیرینهاي کدام ترکیب یا ترکیب -9

  الف) کومارین و گالبریدین، از طریق کاهش آپوپتوز سلولی

  هاي اکسیداتیواسترسلیکو چالکون، به دلیل جلوگیري از  ب)

  گلیسریزین و گالبریدین اکسیدانی فعالیت آنتیج) 

  بیانشیرینهمه ترکیبات اثرات حفاظت کبدي د) 

  براي درمان افسردگی زنان در دوران قبل و بعد از یائسگی استفاده نمود؟بیان شیرینتوان از آیا می -10

  .شودالف) بله، موجب افزایش سطح سروتونی مغز می

  .شودب) بله، موجب افزایش سطح استیل کولین مغز می

  .ده استج) خیر، اثري مشاهده نش

  .د) خیر، اثرات مضر بر سیستم عصبی دارد
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