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ريشه گياه  Glycyrrhiza glabra L.در منطقه گرگان
صدیقه ژند ،1علی وارسته مرادی ،*2معصومه

مازندرانی3

 1کارشناسارشد شیمی آلی ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرگان ،ایران
 2استادیار گروه شیمی ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرگان ،ایران
 3استادیار گروه زیستشناسی ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرگان ،ایران
تاریخ پذیرش33/3/13 :

تاریخ دریافت33/6/23 :

چکیده

شیرین بیان با نام علمی  Glycyrrhiza glabra L.از مشهورترین گیاهان دارویی با اثر ضد التهابی در استان گلستان
است که در طب سنتی منطقه از شهرت بسیار خوبی در درمان بیماریهای گوارشی برخوردار است .در این تحقیق ریشه
گیاه در دیماه  1332از علفزارهای طبیعی شمال گرگان جمع آوری ،خشک و عصاره اتانولی آن با استفاده از روش
خیساندن بدست آمد ،میزان فنول و فالونوئید کل با استفاده از روش اسپکتروفتومتری و عملکرد آنتیاکسیدانی عصارهها
نیز با استفاده از تست  ،DPPHارزیابی و نتایج در سطح  P<5/50ارزیابی گردید .نتایج ارزیابی فیتوشیمیایی نشان داد که عصاره
ریشه با میزان فنول کل ( )32/01 mgGAE/gDWو فالونوئید کل ( )13/03 mg QUE g-1از عملکرد آنتی اکسیدانی بهینهای در
مهار رادیکالههای آزاد با میزان ( )IC50=5/135 mg/mlبرخوردار بود .مقادیر باالی ترکیبهای ثانوی دارویی و همچنین عملکرد
باالی عصاره ریشه شیرین بیان در مهار رادیکالهای آزاد ،عالوه بر تایید مصارف سنتی این گیاه بهعنوان یک نرم کننده و ضد
التهاب طبیعی ،میتواند در تولید فراوردههای دارویی موثر در پیشگیری و درمان بیماریهای التهابی و سرطانها به کار رود.
واژگان کلیدی :آنتی اکسیدانی ،شیرین بیان ،فنول و فالونویید کل ،گرگان.

*نویسنده مسئولavmoradi@yahoo.com :
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اساااتخراد شاااده کااه مهمترین آنهااا عبااارتنااد از:

مقدمه
گیااهاان دارویی باهعنوان یاک منبع بالقوه از آنتی

گلیسیریزیک اسید ،گلیسیریزین و گلیسیریزات آمونیوم

اکسایدانهای طبیعی از جمله فالونوئیدها و اسیدهای

( .)Zhang and Ye, 2009متابولیتهای ثانویه دیگر از

فنولی از توانایی بسااایار خوبی بهعنوان جاروب کننده

جملاه مشاااتقات فنلی و فالونوئیدی نیز در گیاهان

رادیکالهای ساوپراکسااید ،آنتیاکسیدانی ،ضدالتهابی،

دارای پتانسایل قوی برای پاک سازی رادیکالهای آزاد

ضاادپیری و کاهد دهنده ابتالب به ساارطان محسااوب

میباشاااند که در تمام اندامهای مختلف گیاهی مانند

میشوند ( .)Mazandarani et al., 2011در اوایل قرن

برگ ،میوه ،دانه ،ریشه و پوست وجود دارند بنابراین با

 13با ظهور داروهای شاایمیایی ،اهمیت گیاهان دارویی

توجه به شاایوع باالی بیماریهای مزمن و فرسااایشاای،

در تأمین سااالمت بشاار ،در معرض فراموشاای قرار

منطقی است که برای تأمین آنتیاکسیدانهای مورد نیاز

گرفات .اماا با گذشااات زمان و بروز عوارض جانبی

بدن از گیاهان اساتفاده شاود ،به خصوص گیاهانی که

ناشاای از مصاارف داروهای شاایمیایی ،از جمله بروز

فنل و فالونوئید باالیی

داشاته باشند ( Mathew et al.,

بیماریهای التهابی و انواع سااارطانها ،اساااتقبال از

 .)2006ترکیباات فنولیکی موجود در شااایرین بیااان

گیاهان دارویی با رشد قابل توجهی روبرو شده است و

باهعنوان حاذف کننادههاای رادیکالهای آزاد دهنده

در این رابطه تحقیقات زیادی انجام گرفته که نشااان

هیدروژن عمل نموده ،لذا به عنوان یک آنتی اکساایدان

میدهاد ،فرآوری صاااحیح گیاهان و تولید داروهای

موثر عماال میکننااد ( .)Golluce, 2007برخی ازمهم

طبیعی آنتیاکسااایادان از گیااهاان بومی ،به شاااکل

ترین ترکیبات ثانوی و دارویی ریشاااه شااایرین بیان
لیکوریتیجنین ،0لیکوریتین ،6ایزولیکوریتیجنین7

فزایندهای بیشاااتر و مقرون به صااارفهتر میباشاااد

شااامل

( .)Carruba, 2006گایاااه شااایاریان بیااان بااا نااام

و ایزولیکوریتین 8گزارش شااادهاناد که در تحقیقات

علمی Glycyrrhiza glabra L.از قدیمیترین گیاهان

ماخاتلف بااهعنوان آنتیاکسااایاادان ،آنتی میکروب،

دارویی با اثر ضاااد التهابی قوی اسااات که مصاااارف

ضادالتهاب و گشادکننده رگهای قلبی معرفی شدهاند

دارویی از آن در چین ،یوناان و ایران مربوط به 0555

(.)Jamshidi, 2010

ساال قبل میباشاد که بیشتر در درمان حاالت قولنج،

از آن جایی که اسااتان گلسااتان بهدلیل برخورداری

دردهای معده و التهابات گوارشاای اسااتفاده میشااده

از شااارایت متفااوت اکولوژیکی و توپوگرافی ،گیاهان

است ( .)Amani et al., 2005شیرین بیان دارای عمده

دارویی متنوعی از جمله گیاه شااایرین بیان را در خود

ترین ساااااپونینهااای تریترپن  5حلقااهای بااا نااام

پرورش داده که میتوانند از لحاظ اقتصااادی و دارویی

گلیساااریزیاک اسااایاد1یاا گلیساااریزین 2به فرمول

حائز اهمیت باشند ،لذا پژوهد حاضر با هدف بررسی

 C42H62O16میباااشااااد کااه از دو واحااد اسااایااد

فیتوشیمیایی و آنتیاکسیدانی عصاره ریشه شیرین بیان

گلوکورونیک 3و یک مولکول اساااید گلیسااارتنیک

جمعآوری شاده از علفزارهای شمال گرگان ( 30متر)

4

انجام گرفت.

(آگلیکون) تشاکیل شاده است (.)Alan Teck., 2007
تااکنون  28نوع سااااپونین مختلف از شااایرین بیان

5. Liquiritigenin
6. Liquritin
7. Isoliquiritigenin
8. Isoliquiritin

1. Glycyrrhizic acid
2. Glycyrrhizin
3. Glocoronic acid
4. Glycyrrhetinic acid
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مواد و روشها

( 145-125-155-85-65-45-25ماایاالاایگاارم باار

تهیه نمونه و مشخخاصخخای رویش خ اه :در این تحقیق

میلیلیتر) تهیاه گردید .ابتدا به  5/0میلیلیتر از هر یک

ریشاه دو سااله گیاه شایرین بیان از علفزارهای شمال

از استانداردها و عصاره ماسراسیون 0 ،میلی لیتر فولین

گرگان ،از در خاکهایی با بافت لوم رس سیلتی ،مواد

سااایکالت ( )1:15و  4میلیلیتر سااادیم کربنات 7/0

آلی  1/54درصد ،فسفر  ،ppm 3/4پتاسیم  ppm 255و

درصاد اضاافه گردید ،برای تهیه شاهد ،متانول خال

اسااایدیته  8/2اسااات جمعآوری و بهمنظور عملیات

جاایگزین عصااااره اتاانولی گردید .بعد از  10دقیقه،

عصارهگیری ،خشک و پودر گردید.

جذب در  760نانومترتوساات دسااتگاه

-تهیه عصخاره به روش خیساندن (ماسراسیون) :1به

 )spectrophometerاندازهگیری شد و منحنی استاندارد

منظور تهیه عصااره ابتدا ریشاه شیرین بیان را شسته و

بر حساب گالیک اسید با لظتهای متفاوت ترسیم و

با آساایاب برقی به

میزان ترکیبات فنول گیاه معادل گالیک اسید به صورت

خوبی پودر و از الاک شااامااره  18گذرانده شاااد و

میلی گرم در هر گرم پودر خشک گیاه اندازهگیری شد

در دمای اتاق خشااک شااد ،سااپ

( 2800 uv/vis

-1

مقدار 155گرم از پودر ریشاااه شااایرین بیان به ارلن

(  .)mgGAEgمعادله خت رگرسیونی که رابطه لظت

 1555میلیلیتری انتقاال یافته و با اتانول  75درصاااد

گاالیاک اسااایاد را باا میزان جذب محلولها در 760

کامالً پوشاانده شاد .محتویات فوق مدت  24ساعت

نانومترنشااان میدهد به صااورت زیر اساات .در این

در شایکر قرارداده شد .عصاره اتانولی حاوی نمونه با

رابطه  Yمقدار جذب و  Xمقدار ترکیبات فنولی بر

اسااتفاده از کا ذ صااافی صاااف شااد ،سااپ
خاال

اساس اکیواالن گالیک اسید میباشد.

عصاااره

Y=0.0005X+0.016
R2 =0.998

برای انادازهگیری فنال ،فالونوئیاد و فعاالیت

آنتیاکساایدانی نمونه مورد اسااتفاده قرار گرفتند و بقیه

اندازه گیری میزان فالونوئید کل

عصاره در دستگاه روتاری (تبخیر کننده دوار) در 170

 :)al., 2006برای محااساااباه محتوای فالونوئید 5/0

درجه (پمپ خالب) با  05درجه سااانتیگراد بهمدت 2

مایالایلایتر از عصاااااره اتااانولی بااا  1/0میلیلیتر

ساعت قرار گرفت تا حالل خارد شود ،برای خشکتر

اتاانول 5/75،1درصاااد میلیلیتر آلومینیوم کلرایاد 15

شادن ،عصااره در دمای  75درجه ساانتیگراد بهمدت

درصاااد در اتانول ( 15گرم آلومینیوم کلراید در 155

 15ساااعت در بن ماری قرار گرفت .عصاااره خشااک

میلیلیتر اتااانولو آب مقطر) 5/1 ،میلی لیتر پتاااسااایم

ماساااراسااایون تهیه شاااده ،جهت انجام آزمایدهای

اساااتااات یااک موالر ( 2/41گرم در  15میلیلیتر آب

مربوطه در یخچال نگهداری شد.آزماید در سه تکرار

مقطر) و  2/8میلیلیتر آب مقطر مخلوط شاااد .برای

انجام گرفت.
اندازهگیری میزان فنول

تهیه شاااهد ،اتانول خال

کلPourmorad et al., ( 2

جایگزین عصاااره اتانولی

گردید .محلول حاصاال  35دقیقه در تاریکی قرار داده

 :)2006مقدار فنول کل موجود در عصااااره ریشاااه

شده و سپ

شاایرین بیان توساات رنگ ساانجی به روش فولین-
سااایکاالتو مورد بررسااای قرار گرفات .پ

(Pourmorad et 3

در طول مود  410نانومتر توست دستگاه

اساااپکتروفوتومتر ()2800 uv/vis spectrophometer

از تهیه

قرائت شد .جهت رسم منحنی استاندارد از لظتهای

عصاارهها و با انجام محاسابات مربوطه استانداردهای

3. Total Flavonoid

1. Maceration
2. Total phenol
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مختلف اساااتاندارد کوئرساااتین (،105 ،155 ،05 ،15

اسااتفاده شااد .آنالیزهای آماری با اسااتفاده از نرمافزار

 255میلیگرم بر میلیلیتر) اسااتفاده شااد و منحنی با

 SPSS 18و رساام نمودارها با نرمافزار  Excelانجام

نرمافزار  Excelرسااام گردیااد ،ساااپ

شد .تمام آزمایشات با

معاادلااه خت

سه تکرارانجام شدند.

 y=bx+aبدسااات آمد .جذبهای خوانده شاااده از
نتایج

نمونهها به جای  yقرار داده شااد و  xیا همان لظت

همانطور که در جدول و شااکل  1مشااخ

بدست آمد.

شااده

ارزیابی میزان مهار رادیکالهای آزاد عصاره به روش

است  .نتایج ارزیابی فیتوشیمیایی این تحقیق نشان داد

( 5/1 :1)DPPHگرم از عصارههای خشک اولتراسوند

کاه عصااااره باا میزان فنول کل (،)32/01mgGAE/g
فاالوناوئایااد کاال ( )13/03 mgQUE/gاز عملکرد

با اتانول 75درصد به حجم رسانده و لظتهای

آنتیاکسااایادانی بهیناهای در مهار رادیکالهای آزاد با

متفاوت ( 20 ،05 ،155 ،205 ،055 ،705 ،1555و 12/0

میزان ( )IC50=5/135 mg/mlبرخوردار بود و اینکااه

میلیگرم بر میلیلیتر) از آن تهیه گردید .به عصارههای

که با افزاید لظت عصاره فعالیت ضد رادیکالی آنها

اولتراسوند ،محلول اتانولی  DPPHاضافه گردیده و35

تا میزان  5/135mg/mlافزاید یافت (شاااکل  .)2پ

دقیقه در تاریکی قرار گرفتند و جذب توست دستگاه

نتیجاه اینکاه مقادیر باالی ترکیبهای ثانوی دارویی و

اسپکتروفتومتر ( )2800 uv/vis spectrophometerدر

همچنین عملکرد باالی عصااااره ریشاااه گیاه در مهار

طول مود  017نانومتر قرائت گردید .از اتانول 75
درصد بهعنوان شاهد استفاده شد

رادیکالهای آزاد ،عالوه بر تایید مصااارف ساانتی این

(Arabshahi-

گیااه باه عنوان یاک نرمکنناده و ضااادالتهاب طبیعی،

.)Delouee et al., 2007
R=(AD-AS/AD)×100

مایتوانااد در تولیااد فراوردههااای دارویی موثر در

 =ADجذب  DPPHرقیق شده با اتانول به نسبت 1:1

پیشااگیری و درمان بیماریهای التهابی و ساارطانها به

 =ASجذب هر یک از نمونهها در طول مود  017نانومتر

کار رود و از آن جایی که همواره در گیاهان ،ترکیبات

=Rطبق فرمول محاسابه و نمودار مربوط به هر عصاره

فنلی و فالونوییاادی نقد بسااایاار مهمی را بااهعنوان

جداگانه براساااس لظت=R ،رساام گردیده و معادله

حاذف کنندههای رادیکالهای آزاد و دهنده هیدروژن

خت نمودارها به دست آمد.

عمل نموده ،لذا بهعنوان یک آنتیاکسااایدان موثر عمل
میکنند.

تجزیه و تحلیل آماری
در این تحقیق از روش آنالیز واریان

()ANOVA

جدول  .1محتوی فنل و فالونوئید کل وارزیابی فعالیت آنتیاکسیدانی گیاه شیرین بیان ( )Glycyrrhizaglabra L.در رویشگاه
طبیعی گرگان با استفاده از حالل اتانول و روش استخراد ماسراسیون.
)IC50 (mg mL-1
DPPH

Total Phenol
()mgGUE g -1

Total Flavonoid
)(mgQUE g -1

ارزیابی میزان فعالیت آنتیاکسیدانی

محتوی فنل کل

محتوی فالونوئید کل

اتانول

اتانول

اتانول

ماسراسیون

ماسراسیون

ماسراسیون

5/135

32/01

13/03

1. 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl
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شکل  .1میانگین میزان ترکیبات ثانویه در عصاره ریشه شیرین بیان در رویشگاه
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شکل .2مقایسه عملکرد آنتیاکسیدانی در لظتهای مختلف عصاره ریشه شیرین بیان.

اسات که با کمترین عارضه جانبی در بح

بحث

و درمان بیماریها موثر عمل نماید

در قرن حاضاار گیاهان دارویی بومی از جمله گیاه

پیشگیری

( Mazandarani et

شااایرین بیان با اثر ضااادالتهابی و ضااادعفونی کننده،

 )al., 2011و در این میان اسااتان گلسااتان در شاامال

بااهدلیاال نقشااای کااه در پیشاااگیری ،کنترل ودرمااان

ایران بهدلیل برخورداری از شرایت متفاوت اکولوژیکی

بیماریهای التهابی و عفونی دارند ،بساایار مورد توجه

و توپوگرافی متنوع ،بسااایاری از گیاهان خصاااوصااااً

متخصااصااان در کنترل بساایاری از بیماریهای مزمن

گیاهان دارویی را در خود پرورش داده که میتوانند از

مانند سرطان معده ،روده ،بیماریهای قلبی -عروقی و

لحاظ اقتصادی و دارویی حائز اهمیت باشند .در تایید

دیاابات نوع  2قرار گرفتاهاناد .به همین دلیل رویکرد

یافتههای این تحقیق (جدول و شاکل  )1بررسی منابع

جهاانی ،نیال به شاااناساااایی گونههای دارویی موثر،

نشان داد که ریشه گیاه شیرین بیان بهدلیل توانایی سنتز

استخراد و جداسازی ترکیبات دارویی بیوفالونوئیدی

متابولیتهای ثانوی فنولی و فالونوییدی به عنوان یک

آنها و تولید داروهایی با منشااا طبیعی آنتی اکساایدانی

ضاد التهاب قوی و مقوی سیستم گوارشی و ایمنی در
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درماان بیمااری آسااام ،نقن ایمنی ،آلرژی ،التهابات

شایرین بیان از طریق القاب پاسخ ایمنی Th1اثرات ضد

کبدی ( )Rajandeep et al., 2013و از آن در درمان

قارچی دارند ( )Lee et al., 2009که بیشترین عملکرد

برونشاایت ،زخم معده ،ورم مفاصاال ،آلرژی ،تبخال،

آن را بااه فالونوئیاادهااای لیکوریتین ،ایزو لیکوریتین،

زونا اساتفاده میشود و اینکه عصاره ریشه شیرین بیان

لیکوریتیجنین ،رامنولیکوریلین 1و  0فالونوئیاد جدید

توانسااته سااطح تسااترون در زنان را کاهد داده و در

شااامل گلوکولیکوریتین ،2پرنی لیکوفالوون  ،3Aشااین

درمان کم خونی سودمند باشد (.)Huang et al., 2008

فالوون ،4شااین پتروکارپین 0و -1متوکساای

فازولین6

در تحقیقات دیگر نیز از عصاره ریشههای شیرین بیان

جدا شااده از ریشااه خشااک شااده نساابت دادهاند

به عنوان ضااادویروس ،آنتیاکسااایدان ،ضااادالتهاب،

( .)Isbrucker, 2006نتایج بدساات آمده از این تحقیق

ضدعفونیکننده ،پاتوژن ،مقوی و محرک سیستم ایمنی

نشااان میدهد میزان فنول کل در عصاااره اتانولی قابل

یاد شاااده ( (Sahu et al., 2011و میتواند در درمان

توجه بوده اساات که همسااو با یافتههای مازندرانی و

دردهاای نقرس ،گلودرد ،التهاب لوزهها ،نفخ شاااکم،

همکاران ( )2511میتوان اینطور استنباط نمود که نه

ناتوانی جنسای و صارع مفید باشد ( .)Zore, 2005در

تنها میزان عملکرد آنتیاکسایدانی عصاارهها وابسته به

شد که عصاره آبی و اتانولی

کمیاات و کیفیاات مواد موثره فنولی و فالونوییاادی

ریشه شیرین بیان بهدلیل سنتز بسیاری از متابولیتهای

آنهاساات ،بلکه انتخاب رویشااگاه ،نوع حالل و روش

ثانویه مفیداز قبیل ساپونین ،فالونوئیدها و فنول دارای

اساااتخراد عصاااااره نیز ،نقد مهمی را در عملکرد

فعالیتهای ضادباکتریایی ،ضدالتهابی و آنتیاکسیدانی

دارویی گیاه ایفا میکند Varsha Sharma .و همکاران

میباشااند چرا که تاکنون بید از 355نوع فالونوئید از

( )2513در بررسای فعالیت آنتیاکسایدانی شیرین بیان

گونههای مختلف شیرین بیان جداسازی شده است ،که

گزارش دادناد که شااایرین بیان میتواند بهعنوان یک

برای ماداوای بسااایاری از بیماریهای مربوط به اثنی

ضدالتهاب ،آنتی بیوتیک ،ضدزخم ،ضدویروس و آنتی

عشاار و تورمهای ناشاای از برخی اختالالت دسااتگاه

اکسیدان به کار رود و این خواص را به وجود ترکیبات

گوارش به کار میرود (.)Zhang and Ye, 2009

مهمی چون گلیسایریزین ،گلیسیریزیک اسید ،گالبرین

ادامه تحقیقات مشاخ

لذا با توجه به وجود ترکیبهای هیپولیپیدمیک و

 ،A&Bتاری تارپنهااای اساااترولی ،ساااااپونین و

فالونوئیدهای با فعالیت آنتی اکسیدانی قوی در شیرین

ایزوفالوونهای آن نساابت دادند ،که با نتایج تحقیق ما

بیاان (گلیسااایریزیک اساااید) عصااااره این گیاه در

همخوانی دارد .در تحقیقااتی که  Karamiو همکاران

جلوگیری از پیشاارفت بیماری آترواسااکلروز که از

( )2512بر روی عصاااره اتانولی ریشااه شاایرین بیان

عوامل اصلی ایجاد بیماریهای قلبی -عروقی محسوب

انجاام دادناد ،نتیجاه گرفتناد که میزان ترکیبات فنولی

میشااوند ،شااده اساات ( )Fuhrman et al., 2002و به

عصاااارههاای شااایرین بیان بهطور مساااتقیم فعالیت

خوبی توانسته در درمان زخم و التهابات مخاطی معده

آنتیاکسایدانی عصارهها را یز تحت تأثیر قرار میدهند

بااه کااار میرود ( .)Fukai et al., 2002در تحقیقی

و این که عصااارههایی که شاادت جذب باالتری دارند

گردید که عصااااره اندامهای مختلف

قدرت احیاب کنندگی وفعالیت آنتی اکساایدانی باالتری

دیگرمشاااخ

نیز دارنااد کااه بااا نتااایج تحقیق مااا همخوانی دارد.
4. Shinflavanone
5. Shinpterocarpin
6. 1-metho-xyphaseolin

1. Rhamnoliquirilin
2. Glucoliquiritin
3. Prenyllicoflavone A

73

بررسی محتواي فنل ،فالونوئيد کل و عملکرد آنتیاکسيدانی عصاره...

 Rajandeep kaurو همکاااران ( )2513در بررسااای

رویشاگاههای مختلف اساتان جمع آوری شده باشند را

اثرات دارویی شااایرین بیان گزارش کردند که فعالیت

را در مدلهای آزمایشااگاهی و بالینی میطلبد ،پیشاانهاد

آنتیاکسااایدانی عصااااره شااایرین بیان بهدلیل وجود

میگردد.

لایاکاوکااالاکاون ،گاالباریاادین ،ایزولیکوریتیجنین،

تشکر و قدردانی

لیکوکومارلین اساات و فعالیت ضاادساارطانی عصاااره

بدینوسیله از پرسنل محترم مرکز تحقیقات گیاهان

بهدلیل وجود گلیسایریزین ،لیکوکالکونها ،گلیسرتیک
اسید است که با نتایج تحقیق ما همخوانی دارد.

دارویی دانشگاه آزاد اسالمی گرگان (آقای صدیقی) و

Emad

دانشاگاه پردی

و همکاران ( )2556اثرات آنتیاکسیدانی عصاره پوست

ما همکاری داشتند ،تقدیر و تشکر میکنم.

و دانه انگور را بررسی کردند و نشان دادند اثرات آنتی
اکسیدانی عصاره پوست انگور به علت وجود ترکیبات
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