
349 349 
 

 

Physiology and Pharmacology, 17 (3), 349-358 

Autumn 2013 [Article in Persian] 

 

  

The effect of hydro-alcoholic extract of Glycyrrhiza glabra on the cardiovascular 
system of male rats with normal blood pressure and its interaction with 

cholinergic and adrenergic systems 

Seyed Esmaeil Khoshnam1*, Amin allah Bahaoddini 
 

Dept. of Biology, Shiraz University, Shiraz, Iran 

Accepted: 23 Aug 2013                                                                             Received: 9 Mar 2013 
  

Abstract 

Introduction: Glycyrrhiza glabra (Licorice) has been traditionally used as a medicinal plant in Iran for treatment of 

diseases such as gastric ulcer and arthrosclerosis. In this study, in order to determine some of its mechanisms, effects of 

hydroalcoholic extract of Glycyrrhiza glabra was examined on the blood pressure in rats. 

Methods: Adult male rats were anesthetized via injection of pentobarbital sodium, then the femoral vein and the 

femoral artery were canulated for injections and blood pressure recordings, respectively. Blood pressure and heart rate 

were recorded by pressure transducer linked to A-D instrument power lab. Tested groups were as follows: The first 

group, received Glycyrrhiza glabra extract (90mg/kg) and equivalent volume of the Licorice solvent (ethanol %70). 

The second group received Glycyrrhiza glabra extract and acetylcholine (0.01 mg/kg). The third group received 

Glycyrrhiza glabra extract and epinephrine (0.04 mg/kg). 

Results: The data showed a significant decrease of blood pressure (mean blood pressure, systolic and diastolic 

pressure) in the presence of licorice extract, licorice and epinephrine, licorice and acetylcholine compared to the control 

condition. 

Conclusion: It can be concluded that Glycyrrhiza glabra has a hypotensive effect on blood pressure via modulation 

of adrenergic system and synergistic effect with cholinergic system. 

Key words: Glycyrrhiza glabra extract, cholinergic system, adrenergic system, blood pressure, rat 

                                                 
* Corresponding author e-mail: esmaeil.khoshnam1392@gmail.com 
  Available online at: www.phypha.ir/ppj 

١٣۴٧تأسیس    

Physiology 

and 

Pharmacology 



350 350 

 

 

 358 – 349 )،3( 17فیزیولوژي و فارماکولوژي 
 1392پاییز 

  

  

 يها موشقلب و عروق  ستمیالکلی ریزوم شیرین بیان بر س -اثر عصاره آبی
 و کولینرژیک يها ستمیسآن با  صحرایی نر با فشار خون طبیعی و تداخل اثر

  ک آدرنرژی

 ، امین اهللا بهاالدینی*اسماعیل خوشنامسید 

 رازیش راز،یدانشکده علوم دانشگاه ش ،یشناس ستیبخش ز
 92شهریور  1پذیرش:  91 اسفند 19دریافت: 

  

 چکیده
اسـتفاده قـرار    مورد نییشراتصلب  از جمله زخم معده و ییها يماریبدرمان  يبرا یدر طب سنت است که رانیا یبوم ییدارو اهانی) از گLicorice( انیب نیریش اهیگ :مقدمه
       قرار گرفت: شیمورد آزما ریز روشبر فشار خون به  انیب نیریش زومیر یالکل-یآن، اثرات عصاره آب يها سمیمکاناز  یبرخ یبررسحاضر جهت  قیدر تحق گرفته است.
اي تزریق و اندازه گیري فشار خون به وسیله تزریق پنتوباربیتال سدیم بیهوش شده سپس سیاهرگ و سرخرگ رانی حیوان به ترتیب بر هاي صحرایی نر بالغموش :ها  روش

هاي مورد آزمـایش بـه ایـن شـرح بودنـد: گـروه اول،        ثبت گردید. گروه Power LabA to Dکانول گذاري شدند. فشار خون و ضربان قلب توسط ترانس دیوسر فشار متصل به 
      دریافـت   )mg/kg01/0 ( عصـاره و اسـتیل کـولین    کردنـد. گـروه دوم،  دریافت مـی درصد)  70(اتانول  انیب نیریش) و معادل هم حجم آن، حالل mg/kg90شیرین بیان ( عصاره

 کردند.) دریافت میmg/kg04/0( کردند. گروه سوم، عصاره و اپی نفرینمی
عصـاره و   ن،ینفـر  یعصاره و اپ ان،یب نیری) در حضور عصاره شیاستولیو د یستولیفشار س ،یسرخرگ نیانگیدار فشار خون (فشار م ینشان دهنده کاهش معن جینتا ها: یافته

 .باشد یمبا حالت کنترل  سهیدر مقا نیکول لیاست
ـ آدرنرژ سـتم یمهار س قیاز طر فشار خون یاثرات کاهش دهندگ انیب نیریش اهیگرفت که عصاره گ جهینت توان یم :جه گیريینت ـ و تقو کی ـ نرژیکول سـتم یس تی داشـته   کی

 است.
 

ییفشار خون، موش صحرا ک،یآدرنرژ ستمیس ک،ینرژیکول ستمیس ان،یب نیریش :هاي کلیدي واژه

 ١مقدمه
شیرین بیان از گیاهان بسیار قدیمی در طب سـنتی اسـت   

یی ماننـد زخـم معـده،    هـا  يمـار یبکه اثرات درمانی وسیعی بر 
ي پیچیـده نظیـر سـرطان داشـته     ها يماریبو  آترواسکلروزیس

 

 

  مکاتبات: نویسندة مسئول *
esmaeil.khoshnam1392@gmail.com 

 www.phypha.ir/ppj                                        وبگاه مجله:

، ن هـا سـاپونی  ترکیبات اصلی شیرین بیـان شـامل   ].19[است 
، ایزوفالون هـا ، لیکوریتین و ایزولیکوریتین نظیر -فالونوئیدها 

کـه موجـب دفـع اسپاسـم عضـالت       لیکورتی جنین چـالکون 
باشـد  مـی  استیل بنوئیدهاو  کومارین ها، گلیسریزین ،گردد یم
پرفشـاري و  گیاه شیرین بیان بر  ریاز تأثگزارشات حاکی  ].18[

ــون)    ــیم خ ــاهش پتاس ــالمی (ک ــیهیپوک ــدبم ــن   اش ــه ای ک
فعالیـــــت آنـــــزیم مهـــــارپرفشـــــاري بـــــه دلیـــــل 

HSD2-β )11beta-hydroxysteroid dehydrogenase-2(
کورتیزول به کـورتیزون   کاتابولیسماین آنزیم مسئول ، باشد یم

 1347تأسیس  
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 از طریق غیر فعال کردن این آنـزیم  بوده بنابراین شیرین بیان
شود و به دلیل ر کورتیزول در خون میافزایش نیمه عمموجب 

فعال شـدن  هاي آلدسترونی، موجب تمایل کورتیزول به گیرنده
شـده و موجـب   با کـورتیزول   يگیرنده هاي مینرالوکورتیکوئید
ــاذب،   ــم ک ــاد   هایپرآلدسترونیس ــک و ایج ــاس آب و نم احتب

. از جمله ترکیبـات  ]21، 20، 16، 9[ شود یمهایپرتانسیون حاد 
 HSD2 –βبیان که به عنوان مهار کننـده آنـزیم   فعال شیرین

. ]22[باشـد  کند گلیسریتنیک اسید و مشتقات آن مـی عمل می
کننـدگی عصـاره   تحقیقات برخی از محققین بیانگر اثرات شـل 

. از جملـه  باشـد  یمـ شیرین بیـان بـر عضـالت صـاف عـروق      
عصاره شیرین تحقیقات کنارکوهی و همکاران که نشان دادند، 

 گـردد  یدر بافت آئورت ایزولـه مـ   تانسیونکاهش  بیان موجب
]12[  . 

و همکــاران نشــان داد کــه   Yu SMبعــالوه تحقیقــات
ایزولیکورتی جنین از ترکیبات فعال ریشه شیرین بیان از طریق 
فعال کـردن گـوانیالت سـیکالز حلقـوي موجـب شـل شـدن        

. برخی تحقیقات بیانگر اثر ]24[ گردد یمعضالت صاف عروق 
، از باشـد  یمـ عال ریشه شیرین بیان بر قلـب ایزولـه   ترکیبات ف

ــد،  2011و همکــاران در ســال  Parisellaجملــه  نشــان دادن
اثرات  باشد یم) که گلیکون گلیسریزین GEگلیسریتیک اسید (

گشادکنندگی عروق، افزایش ضربان قلب و اینوتروپیسم منفـی  
دارد کــه مســیر ســیگنالینگ آن شــامل فعــال شــدن گیرنــده 

)، فعال شدن نیتریک اکساید سـینتاز  B )ETRBنی نوع اندوتلی
و  Wegener. بعـالوه  ]16[ باشـد  یمـ و سنتز نیتریک اکساید 

نشان دادند، ایزولیکورتی جنین موجب  1997همکاران در سال 
ــار فســفو دي اســتراز  در  cAMPو در نتیجــه تجمــع  IIIمه

، قـدرت انقباضـی   ي عضله قلب شده و از ایـن طریـق  ها سلول
و غلظـت درون سـلولی    L-typeي هـا  کانـال کلسیمی  جریان

. از جملــه ]23[ دهــد یمــکلســیم را در عضــله قلــب افــزایش 
کولینرژیـک   سـتم یخـون س ي کنتـرل کننـده فشـار    ها ستمیس
مهمترین اثر سیستم کولینرژیک تنظیم ضربان قلـب  ، باشد یم

است که از طریق رشته هاي پاراسمپاتیکی موجود در اعصـاب  
شود و موجب کـاهش قابـل توجـه در سـرعت     واگ اعمال می

. ]10[ شـود  یمـ ضربان قلب و کاهش قـدرت انقباضـی قلـب    
تحقیقات برخی محققین بیان کننده اثر احتمالی شـیرین بیـان   
به صورت سینرژیست با سیستم کولینرژیک بر برخی عضالت 

. سیستم آدرنرژیک نیـز در کنتـرل فشـار    ]2، 1[باشد صاف می
رد. تحریـک اعصـاب سـمپاتیک قلبـی     خون نقشی اساسـی دا 

ي سـدیمی بـه گـره هـاي     ها ونموجب افزایش سرعت ورود ی
 دهـد  یمـ ضربان ساز شده و سرعت ضـربان قلـب را افـزایش    

هـاي سـمپاتیکی بـا     نفرین ترشح شده از پایانههمچنین نوراپی
 (طـوالنی)  Lي هـا  کانـال هاي خود باز شدن اتصال به گیرنده

قدرت انقباضی قلب را افـزایش   جهیدر نتکلسیمی را تسهیل و 
. بعالوه انقباض نسبی و مداوم عـروق خـونی بـه    ]10[ دهد یم

طور طبیعی توسط تون سمپاتیکی تنـگ کننـده عـروق ایجـاد     
ي مـداوم مرکـز وازوموتـور بـه     ها گنالیسکه به دلیل  شود یم

. تحقیقـات برخـی محققـین    ]10[ باشـد  یمـ اعصاب سمپاتیک 
مهار گیرنده هاي آدرنرژیـک   بر انیبن بیانگر اثر احتمالی شیری

 .]12، 2[باشد در عروق می
از آنجایی که گیاه شـیرین بیـان در طـب سـنتی اسـتفاده      

یی ماننـد  هـا  يمـار یبفراوانی داشته و اثرات درمانی وسیعی بر 
ي پیچیــده نظیــر هــا يمــاریبزخــم معــده، آترواســکلروزیس و 

این گیاه بـر   و گزارشاتی در مورد اثر ]16[سرطان داشته است 
اي و با توجه به اینکه مطالعه ]4[افزایش فشار خون وجود دارد 

در مورد اثر تزریق درون وریدي شیرین بیـان بـر فشـار خـون     
گزارش نشده است لذا در تحقیق حاضر بر آن شـدیم کـه اثـر    
حاد عصاره شیرین بیان (تزریق درون وریدي) را بر فشار خون 

 مورد بررسی قرار دهیم.

 ها روش و مواد

عصاره گیري گیاه شیرین بیان به روش پرکوالتـور انجـام   
گردید، در ایـن روش پـودر ریـزوم شـیرین بیـان در دسـتگاه       

 70سپس به میزان کـافی اتـانول    شود یمپرکوالتور قرار داده 
میلی لیتر آب مقطر) به پـودر   27میلی لیتر اتانول و  73درصد (
رین بیـان را پـر کنـد و    تا فضاي بین پودر شـی  گردد یماضافه 

حالل به طور کامل روي پودر قرار گیرد. بعـد از گذشـت نـیم    
اتانول  مجدداًساعت که حالل بین پودر شیرین بیان نفوذ کرد، 

ساعت فشار ناشی از دستگاه  24. طی شود یمدرصد اضافه  70
پرکوالتور موجب جمع شدن قطرات عصاره هیـدروالکلی پـودر   

گردد. سپس عصاره رقیـق گیـاه   ف میگیاه شیرین بیان در ظر
کـه در   شـود  یمبراي غلیظ شدن در دستگاه روتاري قرار داده 
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 .]12[اینجا بسته به نوع گیاه، زمان تغلیظ متفاوت است 
سر موش صـحرایی   15براي انجام مراحل آزمایش، تعداد 
گرم انتخاب شده و  200نر بالغ از نژاد ویستار با میانگین وزنی 

 12فتـه در شـرایط کنتـرل شـده نـور (سـیکل       به مدت یک ه
 گــراد یسـانت درجـه   22سـاعته تـاریکی و روشـنایی) و دمــاي    

نگهداري شده و در طول مدت آزمـایش، غـذا و آب کـافی در    
. مسـائل اخالقـی در مـورد کـار بـا      گرفـت  یماختیار آنها قرار 

حیوانات آزمایشگاهی نظیـر بیهوشـی و جراحـی، تحـت نظـر      
بخش زیست شناسی انجام گردید. بعد از کمیته اخالق زیستی 

    گذشت یـک هفتـه و حصـول اطمینـان از سـالمت حیوانـات،       
 50سـدیم (  ها بوسیله تزریق داخـل صـفاقی پنتوباربیتـال   رت 

بـراي جلـوگیري از    سپسشده بیهوش  میلی گرم بر کیلوگرم)
آسپیره شدن و خفگی حیوان در زمان بیهوشی، تراکئوسـتومی  

گردیـد. سـرخرگ و   ي حیـوان کانولـه مـی   و نـا  شـد  یمانجام 
ـ گرد یمـ سیاهرگ رانی حیوان کانول گذاري  کـه از کـانول    دی

ــرم    ــه س ــایش از جمل ــات ضــمن آزم ــراي تزریق ــیاهرگی ب س
کانول سرخرگی براي ثبت فشار  و شد یمفیزیولوژیک استفاده 

ترانس دیوسر فشار وصل شده کـه از طریـق دسـتگاه           به خون
bridge amplifier ه سیستمبPower lab A-to-D  صلمت 

 فشـار  بود، به این ترتیب تغییـرات فشـار میـانگین سـرخرگی،    
ي هـا  گنالیسـ ثبت شده سـپس بـه    فشار دیاستول وسیستول 

الکتریکی تبدیل و توسـط مـانیتور کـامپیوتر قابـل مشـاهده و      
ارزیابی بود در ضمن دماي بدن حیـوان در طـول آزمـایش در    

 60. پـس از طـی   شـد  یمکنترل  رادگ یسانتدرجه  37محدوده 
دقیقه و به تعادل رسیدن حیوان با شرایط جراحـی ابتـدا فشـار    
خون نرمال در حالت پایه ثبت گردید. بـراي تعیـین دوز مـوثر    
عصاره شیرین بیان، پس از حل کردن یک میلی لیتر از عصاره 

، 20درصـد، از دوزهـاي    70سی سی اتانول  10تغلیظ شده در 
. ]3[میلی گرم بـر کیلـوگرم اسـتفاده شـد      120 و 90، 60، 30

افت  نیتر عیسر، بیشترین و شود یمهمانطور در نتایج مشاهده 
میلی گرم بر کیلـوگرم مشـاهده گردیـد،     90فشار خون در دوز 

 بنابراین بعنوان دوز موثر در نظر گرفته شد.
 رت ها به طور تصادفی به سه گروه تقسیم بندي شدند:

یرین بیان را به ایـن صـورت دریافـت    گروه اول عصاره ش
: حالـت پایـه کـه فقـط سـرم فیزیولوژیـک دریافـت        کردند یم
میلـی لیتـر بـر کیلـوگرم      5/1، حالت کنترل کـه دوز  کردند یم

و حالت آزمایش  شد یمدرصد) تزریق  70حالل عصاره (اتانول 
دریافــت  mg/kg90کــه عصــاره شــیرین بیــان بــا دوز مــوثر 

دقیقـه اثـر عصـاره مشـاهده      15 و در طـول مـدت   کردنـد  یم
 .دیگرد یم

گروه دوم که به منظـور مشـاهده تـداخل اثـر عصـاره بـا       
سیستم کولینرژیک، عصاره شیرین بیـان و اسـتیل کـولین بـه     

، در این گروه نیز حالت پایه فقط کردند یمدریافت  صورت توأم
کردنـد، حالـت کنتـرل کـه دوز     سرم فیزیولوژیک دریافت مـی 

(تهیه شده از شرکت بر کیلوگرم استیل کولین میلی گرم  01/0
Merk   کردنـد و حالـت آزمـایش عصـاره     آلمان) دریافـت مـی

 کردند. با استیل کولین دریافت می صورت توأمشیرین بیان به 
گروه سوم که به منظـور مشـاهده تـداخل اثـر عصـاره بـا       

صورت سیستم آدرنرژیک، عصاره شیرین بیان و اپی نفرین به 
که در این گروه، حالت پایه فقـط سـرم    کردند یمفت دریا توأم

 04/0، حالـت کنتـرل کـه دوز    کردنـد  یمفیزیولوژیک دریافت 
میلی گرم بر کیلوگرم اپی نفـرین (تهیـه شـده از شـرکت دارو     

و حالـت آزمـایش کـه عصـاره      کردند یمپخش ایران) دریافت 
 .کردند یمبا اپی نفرین دریافت  صورت توأمشیرین بیان به 

 lab chartاز نـرم افـزار    ثبت شده بـا اسـتفاده   يها افگر
و نرمـال  به اعـداد تبـدیل شـد     power lab متعلق به سیستم

 و بـا اسـتفاده از   SPSSوسیله نرم افزار به  ها دادهبودن توزیع 
تاییـد شـد. سـپس بـراي       Paired- samples T testآزمـون 

 هـا  دادهاستفاده شد و  ANOVAاز تست  ها گروهمقایسه بین 
مـورد تجزیـه و    P≤0.05سطح معنـی داري   با در نظر گرفتن
 .تحلیل قرار گرفت

 یافته ها

اثـر تزریـق درون وریـدي دوزهـاي      1با توجه بـه شـکل   
مختلف عصاره شیرین بیان بـر فشـار خـون مـوش صـحرایی      

میلی گرم بر کیلوگرم نسبت به سایر  90شود، دوز مشاهده می
) و طـوالنی مـدت   p≤0.03دوزها موجب کـاهش معنـی دار (  

 فشار میانگین سرخرگی گردید. 
، تزریـق حـالل   شـود  یممشاهده  2همانطور که در شکل 

درصد) در حالت کنترل موجـب   70عصاره شیرین بیان (اتانول 
 ت بهـ) فشار میانگین سرخرگی نسبp≤0.03کاهش معنی دار (
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(براي جلوگیري  صحرایی نر با فشار خون طبیعی يها موشمقایسه میزان کاهش فشار خون در پاسخ به دوزهاي مختلف عصاره شیرین بیان و حالل هم حجم آن، در  -1شکل 

: اختالف معنی دار حالـت آزمـایش نسـبت بـه     B( ،)f، حالت پایه=L(حالت آزمایش=، ده شده است)از شلوغی در شکل، عالئم مربوط به سطوح معنی داري فقط براي دوز موثر آور
 )p≤0.03حالت پایه 
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، حالـت  Lآزمایش= (حالت، یک)(سرم فیزیولوژ (عصاره شیرین بیان) نسبت به حالت پایه درصد) و آزمایش 70(اتانول  تغییرات  فشار میانگین سرخرگی در حالت کنترل -2شکل 
 )p<0.04: اختالف معنی دار حالت آزمایش نسبت به حالت کنترل p<0.03( ،i): اختالف معنی دار حالت کنترل نسبت به حالت پایه B( ،)f، حالت پایه=Sکنترل=
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 (حالـت آزمـایش=  ، (سرم فیزیولوژیک) (عصاره شیرین بیان) نسبت به حالت پایه درصد) و آزمایش 70(اتانول  تغییرات فشار سیستول و فشار دیاستول در حالت کنترل -3شکل 

L=حالت کنترل ، S=حالت پایه ،B( ،)f اختالف معنی دار حالت کنترل نسبت به حالت پایه :p<0.05 ( ،i) اختالف معنی دار حالت آزمایش نسبت به حالت کنترل :p≤0.05( 
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(سـرم   (عصـاره شـیرین بیان+اسـتیل کـولین) نسـبت بـه حالـت پایـه         و آزمایش (استیل کولین+سرم فیزیولوژیک) رلمقادیر فشار سیستولی و دیاستولی در حالت کنت -4شکل 

: اختالف معنی دار حالـت آزمـایش    p<0.05( ،i): اختالف معنی دار حالت کنترل نسبت به حالت پایه B( ،)f ، حالت پایه=A ، حالت کنترل= L,A(حالت آزمایش= ،فیزیولوژیک)
 )p≤0.05حالت کنترل نسبت به 
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 (سـرم فیزیولوژیـک)   نفرین) نسـبت بـه حالـت پایـه    (عصاره شیرین بیان+اپی نفرین+سرم فیزیولوژیک) و آزمایش(اپی در حالت کنترل تغییرات فشار میانگین سرخرگی -5شکل
: اختالف معنی دار حالت آزمایش نسبت به حالـت   p≤0.05 ( ،i)اختالف معنی دار حالت کنترل نسبت به حالت پایه  : B( ،)f، حالت پایه=E، حالت کنترل=L, E(حالت آزمایش=

 )p<0.01کنترل 
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(سـرم   نفـرین) نسـبت بـه حالـت پایـه     ن بیـان+اپی و آزمایش(عصـاره شـیری   نفرین+سرم فیزیولوژیک)(اپی میزان تغییرات فشار سیستولی و دیاستولی در حالت کنترل -6شکل 

: اختالف معنـی دار حالـت آزمـایش    p<0.05( ،i) : اختالف معنی دار حالت کنترل نسبت به حالت پایهB( ،)f، حالت پایه=E ، حالت کنترل=L, E (حالت آزمایش=، فیزیولوژیک)
 )p<0.05نسبت به حالت کنترل 
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الـت  حالت پایـه (سـرم فیزیولوژیـک) گردیـد. همچنـین در ح     
آزمایش تزریق عصاره شیرین بیان موجـب کـاهش معنـی دار    

)p≤0.05( تـه حالـــت بـــســرخرگی نسبــ فشــار میــانگین 
 درصد) گردید. 70(اتانول ـرل کنت

که فشار سیسـتولی و   شود یممشاهده  3با توجه به شکل 
درصـد) نسـبت بـه     70فشار دیاستولی در حالت کنترل (اتانول 

) p<0.05) کـاهش معنـی داري (  حالت پایه (سرم فیزیولوژیک
داشته است. همچنین در حالت آزمایش تزریق عصاره شـیرین  

فشار  ) فشار سیستولی و p≤.05بیان موجب کاهش معنی دار (
 درصد) گردید. 70دیاستولی نسبت به حالت کنترل (اتانول 

شود، ضربان قلـب در  مشاهده می 1همانطور که در جدول 
د) نسبت بـه حالـت پایـه (سـرم     درص 70حالت کنترل (اتانول 

) داشته اسـت ولـی   p≤0.03فیزیولوژیک) کاهش معنی داري (
در حالت آزمایش تزریق عصاره شیرین بیـان موجـب افـزایش    

) ضـربان قلـب نسـبت بـه حالـت کنتـرل       p<0.05معنی دار (
 درصد) گردید.  70(اتانول 

کـه فشـار میـانگین     شـود  یممشاهده  2با توجه به جدول 
حالت کنترل (استیل کولین) نسبت به حالت پایـه   سرخرگی در

) داشته است. p<0.02(سرم فیزیولوژیک) کاهش معنی داري (
بـا اسـتیل    توأم انیبهمچنین در حالت آزمایش عصاره شیرین 

) فشـار میــانگین  p<0.05کـولین موجـب کــاهش معنـی دار (   
 سرخرگی نسبت به حالت کنترل (استیل کولین) گردید.

، فشار سیستولی و شود یممشاهده  4شکل  همانطور که در
فشار دیاستولی در حالت کنترل (استیل کولین) نسبت به حالت 

) داشـته  p<0.05پایه (سرم فیزیولوژیک) کاهش معنی داري (
 انیـ باست. همچنین در حالت آزمایش تزریق عصـاره شـیرین   

) فشـار  p≤0.05با استیل کولین موجب کاهش معنی دار ( توأم
فشار دیاستولی نسـبت بـه حالـت کنتـرل (اسـتیل       سیستولی و

کـه فشـار    شود یم، مشاهده 5با توجه به شکل  کولین) گردید.
نفرین) نسبت به حالـت  میانگین سرخرگی در حالت کنترل (اپی

) داشـته  p≤0.05پایه (سرم فیزیولوژیک) افزایش معنی داري (
 بـا  توأم انیباست ولی در حالت آزمایش تزریق عصاره شیرین 

 (عصاره شیرین بیان)  نسبت به حالت پایه (سرم فیزیولوژیک) درصد) و آزمایش 70تغییرات ضربان قلب در حالت کنترل (اتانول  -1جدول 
Experimental 

(beat/min) 
n=5 

Control 
(beat/min) 

n=5 

Baseline 
(beat/min) 

n=5 

 
  Group 

Stage                               
 
 

Licorice\Solvent 
Experimental\Control 

 
 

439.47±7.8058 442.82±7.151 449.53±7.1510 Min 3 

449.29±5.2988 i 413.99±3.4513 f 456.09±3.451 Min 6 

448.60±4.0762 i 430.36±4.3069 f 462.49±4.306 Min 9 

446.50±5.4913 i 418.64±8.332 f 466.26±8.33 Min12 

432.76±1.8099 i 410.24±4.3759 f 460.76±4.375 Min15 
)f اختالف معنی دار حالت کنترل نسبت به حالت پایه :p≤0.03( 

i) اختالف معنی دار حالت آزمایش نسبت به حالت کنترل :p<0.05( 

 
(عصاره شیرین بیان+استیل کولین) نسبت بـه   و آزمایش سرم فیزیولوژیک) (استیل کولین+ ن سرخرگی در حالت کنترلتغییرات فشار میانگی -2جدول 

 (سرم فیزیولوژیک) حالت پایه

Experimental 
(mm Hg) 

n=5 

Control 
(mm Hg) 

n=5 

Baseline 
(mm Hg) 

n=5 

 
  Group 

Stage                             
79.8±1.008i 90.9±2.18f 122.08±2.183 Min3  

 
Licorice, Ach\Ach 

Experimental\Control 

76.5±10.24 94.9±3.28 f 121.4±3.2811 Min6 

71.8±3.139i 91.4±1.17 f 120.9±1.178 Min9 

75.2±.53 i 92.3±3.38 f 120.06±3.383 Min12 

82.00±4.66 96.1±1.62 f 123.7±1.621 Min15 
)fار حالت کنترل نسبت به حالت پایه : اختالف معنی دp<0.02( 

i)اختالف معنی دار حالت آزمایش نسبت به حالت کنترل : p<0.05( 
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) فشـار میـانگین   p<.01نفرین موجب کـاهش معنـی دار (  اپی
 نفرین) شده است.سرخرگی نسبت به حالت کنترل (اپی

، فشار سیستولی و شود یممشاهده  6همانطور که در شکل 
نفـرین) نسـبت بـه حالـت     فشار دیاستولی در حالت کنترل (اپی

) داشـته  p<0.05پایه (سرم فیزیولوژیک) افزایش معنی داري (
بـا   توأم انیبست ولی در حالت آزمایش تزریق عصاره شیرین ا

) فشار سیسـتولی   p<0.05نفرین موجب کاهش معنی دار (اپی
 نفرین) شده است.و فشار دیاستولی نسبت به حالت کنترل (اپی

 بحث

نتایج حاصل از ایـن تحقیـق نشـان داد کـه تزریـق درون      
شـار  عصاره شیرین بیان موجب کاهش فشـار خـون (ف   وریدي

هـاي  فشار سیستولی و دیاستولی) در موش میانگین سرخرگی،
عوامـل فیزیولـوژیکی    گردد.با فشار خون طبیعی می صحرایی

 ×تعیین کننده فشار خون شامل برون ده قلبی (ضـربان قلـب   
پس  .]10[باشند حجم ضربه اي) و مقاومت عروق محیطی می

ممکـن  کاهش فشار خون حاصل از تزریق عصاره شیرین بیان 
است ناشی از اثر عصاره بـر میـزان بـرون ده قلبـی یـا تغییـر       
مقاومــت عــروق محیطــی باشــد کــه بــه بررســی ایــن مــوارد 

. همانطور که در بخش نتایج مشـاهده شـد تزریـق    میپرداز یم
عصاره شیرین بیان موجب کاهش فشار سیسـتولی نسـبت بـه    

فشـار سیسـتول معـرف    با توجه به اینکـه   حالت کنترل گردید.
نتیجه گرفت که تزریـق   توان یم، پس ]5[ رون ده قلبی استب

عصاره شیرین بیان موجب کاهش برون ده قلبی شـده اسـت.   
همچنین در بخش نتایج اشاره شد که پـس از تزریـق عصـاره    

با توجه به اینکـه   شیرین بیان ضربان قلب افزایش یافته است،
    هاي بـرون ده قلـب عبارتنـد از ضـربان قلـب و حجـم        مؤلفه
گفت که کاهش بـرون ده قلبـی    توان یم، پس ]10[ اي ضربه

ناشی از تزریق عصاره شـیرین بیـان از طریـق کـاهش حجـم      
اي و در نهایت کاهش قدرت انقباضی قلب بـوده اسـت.    ضربه

نتایج بدست آمده توسط برخی محققـین مبـین عملکـرد ضـد     
هاي صحرایی دچـار  اکسیداتیو و بهبودي ضربان قلب در موش

و  Ojha تحقیقـات بـه   تـوان  یمباشد. از جمله ه قلبی میسکت
اشاره کـرد کـه نشـان دادنـد تجـویز       2013همکاران در سال 

 ياهـ  مـوش عصاره گیاه شیرین بیان بـه صـورت خـوراکی در    

، از طریق بهبود استرس اکسیداتیو و دچار سکته قلبیصحرایی 
باعث بازگشت فشار خون و ضربان قلـب   تعدیل عملکرد قلبی

، که ممکن است ناشـی از وجـود   ]15[ شود یمبه حالت طبیعی 
، 13، 8[ فالونوئیدهاي موجود در عصـاره شـیرین بیـان باشـد    

ــق،   .]14 ــن تحقی ــایج حاصــل از ای ــرخالف نت و  Wegenerب
ایزولیکـورتی جنـین    نشان دادنـد کـه   1997همکاران در سال 

 cAMPو در نتیجـه تجمـع    IIIموجب مهار فسفو دي استراز 
قـدرت   عضله قلب ایزوله شـده و از ایـن طریـق    يها سلولدر 

و غلظـت درون   L-type يهـا  کانال، جریان کلسیمی انقباضی
یـل  دل .]23[ دهـد  یمـ سلولی کلسیم را در عضله قلب افزایش 

 Wegenerتناقض در نتایج حاصل از این تحقیق با یافته هاي 
ممکن است ناشی از اثر سایر ترکیبات شیرین بیان و همکاران 

بر قدرت انقباضی قلب بوده یا ناشی از عملکرد متفاوت عصاره 
بـوده   In vitroنسـبت بـه    In vivoشیرین بیـان در شـرایط   

تزریـق عصـاره    همانطور که در بخش نتایج مشاهده شد است.
 موجب کاهش فشار دیاستولی نسبت به حالت کنتـرل گردیـد.  

سایر تحقیقات بر روي اثر ترکیبـات عصـاره شـیرین بیـان بـر      
عضالت صاف عروق نشان دهنده اثرات شل کنندگی برخی از 

بـه   تـوان  یمکه  باشد یمترکیبات شیرین بیان بر عروق ایزوله 
اشـاره کـرد کـه     1995همکاران در سال  و  Yu SMتحقیقات

از ترکیبات فعال ریشـه شـیرین    ایزولیکورتی جنین نشان دادند
بیان از طریق فعال کردن گوانیالت سـیکالز حلقـوي موجـب    

. بعالوه تحقیقات ]24[ شودشل شدن عضالت صاف عروق می
عصاره شیرین بیان موجب که  کنارکوهی و همکاران نشان داد

. با توجـه  ]12[ گرددمیدر بافت آئورت ایزوله  تانسیونکاهش 
به نتایج بدست آمده در این تحقیق و تحقیقات سایر محققـین  

توان گفت تزریق عصاره شیرین بیان از طریق اثـرات شـل   می
کنندگی بر عضالت صاف عروق موجب کاهش مقاومت عروق 

. بـا اسـتناد بـه نتـایج     ]5[محیطی و فشار دیاستولی شده است 
 تـوان  یمقیقات سایر محققین بدست آمده در این تحقیق و تح

نتیجه گرفت عصـاره شـیرین بیـان از طریـق کـاهش قـدرت       
انقباضی قلب و کاهش مقاومت عروق محیطی موجب کـاهش  

همانطور در نتایج مشـاهده شـد،    .]8 ،5[ فشار خون شده است
 70حـالل عصـاره شـیرین بیـان (اتـانول      تزریق درون وریدي

(فشـار میـانگین سـرخرگی،     درصد) موجب کاهش فشار خـون 
فشار سیستول و دیاستول) شد. این کاهش فشار خون ممکـن  
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هـا و فعـال   در شـش  Jاست ناشی از فعال شدن گیرنده هـاي  
شدن عصب واگ بوده که موجـب کـاهش ضـربان قلـب و در     

 .]18[نتیجه کاهش فشار خون شده است 
در این تحقیق براي بررسی تداخل اثر عصاره شیرین بیان 

یستم کولینرژیک، از استیل کولین به عنوان مقلد سیسـتم  با س
 بخـش  همـانطور در  کولینرژیک (پاراسمپاتیک) اسـتفاده شـد.  

شـیرین بیـان و اسـتیل    عصاره  توأم قیتزر، نتایج مشاهده شد
کـاهش فشـار خـون (فشـار میـانگین       تشـدید  موجـب  کولین

 گردید. با توجه به اینکه سیستولی و دیاستولی) ، فشارسرخرگی
 ،]10[ سیستم کولینرژیک در عـروق گسـترش چنـدانی نـدارد    

توان گفت عصاره شیرین بیان در عملکرد قلب، اثر بنابراین می
سینرژیست با سیستم کولینرژیک دارد که این اثر ممکن اسـت  
ناشی از ترکیبات فالونوئیدي شیرین بیان باشد. در عـین حـال   

از فعـال  اثر عصاره بر کاهش فشار خون ممکـن اسـت ناشـی    
کردن گیرنده هاي استیل کولین محرك سیستم نیترژیـک در  

  .]5[ اندوتلیوم عروق باشد
و همکـاران در سـال    Ajay نتایج بدسـت آمـده بـا نتـایج    

مطابقت دارد آنها نشان دادند که یک فالون غیـر آنتـی    2007
موجب تشدید آثـار شـل کننـدگی ناشـی از اسـتیل       اکسیدانی

ــه ــورت ایزول ــ کــولین روي آئ ــردد یم ــ. ب]2[ گ و  Ajayالوه ع
در تحقیقـی کـه در ارتبـاط بـا نقـش       2006همکاران در سال 

فالونوئید کوئرستین بر روي فعالیت مکانیکی آئورت ایزولـه در  
دچــار دیابــت انجــام دادنــد پیشــنهاد کردنــد کــه  يهــا مــوش

کوئرستین اثرات شل کننده استیل کولین روي آئورت را تشدید 
  .]1[ کند یم

ن تحقیق براي بررسی تداخل اثر عصاره شیرین بیان در ای
نفـرین بـه عنـوان مقلـد سیسـتم      با سیستم آدرنرژیک، از اپـی 

 توأم قیتزربا توجه به نتایج  آدرنرژیک (سمپاتیک) استفاده شد.
موجـب کـاهش فشـار خـون     نفـرین  شیرین بیان و اپیعصاره 

نسـبت بـه    سیسـتولی و دیاسـتولی)  ، (فشار میانگین سرخرگی
الت کنترل گردید. با توجه به اینکه تزریـق عصـاره شـیرین    ح

بـوده پـس عصـاره از طریـق      صورت توأمنفرین به بیان و اپی
نفرین در قلب و عـروق موجـب کـاهش    مهار گیرنده هاي اپی
ممکن است اثرات عصاره شـیرین بیـان    فشار خون شده است.

اشد بر سیستم آدرنرژیک ناشی از ترکیبات فالونوئیدي عصاره ب
که این موضوع در تحقیقات سایر محققین مورد بررسـی قـرار   

و همکاران در سـال   Ajayگرفته است. در تحقیقی که توسط 
در ارتباط با نقـش فـالون (یـک فالونوئیـد غیـر آنتـی        2007

اکسیدانی) بر روي فعالیت مکـانیکی عـروق در آئـورت ایزولـه     
 راتیتـأث انجام دادند، پیشنهاد کردند که فالون سـبب کـاهش   

تحقیـق   . بعـالوه ]2[ شـود  یمـ انقباضی ناشی از فنیـل افـرین   
-تجویز اپی داد کهنشان  1390کنارکوهی و همکاران در سال 

در حضـور   صحرایی ي موشبر روي بافت آئورت ایزولهنفرین 
ایجـاد  آئورت ایزولـه   تانسیونلیکوریس کاهش معنی داري در 

انقباضـی   ریتـأث  از. در واقع لیکوریس سـبب جلـوگیري   کند یم
با توجه به اینکه در عصاره ریزوم  .]10[ نفرین گردیده استاپی

فالونوئیـدها   شیرین بیان ترکیبات مهم فارماکولوژیک از جمله
کاهش دهندگی فشار خـون را بـه    راتیتأثتوان می وجود دارد،

. به طور کلی ]14، 13 ، 8[ این ترکیبات شیرین بیان نسبت داد
الکلـی ریـزوم شـیرین     -که عصاره آبـی  رفتنتیجه گ توان یم

هـاي  بیان فشار خون شریانی را بطـور کوتـاه مـدت در مـوش    
کـاهش داده اسـت. مکانیسـم     ،صحرایی با فشار خون طبیعـی 

احتمالی اثر ضد فشار خونی شیرین بیان ممکن است مربوط به 
و تقویـت سیسـتم   در قلـب و عـروق   مهار سیستم آدرنرژیـک  

 .شدبا در قلب کولینرژیک
اینکه عصاره هیدروالکلی ریزوم شیرین بیان از طریق کدام 

شـود  موجب بروز اثرات کاهش دهنده فشار خون می ها رندهیگ
و اینکه این اثرات توسط کدام ترکیب یا فالونوئیـد موجـود در   

در تحقیقات آینده مورد بررسی  اندگیاه شیرین بیان بوجود آمده
 قرار خواهند گرفت.

 سپاسگزاري

خود ما  یمال يها تیحماکه با  رازیدانشگاه ش یشناس ستیبخش ز از
بخـش   یسـت یاخـالق ز  تـه یاز کم نمودنـد و  ياری قیتحق نیرا در انجام ا

آنهـا   یاصول اخالقـ  تیتحت نظر و با رعا قیتحق نیکه ا یشناس ستیز
 ..شود یم ی، قدرداندیانجام گرد
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