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چکیده
مطالعه.آیدمیبوجودشیمیایییافیزیکیآسیبیاومیکروبیعفونتعلتبهکهبودهزندگیدرناپذیراجتنابرویداديزخم

بهرتدووی ستعداد.استشده انجامتانکدانهبارتدرشدهالقاهاي زخمامیالتدرسیالندارچیناثرسهیمقامنظوربهحاضر
درتانکدانهروغن% 3غلظتوالنیسنیدارچ%3عصارهبهمربوطهاي گروهزخمامیالتروند.شدندتقسیمییتاهشتگروهچهار

عنوانبهگروهیک ونکردهدریافتیی داروچیهشاهدعنوانبهگروهیک نیهمچن.گرفتندقرارارزیابیمورد21و3،7،14ي روزها
بهبخشیدنسرعتدرکتانبذرروغنودارچینعصارهکه دادنشاننتایجند.کرددریافترانیاوسرنیوازلپماد،استانداردمرجع
داد، شیافزاگریدهاي گروهبهنسبترادرمانتحتگروهدرومیتلیاپشیدایپسرعتخاصطوربهوبودهمؤثرها زخمامیالتروند

دارونماگروهدر،72/3±05/0تانکدانهگروهدر،6/2±04/0برابر21روزدرونیدارچگروهدرزخممحوطهاندازههکيطورهب
.بود3/5±07/0شاهدگروهدرو09/0±01/5
.بودترمؤثرتانکدانهاززخمشدنجمععیتسردرسیالندارچینعصارهکهدادنشانمطالعهایني اسهیمقای ابیارز

وم.یتلیاپدیتولکتان،دانهروغن،سیالندارچین،زخمامیالتکلیدي:يهاهواژ

مقدمه
بـه کـه بـوده زنـدگی درناپـذیر اجتنـاب رویـدادي زخم

فیزیکیآسیبیاومیکروبیعفونتهمانندی مختلفهاي علت
ریمسـ انحـراف بااغلبزخمترمیم.آیدمیبوجودشیمیایییا

ـ الترونـد درنقصـان یاوادیزامیالت،درمانتحتوعادي امی
عیتسـر باعـث کـه ییداروهـا بارابطهدرقیتحق.استهمراه

حـال درمـدرن پزشـکی زیستعلومدرشوندمیزخمامیالت
ـ تلیاپلکیتشـ وزخمانقباضالژن،کدیتولاست.توسعه ازومی

عمیقیطوربهالتهابمرحله.هستندزخمامیالتحیاتیمراحل
استپیوستهالژنکدیتولوي بروپالزیفروفاژها،کماحضوربا
)Vinothapooshan & Sundar, بــهگیــاهیطــب.)2010

تبـدیل اسـتاندارد بهداشتیهاي مراقبتازناپذیرجداییبخش
هـاي  پـژوهش وی سـنت طـب ازترکیبیبراساسهکاستشده

ازآمـده دسـت بيداروچندین.باشدمیانجامحالدرعلمی
رازخمانواعدرماندنتوانمیهکاندشدهشناختهگیاهی،منابع

Biswas(دهنــدســرعت & Mukherjee, گیاهــان).2003
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ماننـد متعارفداروهايازحدازبیشاستفادهدلیلبهدارویی
ازبسـیاري درمقاومـت توسـعه بـه منجـر هکها بیوتیکآنتی

بنـابراین، .هستنداهمیتي دارا،شوندمیعفونیهاي ارگانیسم
ـ راي هاداروازترمؤثرمراتببهدنتوانمیگیاهیي داروها وجی
طـوالنی هـاي  دورهطـول درراآنهـا ،آنهـا یغیرسـم ماهیت

ـ اثربخش Vinothapooshan(دارداهنگ & Sundar, 2010.(
طـوالنی تاریخچهیکدردهندهطعموادویهعنوانبهدارچین

مصـرف مـورد معمـوالً دارچیننوعدو.شده استاستفاده می
شودمینامیدهی قیحقدارچینهکمتداولدارچینیکی هستند،

Cinnamon(سیالندارچینيگریدو verum ،Cinnamon

zeylanicum(درختهمچنین،بودهياادویهاربردکيداراهک
.C(دارچینفلوس aromaticum،(چینیدارچینعنوانبهکه

,Jellin(استشدهشناخته 2006a ؛Jellin, 2006b(. طـور بـه
بـدون کاسـیا دارچـین وی معمـول دارچین،مصرفيبراکلی

کومـارین سـطح اخیـر ي هـا سـال درحال،اینبا،بودهضرر
مـورد اسـت، مضـر بالقوهطوربههککاسیادارچیندرموجود

مـاده پیشیکعنوانبهپزشکیدرکهحالیدرباشد.میبحث
دوزبـا کومارینمتوسططوربهوبودهاستفادهموردضدانعقاد

LD50275هـا  کلیـه وکبـد يبرالوگرمکیبرگرمیلیم یسـم
Lungarini(باشدمی et al., مـورد یـک ياسـتثنا به).2008

ــزارش ــگ ــطهک ــاران Westraتوس ــر)1998(و همک منتش
نشـان بالینیهاي آزمایشازآمدهدستباطالعاتاست،شده
بـراي استفادهمورددوزهايدرهکزمانیدارچین،کهدهدمی

امـن ي امـاده عنوانبهشودمیمصرفغذاییموادسازيآماده
,USFDA(باشدمی بیولوژیـک هاي عملکرددارچین).2006

Lee(یضـدالتهاب خـواص ازجملـه یگوناگون et al., 2005،(
Lee(یاکسـیدان آنتـی  et al., Singh؛ 2003 et al., 2007،(

Matan(ضدمیکروبی et al., Singh؛ 2006 et al., و)2007
ـ ن Khan(ضـددیابت اثـرات زی et al., Qin؛ 2003 et al.,

باشد.میدارارا)2003
Linum(تــانکدانــه usitatissimum Flaxseed(و
يهااسـید ازغنیمنبعکتاندانهروغنازجمله،آنمشتقات
ســازپــیشي داراو،اســیدیــکنولئیآلفال،ضــروريچــرب

مطالعـات .اسـت ایکوزاپنتانوئیـک مانند،3امگابیولوژیکی

در3امگـا ي داراچـرب اسیدهايکهدهدمینشانحیوانی
يهايماریبازي ریجلوگیی تواناداراياستممکنگیاهاین

ازبرخـی ویضـدالتهاب ،يکلیوي هابیماريعروقی،وقلبی
آرتریــتورودهالتهــابماننــدایمــنخــودهــاي بیمــاري

.باشدروماتوئید
ـ دارچیناثرسهیمقامطالعهاینازهدف ـ التدرالنیس امی

ــازخــم ــهروغــنب ،ضــدالتهابیاثــراتتعیــینوتــانکدان
باشد.میآنهاضدمیکروبیواکسیدانیآنتی

هاروشومواد
عصارهتهیه

شد.تصفیهوتهیهگیاهازسیالندارچینی لکالعصاره
پـودر گـرم 50مقـدار نیدارچـ یلکالعصارههیتهيبرا

cc200بـا )يعطـار ازشـده ي داری(خرخالصنیدارچ
ـ گردحـل درجـه) 80(متانوللکال ظـرف دربعـد  ودی

ـ وگرفتقرارساعت48مدتبهدربسته ـ طـور هب داومم
یصـاف اغـذ کازظرفيمحتواآنازپسشد.دادهانکت

بـا درمانعصارهعنوانبهحاصلمحلولوشددادهعبور
نیهمچن.دیگردآمادهنیاوسرنیوازلمحلولبا%3غلظت
اسـتخراج سـرد فشارروشازاستفادهباکتاندانهروغن

درمانپمادتهیهبراينیاوسروازلینمحلولباسپسشد،
دارچین% 3غلظتهیتهي برا.دیگردمخلوط%3غلظتبا

دارچینی لکالعصارهشدهنینشتهرسوباتازگرم3باید 
ـ و)نیاوسـر (پمادهیپامادهگرم97بارانسیال نیهمچن

رانکتـا دانهوغنرگرم3باید تانک%3غلظتهیتهي برا
همـوژن  امالًکطوربه)نیاوسر(پمادهیپامادهگرم97با

.کردمخلوط

آزمایشگاهیحیوانات
32ازاسـتفاده بای شگاهیآزماروشیک درمطالعهنیا
ـ مـاه دوحدودسنباگرم)200-220(ستاریونژادرت هک
)،%60±5(رطوبـت ،)C˚3±22(دمـا اسـتاندارد طیشرادر

بهحیوانات.دیگردانجام،شدندمینگهداريغذاویی روشنا
.شدندتقسیمیی تاهشتگروهچهار
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جراحیهاي روش
%10کتـامین و%2زایالزیـن بـا بیهوشـی القايازپس

)IM،60رويشـکمی حالـت درها رت)کیلوگرمگرم/میلی
ـ لیاتـا کتـف ازپشتیهیناح.شدندمیثابتجراحیمیز ومی

ايدایـره زخـم دو.شـد میآمادهجراحیعملبرايوپاك
دورمتـر سانتییک فاصلهباومترمیلی7ضخامتبالکش
ازمتـر سـانتی 5فاصـله بـا و،فقراتستونطرفدوهراز
ازاسـتفاده بـا .شدجادیامترمیلی7بیوپسیپانچباگریدیک

ولوسیکپـان الیـه وپودرمیه،درم،اپیدرم،زخمي القاروش
Luisa(شدحذفکاملطوربه & DiPietro, 2003.(

درمان
رنـگ بـا تصـادفی طـور ها بهرتتمام،زخميالقاازپس
نـوع هرها گروهی تمامدرشدند.تقسیمگروهچهاربهیغیرسم

.شدثبتاختالالتدیگریاوعفونتشواهدیاوزخممایع

یبررستحتي هاگروه
2گـروه بهودارچین%3عصارهشاملپماد،1گروهبه
3گروهد.یگردزیتجوتانکدانهروغن%3غلظتشاملپماد

4گروهوردکنمیدریافتییداروهیچ،شاهدگروهعنوانبه
ـ پماددارونمااستانداردمرجعگروهعنوانبه نیاوسـر نیوازل
روز21مـدت بـه وروزانهها،رتتمامرد.کمیافتیدررا

دوصـورت هبومدتنیای طدر.ندگرفتقراربررسیمورد
ي بـردار سکـ عومـدرج شکخطازاستفادهباباریکروز

محوطـه عـرض وطـول افـزار، نرمتوسطویک وپکروسکما
شد.میيریگاندازهی مکتورکفایک عنوانبهزخم

شناسیبافتمطالعه
چهارهراز21و3،7،14ي هاروزدریبافتهاي نمونه

ي تـر روشبـا وثابـت فرمالیندرها نمونه.شدگرفتهگروه
ـ نينورمیکروسکوپتوسطوآمیزيرنگرومک مـدل ونیک

E200شـامل شدهثبتيرهایمتغ.گرفتندارقری بررسمورد
ـ آنژ،التهـابی هاي سلولزانیم ـ م،احتقـان وژنز،ی مکتـرا زانی

.بودبروبالستیوفیمتجمعوفیبرینفیبروبالست،وکالژن

آماريتحلیلوتجزیه
تفاوتوگزارشSD±Meanصورتبهیمکهاي ارزش

ايدامنـه چنـد آزمـون ازاستفادهباها گروهمیاندرآماري
بررسیمورد)ANOVA(واریانستحلیلوتجزیهودانکن

ـ p>05/0مقدار.گرفتقرار .شـد گرفتـه نظـر درداریمعن
محوطـه انـدازه کـردن واردنتیجهجدولدرشدهرکذاعداد
باشد.مییکموبودهها رتازیک هرزخم

تحـت 1/9SASازاسـتفاده بـا آماريتحلیلوتجزیه
.شدانجامویندوز

جینتا
عملازبعدروز3

بـود. 3گـروه هماننـد یی زاومیتلیاپ،2و1هاي گروهدر
تحـت يهاگروهدر،درماندرمهمیعاملعنوانبهوژنزیآنژ

کـالژن تولیـد 2گـروه دربود.بهتر3گروهبهنسبتدرمان
ـ بـود. قبولقابل1گروههمانند ي هـا فیبروبالسـت نیهمچن

و3هـاي  گروهدرکهحالیدرداشتند،حضورمحلدری،کم
بود.یکسانتقریباًگریدپارامترهايعروق،زانیمازغیر4

عملازبعدروز7
وبـود 3گروهازقطورتر2و1گروهدوهردرومیتلیاپ
3گـروه زخـم حالاینبا.بودهشدمزمنمرحلهواردزخم
داشت.حادچرکیاکسودايهمهنوز

عملازبعدروز14
حـال دریخـوب سـرعت بایبافتمیترم2و1گروهدر

ولکیتشــامالًکــومیــتلیاپشــاهدگــروهدربــود.شــرفتیپ
شدهلکیتشهیناحدرمتر،کضخامتباالبتهی شاخهاي هیال

ـ بـا وياهسـته ک تنوعازی آماسي هاسلولبودند. ی فراوان
ـ خوردند.میچشمبهمیترمهیناحسراسردري شتریب الژنک

ــودشــدهترشــحیخــوب ــب وضــعدربلــوغلحــاظازیول
2و1گـروه يپارامترهادریتفاوتداشتند.قراريترفیضع

بهتـر توجهیقابلطوربهزخمامیالتروندامانداشت،وجود
.)1-3هايلک(ششدمشاهده3گروهاز
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%3عصارهگروه،ییصحراموشپوستروگرافیکم-1لکش
چهاردهمروزدرالنیسنیدارچ

عروقوها الستبفیبروتعدادازشود.میدیدهکالژنضخیمنسبتاًهاي رشته
شودنمیمشاهدهي ادیزاثرالتهابیهاي سلولازواستشدهکاستهخونی

)400×رومکيتر.BVخونی:عروقوCکالژن:(

روغن%3عصارهگروه،ییصحراموشپوستروگرافیکم-2لکش
چهاردهمروزدرتانکدانه

کالژن:(استشدهکاستهيحدتاالتهابیهاي سلولوخونیعروقتعداداز
Cخونی:عروقوBV.400×رومکيتر(

روز بعد از عمل21
هاي سلولوبودشدهتشکیلاسکار2و1هاي گروهدر
وضعیت.بودندلنفوسیتیاغلبوکمحددرموجودآماسی

دیدهبافتدرپرخونیوبودافتهیاهشکزینآنژیوژنز
بود.زیادکالژنتجمعوفیبروپالزيمیزانشد.نمی

بود.متوسطآنهابلوغوداشتندکمیتراکمها فیبروبالست

روزدرشاهدگروه،ییصحراموشپوستروگرافیکم-3لکش
چهاردهم

هیناحسراسردريشتریبیفراوانباوياهستهکتنوعازیآماسيهاسلول
درها گروهریسابهنسبتبلوغلحاظازالژنکزانیم.شوندمیمشاهدهمیترم

.BVخونی:عروقوCکالژن:(داردقراريترفیضعوضع
)400×رومکيتر

زخممحوطه
النیسنیدارچیلکالعصارهموضعیکاربردل،کطوربه

زخمسطحکاهشدر%3غلظتدرتانکدانهروغنو
).1جدول(دیگردی بررس

درامانبودمشخصها گروهبینیتفاوتسومروزدر
وجودها گروهتماممیاندرداريمعنیتفاوتهفتمروز

تحـت هـاي  گـروه بـین مهـم تفاوت14روزدر.داشت
و)،60/4±08/0و01/5±07/0(شـد مشـاهده درمان

ــن ــروهزیــ ــاگــ ــاهدو)10/6±02/0(دارونمــ شــ
آخریندرنهایت،در.داشتندتفاوتهم)03/0±25/6(

،شدآشکارکاملطوربهها عصارهاثربخشیمطالعهروز
درمانگروهدرزخماندازهدرانقباضزانیمهکيطوربه
اریبسـ دیگـر هـاي  گروهبهنسبتنیدارچ%3عصارهبا
بـا درمـان گـروه حـال، اینبا).6/2±04/0(بودادیز

زخـم انـدازه دررا ي مـؤثر انقباضنیزتانک%3عصاره
).72/3±05/0(دادنشان
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متریلیمبراساسرتيجلديهازخممحوطهاندازهبرکتاندانهروغنوالنیسنیدارچیالکلعصارهاثر-1جدول
21روز 14روز7روز 3روز گروه
3/5±25/607/0±85/603/0±97/602/0±02/0شاهد

01/5±10/609/0±77/602/0±96/605/0±01/0دارونما
72/3±01/505/0±74/607/0±95/603/0±04/0کتان% 3عصاره 
6/2±60/404/0±26/608/0±94/63/0±04/0دارچین% 3عصاره 
p01/0<p01/0<p>05/0بدون معنیداريیمعن

بحث
مراحلازومیتلیاپلکیتشوزخمانقباضالژن،کدیتول
باعمیقیطوربهالتهابمرحله.هستندزخمامیالتحیاتی
.استپیوستهالژنکدیتولوي بروپالزیفروفاژها،کماحضور
تواندمی،مراحلاینازیکهردرداروهاازاستفادهبنابراین

گرددامیالتروندعیتسریاومهارسببنهایتدر
)Vinothapooshan & Sundar, گیاهیداروهاي).2010

جهانسراسردرايفزایندهطوربهایمنیواثربخشیدلیلبه
بامفیدداروییگیاهیکدارچین.باشندمیاستفادهمورد

Faix(استبسیاري درمانیخواص et al., 2009(.
،داردوجوددارچیناکسیدانیآنتیفعالیتازهاییگزارش

ي ضرورهاي یچربکهدهدمینشاندیگرمطالعاتنیهمچن
يبدکردوکتازفعالیتمهارسببسیالندارچین

3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA (HMG-CoA)در
افزایشطریقازلیپیدهاپراکسیداسیونسرکوبورت

Lee(گرددمیکبداکسیدانیآنتیهاي آنزیمفعالیت et al.,

استممکندارچیندرمشخصاکسیدانآنتیاین).2003
هابکیترنیاهکشدهاثبات.باشدمؤثرزخمامیالتعیتسردر

بهوردهکعملCOXآنتاگونیستضدالتهابیاثراتمشابه
Huss(کندمیکمکزخمامیالتبخشیدنسرعت et al.,

Kim؛ 2002 et al., کهدهدمینشانمشاهداتاین.)2003
عنوانبه،اتانولیاوآبهیپابردارچین،عصاره

درکه،داردهمضدمیکروبیاثراتزینوبودهاکسیدانآنتی
سینامالدئید،واقعدراست.مؤثرزخمامیالتروند

دارايوبودهدارچیندرموجودزیستیفعالدهندهتشکیل

گرمومثبتگرمهاي باکتريعلیه،ییاضدباکتریفعالیت
Anderson(باشدمیمنفی et al., ,Blomhoff؛ 2004

Kanuri؛ 2004 et al., 2009(.
ها،قارچرشدمهارسببسینامالدئیداین،برعالوه

Ooi(شودمیها درماتوفیتوک پکمخمر،ازجمله et al.,

سرعتدردارچینهکشدهسببی همگموارداین).2006
خواصواقعدرند.ک کمکزخمي بهبودوامیالتبخشیدن
هکباشدمینیدارچضدمیکروبیوی اکسیدانآنتی،یضدالتهاب

.استمؤثرامیالتدر
وآبدرايگستردهطوربههکبودهساالنهیاهیگکتان

پخشمنطقهنیاحرارتدرجهوايمدیترانههواي
کشتزراعیگیاهانترینقدیمیازیکیاهیگاین.استشده
Millam(استآنفیبروروغنازاستفادهبرايشده et al.,

برايکتانمحصوالتکهشدهگزارشاین،برعالوه).2005
هاي زخمبهبودمثالعنوانبه(پوستهاي بیماريدرمان
De(شودمیتوصیهنیز)پوستمزمن Spirt et al., 2008.(
اسیدلینولئیک-αمنابعترینغنیازیکیکتانتخمروغن

)α-LA(،اسیدهايتماماز%57تا%44حدودشاملکه
ولینولنیکاسید%29تا%15شاملهمچنینوبودهچرب

Muir(استاسیداولئیک%29تا13% & Westcott,

هرلینولنیکاسیدولینولئیکاسید- α،آنهابینالبته ).2003
وساختاريیکپارچگیبرايسلوليغشانیازمورددو
Flaxseed(باشندمیغشایییندهاي افر oil, 2003،(

مؤثرزینزخممیترمدرتواندمیحاضرمطالعهطبقنیهمچن
ازارزشمنديمنبعحدي)(تاروغنودانههمچنین،.باشد
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secoisolariciresinol diglucoside)SDG(دیگرو
کاروتنوئیدها،وفرول،کتومانند،اکسیدانیآنتهايترکیب

خواصSDG.باشندمیآنتوسیانینواسیدولیکفن
Bozan(داردنیزضدویروسیوقارچدضضدباکتري، &

Temelli, Muir؛ 2008 & Westcott, ایندرو)2003
سرعتبراياصلیمعیارکهرسدمینظربهزینمطالعه

باشد.زخمبهبودروندبهبخشیدن
هاي سلولپوستی،هاي زخمالتیامیند افردرمعموالً

زخمهاي لبهدرساعت24طیدرها)(نوتروفیلآماسی
وسطتعمدتاًها نوتروفیل،سومروزتاوشدهظاهر

Mignati(شوندمیجایگزینماکروفاژها et al., ؛ 1996
Yamaguchi & Yoshikawa, درمتغیراینمطالعه).2001

تراکممیزانازکهدادنشانها گروهی تمامبیندراولهفته
پمادنندهکافتیدرهاي رتپوستدری التهابهاي سلول
طیدرت.اسشدهکاستهها گروهسایربامقایسهدرنیدارچ
طوالنییند افروشدهناپدیدبتدریجخونیعروقدومهفته
بینازوکالژنتجمعافزایشباکهشود،میآغازشدنسفید
Yamaguchi(استهمراهعروقیهايکانالرفتن &

Yoshikawa, زخم،التیامیند افردرترتیب،بدین).2001
روزهايبیندربایدجدیدخونیعروقتشکیلوتولید
ازبتدریجزماناینازپسویافتهافزایشپنجمتاسوم

اینازآمدهبدستنتایج.شودکاستهخونیعروقمیزان
گیاهازشدهتهیهپمادازاستفادهکهدهدمینشانمطالعه
بعدبهدومهفتهازراآنژیوژنزمیزاناستتوانستهنیدارچ

همخوانیالتیامصحیحروندباموضوعاینکهدهدکاهش
.دارد

نیدارچگیاهازشدهتهیهپمادرسدمینظرهببنابراین 
هفتهدوطیدررافیبروپالزيمیزانحديتااستتوانسته

اثراتاستممکنگیاهایننتیجهدرودهدافزایشاول
ردشد.باداشتهها فیبروپالسترويبرتحریکییاوتکثیري
میزانبیشترینچهاردهم،روزدرهیستولوژیکارزیابی

عصارهنندهکافتیدرهاي گروههاي رتدرزخمکاملالتیام
.شدمشاهدهنیدارچ

امیالتدردارچینعصارهحاضرمطالعهطبقبرنتیجه،در
نکمموبودهتانکدانهروغنازترمؤثريجلدهاي زخم
واکسیدانیآنتی،ضدالتهابیخواصوجودآنعلتاست

واوژنولویژهبهونیدارچي ضرورهاي یچربضدمیکروبی
باشد.دینامالدئیس
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Effects of Ceylon cinnamon ethanolic extract and flaxseed oil
on cutaneous wounds healing in rat
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Abstract
Wound is an inevitable event in life, occurring due to microbial infection or physical or

chemical damage. The present study was conducted in order to compare the effect of Ceylon
cinnamon extract and flaxseed oil on the healing of wounds induced in rat. Thirty-two rats were
divided into four groups. The wound healing process was evaluated for groups related to Ceylon
cinnamon ethanolic extract (3%) and flaxseed oil at a concentration of 3% on days 3, 7, 14 and
21. In addition, one group received no treatment as control, and one group received the vaseline
eucerin ointment as reference standard. The results showed that Ceylon cinnamon extract and
flaxseed oil were effective in accelerating the wounds healing process and, in particular,
increased epithelization rate in the treatment groups compared to the other groups, so that the
size of the wound area in the Ceylon cinnamon group, flaxseed oil group, placebo group and the
control group on day 21 were calculated to be 2.6±0.4, 3.72±0.05, 5.01±0.09 and 5.3±0.07,
respectively. Comparative evaluation of this study showed that Ceylon cinnamon was more
effective in accelerating the closure of wound as compared with flaxseed oil.

Keywords: Wound healing; Ceylon cinnamon, flaxseed oil, epithelization.


