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از جملد  يدرمان اختالالت پوست يبرا يصورت تجرب دزيادي ب

حرا ،   نير [ با ا2] استفاده شده است يبهبود زخم در طب سنت

موثري در تسريع روند التيام زخم انجام نگرفتد کد بد  قاتيتحق

 يشردن طروالن   يبسرتر  ميرزان بخشري،   و اثرر  يلحاظ اقتصاد

 [.3] و دفع اثرات جراحي را بكاهد مارانيب

ه کرد در نقرا    گونرد برود   230کتان داراي حردود   جنس

ها نيز در ايران يافت  از آن گوند 16اند و  مختلف جهان پراکنده

هاي روغنري راير ، دانرد کتران      [. در بين اکثر داند4شوند ] مي

را دارد.  6و امگرا   3هاي چرب امگرا  ترين نسبت اسيد مناسب

و اسيدهاي  ددرص 55در روغن کتان آلفالينولئيک اسيد حدود 

درصد از کل اسيدهاي چرب )نسربتي   16حدود  6چرب امگا 

[. تجزيررد فيتوشرريميايي 5] دهررد تشرركيل مرري( را 3:1 حرردود

ترکيبات موجود در بذر گياه کتان نيز نشان داده کرد برذر ايرن    

هاي مختلرف برد خصرو     گياه منبعي غني از فنيل پروپانوئيد

و مقردار   نوئيرد ها و مقدار کمي اسريدهاي فنرولي، فالو   ليگنان

[. در گزارشرات  6] ناچيزي گليكوزيدهاي سريانوژنيک اسرت  

 هرا  [، ليگنان5] خوا  ضد التهابي آلفالينولنيک اسيدمتعدد بد 

[ اشاره شده است. در طب سنتي نيرز  9،10] [ و فالونوئيدها8]

بد مصارف مختلف بذر کتان از جملد رفع دردهاي ناحيد شكم 

هراي اخيرر    سرا   رو تحريكات جلدي اشراره شرده اسرت. د   

شواهدي در خصو  اثر ضد التهابي اين گيراه گرزارش شرده    

 [.10،11] است

يد در طب سنتي بارهنگ از ديگر گياهان ارزشمند و مف از

باشرد. ايرن گيراه برا داشرتن       مري  Plantaginaceae ي خانواده

ترکيبررات فنلرري )مشررتقات کافئيررک اسرريد(، فالونوئيرردها،    

جملد گياهان دارويري  از  C آلكالوئيدها، ترپنوئيدها و ويتامين

 ونوئيدي در آن[. ترکيب اصلي فالو12] شود مهم محسوب مي

 Plantago و Luteolin -7 lglucoside   است کد در پيشرگيري

[. بارهنگ در درمان بيماري 13،14] و مهار سرطان نقش دارد

سازي چرك و خشک کردن و ترميم  پوستي و ورم، جهت پاك

 رود ها بد کار مري  هاي مزمن، جراحات عميق و سوختگي زخم

[15.] 

بري بسريار   داراي اثر ضد ميكرباشد کد  گياهي مي دارچين

 هرا  هرا و الروه  و هرا، ويرر   ها، قارچ خوبي عليد انواع باکتري

چنررين خرروا  ضررد سرررطاني برروده و   [ برروده، هررم16،15]

 [.18] اکسيداني قوي نيز دارد آنتي

هاي ضروري و تانن کد خوا  ضد  از چربي يغن نيدارچ

خروا   چنين دارچين داراي  [. هم19] باشد دارد، مي يكروبيم

 .[ نيز هست21] اکسيدان [ و آنتي20] ضد ديابت

 ن،ياثرات عصاره گياهان دارچ يابيمطالعد ارز نياز ا هدف

و ضرد   يدانياکسر  ياثرات آنت نييبارهنگ و کتان در التيام و تع

عت بخشريدن برد رونرد التيرام زخرم      هرا در سرر   آن يكروبيم

  .باشد مي
 

 هامواد و روش
 درصد20 عصاره

 ديته اهيايران( از گ-Ceylon cinnamon) النيس نيالكلي دارچ

 5/1و  55/0شد. سپس عصراره درمران برا غل رت      ديو تصف

 .درصد با محلو  وازلين اوسرين آماده شد

 خشک بارهنرگ  گل

(- Plantago lanceolata جمررع )شررد و توسرر   يآور ايررران

 4ساعت در  6سرد آماده شد. گل خشک بد مدت  يعصاره آب

ور  آب مقطر با تكان مرداوم غوطرد   تريل يليم 300در  C درجد

و اسرتريليزه   لتريف ييو مواد رو فوژيگرديد. مواد حاصل سانتر

سرپس برا    د،داري شردن  شده و در جاي خشک و خنک نگرد 

 .گرديدپماد مخلو   ديته ياوسرين برا-نيوازل

مطالعد، روغرن دانرد    نيا در

ايران( با استفاده از روش فشار سرد  flaxseed Linum-) کتان

پماد درمران   ديته ياوسرين برا-نياستخراج شد، سپس با وازل

 .( مخلو  گرديددرصد5/1و  درصد55/0مختلف ) يبا دوزها

 3نرر )  سرر مروش صرحرايي    96

 وانرات يگررم( برد عنروان ح    210-190ماهد( نرژاد ويسرتار )  

استفاده و بد صورت تصرادفي برد دوازده گرروه     يشگاهيآزما

 ستيز يهادر استاندارد واناتيگرديدند. ح ميهشت تايي تقس

درصد( و  60±5، رطوبت )(C 3±22°) چون دماي هم يطيمح
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قررار داشرتند. در طرو      يكيساعت تار 12ساعت نور و  12

 تويشرامل پلرت اسرتاندارد )انسرت     ييغذا ميرژ ش،يزمان آزما

( و آب بد صرورت دسترسري آزاد برود. مطالعرد     رانيپاستور ا

 .شد دييتا يوانيح يها شياخالق آزما تديتوس  کم

 درصرد 2برا زايالزيرن    يهوش يب ياز القا پس. زخم ايجاد

(pantexو کتررام )درصررد10 نيررر هلنررد ( Alfasan )ررر هلنررد

روي  يشركم  تي، موش در وضع(IM لوگرميگرم / ک يليم60)

ترا ناحيرد   از کترف   يثابت شد. سپس منطقد پشرت  يجراح زيم

اي شركل،   رهيايليوم پاك شده و آماده عمل گرديد. دو ناحيد دا

مترر   يسرانت  1هر دو طرف ستون فقرات،  درمتر  يليم 5با قطر 

توسر    گرر، يد کير متر دور از  يسانت 5دور از ستون فقرات و 

درم،  درم،ير روش اپ نير ايجاد شد. با استفاده از ا يوپسيپانچ ب

 [.22] پانيكولو  بد طور کامل حذف شد ديهيپودرم و ال

، تمرامي  از ايجراد زخرم   پرس . روي موضع زخم کرد عمل

بد دوازده گروه  يهاي غير سم با رنگ يها بد طور تصادف موش

 :شدند ميتقس

 و  برد بررسري عصراره دارچرين سريالن     مربر  هراي  گروه

 ،درصرد 5/1 عصراره  :2 گرروه  ،درصرد 55/0 عصاره :1)گروه

 (.دارونما :4گروه  شاهد، :3گروه

 اي ربرو  برد بررسري عصراره بارهنرگ نيرزه      م هاي گروه

گروه  ،درصد5/1 عصاره :2گروه ،درصد55/0 عصاره :1)گروه

 (.دارونما :4گروه  شاهد، :3

 :1)گرروه  مربو  بد بررسي عصراره دانرد کتران    هاي گروه

 :3گرروه  ،درصرد 5/1 عصراره  :2گرروه  ،درصرد 55/0 عصاره

 (.دارونما :4گروه  شاهد،

دارويري اسرتفاده    چيبد عنوان گروه شاهد از ه 3گروه  در

اوسرين استفاده -نيبد عنوان دارونما از وازل 4نشد و در گروه 

ايجاد زخرم مرورد   روز پس از  21ها تا  گرديد. همد موش مي

هرر   ايزخم  عيارزيابي قرار گرفتند. با مشاهده روزاند وجود ما

 .گرديد ياختالالت ثبت م گريد اياز عفونت  يشواهد

عمل جراحي بد عنوان روز صفر در ن ر گرفتد شرد و   روز

ها يكسان بود. امرا برراي    دازه زخم در اين روز در همد گروهان

، 3احت زخرم در روزهراي   گيري درصد بهبود زخم، مس اندازه

زخررم بررا اسررتفاده از کرروليس    بعررد از ايجرراد   21و 14، 5

برا دوربرين ديجيترالي از زخرم و      چنين گيري گرديد. هم اندازه

کشي کد هم سطح و موازي با زخم بود عكس گرفتد شرد.   خ 

دست آمده در فرمو  زير قررار داده شرد و درصرد     دمساحت ب

 .ست آمدبهبودي زخم در روزهاي مختلف بد د

مساحت زخم در روز   X ÷مساحت زخم در روز) 100 ×

 X  صفر( = درصد مساحت زخم در روز

شدگي زخم برد عنروان درصرد کراهش سرطح زخرم        جمع

 .محاسبد گرديد

وزهراي  ر در

گيرري از زخرم انجرام     هرا نمونرد   از همد گروه 21و  14، 5، 3

ثابت و پس از تهيرد   درصد10بافر  نيدر فرمالها  گرفت. نموند

ميكروني با ميكروتوم توس   5هاي  شهاي پارافيني و بر قالب

 كروسركو  يم رير آميرزي و در ز  رنگ نيو ائوز نيليهماتوکس

شرده شرامل    برت قررار گرفتنرد. عوامرل ث    يمورد بررس ينور

، فيبرروپالزي،  ها، آنژيوژنز و نوع آن يالتهاب يها اسكار، سلو 

 .بود بروبالستيتراکم کالژن و تجمع ف ،يپرخون ا ،يتلياپ رشد

 ± SDهرا برد صرورت     داده همرد 

Meanه برا اسرتفاده از   گرو انيدر م ي، گزارش و تفاوت آمار

 انسيرروار ليررو تحل ديرردانكررن و تجز يا آزمررون چنررد دامنررد

(ANOVAمورد بررس )قرار گرفت. مقدار  يP 05/0تر از  کم 

(05/0p<معني ،) يآمار ليو تحل ديدار در ن ر گرفتد شد. تجز 

 .انجام شد SPSS رافزا با استفاده از نرم

 

 نتايج

هاي تحت درمران، برر طبرق مشراهدات      آنژيوژنز در گروه

در روز  3نسبت بد گروه  يهيستوپاتولوژي، بد طور قابل توجه

بد طرور   3و در روز  2باالتر بود. پيدايش اپيتليوم در گروه  3

اپيتليروم   2و  1، در هر دو گرروه  5باال بود. در روز  ريچشمگ
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د. در روز شر  مري بود و زخم وارد فاز مرزمن   3باالتر از گروه 

نبرود امرا رونرد التيرام      2 و1هاي گروه ، تفاوتي در پارامتر14

 يمشاهده شد. بررس 3بهتر از گروه  يزخم بد طور قابل توجه

تفراوت   ،يبروپالزيف زانيم ريمطالعد متغ دست آمده از دب  ينتا

چهرار گرروه نشران     نيدر بر  14را  در روز  يدار يمعن يآمار

بهتر از گرروه   2در گروه  21روز  درالتيام زخم  شرفتينداد. پ

تر  پايين 2ان احتقان و ادم در گروه چنين ميز مشاهده شد هم 1

و  2التيرام زخرم در گرروه    (. در مجمروع رونرد   1)شكل  بود

 .سازي مناسب، بهتر بود اپيتليوم

% 5/1نماي ميكروسكوپيک پوست موش صحرايي، گروه عصراره  . 1شكل 

 ليتازه تشرك  يعروق خون ريتصو نيدر ادارچين سيالن در روز چهاردهم. 

 فير ظر يها )پيكان قرمز(، رشتد بروبالستي)پيكان آبي( کمتر ديده شده و ف

 ×نيو ائروز  نيلي)هماتوکسر  فراوان است يالتهاب يها کالژن و ارتشاح سلو 

400) 

 2از گرروه   ترر  شيبر  1در گروه  3در روز  وژنزيميزان آنژ

 كسران يهرا   در همد گرروه  يزي، احتقان و خونر5بود. در روز 

، در 5در روز  گريد يها و گروه 1گروه  نيب يبود. تفاوت اصل

و ميزان کالژن مناسرب برود.    وژنزيآنژ پيدايش اپيتليوم بود. نئو

نيرز مشراهده شرد. در     بروبالستيتوليد اپيتليوم آغاز و ف يکم

 2برابر بود اما در گرروه   4و  3در دو گروه  ي، پرخون14روز 

تشكيل مجردد بافرت پوششري مشراهده      2در گروه  تر بود. کم

و  1از وجود التهاب در گرروه   يا نشاند چي(. ه2)شكل  گرديد

 21ر روز مشراهده شرد. د   3ها در گرروه   تينبود اما لكوس 2

 2و  1نبرود امرا در گرروه     3 روهاز احتقان در گ يا نشاند چيه

ديده نشرد  2و  1در گروه  يالتهاب يها سلو  چيوجود داشت. ه

از  يها بودند و نيرز هريچ تفراوت    تيهنوز لنفوس 3اما در گروه 

 .ها ديده نشد گروه نيزايي و تشكيل اسكار ب لحاظ اپيتليوم

 
% 5/1يي، گروه عصراره  پوست موش صحرانماي ميكروسكوپيک . 2شكل 

ل و کامرل شردن   ير تشرك ين تصرو يدر ا در روز چهاردهم. اي بارهنگ نيزه

)نروك   م کالژنينسبتا ضخ يها ها و رشتد بروبالستيف ،يمجدد بافت پوشش

ن و يلي)هماتوکسر  عروق خوني کاهش يافترد اسرت   شود. يده ميد ها( پيكان

 (400× نيائوز

کرم برود. در    اريزايي بسر  ، اپيتليوم3در گروه  و 3در روز 

 3همانند گروه  يالتهاب يها زايي و تعداد سلو  ، اپيتليوم2گروه 

در  خرون برود.   پرر  اريبود اما نوزايي عروق باال بود و زخم بس

و تنها  افتديکاهش  يالتهاب يها ، تعداد سلو 2در گروه  5روز 

 1بهبرود زخرم در گرروه     تير لشد. فعا يم دهيد رينيز ديدر ال

و  1در گروه  14در روز  بهتر بود. يليخ 3و  2نسبت بد گروه 

در  يا ترک هسرتد   يالتهراب  يهرا  لو عروق خوني زياد و س 2

رونرد بهبرود    21روز (. در 3)شركل   شد سراسر زخم ديده مي

از زخرم   يا نشراند  چي. هديرس انيبد پا 3در گروه  باًيزخم تقر

نئوآنژيوژنز بد ندرت در اليد مياني  ووجود نداشت  2در گروه 

، توليررد کرالژن تفرراوت  1شرد. در گرروه    يمرر دهير د رينير و ز
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توليد اپيتليوم  تيفي، اما کنداشت 3و  2 يها روهبا گ يدار يمعن

 .هاي فوق بود از گروه تر شيب اريبس وميتل يو ضخامت اپ

% 5/1نماي ميكروسكوپيک پوست موش صحرايي، گروه عصاره  .3شكل 

 زياد ليتازه تشك ير عروق خونين تصوي. در اچهاردهمدر روز  داند کتان

 (400× نين و ائوزيلي)هماتوکس ها( )نوك پيكاند شو يده ميد

در  النيسر  نيعصاره دارچ يبد طور کل، کاربرد موضع

( در کراهش سرطح   درصرد 5/1و  55/0مختلرف )  يها غل ت

 (.1( )جدو  >05/0pدار بود ) يزخم معن

ها مشخص نبرود امرا سرد روز     گروه نيتفاوتي ب 3روز  در

ها وجود  تمام گروه انيدر م يدار يتفاوت معن 5بعد و در روز 

گروه تحت درمران   و (، اگر چد گروه دارونما>05/0p) داشت

 9شران ندادنرد. در روز   هيچ تفاوتي را ن درصد5/1با عصاره 

مران مشراهده شرد    هراي تحرت در   گرروه  نيدار ب تفاوت معني

(، و نيرررز گرررروه دارونمرررا  45/4 ±08/0و  05/0±95/4)

 ( هم تفراوت داشرتند  03/0±21/6( و شاهد )05/6±12/0)

(01/0p<در نها .)عصاره  يبخش روز مطالعد اثر نير آخرد ت،ي

زه کد ميزان انقبرا  در انردا   طوري دبد طور کامل آشكار شد ب

 يهرا  گرروه نسبت برد   درصد3زخم در گروه درمان با عصاره 

حا ، گروه درمران   ني(. با ا2/2±04/0) زياد بود ياربس گريد

در انردازه زخرم را   انقبرا  مروثري    زين درصد5/1با عصاره 

 .(52/3±05/0)نشان داد 

هاي مختلرف   درصدهاي مربو  بد التيام زخم در گروه

 چيروز پس از مصررف داروهرا هر    3آمده است.  2در جدو  

ها مشاهده نشد، اگر چد در  گروه نيب يدار يمعن يتفاوت آمار

گروه تحت درمان درصد جمع شدن محوطد زخم بهتر بود. در 

کرد گرروه    طروري  داثر خود را نشان داده ب يپماد موضع5روز 

نسبت بد گروه شاهد و دارونمرا   يدار يتفاوت معن مانتحت در

برا   سرد يمقا 2و  1، محوطد زخم در گروه 14داشتند. در روز 

را  تير واقع نير تر بستد شده برود. ا  بيش دارونما و گروه کنتر 

اثرر   يبايد در ن ر گرفت کد در کل مطالعد گروه دارونما، انردک 

هرا بسرتد شردن     همد گرروه  21التيام داشت. در روز بهتري بر 

کامل زخم را نشان دادند بد جز گروه کنتر  کد هنوز برد طرور   

 نشده بود. ميکامل ترم

روز  3ثبرت شرده اسرت.    3زخم در جدو   يبهبود درصد

مشراهده   هرا  گرروه  نيب يدار آمار يپس از مصرف، تفاوت معن

نشد، اگر چد گروه تحت درمان درصد محوطرد زخرم را بهترر    

 5در روز  يقابل تروجه   ينشان داد. در گروه تحت درمان نتا

نما مشاهده شرد  با شاهد و دارو سدياز بستد شدن زخم در مقا

گروه شاهد و دارونما نبرود. گرروه تحرت     نيتفاوتي ب چيه ماا

را  يدار يمعنر  ينيرز اخرتالف آمرار    گريد کيدرمان نسبت بد 

تفراوت نشران دادنرد،     گريد کينشان داد. همد گروه نسبت بد 

شرردن زخررم  درصررد بسررتد نيبهتررر 2چنررين کررد گررروه  هررم

شردن کامرل   داشت. بستد 14( را در روز درصد4/90±88/0)

 .مشاهده شد شيپس از آزما 21زخم در روز 

لرف  هراي مخت  هاي مختلف برين گرروه  نتاي  بررسي متغير

توان بد مروارد ييرل اشراره     درمان شده توس  گياهان فوق مي

  ي، نترا شردت التهراب   وسرعت و  يرهرا يمتغ ينمود. دربررسر 

 هراي مختلرف در   گرروه  نيب آن بود کد در انگريدست آمده ب دب

شرود   يمشراهده نمر   يدار يمعنر  يچهاردهم تفاوت آمرار روز 

(05/0p<با ا )پوست  در يالتهاب يها ارتشاح سلو  وجود، ني

هراي دارچرين سريالن و بارهنرگ      هاي صحرايي گرروه  موش

 زانير م رير مطالعرد متغ  . درديرسر  يمر  تر بد ن رر  فياي خف نيزه

 را در يدار يمعنر  يدست آمده تفاوت آمرار  دب  ينتا وژنز،يآنژ

 (.>05/0p) هراي مختلرف نشران نرداد     گروه نيهفتم در ب روز
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هراي مختلرف    گروه نيب در روز چهاردهم در ريتغم نيمطالعد ا

هراي   پوست موش در يتراکم عروق خون زانيم نشان داد کد از

ها کاستد شرده   گروه ريسا با سديصحرايي گروه دارچين در مقا

 يآمررارتفراوت   رابطررد، نير ا (. در4ترا  1هرراي  )نگراره  اسرت 

ديگرر در روز   يها گروه گروه دارچين سيالن و نيب يدار يمعن

 کيسرتولوژ يه يابير در ارز (.>05/0pشد ) هدهچهاردهم مشا

 زانير م نيترر  شيميزان فيبروپالزي در روز چهاردهم، بر  ريمتغ

دارچين سيالن و  يها هاي صحرايي گروه در موش يبروپالزيف

 نير ا در. رتبد بعد داند کتان مشاهده شرد  اي و در بارهنگ نيزه

هراي صرحرايي    مروش  در يبرروپالز يف زانير م نيتر رابطد، کم

مطالعرد   دسرت آمرده از   دبر   يمشاهده شد. نتا اهدهاي ش گروه

را در روز  يدار يمعنر  يکامل زخم تفاوت آمرار  اميالت يابيارز

در  (.>05/0p) هراي مختلرف نشران نرداد     گرروه  نيب هفتم در

 نيترر  شيفوق در روز چهاردهم ب ريمتغ کيستولوژيه يابيارز

هاي صحرايي گرروه دارچرين    کامل زخم در موش اميالت زانيم

بارهنرگ   يهرا  هاي صحرايي گروه شد و موش هدهسيالن مشا

قرار گرفتنرد.   يبعد يها در رتبد ن ر نياي و داند کتان از ا نيزه

هاي جلردي مروش صرحرايي را در     درصد التيام زخم 4  شكل

 .دهند هاي مختلف نشان مي هگرو

 

 .موش صحرايي جلديبر درصد التيام زخمهاي  دارچين سيالنعصاره  اثر .1جدو  

 21روز                                  14روز                            5روز                             3روز                                گروه

                       شاهد
a23/28±53/0                  58/39c±65/0                   

d69/63±59/0                      
b91/96±04/1 

                    دارونما
a21/29±85/0                 

c15/48±92/0                    
c42/59±51/0                        a100±00/0 

            ٪55/0عصاره
a69/31±25/0                 

b29/51±11/1                     a100±00/0                       
a100±00/0 

              ٪5/1عصاره
a31/32±92/0               

a64/55±32/1                    
a100±00/0                       

a100±00/0 

NS                                S                                 **                                             *                                         ** 
 

 .موش صحرايي جلديبر درصد التيام زخمهاي بارهنگ نيزه اي اثر عصاره  .2جدو  

 21روز                                  14روز                            5روز                             3روز                                گروه

                   25/45c±35/1                  49/0±04/26                       شاهد
d54/51±54/0                      

b13/95±38/1 

                 42/1±14/26                    دارونما
c42/46±22/0                    

c35/52±81/0                         a100±00/0 

                 35/0±30/26            ٪55/0عصاره
b45/61±15/1                        a93±53/0                         

a100±00/0 

               66/1±44/26              ٪5/1عصاره
a29/55±20/1                      

b100±00/0                        
a100±00/0 

           NS                                S                     **                                             **                                           * 
 

 موش صحرايي. جلديبر درصد التيام زخمهاي داند کتان اثر عصاره  .3جدو  

 21روز                                  14روز                              5روز                             3روز                                گروه

                       شاهد
a28/29±80/0                  85/43c±55/0                     

d58/69±63/0                      
b86/95±01/1 

                    دارونما
a32/29±95/0                 

c65/44±92/0                     
c43/56±65/0                         a100±00/0 

            ٪55/0عصاره
a82/29±29/0                  

b35/54±09/1                     
b81/88±91/0                       

a100±00/0 

              ٪5/1عصاره
a38/30±96/0                

a54/55±52/1                    
a4/90±88/0                       

a100±00/0 

NS                                S                                 **                                             *                                         ** 
بدون معني،  NSمعني،  S( بيان شده است.ميانگين ستونها با حروف مختلف بصورت معني داري متفاوت بود.)SDاستاندارد) همد نتاي  بصورت ميانگين و انحراف

05/0 ,*p<01/0 **p<) 
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: B ،دارچرين سريالن   :Aه نمودار خطري مربرو  برد اثرر عصرار     . 4شكل 

داند کتان بر درصد التيرام زخمهراي جلردي مروش     : Cو بارهنگ نيزه اي 

 صحرايي

 

 گيريبحث و نتيجه
اسرت کرد در آن    اير و پو دهير چيپ نرد يفرا کير التيام زخم 

 دهير د بيبرافتي آسر   يهرا  ديو ال يسلول يساختارها يبازساز

است کد در سراسرر   نديفرا کيگيرد. انقبا  زخم  صورت مي

آغراز و برد    يبروبالسرت يدهد و با مرحلرد ف  يروند التيام ر  م

 دگردد. تكثيرر و تزاير   منطقد زخم دچار انقبا  ميموجب آن 

 ليشروع و سپس تجمع کرالژن، تشرك   وژنزيسلولي توس  آنژ

انقبا  زخم و در نهايت مقدار  وم،يتليبافت گرانولر، پيدايش اپ

 يارهرا ي[. برا توجرد برد مع   23] گردد اسكار آشكار مي يتر کم

دهد کد استفاده از پمادهراي   حاصل نشان مي  يزخم، نتا اميالت

را  امير روند الت اردهتواند در زمان پس از روز چه شده مي ديته

اي  مطالعد مقايسد نيکد تا کنون چن نيتوجد بد ا . بادينما جاديا

  يبا نترا   ياين نتا سديصورت نگرفتد، مقا اهانيگ نيا يرو بر

 باشد. ينم ريپذ امكان گرانيد

عصاره بارهنرگ در گرروه تحرت درمران      يموضع مصرف

نسبت بد گروه کنتر  و گروه دارونمرا نشران    يدار يتفاوت معن

کالژن  انيب ميتن  ليداد کد ممكن است اثرات التيام زخم بد دل

 شيبد افرزا  وژنزيکالژن و آنژ لي[. از همين رو، تشك24] باشد

 الژن[. کر 25،26] التيامي نسربت داده شرده اسرت    يها تيفعال

مهمي در التيرام زخرم داشرتد و بخرش مهمري از بافرت        نقش

 کنرد  يبافت فراهم مر  يبازساز يهمبندي بوده و چارچوبي برا

[25.] 

هاي محل زخم را  كروبيتواند ميزان م يبارهنگ م عصاره

برد التيرام    دنيسرعت بخش يبرا ديروند مف کيکاهش داده کد 

 [.28] زخم است

 يخوا  درمران  ياريبا بس ديمف ييدارو اهيگ کي نيدارچ

وجرود   نيدارچ يدانياکس يآنت تي[. گزارشاتي از فعال29] است

اتانو ، بد عنروان   ايبر پايد آب و  ن،ي[. عصاره دارچ30] دارد

 هررم دارد يكروبرريبرروده و نيررز اثرررات ضررد م دانياکسرر يآنترر

[، کررد در التيررام زخررم مرروثر اسررت. در واقررع،    30،31،32]

 ن،يموجرود در دارچر   يسرت يدهنده فعرا  ز  ليتشك دينامالدئيس

گرم مثبت و گررم   يها يباکتر ديعل ،يضد باکتر تيفعال يدارا

سربب   دينامالدئيسر  ن،ي[. عالوه بر ا30،31،32باشد ] مي ،يمنف

هرا   تير کپرک و درماتوف  ها، از جملرد مخمرر،   مهار رشد قارچ

بد  طالعات[، ا34] مورد گزارش کي[. بد استثناي 33] شود مي

 ن،يدهد کرد دارچر   ينشان م ينيبال يها شيدست آمده از آزما

مرواد   يسراز  آمراده  يمورد استفاده بررا  يکد در دوزها يزمان

مروارد   نيباشد. ا اي امن مي مصرف شده، بد عنوان ماده ييغذا
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التيرام و   دنيدر سررعت بخشر   نيهمگي سبب شده کرد دارچر  

و ضرد   دانيياکسر  يبهبودي زخم کمک کند. بد واقع خوا  آنت

 باشد کد در التيام موثر است.  ين مدارچي يكروبيم

 دياس کينولئيل -αمنابع  نيتر ياز غن يكيتخم کتان  روغن

(α-LA کد شامل حدود ،)يدهاياز تمرام اسر   درصد55تا  44 

 13و  کير نولنيل دياس درصد29تا  15شامل  نيچن چرب و هم

 دياسر  -αهرا،   آن ني[. بر 35] اسرت  دياس کيدرصد اولئ 29تا 

 يغشاء سلو  بررا  ازيهر دو مورد ن کينولنيل ديو اس کينولئيل

باشند. گرزارش   مي ييغشا يندهايو فرآ يساختار يكپارچگي

 يباال مواد مناسب برا دانياکس يکتان با سطح آنت افيشده کد ال

هرا )برد عنروان     دانياکس يپانسمان خواهد بود. سطح باالي آنت

تميز  يعيطب نديفرا کيتواند باعث تحر ي( ميفنل يدهايمثا  اس

توانرد   يبانرداژ مر   نير کردن زخم توس  ماکروفاژها گردد، و ا

برد   يعر يدرمان موثر با کمک بد رونرد طب  يمناسبي برا  يمح

 يريجلوگ بروميف يريگ تواند از شكل يچنين م وجود آورد. هم

را  ا ير تلياپ يها مهاجرت سلو  ليو رطوبت مطلوب براي تسه

 [.36] نگد دارد

طبق مطالعرد حاضرر و برر اسرا  جرداو  و تصراوير        بر

اي در  يرزه دست آمده در روزهاي مشخص عصاره بارهنگ ن دب

ترري   هاي بافتي زخم تاثير بريش  درمان و بهبود ويژگي عيتسر

تران دارد و جهرت   نسبت بد عصاره دارچين سريالن و تخرم ک  

چنين عصاره دارچرين سريالن برد     گردد. هم درمان پيشنهاد مي

از  يكروبر يو ضرد م  دانيياکسر  يخروا  آنتر   برودن را دليل دا

دليل عدم  دباشد. عصاره داند کتان ب عصاره تخم کتان موثرتر مي

ز کاستي در خاصيت توانايي در کاهش التهاب محي  زخم و ني

تواند در روند بهبود زخم تاثير بهتري نسبت  ضد ميكروبي نمي

سرد  يمقا بد عصاره بارهنگ و دارچين داشتد باشد. برد من رور  

هراي   رگرروه يبرد ز  يزمران  يها گردد کد گروه مي شنهاديبهتر پ

 يرهرا يتا امكان مقايسد برين متغ  ابدي شيتري افزا بيش يزمان

مختلرف فرراهم گرردد.     يهرا  گرروه  نيزخم بر  اميمربو  بد الت

هرا   ترري از عصراره   هاي بيش گردد غل ت چنين پيشنهاد مي هم

در زمران   مرونرد التيرا  درصد( تا  4)عصاره بيش از  تهيد شود

 . تري بد پايان برسد کم

 تشكر و قدردانی
نويسندگان مقالد بدين وسيلد از معاونت پژوهش و فناوري 

دانشررگاه آزاد اسررالمي واحررد شرراهرود تشرركر و قرردرداني   

 نمايند. مي
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Introduction: Wound healing is an important process that requires specific factors and conditions. 

Various medications have been developed to accelerate wound healing, among them; herbal medicines are 

the safest and more effective of them. The present study was performed to verify the effects of Ceylon 

cinnamon, Plantagolanceolata and Flaxseed linum on cutaneous wound healing in rats.  

Materials and Methods: Ninety-Six rats were divided into twelve groups of eight. Wounds were 

induced on the skin area around the vertebral column. Herbal pre-prepared ointments with different 

concentrations were administered on the wound area.  

Results: The results showed that cinnamon extract accelerated the wound healing process and 

specifically increased epithelialization. The later effect was more effective than that of Plantagolanceolata 

and Flaxseed linum. Also the Plantagolanceolata wound closure effect was significantly faster than the 

Flaxseed linum. Histopathological evaluation of the wound healing in the day fourteenth after the treatment 

showed that the highest rate of wound healing was observed with Ceylon cinnamon and that 

Plantagolanceolata and Flaxseed linum were the next in rank.  

Conclusion: Generally, comparative evaluation of these therapeutic plants suggests that 

Plantagolanceolata extract produce the best healing effect on cutaneous wound healing process than the 

other comparable medicinal plants. 
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