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بررسی اثر موضعی ترکیب روغن کتان و عصاره الکلی دارچین در روند التیام زخم تمام
ضخامت جراحی در مدل خرگوش
محمدرضا فرهپور ،*1مجید

غفوری2

 -3استادیار گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارومیه ،ایران.
 -2دانشجوی گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارومیه ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتباتmrf78s@gmail.com :
(دریافت مقاله 13/7/31 :پذیرش نهایی)13/33/38 :

چکیده
هدف از این مطالعه ،ارزیابی تاثیر موضعی ترکیب روغن دانه کتان و عصاره هیدروالکلی دارچین در بهبود زخم تجربی پوست
خرگوش بود .شص
ضخام

در

خرگوش نیوزلندی بهطور تصادفی به  4گروه آزمون اختصاص داده شد .در هر خرگوش دو زخم پوستتی تمتا

برشی در پهلو و در هر طرف از خط وسط پش

ایجتاد شتد .خرگتوشهتای گتروه  1هتی درمتانی را دریافت

نکردنتد.

خرگوشهای گروه  2با پماد دارونما ،گروه  3با پماد روغن کتان  ٪2و گروه  4با پماد حاوی ترکیب روغن کتان  ٪2بهعتووه عصتاره
هیدروالکلی دارچین  ٪3درمان شدند .مساح

سطح زخم (میلیمتر مربع) در روز  11 ،12 ،8 ،4و  22با استفاده از یک کاغت شتفاف

اندازهگیری شد .در روزهای  14 ،7 ،3و  21نمونهای از باف

محل ترمیم ،برای مطالعات باف شناسی توسط رنگآمیتیی تتریکترو

ماسون تهیه شد .با توجه به نتایج ،پماد حاوی ترکیب روغن کتان  + ٪2عصاره هیدروالکلی دارچین  ٪3سبب کاهش قابتل تتوجهی در
اندازه زخم در تمامی روزهای پس از ایجاد زخم در مقایسه با گروه شاهد شد ( .)p>2/20همچنین ،این ترکیتب بتهطتور معنتیداری
موجب انتشار فیبروبوس ها در حیوانات درمان شده در مقایسه با دیگر گروهها شد ( .)p>2/20نتایج نشتان داد کته تجتویی همیمتان
روغن کتان  %2و عصاره هیدروالکلی دارچین  %3اثرات مفیدی بر روند بهبود زخم دارد.
کلید واژهها :التیا زخم ،روغن دانه کتان ،عصاره دارچین ،زخم برشی ،خرگوش.

مقدمه

بررسِ فرآینه مذکور زز دیهگا ،آسیب شناختِ در طول

بهبود زخم بافتهای آسیب دیده ،زز ملهدپ سوسدت

زمان مِباشیم ( Naeini et al., 2008; Farahpour and

سهیه ،فیزیولوژیک طبیعدِ سیچیده،زی زسدت کدپ در آن

 .)Habibi, 2012در شرزیط عادی فرزینه درمان بدا یدک

برزی درک بهتر چگونگِ فرزینده بهبدود زخدم نیازمنده

در نتیجددپ زنترددار سددهولهددای آماسددِ

زلگددوی زلتهددا
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(نوتروفیلها) بپ منظور زز بین بردن سدهولهدای آسدیب

( .)Otranto et al., 2010یافتپهای بالینِ نران دزد ،کدپ

دیه ،آغاز مِگردد .سپس مهت تکلیدل فداز زلتهدابِ و

روغددن دزنددپ کتددان دزرزی بسددیاری زز علهکددرد هددای

شروع فاز بازسازی و سرولیفرزسیون سهولِ سدهولهدای

بیولوژیک زز ملهپ زثرزی ضه میکروبِ آنتِ زکسدیهزنِ

زیلنِ تک هستپزی بپ محدل زخدم مهدامری مدِکننده

و ضه زلتهابِ زست (.)Farahpour et al., 2011

( .)Sharifi et al., 2012; Estevão et al., 2013چنهین

دزرچین با نام عهلِ ( )Ceylon cinnamonدرختچدپزی

ترکیب شیلیایِ و طبیعِ متنوعِ بدرزی تسدری فرآینده

زز رزسدددتپ لدددورزلس ( )Lauralesو تیدددر ،بدددر بوهدددا

بهبود زخم زستفاد ،مِگردد زما هلرز ،با مززیا عدوزر

( )Lauraceaeزست .سوست دزرچین ندپ تنهدا بدپ عندوزن

ناشِ زز زین دزروها قابل زنکار نیسدت ( Purohit et al.,

یک زدویپ و چای بهکدپ بدپعندوزن یکدِ زز مولفدپهدای

 .)2012زمروز ،مردم بپ دلیل آگداهِ بیردتر زز خدوز

کهیددهی زز درمددانهددای گیدداهِ بددرزی سددرماخوردگِ

دزرویِ گیاهان زز یک سو و زز سوی دیگر زرززن سدالم

بیلاریهای قهبِ-عروقِ و گوزرشِ مزمن و زخدتالالی

و در دسددترب بددودن تلایددل بیرددتری بددپ زسددتفاد ،زز

زنان در طب شرقِ زستفاد ،مِشدود ( Farahpour and

دزروهای گیاهِ و محصوالی بپدسدت آمده ،زز گیاهدان

 .)Habibi, 2012بر زین زساب مطالعای گسدترد،زی در

سیهز کرد،زنه ( .)Asadpour et al., 2013بر زین زسداب

مورد فعالیتهای دزرویِ سوست درخت دزرچدین زنجدام

بپ دلیل زثرزی درمانِ گیاهان دزرویِ در سالهای زخیر

گرفتپ زست و نران دزد ،شده ،کدپ سوسدت دزرچدین بدا

سژوهشها فرزوزنِ بدپ سدوی زثبدای بسدیاری زز زثدرزی

طیف گسترد،زی مومب بروز زثرزی فیزیولوژیکِ مثبدت

زثرزی زلتیام بخرِ برخِ زز گیاهدان

مِگردد .بپ عنوزن مثال نران دزد ،شه ،زست کپ زسانس

و یا ترکیبِ زز آنها کریه ،شه ،زسدت ( Estevão et al.,

و عصار ،آبِ دزرچین در برزبر بسیاری زز میکرو هدای

 )2013کپ مِتوزن زز آنها در شیو،های درمان سزشدکِ و

بیلاریزز ویدروبهدا و زندوزع مختهفدِ زز سدهولهدای

دزمپزشکِ بهر ،مست (.)Purohit et al., 2012

توموری موثر زست ( .)Oussalah et al., 2006عالو ،بر

درمانِ بپخصو

گیا ،کتان ( )Linum usitatissimum L.گیداهِ زسدت

زین گززرش شه ،زست کپ سوست دزرچین باعث کاهش

و

سطح قنه خون زز طریب زفززیش مصرف گهدوکز نسدبت

هددوزی مهیترزنددپزی رویددش دزرد و بددومِ زروسددا و آسددیا

بپ ترشح زنسولین در بهن مِگردد (. )Qin et al., 2003

مِباشه ( .)Farahpour et al., 2011دزنپ زیدن گیدا ،بدپ

سیش زز زین نیز گززرش شده ،زسدت کدپ عصدار ،زلکهدِ

عنوزن یک منب بدرزی تولیده روغدن و مدوزد مذدذی بدپ

دزرچین مومب تسری رونه ترمیم زخم با زفززیش میززن

مِآیه کپ غنِ زز فیبر سروتئین و چربِ مِباشه

زخدم و تولیده بافددت سوشردِ گردیده ،زسددت

متعهددب بددپ خددانوزد ،لیناسددپآ ( )Linaceaeکددپ در آ

حسا

( .)Nesbitt and Thompson, 1997روغن کتان یکِ زز
غنِترین روغنهای حاوی زسیههای چر

زنقبدا

(.)Farahpour and Habibi, 2012

غیدر زشدباع

بددا تومددپ بددپ مجلوعددپ فددو زلددذکر در مددورد زثددرزی

ضروری زسیه لینولنیک (زمگا )3-زسیه

فارماکولوژیک مفیه و متعهد روغن دزنپ کتدان و عصدار،

لینوزئیک (زمگدا )6-زسدیه زولئیدک (زمگدا )9-مدِباشده

دزرچین زثر همزفززیِ سلاد روغن دزندپ کتدان و عصدار،

زسیههای چر
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هیهروزلکهِ دزرچین در بهبود زخدم تجربدِ سوسدت در

مطالعپ کهیپ مالحظای زخالقِ و سروتکلهای کدار روی

مهل حیوزنِ خرگوش مورد بررسِ قرزر گرفتپ زست.

حیوزنای آزمایردگاهِ مدورد تائیده کلیتدپ نظداری بدر
حقو حیوزنای آزمایرگاهِ بود.
درمان زخم موضعی آماده عمل

مواد و روشها

در زین مطالعپ  3ندوع سلداد موضدعِ مختهدف مدورد

روش عصارهگیری و آمادهسازی پماد

دزرچین زز باززر سدنتِ هلدهزن تهیدپ گردیده و

زستفاد ،قرزر گرفت .ترکیب سایدپ بکدار رفتدپ در تلدامِ

چو

و

سلادها بر زساب فرمول ذکر شه ،بود .خرگدوشهدا بدپ

زتانول  96درمپ و با روش ماسریرن عصار،گیری شده.

چهار گرو ،مساوی تقسیم شهنه .گدرو ،زول بدپ عندوزن

عصار ،بپدسدت آمده ،توسدط دسدتگا ،تقطیدر در خد

شاهه هیچ درمانِ رز دریافت نکرد .گرو ،دوم بپ عنوزن

تذهیظ گردیه .محهول غهیظ بپ دست آمه ،در سپ مرحهپ

دزرونلا فقط با سلاد سایپ تحت تیلار قرزر گرفتنه .گدرو،

فیهتر شده و تحدت شدرزیط زسدتریل شده ،در دمدای 35

سوم با سلاد روغن کتان ( %0بپ شکل وزندِ-وزندِ) و

درمددپ سددانتِگددرزد خر دک گردیدده (.)Eseyin, 2007

گرو ،چهارم با سلاد دزرزی فورموالسیون ترکیبِ عصدار،

هم چنین روغن دزنپ کتان زز شرکت باریج زسدانس تهیدپ

 3درصه دزرچین و  0درصه روغن کتان تحت عندوزن

گردیه .در سایان مهت ساخت سلادهای درمانِ میدززن 0

سلاد ترکیبِ تا زمان بهبودی کامل روززندپ یدکبدار در

گرم زز عصار ،خرک شه ،دزرچین بدپ شدکل وزندِ–

محهود ،زمانِ  9-9عصدر تحدت تیلدار قدرزر گرفتنده

وزنِ بپ یک قوطِ حاوی  99گرم سلاد سایپ (ترکیبِ زز

(.)Trivellato Grassi, 2013

 02گرم وززلین و  32گرم زوسدرین) زضدافپ گردیده .در

روش القاء بیهوشی و ايجاد زخم

سس زز خرد کردن  052گرم زز آن توسط ترکیدب آ

قوطِ دیگر  0/5گرم زز عصار ،خرک شه ،دزرچین بدپ

زلقدا بیهوشددِ بددا تزریددب ززیالزیددن هیهروکهرزیدده 0

هلرز 0/5 ،گرم روغن کتان تحت عنوزن سلداد ترکیبدِ

درصدده ( )92mg/kg; Woerden, Hollandو کتددامین

بپ شکل وزنِ-وزنِ بپ  95گرم سلاد سایپ زضافپ گردیه.

هیهروکهرزیده  5درصده (mg/kg; Woerden, Holland

حیوانات مورد مطالعه

 )55بپ صوری دزخل صفاقِ زنجام گردیه .هر خرگوش

در زین تحقیدب زز  62قدالد ،خرگدوش نیوزلندهی بدا

روی میددز مرزحددِ در وضددعیت شددکلِ ثابددت شدده ،و

محددهود ،وزنددِ  0022±022گددرم و زز هددر دو مددنس

سههوهای آن موچینِ و توسط زلکل زتدانول  02درمدپ و

زستفاد ،شه .دو هفتپ قبل زز مطالعدپ زیدن حیوزندای بدپ

محهول صابونِ سویدهون آیدودزین ضدهعفونِ گردیده.

مرکددز سددرورش و نگهددهزری حیوزنددای آزمایرددگاهِ

سپس با کلک تیغ و قیچِ مرزحِ دو زخم مرب شکل

دزنرکه ،دزمپزشکِ منتقل شه ،و در قفسهای زستانهزرد

تلام ضدخامت بدا زبعداد  0سدانتِمتدر بدر هدر سههدوی

تحت شرزیط نوردهِ کنترل شه 00 ،ساعت روشنایِ و

خرگوشها زیجاد گردیه .خونریزیهای موضعِ توسدط

 00ساعت تاریکِ و دمای ثابت  03±0درمپ سهسیوب

گاز زستریل کنترل شه .سدس زز زیجداد زخدم در تلدامِ

نگپدزری شهنه .در طول مطالعپ تلام حیوزنای بپصوری

خرگوشها بپ طور تصادفِ بپ  4گرو 05 ،تایِ (شداهه

آززدزنپ بپ سهدت و آ

تداز ،دسترسدِ دزشدتنه .در زیدن
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دزرونلا و دو نوع سلاد درمدانِ) تقسدیم شده ،و سدپس

بخرِ زز بافدت موزندپ زی مدهز گردتپ و بالفاصدهپ در

خرگوشهای قرزر دزد ،شه ،در هر یک زز گدرو،هدا بدپ

دزخل ظرف حاوی فرمالین بافر  02درصه قرزر دزد ،شه.

دو بخش  6تایِ (مهت زنهزز،گیری مساحت زخم) و 9

سس زز تثبیت و قالبگیری نلونپهای بدافتِ در سدارزفین

تایِ (گرو،های نلوندپ بدردزری در روزهدای  04 0 3و

(بهوکزنِ) توسط میکروتدوم مقداطعِ بدپ ضدخامت 5

 02با سپ حیدوزن در هدر روز) تقسدیم شدهنه .در سایدان

میکددرون تهیددپ و بددپ روش تددریکددروم ماسددون (مهددت

روزهای مذکور بپ منظور بررسِ آسیبشناختِ نلوندپ

شلارش سهولِ و بررسِ کیفِ حجدم کدالژن رسدوبِ)

بافتِ مهت زنجام آزمایردای مربوطدپ زخدذ شده .بدرزی

رن د آمیددزی گردیدده ( .)Süntar et al., 2011مقددهزر

زطلینان زز بردزشت کامل بافدت زز سدانچر  9میهدِ متدری

زرترددا سددهولهددای زیلنددِ چندده هسددتپزی ( )PMNو

زستفاد ،گردیه .برزی مهدوگیری زز وزرد آمدهن هرگوندپ

سهولهای زیلنِ تک هستپزی ( )MNCفیبروبالستهدا

خهشپ طِ مطالعپ هر خرگوش سس زز زخدذ نلوندپ زز

و تعهزد ر های خونِ ( )NVدر هر میهِمتدر مربد در

رونه مطالعپ کنار گذزشتپ شه.

هر بخش بافت در بزرگنلایِ  422و  622مورد بررسدِ

اندازهگیری سطح زخم

و شلارش قرزر گرفت.

در تلامِ گرو،های درمانِ زخمها در روزهای 9 4

تحلیل آماری دادهها

 06 00و  02بعدده زز زیجدداد توسددط کاغددذ شددفاف

زطالعای بپدست آمه ،با زستفاد ،زز آزمدون تجزیدپ و

زنهزز،گیری شهنه ( .)Farahpour and Habibi, 2012بپ

تحهیل وزریانس یک طرفدپ ( )ANOVAمدورد وزکداوی

منظور بررسِ زنهزز،گیری سطح زخم هر موش بیهوش

آماری قدرزر گرفتنده .تفداوی در  p> 2/25معندِدزر در

شه ،در وضعیت خوزبیه ،بر روی سههو قرزر دزد ،مِشده

نظر گرفتپ شه .یافتپها بدپصدوری میدانگین  ±زنحدرزف

و سپس حاشیپ زخدم روی یدک کاغدذ شدفاف ترسدیم

معیار ( )mean ± S.D.نران دزد ،شه.

مِگردیه .برزی بپ حهزقل رسانیهن میززن خطدا ترسدیم
حاشیپ کل هر زخم در هر خرگوش سپ بار تکرزر شه،

يافتهها

و میانگین آن محاسبپ مِگردیه .درصه بهبودی زخم بدا

ارزيابی اندازه زخم

فرمول زنهزز،گیری زخم بپ روش وزلکدر (درصده زندهزز،

تذییرزی مساحت زخم در سیررفت رونه بهبدودی در

زخم = سطح زخم در روز مورد نظر  /زخم در روز × 2

مهول  0نران دزد ،شه ،زسدت .هدر دو گدرو ،درمدانِ

 )022زندهزز،گیدری و محاسدبپ شده ( Walker et al.,

بپخصو

گرو ،درمانِ با سلاد حداوی ترکیدب روغدن

.)2008

کتان -عصار ،دزرچین کاهش معنِدزر زندهزز ،زخدم در

بررسی هیستوپاتولوژی

مقایسپ با گرو ،شاهه دیه ،شه ( )p>2/25بپطدوریکدپ

در روزهای  04 0 3و  02بعه زز زیجاد زخم سس زز

زنهزز ،مسداحت زخدم زز روز هردتم بعده زز زیجداد در

زلقا بیهوشِ علومِ یک تکپ تلدام ضدخامت زز بافدت

گرو ،درمانِ با سلاد ترکیبِ در مقایسپ با گرو ،شداهه و

مههی شامل  0میهِمتر زز حاشیپ سوست سالم بپ هلدرز،

حتِ گرو ،درمانِ با سلاد روغدن کتدان کداهش بسدیار
قابل تومهِ سیهز کرد ،بود (.)p>2/25
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جدول  -1اثر پمادهای درمانی بر میزان متوسط  ±میانگین خطای استاندارد اندازه مساحت زخم در روزهای مختلف دوره آزمایش
روزهای اندازهگیری

گروههای مورد آزمایش

روز 4

روز 8

روز 12

روز 11

روز 22

شاهد

440/4±09/0a

306/6±05/55a

039/6±03/99a

92/0±02/63a

04/9±3/00a

دارونما

406/4±00/45a

000/02±30/0b

026±69/9b

04±02/59a

00/4±0/09a

پماد روغن کتان %2

330/6±06/09

095/4±00/69

95/9±4/90

04/4±6/90

b

0/9±0/09

00±6/42c

2/0±2/44b

پماد ترکیبی

b

345/6±35/06b

b

b

042/4±59/32c

b

06/0±02/90c

 aو  bبیانگر اختالف معنیدار بین گروه شاهد و گروههای درمانی در هر ستون میباشد (.)p>0/05

ارزيابی آسیب شناختی

روزهای نلونپ بردزری نسبت بدپ گدرو ،شداهه کداهش

زثر سلاد روغن دزنپ کتان و عصار ،زلکهدِ دزرچدین در

معنِدزری نران مِدهه ( .)p>2/25زما زنترار سدهولهای

زنترددار سددهولهددای زیلنددِ مهددامری فیبروبالسددتِ و

زیلنِ تک هستپزی فقط در گرو ،درمانِ با سلاد ترکیبدِ

نوززیش عروقِ در طول فرآینه ترمیم زخدم در مدهول

روغن کتان  +عصار ،دزرچین در روز  0سس زز مرزحِ

 0نران دزد ،شه ،زست .هلانطورکدپ در مدهول  0دیده،

در مقایسپ با گرو ،شاهه زفززیش معنِدزری نردان مدِ-

مِ شود زنتردار سدهولهدای زیلندِ چنده هسدتپزی در

دهه(.)p>2/25

حیوزنای درمان شه ،با هر دو سلداد درمدانِ در تلدامِ
جدول  -2اثر پمادهای درمانی بر میزان متوسط  ±میانگین خطای استاندارد شمارش سلول ها موثر بر روند التیام زخم و نوزایش عروقی در روزهای
مختلف دوره آزمایش
روزهای نمونهبرداری

روز سوم بعه زز زیجاد زخم

روز هفتم بعه زز زیجاد زخم

گروههای مورد آزمایش

06/42±4/00
09/02±0/69

شاهه

42/42±9/65a

0/22±0/00a

3/22±0/22

دزرونلا

a

09/02±0/69

a

0/02±2/22

a

3/52±0/03

a

سلاد روغن کتان %0

b

00/02±3/49

a

0/42±2/54

b

0/22±0/00

35/02±04/29

b

سلاد درمانِ ترکیبِ

02/62±4/52b

0/22±2/22a

9/02±0/20b

43/92±9/49b

شاهه

09/42±0/42a

0/62±0/02a

0/42±0/04a

42/22±6/04a

دزرونلا

09/22±0/54

0/02±2/22

a

0/62±2/99

45/92±9/60

4/22±0/04b

09/42±3/36b

02/50±9/99b

4/92±2/99

9/62±0/90

b

66/62±6/40

06/66±9/49

00/06±0/56a
07/06±9/99

a

06/42±6/06a
b

a

00/42±00/00

شاهه

06/06±0/50

a

6/06±0/32

3/06±0/04

دزرونلا

7/66±0/59a

6/06±2/22a

0/06±0/32a

سلاد روغن کتان %0

0/06±0/90

a

0/06±0/04

0/06±0/00

0/06±0/04

b

سلاد درمانِ ترکیبِ
شاهه

a

b

a

a

b

سلاد درمانِ ترکیبِ

روز بیست و یکم بعه زز زیجاد زخم

تکهستهای

a

a

سلاد روغن کتان %0

روز چهاردهم بعه زز زیجاد زخم

سلولهای ایمنی چندهستهای

سلولهای ایمنی

نوزایش عروقی

انتشار فیبروبالستها

a

a

b

b

0/06±0/60

0/06±0/04

060/06±00/39

3/06±2/22

6/06±2/93

0/66±0/22

36/06±5/59

b
a

a

a
a

c

a

دزرونلا

0/66±2/22

6/06±2/44

0/66±2/02

30/06±5/49

سلاد روغن کتان %0

0/06±0/90b

0/66±0/22a

0/06±2/93a

30/06±00/34b

سلاد درمانِ ترکیبِ

0/66±0/03b

6/06±2/99a

0/06±0/34a

06/06±00/90c

a

a

a

a

 b ، aو  cبیانگر اختالف معنیدار بین گروه شاهد و گروههای درمانی در هر ستون و هر روز میباشد (.)p>0/05
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با تومپ بپ یافتپهای منهرج در مهول  0نوززیش

با تومپ بپ یافتپهای منهرج در مهول  0مهامری

عروقِ در حیوزنای درمان شه ،با هر دو سلاد درمانِ

فیبروبالستها بپ محل زخم زز روز سوم سس زز زیجاد

در گرو ،درمانِ با سلاد ترکیبِ روغن کتان

زخم در تلامِ گرو،ها آغاز گردیه ،و تا روز چهاردهم

 +عصار ،دزرچین در روز  3و  0سس زز مرزحِ در

در گرو،های درمان شه ،با سلادهای درمانِ بپ طور قابل

مقایسپ با گرو ،شاهه زفززیش معنِدزری نران مِدهه

تومهِ و معنِدزری زفززیش یافتپ بود ( )p>2/25و

(.)p>2/25

سپس در روز بیست و یکم کاهش یافتپ بود.

بپخصو

شکل  -1مقطعی از سطح زخم در گروه شاهد ( ،)C ،B ،Aگروه دارونما ( ،)F ،E ،Dگروه درمانی با روغن دانه کتان ( )I ،H ،Gو گرروه درمرانی برا یرکیر
روغن دانه کتان  +دارچین ( )L ،K ،Jنشان داده شده است .بافت گرانوالسیون در روز  3در گروه درمرانی برا یرکیر

روغرن دانره کتران  +دارچرین در

مقایسه با سایر گروهها بهتر شکل گرفته و رسوب کالژن در مقایسه با سایر گروهها افزایش یافته است ( .)J ،G ،D ،Aیجویز روغن دانره کتران و یرکیر
آن با دارچین ،موج

افزایش رگزایی و همچنین افزایش قابل مالحظه رسوب کالژن در روز  14پس از القاء زخم شده است .این در حالی اسرت کره،

رسوب کالژن در گروه شاهد و دارونما به طور کامل شکل نگرفته است ( .)K ،H ،E ،Bدر نهایت ،در گروههرای درمرانی بافرت پوششری و یشرکیل الیره
شاخی ،بر خالف گروه شاهد و دارونما کامل شده است (( )L ،I ،F ،Cرنگ آمیزی ماسون یری کروماسون ،درشتنمایی  × 400و .)× 000
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بحث و نتیجهگیری

درمان بیلاریهای خدود زیلندِ و بیلداریهدای زلتهدابِ

مطالعای بسیار زنهکِ بپ منظدور بررسدِ زثدر ترکیدب

مفیده باشده ( .)Boelsma et al., 2001زز سدوی دیگدر

روغن دزنپ کتان و دزرچین در فرآینه ترمیم زخم زنجدام

گززرش شه ،زست دزرچین مومب بروز زثدرزی متندوعِ

شه ،زست .مرحهپ زول فرآینه ترمیم زخم مرحهپ زلتهابِ

زز ملهپ زثر ضه زلتهابِ مدِگدردد (.)Lee et al., 2005

مِباشه کپ طوالنِ شهن آن باعث زفززیش مدهی زمدان

یکِ زز موزد زصهِ شناسایِ شده ،در عصدار ،دزرچدین

درمان مِگردد ( .)Tumen et al., 2012زز ویژگِهدای

زوژنول مِباشه کپ مومب بروز خوز

ضده میکروبدِ

زصهِ مرحهپ زلتهابِ زنترار سهولهای زیلنِ بپخصدو

( )Singh et al., 2007و ضده دیدابتِ ( Khan et al.,

نوتروفیلها مِباشه .نوتروفیلهدا توسدط فاگوسدیتوز و

 )2003; Qin, 2003دزرچین مدِگدردد .زز سدوی دیگدر

ترشح آنزیمهای سروتئاز و زالستاز در محل زخم عوزمل

عصار ،دزرچین سرشار زز روغنهای ضروری و تاننهدا

عفونتزز رز زز بین مِبرنه زما هجوم تعدهزد بداالی زیدن

زست کپ مدان زز رشده میکروبدِ مدِشدونه ( Amara,

سهولها و بهنبال آن ترشح حجم باالیِ زز آنزیمهای یاد

 .)2008یافتپهای حاصل زز مطالعپ زخیر نران دزد سلداد

شه ،مِتوزنه باعث تخریب بافتِ و طوالنِ شهن مهی

حاوی روغن کتدان مومدب کداهش تعدهزد سدهولهدای

زمان مرحهپ زلتهدابِ گدردد (.)McDaniel et al., 2011

زیلنِ چنه هستپزی مِشود زما تجویز هلزمدان روغدن

در موزرد آسیب بافت سهولهای فاز زلتهدابِ زز ملهدپ

کتان و دزرچین زثر بیرتری نسبت بپ سلداد روغدن کتدان

نوتروفیلها و ماکروفاژها بپ محل زخم نفوذ کدرد ،و بدا

تنها دزشتپ زست .زنتردار زیداد سدهولهدای زیلندِ چنده

زنجام بیگانپخوزری مومب مِگردنه عوزمل عفونتزز و

هستپزی منجر بپ ترشح بیش زز حده سروتئداز و زالسدتاز

هلچنین بافتهای آسیب دیه ،کپ منجر بپ ترشدح مداد،

توسط نوتروفیلها در محل زخم شه ،کپ زین ترکیبدای

زلتهابِ و زکسیژن فعال ( )ROSدر محیط زخم مِشونه

مِتوزننه باعث زیجاد تخریب بدافتِ و زلتهدا

طدوالنِ

کداهش یابنده ( .)Chen et al., 2012زز سدوی دیگددر

مهی گردنده ( .)McDaniel et al., 2011لدذز طدوالنِ

ماکروفاژها با ترشدح سدیتوکینهدایِ مومدب مهدامری

شهن مرحهپ زلتهابِ باعث تأخیر در فرزینه درمدان مدِ-

میوفیبروبالستهای تولیه کننه ،کالژن بدپ محدل زخدم

گردد ( .)Tumen et al., 2012مکانیسم مستقیم سدهولِ

مِگردنه (.)Thomas et al., 2010

و مولکدولِ بددرزی زثددر ضده زلتهددابِ  PUFAsدر تنظددیم

در زین مطالعپ در هر دو گرو ،درمانِ روغن کتدان و
سلاد ترکیبِ تعدهزد نوتروفیدلهدا کداهش یافتدپ زسدت.
روغن دزنپ کتان یک منب غنِ زز زسیههای چر

سهولهای زیلنِ چنه هستپزی بپ طور کامل درک نرده،
زست (.)McDaniel et al., 2011

زشدباع

آنژیوژنز یک سهیه ،مورد نیاز مهت حلل زکسدیژن و

نره )Polyunsaturated fatty acids; PUFAs( ،زسدت.

موزد مذدذی بدپ بافدت هدای تداز ،شدکل گرفتدپ زسدت

گززرش گردیه ،کپ روغدن دزندپ کتدان مومدب کداهش

( .)Estevão et al., 2013در زین مطالعپ ترکیل عدرو

شاخص وزکنش حساسیت سوسدتِ مدِگدردد .هلچندین

خونِ در هر گرو ،درمانِ با روغن کتان در مقایسدپ بدا

زین روغن با کاهش سهولهای زیلنِ ملکدن زسدت در

گرو،های شاهه و دزرونلدا بدپ طدور قابدل تدومهِ در
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روزهای هفتم و چهاردهم بعه زز زیجداد زخدم زفدززیش

مهددامری ماکروفاژهددا در هددر دو گددرو ،درمددانِ ب دپ-

یافتپ زست .زین زثدر مدِتوزنده بدپ دلیدل ومدود مقدادیر

خصو

در گدرو ،درمدانِ بدا ترکیدب روغدن کتدان و

متنابهِ زز چربِهای ضروری مهدم زز ملهدپ زمگدا  3و

عصار ،دزرچین در مقایسپ با گرو ،شاهه و دزرونلا بدپ

زمگا -α( 6لینولنیک زسیه) در روغن دزنپ کتان باشه کدپ

طور قابل تومهِ در روزهای سوم و هفتم بعه زز زیجداد

در نهایددت باعددث تحریددک تولیدده ترکیبدداتِ زز ملهددپ

زخم زفززیش یافتپ زست .زین زمر نران دهنه ،زثدر هدم-

سروستاگالنهینها ترمبوکسانها و لکوترینها و درنتیجپ

زفززیِ مثبت ترکیب گیاهِ ذکر شه ،و در نتیجپ زفززیش

بروز زنوزع زثرزی بیولوژیکِ زز ملهپ ر ززیِ مِگدردد.

تحریک مهامری فیبروبالستها بپ محل زخم و بپدنبال

زین در حالِ زست کپ در گرو ،درمانِ با ترکیب روغدن

آن زفززیش تولیه کالژن و زنقبا

سری تدر زخدم مدِ-

کتان و عصار ،دزرچین تعهزد عرو ترکیل شه ،بسدیار

باشه.

کلتر بود ،و زین یافتپ مویده تحقیقدای سدایر محققدین

بپ طور کهِ نتدایج مطالعدپ حاضدر نردان دزد کدپ

مبنِ بر مهوگیری زز عرو ززیِ توسط عصار ،دزرچدین

ترکیددب روغددن کتددان و عصددار ،دزرچددین در کدداربرد

مِباشه (.) Jianming Lu et al., 2009

موضعِ و در مقایسپ با گرو ،شاهه مومب زفززیش

مهامری مونوسیتها و ماکروفاژها یدا سدایتوکاینهدای

سرعت ترمیم زخم های تلدام ضدخامت سوسدتِ بدا

مرتب شده ،زز ماکروفاژهدا بدپخصدو

زینترلدوکین9-

( )IL-8وزسطپ مهلِ برزی زفززیش ترشدح فداکتور رشده
فیبروبالسدددددتِ ( )FGFsو در نتیجدددددپ مهدددددامری
فیبروبالستها بپ محل زخم مدِ باشده ( Koch et al.,

 .)1992زز سوی دیگر دزرچین بپدلیل دزرز بودن ترکیدب
سینامآلهئیه ()Binic et al., 2013( )Cinnamaldehyde
و هلچنین روغن کتان بدپدلیدل دزرز بدودن چربدِهدای
ضروری مهم زز ملهپ زمگا 3-و زمگاCzemplik et ( 6-

کاهش میززن زنهزز ،زخدم و مهدامری سدهول هدای
آماسِ چنده هسدتپزی بدپ محدل زخدم و هلچندین
زفززیش نوززیش عروقِ و فیبروسالزی مِگردد.
سپاسگزاری
بهین وسدیهپ زز زحلدای هلکدار زرملنده آقدای
مهنددهب محلدده آقددایِ و آزمایرددگا ،آیندده ،کددپ
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