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ABSTRACT
Background and Aim: There have been reports of beneficial effects of Cinnamomum extract
on the respiratory disorders, digestive problems, menstrual pain and inflammatory diseases
such as arthritis. The aim of this study was to evaluate the analgesic effects of hydroalcoholic
extract of Cinnamomum in rats by using plantar test.
Material and Methods: Wistar male rats were divided into six groups (n=8) randomly. The
rats received either hydroalcoholic extract of Cinnamomum (200, 400, mg/kg) alone, or in
combination with naloxone or flumazenil intraperitoneally and after 30, 60 and 90 min, the
analgesic effects of the extracts was assessed by means of plantar test.
Results: The results showed that injection of hydroalcoholic extract of Cinnamomum (400
mg/kg, ip) increased significantly the time delay in response to thermal pain inducing effect
in pain model of plantar test at 60 (P <0.05) and 90 (P <0.01) min after injection compared to
the control group. In addition, we found no significant differences between experimental and
control groups in relation to the analgesic effect of 400 mg/kg of Cinnamomum extract, with
naloxone or flumazenil and the analgesic effect of Cinnamomum extract was blocked.
Conclusion: Our findings confirmed the analgesic effect of Cinnamomum extract.
Considering the effects of flumazenil and naloxone on inhibition of the Cinnamomum
analgesia, it seems that opioidergic and GABAergic pathways may be involved in the
mechanism of Cinnamomum analgesic effect.
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چکیده:
زمینه و هدف :گزارش هایی مبنی تر اارات مفید گیاه دارچی در تهبود مشکالت تنفوی ،گوارشی ،توکی دردهاي ماهیانه زنانیه
و تیماري هاي التهاتی مانند آرتری وجود دارد .هدف از ای مطالعه تررسیی اایرات ضید دردي عصیاره هییدروالکلی دارچیی در
موش صحرایی ته روش پالنتار تو تود.
روش بررسی :در ای مطالعه تجرتی ،موش هاي صیحرايی نیر از نیااد ویویتار در  6گیروه  3تیایی قیرار گرفتنید :گیروه هیا ي
آزمایشی تح

تیمار تا دوزهاي  277و  mg/kg 477عصاره هیدروالکلی دارچی ته تنهیایی ،تیه همیراه نالوکویان ییا فلومازنیی از

طریق داخ صفاقی قرار گرفتند .اار ضد دردي تا استفاده از دستگاه پالنتار در زمان هاي 67 ،37و  07دقیقه ارزیاتی شد.
یافته ها :نتایج مطالعه ما نشان داد تزریق داخ صفاقی دوز  477 mg/kgعصاره هیدروالکلی دارچی در مد درد سنجی پالنتیار،
مدت زمان تاخیر در پاسخ ته اارات دردزایی حرارتی در زمان  67و  07دقیقه پس از تزریق را در مقایوه تیا گیروه کنتیر تصیورت
معنیی داري تیه ترتی ی تیا P˂7/70و  P˂7/71افیزای

داد .همچنییی نتیایج نشییان داد ،اایر ضید دردي در گییروه دریافی کننییده

 477mg/kgعصاره هیدروالکلی دارچی ته همره نالوکوان یا فلومازنی در مقایوه تا گروه کنتر اختالف معنیی داري نداشیته و از
القاء اار ضد دردي عصاره هیدروالکلی دارچی جلوگیري شد.
نتیجه گیری :یافته هاي حاص از ای مطالعه حاکی از اار ضد دردي عصاره هیدروالکلی دارچی تود .تا توجه ته اایر فلومازنیی و
نالوکوان در پیشگیري از اار ضد دردي دارچی  ،ته نظر می رسید موییرهاي اپیويییدي و گاتايرژیی

در تیروز ضید دردي دارچیی

دخی تاشند.
کلید واژه ها :عصاره هیدروالکلی دارچی  ،اار ضد دردي ،آزمون پالنتار.
وصو مقاله 00/1/10:اصالحیه نهایی 00/3/0:پذیرش00/3/11:
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مقدمه
درد ته عنوان مجموعه ي پیچییده اي از تجیارن ناخوشیایند

(13و.)12

حوی ،عاطفی و شناختی حاصله از آسی تافتی و تظیاهرات

مطالعات نشان داده اند که اوژنو موجود در دارچی داراي

واکن

هیاي اتونومیی

ورفتیاري تعریی

 ،سیایکولوژی

شده اس  .درد ناشی از فشارها و دماهاي شدید آسی
یا مولکو هاي سمی و واسطه هاي التهاتی اس

رسان

( .) 1میلیون

ها نفر از مردم سراسر جهیان دچیار دردهیاي حیاد ییا میزم
هوتند و یکی از شایعتری عل مراجعه تیه پزشیکان دردهیاي
مزم اس

( .)2دسته هاي مختلفی از داروهاي کاهنده درد

توکینی و کاهنده التهان می تاشید

اس که داراي خاصی

اایرات ضید دردي مرکیزي اسی  .در ایی راتطیه موییرهاي
احتمالی اار گذاري آن شام مهیار ورود کلوییم تیه داخی
سلو  ،مهار رهاسازي نوروترنومیترهاي دخی در انتقا پییام
درد و مهار کانا هاي واتوته ته ولتاژ سدیمی در شاخ خلفی
نخاع اس

(.)14- 16

تناترای تا توجه ته مطالی

ارايیه شیده و تیا عنایی تیه اینکیه

در تازار دارویی وجود دارند که شام  :اپیويید ها ،داروهیاي

عوارض جدي ،تحم ته اارات ضد دردي و تعضاً واتوتگی،

ضد التهان غیر استروییدي ،ضد افوردگی هیا و ضید تشینج

مصرف داروهاي پروتک هاي تویکی دهنیده درد در حیا

ها از جمله تنزودیازپی ها می تاشند .اگرچه ای داروهیا درد
را کاه

می دهند ،اما مصرف ای داروها تا عوارض جانبی

همراه توده و در استفاده طوالنی مدت تحم ته اایرات ضید
دردي و کاه

اار القاء می شود .تنیاترای ییافت داروهیاي

ضد درد تا مکانیوم هاي عم متفاوت و عوارض کیم یی

حاضر را تا چال

میزان عوارض و واتوتگی کمتر مورد استقبا قرار می گیرد،
لذا در ای مطالعه ترآنیم تا ته تررسی اار ضد دردي دارچیی
در موش صیحرایی تیه روش  Plantar testتپیردازیم تیا در
صورت حصو نتایج مناس تتیوان از عصیاره ایی گییاه تیه

امر ضروري توده و مورد توجه محققی می تاشد ( .)3اخییرا

عنوان ی

مطالعاتی نشان داده اند که دارچی می تواند اارات متنیوعی

کاه

تر ارگانهاي مختل

تدن داشته تاشد (.)4

ای گییاه تیا نیام علمیی  cinnamomumداراي دو گونیه
blume

zaylanicum

 cinnamomumو

 cinnamomum aromaticum nessاسیی  .گییزارش
هایی مبنی تر اار درمانی آن در مشکالت تنفوی ،گوارشیی،
دردهاي ماهیانه زن انه و تیماري هیاي التهیاتی ماننید آرتریی
وجود دارد ( .)4- 0در مورد اارات آرامبخشی دارچیی  ،در
متون قدیمی عنوان شده اس که دارچی در درمان جنیون،
تعالوه مطالعاتی حاکی از اار توکی دهنیده ي ایی گییاه در
دردهاي میگرنی و التهان کلیه می تاشند (17و  .)0همچنیی
مشیخ

شیده اس ی کیه دارچیی در کییاه

مصرف مرفی میوار اسی

عاليیم قط ی

( .)11دارچیی حیاوي ترکیبیاتی

درمان کمکی تیه همیراه داروهیاي ضید درد در
دردهاي حاد و مزم سود ترد.

روش بررسی
حیوانات:
در ای پاوه

تجرتی از  43سیر میوش صیحرایی نیر سیفید

نااد ویوتار (تهیه شده از موسوه رازي ،کیرج) در محیدوده
وزنیی  207±27گیرم اسیتفاده شید .نگهیداري حیوانیات در
قفوهاي استاندارد و در اتاقی تح سیک روشنایی /تاریکی
 12ساعته تا دمیاي  23±2درجیه سیانتیگراد تیود و حیوانیات
دسترسی آزادانه ته آن و غیذا داشیتند .تیه منظیور تطیاتق تیا
شرایط محیطی و ته حیداق رسیاندن اسیترس ،از یی

هفتیه

قب ی  ،حیوانییات روزانییه تییه توسییط آزمایشییگر تییه محفظییه
مخصییوآ آزمییای

منتقیی مییی شییدند .پروتکیی انجییام

آزمایشات ،مطاتق تا راهنماي مراقب و اسیتفاده از حیوانیات
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اضطران ،وسواس و عصبانی شدید ته کار رفتیه اسی

(.)3

مواجه نموده اسی و ییافت داروهیایی تیا

کامبیز حسن زاده 89

آزمایشگاهی (نشریه موسوه ملیی سیالم شیماره ،23- 30

استخراج تا تی رنگ شدن عصاره داخ سوکویله ادامه

تجدید نظر شده  )1030تود.

یاف  .عصاره ته دس

گروههاي آزمای :

(روتاري اواپراتور) و در دماي  47درجه سانتی گراد خش

حیوانات تصورت تصادفی ته  6گیروه  3تیایی تیه ایی شیر

و در ظروف شیشه اي در توته تا زمان استفاده در یخچا

تقویم شدند:

نگهداري شد (.)10
کننده نرما سالی ( )1ml/kgته عنوان گیروه

گروه دریاف
کنتر سالم

آمده تا دستگاه تبخیر در خالء

ارزیاتی درد:
در ای مطالعیه تیراي ارزییاتی درد از روش هیارگریوز (درد

کننیده حامی عصیاره هییدروالکلی دارچیی

گروه دریاف

حرارتی) استفاده گردید ( .)13در ای روش ارزییاتی ،اتتیدا

( %07 DMSOدر سالی ) ته عنوان گروه کنتر حام

حیوانات تمدت  37دقیقه در دماي کنتر شده  23±2درجیه

گروههیاي دریاف ی کننییده عصیاره هیییدروالکلی دارچییی

سانتیگراد تیه منظیور تطیاتق در محفظیه اي شیفاف از جینس

277 ،477mg/kg

پلکوی گالس تا اتعاد  27سانتی متیر طیو ×  17سیانتی متیر

گییروه دریافیی کننییده عصییاره هیییدروالکلی دارچیییی

عیرض ×  12سییانتی متییر ارتفیاع روي صییفحه اي شیشییه اي

 477mg/kgته همراه فلومازنی ()2 mg/kg, ip

دستگاه پالنتار تو

قرار داده شدند .سپس منب (اشیعه نیور)

گییروه دریافی ی کننیییده عصییاره هییییدروالکلی دارچیییی

حرارتی که قاتلی

جاتجایی و تحرک دارد ته طیور مویتقیم

 477mg/kgته همراه نالوکوان ()4 mg/kg, ip

در زیر سطح ک

پاي عقبی حیوان قرار داده شد .ته محی

مواد

فشار دادن دکمه منب حرارتی دستگاه ،ی

عصاره هیدروالکلی دارچی (دوزهاي  477 mg/kgو 277
در حال
فلومازنی

 %07نرما سالی  -دي متی
(شرک

سولفوکواید).

 )Synthonو نالوکوان (شرک

حرارت نوري ته ک

محرک میداوم

پیاي عقبیی حییوان اعمیا گردییده و

مدت زمان تی اعما محرک حرارت نیوري تیه کی

پیاي

عقبی حیوان و رفلکس دور کردن پا از منبی حیرارت نیوري

سرنگ انوولی  1میلی لیتر تصورت داخ صفاقی تزریق

پایه تراي هر حیوان ( میانگی سیه تیار انیدازهگییري) تدسی

شدند.

میآمد .همچنی شدت نور طوري تنظیم شده تود که میدت

عصاره گیري:

زمان تاخیر پایه  6- 0اانیه تاشد .ته منظور جلوگیري از آسی

تراي استخراج عصاره هیدروالکلی دارچی  ،از روش

تافتی حداکثر زمان در معرض قیرار گیرفت اشیعه نیوري 27

استخراج پیوسته تا دستگاه سوکویله و حرارت در نقطه

اانییه تیوده و تعید از ایی زمیان منبی حیرارت نیور تصیورت

جوش حال استفاده شد .تدی منظور پودر گیاه مورد نظر را

خودکار قط می شد .در هرگروه تعید از ابی

میدت زمیان

ته مقدار  277گرم در کارتوش استوانه اي تهیه شده از کاغذ

تاخیر پایه ،تراي هرحیوان تزرییق داروهیا انجیام و  67 ،37و

لیتري قرار

 07دقیقه تعد از تزریق حام ییا داروهیا میدت زمیان تیاخیر

صافی واتم  ،ریخته و در دستگاه سوکویله ی
داده شد .ای پودر ته کم

حال اتانو مورد استخراج

قرار گرف  .دماي ت ماري در شرایط استخراج تا حال

تصورت درصد حداکثر اار ممکی ( )٪MPEابی

گردیید

(.)10

ذکر شده در دماي  07و  37درجه سانتی گراد تنظیم گردید.
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آنالیز آماري:

تیشتري در مقایوه تا گروه کنتر در تازه زمانی  07دقیقه تعد

داده هییا تییه صییورت میییانگی  SEM ± %MPEتییراي 3

از تزریق را سب شد (جدو .)1

موش در هر گیروه تییان شید .در میورد پیی
استفاده از آزمون هاي پارامتری

فیرض هیا ي

 ،تا توجیه تیه اینکیه تعیداد

نمونه ها در هر گروه  3حیوان تود ،ته منظور تیه کیار گییري
تو

پارامتری

 ANOVAشاخ

هاي زییر تررسیی و

استفاده از آن تأیید گردیید .الی

 -در توی نرمیالیتی sig

 valueمعنی دار نبود ن  -تو

همیوژنیتی واریانویها معنیی

دار نبود .تناترای از آنیوواي یکطرفیه اسیتفاده شید .در همیه
تحلی ها مقادیر  P<7/70معنی دار در نظر گرفته شد.
نتایج
یافته ها در نمودار  1نشیان داد تزرییق داخی صیفا قی دوز
 477mg/kgعصییاره هیییدروالکلی دارچییی در میید درد
سنجی پالنتار ،مدت زمان تاخیر در پاسخ ته اارات دردزاییی
حرارتی در زمان  67و  07دقیقه پس از تزریق را در مقایویه
تا گروه کنتر تصورت معنی داري تیه ترتیی تیا P˂7/70و
 P˂7/71افیزای

داد .همچنییی نتییایج نشییان داد ،ااییر ضیید

دردي در گیییروه دریافییی کننیییده  477mg/kgعصیییاره
هیدروالکلی دارچیی تیه همیره نالوکویان ییا فلومازنیی در
مقایوه تا گروه کنتر اختالف معنی داري نداشیته و از القیاء
اار ضد دردي عصاره هیدروالکلی دارچی جلوگیري نموده
تطوري اار آن نویب تیه گیروه دریافی کننیده دارچیی تیه
تنهایی ،کاه

معنی داري را نشان داد ( .)P˂7/71همچنی

نمودار  . 1مقايسه اثر ضد درد ی عصاره هیدروالکلی دارچین ( mg / kg

حام دارچی ( %07نرما سالی  -دي متی سولفوکواید) و

آزمون پالنتار ( * .)*p<0.05 ,** p<0.01( ) n=8نشان دهنده اختالف با

گروه دریاف کننده نرما سالی وجود نداش .

گروه کنترل دريافت کننده نرمال سالین  ^ .نشان دهنده اختالف با گروه

ارزیاتی اایر ضید دردي تیام تیر اسیاس شیاخ

سیطح زییر

منحنی  MPE%در مقات زمان ،نشان داد که تزرییق داخی
صیییفاقی عصیییاره هییییدروالکلی دارچیییی تیییا دوزهیییاي
 477mg/kgو  ،277تطیییور معنیییی داري اایییر ضییید دردي

دريافت کننده عصاره هیدروالکلی دارچین ( ،) 044 mg / kg ,IP
(^p<0.05و .) ^^p<0.01

نرمال سالین= ، salدی متیل سولفوکسايد=

 ، DM SOدارچین=  ، Cinفلومازنیل=  ، Fluنالوکسان= .Nal
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نتایج نشان داد کیه تفیاوت معنیی داري تیی اایر ضید دردي

 044,IPو  ) 044در زمانهای  04 ، 04و  04دقیقه بعد از تزريق با استفاده از
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جدول  .1مقایسه ی  AUCمرب وط به گروههای مختلف مورد م طالعه
) (AUCسطح زیر منحنی

خطای استاندارد

000/5

100

دارچین 022

**1004 /0

040

دارچین 022

***0006 /6

006

دارچین  + 022فلومازنیل

501/0

104

دارچین  + 022نالوکس ان

004/6

00

درمان دارویی
نرمال سالین (کنترل )

جدول  .1سطح زیر نمودار (  ) AUCمرتوط ته  %MPEتراي هر گروه هاي مختل

مورد مطالعه .تراي محاسبهي  AUCاز قانون ذوزنقیه اسیتفاده شید.

 P<0.05در تمام آنالیزها معنی دار درنظر گرفته شد ***P<0.001 . .و  **P<0.01در مقایوه تا گروه نرما سالی .

بحث

سینام آلديید در دوز هاي تاال داراي اایر آرامی

تخی

و

نتایج ای مطالعه نشان داد که عصاره هیدروالکلی دارچی تا

توکینی اسی

دوز  477 mg/kgاارات ضد دردي داش  .تیا وجیود اینکیه

همچنی گزارش شده اس  ،اوژنیو کیه یکیی از ترکیبیات

( )12کیه مویید نتیایج مطالعیه حاضیر اسی .

تفاوت اار ضد دردي گروه تیمار در زمان  07نویب تیه 67

موجود در دارچی اس

دقیقه در مقایوه تا کنتر از لحاظ آماري درجه معنیی داري

اس و مویر احتمالی اار آن ،مهار ورود کلویم تیه داخی

تیشتري نشان داد ،اما تفاوت اار ضد دردي تی ای دو زمیان

سلو  ،مهار رها سازي نوروترنومیترهاي دخیی در انتقیا

معنی دار نبود .مطالعات محدودي در راتطه تا اار ضید دردي

پیام درد و مهار کانالهاي واتوته ته ولتاژ سیدیمی در شیاخ

داراي اارات ضد دردي مرکیزي

عصاره هیدروالکلی دارچی انجام شده اس  .در مطالعیه ي

خلفی نخاع اس

دشتی و همکاران اارات ضد دردي و ضید التهیاتی دارچیی

توجییه کننییده ااییرات دارچییی در کییاه

در موش ها توسط تو

فرمالی مورد تررسی قیرار گرفی .

(16و  .)10مکانیومهاي فیو میی تواننید
احوییاس درد در

مطالعه حاضر تاشند.

نتایج ای مطالعه در تأیید یافته هاي ما ،نشان داد که دارچیی

همچنی مشخ

در دوز  077 mg/kgشدت التهان را در دومیی فیاز توی

هاي الکتریکیی شیبه صیرعی در نووکیورتکس و هیپوکامی

داد اما در دوزهاي پایینتر تیاایري در کیاه

فرمالی کاه

شییدت دردهییاي التهییاتی نداشیی

( .)27نتییایج مطالعییه ي

کارآزمایی تالینی محمدي و همکاران نشیان داد کیه تجیویز
اپیزیوتومی سیب

کیاه

دردهیاي پرینیه شید .همچنیی در

رت موار توده که محققی ته خاطر ای اار استفاده از اوژنو
را در کییاه

تشیینج پیشیینهاد نمییوده انیید ( .)22از طرفییی

داروهییاي ضیید تشیینج در کییاه
نوروپاتی

درد ،خصوص یاً دردهییاي

مورد استفاده قرار می گیرند.

همچنی در ای مطالعه اارات عصاره هییدروالکلی دارچیی

گروه دارچی تهبودي معنیی داري در محی اپیزیوتیومی در

همراه تا آنتاگونیوتهاي اپیويیدي و گ اتیا میورد مطالعیه قیرار

مقایوه تا گروه کنتر گزارش نمودند ( .)21مطالعات نشیان

گرف  .نتایج نشان داد که تجویز همزمان دارچی تیه همیراه

داده اس که دارچی حاوي ترکیباتی نظیر سیینام آلديیید و

نالوکوان و یا فلومازنی از القاء اایرات ضید دردي دارچیی

اوژنو اس

( Liao .)13و همکاران گیزارش نمودنید کیه

جلوگیري نمود .تناترای دارچی در حضیور آنتاگونیویتهاي
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موضییعی عصییاره دارچییی تییه مییدت ییی

هفتییه متعاقیی

شده اسی کیه اوژنیو در کیاه

تخلییه
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اپیويیدي و گاتا در مقایویه تیا گیروه کنتیر اایر ضید دردي

ندارد و دلی آن احتماالً مرتوط ته تفاوت مد ایجاد درد در

نداش  .تر اساس ای نتایج ته نظر می رسد کیه فلومازنیی تیا

ای دو مطالعه تاشد.

دوز تیه کییار رفتیه ااییرات ضید دردي دارچییی را تیه میییزان

قادرخانی و همکاران ،اایر ضید تشینجی عصیاره ي هییدرو

تیشتري کاه

داده تاشد ،هر چند که از نظر آمیاري تفیاوت

الکلی دارچی را در مد تشنج القاء شده توسط اسیتریکنی

معنییی داري تییی گییروه هییاي دریافیی کننییده دارچییی -

گزارش نمودند .تا توجه ته مکانیوم اار اسیتریکنی در ایجیاد

فلومازنی و دارچی  -نالوکوان وجود نداش  .ایی نتیایج تیا

تشینج از طرییق موییر گاتايرژیی

 ،و از طرفیی اایر عصیاره

مطالعات پیشی که نشان دادنی د اوژنیو موجیود در عصیاره

دارچی در پیشگیري از ای پدیده ،ته نظر می رسد که نتیایج

دارچیی  ،اایر آگونیویتی روي گیرنیده  GABAAو اایر

ای مطالعه موید یافته هاي ما در توجیه مکانیوم اایر عصیاره

آنتاگونیویییتی روي گیرنیییده ان -متیییی دي -آسیییپارتات
( )NMDAدارد ،هموو اس

از طریق مویر گاتايرژی

تاشد (.)10

(.)23

در تایید ای نتایج یافته ها در جدو  1نشان داد که اایر ضید

نتیجه گیری

دردي تام دارچی در طیو دوره  07دقیقیه ارزییاتی ،تطیور

یافته هاي حاصی از ایی مطالعیه حیاکی از اایر ضید دردي

معنییی داري از گییروه کنتییر تیشییتر تییوده و فلومازنییی و

عصاره هییدروالکلی دارچیی در مید پالنتیار در موشیهاي

نالوکوان از تروز اارات ضد دردي دارچی جلوگیري نموده

صحرایی سیالم تیود .تیا توجیه تیه اایر گیذاري فلومازنیی و

و اار فلومازنی در ای زمینه تیشتر ته نظر می رسید .هیر چنید

نالوکوان در پیشگیري از اار ضد دردي دارچی  ،ته نظر میی

که تفاوت معنی داري تا گروه نالوکویان نداشی  .از طرفیی
ارضی و همکاران جه

مشخ

نمودن مویر اایر گیذاري

رسد مویرهاي اپیويیدي و گاتايرژی

در تیروز پدییده فیو

دخی تاشند.

ااییر ضیید دردي دارچییی در میید ایجییاد درد فرمییالی از
که اار ضد دردي دارچی در حضور نالوکوان از تی نرف .

تشکر و قدردانی
نویوندگان ای مقاله تدینوسییله تشیکر و سیپاس خیود را از

لذا نتیجه گرفتند که ای اار واتوته ته گیرنده هیاي اپیويییدي

تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی کردسیتان

نالوکوان ته همراه دارچی استفاده نمودند و گزارش کردند

نبوده اس

( .)24نتایج مطالعه آنها تا مطالعه میا هیم خیوانی

معاون

تخاطر حمایتهاي میالی اعیالم میی دارنید .ضیمناً نتیایج ایی
مطالعه از پایان نامه دانشجوي مقط دکتراي عمومی پزشکی
استخراج گردیده اس .
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