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  ده يچک
  

 ايـن مطالعـه   هـدف  .  داردياديـ  زي خـواص درمـان  يرطب سـنت  است که ديياهان داروين گيتر يميقد از  يکين  يدارچ :نه و هدف    يزم
  .سي بود  نژاد بالب در موش سرم خوني پروتئيني اجزا سطوح يبر رو نين اثر عصاره دارچييتع

  

ند و به صورت تصادفي  سر موش نر كوچك آزمايشگاهي نژاد بالب سي انتخاب شد ۴۰در اين مطالعه تجربي، تعداد       : بررسي روش
گرم   ميلي۲۰۰ و ۱۰۰، ۵۰ زهاي تيمار به ترتيب سه دو حيوانات گروه .  گروه تيمار تقسيم شدند    ۳ و   دارونما گروه شامل؛ كنترل،     ۵به  

گروه شاهد در ايـن مـدت   .  روز دريافت كردند۲۰بر كيلوگرم در روز از عصاره دارچين را به صورت تزريق درون صفاقي به مدت       
گيـري از قلـب حيوانـات،     سپس با انجام خون.  سرم فيزيولوژي دريافت نمودند و در گروه كنترل تزريق انجام نشد ،صارههم حجم ع  
هـا بـا آزمـون     داده. گيري شـدند  ها اندازه گلوبين ا، بتا گلوبولين و گام۲گلبولين ، آلفا۱گلبولين آلبومين آلفا آلبومين، پره ميسطوح سر 

    . طرفه تجزيه و تحليل شدندآماري آناليز واريانس يك
  

 کـاهش در مقايـسه بـا گـروه کنتـرل      تيمار دوزهاي عـصاره  ۲۰۰ و ۱۰۰ آلبومين در دو گروه    پره سطح نتايج نشان داد که    :ها افتهي
  و۱۰۰ در گـروه  ۲ گلوبـولين   آلفازاني، م۲۰۰ـ گلوبولين در گروه دريافت كننده دوز       ۲ و بتا  ۱گلوبولين   ـآلفاميزان   ،)>p ۰۵/۰(افتي

ــروه  ــا در گـ ــزا ۲۰۰ و ۱۰۰گامـ ــيافـ ــ)>۰۵/۰p( داشـــتيدار يش معنـ ــومي، ولـ ــروه ي آلبـ ــرل  ۲۰۰ن در گـ ــروه کنتـ ــر از گـ                       کمتـ
  . )>p ۰۵/۰(بود

  

  وباشـد هـا داشـته    تأثير قابل مالحظه در توليد گلبولينن قادر است يرسد که عصاره دارچ  ينظر م ه  ج، ب يبا توجه به نتا    :يريگ جهينت
  . در نظر گرفتي کبديها ر فعاليت سلولييتوان به عنوان يک نشانه در تغ يکاهش سنتز آلبومين را م

  

  الکتروفورز  ن،ي، آلبومپره آلبومين ،نيدارچ: يدي کليها واژه
  
  
  
  
  
  
   ميواحد خوراسگان، دانشکده کشاورزي، گروه علوم دا ميزاد اسالاصفهان، دانشگاه آ  مهرداد مدرسي،:نويسنده مسئول*

Email :mehrdad_modaresi@hotmail.com 
 





اجزاي پروتئيني سرم دارچين بر ثير تأ  

 

۴۴۵ )۶۵شماره پي در پي (۱۳۹۰ ـ آذر و دي۵ ـ شماره ۱۶مجله ارمغان دانش ـ دوره 

  مقدمه 

ــ ــن گيدارچـــ ــام علياهيـــ ــا نـــ ــي بـــ            مـــ

Cinnamomum zeylanicumمينـام عمـو    و  Cinnamon 

شه سـبز بـه خـانواده بـرگ      يـ ن درخت هم  يا. باشد يم

و منـاطق جنـوب     نکا  اليسـر  مي تعلق دارد و بو    )۱(بوها

ز خود يت ن با طعم تند ويدارچ). ۱(باشد مي هند  يشرق

 از ي ولـ  ،شود ميشتر در آشپزخانه استفاده     يچه ب  گر

 از يکـ ياه ين گيا. د غافل ماند  ي آن نبا  يمصارف درمان 

 بـه  يطب سنت   است که در   يياهان دارو ين گ يتر مييقد

  .)۱( مهم کاربرد داشته استييعنوان دارو

 بـرگ،  ؛شـامل دارچـين   اه  يختلف گ  م يها قسمت

 ييهـا  اسـانس   و هـا   بيـ  ترک يوه و پوسـت دارا    يـ گل، م 

 ييهـا   شـباهت  ييايمي ش هاي  بيباشند که از نظر ترک     مي

اه يـ ن قـسمت گ  يـ دهـد کـه ا     مـي نـشان   . گر دارند يکديبا  

. باشـد  مـي  مطبوع يي با بو)٢()روغن فرار( اسانس يحاو

د  درصـد بـرآور    ٥/٢ تـا    ٥/٠ن اسانس حـدود     يزان ا يم

  شـامل؛ گـر   يب د ين اسانس خود از چند ترک     يا. شود مي

 ) درصد ٥-١٨()٤(، اوژنول ) درصد ٥٥-٧٦()٣(دينامالدئيس

 تـشكيل شـده اسـت،   )  درصـد ٢کمتـر از      ()٥(و سافرول 

ن يل دهنده پوست دارچي تشکييايمي شهاي  بيترک گريد

ها،  ، تانن)٨(لنيوفي، کار)٧(نني، کاد)٦(ديک اسيناميسشامل؛ 

 يالژي وموسـ ي قنـد هـاي   بيـ هـا، ترک    تـرپن  يهـا، د   فنل

  ).٢(باشند مي)٩(نيکومار مي کيمقدار متفاوت و

جمله پوسـت آن     اه از ين گ ي مختلف ا  يها قسمت

کـه مـصرف آن       ي دارد به طور   يادي ز يخواص درمان 

ها  هيت کل يها، بهبود فعال   ت قلب، معده و روده    يباعث تقو 

ن يا ييارزش دارو). ٣(شود مي ي جنسيرويش نيو افزا

ــگ ــاه بي ــه دلي ــشتر ب ــرار آن  ي ــن ف ــيل روغ ــد م  .١.باش

د، ينامالدئي ســ؛ن اسـانس شـامل  يــ اي اصـل هـاي  بيـ ترک

د و  نـ ن دار يه بـه انـسول    ي شب يتياوژنول و سافرول فعال   

ن يچنـ  هم). ١ و ٤(دند باش يابت مف يد در درمان د   نتوان مي

د، کلـسترول   يسري گل ي در کاهش تر   ها  بين ترک ير ا يتأث

). ٥(باشد مي خون مثبت    انسيته پايين  ليپوپروتئين با د   و

 ييايـ ضد باکتر   و يت ضد قارچ  يل خاص ين به دل  يدارچ

 ؛ مهـم بـدن از جملـه       يهـا  ضـد انـواع پـاتوژن      خود بـر  

کـانس  يا آلبيديـ  و کاند يلوريکوبـاکترپ ي، هل يا کل ياشرش

ت يل خاصـ  يـ ه بـه دل   يـ ن ادو يمصرف ا ). ٦(کاربرد دارد 

 در ياد آلـ  ون مو يداسي آن مانع اکس   ي قو يدانياکس يآنت

). ٧(شـود    مـي  آزاد   يهـا  کـال يبدن و سـبب کـاهش راد      

م ين در تـرم   يدهـد عـصاره دارچـ      مـي ها نشان    پژوهش

ــا جــاد شــده بــر رات ي ايهــا زخــم ــ ويه ــؤثري  ستار م

 اثـر در درمـان   ؛اه شـامل يـ ن گيـ ر اثرات ا يسا .باشد مي

درک  ر بر بـاالبردن قـدرت فهـم و   يتهوع و اسهال و تأث  

  ).٨ـ١٠(ده استيز به اثبات رسين

بـه   ياهيـ  گيامروزه داروهاکه  نيبا توجه به ا 

 از اشـكال دم كـرده، جوشـانده، عـصاره، پـودر،             يكي

ر يـ اغلب به صورت تقط(شربت، پماد، ضماد و اسانس   

 باشند مي و در بازار موجود  شدهمصرف) با بخار آب

 نكته مهم در ارتباط با مصرف داروهاي گياهي دوز          و

                                                
1-Lauraceae 
2-Volatile oil 
3-Cinnamaldhyde 
4-Eugenol 
5-Safrol 
6- Cinnamic acid 
7-Cadinene 
8-Caryophylene 
9-Coumarin 
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   اثـر   ن مطالعـه تعيـين    هـدف ايـ    ،)۶(مصرفي آن اسـت   

 بـر   ياهيـ در طـب گ ن ي سه دوز عصاره دارچ   مصرف

سـي    مـوش نـژاد بالـب     هاي سرم خون     ميزان پروتئين 

  .بود

  

  روش بررسيروش بررسي

 در  ۱۳۸۹مطالعه تجربـي كـه در سـال         ن  يدر ا 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد فالورجـان انجـام شـد، از           

 )۱(سـي    بالب  از نژاد  يشگاهيموش کوچک آزما   سر   ۴۰

 در  ها   موش . استفاده شد   گرم ۳۰±۵ يوده وزن در محد 

 ۲ به مدت    حيوانات.  جداگانه قرار داده شدند    يها قفس

دن به ي و رسيشگاهيط آزما يماه تحت مراقبت در شرا    

ن يچنـ  ن مدت و هـم    ي ا يدر ط . مرحله بلوغ قرار گرفتند   

کـسان،  يق، نمونه هـا از غـذا وآب         يدر طول دوره تزر   

ود نـور  يـ د و پر گـرا  ي درجـه سـانت    ۲۸-۳۲ ثابت   يدما

  . بهره گرفتنديعيطب

المللـي    پروتكل اين تحقيق بر اساس قوانين بين      

در مــورد حيوانــات آزمايــشگاهي انجــام گرديــد و در 

  .كميته اخالق دانشگاه به تصويب رسيد

هـا بـه     قـات نمونـه   يک هفته قبل از شروع تزر     ي

 مــساوي شــامل؛ كنتــرل،  گــروه۵ بــه يطــور تــصادف

ک از يــهـر  . م شـدند ي تقــس۳ و ۲، ۱ و تيمـار  دارونمـا 

  .  جداگانه قرار گرفتنديها ها در قفس گروه

ه شـده   يـ  ته نيه عصاره پوست دارچ   يجهت ته 

م نمـوده و بـا اسـتفاده از         يرا به قطعات کوچـک تقـس      

ن يـ از اگـرم   ۳۰ه و ن قطعات را پـودر نمـود   ياب ا يآس

ــودر را درون  ــپ ــتر ي ــن اس ــرار داده ويک ارل  ۴۰ل ق

 پس سـ  .ديگردبه آن اضافه     يولوژيزي سرم ف  يس يس

 پـس  ، شدهط خنک قرار دادي ساعت در مح ۲۴به مدت   

کر مجـدداً  يک شبانه روز با استفاده از دستگاه شـ  ياز  

 .شـد  ي مـ قه کامالً مخلوط ي دق ۵ات ارلن به مدت     يمحتو

 بـه وسـيله   ن مرحله پس از صاف کـردن نمونـه          يدر ا 

مانـده عـصاره در   يکاغذ واتمـن و محاسـبه مقـدار باق       

 و شدن در محلول مادر مشخص يلظت دارچمحلول، غ

  . نده شدي مورد نظر تهيدوزها

 يهـا  ط مـشابه بـا گـروه     يدر شرا گروه كنترل   

ش يق در مدت زمان آزما    ي بدون انجام تزر   ي ول ،ماريت

ن از عـدم  نـا يبـه منظـور حـصول اطم      . ند شد ينگهدار

 ۵/۰زان يـ به م دارونما، روزانه به گروه   قاتير تزر يتأث

ق ي تزر ۰۵/۰ با دوز    يقيتزروژي  سرم فيزيول  يس يس

  .٢.شد

، ۵۰ بـه ترتيـب؛   ۳ و۲، ۱مار يگروه تهاي   موش

گــرم بــر كيلــوگرم در روز عــصاره   ميلــي۲۰۰ و ۱۰۰

به صورت تزريق داخل  يس ي س۵/۰دارچين به ميزان    

ک روز يـ قات بـه صـورت   ي تزر .صفاقي دريافت كردند  

پـس از   . عصر انجام گرفت۶ـ۸ن ساعات يان و ب  يدر م 

 ۱هــا حــدود  ک از نمونــهيــاز هر روز ۲۰ زمــان مــدت

 مورد يها خون گرفته شد و جهت انجام تستسي   سي

  . ديشگاه منتقل گردياز به آزماين

ختـه  يش ري آزمـا  يها خون گرفته شده در لوله    

  قـرار داده ۲۵۰۰فوژ با دور  يو در دستگاه سانتر   شده  

 بـا اسـتفاده از   . آن کامالً جـدا شـود    يپالسما تا   شدند

                                                
1-Balb/c 
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هـا    استات سـلولز نمونـه     ينه ا يبا ماده زم  ورز  الکتروف

جـاد  ي ا ي مختلفـ  ي شـدند و بانـدها     يگذار  ژل لکه  يرو

تومتر نمـودار هـر   ي با دانـس   يزيآم  بعد از رنگ   .نمودند

  .دين گردييباند تع

ــع  داده ــاي جم ــتفاده از    ه ــا اس ــده ب آوري ش

ــرم ــزار  ن ــون و )SPSS)۱اف ــاري  آزم ــاي آم ــاله ز ي آن

 تجزيه و تحليل )۳( و آزمون دانکن)۲(ک طرفهيانس  يوار

  . شدند

  

  ها يافته

ميانگين پـره آلبـومين      نتايج مطالعه نشان داد،     

تفاوت با گروه کنترل  ۳ و ۲هاي تيمار    گروه يها موش

ميـانگين غلظـت    چنـين      هـم  .)>۰۵/۰p(داري دارند   معني

 و كنتــرل تفــاوت ۳ تيمــار  گـروه يهــا آلبـومين مــوش 

  ).۱نمودار)(>۰۵/۰p(ن دادندداري را نشا معني

ــله    ــايج حاص ــاس نت ــر اس ــت  ب ــانگين غلظ                مي

               و كنتــرل۳گــروه تيمــار  يهــا مــوش ۱ گلوبولينآلفــا

ميانگين  در حالي كه .)>۰۵/۰p(داري دارند تفاوت معني

تيمـار   گروه   يها  موش ۲ گلوبولين   غلظت پروتئين آلفا  

ــتالف م ۲ ــرل اخـــ ــي و كنتـــ ــشان  عنـــ داري را نـــ

  ).۲نمودار)(>۰۵/۰p(دادند

 يها موشگلوبولين  ميانگين غلظت پروتئين بتا     

ــار گــــروه  داري   و كنتــــرل تفــــاوت معنــــي۳تيمــ

مقايـسة ميـانگين    چنين    هم). ۳نمودار)(>۰۵/۰p(داشتند

داري را بين     گلبولين اختالف معني  غلظت پروتئين گاما    

ــ۳ ، ۲هــاي تيمــار  هــاي گــروه مــوش شان  و كنتــرل ن

حـالي كـه ميـانگين غلظـت        در   ،)۴نمودار)(>۰۵/۰p(داد

هاي تيمار بـا گـروه كنتـرل اخـتالف       پروتئين كل گروه  

  ).<۰۵/۰p(داري نداشتند معني
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  .٣مورد مطالعه يها  گروهسرم و آلبومین در   مقایسۀ میانگین پره آلبومین: 1نمودار
                                                

1-Statistical Package for Social Sciences 
1-One-Way Analysis of Variance 
3- Duncan Test  
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  مورد مطالعه يها گروهسرم گلوبولین مقایسۀ میانگین بتا  : 3نمودار 
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  بحث 

 در درمـان  ييـ اهـان دارو يبا توجه به نقش گ    

ن يـي بـات تع  ين ترک يها و اثرات وابسته به دوز ا       يماريب

 يي از ارزش بـاال    ياهيـ  گ يهـا   عـصاره  زان مـصرف  يم

ــر    .)۶(برخــوردار اســت ــين اث ــه تعي ــن مطالع هــدف اي

ــين   ــه دوز عـــصاره دارچـ ــزان مـــصرف سـ بـــر ميـ

 .سي بود هاي سرم خون موش نژاد بالب پروتئين

ش يافــزانتــايج ايــن مطالعــه نــشان دهنــده     

دريافت بولين در گروه وگل -۱، در مقدار آلفا يدار يمعن

ــده دوز  ــي۲۰۰كنن ــود    ميل ــين ب ــصاره دارچ ــرم ع . گ

تريپسين  يآنت ۱-ها را آلفا   گلبولين۱-بيشترين جزء آلفا  

تريپسين با   يآنت ۱-کمبود آلفا  .)۱۱و۱۲(دهد ميتشکيل  

 ۱-آلفـا . )۵( ارتبـاط دارد   ي کبد ي بيمار يآمفيزم و نوع  

ه  سرم است ک   ي از گليکوپروتئين ها   يتريپسين يک  يآنت

 ايـن   ي ولـ ،يابـد  مـي  در پاسخ بـه آمـاس حـاد افـزايش        

 دارنــد و ي انــدکي ويژگـ ي از نقطــه نظـر بــالين  افـزايش 

  ). ۱۱( نيستندي خاصيمختص به بيمار

 يدار ين، تغييـر معنـ    ياستفاده از عصارة دارچ   

 دريافت كننده دوز گلبولين در گروه ۲-را در مقدار آلفا

در سندرم نفروتيک، بـا     . به وجود آورد  گرم     ميلي ۱۰۰

 ۲- کوچک، مقدار آلفا   يها از دست رفتن ساير پروتئين    

 بيــشتر افــزايش يمــاکروگلبولين بــه ده برابــر يــا حتــ

 بـا وزن کـم بـه    يهـا   پـروتئين يدر اين بيمـار   . يابد مي

ــره   ــومين فيلت ــژه آلب ــيوي ــاهر   م ــوند و در ادرار ظ ش

 آلبـومين و   افـت    ي الکتروفـورز  يگردند و در الگـو     مي

ماکروگلبولين به چشم  ۲-گلبولين و آلفا ۱-ش آلفا يافزا

  . )۱۰(خورد  مي

 دريافـت كننـده     کاهش مقدار آلبومين در گروه    

ش در مقدار يو افزاگرم عصاره دارچين   ميلي۲۰۰دوز 

 دريافت كننده دوز    ي تجرب يها گلبولين در گروه   ۲-آلفا

 مقادير  دهد که احتماالً   مينشان  گرم عصاره      ميلي ۱۰۰

 يهـا   مـويرگ  ي در نفوذپـذير   ين، تغيير يافزايندة دارچ 

ش يدر ايـن مطالعـه، افـزا      .  ايجاد کرده است   يگلومرول

دريافت گلبولين در گروه     -در مقدار بتا   زي ن يدار يمعن

.      خـورد  مـي به چـشم  گرم عصاره    ميلي ۲۰۰كننده دوز   

گلبــولين را ترانــسفرين   -ن بتـا يبيـشترين جــزء پــروتئ 

 فريـک را از     يهـا  ن پـروتئين، يـون    يـ ا .دهـد  ميتشکيل  

، بـه مغـز     ي آهن يا فريتين مخاط    يذخاير داخل ياخته ا   

پيـامبر   RNAتنظـيم ترجمـة     . دهـد  مياستخوان انتقال   

، متناسـب  ) محـل توليـدآن  (مولکول ترانسفرين در کبد  

ــراف       ــود در اط ــن موج ــون و آه ــن خ ــدار آه ــا مق ب

  .)۱۰(گيرد  ميهپاتوسيت ها صورت 

 يا از نظـر قـدرت مهـار کننـدگ          داروه ي بررس

ايـن مـسئله در     .  اسـت  ي ضـرور   کـامالً  يسيستم ايمنـ  

زهـا و اسـتفاده   و با تکرار د  ي توکسيکولوژ هاي  همطالع

ــا از روش ــيه ــ ي کلينيک ــيب شناس ــشريحي و آس  ي ت

 تعيـين عاليـم     ؛زاشود که عبـارت      مياستاندارد، انجام   

، ي سـطوح گلبـولين، همـاتولوژ      ؛ سرم مثل  يبيوشيمياي

 وابسته بـه سيـستم   يها ، وزن اندام  يت پاتولوژ اطالعا

 وابـسته  يها  در مورد بافتي بافت هاي   و آزمايش  يايمن

کـاهش در سـطوح     . )۱۳(باشـند    مـي  يبه سيـستم ايمنـ    

توانـد نـشان دهنـدة زوال توليـدات          مـي گلبولين سـرم    

اگر چه کاهش سطوح سـرم يـک        . ها باشد  ايمنوگلبولين

ليـل فعاليـت    اسـت، بـه د  يشاخص نسبتاً غيـر حـساس   
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د و شـو ژن مبـارزه   ي بايد بـا آنتـ   ي سيستم ايمن  يطبيع

 سيـستم   ي تعيـين مهـار کننـدگ      ي بـرا  يبـاد  يپاسخ آنت 

ن يرسـد کـه دارچـ     ميبه نظر   . )۱۴( شود ي ارزياب يايمن

 مبتال به   يها  در موش  ي فعاليت سيستم ايمن   ي رو ياثر

   ).۸(ها ندارد ي بيماريبرخ

ــزان گا    ــه مي ــن مطالع ــايج اي ــاس نت ــر اس ــا ب م

 و ۱۰۰هـاي دريافـت كننـده دوز         ها در گـروه     گلوبولين

ايـد  ب. گرم عصاره دارچين افزايش نشان داد        ميلي ۲۰۰

 کوچـک   يها  موش ي بر رو  هن مطالع يتوجه داشت که ا   

ــشگاه ــاخص ايمنـــ   يآزمايـ ــت و شـ ــام گرفـ ، ي انجـ

 ي اختـصاص يها بودند کـه از دسـتة ايمنـ      ايمنوگلبولين

 بـا   ايـن مطالعـه    در ). ۱۰(شـوند  ميهومورال محسوب   

هــا  سـرم مـوش  ن کـل  ين، مقـدار پـروتئ  يتزريـق دارچـ  

هـا    از ايـن گـروه     ي در برخ  داري نداشت،   افزايش معني 

کـاهش   گلبولين و  ۲-ش مقدار آلفا  ياحتماالً به علت افزا   

 نشان نـداده  يريين کل تغي نسبت پروتئ،نيزان آلبوم يم

چنين نسبت اين    ها و هم   مقدار آلبومين و گلبولين    .است

. دهـد  مـي  از عمل کبـد را نـشان         يو پروتئين تصوير  د

ــومين و  ــدار آلبـ ــاهش در مقـ ــزا کـ ــدار يافـ                   ش در مقـ

ن يدارچـ عصاره   که تزريق    ،دهد ميگلبولين نشان    -بتا

  .شود ميباعث افزايش در فعاليت کبد 

  

  يريگ جهينت

که اثر عصاره   در مجموع اين مطالعه نشان داد       

 وابـسته بـه     ي خون يها نيبر پروتئ ن  ي دارچ يدروالکليه

 مـورد  ياهيـ توانـد در طـب گ   مين مطلب يدوز بوده و ا   

ن يبا توجه به اثر وابسته به دوز دارچ   .رديتوجه قرار گ  

 دامنــه يلـ ي تکمهـاي  قيـ  کـه در تحق شـود،  مـي شهناد يـ پ

  .ردي مورد استفاده قرار گي از دوز مصرفيتر عيوس

  

  ر و تشکر  يتقد

ــت   ــا حماي ــه ب ــن مطالع ــشگاه  اي ــالي دان آزاد  م

 يه همکـاران يـ از کل .  انجام شـد    واحد فالورجان  ياسالم

 يارز سپاسگ، نمودنديارين طرح ما را  ي ا يکه در اجرا  

   . شود يم
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Background & Aim: Cinnamon is a plant with many pharmaceutical effects. The present research 
evaluated the effects of Cinnamon bark extract on serum proteins level in male Balb/c mice. 
 
Methods: In this experimental study, 40 small Balb/c mice were chosen and divided into 5 groups: 
a control group, a case group, and three treatment groups. Normal saline was administered as 
placebo to the case group while the control group received no injections.. Cinnamon extract in 
doses of 50, 100 and 200 mg/Kg/48hr were injected intraperitoneally for 20 days to treatment 
groups. The levels of pre albumin, albumin, alpha-1, alpha-2, beta and gamma globulins were 
separated electrophoretically and calculated from the pattern of electrophoretogram. 
  
Results: The result indicated that the levels of pre albumin decreased significantly in two 
experimental groups (doses of 50 and 100 mg/kg), the levels of alpha-1 and beta in 200 group, 
alpha-2 level in 100 and gamma in 100 and 200 groups increased significantly .The injection of 100 
mg/Kg/48h extract of Cinnamon decreased (p<0.05) the albumin level in plasma in treatment group 
as compared to the control group. 
 
Conclusion: Results of this study indicated that the serum level of globulins has not changed 
dramatically by the extract of Cinnamon. Since albumin synthesis occurs in the liver cells‚ thus 
administration of Cinnamon may affect the function of liver cells. 
 
Keywords: Cinnamon, Pre albumin, Albumin, Electrophoresis 
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