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Abstract 

 

Background and purpose: Azulene is a non-alternating hydrocarbon with various biological 

activities including anti-inflammatory activity. This study investigated the effects of azulene on 

granulation tissue formation and epithelialization in skin wound healing in mice. 

Materials and methods: In this experimental study, 60 adult male BALB/c mice were divided 

into 5 groups (n=12): experimental groups I and II were treated with 1% and 2% azulene, respectively 

and groups III and IV were treated with nitrofurazone and ucerin cream, respectively. Group V did not 

receive any treatment. After deep anesthesia, a linear wound (2 cm length) was made on dorsal thoracic 

skin of the mice. Then, wound samples were taken at days 4, 7, 10, and 14 after treatments and processed 

for histological and microscopic examinations using Hematoxiline-Eosin (H&E) and Masson Trichrome 

staining methods. Data analysis was done in SPSS V24 applying One-way ANOVA and Tukey test. 

Results: The means of granulation formation, angiogenesis, fibroblast cells, and collagen formation 

increased significantly in groups I and II at days 7, 10, and 14 compared to those of the negative control 

and sham groups (P<0.01). Also, the rate of epithelialization was higher in these groups compared with 

that of other groups (P<0.05). 

Conclusion: In current study, azulene could accelerate skin wound healing in BALB/c mice. 
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 ـدرانـــازنـــي مـكــــــزشــوم پــــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج
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 پژوهشی

در طی  ونیزاسیالیتل یاپ واثرات آزولن بر تشکیل بافت گرانوله 
 BALB/cالتیام زخم پوستی موش های نژاد 

 
     2و1محمد افشار

    3و1یطاهر زاده حسن یمهد محمد  
   4زردست محمود   

 5و1یوحدت فائزه    

 چكيده
بیولووییی  متتفیو  از لهفوث اتورا   هایآزولن یک هیدرو کربن غیر متناوب است و دارای فعالیت و هدف: سابقه

تفیالیزاسویو  در رونود تورمیخ ز وخ باشد. هدف این مطالعث تأتیر این ماده برروند تشییل بافت گرانولث واپو ضد التهاب  م 
 پوست  موش بود.

 .شودند تقسویخ گوروه 5 بث BALB/c موش سوری نر بالغ سر 06آزمایشگاه ، -تجرب ین مطالعث ا رد ها:مواد و روش
پایوث  ،بث ترتیب با نیتروفورازو  5و  4، 3 هایروهآزولن و گ درصد 2و  1 هایغفظتبا تحت درما   2و 1تجرب  ی هاگروه
متور  در سوطپ پشوت  نا یوث سوانت  2د. پس از ایجاد بیهوش ، یک ز خ  ط  )تیهار شدن و بدو  هیچ درما  اوسرین کرم

برداری از محل ز خ صور  گرفوت و بعود از  و  نهونث، 14و  16، 7، 4 ایجاد گردید. در روزهایها توراسیک بد  موش
 آمیوزیهوای رنو از روش متغیرهوای موورد مطالعوث و ارزیاب  های مییروسیوپ بررس  لهتکرد  مرا ل پاسای بافت ، 

بوا  Tukey و ANOVA هایبا استیاده از آزمو  هاکروم ماسو  استیاده شد. دادهتری آمیزیو رن  نیائوز -نیفیههاتوکس
 .شدند مورد تجزیث و تحفیل  24 )نستث SPSSافزار نرم

در  14 و 16، 7سوازی در روزهوای های فیبروبالست و کالی سفول تعداد ،ی زا رگ گرانولث، بافتمیانگین وسعت  ها:یافته
 . >p 61/6) داری داشوت های کنترل منی  و شخ افزایش معنودرصد نسبت بث گروه 2و  1های درما  شده با آزولن گروه 

 هوایداری نسوبت بوث گوروهدرصد افوزایش معنو  2و  1های تحت درما  با آزولن در گروه تفیالیزاسیو ههچنین میزا  اپ 
 . >p 65/6) کنترل و شخ نشا  دادند

 تسریع کند. BALB/cهای نژاد های پوست  را در موشتواند روند ترمیخ ز خآزولن م  استنتاج:
 

 موشآزولن، بافت گرانولث، التیام ز خ،  ای کليدی:واژه ه
 

 مقدمه
درصود از  10بود   عضوپوست بث عنوا  بزرگترین 

 دهود. پوسوتمترمربع از سطپ آ  را تشییل م  8/1وز  و 
یک سد فیزیی  در  پوست، مانند .وظایف متعددی دارد
  د  در برابروب ظومحاف ،دکنل م وبرابر محیط ا راف عه

 

 :F.vahdati110@gmail.com E-mail                      دانشگاه عفوم پزشی  بیرلند   :بیرلند -فائزه وحدتی ئول:مولف مس
 ایرا  بیرلند، بیرلند، پزشی  عفوم دانشگاه پزشی ، دانشیده تشریپ، عفوم گروه استاد،. 1
 ایرا  شهد،م مشهد، پزشی  عفوم دانشگاه پزشی ، دانشیده سخ شناس ، تحقیقا  مرکز. 2
 تحقیقا  سفول  و مولیول  بیرلند، دانشگاه عفوم پزشی  بیرلند، بیرلند، ایرا مرکز . 3

 شناس ، دانشگاه عفوم پزشی  بیرلند، بیرلند، ایرا  گروه آسیب دانشیار، .4
 ایرا  بیرلند، بیرلند، پزشی  عفوم دانشگاه پزشی ، دانشیده آناتوم ، ارشد کارشناس  .5

 12/0/1397تاریخ تصویب :                 10/4/1397تاریخ ارلاع لهت اصال ا  :            9/4/1397 فت :تاریخ دریا 
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 محمد افشار و همکاران     

 9        0937، اسفند  071دوره بيست و هشتم، شماره                        م پزشكي مازندران                                                   مجله دانشگاه علو              

 پژوهشی

بوونیش اسووت، محافظووت در برابوور ورود اشووعث موواورا 

 ها و عوامل سه  است و ههچنین تولیودمییروارگانیسخ

 دو الیوث سوا تاری . 1،2)را در بد  بث عهوده دارد Dویتامین

 . ترمیخ یوا بازسوازی 3)باشددرم و درم م اپ  پوست شامل،

ز خ یک فرآیند پیچیده اسوت کوث نتیجوث آ  بازگشوت 

 مر فوث 4سا تار آناتومیی  و عهفیردی بافت بوده و شامل 

. گورر از  4)باشدههوستاز، التهاب، تیثیر و بازسازی م 

دقیو  مرا ل پیچیده روند ترمیخ ز وخ بسویار  سوا  و 

در  ادی مهیون اسوت مولوب ا وتاللباشد و عوامل زیم 

مسیر این روند  بیع  گردنود. تشوییل بافوت گرانولوث و 

ترین فرآینودهای ایجواد شوده وسعت آ  یی  از بحران 

باشد. تاتیر عوامل مترب باعو  در مسیر ترمیخ ز خ م 

 والن  شد  ترمیخ، تشییل نسج لوشگاه  بد شیل و 

مرگ فرد نیز  در مواردی منجر بث از کار افتادگ  یا  ت 

هوای موزمن هوای درموان  ز وخگردد. از  رف  هزینثم 

تواند مشویال  لودی در بتوش درموا  کشوورهای م 

 متتفف ایجاد کند، برای مثال هزینث ساالنث مرتبط بوا درموا 

بیفیوو  دالر بورآورد  1ها در آمرییا در  ودود این ز خ

 ن های  یووادر  ب سنت  استیاده از روغن . 5،0)شده است

و گیاها  دارویو  بورای درموا  ز وخ از سوابقث  ووالن  

بر وردار است و امروزه روییرد استیاده از این گیاهوا  

تر، با تولث بث مقرو  بث صرفث بود  و عوارض لانب  کخ

 . 7-9)نسبت بث داروهای شیهیای  افزایش پیدا کرده است

گونوث گیواه   466دهند کث بویش از گزارشا  نشا  م 

از  . 16)شودبالقوه برای بهبود ز خ استیاده م  بث صور 

 توا  بابونث را نام برد کوث ییو لهفث یی  از این گیاها  م 

ترین گیاها  داروی  در لها  است و در  وب از قدیه 

.  11)گیوردای مورد استیاده قرار م  ور گستردهسنت  بث

ترین الزای اصف  اسانس استتراج شده از بابونوث از مهخ

تووا  از آلیوا ترپنوئیود، بیسوابفول، آزولوون و هوان  مو آل

. آزولون بوث میوزا  فوراوا  در  12)مشتقا  استیفن نام برد

شوود.  ور بومادرا  یافت مو اسانس گیاه بابونث و ههین

این ماده دارای یک هیدروکربن غیر متناوب شامل یک 

 فقث هیت شا ث و یک  فقث پنج شا ث اشوباع اسوت و 

. آزولون  13)باشدنور باال بث رن  آب  م بث دلیل لرب 

باشود. از لهفوث مهارکننده مهوخ فاکتورهوای التهواب  مو 

مطالعات  کث در این زمینث انجام شوده اسوت بررسو  اتور 

م  باشد کث بر روی  E2آزولن در مهار پروستاگالندین 

 هوای اصل از مایع صیاق  مووش RAW26417های سفول

. ایون مطالعوث نشوا  داده انجام شده اسوت BALB/cنژاد 

 ،E2است کث این ماده اتر مهاری در تولیود پروسوتاگالندین 

 ههچنوین . 14)های التهاب   داردترین میانج )یی  از مهخ

هوای لثوث، در بررس  انجام گرفتوث بور روی فیبروبالسوت

 8مشتص گردیده است کث آزولن مهارکننوده اینترلووکین 

(IL-8 15)هخ التهاب  استباشد کث یک سیتوکین م  م . 

هوای در مطالعث دیگری کث اتر آزولن بر رشد سفول

نرمال و تومورال مورد بررس  قرار گرفوت، نتوایج نشوا  

های نرمال شده داد کث آزولن باع  تحریک رشد سفول

هوای هوای توموورال اتور نودارد. در بررسو ول  بر سفول

  کوث در منوابع الیترونییوانجام شوده، بوا تولوث بوث ایون

در رابطث با اترا  ترمیه  این مواده بور  ایتاکنو  مطالعث

روی ترمیخ ز خ ولود نداشتث است و محدود مطالعوا  

انجام گرفتث در مورد آزولن عهدتا مربوط بث اترا  ضود 

 مواده نیوا  التهواب ضد و  Anti UV) بنیش ماورا اشعث 

، از این رو در مطالعث  اضر بث بررس  اترا  این باشد م

در  و   و یزاسویالیتف اپ وده در تشییل بافت گرانولث ما

هوای های ایجاد شوده بور روی پوسوت مووشترمیخ ز خ

 . 10،17)پردا تث شد BALB/cنژاد 
 

 ها روش و مواد
 وا ی  کرد  آماده

سوور  06آزمایشووگاه ، از  -در ایوون مطالعووث تجربوو 

بوث وز   BALB/cماهوث  نوژاد  5/2موش سوری نر بالغ )

تهیث شوده از مرکوز تحقیقوا   وب تجربو   گرم، 5±25

هوا در دانشگاه عفوم پزشی  بیرلند، استیاده شد. مووش

های انیرادی تهیز نگهداری شودند بوث  ووری کوث قیس

دسترس  آزاد بث آب و غرا داشوتند. سوییل روشونای  و 

درلث  22-23ساعتث، و درلث  رار  محیط  12تاریی  
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 گرفتوث رصود در نظورد 56تا  46گراد و ر وبت نسب  سانت 

موازین ا الق  کار با  یوانا  آزمایشگاه  بر اسوا  . شد

پروتیل کار با  یوانوا  آزمایشوگاه  مصووبث دانشوگاه 

و کد  455106پزشی  بیرلند با کد تصویب شده  عفوم

 الرا گردید. ir.bums.REC.1396.43ا الق 

 

  پوست ز خ جادیا روش
 و زایالزیون mg/kg 76 یوانا  با اسوتیاده از کتوامین 

mg/kg 4/13  بوث صوور  تزریوو  درو  صویاق  بیهوووش

شدند و موهای قسهت پشت نا یث توراسویک  یووا  بوا 

استیاده از تیغ تراشیده شد. با استیاده از تیغ لرا   و در 

متر توا الیوث سانت  2شرایط استریل ز ه   ط  بث  ول 

هیپووودرم در پوسووت ایوون نا یووث ایجوواد گردیوود. تصووویر 

ی از موضوع ز وخ بوا اسوتیاده از دوربوین دیجیتوال بردار

(Mavica FD91,Sony  ماکروسیوپ سثیمقا منظور بث  

. گرفوت انجوام متتفوف یروزهوا در ز خ ثینا  وسعت

 از اسوتیاده بوا  موضوع صور  بث گروه هر یهاز خ سپس

 بوث سواعت 12  زموان فاصفث با روز در بار دو شده ثیته کرم

 پانسوها صیر   )روز ز خ جادیا روز از  متوال روز14 مد 

 3 تعوداد 14 و 16، 7، 4 یروزهوا از کیو هور در. شدند

 یبورداراز هر گروه انتتاب و از محل ز خ نهونوث موش

 گوروه 5 بوث  تصوادف صوور  بوث هاموش . 18)انجام شد

 کورم اول گوروه درموا ، گروه دو ،شدند خیتقس ی تا12

 2 زولنآ ی او کرم دوم گروه و درصد 1 آزولن ی او

 کنتورل عنووا ث بو سووم گروه. نهودند افتیدر را درصد

عنوا  کنترل ث گروه چهارم ب   ونیاسر) کرم ثیپا با  منی

گوروه  .شودند درموا  درصد 62/6 تروفورازو یمثبت با ن

ماده واکنش  ثیته .نیردند افتیدر  درمان چیه شخ پنجخ،

  826119)کود:  آزولن پودر مطالعث نیا انجام یبرا دهنده

 صوور  بوث هواکورم و شود یداریو ر گهایس شرکت از

 یهووامحیظووث درو  لیاسووتر طیشوورا در و ثیووته روزانووث

 ی واو یهواکورم. گردیود یدارنگوث کیتار و لداگانث

 گورم فویم 066 و 366 از بیوترت بث درصد 2 و 1 آزولن

  . 19)شدند لیتشی نیاسر در محفول صور  بث آزولن

  شناس بافت
 یشده از محول ز وخ در روزهوا برداشتث یهانهونث

و پوس  تیوتثب نیمتتفف مورد مطالعث، با استیاده از فرمال

بوا اسوتیاده  یریگآب ،شامل  از انجام مرا ل پاسای بافت

  فولیتوسوط گز یسوازالیل، شویاف یاز درلا  صعود

 شووودند.  یریوووگو سوووپس قالوووب نیبوووا پووواراف  آغشوووتگو 

 صوور ث بو یرومتوریم 5بوث ضوتامت  ی هواسپس بورش

پوس از . دیوگرد ثیوته یروتوومیم توسوطسیشون  الیسر

آمیزی با ههاتوکسیفین و ائووزین بوث زدای ، رن پارافین

تفیالیزاسویو  و زای ، اپ های سفول ، رگمنظور ارزیاب 

کروم ماسو  بث منظور مشتص شد  وسوعت نا یوث تری

 های کالی  انجام شد.بافت گرانولث ز خ و دانسیتث رشتث

  مضوورب بووا شووده یزیووآمرنوو  یهووارشبوو از یتعووداد

 لهوت ردیوگ بور در را ز خ تهام کث ی ور بث ،مشتص

بووث صووور    انتتوواب الم. از هوور شوودند انتتوواب  بررسوو

تعدادی عیس توسط مییروسیوپ تحقیقوات    تصادف

BNM (Euromex-CMEX-10 از نا یووث ز ووخ گرفتووث  

هوای کوالی ، ها، توراکخ رشوتثنهایتاً شهارش سفول شد.

گیوری وسوعت بافوت گرانولوث فیالیزاسویو  و انودازهتاپ 

 یهواداده  تهوام . 18)گردیودانجام  image jافزار توسط نرم

 یآموووار یهووواآزموووو  از اسوووتیاده بوووا شوووده یآورلهوووع

(ANOVA،  بوویتسووت تعق  Tukey  افووزار نوورم توسووطو

 یآموار لیوو تحف ثی  مورد تجز24)نستث  SPSS یآمار

 یبووود  تیوواو  آمووار ارد معنوو اریووقوورار گرفتنوود. مع

(65/6>p  شد گرفتث نظر در. 
 

 ها افتهی

 یووزا ماننوود م  متتفیوو یپارامترهووا ایوون مطالعووث در

 یووزا هووا، میبروبالسووتبافووت گرانولووث، تعووداد ف یلتشووی

 ینچنوکالی  سا تث شده و هخ یهاتراکخ رشتث ی ،رگزا

متتفف موورد مطالعوث  یدر روزها تفیالیزاسیو  اپ یزا م

در  یوب اصفث بوث ترت یجکث نتا قرار گرفتند  مورد بررس

 .آورده شده است 5تا  1 شهاره لداول
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 پژوهشی

 مطالعث مورد یها گروه در شنیگرانول روند بر آزولن پهاد  موضع راستعهالیتأت :1شماره  جدول
 

 مطالعث مورد یهاروز  پارامتر

  مورد مطالعث یگروه ها

  درصد  1)آزولن  1  تجرب

  میانگین ± معیار انحراف)

  درصد   2)آزولن  2  تجرب

  میانگین ± معیار انحراف)

    تروفروزا ی)ن مثبت کنترل

  میانگین ± معیار انحراف)

   نی)اسر  منی کنترل

  میانگین ± معیار انحراف)

 شخ

  میانگین ± معیار انحراف)

 شنیگرانول

7 5/354±3/1315* 3/250±0/1491* 2/255±1222 1/365±2/1118 8/254±0/1104 

16 325±3/1083* /328±1/1814* 9/224±3/144* 0/184±7/1376 307±8/1158 

14 5/243±0/1470* 9/185±1043* 180±1341* 180±5/1200 5/221±0/1697 
 

  . p > 65/6) باشد  نسبت بث گروه شخ )بدو  درما    م هاریدر گروه ت   mm2در وسعت بافت گرانولث ) دار  معن شیافزا دهنده نشا : *

 

 مطالعث مورد یهادر گروه  بروبالستیف یسفول ها ریپهاد آزولن بر تیث  موضع راستعهالیتأت :2 شماره جدول
 

 روز پارامتر

 گروه

 درصد 1 آزولن

  میانگین ± معیار انحراف)

 درصد 2 آزولن

  میانگین ± معیار انحراف)

 تروفروزا ین

  میانگین ± معیار انحراف)

 نیاسر

  میانگین ± ارمعی انحراف)

 شخ

  میانگین ± معیار انحراف)

 26/8±14/2 56/9±68/1 96/11±91/1* 36/12±20/2* 96/11±42/2* 7 بروبالستیف یها سفول

16 *77/5±36/36 *13/7±56/34 59/0±16/27 88/3±26/19 00/3±16/13 

14 *53/3±06/18 *59/3±06/19 *47/3±96/15 44/1±16/12 03/2±06/11 
 

 .  p > 65/6) باشد  م   درما )بدو   شخ گروه بث نسبت هاریت گروه در   μm2 بر)تعداد  بروبالستیف یها سفول دار معن  شیافزا دهنده نشا : *

 

 مطالعث مورد یهادر گروه  ی رگ زا زا یپهاد آزولن بر م  موضع راستعهالیتأت :3جدول شماره 
 

 روز پارامتر

 گروه

 درصد 1 آزولن

  میانگین ± معیار انحراف)

 درصد 2 آزولن

  میانگین ± معیار انحراف)

 تروفروزا ین

  میانگین ± معیار انحراف)

 نیاسر

  میانگین ± معیار انحراف)

 شخ

  میانگین ± معیار انحراف)

 ی رگزا

7 *88/1±7/11 *79/1±1/14 *58/2±3/11 54/1±2/9 00/1±1/8 

16 *35/2±9 *71/1±4/16 *4/2±8 67/2±9/5 77/1±5/4 

14 *13/2±9/0 *61/2±4/7 *13/1±8/5 24/1±4 03/1±3/3 
 

  . p > 65/6) باشد  م   درما )بدو   شخ گروه بث نسبت هاریت گروه در   μm2 بر)تعداد  ی زارگ  زا یم دار معن  شیافزا دهنده نشا : *

 

 مطالعث مورد یها گروه در کالی  یها رشتث سنتز بر آزولن پهاد  موضع راستعهالیتأت :4شماره  جدول
 

 روز پارامتر

 گروه

 درصد 1 آزولن

  میانگین ± معیار انحراف)

 درصد 2 آزولن

  میانگین ± معیار انحراف)

 تروفروزا ین

  میانگین ± معیار انحراف)

 نیاسر

  میانگین ± معیار انحراف)

 شخ

  میانگین ± معیار انحراف)

 244/6±615/6 255/6±612/6 294/6±614/6 336/6±610/6* 368/6±622/6* 16 کالی  یها رشتث تثیدانس

14 *630/6±543/6 *622/6±500/6 *633/6±538/6 629/6±495/6 621/6±405/6 
 

    .p > 65/6) باشد  م   درما )بدو   شخ گروه بث نسبت هاریت گروه در یساز کالی  دار معن  شیافزا دهنده نشا : *

 

 مطالعث مورد یهادر گروه  و یزاسیالیتف  زولن بر روند اپپهاد آ  موضع راستعهالیتأت :5جدول شماره 
 

 روز پارامتر

 گروه

 درصد 1 آزولن

  میانگین ± معیار انحراف)

 درصد 2 آزولن

  میانگین ± معیار انحراف)

 نیتروفروزا 

  میانگین ± معیار انحراف)

 اسرین

  میانگین ± معیار انحراف)

 شخ

  میانگین ± معیار انحراف)

 23/78±41/12 68/84±61/26 77/165±91/22* 93/124±55/18* 09/118±29/26* 16 لیزاسیو تفیا اپ 

14 *40/47±19/149 *49/29±73/109 *45/46±86/147 64/26±17/96 59/22±49/81 
 

  . p > 65/6) باشد    م نسبت بث گروه شخ )بدو  درما  هاریدر گروه ت   μm) و یزاسیالیتف  اپ زا یمدار معن  شیافزا دهنده نشا : *

 
 4 پارامتر ها در روز بررس 

کودام  در روز چهارم مطالعث بافت گرانولث در هویچ

ها تشییل نشده و سایر پارامترهای مورد نظر نیوز از گروه

تفیال در دو  ورف ز وخ قابل بررس  نبودند. پوشش اپ 

و گر فاصوفث داشوتند تور از انودازه معهوول، از ییودیبیش

 از فیبرین بود.سطپ ز خ پوشیده 

  7پارامتر ها در روز  بررس 
 2و  1هووای تجربوو  میوزا  بافووت گرانولووث در گووروه

درصد   2درصد و  1)تحت درما  با کرم  اوی آزولن 

 ، p<61/6)و شخ   p<65/6های کنترل منی )نسبت بث گروه

 و p<65/6)در سووطپ  بیووترتث هووا بووبروبالسووتیف تعووداد

661/6>p  65/6) سطپ در ی ارگز زا یم نیانگیم و>p  
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 وسوعت نیانگیوم ا وتالف .داد نشوا  یدار معنو شیافزا

 زا یووم و بروبالسووتیف یهوواسووفول تعووداد گرانولووث، بافووت

 نیههچنو و هخ بث نسبت 2 و 1  تجرب یهادرگروه وینزیآنژ

  تروفورازو ین کنندهافتی)در مثبت کنترل گروهبث نسبت

 .ندادند نشا  یدار معن شیافزا

 

 16 روز در ها شا ص  بررس
 2 و 1  تجربو یهوا گوروه در گرانولث بافت وسعت

 در شوخ و مثبوت ، منیو کنتورل، گوروه سوث هور بث نسبت

 بعووالوه. داد نشووا  یدار معنوو شیافووزا  p<65/6) سووطپ

 تثیدانسو و یو رگزا زا یوم نیانگیم ها،بروبالستیف تعداد

 2 و 1  تجربو یهوا گوروه در زیون کوالی  یهارشتث کل

  p<65/6) شووخ و  منیوو کنتوورل یهووا گووروه ثبوو نسووبت

 داشتند. یدار معن شیافزا

ها و میوزا  آنژیووینز در هور دو فیبرو بالست تعداد

 داریگروه کنترل مثبت افزایش معنو گروه تجرب  نسبت بث

های نشا  نداد، در  ال  کث مقایسث میانگین دانسیتث رشتث

ثبوت نسبت بث گوروه کنتورل م 2کالی  در گروه تجرب  

 سوثیاموا مقا.  p<65/6) شود مشاهده یدارافزایش معن  

نسوبت بوث کنتورل مثبوت  1  پارامتر در گوروه تجربو نیا

 نیانگیوروز م نیو . در اp=02/6) نداشت یدار معن شیافزا

 سوثیدر مقا 2و  1  تجربو یهواگروه در و یزاسیالیتف  اپ

 شیافوزا مثبوت وکنتورل شوخ ، منیو کنتورل یهابا گروه

 . 1)تصویر شهاره    p<65/6) داد نشا  یدار معن

 

 14شا ص ها در روز   بررس
ها، بروبالستیوسعت بافت گرانولث، تعداد ف نیانگیم

کوالی  در  یهوارشوتث تثیدانسو نیانگیوو م ی رگزا زا یم

و   کنترل منیو یهانسبت گروه 2و  1  تجرب یهاگروه

نشوا  دادنود  یدار معن شیافزا  p>65/6)شخ در سطپ 

 پارامترها نسبت بث گروه کنتورل مثبوت نیتهام ا کث   ال رد

 یهوادر گروه زین و یزاسیالیتف  اپ زا یم دار نبودند. معن

 شیکنتوورل افووزا یهووانسووبت تهووام گووروه 2و  1  تجربوو

 نشا  داد.  p<65/6) یدار معن

 بحث
توانود اتورا  مثبتو  بور استیاده موضع  آزولن مو 

 نشوا  هواافتوثی نیوا. باشود داشوتث  پوست یهاترمیخ ز خ

 لیتشوی زا یوم شیافوزا باعو  تواند م آزولن کث دادند

 یهوواگووروه در 14 و 16، 7 یروزهووا در گرانولووث بافووت

 گردد شخ و  منی کنترل یهاگروه بث نسبت درما  تحت

 از و دهیبتشو وسعت را و یزاسیالیتف اپ زا یم نیچنهخ و

 یادهیپد ز خ امیالت .دینها عیتسر را خیترم سرعت رونیا

 متتفوف انوواع نیبو تعامول  اصل و است دهیچیپ و ایپو

. باشود م  سفول  ارج یسیماتر و هامولیول ها،سفول

  متووال یهواواکونش از یامجهوعوث ز وخ خیترم ندیفرا

  ههپوشوان گرییودی بوا  مشتصو یهازما  در کث است

 کث بوده بیآس بث کینامید پاسخ کی ز خ بهبود. دارند

 مهین و شده آغاز پوست بیآس از پس بالفاصفث باًیتقر

 ینودهایفرا نیتراز مهخ  یی . 26)ابدی ادامث هامد  تا است

. اسوت گرانولوث بافوت لیتشی ز خ، خیترم روند در مهخ

 کوالی  و یوا یپروتئوگف دیوتول در کوث 3 گرانولوث بافت

 لیتشووی ز ووخ جووادیا از بعوود روز 5 تووا د الووت 3 پیووت

 ههوراه بوث عوروق پور ههبنود بافوت کی شامل و شود م

 بتوانود کوث یامواده هر.  21)کنند م است ی هابروبالستیف

 بگورارد، ریتوات بافوت نیوا لیتشوی وسوعت و سرعت در

 آزولون. بگورارد اتور زیون ز خ خیترم سرعت بر تواند م

 در  صوص بث متتفف اهیگ نیچند در کث است یاماده

 مطالعوا .  13،22)ددار ولوود بوموادرا  و  آلهوان بابونث

  وواص آ  مشوتقا  و آزولون کث اندداده نشا  متتفف

 از یریلفوگ ،لهفث از ، درمان و ی دارو اقداما  در  مهه

  ، مهارکننودهدانیاکسو آنتو تی اص داشتن دئودنوم، ز خ

TXA2   ترومبوکسا(A2 ،  ضد اسپاسخ و ضد التهاب را

 نیوا  ضد التهاباکثر مطالعا  بث اترا   . 13،23،24)دارند

 . 14)اندمشت  شده از آ  متهرکز شده با یماده و ترک

 داو فب و سالخ افراد نیر 0 یرو بث کث یامطالعث در

 کورم و آزولون  التهواب ضود اتورا  سوثیمقا بوا رابطث در

 اترا  کث دیگرد مشتص گرفت،صور  زو یدروکورتیه

 زو یدروکورتیه در  د توا  م را آزولن  التهاب ضد
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 پژوهشی

 
 

  mm24/2±264/3) گرانولوث بافت وسعت ، شخ)گروه 1D  ، تروفورازو ی)گروه ن 1Cدرصد ،  2)آزولن  1Bدرصد ،  1)آزولن  1A :1تصویر شماره 

   رن   مشی یها ففش( کروم ماسو   یتر یزیو رن  آم 46×  ی با بزرگنها 16در روز 

2A  2 ،  درصد 1)آزولنB  2درصد ،  2)آزولنC 2  ،  فورازو تروی)گروه نD ی بوا بزرگنهوا 16در روز  بروبالستیف یسفول ها تعداد ،  شخ)گروه 

   سبز رن   ی)ففش ها نیوائوز نیفیههاتوکس یزیو رن  آم 466× 

3A  3 ، درصد 1)آزولنB  3درصد ،  2)آزولنC 3  ،  تروفورازو ی)گروه نD رن  و  466×  ی با بزرگنها 16در روز  وینزیآنژ زا یم ،  شخ)گروه

   زرد رن  ی)ففش ها نیوائوز نیفیههاتوکس یزیآم

4A 4 ، درصد 1 )آزولنB 4 ، درصد 2 )آزولنC 4  ،  تروفورازو ی)گروه نD 466×  ی با بزرگنها 16در روز  کالی  یها رشتث تثیدانس ، شخ)گروه 

 رن    نارنج یهاکروم ماسو  )ففش یتر یزیو رن  آم

 
اضر مشتص گردید کث . در مطالعث   10)در نظر گرفت

تواند با تاتیر بر گستر  بافوت گرانولوث رونود آزولن م 

 التیام ز خ را تسریع نهاید.

 جینتوا بوا کوث دارنود ولوود رابطوث نیا در  مطالعات

و  shivananda مطالعث در. دارند   وانهخ مطالعث  اضر

 در بابونوث عصاره اترا  با رابطث در، 2667در سال ههیارا  

 کث اضافث کورد  گردیدمشتص  هار   پوست ز خ خیترم

 بوا توانود م هار   دنیبابونث بث آب آشام اهیگ  عصاره آب

 و یزاسویالیتف اپو رونود عیتسر و گرانولث بافت زا یم شیافزا

گوزارش  کیدر  . 25)دینها عیتسر را ز خ خیترم سرعت

 2663 سوال درو ههیوارا   karokawaی کوث توسوط مورد

  یوعه ز وخ کیو یآزولون بور رو تر مثبتا ،انجام پریرفت

پهواد  کیدرما  از  ریمس  کث در   هاریب کیچپ  یپا

 . 20)شدگزارش گردید،آزولن و بتامتازو  استیاده  موضع

 توسوط 2611سوال  انجام شده در  کف  بررس کی در

Atodiresei اصف با یکث بابونث و ترک دیمشتص گرد  
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پوسوت را نرموال  سوخیآزولن و کامازولن متابول  عنیآ  

  بافوت گرانولوث و اپو لینهوده و باع  فعال شد  تشوی

 . 27)شوند  م  بعد از ز خ سو تگ و یزاسیالیتف

کث بوث ، 2611ههیارا  در سال  و Longo Rدر مطالعث 

 جینتوا پردا تند، هار   دهان ز خ خیبرترم بابونث اتر  بررس

 روهگوو در و یزاسوویالیتف اپوو زا یووم داد نشووا  16 روز در

 ترشیب کنترل گروه بث نسبت بابونث عصاره کنندهافتیدر

 . 28)است بوده

توسوط  2616کوث در سوال  یمطالعث مورور کیدر 

Vikas gupta عصاره  کیفارماکولوی لیانجام شد، پتانس

 جی. نتوادیوگرد  بررسو  بابونث از لهت درما  سوو تگ

 بیوپژوهش نشا  داد کث آزولن وکامازولن دو ترک نیا

 در این مطالعوث گوزارش گردیودعصاره بابونث هستند.   اصف

لهوت    ووب لیکث عصاره بابونث بث شیل روغن، پتانسو

 صوور  بوث و دارد هوادر ر   درما  ز خ سو تگ عیتسر

 ی صوحرا یهاموش در   ط ز خ بهبود در زین  موضع

 . 29)باشد م مؤترتر دهاییواستروئیکورت بث نسبت

مطالعث  اضور نشوا  از تهام  این تحقیقا  و نتایج 

این دارد کث ماده آزولن بث عنوا  یک ترکیوب موؤتر در 

تواند اترا  درمان  بسیار  وب  بر روند عصاره بابونث م 

گرانوالسیو  ترمیخ ز خ داشتث باشد. با تولث بث این کوث 

تشییل بافت گرانولث یک پدیده بسیار مهخ و کفیدی در 

 نیا یرو شده جادیا را ییتغ و باشدروند ترمیخ ز خ م 

 در مووا کنوود، موو نیوویتع را ز ووخ خیتوورم سرنوشووت بافوت

 سازنده الزا  نیمههتر از  یی بث  اضر مطالعث از  بتش

 بوورویف. خیپوردا ت هووابالسوت بوورویف  عنوی گرانولووث بافوت

 لیتشوی در لیود  یهاسفول نیترمهخ از  یی هابالست

  فولسو  وارج مواده دیوتول در و باشوند م گرانولث بافت

(Extra Cellular Matix  بور  بافت گرانولث نقش اساس 

 اضور  مطالعوث یهواافتوثی نیترمهخ از  یی عهده دارند.

 آ  دنبوالث بو و بروبالستیف یهاسفول تعداد  شیافزا اتر

 نسوبت آزولون  درموان یهاگروه در کالی  یهارشتث سنتز

 نیوا در مقواال   بررسو. ه استبود کنترل یهاگروه بث

 رابطوث نیوا در محودود  مطالعوات کث دهد م نشا  بطثرا

 را ریتأت نیا و داشتث  ههتوان ما مطالعث با کث دارد ولود

 .ندینها م دییتا

و ههیوارا  در سوال  Manomionتوسط  یامطالعث

  بوووا یترک  التهووواب در رابطوووث بوووا اتووورا  ضووود 2611

  لثووث انسووا  یهووابروبالسووتیف یمتتفووف آزولوون بوور رو

(Human Gingival Fibroblast  شووده اسووت.  انجووام

دهود کوث ترکیبوا  مربووط بوث نتایج این مطالعث نشا  م 

 باعوو  لثوث یهوابروبالسوتیف دیولآزولون بوا تحریوک تو

 . 15)دنشو م   IL-1β)  التهاب عوامل دیتول کاهش

ههیارا  در سال  و Jun-Ichiuekiای کث در مطالعث

 مشت  شوده از با یدهنده ترک نیتسی و UV  اتر آنت 2611

مربووط بوث  بوا یترک را مورد بررس  قرار دادنود،آزولن 

 ، Benzo[b]cyclohepta[e] [1,4]thiazine ،آزولوون شووامل

6,8-dibromobenzo[b]cyclohepta[e][1,4]thiazine ، 

benzo[b]cyclohept[e][1,4]oxazin-6(11H)-one ، 

3-methyl-1-trichloroacetylazulene، 3-ethyl-1-

trichloroacetylazulene مطالعوث نیوا جینتوا. ه استبود 

 لثث یهابروبالستیف آزولن، بث مربوط با یترک داد نشا 

 توموورال یهاسفول یرو بر اما کنند م کیتحر را دندا  و

 . 36)ندارند یاتر دندا  و دها  از شده استتراج

  بر وو  سووفول تیسووه اتوور گوور،ید یمطالعووث ا در

فواکتور  یبور رو guaiazuleneفوث آزولون از له با یترک

  Hepatocyte growth factor = HGF  )تیرشد هپاتوسو

 نیونهودنود. ا  را بررسو تیسوه نیبر ا UVپرتو نور  ریو تأت

 guaiazulene guaiazulene بیووترک ،مطالعووث نشووا  داد

 یبقوووا یرو یروموووولیم 266 و 166، 56 یدر دوزهوووا

 شیافوزا بوا و گراشتث اتر کشت طیمح در هابروبالستیف

در ایون بررسو  کوث  .شوود مو هواآ  کاهش باع  دوز

انجوام گرفوت،  2611ههیوارا  در سوال  و Fioriتوسط 

کشوت  طیبوث محو UVکوث توابش پرتوو  دیمشتص گرد

 جوثیو در نت دیماده را کخ نها نیا  سفول تیسه تواند م

 guaiazulene  توا  اترا  سوه م UVپرتو  ریتحت تات

 . 31)را کنترل نهود HGF یهاسفول یرو بر

 نشا  داد کث آزولن اترا  بسیار مطالعث  اضر نتایج 
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 پژوهشی

ای پوست  از  ریو  افوزایش همثبت  در مسیر ترمیخ ز خ

 ریتیث بر تواندشیل گیری بافت گرانولث دارد. آزولن م 

 بوث و گرانولث بافت دهندهلیتشی بالست برویف یهاسفول

 یبازسواز  وورنیهوه و کوالی  یهارشتث سنتز آ  دنبال

 بوا رابطوث در یتور  یودق مطالعا  .بگرارد ریتات ومیتف اپ

 آزولن از استیاده  ورنیهه و  ا تهال یهازمیمیان شنا ت

 توانود مو انسا  یرو بر یامدا فث  تجرب شا یآزما در

 .ردیبگ شیل مطالعث نیا یآوردها دست یراستا در

 سپاسگزاری
 بووووط بوووث  اصووول بر ووو  یافتوووث مر مطالعوووثایووون 

باشوود و نامووث دوره کارشناسوو  ارشوود تشووریپ موو پایووا 

توامین  مساعد  معاونت پژوهش  بث  ا روسیفث از بدین

 پرسوونل مرکووز تحقیقووا   ووب تجربوو  و  مطالعووثهزینووث 

بیرلنود کوث در الورای ایون  ور   دانشگاه عفوم پزشی 

 پژوهش  ههیاری الزم را داشتث انود، صوهیهانث تشویر و

 شود.قدردان  م 
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