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  28/11/96 تاريخ تصويب:                                          30/1/96تاريخ دريافت: 
   چكيده
  ات است. قهاي جذاب تحقيدست آورد پوشاننده زخم زيست سازگار يكي از زمينه مقدمه:
  دارد.در مدل زخم موش صحرايي خارشتر عصاره  -بخشي آلژيناتبررسي اثرات التيام درمطالعه حاضر تالش  هدف:
آلژينات ، فنوتايپي و ژنوتايپيهاي با روش Pseudomonas aeruginosaهاي استرينو شناسايي پس از كشت  :بررسيروش 

ي هاموشدر پوست  cm 5/1  ×5/1هايي به ابعاد استفاده شد. زخم MTTروش با  توليدي استخراج و براي بررسي سميت سلولي
با دوزهاي  به ترتيب زرو 21به صورت مساوي در طول  سه گروهتقسيم شدند.  )n=8(گروه  4ايجاد شد. حيوانات به  صحرايي

تيمار شدند. گروه چهارم بدون تيمار باقي ماند و به  عصاره گياه -و هيدروژل آلژينات گياه سمي از هيدروژل آلژينات، عصارهغير
از هر گروه انتخاب و محيط زخم و اثرات هر ماده  صحرايي موش 2، هااز تيمارسه روز عنوان كنترل منفي در نظر گرفته شد. در 

  .نديز شدآنال
هاي ماكروسكوپي نشان داد كه درصد بسته شدن زخم در استخراج شد. نتايج بررسي P. aeruginosa strain K1آلژينات از  نتايج:

).  > 05/0Pهاي ديگر دارند (تفاوت معناداري با باقي گروه عصاره خارشتر -دو گروه هيدروژل آلژينات و تركيب هيدروژل آلژينات
  .عصاره خارشتر بود -ميكروسكوپي نشان داد كه بهترين گروه، گروه تيمار شده با تركيب هيدروژل آلژيناتهاي نتايج بررسي

تركيب مطالعات ميكروسكوپي نشان داد كه باشند ولي با وجود اينكه هر دو ماده داراي توانايي خوبي در التيام زخم مي گيري:نتيجه
  .بوده استت بهتري در مكان زخم عصاره خارشتر داراي فعالي -هيدروژل آلژينات

  

  Pseudomonas aeroginosaهيدروژل آلژينات،  ،عصاره خارشتر، ترميم زخم واژگان:گل
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  مقدمه
بيوشيميايي متشكل از  زخم و ترميم آن پديده بيولوژيكي

ها شامل تغييرات فيزيولوژيكي و اي از مكانيسممجموعه
ترميم زخم دخالت نمود باشد. اينكه در روند مورفولوژيكي مي

يا زخم را به حال خود رها كرد تا خود به خود التيام يابد 
فرايند كلي قابل تقسيم  3وابسته به شرايط زخم دارد ولي به 

. در فاز التهاب ]1[ باشد: فاز التهاب، فاز تكثير و فاز بلوغمي
آيد، ود ميكه در پاسخ طبيعي بدن به زخم ايجاد شده به وج

هاي خوني موجود در محل زخم ابتدا منقبض و سپس با رگ
هاي ايجاد لخته خون، خونريزي بند خواهد آمد. سلول

ها و مواد ماكروفاژ و نوتروفيل به همراه فاكتورهاي رشد، آنزيم
غذايي در بستر زخم فعاليت نموده و هموستازي پديد آمده و 

ر بافت گرانوله تشكيل ميدهد. در طي فاز تكثيفاز دوم رخ مي
د كه به باششود كه همراه با ايجاد عروق خوني جديد مي

نهايت فاز بلوغ زماني رخ خواهد داد آنژيوژنز شهرت دارد و در
 3هاي كالژن از تايپ كه زخم بسته شده است. در اين فاز فرم

تغيير نموده و فعاليت سلولي احيا و تعداد عروق خوني  1به 
(حاد)، زخم ها به انواع قابل ترميمفت. زخمكاهش خواهد يا

 هاي غيرقابل ترميمهايي با قابليت ترميم بينابيني و زخم
ها توسط شوند كه بر حسب نوع، برخي آنبندي مي(مزمن) طبقه

باشد و برخي نياز به مراجعات پزشكي خود فرد قابل تيمار مي
از هاي حاصل از متاستدارد. برخي از انواع زخم نيز زخم

  . ]1[هستند غيرقابل ترميم  باشند كه غالباًسرطان مي
عنوان يك اصل در علم درمان ه ترميم زخم ب روندتسريع 

هاي باشد كه هدف از آن كمك به بهبود زخممورد توجه مي
م نيز هميشه مورد . افزايش كيفيت درمان زخ]2، 3[ مزمن است

يي وجود دارد كه بتوان به هاتاكيد دانشمندان بوده است. راه
رعت ترميم زخم را افزايش ها به زخم كمك كرد تا سكمك آن
هاي زخم و پمادهاي تهيه شده به روشجمله پوشانندهدهد. از

كدام داراي نواقص،  هاي شيميايي و بيولوژيك كه هر
  .]4، 5[ باشندخود مي ها و اثرات جانبي خاصمحدوديت

ها به دو نقش حياتي در درمان زخم دارد. پانسمانپانسمان 
باشند. به طوركلي نتايج بندي ميگروه جديد و سنتي قابل طبقه

  تحقيقات، سنت غلط خشك نگه داشتن زخم براي بهبود آن را 

  

 Moist) رد و مفهوم جديد درمان زخم با حفظ رطوبت

Wound Healing) را مبناي كار متخصصان زخم قرار داد. از 
توان به انواع فوم، هاي جديد مرطوب ميگروه پانسمان

از حجم  %98هيدروژل و هيدروكلوييد اشاره نمود. حدوداً 
هاي مرطوب از آب مقطر است كه باعث تجزيه و حل پانسمان

هاي شدن بافت نكروز زخم بدون آسيب رساندن به سلول
ي هاهاي سه بعدي از زنجيرهها شبكهشود. هيدروژلسالم مي

باشند و به پليمري هيدروفيل با توانايي باال در نگهداري آب مي
دهد، ها را تشكيل ميدليل اينكه آب بخش مهمي از سلول

ب در مقادير باال را داشته كه پليمرهاي مذكور توانايي جذب آ
ها ها را كانديد مناسبي در ترميم زخم نموده است. هيدروژلآن

باشند كه از ميان آنها ميت ميداراي سازگاري با بدن و فاقد س
توان به انواعي نظير كالژن، هيالورونات، آلژينات، فيبرين، مي

سلولز، آگارز، دكستران و چيتوزان اشاره نمود. امروزه 
هاي توليد شده به صورت طبيعي جايگزين انواع هيدروژل

داراي  اند كه اين نوع از ساختارها معموالًمصنوعي شده
مكانيكي باال با توانايي بيشتري در نگهداري  خاصيت ژالتيني و

باشند. اين ساختارها در شرايط مختلف بازي و اسيدي آب مي
باشند. هيدروژلو نيز دماهاي باال از لحاظ مكانيكي پايدار مي

شوند ها يه عنوان ابزاري براي دارورساني استفاده ميهيدروژل
ها و پروتئينها براي رسانيدن انواعي از پپتيدها توان از آنكه مي

   ها استفاده نمود.به سلول
ها، هاي مرطوب و از دسته هيدروژلپانسمان انواعاز 

هاي آلژينات كلسيم طي فرآيند باشد كه مولكولآلژينات مي
كنند و به تبادل يوني اگزودا را تا حد اشباع شدن جذب مي

د كه حفره زخم را پر شوتدريج يك ژل بسيار نرم تشكيل مي
د. در اين حالت هيدروژل مذكور شرايط درمان مرطوب كنمي

زخم را فراهم كرده و در عين حال با حفاظت از انتهاي آزاد 
  .]6-9[ دهداعصاب درد بيمار را كاهش مي

  آلژينات اگزوپلي ساكاريدي آنيوني متشكل از واحدهاي 
. اين ]10[ لوكورونيك اسيد استگ-مانورونيك اسيد و ال -د

اي و برخي از هاي قهوهپلي ساكاريد توسط انواعي از جلبك
و  aeruginosa Pseudomonasها نظير باكتري

Azotobacter ري . باكت]10[ شودتوليد ميPseudomonas 
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aeruginosa هاي فرصت طلب و مهم يكي از پاتوژن
. اين ارگانيسم با توليد كپسولي از ]11، 12[ بيمارستاني است
ترين فاكتورهاي بيماريعنوان يكي از مهمه جنس آلژينات ب

زايي به سلول ميزبان چسبيده و به سهولت در بافت هدف 
  .]10[ دهدتشكيل ميكروكلني مي

گزارش شده است كه فيبرهاي آلژينات به دليل خواص 
ايجاد ژل منحصر به فرد در مهندسي بافت كاربرد فراواني دارد، 

كند. اين هيدروژل سازگار با بدن بوده و غير چسبنده عمل مي
ها واكنش داده كه به دليل ساختار هيدروفيليك خود با سلول

ز محصوالت شود. انواعي اها ميسبب جذب محدود پروتئين
در  AlgiSiteو  Nu-Derm ،Curasorbتجاري آن مانند 

كنند. دهنده زخم عمل ميدسترس است كه به عنوان پوشش
ها را در خود به توانند سلولرساني مياين مواد عالوه بر دارو

. آلژينات ]13[ دام انداخته و جهت مهندسي بافت استفاده شوند
شكيل ژل ميداراي قيمت پايين، سهولت دسترسي و توانايي ت

ها باشد كه در اهداف انتقال داروهاي شيميايي كوچك، پروتئين
ها در مكان خاص از بدن به كار و نيز در انتقال و پيوند سلول

رود. به عنوان پوشاننده زخم توان نگهداري محيط مرطوب مي
هاي بيماريتواند جلوي ورود باكتريرا در زخم داشته كه مي
. ]13[ رد و سبب تسريع ترميم زخم شودزا را به محل زخم بگي

ها در توليد آلژينات نسبت به جلبكمزيت استفاده از باكتري
ها است كه با اي توانايي دستكاري ژنتيكي در باكتريهاي قهوه

تغييرات ژنتيكي بتوان به انواعي از آلژينات دستكاري شده 
 ژنتيكي با توانايي خاص در كاربردهاي دارورساني دست يافت

]14[.  
در طب سنتي از عسل و  هاي سنتيپانسماندر گروه 

هاي گياهي نظير سير، عصاره زردچوبه، دارچين و مواد عصاره
ر تشود. خارشها استفاده ميطبيعي گوناگوني براي ترميم زخم

گياهي است پايا از  Alhagi maurorumيا آدور با نام علمي 
ها بشمار و يكي از بنشن Fabaceaeخانواده باقالئيان يا 

ها حاكي از حضور انواعي از اسيدهاي بررسي .]15[رود مي
ها در ها، آلكالوئيدها و ويتامينها، كومارينچرب و استرول

باشد. دوازده نوع فالوونوئيد، انواعي از عصاره گياه خارشتر مي
ها، ها، فلوباتانينها، استروئيدها، تاننگليكوزيدها، ساپونين

و ريشه گياه مذكور  ترپنوئيدها و آنتراكوئينون در عصاره برگ
هاي اين گياه فاقد باشد اين درحالي است كه گلموجود مي

بسياري از اين تركيبات هستند. در عصاره بوتانولي حاصل از 
نوع مختلف از فالوونوئيدها جداسازي  6گياه خارشتر حداقل 

شده است كه شامل كائمپفرول، كاتكين، كوئريستين و مشتقاتي 
الوونوئيد كاتكين و كوئريستين نقش باشند. دو فاز آن مي

اكسيدانتي گياه مذكور دارند. مطالعات ثري در فعاليت آنتيؤم
معمول، تريهاي غيرفيتوشيميايي نشان داده است كه استرول

ها، آلهاجيتين و آلهاجيدين در عصاره گياه ها، كربوهيدراتترپن
وجود دارد. همچنين گزارش شده است كه عصاره كامل 

به دليل حضور اين تركيبات پيچيده داراي خواص ضد  خارشتر
سرطاني، ضد باكتريايي، ضد التهابي، ضد آلرژي، ضد ويروسي 

باشد. براي مثال فالوونوئيدهاي متنوع اين و ضد لخته نيز مي
هاي گياه داراي اثرات ضد گياه سبب اثرات ضد سرطاني و تانن

  .]15[ باشدباكتريايي و ضد ويروسي مي
حاكي از كاربرد همزمان چند هيدروژل  هابرخي از گزارش

باشند. براي مثال تركيب با يكديگر به عنوان پوشاننده زخم مي
آلژينات، چيتوزان و پلي گوتاميك اسيد در درمان زخم ديابتيك 

به كار  2012در سال  Leeدر مدل موش صحرايي توسط 
 2000و همكاران در سال  Tabata. همچنين ]16[ گرفته شد

هاي تركيبي از آلژينات و هپارين در افزايش به بررسي ژل
 اندآنژوژنز پس از افزودن فاكتور رشد فيبروبالست پرداخته

اي در مورد اثر همزمان ا اين حال تاكنون مطالعه. ب]17[
هيدروژل آلژينات به عنوان نوعي از پانسمان مدرن و عصاره 
 .خارشتر به عنوان نوعي از پانسمان سنتي انجام نشده است

مطالعه حاضر ابتدا به بررسي توليد پليمر آلژينات توسط 
و توليد هيدروژل از  Pseudomonas aeruginosaباكتري 

يمر آلژينات پرداخته است كه پس از تهيه عصاره آبي از گياه پل
خارشتر و بررسي اثرات سميت سلولي آن در كشت سلول، به 

بخشي هيدروژل آلژينات حاوي دوز غير سمي بررسي اثر التيام
هاي جلدي موش صحرايي از عصاره گياه خارشتر در زخم

  پرداخته است.
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  هامواد و روش
   هاجداسازي باكتري

در  96تا  95هاي اين مطالعه توصيفي مقطعي مابين سال
جدايه از  19بر روي  شاهروددانشگاه آزاد اسالمي واحد 

Pseudomonas aeruginosa هاي زخم جدا شده از نمونه
(ع)  بيماران بستري در بخش سوختگي بيمارستان امام رضا

  مشهد انجام شد. 
  

  هاي شناساييآزمون
با  Pseudomonas aeruginosa هايتاييد هويت جدايه

  هاي استاندارد فنوتايپي و ژنوتايپي انجام شد. استفاده از روش
  

  هاي فنوتايپيآزمون
آميزي گرم، هاي فنوتايپي مورد استفاده شامل رنگآزمون

 API 20هاي اكسيداز و كاتاالز و كيت شناساييانجام آزمون

NE 18[ بودند[ .  
  

  هاي ژنوتايپيآزمون
هاي هاي ژنوتايپي تعداد پنج جدايه كه كلنيجهت آزمون

مخاطي و موكوئيدي بهتري از لحاظ كشساني توليد كرده 
دند. شو تعيين توالي بررسي  PCRبودند، انتخاب و جهت 

 63Fپرايمرهاي مورد استفاده شامل 

(5´CAGGCCTAACACATGCAAGTC3´)  و
(5´ACGGGCGGTGTGTACAAG3´) 1389R  بودند
ها از نمونه DNAكه ابتدا از روش جوشاندن براي استخراج 

طبق پروتوكل موجود در رفرنس  PCRده شد و سپس استفا
افزوده شده  DNAمذكور انجام شد. نمونه كنترل منفي كه فاقد 

به آن بود به همراه سايرين در دستگاه ترمال سايكلر قرار 
  . ]19[ گرفت

دماي جوش خوردن پرايمرها از طريق واكنش گراديانت 
 %1ها بر روي ژل آگارز د و پس از الكتروفورز نمونهشتعيين 

در كنار  UVدر زير نور  bp 1299به همراه ماركر حضور باند 
  دهنده صحت توليد محصول بود. مابقي محصول ماركر نشان

  

  

PCR 63به همراه پرايمرF  ته به جهت تعيين توالي يك جه
هاي به دست آمده در د و تواليششركت ژن فن آوران ارسال 

 NCBIدر سايت  BLASTnبرنامه 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST) هاي با توالي

ها از نظر نمونه نهايتدرها مقايسه شد و موجود براي باكتري
  .]19[ دشتاييد نهايي  Pseudomonas aeruginosaباكتري 

  
  توليد آلژينات 

هاي تاييد شده جهت توليد آلژينات توسط جدايه
Pseudomonas aeruginosa  2در محيط مكانكي آگار با% 

گليسرول جهت توليد پليمر آلژينات كشت داده شدند و سپس 
  . ]20[ انكوبه شدند C° 25روز در دماي  7-10به مدت 

  
  استخراج آلژينات

جهت استخراج آلژينات و ايجاد پودر خشك از آن رشد 
ها كه داراي بيشترين ظاهر مخاطي بود سطحي يكي از جدايه
آن  pHاستريل شسته شد و  درصد 9/0با محلول كلريد سديم 

 5/8تنظيم و روي  درصد 10با اضافه كردن هيدروكسيد پتاسيم 
مدت ه ب C°5در  rpm  50000د. مخلوط با سرعتشثابت 

يك ساعت سانتريفيوژ شد و مايع رويي يك ساعت در درجه 
گراد در حمام بخار قرار داده شد تا درجه سانتي 80حرارت 
 pHد. سپس شوهاي باقيمانده و مواد پروتئيني تخريب باكتري

رسيد. مجدداً مخلوط  5يا  4نرمال به  5مخلوط با اسيد استيك 
مدت يك ساعت سانتريفيوژ  هب C°5در  rpm  5000با سرعت

و مايع رويي جهت انجام مراحل بعدي مورد استفاده قرار 
سديم استات  و متناوباً درصد 96 گرفت. سه حجم اتانول سرد

 نهايتدربه مخلوط جهت رسوب آلژينات اضافه شد. درصد  1
حرارت  و درrpm 13700دقيقه با سرعت  15مدت ه مخلوط ب

وژ شد تا رسوب موردنظر كه همان گراد سانتريفيدرجه سانتي 5
مرحله با الكل  3دست آيد. رسوب طي ه آلژينات است، ب

شستشو و جهت تبخير الكل رسوب حاصل مدتي در معرض 
ازول . سپس با استفاده از روش كرب]20[ هوا قرار داده شد

  .  ]21[ دشحضور آلژينات بررسي 
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  تهيه عصاره آبي از گياه خارشتر
تهيه گياه خارشتر از اطراف شهرستان دامغان در اوايل 

ها) انجام شاخه (عمدتاً هاي هوايي گياهاز بخش 93تابستان 
شد. بخشي از گياه خارشتر بعد از جداسازي از خاك به 

زي دانشگاه تهران، دانشكده علوم پايه فرستاده هرباريوم مرك
شد و پس از تاييد توسط كارشناس، ابتدا مابقي نمونه به خوبي 
شستشو داده شد و پس از خشك شدن در محيطي خنك و به 

 10گرم از نمونه آسياب و غربال شد و  500دور از نور آفتاب، 
ي آب مقطر وارد و در دما ml 100گرم از پودر خشك آن در 

C°20 سرعت با شيكر روي بر rpm 150  ساعت 24به مدت 
شد. پس از فيلتراسيون نمونه توسط كاغذ صافي  گيريعصاره

، عصاره آبي به دست آمده به صورت پودر 1واتن شماره 
  .]22[ خشك توسط دستگاه فريز دراير تهيه شد

  
  بررسي سميت سلولي

براي بررسي سميت سلولي تركيبات بدست آمده از آزمون 
MTT  خانه  96استفاده شد. كليه مراحل آزمون در پليت هاي

كشت سلولي انجام شد. تركيبات مورد استفاده شامل آلژينات 
خالص به دست آمده از باكتري و عصاره خارشتر بود. مراحل زير 

  كه براي آلژينات نيز تكرار شد. براي عصاره خارشتر مي باشد 
خانه به ميزان  96در هر چاهك از پليت كشت سلول 

سازي شد و اضافه NIH3T3سلول فيبروبالست رده  10000
µl 200  از محيط كشت DMEMسيلينحاوي پني - 

وارد شد و درصد  FBS 10و  درصد 1استرپتومايسين به ميزان 
 37ليت در دماي ها، پجهت رسيدن به تراكم تك اليه سلول

گذاري گرمخانه 2CO درصد 5گراد در معرض درجه سانتي
ها، محيط كشت درصد رشد سلول 80پس از رسيدن به  د.ش

شستشو  PBSوسيله بافر ها بخارج شده و ابتدا سطح سلول
داده شد مجددا در تمام چاهك ها محيط كشت دو غلظتي به 

 100، 2ميكروليتر وارد و به چاهك شماره 100ميزان 
ميكروليتر از محلول عصاره آبي خارشتر وارد شد.  پس از 
مخلوط نمودن محلول عصاره آبي خارشتر در محيط كشت، 

ميكروليتر از آن برداشته و به چاهك سوم افزوده شد. در  100
ميكروليتر از چاهك سوم پس از به هم  100مرحله بعد 

ن عمل اضافه شد. اي 4خوردن محيط برداشته شد و به چاهك 
انجام شد و به اين ترتيب ميزان محلول عصاره  10تا چاهك 

آبي خارشتر در هر چاهك به ترتيب به صورت نصف بود. 
كنترل تنها حاوي سلول بوده و به عنوان  11چاهك شماره 

گراد به مدت درجه سانتي 37در  باقي ماند. پليت مجدداً مثبت
سميت ساعت  24د و پس از شگذاري ساعت گرمخانه 24

د. در اين حالت شسلولي با استفاده از رنگ تترازوليوم تعيين 
به  mg/ml5 ميكروليتر با غلظت  10رنگ تترازوليوم به ميزان 

درجه  37اضافه و در  كنترل مثبتها از جمله تمام چاهك
 2د. بعد از شگذاري ساعت گرمخانه 2گراد به مدت سانتي

ها خارج شد و به اهكگذاري، تترازوليوم از چساعت گرمخانه
ها افزوده شد و به به چاهك DMSOماكروليتر  100ميزان 
ميزان  نهايتدر شيك شد. دقيقه پليت در شيكر، كامالً 20مدت 

موجود در نانودراپ   ELISA readerبقاي سلولي در دستگاه
د. سپس ابتدا بر اساس ميزان شنانومتر ثبت  540در طول موج 

50IC ، ميزان كنترل مثبتن با جذب هر چاهك و مقايسه آ

(Inhibitory concentration %50) 23[ به دست آمد[ .
درنهايت دوزي از خارشتر و آلژينات مورد استفاده قرار گرفت 

  قرار داشته و غيرسمي است. 50ICكه در چاهك پس از 
  

  موش صحرايي بر رويهاي باليني بررسي
از تست مواد مورد آزمايش طبق نتايج به دست آمده  ابتدا

سمي با يكديگر مخلوط شدند و سميت سلولي در دوزهاي غير
-مورد استفاده كه شامل تركيب هيدروژل ماده 3 نهايتدر

دوزهاي  عصاره خارشتر، هيدوژل و نيز عصاره خارشتر در
  هاي باليني مورد استفاده قرار گرفتند. غيرسمي جهت بررسي

-250موش صحرايي نر نژاد ويستار با وزن تقريبي سر 32
و در  دشگرم از موسسه انستيتو پاستور آمل خريداري  200

درجه سانتي 22±2م كل طرح، دماي محيط مدت زمان انجا
ميزان  ساعت تاريكي و 12ساعت روشنايي و  12گراد، 

هاي صحرايي مهيا بود. به منظور براي موشدرصد  30رطوبت 
 روز در 10هاي صحرايي با محيط جديد به مدت تطابق موش

نگهداري شدند.  PVCهايي از جنس حيوانخانه و در قفس
توسط  ي صحراييهاابتدا موش جهت ايجاد زخم پوستي،
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  (با دوز  تزريق درون صفاقي داروي كتامين زايالزين
mg/kg 50  كتامين وmg/kg 10 ًبر اساس  زايالزين كه معموال

 دند و موهاي قسمت ميانيششود) بيهوش وزن حيوان تعيين مي
طور كامل تراشيده و محل ايجاد زخم ه پشت حيوانات بناحيه از 

. با استفاده از دشعفوني  ضد درصد 70الكل  با بتادين و سپس
يك شابلون و يك ماژيك نوك باريك زخمي مربعي شكل به 

د. شمتر بر روي ناحيه تراشيده شده ايجاد سانتي 5/1×5/1ابعاد 
روز جراحي، روز صفر درنظر گرفته شد. پس از ايجاد زخم موش

 گروه تقسيم شدند. در هر 4طور تصادفي به ه ب ي صحراييها
وجود داشت. گروه اول روزانه به  موش صحراييسر  8گروه 
سمي را دريافت هيدروژل آلژينات در دوز غيرليتر ميلي 2/0ميزان 

از عصاره خارشتر ليتر ميلي 2/0كردند. گروه دوم روزانه به ميزان 
ق مرحله قبل و گروه سوم روزانه بسمي تعيين شده طدر دوز غير

عصاره خارشتر در دوز - هيدروژليب تركليتر ميلي 2/0به ميزان 
بوده  كنترلرا دريافت نمودند. گروه چهارم  1:1سمي به نسبت غير

ها تحت و تحت هيچ تيماري قرار نگرفتند. روزانه تمام گروه
تحت تيمار قرار گرفتند. قابل ذكر است  كنترلمراقبت و بجز گروه 

پانسمان گونه پانسمان ديگري غير از هاي تيمار هيچكه در گروه
  . ]24[ مرطوب مذكور وجود نداشت

  
  هاي ماكروسكوپي زخمبررسي

درصد بسته شدن آن به صورت روند التيام زخم پوستي و 
بوسيله كوليس اندازه 21و  14، 7، 3ماكروسكوپي در روزهاي 

گيري شد. فرمول مورد استفاده در تعيين درصد بسته شدن 
  زخم طبق روش زير بود:
روز  - (روز اول (mm) (سايز زخم =درصد بسته شدن زخم

  100×در روز اول)  (mm) آزمون)/ سايز زخم
ها از روش آماري پس از تاييد نرمال بودن داده جهت تجزيه و تحليل

  .]24، 25[ دش) استفاده one way ANOVAآماري آنوا يك جهته (
  

  هاي ميكروسكوپي زخمبررسي
  از هر گروه  صحرايي نهايت در روزهاي مذكور دو موشدر

با داروي كتامين زايالزين  ي صحراييهاموش. انتخاب شدند
بيهوش و نمونه بافتي جهت مطالعات ميكروسكوپي از محل 

هاي بافتي مذكور، نمونه د. جهت تهيه نمونهشايجاد زخم تهيه 
محل متر تمام ضخامت از سانتي 5/1×5/1بع به ابعاد به شكل مر

ترميم زخم به همراه پوست سالم اطراف آن با استفاده از تيغ 
ها براي تثبيت كامل د. پس از تهيه نمونه بافتي، نمونهشاسكالپل جدا 

منتقل شدند و سپس مقاطع بافتي درصد  10بافت به داخل فرمالين 
و  آميزيائوزين) رنگ- توكسيلين(هما آميزي معمولي بافتبا رنگ

در زير ميكروسكوپ مورد بررسي قرار گرفتند. پارامترهاي مورد 
بررسي ميكروسكوپي شامل بررسي ميزان آنژيوژنز، ايجاد بافت 

هاي التهابي و ايجاد پوششي، فيبروپالزي، التهاب و حضور سلول
ستفاده از هاي كالژن بود. كليه آناليزهاي آماري اين مطالعه با اباندل
انجام شد. جهت تجزيه و تحليل آماري  22نسخه   SPSSافزارنرم

 one( ها از روش آماري آنوا يك جهتهپس از تاييد نرمال بودن داده

way ANOVA 26[ دش) استفاده[.  
  
  نتايج
  هاي شناساييآزمون
  هاي فنوتايپيآزمون

هاي بيوشيميايي تاييدي بر صحت حضور آزموننتايج 
  بود. Pseudomonas aeruginosaهاي سويه

  

  هاي ژنوتايپيآزمون
ها براي تمامي نمونه bp 1299باند موجود در موقعيت 

جدايه  5). در مجموع از 1 شماره (شكل بودقابل مشاهده 
Pseudomonas aeruginosa  كه جهت شناسايي تعيين توالي

شناسايي شد دند، تنها سه سويه در بانك ژني موجود بود و ش
در  NCBIها در سايت ها با ساير باكتريكه ميزان همساني آن

  ت.نشان داده شده اس 1 شماره جدول
  

  توليد آلژينات 
در محيط مكانكي  Pseudomonas aeruginosaهاي جدايه

گليسرول جهت توليد پليمر آلژينات كشت داده رصد د 2آگار با 
ها هاي مخاطي حاوي آلژينات در نمونهشدند و حضور كلني

  هاي مخاطي باكتري پليت حاوي كلني 2 شماره . شكلمشاهده شد
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Pseudomonas aeruginosa دهد.را نشان مي  
  
  ستخراج آلژيناتا

ظاهر ها كه داراي بيشترين يكي از جدايه مرحلهدر اين 
 P. aeruginosaاي ازمخاطي بود و طبق نتايج ژنوتايپي سويه

strain K1 ًكشت داده شد. پس از توليد و  بود، مجددا
استخراج آلژينات، ظهور پودر سفيد رنگ در لوله آزمايش نشان
دهنده حضور آلژينات بود كه صحت ساختار آن با روش 

ب آلژينات رسو دهندهنشان 3 شماره كربازول تاييد شد. شكل
   هاي آزمايش است.در كف لوله

  

  
  باشد.مي DNAكنترل منفي و فاقد نمونه  Cهاي مختلف است. چاهك نمونه PCRمربوط به محصول  5تا  1هاي چاهكدر كنار ماركر.  bp 1299موقعيت باند  - 1شماره  شكل

  

  NCBIها در سايت ها با ساير باكتريميزان همساني جدايه -1شماره  جدول
 نام جدايه شماره دسترسي % باالترين شباهت

95  KU321274.1 P. aeruginosa strain R4 16S ribosomal RNA gene 
98 KT718770.1 P. aeruginosa strain K1 16S ribosomal RNA gene 
99  KT835035.1 P. aeruginosa strain K2 16S ribosomal RNA gene 

 

 
  باشند.در سطح پليت قابل مشاهده مي Pseudomonas aeruginosaهاي مخاطي كلنيگليسرول.  درصد 2آگار حاوي  محيط مكانكي -2 شماره شكل

  

 
  دهنده حضور آلژينات است.رسوب سفيد در انتهاي لوله نشان. Pseudomonas aeruginosaآلژينات استخراج شده از  -3 شماره شكل
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  بررسي سميت سلولي
بررسي سميت سلولي تركيبات  اساس نتايج حاصل از بر

اين تركيبات در دوزهاي  MTTمورد آزمايش بوسيله آزمون 
سازي به رقيق MTTغيرسمي رقيق شدند. با توجه به تست 

گرم از پودر  1اينصورت انجام گرفت: براي پليمر آلژينات 
رقيق شد. براي  PBSليتر ميلي 2خشك اين پليمر به همراه 

 1گرم پودر گياه خارشتر با  025/0عصاره آبي گياه خارشتر 
- رقيق شد و براي پليمر تركيبي آلژينات PBSليتر ميلي

گرم پودر  025/0ليتر پليمر تهيه شده با ميلي 1خارشتر، 
خارشتر تركيب شد و با استفاده از اين تركيبات دوره درمان 

  هاي صحرايي انجام شد.روي زخم پوستي موش
  

  اييهاي باليني در موش صحربررسي
  هاي ماكروسكوپي زخمبررسي

ثير هيدروژل أتايي، تديده در چهار گروه هشتپوست آسيب
 كنترلهيدروژل و گروه  - آلژينات، عصاره خارشتر، تركيب عصاره

تحت مطالعات ماكروسكوپي قرار گرفتند و سه فاكتور نوع نمونه، 
يابي قرار ي زخم مورد ارزثير نوع نمونه و زمان بر اندازهأثير زمان و تأت

ها ييد نرمال بودن دادهأگرفت. جهت تجزيه و تحليل آماري پس از ت
  د.شاستفاده  )one way ANOVA( از روش آماري آنوا يك جهته

ها و نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه بين اندازه زخم
). به > 05/0P( هاي به كار رفته رابطه معناداري وجود داشتنمونه

كننده تركيب هاي گروه دريافتسته شدن زخمطور كلي درصد ب
عصاره خارشتر و هيدروژل آلژينات نسبت به ساير  - هيدروژل

ولي بين اين دو ماده در ترميم زخم تفاوت  ،ها بيشتر بودگروه
  ). < 05/0P( معناداري مشاهده نشد

ي زخم مشاهده ثير نوع نمونه و زمان بر اندازهأدر بررسي ت
ر شده با هيدروژل آلژينات و تركيب شد كه دو گروه تيما

ها بر بيشتر از ساير گروه 21عصاره خارشتر در روز  - هيدروژل
ثر بوده و داراي اختالف معنادار با ساير ؤها مروي بهبود زخم

عصاره - ). گروه تركيب هيدروژل > 05/0P( اندها بودهگروه
روي خارشتر با تفاوت كمي بهتر از هيدروژل آلژينات به تنهايي 

ثر بود. با اين حال تفاوت آماري معناداري بين اين ؤها مبهبود زخم
 كنترل). عصاره خارشتر و گروه  < 05/0P( دو گروه مشاهده نشد

  ).1شماره  (نمودار هاي بعدي درمان قرار گرفتندبه ترتيب در رده
شدگي نتايج حاصل از اين پژوهش با توجه به درصد جمع

ي هااز موش درصد 47سوم تيمار،  زخم نشان داد كه در روز
ي هاموش درصد 65به هيدروژل آلژينات، در روز هفتم  صحرايي

عصاره خارشتر، در روز چهاردهم  - به تركيب هيدروژلصحرايي 
به هيدروژل آلژينات و در روز  ي صحراييهاموش درصد 91

- به تركيب هيدروژل ي صحراييهاموشدرصد  97بيست و يكم 
به هيدروژل  ي صحراييهاموش درصد 96عصاره خارشتر و 

ها كاهش يافت. در مجموع آلژينات پاسخ مثبت دادند و قطر زخم
عصاره خارشتر - بر اساس آناليز آماري اثر بخشي تركيب هيدروژل

و نيز هيدروژل آلژينات به تنهايي نسبت به ساير تيمارها بيشتر و 
 ). جدول > 05/0P( ها داشتبا ساير گروه تفاوت معناداري

  باشد.دهنده درصدهاي به دست آمده مينشان 2 شماره

 
  
  
  
  
  
  

  

  

  )mm( ثير نوع نمونه و زمان بر اندازه زخمأت -1 شماره نمودار
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  )mean% ± SEM( شدگي زخمدرصد جمع -2 شماره جدول
 3 7 14 21 گروه/روز

2/0  هيدروژل آلژينات ±96 6/0 ±91 3/0 ±57 0±47 

2/0  عصاره -هيدروژل ±97 5/0 ±89 0±65 1/0 ±9 

 13±0 43±0 84±0 94±1  عصاره خارشتر

1/0  كنترل ±90 1/0 ±85 3/0 ±54 6/0 ±29 

  
  هاي ميكروسكوپي زخمبررسي

شناسي در كل، كاهش اندازه درخصوص مطالعات بافت
زخم متاثر از كاهش ميزان التهاب و پيشرفت ترميم زخم بود 

ي ماكروسكوپي و ميكروسكوپي در اين مطالعه هاو يافته
ثير مثبت هيدروژل آلژينات، عصاره خارشتر و أبيانگر ت

تركيب اين دو در روند ترميم زخم پوستي موش صحرايي 
بود. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه بيشترين موش

هاي صحرايي نسبت به هيدروژل آلژينات در روز بيست و 
) پاسخ مثبت درصد 91( روز چهاردهم) و درصد 96( يكم

ثير هيدروژل آلژينات بر روي زخم نسبت به بقيه أدادند. ت
ها مثبت بود و در اين گروه درصد 47ها در روز سوم نمونه

ثير هيدروژل آلژينات رسيد. أبه ميزان ت از روز هفتم تقريباً
هاي ميكروسكوپي، در گروه هيدروژل آلژينات در طبق يافته

د شصورت كامل ولي نازك تشكيل ه افت پوششي بب 7روز 
هاي ضخيم كالژن قابل مشاهده نيز باندل 21و در روز 

 7 عصاره خارشتر در روز - بودند. گروه تركيب هيدروژل
هاي كالژن به شكل مناسب و با ضخامت زياد باندل

مشخص است. همچنين بافت پوششي تشكيل شده، از ميزان 

بافت  14ابي كاسته شده است. هاي التهآنژيوژنز و سلول
هاي پوششي كامل و داراي اليه شاخي بود و ضخامت باندل

، در گروه مذكور 21در روز  كالژن مناسب و طبيعي بود.
بافت پوششي با ضخامت مناسب قابل رويت بوده و ناحيه 
درم حاوي بافت متراكم نامنظم با ضخامت مناسب است. 

هاي شكل(باشند يمشخص م كامالً 1باندل كالژن تيپ 
بافت  14در گروه عصاره خارشتر در روز . )5و  4شماره 

 21پوششي تازه تشكيل شد و قابل مشاهده بود و در روز 
 كنترلقطور مشاهده شدند. در گروه  هاي كالژن نسبتاًرشته

بافت پوششي با ضخامت خيلي كم تشكيل شد  14در روز 
  اسب بودند.من هاي كالژن تقريباًباندل 21و در روز 

هاي ماكروسكوپيك زخم تفاوت گرچه در طي بررسي
معناداري ميان دو گروه هيدروژل آلژينات و تركيب 

   عصاره خارشتر مشاهده نشد - هيدروژل آلژينات
)05/0P <هاي ميكروسكوپيك زخم حاكي )، ليكن بررسي

از اثرات ميكروسكوپي بيشتر گروه تركيب هيدروژل 
  بوده است.عصاره خارشتر  - آلژينات
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  )H&E×400( 7، روز عصاره خارشتر -تركيب هيدروژلفتوميكروگراف پوست موش صحرايي، گروه  -4 شماره شكل

  

  
  )H&E×004( 21، روز عصاره خارشتر -تركيب هيدروژلفتوميكروگراف پوست موش صحرايي، گروه  -5شكل شماره 
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  بحث
جهت  گونه كه در مقدمه آمده است، امروزه گرايشهمان

هاي مرطوب كه رطوبت زخم را حفظ استفاده از پانسمان
ها به دليل شبكه سه بعدي خود به محل نمايند، از ورود باكتري

مورد  ،تر زخم بپردازندزخم جلوگيري كنند و به ترميم راحت
هاي مرطوب مدرن توجه قرار گرفته است كه از دسته پانسمان

رونيك اسيد، چيتوزان و نير انواعي از پليمرها نظير سلولز، هيالو
 1962 . دكتر وينتر در سال]6- 9[ توان نام بردآلزينات را مي

ميالدي ثابت نمود كه التيام و ترميم زخم، زماني كه از يك 
(محيط مرطوب)  شوددارنده رطوبت استفاده ميپانسمان نگه
است كه زخم در معرض هوا خشك تر از زماني بسيار سريع

ييد أشود. بعدها صدها بررسي و تحقيق ديگر اين نكته را ت
نمودند و امروز اين يك اصل بديهي در درمان زخم محسوب 

هاي زيادي در اين ميان دخيل هستند كه از شود. مكانيسممي
توان به حضور رطوبت در تسهيل مهاجرت آن جمله مي

ها براي ترشح كالژن، تشكيل سلولي، تحريك فيبروبالست
ها مانند هورمون ها و هورمونبستر مناسب براي انتقال آنزيم
اشاره نمود. تا به امروز  غيره رشد، تحريك ماكروفاژها و

هاي تجاري از منابع جلبكي تهيه شده است ولي آلژينات
هايي با خواص يكسان و مطلوب ها براي تهيه آلژيناتباكتري
هاي باكتريايي در ها هستند، زيرا آلژيناتكتر از جلبمناسب

د ولي آلژيناتشوبيوراكتور و در شرايط كنترل شده توليد مي
اي موجود در دريا استخراج هاي قهوههاي جلبكي از جلبك

ها تركيب و درصد اسيدهاي اورونيك تحت شود. در جلبكمي
ثير شرايط محيطي و فصلي و يا نوع و سن بافت جلبك قرار أت

هاي اخير هاي باكتريايي در سالدارد. به همين دليل آلژينات
اند. عالوه بر اين آلژينات توليدي مجدداً مورد توجه قرار گرفته

هاي ژنتيكي را دارد و ميها توانايي دستكاريتوسط باكتري
ها توان جدا از كاربرد معمول آن، توليد آلژينات را در باكتري

. به همين دليل در مطالعه حاضر ]10، 13[ هدفمندتر ساخت
به بررسي توليد و استخراج آلژينات از باكتري 

Pseudomonas aeruginosa .پرداخته شدPseudomonas 

aeruginosa باشد كه آلژينات باكتري بيماريزاي انساني مي
  زاي سطحي اين باكتري است و در يكي از عوامل بيماري

  

هاي ميزبان نقش دارد. در اين چسبيدن باكتري به سلول
استفاده شد زيرا  Pseudomonas aeruginosaپژوهش از 
كه  Azotobacter vinelandiiي نسبت به اين باكتر

باشد، دسترسي و امكان رشد توليدكننده مشابه براي آلژينات مي
عالوه بر اين مطالعه حاضر سعي در  تري دارد.بهتر و ساده

  زا در صنعت داشت.   هاي بيماريكاربردي كردن باكتري
آلژينات پليمري توليد شده از باكتري هاي مذكور مي باشد 

ري با قابليت باال در جذب آب، سازگار با بدن و قابل پليم
تجزيه زيستي مي باشد كه داراي توانايي باال در كاربرد در 
اهداف دارورساني و ترميم زخم مي باشد. نشان داده شده است 
كه اين پليمر داراي توانايي در ترميم زخم هاي سوختگي مي 

ص چسبندگي باشد. پليمر مذكور در محل زخم پايدار با خوا
اندك به بافت است كه ميتوان آن را به راحتي با نرمال سالين از 

. بنابراين ]14[ روي محل پانسمان جداسازي نمود
Pseudomonas aeruginosa  به عنوان يك كارخانه كوچك

  توليد آلژينات در تحقيق حاضر مورد استفاده قرار گرفت. 
توان به هاي سنتي در ترميم زخم ميدر گروه پانسمان

. در ]27[ هاي گياهي و عسل اشاره نمودرهانواعي از عصا
بخشي خارشتر ذكر شده است ولي برخي از منابع اثر التيام

خوبي ه ي روي اين خصوصيت گياه خارشتر بهاي علمبررسي
به همين دليل گياه خارشتر براي اين پژوهش  ،انجام نشده بود

طور كه در مقدمه اشاره شد، گزارش شده د. همانشانتخاب 
باشد و داراي راي تركيبات پيچيده مياست كه اين گياه دا

خواص ضد سرطاني، ضد باكتريايي، ضد التهابي، ضد آلرژي، 
. در پژوهش حاضر ]15[ باشدضد ويروسي و ضد لخته نيز مي

پس او توليد و استخراج آلژينات باكتريايي، سميت ماده مذكور 
هاي هوايي گياه خارشتر عصاره بررسي شد و سپس از بخش

آبي تهيه و به عنوان نوعي از پانسمان سنتي در دوز غير سمي 
شده با آب مقطر وارد  خود به ساختمان هيدروژل آلژينات تهيه

بخشي پانسماند. هدف از مطالعه حاضر بررسي توانايي التيامش
هاي گروه سنتي و مدرن و تركيب آن دو با يكديگر بوده است 

هاي سنتي جايگاه تا به اين ترتيب ثابت شود كه هنوز پانسمان
  مناسبي در ترميم زخم را دارا هستند. 
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ه سلولي مورد هاي سميت سلولي، ردخصوص بررسيدر
سرطاني موشي بود و از آنجا كه استفاده فيبروبالست غير

 باشد و تقريباًفيبروبالست سلولي هميشگي در بافت همبند مي
هاي بدن از جمله ساختار پوست به كار رفته در تمامي ارگان

. نتايج سميت سلولي ]28[ دشاست، از اين رده سلولي استفاده 
ه گياهي بود. با اين حال حاكي از سميت كم آلژينات و عصار
باشد و نتايج نشان داد كه پودر عصاره گياهي داراي سميت مي

  تري استفاده نمود.  بايد از پودر در درصدهاي پايين
ها اي منظم بر روي زخمهاي دورهبه اين ترتيب بررسي

كه  كنترلگروه نسبت به گروه  3ثيرات مثبت هر أحاكي از ت
نكردند و زخم به صورت خشك رها گونه تيماري دريافت هيچ

شده بود، بود. به اين ترتيب نتايج نشان داد كه حضور محيط 
مرطوب در زخم چنانچه پيش از اين نيز اثبات شده بود، نسبت 

كند. عالوه ثر تر عمل ميؤبه خشك بودن زخم در ترميم آن م
بر اين مطالعات ميكروسكوپي حاصل از سرعت التيام بافت با 

ها بود. عصاره خارشتر بيشتر از ساير نمونه - روژلتركيب هيد
مطالعات نشان داده است كه خارشتر داراي خواص ضد التهابي 

كه عالوه بر آن خواص ضد ميكروبي نيز داراست كه  باشدمي
تواند آن را كانديد مناسبي جهت ترميم زخم تركيب اين دو مي

. با اين حال استفاده از تركيب آن با پانسمان مدرن ]15[ كند
تري را نشان داد. به اين ترتيب در خواص التيام بخشي مناسب

يب اثرات مثبت دو پانسمان مورد مطالعه در تحقيق حاضر ترك
زخم مورد استفاده قرار گرفت و نشان داده شد كه آلژينات و 
عصاره گياه خارشتر داراي اثرات هم افزايي در ترميم زخم مي
باشند. نتايج حاصل از بررسي تصاوير ميكروسكوپي نشان داد 

هاي مختلف بافت كه به تدريج و با گذشت زمان زخم قسمت
در حال ترميم هستند و سرعت التيام بافت با تركيب 

. سرعت ه استها بودعصاره بيشتر از ساير نمونه - هيدروژل
اره به ترتيب در گروه هيدروژل آلژينات، عص ترميم بافت

مشاهده شد. بنابراين با  كنترلنهايت گروه خارشتر و در
توان نتيجه گرفت كه هيدروژل آلژينات و مشاهده بافت مي

تواند به عنوان دارويي مناسب عصاره مي - كيب هيدروژلتر
  ها استفاده شود.براي ترميم زخم

مطالعات فراواني پيرو كاربردهاي مختلف آلژينات در 
. از دسته ]14[درمان زخم و نيز در دارورساني وجود دارد 

مطالعاتي كه به صورت تركيبي از اين ماده استفاده شده است 
ود كه به بررسي و همكاران اشاره نم Wangمي توان به مطالعه 

چيتوزان پرداخته اند و  –بخشي توام كمپلكس آلژينات اثر التيام
روز از درمان نسبت به گروه كنترل،  14اند كه پس از نشان داده

دهنده هاي ميكروسكوپي نشانزخم بسته شده است و بررسي
قطر مناسب اليه شاخي و حضور ضمائم پوست در نمونه گروه 

و همكاران به بررسي  Roh. همچنين ]29[تيمار بوده است 
اند و بخشي تركيب آلژينات و سيلك پرداختهخاصيت التيام

گروه گروه ديگر مورد آزمون كه شامل  3اند نسبت به نشان داده
اند، تركيب اين دو ماده ينات و گروه كنترل بودهسيلك، گروه آلژ

و  Hashimoto. ]30[اند در بسته شدن زخم بهتر عمل نموده
همكاران نيز به بررسي ترميم زخم تركيب آلژينات، المينين و 

ييد أخم تبيولوژيكي آن را در ترميم زاند و قدرت االستين پرداخته
و همكاران انجام  Swamy. در تحقيق كه توسط ]31[اند نموده

(برنج كابلي)  Embelia ribesهاي گياه شده است عصاره برگ
ينات وارد و مشاهده شد كه نسبت به گروه ژر درون هيدروژل آلد

. ]32[كنترل، ايجاد بافت پوششي با سرعت بيشتري رخ داده است 
بنابراين به طور كلي در تحقيقات نشان داده شده است كاربرد 

تواند باعث افزايش مي آلژيناتهيدروژل از مواد به همراه تركيبي 
د كه در تحقيق حاضر نيز همين امر نشان شوآن خواص درماني 

  ت.داده شده اس
بسته  تنهابا اين حال آنچه بايد در نظر داشت آن است كه 

مدنظر نبايد باشد بلكه  هاها توسط پانسمانشدن سريع زخم
ها بر فاكتورهاي مختلف موجود در محل زخم به اثرات آن

صورت ميكروسكوپي نيز بايد مدنظر قرار گيرد. به اين ترتيب 
د در فاز سوم در ها بايتوان نتيجه گرفت كه اثر پانسمانمي

باشد نيز مورد ترميم زخم كه فاز پس از بسته شدن زخم مي
بررسي قرار گيرد. به احتمال زياد در تحقيق حاضر پانسمان 

عصاره گياهي خارشتر در  -مرطوب حاوي هيدروژل آلژينات
مطالعات بيشتري پيرامون  فاز سوم بهتر عمل نموده است.

در ه در مطالعه حاضر مورد استفادمكانيسم عمل دو تركيب 
  محل زخم موردنياز است.
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  گيرينتيجه
بخشي ع در مطالعات ماكروسكوپي بين اثردر مجمو

عصاره خارشتر تفاوت  - هيدروژل آلژينات و تركيب هيدروژل
معناداري وجود ندارد و نسبت به ساير تيمارها اين دو نمونه 
  ارجحيت دارند. با اين حال مطالعات ميكروسكوپي حاكي از 

  
  

  

عصاره  -اثرات مناسب تر گروه تركيب هيدروژل آلژينات
هاي خارشتر بود. با توجه به نتايج حاصله اميد است كه بررسي

بيشتري در رابطه با اثر ترميمي هيدروژل آلژينات و تركيب آن 
هاي جراحي در با عصاره گياه خارشتر بر بهبود بريدگي و زخم

  انسان صورت گيرد.
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Abstract  
 

Background: Achievement the new biocompatible wound dressing is one of the attractive 
areas of research.  
Objective: The present study attempts to examine the healing effects of the alginate - Persian 
mannaplant extract in the induced rat wounds.  
Methods: After culturing and detecting of the Pseudomonas aeroginosa strains by phenotyping 
and genotyping methods, the produced alginate was extracted and used for cell cytotoxicity 
assessment by MTT assay. 1.5×1.5 cm wounds were made on the tested rat skins. The animals 
were divided in 4 groups (n= 8). Three groups were equally treated for 21 days with nontoxic 
doses of alginate hydrogel, herb extract, and alginate hydrogel- herb extract, respectively. The 
forth group remained as the negative control. In different days after treatments 2 rats from each 
group were selected and the wound areas and the effects of each material were analyzed.  
Results: Alginate was extracted from P. aeruginosa strain K1. Results from the macroscopic 
examination showed that the wound contraction percentage in alginate hydrogel and alginate 
hydrogel- Persian mannaplant groups had significance difference with the rest other groups  
(P value < 0.05). Microscopic examination showed that the best group was the one which was 
treated by alginate hydrogel- Persian mannaplant complex.  
Conclusion: Although both materials had a good ability to heal the wounds but microscopic 
examinations showed that the alginate hydrogel- Persian mannaplant complex had better 
activity in the wound site. 
 
Keywords: Alginate hydrogel, Persian mannaplant extract, Pseudomonas aeroginosa, Wound 
healing 


