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سبز با استفاده از عصاره آبی ریشه گیاه انجبار()Persicaria bistorta
الهام صفوی ،1مسعود همایونی تبریزی ،1احسان کریمی
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 )1گروه زیست شناسی ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران

تاریخ پذیرش69/34/41 :

تاریخ دریافت69/30/03 :

مقدمه :رگ زایی فرایندی پویا است که در شرایط فیزیولوژیک و پاتولوژیک نظیر رشد تومورهای سرطانی نقش مهمی دارد .امروزه استفاده
از نانوذرات تولید شده به روش سبز به دلیل قدرت مهار رگ زایی نقش مهمی در مبارزه با سرطان بر عهده دارند .در روش سبز از عصاره گیاه به
عنوان عامل کاهنده یون های فلزی و روشی مقرون به صرفه و سازگار با محیط زیست در سنتز نانوذرات استفاده می گردد .در این مطالعه از
نانوذرات اکسیدروی سنتز شده با عصاره ریشه گیاه انجبار در مهار رگ زایی مورد سنجش قرار گرفت.
مواد و روش ها :برای بررسی اثرات ضد رگ زایی نانوذرات اکسیدروی سنتز شده به روش سبز 03 ،عدد تخم مرغ نژاد  Rossدر  6گروه
شامل شاهد و شاهد آزمایشگاهی و  4گروه تجربی(تیمار شده با غلظت های  003 ،033 ،0333 ،0333میکروگرم بر میلی لیتر از نانوذرات
اکسیدروی) که به طور کامالً تصادفی تقسیم شده بودند مورد ارزیابی قرار گرفت .در روز  ،00اثرات نانوذرات بر تیــمارها مورد آنالیز قرار گرفت.
داده های حاصل توسط نرم افزار  SPSSو آزمون آماری  ANOVAبررسی گردید و  P<0.05معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته های پژوهش :یافته های به دست آمده نشان می دهد که استفاده از غلظت های  0333و  0333میکروگرم در میلی لیتر از نانوذرات
اکسیدروی می تواند سبب کاهش معنی دار در تعداد عروق و طول عروق پرده کوریوآالنتوئیک( ،)P<0.001کاهش میزان وزن و کاهش طول
سری-دمی( )P<0.05جنین های جوجه در مقایسه با گروه شاهد شود.
بحث و نتیجه گیری :یافته ها نشان داد نانوذرات اکسیدروی سنتز شده با عصاره آبی ریشه گیاه انجـــبار دارای توانایــی الزم در مــهار
رگ زایی است.

واژه های کلیدی :آنژیوژنز ،ZnO ،پرده کوریوآالنتوئیک
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مقدمه
آنژیوژنز یا رگ زایی فرایندی است که در شرایط
فیزیولوژیک و پاتولوژیک نقش مهمی دارد .این فرایند
وابسته به هماهنگی بین عوامل تحریک کننده آنژیوژنز
و مهارکننده های طبیعی درون بدن است .آنژیوژنز یک
روند طبیعی تنظیم شده در بهبود زخم و رشد و نمو
طبیعی است .با این حال ،زمانی که از کنــترل خارج
می شود ،بیــماری هـــایی نظـــیر ســـرطان شکل
می گیرد( .)0سلول های سرطانی تومور قادر به استفاده
از عروق خونی جدید برای متاستاز به مناطق دیگر
هستند به عبارتی توده سرطانی با عروق خونی فراوان
می تواند فعالیت متاستازی بیشتری نسبت به تومور با
عروق خونی کمتر داشته باشد( .)0اکنون ثابت شده که
بدون آنژیوژنز تومور قادر به گسترش بیش از  0تا 0
میلی متر نیست( .)0در حال حاضــر درمــان های که
منجر به مهار آنژیوژنز در تومور می شود به هدف اصلی
در مبارزه با سرطان تبدیل شده اند مهار آنژیوژنز و به
دنبال آن مهار متاستاز در تومور درمانی مناسب برای
مبارزه با سرطان است( .)4درمان های ضد رگ زایی در
توده سرطانی عبارت است از مهار تشکیل عروق خونی
جدید و یا نابودی رگ هایی که از قبل تشکیل شده اند
این روش های درمانی منجر به تولید تــرکیباتی شده
که رشــد تومور را با تخریب رگ های تغذیه کننده
تومور و یا رگ های قبلی مهار می کند( .)0روش های
درمانی مختلــفی جهت مهار آنژیوژنز و فرایندهای
مرتبط با آن وجود دارند .استفاده از نانوفناوری و تولید
نانوذرات با هسته فــلزی به دلیل خصــوصیات آنتی
اکسیدانی و قــدرت آن ها در مهار رگ زایی سبب
تحول روش های مبارزه با رگ زایی در مــهار
تومـــورهای سرطانی شده است( .)6استفاده از
نانوذرات دارای مزایای فراوانی در مقایسه با داروهای
مورد استفاده در شیمی درمانی و درمان های مکمل
است .قابلیـــت باالی نانـــوذرات در مهار فاکتور رشد
سلول های اندوتلیال عروقی( )VEGFاز مزیت های
این نانوذرات در مقابله با رگ زایی و مهار رشـــد
تومـــور می باشد( .)7سنتز نانوذرات فلزی
اکسیدروی( )ZnOدر اندازه  03-033نانومتر با استفاده

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 6:10 IRST on Monday January 18th 2021

از منابع گیاهی پایداری بیشتر نانوذرات تولیدی ،قابلیت
سنتز این نانوذرات در مقادیر باال و فـاقد خطـــرات
زیســـت محیــطی است( .)8اکســـیدروی دارای
تـــوانایی آنتی اکسیدانی باالیی بوده و به دلیــل
اندازه مناسب آن در روند ضد رگ زایـــی بسیـــار
کاربردی عمـل می نماید( .)9مطالعات مختلف نشان
می دهـــد که این ترکــیــب می تواند به صورت
انتخابی سلول های سرطانی را شناسایی و مهار نماید
در حالی که برای سلول های طبیعی بی خطر
است( .)03در این میان سنتز سبز نانوذرات  ZnOبا
روش های مقرون به صرفه و با سازگــاری زیست
محیطــی باال( )00با استـــفاده از مخمرها ،باکتری
ها ،جلبک ها و گیاهان در زمینه های درمانی اهمیت
ویژه ای پیدا کرده است( .)00انجبار یکــی از
گیـــاهانی اســـت که از آن در درمـــان خونریزی
های ناشی از زخم های عمیق و نیز در درمان اسهال
استفاده می شود .بررسی بر روی گیاه انجبار نشان داده
که این گیاه حاوی ترکیبات گلیکوزیدی ،فنولی و
فالونوئید است که مسبب بروز خـــواص آنتی
اکسیدانی و ضد التهابی قدرتـــمند این گیــــاه می
باشد( .)00جهت بررسی اثرات ضد رگ زایی نانوذرات
مختلف از مدل های( )in vivoاز جمــله پرده
کورئوآالنتویئک تخم مرغ استفاده می شود( .)04این
روش ساده و مقرون به صرفه است( .)00با توجه به این
که یکی از راهکارهای مبارزه با متاستاز تومور و تکثیر
سلول های سرطانی مهار آنژیوژنز است در این پژوهش
بر آن شدیم تا اثرات ضد رگ زایی نانوذره  ZnOسنتز
شده با عصاره آبی ریشه گیاه انجبار را بر روی پرده
کوریوآالنتوئیک جوجه به عنوان مدل( )in vivoدر
مطالعات آنتی آنژیوژنز مورد بررسی قرار دهیم.
مواد و روش ها
به منظور انجام مطالعه حاضـــر ابتـــدا نانوذرات
اکسیدروی به روش سبز از عصاره آبی ریشه گیاه انجبار
تهیه شدند .در روش سبز استات روی( 3/0میلی موالر)
با عصاره آبی تهیه شده از ریشه گیاه ترکیب شد ،سپس
بر روی حرارت همراه با همزن مغناطیسی قرار گرفت
بعد از گذشت زمان رسوب سفید رنگ حاصل شده که
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موید سنتز نانوذرات اکسیدروی بود که برای تایید و
آنالیز سنتز مورد ارزیابی قرار گرفتند .در ادامه بررسی
فعالیت های ضد رگ زایی نانوذرات اکسیدروی سنتز
شده با عصاره آبی ریشه گیاه انجبار انجام شد .برای
بررســی اثر ضد رگ زایی نانوذرات مورد نظر  03عدد
تخم مرغ نطفه دار نژاد  ROSSکه تقریباً از لحاظ
اندازه و سن یکسان بودند از شرکت مرغداران طوس
مشهد خریداری گردید .بعد از ضد عفونی توسط الکل
 73درصد تخم مرغ ها به دستگاه جوجه کشی(درنا
سیستم پارس) با دمای  07/7درجه سانتی گراد و
رطوبت نسبی  73درصد همراه با چرخش اتوماتیک قرار
داده شدند .در روز دوم انکوباسیون در شرایط کامالً
استریل و زیر هود المینار( )JTLVC2Xدر شرایط
ایزوله توسط پنس استریل نوک تیز در ســمت پهن
تخم مرغ منــفذ کوچکی ایجاد شــد و در قــسمت
پهلویی تخم مرغ ها پنجـــره ای به ابعـــاد 0×0
سانتی مترمربع ایجاد گردید .سپس محل پنجره توسط
چسب و پارافین استـــریل پوشـــانده شده و مجدد
تخم مرغ ها به انکوباتور برگردانده شد .جهت رشد
طبیعی جنین تخم مرغ ها با استفاده از چرخش
دستی( )Manualروزی  0مرتبه انجام گرفت .در روز
هشتم انکوباسیون پنجره ایجاد شده در تخم مرغ ها در
شرایط کامالً استریل باز شده و اسفنج ژالتینی محتوی
آلبومین سفیده تخم مرغ و محلول آگار حل شده در
نرمال سالین به نسبت مساوی همراه با  033میکرولیتر
آنتی بیوتیک پنی سیلین-استرپتومایسین بر روی پرده
کوریوآالنتــوئیک هــمه تخم مرغ ها قرار گرفت .با
توجه به شکل گیری پرده کوریوآالنتوئیک در روز پنجم
انکوباسیون و اشغال نصف عرض داخلی تخم مرغ
توسط پرده کوریوآالنتویئک و شکل گیری کامل قلــب
و جــدا شــدن گردش خون سرخرگی و سیاهرگی در
روز هشتم پس از انکوباسیون ،تیمار شبکه عروقی در
این روز انجام پذیرفت.
بدین منظور تخم مرغ ها در  6گروه  0تایی به
ترتیب زیر به صورت تصادفی تقسیم شدند.
گروه شاهد(بدون تیمار و نگهداری در شرایط طبیعی)
گروه شاهد آزمایشگاهی(تیمار با نرمال سالین)
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گروه تجربی (0تیمار با نانوذرات  ZnOسنتز شده توسط
عصاره آبی ریشه گیاه انجبار با غلظت  0333میکروگرم
بر میلی لیتر)
گروه تجربی (0تیمار با نانوذرات  ZnOسنتز شده توسط
عصاره آبی ریشه گیاه انجبار با غلظت  0333میکروگرم
بر میلی لیتر)
گروه تجربی (0تیمار با نانوذرات  ZnOسنتز شده توسط
عصاره آبی ریشه گیاه انجبار با غلظت  033میکروگرم
بر میلی لیتر)
و گروه تجربی (4تیمار با نانوذرات  ZnOسنتز شده
توسط عصاره آبی ریشه گیاه انجبار با غلظت 003
میکروگرم بر میلی لیتر)
غلظت های مورد استفاده در این پژوهش بر اساس
تست های اولیه گذاشته شده و نتایج به دست آمده
انتخاب شدند .در روز هشتم بعد از باز شدن پنجره ها و
اضافه شدن اسنفج ژالتینی نمونه ها توسط  03 μlاز
نانوذره مورد نظر تیمار شدند و نمونه شاهد آزمایشگاهی
با  03 μlنرمال سالین تیمار شد و مجدداً پنجره ها
توسط چســب و پـــارافین اســـتریل بســـته
شـــدند و تخم مرغ ها به انکوباتور برگردانده شد .در
روز دوازدهم انکوباسیون از تمامی نمونه ها ،شاهد،
شاهد آزمایشگاهی و گــروه هـــای تجـــربی ،0 ،4
 0و  0به کمک فتواستئومیکروســکوپ(KE-
 )S2015Bاز محـــدوده قرارگیری اسنفج تصاویری
گرفته شد و از آن جا که هر گونه اختالل در رگ زایی
بر میزان خون رسانی به جنین و رشد و نمو آن
تاثیرگذار است ،اندازه گـــیری وزن جنین ها با ترازوی
دیجـــیتالی و طــول فوق سری-نشیمنگاهی()CR
نیز با کولیس دیجیتالی صورت گرفت و سپس طول و
تعداد انشعابات عروقی همه نمونه ها با توجه به ساختار
وسیع پرده کوریوآالنتوئیک توسط  4مربع به ابعاد
 0/0×0/0سانتی متر مربع بر روی تصویر مانیتور با نرم
افزار  Image Jمحاسبه شد .داده ها توسط نرم افزار
آمــاری  SPSSنســـخــه  06و آزمون آماری
 ANOVAتحلـــیل گـــردیدند .در این مطالعه نتایج
با  P<0.05معنی دار در نظر گرفته شد.
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یافته های پژوهش

بررسی میانگین مجموع تعداد انشعابات عروق در
پرده کوریوآالنتوئیک جنین جوجه :مقایسه میانگین
مجموع تعداد عروق در پرده کوریوآالنتوئیک جنین
جوجه در گروه شاهد( )7/066±3/003با شاهد
آزمایـــــشگاهی ( )6/703±0/33اختــالف معنـــی
داری نشــان نداد .هم چنین مقایسه میانگین مجــموع
تــعداد عروق پرده کوریوآالنــتوئیـــک جنــــین
جــوجه در غلـــظــت
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غلظت بر حسب میکروگرم بر میلی لیتر

نمودار شماره  .1مقایسه میانگین( )mean ±SDمجموع تعداد انشعابات عروقی در سطح
پرده کوریوآالنتوئیک جنین جوجه در گروه های تیمار با  ZnOو شاهد
()*P<0.05, **P<0.01

 )00/040±3/787 mm(003 μg/mlو 033 μg/ml
( )00/367±3/790mmبا گروه شــاهد اختـــالف
معنی داری نشــان نــــداد .مقایســـه میانگین طول
انشــعــــابـات عـــروقــــی در غـــلـــــظــــت
 )00/083±3/879 mm(0333μg/mlو 0333μg/ml
( )00/490±3/894 mmبا گروه شــاهد کاهـــش
معنی داری را نشان داد(.)P<0.001

بررســی طــول انشــعابات عـــروقی در پرده
کوریوآالنتوئیک جنین جوجه :مقایسه میانگین طول
انشعابات عروقی پرده کوریوآالنتوئیک جنین جوجه در
گروه شاهد( )00/043±3/040با شاهد آزمایشگاهی
( )00±3/600اختالف معنی داری نشان نداد .هم چنین
مقایــسه میانــگین طول انشعابات عروقی در پرده
کوریـــوآالنـــتوئیــک جنیــن جــــوجه غلــــظت
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 )6/033±0/040( 003 μg/mlو غـــــلـــظــــــت
 )0/000±3/088(033 μg/mlبا گــروه شــاهد
کاهش معنی داری را نـــشان نــــداد .مـــقایــــسه
میــانــگـین مجـمـــوع تـــعــداد عـــروق
پــــرده کوریـــوآالنـــتوئیـــک جــنیـــن
μg/ml
غلـــــظـــت
در
جـوجــه
 )4/003±3/660(0333و غــلــــظـــت μg/ml
 )0/703±3/400(0333بــــا گروه شـاهد کاهش
معــــنی داری را نـــشـــان داد.
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نمودار شماره  .2مقایسه میانگین( )mean±SDمجموع طول انشعابات عروقی در سطح پرده کوریوآالنتوئیک
جنین جوجه در گروه های تیمار با  ZnOو شاهد()***P<0.001

 )0/004±3/000 g(033 μg/mlو 0333 μg/ml
( )0/649±3/430gبا گروه شاهد اختالف معنی داری
را نــشان نــداد .مقایــســـه میـــانگــــین وزن در
غلــظــت  )0/008±3/006 g(0333 μg/mlبا گروه
شــــاهد کاهــــش معنــــی داری را نــــشــان
داد(.)P<0.05

بررسی وزن جنین جوجه :مقایسه میانگین وزن
جنیــن جوجــه بر حـــسب گرم در گـــروه شاهد
( )0/400±3/400gبا شـــاهد آزمایشــــگاهـــی
( )0/093±3/003gاختالف معنی داری نشان نداد .هم
چنین مقایسه میانگین وزن نمونه های تیــمار با ZnO
در غــــلـــظــــت ،)0/086±3/040 g(003 μg/ml
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نمودار شماره  .3مقایسه میانگین( )mean±SDمجموع وزن جنین جوجه بر حسب گرم در
گروه های تیمار با  ZnOو شاهد()*P<0.05
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بررسی طول سری-دمی  CRجنین جوجه :مقایسه
میانگین طول سری-دمی  CRجـــنین جــــوجه در
گــــروه شاهــــد( )43/080±0/307 mmبا شــاهد
آزمایشــگـــاهی( )40/307±0/700 mmاخـــتـالف
معنی داری نشان نداد .هم چنین مقایسه میانگــین
طــول ســری-دمـــی  CRجــنیـــن جــــوجه
غـــلظـــت  )08/963±0/674mm(003 μg/mlو
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نمودار شماره  .4مقایسه میانگین) )mean±SDطول سری-دمی  CRجنین جوجه
در گروه های تیمار با  ZnOو شاهد()*P<0.05

بررسی مورفولـــوژی رگ هـــای خونی در پرده

ریشه گیاه انجبار توانسته میزان رگ زایی را در پرده

کوریوآالنتوئیک جنین جوجه :همان طور که از تصاویر

کوریو آالنتوئیک جـــنین جــــوجه در مـــقایســه

گرفته شده زیر فتواستئومیکروسکوپ مشخص است

با نمونه های شاهد و شــــاهد آزمایشـــگاهی

افزایش غلظت نانوذرات  ZnOسنتز شده با عصاره آبی

کـــاهش دهد.
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 )08/803±0/800mm( 033μg/mlبـــا گـــــروه
شـــاهد اخـــتالف معنی داری را نشان نـــداد.
مقایـــســــه میـــانگـــــین طــــول ســـــری-
دمـــــی  CRدر غـــلـــــــظـــت هـــــــای
 )04/007±0/008mm(0333 μg/mlو 0333μg/ml
( )09/607±0/799 mmبا گروه شـــاهد کاهــش
مـعـنی داری را نـــشان داد(.)P<0.05
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پرده کوریوآالنتوئیک در مقایسه با گروه شاهد و شاهد آزمایشگاهی

بحث و نتیجه گیری
مطالعه حاضر نشـــان می دهـــد که نــانوذرات
اکسیدروی تهیه شده به روش سبز از عصاره آبی ریشه
گیاه انجـــبار می توانند به طور معنــــی داری میزان
رگ زایی بر پرده کوریوآالنتوئیک تخم مرغ را تحت
تاثیر قرار داده و این روند را کاهش دهند .با وجود بهره
برداری فراگیر از نانوذرات  ZnOو تولید روز افزون
نانوذرات اکسیدروی و کاربـــردهـــای مفید آن در
سیستم های بیولوژیک ،تاکنون مطالعات اندکی در
زمیــنه اثر ضد رگ زائی نانوذرات  ZnOبه عنوان
هدفی در مهار سرطان انجام شده است ،به همین جهت
در این مقاله اثر نانوذرات اکسیدروی سنتز شده با
عصاره آبی ریشه گیاه انجبار را بر مهار رگ زایی در
مدل پرده کوریوآالنتوئیک تخم مرغ های جنین دار
مورد بررسی قرار گرفت .مطالعات مختلف نشان داده
است که نانوذرات اکسیدروی می توانند به دلیل اندازه
کوچکشان از دیواره عروق خونی عبور نمایند و وارد
جریان خون شده و اثرات خود را بر روی بافت های
مختلف القاء نمایند( .)06اثرات نانوذرات اکسیدروی
سنتز شده به روش سبز بر میزان رگ زایی در پرده
کوریوآالنتوئیک تخم مرغ جنــین دار نشـــان می
دهد که این ترکیب بعد از انجام مطالعات بیشتر توانایی
استفاده شدن به عنوان یک ترکیب مهارکننده رگ زایی
پاتولوژیک را داراست .نتایج این مطالعه نشان می

دهـــد که استـــفاده از رقت های کمتر این ترکیب
اثر معنی داری بر روی میزان رگ زایی و کاهش آن در
پرده کوریوآالنتوئیک ندارد اما با باال رفتن میزان غلظت
نانوذرات اکســیدروی مـــیزان رگ زایی کاهش پیدا
می نماید به نحوی که در غلظت های  0333 μg/mlو
 0333موجب کاهش معنادار در تعداد و طول انشعابات
عروقی نسبت به گروه شاهد گردید .یکی از فرضیات
مطرح شده در زمینه اثرات کاهنده رگ زایی توسط
نانوذرات اکسیدروی تولید شده با استفاده از عصاره آبی
ریشه گیاه انجبار بر روی پرده کوریوآالنتوئیک تخم
مرغ جنیـــن دار می تـــوانـــد مربـــوط به
تاثیـــرات سیتوتوکسیک این ترکیب بر ســـلول های
اندوتلیال پوشاننده سطح داخلی عروق باشد .مطالعات
مختلف نشان می دهـــد جهــت رگ زایی سلول
های اندوتلیال در گام ابتدایی می بایست تحت تاثیر
فاکتورهای مختلف از جمله  VEGFتکثیر شوند و در
مراحل بعدی با از دست دادن هسته و ایجاد ساختار
لوله مانند سبب گستـــرش رگ زایی شـــوند( .)07در
صــــورتی که غلظت های باالی نانوذرات اکسیدروی
بتواند سبب مهار و از بین رفتن سلول های اندوتلیال
تحریک شده جهت تولید و ساخت عروق جدید شود
احتماالً می تواند سبب مهار رگ زایی و تاثیـــرات
مهاری بر رشد و پیشرفت تومــــورهای سـرطـــانی
45
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گردد .از دیدگاهی دیگر در صورتی که نانــوذرات
اکسیدروی بتوانند سبب ایجاد و القای آپوپتوز در سلول
هــای اندوتلیال عروق شوند نیز می توانند از رگ زایی
ممانعت به عمل آورند .در مطالعه انجام شده در مورد
بررسی اثرات نانوذرات اکسیدروی بر سلول های
اندوتلیال آئورت در انسان نشان داده شده است که این
نانوذرات می توانند در غلظت های  03میکروگرم در
میلی لیتر سبب مــرگ  03درصـــد از سلول های
اندوتلیال پوشاننده سطح داخلی عـــروق خونـــــی
شوند( .)08نانوذرات اکسیدروی به دلیل اندازه و سطح
اتصالی که دارند به غشای سلول های اندوتلیال
چسبیده و وارد سلــــول می شوند لذا تماس سلول با
میزان کمتر این نانوذرات نیز می تواند در القای آپوپتوز
در این سلول ها موثر باشد .این نانوذرات می تواند با
القای گونه های فعال اکسیژن( )ROSسبب تغییر در
تعادل اکســـیدان ها و آنتی اکسیدان های ســــلولی
شوند و بدین ترتیب مسیرهای آپوپتوز را فعال
نماید( .)09در مـــطالعــات مختلف نشان داده است
که نانوذرات دارای هســـته فلـــزی می تواننـــد با
فعال نمودن کاســپازهای  0و  9سبـــب راه
انـــدازی آبشــارهای کاسپازی و در نهایت فعال شدن
مسیرهای مرگ سلولی شوند( .)03هم چنین مطالعات
دیگری نشان داد که نانوذرات اکسیدروی پس از ورود
به سلول با فعال نمودن ،تولید پروتیئن های درگیر در
فرایند التهـــاب از جمـــله سایتوکاین های التهابی و
اینتـــرلــوکین ها از جمله اینــــترلوکین  0و  6و
نـــیز پروتئین های  ICAMو  VCAMموجب تغییر
در بیان ژن ها و در نهایت آپوپتوز سلول های اندوتلیال
و مرگ این سلول ها می شود(.)08
در بررسی های انجام شده تـــــوسط  Oikawaو
همکاران در سال  0300نشان می دهد که نانوذرات
اکسیدروی می توانند بر تشکیل عروق خونی اثرات
مهارکنندگی داشته باشد( .)00در این مطالعه نشان داده
شده است که نانوذرات اکسیدروی می توانند سبب
تحریک روند آپوپتوز شده و سلول های اندوتلیال را از
بین ببرند .یکی از مهم ترین پروتئین های درگیر در
روند رگ زایی  VEGFو گیرنده آن  )00( VEGFRو
 CXCR4می باشـــند( .)00در مطـــالعه  Oikawaو
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همکاران مشخص گردید که نانــوذرات اکسیــدروی
می توانند به طور معنی دار سبب کاهش بیان ژن های
کــدکنـــنده پروتئـــین های  VEGFR ،VEGFو
 CXCR4شود( .)00در مطالعه انجام شده بر روی
اثرات نانوذرات اکســـید منـــگنز بر رگ زایی در
پـــرده کوریوآالنتوئیک تخم مرغ جنین دار نیز
مشخص گردید که یکی از مهم ترین اثرات نانوذرات
دارای هسته فلزی برهم زدن تعادل اکسیدان ها و آنتی
اکسیدان های سلولی و نیز فعال شدن مسیرهای پیام
رسانی مرتبط با آپوپتوز و در نهایت مهار رگ زایی از
طریق غیرفعال نمودن سلول های اندوتلیال مفروش
کننده جدار داخلی عروق است(.)04
در پژوهش های بـــسیاری همسو با آزمایش حاضر،
اثرات ضد رگ زایی نانوذرات مورد مطالعه قرار گرفته
است به عنوان مثال بررسی ها بر روی نانوذرات طال
نشان داده است که این نانوذرات با مهار فاکتور رشد
اندوتلیال عروقــــی( )VEGFباعث کاهــــش تکثیر،
مهاجرت و کاهش تشکیل رگ شده و هم چنین با
بلوکه کردن مسیرهای سیگنالینگ توانسته اثر مهاری
بر روی آنژیوژنز داشته باشد( .)00در تحقیقات دیگری
در سال  0300اثر نانوذرات نقره سنتز شده با عصاره
گیاه روی پرده کوریوآالنتوئیک جنین جوجه مورد
بررسی قرار گرفت و نشان داد که نانوذره نقره سنتز
شده به روش سبز در گروه های تیمار شده قادر به
کاهش تعداد و طول عروق خـــونی و به دنبــال آن
کاهــش رگ زایـــی می باشد( .)06که هم راستا با
نتایج به دست آمده از نانوذرات اکسیدروی سنتز شده به
روش سبز بر رگ زایی در این مقاله می باشـــد .با
تــــوجه به مکانیسم های مورد اشــــاره می توان
نشان داد که نانوذرات دارای هســـته فلزی از
جمــــله نانوذرات اکسیدروی احتماالً می توانند از
طریق تاثــیر بر تعـــادل اکـــسیدان و آنتی اکسیدان
های مختلف داخل سلولی و نیز تاثیر بر میزان بیان ژن
های مرتبط با آپوپتوز سبب مهار رگ زایی شوند .به
عبارت دیگر اگر چه بسیاری از مطالعات انجام شده
برای بررسی اثرات نانوذرات اکسیدروی بر روی مدل
های حیـــوانی و سلــول های موجود در محیط های
برون تنی صورت گرفته است اما محققان نشان داده اند
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که این نتایج قابل انطباق به سلول های پستانداران و
انسان نیز است( .)07در مطالعه جاری استفاده از غلظت
های  0333و  0333میکروگرم در میلی لیتر از نانوذرات
اکسیدروی تهیه شده با روش سبز و دوست دار محیط
زیست از عصاره آبی ریشه گیاه انجبار نشان داد که می
تواند سبب کاهــش در اندازه جنین جوجه های مورد
مطالعه گردد .یافته ها نشــان می دهد که نانوذرات
اکسیدروی با اثر بر رگ زایی و ممانعت از آن سبب
کاهش دسترسی جنین به مواد غذایی شده و با محدود
نمودن این منبع رشد وزن جنین ها دچار کاهش می
شود .این کاهش اگر چه در سایر گروه ها نیز دیده شد
اما در صورت افزایش تعداد نمونه ها ،احتـــمال معنادار
شــــدن اثرات نـــانوذرات اکـــسیدروی در غلظت
های کمتر بر روی وزن جنین جوجه ها نیز افزایش پیدا
می کرد .نتایج به دست آمده از اثرات نانوذرات
اکسیدروی بر روی جنین های تخم مرغ های مورد
آزمایش در راستای نتایج به دست آمده در مطالعه
علیپور می باشــد .در بررسی های علیپور و همکاران
در سال  0094با بررسی اثرات نانوذره اکسیدروی بر
وزن جنین های موش سوری به این نتیجه رسیدند که
با افزایش غلظت های مختلف نانوذره در مقایسه با
گروه کنترل کاهش یافت و هم چنین با افزایش غلظت
نانوذره اثرات سمی آن نیز افزایش یافت که هم راستا با
نتایج این پژوهش است( .)08به طور کلی نانوذرات
اکسیدروی می تـــوانند روند رگ زایی را با تاثیـــر بر
مسیرها و مولکول های مختلف تحت تاثیر قرار داده و
این فرایند را مهار نمایند .اگر چه مطالعاتی هم وجود
دارد که نشان می دهد نانوذرات اکسیدروی سبب
افزایـــش رگ زایی می شود( )09می بایست توجه
نمود که یکی از مهم ترین تفاوت ها در این مورد

تفـاوت در نوع سنتز نانوذرات اکسیدروی می باشد که
احتماالً باعث تاثیر متـــفاوت
نانوذرات اکسیدروی بر مکانیسم ها و مسیرهای پیام
رسانی سلولی می شود .بررسی ها از دیدگاه بیوشیمیایی
بر روی ریشه گیاه انجبار نشان داده که عصاره ریشه
گیاه انجبار دارای ترکیبات ثانویه غیرســمی از جـــمله
ترکیبات فنولی ،تانن ها ،مواد آلبومینوئیدی ،اگـــزاالت
کلســـیم ،اسید اگزالیک و ویتامین  Cاست که باعث
تاثیرات آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی عصاره ریشه
گیاه انجبار شده است ،هم چنین به عنوان گیاهی
درمانی در طب سنتی مطرح است که می تواند خواص
درمانی متفــــاوتی از جــمله مهــار خونــریزی ها و
تاثیرات ضـــدالتهابی در بدن داشته باشد( .)03با توجه
به مطالب ارائه شده می توان احتمال داد که استفاده از
عصاره ریشه گیاه انجبار در سنتز نانوذرات اکسیدروی
به روش سبز می تواند سبب تقویت خصوصیات ضد
رگ زایی شود .به طور کلــی می توان نتیجه گرفت
که غلـــظت های مشخصی از نانوذرات  ZnOسنتز
شده با عصاره آبی ریشه گیاه انجبار باعث کاهش
تشکیل رگ های خونی در ناحیه تیمار شده روی پرده
کوریوآالنتوئیک جنین جـــوجه می شود و می توان از
نانوذرات  ZnOجهت تحقیقات بیشتر به منظور درمان
بسیاری از بیماری های مرتبط با آنژیوژنز از جمله
سرطان ها استفاده کرد.
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Abstract
Introduction: Angiogenesis is a dynamic
procedure that plays a key role in
physiological and pathological conditions
such as tumor growth. Today, the green
synthesized nanoparticles are applied for
cancer treatment due to their antiangiogenic properties. In the green method,
the plant extract is used for metal ions
exchange into a nanoparticle as an
economic
and
environmental-friendly
procedure. In the present study, the antiangiogenic effects of green ZnO
nanoparticles synthesized by Persicaria
bistorta root extract were evaluated.

of ZnO were assessed. The obtained data
was analyzed using the SPSS software and
ANOVA statistical test. The P<0.05 was
regarded as a significance.
Findings: The obtained data showed that
the 1000 and 2000 μg/ml of green
synthesized ZnO nanoparticles significantly
decreased the number and length of
chorioallantoic membrane vascular splits
(P<0.001), weight and size and the head to
tail length of the chicken’s embryos in
comparison to the normal controls
(P<0.05).

Materials & Methods : As to investigate the
anti-angiogenic effects of green synthesized
ZnO nanoparticles, 30 Ross eggs were
randomly divided into 6 groups including
the control ,laboratory control, and 4
experimental groups treated by 250, 500,
1000, and 2000 μg/ml ZnO nanoparticles.
On the day 12 after incubation, the effects

Discussion & Conclusion: Our results
demonstrated that the green ZnO
nanoparticles synthesized by aqueous
Persicaria bistorta root extract restricted
the angiogenesis.
Keywords:
Angiogenesis,
Chorioallantoic membrane
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