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چکیده
امروزه خواص ضد رگزايي فرآوردههاي گياهي مورد توجه محققان قرار دارد .نانو ذرات نقره ( )AgNPsسنتز شده به روش
سبز و اسكوپولتين داراي خواص ضدرگزايي هستند .در مطالعه حاضر كاربرد توام اين دو ماده بر رگزايي در پرده
كوريوآالنتوئيک جنين جوجه بررسي گرديد .در اين پژوهش تجربي آزمايشگاهي تخم مرغهاي نطفه دار به گروه شاهد و
گروههاي تجربي شامل نمونههاي تيمار شده با نانو ذرات نقره (100،50µg/mlو ،)150اسكوپولتين (50 ،25µg/ml
و ،)100گروه هم افزايي شامل  50 µg/mlنانو ذرات نقره و  25.µg/mlاسكوپولتين تقسيم شدند .روز هشتم انكوباسيون
تيمار بر روي اسفنج ژالتيني انجام شد و روز دوازدهم پس ازعكس برداري ،تعداد و طول انشعابات عروقي ،طول فرق
سري-نشيمنگاهي ،وزن جنينها و سطح هموگلوبين عروق خوني ثبت و با شاهد مقايسه گرديد .دادهها توسط نرم افزار
 ،SPSS -16آزمونهاي واريانس يک طرفه  ANOVAو آزمون تعقيبي  Tukeyدر سطح معنيداري P>0/05.تجزيه و
تحليل گرديد .يافتهها نشان داد نانو ذارت نقره و اسكوپولتين ،وابسته به دوز منجر به كاهش تعداد و طول عروق خوني و
سطح غلظت هموگلوبين خون در نمونههاي تيماري مي شود .بكارگيري توام غلظتهاي  50µg/mlنانو ذرات نقره و
غلظت  25µg/mlاسكوپولتين كه بر روند آنژيوژنز بي تاثير بودند ،كاهش معني دار رگ زايي را نشان دادند (.)P>0/05
بكارگيري توام نانوذرات نقره و اسكوپولتين باعث تقويت اثر ضدرگزايي آنها شده و مي تواند به عنوان يک زمينه مطالعاتي
مهم جهت شناسايي راههاي درماني موثر مورد توجه قرار گيرد.
کلیدواژهها :آنژيوژنز،اسكوپولتين ،پرده كوريوآالنتوئيک ،نانو ذره نقره.

مقدمه

و شرایط پاتولوژیک مانند رشد تومور و متاستاز امری

آنژیوژنز،به معنی تشکیل عروق جدید از رگهای

حیاتی محسوب میشود ] .[17در آنژیوژنز نرمال

قبلی است که در شرایط فیزیولوژیک مانند تولید مثل

تعادل بین فاکتورهای القا کننده و مهار کننده وجود
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دارد که در صورت برهم خوردن این تعادل ،شرایط

جمله ،عصاره گیاه مریم گلی ،اکالیپتوس ،آلوئه ورا،

برای بروز برخی بیماریها نظیر رتینوپاتی دیابتی،

زیره سیاه و  ...به سنتز این نانو ذرات پرداخته شده

آرتریت روماتوئید ،انواع سرطانها و تومورها به وجود

است،از این میان گیاه بومادران با نام علمی" Achillea

میآید] .[7امروزه افزایش مقاومت به درمانهای رایج

 "biebersteiniiدارای خواص دارویی و درمانی

در سرطانها مسئلهساز شده است ،به طوریکه مقاومت

مختلف از جمله خواص آنتی باکتریال ،آنتی اکسیدانی،

سلولهای سرطانی نسبت به داروهای شیمیایی منجر

ضد اسپاسم و ضد التهاب است که بومی اکثر مناطق

به کاهش پاسخ این سلولها نسبت به دارو و در

ایران میباشد] .[2نتایج مطالعهی  Alenadو همکاران

نهایت منجر به شکست اقدامات درمانی میگردد،

بر روی خواص ضد سرطانی عصاره گیاه بومادران بر

بنابراین تحقیق و توسعه به منظور افزایش اثربخشی

روی الین سلولی  K562نشان دهندهی پتانسیل درمانی

داروها و کاهش اثرات جانبی آنها از اهمیت زیادی

این گیاه از طریق القاء تمایز ،مهار چرخهی سلولی و

برخوردار میباشد] .[13مهار رگ زایی در تومور

آپوپتوز در سلولهای سرطانی بوده است] [1و در این

میتواند روش مناسبی برای غلبه بر مقاومت دارویی

مطالعه از عصاره ی گیاه بومادران زرد جهت تولید و

در انواع سرطانها باشد و تاکنون مطالعات زیادی

پوششدهی نانو ذرات نقره استفاده شد .همچنین

جهت بررسی اثرات ضد رگ زایی مواد مختلف انجام

مطالعات زیادی بر روی اثر ترکیبات فنولیک بر

گرفته است]  .[19پیشرفت سریع نانو تکنولوژی و

پیشگیری و درمان سرطانها انجام شده است ،از جمله

تنوع کاربردهای آن موجب استفاده وسیعی از مواد با

کومارینها که امروزه با استفاده از مشتقات آنها،

ابعاد نانو گردیده است].[20گفته میشود ،نقره در ابعاد

سمیت سلولی را کاهش و اثر درمانی آن را افزایش

نانو دسترسی بیشتری به بافتها ،سلولها و

دادهاند ،یکی از این مشتقات مادهای به نام اسکوپولتین

مولکولهای بیولوژیک بدن موجودات زنده دارد و تا

است که با مهار سلولهای اندوتلیال از طریق مهار

کنون اثرات ضد التهاب ،ضد سرطان ،و آنتی اکسیدانی

مسیرهای  ERK1/2و فسفوریالسیون پروتئین کیناز

آن به اثبات رسیده است] .[14از طرفی سنتز نانوذرات

فعال شده با میتوژن که در رگزایی نقش محوری ایفا

نقره با روشهای زیست سازگار با ویژگی امکان تولید

میکنند ،موجب مهار مهاجرت سلولهای اندوتلیال و

آسان در مقیاس باال بدون نیاز به استفاده از ترکیبات

تشکیل لوله می شود ،در نتیجه انتظار میرود این ماده

سمی ،دما و فشار باال،موجب باال رفتن اهمیت استفاده

به عنوان مهار کنندهی خاص آنژیوژنز کاندایدی

از آنها در درمانهای انسانی شده است ] .[18در

مناسبی برای درمان بیماریهای مرتبط با رگزایی از

پژوهشهای انجام شده اثرات ضد توموری نانو ذرات

جمله سرطان باشد].[15از این رو در تحقیق حاضر از

نقره سنتز شده به روش زیستی در برابر برخی از

دو ماده ی نانوذرات نقره سنتز شده به روش سبز با

داروهای شیمیایی به اثبات رسیده است ] .[18در

پوشش عصاره گیاه بومادران زرد و اسکوپولتین با منشا

سالهای اخیر سنتز نانو ذرات نقره به روش زیستی

گیاهی ،با هدف اثر بخشی بیشتر و کاهش عوارض

توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است

جانبی ،با در نظر داشتن کمترین غلظت مورد استفاده،

و تا به حال با بهره گیری از گیاهان دارویی متنوعی از
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به اثرات توام این دو ماده بر آنژیوژنز در پرده ی

میلی موالر دور از نور مخلوط شدند ،تغییر رنگ

کوریوآالنتوئیک جنین جوجه پرداخته شده است.

محلول از زرد کم رنگ به قهوهای نشان دهنده آغاز
سنتر نانو ذرات نقره میباشد.

مواد و روشها:
این پژوهش تجربی آزمایشگاهی در مرکز
تحقیقات بیولوژی کاربردی تکوین جانوری دانشگاه
آزاد اسالمی مشهد در سال 1395انجام شد ،از تخم
مرغهای نطفهدار نژاد  Rossبه عنوان مدل آزمایشگاهی
استفاده گردید .تخممرغهای نطفهدار ازشرکت
مرغداران طوس مشهد تهیه شدند .گیاه بومادران زرد
نیز با شماره هرباریومی  34516در هر بار یوم دانشگاه
فردوسی مشهد شناسایی گردید .اسکوپولتین خالص
نیز از شرکت سیگما تهیه گردید.
نانو ذرات نقره با پوشش گیاه بومادران در مرکز
تحقیقاتی بیولوژی کاربردی تکوین جانوری دانشگاه
آزاد اسالمی سنتز گردید و با روشهای بررسی طیف
نوری در محدوده نور فرابنفش-نور مرئی ،اندازه نانو
ذرات ،عکس برداری با میکروسکوپ الکترونی گذاره
و طیف سنجی مادون قرمر شناسایی انجام شد.

مواد وروشها:

اندازهگیری نانو ذرات نقره:
اندازه متوسط نانو ذرات با استفاده از دستگاه DLS

) (Cordovan, Vaso particle, Franceتعیین گردید
قبل از اندازه گیری برای اطمینان از همگن بودن ذرات
نمونهها از سونیکت به مدت  5دقیقه استفاده گردید.

مطالعات طیفسنجی مادون قرمز

FT-IR

):(Fourier transform infrared
قبل از انجام آنالیز به منظور حذف هرگونه
باقیمانده توده زیستی آزاد و یا عصاره بدون اتصال به
سطح ،نانو ذرات نقره  3بار با آب مقطر شسته شدند،
سپس این نانو ذرات در  12000دور بر دقیقه به مدت
 15دقیقه سانتریفوژ شد ،سپس با دستگاه انجماد
خشک پودر شدند .نانو ذرات نقره و پودر عصاره گیاه
بومادران با پودر  KBrمخلوط شدند طیف مادون قرمز
در محدوده  400 - 4000نانومتر برای عصاره گیاه
بومادران نانو ذرات سنتر شده بطور جداگانه ثبت
گردید.

تهیه نانوذرات نقره با پوشش عصاره گیاه بومادران
زرد و شناسایی آنها:
بدین منظور  5گرم از گیاه بومادران زرد با 100
میلی لیترآب مقطر دو بار استریل مخلوط گردید و

بررسی اثرات ضد رگزایی نانو ذرات نقره با
پوشش گیاه بومادران زرد بر پرده کوریوآالنتوئیک
جنین جوجه

رویها تپلیت قرار داده شد تا بجوشد ،سپس این

تعداد 80عدد تخم مرغ نطفه دار نژاد راس به

عصاره باکاغذ صافی واتمن شماره  1صاف گردید و

صورت تصادفی در 8گروه آزمون به صورت تصادفی

در دمای  4درجه سانتیگراد برای استفادههای بعدی

و مساوی شامل گروه شاهد ،سه گروه تجربی نانو

نگهداری شد .جهت سنتر نانو ذرات نقره  1000میکرو

ذرات نقره (با غلظتهای100، 50 µg/ml.و  )150و

لیتر از عصاره مذکور با 100میلی لیتر نیترات نقره 5

سه گروه تجربی اسکوپولتین (با غلظتهای،25 µg/ml
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 50و  )100و یک گروه تجربی هم افزایی (تیمار با

اندازهگیری محتوی هموگلوبین نمونهها با روش

غلظت  50 µg/mlنانوذرات نقره و 25.µg/ml

درابکین:

اسکوپولتین) تقسیم شدند ،تخم مرغهای نطفه دار در

در روز دوازدهم انکوباسیون پس ازعکسبرداری از

دستگاه جوجه کشی ( )Cocks, netherlandدردمای

نمونهها ،پرده کوریوآالنتوئیک نمونهها جدا و به یک

 38درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی  65درصد قرار

پلیت انتقال داده شد ،سپس توسط قیچی تمام عروق

گرفتند ،در روز دوم انکوباسیون در شرایط کامال

پاره شدند ،پس از آن به مدت  10دقیقه توسط دستگاه

استریل ایجاد شده توسط هود المینار)(Telstar, Spain

هموژنایزر همگن سازی شد ،سپس  24مایکرولیتر از

با تکنیک پنجره بخشی از پوسته تخم مرغها برداشته

محلول حاصل به اپندروف حاوی  3میلی لیتر معرف

شد ،سپس به وسیله چسب زخم و پارافین استریل

درابکین افزوده شد و در ادامه به مدت  10دقیقه با

(پارافین فارا ،ایران) پنجرهای در یک طرف تخم مرغها

سرعت  5000دور در دقیقه سانتریفیوژ انجام شد،

ایجاد گردید ،وسپس به انکوباتور برگردانده شدند ،در

سپس محلول شفاف رویی رابه پلیت  96خانه انتقال

روز هشتم انکوباسیون یک اسفنج ژالتینی (متشکل از

دادیم ومیزان جذب نوری آن توسط دستگاه

محلول آگار در نرمال سالین ،و سفیده تخم مرغ با

اسپکتروفتومتر ( )Epock ,USدر طول موج 546

نسبت مساوی) بر روی پرده کوریوآالنتوئیک نمونهها

نانومتر قرائت گردید] .[11وعدد بدست آمده برای

قرار داده شد و تیمار نمونهها بر روی این اسفنجها با

محاسبه ی غلظت هموگلوبین در عدد ثابت 36/8

غلظتهای  100 ،50 µg/mlو  150از نانو ذرات نقره

ضرب شد ،چرا که سطح غلظت هموگلوبین با عروق

و غلظتهای  50 ،25.µg/mlو  100از اسکوپولتین و

تشکیل شده رابطهای مستقیم داشته وبه عنوان معیاری

در گروه هم افزایی غلظت  50 µg/mlاز نانو ذرات

جهت سنجش تراکم عروق استفاده می شود.

نقره و  25 µg/mlاز اسکوپولتین انجام شد ،سپس
محل پنجرهها مجددا پوشانده شد و نمونهها به

در پژوهش حاضر اصول کار با جنین جوجه به
صورت استانداردهای آزمایشگاهی رعایت شد.

انکوباتور برگردانده شدند ،در روز دوازدهم
انکوباسیون از تمام نمونههای شاهد و تیمار با
غلظتهای

مختلف

نانو

ذرات

نقره

بررسیهای آماری:

توسط

دادههای کمی توسط نرم افزار ،SPSS-16

فتواسترئومیکروسکوپ تحقیقاتی ()Ziess ,Germany

آزمونهای واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی Tukey

در محدوده ی اسفنج ژالتینی عکسبرداری شد ،تعداد

در سطح معنی داری  P<0/05تحلیل گردیدو نمودارها

و طول عروق با نرمافزار  Image Jثبت گردید،

توسط  Excelرسم گردید.

همچنین وزن و طول فرق سری تا نشیمنگاهی جنینها
به ترتیب با ترازوی دیجیتال ()Sartorius ,Germany

نتایج:

وکولیس ( )AACO ,Chinaاندازه گیری شدند].[13

نتایج حاصل از شناسایی نانو ذرات نقره با پوشش
عصاره گیاه بومادران زرد و ویژگیهای آن:
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نتایج حاصل از بررسی اندازه نانو ذرات نقره نشان

نانو ذرات نقره با پوشش عصاره گیاه بومادران زرد با

داد که متوسط اندازه این نانو ذرات  12نانومتر است و

نمودار حاصل از عصاره گیاه بومادران زرد شباهت

دامنه پراکنش نانو ذرات بین  1تا  30نانومتر قرار

زیاد دارد این نتایج قرار گیری عصاره گیاهی بر سطح

داشت (شکل  .)1هم چنین نتایج حاصل از طیف

نانو ذرات را تایید نمود(شکل .)2

سنجی مادون قرمز نشان داد که نمودارهای حاصل از
B
B

C

A

شکل )a( :1تصاویر بدست آمده از میکروسکوپ الکترونی گذاره )b( .اندازه نانوذرات نقره سنتز شده به روش سبز

شکل  :2نمودارحاصل از طیف سنجی مادون قرمز ،در این تصویر نمودار  aنشان دهنده طیف عصاره گیاه بومادران می باشد در حالی که نمودار
 bطیف حاصل از نانوذرات نقره با پوشش عصاره گیاه بومادران را نشان می دهد ،شباهت دو طیف تایید پوشش سطحی نانو ذرات از جنس
عصاره گیاهی می باشد.
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بررسی اثرات کاربرد توام اسکوپولتین و نانوذرات نقره سنتز شده به روش سبز بر رگزایی  /زمانی عصمتی و همکاران

نتایج حاصل از بررسی طول و تعداد انشعابات

غلظتهای بیشتر از  25میکروگرم بر میلی لیتر منجر

عروقی در پرده کوریوآالنتوئیک جنین جوجه:

به کاهش معنیدار ( )P<0/05تعداد و طول عروق شده

نتایج حاصل از بررسی تعداد و طول عروق در

است.

پرده کوریوآالنتوئیک جنین جوجه در گروههای تیمار

با توجه به نتایج حاصل از بررسی تعداد و طول

با نانو ذرات نقره ،نشان داد که غلظتهای بیشتر از 50

انشعابات عروق ،غلظتهای  50میکروگرم در

میکروگرم بر میلیلیتر منجر به کاهش معنیدار

میلیلیتر از نانو ذرات نقره و  25میکروگرم در میلی

( )P<0/05تعداد و طول عروق شده است و همچنین

لیتر از اسکوپولتین جهت همافزایی استفاده گردید

در نمونههای تیمار با اسکوپولتین نشان داد که

(نمودار  ،1شکل ،3جدول.)1

شکل :3تصویر استرئو میکروسکوپی از پرده کوریوآالنتوئیک جنین جوجه در نمونههای تیمار با نانو ذرات نقره و اسکوپولتین :a :نمونه شاهد:
 b,c,dبه ترتیب گروه های تجربی تیمار با نانو ذرات نقره( ،)50 µg/mlاسکوپولتین ( )25 µg/mlو هم افزایی (اسکوپولتین  25 µg/mlو نانوذرات
نقره )50 µg/ml
جدول .1میانگین مقادیر متغیرها ی تعداد و طول انشعابات عروق خونی

گروه های تجربی()µg/ml

میانگین طول عروق ( p-Value )mmمیانگین تعداد انشعابات عروقی(p-Value )n

کنترل

10/23±0/53

_

8/45±1/18

_

اسکوپولتین()25

9.58±0/25

P>0/05

3/83±0/08

P>0/05

اسکوپولتین()50

7/49±0/25

P<0/01

3/77±0/08

P<0/05

اسکوپولتین()100

5/78±0/29

P<0/001

2/75±0/17

P<0/01

نانوذره نقره()50

9/54±0/20

P>0/05

5/83±0/11

P>0/05

نانوذره نقره()100

7/35±0/13

P<0/01

4/33±0/05

P<0/05

نانوذره نقره()150

6/55±0/22

P<0/001

3/66±0/26

P<0/01

هم افزایی(اسکوپولتین ،25نانوذره نقره)50

5/41±0/18

P<0/001

3/37±0/11

P<0/01
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نتایج حاصل از بررسی طول فرقسری -

درحالیکه کاهش معنیدار ( )P<0/05غلظت هموگلوبین

نشیمنگاهی و وزن جنینها:

در سایر گروههای تجربی نسبت به گروه شاهد به

در بررسی میانگین طول فرق سری -نشیمنگاهی

صورت وابسته به غلظت مشاهده شد (جدول .)2

جنینها برای گروه های نانو ذرات نقره با غلظت 50
و  100میکروگرم بر میلی لیتر و اسکوپولتین با غلظت

بحث:

 ،25µg/mlکاهش در سطح معنیدار مشاهده نگردید

امروزه به علت نقش کلیدی رگزایی در رشد

( .)P>0/05بقیهی گروههای تجربی در مقایسه با گروه

تومورها ،مهار کنندههای رگ زایی توجهات زیادی را

شاهد معنیدار ( )P<0/05بوده است.

در تحقیقات تجربی به خود جلب نموده است ،روند

همچنین در بررسی وزن جنینها در نمونه تجربی

آنژیوژنز وابسته به تکثیر ،اتصال ،مهاجرت و بلوغ

اسکوپولتین با غلظت  ،50 µg/mlکاهش در سطح

سلولهای اندوتلیال است ،بنابراین اکثر استراتژیهای

معنیدار مشاهده نگردید ( ،)P>0/05سایر گروههای

درمانی جهت تعدیل آنژیوژنز ،برمهار فعالیت

تجربی در مقایسه با گروه شاهد معنیدار ()P<0/05

سلولهای اندوتلیال متمرکز شده است] .[11هدف این

بوده است.

مطالعه بررسی پتانسیل ضد رگ زایی نانو ذرات نقره با
پوشش عصاره بومادران زرد و اسکوپولتین به تنهایی و

نتایج حاصل از بررسی میزان هموگلوبین خون

هم چنین در حالت کاربرد توام در پرده

توسط معرف درابکین:

کوریوآالنتوئیک جنین جوجه بود .بر اساس مطالعات

با توجه به نتایج بدست آمده از میزان هموگلوبین

گذشته عنوان شده است که تولید نانو ذرات نقره با

عروق خونی ،در نمونههای تجربی نانو ذرات نقره با

روشهای شیمیایی منجر به رسوب برخی عوامل

غلظت  50 µg/mlو اسکوپولتین با غلظت 25 µg/ml

شیمیایی بر سطح نانو ذرات میگردد که میتوانند در

کاهش در سطح معنیدار مشاهده نگردید (،)P>0/05

روند استفاده کلینیکی از آنها اختالالتی ایجاد

جدول .2میانگین غلظت هموگلوبین خون

گروه های تجربی()µg/ml
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میانگین غلظت هموگلوبین()µg/dl

p-Value

کنترل

3/62±0/21

_

اسکوپولتین()25

3/6±0/12

P>0/05

اسکوپولتین()50

3/55±0/32

P<0/01

اسکوپولتین()100

2/37±0/21

P<0/01

نانوذره نقره()50

2/65±0/19

P>0/05

نانوذره نقره()100

2/49±0/18

P<001

نانوذره نقره()150

2/36±0/61

P<0/001

هم افزایی(اسکوپولتین ،25نانوذره نقره)50

2/09±0/04

P<0/001
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نمودار :1میانگین تعداد و طول انشعابات عروق ،CR ،وزن جنین ها و
غلظت هموگلوبین عروق خونی در گروه های شاهد و تجربی  **P<0/01 ،* P<0/05و *** P<0/001

نماید] .[13به همین دلیل در بسیاری از مطالعات

پژوهشگران اثرات ضد رگزایی نانو ذرات نقره

جهت بررسی خاصیت ضد سرطانی نانو ذرات نقره

سنتز شده با استفاده ازعصاره گیاه مریم گلی ( Saliva

( )AgNPsاز روشهای سبز برای سنتز آنها استفاده

 )officinalisرا بر رگزایی در پردهی کوریو آالنتوئیک

گردیده است ،که با اتصال برخی از ترکیبات موجود

جنین جوجه بررسی و نتایج آنها نشان داده است که

در عصاره گیاه در حین سنتز به سطح نانوذرات تولید

نانو ذرات نقره مذکور موجب کاهش تعداد و طول

شده میگردد و فعالیتهای ذکر شده در مورد این نانو

رگها و همچنین کاهش طول فرق سری-نشیمنگاهی

ذرات را اصالح و بهبود خواهند داد] .[14اثرات ضد

( )CRو وزن جنینها نسبت به گروه شاهد میشود

سرطانی گیاه بومادران زرد در مطالعات متعدد مورد

] .[11همچنین در مطالعات دیگری نشان داده شده

توجه و بررسی قرار گرفته است ] ،[14لذا در مطالعه

است ،نانو ذرات نقره با بلوکه کردن سلولهای

حاضر نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه دارویی

اندوتلیال و با مهار فاکتور رشد اتدوتلیال عروقی

بومادران زرد سنتز گردید .نتایج نشان داد که نانو

( )VEGFاثرات ضدرگزایی خود را اعمال میکنند

ذرات نقره سنتز شده به روش سبز بصورت وابسته به

] Dubey .[15و همکاران نیز در سال  2010عنوان

غلظت منجر به مهار رگزایی در مدل پرده

نمودند که نانوذرات نقره با مهار فاکتور رشد اندوتلیال

کوریوآالنتئویک جنین جوجه میشود.

عروق موجب مهار رگزایی میشوند ] .[16نتایج
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پژوهش حاضر ،با مطالعات سایر پژوهشگران

نشان داد که اسکوپولتین با افزایش آپوپتوز و مهار

سازگاری دارد و به نظر میرسد نانوذرات نقره سنتز

چرخه سلولی منجر به مهار سلولهای اندوتلیال

شده به روش سبز از عصاره گیاه بومادران زرد باعث

میشود ] .[10نتایج مطالعات ذکر شده در ارتباط با

کاهش رگزایی در پرده کوریوآالنتوئیک جنین جوجه و

ویژگی ضد رگ زایی اسکوپولتین با نتایج حاصل از

مهار  VEGFو  FGFدر سلولهای اندوتلیال می شود.

مطالعه حاضر همسو بود .به عالوه در این مطالعه با

ماده دیگری که اثرات ضد رگزایی آن در این

هدف افزایش اثرگذاری و هم چنین کاهش اثرات

مطالعه بررسی گردید ،ماده فنولی اسکوپولتین بود که

جانبی ،غلظتهای غیر سمی نانو ذرات نقره بصورت

در پژوهش حاضر اثرات مهاری وابسته به غلظت آن

سینرژیک با اسکوپولتین برای مهار رگ زایی در مدل

بر رگزایی پرده کوریوآالنتوئیک جوجه اثبات گردید،

پرده کوریوآالنتوئیک جنین جوجه استفاده گردید.

اسکوپولتین با اثرات درمانی مختلف ،یک ترکیب

نتایج نشان داد که درگروه هم افزایی براساس شاخص

گیاهی مشتق شده از کومارینها است که تا به امروز

تعداد ،طول انشعابات عروق و غلظت هموگلوبین،

خواص ضد رگ زایی آن توسط محققین مورد ارزیابی

بیشترین میزان مهار رگزایی نسبت به گروه شاهد در

قرار گرفته است .بر اساس نتایج پژوهشگران این

پرده کوریوآالنتوئیک جنین جوجه رخ میدهد .الزم به

ترکیب اثرات خود را از طریق مهار مهاجرت و تشکیل

ذکر است در گروه هم افزایی (غلظت  50µg/mlنانو

ساختارهای لوله مانند توسط سلولهای اندوتلیال

ذره نقره و 25 µg/mlاسکوپولتین) بر اساس شاخص

اعمال می کند و در نهایت باعث آغار روند آپوپتوز در

تعداد انشعابات عروق میزان مهار رگزایی در مقایسه با

سلولهای اندوتلیال میشود ] .[16مطابق نتایج  Panو

گروه تجربی نانو ذره نقره در غلظت  50µg/mlبه

همکارانش در سال  2009اسکوپولتین بدون اثر

تنهایی و اسکوپولتین با غلظت  25 µg/mlبه تنهایی

سیتوتوکسیک موجب مهار مهاجرت و تشکیل لوله در

بیشتر بوده است .پس میتوان نتیجه گرفت ترکیب این

سلولهای اندوتلیال میشود ،و ازطریق فسفوریالسیون

دو ماده مهار رگزایی را به طور قابل توجهی نسبت به

مسیر  ERK1/2و  MAPK2اثرات ضد رگزایی خود را

کاربرد هر ماده به تنهایی افزایش میدهد.از طرفی بر

اعمال می کنند] .[10همچنین بر اساس نتایج  Panو

اساس یافتههای پژوهش  Asgarوهمکارانش در سال

همکاران درسال  2011اسکوپولتین ازطریق مهار FGF

 2015که از روش همافزایی ترکیب اسکوپولتین با

و قطع فسفوریالسیون گیرنده  VEGFقادر به کاهش

داروی معروف شیمیایی سیس پالتین استفاده کردند،

رگزایی میباشد] .[17در مطالعه  Khuda-Bukhshو

هر ماده به تنهایی موجب مهار رشد سلولها در فاز

همکارانش در سال  2010با استفاده از رده سلولی

 G1و  G0شده است ،اما در گروه همافزایی درصد

 A375مالنوما ،خواص ضد سرطانی اسکوپولتین مورد

باالتری از سلول ها دچار آپوپتوز شدند ،بنابراین نتایج

بررسی قرار گرفت ،آنها گزارش نمودند که

این گروه نشان داد که استفاده از اسکوپولتین موجب

اسکوپولتین باعث مهار سایکلین  D1و  Stat3و تنظیم

کاهش اثرات جانبی و دوز مورد استفاده از ترکیب

فاکتور  P53و کاسپاز  3در جهت پیش برد فرایند مرگ

شیمیایی سیس پالتین میشود] .[3در این مطالعه نیز

برنامهریزی شده میشود ،در واقع نتایج این گروه

به اثرات توأم اسکوپولتین به همراه یک ماده ی طبیعی
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 بر اساس پژوهشهای انجام شده.دیگر پرداخته شد
اثرات،قبلی نانو ذرات سنتز شده به روش زیستی
مهاری بیشتری نسبت به نانو ذرات تجاری بر روی
ردهی سلولهای سرطانی معده و فیبروبالست ریه
در پژوهش حاضر نیز احتماال بخشی.[18] داشته است
از اثرات مهاری نانو ذرات نقره به علت سنتز زیستی
 همچنین استفاده از نانو ذرات نقره سنتز.آنها میباشد
شده به روش سبز با پوشش داروی سیلیمارین منجر
به افزایش اثرات مهاری ضد رگزایی آن بر پرده کوریو
 که با نتایج،[8] آالنتوئیک جنین جوجه گردیده است
 نتایج نشان داد که.مطالعهی حاضر همسو میباشد
پتانسیل ضد رگزایی اسکوپولتین و نانو ذرات نقره در
 لذا استفاده،صورت استفاده هم زمان افزایش مییابد
هم زمان این دو ترکیب با منشاء گیاهی میتواند
کاندید مناسبی در مطالعات بیماریهای وابسته به
.آنژیوژنز از جمله سرطان قرار گیرد
:نتیجهگیری
 نانو ذرات نقره با،نتایج حاکی از آن بود
اسکوپولتین در یک الگوی وابسته به غلظت باعث
مهار رگزایی افزایش مییابد و نانو ذرات نقره در
غلظتهای پایین و غیرسمی به همراه اسکوپولتین
 لذا کاندیدای مناسبی.اثرات ضد رگزایی بهتری دارند
جهت انجام مطالعات بیشتر در بیماریهای وابسته به
.رگزایی نظیر سرطان میباشند
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