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Abstract 

Background: Angiogenesis is an important biological processes of new blood vessels in many 
pathological stages of development and embryo development occurs and a complex and dynamic 
phenomenon that is needed for development and other physiological processes. This study aimed to 
investigate the effect of alcoholic Ocimum basilicum leaf extract on angiogenesis chick chorioallantoic 
membrane is done. 

Materials and Methods: In this experimental study 40 Ross fertilized eggs were randomly 
divided into four groups: control, sham-exposed and experimental groups were divided. The second 
day of incubation the eggs window was opened. Eighth day of the alcoholic extract of basil doses of 
50 and 150 mg/kg on chick chorioallantoic membrane was injected. On day 12, embryos length and 
weight and chorioallantoic membrane (CAM) was photographed by photostereomicroscope Then the 
numbers and lengths of vessels in special area on CAM were measured with Image J. analyzed 
through by t-test and ANOVA (P<0.05).  

Results: The data does not show significant difference between embryos length and weight in 
sham compare to all experimental groups. In the study vessels number just with 150 mg/kg observed 
significant. 
Conclusion: Alcoholic extract of basil is an increase in the number of vessels and in this sense the 
healing and growth processes associated with them as well as effective. 

Keywords: angiogenesis, chorioallantoic membran, chick embryo, extract alcoholic Ocimum 
basilicum  
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  چکیده
هاي جدید، در بسیاري از مراحل رشد و نمو  ترین وقایع زیستی است که با تولید رگ زایی، از مهم  رگ:ه و هدفزمین

دهد و یک پدیده پیچیده و فعالی است که براي تکوین جنین و سایر وقایع فیزیولوژیکی مورد  جنینی و پاتولوژیک رخ می
بر آنژیوژنز پرده  Ocimum basilicum)(ی برگ گیاه ریحان این پژوهش با هدف بررسی اثرات عصاره الکل. نیاز است

  .   کوریوآالنتوئیک جنین جوجه انجام شده است
 گروه شاهد، شاهد 4طور تصادفی به ه  بRossدار نژاد   تخم مرغ نطفه40 در این مطالعه تجربی، تعداد :ها روشمواد و 

روز هشتم عصاره . ها پنجره ایجاد گردید سیون روي تخم مرغروز دوم انکوبا. آزمایشگاهی و دو گروه تجربی تقسیم شدند
روز دوازدهم، از پرده . بر روي پرده کوریوآالنتوئیک جنین جوجه تزریق شد) mg/kg (150 و 50الکلی ریحان با دوزهاي 

فزار کوریوآالنتوئیک توسط فوتواسترئومیکروسکوپ عکس برداري شد سپس تعداد و طول انشعابات عروقی توسط نرم ا
Image Jها به کمک آزمون آماري  داده. گیري گردید  اندازهtest t-و ANOVA 05/0(داري  در سطح معنی<p ( تجزیه

  .و تحلیل گردید
داري  هاي تیمار نسبت به گروه شاهد آزمایشگاهی تفاوت معنی ها و طول عروق در گروه میانگین قد و وزن جنین: ها یافته

  . مشاهده گردیدmg/kg (150(داري فقط در دوز  ررسی تعداد عروق معنیدر ب). <05/0p(را نشان نداد
گردد و از این نظر بر فرآیندهاي ترمیم و رشد و نمو  عصاره الکلی ریحان باعث افزایش تعداد عروق می: گیري نتیجه

  .چنین فرایندهاي وابسته به آنها موثر است هم
  جنین جوجه، عصاره الکلی ریحان آنژیوژنز، پرده کوریوآالنتوئیک، : کلیديگانواژ
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  مقدمه
 شیمیایی، داروهاي برخی جانبی اثرات به توجه با

 توجه مورد جانبی اثرات حداقل با دارویی گیاهان از استفاده
 اندوتلیال هاي سلول اولیه سازماندهی .)1(است گرفته قرار
 شده خوانده واسکولوژنز گردد می عروق ایجاد به منجر که
 .)2(ندارد وجود دیگري عروقی سیستم هیچ آن از قبل که

 اندوتلیال هاي سلول آن در که است فرآیندي واسکولوژنز،
 اندوتلیال هاي سلول سازهاي پیش از نو از تشکیل صورت به

 این طی در .)3(گردند می تشکیل دارند، نام آنژیوبالست که
 و ائتالف هم با و یابند می تکثیر ها آنژیوبالست فرآیند

 از پس .)4(کنند می ایجاد را رگی اولیه ساختارهاي
 یعنی دیگر فرآیندي طی در اولیه، رگی شبکه گیري شکل
 زنی جوانه با عروق شبکه )Angiogenesis( زایی رگ
 تکوین اند شده ایجاد قبل از که هایی رگ از جدید هاي رگ

 مرحله 10 آنژیوژنز فرایند براي کلی طور به .)6 ،5(یابد می
 این از مرحله چند یا یک که شود می گرفته نظر در متوالی
 آنژیوژنز دارنده باز یا محرك عوامل هدف تواند می مراحل

 )اکسیژن کمبود( هیپوکسی دچار ها بافت که هنگامی .باشد
 و سنتز به اقدام دیده آسیب هاي بافت این شوند، می

 این سپس .کنند می آنژیوژنیک فاکتورهاي رهاسازي
 روي بر واقع خود هاي گیرنده به اتصال با فاکتورها

 در .شوند می آنها شدن فعال به منجر اندوتلیال، هاي سلول
 را پایه غشاي تا شده رها ها سلول این از پروتئازها بعد مرحله

 اندوتلیال هاي سلول پایه، غشاي شدن حل با کنند، حل
 هاي مولکول این بر عالوه یابند، می تکثیر و کرده مهاجرت

 و کشیدن به نیز )vβ5α و vβ3α اینتگرین( قبیل از اتصالی
 کمک زدن جوانه حال در خونی هاي رگ رفتن جلو
 براي )MMp( ماتریکس متالوپروتئینازهاي ادامه در کند، می

 آن مجدد بازسازي آغاز و سلولی خارج ماتریکس تجزیه
 Tie-2-آنژیوپوئیتین برهمکنش سپس .گردد می تولید

 نیز EphB-ephrinB و گردد می لوله تشکیل تعدیل موجب
 ها پریسیت نهایت در و گرفته عهده بر را حلقه تشکیل تنظیم

 خونی رگ کردن پایدار براي صاف ماهیچه هاي سلول و
 طب در .)7(شود می اضافه ساختار این به شده تشکیل ازهت

 شیمیایی ترکیبات از استفاده با که است این بر سعی سنتی
 گیاه چند مختلف هاي بخش اختالط با یا گیاهان در موجود

 دست سنتتیک داروهاي براي مناسبی جایگزین به بتوان
 وسیع اثر طیف گیاهی داروهاي چون دیگر عبارت به .یافت

 طب در موجود سنتیک و شیمیایی داروهاي به نسبت ري،ت
 گیاه .)8(اند گرفته قرار بیشتري توجه مورد دارند درمانی دارو

 در تشنج و درد ضد بخش، آرام عنوان به دیرباز از ریحان
 گیاهی ریحان .است گرفته می قرار استفاده مورد سنتی طب

 متر انتیس 60 تا آن ارتفاع که معطر و ساله یک علفی، است
 8 و 1 شامل ریحان در موجود اصلی اجزاي .)9(رسد می

 کول، کاوي متیل  استراگول، ژرانیول، و لینالول سینئول،
 ریحان گیاه .)11، 10(باشد می غیره و اوژنول متیل، سینامات

 فعالیت چون هم متعددي فارماکولوژیک خواص داراي
 این رو این از باشد، می غیره و ویروسی ضد و اکسیدانی آنتی

 ریحان گیاه برگ الکلی عصاره اثر بررسی هدف با پژوهش
)(Ocimum basilicum پرده آنژیوژنز بر 

  .است شده طراحی جوجه جنین کوریوآالنتوئیک
  

    هاروشمواد و 
 شناسی زیست گروه در تجربی پژوهش این

 گیاه ابتدا .شد انجام 94 سال در مشهد اسالمی آزاد دانشگاه
 توسط آوري جمع از پس و کشت شخصی چهباغ در ریحان
 به مشهد آزاد دانشگاه پایه علوم دانشکده هرباریوم مرکز

 ریحان گیاه آوري جمع .شد تایید 9725 هرباریومی شماره
 در گیاه آنها شستن از پس و گرفت صورت ماه خرداد در

 به الکلی عصاره شد، آسیاب سپس و خشک کامال سایه
 زیر شرح به گیاهی تحقیقات آزمایشگاه در سوکسله روش

 و کرده وزن را گیاه پودر گرم 35 مقدار ابتدا .)12(شد تهیه
 سوکسله دستگاه درون به سپس ریخته صافی کاغذ داخل
 در  درصد97 الکل سی سی 300 حدود و شد داده انتقال

 در روش این به گیري عصاره .شد ریخته مخصوص محفظه
 قابل عصاره تمام که اي هگون به شد انجام متوالی روز دو طی
 ریخته پلیت در ها عصاره سپس .شد استخراج گیاه از حل
 حذف ها حالل تا گرفته قرار انکوباتور دستگاه در و شد
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 شدن خشک از پس الکلی عصاره نهایی وزن .)12(شود
 الکلی عصاره براي گیري عصاره نهایی بازده و گرم 61/4

 تخم از پژوهش نجاما براي .است بوده گرم 17/13 با برابر
 مدل عنوان به (Ross) راس نژاد دار نطفه هاي مرغ

 جهاد مرغداري از که گردید استفاده آزمایشگاهی
 تخم عدد 40 تعداد سپس .شد خریداري مشهد کشاورزي

 توزیع تصادفی صورت به آزمایشی گروه 4 در دار نطفه مرغ
 شرایط در که شاهد گروه از بودند عبارت ها گروه .شدند

 حالل با که آزمایشگاهی شاهد گروه شد، نگهداري طبیعی
 با ترتیب به که 2 و 1 تجربی گروه و شد تیمار سالین نرمال

 در .گردیدند تیمار )mg/kg( 150و 50 دوز الکلی عصاره
 به و شد تمیز درصد 70 الکل با ها مرغ تخم پوسته ابتدا

 بترطو و گراد سانتی درجه 38 دماي با کشی جوجه دستگاه
 سمت به آن پهن سر که نحوي به شد منتقل درصد 55-60
 چرخش حالت در و روشن وضعیت در دستگاه و باشد باال

 شرایط در انکوباسیون دوم روز در .گرفت قرار خودکار
 مرغ تخم پهلویی سمت در المینار هود زیر و استریل کامال
 و چسب وسیله به پنجره محل سپس و شد ایجاد پنجره

 دستگاه به مجددا ها مرغ تخم و پوشانده ستریلا پارافین
 همه روي تیمار هشتم روز .شدند برگردانده کشی جوجه
 بدین شد، انجام نظر مورد تیمارهاي شاهد از غیر ها نمونه

 اسفنج و شد باز شده زده پنجره محل ابتدا که صورت
 و آلبومین فیزیولوژي، سرم آگارز، پودر وسیلهه ب که ژالتینی

 با بود، شده تهیه مشخص مقادیر با استرپتومایسین ینسیل پنی
 کوریوآالنتوئیک پرده سطح روي بر متر میلی 4×4×1 ابعاد
 به نظر مورد محل در اسفنج قرارگیري از پس .گرفت قرار

 پنجره محل سپس .)13(شد اضافه نظر مورد تیمارهاي اسفنج
 دهبرگردان انکوباتور به ها مرغ تخم و شد پوشانیده مجدداً
 خارج دستگاه از ها نمونه انکوباسیون دوازدهم روز. شدند

 سپس شدند باز پنجره محل از ها مرغ تخم پوسته و گردیدند
 توسط هایی عکس ژالتینی اسفنج محدوده از

 با تصاویري (Ziess, Germany)میکروسکوپ
 Imageافزار نرم با تصاویر .شد تهیه 65/0 ×10 نمایی درشت

J و تعداد بررسی، مورد متغیرهاي .گرفتند قرار بررسی مورد 
 طرف 4 در یکسان، مقطع سطح در عروقی انشعابات طول

 ها نمونه تمام براي مونیتور روي در ژالتینی اسفنج
 هاي آزمون کمک به نتایج آخر در و شدند گیري اندازه

 داري معنی سطح در ANOVA و -test t آماري
)05/0p< (گردید تحلیل.  

  
  ها یافته

 گروه در عروق تعداد به مربوط میانگین سهمقای
 نداد نشان را داري معنی اختالف آزمایشگاهی شاهد و شاهد

)05/0>p(، با تجربی هاي نمونه بعدي هاي بررسی در لذا 
 میانگین مقایسه .گردند می مقایسه آزمایشگاهی شاهد گروه
 mg/kg دوز الکلی( 1 تجربی گروه در خونی عروق تعداد

 دار معنی آزمایشگاهی شاهد گروه به نسبت )50
 دوز الکلی( 2 تجربی گروه در اما )p<05/0(باشد نمی

mg/kg 150( سطح در داري یمعن)01/0<p( مشاهده 
 در خونی عروق طول میانگین مقایسه از ).1 نمودار(شد

 آزمایشگاهی شاهد گروه به نسبت 2 و 1 تجربی گروه
 در ).2 مودارن( ،)p<05/0(نشد مشاهده داري معنی اختالف

 تمامی در ها جنین دمی -سري طول و وزن میانگین مقایسه
 آزمایشگاهی شاهد گروه با آنها مقایسه و تیمار هاي گروه
 و 3 نمودارهاي( نشد مشاهده داري معنی اختالف گونه هیچ

 ناهنجاري گونه هیچ نیز ها جنین ظاهري بررسی در ).4
  .نشد مشاهده مورفولوژیکی
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  ریحان الکلی عصاره با تیمار تحت هاي نمونه در فوتواسترئومیکروسکوپ تصویر .1لشک

  
 شمارش محل ژالتینی اسفنج اطراف هاي مربع

 شاهد نمونه .دهد می نشان را عروقی انشعابات تعداد و طول
 نمونه دو و است شده تیمار سالین نرمال توسط آزمایشگاهی

 گرم میلی 150 و 50 يدوزها با ریحان الکلی عصاره با دیگر
  .شدند تیمار کیلوگرم بر

  

  
 مختلف هاي گروه در ها مویرگ تعداد میانگین مقایسه .1 نمودار

** 01/0<p   
  

  
 مختلـف  هاي گروه در ها مویرگ طول میانگین مقایسه .2 نمودار
(cm)  

  
 هـاي  گـروه  در هـا  جوجـه  جنـین  قد میانگین مقایسه .3 نمودار

  )mm( مختلف

  
 هـاي  گـروه  در هـا  جوجـه  جنین وزن میانگین مقایسه .4 نمودار

  )gr( مختلف
  150 دوز الکلی -3 50 دوز الکلی -2 آزمایشگاهی شاهد -1
  

  بحث
 که شد مشاهده پژوهش این نتایج بررسی در

 mg/kg 150 و 50 دوزهاي با ریحان برگ الکلی عصاره
 را تیمار تحت هاي گروه در عروقی انشعابات تعداد افزایش

  50 دوز الکلی  150 دوز الکلی آزمایشگاهی شاهد
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 در خونی عروق طول مقایسه اما ).1 نمودار( است دهش سبب
 کاهش آزمایشگاهی شاهد گروه به نسبت تیمار هاي گروه

 هاي گروه در ها جنین وزن مقایسه در ).2 نمودار(شد مشاهده
 نیست مشهود وزن افزایش آزمایشگاهی شاهد گروه با تیمار

 تحت هاي گروه در دمی – سري طول مقایسه در امر این و
 تیمار تحت هاي گروه در که طوريه ب است صادق نیز ارتیم

 - سري طول کاهش آزمایشگاهی شاهد با مقایسه در الکلی
 عصاره رسد می نظر به لذا ).4 و 3 نمودارهاي(شد دیده دمی

 آنژیوژنز پدیده روي بر افزاینده اثر داراي ریحان گیاه الکلی
 ریحان گیاه درمانی و دارویی خواص به توجه با .باشد می

 گیاه این اثرات بررسی به زمینه این در زیادي محققان
 ترمیمی خواص داراي ریحان گیاه احتماال .اند پرداخته

 التهابی هاي پاسخ تعدیل ترمیم، در هدف اولین و باشد می
 که است داده نشان دارویی گیاهان روي تحقیقات .است
 درمانی هاستفاد ها زخم ترمیم در توانند می ها اکسیدان آنتی

 مورد در ایی مطالعه همکاران و بیگی داداش .)14(باشند داشته
 و اشریشیاکالي بر را ریحان گیاه عصاره باکتریایی ضد اثر

 که دهد می نشان نتایج بررسی دادند، انجام سودوموناس
 باکتریایی ضد فعالیت داراي ریحان گیاه اتانولی عصاره
 هاي بررسی باشد می منفی گرم هاي باکتري برابر در بیشتري

 جمله از ترکیباتی داراي ریحان گیاه که داد نشان گروه این
 هاي اندام اثرات دیگر پژوهشی در .)15(باشد می فالونوئیدها

 بروز بررسی این نتیجه که شده بررسی ریحان گیاه هوایی
 شده عنوان آزمایش مورد هاي نمونه در دردي ضد اثرات
 فارماکولوژي اثرات داراي ریحان کلی طوره ب .)13(است

 ضد ،)17(تریپانوسیدال ،)16(ژیاردیا ضد چون هم متعددي
 ضد ،)10(ویروسی ضد ،)18(پیلوري هلیکوباکتر

 ضد خواص .باشد می )20(لیپیدمی هیپر ضد ،)19(اکسیدانی
 ها اسانس از بسیاري اکسیدانی آنتی و قارچی ضد باکتریایی،

 این بر است، گرفته قرار مطالعه مورد مختلف محققین توسط
 تعداد افزایش با توجه با پژوهش این در گفت توان می اساس

 نیز آنژیوژنز .است گرفته صورت آنژیوژنز عروقی، انشعابات
 با .است اهمیت حائز ترمیم چون هم هایی پدیده در بیشتر

 گفت توان می پژوهش این در گرفته صورت هاي بررسی

 احتماال را ریحان گیاه الکلی عصاره در شده مشاهده اثرات
 .داد نسبت اوژنول نیز و فالونوئید ترکیبات وجود به توان می

 ضد حشره، ضد باکتریایی، ضد چون هم اثراتی اوژنول براي
 طبق بر البته است شده عنوان ها قارچ رشد توقف یا قارچی

 داده نشان را کمتري اثرات اوژنول پژوهش این هاي یافته
 در که دارد بیشتري هاي بررسی به نیاز آن علت که است

 طبق بر و شده اشاره نکته این به بیگی داداش پژوهش
 موجب و است بیشتر الکلی عصاره در ماده این آنها هاي یافته

 بنابراین .)15(است شده آنها مطالعه در ها باکتري رشد توقف
 با شده تیمار هاي گروه در عروق طول در که کاهش احتماال
 ماده این وجود علت به است گرفته صورت الکلی عصاره

 هاي سلول رشد از و داشته رشدي ضد اثرات که است
 تعداد ریحان الکلی عصاره .است کرده جلوگیري اندوتلیال

 طول ولی داده افزایش تیمار تحت هاي گروه در را عروق
 تحریک اثرات داراي بیشتر بنابراین داده، کاهش را عروق

 ترمیمی روندهاي در خاصیت این که است، تکثیر کنندگی
 عصاره که گرفت نتیجه توان می پس است اهمیت حائز

 تکثیر که اي مرحله در آنژیوژنز تحریک باعث ریحان الکلی
 هاي پدیده در تواند می و است افتدد می اتفاق ها سلول

 زمینه در که هایی پژوهش نتایج بررسی با .باشد موثر ترمیمی
 در که شد دیده گرفت، انجام روییدا گیاهان ترمیمی اثرات

 درمنه، کلپوره، دارچین، بابونه، میخک، :قبیل از گیاهانی
 خاصیت که ترکیباتی وجود دلیل به فلفلی نعناع مورد،
 .هستند بخش اثر ترمیم روند بر دارند اکسیدانی آنتی

 .دارد وجود گیاهان این اکثر در که است ترکیبی فالونوئید
 انجام بابونه گیاه عصاره ترمیمی راتاث روي که پژوهشی در

 بابونه گیاه در موجود فالونوئیدهاي که دهد می نشان گرفته
 کردن خنثی براي موثري هاي اکسیدان آنتی از سرشار

 همین به احتماال و باشد می دار اکسیژن آزاد هاي رادیکال
 ماده .)21(باشند می ترمیم فرایند در باالیی توانایی داراي دلیل
 براي که التهابی ضد و دردي ضد اثرات کنار در نیز ولاوژن
 خود از را فالونوئیدها با مشابه اثراتی است، شده بیان آن

 آزاد هاي رادیکال مهار به قادر نیز ماده این زیرا دهد می نشان
 ،)22(است موثر ترمیم فرایند در رو این از و باشد می اکسیژن
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 شده مشاهده ترمیمی اتاثر پژوهش این نتایج به توجه با اما
 نسبت توان می فالونوئیدها وجود به بیشتر را ریحان گیاه در
 قبلی هاي پژوهش در گرفته صورت هاي بررسی با البته داد

 براي و نیست مشخص ترکیبات این دقیق مکانیسم هنوز
 هاي بررسی به نیاز ترکیبات این اثر مکانیسم شدن روشن
  .باشد می بیشتر

  
  گیري نتیجه

 ریحان گیاه الکلی عصاره روي بر بررسی ایجنت
 روي بر آنژیوژنیک اثرات داراي عصاره این که داد نشان
 پدیده و باشد می جوجه جنین کوریوآالنتوئیک پرده

 اسفنج اطراف اثرات این که کند، می تشدید را آنژیوژنز
  .باشد می تر مالحظه قابل ژالتینی

  
  قدردانی  وتشکر

 پژوهش این پیشرفت زمینه رد که دوستانی کلیه از
 ذکر به الزم .شود می قدردانی و تشکر نمودند همکاري

 کارشناسی دوره نامه پایان از برگرفته مقاله این که است
 هاي عصاره اثر بررسی" عنوان با جانوري علوم رشته ارشد
 تغییر بر Ocimum Basilicum ریحان برگ الکلی و آبی
 کوریوآالنتوئیک پرده آنژیوژنز مسیر در VEGF ژن بیان

 .باشد می "جوجه جنین
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