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Abstract 

Background: Angiogenesis occurs in physiologic (wound healing) and pathological conditions 
and plays an important role in tumor growth, progression and metastasis. Therefore, the inhibition of 
angiogenesis can be an important approach to treat cancer diseases. In recent years, the use of 
nanoparticles has been developed to control cancer cells and prevent tumor growth. Various studies have 
shown the role of nanoparticles in reducing angiogenesis and inhibition of cancer cells. So, in this study, 
the anti-angiogenic effect of silver nanoparticle synthesis by Rubina tinctorum L (Ru-AgNPs) on Chicken 
Chorioallantoic Membrane (CAM) was investigated. 

Materials and Methods: In an experimental study, 60 eggs were randomly divided into 6 groups 
including control, laboratory control and 4 treatment groups (10 eggs/group). On the second day of 
incubation, a window was created on the eggs. On the 8th day, the chorioallantoic membrane of samples 
was treated with different concentrations of nanoparticles and on the 12th day, the image was taken from 
all samples. Finally, the number and length of vessels on the chorioallantoic membrane and following that 
weight and length of the embryo from crown to squattiest were measured. Quantitative data were 
analyzed using LSD-test. 

Results: The results showed that the Ru-AgNPs significantly reduced the length and number of 
blood vessels in the treated groups compared to the control group. Also, the comparison of length and 
weight of embryos in treated samples with control group showed that the Ru-AgNPs had an inhibitory 
effect on the length of the embryos, but the weight did not differ significantly in the treatment with the 
control group. 

Conclusion: Considering the inhibitory effect of the Ru-AgNPs on the angiogenesis of the 
chorioallantoic membrane, with further studies, this compound can be used to control and inhibit 
pathological angiogenesis in many diseases such as cancers. 

Keywords: Angiogenic, Chicken chorioallantoic membrane, Rubia tinctorum, Silver 
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روناس با استفاده از  ارزیابی فعالیت ضد رگ زایی نانوذرات نقره سنتز شده از گیاه
  (CAM) آزمون غشاي کوریواالنتوییک جوجه
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 ه آزاد اسالمی، مشهد، ایرانگروه زیست شناسی، واحد مشهد، دانشگا.دانشجوي کارشناسی ارشد، 1

 گروه زیست شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد، ایران.استادیار بیوشیمی، 2

  گروه شیمی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد، ایران.استادیار شیمی فیزیک، 3
  

 7/12/96، تاریخ پذیرش: 26/9/96تاریخ دریافت: 
 

  چکیده
) و هم پاتولوژیک (بیماري هایی از جمله غیرهوژنز هم در شرایط فیزیولوژیک (بهبود زخم، رشد جنین و آنژی زمینه و هدف:

سرطانی) رخ می دهد و نقش کلیدي در رشد تومور، تهاجم و متاستاز سرطان ایفا می کند. بنابراین مهار آنژیوژنز می تواند یک 
 و سرطانی هاي سلول کنترل براي نانوذرات از استفاده ،اخیر هاي الس رویکرد مهم درمانی در بیماري هاي سرطانی باشد. در

 سلول مهار و آنژیوژنز کاهش را در نانوذرات نقش مختلف مطالعات. بسیار مورد توجه قرار گرفته است تومور رشد از جلوگیري
  تز شده از گیاهسن ذره نقره نانو رگ زایی ضد اثر مطالعه این ، درنابراینب. سرطانی به خوبی نشان می دهد هاي

Rubina tinctorum L (Ru-AgNPs) جوجه کوریواالنتوییک پرده روي بر )CAM (گرفت قرار بررسی مورد.  
 و کنترل آزمایشگاهی کنترل، شامل گروه 6 به تصادفی طور به مرغ تخم عدد 60 ،تجربی مطالعه یک در مواد و روش ها:

 کوریواالنتوییک غشاي هشتم، روز در. شد ایجاد ها تخم روي پنجره یک انکوباسیون دوم روز در. شدند تقسیم درمان گروه 4
 و گرفت برداري از نمونه ها انجام تصویر م،دوازده روز در و گرفت قرار درمان تحت نانوذرات مختلف هاي غلظت با ها نمونه
از ناحیه فرق سر تا نشیمنگاه در نهایت وزن و طول جنین . شد گیري اندازه کوریواالنتوئیک غشاي در عروق طول و تعداد

  .گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد LSD آزمون از استفاده با کمی هاي اندازه گیري شد و داده
هاي خونی را در گروه هاي تیمار شده نسبت به نتایج نشان داد که نانوذره به طور معنی داري طول و تعداد رگ یافته ها:

بررسی طول و وزن جنین هاي تیمار شده با گروه شاهد نشان داد که نانوذره اثر چنین هم .گروه کنترل کاهش می دهد
  اما وزن جنین ها در گروه تیمار با گروه کنترل تفاوت چندانی را نشان نداد.  ،کاهشی بر قد جنین ها داشته

ررسی هاي بیشتر از این ترکیب با توجه به اثرات کاهش نانوذره بر رگ زایی پرده کوریوآالنتوییک می توان با ب نتیجه گیري:
  در جهت کاهش و مهار رگ زایی پاتولوژیک در بسیاري بیماري ها از جمله سرطان استفاده نمود. 

   ، غشاي کوریواالنتوییک جوجهنوذره نقره، گیاه روناس، رگ زایینا واژگان کلیدي:
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  مقدمه
ها به شمار می سرطان یکی از کشنده ترین بیماري

  آید که هر ساله در جهان باعث مرگ و میر بسیاري 
هاي بدن با سرعتی خاص ). در شرایط طبیعی سلول1( شودمی

تکثیر و سپس دچار مرگ سلولی می شوند. تعادل در ایجاد و 
براي سالمت بافت و در نهایت موجود زنده  حذف سلول ها

برهم خوردن تعادل سبب بروز بسیاري  .ضروري می باشد
ها می شود. سرطان بر اثر افزایش تکثیر سلولی و بیماري

کاهش مرگ سلولی اتفاق می افتد و به دنبال آن تشکیل رگ 
رسانی و غذا رسانی به سلول هاي تشکیل هاي جدید و خون

  متاستاز و مرگ  در نهایتشرفت سرطان و شده منجر به پی
  .)2(گرددمی

آنژیوژنز به معنی تشکیل رگ هاي جدید از رگ 
که هم در شرایط فیزیولوژیک (براي بهبود  استهاي قدیمی 

هایی از ها) و هم پاتولوژیک (در بیماريزخم و رشد بافت
 جمله سرطان و متاستاز، آرتریت روماتوئید ، پسوریازیس و

. از آن جا که رشد تومور و متاستاز )3( می دهد ) رخغیره
، بنابراین مهار )4(سیستمیک بسیار وابسته به آنژیوژنز است 

هدف اولیه به منظور مهار رشد تومورهاي جامد به  ،زاییرگ
  .)5(شمار می آید 

(فاکتورهاي رشد اندوتلیال  عوامل فعال کننده
ارکننده عروق خونی و فاکتورهاي رشد فیبروبالست) و مه

 بسیاري ) و اندوستاتین)TGF(فاکتور رشد تبدیل شونده (
و بررسی  )7( )6( ندبراي کنترل روند آنژیوژنز شناخته شده ا

کننده ها باعث کننده ها و مهارد که تعادل فعالها نشان می ده
. بنابراین، می )8(رشد عروق خون در شرایط طبیعی می شود 

عادل براي حفظ پیشرفت توان حدس زد که اختالل در این ت
براي جلوگیري از مراحل مختلف  .تومور مورد نیاز است

یندهاي رشد تومور، چندین عامل آآنژیوژنز در فر
این عوامل اغلب در  نژیوژنز شناسایی شده است کهآضد

شیمی درمانی ترکیبی موثر هستند و روشی جذاب براي درمان 
  . )9( برخی بیماري هاي سرطانی را ایجاد نموده اند

و اثرات جانبی  بوده هایی سودمندترچنین درمان
د و نکمتري نسبت به شیمی درمانی و داروهاي شیمیایی دار

هدف آن ها، تخریب و جلوگیري از تشکیل عروق خونی و به 
  . )10(دنبال آن جلوگیري از پیشرفت سرطان می باشد 

بنابراین شناسایی استراتژي هاي درمانی جهت 
و سنتز داروهاي جدید براي اهداف درمانی زایی کاهش رگ

در حال انجام است و محصوالت طبیعی هنوز هم منبع مهمی 
آیند. استفاده از داروهاي جهت توسعه داروها به شمار می

گیاهی به عنوان ترکیبی درمانی توسط محققین مختلف براي 
مهار آنژیوژنز در بیماران مبتال به تومورهاي جامد پیشنهاد شده 

ت. استفاده از نانوذرات سنتز شده از روش سبز با استفاده از اس
گیاهان می تواند رویکردي جدید با کمترین اثرات جانبی در 

) . نانو تکنولوژي 11درمان بسیاري از بیماري ها به شمار آید (
می تواند فرصت هایی را براي طراحی و توسعه روش ها و 

ص و درمان هدف، تشخی رسیدن به تجهیزاتی به منظور
هایی از جمله سرطان فراهم کند. بنابراین مطالعه اثرات بیماري

نژیوژنز امروزه بسیار آپتوز و وپآیندهایی مانند آنانوذرات بر فر
. استفاده از مدل هاي )11(مورد توجه قرار گرفته است 

گري عوامل فعال کننده یا حیوانی، یک ابزار مهم براي غربال
تخم مرغ هاي  .)12(به شمار می آید مهار کننده آنژیوژنز 

جنین دار در مراحل ابتدایی رشد و نمو بستر مناسبی را هم به 
جهت بررسی آنزیوژنز در شرایط آزمایشگاهی فراهم نموده و 

میسر  ه رگ زایی در شرایط رشد تومور راهم امکان مطالع
یک بافت  (CAM) سازد. غشاي کوریواالنتوئیک جوجهمی

ي جنین جوجه در حال رشد است که از یک تنفسی نازك برا
هاي خونی تشکیل شبکه متراکم و بسیار سازمان یافته از رگ

پرده کوریواالنتوییک را  هاي فیزیولوژیکیپاسخ .شده است
هاي پستانداران در می توان به پاسخ هاي ایجاد شده از بافت

 ءهاي مشابه تعمیم داد. با توجه به این که غشابرابر تیمار
 از رشد تومور انسانی پیروي  (CAM)ریواالنتوییک کو

براي مطالعه آنژیوژنز به  این تست ، از این رو،)11(کند می
این روش براي  .طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است
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اولین بار توسط دکتر جوزف لیتون طراحی شده است و یکی 
یم، که با مشاهده مستقاست از روش هاي متداول بافت شناسی 

در این بررسی،  بنابراین. )13( می شمارد را تعداد عروق خونی
از گیاه  نانوذره سنتز شده به روش سبز اثرات ضد رگ زایی

 (CAM) روناس با استفاده از آزمون غشاي کریواالنتوئیک

انجام شد که این بررسی بر پایه استفاده از محصوالت و 
ي ساخت درمان ها براورده هاي طبیعی و بهینه سازي آنآفر

  هاي جدید به منظور مهار سرطان می باشد.
  هامواد و روش

  سنتز نانوذرات نقره از گیاه روناس به روش سبز
 1/0محلول نتیرات نقره با غلظت  ،براي این منظور

موالر حل شده در آب دیونیزه با عصاره آبی تهیه شده از 
ر ساعت در تاریکی قرا 24روناس ترکیب شد و سپس به مدت 

داده شد. نانوذرات تشکیل شده براي انجام روش هاي تایید 
  سنتز مورد بررسی و آنالیز قرار گرفت. 

  CAMتست 
از  Rossدر ابتدا تخم مرغ هاي نطفه دار نژاد 

و به صورت کامال تصادفی  هکمپانی توس مشهد خریداري شد
زمایشگاهی و چهار گروه آگروه شامل کنترل و کنترل  6در 

عدد در هر گروه) . قبل از قرار دادن در  10م شدند (تیمار تقسی
درصد تمیز شدند  70انکوباتور، تخم ها به دقت با پنبه و الکل 

 6/37ساعت در انکوباسیون تحت دماي  48و در ادامه به مدت 
و چرخش اتوماتیک قرار  70و رطوبت گراد درجه سانتی

سته تخم گرفتند. در روز دوم پس از انکوباسیون، بخشی از پو
برداشته شد و سپس پنجره ایجاد شده با استفاده از چسب 
مخصوص و پارافین مسدود گردید و تخم مرغ ها به انکوباتور 

تخم مرغ ها از  ،روز پس از انکوباسیون ها 8برگردانیده شدند. 
د. پنجره گردیدنانکوباتور خارج شدند و به زیر هود منتقل 

 د و سپس اسفنج مخصوصموجود در پوسته تخم مرغ ها باز ش
به منظور انجام تیمار در روي پرده کوریوآالنتییک قرار 

 10گرفت. در ادامه غلظت هاي مختلف نانوذره تهیه شد و 
میکرولیتر از هر غلظت بر روي اسفنج هاي موجود بر روي 

تخم مرغ هاي هر گروه تلقیح گردید. پس از تیمار، مجددا 
به انکوباتور منتقل شدند. در  تخم مرغ ها ه وپنجره ها بسته شد

تخم مرغ ها جهت بررسی تغییرات رگ زایی  ،دوازدهم روز
مورد بررسی قرار گرفتند. به این ترتیب که پنجره ها برداشته 
شد و میزان رگ زایی با استفاده از تصویر برداري از ناحیه 

  اسفنج حاوي ماده تیمار شده مورد ارزیابی قرار گرفت. 
  فاکتورهاي کمینالیز و بررسی آ

براي اندازه گیري طول و تعداد عروق خونی، ابتدا 
نمونه ها در زیر استریومیکروسکوپ قرار گرفت و سپس 
تصاویري از ناحیه تیمار شده گرفته شد و سپس تصاویر توسط 

به منظور شمارش و اندازه گیري تعداد و  Image Jنرم افزار 
  . گردیدطول عروق خونی بررسی 

  هاي مورفومتریکرسی ویژگیآنالیز و بر
رسانی در جنین می تواند بر جا که میزان خوناز آن

روي بسیاري فاکتورها از جمله قد و وزن جنین تاثیر داشته 
در این بررسی قد جنین یعنی فاصله از فرق  ، از این رو،باشد

سر تا نشیمنگاه توسط کولیس اندازه گیري شد. در ادامه وزن 
  ثبت گردید.  001/0با دقت ترازو  جنین با استفاده از

  تحلیل آماري
و  Image Jدست آمده از نرم افزار ه داده هاي ب

نتایج مربوط به قد و وزن جنین ها با استفاده از نرم افزار 
SPSS  طرفه و با استفاده از تست  واریانس یک تحلیلو
LSD انحراف معیار  ±تحلیل گردید و میانگین  و تجزیه

میزان معناداري به  ،ین بررسیگزارش شد. در ا
 p ≥ ٠۵/٠*و p  ،**01/0 ≤  p ≥ 001/0***صورت

  نشان داده شد. 
  

  هایافته
  ها بررسی زیستایی جنین

وه پس از باز کردن پوسته تخم مرغ ها، در گر
زنده و فعال بودند و براي یک ساعت  هاجنین کنترل تمامی
سعه یافته بود سیستم عروقی به خوبی در آن ها تو زنده ماندند،
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و تمام رگ هاي خونی از خون پر شده بودند و رنگ قرمز 
در گروه تحت درمان با نانوذرات برخی از جنین ها  .داشتند

  به خوبی به محرك لمس پاسخ هاو بقیه آنمرده بودند 
 .نمی دادند که این نشان دهنده وضعیت قبل از مرگ است

 متر مشاهده شد. چنین عروق خونی کوتاه تر و با تعداد کهم

  رگ هاي خونی در تیمار با نانوذرهتغییر طول 
طول عروق خونی یکی از فاکتورهایی است که به 

رد و اثرات مهار یصورت مستقیم تحت تاثیر تیمار قرار می گ
کننده و یا القا کننده ماده مورد نظر بر پروسه رگ زایی را 

 هاي مونهن در خونی طول عروق میانگین نشان می دهد. مقایسه
) 27/22 ±2/1(و شاهد آزمایشگاهی  )35/23 ± 9/0(شاهد 

ایجاد  تغییرات که حالی تغییرات قابل توجهی نشان نداد، در
، سوم )44/13 ± 8/0(، دوم )74/14 ± 8/0(شده در گروه اول 

 قابل شاهد به نسبت) 74/10 ± 08/1(و چهارم  )85/10 ± 1/0(
  .)p ≥ 001/0***بود ( توجه

 30ان می دهد که تیمار با نانوذره در غلظت نتایج نش
میکروگرم بر میلی لیتر قادر است طول عروق خونی را به 
  میزان معناداري نسبت به نمونه شاهد کاهش دهد 

)***001/0 ≤ pزایی ) که این نشان دهنده اثرات ضد رگ
  .)1(شکل باشدنانوذره مورد بررسی می

  

  
در  نانوذره حت درمان با. میانگین طول رگ هاي خونی ت1شکل 

  ،p ≥ 001/0*** (مقایسه با شاهد بدون درمان
 *05/0 ≤ p(  

  
  رگ هاي خونی در تیمار با نانوذرهتغییر تعداد 

بررسی اثر نانوذره بر تعداد عروق خونی در نمونه 
هاي تست شده نشان داد که تغییر قابل توجهی در نمونه شاهد 

وجود ) 76/11 ± 7/0(و شاهد آزمایشگاهی  )2/12 ± 04/1(
بنابراین وجود نرمال سالین و اسفنج به تنهایی نقشی در  ،ندارد

مهار رگ زایی ندارد و نتایج حاصل از آزمون را می توان به 
  نانوذره مورد بررسی نسبت داد. نتایج نشان داد که تعداد 

نسبت به نمونه ) 41/8 ± 02/1(هاي خونی در گروه اول رگ
  نشان  p  ≥ 01/0** ي را در حد کنترل کاهش معنی دار

حال آن که با افزایش غلظت نانوذره اثر مهاري آن بر  ،دهدمی
 60رگ زایی افزایش پیدا کرد و میزان معنی داري در غلظت 

  .)2(شکل رسید p ≥ 001/0***و باالتر از آن به 
  

  
در  نانوذره . میانگین تعداد رگ هاي خونی تحت درمان با2شکل 

  )p  ،*05/0 ≤ p ≥ 001/0** (د بدون درمانمقایسه با شاه
  

مار شده در اثر تیمار با نانوذره بر قد جنین هاي تی
  مقایسه با گروه کنترل

ها (فاصله از فرق سر تا نشیمنگاه) بررسی قد جنین
نشان داد که تفاوت معنی داري بین قد جنین هاي تیمار شده با 

 )23/41 ± 8/0(گروه کنترل وجود ندارد. مقایسه گروه کنترل 
میکروگرم بر میلی لیتر  30با گروه هاي تیمار شده با غلظت 

 ،)53/35 ± 9/0(میکروگرم بر میلی لیتر  60، )86/35 ± 3/0(
میکروگرم  240و  )25/35 ± 6/0(میکروگرم بر میلی لیتر  120

کاهش معنی داري را در قد ) 9/35 ± 07/0(بر میلی لیتر 
  .)3(شکل ها نشان دادجنین
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در مقایسه  نانوذره . میانگین قد جنین هاي تحت درمان با3شکل 

  .)p  ،*05/0 ≤ p ≥ 001/0*** (با شاهد بدون درمان 
 

مار شده در اثر تیمار با نانوذره بر وزن جنین هاي تی
  مقایسه با گروه کنترل

بررسی وزن جنین هاي تیمار شده در گروه کنترل و 
  .)4(شکل اددرمان تغییر قابل توجهی را نشان ند

  

  
در  نانوذره وزن جنین هاي تحت درمان با میانگین .4شکل 

  )p  ،*05/0 ≤ p ≥ 001/0*** (مقایسه با شاهد بدون درمان
 

  بررسی هاي مورفومتریک
تصاویر تهیه شده با استفاده از استریومیکروسکوپ 
کاهش قابل توجهی را در گروه کنترل با نمونه هاي تیمار شده 

با افزایش غلظت  نشان می دهد 5شکل طور که ننشان داد. هما
.می یابدنانوذره میزان رگ هاي موجود کاهش 

 
کاهش آنژیوژنز در نمونه هاي تحت درمان با غلظت هاي مختلف نانوذره . در نمونه هاي شاهد و تحت درمان CAM . عکس برداري از5شکل

 در مقایسه با کنترل
  

  بحث
 80دهد که  گزارش می سازمان بهداشت جهانی

درصد از جمعیت جهان به طور عمده به داروهاي گیاهی براي 
در سال هاي  .)14(مراقبت هاي بهداشتی خود متکی هستند 

اخیر شاهد افزایش میزان بروز سرطان در جهان بوده ایم و 
ز بنابراین تالش در جهت جستجوي داروهاي ضد سرطان رو

اله، اثر نانوذره نقره در این مق به روز در حال افزایش می باشد.
سنتز شده از گیاه روناس به منظور بررسی اثرات ضد رگ 

مورد آزمایش قرار  CAM زایی با استفاده از مدل تحلیل
   .گرفت

هاي به عنوان یکی از مدل CAM مدل تست
مهم براي درك ویژگی هاي ضد سرطان مواد مختلف  یحیوان

  .)15(به شمار می آید 
به  Ag داد که نانوذرات نتایج این بررسی نشان

چنین به طور قابل شدت منجر به مرگ جنین شدند و هم
) را 2ادعروق خونی (شکل) و تعد1توجهی طول (شکل 
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از آن جا  .که نشان دهنده کاهش آنژیوژنز است کاهش داده
 از هستند، اکسیژن عرضه و تغذیه منبع خونی هاي رگ که
 روند دررا  میمه نقش و هستند ضروري زندگی براي رواین

بنابراین عروق کوچک در گروه  .ندنک می ایفا توسعه و رشد
ممکن است به خاطر کاهش  Ag درمان شده با نانوذرات

تغذیه و عرضه اکسیژن مسئول مرگ جنین ها و یا کاهش قد 
   .) باشند4) و وزن جنین (شکل 3(شکل 

هاي مختلفی نقش نانوذرات نقره در در بررسی
. در مطالعه اي که در )16(شده است  کاهش عروق گزارش

اثر سیتوتوکسیک و آنتی آنژیوژنیک  ،انجام شد 2011سال 
نانوذره نقره مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که این 

چنین مهار رگ نانوذره قادر به مهار سلول هاي سرطانی و هم
زایی در پرده کوریوآالنتوییک جوجه می باشد که این بررسی 

ظر مهار تعداد و طول عروق خونی مشابه مطالعه حاضر از ن
  . )17(باشد می

نتایج مشابه در تست ماتریژل، اثرات ضد رگ زایی 
چنین اثرات نانوذره نقره را در مطالعه اي دیگر تایید نمود و هم

زایی نانوذرات نقره در پرده کوریوآالنتوییک جوجه ضد رگ
حاضر، این اثرات با کاهش  را نیز تایید نمود. مطابق با مطالعه

   .)18(زایی همراه بودمیزان رگ
 توسط بهارآرا 2014در بررسی انجام شده در سال 

 و همکاران، اثرات ضد رگ زایی نانوذره نقره سنتز شده از
Saliva Officinalis  بر روي پرده کوریوآالنتوییک جوجه

مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که تعداد و طول 
و وزن جنین ها به طور معنی  CR چنینگ هاي خونی و همر

که  )p( )19 > 05/0( داري نسبت به کنترل کاهش می یابد
مقایسه نتایج این بررسی با بررسی حاضر نشان می دهد که 
طول، تعداد و قد جنین ها در هر دو بررسی کاهش معنی داري 

نانوذره دهد که اما مقایسه وزن جنین ها نشان می ،نشان داده
) p > 05/0( تنها قادر بوده در غلظت هاي باال تاثیر معنی داري

  بر وزن جنین اعمال نماید.

در مطالعه دیگري نشان داده شد که این نانوذرات 
می توانند مانع تکثیرالقا شده توسط فاکتور رشد اندوتلیال 

و مهاجرت و تشکیل لوله را در شبکیه  عروق خونی گردیده
  . )20(نمایند گوسفندي مهار 

اند که عالوه بر این، مطالعات مختلف نشان داده
 تشکیل رگ هاي خونی جدید ناشی از ،نانوذرات نقره

VEGF مطالعات مشابه نیز اثر  .ندنکمهار می به طور مؤثر را
و VEGF مهاري نانوذرات را بر نفوذپذیري عروقی ناشی از

کیه تأیید هاي اندوتلیال شبدر سلول 1β- (IL) اینترلوکین
   ).21، 20(کرده اند 

بررسی هاي مختلفی بر روي نانوذرات دیگر نیز 
 ز تیمار نانوذرات گزارش شده است.انجام شده و اثرات ناشی ا

بررسی اثرات ضد رگ زایی نانوذرات طال در سال  ،براي مثال
انجام شد و نتایج نشان داد که این نانو ذرات سبب  2011

د و این اثر آن ها احتماال به دلیل کاهش میزان رگ زایی شدن
د که نبه عنوان یک فاکتور رشد عروقی می باش VEGFمهار

  . )22(سبب کاهش تکثیر، مهاجرت و تشکیل لوله می گردد
نانوذرات  ،گونه که مطالعات باال نشان می دهدهمان

می توانند نقش موثري در کاهش میزان رگ زایی ایفا نمایند 
  ایج حاصل از مطالعه حاضر می باشد. که قابل مقایسه با نت

نتایج بررسی حاضر بر روي نانوذره نقره سنتز شده 
  نشان می دهد که این نانوذره  CAMاز روناس در مدل 

ه تواند به عنوان عاملی بر روند آنژیوژنز پاتولوژیک و بمی
که در آن رشد غیر طبیعی و  ویژه براي درمان تومورهاي جامد

باعث رشد تومور می شود، نقش درمانی  بیش از حد آنژیوژنز
  .داشته باشد

  
  گیرينتیجه

یک نانوذره با ویژگی  Ag-NPsبه نظر می رسد 
ظور استفاده بالقوه به عنوان نضد سرطان است که می تواند به م

استفاده  یرد.یک داروي ضد سرطان بیشتر مورد بررسی قرار گ
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 قطعاًولی ولکچنین مطالعات مهاي حیوانی دیگر و هماز مدل
  . را بیشتر تأیید نماید می تواند یافته هاي حاصل از این مطالعه

  
  تشکر و قدردانی

کارشناسی  ه حاضر بخشی از نتایج پایان نامهمقال
ارشد با عنوان بررسی فعالیت ضد رگ زایی نانوذرات نقره 
سنتز شده با گیاه روناس با استفاده از آزمون غشاي 

این کار توسط  باشد.میکوریواالنتوییک جنین جوجه 
دانشگاه آزاد اسالمی مشهد حمایت آزمایشگاه بیوشیمی 

م نجادر اکه  کارشناسان آزمایشگاهکلیه از بدین وسیله  .گردید
 د. گردیتشکر و قدردانی م ،ندده انموري هش همکاوین پژا
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