
 
 

208  

 مقاله پژوهشي 

  ک نانوذره نقره سنتز شده یوژنیک اثرات آنژیو مورفومتر یکم یابیارز
  ک جوجهییوآالنتویاه انجبار بر پرده کوریشه گیاز ر

  
  ٣اردالن پوران ،٢*علي نعمتي ،١ريحانه شالي

 
  09/02/1397تاریخ پذیرش  13/11/1396تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

نسبت  يشتريب ژن و گلوکزياکس يتومور يهاسلول ازآنجاکه. گردديمدر طول رشد تومور محسوب  يديداد کليک روي) ييوژنز (رگ زايآنژ :هدف و زمينهپيش
 .ابدييمش يافزا يمواد مغذ يازهايدر جهت برآورده ساختن ن سرعتبهد يجد يجامد، عروق خون يرشد تومورها در طول زمان از دارند،ين يعيطب يهاسلولبه 
ن امر سبب مهار يژن گردد و هميبه اکس يتومور يهاسلول يه و دسترسيسبب کاهش تغذ توانديمد يجد يخون يهارگل يهدف قرار دادن و مهار تشک رونيازا

پرده  يبر رو ييند رگ زايبر فرا Persicaria bistorta اهيشه گينقره سنتز شده به روش سبز با استفاده از ر نانو ذرات. در مطالعه حاضر، اثر شوديمرشد تومور 
  قرار گرفت. يموردبررسک جوجه ييوآالنتويکور

شاهد و  عنوانبهدو گروه شدند.  يبندميتقس يتصادف صورتبهگروه  ششه شد و در يته Rossنژاد  دارنطفه مرغتخمعدد  ۶۰ن منظور يا يبرا :کار مواد و روش
 ۴۸۰و  ۲۴۰، ۱۲۰، ۶۰مختلف ( يهاغلظتبا  هانمونه مشتهجاد و روز يپنجره ا مرغتخمون در هر يدو روز پس از انکوباسمار شده با حالل) ي(ت يشگاهيآزماشاهد 

کروسکوپ يوميترده از اسک با استفاييواالنتوير پرده کوريتصاو مدوازده در روز تيدرنهامار شدند. يتاه انجبار ي) از نانوذره نقره سنتز شده از گتريليليمکروگرم بر يم
 طرفهکي يآمار زيآنالو  SPSS افزارنرمبا استفاده از  يآمار زيآنال انجام شد. هارگطول  يريگاندازهشمارش و  Image J افزارنرمه و سپس با استفاده از يته

ANOVA  يداريمعندر سطح P <0.05, 0.01, 0.001 .انجام شد  
سه با گروه شاهد به يرا در مقا يخون يهارگ، طول و تعداد تريليليمکروگرم بر يم ۶۰در غلظت  يموردبررسنقره  نانوذره آمدهدستبهج ينتا بر اساس :هايافته

از  هانيجنسه با شاهد نشان نداد اما قد يرا در مقا يرير چشمگييتغ هانيجناثر نانوذره بر وزن  يج حاصل از بررسي) کاهش داد. نتاP<0.001( يتوجهقابلزان يم
  ) را نشان داد.P<0.01( يداريمعننانوذره کاهش  تريليليمکروگرم بر يم ۲۴۰مار شده با غلظت يت يهاگروه

ار دادن عروق قر باهدفجامد  يتومورهاک و يوژنز پاتولوژيه آنژيک درمان بالقوه علي عنوانبه توانديمنقره  نانو ذراتن اساس، استفاده از ي: بر اگيريبحث و نتيجه
  رد.يقرار گ موردتوجه يخون

 اه انجباريگ ن جوجه،يک جنييوآالنتويکور نقره، نانوذره ،آنژيوژنز :يديکلمات کل

  
 ١٣٩٧ خرداد، ۲۰۸-۲۱۶ ص، سوم شماره، نهميست و بيه، دوره ارومي پزشکمجله 

  
  ۰۵۱-۳۸۴۳۵۰۵۰، تلفن: يست شناسيز، گروه واحد مشهد يمشهد، دانشگاه آزاد اسالم :آدرس مکاتبه

Email: neamati.ali@gmail.com 

  
 مقدمه
به  ،ديآيمم به شمار يدر رشد و ترم يعيطب ينديوژنز فرايآنژ

و حاصل تعادل  باشديم يد از قبليجد يل عروق خونيتشک يمعن
ند يوژنز فرايآنژ .و مهارکننده است کنندهکيتحرن عوامل يده بيچيپ

اما  )۱(و بهبود زخم است دمثليتولن، چرخه يدر رشد جن ياتيح
 تيک مانند آرتريط پاتولوژيآن اغلب به شرا ازحدشيبش يافزا

                                                             
  راني، مشهد، اي، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالميست شناسيگروه ز ١
  (نويسنده مسئول) راني، مشهد، اي، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالميست شناسيگروه ز ٢
  راني، مشهد، اي، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالميميگروه ش ٣

 س منجريازي، تومور جامد و پسوريابتيد ينوپاتيد، رتيروماتوئ
اده ن درمان با استفيک، چنديوژنز پاتولوژيغلبه بر آنژ يبرا .شوديم

 يهامهارکننده،  )۲(ن يتاکسيمونوکلونال مانند و يهايباديآنتاز 
سلول  يگنال داخل سلوليس يهامهارکننده، )۳(ک يوژنيآنژ

  .افته استيره توسعه يو غ )۴(ال ياندوتل
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ه ک باشديم هايماريب نيترکشندهو  نيترمهماز  يکيسرطان 
 ک ويوژنيآنژ يبر هم خوردن تعادل فاکتورها جهيدرنتممکن است 

 ياوستهيپ يجستجو .)۵(جاد گردد يا ييش رگ زايجه افزايدرنت
 نيد که اين اميوژنز وجود دارد، با ايآنژ يهامهارکنندهکشف  يبرا

  .)۶(از رشد و گسترش سرطان شوند  يريعوامل باعث جلوگ
 راًياخهستند که  يعيد طبيمحصوالت جد ياهان منبع اصليگ

ا يداروها  عنوانبه تواننديمو  اندگرفتهقرار  ياريبس موردتوجه
به گفته سازمان  .رنديقرار گ مورداستفاده ييدارو يهاواسطه

 يت جهان در کشورهايدرصد جمع ۸۰ش از ي، بيبهداشت جهان
 يتبهداش يازهايبر ن يمبتن ياهيگ يشتر به داروهايب توسعهدرحال

  . )۷(از دارنديه نياول
 يهايژگيول خواص و يبه دل يياهان داروياستفاده از گ

ان اهيسبب ورود گ يو نانوتکنولوژ يدر داروساز فردشانمنحصربه
ال در ح يوتکنولوژينانو ب درمان شده است. يتخصص يهاعرصهبه 

 .استق در علوم مواد يتحق يهارشته نياتريپواز  يکيحاضر 
را در پروسه رگ  نانو ذرات ينقش برخ تاکنونمختلف  يهايبررس

س، م نانو ذراتکه  دهديمج مطالعات نشان ي. نتااندکرده دييتأ ييزا
 نانو ذرات کهيدرحال )۸( باشنديم ييرگ زا القاکنندهاثرات  يدارا

ره يکربن و غ يهاآلوتروپ، )۱۰(فلوئوروکربن  نانو ذرات، )۹(طال 
  ک دارند.يوژنياثرات ضد آنژ

 اديزاحتمالبهدارند و  يينقره اثرات ضد رگ زا نانو ذراتشتر يب
 يهاستاليکر ياشبکه فردمنحصربهن اثرات مربوط به ساختار يا

ره و به دام انداختن ين ساختار سبب ذخي. اباشديم (Ag) نقره
که  گردديم Ago از يضلعهشت يهاحفرهژن در داخل ياکس

ط و به دنبال يژن در محين امر سبب کاهش سطح اکسيهم احتماالً
ساخت  يبرا يمختلف يهاروش. )۱۱( شوديم ييآن کاهش رگ زا

 Pt ازجمله يمختلف نانو ذرات تاکنونوجود دارند و  نانو ذرات
د سرب) با استفاده ي(سولف PBS(طال)،  Au)، نقره ( Agن)، ي(پالت

 يهاگزارش. امروزه اندشدهسنتز  ييايميو ش يکيزيف يهاروشاز 
 يعنيسبز،  يفنّاوربا استفاده از  نانو ذراتبر سنتز  يمبن ياديز

  .)۱۴(وجود دارد ک يوتيو پروب )۱۳, ۱۲(اهان يگاستفاده از 
ک ي ياهيگ يهاعصارهسبز با استفاده از  يانقره نانو ذراتسنتز 
است که امکان بروز خطرات  نهيهزکمار ساده و يروش بس

  .)۱۵( برديمن يرا از ب يطيمحستيز
نقره با روش سبز با استفاده از عصاره  نانو ذراتن مطالعه، يدر ا 

حاصل  نانو ذراته شد و يته ) (Persicaria bistorta شه انجبارير
 کييوآالنتويکور يوژنز در مدل غشايآنژ يبررس منظوربه هاآناز 
  .قرار گرفت يموردبررس (CAM) ن جوجهيجن

  
  روش کارمواد و 

  :اه انجباريه نانوذره نقره از گيته
ه يشه انجبار تهير يانجام مطالعه حاضر ابتدا عصاره آب منظوربه

ه و با يشه انجبار تهياز پودر ر گرم ۱۰زان يکه م بيترتنيابه شد،
ساعت در  ۲د به مدت يزه مخلوط گرديونيآب مقطر  تريليليم ۱۰۰

قرار گرفت و سپس با استفاده از  گراديسانتدرجه  ۵۰ درجه حرارت
فاده (است د و نانوذره نقره به روش سبزيواتمن صاف گرد يکاغذ صاف

ز يا. سپس سديه گرديته )نانو ذراتسنتز  منظوربه ياهياز عصاره گ
 XRDو  يربرداريتصو يهاروششد و با استفاده از  يريگاندازهذرات 

 يهاتيفعال يدر ادامه بررس .)۱۶(ديگرد دييتأ موردنظرسنتز نانوذره 
  نانوذره انجام شد. ييضد رگ زا

  مواد:
شد. آگار  يدارياز شرکت توس مشهد خر دارنطفه يهامرغتخم

ت ن و المل از شرکيه شد. پارافيگما تهيبا مارک س کيوتيبيآنتو 
  شد. يداريتهران خر-ران فرايا

  وژنز:يتست آنژ
با  هامرغتخمه شد. يته Rossنژاد  دارنطفه مرغتخمعدد  ۶۰

م يگروه تقسشش به  يتصادف طوربهز شدند و يدرصد تم ۷۰الکل 
و مار شده با حالل) ي(ت يشگاهيآزما، شاهد شدند: گروه شاهد

 ۲۴۰، ۱۲۰، ۶۰تحت درمان با غلظت  ۴و  ۳، ۲، ۱ يتجرب يهاگروه
. در ادامه (AgNPs)نقره  تر نانوذرهيليليم کروگرم در هريم ۴۸۰و 

با  ٪۶۵- ٪۵۵و رطوبت  گراديسانتدرجه  ۳۸ يدر دما هامرغتخم
در داخل انکوباتور قرار گرفتند. در روز دوم  خودکارچرخش 

ود ان هيل (جريط استريدر شرا مرغتخمک پنجره در يون يانکوباس
از پوسته حذف و پنجره  ين منظور، بخشيا ينار) باز شد، برايلم

ق صورت يمار و تزرين مکان تياز ا يآت يد تا در روزهاکوچک باز ش
به  هامرغتخمن بسته شد. سپس يدر ادامه با المل و پاراف که رديگ

د رش يدر روز برا دو بار يدست صورتبهانکوباتور منتقل شدند و 
ون، اسفنج يانکوباس ۸در روز  .چرخانده شدند هانيجن يعيطب
ن ين و آلبوميدر نرمال سال شدهحلن ياز ژالت شدهساختهن يژالت

 يغشا يورن، بر يسيو استرپتوما نيليسيپنتر يکروليم ۲۰۰همراه با 
 تريکروليم ۱۰با  يشيآزما يهاگروهک قرار داده شد و ييوآالنتويکور

AgNP ۱۲ده شدند. در روز يمار شدند و به انکوباتور برگردانيت 
در  ييزان رگ زايمجدد باز شدند و م هاپنجره انكوباسيون،

د. ش يبا استفاده از استريوميكروسكوپ پژوهشي بررس هامرغتخم
 هانمونهاست و در تمام  يخون يهارگرها شامل تعداد و طول يمتغ

 يريگاندازه ImageJ افزارنرمن با استفاده از يدر اطراف اسفنج ژالت
ي بررس منظوربهصفات مورفومتري  عنوانبه هانمونهطول و وزن  .شد

 يبررس منظوربه .ديرشد نرمال و هر نوع اختالل در رشد ثبت گرد
و  ANOVA طرفهکي انسيز واريآنالو  SPSS افزارنرماز  يآمار

  . )۱۷(دياستفاده گرد LSDتست 
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  هايافته
  وژنز:ياثرات ضد آنژ

 عنوانبهن مرغ يجن (CAM) کييوآالنتويکور يش غشايآزما
وژنز ثابت شده يمطالعه آنژ يج و کارآمد برايرا in vivo ک مدلي

 ييرگ زا يهاکنندهکيتحرو  هامهارکنندهاز  ياريبس تاکنوناست و 
  . )۱۸(اندشده ين روش بررسيبا ا

  :يخون يهارگاثر نانوذره نقره بر طول  .۱-۱

در گروه شاهد  يخون يهارگمقايسه ميانگين طول 
(mm))۹/۰  ±۵۳/۲۴(  يشگاهيآزمابا شاهد )تفاوت ۳۶/۲۲± ۹۹/۰ (

ن طول يانگيسه مين مقايرا نشان نداد همچن (p <0.05) يداريمعن
 ۶۰در غلظت  AgNPs تحت درمان با يهانمونهدر گروه شاهد با 

 تريليليمبر  ميکروگرم ۱۲۰)، ۶/۱۶±۳/۰( تريليليمميکروگرم در 
 ۴۸۰) و ۲۳/۱۲±۲/۰( تريليليمکروگرم بر يم ۲۴۰)، ۶۷/۰±۵۳/۱۴(
 ازنظررا  يتوجهقابل) کاهش ۰۶/۱۰±۶۶/۰( تريليليمکروگرم بر يم

 .(p <0.001) نشان داد يآمار
  

  )0.05p <،***p <0.001*( ين طول عروق خونيانگيم :)۱(شکل 
  

  :يخون يهارگ. اثر نانوذره نقره بر تعداد ۲-۱
نشان داد که تفاوت  يخون يهارگن تعداد يانگيم يبررس

 يشگاهيآزما) و شاهد ۵۳/۱۳±۶۶/۰ن شاهد (يب يداريمعن
 يخون يهارگن تعداد يانگيسه مي) وجود ندارد. اما مقا۲۹/۰±۰/۱۲(

 ۶۰ يهاغلظتمار شده با يت يهانمونهشاهد با  يهانمونهدر 
 ۴۸۰) و ۷/۰±۷/۶( ۲۴۰)، ۴۶/۰±۸/۷( ۱۲۰)، ۸/۰±۶/۸(
 را نشان داد يداريمعنکاهش  تريليليمکروگرم بر ي) م۳۸/۰±۰/۶(

(p <0.001).  

  

  گروه  ۴و  يشگاهيآزماشاهد و شاهد  يهاگروهدر  يخون يهارگن تعداد يانگيم :)۲(شکل 
  (p <0.001 ***)مختلف نانوذره  يهاغلظتمار شده با يت

Control  Lab
Control

 60  120  240  480

Number 13.5333 12.5333 8.6667 7.8667 6.7 6.0667

*** ***
*** ***
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  تحت درمان: يهانيجن. اثر نانوذره نقره بر وزن ۳-۱
 اختالف يشگاهيآزمان در گروه شاهد و شاهد ين وزن جنيانگيم

با  تحت درمان يهانيجنن وزن يانگيسه ميمقا ،ندارد يداريمعن

 يبا گروه شاهد تفاوت چندان سهيمختلف نانوذره در مقا يهاغلظت
 يکل بر وزن موردنظرگفت که نانوذره  توانيمن يداد. بنابرانرا نشان 

  ن اثر نداشته است.يجن
 

  

  گروه  ۴و  يشگاهيآزماشاهد و شاهد  يهاگروهدر  موردمطالعه يهانيجنن وزن يانگيم :)۳(شکل 
  )p <0.05مختلف نانوذره (*  يهاغلظتمار شده با يت

  تحت درمان: يهانيجن. اثر نانوذره نقره بر قد ۴-۱
مار شده در گروه شاهد و شاهد يت يهانيجنن قد يانگيم يبررس

 يهانيجنسه قد ي. مقادهدينمنشان  يتفاوت آمار يشگاهيآزما
تحت درمان تفاوت  يهانمونه) با ۳۹/ ۷±۸۲/۰گروه شاهد (

 تريليليمکروگرم بر يم ۲۴۰ يهاغلظترا در  يداريمعن
نشان  )۷/۳۴±۹۴/۰( تريليليمکروگرم بر يم ۴۸۰و  )۳/۱±۹/۳۴(
  .)(p <0.001 دهديم

  

  

  گروه  ۴و  يشگاهيآزماشاهد و شاهد  يهاگروهدر  موردمطالعه يهانيجنن قد يانگيم :)۴(شکل 
  )p <0.01 **مختلف نانوذره ( يهاغلظتمار شده با يت

  

Control  Lab Control  60  120  240  480

Weight 3.6751 3.7 3 2.8667 2.89 2.9
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  :يخون يهارگ يمورفولوژ ي. بررس۵-۱
 AgNPs که با ييهانمونه، هاداده ليوتحلهيتجزبا توجه به 

 ۵، کاهش وابسته به دوز را نشان دادند که در شکل شدنديمدرمان 
که در شکل نشان داده شده است  طورهمان .نشان داده شده است

نسبت به  هارگو قطر و اندازه  هارگزان يم کنترلدر گروه 

ت ماده ش غلظيکه با افزاي. بطورباشديمشتر يمار شده بيت يهانمونه
را  يريکاهش چشمگ هارگتعداد  ۴۸۰Mg/mlتا  ۶۰از  موردنظر

در غلظت  هارگکاهش تعداد  بيشترين .دهديمنشان  هاشکلدر 
۴۸۰ Mg/ml باشديم مشاهدهقابل.  

  

  

ش يبا افزا شوديمکه مشاهده  طورهمان .نانوذرهمختلف  يهاغلظتمار با يدر ت يخون يهارگزان ير مييتغ يمورفولوژ يبررس :)۵(شکل 
  افته است.يز کاهش ين هارگ، تعداد و طول دهديمز کاهش نشان ين هارگو قطر  افتهيکاهش هارگ ميزان غلظت،

  
  بحث

تا  کنديمبه ما کمک  ex vivo و in vitro يهايبررس
م، يکن يبررس يتداخل گونهچيهرا بدون  هاسلول ياصل يهاپاسخ
 يبازدارنده و التهاب يهاپاسخمعتبر از  in vivo يهامدل کهيدرحال

 يهاسلولبروبالست و يف .کننديماستفاده  ييند رگ زايدر فرا
ش يوژنز است که توسط آزمايند آنژيدر فرا يديال عناصر کلياندوتل

 شدهانجاممطالعات  .قرار گرفته است موردتوجه CAM شدهاصالح
نقره اگر در غلظت مناسب مصرف شوند  نانو ذراتکه  انددادهنشان 

  .)۱۹(هستند  يو بدون خطر و عوارض جانب مؤثرانسان  يبرا
نانوذره نقره سنتز شده  يياثرات ضد رگ زا ين بررسيلذا در ا

 يابيک جوجه مورد ارزييوآالنتويپرده کور ياه انجبار بر رويشه گياز ر
نانوذره موجب کاهش  دهديمج نشان يکه نتا طورهمانقرار گرفت. 
 يدر ط ازآنجاکهشد.  ي) عروق خون۲) و تعداد (شکل ۱طول (شکل 

 يرسانژنياکسه و يتغذ منظوربه يياز به رگ زايند رشد و نمو نيفرا
ز معقول به نظر ين نيلذا کاهش اندازه و وزن جن باشديمبه بافت 

ه را نسبت ب يتوجهقابلر يين تغيوزن جن ين بررسي. در ارسديم
 ۴۸۰و  ۲۴۰ يهاغلظتن در ي)، اما قد جن۳کنترل نشان نداد (شکل 

 ).۴را نشان داد (شکل  يداريمعننسبت به گروه کنترل تفاوت 
 يينقره را در رگ زا نانو ذرات ييز اثرات ضد رگ زايگر نيمطالعات د

  . )۲۰, ۱۷(انددادهن جوجه نشان يجن
 Invivo مرغ در مدل يهانيجندر مطالعه حاضر، مرگ 

ژن هستند، يه و عرضه اکسيمنبع تغذ يخون يهارگ .مشاهده شد
هستند و در طول روند رشد و توسعه  يضرور يزندگ يبرا رونيازا

مار شده با يت يهاگروهعروق كوچك در  .کنديمفا يا ينقش مهم
و  ييعرضه مواد غذال کاهش يممكن است به دل Ag نانو ذرات

 ييند رگ زايباشد. فرا هانيجناكسيژن مسئول مرگ 
)Neovascularization ينادر است و تنها در ط ساالنبزرگ) در 

ط يگر در شرايا در موارد ديدر زنان و  يا چرخه قاعدگيم زخم يترم
  . )۱۱(شوديمک ظاهر يپاتولوژ
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باعث مرگ  تنهانه Ag نانو ذراتکه  دهديمقات نشان يتحق
همچون کاهش طول و تعداد  يگرين شدند بلکه اثرات ديجن

درمان شده سبب شدند که  يهامرغتخمرا در  يخون يهارگ
گر يطال از د نانو ذرات. باشديموژنز يکاهش آنژ دهندهنشان

ر، يوژنز، مهار تکثيکه با کاهش آنژ باشنديم ييرگ زا يهامهارکننده
ط نگ مرتبيگناليبا مسدود کردن س احتماالًجاد لوله و يمهاجرت و ا

  .)۲۱( گردنديم ييسبب کاهش رگ زا ييبا رگ زا
انجام شد اثر ضد رگ  ۲۰۰۹گر که در سال يد يامطالعهدر 

 يهايبررسج يسنتز شده نقره نشان داده شد. نتا نانو ذرات ييزا
 VEGFان ژن يکه نانوذره قادر است با مهار ب دهديممزبور نشان 

  . )۲۲(گردد ييسبب کاهش رگ زا
و  khandiaتوسط  ۲۰۱۵گر که در سال يد يامطالعهدر 

نانوذره نقره سنتز شده  ييضد رگ زا همکاران صورت گرفت اثرات
پرده  يهارگبر تعداد و طول  Azadirachta indicaاه ياز گ
  .)۱۱(ک جوجه نشان داده شد ييوآالنتويکور

Sheikpranbabu  نشان دادند که  ۲۰۰۹و همکاران در سال
، Bacillus licheniformisسنتز شده توسط  يانقره نانو ذرات

نانو  .دهنديمقرار  ريتأثال را تحت ياندوتل يهاسلول يرينفوذپذ
مهار ال را ياندوتل يهاسلول يرينفوذپذ کامل طوربهنقره  ذرات

 روقال عياز فاکتور رشد اندوتل يوژنز ناشيکردند و منجر به مهار آنژ

(VEGF)  ۲۱(ه گاو شديشبک يالياندوتل يهاسلولدر( .  
اثرات نانوذره نقره بر پرده  ۲۰۱۱در سال  يگريد يدر بررس

 ييقرار گرفت و اثرات مهار رگ زا يموردبررسک جوجه ييوآالنتويکور
  . )۱۹(نشان داده شد

ن يا در موردمطالعهوژنز نانو ذرات نقره يبا توجه به اثرات ضد آنژ
اه ير عصاره گيو تأث نانوذرهن سهم ييق ضرورت دارد جهت تعيتحق

 رد.يصورت پذ يليمطالعات تکم
  

  يريگجهينت
که در  يانقره نانو ذراتوژنز يآنژ دهندهکاهش، خواص جهيدرنت

ط ين مرغ نشان داده شده است، در شرايق حاضر در مدل جنيتحق
جامد،  يدرمان تومورها يبرا ژهيوبهک و يوژنز پاتولوژيک، آنژيپاتولوژ

، باعث رشد تومور شود ازحدشيبو  يعيرطبيغوژنز يکه آنژ يدر مواقع
  داشته باشد. ياثرات درمان توانديم

قره ن نانوذرهق اثرات ين تحقياز ا آمدهدستبهج يبا توجه به نتا
تا  ۶۰mg/ml يدر دوزها ژهيوبهاه انجبار يشه گيسنتز شده از ر

۴۸۰mg/ml لعات مطا شوديمشنهاد يپ لذا .اندگرفتهد قرار ييمورد تأ
ان به يآن، مبتال ينه انجام گردد تا از اثرات درمانين زميدر ا يليتکم

 مندبهره ندهيآسرطان در  ازجمله ييمرتبط با رگ زا يهايماريب
  گردند.
  

  يتشکر و قدردان
ارشد خانم  يدوره کارشناس نامهانيپان مقاله مستخرج از يا

گروه  نانکارکسندگان مقاله از ينو لهيوسنيبد .باشديم يحانه شالير
را  يمشهد کمال تشکر و قدردان ياسالم آزاددانشگاه  يشناسستيز

  دارند.
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Abstract 
Background & Aims: Angiogenesis is a key event during tumor growth. Since tumor cells require more 
oxygen and glucose than normal cells and due to tumors quick growth, new blood vessels rapidly 
increase to meet the nutritional requirements. Hence, targeting and inhibiting the formation of new blood 
vessels can reduce the nutrition and access of tumor cells to oxygen, which also inhibits tumor growth.. 
In the present study, the effects of coated silver nanoparticles with Persicaria bistorta on chick embryo 
chorioallantoic membrane and its antioxidant properties have been investigated. 
Materials & Methods: The fertilized Ross eggs were distributed randomly and equally into 6 groups. 
Two groups were considered as control and laboratory control (treated with solvent). In the second day 
of incubation, a window was created on the eggs, and then in the 8th day after incubation, samples were 
exposed with various doses (60, 120, 240, 480 µg/ml) of the Ag-NPs. On the 12th day, photographs were 
taken and the length and number of vessels were measured using Image J software. The length and 
weight of embryos were measured and compared. The data were analyzed by SPSS software and one 
way ANOVA at the significance level of p <0.05. 
Results: Based on the results, the silver nanoparticles at a concentration of 60 μg / ml reduced the length 
and number of blood vessels significantly (P<0.001) compared with the control group. The results of 
the study on the effect of nanoparticles on the weight of the embryos did not significantly change 
compared with the control but, the height of the embryos showed a significant decrease in the treated 
groups at a concentration of 240 μg / ml nanoparticles (P<0.01). 
Conclusion: Accordingly, the use of silver nanoparticles can be considered as a potential treatment 
against pathological angiogenesis and solid tumors targeting blood vessels. 
Keywords: Angiogenesis, Silver nanoparticles, Chicken Chorioallantoic membrane, Persicaria bistorta 
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