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مقدمه
زایـی رگمهـار سرطان،درماندراز اهدافیکی

)Angiogenesis(باشـد میسرطانی هايسلولدر.
جوانـه طریـق ازجدیـد خـونی عروقتکاملورشد
زایـی  اولیـه رگ هـاي آنـدوتلیال عـروق   سلولزدن

مثلفیزیولوژیکهايحالتدر).1(شودنامیده می
النـه (تخمک گـذاري، قاعـدگی،  مثلتولیدچرخه

طـور همـین وهـا زخـم بهبـود وبـارداري) گزینی،
روماتوئید آرتریتدیابت،مثلپاتولوژیکهايحالت

فراینـد ). 2شـود ( ایجـاد مـی  زاییها رگسرطانو
دهد که توسعهمیراامکاناینتومورهابهزاییرگ

ــین  ــد. همچن ــزایش  یابن ــت اف ــده اس ــاهده ش مش
متاستازی منجر بهسرطانتومورهايبهرسانیخون
عروقـی داراي انشـعابات بدخیم. تومورهايشودمی

گسـترش . اسـت سـریع رشدشانوهستندفراوانی 
راتوموريهايسلولتهاجمعروقی احتمالسیستم

بـه انتشـار وخـون جریـان شدن بـه واردطریقاز
ایـن بـر عالوه). 3(دهدافزایش میدیگرهاياندام
درسیستم عروقیتشکیلکهاستشدهدادهنشان

تومـور رابطـه  متاسـتاز قـدرت بابدخیمتومورهاي
و سـالم هـاي بافـت درکلـی طوربهدارد.مستقیم

کننـد میممانعتزاییرگازکهپایدار فاکتورهایی
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چکیده
ایـن هدف اصلیاست.سیتوتوکسیکاثراتباداروییگیاهآنغوزه یک.باشدها میهدف اصلی درمان سرطان و برخی بیماريزاییرگمهار :هدفوزمینه

باشد.آنغوزه میی صمغزایرگضداثراتش بررسی پژوه
μg/ml100غلظـت  تیمـار بـا   (1شاهد سالم، شاهد آزمایشگاهی، تجربی :گروه4به تصادفیطوربهHy-lineنژاددارنطفهمرغتخمعدد40: کارروش
پـرده رويو اي باز شـد پنجرههاانکوباسیون در انتهاي پهن تخم مرغهشتم روز) تقسیم شدند. درعصارهμg/ml200غلظت تیمار با (2) و تجربیعصاره

دشـاه گـروه بـه  میکرولیتـر آب مقطـر و   10گـروه شـاهد   بـه عصاره آنغوزه،میکرولیتر10تیمار هايگروهه شد. به اسفنج ژالتینی قرار دادکوریوآالنتوئیک
و مجمـوع طـول و   شـد بـرداري عکساهنمونهتمامعروقازدوازدهم انکوباسیونروزدر.شدتزریق سولفوکسایدمتیلديمیکرولیتر حالل10آزمایشگاهی 

.دشتحلیل>05/0pسطح درTukeyو آزمون تعقیبی ) ANOVA(آنالیز واریانس یکطرفهتوسطتعداد عروق خونی در اطراف محل تیمار
شـاهد گـروه عروقـی در طـول انشـعابات  تعداد و مجموعدر مقایسه باآزمایشگاهیشاهدگروهدرعروقیمجموع طول انشعاباتتعداد ومیانگین: هاافتهی

آنغـوزه  صـمغ لیتر عصاره اتـانولی  میکروگرم بر میلی200و 100هاي عروقی در غلظتطول انشعاباتتعداد و مجموعنداد. میانگینداري نشانمعنیاختالف
).>05/0p(داد نشانداريمعنیشاهد کاهشدر مقایسه با گروه

رسد از مینظردارد. بهجوجهجنینپرده کوریوآالنتوئیکزایی دررگبرمهارياثرپژوهشاینهايروشبامطابقآنغوزهصمغاتانولیعصاره: يریگجهینت
سرطانی استفاده کرد.هاي زایی در بافتمهار رگجهت توان آنغوزه میصمغترکیبات موجود در 

.کوریوآالنتوئیک، جنین جوجهپردهآنغوزه،زایی، صمغرگ: هادواژهیکل

9/10/1393تاریخ پذیرش:30/11/1392تاریخ دریافت:

کوریوآالنتوئیکپردهدرزاییگربرصمغ گیاه آنغوزهاتانولیيعصارهاثربررسی 
جوجهجنین

11/11/89تاریخ پذیرش: 25/5/88تاریخ دریافت: 
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تقسیم سرعتبهکههاییبافتدراما؛ هستندغالب
تحریک رازاییرگفرایندکههاییمولکولشوندمی
هـاي بافـت دربه عبارت دیگر؛ دارندغلبهکنندمی

فاکتورهـاي ازبیشترزافاکتورهاي ضد رگطبیعی
).4دهـد ( رخ نمـی زایـی رگبنـابراین زا بـوده، رگ

اسید، افزایشpHکاهش هیپوکسی،مانندعواملی
درموتاسـیون وایمنی التهابیهايپاسخالکتیک،
باعـث  تومـور کـه  هـاي کنندهسرکوبوهاآنکوژن
غلظتکاهشیاوزارگفاکتورهايغلظتافزایش

زدههمربراتعادلاینشوند،زاضد رگفاکتورهاي
زارگ). فاکتورهـاي 5گیرد (میصورتزاییو رگ
یـا التهـابی هايآندوتلیال، سلولهايسلولتوسط

شـده  ترشحیا پاراکرینواتوکرینشکلبهتوموري
فاکتورهايمهمترین. شوندزایی میو منجر به رگ

عروقـی  رشـد آنـدوتلیال  فـاکتور ازعبارتنـد زارگ
)VEGF: Vascular Endothelial Growth

Factor(فیبروبالســتیرشــد)، فــاکتورFGF:

Fibroblast Growht Factorمشتقرشد)، فاکتور
PDGF: Platelet Derived Growth(پالکـت از

Factor) بردانشمنداندر ابتدا ).6) و آنژیوپوئیتین
رامـوادي تومـوري هايسلولکهبودندعقیدهاین

خونیهايشدن رگگشادباعثکهکنندمیترشح
تومـور رشـد برايغذاییموادترتیباینبهوشده

کـه  اسـت ایـن بـر اعتقادامروزهاما؛ شودمیفراهم
باعثکهکنندمیترشحمواديتوموريهايسلول
).7شـود ( مـی زاییرگوقبلیهايرگزدنجوانه

Ferula assa-foetidaگیـاه آنغـوزه بـا نـام علمـی     

کهضخیما نسبتوریشه راستدارايعلفی،گیاهی
).8(باشـد مـی و فیبريخشنقوي،ايساقهداراي

درصد)، 46-40رزین (شاملآنغوزهاصلیترکیبات
ــرار (درصــد) و روغــن25صــمغ ( ــاي ف 17-10ه

اسـترهاي واسیدفرولیکحاويدرصد). رزین آن
سـایر هـا و کومـارین هـا، تـرپن سـزکوئی شاملآن

گاالکتوز،گلوکز،محتويآنصمغاست.ترپنوئیدها
وهــاگلیکــوپروتئینوســاکاریدهارامنــوز، پلــی

وترکیبـات سـولفوره  حـاوي آنفـرار هـاي روغـن 
سـولفوردار  ). ترکیبـات 10،9باشـد ( میترپنوئیدها

اسـت.  تتراسـولفید تـري و دي،شاملصمغ آنغوزه
فرولیکفرانسیفرول،آمبلیفرون،ترکیباتهمچنین

کـامولونول وفوئتیـدین کومارینیمشتقاتواسید

). گـزارش  12،11دارد (وجـود آنغـوزه در صمغنیز
درصـمغ آنغـوزه  ي آبی و الکلـی شده است عصاره

آزمایشگاهی داراي اثرات سایتوتوکسـیک و  شرایط
باشـد  مـی المبلیـا کیست ژیاردیارويکشندگی بر

ي ). در مطالعه دیگـري مشـخص شـد عصـاره    13(
لیشـمانیایی مطلـوبی دارد.   ضدصمغ آنغوزه اثرات

ي صمغ عصارهسایتوتوکسیکاین اثرات به خواص 
. گـزارش شـده اسـت    )14آنغوزه نسبت داده شد (

توانـد  هـاي بـاال مـی   عصاره صمغ آنغوزه در غلظت
). 15شـود ( DNAموجب تخریب اسپرم و آسـیب  

ي اتانولی صمغ آنغـوزه موجـب   مشخص شد عصاره
L929هاي طبیعـی  سلولمورفولوژیک درتغییرات

همچنـین  د.شـو یمHepG2هاي سرطانیو سلول
مانـدن زنـده میـزان درداريمعنیموجب کاهش

هـاي سـرطانی  و سـلول L929هاي طبیعـی  سلول
HepG2این اثرات به خواص سایتوتوکسـیک . شد

).16ي اتانولی صمغ آنغوزه نسبت داده شد (عصاره
هايسلولباکهاستآنغوزه حاوي ترکیباتیصمغ

وکـرده بـرهمکنش سـطوح مختلـف  درسـرطانی 
داروهاپرتواثرات تومورکشیافزایشسببتواندمی

ضـد  همچنـین اثـرات  .شـود شـیمیایی داروهايو
طریـق ازحـدودي تاآنزایی و ضد متاستازيرگ

ــانکــاهش ــازبی ــزیم متالوپروتئین ــاتریکسآن م
(MMP-2)کننـده بـافتی  مهـار بیـان افـزایش و

به ذکر الزم.باشد) می(TIMP1یک ز متالوپروتئینا
وزایـی رگتنظـیم درمـذکور هـاي آنزیمکهاست

بـا  ). 17دارنـد ( مهمـی نقشسلول توموريتهاجم
ــه این  ــه ب ــهتوج ــرايک ــرات  ب ــوزه اث ــاه آنغ گی
طرفی یکـی ازواستشدهپیشنهادسایتوتوکسیک

متاسـتاز ورشـد دردرگیـر اصـلی هايمکانیسماز
باشد، ایـن  میزاییرگوخونیعروقتومورها رشد

صـمغ  اتـانولی يعصارهبررسی اثرا هدف مطالعه ب
کوریوآالنتوئیـک پـرده درزایـی رگبـر گیاه آنغوزه

جوجه انجام شد.جنین

روش کار
آزمایشـگاهی  تجربـی مطالعـه یـک پـژوهش این
تکـوین جـانوري  تحقیقـاتی آزمایشگاهدرکهاست
اسالمی مشهد در آزاددانشگاهشناسیزیستگروه
تخـم ازمطالعه،در اینشد. انجام1391-92سال 
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مـدل عنـوان بـه Rossنـژاد  دارنطفـه هـاي مـرغ 
مـرغ تخمعدد40شد. تعداداستفادهآزمایشگاهی

تایی تقسیم 10گروه 4به تصادفیطوربهدارنطفه
وآزمایشـگاهی شاهدشاهد،ها شامل:شدند. گروه

آنغــوزه بــا صــمغ بــا عصــاره اتــانولی شــدهتیمــار
لیتـر میکروگـرم بـر میلـی   200و 100هاي غلظت

گیـري بـه روش سوکسـله انجـام     باشند. عصارهمی
گیاه آنغوزه صمغگرم پودر خشک شده 25گرفت. 

درصد توسـط دسـتگاه   70لیتر اتانول میلی100با 
ساعت استخراج شده و پـس  24سوکسله به مدت 

درجه 40از آن با حذف حالل توسط اون در دماي 
به دست آمـد. عصـاره تهیـه    گراد عصاره تام سانتی

هـاي  سولفوکساید با غلظتمتیلديشده در حالل
لیتـر تهیـه شـد.    میکروگرم بـر میلـی  200و 100

میکرومتـر  2/0هاي تهیه شده تماما از فیلتر غلظت
هـا  تخم مرغ).18عبور داده شد و استریل گردید (

روز در شـرایط طبیعـی و در دسـتگاه    8به مـدت  
و گـراد سـانتی درجـه 38دمـاي انکوباسـیون در 

روزدرصـد قـرار داده شـدند. در   65نسبیرطوبت
شـده ایجـاد اسـتریل شرایطهشتم انکوباسیون در

پوسـته انتهـاي پهـن   ازالمینار بخشـی هودتوسط
و بـا پـنس اسـتریل پـرده     برداشته شدهامرغتخم

پـرده رويهـا برداشـته و  غشایی انتهاي تخم مـرغ 
ژالتینـی (آلبـومین  جاسـفن کوریوآالنتوئیـک یـک  

بـه  سالیننرمالدرآگارمحلولومرغتخمسفیده
دادهقرارمترمیلی4×4×1به ابعاد مساوي)نسبت

و بـه  نگهـداري طبیعـی درشرایطشد. گروه شاهد
کوریوآالنتوئیـک توسـط   پـرده ژالتینی روياسفنج

میکرولیتر آب مقطر استریل 10میکروپیپت میزان 
ــا شــاهد آزمایشــگاهیگــروهاضــافه شــد، 10ب

شـد و تیمارسولفوکسایدمتیلديحاللمیکرولیتر
اتـانولی  میکرولیتـر عصـاره  10هاي تیمار بـا  گروه
میکروگـرم  200و 100هاي آنغوزه با غلظتصمغ

هـا محـل   لیتر تیمار شدند. در تمامی گروهبر میلی
تزریق، زمان تزریق و میزان تزریق عصـاره یکسـان   

ــی ــد. از م ــروهباش ــام گ ــاتم ــمدره روز دوازده
اسـفنج قرارگیـري محـل محـدوده ازانکوباسـیون 

فوتواسترئومیکروسکوپ تحقیقاتی کمکبهژالتینی
و )ziess, Germanyمجهـز بـه دوربـین عکاسـی (    

بـا تصـاویري )Cannon, Japanدوربین دیجیتال (

و طـول مجمـوع شـد. برابـر تهیـه  26درشتنمایی
4تیمـار ( ناحیـه اطـراف درانشعابات عروقیتعداد

اسفنجطرف4پیکسل در100×100مربع به ابعاد 
ImageJتوسط نرم افـزار طور تصادفیه ژالتینی) ب

نـرم به وسیلههادادهگیري شد.اندازه) 2شیرایو(
کمـک آنـالیز   ) بـه 20شیرایو(SPSSآماري افزار

و آزمــون تعقیبــی ) ANOVA(واریــانس یکطرفــه
Tukey05/0سطح درp<شدند.تحلیل

هایافته
بر اساس نتیجه آزمون آنـالیز واریـانس یکطرفـه    

مجموع طول تعداد وداري در میانگینتفاوت معنی
در شـاهد آزمایشـگاهی  گـروه درعروقـی انشعابات
بدسـت  pشاهد وجود نداشت. عدد گروهمقایسه با

و بـراي مجمـوع   123/0آمده براي میانگین تعداد 
باشـد. میـانگین  مـی 099/0عروقی طول انشعابات

ــوع  ــداد و مجم ــعابات تع ــول انش ــی در ط عروق
میکروگرم بر میلـی لیتـر عصـاره    100هاي غلظت

شـاهد  آنغـوزه در مقایسـه بـا گـروه    صـمغ اتانولی 
بدسـت آمـده   pداد عـدد  نشانداريمعنیکاهش

و براي مجمـوع طـول   018/0براي میانگین تعداد 
تعـداد و  میانگینباشد.می029/0عروقی انشعابات
200هـاي  عروقی در غلظتطول انشعاباتمجموع

آنغوزه صمغمیکروگرم بر میلی لیتر عصاره اتانولی 
نشـان داريمعنیشاهد کاهشدر مقایسه با گروه

011/0بدست آمده براي میانگین تعداد pداد عدد 
012/0عروقــی و بــراي مجمــوع طــول انشــعابات

باشد.می
بـا هاییگروهچهاینکهنمودنمشخصمنظوربه

آزمـون ازدارند،داريمعنیآماريهمدیگر تفاوت
نشانآزموناینشد. نتایجاستفادهTukeyتعقیبی 

مجمـوع  تعداد وداري در میانگینداد تفاوت معنی
شاهد آزمایشـگاهی گروهدرعروقیطول انشعابات
pشـاهد وجـود نداشـت. عـدد     گـروه در مقایسه با

و بـراي  209/0ت آمده براي میـانگین تعـداد   بدس
باشـد.  مـی 127/0عروقـی  مجموع طول انشـعابات 

عروقـی در  طول انشعاباتتعداد و مجموعمیانگین
میکروگرم بر میلـی لیتـر عصـاره    100هاي غلظت

شـاهد  آنغـوزه در مقایسـه بـا گـروه    صـمغ اتانولی 
بدسـت آمـده   pداد عـدد  نشانداريمعنیکاهش
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و براي مجمـوع طـول   013/0براي میانگین تعداد 
تعـداد و  میانگینباشد.می017/0عروقی انشعابات
200هـاي  عروقی در غلظتطول انشعاباتمجموع

آنغوزه صمغمیکروگرم بر میلی لیتر عصاره اتانولی 
نشـان داريمعنـی شاهد کاهشدر مقایسه با گروه

005/0د بدست آمده براي میانگین تعداpداد عدد 
008/0عروقــی و بــراي مجمــوع طــول انشــعابات

باشد.می
در تصاویر فوق فلش بزرگ محل اسفنج ژالتینی 

انشـعابات محسـوس هـاي کوچـک کـاهش   و فلش

بـا عصـاره   تیمارنمونهدر(طول و تعداد) راعروقی
سیاه دهد. چهار مربعاتانولی صمغ آنغوزه نشان می

گیـري  اندازهسطحژالتینی،رنگ در اطراف اسفنج 
ه دهد که بمیپیکسل را نشان100×100به ابعاد 

صورت تصادفی در اطراف اسـفنج قـرار داده شـده    
است.

بحث و نتیجه گیري
اتـانولی يعصـاره ایـن پـژوهش  نتـایج بر اساس

ــا غلظــتصــمغ گیــاه  200و 100هــاي آنغــوزه ب

هاي مورد مطالعهبه تفکیک گروهعروقیانشعاباتتعدادمیانگیننتایج-1لجدو
p-value(ANOVA)p-value(Tukey(انحراف معیار±میانگین تعدادمتغیر)n=10(هاگروه

20/36±26/5شاهد
00/34123/0209/0±74/7آزمایشگاهیشاهد 

*013/0*10/19018/0±34/3صمغ آنغوزهيعصاره100غلظت تیمار با 

*005/0*40/13011/0±76/4صمغ آنغوزهيعصاره200غلظت تیمار با 

>05/0pسطح درداريمعنی*

مطالعههاي موردبه تفکیک گروهعروقیانشعاباتطولمجموعمیانگیننتایج-2لجدو
p-value(ANOVA)p-value(Tukey(انحراف معیار±میانگین طولمتغیر)n=10(هاگروه

65/20±85/3شاهد
19/19099/0127/0±19/4شاهد آزمایشگاهی

*017/0*11/9029/0±38/5صمغ آنغوزهيعصاره100غلظت تیمار با 

*008/0*71/7012/0±00/4صمغ آنغوزهيعصاره200غلظت تیمار با 

>05/0pسطح درداريمعنی*

بالف

دج
تیمار شـده بـا غلظـت    :2لیتر، د) گروه تجربیمیکروگرم بر میلی100تیمار شده با غلظت :1آزمایشگاهی، ج) گروه تجربیالف) گروه شاهد، ب) گروه شاهد-1شکل
)برابر26لیتر (بزرگنماییمیکروگرم بر میلی200
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انشـعابات طـول ولیتـر، تعـداد  میکروگرم بر میلـی 
در غلظـت بـه وابسـته وموضـعی به طورراعروقی 

جنـین کوریوآالنتوئیکپردهاطراف محل تیمار در
بدین صـورت کـه بـا    ).1شکل داد (جوجه کاهش

وتعـداد افزایش غلظت عصاره، میـانگین مجمـوع   
به طور اطراف محل تیماردر عروقی انشعاباتطول
یابد. با توجه به اینکه اثر ضد داري کاهش میمعنی

و 100هـاي  غلظـت درآنغوزهزایی صمغ گیاه رگ
بر اسـاس نتـایج ایـن    لیترمیکروگرم بر میلی200

رسـد مـی نظـر بـه پژوهش به اثبات رسـیده اسـت  
بـا  آنغوزهترکیبات موجود در صمغ گیاهتوان ازمی

انجام تحقیقات بیشتر به عنوان مکملـی همـراه بـا    
در زایی درمانی به منظور مهار رگداروهاي شیمی 

اسـید گالبانیـک ترکیبـی    تومورها اسـتفاده نمـود.  
آید و داراي گیاه آنغوزه بدست میصمغاست که از 

اثرات سیتوتوکسیک و باعث کاهش تکثیر سـلولی  
تـوان گفـت اسـید گالبانیـک     مـی شود بنابراینمی

هـاي  موجود در عصاره این گیاه روي تکثیر سـلول 
باعـث  آندوتلیال عروق خونی اثر مهـاري داشـته و   

کاهش تکثیـر و در نتیجـه کـاهش تعـداد و طـول      
گزارش شـده  . )20،19عروقی شده است (انشعابات

Ferulaگیـاه موجـود در صـمغ  فـروتینین اسـت  

ovina  ــلول ــوزیس در س ــاي آپوپت ــب الق ــا موج ه
با توجه به اینکه فروتینین از صـمغ گیـاه   شود. می

Ferula assa-foetida  بنـابراین بدست آمده اسـت
کــاهش ایجــاد شــده در طــول و تعــداد تــوانمــی

ات عروقی در اطراف محل تیمار را به اثـرات  انشعاب
در پژوهشـی  ).21نسبت داد (فروتینینآپوپتوزي 

مهـم مـواد یکـی از فرول کهمشخص شد فارنسی
باعثتواندمیباشد،میصمغ آنغوزهدهندهتشکیل

) شـود  VEGFعروقی (آندوتلیومرشدفاکتورمهار
هـاي  سـلول مهـار موجـب رشـد، فـاکتور اینمهار

عروقتشکیلتهاجم،مهاجرت،تکثیر،درسرطانی
شـود. همچنـین مشـخص    میهمبندتولید بافتو

هاي موجود در صمغ آنغوره اثرات ترپنشد سزکوئی
). در 22،23هــا دارنــد (سایتوتوکســیک بــر ســلول

آنغـوزه صمغخوراکیپژوهشی مشخص شد تجویز
سـرطان رشـد مهـار موجـب موش آزمایشگاهیبه

در).22شـود ( اوره مـی نیتـروز ازناشـی پسـتان 
تجـویز صـمغ  داده شـد نشانمدتطوالنیمطالعه

ازناشـی پسـتان سرطانیهايسلولرشدازآنغوزه
ظهـور تـا نهانزمانوپیشگیرياورهتجویز نیتروز

نشـان مطالعات.)24اندازد (تاخیر میبهراسرطان
کاهشموجبداد ترکیبات موجود در صمغ آنغوزه

آنـدوتلیال  هـاي سـلول اکسـاید در نیتریـک تولیـد 
رشدوزاییرگدر پیشرفتمهمینقشکهعروقی
دیگـري هـاي جمله فعالیـت ازشود.میدارد،تومور

بـادي  آنتـی بـه اتصالشاملدنداراتترکیباینکه
CD13مهار وخونیعروقاجزايتوسطشدهبیان
VEGFو MMP-9ژنهـاي بیانکاهشآن،فعالیت

همینطـور وEGFو VEGFهـاي مهـار گیرنـده  و
تیـروزین سـلولی داخـل پیام رسانیمسیربامقابله

تولیديینازئمتالوپروتآنزیم).25باشد (میکینازها
،تحریکدرمهمینقشسرطانیهايتوسط سلول

در.داردالتهـاب ایجادوهاي سرطانیلسلوتهاجم
موجـب صمغ آنغوزهتجویزمشخص شدايمطالعه

تهـاجم  مهـار نتیجـه دروآنـزیم ایـن فعالیتمهار
بـر اسـاس   ).26،25(شـود مـی سرطانیهايسلول

ــات انجــام شــده  ــیتحقیق ــرپنســزکوییاپ ــا و ت ه
طریـق  از آنغـوزه  صـمغ موجـود در  ي هـا کومارین

ازمشـتق انـدوتلیال سلولرشدبیان فاکتورتنظیم
بتاکنندهترانسفورمفاکتور رشدهمینطوروپالکت

)TGFβ(همچنین.شوندمیزایی رگکاهشسبب
TNFαبیان ویدااکسنیتریکسنتزازترکیباتاین

حیوانـات  ازاسـتفاده بـا مطالعات.کندمیممانعت
تکثیـر  داد ایـن ترکیبـات از  نشاننیزآزمایشگاهی

وکـرده ممانعـت خونیعروقاندوتلیالهايسلول
شـوند مـی تومورمتاستازعدمرشد وسبب کاهش

آنغــوزه حــاوي در پژوهشــی مشــخص شــد). 27(
نظیر آزافوئتیدین فروکولیسین است ایـن  ترکیباتی

همچـون متعـددي هايترکیبات از طریق مکانیسم
ــرهمکنش ــاب ــزیمب ــاي سیکلواکســیژنازِآن ، 2ه
رسانی داخلپیاممسیرVEGFRو 5لیپواکسیژنازِ

رونویســیپــروتئینهمچنــینوHER-2ســلولی
گـردد. مـی زاییرگمهارسبب،NF-KBاي هسته

تقویـت دارد آزافوئتیدین سـبب وجوداحتمالاین
طریـق ازداروي تاموکسـیفن سـرطانی ضـد اثرات

در پژوهشی ). 29،28شود (میزاییرگضدفعالیت
در ي اتــانولی صــمغ آنغــوزهمشــخص شــد عصــاره

در لیترمیکروگرم بر میلی200و 100هاي غلظت
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هــاي ســلولمــرگ موجــب یشــگاهی شــرایط آزما
ــی  ــلولL929طبیع ــرطانی و س ــاي س HepG2ه

ي اتـانولی  عصـاره با توجه به اینکـه  ).16شود (یم
میکروگرم 200و 100هاي در غلظتصمغ آنغوزه

داري در طـول و  لیتر موجب کاهش معنـی بر میلی
تعداد انشعابات عروقی در اطراف محل تیمـار شـد،   

تــوان نتــایج بدســت آمــده را بــه اثــرات      مــی
ي اتانولی صمغ آنغوزه نسبت عصارهسایتوتوکسیک

. تــاکنون تحقیقــات بســیاري روي اثــرات ضــد داد
میکروبی، ضـد انگلـی و ضـد قـارچی صـمغ گیـاه       

ها اثـرات  آنغوزه انجام شده است و تقریبا تمامی آن
انـد  ضد تکثیري صمغ گیاه آنغـوزه را اثبـات کـرده   

هاي انجام توجه به اینکه در بیشتر پژوهش). با 30(
شده بررسی اثرات سایتوتوکسیک، ضد تکثیـري و  

in vitroزایی صمغ گیاه آنغوزه در شرایط ضد رگ

بوده است، این پژوهش براي اولین بار اثـرات ضـد   
و 100هـاي  زایی صمغ گیاه آنغوزه بـا غلظـت  رگ

in vivoلیتر را در شـرایط  میکروگرم بر میلی200

بررسی کرد و اثرات مهـاري آن بـر طـول و تعـداد     
استامیدبنابراین ؛ انشعابات عروقی به اثبات رسید

داروهـاي  ساختزمینهدربتوانداین پژوهشنتایج
زایـی در  به منظور مهـار رگ گیاهیمنشاءباجدید

مطابقگیرد.قراراستفادهموردتومورهاي سرطانی
صـمغ گیـاه  اتانولیپژوهش عصارهاینهايروشبا

ــوزه ــرآنغ ــارياث ــرمه ــی دررگب ــرده زای پ
و تشــکیلداردجوجــهجنــینکوریوآالنتوئیــک

تیمـار محـل درموضـعی به طورخونی راهايرگ
ترکیبات رسد ازمیبنابراین به نظر؛ دهدکاهش می

مهــار جهــت تــوان آنغــوزه مــیصــمغموجــود در 
سرطانی اسـتفاده  هايها و بافتزایی در سلولرگ
کرد.

تقدیر و تشکر
نویسـندگان مقالـه از تمـام اسـاتید     وسیلهبدین

درارزشمندينقشهاآننظراتمحترمی که نقطه
واسـت، سپاسـگزاري  داشـته مقالـه ارتقاء کیفیت

نمایند.میقدردانی
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Abstract
Background: Inhibition of angiogenesis is the main goal of cancer treatment and other
diseases. Ferula assa-foetida is a medicinal plant with cytotoxic effects. The aim of this study
was to investigate the anti-angiogenic effects of Ferula assa-foetida's resin.
Methods: 40 Hy-line fertilized eggs were divided into 4 groups: control, sham, experimental
1 (treated with 100 μg/ml of extract), experimental 2 (treated with 200 μg/ml of extract). On
the eighth day of incubation it was created a window in the bottom of the eggs and gelatin
sponge was placed on chorioallantoic membrane. 10 microliters of Ferula assa-foetida's resin
extract was injected to treated groups. 10 microliters of distilled water was injected to control
group and 10 microliters of dimethyl sulfoxide was injected to sham-exposed group. All
samples were photographed on the 12th day of incubation and the length and numbers of
vessels were analyzed by ANOVA and Tukey’s post hoc (p<0.05)
Results: The mean of number and length for vessels in the control group and mean of number
and length in sham-exposed group was not significant. There was a significant decrease in
mean number and length of vessels at concentration of 100 and 200 μg/ml of Ferula assa-
foetida's resin extract compared with control group.
Conclusion: According to this research, ethanolic extract of Ferula assa-foetida's resin has an
inhibitory effect on angiogenesis in chick chorioalantoic membrane. It seems that compounds of
Ferula assa-foetida's resin can be used to inhibit angiogenesis in cancer tissues.

Keywords: Angiogenesis, Resin of Ferula assa-foetida, Chorioalantoic Membrane, Chick Embryo.
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