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Abstract

Original Article

Investigating the effect of Sulforaphane on Angiogenesis in
Chick’s Chorioallantoic membrane and its antioxidant
activities
Shahin Shdiani1, Javad Baharara2, Alireza Iranbakhsh3, Tayebeh Ramezani 4
Background and Aim: Sulforaphane is a type of isothiocyanate with anticancer effects. In the present study,
the effect of sulforaphane in angiogenesis in chicks' chorioallantoic membrane was investigated.
Materials and Methods: In this experimental study, a total of 56 fertilized eggs were divided into 7 groups
of eight with three replications: control, control-Experimental and five treatment groups treated with
sulforaphane (50,100,200,400 and 800µg/ml, respectively). On the 2nd day of incubation, a window opened
on every egg. On the 8th day, treatment was done.On the 12th day, all CAMs were examined and
photographed and the number and length of the vessels around the sponges, weight, and length (CR) of chick
embryo were determined. Besides, every vessel hemoglobin content was measured using Drabkyn, s test.
The antioxidant effect of sulforaphane was assessed by means of ABTS and DPPH assay. The obtained data
were statistically analyzed using ANOVA and SPSS software (V: 16) at the significant level of 0.05.
Results: It was found that 50 µg/ml of sulforaphane did not have any significant effect on the angiogenic
process, but 100, 200, 400 and 800 µg/ml of sulforaphane; i.e in a dose-dependent manner led to a decrease
in number, length, and hemoglobin content of the blood vessels. Moreover, embryo weight and CR
decreased compared with the control. The results from DPPH and ABTS assay showed that Sulforaphane,
dose-dependently, inhibits the activity of free radicals.
Conclusion: Sulforaphane has anti-angiogenic and anti-oxidant properties, and it can be a suitable candidate
for the treatment of diseases associated with angiogenesis.
Key Words: Angiogenesis, Chorioallantoic Membrane, Sulforaphane, Antioxidant Activities
Journal of Birjand University of Medical Sciences. 2017; 24(3): 179-189.
Received: October 2, 2016, Accepted: November 19, 2017

1

Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
Corresponding Author; Applied Biology Research Center for the Development of Animal, Department of Biology, Islamic Azad
University of Mashhad, Mashhad, Iran.
Email: baharara@yahoo.com
Tel: 38437092 -051 Fax: 38437092 -051
3
Department of Biology, Islamic Azad University, Science and Research, Tehran, Iran.
4
Khwarizmi's School of Biological Sciences, University of Tehran, Iran.
2

971

مقاله اصیل پژوهشی

اثر سولفورافن بر رگزایی در پرده کوریو االنتوئیک جوجه

شهین شادیانی ،1جواد بهار آرا  ،2علیرضا ایرانبخش ،3طیبه رمضانی

4

چکیده
زمینه و هدف :سولفورافن نوعی ایزوتیوسیانات با اثرات ضدّ سرطانی است .در این مطالعه ،اثر سولفورافن بر رگزایی در پرده
كوریوآالنتوئیك جوجه و فعالیت آنتیاكسیدانی آن بررسی شد.
روش تحقیق :در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی ،تخممرغ نطفهدار بهطور تصادفی در  7گروه هشتتایی شامل گروههای :شاهد،
شاهد آزمایشگاهی و پنج گروه تیمار با دوزهای  011 ،011 ،911 ،01و  811 µg/mlسولفورافن در سه تکرار تقسیم شدند .در روز دوم
انکوباسیون ،پنجره ای روی تخممرغها ایجاد و در روز هشتم تیمار انجام شد .روز دوازدهم ،از تمام نمونهها عکس تهیه شد و تعداد و
طول انشعابات عروقی روی پرده كوریوآالنتوئیك و نیز در جنینها ،وزن و طول سری-دمی محتوی هموگلوبین عروق ،با آزمون
درابکین اندازهگیری شد .اثرات آنتیاكسیدان سولفورافن با آزمون  DPPHو  ABTSبررسی شد .نتایج با آزمون آنالیز واریانس
یكطرفه ( )ANOVAو نرمافزار ( SPSSنسخه  )91در سطح معنیداری  ،1/10تجزیه و تحلیل شد.
يافتهها :نتایج مطالعه نشان داد ،در غلظت  01µg/mlسولفورافن ،اثرات معنیداری بر روند رگزایی مشاهده نشد؛ در حالی كه در
غلظتهای  011 ،011 ،911و  811 µg/mlاز سولفورافن بهصورت وابسته به دوز منجر به مهار تعداد ،طول و محتوی هموگلوبین
عروق خونی و كاهش وزن جنینها و طول سری-دمی در مقایسه با گروه كنترل گردید .نتایج حاصل از آزمونهای آنتیاكسیدان
 DPPHو  ABTSنشان داد كه این ماده بهصورت وابسته به دوز منجر به مهار رادیکالهای آزاد می گردد.
نتیجهگیري :سولفورافن دارای خواص ضدّ رگزایی و آنتیاكسیدانی است و میتواند كاندیدای مناسب برای درمان بیماریهای
مرتبط با رگزایی باشد.
واژههاي كلیدي :رگزایی ،پرده كوریوآالنتوئیك ،سولفورافن ،فعالیت آنتیاكسیدانی
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند1693 .؛ .189-179 :)6(42
دريافت1691/77/11 :

9
2

پذيرش1693/78//48 :

گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ،مشهد ،ایران.

نويسنده مسؤول؛ مركز تحقیقات بیولوژی كاربردی تکوین جانوری و گروه زیست شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد ،مشهد ،ایران.
آدرس :مشهد -دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد -مركز تحقیقات بیولوژی كاربردی تکوین جانوری و گروه زیست شناسی
تلفن 109- 38037110 :نمابر 109- 38037110 :پست الکترونیکیbaharara@yahoo.com:
3

گروه زیستشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران ،تهران ،ایران.

0

دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه خوارزمی تهران ،تهران ،ایران.
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و بررسی فعالیت آنتیاکسیدانی آن

دوره  ،42شماره  ،6پاييز 1693

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

[1-Isothiocyanate-(4R)-

)sulfinyl

(methyl

] butane:CH3S(O)(CH2)4-N=C=Sاست كه بهدلیل
اثرات بازدارنده آن بر رشد تومور در محیط درونتنی و
برونتنی كه وابسته به تأثیر مستقیم بر سلولهای سرطانی
میباشد ،مورد استفاده قرار گرفته است ( .)7 ،1از مهمترین
خواص درمانی و كلینیکی سولفورافن میتوان به القای آپوپتوز،
Angiogenesis

روش تحقیق
این مطالعه تجربی آزمایشگاهی ،در سال  9310در
آزمایشگاه تحقیقاتی زیستشناسی تکوینی جانوری گروه
زیستشناسی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد انجام شد .از
تخممرغهای نطفهدار نژاد  Rossبهعنوان مدل آزمایشگاهی
استفاده شد .نمونههای مورد مطالعه از شركت مرغداران طوس
مشهد تهیه گردید .سولفورافن (با وزن مولکولی g/mol
 977/01و فرمول شیمیایی  )C6H11NOS2در این مطالعه
تجربی از شركت سیگما خریداری گردید .در مطالعات
آزمایشگاهی ،تعداد  918تخممرغ نطفهدار نژاد راس در سه
تکرار تهیه شد و در هر تکرار ،در 7گروه 8تایی بهصورت
تصادفی توزیع شدند.
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مقدمه
رگزایی  ،از مهمترین وقایع زیستی است كه با تولید
رگهای جدید از عروق پیشین در بسیاری از مراحل رشد و
نمو جنینی رخ میدهد ( .)9این فرآیند ،نقش مهمى در وقایع
فیزیولوژیك مانند :رشد و نمو ،ترمیم زخم و تولیدمثل و
همچنین در وقایع پاتولوژیك از قبیل :رشد و متاستاز تومور و
انواعى از بیمارىهاى مزمن دارد (.)0
اولینبار  Folkmanدر سال  9179نشان داد كه رشد
بافت سرطانی ،به رگزایی بستگی دارد .وی همچنین
پیشنهاد كرد كه مهار رگزایی میتواند یك روش درمانی
برای سرطان باشد ( .)3بهطوركلی فرآیند رگزایی تحت تأثیر
عوامل مختلف است و دربرگیرنده یك سری رخدادهای
سلولی از قبیل :مهاجرت ،تکثیر و تمایز سلولهای اندوتلیال و
در نهایت تشکیل عروق ،بلوغ و بازسازی نهایی آنها میباشد.
این فرآیند ،وابسته به تعادل دقیق بین فاكتورهای
تحریككننده و مهاركننده طبیعی درون بدن است .در صورتی
كه این تعادل از حالت طبیعی خارج شود ،شرایط برای بروز
بیماریهایى مانند :رگزایى قرنیه ،اندومتریوز ،چاقى،
آترواسکلروز ،پسوریازیس و رشد و متاستاز تومورها فراهم
میگردد؛ بنابراین مهار دارویی رگزایی میتواند در درمان
برخی بیماریها و سرطانها مؤثّر باشد ( .)0بدین منظور در
سالهاى اخیر ،مهار رگزایى بهعنوان ایدهاى نوین در كنترل
و درمان انواعى از اختالالت وابسته به رگزایى بهویژه رشد و
متاستاز تومور مطرح شده است (.)0
سولفورافن ( ،)SFNنوعی ایزوتیوسانات با نام علمی
9

خواص ضدّ باكتریایی ،ضد ّهیستون داستیالز ،خاصیت
آنتیاكسیدانی ،ضدّ متاستازی و غیره اشاره نمود (.)8
تولید رادیکالهای آزاد ،مسئلهای طبیعی است و در طی
عمل تنفس بهوجود میآید .اگر بهطور ناگهانی تعداد زیادی
رادیکال آزاد در بدن تولید شود ،باعث تخریب عمل سلول یا
حتی مرگ و ایجاد ناهنجاریهایی مانند :پیری زودرس،
سرطان و تصلّب شرائین میشود ( .)1اثر زیانبخش
رادیکالهای آزاد را میتوان توسط آنتیاكسیدانها كاهش داد.
امروزه استفاده از عصارههای گیاهی یا متابولیتهای
ثانویه استخراجشده از گیاهان بهعنوان آنتیاكسیدانها در
صنایع پزشکی ،دارویی و صنایع غذایی كاربرد وسیعی پیدا
نموده است ( .)91از سوی دیگر مطالعه رگزایی بهعنوان
ایدهای نوین در كنترل و درمان انواعی از اختالالت وابسته به
رگزایی بهویژه رشد و متاستاز تومور مطرح شده است.
تاكنون اثر سولفورافن بر رگزایی در مدل ( )CAMبررسی
نگردیده است .در این مطالعه ،اثر احتمالی زیستی این مادّه در
مدل پرده كوریوآالنتوئیك جوجه و ارزیابی فعالیت
آنتیاكسیدانی آن ارزیابی شد.

بررسي اثر سولفورافن بر رگزايي در پرده کوريو االنتوئيک جوجه و فعاليت آنتياکسيداني آن

آزمون پرده كوريوآالنتوئیک:

تخممرغها با الکل 71درصد ضدّ عفونی شد و در دستگاه
جوجهكشی با دمای تقریبی 38درجه سانتیگراد و رطوبت
نسبی 10درصد (شركت درنا سیستم پارس ،ایران) ،قرار
گرفت .در روز دوم انکوباسیون ،در شرایط كامالً استریل
ایجادشده توسط هود المینار )،)Telstar AV-100- Spain
ابتدا قستمی از پوسته تخممرغها برداشته شد و پنجرهای در
یك طرف آن ایجاد گردید .پنجره با المل و پارافین (پارافین
پاتولوژیکی فارا-ایران) پوشانده شد و بهطور مجدد داخل
انکوباتور قرار گرفت .از آنجا كه پرده كوریوآالنتوییك از روز
پنجم انکوباسیون شروع به تشکیل مینماید و در روز هشتم
بیش از نیمی از وسعت درون تخممرغ را اشغال میكند و
همچنین در این روز قلب بهطور كامل تشکیل و جدایی خون
سیاهرگی و سرخرگی اتفاق میافتد ،بنابراین بررسی شبکه
عروقی در روز هشتم انکوباسیون انجام گرفت .از این رو در
روز هشتم انکوباسیون ،در شرایط استریل پنجرهها برداشته
شد و روی پرده كوریوآالنتوئیك اسفنج ژالتینی (به ابعاد
9×0×0میلیمتر) كه شامل آلبومین سفیده تخممرغ و محلول
آگار در  DMSOبه نسبت مساوی بود ،قرار گرفت.
در نمونههای تیمار با سولفورافن ،بهترتیب 91میکرولیتر از
غلظتهای مدّ نظر ،به محل اسفنج تزریق شد؛ در نمونه
شاهد آزمایشگاهی ،به محل اسفنج  91میکرولیتر از محلول
 DMSO+PBSتزریق گردید و نمونه شاهد بدون تزریق و
در شرایط طبیعی تا روز دوازدهم در انکوباسیون نگهداری شد.
980

پنجرهها ،با المل و پارافین پوشانده ( )99و بهطور مجدد به
انکوباتور برگردانده شد .در روز دوازدهم در تمام نمونهها ،از
محدوده اسفنج ژالتینی ،تصاویری از عروق خونی سطح پرده
كوریوآالنتوئیك بهكمك فتواسترئومیکروسکوپ تحقیقاتی
( )Ziess- Germanyعکس تهیه گردید؛ سپس با نرمافزار
 Image Jتعداد انشعابات ،شمارش شد و نیز طول عروق
خونی تعیین گردید .همچنین طول سری – دمی جنینها با
كولیس و وزن آنها با ترازوی دیجیتال ،اندازهگیری شد (.)99
اندازهگیري هموگلوبین خون:

برای سنجش غلظت هموگلوبین ،از معرّف درابکین
استفاده شد .بدینمنظور در ابتدا پرده كوریوآالنتوئیك جوجه
به همراه رگهای خونی با دقّت جدا شد؛ سپس كیسه زرده و
پرده كوریوآالنتوئیك بهمدّت 91دقیقه كامالً هموژنایز شد .در
مرحله بعد00 ،میکرولیتر از محلول رویی حاصل به
میکروتیوب حاوی 3میلیلیتر معرّف درابکین اضافه گردید .در
ادامه بهمدّت 91دقیقه با سرعت 0111دور در دقیقه سانتریفوژ
انجام شد؛ سپس  911میکرولیتر از محلول شفاف رویی به
پلیت 11تایی منتقل و بالفاصله جذب نوری آن توسط دستگاه
اسپکتروفتومتر در طول موج  001نانومتر قرائت شد و برای
محاسبه محتوی هموگلوبین (مطابق دستور عمل همراه
كیت) ،جذب بهدستآمده در عدد ثابت  31/8ضرب گردید.
غلظت هموگلوبین بهعنوان معیاری برای سنجش تراكم
عروق استفاده گردید .با مقایسه غلظت هموگلوبین در
گروههای مختلف میتوان به تجزیه و تحلیل میزان رگزایی
به شیوهای متفاوت پرداخت (.)99
آزمونهاي آنتیاكسیدانی:
-1اندازهگیري میزان خواص آنتیاكسیدانی به روش
DPPH

9

استفاده از رادیکال  DPPHبرای بررسی خاصیت
آنتیاكسیدانی اسانسهای گیاهی و بهطور كلی
2,2-Diphenyl-1-Picrylhydrazyl

1
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هر تکرار شامل:
 )9گروه شاهد كه در شرایط طبیعی نگهداری گردید؛
 )0گروه شاهد آزمایشگاهی كه با محلول حاوی
911میکرولیتر حالل دایمتیلسولفوكساید ) (DMSOو
111میکرولیتر فسفاتبافرسالین ) (PBSتیمار گردید؛
 )3گروههای تجربی  0 ،3 ،0 ،9و  0كه با غلظتهای
 011 ،011 ،911 ،01و 811میکروگرم بر میلیلیتر از محلول
سولفورافن تیمار گردیدند (.)91،01،09

شهين شادياني و همكاران

دوره  ،42شماره  ،6پاييز 1693

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

]% RSA=[1-((Ac–As)/Ac)×100

در این رابطه AS ،میزان جذب نمونه Ac ،میزان جذب
شاهد و  RSAفعالیت حذفكنندگی رادیکال آزاد است.
 -0اندازهگیري خاصیت آنتیاكسیدانی با آزمون
:0ABTS

در این مطالعه ،برای تهیه رادیکال پایدار  ،ABTSابتدا
محلول 7موالر  ABTSتهیه شد؛ سپس این محلول توسط
پرسولفاتپتاسیم ،اكسید گردید و محلول بهدست آمده بهمدت
 90-91ساعت در تاریکی قرار گرفت .بعد از گذشت این زمان،
محلول رادیکال كاتیون بهدست آمده بهوسیله اتانول خالص،
01بار رقیق و سپس از آن استفاده گردید .به این ترتیب كه در
هر یك از لولههای آزمایش آمادهشده 91 ،میکرولیتر از این
محلول ریخته شد؛ آنگاه 911میکرولیتر از نمونه آنتیاكسیدان
Butyl-4-Hydroxyanisole
Biochemistry, 2,2'-Azino-Bis

1
2

یافتهها
عروق خونی گسترشیافته بر سطح پرده كوریوآالنتوئیك،
در روز دوازدهم انکوباسیون مشاهده شد .نتایج حاصل از
مقایسه میانگین تعداد و طول انشعابات عروقی طبق جدول
یك ،در نمونههای شاهد با میانگین تعداد و طول انشعابات
عروقی در گروه شاهد آزمایشگاهی ،هیچگونه اختالف
معنیداری نشان نداد .میانگین طول انشعابات عروق در
گروههای تجربی بجز گروه تجربی یك ( 01میکروگرم بر
میلیلیتر ( )P=1/80نسبت به شاهد ،كاهش معنیداری نشان
داد .میانگین تعداد عروق در گروههای تجربی نسبت به گروه
شاهد اختالف معنیدار داشت ( )P=1/1119و نشان داد كه با
افزایش غلظت ،تعداد عروق كاهش مییابد .با توجه به ستون
اندازه اثر ،مشخص میشود كه اندازه اثر با غلظت رابطه
مستقیم دارد؛ یعنی افزایش غلظت باعث افزایش اندازه اثر در
طول و تعداد انشعابات میشود.
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آنتیاكسیدانهای طبیعی ،به یکی از پركاربردترین روشهای به آنها اضافه گردید و بعد از گذشت 90دقیقه ،جذب آنها در
سنجش قدرت آنتیاكسیدانی تبدیل شده است .علت این امر ،طول موج 730نانومتر خوانده شد .همچنین به یکی از
سادگی و حساسیّت باالی این روش است .این رادیکال ،لولههای آزمایش ،بهجای نمونه ،اتانول اضافه شد (بهعنوان
باالترین میزان جذب خود را در طول موج  090-097نانومتر كنترل) و جذب آن در لحظه اول و نیز بعد از گذشت 90دقیقه
نشان میدهد .رادیکال  DPPHدر اثر جذب هیدروژن از یك خوانده شد .سپس درصد بازدارندگی نمونه موردنظر ،از طریق
آنتیاكسیدان به  DPPHپایدار (غیر رادیکالی) تبدیل میشود فرمول زیر محاسبه و در مقایسه با آنتیاكسیدان سنتزی
كه در اثر این تبدیل ،رنگ آن به مرور از بنفش تیره به زرد بوتیلهیدروكسی ( )BHAگزارش شد (:)93
I=[1-(Ab(15)–As(15))/Ab(15)]×100٪
روشن تبدیل میشود و در نتیجه میزان جذب در طول موج
در این رابطه Ab(15) ،میزان جذب شاهد بعد از
 090-097نانومتر كاهش مییابد (.)90
برای سنجش میزان خاصیت آنتیاكسیدانی ،مقدار 90 -01دقیقه As(15) ،میزان جذب نمونه بعد از 90دقیقه و I%
 301میکرولیتر از نمونه موردنظر به 31میکرولیتر متانول درصد بازدارندگی است.
مطلق اضافه گردید؛ سپس 91میکرولیتر محلول 1/110
آنالیزهاي آماري:
درصدی  DPPHدر متانول ،به آن اضافه و بعد از 31دقیقه
دادهها توسط نرمافزار ( SPSSویرایش  )91و با استفاده
جذب آنها با استفاده از اسپکتروفتومتر قرائت شد .در نهایت از آزمونهای آماری  t-test ،ANOVAو آزمون تعقیبی
میزان فعالیت حذفكنندگی رادیکال با استفاده از فرمول زیر 9و  Dunnettدر سطح معنیداری  1/10تجزیه و تحلیل گردید.
در مقایسه با آنتیاكسیدان سنتزی بوتیلهیدروكسی ( ) BHAنمودارها نیز توسط نرمافزار  Excelرسم شد.
تعیین شد (:)90
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مقایسه شدند.
در مقایسه میانگین طول انشعابات و تعداد عروق در
گروه های تجربی نسبت به گروه شاهد آزمایشگاهی در جدول
یك ،مالحظه میشود كه میانگین طول انشعابات و تعداد
عروق گروههای تجربی نسبت به شاهد آزمایشگاهی كاهش
یافت .مقادیر احتمال حاصل از آزمون  t-testنشان داد،
اختالف معنیداری در مقایسه میانگین طول انشعابات و تعداد
عروق تك تك گروههای تجربی با شاهد ازمایشگاهی وجود
داشت .اندازه اثر نیز با افزایش غلظت افزایش یافت؛ یعنی
تغییر غلظت در گروههای تجربی بر تغییر طول انشعابات و
تعداد عروق تأثیر داشت .همه گروههای تجربی در طیف اندازه
اثر باال قرار گرفتند .چون اندازه اثر تحت تأثیر اندازه نمونه
نمیباشد ،بنابراین از اهمیت باالیی برخوردار است (جدول.)9

جدول  -1مقايسه میانگین طول و تعداد انشعابات عروقی در گروههاي مورد مطالعه

گروههاي تجربی

شاهد
شاهد آزمایشگاهی
تجربی)01µg/lm( 9
تجربی)911µg/lm( 0
تجربی)011µg/lm(3
تجربی )011µg/lm( 0
تجربی )811µg/lm( 0

میانگین طول انشعابات

سطح

عروق بر میلیمتر

معنیداري

() Mean±SD

آزمون t-test

30/90±1/00
30/17±1/09
33/81±1/00
39/31±1/87
01/31±1/00
01/01±1/11
03/00±1/11

1/71
1/117
1/1119
1/1119
1/1119
1/1119

اندازه اثر
مجذوراتا

1/190
1/813
1/170
1/170
1/181

میانگین

سطح

تعدادعروق

معنیداري

()Mean±SD

آزمون t-test

93/10±1/70
90/8±1/80
91/7±1/80
1/10±1/37
8/0±1/19
1/8±1/07
0/0±1/19

1/90
1/1119
1/1119
1/1119
1/1119
1/1119

اندازه اثر
مجذوراتا

1/880
1/101
1/108
1/189
1/189

جدول  -2مقايسه میانگین وزن و طول سري -نشیمنگاهی جنینها در گروههاي مورد مطالعه
میانگین طول سري – دمی
گروههاي تجربی

جنینها بر حسب سانتیمتر

p-value

()Mean±SD

شاهد
شاهد آزمایشگاهی
تجربی )01µg/lm( 9
تجربی )911µg/lm( 0
تجربی )011µg/lm( 3
تجربی )011µg/lm ( 0
تجربی )811µg/lm ( 0
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3/80±1/99
3/10±1/18
3/70±1/00
3/10±1/90
3/01±1/03
3/91±1/00
0/80±1/01

1/000
1/900
1/117
1/113
1/110
1/119

اندازه اثر
مجذوراتا

1/10
1/11
1/103
1/71

وزن جوجه بر
حسب گرم

p-value

()Mean±SD

3/00±1/09
3/30±1/30
0/71±1/18
0/09±1/10
0/31±1/13
0/3±1/11
0/91±1/10

1/071
1/100
1/111
1/113
1/110
1/110

اندازه اثر
مجذوراتا

1/011
1/771
1/803
1/800
1/879
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مقایسه میانگین طول سری -نشیمنگاهی جنینهای
90روزه در گروههای شاهد آزمایشگاهی و تجربی با غلظت
 )p=1/0( 01میکروگرم بر میلیلیتر نسبت به گروه شاهد،
كاهش معنیداری را نشان نداد؛ اما در سایر گروهها كاهش
معنیداری مشاهده شد .مقایسه میانگین وزن جنینها در گروه
شاهد با شاهد آزمایشگاهی ،اختالف معنیداری نشان نداد.
میانگین وزن جنینها در گروههای تجربی بجز گروه یك
( )P=1/8نسبت به گروه شاهد اختالف معنیدار داشت (جدول
( )0شکل  )9و نشان داد كه با افزایش غلظت ،وزن جوجه
كاهش یابد.
نتایج حاصل از سنجش میانگین طول انشعابات و تعداد
عروق نشان داد كه میانگین طول انشعابات و تعداد عروق در
نمونه شاهد با نمونه شاهد آزمایشگاهی اختالف معنیداری
نداشت؛ بنابراین گروههای تجربی با گروه شاهد آزمایشگاهی

شهين شادياني و همكاران
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جدول  -3مقايسه میانگین غلظت هموگلوبین عروق خونی در گروههاي مورد مطالعه
گروههاي تجربی

شاهد
شاهد آزمایشگاهی
گروه تجربی )01µg/lm( 9
گروه تجربی)911µg/lm( 0
گروه تجربی )011µg/lm( 3
گروه تجربی)011µg/lm (0
گروه تجربی)811µg/lm (0

میانگین غلظت هموگلوبین بر حسب میکروگرم /میلیلیتر

سطح

اندازه اثر

()Mean±SD

معنیداري

مجذور اتا

0/00±1/31
0/19±1/09
3/18±1/11
3/00±1/13
3/00±1/11
3/98±1/97
0/11±1/18

1/818
1/100
1/110
1/110
1/119
1/1119

1/081
1/897
1/839
1/818
1/13

شکل  -1مقايسه طول سري – نشیمنگاهی جنینها در گروههاي شاهد ،شاهد آزمايشگاهی و گروههاي تجربی  4 ،3 ،2 ،1و 5
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نتایج حاصل از سنجش میانگین طول سری-دمی و وزن
جوجه نشان داد كه میانگین طول سری-دمی و وزن جوجه
در نمونه شاهد با نمونه شاهد آزمایشگاهی اختالف معنیداری
نداشت؛ بنابراین گروههای تجربی با گروه شاهد آزمایشگاهی
مقایسه شدند .در مقایسه میانگین طول سری-دمی و وزن
جوجه در گروههای تجربی نسبت به گروه شاهد آزمایشگاهی
در جدول  ،0مالحظه میشود كه میانگین طول سری-دمی و
وزن جوجه گروههای تجربی نسبت به شاهد آزمایشگاهی
كاهش یافته است .مقادیر احتمال حاصل از آزمون t-test
نشان داد كه اختالف معنیداری در مقایسه میانگین وزن
جوجه تك تك گروههای تجربی با گروه شاهد آزمایشگاهی
وجود داشت .در مقایسه میانگین طول سری-دمی گروههای
تجربی با گروه شاهد آزمایشگاهی ،گروه تجربی یك اختالف
معنیداری با گروه شاهد آزمایشگاهی نداشت ،ولی میانگین
طول سری-دمی سایر گروهها با گروه شاهد آزمایشگاهی
تفاوت معنیداری داشت .اندازه اثر نیز با افزایش غلظت
افزایش یافت؛ یعنی تغییر غلظت در گروههای تجربی بر تغییر

طول سری-دمی و وزن جوجه تأثیر داشته است .همه
گروههای تجربی در طیف اندازه اثر باال قرار گرفتند (جدول
 .)0نتایج حاصل از سنجش غلظت هموگلوبین نشان داد كه
میانگین غلظت هموگلوبین در نمونه شاهد با نمونه شاهد
آزمایشگاهی اختالف معنیداری نداشت؛ بنابراین گروههای
تجربی با گروه شاهد آزمایشگاهی مقایسه شدند.
در مقایسه میانگین غلظت هموگلوبین در گروههای
تجربی نسبت به گروه شاهد آزمایشگاهی در جدول 3
مالحظه میشود كه میانگین غلظت هموگلوبین گروههای
تجربی نسبت به گروه شاهد آزمایشگاهی كاهش یافت.
مقادیر احتمال حاصل از آزمون  t-testنشان داد ،اختالف
معنیداری در مقایسه میانگین غلظت هموگلوبین تك تك
گروههای تجربی با گروه شاهد ازمایشگاهی وجود داشت.
اندازه اثر نیز با افزایش غلظت افزایش یافت؛ یعنی تغییر
غلظت در گروههای تجربی بر تغییر غلظت هموگولوبین تأثیر
داشت و همه گروههای تجربی در طیف اندازه اثر باال قرار
گرفتند (جدول .)3
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روشهاي تعیین ظرفیت آنتیاكسیدانی:
سنجش قدرت مهاركنندگی راديکال DPPH

نمودار  -1رابطه میان فعالیت حذف راديکال آزاد  DPPHسولفورافن

در مقايسه با با آنتیاكسیدان سنتزي  .BHAبا افزایش غلظت میزان
حذف رادیکالهای آزاد افزایش مییابد (.)Mean±SD
آزمون راديکال كاتیون ABTS

نتایج نشان داد كه مهار رادیکال  ABTSدر تمامی
غلظتهای سولفورافن ،با افزایش غلظت ،افزایش مییابد.
غلظتی كه موجب مهار 01درصدی تولید رادیکالهای آزاد
گردید 011µg/ml ،برای تست  ABTSبود (نمودار .)0

نمودار  -2مقايسه فعالیت آنتیراديکالی سولفورافن با آنتیاكسیدان

سنتزي  BHAبا روش  .ABTSبا افزایش غلظت سولفورافن در گروههای
تجربی ،مهار رادیکالهای آزاد افزایش مییابد (.)Mean±SD

981

بحث
هدف از این مطالعه ،بررسی اثرات ضدّ رگزایی ماده
مؤثّره سولفورافن با استفاده از مدل پرده كوریوآالنتوئیك
جنین جوجه و نیز بررسی اثرات آنتیاكسدانی آن با استفاده از
آزمونهای آنتیاكسیدانی بود.
آنژیوژنز در پدیدههای پاتولوژیك نظیر رشد و متاستاز
تومورهای سرطانی ،نقش مهمی ایفا میكند؛ بنابراین كنترل
رگزایی تومور ،یکی از راههای درمانی امیدواركننده در بحث
سرطانشناسی میباشد .در استراتژیهای درمان سرطان با
روشهای شیمیایی ،مقاومت اكتسابی تومور به داروها،
مشکالت عمدهای را بهوجود میآورد؛ اما در مهار سرطان
بهوسیله مهار رگزایی ،مقاومت سلولی مشاهده نمیشود؛
زیرا در این حالت سلولهای مورد نظر یعنی سلولهای
اندوتلیال ،طبیعی هستند و از نظر ژنتیکی پایدار میباشند
(.)90
مدلهای مختلفی برای مطالعه رگزایی وجود دارد.
محققان برای مطالعه آنژیوژنز اقدام به طراحی مدلهای
درونتنی و برونتنی كردهاند و از آنها در زمینههاى
تحقیقاتى مختلف از جمله شناسایی فاكتورهای مهاركننده و
القاكننده آنژیوژنز برای كاربردهای درمانی بهره بردهاند (.)0
در میان مدلهای مختلف ،مدل پرده كوریوآالنتوئیك
( )CAMبرای مطالعه آنژیوژنز ،از پر استفادهترین مدلهاى
درونتنی محسوب مىشود .سادگی و سرعت سنجشهای
مختلف كه به كمك جنین جوجه صورت میگیرد ،انگیزه
استفاده از این مدل را در پژوهشهای فارماكولوژی و پزشکی
تقویت میكند .عالوه بر این وجود مالحظات اخالقی در این
مدل در مقایسه با دیگر مدلهای درونتنی و با توجه به
تجهیزات ساده مورد استفاده در آن ،از امکان تکرارپذیری
باال برخوردار بوده و نتایج قابل اطمینانی را برای محقق
فراهم میكند (.)90
محققین معتقدند كه عوامل تغذیهای ،گیاهان و تركیبات
مؤثّر آنها ممکن است شیمیدرمانی را تحت تأثیر قرار داده و
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در این مطالعه مشخص شد كه فعالیت به داماندازی
رادیکال آزاد در تمامی غلظتهای سولفورافن ،با افزایش
غلظت ،افزایش مییابد .غلظتی كه موجب مهار 01درصدی
تولید رادیکالهای آزاد گردید ،حدود  311µg/mlبرای تست
 DPPHبود (نمودار .)9

شهين شادياني و همكاران
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پیشگیری شیمیایی بهواسطه سولفورافن ،مورد بررسی قرار
دادند .آنها نشان دادند كه سولفورافن ،در تمام مراحل
موردنیاز و اساسی تشکیل عروق جدید ،از سیگنالدهی پیش
از رگزایی و استحکام غشای پایه تا تکثیر ،مهاجرت
سلولهای اندوتلیال و تشکیل لوله ،مداخله میكند (.)91
 Davisو همکاران در سال  0111مکانیسم مولکولی
اثرات ضدّ رگزایی سولفورافن را بررسی نمودند .آنها گزارش
نمودند ،سولفورافن رگزایی را از طریق تنظیم بیان ژن
 FOXOدر سلولهای اندوتلیال بند ناف مهار میكند (.)01
نتایج مطالعات بیانشده ،با یافتههای حاصل از تحقیق حاضر
همسو بود.
در سال  Yao 0118و همکاران در مطالعهای ،اثرات
سولفورافن بر بیان فاكتور القای هیپوكسی ( )HIF-1αدر
سلولهای سرطانی پروستات در انسان بررسی نمودند .نتایج
این تحقیق نشان داد كه این ماده قادر به مهار HIF-1α
میباشد .آنها گزارش نمودند كه مهار بیان  HIF-1αمنجر
به كاهش بیان  VEGFمیگردد و سولفورافن از این طریق،
اثرات ضدّ رگزایی خود را اعمال میكند (.)09
در سال  Nishikawa 0191و همکاران اثرات ضدّ
رگزایی سولفورافن بر القای آپوپتوز در سلولهای اندوتلیال
عروقی بند ناف ( )HUVECو سلولهای اندوتلیال عروقی
تومور ( )ECSرا مورد بررسی قرار دادند .نتایج این گروه
نشان داد كه این ماده سبب مهار رگزایی در سلولهای
سرطانی روده بزرگ از طریق القای آپوپتوز میشود (.)00
همچنین نتایج بررسیهای آنتیاكسیدانی در این تحقیق
نشان داد كه سولفورافن باعث مهار تولید رادیکالهای آزاد
بهصورت وابسته به غلظت میشود.
 Fernandesو همکاران در سال  0190در مطالعهای
كه روی سلولهای میوبالست  H9c2قلبی رت انجام دادند،
نشان دادند كه ایزوتیوسیانات سولفورافن طبیعی ،قادر به
تحریك دفاع آنتیاكسیدانی سلولی و القای فاز  0غیر آنزیمی
و محافظت از سلولهای قلبی ،از طریق كاهش استرس
اكسیداتیو و كاهش سیگنالینگ آپوپتوز است .عالوه بر این
987
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بنابراین در درمان سرطان كمككننده باشند .گیاهان خانواده
 Brassicaمشتمل بر جنسهای متفاوتی از كلم (سبز،
قرمز) ،گلكلم ،كلم بروكلی و كلمپیچ میباشند .این گیاهان
خواص آنتیاكسیدانی و ضدّ سرطانی دارند ( .)91مطالعات
نشان دادهاند كه تركیبات جداشده از خانواده كلم از طریق
مکانیسمهای مختلف میتوانند در درمان سرطان نقش داشته
باشند .ایزوتیوسیانات موجود در این خانواده از طریق مهار
هیستون د-استیالز ترانسفرازها و  DNA-متیلترانسفرازها در
سلولهای سرطانی كشت داده شده ،اثرات ضدّ سرطانی را
اعمال میكند ( .)97همچنین گلوكوزینوالتهای موجود در
این خانواده و محصوالت ناشی از هیدرولیز آنها شامل ایندول
و مشتقات ایزوتیوسیاناتها ،بهعنوان تركیبات ضدّ سرطانی
مورد توجه بوده و اثر چندین تركیب سرطانزا را كاهش
میدهند (.)98
 Asakageو همکاران در سال  0111نشان دادند كه
سولفورافن ،موجب مهار تکثیر و القای آپوپتوز در سلولهای
اندوتلیال سیاهرگ نافی انسان ( )HUVECمیشود .نتایج
تحقیقات گروه نشان داد كه سولفورافن یك مادّه ضدّ
رگزایی امیدواركننده است كه موجب مهار تکثیر سلول
اندوتلیال از طریق ایجاد آپوپتوز و نیز بازداری تشکیل شبکه
مویرگی میشود (.)1
 Jacksonو همکاران در سال  0111به مطالعه و
بررسی تأثیر سولفورافن بر مهار رگزایی و اختالل در
پیشرفت تقسیم اندوتلیال ،پلیمریزاسیون میکروتوبول و توقف
چرخه سلولی در سلولهای سرطانی پستان و كولون
پرداختند .نتایج مطالعه آنها نشان داد كه سولفورافن میتواند
منجر به مهار تکثیر و مهار مهاجرت در سلولهای اندوتلیال
مشتق از آئورت گردد؛ همچنین این مادّه میتواند موجب
مهار بیان فاكتور رشد اندوتلیال در این سلولها گردد .در
نتیجه این تحقیق نشان داد كه سولفورافن میتواند بهعنوان
عامل شیمیدرمانی مورد استفاده قرار گیرد (.)7
 Bertlو همکاران در سال  0111مهار عملکرد
سلولهای اندوتلیال و رگزایی را بهعنوان مکانیسم جدید
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بررسي اثر سولفورافن بر رگزايي در پرده کوريو االنتوئيک جوجه و فعاليت آنتياکسيداني آن

نتیجهگیري
نتایج این پژوهش نشان داد كه سولفورافن دارای اثر

مهاری بر آنژیوژنز در پرده كوریوآالنتوئیك جوجه است و
تشکیل رگهای خونی را بهطور موضعی در محل تیمار
كاهش میدهد؛ همچنین باعث كاهش اندازه طول سری-
دمی و وزن در جنین جوجه میشود .از طرفی بررسی فعالیت
آنتیاكسیدانی نشان داد كه این ماده بهصورت وابسته به دوز
منجر به مهار رادیکالهای آزاد میگردد؛ بنابراین این ماده
گیاهی میتواند بهعنوان كاندید مناسب در مطالعات
سرطانشناسی و سایر بیماریهای وابسته به رگزایی در نظر
گرفته شود .بدیهی است مطالعات تجربی و آزمایشگاهی
بیشتر در این زمینه ،كامالً ضروری است.
تقدیر و تشکر
این مطالعه با كد  IR/IAUM/1394/265/19در
كمیته اخالق به ثبت رسید و با حمایت مركز تحقیقات
بیولوژی كاربردی تکوین جانوری دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
انجام شد .بدینوسیله از تمامی عزیزانی كه در این پژوهش
ما را همراهی نمودند ،سپاسگزاری میگردد.
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