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 زایی رگ مهاراز ترکیبات اصلی تاجریزی سیاه در  ارزیابی اثر سوالمارژین
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چکیده

ای در  است که اثرات ضد سرطانی آن به طور گسترده موجود در تاجریزی سیاه )سوالنیوم نیگروم(سوالمارژین یکی از گلیکوآلکالوئیدهای استروئیدی اصلی  مقدمه:

است، در این مطالعه  )آنژیوژنز(زایی  رگ ، عاملمتاستاز تومورو  رشدهای سرطانی نشان داده شده است. از آن جایی که یکی از عوامل مهم در  های مختلف سلول رده
 .زایی مورد بررسی قرار گیرد رگتالش شد تا اثرات سوالمارژین در مهار 

از مدل غشای کوریوآالنتوئیک جنین جوجه که یک مدل حیوانی شناخته شده برای این امر  In vivo ی مطالعهزایی در  جهت بررسی اثرات مهاری بر رگ ها: روش

گروه شاهد، شاهد آزمایشگاهی و تیمار با سه غلظت مختلف سوالمارژین  5به طور تصادفی در  Rossدار نژاد  های نطفه است، استفاده شد. در هر بار مطالعه، تخم مرغ
ها به کمک فوتواستریومیکروسکوپ تحقیقاتی، عکس تهیه شد و تعداد و طول  تیمار، از تمام نمونه ی شدند. در انتهای هر دوره می میکروموالر( تیمار 41و  61، 5)

 .گیری گردید کوریوآالنتوئیک اندازه ی انشعابات عروقی روی پرده

میکروموالر  41تواند طول و تعداد انشعابات عروقی را کاهش دهد؛ به طوری که بیشترین مهار در غلظت  سوالمارژین به شکل مؤثر و وابسته به غلظت، می ها: یافته

 .مشاهده شدمیکرومتر  93/663 ± 87/8 و طول 88/49 ± 17/4تعداد در مقایسه با گروه شاهد با میکرومتر  88/11 ± 96/7 و طول 96/5 ± 81/6تعداد سوالمارژین با 

 .باشد زایی می سوالمارژین دارای اثر مهاری قابل توجه بر رگ گیری: نتیجه

 کوریوآالنتوئیک، سوالنیوم نیگروم، سوالمارژین ی زایی، پرده رگ واژگان کلیدی:

 
مجله دانشکده پزشکی اصفهان . زایی رگ مهاراز ترکیبات اصلی تاجریزی سیاه در  ارزیابی اثر سوالمارژین .نیا فاطمه اکبری سودابه، کاللی ارجاع:

 6351-6316(: 212) 95؛ 6931

 

 مقدمه

ع یییازیییازونزیییمن زز گ،زاا ییمز شییتزمم ییم یکییاز عزام  ییمز ریی ز  ز

(Angiogenesis)مجبز نتقیا ز یم  ززززیت،جتزیهاز گزساختز. ستز 

زامم م زوزمرشی زام  یمز شیتزسیلم زززززیهازبهزسلم زیزنوز کسزیاغذ 

وززیا ونیتوملززیهیازز(ز عزسیلم زیناشیههز نسیم زززااا مز شتزسلم زنظیر)

زا،ژنیززیییر  زهیازوزم ززممامزجری زبازوجم زشم .ززا زااروقزیهازجم نه

زیشیترزمم ننتزبزانمز،نهاشتزامم م زکافزیهازبهزسلم زا سانزچنانچهزخمن

مم یم زبیتونززززیهیازز عزسمیز یگر،زسلم ز.ینت ترز شتزنمازیلا ز1-2 عز

ع یا،زیکزز گز.(1)ینتزمم ننتز تاستاعزنمازانمزابهزاروقزخمنزا سترس

فر ینتزپیچیتهزوزبسیا زمنظی زشتهز ستزکهزممسطزام  مز ختلفیاز  قیاززز

ع یا،زاهیا  ززز گزیزهایزفعا زکننتهزمرینز م کم ز.ز ر شم زیاز را ز ا

زVascular endothelial growth factor عزاا مز شتز نتوملیا زاروقاز)

ز یز شیییییتزفیهروب سیییییتاززز(زوزاا یییییمزپاییییییهزVEGFییییییاز

(basic fibroblast growth factorیاززbFGFز ا)ز.باشنتز

وززشیمنتززهایزمم م یزبهز حیطزبیرونزمرشی ز یاززز ینزام  مز عزسلم 

هیایزززکننتزکهز  زنرایتز نجرزبهز شتزسیلم ززوبشا هایز م کم از  زفعا ز ا

هیایزززهایز نتوملیا زفعا زشته،ز م کیم ززشم .زهمچنین،زسلم ز نتوملیا از ا

(ز  زMMPsییازززMatrix metalloproteinases یامریک ز تا مپرومیینیاعز)زز

هسیتنت.ز  زززهیایز نیتوملیا ازززسیاعز ریاجر زسیلم ززززکننتزکهزع ینیهززمم یتز ا

هییایز نییتوملیا از نجییرزبییهزززنرایییت،زمقسییی زسییلم ازوز رییاجر زسییلم ز

.زمیاکنمنز ریا زکننیتگانز ختلفیاززززز(2)گیریزاروقزجتیتزخم هتزشتززشکم

 نیت.ز نشیبزبرخیازهماننیتززززززع ییاز عز نیابمز تفیاو زکشیهزشیتهززززززبر یز گ

ییاززهایزک ژنززونزیم ستامین،ز نتوستامینزوزمم استامینزکهز ج  یاز عزپرومیین

.ز نشیبزبرخیاز یگیرز عز ریا ززززز(3)زتشیزبازپ سمینمژنزهستنت،زبتنز نسانز ا
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سیمیازوزیییازززیزع ییا،زگیاهیانازهماننییتزچیایزسیه زوز  نیهززززززهیایز گززکننیتهز

.زهیرزچنیتززز(4)زتنباشیززعهر ا ز ازهایزکمسهزوزها،زبافتز نشبهایازنظیرزقا چ

 نیت.ز عز یینززززمرکیها زبهزطم زکا مز صنماازنی زبر یز ینزهتفزساختهزشته

بیاز سیتفا هز عزام  یمزززززا  زکنتیر ز شیتزاروقیززززاسیعزز،  زحا زحاضر و،ز

ز.(5)ز هتزا زیم   انزسرطانز  زمشکزیتهای عز  زیکا مانعتزکننته،ز

زنیامززابیززکهز غلیبزز(.Solanum nigrum Linnسمالنیممزنیگرومز)

زیز  سیتهزز عز یز و پیهزالیهزهیرعززززشیم ،زز یازماجری یزسییاهزشیناختهززز

Solanalesزیزخانم  ه،زSolanaceaeوزجن ززSolanumکیهزززباشتز از

کنت.زکا بر هایزز  زبیشترز ناطقز یر ن،زبهزصم  زگیاهزوحشاز شتز ا

 تنمعزوزعیا یزبر یزماجری یزسییاهز  زطیبزسینتاز نیاطقز ختلیهزززززز

یا ز یم  زز.زیکاز عز ثر  زسمالنیممزنیگرومزکهزبس(6)جرانزوجم ز    ز

ممجیهز حققییانزقیر  زگرفتییهز سیت،ز ثییر  زضیتزسییرطانازونز سییت.ززززز

هایز ختلفازنی زبر یز ینز ثرزضتزسرطانازسیمالنیممزنیگیرومزززز کانیس 

میم نزبیهزمم نیایازمیت خمزبیازززززززپیشنرا زشتهز ستزکیهز عزونزجملیهز یاززز

هیایزسیرطانا،ز خیت  ز  زسینت ززززززساختمانزوزاملکر زغشیایزسیلم زز

DNAوززRNAسیلم ازوزهیت یتززززیزهاز  زچرخهزمزسلم ،زم ییرزممعی

ز.(7)هازبهزسمتزوپمپتمعز شا هزکر ززون

وززC45H73NO15(،زبییازفر ییم ززSolamargineسییمال ا ژینز)

گرم/ یییم ،زیکیییاز عزگلیکمو کا م ییییتهایزز66/868وعنز م کیییم از

.ز ثر  زضتز(8)باشتزز سترو یتیز صلاز مجم ز  زسمالنیممزنیگرومز ا

هایز ختلیهزسیلم ازززز یز  ز  هز،زبهزطم زگستر هسمال ا ژینسرطاناز

هایز مکما،زسرطانزپمست،زسرطانزپستان،زسیرطانز ییه،زززز اننتزسلم 

ز.ز(9-17)سرطانز ستخم نزوزسرطانز یهزنشانز   هزشتهز ستز

  ز طا عا ز ختلفاز کانیس زسیمیتزسیلم ازسیمال ا ژینز یجیا ززززز

 رگزسلم از عزطریقز یجا زوسیبز  زغشایزسلم ازوزپیا گازسیلم زوززز

هایز خیمز  ز سیرز  خمزسلم ازوپمپتمعز) سییرزززنی ز ف  ی زبیانزپرومیین

ز.(15,ز16,ز9) یتمکنیت یایا(زبییانزشیتهز سیتزززززز- رگزسلم از ی وعو ا

ستزکهزمجمی زهم  انزسمال ا ژینزبازسایرز   وهایزضیتزز یتهزشتهز 

مم نتزبااثز ف  ی ز ثربخشازونز   وهیازشیم .ز جیاو  زززززسرطان،ز ا

پ میینزوزززهایزسرطانز یهزبیازسیی زززهایزسرطانزپستانزوزسلم زسلم 

هیایز ریا ززززع ان،زبااثزکیاه زبییانزپیرومیینززززسمال ا ژینزبهزطم زه 

وپمپتیمعزززیزهیایز  قیازکننیتهززززوپمپتمعزوز فی  ی زبییانزپیرومیینززززیزکننته

 ستزکهزمجمی زسمال ا ژینزهمیر هزبیاززززشم زوز عز ینز و،زبهزنظرز از ا

زیزهیایزپسیتانزوز ییهززززپ مینزبتم نتز   انز ؤثرمریزبر یزسرطانزسی 

ز.(14،ز18)پ مینزباشتزز قاومزبهزسی 

مم نیتز  ززز عزسمیز یگر،زنشانز   هزشتهز ستزکهزسمال ا ژینز ا

.ز(19)کاه ز قاو تزبهز   وهیایزضیتزسیرطانزنقی ز  شیتهزباشیتززززززز

مم نتزبیهزززابر ین،زبازممجهزبهزونزچهزماکنمنز طرحزشت،زسمال ا ژینز ابن

انم نزیکزمرکیبزضتزسرطانزبهزمنرایازیازهمیر هزبیازسیایرز   وهیایززززز

هایز نجامزشتهزممسطززضتزسرطانزبهزکا زگرفتهزشم .زبرز ساسزبر سا

 یزجرتزبر سیاز ثیرزسیمال ا ژینزبیرز ویززززززهیچز طا عهزپزوهشگر ن،

بازهتفزبر سیازززیزحاضرزشتهزبم .ز عز ینز و،ز طا عهونزیمعن ز نجامزن

ز. ثر  زسمال ا ژینز  ز ی  نز را زونزیمژن ز نجامزشت

ز

 ها روش

هایز قاحزیافتهز عزشرکتزممسزملقیی ز) شیرت،ز ییر ن(زززززمخ ز رغزمواد:

وززMerck(ز عزشیرکتززDMSO)زDimethyl sulfoxideمریهزشیتنت.زز

زPhosphate buffered salineبیافرزززیزهایز م  زنیاعزبر یزمرییهززنمک

(PBS)عزشیرکتزز زSigmaو مییانزخریییت  یزشییتنت.زسییمال ا ژینز عزز

کشم زچینزخریت  یزشت.ز قت  زییکزززeBioChem Escrowشرکتز

 قییقزشیتزمیازززززPBSحمزشتزوزبیازززDMSOگرمزسمال ا ژینز  زز یلا

 یکرو مال زمریهزگیر  .زپی ز عز سیتریمززززز87 حلم ز ستمکزبازغلظتز

ال ا ژینزبیاز سیتفا هز عزفیلترهیایزسیرنگا،ز حلیم ززززززکر نز حلم زسم

نگریت  یززگیر  زززنتایزسیازز  جهز-26حاصمزمازع انز ستفا هز  ز  ایز

هایز ختلیهزسیمال ا ژینز یم  ز سیتفا هز  زوع یای زززززززگر یت.زغلظت

ز یکرو مال (زبهزصم  زماعهز  ز وعزملقی زمریهزشت.زز26-6)

کولرومالنتوئيااجزجوجاا ززیزانجاا آزماماا ر زدلزمااه ز اا د 

(Chorioallantoic membranر ززCAM:)ز ینزپزوه ،زجریتززز  

کم یموالنتم ییکزززیزع یا،ز عز یت زپیر هزززبر ساز ثرزسمال ا ژینزبرز گ

یکززیزهایز قاحزیافتهزجنینزجمجهز ستفا هزشت.زبتینز نظم ،زمخ ز رغ

یزز  جییهز37  صییتزممییی زشییتنتزوز  زشییر یطززز76 وعهزبییاز مییانم ز

  صتز نکمبهزشیتنت.زمیاز وعزهشیت ،ز وعیززززز76گر  زباز طمبتززسانتا

هازبهزصم  ز ستازچرخانیتهزشیتزوز یی  نز  یا،ززززززیکز رمههزمخ ز رغ

 طمبتزوزوبز ستگاهزکنتیر زشیت.ز  ز وعزهشیت ز نکمباسییمن،ز بتیت زززززز

هیم (ز یجیا زشیتزمیاززززززیزمخ ز رغز)قسمتزکیسهزیزسم  خاز  زجت  ه

کمازپایینزبیایت.زسیپ ،زززیزیتههم یز  خمزمخ ز رغزخا ازشم زوزسف

مخ ز رغز یجا زشتزمیازززیز ترز ویزپمستهزسانتاز5/1-2 یزحتو ززنجرهپ

زکهزحاویزو یتز صلاز ست،زنمایانزشم .ززCAMقسمتاز عز

زیزشیهکهززهیاززعنتهزبم نیتزوز  زونززیزهایازکهزحاویزنطفهزمخ ز رغ

   زقابمز شاهتهزبم ،زبهزصیم  زززضربانزیزاروقازمشکیمزشتهزوزنطفه

گیروهزمیمیا زبیاززززز3گروهزشیاهت،زشیاهتزوع ایشیگاهازوززززز5مصا فاز  ز

بنیتیززز یکرو یمال (ز سیتهززز26وزز16،ز5هیایزززسمال ا ژینز)بیازغلظیتزز

 یکرو یتیرزبیهزززز166شتنت.زسپ ،ز عزهرزغلظتزسمال ا ژینزبهز قیت  زز

میرزم  ییقزشیت.ز  زززززکمکزسرنگز نسم ینازبهزو   ازبینز وز گزب  گ

هیایزگیروهزشیاهتزززززامزنشتزوزبهزمخ ز رغگروهزشاهت،زهیچزملقیحاز نج

ملقیی زشیت.ز حیمزززززPBS یکرو یترز عزبافرزز166وع ایشگاهازبهز قت  ز

  صتز ستریمزشت.زز76پنجرهزبهزکمکزپا  فیل زپمشانتهزشتزوزباز مانم ز

یزز  جیهزز37هازبهز ستگاهز نکمبامم ز)برت  ،ز یر ن(ز  زشر یطززمخ ز رغ
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شیتنت.ز  ز وعز و ع هی ،زززز  صیتز نتقیمززز76گیر  زبیاز طمبیتزززززسانتا

ع ییازززهایز م  ز طا عهزبر  شتهزشتزوز عز یی  نز گززپمش زممامزنممنه

،زو ریکییا(زبییاززluxeo 4Dعیییرز یکروسییکمتز سییتریمز)زززCAM  ز

ز.(26)بر   یزشتززاک ز46نمایازز  شت

ز فی   زززممسیطزنیرمززمصیاویرزززعا و::زگيا یزواو ززززشم لشزوزانهاا 

Image Jم  زبر سازقر  زگرفتنیت.ز ت یرهیایز یم  زبر سیازززززز8زیزنسخهز 

اها  ز عزمعت  زوزطم ز نشعابا زاروقازبم زکهز  زسیط ز قطیمزیکسیانزززز

 ختلیهز  ز ویزمصیمیر(ززززیزناحیهز4 ترز ربمز  ززسانتاز3 ربمزبهز بعا زز4)

زیزممجییهزبییهز ییینزکییهزپییر هگیییریزشییت.زبییاززهییاز نییت عهزبییر یزممییامزنممنییه

کم یموالنتم یکزیکزساختا زونامم یکازقیر ز اننیتزوزپرینزبیازضیخا تزززززز

هیایزککیرزشیته،ززززز یکرو ترز ست،زممامزاروقزخمناز مجم ز  ز ربیمزز466

.زبییهزجرییتز(21)گیییریز نظییم زگر یییتززقابییمزشییما دزبییم زوز  ز نییت عه

زگیریزمکر  زشت.زززبا ز نت عهز3هاززجلمگیریز عزخطاز  زممامز ربم

زهازحت قمزسهزبا زمکر  زشیتنت.زبیر یزززوع ای زیزهمهزه :ززواک ویزداد 

بیهزهمیر هزوع یمنزمکمیلیاززززززOne way ANOVAزوع منز عزهاز   هزمحلیم

Tukeyز نحر فز عیا ز   یهزگر ییتزز±صم  ز یانگینززبهز ستفا هزشت.زنتایجز

زشت.زگرفتهزنظرز     یززبهزانم نزسط ز عنازPز<ز656/6وز

ز

 ها افتهی

  ز وعززب دالیزب زفوتواست روزميک وساکو::ززنت رجزح صلزاازعکس

هیازبیاز سیتفا هز عزفممم سیتریمززززززنممنیهززیز و ع ه ز نکمباسیمن،ز عزهمیهز

زیز عز حیتو هزز46نمایاززهایازباز  شتز یکروسکمتزمحقیقاما،زاک 

شاهتزکهزهییچزمیمیا یز  ززززیزم  یقزسمال ا ژینزمریهزشت.زنتایجزنممنه

  یافتزنکر هزبم ،زنشانز   زشیر یطز نکمباسییمنزبیر یز شیتزوزنمیمزززززز

 ناسیبزبیم هززززCAMاروقیازززیزجنینزجمجهزوزنیی زگسیتردزشیهکهززز

زیز ست.زنتایجزحاصمز عزمصمیربر   یزباز ستریمز یکروسکمتز عزپر ه

هایز م  ززکم یموالنتم یکزنشانز   زکهز حلم زسمال ا ژینز  زغلظت

تفا ه،زبیشترز نشعابا زفرااز  زمحتزمبثیرزقر  ز   زوز مجبزکاه ز س

ز(.D-A،ز1 حسمسز نشعابا زاروقاز  ز حمزمیما زشتز)شکم

معیت  زززنت رجزح صالزاازشام لشزتااهادزانباا ب وزع و ا :ززززز

 نشعابا زاروقاز  زیکزسط ز قطمزبهزشکمز ربمزبازطیم زوزایر ززز

زیزشیت.ز  ز قایسیهززگییریززز تیرز ربیمزشیما دزوز نیت عهزززززسانتاز3ز×ز3

زهییایزگییروهزشییاهتزز یییانگینزمعییت  ز نشییعابا زاروقییازبییینزنممنییهز

(ز خییت فز19/23ز±ز97/2(زوزشییاهتزوع ایشییگاهاز)88/23ز±ز67/2)

   یزز   یز شاهتهزنشت.زمیما زبازسمال ا ژینزبااثزکاه ز عنیازز عنا

 ییانگینزمعیت  ز نشیعابا زززززیز  زمعت  ز نشیعابا زاروقیاز  ز قایسیهززز

(زشت.ز ینز ثیر،زبیهززز88/23ز±ز67/2هایزگروهزشاهتز)زاروقازبینزنممنه

ز یزکیهزسیمال ا ژینزبیازغلظیتززززززصم  زو بستهزبهزغلظتزبم ؛زبهزگمنه

(زکاه زبیشیتریز  زمعیت  ز نشیعابا زززز31/5ز±ز86/1 یکرو مال ز)ز26

زازغلظیتززهایزمیما زشتهزبیازسیمال ا ژینزبیززززاروقاز  ز قایسهزبازنممنه

(زوزمیما زشتهزبازسمال ا ژینزبازغلظتز25/13ز±ز99/1 یکرو مال ز)ز5

ز(.2(ز یجا زکر هزبم ز)شکمز66/16ز±ز61/2 یکرو مال ز)ز16

 

ز
ه یززمي نگينزتاهادزانبا ب وزع و  زدلزنمون زیز.زنمودالزمق رس 2شکلز

مختلف.زتاهادزانبا ب وزع و  زدلزرجزسطحزمقطعزب زشکلزم بعزب زوو زوز

مح سب زشه.ززImage Jافزالززمت زم بعزب زاستف د زاازن آزس نت ز3ز×ز3ع ضز

مجزازوزشم لشززیزه یزکم زح صلزاازحها لزچه لزنمون زنت رجزمي نگينزداد 

نسبتزب ززPز<ز000/0دالیززدلزچه لزمنطق زاازه زعکسزاست.زسطحزمان 

زنب نزداد زشه زاست.ز***زکنت  زب زیزنمون 

ز

طیم ز نشیعابا ززززنت رجزح صلزاازشم لشزوو زانبا ب وزع و  :

ز3ز×ز3اروقاز  زیکزسط ز قطیمزبیهزشیکمز ربیمزبیازطیم زوزایر زززززززز

گیریزشیتنت.ز ییانگینزطیم ز نشیعابا زززززز ترز ربمزشما دزوز نت عهزسانتا

(زوزشیاهتزز یکرو ترز39/119ز±ز87/8هایزگروهزشاهتز)زبینزنممنهاروقاز

   یزنت شتنت.زز(ز خت فز عنا یکرو ترز58/117ز±ز61/12وع ایشگاهاز)

هیایزگیروهزززز یانگینزطم ز نشعابا زاروقیازبیینزنممنیهززززیزنتایجز قایسه

میما زشتهزبازسیمال ا ژینزززیز(زبازنممنه یکرو ترز39/119ز±ز87/8شاهتز)

ز

ز
تيم لزشه زب زسوالم لژرنززیز:زنمون B(،زPBSش ههزمام ربگ ه ز)تيم لزب ززیز:زنمون Aکولرومالنتوئيجززیزتصور زاست روزميک وسکو:ز  د ز.0شکلز

زتيم لزشه زب زسوالم لژرنزب زغلظتززیز:زنمون Dميک وموالل،زز00تيم لزشه زب زسوالم لژرنزب زغلظتززیز:زنمون Cميک وموالل،زز5ب زغلظتز

زواللزدلزلوازدواادهمزانکوب سيونمميک وز20
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ز42/88ز±ز98/14)ز16(،ز یکرو تییرز83/94ز±ز36/15)ز5زهییایزغلظییتبییاز

زیز،زنشانز هنیتهز یکرو مال ز( یکرو ترز88/66±ز31/7)ز26(زوز یکرو تر

کاه زقابمزممجهزوزو بستهزبهزغلظیتزطیم ز نشیعابا زاروقیاز  ز ثیرزززززز

ز(.3میما زبازسمال ا ژینزبم ز)شکمز

ز

ز
ه یززمي نگينزوو زانبا ب وزع و  زدلزنمون زیز.زنمودالزمق رس 2شکلز

مختلف.زوو زانبا ب وزع و  زدلزرجزسطحزمقطعزب زشکلزم بعزب زوو زوز

مح سب زشه.ززImage Jافزالززاازن آمت زم بعزب زاستف د ززس نت ز3ز×ز3ع ضز

مجزازوزشم لشززیزه یزکم زح صلزاازحها لزچه لزنمون زنت رجزمي نگينزداد 

نسبتزب ززPز<ز000/0دالیززدلزچه لزمنطق زاازه زعکسزاست.زسطحزمان 

زنب نزداد زشه زاست.ز***زکنت  زب زیزنمون 

ز

 بحث

 ستزکهز  زع یاززیکاز عزام  مز صلاز  ز شتزوزپیشرفتزمم م ،ز گ

هایزمم م زوز یجیا ز  هیازجریتز تاسیتاعز یم  زنییاعززززززززسلم زیزم ذیه

بیاز سیتفا هز عززززاکنتر ز شتزاروقیز ستززباشت.ز عز ینز و،زبهزنظرز از ا

باشیتزز   انزسیرطانززبتم نتز  هز  یتبخشازبر یزام  مز مانعتزکننته،ز

.ز  ز ییینز  سییتا،ز سییتفا هز عزمرکیهییامازکییهز    یزخییم  زضییتزز(22)

 زکننیت،ز یم  زززع ییاز  زنیی ز ریاززززع انز گزسرطانازباشنتزوزبهزطم زه 

زممجهزقر  زگرفتهز ست.

Xuسمالنیممزنیگرومزبرز ویزیززوزهمکا  ن،زبهزبر ساز ثرزاصا هز

(زCAMونزیمژن زبیهزکمیکز یت زغشیایازکم یموالنتم ییکزجمجیهز)زززززز

وبیازززیزهایز ختلیهزاصیا هزززهازجنینزجمجهز  زبازغلظتزپر  ختنت.زون

هیا،زنشیانز   ززززسمالنیممزنیگرومز جاو زکر نت.زونا ی زپامم مژیکازنممنه

سیمالنیممزنیگیرومززززیزهایازکیهزبیازاصیا هززززکهز ی  نزونزیمژن ز  زنممنه

هایزکنتر زبیم هززز یزکمترز عزنممنهز نت،زبهزطم زقابمز  حظهز جاو زشته

هیازززهایزب  گزنیی ز  زونزز ست.زا وهزبرزون،زمخریبزساختا زسرخرگ

مم نیتززز یازکر زکهزسمالنیممزنیگیرومزززشت.ز ینزنتایجزپیشنرا ز از یتهز ا

هیازبر سیازنکر نیتزکیهزززززز،ز  یاز  زونز(23)ونزیمژن زباشیتزززیز را زکننته

ع یاز شاهتهزشتهزممسطزکت مزیکز عزمرکیها ز مجم زز ثر  ز را ز گ

  ز یییینزاصیییا هز یجیییا زشیییتهز سیییت.زسیییمال ا ژین،زیکیییاز عززز

م ز  زسیمالنیممزنیگیرومزززگلیکمو کا م یتهایز سترو یتیز صیلاز مجیزز

 یز یم  زززکهز ثیر  زضیتزسیرطانازونزبیهزطیم زگسیتر هززززززز(8)باشتزز ا

ز.(9،ز11،ز13-17)بر سازقر  زگرفتهز ستز

(زوز عزونزجایازبیرز سیاسززز23وزهمکا  نز)زXuزیزبهز نها ز طا عه

بر سییاز ثییرززیز یز  زع ینییهزهیییچز طا عییهز،هییایزپزوهشییگر نزبر سییا

ازحاضرزبیززیز طا عهع یازصم  زنگرفتهزبم ،ززسمال ا ژینز  ز را ز گ

زیع یییاز  زغشییازز  ز رییا ز گزنیسییمال ا ژزریثبمییزابر سییزتفهیی

 نجامزشت.زنتایجز یینز طا عیه،زنشیانز   ززززجمجهززنیجنزکیالنتم ومیکم 

کهزمیما زبازسمال ا ژینزنسهتزبهزشاهتزوزشاهتزوع ایشگاها،زکیاه زز

   یز  ز ی  نز یانگینزمعت  زوزطم ز نشعابا زاروقازبهزصم  زز عنا

زکنت.زززو بستهزبهز عز یجا ز ا

ب  گاز عزپرومیاعهایز صلاززیزهز امریک ز تا مپرومییناعها،زخانم  

هیایزززایز خیمز  زباعو  یاز امریک زخا جزسیلم ازوزو کین ززهزون ی 

 یززع یازپتییتهزز نت.ز گز امریک زشناختهزشتهز-سلم زوزسلم ز-سلم 

 ستزکهز  زون،زاروقزخیمنازجتییتز عزایروقز مجیم زقهلیازمم ییتززززززز

ایروقزخیمناز مجیم زوزززززیز ییم  هززیزونزمج ییهززیزشمنتزکهزالع هز ا

هیایزززباعو  یاز امریک زخیا جزسیلم ازبیهز نظیم ز جیاعهزبیهزسیلم ززززززز

هایز طیر فز سیت.ز طا عیا ز ختلفیازززززز نتوملیا زبهز راجر زبهزبافت

بهزطیم زززMMP-9وززMMP-2بهزخصم ززMMPs نتزکهززنشانز   ه

.ز  ز(24)ع یییاز   نییتزز سییتقی زوزغیییرز سییتقی ز ثییر  ز رهتییازبییرز گ

بییرز رییا زمرییاج زوززسییمال ا ژین ثیر  ززیزقهلییاز ییینزگییروه،زز طا عیهز

هیایزززنزوزفعا ییتزبییاز ریا ززز،هایزسرطانازوزهمچنیینزز راجر زسلم 

کهز  زفر ینیتززز(MMP-9وززMMP-2هایززهایزژالمیناعز)پرومیینزن ی و

،زبیهز ثهیا ز سییتززززهایزسرطانازبسیا زپرز همیتزهسیتنتزز تاستاعزسلم 

 سییتزبخشییاز عز ثییر  ز رییا یزز.زبییرز ییینز سییاس،زبییهزنظییرز ییا(25)

وززMMP-2هزالیتز ریا زززبیززCAMع یاز  ز یت زززسمال ا ژینزبرز گ

MMP-9ز مفاقز فتا هزباشت.ز

بیهزطیم زبسییا ز یؤثریززززززنیسیمال ا ژزگیریزکلیاز یینزکیهزززززنتیجه

زیزنتیایجز یینزمحقییق،ز  ز    یهزززززمم نتز شیتزایروقز  ز ریا زکنیت.ززززز ا

هیایزمم یم یززززمحقیقا ز نجامزشتهز  جمزبهز ثر  ز را ز شیتزسیلم زز

مژن زبییازممسییطزسییمال ا ژین،زبییاز شییخکزشییتنز  کییانز رییا زونزیییز

شیم زززبینیاز یازززهایزبسیا زک زسمال ا ژینز  ز ینزمحقیق،زپیی ززغلظت

سمال ا ژینزبهزعو یزبهزانم نزیکز   ویز ؤثرزضیتزسیرطانز طیرحزززز

ز.شم زوز م  ز ستفا هزقر  زگیر 

ز

 تشکر و قدردانی

نمیسنتگانز عز عاونتزپزوهشاز  نشگاهزالممزپ شکاز شرت،زبهزخاطرز

(زمشیکرزز931649زیز طا عهز)گر نتزشما هحمایتز ا از  ز جر یز ینز

زیزیز  نشیجمیاز و هززنا یهززکننت.زنتایجز یینز قا یهزبخشیاز عزپاییانززززز ا

 .کا شناساز  شتزبیمشیمازبم هز ست
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Abstract 

Background: Solamargine is one of asteroid-glycoalkaloids existing in Solanum nigrum Linn. Different studies 

have shown the cytotoxic effects of solamargine on the wide various cancer cell types. Angiogenesis is the factor 

that helps invasion and metastasis of tumors. Therefore, inhibition of angiogenesis is the target of many clinical 

treatments. In this study, we evaluated the effects of solamargine on inhibition of angiogenesis.  

Methods: The effects of solamargine on the angiogenesis was assessed using chicken chorioallantoic membrane 

(CAM) model that is a known method for studying angiogenesis in vivo. So, Ross fertilized eggs were divided 

into five groups including control, sham exposed [treated by phosphate buffered saline (PBS)], and treated with 

various concentrations of solamargine (5, 10, and 20 µM). At the end of each experiment, chicken 

chorioallantoic membranes were photographed by research photostereomicroscope, and the number and length 

of vessels were measured. 

Findings: Solmargine could significantly decrease the number and length of vessels in a dose-dependent 

manner. As, the most inhibitory was seen by solmargine 20 µM (number: 5.31 ± 1.80, length: 60.88 ± 7.31 µm) 

in compare with control group (number: 23.88 ± 2.67, length: 119.39 ± 8.87 µm). 

Conclusion: The results proposed that solmrgine has significant inhibitory effects on the angiogenesis. 
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