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  مقدمه:
  ، به معني )Angiogenesis( يند رگ زاييآفر

جوانه زدن عروق جديد از عروق قبلي است. تشكيل 
مزودرمي به رگ در جنين با تمايز سلول هاي 

(پيش ساز سلول هاي اندوتليال) آغاز، همانژيوبالست ها 
با تجمع آنژيوبالست ها  به آنژيوبالست تبديل شده و

 جزاير خوني اوليه تشكيل مي گردد. اين جزاير خوني با
هم ادغام و شبكه اوليه ي عروقي شامل مويرگ هاي 

نازك تشكيل شده توسط سلول هاي اندوتليال، پديدار 
 ).1مي شود (

رگ زايي در حاالت مختلف پاتولوژيك از 
صل قبيل رشد تومور و سرطان، متاستاز، التهاب مفا

)Rheumatoid arthritis( ديابت و همچنين در ،
ندهاي فيزيولوژيك طبيعي مانند رشد و نمو آيفر

مثل دخالت دارند. در  اندام، ترميم زخم، توليد

  چكيده:
يند هاي فيزيولوژيك مانند توليد آفر هاي جديد از عروق اوليه، در ، تشكيل مويرگآنژيوژنز زمينه و هدف:

ند ديابت و تومور نقش دارد. رشد و توسعه تومور با رگ زايي ارتباط دارد. مثل و بهبود زخم و پاتولوژيك مان
بر آنژيوژنز پرده  )Lawsonia inermis( اين تحقيق با هدف بررسي اثرات عصاره الكلي برگ حنا

  .هاي مورفولوژيك جنين جوجه انجام شده است كوريوآالنتوئيك و ناهنجاري
 گروه: 4 در تصادفي طور به Hy-line نژاد دار نطفه مرغ تخم دعد 40 تجربي، در اين پژوهش :بررسي روش
 در انكوباسيون دوم روز .)n=10شدند ( تقسيم 2 تجربي و گروه 1آزمايشگاهي، گروه تجربي  شاهد شاهد،

شاهد  گروه كوريوآالنتوئيك در پرده هشتم روز .گرديد ايجاد پنجره ها مرغ تخم شرايط استريل، در
 و 50با عصاره الكلي برگ حنا به ترتيب با دوزهاي  2 و 1 تجربي گروه سالين و در لنرما با آزمايشگاهي

mg/kg200 عروقي انشعابات طول و تعداد برداري و عكس ناحيه تيمار از عروق دوازدهم روز .گرديد تيمار 
وژيكي هاي مورفول و ناهنجاري )CR( دمي -هاي برداشت شده، وزن و طول سري در جنين. شد گيري اندازه

  مورد بررسي قرار گرفت.
جنين جوجه در گروه شاهد  دمي -مقايسه ميانگين تعداد و طول انشعابات عروقي، وزن و طول سري :ها يافته

طول  تعداد و يانگينم 2 ). در گروه تجربيP>05/0( با شاهد آزمايشگاهي اختالف معني دار نشان نداد
 شاهد گروه به دمي نسبت -سري عروقي و طول ميانگين طول انشعابات 1گروه تجربي  در عروقي و انشعابات

). ميانگين متغيرها در گروه هاي تجربي اول و دوم اختالف معني دار P>05/0( كاهش معني داري نشان داد
  .يچگونه ناهنجاري مشاهده نشد). در بررسي مورفولوژيكي جنين ها هP>05/0( نشان نداد

جنين  بر آنژيوژنززايي عصاره الكلي برگ حنا  رگ مهاركننده اثرات نتايج اين تحقيق نشانگر :گيري نتيجه
  ثير قابل توجهي ندارد.أاما بر خصوصيات مورفولوژيكي جنين جوجه ت ؛جوجه است

  
 .كوريوآالنتوئيك، جنين جوجه، پردهآنژيوژنز، عصاره الكلي حنا هاي كليدي: واژه
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صورت عدم تعادل بين فاكتورهاي القاكننده و 
  مهاركننده آنژيوژنز، شرايط براي بروز بعضي 

 ).2( وجود مي آيده بيماري ها ب

صورت هاي ه ب(Lythraceae) حنا  گياهان تيره
گونه  500علفي، درختچه يا درخت، شامل  مختلف

ها  ). انواع مختلف آن3جنس مي باشند ( 30تا  20در 
در نواحي متفاوت از بسيار مرطوب تا مناطق استوايي 

رويند.  در نواحي گرم مي و بعضي نيز اختصاصاً
 ، داراي شاخه هاي)Lawsonia inermis( درختچه حنا

خاردار و پوست خاكستري مايل به سفيد است،  غالباً
ه متر مي رسد. اين گياه ب 7تا  6ارتفاع آن حداكثر به 

صورت درختچه اي بومي آفريقاي شمالي و آسياي 
ني ييعنوان يك درخت آرايشي و تزه ميانه است و ب

در سراسر هند و همچنين ايران و شمال آفريقا كشت 
هايش  به جهت برگ(Lawsonia inermis) ا حنمي شود. 
هر چند پوست ساقه، ريشه ها،  .مي شود كشت داده

  .)4( مي شودها و دانه ها نيز در طب سنتي استفاده  گل
گياه حنا داراي انواع دارويي از جمله گونه 

Lawsonia inermis  مي باشند. در اين گياه وجود
 ها، پروتئين ها، فالونوئيدها، تانن ها، كربوهيدرات

كوينون ها،  بات فنوليك، آلكالوئيدها، ترپنوئيدها،تركي
) و %2گزانتونوئيدها، اسيدهاي چرب، رزين ( كومارين ها،

لكول رنگي الوزون و). م5( موسيالژ گزارش شده است
])3O6H101:4 napthaquinone C-hydroxy -Lawsone (2[ 

 %5/0–5/1 ) كه در حدود4مهمترين جزء حنا است (
لكول از مشتقات ودارد. اين مبرگ گياه وجود  در

است و ميل تركيبي  )Napthaquinone(ناپتوكوئينون 
زيادي با پروتئين داشته و منشاء خاصيت رنگي حنا و 
همچنين بسياري از خواص فارماكولوژيكي آن است. 

 ... اين ماده مي تواند به سطح پوست، مو، چرم و
  .)6متصل شود (

ني و مطالعات زيادي از خواص مختلف درما
در مدل هاي   Lawsonia inermisفارماكولوژيكي گونه

 آزمايشي in vivo  وin vitro  .گزارش شده است
برگ، گل، دانه، پوست تنه و ريشه هاي حنا داراي 

خواص آنتي اكسيدان، ضد ميكروب، ضد سرطان، 
  ضد ديابت، محافظت از كبد، ضد قارچ، 

ب، ضد باكتريايي، ضد انگل، بهبود زخم، ضد التها
همچنين درمان بيماري هاي  اثرات سيتوتوكسيك و

تنفسي (مهاركننده رشد مايكوباكتريوم توبركولوزيس)، 
ضد اسهال،  آرتريت روماتيد، بيماري هاي قلبي،

بيماري هاي پوستي و بيماري هاي مقاربتي است 
. تركيبات ناپتوكوئينون عامل سميت قوي حنا )4،5،7(

مي باشد؛ در نتيجه  عليه عفونت هاي قارچي و انگلي
داراي دامنه گسترده اي از فعاليت هاي مهاري و 
سيتوتوكسيك عليه پاتوژن هاي ميكروبي از جمله 
 ضد باكتريايي، ضد ويروسي، ضد قارچي و ضد انگلي

اثر ضد سرطاني آن  ). از جمله خواص حنا5است (
است، عصاره كلروفرمي حنا بر عليه الين سلولي كبد 

ثرات سيتوتوكسيك قوي بوده و با و پستان داراي ا
كه در رشد سلولي نقش  Myc-cسركوب بيان ژن 

 مهمي دارد، باعث مهار رشد سلول هاي سرطاني 

). از آنجا كه رگ زايي از عوامل گسترش 8مي شود (
سرطان مي باشد و تاكنون تحقيقي در زمينه نقش تيمار 

لذا اين  حنا بر اين روند مشاهده نشده است؛ عصاره
 قيق با هدف بررسي اثرات عصاره الكلي برگ حناتح

)Lawsonia inermis( و  بر آنژيوژنز پرده كوريوآالنتوئيك
 .هاي مورفولوژيك جنين جوجه انجام شده است ناهنجاري

  
  :بررسيروش 

در  در اين مطالعه تجربي آزمايشگاهي كه
د اگروه زيست شناسي دانشكده علوم پايه دانشگاه آز

عدد تخم مرغ هاي  40د انجام شد؛ اسالمي واحد مشه
خريداري شده از شركت  hy-lineنطفه دار نژاد 

گروه آزمايشي شامل: گروه  4مرغك مشهد در 
شاهد، گروه شاهد آزمايشگاهي و گروه تيمار اول و 
دوم به صورت تصادفي توزيع شدند. تخم مرغ هاي 

در دستگاه  %70نطفه دار پس از ضد عفوني با اتانول 
تحقيقاتي (شركت دامداشت) در دماي  يجوجه كش
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قرار  %65گراد و رطوبت نسبي  درجه سانتي 38
گرم پودر خشك شده برگ حنا  100مقدار   گرفتند.

(جمع آوري شده از شهرستان كهنوج واقع در 
از هرباريومي دانشكده علوم پايه  9183با كد  كرمان)

دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد داخل كاغذ صافي 
در دستگاه سوكسوله  %70اتانول  cc 250گرفته باقرار

با توجه به تحقيق انجام شده  ).6عصاره گيري شد (
درباره اثر ضد سرطاني عصاره حنا روي موش دوزها 

  ميلي گرم بر كيلوگرم بر حسب وزن  200و  50
 .)9( روزه محاسبه و استفاده شد 10- 8جنين هاي جوجه 

 كامالًدر روز دوم انكوباسيون در شرايط 
استريل بخشي از پوسته تخم مرغ ها برداشته شد و 
  توسط المل و پارافين استريل (پارافين مرك) 

در يك طرف تخم مرغ ها  cm5/1×1پنجره اي به ابعاد 
و سپس تخم مرغ ها به انكوباتور منتقل ايجاد گرديده 

 .شدند
در روز هشتم انكوباسيون پنجره ها در شرايط 

و روي پرده كوريوآالنتوئيك استريل برداشته شده 
جوجه ها يك اسفنج ژالتيني شامل آلبومين سفيده 
تخم مرغ و محلول آگار در نرمال سالين به نسبت 

صورت تازه در شرايط استريل تهيه ه مساوي (كه ب
ميلي متر مكعب قرار داده  4×4×1 شده بود) به ابعاد

شد. در نمونه هاي تيمار با عصاره الكلي برگ حنا 
و براي گروه  mg/kg50 گروه تجربي اول با دوز براي

 10، به هر اسفنج مقدار mg/kg 200تجربي دوم با دوز
در نمونه هاي شاهد  ماكروليتر عصاره تزريق گرديد.

ماكروليتر  10آزمايشگاهي، به اسفنج ژالتيني مقدار 
نرمال سالين اضافه گرديد. نمونه شاهد بدون تزريق و 

دوازدهم انكوباسيون  در شرايط طبيعي تا روز
پوشانيده  نگهداري گرديد. سپس محل پنجره مجدداً
 شده و تخم مرغ ها به انكوباتور منتقل شدند.

در روز دوازدهم انكوباسيون در تمام نمونه ها 
از محدوده اسفنج ژالتيني تصاوير از عروق خوني 
 سطح پرده كوريوآالنتوئيك به كمك فوتواستروئو

با درشت  )Ziess, Germany(ميكروسكوپ تحقيقاتي 

تهيه گرديد. سپس تصاوير با نرم  4×10×65/0 نمايي
). 10مورد بررسي قرار گرفت ( image Jافزار 

متغيرهاي مورد بررسي، تعداد و طول انشعابات 
 5/2مربع به ابعاد  4عروقي در سطح مقطع يكسان (

طرف اسفنج ژالتيني در روي تصوير  4سانتي متر در 
اي تمام نمونه ها اندازه گيري گرديد. مونيتور) بر

نتايج به كمك آزمون هاي آناليز واريانس يك راهه 
)ANOVA(  وt ) 05/0در سطح معني<P تجزيه و (

تحليل گرديد. براي بررسي نرمال بودن داده ها از 
 اسميرنف استفاده شد. - آزمون كولموگروف

  
 :افته هاي

از در بررسي نرمال بودن متغيرها با استفاده 
آزمون كولموگروف اسميرنف كليه داده ها نرمال بودند 

)05/0>P.(  در گروه شاهد مقايسه ميانگين تعداد و
مجموع طول انشعابات عروقي با گروه شاهد 

). P<05/0آزمايشگاهي اختالف معني دار نشان نداد (
مقايسه ميانگين تعداد انشعابات عروقي درگروه تجربي 

در حالي  ؛معني دار نشان نداد اختالف اول با نمونه شاهد
كه مقايسه ميانگين مجموع طول انشعابات عروقي در 

كاهش معني داري نشان  با گروه شاهد گروه تجربي اول
ميانگين تعداد  2 در گروه تجربي ).P>001/0( مي دهد

) و مجموع طول انشعابات P=031/0انشعابات عروقي (
كاهش ) در مقايسه با گروه شاهد P=009/0عروقي (

دهد. مقايسه ميانگين تعداد و طول  معني دار نشان مي
 2 يبا گروه تجرب 1تجربي  انشعابات عروقي بين گروه

  .)1اختالف معني داري را نشان نداد (تصوير شماره
   دمي - در مقايسه ميانگين طول سري

با گروه  1روزه تنها در گروه تجربي  12جنين هاي 
. )P>05/0د (شاهد كاهش معني داري را نشان دا

و گروه  1مقايسه ميانگين وزن در گروه تجربي 
با گروه شاهد اختالف معني داري را نشان  2تجربي 
. هيچگونه ناهنجاري مورفولوژيكي )P<05/0نداند (

  وجود نيامد.ه در جنين ها ب
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  مقايسه ميانگين متغيرهاي مورد بررسي در گروه هاي مورد مطالعه :1جدول شماره 
روه هاگ  

 غيرهامت

 2تجربي 1تجربي  شاهد آزمايشگاهي شاهد

 59/18±48/2* 60/21 ±92/24 97/4±65/25 44/2±47/6 تعداد انشعابات عروقي

 mm( 34/10±44/55 06/10±80/56 **69/8±92/34 ***64/5±92/43( طول انشعاب عروقي

 cm( 64/0±22/4 23/0±13/4 †48/0±45/3 36/0±85/3(دمي جنين ها -طول سري
 g( 57/0±12/4 34/0±85/3 21/0±59/3 95/0±74/3(جوجهوزن

10=n 05/0*گروه،  در هر<P  001/0**در مقايسه با گروه هاي شاهد و شاهد آزمايشگاهي؛<P  در مقايسه با گروه هاي شاهد و
وه شاهد. از روز در مقايسه با گر P>05/0†در مقايسه با گروه هاي شاهد و شاهد آزمايشگاهي؛  P>01/0***شاهد آزمايشگاهي؛ 

با عصاره الكلي  2و  1گروه تجربي  نرمال سالين و در هشتم تا دوازدهم پرده كوريوآالنتوئيك جنين در گروه شاهدآزمايشگاهي با
 تيمار گرديد. mg/kg200 و 50به ترتيب با دوزهاي  )Lawsonia inermis(برگ حنا 

 

  (ب) (الف) 
  يي بر تعداد و طول انشعابات عروقاثر عصاره الكلي برگ حن :1تصوير شماره 

عصاره الكلي برگ حنا)؛ ب: گروه شاهد؛ مربع هاي اطراف اسفنج  mg/kg 200گروه تجربي دوم (تيمار با دوز الف:
  .ژالتيني محل هاي اندازه گيري تعداد و طول انشعابات عروقي مي باشد

  
 بحث:

دست آمده از نتايج پژوهش حاضر نشان ه نتايج ب
 mg/kg200اره الكلي برگ حنا با غلظت داد كه عص

موجب كاهش معني دار تعداد و طول انشعابات عروقي و با 
در طول انشعابات در گروه هاي تيمار  mg/kg50غلظت 

شد؛ همچنين باعث كاهش شاخص رشد شامل طول سري 
و وزن در جنين جوجه شد؛ اما ناهنجاري مورفولوژيك  يدم

عروق جديد از ساختار رگ زايي يا گسترش  مشاهده نشد.
يند پيچيده اي است كه در آن سلول هاي آرگي موجود، فر

اندوتليال، سلول هاي ماهيچه صاف، پري سيت ها، 
فيبروبالست ها و همچنين ماتريكس خارج سلولي و انواعي 

گسترش  ).11( از فاكتورهاي محلول نقش ايفا مي كنند

ز همين توده تومور وابسته به ايجاد عروق جديد است، ا
روي بسياري از محققين، اثرات فاكتورهاي تحريك كننده 

ها در  و مهاركننده رگ زايي را به دليل اهميت آن
جلوگيري از بروز و درمان اين نوع بيماري ها، در انواعي از 

). 12مدل هاي آزمايشگاهي مورد مطالعه قرار داده اند (
سميت  توليد داروهاي گياهي ضد سرطان با كارايي بيشتر و

كمتر امري ضروري مي باشد. موثر بودن بسياري از 
تركيبات به دست آمده از گياهان در پيشگيري و يا درمان 
سرطان در سلول هاي سرطاني در شرايط آزمايشگاهي و 

). 13،14( نيز بعضي مدل هاي جانوري مشخص شده است
در بيماري هاي مانند سرطان، پسوريازيس و اندومتريوزيس 



  1393 آبان / مهر و4 ، شماره16مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد/ دوره 

104 

بيش از حد اتفاق مي افتد. در اين شرايط عروق زايي  رگ
خوني جديد بافت هاي بيمار را تغذيه و بافت هاي نرمال را 
تخريب مي كنند. درمان هاي ضد رگ زايي كه در جهت 
  سركوبي عروق خوني جديداند، براي درمان اين 

). در گياه 15بيماري هاي مزمن در حال گسترش هستند (
  ، پروتئين ها، فالونوئيدها، ها حنا وجود كربوهيدرات

 تركيبات فنوليك، آلكالوئيدها، ترپنوئيدها، تانن ها،

گزانتونوئيدها، اسيدهاي چرب،  كوينون ها، كومارين ها،
 .)5( ) و موسيالژ گزارش شده است%2رزين (

گروهي از تركيبات  )Quinone( ها كوينون
ر ب شيميايي آلي فعال و بسيار واكنش پذير هستند كه قادرند

روي سيستم هاي بيولوژيكي اثرگذار باشند و موجب ايجاد 
اثرات ضد التهاب، ضد سرطان و ايجاد سميت داخل سلول 

 )(Napthaquinoneها، نفتاكوينون  باشند. از مشتقات آن
دليل داشتن حلقه ه مي باشد كه خواصي شبيه نفتالين دارد. ب

  اما در ؛ بنزن در ساختار خود در آب حل نمي شوند
حالل هاي آلي از جمله الكل و كلروفرم قابل حل هستند 

نفتاكوينون موجود در حنا مانند ديگر نفتاكوينون ها  ).16(
يك اكسيدانت قوي است كه مي تواند با اجزاي سلولي 

لكول وويژه با پروتئين ها وارد واكنش شود. مه مختلف ب
موجود در گياه حنا جزء نفتاكوينون ها  (Lawsone)الوزون 
الوزون با اثر اكسيداتيو خود باعث ايجاد  . احتماالًمي باشد

يندهاي داخل رآراديكال آزاد داخل سلول شده و در ف
سلولي اختالل ايجاد كند و منجر به مرگ و آپپتوز سلول 

وجود چنين خاصيتي در اين ماده مي تواند  شود. احتماالً
توجيه كننده خواص ضد باكتريايي، ضد قارچ و ضد انگل 

). كوينون ها در شرايط مختلف (سطح و 17،18حنا باشد (
  ساختار مولكولي) باعث كاهش يا اكسايش تركيبات 

  .)19مي شوند (
داخل  2O2Hالوزون موجود در حنا باعث توليد 

سلول مي شود. احتماال اين استرس اكسيداتيو ناشي از 
يون ميانجي  كاهش نفتاكوينون از الوزون و ايجاد

Semiquinone  يا)Ubisemiquinone كه يك راديكال (
(حذف يك اتم هيدروژن با يك الكترون)  آزاد ناپايدار

  .)7است، مي باشد (

ز ديگر تركيبات مهم با اثرات ا (tannin) تانن ها
آنتي اكسيدان و در برخي موارد اكسيدان در برگ حنا 

  ها اسيدگاليك مي باشند. از جمله مهمترين آن
 )(Gallic acid كه يك تركيب پلي فنوليك با  اشدمي ب

اثرات اكسيدان است و داراي تعداد زيادي گروه هاي 
هيدروكسيل فنليك مي باشد و باعث تشكيل ارتباطات 
تقاطي بين پروتئين و ساير ماكرومولكول ها شده و منجر به 

تركيبات  ته نشين شدن ژالتين و پروتئين سلول مي شود.
تركيبات محلول در آب و  تانن ها از جمله اسيد گاليك از

)، به نظر مي رسد در عصاره الكلي برگ حنا 7الكل بوده (
در طرح حاضر نيز وجود داشته باشد. تانن ها از طريق 

اكسيد هيدروژن اثرات مهاري  اتواكسيداسيون و توليد پر
خود را بر رشد ياخته هاي ميكروبي اعمال مي كنند. اسيد 

د باكتري هاي گرم منفي گاليك داراي اثرات مهاري بر رش
). اسيد گاليك با 20خصوص گرم مثبت مي باشد (ه و ب

لكول وايجاد اثر اكسيدان داخل سلول موجب آسيب به م
DNA  شده، بر مسير سيگنالينگ داخل سلول اثرگذار  

پروتئين مسير آپپتوز  DNAنتيجه آسيب به  مي باشد. در
ئوليتيك فعال شده و آبشاري از وقايع پروت )P53(سلولي 

داخل سلول رخ مي دهد و در نهايت سلول در مسير آپپتوز 
اسيدگاليك در القاء آپپتوز و مهار  و مرگ قرار مي گيرد.
خاصيت ضد سرطاني  ). احتماالً 21( تكثير سلول نقش دارد

و ضد توموري عصاره الكلي برگ حنا مربوط به تركيبات 
 است لكول الوزون موجود در آنونفتاكوينون از جمله م

كه با خاصيت اكسيداني خود منجر به آپپتوز سلول سرطاني 
  ).22( و در نتيجه مهار رشد تومور مي باشد

دانشمندان به بررسي اثرات  2007در سال 
وي سويه هاي ر سيتوتوكسيك الوزون موجود در حنا بر

باكتري اشرشياكلي در محيط آزمايشگاهي پرداختند. ميزان 
ن بيان ژن كاتاالز و همچنين رشد باكتري با سنجش ميزا

موجود در باكتري، مورد بررسي قرار  2O2Hبررسي 
 2O2Hگرفت. نتايج نشان داد الوزون درون باكتري ايجاد 

ه الوزون رشد سويه هاي اشرشياكلي ب مي كند، در حضور
صورت وابسته به دوز مهار شد. پيشنهاد شد سميت سلولي 

−، 2O2Hجاد واسطه ايه ب ناشي از الوزون احتماالً
2O و 



  نرگس مدني فر و همكاران                                            جوجه جنين در كوريوآالنتوئيك پرده زايي رگ بر حنا گياه عصاره بررسي
  

105 

−OH  درون سلول باعث مهار رشد، آپپتوز و مرگ سلول
  ).23( مي شود

در تحقيق حاضر نيز هم راستا با يافته هاي فوق، 
عصاره الكلي برگ حنا موجب كاهش معني دار تعداد و 
طول انشعابات عروقي در گروه هاي تيمار شد. عصاره 

سيدان از جمله دليل تركيبات اكه ب الكلي برگ حنا احتماالً
، القاء آپپتوز و مهار رشد 2O2Hالوزون از طريق توليد 

سلول هاي اندوتليال عروقي، داراي اثرات ضد رگ زايي 
با توجه به مجموع گزارشات قبلي در برگ حنا  بوده است.

تركيبات فالونوئيدي با اثرات آنتي اكسيداني و محلول در 
كسيداني آب و همچنين تركيبات كوينوني با اثرات ا

) نامحلول در آب و محلول در Lawsoneهمچون الوزون (
  ).22( الكل نيز وجود دارند

 %80دانشمندان به بررسي اثر عصاره  2003در سال 
روي تومورهاي ناشي از پاپيلوماي معده ر اتانول برگ حنا ب

لذا  ؛و پوست پرداختند. پس از تيمار رشد تومور مهار شد
استا با يافته هاي فوق تركيباتي مي توان نتيجه گرفت هم ر

 (Gallic acid)اسيدگاليك  و (Lawsone)چون الوزون 
باعث مهار رشد  حاضر در عصاره الكلي برگ حنا احتماالً

سلول هاي اندوتليال رگي شده است و در نتيجه منجر به 
كاهش رگ زايي در سطح پرده كوريوآالنتوئيك جنين 

 .)9( جوجه شده است
نشمندان به بررسي نقش استرس دا 2004در سال 

اكسيداتيو در بيماران داراي كم خوني هموليتيك كه 
توسط الوزون القاء مي شود، پرداختند. نمونه خون رت 
سالم در شرايط آزمايشگاهي در معرض الوزون در دماي 

ساعت انكوبه شد. نتايج  2مدت ه درجه سانتيگراد ب 37
بول قرمز را نشان داد الوزون واكنش هموليتيك در گل

، GSHآنزيم  تحريك مي كند و منجر به كاهش
هيدروژن داخل  اكسيد اكسيداسيون هموگلوبين و ايجاد پر

سلول شده كه به آسيب و هموليز گلبول قرمز منتهي مي 
شود. با توجه به كاهش رگ زايي در پژوهش حاضر در اثر 

الوزون  عصاره الكلي برگ حنا همسو با نتايج فوق احتماالً 
وجود در عصاره الكي برگ حنا با ايجاد استرس م

اكسيداتيو داخل سلول اندوتليالي رگ ها منجر به مرگ و 

ها شده و بنابراين باعث كاهش رگ زايي  كاهش رشد آن
  ).24شده است (

همچنين اثر سيتوتوكسيك عصاره كلروفرمي 
برگ حنا و مكانيسم آن بر چندين الين سلول سرطاني 

، كبد مورد بررسي قرار گرفت. نتايج شامل كولون، پستان
نشان داد عصاره كلروفرمي حنا بر عليه الين سلولي كبد و 
پستان داراي اثرات سيتوتوكسيك قوي مي باشد. نتايج 

كه در  Myc-cنشان داد عصاره حنا با سركوب بيان ژن 
رشد سلولي نقش مهمي دارد، باعث مهار رشد سلول هاي 

مي توان پيشنهاد كرد با توجه به اثرات  .سرطاني مي شود
وي بيان ژن و مشاهدات ما ر عصاره كلروفرمي برگ حنا بر

برگ حنا با  %70عصاره اتانول  در اين پژوهش، احتماالً
مهار بيان برخي ژن هاي فاكتور رشد باعث مهار رشد 
 .انئوتليوم رگ ها و در نتيجه مهار آنزيوزنز شده است

نيسم فوق نياز به انجام آزمايشات و چه اطمينان از مكارگ
  ).8( بررسي بيان ژن دارد

روزه  7جعفر زاده و همكاران به بررسي اثر تزريق 
عصاره هيدروالكلي برگ و ساقه حنا بر ظاهر و سيستم 
اسكلتي جنين موش پرداختند. پس از بررسي هاي آماري 
قد و وزن جنين هاي موش كاهش معني دار يافته بود. 

صورت وابسته به دوز ه اره برگ و ساقه حنا بهمچنين عص
باعث بروز ناهنجاري آنانسفال، اگزانسفال، دنده اضافي و 
عدم تشكيل استخوان پاريتال در جنين موش شد. 

Apigenin استروژني در برگ و ساقه و  يك فالونوئيدي
خصوص در عصاره ه همچنين ريشه گياه حنا است كه ب

لذا  ؛زيادي از آن وجود داردهيدروالكلي ساقه حنا مقادير 
حضور اين تركيب در عصاره هيدروالكلي حنا  احتماالً

يكي از داليل ناهنجاري هاي ظاهري و اسكلتي بوده است. 
باعث كاهش جذب  Lamotrgineهمچنين ماده تراتوژن 

فوالت مي شود كه عامل ايجاد ناهنجاري است و در ريشه 
دو ماده تراتوژن باعث اين  و ساقه حنا وجود دارد، احتماالً 

ايجاد ناهنجاري اسكلتي مانند آنانسفال، اگزانسفال و دنده 
اضافي در موش سوري مي باشد. در پژوهش فوق قد و 

ثير عصاره هيدروالكلي برگ و ساقه أوزن موش ها تحت ت
به وجود تركيب  حنا كاهش معني دار يافت كه احتماالً 
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باشد. اين  در برگ حنا مرتبط )Lawsone(نفتوكوينون 
تركيب خاصيت اكسيداني دارد و در كبد تبديل به 
متابوليت هاي سمي مي شود كه از جفت عبور كرده و 

در مراحل حساس اندام زايي و تكوين جنين باعث  احتماالً
كاهش قد و وزن جنين هاي موش مي شود. با توجه به 
نتايج فوق عصاره هيدروالكلي برگ و ساقه حنا داراي 

  نجاري زايي ظاهري و اسكلتي جنين موش اثرات ناه
مي باشد، بايد با احتياط بيشتري در دوران بارداري مصرف 
  شود. هم راستا با نتايج فوق در طرح پژوهشي حاضر 

ثير عصاره الكلي برگ حنا قد و أجنين هاي جوجه تحت ت
ها كاهش يافته است كه در شاخص قد اين كاهش  وزن آن

الوزون موجود در عصاره الكلي  معني دار است. احتماالً 
برگ حنا با ايجاد سميت و اثرات اكسيداني خود باعث 
كاهش شاخص رشد در جنين جوجه شده است. مغاير با 
نتايج تحقيق در جنين در طرح حاضر ناهنجاري اسكلتي 

دليل غلظت پايين تركيبات تراتوژن ه ب مشاهده نشد، احتماالً
اثرات تراتوژن اين مواد  محلول به حدي پايين تر از آستانه

دليل كوتاه بودن دوره تيمار، ناهنجاري زايي ه است و يا ب
  .)25مورفولوژيكي جنين جوجه مشاهده نشد (

در عصاره الكلي برگ حنا دو ماده الوزون و 
اسيدگاليك كه با خواص اكسيداتيو خود داراي اثرات 

) حضور دارند، 22روي رشد ميكروب ها هستند (ر مهاري ب
يافته هاي ديگر اين پژوهش كاهش شاخص رشد جنيني  از

ثير عصاره الكلي برگ حنا بوده است كه أجوجه تحت ت
روي  همراستا با نمونه عصاره هيدروالكلي برگ حنا بر

). با توجه به كاهش رگ زايي در پرده 25جنين موش بود (
دليل نقصان در انتقال تركيبات موثر ه كوريوآالنتوئيك، ب

مو جنين، بر كاهش پارامترهاي طول و وزن در رشد و ن
  موثر بوده است.

با وجود كاهش رگ زايي در اثر عصاره الكلي 
برگ حنا كه همراه با كاهش خونرساني و متابوليت هاي 

اما كاهش  ؛مورد نياز بدن و تغذيه موجود زنده است
ثيري مورفولوژي بر جنين جوجه نداشته أرگ زايي ت
 دليل حضور برخي ه فوق بمشاهدات  است. احتماالً

عصاره الكلي برگ حنا  آنتي اكسيدان هاي محلول در
بوده از جمله تانن ها مي باشد كه از اثرات ناهنجاري زايي 
تركيبات توكسيك موجود در عصاره الكلي حنا جلوگيري 
كرده است. از طرفي در تحقيق جعفرزاده و همكاران به 

توژن احتمالي لكول تراوعنوان مه ب Apigeninلكول وم
). 22( ) كه قابل حل در الكل نيست25اشاره شده است (

دليل ه ب طبق اطالعات فوق در پژوهش حاضر احتماالً
لكول ووجود برخي آنتي اكسيدان ها و عدم حضور م

ناهنجاري ظاهري و اسكلتي مشاهده  Apigeninتراتوژن 
عصاره الكي برگ حنا بر ژن هاي  نشد. بنابراين احتماالً

بط با رشد جنين اثرات مهاري نداشته و منجر به القا مرت
آپوپتوز در روند اندام زايي نبوده است؛ لذا اختاللي در 

اما در  ،روند تكوين طبيعي جنين جوجه پديد نيامده است
اين زمينه همچنان نياز به مطالعات و آزمايشات بيشتر در 
زمينه بررسي ميزان بيان برخي ژن ها، بررسي تغييرات 

لكولي داخل سلول ها، بررسي هاي بافت شناسي، مدت وم
زمان تيمار و همچنين دوزهاي باالتر و دوره مصرف 

  .طوالني تر مي باشد

  
  گيري: نتيجه

اساس نتايج اين مطالعه عصاره الكلي برگ حنا  بر
ثيرگذار بوده و باعث أبر آنژيوژنز پرده كوريوآالنتوئيك ت

 ؛رشد مي شود كاهش رشد عروق همراه با كاهش شاخص
اما همراه با ناهنجاري هاي مورفولوژيكي نمي باشد. بنابراين 
پيشنهاد مي شود تا تكميل اطالعات پايه، در دوران بارداري 

  با احتياط مورد استفاده قرار گيرد.

  
   :و قدرداني تشكر

اين مطالعه با حمايت گروه زيست شناسي دانشكده 
مشهد انجام شده د اسالمي واحد اعلوم پايه دانشگاه آز

است؛ لذا از تمامي عزيزاني كه در اين پژوهش ما را 
  .همراهي نمودند سپاسگزاريم
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Background and aims: Angiogenesis, formation of new vessels from the primary vessels is 
involved in physiological condition such as reproduction, wound healing and pathological like 
diabetes and tumor. Tumor progression associates with persistent unregulated angiogenesis. This 
study aimed to investigate the effect of alcoholic extract in henna (Lawsonia inermis) leaf on the 
angiogenesis of chorioallantoic membrane and morphological abnormalities of chick embryos. 
Methods: In this experimental study, 40 fertilized eggs of Hy-line race were randomly divided 
into 4 groups: control group, sham-exposed group and two empirical groups (n=10). In the 
second day of incubation in sterile condition, a window was opened on eggs. On 8th day, 
chorioallantoic membrane (CAM) was treated at sham-exposed group with normal saline and at 
empirical groups with alcoholic extract in henna (Lawsonia inermis) leafs (50, 200 mg/kg). On 
12th day CAMs, the length and weight of vessels were examined and morphological disorders 
were studied. Data were calculated and analyzed statistically using t-test and ANOVA. 
Results: Weight and length CR of chick embryo at the control group with the sham-exposed 
group showed no significant difference in the mean comparison of number and length of vessels. 
The mean of number and length in the second empirical group and in the first empirical group at 
the comparison of vessel's length and the CR length than the control group showed significant 
decrease (P<0/05). Variables mean in two empirical groups showed no significant 
difference. Morphological abnormalities were not observed in fetuses. 
Conclusion: According to the results of this research, alcoholic extract of henna leaf inhibits 
angiogenesis on chorioallantoic membrane, but it had no significant effect on chick embryo's 
morphological characteristics. 
 
Keywords: Angiogenesis, Henna extract, Chorioallantoic, Chick embryo. 


