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صحراییموشآئورتحلقهمدلدرعسلزنبورزهربارگ زاییمهار
3طیبه رمضانی،2، نسرین حسینی1جواد بهارآرا

1/4/93: پذیرش مقاله20/3/93:حیه از نویسندهدریافت اصال13/12/92:ارسال مقاله به نویسنده جهت اصالح1/11/92:دریافت مقاله

چکیده
.شودیند ضروري در تکوین محسوب میفرآ، یک )هاي قبلیرگهاي خونی جدید از رگتشکیل (زاییرگ:زمینه و هدف

زایی رگدر پژوهش حاضر اثر زهر زنبور عسل بر .ي مختلف کاربرد داردهاهاست که در درمان بیماريزهر زنبور عسل سال
.در مدل حلقه آئورت موش صحرایی نژاد ویستار بررسی شده است

متري برش و در ماتریکس میلیآئورت موش صحرایی به قطعات یک آزمایشگاهی-در این مطالعه تجربی:هامواد و روش
ي هاغلظتاتیمار ب(ي شاهد و تجربی هابه گروههانمونههاپس از ظاهر شدن نخستین جوانه. کالژن کشت داده شد

با میکروسکوپ معکوس بررسی و زاییرگ. بندي شدندتقسیم) لیترمیلیمیکروگرم در 70،10،20،30،40،50،60
Imageافزار داد و طول انشعابات رگی توسط نرمتع.رداري شدبعکس Jافزار آماري هاي کمی توسط نرمتعیین و دادهSPSS

.تحلیل گردید)>05/0p(سطحدرTUKEYو ANOVAي آماريهاو آزمون
لیتر میلیمیکروگرم در 10،20،30يهاي تجربی تیمار با غلظتهامیانگین طول و تعداد عروق خونی در گروه:هایافته

ي تجربی تیمار با هادر گروههمچنین)<05/0p(دار نشان نداد نسبت به گروه شاهد تغییرات معنی
).p>05/0(مشاهده شددارنیر کاهش معلیتمیلیمیکروگرم در 50،60،70،40يهاغلظت
تواند در مطالعات مربوط به سرطان میلذا زایی دارد،اثر مهاري روي رگي مناسب زهر زنبور عسل هاغلظت:گیرينتیجه

.زایی مورد توجه خاص قرار گیردرگو حاالت پاتولوژیک وابسته به 
عسلزنبور ،،سرطان،زایی، زهر، آئورترگ:يکلیدهاي هواژ

ایران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد، مشهد،و گروه زیست شناسیبیولوژي کاربردي تکوین جانوريمرکزتحقیقات، دانشیار) نویسنده مسئول(-1
baharara@yahoo.com: پست الکترونیکی، 0511- 8437092: ، دورنگار0511-8437092: تلفن

دانشگاه آزاد عضو باشگاه پژوهشگران جوان، گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه،کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی تکوینی ، دانشجوي -2
اسالمی واحد مشهد، مشهد، ایران

دکتري تخصصی تکوین جانوري، دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی ،تهران، ایراندانشجوي -3

مقدمه
به فرآیند تشکیل عروق Angiogenesis)(زایی رگ

این فرآیند در ،شودمیخونی جدید از عروق موجود گفته 

نمو طبیعی جنین، سیکل وبراي رشدکشرایط فیزیولوژی
]1[تولید مثلی و ترمیم زخم و ترمیم بافت اهمیت دارد

روز ي پاتولوژیک و بهادر پیشرفت پدیدهعالوه بر این،.
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آسیب شبکیه چشم در همچون هاي مختلف بیماري
ید و پسوریازیس دخالت ئو، آرتریت روماتدیابتیبیماران

دارد و به خصوص رشد تومور و متاستاز آن وابستگی 
تواند میيبافت تومور.]2[زایی داردرگزیادي به فرایند 

به انتشار ساده یقرا از طریکافیژنو اکسيایهمواد تغذ
یازمندبعد ننقطه بهیند و از اینجذب نماmm2-1فاصله

.]3[دنباشمییدکننده جدیهتغذيهارگیجادا
یی که مستقیماًهارسد درمانمیبنظر سوي دیگراز 
خطر کنند،میگیري هاي اندوتلیالی پایدار را هدفسلول

در پی دارند و از هاکمتري را از نظر ایجاد مقاومت به دارو
بر هامشکل مقاوم شدن تومور نسب به درماناین لحاظ

زایی براي ي رگهااز این رو سنجش،گرددمیطرف 
ي فارکولوژیکهازا و مهار کنندهشناسایی عوامل بالقوه رگ

زایی،مهار رگیدرمانروش.]4[زایی ضروري هستندرگ
شد که رشد تومور را یباتیترکینو تکویمنجر به طراح

یاکننده ویهتغذيهارگیلتشکییتواناکردنمهاریلهبوس
دودرنتیجهدر،کندمیموجود مهار يهارگیريهدف گ

زایی رگاي در زمینه تنظیم گستردهتحقیقاتگذشتهدهه
در جهت مطالعاتبسیاري از این ،انجام گرفته است

و عوامل مهار کننده زارگتشخیص و شناسایی فاکتورهاي 
در زاییرگبراي بررسی . ]5[آن صورت گرفته است 

پردهشرایط آزمایشگاهی چندین مدل نظیر
جوجه،مدل تشکیل عروق جدید در قرنیه نتوئیکیوآالورک

و حلقه آئورت مورد مدل آمنیون انسانیچشم، ماتریژل،
مدل حلقه آئورت، ، هااز میان این مدل. ]6[باشدمیتوجه 

آن رهايسازوکاو زاییرگبه طور گسترده براي بررسی 
ي مهم این مدلهاویژگیاز،گیردمیمورد استفاده قرار 

اثر بخشی، هزینه کم اشاره توان به تکرار پذیري آسان،می

مطالعات همچنین حلقه آئورت پلی بین .]7-8[کرد 
، کشت حلقه در این سیستم. آزمایشگاهی و طبیعی است

شود میآئورت در ژل کالژن به یک شبکیه مویرگی تبدیل 
ي هاکه موجب ارائه یک تصویر کامل تر از فرایند،]9[

مبتنی بر ترمیقدیي هازایی در مقایسه با سنجشرگ
.]10[سلول است

روش مورد استفاده براي (کشت اکسپالنت عروقی
ها از یک قطعه بافت موجود زنده و کشت جداسازي سلول

حلقه آئورت در مانند) ها در شرایط آزمایشگاهیآن
ي هااي شده و سپس مشاهده سلولکس ژلهماتری

،شودمیآندوتلیال به عنوان یک مدل سه بعدي محسوب 
ارائه گردید و هنوز به Niciziaاین مدل اولین بار توسط 

از .]11- 12[گیردمیطور وسیعی مورد استفاده قرار 
،ي کشتهاماتریکس کالژنی به عنوان یکی از انواع مدل

و همکاران Besseبعنوان نمونه،ستاستفاده فراوانی شده ا
از داربست کالژنی به عنوان یک مدل مناسب روند 

استفاده نموده استي پیر و جوان هازایی در موشرگ
]13[.

ترکیبی است که از زمان باستان براي،زهر زنبور عسل
مانند (مزمنالتهابیبیماریهايدرمانودردتسکین
تحقیقاتوگرفته استمیقراراستفادهمورد)هاآرتریت

بالقوه اثراتحاکی از اندگرفتهصورتاخیراکهمتعددي
زنبورزهر.]14[باشدمیسرطاندرماندرزهر زنبور عسل

وهاآنزیمپپتیدها،ازايپیچیدهبسیارترکیبعسل
دوA2فسفولیپازوملیتین.باشدمیزیستیفعالهايآمین

توموريضداثراتدارايعسلزنبورزهرعمدهترکیب
ضدوالتهابیضداثرات،همچنین. ]15[باشندمیقوي

شدهبررسیصحراییموشدرعسلزنبورزهرتوموري
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زمینهدراندکیمطالعاتتاکنونولی. ]16- 17[است
.استپذیرفتهصورتعسلزنبورزهرزاییرگضداثرات

زنبورزهرتکثیريضدوتوموريضداثراتبهتوجهبالذا
مطالعهدرزاییرگبهمربوطمطالعاتاهمیتوعسل
حلقهمدلدرعسلزنبورزهرزاییرگضداثراتحاضر
.استشدهبررسیویستارنژادصحراییموشآئورت

هامواد و روش
- در این مطالعه تجربی:زهرتهیه محلول اولیه

ه شناسی دانشگااز گروه حشرهزهر زنبور عسل آزمایشگاهی
شوكروشبهزهراین، تهیه گردیدعلوم تحقیقات تهران

جهت تهیه محلول اولیه با .]18[بودهشدتهیهالکتریکی
گرم از پودر زهر میلی1،لیترمیلیگرم در میلی1غلظت 

محیط کشت در شرایط لیترمیلی1زنبور عسل را در 
درجه -20، محلول تهیه شده در دماي استریل حل شد

سازي و جهت رقیقنگهداري و در مراحل بعدي گرادسانتی
ي مورد نظر از محیط کشت کامل استفاده هاتهیه غلظت

.گردید

کالژن با :استخراج کالژن و تهیه داربست کالژنی
لیتر از دم موش صحرایی نژاد میلیگرم در میلی4غلظت 

براي تعیین غلظت از روش (ویستار استخراج گردید 
ي تاندونی هامطابق این روش رشته،)شدبردفورد استفاده

و سپسگردید انجام PBSبار شستشو با 3دم جدا شد و 
ساعت قرار داده شد و در مرحله 1به مدت % 70در الکل 

و فیوژ یسانترrpm16000دوردقیقه با60آخر به مدت 
.]19[آماده شدمورد نیازکالژن

موش براي تهیه داربست، کالژن استخراجی از دم 
DMEMصحرایی، بیکربنات سدیم، محیط کشت 

)Sigma, France ( پس یممخلوط کرد8،1،1را به نسبت ،

ي آئورت را درون داربست هاحلقه،از تشکیل داربست
یمدقیقه قرار داد15به مدت C°37در انکوباتورقرارداده و

پلیت را از انکوباتور ،محلول کالژن به ژلو پس از تبدیل 
درصد 30حاوي DMEMمحیط کشت ،ر هودخارج و زی

بیوتیک و آنتی) FBS)Gibco,USAسرم گوساله 
,Gibco(استرپتومایسین % 1و ) Gibco, USA(سیلین پنی

USA ( 20[نمودیم به آن اضافه[.
براي انجام :سازي حلقه آئورت موش صحراییجدا

صحرایی نژاد ویستار با محدوده نريهاموش،تحقیقات
گرم از 150تا 120هفته و محدود وزن 8تا 6سنی 

و تهیهسینا دانشگاه علوم پزشکی مشهدپژوهشکده بوعلی
براي . در اتاق حیوانات در شرایط استاندارد نگهداري شدند

با استفاده از کلروفرم بیهوش هاابتدا موشآزمایشانجام 
استریل %70و محل حفره شکمی با استفاده از الکل شدند 

و پس از کمی توسط وسایل جراحی شکافتهحفره ش. شد
اي با طول مناسب جدا گردید و پیدا کردن آئورت قطعه

ي هابیوتیکصله به بافر استریل که حاوي آنتیبالفا
در شرایط . سیلین و استرپتومایسین بود منتقل گردیدپنی

استریل و زیر هود کشت سلولی، ساختارهاي اطراف حذف 
2تا 1از تیغ جراحی، به اندازه گردید و سپس با استفاده 

محققان این پروژه در .]21[متري قطعه قطعه شد میلی
کلیه مراحل متعهد به رعایت اصول اخالقی کار با حیوانات

.اندبودهي مربوطههانامهآئینمطابق 

بدون ( ي شاهد هاگروه به هانمونه:هابندي نمونهگروه
میکروگرم در 10غلظت تیمار با (1، تجربی )تیمار
میکروگرم 20غلظت تیمار با(2، گروه تجربی )لیترمیلی
30غلظتتیمار با (3، گروه تجربی )لیترمیلیدر 

غلظتتیمار با (4، گروه تجربی )لیترمیلیمیکروگرم در 
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تیمار با (5، گروه تجربی )لیترمیلیمیکروگرم در 40
تیمار (6، گروه تجربی )لیترمیلیمیکروگرم در 50غلظت 

7، گروه تجربی )لیترمیلیمیکروگرم در 60غلظتبا 
بندي تقسیم) لیترمیلیمیکروگرم در 70غلظتتیمار با (

.گردید
، 40، 50، 60، 70ي هاغلظت:ور عسلتیمار با زهر زنب

لیتر از استوك اولیه تهیه میلیمیکرو گرم در 10، 20، 30
صورت هادر آنیی که جوانه زنی رگهاگردید و به چاهک

ساعت 24قبل از تیمار و بعد از . گرفته بود اضافه گردید
نمایی ثابت رگدر یک بزتیمارها با میکروسکوپ معکوس 

تعداد و طول انشعابات رگی وبرداري انجام و عکسبررسی 
که به صورت 10در10مربع با اندازه یکسان 4در داخل 

رسم شده ImageJافزارتوسط نرمتصادفی روي تصاویر 
نمونه 5در هر بار آزمایش براي هر دوز .تعیین گردید،بود

.بار تکرار گردید3هاآزمایشکلیه ودر نظر گرفته شد
ي آماري حاصل در نرم افزار هاداده: روش آماري

SPSSو به کمک آزمون آماريANOVA وآزمون تعقیبی
Tukey 05/0(داري معنیدر سطحp< (تحلیل شد.

نتایج
میانگین طول :اثر تیمار با زهر زنبور بر طول عروق

در و)mm1/3±04/144(1عروق خونی در گروه تجربی 
گروه تجربی و) mm08/3±32/144(2ي تجربی هاگروه

3)mm31/3±28/143 ( گروه شاهد تغییر نسبت به
نشان ندادساعت پس از تیمار24در زمان دارمعنی

)05/0p>(،نگین طول عروق خونی گروه که میادر حالی
5گروه تجربی ،)mm5/3±16/104(4تجربی 

)mm6/3±25/76(، 6گروه تجربی)mm4/3±98/24 ( و
نسبت به گروه کنترل در دارکاهش معنی7گروه تجربی 

نمودار() >001/0p(گردیدمشاهدهساعت24بازه زمانی 
1.(

هاي تحت تیمار با زهر همیانگین طول انشعابات عروقی در نمون-1نمودار 
**شاهد در قیاس با مختلف زهر زنبور عسلهاي زنبور عسل با غلظت

)001/0p< (

میانگین تعداد انشعابات عروق خونی در نمونه هاي تحت - 2نمودار 
مختلف زهر زنبور تیمار با زهر زنبور عسل و نمونه با غلظت هاي 

)>001/0p(** دمقایسه با شاهدر عسل
میانگین تعداد : مار با زهر زنبور بر تعداد عروقاثر تی

و گروه )4/45±14/1(1عروق خونی در گروه تجربی 
نسبت )44±7/0(3و گروه تجربی )6/44±7/0(2تجربی 

ساعت پس از 24در زمان دارمعنیبه گروه شاهد تغییر
که مقایسه تعداد حالیدر،)<05/0p(نشان نداد تیمار 

5وگروه تجربی ) 6/33±0/2(4ربیعروق خونی گروه تج
و گروه )6/14±14/1(6و گروه تجربی ) 14/1±4/23(

دار نشان داد کاهش معنی)لیز کامل(7تجربی 
)001/0<p( )1شکل و2نمودار(.
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جب             الف

م د
ه در از راست به چپ پدیدار شدن زوائد شبکه رگی از حلقه آئورت کشت شد). 100×بزرگنمایی(تصاویر میکروسکوپ نوري معکوس - 1شکل

فلش ي عروقی در روز ششمهاگسترش جوانه).الف(هاپدیدار شدن جوانهپیکانعالمت نشان داده شده استماتریکس کالژن در روز سوم 
ي لیز نشده را نشان هاجوانه،پیکاننشدمهارزایی رگزهر زنبور میکروگرم 30غلظتدر).ب(دهدمیي مویرگی را نشان هاگسترش جوانه

اند ي مویرگی که به طور ضعیفی دچار مهار شدههاجوانهپیکان،با اثر مهاري ضعیفزهر زنبورلیترمیلیمیکروگرم در 50غلظت . )ج(دهد می
).م(دهدمیي لیز شده را نشان هاجوانه،پیکانشدمیکروگرم زهر زنبور عسل با اثر مهاري قوي مشاهده70و غلظت ) د(دهدمینشان 

بحث
باعسلزنبورزهرگردیدکهمشاهدهپژوهشایندر
مهاربهي مشخص منجرهادر غلظتدوزبهوابستهاثرات
بدین ،گردیدصحراییموشآئورتحلقهمدلدرزاییرگ

لیتر میلیمیکروگرم بر 30و 20، 10ي هاترتیب که غلظت
داري در میانگین اندازه و تعداد تغییر معناعسلزهر زنبور 

گروه کنترل مشاهده نگردید در هسبت بي عروق نهاجوانه
میکروگرم بر 60و 50،40ي هاحالی که کاربرد دوز

دار میانگین معنیمنجر کاهش عسللیتر زهر زنبور میلی
ي عروقی در مقایسه با کنترل گردید هااندازه و تعداد جوانه
لیتر زهر زنبور میلیمیکروگرم بر 60و دوزهاي باالتر از 

رغمعلی.کامل ساختارهاي عروقی گردیدمنجر به تخریب 
يهابیماريدرمانوکنترلزمینهدرفراوانيهاپیشرفت

هنوز فرآیندهاي درمان و مهار ،هاسرطانجملهازبدخیم

صورت کامل موفقیت آمیز نبوده است و ه بهااین بیماري
درگیريهامکانیسمشناختدرجهتزیادييهاپژوهش

یاعوامل موثر ي سرطانی بدخیم وهایسلولتکثیرورشددر
در حال زایی در توموررگها از جملهدیگر در رشد آن

وسیعیبخشطبیعیيهافرآوردهدرمان با انجام است که 
.]22[انددادهاختصاصخودبهراهاپژوهشایناز

هاي خونی قادر به رگي سرطانی بدون حضور هاسلول
براي رشد نخواهند بود و مین مواد غذایی مورد نیاز أت

استفاده از بنابراین ،متوقف خواهد شدهاتکثیر آن
روشی امید بخش براي زاییهاي درمانی با مهار رگروش

از ماتریکس . ]4[باشدمیکنترل رشد و متاستاز تومور 
ي کشت استفاده هاکالژنی به عنوان یکی از انواع مدل

همکاران با وMohammadi Motlagh.فراوانی شده است
استفاده از داربست کالژنی به عنوان یک مدل مناسب براي 
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عصاره گیاه موسیر را بر روند ، اثرکشت حلقه آئورت
ي هااساس مدل. ]21[زایی آن مورد بررسی قرار دادندرگ

ي آندوتلیال هابر پایه ظرفیت سلولزاییرگسه بعدي 
ي سه بعدي هافعال شده و جهت تهاجم به محیط

بنا نهاده شده است، این ماتریکس ممکن است ) اتریکسم(
هاژل کالژن یا فیبرین، ماتریژل یا مخلوطی از این پروتئین

ي سه هابه طور کلی مدل.به همراه فاکتورهاي دیگر باشد
و شرایط نزدیکتر هابعدي نسبت به دو بعدي داراي ویژگی

به محیط درون بدن هستند و در حقیقت بسته به ترکیب 
درصد سرم، اضافه کردن فاکتورهاي رشد (محیط کشت 

توان را میها، سلولها، در این نوع مدل)هاوسایتوکاین
مهاجرت و یا براي جوانه زدن یا ایجاد انشعاب، تکثیر و

.]23[تمایز سه بعدي تحریک کرد
يهاآمین،هاپروتئینترکیبی متشکل اززنبورعسلزهر

در .]24[باشدمییرپپتیديغترکیباتفعال وبیولوژیک
مهار آن ورگزاییروندبراثرات آن،پژوهش تجربیاین

ایندرآمدهدسته بنتایج.گرفته استقرارتوجهمورد
40تا 10دوزهايزهر زنبور عسل درکهدادنشانتحقیق
در مدل حلقه زاییرگقادر به مهار لیتر میلیگرم در میکرو

ساعت از 24ي که بعد از گذشت طوره ب،باشدمیآئورت ن
ي مویرگی مشتق از هاي اندوتلیال و جوانههاتیمار سلول

بیعی داشتند و تفاوت قابل حلقه آئورت ظاهري ط
ي کنترل از نظر طول و تعداد هااي با نمونهمالحظه

میکروگرم در 70تا 50انشعابات نداشتند، اما دوزهاي 
قه آئورت موجبمدل حلدرزاییرگمهاربالیتر میلی

تیماريهانمونهدرعروقطولوتعداددردارمعنیکاهش
.گردیدشاهدنمونهبهنسبتشده

از حالت طبیعی و کشیده خارج هاصورتی که سلوله ب
هااین داده. و ساختارهاي مویرگی بهم ریخته شده بودند

دهد که زهر زنبور عسل بصورت وابسته به دوز مینشان 
ي هاسلولی در جوانهرگزایی و القاي مرگر قادر به مها

.باشدمیمویرگی مشتق از حلقه آئورت موش صحرایی 
Huh و همکاران نشان دادند که زهر زنبور عسل قادر به
ي هاوسیله سلوله در تومورهاي القا شده بزاییرگمهار 

که ،نژاد لوئیس استصحراییي هاسرطان سینه در موش
شود و میده سرطانی القا شده منجر به کاهش حجم تو

زهر زنبور عسل در مدل بیان نمودندها آن،همچنین
in vitro منجر به کاهش تکثیر سلولی و همچنین

وسیله ه جلوگیري از تشکیل ساختارهاي لوله مانند ب
صورت وابسته به ه ي اندوتلیال مشتق از بند ناف بهاسلول
باشدمیگردند که با مطالعات این پژوهش همسو میدوز 

رسد زهر زنبور عسل اثرات مهاري بر میبه نظر .]25[
MMP)(مهاجرت سلولی با مهار ماتریکس متالوپروتئاز 

بعالوه این ترکیب طبیعی قادر به کاهش بیان،دارند
باشد، میVEGFR)(عروقفاکتور رشد اندوتلیالرسپتور 

دارد و زاییرگمرکزي در فرآیند این فاکتور رشد نقش
ي آن هاو گیرندهشودمیي سرطانی ترشح هابوسیله سلول
. ]26[ي اندوتلیال وجود داردهابر روي سلول

طی مطالعاتی نشان و همکاران Parivarدر این زمینه 
عسل توانایی القا تمایز رده سلولی که زهر زنبور دادند

و همچنین توانایی ئیدي به دودمان اریتروk562میلوئیدي 
توان به میکه ،ریزي شده سلول را داردالقامرگ برنامه

اهمیت زهر زنبور عسل به عنوان ماده  طبیعی که داراي 
در طی Enas.]27[خاصیت ضد سرطانی است پی برد 

رشدمطالعاتی نشان داد که زهر زنبور داراي توانایی مهار
زنبور عسل قادر که غلظت مشخصی از زهرباشد تومور می

به دنبال فعال شدن DNAبه تکه تکه کردن 
مرگ اندونوکلئازها، القاء تغییرات مورفولوژیکی مرتبط به 
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تشکیل اجسام آپوپتیک، ،مانندشده سلولریزي برنامه
BCL-2و کاهش بیان 3و کاسپاز BAXافزایش بیان 

هاي عفونی کاربرد و همچنین در درمان بیماريشودمی
اثر ملیتینو همکاران گزارش کردند کهLiu.]28[دارد

ي سرطانی کبدي دارد و دریافتند هاسلولمهاري بر تکثیر
Rac1دي سرطانی دخالت دارهاکه در متاستاز سلول

بنابراین تکثیر سلولی ،شودملیتین مهار میبوسیله
زهر ها به وسیله در این سلولRac1ومتاستاز وابسته به 

نتایجبااین مطالعات.]29[شودهار میمزنبور عسل
ازحاصلنتایجطبق.باشدمیسوهمحاضرپژوهش
درتواندمیزاییرگمهارباعسلزنبورزهرحاضرپژوهش

. نمایدایفانقشتومورهامتاستازوتوسعهمهار
نقاطدرسراسرتازگیبهکهمتعدديبالینیمطالعات

تق از جانوران انجامي طبیعی مشهافرآوردهرويجهان
این متعددفوایدازتاداشتهآنبررامحققاناست شده

. ]30[نماینداستفادهبیماران سرطانیدرمان درهافراورده

براي تحقیقاتايمقدمهتواندمینتایج تحقیق حاضر 
باشد ي فعال آنهازهر زنبور عسل و متابولیترويآینده

سمیت در ، سلولتکثیربرمهاريرسد اثراتمینظربه
مرگ و همچنین توانایی القاء زاییرگخواص ضد وسلول
مناسب کاندیدعنوانبهراآن،ریزي شده سلولبرنامه
.دنمایمیپیشنهادسرطانضدداروي

گیرينتیجه
زهر زنبور به صورت وابسته به ن است کهآبیانگرنتایج 

لقه آئورت زایی در مدل حدوز داراي اثر مهاري بر رگ
مناسبی کاندیدتواند میبنابراین . موش صحرایی است

براي مطالعات بیشتر به عنوان یک داروي مورد استفاده در 
.زایی قرار گیردرگحالت پاتولوژیک وابسته به 

تشکر و قدردانی

-بدینوسیله از همکاران محترم مرکز تحقیقاتی بیولوژي
.شودکاربردي دانشگاه آزاد اسالمی تشکر می
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Background and Objective: Angiogenesis- formation of new blood vessels from former ones- is an essential

process in development. Bee venom has been used to cure diverse ills for many years. In the present research the

inhibitory effect of bee venom on angiogenesis has been investigated in a wistar rat aortic model.

Materials and Methods: Rat's aorta was cut into 1 mm pieces and cultured in collagen matrix. After

observation of the first sprouting of angiogenesis, the samples were divided into control and experimental

groups. Experimental groups were treated with bee venom in concentration 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 µg/ml.

Angiogenesis was investigated and photographed by invert microscope. Numbers and lengths of vessels were

measured by Image J software. Data were analyzed by SPSS software and ANOVA & TUKEY in significant

level (p<0.05).

Results: Lengths average and numbers of  blood vessels in experimental groups at concentration of 10, 20,

30µg/ml in comparison to control group showed any significant changes (p>0.05). length average and numbers

of blood vessels in experimental groups with 40, 50, 60, 70 µg/ml concentration showed a significant decrease in

comparison to control group (p<0.05).

Conclusion: The proper concentrations of BV inhibits angiogenesis. So it can be considered in studies of cancer

and pathological conditions associated with angiogenesis.
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