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در طب سنتی و مطالعات گذشته  (Quercus infectoria)گیاه دارمازو :زمینه و هدف  
اثر سمیت به عنوان درمان براي سرطان پیشنهاد شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی 

 و HT29 هاي آبی و هیدروالکلی برگ گیاه دارمازو علیه رده سلولی سرطانی کولونعصاره
  باشد. هاي تیمار شده میدر سلول Bcl-2 و Baxارزیابی تغییر بیان دو ژن 

 .گردیددر این مطالعه، عصاره آبی و هیدروالکلی برگ گیاه دارمازو تهیه  ها:مواد و روش
هاي مختلف توسط غلظت HEK293و نرمال  HT29ی سرطانی هاي سلولسپس، رده

ساعت تیمار شد و اثرات سمیت دو عصاره توسط روش  24ها به مدت عصاره
ژن  و Bax پروآپوپتوزي ارزیابی گردید. در نهایت، میزان بیان ژن MTTسنجیرنگ

توسط روش  GAPDHهاي تیمار شده نسبت به ژن مرجعدر سلول Bcl-2 ضدآپوپتوزي
Real-Time PCR  .مورد بررسی قرار گرفت  

مشخص شد که فقط عصاره آبی داراي اثر  MTTبا توجه به نتایج تست  ها:یافته
و  Bax هايرو، بیان ژناز این. باشدتوکسیسیتی وابسته به دوز علیه دو رده سلولی می

Bcl-2 05/0( 8/2هاي تیمار شده با عصاره آبی به ترتیب به میزان در سلولp˂ 2/2) و 
)05/0p˃ .برابر نسبت به ژن مرجع تغییر یافت (  

توان گفت که عصاره آبی برگ گیاه دارمازو داراي قابلیت میبا توجه به نتایج  گیري:نتیجه
توان آن باشد و با مطالعات بیشتر میمی HT29هاي سرطانی کولون القاي آپوپتوز در سلول
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  مقدمه. 1
سرطان کولون سومین علت مرگ در اثر سرطان در دنیا 

باشد. میزان بروز این بیماري در بومیان آالسکا و سیاه می
ها به میزان کمتري مشاهده شده پوستان بیشتر و در آسیایی

تا  30بروز این بیماري در آقایان به میزان  چنینهم. )1( است
درمانی  هايروش. باشدمیبیشتر ها درصد نسبت به خانم 40

به کار گرفته شده براي درمان سرطان کولون شامل ترکیبی از 
درمانی، پرتو درمانی و جراحی بوده که در اکثر موارد شیمی

کارگیري ترکیبات طبیعی ، بهرواینپیچیده و گران هستند. از 
ور مهار فرآیند تومورزایی و چون گیاهان دارویی به منظهم
هاي سرطانی یک استراتژي جدید براي آپوپتوز در سلول يالقا

مقابله با سرطان است که داراي اثرات جانبی و هزینه کمتري 
ي قدیم براي درمان هاان. داروهاي گیاهی از زم)2( باشندمی

ها مورد استفاده قرار گرفته و نقشی طیف وسیعی از بیماري
. یکی از این گیاهان اندکردهکلیدي در بهداشت جهانی ایفا 

  علمی گیاه دارمازو است. گیاه دارمازو با نام
Quercus infectoria شود که به دلیل داشتن شناخته می

 هايسرطانی، مطالعات بسیاري بر روي عصارهترکیبات ضد
الکلی و آبی ریشه، گال و پوسته گیاه دارمازو صورت گرفته 

ها و از تیره است. دارمازو گیاه کوچکی است از راسته توس
شناخته  Quercus infectoriaکه با نام علمی است بلوط 

 بوده که در ایران با Fagaceaeاز خانواده  Quercus. شودمی
. گزارشات حاکی از آن است که )3(شود نام بلوط شناخته می

هاي آنتی اکسیدانی، ضدالتهابی، این گیاه داراي فعالیت
). ترکیب گالوتانیک 4( باشدمیدیابتیک باکتریایی و آنتیضد

است  Q.infectoriaاسید یکی از اجزاء اصلی یافت شده در 
که به عنوان یک ماده ضدسرطانی و آنتی اکسیدان شناخته 

هایی مانند فالونول از این گیاه سیدانشده است. آنتی اک
کارسینوژیک کمک کنند که سبب مهار توانند به اثر ضدمی

در  چنینهمشوند. تکثیر سلولی در شرایط آزمایشگاهی می
ریزي، از این گیاه در درمان زرد زخم، اگزما، خون ،طب سنتی

 ،یبه طور کل .)6، 5(اسهال مزمن و خونی استفاده شده است 
از  یکیشده سلول (آپوپتوز)  يزیرمرگ برنامه يالقا

 نیرود. بنابرایبه شمار مسرطان جذاب در درمان  يکردهایرو
ضد  يداروها افتنیدر جهت  ریاخ يهامطالعات سال شتریب

 یسرطان يهاباشد که بتواند آپوپتوز را در سلولیم یسرطان
هسته و  يغشا بی، تخرهاسلولآپوپتوز  ریمس یدر ط القا کند.

 عاًیمنجر به قطعه قطعه شدن سلول شده که سر توپالسمیس
از جمله  ياری. عوامل بسشوندمی دهیبلع هاتیتوسط فاگوس

، عفونت حرارت ،ها، اشعههانیتوکی، سهاها، هورموننیتوکس
داخل سلول و  میغلظت کلس ادیازد ژن،یکمبود اکس ،یروسیو
گزارشات ). 7( شوندمیسبب وقوع آپوپتوز  دهایاکس کیترین

از  هااز سرطان ياریبس جادیا ندیاز آن است که فرآ یحاک
 ریمس نیاختالل در چند لهیجمله سرطان کولورکتال به وس

آپوپتوز و کاهش مهار  ر،یکه سبب تکث دهدمیرخ  نگیگنالیس
 Bcl-2 هايداران، خانواده ژندر مهره .)8( شودمیمتاستاز 

 ايههاي پیچیدمسیر میتوکندریایی آپوپتوز را از طریق تعامل
از لحاظ عملکرد به دو گروه  Bcl-2کند. خانواده تنظیم می

شوند. در پژوهش می بنديطبقهآپوپتوتیک آپوپتوتیک و آنتی
براي  Bcl-2و آنتی آپوپتوتیک  Baxپتوتیک حاضر، دو ژن آپو

با توجه به مطالعات مشخص  ).10، 9ما حائز اهمیت هستند (
بر روي اثرات سمی دو عصاره  ايهشده است که تاکنون مطالع

رمازو بر رده سلولی سرطانی اآبی و هیدروالکلی برگ گیاه د
HT29  .تاکنون ارزیابی بیان چنینهمصورت نگرفته است ،

در  Baxو آپوپتوتیک  Bcl2آنتی آپوپتوتیک  هايژن
ي نرمال و سرطانی تیمار شده توسط این دو نوع هاسلول

، در این مطالعه میزان سمیت رواینعصاره انجام نشده است. از 
دو نوع عصاره آبی و هیدروالکلی برگ گیاه دارمازو و تغییرات 

ولون را در رده سلولی سرطانی ک Bcl-2و  Baxبیان دو ژن 
HT29  و نرمالHEK293  تیمار شده توسط دو عصاره مورد

  ارزیابی قرار دادیم. 
  
  . مالحظات اخالقی2
 شوایپ-نیاخالق دانشگاه آزاد واحد ورام تهیپژوهش در کم نیا

  IR.IAU.Varamin.REC.1396.4 به شماره هیدییتا يدارا

  باشد. یم
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  هامواد و روش .3
گیاه دارمازو پس از جمع آوري از مناطق شمال کشور و تایید 
توسط کارشناس سیستماتیک گیاهی به روش ماستراسیون 

بی و هیدروالکلی آن تهیه شد. به این صورت که هاي آعصاره
گرم از پودر خشک شده برگ  20به منظور تهیه عصاره آبی، 

 ساعت بر 24و به مدت  شد سی آب ریختهسی 200گیاه در 
روي شیکر قرار داده شد. سپس محلول حاصل از کاغذ صافی 
عبور داده شد و در چندین پلیت ریخته شد. پس از تبخیر 

 9و  PBSلیتر بافر میلی 1گرم از پودر حاصل در  1/0حالل، 
 ,DMEM high glucose )Bioseraمحیط  لیترمیلی

USA(  حل شد. عصاره هیدروالکلی هم به همین روش تهیه
گرم از پودر برگ خشک شده گیاه  20شد، با این تفاوت که 

(مجللی،  درصد 80سی اتانول سی 160سی آب و سی 40در 
از  هاو به منظور استریل کردن عصاره )10( ایران) ریخته شد

  (میلی پور، آمریکا) عبور داده شدند. فیلتر سلولزي
 HEK293و  HT29هاي سلولی به منظور کشت سلولی، رده

 DMEMاز انستیتو پاستور ایران تهیه شدند و در محیط 

high glucose  درصد سرم جنین گاوي  10غنی شده با
)FBS ()Gibco, Scotland،(  درصد  5در شرایط

گراد انکوبه شدند. به درجه سانتی 37اکسیدکربن و دماي دي
هاي سلولی از ها بر ردهمنظور بررسی اثر میزان سمیت عصاره

استفاده ، آلمان)  MTT )Sigma Aldrichروش رنگ سنجی 
، 1/0، 1هاي غلظت ،)10-15شد. بر اساس مطالعات گذشته (

لیتر گرم در میلیمیلی 00001/0و  0001/0و  001/0، 01/0
سلولی  هاياز دو عصاره ي آبی و هیدروالکلی تهیه شد و رده

 هايساعت توسط غلظت 24سرطانی و نرمال در بازه زمانی 
تهیه شده از دو عصاره تیمار شدند. پس از گذشت زمان فوق 

به  MTTبه دقت خارج شد و رنگ  ايهخان 96محتواي پلیت 
 5ساعت در شرایط  4و پلیت به مدت  هر چاهک اضافه شد

گراد انکوبه درجه سانتی 37درصد دي اکسیدکربن و دماي 
از پلیت  MTTساعت رنگ  4گردید. در نهایت، پس از گذشت 

هاي فورامازان تولید شده توسط خارج شد و کریستال
ي زنده، در ایزوپروپانول حل گردید. در نهایت جذب هاسلول

  گر االیزادستگاه قرائتنوري رنگ حاصله توسط 
)ELISA reader, Oraganon Teknika(در طول  ، هلند

ها از تقسیم نانومتر خوانده شد و میزان بقاي سلول 570موج 
ي تیمار شده به جذب نوري تیمار نشده هاسلولجذب نوري 

به عنوان کنترل محاسبه گردید. در این تست، براي هر غلظت 
 IC50  )Inhibitorشد و میزان دوز بار تکرار در نظر گرفته  8

concentration  ها) نیز درصدکشندگی سلول 50یا دوز
  محاسبه شد. 

با  Bcl-2و ضدآپوپتوزي  Baxآپوپتوزي  هايمیزان بیان ژن
مورد ارزیابی قرار گرفت.  Real-Time PCR استفاده از روش

ها با استفاده از کیت سلول RNA بدین منظور، ابتدا کل
استخراج شد و سپس سنتز  Trans Gene Biotech اجاستخر

cDNA  بر اساس پروتکل همان کیت صورت گرفت. به منظور
حجم نهایی هر میکروتیوپ ، Real-Time PCR انجام واکنش

پیکومول از پرایمرهاي  10میکرولیتر لحاظ شد که حاوي  20
 cDNA ،10نانوگرم  40جلوبر و برگشتی مربوط به هر ژن، 

بود.  RNase freeمیکرولیتر آب  7و  mastermix میکرولیتر
به عنوان ژن هدف و  Bcl-2و  Bax هايدر این واکنش، ژن

به عنوان ژن مرجع در نظر گرفته شدند. توالی  GAPDHژن 
 1گرفته شده در این واکنش در جدول  کارپرایمرهاي به

  مشخص شده است.
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  : پرایمر برگشتی)R: پرایمر جلوبر،  ime PCRT-Real )Fشده در واکنش توالی پرایمرهاي به کار گرفته  .1جدول 
  ژن  )’3→’5توالی پرایمر (  طول قطعه تکثیري

122 bp  
TGTGGATGACTGAGTACCTGAACC 

 
CAGGCAGGAGAAATCAAACAGAG  

Bcl-2 F 
 

Bcl-2 R  

101bp  
TTGCTTCAGGGTTTCATCCAG 

 
AGCTTCTTGGTGGACGCATC  

Bax F 
 

Bax R  

74bp  
CGTCTGCCCTATCAACTTTCG 

 
CGTTTCTCAGGCTCCCTCT  

GAPDH F 
 

GAPDH R  

  
مدل ( PCRدر این تحقیق، برنامه زمانی گرمایی دستگاه 

ABI 7300 ،Applied Biosystems ,Foster 

City,CA,USA 10گراد به مدت درجه سانتی 95) به صورت 
ثانیه و  15گراد به مدت درجه سانتی 95دقیقه، مرحله دوم 

 72دقیقه و مرحله آخر دماي  1گراد به مدت انتیدرجه س 60
 نهایت،در دقیقه صورت گرفت.  10گراد به مدت درجه سانتی

مطابق مقایسه چرخه آستانه انجام  هادادهتجزیه و تحلیل 
هاي دست آمده از سلولاختالف چرخه آستانه به گرفت و

هاي تیمار نشده با عصاره و سلولها تیمار شده با عصاره
، نسبت ژن هدف به Ctو با استفاده از فرمول شد حاسبه م

  . مورد محاسبه قرار گرفت Ct- 2 فرمول ژن مرجع از طریق
از تحلیل واریانس یک طرفه استفاده به دست آمده با  هايداده

و تست تعقیبی توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت  و
انجام  16 نسخه SPSS با استفاده از نرم افزار pمحاسبه 

در  دارمعنیدر هر تست  p > 05/0، مقدارچنینهم. گرفت
  .شدنظر گرفته 

  
  ها . یافته4

آبی و  هايتوسط عصاره HT29و  HEK293 هايتیمار سلول
و  001/0، 01/0، 1/0، 1هاي مختلف (هیدروالکلی با غلظت

) در بازه زمانی لیترمیلیدر  گرممیلی 00001/0و  0001/0
نتایج  .صورت گرفت MTTساعت با استفاده از تست  24

و  1ها در نمودارهاي به صورت میزان درصد بقاي سلول هحاصل
به طوري که عصاره آبی گیاه دارمازو  ،نشان داده شده است 2

اثر کشندگی معناداري  لیترمیلیبر  گرممیلی 1تنها در غلظت 
)05/0 < p *( دهد و بقیه را روي هر دو رده سلولی نشان می

اند. این در حالی است که عصاره ها اثر کشندگی نداشتهغلظت
هیدروالکلی هیچ نوع اثر کشندگی معناداري را روي دو رده 

 دهد.سلول سرطانی و نرمال نشان نمی

  

  
ساعت: نتایج به صورت درصد بقا گزارش  24و هیدروالکلی برگ گیاه دارمازو در بازه زمانی تیمار شده توسط دو عصاره آبی  29HTمحاسبه درصد بقاي رده سلولی  .1نمودار 

  ).* p > 05/0شده است(
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ساعت در  24براي عصاره آبی در بازه زمانی  IC50 میزان دوز

گرم در میلی 963/0غلظت  HT29رده سلولی سرطانی 
نیز  2طور که در نمودار لیتر در نظر گرفته شد. همانمیلی

لیتر در در میلی گرممیلی 42/1مشخص است، غلظت 
 50نیز سبب کشته شدن حدود  HEK293هاي نرمال سلول

  ها شده است.درصد از سلول
  

  
ساعت. نتایج به صورت درصد  24ازو در بازه زمانی تیمار شده توسط دو عصاره آبی و هیدروالکلی برگ گیاه دارم 293HEKهاي نرمال محاسبه درصد بقاي سلول .2نمودار 

  .)* p > 05/0( بقا گزارش شده است
  

هاي رده سلولی ، سلولIC50پس از مشخص شدن دوز 
HT29 هايبه منظور ارزیابی بیان ژن Bax  وBcl-2  توسط

تیمار شدند و پس از  IC50 عصاره آبی گیاه دارمازو با دوز
 Real-Timeتوسط روش هاژنمیزان بیان  ،ساعت 24گذشت 

PCR  تکثیر ، از 3مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به نمودار
اختصاصی قطعات ژنی مورد نظر، عدم تکثیر قطعات غیر 

ژن  دو اختصاصی و عدم جفت شدن آغازگرها براي هر

اطمینان  Real-Timeطی روش  آپوپتوزي و کنترل داخلی
نسبت به ژن  Bcl-2و  Baxهاي حاصل شد. نسبت بیان ژن

) برابر ˃05/0p( 2/2) و ˂05/0p( 8/2مرجع به ترتیب 
افزایش یافت و تغییر  Bax. به عبارتی، میزان بیان ژن باشدمی

نسبت به ژن مرجع مشاهده نشد  Bcl-2معناداري در بیان ژن 
  ). 4(نمودار 
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که محور عمودي نشان دهنده مشتق فلورسنت به مشتق زمان و محور  باشدمی) 3( Bax) و GAPDH )1 ،(2-Bcl )2 هاينمودار نشان دهنده منحنی ذوب ژن .3نمودار 

گراد درجه سانتی Bcl-2 52/84گراد و ژن درجه سانتی Bax 9/86گراد، ژن درجه سانتی GAPDH 54/81الگوي منحنی ذوب ژناست.  گرادافقی نشان دهنده درجه سانتی
  گر عدم جفت شدن آغازگرها و فقدان باند غیر اختصاصی است.عالمت فلورسنت به صورت خطی است که بیان ،نشان داده شده است. در این واکنش

  

  
  .)* p > 05/0( ساعت 24هدف و مرجع در رده سلولی سرطانی تیمار شده توسط عصاره آبی گیاه دارمازو طی  هايتغییر بیان ژن .4نمودار 

  
  . بحث5

المت و علت اصلی مرگ نه سرطان یکی از مشکالت عمده س
تنها در کشورهاي توسعه نیافته، بلکه در کشورهاي توسعه 

فراوان  هاياخیر، دانشمندان با تالش هايطی سال .یافته است
بدخیم را به  هايبیمارياند برخی از در زمینه سرطان توانسته

درمانی  هايروشگذشته،  هايمرحله درمان برسانند. از سال
ی در زمینه سرطان استفاده شده است که با مختلف

هاي رایج در روش ،. با این حالباشندمیی همراه هایمحدودیت
ی در این زمینه هاییابی به پیشرفتدرمان سرطان سبب دست

اخیر نیاز به تحقیقات بیشتر  هايشده است و استراتژي درمان

وثري در محصوالت طبیعی داشته که سبب تولید داروهاي م
  . )11(در درمان سرطان گردیده است 

گیاهی  هاير از خواص عصارهسرطانی و برخی دیگخاصیت ضد
 استفاده مجدد ازاز چندین سال قبل شناخته شده و 

رویکرد  تواندمیچون گیاهان دارویی هاي طبیعی همدهورآفر
از جمله  هابیماريمثبتی در کنترل و درمان طیف وسیعی از 

مطالعات مختلفی بر روي اثرات سمیت ، رواین. از سرطان باشد
صورت سلولی سرطانی  هايان بر روي ردهسلولی عصاره گیاه

چون . مطالعات نشان داده ترکیبات طبیعی هماست گرفته
قابلیت استفاده در درمان سرطان را داشته و سبب  هاعصاره

. )12( شودمیکاهش عوارض جانبی و افزایش اثربخشی درمان 
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به عنوان مثال، نتایج تحقیقات شریعتی فر و همکاران در سال 
هاي آبی و اتانولی برگ گیاه اثرات توکسیک عصاره 2014

مواد غذایی مورد تایید قرار داد.  هايدارمازو را علیه پاتوژن
نشان داد که عصاره آبی و اتانولی بیشترین  هاآننتایج پژوهش 

نسبت به دیگر  Bacillus cereusتاثیر را بر روي باکتري 
 Staphylococcus aureus ،Yersiniaاز جمله  هاپاتوژن

entercolitica ،Salmonella typhi  وVibrio cholera 
، در تحقیقاتی که توسط هاسما و چنینهم. )13( دارد

مشخص شد که  ،صورت گرفت 2010همکاران در سال 
گیاه دارمازو در  هايهاي آبی، اتانولی و متانولی گالعصاره

 هايساعت داراي اثرات توکسیسیتی علیه رده 72زمانی  يبازه
در  .)10( باشدمیسلولی سرطانی تخمدان و دهانه رحم 

 ،تحقیق دیگري که توسط روشنی و همکاران صورت گرفت
هاي مشخص شد که عصاره استونی گیاه دارمازو بر روي سلول

دي متیل  2-1 گرممیلی 20سرطانی کولون ایجاد شده توسط 
(در شرایط درون تنی) داراي فعالیت  هیدرازین در مدل موشی

یرانی و همکاران تحقیقی در مورد  .)14( باشدمیضد سرطانی 
 Q.infectoriaفعالیت ضدتکثیري و ضد جهش زایی گیاه 

نشان داد که عصاره هیدرالکلی  هاآنانجام دادند. تحقیقات 
پوسته گیاه دارمازو در شرایط آزمایشگاهی سبب مهار 

و  MMP-2 ،MMP-9زایی از طریق سرکوب ترشح جهش
VEGF با این حال مشخص است که تاکنون )15( دگردمی .

هاي آبی و هیدروالکلی برگ گیاه دارمازو بر عصاره در مورد اثر
صورت نگرفته است. در  ايهآپوپتوزي مطالع هايروي بیان ژن

مطالعه حاضر، به بررسی میزان سمیت دو عصاره آبی و 
طانی هاي سلولی سرهیدروالکلی برگ گیاه دارمازو علیه رده

ساعت  24زمانی  يدر بازه HEK293و  HT29کولون 
پرداخته شد. نتایج حاکی از آن بود که عصاره آبی برگ گیاه 

داراي اثر کشندگی  لیترمیلیدر  گرممیلی 1دارمازو در غلظت 
علیه هر دو رده سلولی بوده، اما عصاره هیدروالکلی داراي هیچ 

به مطالعاتی که قبال با توجه  .باشدمیفعالیت توکسیسیتی ن
صورت گرفته، عصاره هیدرولکلی داراي فعالیت توکسیک 

توان تفاوت در نتایج دیگر تحقیقات و ، پس میباشدمی

گیري پژوهش حاضر را به بخشی از گیاه که از آن عصاره
صورت گرفته است نسبت داد. از طرفی، مشخص است که 

داراي اثر  عصاره آبی بر هر دو رده سلول نرمال و سرطانی
گیري توان گفت که داراي هدفپس می .باشدمیتوکسیک 

و نیاز به انجام مطالعات بیشتري دارد. پس از  یستاختصاصی ن
لیتر رده سلولی گرم در میلیمیلی IC50 1مشخص شدن دوز 

عصاره آبی به منظور  IC50 توسط دوز HT29سرطانی 
-Bclوپتوتیک و آنتی آپ Baxهاي آپوپتوتیک ارزیابی بیان ژن

تیمار شد. نتایج حاکی از  Real-Time PCR توسط روش 2
به ترتیب به مقدار  Bcl-2و  Baxآن بود که میزان بیان ژن 

8/2 )05/0 < p 05/0( 2/2) و > p .برابر افزایش یافتند (  
(یا مسیر  مسیر درونیدر آپوپتوز،  یکی از مسیرهاي درگیر

ییرات مختلف است. در این مسیر، تغ میتوکندریایی)
هاي اکسیداتیو، آسیب سلولی از جمله شرایط تنشدرون

DNA توانند به میهاي مسئول در آپوپتوز جهش در ژن و
منجر به  هاهاي داخلی عمل کنند. این سیگنالعنوان سیگنال

به نام  ايهاز خانواد ايههاي ویژهاي پروتئینکنشبرهم
 ،ه است؛ از این طریق) شدBcl-2 )Bcl-2 Familyخانواده ي 
از فضاي بین دو غشاء میتوکندري وارد سیتوزول  Cسیتوکروم 

گردد و با تشکیل کمپلکسی به نام آپوپتوزوم، مسیر می
یک نقطه ورود  Bax. ژن )9(شود آبشاري کاسپازها فعال می

لینگ آپوپتوز درونی است. منحصر به فرد براي مسیر سیگنا
هاي مختلف از جمله محرومیت این مسیر توسط محرك

. پروتوآنکوژن شودمیسیتوکین و استرس سیتوتوکسیک آغاز 
Bcl-2  به عنوان یک مهارکننده آپوپتوز شناخته شده که

هاي حاوي تغییرات ژنتیکی شده و سبب تجمع و انتشار سلول
سبب  تواندمی Bcl-2ی ژن رسد فعالیت غیرطبیعمیبه نظر 

  . )10(مهار آپوپتوز و تسهیل فرآیند تومورزایی گردد 
هاي پیشرفت یکی از شاخصه Bcl-2به  Baxسبت بودن ن باال

. بنابراین با استریزي شده سلولی از طریق آپوپتوز مرگ برنامه
توسط عصاره  Bcl-2به  Baxتوجه به نتایج، نسبت بیان ژن 

توان گفت که این عصاره سبب بوده، پس می 1تر از آبی بزرگ
توان می شود و در واقعهاي سرطانی میالقاي آپوپتوز در سلول
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به این نکته اشاره کرد که احتماال عصاره آبی داراي مواد 
احیاکننده بیشتري بوده که توانسته مرگ آپوپتوزي بیشتري را 

  القا کند.
با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق و مطالعات پیشینی که 
بر روي گیاه دارمازو صورت گرفته است، مشخص است که این 

ضدسرطانی است. اما میزان این فعالیت به  گیاه داراي فعالیت
هاي سلولی به کار گرفته رده چنینهمهاي گیاه و دوز عصاره

شده بستگی دارد. از طرفی باید این نکته را در نظر گرفت که 
سلولی  هايدر رده تواندمیغلظت آن  چنینهمنوع عصاره و 

د. مختلف نتایج و شدت اثرات متفاوتی را از خود نشان ده
را به  هاتوان تفاوت در میزان سمیت عصارهمی چنینهم

طور که در این تحقیق گفته مناطق رشد گیاه نسبت داد. همان
کار گرفته شده بومی کشور ایران است و همین امر شد، گیاه به

هاي گیاه نسبت به سبب تفاوت در عملکرد عصاره تواندمی
نکته توجه کرد که  تحقیقات پیشین شود و در آخر باید به این

مختلف گیاه نیز سبب تفاوت در  هايگیري از قسمتعصاره
  گردد. هاي گیاه میعملکرد سمیت عصاره

  
  گیري. نتیجه6

 هايبراي اولین بار به بررسی سمیت عصاره ،در این مطالعه
آبی و هیدروالکلی برگ گیاه دارمازو بومی کشور ایران علیه 

پرداخته شد و مشخص شد  HT29 رده سلولی سرطانی کولون
که عصاره آبی برگ این گیاه داراي اثر توکسیسیتی علیه رده 

سبب القاي آپوپتوز از طریق  تواندمیبوده و  HT29سلولی 
شود.  HT29ي هاسلولدر  Baxافزایش بیان ژن آپوپتوتیک 

کارگیري جراحی، بنابراین با توجه به مشکالتی که در به
درمانی در درمان سرطان وجود دارد، پرتودرمانی و شیمی

توان با مطالعه بیشتر بر روي گیاه دارمازو تأیید اثرات آن می
 هايدر محیط آزمایشگاهی و اثرات ضد سرطانی آن در مدل

  حیوانی را مورد بررسی قرار داد. 
 
  . تقدیر و تشکر 7

مقاله حاضر بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ژنتیک 
گونه حامی و هیچ باشدمیپیشوا -شگاه آزاد واحد ورامیندان

هاي وسیله نویسندگان از مساعدتبدین مالی نداشته است.
کارکنان شرکت دانش بنیان جاوید بیوتیک به ویژه جناب 

  نمایند.میگزاري آقاي دکتر عسگري و خانم بیگدلی سپاس
  
  . سهم نویسندگان8

ندارد نویسندگی بر اساس تمامی نویسندگان معیارهاي استا
پیشنهادات کمیته بین المللی ناشران مجالت پزشکی را دارا 

  بودند.
  
  . تضاد منافع9

گونه تضاد نمایند که هیچوسیله نویسندگان تصریح میبدین
  .منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد
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 Background and Aim: In traditional medicine and previous studies, 
Quercus infectoria plants have been suggested as a cancer treatment. 
The aim of the current study was to investigate the cytotoxic effect of 
aqueous and hydro alcoholic extracts of Quercus infectoria leaf against 
colon cancer HT29 cell line and to evaluate the Bax and Bcl-2 gene 
expression in treated cells.  
Materials and Methods: In this study, aqueoFus and hydro alcoholic 
extracts of Quercus infectoria leaf were prepared. Then, the HT29 and 
HEK293 cell lines were treated by various concentrations of extracts 
for 24 hours and the cytotoxicity effect of extracts was estimated by 
colorimetric MTT (methyl thiazolyl tetrazolium) assay. Finally, the pro-
apoptotic Bax and anti-apoptotic Bcl-2 gene expression in treated cells 
compared to GAPDH reference gene expression was evaluated using 
real time PCR technique. 
Findings: According to the MTT results, the cytotoxic activity of 
aqueous extract has dose-dependent manner against both cell lines, 
therefore, the Bax and Bcl-2 gene expression levels in treated cells by 
aqueous extract were changed 2.8 (p˂0.05) and 2.2-fold (p˃0.05) 
compared to reference gene, respectively. 
Conclusion: According to the results, it seems that the aqueous 
extract of Quercus infectoria leaf has the potential for apoptosis 
induction in colon cancer HT29 cell line and based on more studies, it 
can be used as a colon cancer treatment. 
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