
 مقاله پژوهشی

 

 10.22092/IJMAPR.2022.356891.3101 :(DOI)شناسه دیجيتال  نشریه علمی تحقيقات گياهان دارویی و معطر ایران

 20.1001.1.17350905.1401.38.3.5.7 (:DOR)شناسه دیجيتال  (1441) 483-444، صفحه 8، شماره 83جلد 

 

  و (.Zingiber officinale Roscoe) زنجبیل کامل عصاره در جینجرول-6 بررسی

 کلورکتال سرطان HTC-116 سلولی رده بر آن مولکولیاثرهای 

 

 3صادقیو مهدی  3محجوبی فروزنده ،*2ابراهیمی آسا ،1سلیمانی طاهره

 ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه تحقيقات، و علوم واحد نژادی، به و بيوتکنولوژی گروه دکتری، یدانشجو -1

  ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه تحقيقات، و علوم واحد نژادی، به و بيوتکنولوژی گروه استادیار، ،نویسنده مسئول -*2

 dr.asaebrahimi@gmail.comالکترونيک:  پست     

 ایران ،کرج ،فناوری پزشکی پژوهشکده زیست ،پزشکیگروه بيوتکنولوژی دانشيار،  -8

 

 1441تاریخ پذیرش: خرداد                   1441تاریخ اصالح نهایی: خرداد         1444 آذرتاریخ دریافت: 

 

 چکیده

کسيدانی، ضدتوموری و ضد  ای است که دارای خواص آنتی ( یک گياه دارویی ادویه.Zingiber officinale Roscoeزنجبيل )

 HCT-116های سرطانی روده بزرگ  باشد. این تحقيق با هدف بررسی اثر عصاره اتانولی ریزوم زنجبيل تازه بر مهار سلول سرطانی می

انجام شد. برای شناسایی  عنوان ژن مرجع به β-Actinژن و  کننده تومور های سرکوب عنوان ژن به DDCو  TGFBR2های  و نيز بيان ژن

، 14، 4های مختلف عصاره کامل ) يت غلظتاستفاده شد. بررسی اثر سمّ HPLCجينجرول در عصاره از آناليز -6گيری ميزان  و اندازه

بعد  MTT آزمونکمک  به HTC-116ليتر( روی رده سلولی  ميکروگرم بر ميلی 044و  444، 804، 844، 204، 244، 104، 144، 04

پس از تيمار  RT-PCRبه روش  β-Actinو  TGFBT2 ،DCCهای  ارزیابی شد. بررسی بيان ژن آزمونساعت از شروع  24و  16از 

 HPLCنتایج  .شدانجام  آزمونساعت از شروع  24و  16ليتر از عصاره کامل بعد از  ميکروگرم بر ميلی 844و  104های  با غلظت

گرم وزن خشک پودر عصاره اتانولی زنجبيل وجود داشت.  144گرم در  ميلی 2/36 ± 48/2جينجرول به ميزان -6نشان داد که 

و  104های  بدست آمد. در غلظت 14/478ساعت،  24و بعد از  44/34ساعت،  16بعد از  IC50نشان داد که  MTTنتایج آزمایش 

های  طور افزایشی تغيير چشمگير داشت. همچنين، افزایش بيان ژن گ و مير سلولی بهليتر از عصاره، مر ميکروگرم بر ميلی 844

TGFBT2  وDCC  ساعت معنی 16و  24ليتر در هر دو زمان  ميکروگرم بر ميلی 104در غلظت ( 41/4دار>P بود. این تحقيق بيانگر )

 باشد. می HCT-116سرطان روده بزرگ رده سلولی های بازدارنده تومور بر اثر استفاده از عصاره زنجبيل در  اثر القای ژن

 

 .HCT-116 سلولی رده ،کلورکتال سرطان ،جينجرول-6 ،(.Zingiber officinale Roscoe) زنجبيل کلیدی: های واژه

 

 مقدمه

 استت.  جهان سراسر در ها بيماری ترین شایع از یکی سرطان
 در زنتان  و متردان  در شتایع  سرطان سومين کولورکتال سرطان

 حفت   موجت   ختود  اکسيدانی آنتی خاصيت با گياهان دنياست.
شتتتوند  متتتی هتتتا بيمتتتاری درمتتتان همچنتتتين و ستتتالمتی

(Sivalokanathan et al., 2006.) دارویتتی گياهتتان بتتين در 



 484   8، شماره 83تحقيقات گياهان دارویی و معطر ایران، جلد  فصلنامه

 

 ،هتا  جينجرول مانند مختلف های ترکي  دارای که زنجبيل عصاره
 حتذف  ستب   است، اکسيدان آنتی که شوگائول و ها ترپن سزکویی
 ,Heydarieh & Faraji) گتردد  متی  بتدن  در آزاد های رادیکال

 ضد و اکسيدانی آنتی خواص .(Tchombe et al., 2012؛ 2014
 پستتان(  سترطان  )عامل 4T1سلولی رده روی زنجبيل سرطانی
 داروی و زنجبيتل  عصتاره  کته  شتد  داده نشان وگردید  بررسی
 دارای سترطانی  هتای  ستلول  روی بتر  مشتابه  طتور  به تاکسول
 ,.Farahani et al) هستتند  توجهی  قابل سایتوتوکسيکاثرهای 

 اثتر . باالستت  اکسيدانی آنتی خواص دارای جينجرول-6 .(2013
 SW-480 ستلولی  الیتن  روی بتر  جينجترول -6 سترطانی  ضد
 Prasad) است هشد اثبات و  بررسی بزرگ( روده سرطان مولد)

& Tyagi, 2015 ؛Radhakrishnan et al., 2014.) هتای  ژن 
 ميتان  ایتن  از کته  اند شده شناسایی کلورکتال سرطان در مختلفی
 توانتد  می مناس  های غلظت در یغيرسمّ گياهی های عصارهاثر 
 نقتش  توانتد  می همچنين .شود آنها بيان کاهش یا افزایش باعث
 ,Jung & Ellis) باشتد  داشته سرطان پيشرفت کنترل در مهمی

 Tumor suppressor) تومتور  کننتده  سترکوب  های ژن(. 2001

genes)برای نمونه ، DCC ،P53 و TGFBR2 هستتند  ییها ژن 
 ایجتاد  بتا  P53 .کنند می محافظت سلول از بيماری مسير در که

 در سالم های سلول که هنگامی آپوپتوز و سلولی چرخه در مانع
 P53 ژن بيتان  گرفتنتد،  قرار سرطانی های سلول تهاجم معرض
 ستلول  از سلولی مرگ و آپوپتوز ایجاد با و کند می پيدا افزایش
(. Noori Daloii & Abdollahzade, 2014) دکنت  می محافظت

 در آللتتی حتتذف کلورکتتتال کارستتينوما از %74 از بتتيش در
 ایتن  بترای  اصتلی  و اوليه ژن .است شده مشاهده 13 کروموزوم
 (DCC) نتام  بته  کولورکتتال  کارستينوم  در شتده  حتذف  ،ناحيه
 ژن .استت شتده   ستازی  همستانه  و شناسایی که شود می خوانده
DCC در امتا  شتود،  متی  بيتان  طبيعتی  ونلک مخاطی غشای در 

 آن مقتدار  بيتان  صورت در یا شود نمی بيان ورکتالکل کارسينوم
 شتود  نمی بيان ژن این ها سرطان از برخی در اما .یابد می کاهش

(Martín et al., 2006.) ژن TGFBR2 (Transforming 

growth factor beta) گتروه . استت  تومور کننده سرکوب نوعی 
TGF-β نقتش  سلولی دهی سيگنال در که هستند سيتوکين نوعی 

 پتروتيين  سطح کاهش و زایشفا باعث رونویسی هنگام و دندار

 هتدف  (.Lee et al., 2015) دنشتو  می سلول خارج و داخل در
 زنجبيتل  پوستت  با همراه کامل عصاره اثر بررسی ،تحقيق این از
 ستلولی  رده روی بتر  آن ثيرأتت  و جينجترول -6 ميتزان  نظر از

HCT-116 شتده  گرفته نظر در مولکولی و مورفولوژیکی نظر از 
 .است
 
 ها روش و مواد

 گیاهی مواد

 خانواده از Zingiber officinale علمی نام با زنجبيل
Zingiberaceace .در و شد تهيه بازار از تازه زنجبيل است 

 تحقيقات و علوم واحد آزاد دانشگاه بوتانيک آزمایشگاه
 از پس پوست با همراه تازه زنجبيل ریزوم .گردید یيدأت

 و خشک کامل طور به ونآ در نشدرد خو  شستشو
 زنجبيل پودر از 20 به 1 نسبت .شد استفاده پودر صورت به
 تاریکی مکان در ساعت سه مدت به محلول %74 الکل و

 داده عبور (1 واتمن) صافی کاغذ از محلول شد. نگهداری
 مایکروویو در ثانيه 84 مدت برای ابتدا حاصل عصاره .شد
 84 دور روتاری در عصارهبعد  وت گرف قرار باال قدرت با

 قرار حالل با مطابق فشار وگراد  سانتی درجه 34 دمای
 .ماند باقی خالص عصاره و شود تبخير آن الکل تا گرفت
  دمای در انکوباتور در شدن خشکبرای  خالص عصاره
 تا شد داده قرار ساعت 43 مدت بهگراد  سانتی درجه 44
 بعدی های قسمت در استفاده برای گردد. خشک کامالً
 با استریل مقطر آب در خشک عصاره کردن حل ،تحقيق
 شد. انجامگراد  سانتی درجه 64 حرارت کمک
 

 HPLC دستگاه با زیآنال

 )کروماتوگرافی HPLC دستگاه با آمده بدست عصاره
 مورد آمریکا واترز شرکت e2696 مدل باال( کارایی با مایع
 PDA 2998 آشکارساز یک شامل سيستم گرفت. قرار آناليز
 نمونه .بود ميکرومتر 0 ذرات اندازه با ،C18 ستون دارای

 الدریچ سيگما شرکت از دستگاه به شده تزریق استاندارد
([6] gingerol- G 1046-10 MG) فاز برای .شد تهيه 
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 استفاده 1 به 4 نسبت به آب و متانول از ایزوکراتيک حرکتم
 موج طول و دقيقه در ليتر ميلی یک جریان سرعت گردید.
 .(Cafino et al., 2016) شد تنظيم نانومتر 232 دستگاه
 در دقيقه 10 زمان وليتر  ميلی 14 تزریق برای ها نمونه حجم
 غلظت 0 کاليبراسيون منحنی رسمبرای  و شد گرفته نظر

 از (ppm2444و  1444، 044، 204، 120) مختلف
 تعيين برای .گردید تزریق دستگاه به جينجرول-6 استاندارد
 استاندارد منحنی اکسل افزار نرم کمک با جينجرول-6 غلظت

 مقدار اصلی های نمونه تزریق از پس و رسم کاليبراسيون
 جينجرول-6 غلظت شد. اسبهمح آنها در جينجرول-6 ماده

 .آمد بدست زیر فرمول از استفاده با نمونه هر در موجود
 

C (u) = A (u) X C (st)/ A (st) 
 

C (u): ؛اسناشن نمونه غلظت A (u): یا پيک زیر سطح 
 :A (st)؛ استاندارد نمونه غلظت :C (st)؛ ناشناس نمونه گرام
 و عصاره یقزرت از پس .استاندارد نمونه پيک زیر سطح

ذکرشده  خطرابطه  فرمول در منحنی زیر سطح محاسبه
 .شد محاسبه جينجرول-6 ميزان
 

 سلولی شتک

 از HCT-116 بزرگ روده سرطان اپيتليالی های سلول
 و شد تهيه فناوری زیست و ژنتيک ملی سسهؤم سلولی بانک
 گاوی جنين سرم با شده غنی درصد DMEM 10 محيط در
 و )استرپتومایسين شامل استرپ پن بيوتيک آنتی و

 دمای شامل سلولی رشد شرایط .گردید کشت سيلين( پنی
 بود. باال به %70 رطوبت و CO2 0% با گراد سانتی درجه 87
 

 MTTآزمون 

 یا MTTآزمون  از سلولی مانی زنده درصد تعيينبرای 
 تيازول متيل دی-MTT assay ]8-(0،4 سنجی رنگ تکنيک

 نمک این گردید. استفاده ]تترازوليوم فنيل دی-0،2-(یل-2
 با همراه ميتوکندریایی فعاليت اثر در )تترازوليوم( زردرنگ
 نمک به اکسيداز سيتوکروم و دهيدروژناز سوکسينات آنزیم

 کریستالی و تبدیل است رنگ بنفش که فورمازان نامحلول
 ساخت نوترکي  زیست ایده شرکت از MTT کيت شود. می
 شد تهيه متفاوت غلظت 14 زنجبيل عصاره از شد. تهيه ایران
 ليتر ميکروگرم در ميلی 044 تا 14 بين ها غلظت این که

 .شد بررسی ساعت 24 و 16 مدت برای آزمایش .بود متغير
 سه غلظت هر برای تایی46 های پليت از بررسی این در

 در .شد گرفته نظر در چاهک هر در سلول 3444 و تکرار
 درجه 87 انکوباتور درون تيمار اعمال از پس نهایت
 گرفتند قرار %0 اکسيدکربن دی و %44 رطوبت در گراد سانتی

(Bondarian et al., 2019). االیزا دستگاه توسط پایان در 
 زنجبيل عصاره IC50 یا بازدارندگی ميزان .شد خوانده ریدر
 Hill فرمول طریق از نظر مورد های سلول روی بر

coeindex گردید محاسبه (Spiess & Neumeyer, 2010 ؛
Finney, 1952 ؛Sebaugh, 2011). 

 

 
 

 cDNA سنتز و RNA استخراج

 104 بتا  شده تيمار های سلول روی بر RNA استخراج
 هتای  زمتان  در کامل عصاره ليتر ميکروگرم در ميلی 844 و
 ستاخت  Roche شترکت  کيتت  طریتق  از ساعت 24 و 16

 ژل طریتق  از RNA کيفيت و يتکمّ انجام شد. آلمان کشور
 مرحلته  در و بررستی  مورد نانودراپ دستگاه توسط آگارز
 کيتت  وسيله به شده ستخراجا RNA از cDNA سنتز بعدی
 بدستت  (www.parstous.com) مشهد توس پارس شرکت
 و DCC و TGFBR2 اصتلی  یها ژن بيان آناليز برای .آمد
 استفاده مورد پرایمرهای ومرجع  ژن عنوان به B-Actin ژن

 و NCBI پایگتاه  توستط  و طراحی oligo5 افزار نرم توسط
BLAST  ستتنتز پرایمرهتتا، طراحتتی از بعتتد .شتتداجتترا 
 شتد.  انجام گستر ط  روبين شرکت وسيله به آنها های توالی
 در نظتر  متورد  یها ژن برای شده طراحی پرایمرهای توالی
 ،TGFBR3 یهتا  ژن بيتان  نهایتت  در است. آمده 1 جدول
DCC و B-Actin روش با RT-PCR شد بررسی. 
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 ع های هدف و مرج توالی پرایمرهای ژن -1جدول 
Table 1. Primer sequence of target and reference genes 

Primer GC% Sequence Annealing TM℃ 

DCC 
50 F:5-’CAA GCC AGA TGA GGG ACT TTA C-3’ 60.10 

45.5 R:5’-GAA CCT CAG TGG TCC TGC TAC T-3' 59.90 

TGFBR2 
50 F:5’-GAG GTC TAT AAG GCC AAG CTG A-3’ 59.5 
50 R:5’-TCC TTC TCT GTC TTC CAAGAG G -3’ 60 

Β-Actin 
50 F:5’GATCAGCAAGCAGGAGTATGAC-3’ 60 

52.4 R:5’CCAATCTCATCTTGTTTTCTGC-3 68.8 

 

 RT-PCR آزمون

 سته  بامرجع  ژن همچنين و ژن هر برای آزمایش این
 و هتا  زمتان  تمام برای تکنيکال تکرار و بيولوژیک تکرار
 از حاصل های داده آناليز برای .شد بررسی ها غلظت تمام
 شتد.  استتفاده  (ΔΔCt) ای مقایسه Ct روش از آزمون این
 کتردن  استتاندارد  و ژن بيان مقدار تعيين شامل روش این
 بترای  کتردن  استتاندارد  .باشتد  متی  مرجتع  ژن یک با آن

 تکثيتر،  بتازده  در موجتود  هتای  اختالف حذف و تصحيح
 .گتردد  انجام می نمونه اوليه حجم مقدار و تخليص شرایط
 تفتاوت  مقتدار  صورت به ژن، بيان تغييرات روش این در

 شتود.  متی  محاسبه کاليبراتور و نظر مورد نمونه بين نسبی
 دو هتر  در مرجع ژن به نسبت ژن این بيان تغييرات سپس
 شود. می بررسی نظر مورد تيمار

 

Fold difference = 2
-ΔΔCt 

-ΔCtcontrol = ΔΔCtΔCtsample 
-Ctcalibrator = ΔCtsample Cttarget 
-Ctcalibrator = ΔCtcontrol Cttarget 

 

 و باشد می ما نظر مورد نمونه sample فرمول، این در
control از منظور همچنين است. شاهد نمونه Cttarget، Ct 

 کليه باشد. می β-actin ژن Ctcalibrator، Ct و نظر مورد ژن
 استتاندارد  خطا±ميانگين صورت هب شده محاسبه های داده
 تيمارهتای  بتين  داری معنتی  تعيين برای و است شده بيان

 ستتطح در t test (2 tailed, Sig) آزمتتون از مختلتتف
 بتترای شتتد. استتتفاده P<0.01 و P<0.05 داری معنتتی
 برای و SPSS Version 22 افزار نرم از آماری تامحاسب
 شد. استفاده Excel 2016 از ارهادنمو رسم

 

 نتایج
 زنجبیل گیاه های عصاره بررسی

 استتاندارد آزمتون   نمونه پنج براساس HPLC دستگاه
 دستتگاه  (1 شتکل ) کاليبراستيون  نمتودار  و شتد  مایزياپت
 آمد. بدست 4347/4 برابر آن R2 ميزان و باشد می

، منحنتتتی کاليبراستتتيون و رابطتتته ختتتط  1شتتتکل 
گيتری جتذب    جينجترول بترای انتدازه   -6استانداردهای 

 2444های صتفر تتا    های آزاد با توجه به غلظت رادیکال
 R2جينجترول ميتزان   -6رابطه خط رگرسيون برای بردار 

 Coefficient ofکتته در واقتتع ضتتری  تشتتخيص )   

Determinationبدستت آمتد    4347/4باشد، برابتر   ( می
جينجرول -6نشان داد که ميزان  HPLC(. نتایج 1)شکل 

گترم   144گترم در   ميلتی  2/36 ±48/2در پودر عصاره 
 2وزن خشک پودر عصاره زنجبيل اتتانولی بتود. شتکل    

 8جينجترول و شتکل   -6کروماتوگرافی استاندارد مقتدار  
 دهد.  ن مینمونه عصاره زنجبيل را نشاکروماتوگرافی 
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 MTTنتایج 

از پرکتاربردترین   MTTسنجش بقای سلولی به روش 
شتود. در ایتن    های مطالعات ستلولی محستوب متی    روش

های زنده مورد  عنوان نشانگر سلول روش تشکيل رنگ به
گيرد. شدت رنگ توليد شده در طول موج  استفاده قرار می

طور مستقيم بتا تعتداد    گيری شد که به نانومتر اندازه 074
های  ولمانی سل های زنده متناس  است. درصد زنده سلول

ستاعت   24و  16در  HCT-116رده سرطان روده بزرگ 
غلظتت مختلتف عصتاره اتتانولی بتا       14بعد از تيمار بتا  

هتا رونتد کاهشتی داشتت. نتتایج       افزایش غلظت عصتاره 
براساس شاخص هيتل   IC50نشان داد که  MTTآزمایش 

(Hill Coeindex  بترای )و بترای   4406/34ستاعت   16
که مرگ و مير سلولی بدست آمد  1337/478ساعت  24

 MTTطور افزایشی تغيير چشمگير داشت. نتایج آزمون  به
ساعت نشان داد که بيشترین درصد بازدارندگی در  16در 

% بود و بعد از 46/77ليتر  ميکروگرم در ميلی 844غلظت 
ميکروگتترم در  104آن درصتتد بازدارنتتدگی در غلظتتت  

% بتتود. کمتتترین درصتتد  40/72ليتتتر بتته ميتتزان   ميلتتی
ليتتر   ميکروگرم در ميلی 14بازدارندگی مربوط به غلظت 

 (. 4% دیده شد )شکل 6/14به ميزان 
داد که در ساعت نشان  24در  MTT آزموننتایج 
ليتر بيشترین درصد  ميکروگرم در ميلی 844غلظت 

% قرار داشت. ولی در غلظت 27/31بازدارندگی در محدوده 
د بازدارندگی ليتر بيشترین درص ميکروگرم در ميلی104
 (.0% بود )شکل 4/78

 
 

 
 جینجرول-6منحنی کالیبراسیون و معادله خط استاندارد  -1شکل 

Figure 1. Calibration curve and standard line equation of 6-gingerol 
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 جینجرول-6 مقدار استانداردکروماتوگرافی  -2 شکل

Figure 2. Standard chromatogram of the amount of 6-gingerol 
 

 
 زنجبیل نمونهکروماتوگرافی  -3 شکل

Figure 3. Chromatogram of ginger sample 
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 ساعت 16 پس از HCT-116های سرطانی روده بزرگ  روی سلولهای مختلف عصاره کامل زنجبیل  غلظتدرصد بازدارندگی  -4 شکل

 MTTاز شروع تست 
Figure 4. Inhibition percentage of different ethanol complete extract concentrations of Zingiber officinale on 

HCT-116 colon cancer cells, 16 hours after start of MTT test 
 

 
 پس از HCT-116های سرطانی روده بزرگ  روی سلولزنجبیل  اتانولی های مختلف عصاره کامل غلظتدرصد بازدارندگی  -5 شکل

  MTTاز شروع تست  ساعت 24
Figure 5. Inhibition percentage of different ethanol complete extract concentrations of Zingiber officinale on 

HCT-116 colon cancer cells, 24 hours after start of MTT test 

 

 ساعت 16 زمان مدت در DCC و TGFBR2 های ژن بیان

 در آزمایش، دو در DCC و TGFBR2 های ژن بيان
 تيمار سرطانی های سلول و تيمار بدون سرطانی های سلول
ميکروگرم  844 و 104 های غلظت با زنجبيل عصاره با شده

 مشاهده 6 شکل در که طور همان .شد بررسی ليتر در ميلی
 در DCC ژن بيان تيمار شروع از ساعت 16 از بعد شود می

 کاهش %84/4 ميزان به ليتر ميکروگرم در ميلی 104 غلظت
 .نبود دار معنی آماری نظر از ژن این بيان کاهش .است هداشت
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ميکروگرم در  844 غلظت در DCC ژن بيانکه  نحوی به
 داشته کاهش %410/4 ميزان نيز زنجبيل عصاره ليتر ميلی
 ژن بيان .نشد مشاهده داری یمعن تغيير گونه هيچ و است

TGFBR2 عصاره از ليتر ميکروگرم در ميلی 104 غلظت در 

 ميزان با بيان افزایش این که داد نشان افزایش زنجبيل
 در TGFBR2 ژن بيان بود. دار معنی آماری نظر از 83/1%

 نسبت %20/4 ميزان به ليتر ميکروگرم در ميلی 844 غلظت
 داد. نشان دار غيرمعنی بيان کاهش شاهد به

 
 

 
 و  TGFBT2 ،DCCهای  بیان ژنروی  زنجبیلاتانولی  لیتر از عصاره کامل میکروگرم بر میلی 311و  151های  غلظت تأثیر -6 شکل

β-Actin  ساعت از شروع تست  16پس ازMTT 
Figure 6. Effects of ethanol complete extract concentrations of Zingiber officinale on expression of TGFBT2, 

DCC, and β-Actin genes, 16 hours after start of MTT test 
 

 ساعت 24 زمان در TGFBR2 و DCC های ژن بیان

  از بعد شود می مشاهده 7شکل  در که طور همان
  غلظت در DCC ژن بيان تيمار شروع از ساعت 24
 بيان افزایش زنجبيل عصاره ليتر ميکروگرم در ميلی 104
 نظر از %26 ميزان به افزایش این داشت، زیادی بسيار
  غلظت در DCC ژن بياندر  بود. دار یمعن آماری
 افزایش نيز زنجبيل عصاره ليتر ميکروگرم در ميلی 844
 ژن بيان .بوددار  معنی آماری نظر از که شد دیده 47/6%

TGFBR2 های سلول تيمار ساعت 24 گذشت از پس 
ميکروگرم در  104 غلظت در زنجبيل عصاره با سرطانی
 دار معنی آماری نظر از و شد دیده %84/24 افزایش ليتر ميلی

ميکروگرم در  844 غلظت در TGFBR2 ژن بيان بود.
 داد نشان بيان افزایش %38/11 زنجبيل عصاره با ليتر ميلی
  بود. دار معنی آماری نظر از که
 

  بحث
 سایر و گيری عصاره روش و حالل نوع تأثير به توجه با
 نشان HPLC زنجبيل، عصارههای  ترکي  بر فيزیکی عوامل
 آن از حاصل های کروماتوگرام حاصل، الکلی عصاره که داد

 این کرد. شناسایی اتانولی عصاره در را جينجرول-6 ترکي 
 حالل با استخراج که باشدمسئله  این بيانگر تواند می نتيجه
های مهم  متابوليتآوردن  بدست برای مناسبی روش الکلی
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و  Malmirطبق گزارش  .موجود در گياه زنجبيل است
( استخراج با حالل الکلی روش بهتری 2424همکاران )

های مهم موجود در گياه  برای بدست آوردن متابوليت
  .زنجبيل است

 
 و  TGFBT2 ،DCCهای  بیان ژنروی  زنجبیلاتانولی  از عصاره کامللیتر  میکروگرم بر میلی 311و  151های  غلظت تأثیر -7شکل 

β-Actin  ساعت از شروع تست  24پس ازMTT 
Figure 7. Effects of ethanol complete extract concentrations of Zingiber officinale on expression of TGFBT2, 

DCC, and β-Actin genes, 24 hours after start of MTT test 
 

( آناليز 2421و همکاران ) Gholizadehطبق گزارش 
های دارای سرطان پستان که به آنها عصاره  خون موش

شده بود نشان داد که عصاره اتانولی  اتانولی زنجبيل تزریق
کننده  که سرکوب APCو  P53های  زنجبيل بر روی ژن
باشد اثر کامالً  که آنکوژن می B-cateninتومور بودند و ژن 

مطلوب داشت که با نتایج تأثير داروهای شيميایی بر روی 
 ها مطابقت دارد. این ژن
 خواص (2416و همکاران ) Tohma که ای مطالعه در
 ،کردند بررسی را زنجبيل اتانولی و آبی عصاره اکسيدانی آنتی
 خواص زنجبيل مختلف های عصاره کهدند نمو بيان
 به اکسيدانی آنتی خواص و داشته متفاوتی اکسيدانی آنتی
 طوست که یدیگر مطالعه در .است وابسته گيری عصاره حالل

Sepahpour ( 2413و همکاران) گردید  مشخص شد انجام
 از بهتر ليمو و زنجبيل کاری، برگ برای %34 الکلی حالل که

 مؤثر اکسيدانی آنتی خواص در دمایی بازه است. %34استون
 خواص بررسی به (2414) همکاران و Shukla .است

 پرداختند، هند شرق شمال در زنجبيل انواع اکسيدانی آنتی
مقدار  حداکثر استخراج برای حالل بهترین را اتانول نيزآنان 
گرم  ميلی 02/1فالونوئيد ) و (گرم در گرم ميلی 46/4) فنول

که  کردند بيان و دانستند زنجبيل خشک ریزوم دردر گرم( 
 اکسيدانی آنتی خواص باعث تازه های ریزوم کوچک اندازه
 عصاره از استفاده مطالعه این در است. شده آنها در بيشتری
 سرطانی سلولهای روی بر MTTآزمون  در زنجبيل اتانولی

HCT-116 با عصاره این که شد مشخص IC50= 300μg/ml 
 سرطانی سلولهای رشد از ساعت 24 و 16 تيمار دو در

 دارد وجود زمينه این در مشابهی مطالعات کند. می جلوگيری
 سرطانی سلولهای رشد توانند می گياهان اتانولی عصاره که
 طبق (.Panahi Kokhdan et al., 2021) کنند مهار را

 آبی عصاره ،(2414) همکاران و Bondarian های بررسی
 1444 و 044 ،104) مختلف های غلظت با سفيد چای

 در ژن بيان سطح تغييرات و (ليتر ميکروگرم در ميلی
 و P53، TGFBR2) تومور کننده سرکوب های خانواده
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DCC) دارد. همخوانی ما تحقيقات با که است یافته افزایش 
DCC سرطان با ارتباط در عصبی سيستم توسعه باعث 
 انواع از بسياری با DCC بيان کاهش معموالً که شود می

 های سرطان و خونی های بدخيمی ها، نوروبالست سرطان
 است مرتبط بيضه و پستان مری، تخمدان، پروستات، معده،
(Duman-Scheel, 2009.) نتایج طبق Bondarian  و

 TGFBR2 و P53، DCC ژن بيان نتایج (2414همکاران )
 خانواده در سيگنالينگ مسير در مهم ژن 8 عنوان هب

 1444 تيمار در ژن 8 هر که داد نشان تومور کننده سرکوب
 زمان در سفيد چای آبی عصاره از ليتر ميکروگرم در ميلی

 کنترل نمونه به نسبت بيان افزایش باالترین دارای ساعت 24
 همکاران و Qi داشت. همخوانی ما نتایج با که است بوده
 غلظت دو در زنجبيل عصاره تيمار کهکردند  بيان (2410)

 در ساعت 16 زمان در ليتر ميکروگرم در ميلی 204 و 104
 دو بيان روی بر بزرگ روده SW480 سرطانی های سلول
 داری معنی سطح در افزایشی مثبت اثر BCL-2 و P53 ژن
 همراهه ب زنجبيل عصاره در موجود شاگول است. داشته 0%
 سلولی تقسيم و سلولی چرخه روی بر جينجرول-6

 بر cdc-25A و cdc-2 پروتئين دو طریق از و تأثيرگذارند
 این بيان افزایش گذارند. می اثر سلولی چرخه G2 فاز روی
 نيز TGF-β و SMAD3 ژن دو بيان افزایش سب  ژن دو
 نشان کلورکتال سرطان روی در TGFBR2 بررسی شود. می
 تشکيل سيگنال مسير یک TGFBR2 های گيرنده که داد
 عنوان به و تنظيم را ها ژن از بسياری رونویسی که ندده می
 .کنند می عمل ایمنی سيستم یک و تومور کننده سرکوب یک

 مکنم BAX ژن یا TGFBR2 ژن کردن غيرفعال بنابراین
 (.Shima et al., 2011) کند کمک تومور پيشرفت به است
 های ژن بيانباید گفت که  کلی گيری تيجهعنوان ن به

TGFBR2 و DCC 24 و 16 طی در آزمایش دو در 
 های سلول و تيمار بدون سرطانی های سلول در ،ساعت
 و 104 های غلظت با زنجبيل عصاره با شده تيمار سرطانی
 که داد نشان را موضوع این ليتر ميکروگرم در ميلی 844
 اعمال از پس ساعت 16 در تومور بازدارنده یها ژن رفتار
 .نداده است نشان مناسبی نتيجه و بوده متغير زنجبيل تيمار

 بيان در داری معنی و افزایشی اثر ساعت 24 از پس اما
 دو هر برای اثر این است. داشته تومور بازدارنده یها ژن

 مشاهده ليتر ميکروگرم در ميلی 844 و 104 کليدی غلظت
 نتيجه آمدن بدست برای رسد می نظر بهبنابراین  است. شده

 .ستضروری و الزم ساعت 24 زمان ثابت و مطلوب
 بازدارنده یها ژن القای اثر بيانگر تحقيق این ،درمجموع
 سلولی رده بزرگ روده سرطان در زنجبيل عصاره تومور

HCT-116 ای گسترده تحقيقات توان میرو،  ازاین باشد. می 
 داد. انجام موضوع این اثبات برای in vivo محيط در

 

 سپاسگزاری 

 دکتر و بنداریان فریدون دکتر آقای از دارد جاپایان،  در
 طول تمام در یغشاندر بی های کمک برای بيگيان قلی مجيد
 کنيم. قدردانی و تشکر پروژهاجرای 
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Abstract 
     Ginger (Zingiber officinale Roscoe.) is a spicy medicinal plant with antioxidant, antitumor, 

and anticancer properties. The present study was conducted to evaluate the effects of ethanol 

extract of fresh ginger rhizome on inhibiting HCT-116 colon cancer cells and the expression of 

TGFBR2 and DDC genes as tumor suppressor genes and β-Actin gene as reference gene. HPLC 

analysis was used to identify and measure the amount of 6-gingerol in the extract. Toxicity of 

different concentrations of the complete extract (0, 10, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 

and 500 μg.ml
-1

) on the HTC-116 cell line was investigated using the MTT test, 16 and 24 hours 

after the start of the test (at 16 and 24). The expression of TGFBT2, DCC, and β-Actin genes 

was assessed by RT-PCR after treatment with concentrations of 150 and 300 μg.ml
-1

 of the 

complete extract at 16 and 24 hours. The amount of 6-gingerol was obtained 86.2 ± 2.03 mg per 

100 g dry weight of ginger ethanol extract powder based on the HPLC results. The MTT test 

results showed that IC50 was 80.44 at 16 h and 473.19 at 24 h. Cell mortality was significantly 

increased at concentrations of 150 and 300 μg.ml
-1

 of the extract. Also, expression of the 

TGFBT2 and DCC genes increased at 150 μg.ml
-1

 at both 24 and 16 hours significantly 

(P<0.01). The present research proved the ginger extract effect on tumor inhibitory genes 

induction in HCT-116 colon cancer cell line. 

 

Keywords: Ginger (Zingiber officinale Roscoe.), 6-gingerol, Colorectal cancer, HCT-116 cell 

line. 

 


