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ژن های  Bcl2و  Baxدر رده سلولی AGS
یاسر آصفی ،1سعید قربیان
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تاثیر اسید آسکوربیک بر مسیرهای سیگنالینگ

تاریخ پذیرش1398/8/21 :

مقدمه :آنتی اکسیدان ها تاثیر زیادی در مهار استرس اکسیداتیو و رادیکال های آزاد داشته و باعث بیان ژن های آپوپتوز می شوند .بنـــا بر این
آنتی اکسیدان ها نقش مهمی در پیشگیری از سرطان دارند .هدف از این پژوهش تاثیر اسید آسکوربیک بر مسیرهای سیگنالینگ ژن های  Bcl2و
 Baxدر رده سلولی  AGSمی باشد.
مواد و روش ها :در این پژوهش رده سلولی  AGSبا غلظت های مختلف اسید آسکوربیک در بازه های زمانی مختلف تیمار شدند .اثر اسید
آسکوربیک بر میزان مرگ و میر سلول ها با روش  MTTاندازه گیری شد .استخراج  RNAو سنتز  cDNAصورت گرفت .در نهایت ،بیان ژن
 Bcl2و  Baxبا استفاده از روش  Real Time PCRمورد بررسی قرار گرفت.
یافته های پژوهش :نتایج سمیت سلولی بیانگر آن است که در غلظت های مختلف اسید آسکوربیک ،مرگ سلولی در گروه هدف در مقایسه با
گروه کنترل به طور معنی داری افزایش یافت( .)P<0.05نتایج تست  Real Time PCRحاکی از آن بود که میزان بیان ژن  Bcl2و  Baxدر
مقایسه با ژن  GAPDHدر اثر تیمار با اسید آسکوربیک افزایش معنی داری داشته است(.)P<0.05
بحث و نتیجه گیری :نتایج مطالعات نشان داد که اسید آسکوربیک نقش مهمی را در مهار رشد سلول های سرطانی دارد.

واژه های کلیدی :سرطان معده ،اسید آسکوربیک ،تست  Bcl2 ،MTTو Bax

* نویسنده مسئول :گروه ژنتیک ،دانشکده علوم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اهر ،اهر ،ایران
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مقدمه
در سال های اخیر الگوی مرگ و میر تغییر یافته و
سرطان ها نقش عمده تری را به خود اختصـــاص
داده اند .گزارش های مختلف نشان داده است که
سرطان معده در جهان وفور باالیی دارد و سومین علت
مرگ را در جوامع در حال توسعه به خود اختصاص داده
است( .)1،2یکی از مهم ترین راهکارهای پیشنهادی
پیشگیری کننده از سرطان معده اســتفاده از برنامه
تغذیه ای مناسب غنی از آنتی اکسیدان ها می باشد.
نقش آنتی اکسیدان در پیشگیری و درمان سرطان ها
توسط مطالعات بسیاری گزارش شده اند( .)2،3در
انسان ،مهم ترین رادیکال های آزاد ( ROSگونه های
فعال اکسیژن) و ( RNSگونه های فعال نیتروژن)
است .مولکول اکسیژن در معرض پرتوهای مختلف،
استرس و دودهای ناشی از استعمال سیگار ،با گرفتن
تک الکترون از دیگر مولکول ها ،منجر به تخریب
ســــلول هـــا و  DNAمی شود .حاصل فعالیت
رادیکال های آزاد در بدن شامل ضعف سیستم ایمنی
بدن و انواع تباهی از جمله سرطان است .در این میان،
آنتی اکسیدان ها به عنوان اصلی ترین راه مبارزه با
رادیکال های آزاد و بازسازی سلول های تخریب شده
مطرح می شوند چرا که موجب تخریب آن و افزایش
کارایی ســـیستم ایمنی بدن در مقابل انواع بیماری ها
می گردند( .)4،5در صورت ادامه یافتن استرس
اکسیداتیو ،آسیب های اکسیداتیو به بیومولکول های
حیاتی(مانند ژنوم) وارد آمده و تجمع این آسیب ها
منجر به برخی اثرات بیولوژیکی مانند تغییر در انتقال
پیام ،تغییر در بیان ژن ،میتوژن ،تبدیل ،جهش و مرگ
سلولی می گردد که آنتی اکسیدان ها نقش مهمی را در
مهار استرس اکسیداتیو دارند(.)6
آسکوربیک اسید یک ویتامین محلول در آب با
فرمول مولکولی  ،C6H6O6وزن مولکولی  1۷6/13گرم
بر مول و نقطه ذوب بین  1۹۰/۸و  1۹2/۸درجـــه
سانتی گراد می باشد .این ویتامین در بدن نقش یک
آنتی اکسیدان را ایفا می کند و از سلول های بدن در
مقابل تخریب حفاظت می کند ،یعنی این ویتامین
توانایی زیادی در خنثی کردن رادیکال های آزاد دارد.
بدن انسان قادر به سنتز این ویتامین نیست ،در حالی
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که می تواند در بدن ذخیره شود و مقدار مناسب باید به
طور منظم از طریق رژیم غذایی دریافت شود( .)۷به
مجموعه ویژگی های یک فرد در سطح ژنوم ژنتیک
گفته می شود .که یکی از عوامل ایجاد سرطان ها در
انسان می باشد مولفه های اصلی زمینه ژنتیـــکی
جهش ها و پلی مورفیسم ها هستند که اثر خود را با
تغییر میزان بیان یا تغییر عملکرد پروتیئن ها ایجــاد
مینمایند .سرطان بر اثر تغییرات ژن های انکوژن ها
ایجاد می گردد( .)۸انکـــوژن ها یا ژن های تومورزا،
ژن های تغییر یافته ای هستند که در حالت عادی
پروتئین هایی را که در کنترل رشد و تکثیر سلول ها
نقش دارند ،بیان می کنند .این ژن ها در حالت عادی
پروتوانکوژن نامیده می شوند .ولی در صورت بروز
جهش در پروتوانکوژن ها ،آن ها به انکوژن ها تبدیل
می شوند .انکوژن ها اغلب باعث بیان بیش از حد
فاکتورهای کنترلی می گردد اما مهارکننده های
کالسیک تومور در خالف جهت انـــکوژن ها عمل
می کنند تا تکثیر سلول را از طریق القاء توقف چرخه
سلولی مهار کنند( Bcl2 .)۸،۹در روی کروموزوم  1۸در
موقعیت  q21.33قرار دارد .جهش در آن سبب ایجاد
انواعی از سرطان ها می شودBCL2-( Bax .
 )associated X proteinدر روی کروموزوم  1۹در
موقعیت  q13.33قرار دارد که در تنظیم ژن های
هدف ،چرخه سلولی و آپوپتوز نقش دارد(.)۹-12
مصرف رژیم غذایی با ویتامین  Cباالمنجر به سرکوب
رادیکال های آزاد و بیان ژن های آپوپتوز می شود که
از ابتال به سرطان معده جـــلوگـــیری می کند(.)2
شایع ترین ســـرطان در کشور ،سرطان معده بوده و
آنتی اکسیدان ها تاثیر زیادی بر پیشگیری از آن را
داشته و باعث بیان ژن های آپوپتوز می شوند .لذا هدف
از این پژوهش تاثیر اسید آسکوربیک بر مسیرهای
سیگنالینگ ژن های  Bcl2و  Baxدر رده سلولی
سرطان معده می باشد.
مواد و روش ها
تست MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-
) :2,5-diphenyltetrazolium bromideدر این
پژوهش ،ابتدا رده سلولی IBRC C10071( AGS
 )Code:از انستیتو پاستور ایران تهیه گردید و به منظور

دوره بیست و هفت ،شماره ششم ،اسفند 98

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

67

] [ DOI: 10.29252/sjimu.27.6.65

جدول شماره  .1مشخصات پرایمرهای مورد استفاده
´Sense 5´- 3
´Antisense 5´- 3
CAAGGTCATCCATGACAACTTTG
GTCCACCACCCTGTTGCTGTAG
TGGGCTGGACATTGGACTTC
GATGGTCACGGTCTGCCAC
GAGGCAGGCAGTAGTATGGTG
AGGATAACGGAGGCTGGACA

نام ژن
GAPDH
Bax
Bcl2
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انجام آزمایش ،سلول ها در فالسک حاوی محیط کشت
) RPMI1640 (Gibco, USAحاوی  1۰درصد سرم
جنین گاوی( )FBS; Fetal Bovine Serumو 2
درصد آنتی بیوتیک های پنیسیلین-استرپتومایسین در
فشار  5درصد  CO2و دمای  3۷درجه سانتی گراد
کشت داده شدند .وقتی تعداد سلول ها به حد مطلوب
رسید ،سلول ها با استفاده از ترکیب Trypsin-EDTA
که از قبل گرم شده بود ،جداسازی شدند .به منظور
مطالعــــه اثر ســایتوتوکسیک آسکوربیک اسید بر
سلول های رده  ،AGSاین سلول ها با تریپان بلو
شمارش و به تعداد  1۰۰۰۰سلول در پلیت های ۹6
خانه ای کشت داده شدند؛ سپس به مدت  24ساعت در
انکوباتور در دمای  3۷درجه سانتی گراد با  5درصد
 CO2و  ۹5درصد هوای مرطوب انکوباسیون شدند تا به
رشد کافی برسند( .)12پس از آماده سازی ،سلول ها با
غلظت های مختلف ،۰/12 ،۰/5 ،2 ،۸ ،31 ،125 ،5۰۰
 ۰/۰3و ( ۰/۰۰۷تمامی غلظت ها به میــکروگرم به
میلی لیتر می باشد) با اسید آسکوربیک تیمار شدند و
بعد از طی بازه های زمانی مشخص( 4۸ ،24و ۷2
ساعت) جهت تعیین اثر سایتوتوکسیک اسید آسکوربیک
بر بقای این سلول ها از روش رنگ آمیزی( Sigma-
 )MTT, Aldrich, Germanyاستفاده شد .به منظور
بررسی بقای سلول ها با تست  MTTدر پـــایـــان
بازه های زمانی ،ابتدا محتویات هر خانه با محلول
 MTTبا غلظت نهایی  ۰/5میلی گرم بر میلی لیتر در
 1۰۰میکرولیتر محیط کشت  RPMIفاقد فنول رد
جایگزین گردید .پس از  4ساعت انکوباسیون در
تاریکی ،محلول  MTTبا Dimethyl sulfoxide
) (DMSOتعویض گردید و سپس جذب نوری در طول
موج  5۷۰نانومتر توسط دستگاه االیزا ریدر قرائت شد.
از محیط کشت دارای سلول بدون حضور دارو به عنوان
گروه کنترل استفـــاده شــــــد .و در نــــهایت دوز

طول محصول)(bp
496
165
100

 (Inhibitory concentration)IC50یا پنجاه درصد
کشندگی محاسبه گردید(.)12
استخراج  RNAو سنتز  :cDNAبه منظور استخراج
 RNAاز کیت()Transgen Biotech ER101- 01
استفاده گردید و تمام مراحل طبق پروتکل کیت انجام
شد .در نهایت با استفاده از دستگاه نانو دراپ( thermo
 ،scientificآمریکا) غلظت  RNAمشخص گردید و
برای اطمــینان از عــــدم آلـــــودگی ،پروتئــــین
 OD260/OD280بررسی گردید و برابر با  1/۹تایید
شد .هم چنین غلظت  RNAبا خوانش در طول موج
 26۰نانومتر به دست آمد .به منظور سنتز 1 ،cDNA
میکروگرم از  RNAبه میکروتیوب  RNase freeوارد
نموده و  1میکرولیتر آنزیم  DNaseIو  1میکرولیتر بافر
این آنزیم به آن اضافه گردید .حجم نهایی محلول به
 1۰میکرولیتر رسانده شد و  3۰دقیقه انکوبه در دمای
 3۷درجه صورت گرفت .در نهایت جهت غیر فعال
کردن آنزیم  1 ،DNaseIمیکرولیتر از محلول EDTA
 5۰ mMبه آن افزوده شد و  1۰دقیقه در دمای 65
درجه قرار گرفت .جهت سنتز  cDNAنیز از کیت
سیناژن استفاده شد و تمام مراحل طبق پروتکل کیت
انجام گرفت(.)11،13
 :PCR Real Timeجهـت انجـــام PCR Real
 Timeاز دســـــتگاه  PCR Real Timeمدل
 ABI۷3۰۰استفاده شد .سپس یک میکروگرم از
 )TAKRA( cDNAدر این واکنش استفاده گردید.
پرایمرهای مورد نیاز جهـــت انجـــام واکنش توسط
نرم افزار  Primer 3طراحی گردید .از  GAPDHبه
عنوان ژن  House keepingاستفاده شد(جدول شماره
 .)1نتایج آزمایش به روش  2^ΔΔCTمورد آنالیز قرار
گرفت( .)12جهت آنالیز آماری از نرم افزار SPSS
نسخه  23استفاده شد و  P<0.05به عنوان معنی داری
در نظر گرفته شد.
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یافته های پژوهش
خصوصیات مورفولوژیکی سلول های سرطانی رده
 AGSتیمار شده با غلظت های مختلف آسکوربیک
اسید به وسیله میکروسکوپ اینورت بررسی گردید
(عکس های الف ،ب و ج) .نتایج نشان دادند که در
غلظت های ذکر شده یک سری تغییرات مورفولوژیک
از قبیل متراکم شدن کروماتین و تکه تکه شدن هسته
و تشکیل اجسام آپوپتوتیک در سلول های سرطانی

الف

پایین ترین غلظت و (ج) تیمار شده با اسید آسکوربیک با باالترین غلظت

است تیمار  4۸ساعته بیشترین تاثیر را روی سلول
سرطانی داشته و در تمامی غلظت ها افزایش مرگ و
میر نسبـــت به گــــروه کنـــــترل مشاهده شده
است( .)P<0.05هم چنین نشان داده شده است با
افزایش غلظت آسکوربیک اسید ،میزان مرگ و میر
افزایش یافته و زنده مانی سلول ها کاهش یافته است.
مقدار  IC50آسکوربیک اسید  2۹ μg/mlبرآورد گردید.
 IC50غلظتی است که  5۰درصد سلول ها کشته شده و
 5۰درصد آن زنده هستند.

اثر سمــــیت ســـلولی آسکوربیک اسید بر روی
سلول های  AGSهمان طور که در مواد و روش ها
ذکر شد با استفاده از روش  MTTمورد ارزیابی قرار
گرفت .طی این مطالعه سلول  AGSبه مدت  4۸ ،24و
 ۷2ساعت با استفاده از آسکوربیک اسید تیمار گردید.
نتایج با استفاده از نرم افزار  Exell vol.2010و سایت
 IC50 Calculatorآنالیز شده و نمودار به صورت درصد
حیات مرگ و میر در مقابل غلظت رسم شد(شکل
شماره  .)2همان طور که در شکل شماره  2مشــخص

شکل شماره  .2اثر غلظت های مختلف آسکوربیک اسید بر مرگ و میر سلول های رده سلولی  AGSبا استفاده از تست )P<0.05( MTT
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ب

ج

شکل شماره  .1عکس اینورت از رده سلولی ( AGSالف) بدون تیمار با اسید آسکوربیک( ،ب) تیمار شده با اسید آسکوربیک

] [ DOI: 10.29252/sjimu.27.6.65

 AGSاتـــفاق می افتد .این در حالی است که در
سلول های کنتـــرل چنین تغییراتی مشهود نبوده و
ساختار سلولی سالم و نرمال مشاهده شد .این تغییرات
در واقع مقدمه ای برای تشکیل اجسام آپوپتوتیک و
شروع فرآیند آپـــوپتوز بـــودند .عالوه بر تغییرات
مورفولوژیک تعداد سلول های آپوپتوتیک نیز به صورت
قابل مالحظه ای بعد از تیمار با غلظت های ذکر شده
در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافته بود.
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تغییرات بیان ژن  Baxو  Bcl2در اثر اسید
اسکوربیک در شکل های شماره  3و  4نشان داده شده
است .همان طور که مشخص است سطوح بیان  Baxو
 Bcl2در اثر اسید آسکوربیک در مقایسه با گروه کنترل
به طور معنی داری( )P<0.05به ترتیب افزایش و
کاهش داشت .عالوه بر این ،میزان بیان ژن ها وابسته
به دز بود که تیمار با غلظت باالی اسیدآســــکوربیک

شکل شماره  .4میزان بیان ژن  Bcl2در اثر تیمار با آسکوربیک اسید()P<0.05

بیماری کشندگی باالیی دارد( .)3،14زندگی پر از
استرس و تغذیه غیر اصولی نقش مهمی را در ایجاد
سرطان دارند .نقش آنتی اکسیدان در پیشگیری و
درمان ســرطان ها توسط مطالعات بسیاری گزارش
شده اند( .)15استرس اکسیداتیو ،عدم تعادل بین
رادیکال های آزاد و آنتی اکسیدان های بدن است.
رادیکال های آزاد ،مولکول ها یا اتم هایی هستند که
کمبود الکترون دارند و می توانند این کمبود الکترون را
از طریق واکنش با مولکول های بدن از جمله DNA
تامین کنند و موجب تغییر ژن شوند ،زیرا  DNAبه
علت داشتن گروه های فسفات در اسکلت خود دارای بار

بحث و نتیجه گیری
در سال های اخیر با بهبود وضعیت بهداشتی و
کاهش مرگ و میر به علت بیماری های عفونی،
سرطان ها نقش مهم تری را در مرگ و میر یافته اند.
طبق آمار منتشر شده در سال های اخیر ،دوازده میلیون
و هفتصد هزار مورد جدید سرطان در جهان شناسایی
شده است .گزارش های مختلفی نشان داده است که
سرطان معده در جهان وفور باالیی دارد و مهم ترین
عامل رایج مرگ در میان مردان و زنان است ،و چون
متاسفانه بیماران مبتال به سرطان معده در مراحل بسیار
پیشرفته جهت تشخیص و درمان مراجعه می کنند ،این
69
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شکل شماره  .3میزان بیان ژن  Baxدر اثر تیمار با آسکوربیک اسید()P<0.05
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نسبت به تیمار با غلظت پایین ،تاثیر معنی دار در بیان
ژن ها داشت .میزان افــزایش بیــــان ژن  Baxدر
مقایسه با گـــروه کنترل ،در دز باالی تیمـــار ۷/4
برابر و در دز پایــــین  3/1برابر بود .و میـــزان
کاهش بیــان ژن  Bcl2در مـــقایســـه با گروه
کــــنترل در دز باال  ۸1درصد و در دز پایین 1۹
درصد بود(.)P<0.05
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منفی است( .)16واکنش رادیــــکال آزاد با سایر
مولکول ها ،اکسیداسیون نامیده می شود ،اما در بدن
برای مقابله با فرآیندهای اکسیداسیونی رادیکال های
آزاد با ماکرومولکول های مهم بدن از جمله DNA
خطوط دفاعی ای تحت عنوان دفاع آنتی اکسیدانی
وجود دارد .سیستم های آنتی اکسیدانی با رادیکال های
آزاد مقابله کرده و جلوی فرآیندهای مضـــر آن ها را
می گیرند .اما هنگامی که تعادل از بین رفته باشد
شرایط استرس اکسیداتیو ایجاد می گردد .در صورت
ادامه یافتن استرس اکسیداتیو ،آسیب های اکسیداتیو به
بیومولکول های حیاتی مانند ژنوم وارد آمده و تجمع
این آسیب ها منجر به برخی اثرات بیولوژیکی مانند
تغییر در انتقال پیام ،تغییر در بیان ژن ،میتوژن ،تبدیل،
جهش و مرگ سلولی می گردد( .)1۷ویتامین  cیک
آنتی اکسیدان قوی است ،که در جریان خون قرار
گرفته و اثر شیمایی موادی که به بافت های بدن
آسیب می رسانند را خنثی می کند .این ویتامین موجب
محافظت بدن در مقابل آثار مخرب اشعه ماورای بنفش
نورخورشید و رادیکال های آزاد می شود .هم چنین این
ویتامین به افزایش قدرت ایمـــنی بـــدن کمـــک
می کند( .)1۸گونه های فعال اکسیژن یک فرآیند
ضروری در مسیرهای انتقال سیگنالینگ می باشد اما
تولید بیش از حد آن یکی از علت اصلی سرطان
است( .)1۷بنا بر این هدف از این مطالعه بررسی تاثیر
آسکوربیک اسید بر مسیرهای سیگنالینگ ژن های
 Bcl2و  Baxدر رده سلولی  AGSمی باشد.
همان طور که نشان داده شد(شکل شماره  )2تیمار
سلول های سرطانی با استفاده از آسکوربیک اسید سبب
کاهش حیات سلول های سرطانی و افزایش مرگ و
میر آن ها شـــده اســـت ،که دلیـــل آن خاصیت
آنتی اکسیدانی و بیان ژن های آپوپتوز ،انتقال پیام و
تنظیم تکثیر سلولی می باشد( ROS .)1۹-24هم چنین
می تواند با تاثیر بر وقایع مربوط به چرخه سلولی در
پیشبرد سرطان زایی نقش داشته باشد .نشان داده شده
است که  ،ROSتلومرازهای سلولی در سلول های
اندوتلیال را فعال کرده و فرآیند پیری را به تاخــــیر
می اندازد .برای جلوگیری از عدم تعادل ردوکس و
آسیب های اکسیداتیو ،دفاع های آنتی اکسیدانی وجود
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دارد ROS .و  RNSعالوه بر عملکردهای سودمند ،در
آپوپتوز و سرطان که دو پدیدهی متضاد هستند نقش
گسترده ای ایفا می کنند( .)2۰-22ایجاد جهش در
 DNAآغازکننده وقایع سرطان زایی است .جهش های
موثر بر بیـــان یا عملکرد ژن به ویژه ژن های
سرکوب کننده تومور و پرتوانکوژن ها می تواند منجر به
رشد نامنظم سلول ها گردد .شرایط استرس اکسیداتیو
منجر به اکسیداسیون باز آلی گوانین و تشکیل 8-oxo-
 )8-oxo-dG( deoxy guanosineمی شود .این
اختالالت ،جایگزینی( C:G )transversionبه  A:Tرا
موجب می شود .چنــــین اختالالتی در انکوژن ها و
ژن های سرکوبگر تومور(مانند  )p53نقش مهمی در
سرطان زایی دارند .این اختالالت هم چنین در شرایط
التهابی مزمن با هپاتیت و سیروز و در بافت معده با
عفونت هلیکوباکتریایی همراه است( .)25-2۷بنا بر این
دالیل گفته شده نشان می دهد که آسکوربیک اسید
نقش مهمی را بیان ژن های آپوپتوز و پیشگیری از
سرطان دارد که با پژوهش های جوان و همکاران
( )2۰14و یانـــگ و هــــمکاران( )2۰13مطابقت
داشت( .)1۰،26یاکوان و همکاران در سال  2۰۰6در
مقالهای تحت عنوان مکانیسم اسید آسکوربیک در
پیشگیری از سرطان معده ،گــــــزارش کردند که
آسکوربیک اسید مانع رشد و حیات سلول های سرطانی
می شود که مطابق با پژوهش حاضر بود(.)2۸
همان طور که در شکل های شماره  3و  4نشان
داده شده است اسید آسکوربیک سبب بیان ژن های
 Baxو  Bcl2شده است .میزان افزایش بیان ژن Bax
در مقایسه با گروه کنترل ،در دز باالی تیمار  ۷/4برابر
و در دز پایین  3/1برابر بود .و میزان کاهش بیان ژن
 Bcl2در مقایسه با گروه کنترل در دز باال  ۸1درصد و
در دز پایین  1۹درصد بود .این نتایج نشان می دهد
عالوه بر این که اسید آسکوربیک سبب بیان ژن های
 Baxو  Bcl2می شود ،دز باالی آن نسبت به دز پایین
تاثیر معنی داری بر بیان ژن دارد و بیان ژن ها وابسته
به دز اسید آسکوربیک می باشد .مهم ترین عامل در
تاثیر اسید آسکوربیک بر بیان ژن های  Baxو ،Bcl2
خاصیت آنتی اکسیدانی آن بوده که سبب بیان ژن های
آپوپتوز،کاهش رادیکال های آزاد ،تنظیم سیگنالینگ
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سلولی ،تنظیم چــــرخه سلـــــولی ،تنظیم واکنش
اکسیداسیون و احیا و مانع جهش می شود(.)1۹-24
آپوپتوز یک شکل از مرگ سلولی برنامه ریزی شده
است .واژه مرگ سلولی برنامه ریزی شده برای توضیح
حوادث پشت سرهم و هماهنگی به کار می رود که
منجر به مرگ سلول طی مراحل تکوینی می شود(.)2۹
اعضا خانواده  B-cell Iymphoma gene 2به دو
گروه تســهیل کنــــنده(مثل  )Bid ،Bax ،Bakو
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Abstract
Introduction: Antioxidants have a great
influence on the control of oxidative stress
and free radicals; moreover, they cause the
expression of apoptosis genes. Accordingly,
they have an important role in preventing
cancer. This study aimed to evaluate the
effect of ascorbic acid on signaling
pathways of Bcl2 and Bax genes in AGS
cell lines.

polymerase chain reaction (PCR) method.
Ethics code:0000000215021053.
Findings: Considering the different
concentrations of ascorbic acid, the results
obtained from the cell toxicity indicated a
significant increase in cell death in the test
group, compared to the control group
(P<0.05). The results of the real-time PCR
test showed that the expression of Bcl2 and
Bax gene was significantly increased due to
treatment with ascorbic acid, compared to
GAPDH (P<0.05).

Materials & Methods: In this study, the
AGS cell line was treated with different
concentrations of ascorbic acid at different
time intervals. The effect of ascorbic acid
on cell death was measured using the MTT
method. Furthermore, RNA extraction and
cDNA synthesis were performed in this
study. Finally, the expression of Bcl2 and
Bax genes was evaluated using a real-time

Discussion & Conclusions: The results
show that ascorbic acid plays an important
role in inhibiting the growth of cancer cells.
Keywords: Ascorbic acid, Gastric cancer,
MTT test, Bcl2, Bax
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