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 چکیده

 جدید، درمانی هایروش وجود با. کندمی مبتال را نفر یک زن، هشت هر از که باشدمی مهم هایبدخیمی از یکی پستان سرطان :مقدمه

 راستا، این در. هستند سرطان ضد ترکیبات مهم منابع جمله از دارویی گیاهان. باشدمی افزایش به رو سال هر سرطان از ناشی مرگ

 MCF-10و  MCF-7 سلولی هایرده بر تابستانی مرزه و پونه گیاه هیدروالکلی عصاره سلولی سمیت اثرات تعیین هدف با حاضر مطالعه

 .شد انجام آزمایشگاهی شرایط در( سرطان پستان انسانی)

 گیاه، دو هر هیدروالکلی عصاره تهیه از پس. شد انجام 1399 سال در بروجرد آزاد دانشگاه آزمایشگاه در حاضر مطالعه ها:مواد و روش

 از شده تهیه سلولی هایرده بر تابستانی مرزه و نهپو گیاه لیترمیلی بر میکروگرم 500 و 125،60،30،15،7،3 مختلف هایغلظت اثر

 روش از استفاده با سلولی سمیت اثر. گرفت قرار بررسی مورد ساعت 72 و 28 ،24 مدت به ایران پاستور انستیتو بانک تومور بخش

MTT  )(هایروش از مطالعه این در. گردید گیریاندازه نانومتر 570 موج طول در االیزا دستگاه توسط نیز نوری جذب. شد ارزیابی 

 GC/MS (Gas chromatography–mass دستگاه توسط ترکیبات شناسایی. شد استفاده طرفه یک واریانس آنالیز آماری

spectrometry )گرفت صورت. 

 500 غلظت در تابستانی مرزه گیاه هیدروالکلی عصاره در MCF-10 و MCF-7 سرطانی هایسلول رده مهار درصد باالترین :هایافته

 .بود درصد 547/88 معادل غلظت همین با پونه گیاه در و درصد 558/96 میزان به لیترمیلی بر میکروگرم

 هایسلول رده بر توجهی قابل سلولی سمیت اثر تابستانی، مرزه و پونه گیاه برگ هیدروالکلی عصاره که دادند نشان نتایج :یریگجهینت

 .است شده سرطانی سلولی رده رشد دشدی مهار به منجر و داشته سرطانی

 

  تابستانی مرزه ،هیدروالکلی عصاره سینه، سرطان پونه، :یدیکل کلمات
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 مقدمه
 با زنان میان در سرطان نوع ترینشایع پستان سرطان

 23) 2019 سال در جدید مورد میلیون 38/1 تخمین

 تمامی دوم رتبه در و بوده( هاسرطان انواع تمام ازدرصد 

 شیوع که است شده مشخص اخیراً. دارد قرار سرطان انواع

 با نیافتهتوسعه و یافتهتوسعه کشورهای در پستان سرطان

 جمعیتی نسبت) ناحیه هر در جدید مورد 690000 حدود

 توانمی را شیوع افزایش این از بخشی(. 1) باشدمی( 1: 4

 و تأخیر با باروری مانند مثل تولید الگوی در تغییر به

 افزایش اگرچه(. 2) داد نسبت کمتر فرزند تعداد داشتن

 میزان اخیر دهه چهار در ایران در بیماری این شیوع

 هم هنوز اما است؛ داشته کشورها سایر به نسبت کمتری

 آیدمی شمار به ایرانی زنان در هابدخیمی ترینشایع از یکی

 جنسی هایهورمون توسط عمده طور به پستان بافت(. 3)

 هایسلول تکثیر و شودمی تنظیم پروژسترون و ستروژنا

 با مواجهه نشانگر عنوان به گسترده طور به پستان اپیتلیال

 آنجایی از. گیردمی قرار استفاده مورد آن اثرات یا هورمون

 است، توجه مورد هاایزوفالون استروژنیک شبه اثرات که

 واندتمی پستان سرطان و استروژن بین رابطه از آگاهی

(. 4) شود زمینه این در مناسب اندازچشم یک ایجاد سبب

 .باشندمی هااستروژن از ایزیرمجموعه هاایزوفالون

 گیاهان در که هستند طبیعی ترکیباتی هافیتواستروژن

 سه هالیگنان و هاکومستان ها،ایزوفالون. شوندمی یافت

 (.5) شوندمی محسوب هافیتواستروژن مهم زیرمجموعه

 برای گیاهان رویشی هایاندام ویژه به طبیعی محصوالت

 استفاده مورد سال هزاران طی مختلف هایبیماری درمان

 از بسیاری جانبی عوارض به توجه با. است گرفته قرار

 در جایگزین طبیعی داروهای از استفاده شیمیایی، داروهای

 در(. 6) است یافته افزایش شدت به گذشته هایدهه

 داروهای از برخی که است شده داده نشان مختلف مطالعات

 در علمی شواهد کمبود. دارند سرطانی ضد فعالیت گیاهی،

 بالینی استفاده دارویی، گیاهان فعالیت مسیرهای با ارتباط

 المیاسه یا Labiatae خانواده(. 7) دهدمی کاهش را هاآن از

(Lamiaceae )که است گونه 3300 و جنس 220: شامل 

 پونه یا .Mentha Pulegitim L(. 8) دارد گوناگونی فمصار

 این(. 9) است البیاته خانواده از منتا جنس هایگونه از یکی

 همچون مرکزی و جنوبی غربی، اروپای کشورهای در گیاه

 پرتغال، برزیل، اتیوپی، شمالی، آفریقای ایرلند، اوکراین،

 گیاه (.10،11) کندمی رشد عربی کشورهای و ایران تونس،

 ضد و اسپاسم ضد نفخ، ضد عنوان به عمده طور به پونه

 سنتی، طور به(. 12) شودمی مصرف ایران در التهاب

 رحم گردن سرطان و فیبروز درمان در گیاه این جوشانده

 پژوهش هیچ وجود، این با. گیردمی قرار استفاده مورد

 سرطان در گیاهی داروی این سلولی سمیت بر مبنی علمی

 مرزه دارویی گیاه(. 13) است نشده گزارش سینه

 و بوده نعناعیان خانواده از Satureja hortensis.L. تابستانی

 است گیاهی مرزه(. 14) کندمی رشد ایبوته صورت به

 هایبرگ که مترمیلی 5/1 اندازه به متعدد هایگل دارای

 حاوی ترشحی غدد دارای و بوده شکل اینیزه صورت به آن

 که معطر است گیاهی تابستانی مرزه(. 15) باشدمی اسانس

 و تهوع عضالنی، دردهای درمان جمله از مختلفی اثرات

 راستا، این در(. 16) دارد اسهال و عفونی هایبیماری

 اثر میزان تعیین در سلولی تکثیر و بقا میزان سنجش

 رسدمی نظر به مهم امری هاسلول بر سرطانی ضد داروهای

 است شده استاندارد متعددی هایروش صخصو این در که

 اثر زمینه در جامعی مطالعه تاکنون اینکه به توجه با(. 17)

 تابستانی مرزه و پونه گیاهان هیدروالکلی سرطانی ضد

 اثر تعیین هدف با حاضر مطالعه است، نگرفته صورت

 تابستانی مرزه و پونه گیاه برگ هیدروالکلی سلولی سمیت

 از مدلی عنوان به MCF-10 و MCF-7 سلولی هایرده بر

 . شد انجام بار اولین برای و مقدماتی طور به پستان سرطان
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 هامواد و روش

 آزاد دانشـگاه آزمایشـگاه در 1399 سال در مطالعـه ایـن

 در تابستانی مرزه و پونه تــازه گیاهان. شـد انجـام بروجرد

 و دبروجر شهرســتان مختلــف مناطــق از تابستان فصل

 دانشــگاه گیاهــی هرباریــوم در و شدند آوریجمــع درود

. گرفـتند قـرار تأیید مـورد بروجرد واحــد اســالمی آزاد

 شـرایط در هفته یک مدت به گیاهـان آوری،جمـع از پـس

 برای ســپس و گردیــدند خشــک ســایه در و مناســب

 .ندشــد پودر برقی آسیاب توســط عصــاره تهیــه

 

 گیریعصاره

 دست به آب با تقطیر روش به گیاهان هیدروالکلی عصاره

 جرمی کروماتوگرافی گاز دستگاه توسط آن ترکیبات و آمد

 به گیریعصاره. گردید شناسایی( GC/MS دستگاه توسط)

 از آمده دست به پودر گرم 50. گرفت صورت سوکسله روش

 80 ولاتان سیسی 400 با گیاهان شده خشک هایبرگ

 عمل این. گرفت قرار سوکسله دستگاه در و شد مخلوطدرصد 

 عمل گیری،عصاره از پس. انجامید طول به ساعت 24 حدوداً

 و شد انجام کم فشار در خأل پمپ از استفاده با حالل حذف

 کامالً  گرادسانتی درجه 47 دمای با انکوباتوری در عصاره

 .گردید خشک

 

 MTT روش

 با هاآن شمارش و هالولس دادن پاساژ از پس

 هر در سلول 10000 ،(مارینفلد شرکت) هموسایتومتر

 24 مدت به و شد ریخته ایخانه 96 پلیت از چاهک

 FBS (Fetal Bovine Serum )10 کشت محیط با ساعت

 Roswell Parkمحیط کشت ) RPMI 1640، درصد

Memorial Institute)، 5/1 5 و استرپتومایسینسی سی 

 شرکت) 2Co درجه 37 انکوباتور در سیلینیپن سیسی

. بچسبند چاهک کف به هاسلول تا گرفت قرار( ممرت

 PBS (Phosphate buffered بافر با هاچاهک سپس

saline )محیط میکرولیتر 100 با و شدند داده شستشو 

 گردیدند تیمار نظر مورد دوزهای از میکرولیتر 20 و تازه

 مدت به هاپلیت سپس. تگش تکرار بار سه تیمار هر و

 درجه 37 دمای در 2Co انکوباتور در ساعت 72 و 48 ،24

 قبلی محیط نظر، مورد زمان طی از پس. شدند داده قرار

 100 سپس. شد داده شستشو بافر با و شد برداشته

 محلول میکرولیتر 10 و سرم بدون تازه محیط میکرولیتر

MTT (سیگما شرکت )به و گردید اضافه چاهک هر به 

 پس. شد داده قرار 2Co دارای انکوباتور در ساعت دو مدت

 شد ریخته دور هاچاهک رویی مایع مدت، این گذشت از

 لیترمیلی 150-200 سلولی، لیز جهت چاهک هر به و

DMSO (Dimethyl sulfoxide( )سیگما شرکت )اضافه 

 طول در چاهک هر به متعلق نوری جذب سپس و گردید

 ریدر االیزا دستگاه توسط نانومتر 570-590 بین موج

(DLAGNOSTIC )برای زیر فرمول از. شد خوانده 

 (. 18) گردید استفاده هاسلول بودن زنده میزان محاسبه
 

 هاسلول زیستی توان= OD/نمونه OD کنترل×100

 

 آماری آنالیز

 اثر سنجش میانگین محاسبه منظور به

 افزارنرم از هیدروالکلی هایعصاره سایتوتوکسیسیتی

(Jandel CA)، SIGMASTATIN San Raphael , 

Softwae از استفاده با هاداده تحلیل و گردید استفاده 

 و( one Way ANOVA) طرفهیک واریانس آنالیز آزمون

  .شد انجام 05/0 یسطح معنادار در Tukey تعقیبی آزمون

 

 نتایج

 تابستانی مرزه و پونه گیاه دو هر ترکیبات نسبت

  بیشترین. شد مشخص GC/MS دستگاه توسط

 به مربوط پونه گیاه در موجود ترکیب میزان
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[cyclohewxanol,5-methyl-2-]1-methylethyl بود. 

 مرزه گیاه در موجود ترکیب میزان بیشترین همچنین

 (.2 و 1 جداول) بود Phenol به مربوط تابستانی

 بودن نرمال ،3 جدول در شده ذکر نتایج به توجه با

 .گیردمی قرار تأیید مورد هاگونه تمامی زیعتو

 سالم سلول و سرطانی سلول معیار انحراف و میانگین

 ارائه 3 جدول در پونه گیاه و تابستانی مرزه گیاه برای

 در سرطانی سلول متوسط ها،یافته با مطابق. است شده

  پونه سرطانی سلول متوسط از کمتر تابستانی مرزه گیاه

 

 GC/MSتوسط  Mentha Pulegium L. گیاه هیدروالکلی عصاره در موجود ترکیبات درصد آنالیز جنتای :1 جدول

 درصد محتوا ردیف

1 1,2-propanediol 8.846 

2 isopulegol 1 2.311 

3 l-menthone 0.333 

4 menthol 0.696 

5 [cyclohewxanol,5-methyl-2-]1-methylethyl 85.857 

6 cyclohewxanol,5-methyl-2-[1-methylethyl]-,[1.alpha.,2beta.,5.alpha] 0.518 

7 benzoic acid,4-hydroxy-, methyl ester 0.780 

8 octadec-9enoic acid 0.2860 

9 phthalic acid ,di[2-propylpentyl] ester 0.281 

10 octaslioxane,1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11,13,13,15,15,-hezadeca methyl 0.092 

  
 GC/MSتوسط  Satureja hortensis L. گیاه هیدروالکلی عصاره در موجود ترکیبات درصد :2جدول

 درصد محتوا ردیف

1 ESTRAGOLE 8.668 

2 PHENOL 35.289 

3 GAMMA.-TERPINENE 29.921 

4 ALPHA-TERPINENE 6.706 

5 P-CYMENE 4.918 

6 BETA-NYRCENE 2.597 

7 ALPHA.-THUJENE 1.966 

8 ALPHA-PINENE 1.258 

9 2-BETA.-PINENE 1.001 

10 BETA-PHELLANDRENE 1.177 

 

 پژوهش متغیرهای توصیفی هایآماره :3 جدول

 متغیر نام
 تمرکز معیارهای

 معناداری  سطح
 میانه معیار انحراف میانگین

 59/0 30/0 49/0  مرزه برای سرطانی سلول میانگین
05/0  

 72/0 15/0 62/0  مرزه ایبر سالم سلول میانگین

 04/0 68/0 27/0 55/0  پونه برای سرطانی سلول میانگین

 - - 07/0 70/0  پونه برای سالم سلول میانگین
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 تابستانی مرزه کشندگی درصد :1 نمودار

 

 
 پونه کشندگی درصد: 2 نمودار

 

 سلول میانگین و سرطانی سلول میانگین بین. است بوده

 وجود معناداری تفاوت( OD) تابستانی مرزه برای سالم

و  MCF-7) سرطانی هایسلول میانگین بین اما ندارد؛

MCF-10) پونه برای سالم هایسلول میانگین و (OD )

 .شودمی مشاهده داریمعنا تفاوت

 و MCF-7 سرطانی هایسلول رده مهار درصد باالترین

MCF-10 غلظت در تابستانی مرزه گیاه هیدروالکلی عصاره در 

 در و درصد 558/96 میزان به لیترمیلی بر میکروگرم 500

 است بوده درصد 547/88 معادل غلظت همین در پونه گیاه

 باشندمی( P<05/0) دارمعنا اختالف دارای مقادیر این که

 باالترین که هستند آن از حاکی نتایج(. 2 و 1 نمودارهای)

 مرزه یاهگ در MCF-10 سرطانی هایسلول رده مهار درصد

 میزان به لیترمیلی بر میکروگرم 500غلظت در تابستانی

 با برابر غلظت همین در پونه گیاه در و درصد 994/91

 دارمعنا اختالف دارای که است بوده درصد 212/71

(05/0>P )رده سلولی تقسیم یا رشد مهار همچنین. باشندمی 

MCF-7 رزهم گیاهان هیدروالکلی هایعصاره تأثیر پی در 

 که است آن از حاکی مختلف هایغلظت در پونه و تابستانی

 125 و 250 ،500 هایغلظت در تابستانی مرزه گیاه

 داشته رشد مهار بر را تأثیر باالترین لیتر،میکروگرم بر میلی

میکروگرم بر  250 و 500 غلظت در نیز پونه گیاه. است

 تغییرات اهدهمش. است داشته را مهاری اثر باالترین لیتر،میلی

 عصاره مختلف هایغلظت با تیمار از پس هاسلول مورفولوژیک

 تأیید را MTT با سنجش آزمایش هاییافته هیدروالکلی،

 در ویژه به هاعصاره افزودن با که است ذکر شایان. کندمی

 از شده جدا و داده شکل تغییر هایسلول باال، هایغلظت

 سمی بر داللت که لولیس هایالشه از برخی همچنین و سطح
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 (.1 شکل) گردید مشاهده خوبی به دارد، سلول مرگ وقوع و هیدروالکلی هایعصاره بودن

 
 تابستانی؛ مرزه با لیتر تیمارمیکروگرم بر میلی 3 غلظت( a: پونه و تابستانی مرزه گیاه هیدروالکلی هایعصاره با تیمار گروه در MCF-10 وMCF-7  هایسلول :1 شکل

b) تابستانی؛ مرزه با لیتر تیمارمیکروگرم بر میلی 500 غلظت c )پونه؛ با لیتر تیمارمیکروگرم بر میلی 3 غلظت d )پونه با لیتر تیمارمیکروگرم بر میلی 500 غلظت 

 

 بحث

 یونانی واژه یک( Apoptosis) آپوپتوز یا آپوپتوزیس واژه

 1972 سال در. است پاییزی درختان برگ ریزش معنای به

 میان تفاوت بار نخستین برای همکاران و Kerr که هنگامی

 پدیده که بردندنمی گمان کردند، مشاهده را آپوپتوز و نکروز

 گیرد قرار سرطان ضد مطالعات سرلوحه روزی هاآن اکتشافی

 چون مسیرهایی طریق از آپوپتوز فرایند(. 19)

 ،P53 (21) مولکولی مسیر ،(20) کاسپازی هایکنندهممانعت

. پذیردمی صورت غیره و( 22) کلسیم یون میزان در اختالالت

 اسانس و هیدروالکلی عصاره صدها از بیش گذشته، سنوات در

 مورد سرطان نوع 20 از بیش در گیاهی خانواده 20 از بیش از

 بر حاضر پژوهش راستا، این در. است گرفته قرار ارزیابی

 و پونه گیاه دو الکلیهیدرو عصاره سرطانی ضد هایفعالیت

 متمرکز سرطان مختلف انواع بر هاآن اثرات و تابستانی مرزه

 بسیار درک سلولی، کشت هایروش از استفاده .باشدمی

 هایسلول بر دارویی گیاهان و داروها تأثیر از را تریعمیق

 ترکیبات که تغییراتی و اثرات. آوردمی پدید طبیعی و سرطانی

 در که) پونه و مرزه گیاهان هیدروالکلی عصاره مانند مختلف

 فضای در هاسلول بر( گرفتند قرار بررسی مورد پژوهش این

 نمایند،می ایجاد سلولی کشت بررسی قابل و شده کنترل

 و هاآن بیولوژیکی اثرات و مکانیسم تردقیق شناسایی

 را سلولی داخل مختلف فاکتورهای بر هاآن اثرات همچنین

 فرایند بهتر هرچه شناسایی امکانات این. سازدمی پذیرامکان

 گیاهان با سرطان درمان طی سلولی داخلی انفعاالت و فعل

روش ارتقای به منجر تواندمی که سازدمی ممکن را دارویی

 کاندیداهای ترینمهم از یکی حال، هر در. گردد درمانی های

 و سمیت اثرات با دارویی گیاهان ی،سرطان ضد داروهای سنتز

 کشت در هاآن سمیت که هستند سلولی سمیت ویژه به

 به گیاهی منشأ با ترکیبات. باشدمی گیریاندازه قابل سلولی

 امروزه کمتر، دارویی تداخالت و جانبی عوارض فراوانی، دلیل

 در نوین داروهای سنتر منظور به داروسازان توجه کانون

 با(. 23) باشدمی سرطان مانند العالجصعب هایبیماری درمان

 پژوهش این در شده ارائه نمودارهای و جداول به اجمالی نظر

 تابستانی مرزه گیاه هیدروالکلی عصاره که کرد ادعا توانمی

-MCF) پستان سرطان سلولی رده بر سلولی سمیت اثر دارای

 اینکه به توجه با حاضر پژوهش در. است بوده( MCF-10 و 7

 در حتی سلولی سمیت تخاصی باالترین زمان، گذشت با

 کرد، بروز پونه و تابستانی مرزه هیدروالکلی عصاره پایین غلظت

ایزوفالون فالونوئیدها، مانند قوی سرطانی ضد ترکیبات حضور
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 تأیید گیاه دو این در اکسیدانیآنتی ترکیبات دیگر و ها

 تابستانی، مرزه هیدروالکلی عصاره ترکیب 19 میان از. شودمی

 و( درصد 72٫31) ترپنین گاما ،(درصد 39/45) کارواکرول

 دهندهتشکیل ترکیبات ترینعمده( درصد 11/25) پارسیمن

 هایبررسی در گیاه این. هستند تابستانی مرزه گیاه

 و آوریخواب اکسیدانی،آنتی میکروبی، ضد اثرات آزمایشگاهی،

 و Badia مطالعه در(. 24) است داده نشان را اسپاسم ضد

 المیاسه خانواده گیاهان از مناتولی عصاره 19 همکاران،

 ضد فعالیت ارزیابی برای یونان مختلف نقاط از شده آوریجمع

 در که گرفت قرار بررسی مورد شور آب میگوی علیه سرطانی

 که بود اینمونه تنها پونه گیاه شور، آب میگوی بارمرگ آزمون

 بر میکروگرم IC50=3/347 در را سرطانی ضد خاصیت

 مانده،باقی هاینمونه تمام که حالی در داد؛ نشان لیترمیلی

IC50 لیترمیلی بر میکروگرم 1000 از باالتر هایغلظت در را 

 و قاسمی حاجی دیگر، ایمطالعه در(. 25) دادند نشان

 منتا نام با نعنا از دیگری گونه سرطانی ضد اثر همکاران

 لوسمی و وسارکومافیبر توموری سلول رده دو بر را اسپیکاتا

 سلولی رده برای IC50 که کردند بررسی مونوسیت

 بر میکروگرم 77/4 و 5/4 ،97/63 معادل فیبروسارکوما

 ،6/5 معادل مونوسیت لوسمیک سلولی رده برای و لیترمیلی

 گذشت از پس ترتیب به لیترمیلی بر میکروگرم 84/4 و 3/5

 در تأمل بلقا نکته(. 26) آمد دست به ساعت 72 و 48 ،24

 قاسمی حاجی و بادیا آزمایشات با مقایسه در حاضر پژوهش

 ترپایین غلظتی در IC50 حاضر، مطالعه در که است این

 هیدروالکلی عصاره انتخاب از ناشی تواندمی که شد حاصل

 و گیاه این سرطانی ضد ترکیبات کامل استخراج برای

 شده سیبرر سرطانی سلولی هایرده نوع در تفاوت همچنین

 که دادند نشان Ozben مطالعات نتایج. باشد پژوهش این در

 دومین از ترمینال C قسمت با مستقیم طور به فالونوئیدها

 فالونوئیدها براین،عالوه. کنندمی برقرار ارتباط P گلیکوپروتئین

  فسفاتدی آدنوزین به فسفاتتری آدنوزین تبدیل مانع

 غیر را گلیکوپروتئین این تی،رقاب مکانیسم طریق از و شوندمی

 (. 27) سازندمی فعال

 

 یریگجهینت

 سلولی سمیت اثر بروز پژوهش، این هاییافته به توجه با

 اثر مقاله، این در تابستانی مرزه و پونه هیدروالکلی عصاره

 با. است بوده پونه در موجود فالونوئیدهای شده ارائه مکانیسم

 در اکسیدانیآنتی ترکیبات یگرد و فالونوئید ترکیبات به توجه

 سلول سمیت خاصیت که پژوهش این در بررسی مورد گیاهان

 این مولکولی دقیق مکانیسم رسید، اثبات به هاآن سرطانی

 هیدروالکلی عصاره در مؤثر ترکیبات سایر جداسازی اثرات،

 هایبخش در موجود ترکیبات مقایسه و شده ذکر گیاهان

 .شودمی صیهتو دارویی گیاهان مختلف
 

 پیشنهادات

 مرزه گیاهان سرطانی ضد و سلولی سمیت اثر به توجه با

  پیشنهاد پستان سرطان هایسلول رشد بر پونه و تابستانی

 دارویی گیاهان این کلینیکی کاربرد مورد در پژوهش شودمی

 و پیشگیری جهت در آمده دست به مختلف دوزهای در

 شایع نوع این -درمانیشیمی داروهای کنار در حتی -درمان

 .گیرد صورت in vivo صورت به سرطان
 

 مالی حمایت

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه مالی حمایت با مطالعه این

 .است شده انجام تهران مرکزی و بروجرد

 منافع تضاد

 منافعی تعارض گونههیچ که نمایندمی اعالم نویسندگان

 .ندارد وجود حاضر پژوهش در

 قدردانی و تشکر

 این انجام راستای در که افرادی تمامی از وسیلهبدین

.گرددمی تشکر و تقدیر نمودند، همکاری نویسندگان با پژوهش
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Abstract 

Introduction: Breast cancer is one of the most important neoplasms affecting one out of eight 

women. Despite new therapeutic methods, the breast cancer mortality rate is increasing annually. 

Medicinal plants are considered important sources of anti-cancer compounds. The present study was 

conducted to evaluate the cytotoxic effects of hydroalcoholic extract of Mentha Pulegitim L. and 

Satureja hortensis L. on MCF-7 and MCF-10 breast cancer cell lines in vitro. 

Materials and Methods: This study was performed in the laboratory of Boroujerd Azad University, 

Boroujerd, Iran, in 2020. After the preparation of hydroalcoholic extracts of Mentha Pulegitim L. and 

Satureja hortensis L., the effect of different concentrations of 3, 7, 15, 30, 60, 125, and 500 g/ml of 

both plants were examined on cell lines prepared at the tumor section of the Department of Cell Bank 

of Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran, for 24, 28, and 72 h. The effect of cytotoxicity was 

evaluated using an MTT assay. The light absorption was determined at 570 nm wavelengths using an 

enzyme-linked immunosorbent assay reader. In this study, a one-way analysis of variance was 

utilized. The identification of the compounds was performed using the Gas Chromatography-Mass 

Spectrometry method. 

Results: The highest percentages of inhibition of MCF-7 and MCF-10 breast cancer cell lines were 

found in the 500 μg/ml concentrations of the hydroalcoholic extracts of Satureja hortensis L. and 

Mentha Pulegitim L. at 96.558% and 88.547%, respectively. 

Conclusion: The results of the present study showed that the hydroalcoholic extracts of Satureja 

hortensis L. and Mentha Pulegitim L. leaves had significant cytotoxicity effects on the breast cancer 

cell line and prohibited their growth extensively. 
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