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 چکیده 

استفاده از گیاهان دارویی و  دهد.  تحت تاثیر قرار مییکی از مسائل مهمی است که سالمت عمومی در سراسر جهان را  سرطان  

عصاره هیدروالکلی    افزاییهمدر تحقیق حاضر اثرات    باشد. برای جلوگیری و درمان سرطان مییک راهکار جایگزین    آنها موثره    ترکیبات

  های رقت ،  عصاره هیدروالکلی گیاه بادرنجبویهمورد بررسی قرار گرفت. از    دهانه رحمهای سرطانی  سلول   بادرنجبویه و نانوذره گرافن بر

نانوذره گرافن  های عصاره در ترکیب با  کل معادل اسید گالیک تهیه شد. تاثیر این غلظت   ترکیبات فنولی لیتر  گرم در میلی میکرو   200  و   100

ارزیابی شد. بر اساس نتایج    MTTبا استفاده از آزمون    Helaهای سرطانی  بر زنده مانی سلول لیتر(  میلی   در میکروگرم    200  و   100،  50،  0) 

افزودن نانوذره گرافن به  (.  p<0.05های سرطانی داشت) بدست آمده تیمار با عصاره گیاه بادرنجبویه تاثیر معنی داری بر کاهش زنده مانی سلول 

نسبت به تیمار  در هر دو غلظت مورد بررسی عصاره ها  بل توجه سلول لیتر سبب کاهش قا میکروگرم در میلی   200عصاره گیاه تنها در غلظت  

گیاه  نرمال شده بر اساس محتوای کل ترکیبات فنولی  عصاره هیدروالکلی  به طور کلی بر اساس نتایج بدست آمده    عدم حضور نانوذره گردید. 

افزایی ضدسلولی در تیمار عصاره گیاه و نانوذره مشاهده اثرات همباشد. از طرفی  می  Hela  های قادر به جلوگیری از رشد سلول  بادرنجبویه

 های سرطانی باشد.  تواند راهکاری جهت افزایش کارایی گیاهان دارویی برای مقابله با سلولشد که می

 HeLaبادرنجبویه، رده سلولی  خواص ضدسرطانی،  گرافن،    کلیدی:   های واژه 
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 مقدمه 

رحم   سرطان چهارمین    ( cervical cancer)   دهانه 

و سومین عامل مرگ و میر ناشی از  سرطان شایع بین زنان 

می زنان  بین    ( Buskwofie et al., 2020)  باشد سرطان 

سرطان باالی  درمانشیوع  باالی  هزینه  نبودن    ،  مؤثر  و 

دستیابی به ترکیبات دارویی    ضرورت های شیمیایی،  درمان

جدید و طبیعی که عوارض جانبی کمتری داشته باشند را  

 (. DeVita and Rosenberg, 2012دهد )نشان می

  ( بادرنجبویه  از   (.Mellisa officinalis Lگیاه 

از دیرباز  باشد. این گیاه  می(  Lamiaceae)خانواده نعناعیان  

بیماری کنترل  و  درمان  مرکزی،  در  عصبی  سیستم  های 

اثرات   و  سرگیجه  هیستری،  تشنج،  درمان  و  سردرد 

  موارد های تنفسی و برخی از  ضداسپاسم، ضعف قلب، بیماری

( داشته است    .(Moradkhani et al., 2010آسم کاربرد 

های جوان برگ و سرشاخه  بادرنجبویهقسمت مورد استفاده  

های گیاه حاوی  . اسانس بدست آمده از این بخشآن است

پلی لینالول،  سیترونالل،  ژرانیول،  اوژنول،  ها،  فنلسیترال، 

استات،   جنرال  سیترونالت،  متیل  تانن،  اسید،  کافئیک 

گالیک    و  ها، رزمارینیک اسید، فرولیک اسید ترپنیئسکوس

  ت اثرا  .(Rădulescu et al., 2021)  باشد می  اسید

به  سرطان  مختلف  انواع  بر  بادرنجبویه  عصاره  ضدتوموری 

 Ghiulai)  سینه  ،(  Magalhães et al., 2018)  ویژه شش

et al., 2020  ) ،  کلون  (Weidner ei al., 2015)    و دهانه

نشان داده شده    (Cenić-Milošević et al., 2013)  رحم

گیاه بادرنجبویه به    موجود در عصاره  است. ترکیبات موثره

تکثیر،  روش از  ممانعت  مانند  مختلف  بیولوژیکی  های 

پوپتوتیک، ممانعت از چرخه سلولی و  آنژیوژنیک، آنتیآآنتی

کنند  های سرطانی را مهار میسلولخواص آنتی اکسیدانی  

(Jahanban-Esfahlan et al., 2015)  .    فعالیت

موجود در عصاره    ک اسید نیرزماری نیز به  ضدالتهابی این گیاه  

فعالیتشود که  نسبت داده می   جلوگیری   کانورتاز    C3 از 

 (.Allahverdiyev et al., 2004)  کندمی

ذرات با توجه به اندازه، شکل، ساختار )یک بعدی  نانو

عملکردهای زیستی تاثیر گذاشته و اثرات  یا چند بعدی( بر  

امکان  . اندازه کوچک ذرات  دهندمختلفی نشان می  سمیت

هایی همچون میتوکندری را  عبور از غشاء سلولی در اندامک 

از گرافیت    گرافن   (.Zielińska et al., 2020) کند  فراهم می

نانوذرات   سایر  با  مقایسه  در  و  شده  جداسازی  کریستالی 

به    باشد.  کروی یا تک بعدی دارای یک ساختار دوبعدی می

ساختار   خصوصیات  دلیل  و  ویژه  سطح   ، فرد  منحصربه 

گرافن استثنایی  شیمیایی  و  بطور  فیزیکی  ترکیب  این   ،

انرژی، وسایل  گسترده در زمینه مانند ذخیره  های مختلف 

پزشکی   کاربردهای  جملهنانوالکترونیک،  ترکیبات    از 

سلولی، تصویربرداری  بیوسنسورها،  و    ضدمیکروبی،  درمان 

سرطان، د  تشخیص  هدفمند  بافت    وارو  ارسال  مهندسی 

مواد نانو مبتنی بر گرافن    (.Ou et al., 2016)  کاربرد دارد

د به عنوان حامل دارو در فوتوترمال تراپی بکار گرفته  توانمی

نانودارو   صورت  به  سرطان  درمان  در  همچنین  و  شوند 

 (.  Zuchowska et al., 2017استفاده شوند )

های جالب توجه گرافن، در تحقیق  ویژگیبا توجه به  

همحاضر   ضدسرطانی  اثرات  با  افزایی  همراه  ترکیب  این 

سلولی   رده  بر  بادرنجبویه  گیاه  هیدروالکلی    Helaعصاره 

رحم(  )سلول دهانه  سرطانی  راهکار  های  یافتن  منظور  به 

انداختن   تعویق  به  و  تومور  تشکیل  از  ممانعت  برای  بالقوه 

 قرار گرفته است.   مورد بررسی فرایند سرطان 

 ها مواد و روش 

 تهیه عصاره گیاه بادرنجبویه 

تحقیق    بادرنجبویه گیاهان   این  در  استفاده  از  مورد 

گرم نمونه    100عطاری تهیه شد. پس از پودر کردن گیاه،  

درصد مخلوط شد و   70میلی لیتر اتانول  400پودر شده با 

قرار    24به مدت   اتاق  گرفت.  ساعت روی شیکر در دمای 

گیاهی    محلول حاصل از کاغذ صافی عبور داده شد. به نمونه

اتانول    400مجدداً   لیتر  به    70میلی  و  اضافه شده  درصد 

پس  .  ساعت روی شیکر در دمای اتاق قرار داده شد  24مدت  

فیلتر کردن، عصاره برای حذف  از  با هم مخلوط شده و  ها 

گراد و با  درجه سانتی  60حالل به دستگاه روتاری در دمای  

درصد منتقل گردید. عصاره بدست آمده برای    70چرخش  

 شد. آزمایشات بعدی در ظرف تیره و در یخچال نگهداری 

 

 تعیین محتوای ترکیبات فنلی کل 
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- محتوای کل ترکیبات فنولی با استفاده از روش فولین 

( شد  گیری  اندازه   ,.Sánchez-Rangel et alسیوکالتو 

میکرولیتر از عصاره گیاهی با    100منظور  (. برای این  2013

درصد مخلوط و به خوبی    10  میکرولیتر محلول فولین   200

داده شد.   میلی    700میکرولیتر کربنات سدیم    800تکان 

ساعت در تاریکی و   2موالر به مخلوط اضافه شد و به مدت 

نانومتر   765ها در  در دمای اتاق نگهداری شد. جذب نمونه

میکروگرم در    100تا    0. از اسید گالیک )اندازه گیری شد

میلی لیتر( برای رسم منحنی استاندارد و به دست آوردن  

 . معادله خط استفاده شد

 Helaکشت رده سلول 

سلولی   تهران    Helaرده  پاستور  سلولی  بانک  از 

  RPMI-1640ها در محیط کشت  خریداری گردید، سلول

(Roswell Park Memorial Institute medium )  

میلی گرم    2/0(،  FBSدرصد سرم جنین گاوی)  10حاوی  

لیتر    در بیوتیک    1و  L-glutamineمیلی  آنتی  درصد 

سیلین/ استرپتومایسین کشت داده شدند و در انکوباتور پنی

اکسیدکربن  پنج درصد دی،  گراددرجه سانتی  37در دمای  

 .شدندنگهداری درصد  100و رطوبت نسبی 

 Helaهای تیمار سلول 

رشد    70حداقل  با    Helaی  هاسلول تیمار  درصد  با 

  دور در دقیقه   1500از ته فالسک جدا شده و در  تریپسین  

سوسپانسیون سلولی با  .  شدنددقیقه سانتریفیوژ    5به مدت  

کشت   سلولجدید  محیط  بودن  زنده  درصد  و  های  تهیه 

شد.    تریپان بلو بررسیاستفاده از    موجود در سوسپانسیون با

اضافه شد و    خانه  96سلول به هر چاهک پلیت    104تعداد  

برای رشد  ساعت سلول  24به مدت   ها در شرایط مناسب 

های مختلف گرافن و عصاره گیاه قرار  قبل از تیمار با غلظت

های مختلف  غلظتترکیبات  با   Helaهای داده شدند. سلول

و  میلی  درمیکروگرم      200و    100،  50،  0)گرافن   لیتر( 

بادرنجبویه گیاه  هیدروالکلی   200  و  100  ،  0)  عصاره 

میلیمیکرو در  اسیدگالیک گرم  معادل  تکرار    ( لیتر  سه  در 

شدند. غلظت  تیمار  پالتین  یزاآسیب  از    15)  سیس 

به عنوان کنترل مثبت استفاده شد.    لیتر(میکروگرم در میلی

ده از روش  مانی سلولی با استفاساعت میزان زنده  24پس از  

 تعیین شد.   MTTسنجی رنگ 

محرکی   گونه  هیچ  که  گروهی  منفی  کنترل  گروه 

دریافت نکردند، گروه کنترل مثبت گروهی که تحت تیمار  

درمانی   گروه  و  گرفته  قرار  پالتین  زا سیس  آسیب  دوز  با 

غلظت با  تیمار  نانو ذره گرافن و عصاره  تحت  های مختلف 

پژوهش   این  در  گرفت.  قرار  بادرنجبویه  گیاه  هیدروالکلی 

 تکرار در نظر گرفته شد.   3ر برای هر  تیما 

 MTT سنجش 

میلیمیلی  MTT  (5محلول   در  یک  گرم  در  لیتر( 

میکرولیتر از آن به هر    200حل شد و    PBSلیتر بافر  میلی

شد. اضافه  پوشانده  چاهک   چاهک  آلومینیومی  فویل  با  ها 

دقیقه    90گراد به مدت  درجه سانتی  37شدند و در دمای  

شدند.   و  چاهک نگهداری  شده  خالی  میکرولیتر    100ها 

DMSO    شدن حل  برای  پلیت  شد.  اضافه  چاهک  هر  به 

نانومتر   550فورمازان تشکیل شده تکان داده شد و جذب در  

گیری شد. میزان جذب اندازه گیری شده با استفاده از  اندازه

 Kumar)  یل شدمانی سلول تبدفرمول زیر به درصد زنده

et al., 2018.)   

   100 ×)جذب نمونه / جذب کنترل( سلول )درصد(=  مانیزنده

 چربی ارزیابی پراکسیداسیون  

آلدهید به عنوان نشانگر زیستی تنش  دیمیزان مالون

پراکسیداسیون   شاخص  و  از    چربیاکسیداتیو  استفاده  با 

  ( در TBA)  تیوباربیتوریک اسید  واکنش  سنجیرنگ   روش

هیدروالکلی  سلول عصاره  و  گرافن  با  شده  تیمار  های 

شد.  اندازهبادرنجبویه   منظور  گیری  این   200  بهبرای 

  میکرولیتر محلول   100  از سوسپانسیون سلولی،میکرولیتر  

    و درصد    TCA  15،  نرمالHCl  5 /0)  تیوباربیتوریک اسید 

TBA  3/0    )سپس  اضافه شده و به خوبی مخلوط و  درصد

از    . پس دقیقه انکوبه گردید  30در حمام آب گرم به مدت  

شد و به  بوتانل اضافه  -ان  میکرولیتر  200  سرد شدن به آن

  دور در دقیقه   3500خوبی تکان داده شد. مخلوط حاصل در  

در طول  و میزان جذب    دقیقه سانتریفوژ شد  10به مدت  

 (. Jain, 1989) گیری شدزهاندانانومتر   532 موج 
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 تجزیه و تحلیل آماری 

و تحلیل داده افزار  تجزیه  نرم  از  استفاده  با    SASها 

شد.    3/9نسخه   میانگین  انجام  آزمون  مقایسه    حداقل با 

و نتایج به    ( p≤0.05)  انجام شد(  LSDدار )اختالف معنی

 گزارش شد.  خطای استاندارد سه تکرار  ±میانگین صورت 

 

   و بحث  نتایج

بر رده   بادرنجبویه  تیمار گرافن و عصاره هیدروالکلی  تاثیر 

 Helaسلولی 

متقابل   اثرات  واریانس  تجزیه  جدول  نتایج  اساس  بر 

گرافن و عصاره گیاه و نیز اثرات منفرد این تیمارها بر زنده  

 (.  1 معنی دار بود )جدول Helaهای ماندن سلول

 
 Helaتجزیه واریانس اثرات متقابل گرافن، عصاره هیدروالکلی گیاه بادرنجبویه و ترکیب آنها بر زنده ماندن رده سلولی    -1جدول

S.V. SS df MS p-value 

Graphen 82/3984 3 27/1328 0001/0  < 

PE 15/7803 2 57/3901 0001/0  < 

Graphen*PE 75/1667 6 96/277 0001/0  < 

Error 98/278 24 62/11  

CV% 76/6    

 

 

غلظت همه  افزایش  در  با  بررسی  مورد  گرافن  های 

مانی   زنده  میزان  تیمار  در  بادرنجبویه  عصاره  غلظت 

تفاوت  سلول داد.  نشان  کاهش  سرطانی  غلظت  های  میان 

ها در همه تیمارهای گرافن معنی  صفر عصاره و سایر غلظت

بود ) با حضور گرافن  p<0.05دار  تیمارهای  اما در همه   .)

میکروگرم   200و    100های  تفاوت معنی داری میان غلظت

بر درصد سلول بادرنجبویه  لیتر عصاره  میلی  زنده  در  های 

Hela     روگرم در  میک  200مشاهده نشد. به طور کلی غلظت

 200و    100،  50های  ویه در غلظتبادرنجبمیلی لیتر عصاره  

میکروگرم در میلی لیتر گرافن به طور قابل توجهی سبب  

شد. براساس     Helaهای زنده رده سلولی  کاهش تعداد سلول

نتایج بدست آمده تیمار ترکیبی گرافن و عصاره هیدروالکلی  

ز تیمارها به تنهایی  گیاه بادرنجبویه در مقایسه با هر کدام ا

 (.  1شکل تاثیر بیشتری داشت )

 

 

 
های  میکروگرم در میلی لیتر( و غلظت   200تا    0های مختلف گرافن )تیمار شده با ترکیب غلظت   Helaهای زنده رده سلولی  درصد سلول   -1شکل  

باشد.  استاندارد می   خطای  ±هر ستون میانگین سه تکرار    میکروگرم در میلی لیتر(.  200تا    0مختلف ترکیبات فنولی کل معادل اسید گالیک )

 (. p≤0.05وت معنی دار ندارند )تفا  LSDهای با حرف مشترک بر اساس آزمون  میانگین 
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برای جلوگیری از    ترکیباتی  بسیاری از گیاهان حاوی

مراحل   در  را  خود  اثرات  توانند  می  که  هستند  سرطان 

سلول رشد  شروع  کنند  مختلف  اعمال  سرطانی  های 

(Abdullaev, 2001  .)  با دارا بودن اسانس گیاه بادرنجبویه

عنوان یک عامل ضدتومور تواند به اکسیدانی می فعالیت آنتی 

 ده قرار گیرد.برای درمان یا پیشگیری از سرطان مورد استفا

از   درروش یکی  جدید  از   های  استفاده  سرطان،  درمان 

می  کنش  باشد.  نانوذرات  برهم  باعث  ذرات  کوچک  اندازه 

سلول بین  و  بیشتر  میمولکولها  زیستی    شود های 

(Zielińska et al., 2020  .) 

پژوهش از  حاصل  نتایج  اساس  افزایش    ،حاضر  بر  با 

کاهش    Helaهای  مانی سلولغلظت ذرات گرافن درصد زنده

و    غلظت اندازه ذرات،  یافت. بر اساس مطالعات انجام شده  

می تأثیر  نانوذرات  سمیت  میزان  بر  تیمار  گذارد  زمان 

(Jeyaraj et al., 2013)  طرفی از  بیشتر .    سمیت سلولی 

غلظت  گرافن سلولدر  بر  باال  کبدهای  سرطانی    نیز   های 

است  شده  به   گرافن(.  Yuan et al., 2017)  گزارش 

مانند روش  مختلفی  و    تخریب   های  التهاب، DNAغشاء   ،

میتوکندری اختالالت  و  نکروز  آسیب   ایی آپوپتوز،  سلول  به 

) می  سلولی بر  گرافن  تاثیر  (.  Ou et al., 2016زند  رده 

MCF-7   است شده  گزارش  غلظت  به  وابسته  صورت  به 

 (Gurunathan et al., 2019 .)  لبه تیز  تماس  بسیار  های 

های اصلی  گرافن با غشای سلول به عنوان یکی از مکانیسم

)احمدی  گزارش شده است    درگیر در سمیت سلولی گرافن 

   .(1398شادمهری و همکاران، 

با مهار    اعتقاد بر این است که فعالیت ضدسرطانی گیاهان

های  های تحریک کننده سرطان و تحریک تولید آنزیمآنزیم

آنتی اثرات  سلول،  در  وموجب  ضدتومور  القا  را  اکسیدانی 

(.  Kowalczyk et al., 2019گردد )افزایش ایمنی بدن می

اکسیدانی قابل  اثرات آنتیسجادی و همکاران در مطالعه ای  

بادرنجبویه  توجه   گزارش  عصاره  و    کردندرا  )سجادی 

و   Milosevic-Cenicدیگر  تحقیق  (. در  1383همکاران،  

که   دادند  نشان  فعالیت   M. officinalisهمکاران  دارای 

-Cenicباشد ) می   HeLaهای  سیتوتوکسیک بر روی سلول 

Milosevic et al., 2013.) 

 چربی ارزیابی پراکسیداسیون  

تیمارهای   واریانس  تجزیه  نتایج  اساس  و  بر  گرافن 

داری بر محتوای  عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه تاثیر معنی

آلدهید داشتند. در حالیکه تاثیر استفاده همزمان  مالون دی

(. بر اساس نتایج بدست  2)جدول  این تیمارها معنی دار نبود

به غلظت گرافن   پراکسیداسیون چربی وابسته  آمده میزان 

ش مقدار گرافن مقدار  استفاده شده در تیمار بود و با افزای

دی یافت  مالون  افزایش  چربی(  )پراکسیداسیون  آلدهید 

(. نتایج مشابه در تیمارهای عصاره هیدروالکلی گیاه  2شکل  )

میزان   بیشترین  نحویکه  به  شد.  مشاهده  بادرنجبویه 

میکروگرم در میلی لیتر    200پراکسیداسیون چربی در تیمار  

آماری با تیمار کنترل مثبت  عصاره مشاهده شد که از نظر  

میکروگرم در میلی لیتر( تفاوت معنی    15)سیس پالتین،  

    .(3شکل دار نداشت )
  

 Helaبادرنجبویه و  ترکیب آنها بر پراکسیداسیون چربی در رده سلولی     اهیگ  یدروالکلیاثرات گرافن، عصاره ه  انسیوار  هیتجز  -2دولج

S.V. SS df MS p-value 

Graphen 65/10 3 55/3 0001/0  < 

PE 43/3 2 71/1 0001/0  < 

Graphen*PE 34/0 6 06/0 2134/0 

Error 9/0 24 04/0  

CV% 05/7    
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استاندارد    خطای  ±هر ستون میانگین سه تکرار   .Helaهای مختلف گرافن بر میزان پراکسیداسیون چربی در رده سلولی  تاثیر غلظت    -2شکل  

 (. p≤0.05تفاوت معنی دار ندارند )   LSDهای با حرف مشترک بر اساس آزمون  باشد. میانگین می

 

 

 

میکروگرم در میلی لیتر( بر میزان پراکسیداسیون چربی در رده    200و    100،  0)  عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه  ختلفهای مغلظت تاثیر    -3شکل  

تفاوت معنی دار    LSDهای با حرف مشترک بر اساس آزمون  باشد. میانگین استاندارد می   خطای  ±. هر ستون میانگین سه تکرار  Helaسلولی  

(. p≤0.05ندارند )

 

به    چربیپراکسیداسیون   وابسته  فرایند  یک 

در  رادیکال اختالالتی  ایجاد  باعث  که  است  آزاد  های 

شود. در این فرایند  های غشا و دیگر اجزای سلول میچربی

الکترادیکال آزاد  هیدروکربنی  رونهای  ی  زنجیره  از  را  ها 

باعث تخریب  ها  چربیغیراشباع   و  و  چربی  بیرون کشیده، 

می فعال  ترکیبات  از  تولید  پس  فعال  ترکیبات  این  شوند. 

 تخریب باندهای کربنی، سبب تولید طیف وسیعی از مواد  

 

 

 Fenerciogluها، اترها و آلدئیدها می شوند )مانند کتون

et al., 2010.)    اشباع غیر  چرب  اسیدهای  اکسیداسیون 

و   ساختمان  رفتن  بین  از  و  غشا  سیالیت  کاهش  به  منجر 

 (.Haraguchi et al., 1996شود )عملکرد آن می

پراکسیداسیون   میزان  آمده،  بدست  نتایج  اساس  بر 

وابسته به غلظت گرافن مورد استفاده در تیمار بود و    چربی

آلدهید   دی  مالون  مقدار  گرافن  غلظت  افزایش  با 
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نتایج مشابه در تیمار   .)پراکسیداسیون چربی( افزایش یافت

 عصاره هیدروالکلی گیاه بادرنجبویه نیز مشاهده گردید.  با 

Li  تواند باعث آسیب  و همکاران نشان دادند که گرافن می

نفوذپذیری غشای خارجی   افزایش  فیزیکی غشای سلولی، 

شود.   میتوکندری  غشای  پتانسیل  تغییر  و  میتوکندری 

ازآنجاکه آپوپتوز ناشی از گرافن با از دست دادن پتانسیل  

سطحغشای   افزایش  و  همراه   ROS میتوکندری  سلولی 

است، مسیر میتوکندری ممکن است مکانیسم غالب زمینه  

به نظر    (.Li et al., 2012ساز آپوپتوز ناشی از گرافن باشد )

سلولرسد  می نانوذرات    Hela  هایقرارگیری  معرض  در 

  سبب افزایش   گرافن و عصاره هیدروالکلی گیاه بادرنجبویه

رادیکال در   های مقدار  که    ها سلولاین    آزاد  شده 

 را به همراه دارد.    پراکسیداسیون لیپید

آمده   بدست  نتایج  اساس  بر  کلی  طور  عصاره  به 

بادرنجبویه  گیاه  رشد    هیدروالکلی  از  جلوگیری  به  قادر 

هم  Hela  هایسلول اثرات  از طرفی  افزایی ضدسلولی  بود. 

بادرنجبویه و گرافن  وابسته به غلظت در تیمار عصاره گیاه  

می که  شد  کارایی  مشاهده  افزایش  جهت  راهکاری  تواند 

 های سرطانی باشد. گیاهان دارویی برای مقابله با سلول
 

 سپاسگزاری 

زیست  از و  ژنتیک  کشاورزی  پژوهشکده  فناوری 

طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری که  

فراهم   را  تحقیق  این  انجام  سپاسگزاری    ،نمودندامکان 

   شود. می
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Abstract 
 

Cancer is one of the important problems affecting public health worldwide. The use of medicinal 

plants and their effective compounds is an alternative solution to prevent and treat cancer. In the 

present research, the synergistic effects of lemon balm hydro-alcoholic extract and graphene 

nanoparticles on cervical cancer cells were investigated. Dilutions of 100 and 200 ug/ml total phenolic 

compounds equivalent to gallic acid were prepared and the effect of these extract concentrations in 

combination with graphene nanoparticles (0, 50, 100 and 200 μg/ml) on the survival of Hela cancer 

cells was evaluated using the MTT assay. Based on the results, the treatment with lemon balm extract 

had a significant effect on reducing the cell survival (p≤0.05). Addition of graphene nanoparticles to 

the plant extract only at a concentration of 200 μg/ml caused a significant reduction of cells in both 

concentrations of the extract compared to the treatment without graphene nanoparticles. In general, 

the hydro-alcoholic extract of lemon balm is able to prevent the growth of HeLa cells. On the other 

hand, synergistic anticancer effects were observed in the combination of plant extract and graphene 

nanoparticles, which can be a solution to increase the efficiency of medicinal plants to fight cancer 

cells. 

Keywords: graphene, anti-cancer properties, lemon balm, HeLa cell line 
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