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 4T1سلول سرطانی پستان  ی آناناس بر روی رده ی بررسی اثر سمیت سلولی عصاره

 
 6، مصطفی غالمی5، محمد امیری4، اسفىدیار حیدریان3گُريیی داریًش شُبازی ،2، الُام رئیسی1فرزاوٍ رئیسی

 
 

چکیده

. ّذف باضذ هی دارای اثرات ضذ سرطاًی بر لَسوی، لٌفَها، سارکَها ٍ هالًَهاٍ  ضَد صَرت گستردُ در طب سٌتی استفادُ هی بِ (برٍهیلیي)آًاًاس  ی عصارُ مقدمه:

 .بَد( 4T1سرطاى پستاى ) یسلَلی  ردُعصارُ بر رٍی ایي بررسی اثر ضذ سرطاًی  ،از اًجام ایي تحقیق

کَباتَر قرار گرفتٌذ 72ٍ  48، 24، 2ّای هتفاٍت  ّای هختلف برٍهیلیي ٍ در زهاى ثیر غلظتأ( تحت ت4T1سرطاى پستاى ) لیسلَی  ردُ ها: روش رضذ ٍ  ،سپس .ساعت در ًا

ّای هَرد  ًتایج گرٍُ ی بررسی ضذ. برای هقایسِ 2,5-diphenyltetrazolium-bromide (MTT)-(dimethylthiazol-2-yl-4,5) 3 ّا با رٍش سٌجص تکثیر آى
 استفادُ ضذ. Dunn ٍ آزهَى تکویلی Kruskall-Wallisّای غیر پاراهتریک  از آزهَى ،هطالعِ

 2در زهاى اًکَباسیَى کَتاُ  اهاّای هتفاٍت، بِ طَر قابل تَجْی کاّص یافت،  ّای هختلف برٍهیلیي ٍ در زهاى ٍابستِ بِ غلظت 4T1ّای  بقای سلَل رضذ ٍ ها: یافته

 ّای سرطاًی ضذ. هٌجر بِ افسایص رضذ ٍ بقای سلَل ،ساعت

بِ هٌظَر تعییي هکاًیسن  ،باضذ. ایي هطالعِ هی 4T1ّای  سلَل دارای اثرات سویت سلَلی بر رضذ ٍ تکثیر ،ّای طَالًی اًکَباسیَى برٍهیلیي در زهاى گیزی: نتیجه

 عول ایي عصارُ اداهِ دارد.

 ، سویت سلَلی4T1 سرطاى پستاى یسلَلی  ردُ، (برٍهیلیي)آًاًاس  ی عصارُ :کلیدیگان واژ

 
آناناس  ی بزرسی اثز سمیت سلولی عصاره .غالهی هصطفی هحوذ، اهیری اسفٌذیار، حیذریاى داریَش، گْرٍیی ضْبازی الْام، رئیسی فرزاًِ، رئیسی ارجاع:

 946-951(: 394) 34؛ 1395هجلِ داًطکذُ پسضکی اصفْاى . 4T1سلول سزطانی پستان  ی بز روی رده

 

 مقدمه

 خًامرغ  در میرر  ي مرگ اصلی ػًامل از یکی ظرعبن حبضر، در حبل

 ثررای  ؼذٌ ؼىبختٍ َبی ريغ میبن (. در1ثبؼذ ) می پیؽرفتٍ ي صىؼتی

ثٍ َمراٌ ػًامرل داريیری رربرثرد فراياوری      پرتًدرمبوی ظرعبن، درمبن

از ػًامل داريیی ي یرب ؼریمیبیی    ،تحقیقبت اخیر(؛ چرا رٍ در 1) دارد

ی پرتررًی( َمررراٌ ثررب پرتًدرمرربوی  )مقرربيک رىىررذٌ ي حعرربض رىىررذٌ

افرسایػ   درمربن، معرتلسک   مًفقیر   میسان ؼًد. َبی زیبدی می اظتفبدٌ

َبی ظرعبوی ثٍ ػًامل درمبوی اظ  رٍ الجتٍ، تغییراتی  حعبظی  ظلًل

 . (2-3)َبی ثذن ثٍ َمراٌ دارد  را در غلظ  اوًاع ػىبصر ي ًَرمًن

 ثررد  وربک  را( ثرريمیلیه ) آوبوبض ی ػصبرٌ تًان می داريیی، ػًامل از

 َربیی  فؼبلیر   در ي ؼًد می اظتفبدٌ ظىتی عت در گعتردٌ صًرت ثٍ رٍ

 خربة  افرسایػ  ي ظرًختیی  َربی  دثریر   زخر،،  تررمی،  َضر،،  وظیر

 وظیرر  َبیی فؼبلی  دارای َمچىیه،. رىذ می ایفب مؤثری وقػ ثیًتیک آوتی

 ثرر  ظررعبوی  ضرذ  اثررات  ،(4) التُبثی  ضذ ایمىی، ظیعت، ی رىىذٌ  تىظی،

 ظیتًاظرتبتیک  ي ظلًلی ظمی  اثرات مالوًمب، ظبررًمب، لىفًمب، لًظمی،

ٍ  یىًمبیربرظ ريی ثر   رًلرًن  مؼرذٌ،  ربرظریىًمبی  ،(5-7) مرًغ  ی ریر

 مالوًمرب  اپیذمًئیذ، ربرظیىًمبی ،(7) پعتبن ظرعبن ،(4) گالیًمب ،(9-8)

 .ثبؼذ می( 8 ،11) صفبقی داخل ثذخی، مسيتلیًک ي( 10)

 کوتاهمقاله 
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 َمکاران يرئیسی  فرزاوٍ 4T1بريمیلیه بر ريی ردٌ سلًلی اثر سمیت سلًلی 

 عریر   از ثرريمیلیه  رلیىیرک  ي حیرًاوی  ظلًلی، مغبلؼبت اظبض ثر

 اثرر  عریر   از ي رىرذ  رىتررل  را َرب  ثرذخیمی  تًاوذ می متفبيتی معیرَبی

 غیرر  اثرر  یرب  ي ظرعبن پیرامًن محیظ یب ي ظرعبوی َبی ظلًل ثر معتقی،

 ػمرل  ایه ظبز خًن ي ػفًوی ایمىی، ظیعت، َبی رىىذٌ تؼذیل ثر معتقی،

 مبوغ ظرعبوی ضذ داريَبی دییر ثب ترریت در ثريمیلیه. دَذ می اودبک را

 (.11-12) ؼًد می ظرعبوی َبی ظلًل ثقبی ي تکثیر رؼذ،

مغبلؼربت پیرامرًن   اورذ   َبی ثريمیلیه ي تؼذاد  ثب تًخٍ ثٍ قبثلی 

َرربی ظرررعبوی، َىررًز مغبلؼرربت ثیؽررتری  زک اظرر  تررب ثتررًان  ظررلًل

َبی ایه ترریت را ثررظی رررد. ثرب تًخرٍ ثرٍ داورػ مرب، َىرًز         قبثلی 

صرًرت   َبی ظرعبوی ثٍ يی اثر ظمی  ثريمیلیه ثر ظلًلر ای ثر مغبلؼٍ

ثب َذف ثررظی ، ی حبضر مغبلؼٍ ،ثىبثرایه .ردٌ صًرت ویرفتٍ اظ گعت

 .اودبک ؼذ 4T1َبی  اثر ضذ ظرعبوی ثريمیلیه ثر ريی ظلًل

 

 ها روش

پبظتًر  از اوعتیتً 4T1َبی  ظلًل ی تدرثی، ردٌ ی در ایه مغبلؼٍ مًاد:

محیظ  ،Fetal bovine serum (FBS)، درصذ 25/0پعیه یتر يایران 

، Roswell Park memorial institute-1640 (RPMI-1640) رؽ 

 Gibcoاز ؼرر   Phosphate buffer saline (PBS) ي قرؾ

  ي Dimethyl sulfoxide (DMSO) خریذاری ؼذ.
3 (4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium-bromide 

(MTT )ؼرر   ازSigma  از ؼرر   ثريمیلیهخریذاری گردیذ ي

Merck  ؼذ تُیٍآلمبن. 

ثريمیلیه در محیظ رؽ  حل ؼذ ي اظتً  ايلیٍ تُیٍ گردیذ.  داري:

در حیه آزمبیػ، محلًل اظتً  ثب محیظ رؽ  رقی  ؼذ تب  ،ظپط

 دظ  آیذ. َبی درمبوی ثٍ َبی وُبیی ثرای گريٌ غلظ 

ظرک  درصذ 10حبيی  RPMI-1640َب در محیظ  ظلًل رؽ  ظلًلی:

ه/اظترپتًمبیعیه یظیل ثیًتیک پىی محلًل آوتی درصذ 1خىیه گبيی ي 

 5گراد ي  ظبوتی ی درخٍ 37 رؽ  دادٌ ؼذوذ ي در اوکًثبتًر در دمبی

 ویُذاری ؼذوذ. CO2 درصذ

مىظًر ثررظی اثر  ثٍ :MTTثب ريغ  ثريمیلیهثررظی ظمی  ظلًلی 

، از ريغ ظىدػ 4T1َبی  آوبوبض ثر رؼذ ي تکثیر ظلًل ی ػصبرٌ

MTT محیظ میکريلیتر  200. در ایه ريغ، (13-15) اظتفبدٌ ؼذ

خبوٍ قرار  96ظلًل در َر چبَک از پلی   5 × 103رؽ  حبيی تؼذاد 

، 50، 40، 20، 10، 5َبی  ظبػ  اوکًثبظیًن، غلظ  24دادٌ ؼذ. ثؼذ از 

از ثريمیلیه ثٍ  لیتر میکريگرک ثر میلی 600 ي 400، 300، 200، 100، 75

( ي ویس 8، 15تًخٍ ثٍ مغبلؼبت قجلی )ثب ي  (8) َب اضبفٍ ؼذ ظلًل

، 24، 2َبی متفبيت  ، زمبنای رٍ ثٍ ػىًان پبیلًت صًرت گرف  مغبلؼٍ

میکريلیتر  20ظبػ  در اوکًثبتًر ویُذاری ؼذوذ. ظپط،  72ي  48

( ثٍ َر مً ر میلی 12ي در غلظ   Sigma)ؼرر   MTT محلًل

قرار دادٌ ؼذ.  ظبػ  در اوکًثبتًر 4چبَک از پلی  اضبفٍ ي ثٍ مذت 

متیل ظًلفًرعبیذ اضبفٍ  دیمیکريلیتر  200، گفتٍ پیػثؼذ از عی زمبن 

دقیقٍ اوکًثبظیًن در اوکًثبتًر، خبة وًری َر چبَک  20ؼذ. ثؼذ از 

 Enzyme-linked immunosorbent assay ثب اظتفبدٌ از دظتیبٌ

(ELISA )(Stat Fax-2100, Spain در عًل مًج )وبوًمتر  570

َبی  صًرت درصذ ثقبی ظلًل در ثراثر غلظ  گیری ؼذ. وتبیح ثٍ اوذازٌ

 گردیذ.عج  فرمًل زیر محبظجٍ  ثريمیلیه

100 ×  ٌ ًری گري ذ)خبة و لؼَب ٌ درمبوی( ; درصذ ثقبی ظًل ًری گري  /خبة و

یب  IC50پبیری ) از ريی مىحىی رظ، ؼذٌ، میسان درصذ زیع  ،ظپط

Half maximal inhibitory concentration،) ٌی غلظتی از ػصبر 

ؼًد،  َبی تح  درمبن می ظلًل درصذ 50مىدر ثٍ مُبر رٍ آوبوبض 

 محبظجٍ ؼذ. 

ب حذاقل ظٍ ثبر تکرار ؼذوذ. ثب َ آزمبیػ تمبمی تدسیٍ ي تحلیل آمبری:

وتبیح  ی ثرای مقبیعٍ Prism graph pad Ver.5 افسار اظتفبدٌ از ورک

 Kruskall-Wallisپبرامتریک  َبی غیر از آزمًن ،َبی مًرد مغبلؼٍ گريٌ

ثٍ ػىًان ظغح  P < 050/0 .اظتفبدٌ ؼذ Dunnي آزمًن تکمیلی 

اوحراف مؼیبر  ±َب ثٍ صًرت میبوییه  داری در وظر گرفتٍ ؼذ. دادٌ مؼىی

 ارایٍ گردیذ.

 

 ها افتهی

َرب ثرر حعرت     صًرت درصذ ثقبی ظلًلٍ وتبیح ث ،4تب  1 َبی ؼکلدر 

 َربی متفربيت اوکًثبظریًن     َربی متفربيت ثرريمیلیه ي در زمربن     غلظ 

ظربػ ،   2. در زمربن اوکًثبظریًن   آمذٌ اظ ظبػ (  72ي  48، 24، 2)

ربر ثرردٌ ؼرذٌ از ثرريمیلیه ي درصرذ ثقربی      ٍ َبی مختلف ث ثیه غلظ 

 (P;  520/0) ؼر  يخًد وذا یدار اختالف آمبری مؼىی 4T1َبی  ظلًل

  (.1ؼکل )

 

 
های متفاوت  ها بر حسب غلظت تغییرات درصد بقای سلولنمودار  .1 شکل

 ساعت 2های انکوباسیون  در زمان آناناس ی عصاره
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 َمکاران يرئیسی  فرزاوٍ 4T1بريمیلیه بر ريی ردٌ سلًلی اثر سمیت سلًلی 

َربی رر،    ظبػ ، ثیه غلظر   48ي  24َبی اوکًثبظیًن  در زمبن

 4T1َربی   ي ثقربی ظرلًل   (لیترر  میکريگرک ثر میلری  0-75ثريمیلیه )

( )ثرٍ ترتیرت   P > 050/0) مؽربَذٌ وؽرذ   یدار مؼىری آمبری اختالف 

  َررربی ثرررب ی ثرررريمیلیه  در غلظررر  امرررب ؛(3ي  2 َررربی ؼرررکل

عرًر  ٍ ثر  4T1َربی   (، ثقربی ظرلًل  لیترر  میکريگرک ثر میلی 600-100)

 (.  P > 050/0داری ربَػ یبف  ) مؼىی

 

 
های متفاوت  ها بر حسب غلظت تغییرات درصد بقای سلولنمودار  .2 شکل

 ساعت 24های انکوباسیون  در زمان آناناس ی عصاره

 

َبی مختلف ثريمیلیه ي ثقربی   ظبػ  اوکًثبظیًن، ثیه غلظ  72در 

 (P < 050/0) مؽربَذٌ ؼرذ  دار  مؼىری آمربری  اختالف  ،4T1َبی  ظلًل

 (.4 ؼکل)

 

 
های متفاوت  ها بر حسب غلظت نمودار تغییرات درصد بقای سلول .3 شکل

 ساعت 44های انکوباسیون  آناناس در زمان ی عصاره

 

در  4T1َربی   ريی ظلًل پبیری ثريمیلیه ثر میسان درصذ زیع 

، 70/1250ظربػ  ثرٍ ترتیرت     72ي  48، 24، 2َبی اوکًثبظیًن  زمبن

 لیتررر ثررٍ دظرر    میکريگرررک ثررر میلرری  59/142 ي 02/149، 98/153

 یررب  IC50درصررذ ) 50ثبزداروررذگی  غلظرر  ی . وترربیح مقبیعررٍآمررذ

Half maximal inhibitory concentration IC50)   ثرريمیلیه ثرر 

تفربيت   گفترٍ،  پریػ َربی   وؽبن داد ررٍ در دادٌ  4T1َبی  ريی ظلًل

 (.> P 050/0داری يخًد دارد ) مؼىی

 

 
های متفاوت  ها بر حسب غلظت نمودار تغییرات درصد بقای سلول .4 شکل

 ساعت 22های انکوباسیون  آناناس در زمان ی عصاره

 

 بحث

ایه مغبلؼٍ، ثررظی اثر ظمی  ظلًلی ثرريمیلیه ثرر ريی   اودبک َذف از 

. اثرر  ثًد( در ؼرایظ آزمبیؽیبَی 4T1َبی ظرعبوی پعتبن مًغ ) ظلًل

ضذ ظرعبوی ثريمیلیه در تؼرذاد محرذيدی از مغبلؼربت ثررظری ؼرذٌ      

َربی ظررعبوی مًؼری ي     ظرلًل از ثر ريی تؼذادی ، مغبلؼبتایه اظ . 

اظر  ررٍ   ي مؽربَذٌ ؼرذٌ   مؼذٌ ثررظی  ي وظیر مالوًمب، رًلًن اوعبوی

(. 7ثبؼرذ )  اثرات ضذ ظرعبوی ثريمیلیه ثٍ دلیل ترریجبت پريتئبز آن مری 

مىدر ثٍ ربَػ چعجىذگی ي  ثريمیلیهي َمکبران،  Tysnesی  در مغبلؼٍ

َبی گالیًمب ؼذ، امب تأثیری ثر ثقب ي تقعی، ظرلًلی   تُبخمی ؼذن ظلًل

ی آوبوبض ثر  ي َمکبران، ثب ثررظی اثر ػصبرٌ Bhui(. 4  )َب ویباؼ آن

ً   ريی تکثیر ظلًل ي  ي مالوًمربی اوعربوی   ئیرذ َربی ربرظریىًمبی اپیذرم

ی آپًپتًز، ایه ػصبرٌ را ثرٍ یرک ضرذ ظررعبن ثربلقًٌ مؼرفری        مؽبَذٌ

 (.  11رردوذ )

ثر  ی آوبوبض ػصبرٌاثر ضذ ظرعبوی ی امیىی ي َمکبران،  در مغبلؼٍ

 ي  HT29-5F12)وعررربوی رًلرررًن اَررربی ربرظررریىًمبی  ريی ظرررلًل

HT29-5M21 )ٌي مؼذ (MKN45  يKATO-III ) ثبػث مُبر رؼذ ي

مکبویع، اثر ضرذ ظررعبوی ثرريمیلیه از     ؼذ يَبی ظرعبوی  تکثیر ظلًل

 p53ظبزی معیرَبی آپًپتًز ياثعرتٍ ثرٍ ربظرپبز ي آپًپترًز      عری  فؼبل

 (.8ؼىبختٍ ؼذ )زمبن ثقبی ظلًل  معتقل از ريوًیعی ي مُبر َ،

Pillai  ،ثرای را اظتیل ظیعتئیه  -ثريمیلیه ي انی اثر ترریجي َمکبران

 Pseudomyxoma peritoneiدرمبن آظی  مًظیىًض حبصل از ظرعبن 

 ترریرت ظرلًلی ي حیرًاوی،    ی مغبلؼٍایه ثر اظبض وتبیح  وذ.ثررظی ررد
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 َمکاران يرئیسی  فرزاوٍ 4T1بريمیلیه بر ريی ردٌ سلًلی اثر سمیت سلًلی 

ثرر ضرذ   َرب ا  (. آن16)ؼرذ  ظربػ    72ًظیه در یمًخت از ثیه رفته م

صررًرت تىُررب ي یررب در ترریررت ثررب داريَرربی ٍ ظرررعبوی ثررريمیلیه را ثرر

َربی ظررعبوی    پالتیه ي یب فلًئًريراظریل در ظرلًل   درمبوی ظیط ؼیمی

ی دییرری دریبفتىرذ ررٍ     َب در مغبلؼٍ آنمسيتلیًک صفبقی مغبلؼٍ رردوذ. 

ریر   َربی ظررعبوی از ع   ظلًلایه ثبػث ربَػ ثقبی  ی آوبوبض، ػصبرٌ

پالتریه، ظیتًتًرعیعریتی    در ترریت ثرب ظریط   ؼذ يآپًپتًز ي اتًفبشی 

در ترریت ثرب فلًئًريراظریل، اثرر     داد، امبَبی ظرعبوی را افسایػ  ظلًل

 (.12ؽذ )ی مؽبَذٌ ویافسا َ،

صرًرت درمربن تىُرب ي یرب در     ٍ اثر ثريمیلیه را ثامیىی ي َمکبران، 

 -َربی ظررعبوی مؼرذٌ    اظرتیل ظیعرتئیه ثرر ريی ظرلًل     -ترریت ثب ان

مکبویعر، اثرر از عریر  آپًپترًز ي      .ای وًع اوعبوی ثررظری رردورذ   ريدٌ

یب  L-1َبی ظبررًمب ) آوبوبض ثر ريی ظلًل ی ػصبرٌ(. 13اتًفبشی ثًد )

Line-1 يَرب ؼرذ    زایری ي تُربخ، ظرلًل    ( مىدر ثٍ ربَػ اثر ظررعبن 

ي  P-388 ،S-37 ،LLC ،MB-F10َربی ظررعبوی    در ظرلًل  ،َمچىیه

ADC-755 (  7اثر ظمی  زیبدی وؽبن دادٌ اظ). 

 ی َبی القب رىىذٌ آوبوبض از عری  افسایػ شن ی مکبویع، ػمل ػصبرٌ

ي  Aktثقبی ظرلًل )  ی َبی القب رىىذٌ ( ي ربَػ شنBaxي  P53آپًپتًز )

Erkَربی   در مغبلؼبت اودبک ؼذٌ، اثر ضرذ ظررعبوی در زمربن   ثبؼذ.  ( می

ٍ ظبػ  ثررظی ؼذٌ ثرًد. در   72عً وی اوکًثبظیًن ي ثیؽتر از   ی مغبلؼر

در حضرًر ثرريمیلیه در    4T1َربی ظررعبوی    حبضر، میسان ثقبی ظرلًل 

ثرر  . ثررظی ؼرذ  ظبػ ( 72ي  48، 24، 2) َبی اوکًثبظیًن متفبيت زمبن

ظربػ ،   48ي  24َربی اوکًثبظریًن    زمربن  دراظبض وتبیح ایره مغبلؼرٍ،   

لیترر   میکريگرک ثر میلری  100-600َبی ثب ی  آوبوبض در غلظ  ی ػصبرٌ

ي اثر ظرمی  ثرب یی    َبی ظرعبوی ؼذ مىدر ثٍ ربَػ فرايان ثقبی ظلًل

ٍ   24داؼ . وتبیح حبصل از  ی حبضرر، ثرب    ظبػ  اوکًثبظریًن در مغبلؼر

 . ب یی ثرخًردار ثًداز تًاف  ث (4)ي َمکبران  Tysnesی  مغبلؼٍ

ظربػ  مرًرد    48در ایه مغبلؼٍ، ثرای ايلیه ثبر زمبن اوکًثبظریًن  

َربی پربییه    ظبػ  اوکًثبظریًن، غلظر    72ثؼذ از ثررظی قرار گرف . 

 َبی ظرعبوی را رربَػ داد  َبی ثب ، ثقبی ظلًل ثريمیلیه َمبوىذ غلظ 

 ي اثر ظمی  ثب یی از خًد وؽبن داد.  

-600) ثرريمیلیه َبی ثرب ی   یىی ي َمکبران، غلظ در مغبلؼبت ام

ظربػ ، اثرر ظرمی  ثرب یی در      72لیتر( ثؼذ از  میکريگرک ثر میلی 100

َبی پبییه ثذين اثرر ظرمی ثرًد     ظرعبن رًلًن ایدبد ررد، امب در غلظ 

میکريگررک   40-600َبی ثب  ي پبییه ) (. در ظرعبن مؼذٌ، در غلظ 13)

گسارغ ؼذ. وتبیح ایه مغبلؼرٍ   ثريمیلیه یی از لیتر( اثر ظمی  ثب ثر میلی

( ثرًد، امرب در   13ی امیىی ي َمکبران ) َبی ثب  مؽبثٍ ثب مغبلؼٍ در غلظ 

 ثرريمیلیه لیتر(، اثر ظرمی    میکريگرک ثرمیلی 5-40تر ) َبی پبییه غلظ 

مؽربَذٌ ؼرذ؛ در صرًرتی ررٍ در      4T1َربی ظررعبوی    ی ظلًل در ردٌ

َربی پربییه    (، اثرر ظرمی  ایره غلظر     13) ی امیىی ي َمکبران مغبلؼٍ

َبی ظرعبوی در مىؽأ ي  مؽبَذٌ وؽذ. ایه تفبيت، وبؼی از تفبيت ظلًل

 ثبؼذ.   َب می مًرفًلًشی آن

َربی درمربوی عرً وی،     در زمربن ی حبضرر،   ثر اظبض وتبیح مغبلؼٍ

ثبػرث  ي  گربارد  مری اثرر   آپًپترًز  ی َبی القب رىىذٌ ثريمیلیه ثر ريی شن

 .گرردد  مىدر ثٍ مررگ ظرلًلی مری   ؼًد رٍ  َب می افسایػ فؼبلی  ایه شن

َبی فؼربل   مکبویع، اثر ظمی  ظلًلی ثريمیلیه از عری  افسایػ ثیبن شن

ی ثقربی   َبی فؼبل رىىرذٌ  ي ربَػ شن p53ي  Baxی آپًپتًز وظیر  رىىذٌ

 Akt( ي Erk) extracellular signal–regulated kinaseظلًل وظیرر  

(PKB  یبProtein kinase Bمی ) ترر   َبی درمبوی عً وی ثبؼذ. در زمبن

ؼرًد؛   ثب افسایػ غلظ  ثريمیلیه، اثر ظمی  ظلًلی ثیؽتری مؽبَذٌ می

زمربن   ي َر،  9-، ربظرپبز 3-چرا رٍ ثب افسایػ غلظر ، فؼبلیر  ربظرپبز   

یبثذ ي ثٍ عًر متقبثل،  َبی ظرعبوی افسایػ می در ظلًل 18-ظیتًرراتیه

 (.10دَذ ) َبی ظرعبوی ريی می پتًز ثیؽتری در ظلًلمیسان آپً

َربی ظررعبوی    ظبػ ، ثقبی ظلًل 2در زمبن اوکًثبظیًن  ،از عرفی

؛ ثلکٍ افسایػ وؽبن داد ویبف ،آوبوبض وٍ تىُب ربَػ  ی در حضًر ػصبرٌ

. دار ؼذٌ اظر   اگر چٍ ایه افسایػ، از لحبػ آمبری ثب درصذ رمی مؼىی

ای ثر ريی زمبن اوکًثبظریًن   ران، مغبلؼٍثر اظبض خعتدًَبی پصيَؽی

ٍ     رًتبٌ صًرت ویرفتٍ اظ .  گًورٍ   ایره  ،ثرر اظربض وتربیح ایره مغبلؼر

ؼًد رٍ ثريمیلیه در زمبن ثعریبر رًتربٌ اوکًثبظریًن، ثبػرث      اظتىجبط می

 4T1ثقربی ظرلًل ظررعبوی     ی َربی القرب رىىرذٌ    ظبزی شن ي یب شن فؼبل

َربی   شن ظربزی  )فؼبل ثبظیًنَبی عً وی اوکً زمبنثر خالف د ي ًؼ می

مىظرًر   ثٍ ی حبضر، مغبلؼٍ از ایه ري،رىذ.  میػمل  (آپًپتًز ی القب رىىذٌ

َربی رًتربٌ ي عرً وی ي در     ثررظی مکبویع، دقیر  ثرريمیلیه در زمربن   

 َبی ظرعبوی دییر ادامٍ دارد.    ظلًل
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Abstract 

Background: Aqueous extract of pineapple (Bromelain) is used in medicine. Bromelain has anticancer effect on 

leukemia, lymphoma, sarcoma and melanoma. The purpose of this study was to evaluate the anticancer effect of 

bromelain on mouse breast cancer (4T1) cells under in-vitro conditions. 

Methods: Mouse breast cancer (4T1) cells were incubated with different concentrations of the bromelain for 2, 

24, 48 and 72 hours. The growth-inhibitory was investigated via 3 (4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-

diphenyltetrazolium-bromide (MTT) assay. Kruskal-Wallis and Dunn’s tests were used to evaluate the statistical 

significance of the difference between the experimental and control groups. 

Findings: Bromelain significantly inhibited proliferation of 4T1 cells in a concentration-dependent manner. In 

all concentrations, cell viability decreased with respect to the control incubated cells in the absence of extract  

(P < 0.05). Bromelain exerted highest antiproliferative effects on 4T1 cells for concentrations of 100, 200, 300, 400 

and 600 g/ml (P < 0.05) for 24, 48 and 72 hours, while cell viability increased for times shorter than 2 hours. The 

half maximal inhibitory concentration (IC50) value of 142.6 g/ml was obtained from treating 4T1 cells. 

Conclusion: Results showed that bromelain has cytotoxic effects on the growth and proliferation of 4T1 cells for 

24, 48 and 72 hours of incubation. This study is ongoing to assess the extract mechanism of action. 

Keywords: Pineapple extract (Bromelain), Breast cancer (4T1) cells, Cytotoxicity 
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