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 یبر مهار رشد و القا دیبتا گلوکوز -O-7-نیناستیاسپ بیاثرات ترک یررسب
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 مقدمه:
 عنوان بهها  سرطان کمیو  ستیدر آغاز قرن ب

. در باشند یدر جهان م ریوم مرگاز علل عمده  یکی

گرفتن  یشیها در حال پ بروز سرطان شرفتهیپ یها کشور

 نیب  نیا در. باشد یم یعروق -یقلب یها یماریاز ب

 کشنده  یها سرطان نیتر مهماز  یکیسرطان پستان 

 یرانیزنان ا زیاز عوامل مهم مرگ و م یکیو  باشد یم

 نیا به مبتال مارانیدرمان ب حال  نیا با. رود یبه شمار م

بازگشت دوباره،  لیموارد به دل یاریدر بس یماریب

  یبه دارو به شکست منته مقاومت زیمتاستاز و ن

 مارانیب شتریدر درمان ب یدیکل دگاهی(. د1) شود یم

 یروثمضد تومور  یدارو افتنیسرطان پستان  به مبتال

نموده و  کمک یتومور است تا به درمان جراح هیعل بر

 (.2را کاهش دهد ) یماریبازگشت ب زانیم

 اهانیاز گ یاریکه بس شده  مشخصبه امروز  تا

خواص حفاظت کننده در برابر سرطان  یدارا ج،یرا

 یکه برا یضد سرطان یها بیاز ترک یاریو بس باشد یم

 ،یاهیسرطان کاربرد دارند، از منابع گ یماریدرمان ب

از   یکی. ندیآ یبه دست م ها سمیکرواورگانیو م ییایدر

 چکیده:
 اهيجداشده از گ یديفالونوئ بيترک دیکوزايگل نيناستياسپ تأثير یبررس منظور بهمطالعه  نیا زمينه و هدف:
Centurea shmidi یسلول آپوپتوز در رده یبر مهار رشد و القا MCF-7 سرطان پستان انجام شد. 

 های ردهحاصل از کشت  های سلولآپوپتوز در  یو القا یمهار رشد سلول زانيمطالعه م نیادر  :یبررس روش
و  MTT های روش ی وسيله به دیکوزايگل نيناستيمختلف اسپ های غلظتبا  ماريپس از ت MCF-7 یسلول

 .قرار گرفت بررسی مورد یتومتریفلوسا
 دیبتا گلوکوز-O-7-نيناستياسپ بيساعته با ترک 48 ماريبعد از ت MTTحاصل از آزمون  جیبر طبق نتا :ها افتهی

آپوپتوز با  یحاصل از بررس جینتا (.>05/0P) گردیدمشاهده  یسلول ريتکث دار معنیبا گروه کنترل مهار  اسيدر ق
سرطان  MCF-7 سلولی ی ردهدر  اآپوپتوز ر دار معنی شکل به یديمشتق فالونوئ ،نشان داد یتومتریروش فلوسا

 (.>05/0P) دهد می شیپستان افزا
 های سلولبر مهار رشد  دار معنی یاثر مهار دیبتا گلوکوز-O-7-نيناستياسپ یديمشتق فالونوئ :یريگ جهينت

ستان پمان سرطان ربرای د یآن می تواند به عنوان یک ترکيب .کند میآپوپتوز را القا  نيداشته و همچن یسرطان
 يشنهاد شود.پ

 
 .یسلول یتيسيتوتوکسيس ،سرطان پستان ،آپوپتوز ،ديفالونوئ کليدی: یها واژه
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دو ساله که  یاهیباشد، گ یگل گندم م اهانیگ نیا 

آن  یها و برگ باشد یچهارگوش م ی  ساقه یدارا

که شامل  باشند یبرگ م بدون دم دوتا دوتامتقابل 

 یاست و در انتها یبه صورت لیما دیسف ی ها گل

. در شوند یظاهر م یگروه طور بهگل دهنده،  ی شاخه

 کی ن،یتروسنتوریماده ار %1در حدود  هایگ نیا

وجود دارد. در گذشته از  رهیقند و غ یکم د،یکوزیگل

 کننده خشکو  کننده پاکمسهل،  عنوان به اهیگ نیا

دماغ،  هیتنق یبرا اهیگ نی. عصاره اکردند یاستفاده م

 نه،یاز س یتنفس، اخالط خون یاعصاب، صرع، سخت

انسداد کبد و  خروج صفرا و زردآب و باز شدن لیتسه

 (.3نافع است ) اریطحال بس

 سمیمکان یتن برون یبررس هدف بامطالعه  نیا

 بی، ترکدیبتا گلوکوز -O-7-نیناستیاسپ بیاثر ترک

گل گندم گونه  اهیاز گ جداشده یدیفالونوئ

Centurea shmidi  مرگ  ایبر القاء آپوپتوز 

پستان، رده  یسرطان های در سلول شده یزری برنامه

MCF-7 است. شده  یطراح 

 

 :یبررس روش
دیبتاگلوکوز-O-7-نیناستیاسپبیترکیهیته

Centurea shmidiاهیازگ

 بیترک دیبتا گلوکوز -O-7-نیناستیاسپ

  زانیخالص به م باًیتقرکه  باشد یم یفالونول

 اهیگ یاز اندام هوائ HPLC قیاز طر گرم یلیم 10

Centurea shmidi ،)مرکز  اهشگیآزما در )آستراسه

 با و  جداشدهاصفهان  ییعلوم دارو قاتیتحق

با  سهیو با مقا یسنج فیط و یدستگاه یها روش

 با  C-NMRو  H-NMR قیس از طرنرفر بیترک

  دیبتا گلوکوز -O-7-نیناستیاسپ ینام علم

(spinacetin 7-O-β-D-glucopyranosideدر مقا )سهی 

 .(4) (1ماره شتصویر ) شدساختار  نییتع سنبا رفر

 

 
 Centurea shmidiاز گياه  جداشده دیگلوکوز بتا-O-7-نيناستياسپترکيب : 1شماره  تصویر

 

1 یها داده
H-NMR: 

1
H-NMR (400 MHz, Dioxane D) δ: 3.4-3.7 (Gloucose-H-2״- H-6״), 3.85 (3H, s, OMe-3׳), 3) 3.94H, s, 

OMe-6), 5.11 (1H, d, J=7.6, Glucose-H-1״), 6.83 (1H, s, H-8), 6.98 (1H, d, J=8.4, H-5׳), 1) 7.76H, dd, 

J=2, J=8.4, H-67.87,(׳ (1H, d, J=1.6, H-2׳). 

13 یها داده
C-NMR: 

13
C-NMR (100MHz, Dioxane D) δ: 55.3 (OMe-3׳), 60.0 (OMe-6), 61.3(C-6''), 69.6(C-4''), 73.5(C-2''), 

77.1(C-3''), 77.3(C-5''), 93.9(C-8), 100.8(C-1''), 105.5(C-10), 110.9(C-5'), 115.3(C-2'), 121.8(C-6'), 

122.7(C-6'), 132.5(C-6), 136.2 (C-3), 146.4(C-3'), 147.1(C-4'), 145.5(C-9), 151.6(C-5), 152.2(C-2), 

156.4(C-7), 146.1 (C-4). 
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یسلولکشت

 از  MCF-7به نام  نهیسرطان س یسلول رده

  یو در فالسک ها هیته رانیتور اپاس تویانست یبانک سلول

 شگاهیآماده به آزما صورت به( T-25) یمربع متر یسانت 25

 RPMI-1640کشت  طیدر مح ها سلول. دیمنتقل گرد

موالر  یلیم 2 گوساله، نیسرم جن %10 ی)محتو

در  واحد 100 ،کربناتیب تریدر ل گرم 2 ن،یگلوتام

 تریل یلیمدر  گرم یلیم 100و  نیلیس یپن تریل یلیم

 %5 طیبا شرا CO2سولفات( در انکوباتور  سنیاسترپتوما

درجه  37 یمرطوب و دما یهوا %95کربن و  دیاکس ید

 ازنظرروزانه  ها سلولگراد کشت داده شد.  یسانت

 کنترل  یو قارچ ییایباکتر یو آلودگ یمورفولوژ

در  ها آنکشت  طیمح بار کی روز 3تا  2و هر  شدند یم

 دنی. در صورت رسشد یم ضیتعو ناریهود الم ریز

 یسلول ریاز تکث یناش %85 یهر فالسک به باال تراکم

 ریکه در ز قیطر نی. به اشدند یمفالسک ها پاساژ داده 

سپس به آن  شده یخال ها سلولکشت  طیمح ناریهود الم

پس  گردد یماضافه  لیاستر نیپسیرمحلول ت تریل یلیم 2

 شده هیتخل نیپسیتر محلول قهیدق 2 یال 1از گذشت زمان 

قرار  CO2در انکوباتور  قهیدق 5مدت  یو فالسک ها برا

از کف  ها سلولاز مشاهده جدا شدن  پس داده شدند.

معکوس فالسک را به  کروسکوپیم لهیوس بهفالسک 

و  اضافه تکش طیمنتقل کرده و به آن مح ناریهود الم

 میتقس دیجد یفالسک ها نیب ها سلول تیدرنها

 (.5) دندیگرد

MTTبااستفادهازروشیتیسیتوتوکسیسیبررس

 23 -کلوآرتیس بیبا ترک ها سلول ماریت جهت

 یا خانه 96 یها تیاول از پل ید 25و  3-( انسی)س

هزار  5 تهی( با دانستریکرولیم 200حجم هر چاهک آن )

)حجم هر  یا خانه 6 یها تیو پل تریل یلیمسلول در 

سلول در  هزار 500 تهی( با دانستریل یلیم 3چاهک آن 

 ها آن یسلول تراکمکه  یاستفاده شد. فالسک ها تریل یلیم

نموده و پس از شمارش  نهیپسیاست را تر دهیرس %85به 

را با تعداد مناسب به هر  ها سلولالم نئوبار  لهیوس به یسلول

  یها تیاز پل MTTچاهک اضافه و جهت انجام تست 

 بیترک یها غلظتور منظ نیخانه استفاده شد. به هم 96

 رکروموالیم 1،10،25،50،100،200 املرا ش نظر مورد

و به  چاهک اضافه 3هر غلظت به  یو برا هیته

کشت کامل و حالل  طیمح صرفاًشاهد  یها چاهک

. پس دندیساعت انکوبه گرد 48اضافه و سپس به مدت 

با  ها سلول ماریساعت از ت 48شدن زمان  یاز سپر

را از انکوباتور خارج کرده و به  تی، پلنظر مورد بیترک

 MTT گاز محلول رن تریکرولیم 20 تیهر چاهک پل

( اضافه PBSدر  تریل یلیمبر  گرم یلیم 5/0 یینها)غلظت 

 گراد یسانتدرجه  37 یساعت در دما 4شد و به مدت 

را از  تی. سپس پلدیگرد ینگهدار CO2در انکوباتور 

چاهک با کشت هر  طیانکوباتور خارج کرده و مح

خارج شد و سپس به هر چاهک  دقت بهسرنگ و سوزن 

 (DMSO) دیسولفوکسا لیمت یاز محلول د تریلکرویم 200

 طول. سپس جذب محلول هر چاهک در دیاضافه گرد

قرائت شد.  دریر زاینانومتر توسط دستگاه اال 570 موج 

زنده از نسبت جذب هر چاهک نسبت  یها سلولدرصد 

 (.5آمد ) ه دستببه جذب چاهک شاهد 

یتومتریالقاءآپوپتوزتوسطروشفلوسایبررس

 القاشده ینوع مرگ سلول نییتع منظور به

 توسط روش MCF-7 یآپوپتوز و نکروز( در رده سلول)

 Annexin V-FITC/PI یزیآم رنگاز روش  یتومتریفلوسا

 3×105تست، تعداد  نیانجام ا ی. برادیاستفاده گرد

شد و بعد از  ختهیر یا خانه 6 تیسلول در هر چاهک پل

 ها چاهکبه کف  ها سلول ساعت انکوبه شدن، 24

 23 -کلوآرتیس مختلف یها غلظت سپس متصل شدند.

. دیاول به هر چاهک اضافه گرد ید 25و  3-( انسی)س

توسط  دهیچسب یها سلولساعت،  48 از گذشتپس 

  کندهاسکرپر از کف پلیت  لهیوس بهو  نیپسیمحلول تر

 یکشت در دما طیشناور در مح یها سلولهمراه و  شده

 دقیقه سانتریفوژ 10مدت  بهدور  500 و گراد یسانتدرجه  4

از جدا شسته شدند. بعد  سرد PBS با محلول و سپس

 تریکرولیم 400 ها نمونه، به هریک از ها سلولنمودن 

 یدر دما قهیدق 30 ها نمونهمحلول بافر اتصال اضافه شد. 
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شدند و  ینگهدار کیتار طیدر مح رادگ یسانتدرجه  4

اضافه  کیبه هر  Annexin V-FITC/PIسپس محلول 

 18-24در دمای  یدقیقه نگهدار 15بعد از  ها سلول. دیگرد

و دور از نور، توسط فلوسایتومتر مورد  گراد یسانت درجه

 (.6،5قرائت قرار گرفتند )

بر اساس  یپوتنس نییتع یبرا یآمار محاسبات

 یآمار سهیاکسل و مقا افزار نرمبا استفاده از  IC50پارامتر 

با  ها داده سهیانجام شد و مقا SPSS افزار نرمبا کمک 

دانت  یبیدر آزمون تعق ANOVA انسیوار زیروش آنال

(Dunnet test صورت گرفت و )05/0P< عنوان به 

 شیدر نظر گرفته شد. هر آزما یدار یمعنشاخص تفاوت 

تحت عنوان  ها دادهانجام شد. همه مستقل سه مرتبه  طور به

 شدند. انیب انحراف معیار ±میانگین 

 

 :ها افتهی
MCF-7یسلولردهریبرمهارتکثریتأث

در مهار  دیبتا گلوکوز -O-7-نیناستیاسپ اثر

سرطان پستان انسان با استفاده  MCF-7 یسلولرده  ریتکث

درصد زنده ماندن  تیدرنهاشد.  یبررس MTTاز روش 

  نیا  بهآن به دست آمد.  مختلف یها غلظتدر  اه سلول

 یها غلظت ریتأث نظر تحت مورد یها سلولکه  بیترت

 قرار گرفتند و ( کروموالریم 1-200) بیمتفاوت ترک

 ونیزمان انکوباس انیساعت انکوبه شدند. پس از پا 48

 کروموالریم 1 در غلظت بیترک نینشان دادند که ا جینتا

وابسته  صورت به را داری یکاهش معنبا کنترل  سهیدر مقا

بر اساس  جینتا .(>05/0P)است به غلظت نشان داده 

بقا در  زانیمشاهد )به گروه  نسبت ها سلول یدرصد بقا

 نیانگیم صورت و بهدر نظر گرفته شد(  %100گروه شاهد 

 زیآنال است. شده  ارائهبا کنترل  سهیدر مقا ارمعی انحراف ±

 one-way ANOVA (Dunnett test) قیبه طر ها داده

ما  جینتا نیهمچناست.  دار یمعن >05/0P انجام شد و

 یرده سلول %50رشد  مهارکنندهنشان داد که غلظت 

IC50 3/6±5/42 مهارکنندهغلظت  که  یحال در .باشد یم 

 عنوان به نیسیداکسوروب یبرا IC50 یرده سلول %50رشد 

 باشد یم کروموالرمی 88/0±11/0استاندارد  یدارو

 (.2ماره شتصویر )

 

 

بر روی رشد رده Centurea shmidiاز گياه  جداشده دیگلوکوز بتا -O-7-نيناستياسپاثر ماده  :2 شماره تصویر

 MCF-7سلولی 

شد. نتایج بر اساس  یریگ اندازه MTTها به کمک روش  درصد زنده ماندن سلول و ساعت تیمار شدند 48ها به مدت  سلول
 (P** ، :01/0>P :*** ،001/0>P<05/0*: (؛ است شده  ارائهدرصد  صورت بهمقایسه با کنترل  حراف معیار دران ±میانگین 

 باشد. می دار یمعن
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MCF-7یدرردهسلولیآپوپتوزیهاسلولیبرفراوانریتأث

 زانیم توان ینم MTTبا استفاده از روش 

کرد. روش  نییرا تع یآپوپتوز و نوع مرگ سلول

با استفاده  توان یاست که با آن م یروش یتومتریفلوسا

هدف  نی( به اannexin/V/PIدوگانه ) یزیآم رنگاز 

مشاهده  3ماره شتصویر که در  همانطور. افتی  دست

 مورد آزمون در همه  یدر رده سلول شود یم

( از کروموالریم 100و  10، 1) مطالعه مورد های غلظت

در القاء آپوپتوز در  یدار یمعن ریتأث یدیماده فالونوئ

 (.>05/0P. )شود یمشاهده م با گروه کنترل سهیمقا

 کروموالریم 100القاء آپوپتوز در غلظت  زانیم نیباالتر

آپوپتوز  دهپدی ها سلول %66مشاهده شد که در 

غلظت مورد آزمون که  نیدر کمتر و مشاهده شد

 دهیدپ ها سلول %14بود، در  کروموالریم 1غلظت 

آپوپتوز در  زانیمکه  یاهده شد. در حالآپوپتوز مش

گرفت  جهینت توان یم درمجموعبود.  %6/3گروه کنترل 

وابسته به غلظت در  صورت بهالقاء آپوپتوز  زانیکه م

 MCF-7 یولدر رده سل نظر مورد بیحضور ترک

 است. افتهی  شیافزا

 

 

 Centurea shmidiاز گياه  جداشده دیگلوکوز بتا -O-7-نيناستياسپترکيب  القای آپوپتوز توسط :3شماره  تصویر

 سرطان پستان MCF-7بر رده سلولی 

اثر  دار یمعن صورت به ها غلظتدر برخی از  و ساعت تیمار شدند 48به مدت  نظر موردمختلف ترکیب  یها غلظتبا  ها سلول
 باشد. می دار یمعن (P** ، :01/0>P :*** ،001/0>P<05/0*: (؛ مشاهده شد آپوپتوزی وابسته به دوز
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 :بحث
در  آمده  دست  به جینتا بر اساسمطالعه  نیا در

 کمتر از  های مشخص شد که در غلظت MTTتست 

 مهار رشد  یبر رو یدار یمعن ریتأثموالر کرویم 10

 با گروه کنترل  سهیدر مقا MCF-7 های سلول

 در غلظت  یاثر مهار نیشتریب و (<05/0Pندارد )

 ه شد.موالر مشاهدکرویم 200

 آمده  دست  به جیبا نتا یدر هماهنگ جینتا نیا در

 یسلول تیسم یو همکاران بر رو Le Bailتوسط 

  MCF-7 یرده سلول یبر رو یدیفالونوئ باتیترک

 باتیکه ترک دهد یمنشان  ی(. مطالعات قبل7است )

  یرو لیدروکسیبا دارا بودن گروه ه یدیفالونوئ

 یرده سلول یرو کیتوتوکسی، اثرات سا6 تیموقع

MCF-7 ( 9،8دارند.) مطالعات نشان  یبرخ نیهمچن

با دارا بودن گروه  یدیفالونوئ باتیکه ترک دهد یم

 یرو کیتوتوکسیاثرات سا ،6 تیموقع یرو لیدروکسیه

آروماتاز و  میمهار آنز سمیبا مکان MCF-7 یرده سلول

 (.7-9) اند دادهنشان  کیاستروژن یالقاء اثرات آنت

 شنهادیموضوع پ نیا قیدق یجهت بررس لحا  نیا با

فوق  میآنز یجداگانه رو باتیترک نی، اثر اگردد یم

 گردد. یبررس

 کیتوتوکسیاثر س یاز روش بررس استفاده مورد در

آپوپتوز و نوع  زانیم توان ینم MTTبا استفاده از روش 

 یروش یتومتریکرد. روش فلوسا نییرا تع یمرگ سلول

دوگانه  یزیآم رنگبا استفاده از  توان یاست که با آن م

(annexin/V/PIبه ا )در رده افتی  دستهدف  نی .

بتا  -O-7-نیناستیاسپ مادهمورد آزمون از  یسلول

 یدروکسیههگزا -4' و 3' ،6، 5 ،3مشتقات از  دیگلوکوز

  مشاهده ها بر مهار رشد سلول یدار یمعن ریتأث فالونول

لقاء آپوپتوز در ا زانیم نیباالتر و (>05/0P) شود می

 ها سلول %66مشاهده شد که در  کروموالریم 100غلظت 

 .دیآپوپتوز مشاهده گرد دهپدی

 

 :یریگ جهینت
 دیفالونوئ ،نمود دیأیتمطالعه  نیحاصل از ا جینتا

اثرات  یدارا Centurea shmidiاز  شده  استخراج

 نیبوده و همچن MCF-7 های سلول ریبر تکث یمهار

 .گردد یمزبور م یسلول یها ردهوز در آپوپت یباعث القا

 شتریب in vitroو  in vivoمطالعات ، انجام جهت  نیبد

 دیمشتقات فالونوئ گریو د یلسلو گرید یها رده یرو

در  لیآپوپتوز دخ یها سمیمکان جهت مشخص نمودن

 یوکارها ساز گریکاسپازها و د رینظ یمرگ سلول

 یدرمان باتیترک ارائه تاًینهاآپوپتوز و  یدر القا ریدرگ

در درمان سرطان پستان  یساز  یتجار تیقابل با یاهیگ

 .گردد یم شنهادیپ
 

 :و قدردانی تشکر
مسلم فالح به  یآقا نامه انیپامقاله، از  نیا

اخذ  یبرا 193111و با کد اخالق  193111شماره 

 یاز دانشگاه علوم پزشک یداروساز یمدرک دکتر

 یگاه علوم پزشکو از دانش شده استخراجاصفهان، 

 یسپاسگزار تشانیاصفهان و شهرکرد به خاطر حما

 .دنمای یم

 

 بع:منا
1. Christensen LA, Finch RA, Booker AJ, Vasquez KM. Targeting oncogenes to improve breast 

cancer chemotherapy. Cancer Res. 2006; 66(8): 4089-94. 

2. Li Y, Li D, Yuan S, Wang Z, Tang F, Nie R, et al. Embelin-induced MCF-7 breast cancer cell 

apoptosis and blockade of MCF-7 cells in the G2/M phase via the mitochondrial pathway. 

Oncol Lett. 2013; 5(3): 1005-9. 

3. Mirheydar H. Maaref-e-Giahi. Vol 2. Tehran: Daftare Nasher Farhange Eslami Pub. 1995, 

pp: 44-56. [Persian] 



 1397/ مهر و آبان 4، شماره 20م پزشکی شهرکرد/ دوره مجله دانشگاه علو

31 

4. Olennikov D, Chirikova N, Kashchenko N. Spinacetin, A New Caffeoylglycoside, and Other 

Phenolic Compounds from Gnaphalium uliginosum. Chem. Nat. Compd. 2015; 51(6): 1085-90. 

5. Baniadam S, Rahiminejad MR, Ghannadian M, Saeidi H, Ayatollahi AM, Aghaei M. 

Cycloartane Triterpenoids from Euphorbia Macrostegia with their Cytotoxicity against MDA-

MB48 and MCF-7 Cancer Cell Lines. Iran J Pharm Res. 2014; 13(1): 135-41. 

6. Aghaei M, Yazdiniapour Z, Ghanadian M, Zolfaghari B, Lanzotti V, Mirsafaee V. Obtusifoliol 

related steroids from Euphorbia sogdiana with cell growth inhibitory activity and apoptotic effects 

on breast cancer cells (MCF-7 and MDA-MB231). Steroids. 2016; 115: 90-7. 

7. Le Bail JC, Varnat F, Nicolas JC, Habrioux G. Estrogenic and antiproliferative activities on 

MCF-7 human breast cancer cells by flavonoids. Cancer Lett. 1998; 130(1-2): 209-16. 

8. So FV, Guthrie N, Chambers AF, Carroll KK. Inhibition of proliferation of estrogen receptor-

positive MCF-7 human breast cancer cells by flavonoids in the presence and absence of excess 

estrogen. Cancer Lett. 1997; 112(2): 127-33. 

9. Po LS, Chen ZY, Tsang DS, Leung LK. Baicalein and genistein display differential actions on 

estrogen receptor (ER) transactivation and apoptosis in MCF-7 cells. Cancer Lett. 2002; 187(1-2): 

33-40. 



Journal of Shahrekord University of Medical Sciences      

(J Shahrekord Univ Med Sci) 2018; 20(4): 25-32.                                              Original article 

32 

Cite this article as: Aghaei M, Ghanadian SM, Fallah M, Solimani Dehkordi E. Evaluation 

of spinacetin 7-O-β-D-glucopyranoside in the induction of apoptosis in breast cancer cell line 

MCF-7. J Shahrekord Univ Med Sci. 2018; 20(4): 25-32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*
Corresponding author: 

Pharmacognosy Dept., Pharmaceutical Sciences Research Center, Isfahan University of Medical 

Sciences, Isfahan, I.R. Iran. Tel: 00989103167326, E-mail: ghannadian@pharm.mui.ac.ir 

Evaluation of spinacetin 7-O-β-D-glucopyranoside in the induction of 

apoptosis in breast cancer cell line MCF-7 

 
Aghaei M

1
, Ghanadian SM

2*
, Fallah M

2
, Solimani Dehkordi E

3 

1
Clinical Biochemistry Dept., Pharmaceutical Sciences Research Center, Isfahan University of 

Medical Sciences, Isfahan, I.R. Iran; 
2
Pharmacognosy Dept., Pharmaceutical Sciences Research 

Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, I.R. Iran; 
3
Medical Plants Research 

Center, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, I.R. Iran. 
Received: 4/Jul/2017           Accepted: 8/Nov/2017 

 

Background and aims: This study was aimed to evaluate the effect of spinacetin 7-O-β-D-

glucopyranoside, a flanovid compound separated from Centurea shmidi against MCF-7 breast 

cancer cell line and its effect on apoptosis induction. 

Methods: In this study, the inhibition rate of cell growth and induction of apoptosis in MCF-7 

cell culture cells after treatment with different concentrations of spinostine glycoside was studied 

by MTT and flow cytometry. 

Results: According to the results of MTT test, after 48 hours treatment with spinostin-7-O- β-D-

glucoside, a significant inhibition in cell proliferation was observed compared to the control 

group (P <0.05). The results of the study of apoptosis in the flow cytometry assay showed that 

the derived flavonoid increased significantly the apoptosis in MCF-7 breast cancer cell line 

(P<0.05). 

Conclusion: The derived flavonoid of spinacetin-7-O-β-D-glucopyranoside significantly 

inhibited MCF-7 proliferation and induced apoptosis. So, it could be suggested as a compound 

for breast cancer therapy. 
 
Keywords: Flavonoids, Apoptosis, Breast cancer, Cell cytotoxicities. 


