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ABSTRACT 

       Drug combination is often applied to increase the effectiveness of treatment for 

specific and severe illnesses, such as cancer. So far various approaches have been 

designed to identify the effects of  each drug when used in combination. Chou-

Talalay method can be considered as one of the most comprehensive methods for 

evaluating the combination of drugs. Plant metabolites have been very much 

considered as therapeutic agents due to diverse benefits that they have shown in the 

treatment of various diseases. Sesquiterpene Lactones (SLs) are a large group of 

these metabolites. Cynaropicrin is a SL which has shown a high capacity for 
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treating some human cancers in various studies. Esophageal cancer is one of the ten 

most common cancers in the world, and ESCC has a high incidence in Asia and 

also in the northern parts of Iran. In this study, the synergistic effect of cynaropicrin 

with paclitaxol anticancer drug were evaluated on KYSE30 human esophagal 

carcinoma cells, for the first time. The results show a very strong synergistic effect 

of cynaropicrin on paclitaxol. Applying this combination of drugs at clinical level 

may enhance the effectiveness of paclitaxel and reduce the dosage of  the drug used 

in patients. However further pre clinical studies are required to prove these effects.  
 

Keywords: drug combination, Chou-Talalay, synergism effect, plant metabolites, Sesquiterpene 

Lactone, Cynaropicrin, esophagal carcinoma ,paclitaxel, KYSE30 

 

 

 

 خالغَ

ی ىذم شرظان یُا افزایض ادرةخظی درىان در ةیياریی ُيزىان از دو یا چٍد دارو، ةا ُدف  در ةصیاری ىّاكع اشحفاده      

-روش چّ ،ُای زیادی ةرای طٍاشایی ادر داروُا ةر یکدیگر ظراصی طده اشث، در ایً ىیان گیرد. جاکٍّن روش غّرت ىی

دارویی، از ىیان ىّاد ةا خاغیث جرکیب داروُا داٌصث.  ادر ی ةررشی جریً روش ُا  در زىیٍَ دكیقجّان یکی از  جاالنی را ىی

اٌد ةصیار ىّرد  ُای ىخحهف ٌظان داده ُای ىحٍّغی کَ از خّد در زىیٍَ درىان ةیياری ُای گیاُی ةَ دنیم ویژگی ىحاةّنیث

یکی از جرکیتات ایً گروه  .ةاطٍد ُا ىی ُا گروه ةزرگی از ایً ىحاةّنیث الکحّن جرپً کّئی اٌد. شس جّزَ كرارگرفحَ

جّىّرُای اٌصاٌی از خّد ٌظان داده ةرخی ُض ُای ىخحهف، ظرفیث ةاالیی ةرای درىان در پژو کَةاطد  شیٍاروپیکریً ىی

طيانی  ٌّاصیدر از شرظان ىری   ESCC  ةاطد  ةروز ٌّع اشث. شرظان ىری یکی از ده شرظان طایع در شعش زِان ىی

ةرروی  جاکصّل پاکهی شرظان افزایی جرکیب شیٍاروپیکریً ةا داروی ضد شث. در ایً پژوُض ادر ُوا ایران ةصیار ةاال

افزایی ةصیار كّی شیٍاروپیکریً  ادر ُو ی . ٌحایر ٌظان دٍُدهىّرد شٍسض كرار گرفث KYSE30  ،ُای شرظاٌی ىری شهّل

جّاٌد ةاغخ جلّیث ادر و  در شعش ةانیٍی ىیشیٍاروپیکریً ةا ایً دارو  زىان ُوةاطد. ةَ کار ةردن  ىی جاکصّل پاکهیةر داروی 

ةانیٍی ةیظحر  کَ ةررشی ایً ادرات ٌیاز ةَ ىعانػات پیض طّد جاکصّل  پاکهی داروی طیيی درىاٌی ان ىػرف کاُض ىیز

 دارد.

جرپً الکحّن، شیٍارو پیکریً، شرظان ىری،  کّئی افزایی، ىحاةّنیث گیاُی، شس جرکیب دارو، چّ جاالنی، ادر ُو: کهيات کهیدی

 KYSE30،جاکصّل پاکهی

 

 ىلدىَ
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 ،ُای ویروشی غفٌّث [1] ُایی ىاٌٍد شرظان ةیياری در جرکیب داروُا اغهب ةرای دشحیاةی ةَ افزایض ادرةخظی درىان 

اٌحخاب دارو،  غالوه ةراشحفاده ىی طّد. غّاىم ىِو در جػییً ادرةخظی جرکیب دارویی  [2]دیاةث، آشو و اخحالالت انحِاةی 

ةاطد کَ  ىی دارویی شيیث کَ در ایً ىصیر وزّد داردچانظی ةاطد.  ىی آن ُا دوز، جّانی و ىدت زىان ىػرف جػییً

در  ىحػددی ىعانػاتُای گذطحَ،  در دَُث. اش دطّارطٍاخحی  آن ةَ دنیم پیچیدگی ذاجی طتکَ ُای زیصث ةیٍی  پیض

ةا ایً صال، ٍُّز جّافق كعػی در ىّرد  ةاطٍد. جػییً ىکاٌیصو ادر داروُا ةر یکدیگر ىی  ایً زىیٍَ غّرت گرفحَ کَ ىدغی

 1957وزّد ٌدارد. ةَ غٍّان ىذال، گهدیً و ىاٌحم در شال  افزایی، ادرات ىحلاةم و یا ادر ىسيّع یی ىذم ُوُا ىػاٌی واژه

، ُفث جػریف ىحفاوت از ایً اغعالصات ذکر کردٌد. در ایً زىیٍَ، ىتاٌی ٌظری کَ اىکان شٍسض دكیق و کيی از [3]

در شال  Loewe. گرچَ ىػرفی ىفِّم ایزوةّل جّشط [4] طحَ اشثجرکیتات دارویی را اىکان پذیر ىی شازد، وزّد ٌدا ادرات

، ىّرد كتّل واكع طد، اىا زٍتَ ُای ٌظری و غيهی [6] 1963در شال  Webbو ىفِّم ىضػّل کصری جّشط  [5] 1928

ىّرد اشحفاده كرار  یٍحیکی كتال جّشط ةرخی از ىضللانه شطیّ [7].ةّده اشث  ىعانػاتىصئهَ ُيچٍان ىّضّع ةصیاری از 

جاالنی،  -. پژوُظگران در روش چّ[8] گرفث، اىا ىضاشتات اغهب ةصیار پیچیده یا ىضدود ةَ ىّكػیث ُای خاغی ةّدٌد

جػییً کارةرد اٌد. در ایً روش، یک ظرح کهی جظخیػی ةرای  ه یٍحیکی را ةرای جسزیَ و جضهیم ىصئهَ اٌحخاب کردشرویکرد 

ُای جسرةی پیظٍِاد طده جا داروُای ركاةحی از ٌّع غیر ركاةحی جظخیع داده طٌّد و پاراىحرُایی کَ ىی جّاٌٍد ةَ ظّر  داده

ُای اخیر  در شال .[9] داروُا اشحفاده طٌّد، ةَ دشث آیٍد ىحلاةمافزایی یا ادر  ىصحلیو ةرای جسزیَ و جضهیم ادر ىسيّع، ُو

جّان ةَ در  ىیایً جرکیتات ىزایای از ُای گیاُی ایساد طده اشث.  ُای زیصحی ىحاةّنیث ر زىیٍَ فػانیثد زیادیی  غالكَ

جریً گروه  . یکی از ىِو[10] ادرات زاٌتی کيحر و ُيچٍیً كاةهیث جسزیَ زیصحی اطاره کرد ،دشحرس ةّدن، ارزان ةّدن

طاىم  SLsُای دارویی طٍاخحَ طده ةرای  . فػانیث[11] ةاطد ىی (SLs)ُا  الکحّن جرپً کّئی جرکیتات ظتیػی شس

الکحّن از ٌّع  جرپً کّئی . شیٍاروپیکریً یک شس[12] ةاطد ، ضد انحِاةی و ضد جّىّری ىیىیکروةیُای ضد  فػانیث

، ی، ضد شرظاٌیضد اٌگه خاغیث ،Cُپاجیث  ی غهیَضد ویروشخاغیث ىاٌٍد  ةصیار غانیخّاص دارویی  کَ گّآٌّنیده اشث

یکریً پکَ شیٍارو . ةا جّزَ ةَ ایً[13] ةَ ادتات رشیده اشث آنخّاص ضد انحِاةی ةرای و  NF-κβب شرکّخاغیث 

اشحفاده ةَ غٍّان دارو در  درخّةی  جّاٌایی ،از خّد ٌظان داده ُا شرظانةرخی پحاٌصیم ةاالیی در پیظگیری و درىان 

شرظان ىری در ىیان ده شرظان طایع در شراشر زِان  . [14]ةاطدجّاٌد داطحَ  ىی یُای اٌصاٌ پیظگیری یا درىان شرظان

طاىم: کارشیٍّىای شهّل شٍگفرطی  ىحفاوتُای پاجّنّژیک  شرظان در دو طکم اغهی ةا غهث ىظخع و ویژگیایً   [15]

جر  در آشیا ٌصتث ةَ کظّرُای اروپایی رایر ESCC. ٌّع [16] وزّد دارد (EAC)و آدٌّکارشیٍّىای ىری  (ESCC)ىری 

. در ایً [15] از طيال ىرکزی چیً ةَ شيث آشیای ىرکزی و جا طيال ایران اىحداد یافحَ اشث ESCCاشث. کيرةٍد 

کَ ةَ غّرت گصحرده و در شعش ةانیٍی  جاکصّل پاکهیافزایی دارویی ایً جرکیب ةا داروُای ضد شرظان  پژوُض ادر ُو

 ىضاشتَ طد. Chou-Talalayطّد ةا روش ادر ىیاٌَ  شرظان ىری اشحفاده ىیةرای درىان 

 

   کشت سلول
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کظث طده و در داخم اٌکّةاجّر  FBS %10 صاوی   RPMI-1640در ىضیط کظث  KYSE30 ُای در ایً پژوُض، شهّل

گراد رطد داده طدٌد. ایً رده شهّنی از اٌصحیحّ پاشحّر )جِران، ایران( جِیَ  درزَ شاٌحی 37و دىای   %5زّی   CO2 در

 طده ةّد.

 شٍسض ىیزان کظٍدگی

 10000ُا ةَ جػداد  شهّل جاکصّل، ةػد از جیيار ةا جرکیب پاکهی KYSE30ُای  ةَ ىٍظّر ةررشی ىیزان ىرگ و ىیر شهّل

ىیکروگرم   87/1و  75/3، 5/7، 15، 30ُای  شاغث ةػد غهظث 24ای کظث طده و  خاٌَ 96شهّل در ُر چاُک در ظروف 

شاغث پس از جیيار  72و  48،  24ُای  ُا ادر داده طد. شپس در زىان  جاکصّل جِیَ طده و ةر شهّل نیحر، از پاکهی ةر ىیهی

اضافَ کرده و ةػد از  MTTىیکرونیحر ىضهّل  20گیری طد.  ةَ ایً غّرت کَ درون ُر چاُک  ٌدازهُا ا ىیزان ىرگ شهّل

ىیکرونیحر  150ُا را جخهیَ کرده و داخم ُر چاُک  شاغث کَ ظروف در داخم اٌکّةاجّر ٌگِداری طدٌد، چاُک 4گذطث 

DMSO  اضافَ طد. در ٌِایث زذب ٌّری ةا دشحگاه ELISA reader ٌاٌّىحر خّاٌده طد. ةرای جضهیم  540در ظّل ىّج

َ در ىعانػكتال ایً شٍسض ةرای جرکیب شیٍاروپیکریً،  اشحفاده طد. Graphpad prism6 ُا از ٌظر آىاری از ٌرم افزار  داده

 داٌظگاه فردوشی ىظِد اٌسام طده اشث.در جّشط ُيیً گروه  ای

 افزایی دارویی ةررشی ادر ُو

(  ةا ٌرم افزار IC50طّد ) شاغث ىی 72و  48، 24ُا در  % شهّل50غهظحی از دارو کَ ةاغخ ىرگ ،  MTTپس از شٍسض

، ىرةّط ةَ جرکیب شیٍاروپیکریً در ایً زىیٍَ، ظی ىعانػَ كتهی اطار طده در ةخض ةاال ةَ دشث آىده IC50ىضاشتَ طد. 

جاکصّل در ایً شَ  پاکهی IC50شَ ةازه زىاٌی ةر ىضاشتَ طده ةرای شیٍاروپیکریً در  IC50(.  ٌصتث 1ةّد )زدول طياره 

جاکصّل ةا  پاکهی جاکصّل( ةَ غّرت ىیکروىّالرىضاشتَ طد جا ٌصتث داةث جرکیب پاکهی IC50شیٍاروپیکریً/  IC50ةازه )

یب ةر ُر دو ىاده، ةا رغایث ٌصتث داةث جرک IC50شیٍاروپیکریً ىظخع گردد. شپس دو غهظث ةاالجر و پاییً جر از  ىلادیر 

داةث  Biosoft, Cambridge, UK))افزار  جر جػییً گردید. شپس ةا اشحفاده از ٌرم صصب ىیکروىّالر، ةرای ٌحیسَ گیری دكیق

کَ ٌحایر  ٌد( ىضاشتَ طدDose Reduction Index: DRI( و ُيچٍیً داةث کاُض دوز )Combinatin Index:CIجرکیب )

 اغث ٌظان داده طده اشث.ش 74و  48, 24( ةرای 2آن در زدول طياره )

 

    ٌحایر

 g/mlµجاکصّل در شَ ةازه زىاٌی ةر صصب  ىضاشتَ طده ةرای شیٍاروپیکریً و پاکهی IC50 :( 1زدول طياره)

72h IC50 48h IC50 24h IC50           ترکیب 
13 19 30 Cynaropicrin 
4 6 8 Paclitaxol 
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 تاکسول در سو بازه زمانی محاسبو شده برای سیناروپیکرین و پاکلی  DRIو  CI :(2)زدول طياره

DRI pac DRI cin CI value      72h DRI pac DRI cin CI values 48h DRI pac DRI cin CI value      24h 

2.06222 2.53517         0.87937 IC50 2.94462 2.72682 0.70633 IC50 1.96020 1.93799 1.02615 IC50 

1.89610 2.31727 0.95894  IC75 2.94937 2.37788 0.75960  IC75 2.06963 1.93567 0 .9999 IC75 

1.64658      
 

1.99252 1.04572 IC90 2.95738 1.88920 0.82076 IC90   2.26742 
 

1.93178  0.97487 IC90 

1.58101 1.90772 1.10919 IC95 2.95969 1.76807 0.86746 IC95 2.32782 1.93066 0.95869 IC95 

 

 ةضخ

ةَ ادتات رشید. پس از چّ ىعانػات ةرای  2000ُای چّ و ُيکاران در شال  خاغیث ضدشرظاٌی شیٍاروپیکریً ةا پژوُض 

ُای دیگر جّشط افرادی چّن شانّادور، زوٌگ، ُا و ُيکاران اٌسام طد  ٌظان دادن ادر درىاٌی شیٍاروپیکریً ةر اٌّاع شرظان

ةروز ةاالی شرظان ىری در ایران و ىعانػَ ادر درىاٌی چظيگیر شیٍاروپیکریً  کَ ٌحایر ةصیارغانی و ىذتث ةّد. ةا جّزَ ةَ

جاکصّل کَ در درىان شرظان ىری  در شرظان، در ایً پژوُض ادر شیٍاروپیکریً در جرکیب ةا داروی ضد شرظان پاکهی

ةاطد، کَ  افزایی ىی در ُوی ا کيحر از یک، ٌظان دٍُده  CIجاالنی ةررشی طد. -طّد ةا روش ةصیار دكیق چّ اشحفاده ىی

افزایی ىظاُده طد. ةیظحریً ىیزان  جریً ادر ُو شاغث كّی 48ةاطد. در  جر ىی افزایی كّی جر ةیاٌگر ُو ُرچَ ىیزان آن پاییً

پژوُض و جضلیلات دیگری کَ در ةراةر ةَ دشث آىد.. ٌحایر ایً  3ٌیز ةرای ُر دو جرکیب در صدود  (DRI)جلّیث ادر 

جّاٌد زىیٍَ شاز  دُد کَ اشحفاده جرکیتی از داروُای ىّدر ىّزّد ىی ب داروُا اٌسام طده اشث، ٌظان ىیجرکیی  زىیٍَ

ایساد  ىحفاوجید ٌحایر ةصیار ٍجّاٌ در ایً زىیٍَ کَ ىی غّاىم جادیرگذارةاطد. از  یی چّن شرظان ُا ةیياریجر  ىّفقدرىان  

ُای  وارد کردن ىحاةّنیث ةَ ُای ىػحتر ةرای جرکیب و در درزَ دوم اشحفاده از روش ىی جّان ةَ  ، در درزَ اولکٍٍد

ُای ىحػدد ةَ  ُا ٌصتث ةَ داروُای شٍحزی در زىیٍَ چرا کَ ىزیث ایً ىحاةّنیث اطاره کرد؛گیاُی در ظرح ُای جرکیتی 

جرکیب  پژوُض ُایىیٍَ کظف دارو ةَ ُای ٍُگفث در ز جّان ةا اخحػاص ةخظی از ُزیٍَ ادتات رشیده اشث. ةٍاةرایً ىی

ادرات زاٌتی  ُيراه ةادرىان ىّدرجر  و ُيچٍیً دشحیاةی ةَ داروُا، ةَ ویژه داروُای گیاُی، ةاغخ غرفَ زّیی اكحػادی
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