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کورکومین (مستخرج از زردچوبه) و اثرات درمانی آن

آرزو خسروجردی ،1کاظم مشایخی ،2هادی زارع

مرزونی*3

 .1گروه ایمونولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 .2کمیته تحقیقات دانشجویی ،گروه ایمونولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
 .3مرکز تحقیقات ایمنولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.

چکیده
زمینه و هدف :استفاده از داروهای گیاهی در سالهای اخیر رو به افزایش است .بنابراین تالش برای بازنگری و احیای این داروهای
قدیمی امری منطقی است و شناخت مکانیسم فعالیت آنها میتواند منجر به شکل گیری و پذیرش درمانهای جدید برای بسیاری
از بیماریها شود .کورکومین مهمترین جزء تشکیل دهنده زرد چوبه است .هدف از این مقاله ،مرور خواص ضد التهابی و ضد
میکروبی کورکومین و معرفی آن به عنوان یک مولکول درمانی است.
روش بررسی :در این مطالعه مروری 121 ،مقاله حاصل از جستجو در منابع الکترونیکی و کتابخانه ایِ معتبر ،نظیر،Pubmed
 Magiran ،Iranmedex ،DOA SID ،WOS ،Science Direct ،Medlineو موتور جستجوگر Google Scholar
استفاده شد .که در آن ها کورکومین (زردچوبه) را از جنبه های مختلف درمانی مورد بررسی قرار داده بودند ،تدوین شده است.
یافته ها :مطالعات انجام شده نشان دهنده پاسخ های درمانی کارآمد سیستم ایمنی در برابر عوامل التهابی و عفونی با کمک
کورکومین می باشد .از مشکالت بیان شده در مصرف خوراکی کورکومین ،انحالل بسیار کم در آب و زیست فراهمی پایین آن است
که باعث جذب ضعیف از دستگاه گوارش ،متابولیزه شدن سریع و حذف آن از سیستم گردش خون می باشد.
نتیجه گیری :بر اساس نتایج این مطالعه مروری ،کورکومین دارای خواص ضد التهابی ،ضد میکروبی ،ضد ویروسی و ضد انگلی
بسیار کارآمدی می باشد .با این وجود ،زیست فراهمی پایین این ماده خواص درمانی آن را محدود کرده است .امروزه مکانیسم های
متعددی برای افزایش این در دسترس بودن زیستی پیشنهاد شده است که می تواند جذب این ماده را بهبود بخشد.
کلمات کلیدی :کورکومین ،زردچوبه ،التهاب ،عفونت ،سیستم ایمنی
نویسنده مسئول :هادی زارع مرزونی
آدرس :ایران ،مشهد ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ایمیلZaremh931@mums.ac.ir :
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مقدمه

ترکیبات زرد چوبه

زردچوبه ) (Turmericکه در زبان هندی Haldi

زردچوبه از طیف وسیعی از مواد شیمیایی گیاهی

نامیده میشود ،پودر ریزوم خشک شده گیاه Curcuma

تشکیل شده است که از جمله آنها میتوان از کورکومین،

 Longaاست .این گیاه ،گیاهی پایا از خانواده زنجبیل

دی متوکسی کورکومین ،بیس دی متوکسی کورکومین،

) (Gingerبوده و ارتفاعی حدود  09تا  159سانتی متر

کورکومنول ،کورکومول تترا هیدرو کورکومین ،تورمرین،

دارد و پوشیده از برگهای بلند و نوک تیز و گلهای زرد

تورمرونز و تورمرونول نام برد.

شیپوری است .ریزوم این گیاه بسیار با ارزش است و به طور

مهمترین مواد تشکیل دهنده زردچوبه ،کورکومینوئید ها

گسترده در کشورهای آسیایی مانند هند ،چین و دیگر

هستند که رنگ زرد زردچوبه را نیز ایجاد میکنند .مهمترین

کشورها کشت میشود .قدمت استفاده از این گیاه به عنوان

کورکومینوئیدی که بیشترین خواص درمانی زردچوبه را به

مکمل غذایی و یا مولکولی درمانی به بیش از  5999سال

آن نسبت میدهند ،کورکومین است که اولین بار در سال

میرسد .اولین بار در قرن  ،13تجار عرب ،زردچوبه را به

 1115از زردچوبه استخراج و در سال  1019فرمول

اروپاییها معرفی کردند .این ادویه به دلیل رنگ و مزهاش،

مولکولی

فرمول

در اروپا به زعفران هندی شهرت یافت و بعدها به همراه

مولکولی  C21H20O6و با نام شیمیایی Diferuloyl

سایر ادویهها به عنوان ادویه کاری به اروپا عرضه شد (2و.)1

 Methaneمهمترین مولکول جدا شده از گیاهان است که

از زرد چوبه به طور معمول به عنوان ادویه و رنگ

در سالهای اخیر تحقیقات بسیاری بر روی آن انجام شده

خوراکی استفاده میشود اما امروزه این گیاه در صنایع رنگ

است ( .)4این مولکول به طور ذاتی هیدروفوبیک بوده و در

و دارو نیز جایگاه خوبی کسب کرده است .قرنهاست در

آب حل نمیشود اما در موادی همچون دی متیل

طب هند و چین از این ماده به عنوان یک ضد التهاب در

سولفوکسید ،استون ،اتانول و روغن حل میشود .در زردچوبه

درمان قلنج ،دندان درد ،درد قفسه سینه ،زردی ،بی

حدود  3-1درصد کورکومین (بسته به فصل کشت) وجود

اشتهایی و مشکالت قاعدگی استفاده میشود ( .)3در طب

دارد ،اگرچه در سایر گونههای گیاهی نیز مقادیری از

آیورودا از این ماده برای درمان طیف گسترده ای از

کورکومین یافت میشود (.)3

آن

کشف

شد.

کورکومین

با

بیماریها از جمله روماتیسم ،بدن درد ،بیماریهای پوستی،

در برخی کشورهای آسیایی روزانه هر فرد 199 mg

کرمهای روده ،اسهال ،تب ،بیماریهای کبدی ،سوء هاضمه

زردچوبه مصرف میکند ( )5و در یک مطالعه ی کارآزمایی

و یبوست استفاده میشود .مصرف خوراکی زردچوبه به

بالینی نیز نشان داده شده است که انسان به دوزی در حدود

عنوان ضد نفخ و ادرار آور و مصرف موضعی آن به عنوان ضد

 12g/dayاز کورکومین تحمل دارد (.)6

تورم ،ضد درد و برای درمان کبودی ،رگ به رگ شدگی،

در تحقیقات و مطالعات مختلف ،خواص ضد عفونی

سینوزیت و بیماریهای مختلف پوستی توصیه میشود.

کنندگی (1و ،)7ضد التهاب ( )0و آنتی اکسیدانتی ()19

مصرف آن همراه با چای یا شیر داغ به عنوان یک درمان

زردچوبه قرنهاست مورد توجه قرار گرفته است و توسط

خانگی برای بهبود گلودرد ،سرفه و سرماخوردگی استفاده

علوم امروزی نیز اثبات شده است و به عنوان یک درمان

میشود(.)3-1

مکمل برای آلزایمر ( ،)11دیابت ( ،)12آسم ( ،)13زخم
معده ( )14و غیره مطرح شده است .خاصیت ضد سرطانی
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یافته ها

بالینی و محیط کشت سلولی انجام یافته و همچنان

یافته های حاصل از مرور مقاالت به چند بخش

مکانیسم های مؤثر آن ها در درمان این بیماری در حال

کورکومین و التهاب ،کورکومین و درمان بیماریهای مزمن،

بررسی است .با توجه به این موارد ،بررسی های پایه ای در

خاصیت ضد باکتریایی کورکومین ،خاصیت ضد ویروسی

جهت شناسایی خواص این گیاه از زوایای مختلف بسیار

کورکومین ،خاصیت ضد انگلی کورکومین و فراهمی زیستی

ضروری به نظر رسیده می رسد .بنابراین هدف از انجام این

تقسیم و به شرح زیر بیان می شود:

مطالعه ی مروری ،بررسی خواص ضد التهابی ،ضد میکروبی،
.1کورکومین و التهاب

ضد ویروسی و ضد انگلی کورکومین و معرفی آن به عنوان

یافته های علمی نشان می دهند که اغلب بیماری های

یک مولکول درمانی می باشد.

مزمن به دلیل عدم تنظیم التهاب بوجود می آیند .بنابراین،
روش بررسی

یافتن مواد با خاصیت ضدالتهابی کارا و امن یک چالش

این مطالعه از نوع پژوهش ها ی مروری نقلی

واقعی در پزشکی مدرن است .تا به امروز استروئیدها احتماالً

( )Narativeمی باشد .جهت یافتن مقاالت انگلیسی از

بهترین مواد ضدالتهابی شناخته شده به شمار میآیند اما

طریق جستجو در منابع اطالعی مثل ،Pubmed

مصرف آن ها با عوارض جانبی فراوانی همراه است .عالوه بر

 WOS ،Science Direct ،Medlineو  DOAو برای

استروئیدها ،چندین داروی ضدالتهابی غیر استروئیدی

یافتن مقاالت فارسی از منابع اطالعاتی ،SID

) )NSAIDsدر قرنهای گذشته کشف شدهاند از جمله

 Magiran ،Iranmedexو متور جستجوگر Google

سالسیالت ها ،ایبوپروفن ،فنیل بوتازون ،دیکلوفناک،

 Scholarاستفاده شد .جستجو مقاالت اصیل (اورجینال)

ایندومتاسین و ناپروکسن ،اما تجربه این سالها نشان داده

در بازه زمانی  1005تا  2915با کلید واژه های انگلیس

است که مصرف اغلب این داروها نیز عوارض جانبی جدی بر

Curcumin,
Turmeric,
Inflammation,
 Infection, Imuune systemو کلید واژه های فارسی

جای خواهد گذاشت برای مثال مصرف اغلب مهارکننده های
سیکلواکسیژنازها ( )COXibsبا عوارض قلبی-عروقی همراه

کورکومین ،زردچوبه ،التهاب ،عفونت ،سیستم ایمنی صورت

است ( .)3بنابراین نیاز به مواد ضد التهاب کاراتر و امن تر به

پذیرفته است .برای جستجوی ترکیبی ،از کلمات ربط ،and

شدت احساس میشود .شواهد زیادی نشان می دهد که

 Plusاستفاده شده است .در جستجوی اولیه به  574مقاله

کورکومین دارای خواص ضد التهابی است (.)0

پیدا شده که از بین آن ها  121مقاله ای که به صورت

امروزه مکانیسمهای مختلفی برای خاصیت ضد التهابی

اختصاصی در مورد خواص ضد التهابی ،ضد میکروبی ،ضد

کورکومین مطرح شده است از جمله:

ویروسی و ضد انگلی کورکومین و فراهمی زیستی آن و

 NF-κBفاکتور نسخه برداری است که به صورت

همچنین معرفی آن به عنوان یک مولکول درمانی بود ،مورد

متصل به مهار کننده  IKβو به شکل غیر فعال درون

استفاده قرار گرفت .اعتبار سنجی هر مقاله بر اساس گروه

سیتوپالسم سلول وجود دارد .تحریک سایتوکاینی باعث

نویسندگان مقاله ،میزان ارجاعات و میزان ایندکس و IF

فعال شدن  IKβکیناز ( )IKKمیشود IKK .نیز با

مجله ها بود.

فسفریله کردن  IKβسبب جدا شدن این مهار کننده از
 NF-κBمیشود IKβ .فسفریله شده به یوبی کوینین
3
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متصل شده و تجزیه میشود .در حالی که  NF-κBبه

کموکاین های مختلف میشود (11و .)20-36به عالوه

داخل هسته منتقل شده و از ژنهای مختلفی رونویسی

کورکومین بر بیان مولکولهای اتصالی سطح سلول نیز تأثیر

میکند که مهمترین آنها ژنهای مربوط به سایتوکاین های

میگذارد (37و.)17

التهابی و آنزیم های دخیل در التهاب هستند .کورکومین با

خاصیت ضد التهابی کورکومین توجه دانشمندان

اتصال به  ،IKKآن را غیر فعال کرده و از فسفریله شدن و

مختلفی را به خود جلب کرده است .آنها تالش میکنند تا

در نتیجه جداشدن  IKβجلوگیری میکند .به این ترتیب

از این خاصیت کورکومین برای درمان بیماریها و اختالالت

تولید  mRNAی کلیه سایتوکاین ها و مولکولهای ناشی

مختلف ناشی از التهاب از جمله آسم (34و ،)11زخم معده

از اتصال  NF-κBبه  DNAمتوقف میشود (17و -25

( ،)14دیابت ( ،)27بیماریهای مرتبط با چاقی (،)35

 .)23از دیگر مکانیسم های کورکومین در مهار NF-κB

برطرف کردن التهاب بعد از پرتودرمانی (36و ،)13حفظ

افزایش بیان هیستون داستیالزها است .هیستون داستیالز

پیوند ( ،)41-43ترمیم زخم ( )31-49و  ...استفاده کنند.

سبب داستیله شدن هیستون ها و اتصال هیستون به

که در این مقاله ،به طور مختصر در مورد برخی از آنها

 DNAمیشود که منجر به مهار اتصال  NF-κBبه

توضیح داده خواهد شد.

 DNAمیشود (27و .)26در واقع کورکومین با مهار NF-

 .2کورکومین و درمان بیماریهای مزمن

 κBاز ایجاد التهاب جلوگیری میکند.
در حالت طبیعی ،تحریک التهابی سیستم ایمنی ،سبب



بیماریهای کبدی

فعال شدن کینازهای تنظیم شده با سیگنال خارج سلولی

کورکومین و کاپساسین (ماده مؤثر فلفل قرمز) میتوانند

( ERK1و  )ERK2میشود که سبب فسفریله شدن

سطح لیپید پراکسیداز را درکبد کاهش داده و از

فسفولیپاز  )PLA2( A2و فعال شدن آن میگردد.

اکسیداسیون  LDLجلوگیری کنند .به عالوه میتوانند

فسفولیپاز  A2به کمک  Ca2+خود را به غشای شبکه

سطح آنزیم های سرمی از جمله آالنین آمینو ترانسفراز،

آندوپالسمی رسانده و فسفولیپید غشایی را شکسته و اسید

آسپارتات آمینو ترانسفراز و الکتات دهیدروژناز را که در

آرشیدونیک تولید میکند .این اسید با قرار گرفتن در یکی

طول التهاب کبد افزایش یافته اند ،کاهش دهند (.)47

از دو مسیر سیکلواکسیژناز و یا لیپواکسیژناز به

انجام آزمایشات کارآزمایی بالینی نشان داده است

پروستاگالندین و یا لوکوترین تبدیل میشود که نتیجه آن

کورکومین میتواند آنزیمهای کبدی را که در بیماریهای

بروز التهاب و ایجاد درد است .کورکومین این فرایند را در

مختلف افزایش مییابند به سطح نرمال برگرداند (.)22

نقاط مختلفی متوقف میکند برای مثال با اتصال به ERK



از فسفریله شدن  PLA2جلوگیری میکند ،با مهار NF-

بیماریهای کلیوی
از کورکومین به منظور برطرف کردن التهاب ناشی از

 κBتولید سیکلواکسیژناز  )COX2( 2را متوقف میسازد

سیس پالتین در کلیه نیز استفاده شده است در این مطالعه

( )21و با اتصال به جایگاه فعال آنزیمهای سیکلواکسیژناز و

نشان داده شد که تیمار با کورکومین به صورت وابسته به

لیپواکسیژناز آنها را غیر فعال میکند ( )21و این چنین

دوز می تواند سبب حفظ عملکرد کلیه ،کاهش

عالوه بر کاهش التهاب سبب کاهش درد نیز میشود .مهار

پراکسیداسیون لیپید و افزایش سطح گلوتاتیون و افزایش

تولید سایتوکاین های  TNF.α ،IL8 ،IL6 ،IL1و

فعالیت سوپر اکسید دیسموتاز و کاتاالز شود و کورکومین را
4
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به عنوان یک درمان مکمل در نفروتوکسیتی ناشی از

مقاله مروری

ماده میتواند سبب بهبود التهاب و فیبروز بافت ریه بعد از
پرتو درمانی نیز شود (.)32

سیس پالتین پیشنهاد میکند ( )41تحقیقات متعددی بر

امروزه بیان میشود خاصیت ضد التهابی داروهایی که از

مؤثر بودن کورکومین در درمان نفروتوکسیتی کلیوی تاکید

کورکومین تخلیص میشود در مقایسه با کورکومین و

دارند ( 59و .)40

دگزامتازون به مراتب بیشتر است (.)50

به عالوه کورکومین میتواند به شدت کراتین خون،



پروتئین ادرار ،اسکلروز سگمنتال و اتساع مجاری ادراری را

التهابات مزمن

در رت های نفروکتومایز شده کاهش دهد .این ماده میتواند

مطالعات نشان میدهد کورکومین میتواند التهابات

با مهار  NF-κBالتهاب را کاهش داده و از رد پیوند مزمن

ناشی از عمل جراحی را کاهش دهد ( )44به عالوه این ماده

کلیه بکاهد ( .)51کورکومین با مهار  COX2 ،COX1و

همانند ایبوپروفن سطح  CRPو سایتوکاین های التهاب زا

مهار فعالیت  PLA2میتواند در درمان بیماریهای مزمن

از جمله  IL.1β, TNF.αرا که در طول التهاب مزمن

کلیوی نیز مؤثر باشد ( )52و با مهار ترشح  IL.8وMCP1

افزایش یافتهاند ،کاهش دهد ( .)45نشان داده شده است که

سبب سرکوب التهاب در کلیه شود (.)53

کورکومین با کاهش بیان سایتوکاین های التهاب زا از جمله

کورکومین با مهار مسیر  Nrf-2و تعدیل کردن فعالیت

 IL.1β ,IL6و  TNFαسبب کاهش التهاب و تب در

گلوتاتیون پراکسیداز و مالون دی آلدئید از التهاب ،استرس

خرگوشها میشود بعالوه در این تحقیق نشان داده شده

اکسیداتیو و فیبروز کلیوی در کلیه پیوند شده میکاهد

است که کورکومین میتواند رادیکالهای هیدروکسیل و

(.)54

پروستاگالندین  )PGE2( 2را نیز کاهش دهد (.)46

 آسم و التهاب مجاری هوایی

دیابت و بیماریهای مرتبط با چاقی
دیابت یک وضعیت پیش التهابی است و در مقاالت

از بیماریهای التهابی که امروزه به شدت مورد توجه

زیادی نشان داده شده است که سایتوکاین های التهاب زای

قرار گرفته است بیماریهای مربوط به التهاب مجاری هوایی

مونوسیتی در بیماران مبتال به دیابت افزایش مییابد .اما

بویژه آسم است .کورکومین با کاهش فعالیت  iNOSدر

کورکومین اتصال  NF-κBبه  DNAو تولید سایتوکاین

سلولهای بافت ریه سبب کاهش  NOمیشود ،به عالوه با

های التهابی را سرکوب میکند .به عبارت دیگر اثرات قند

کاهش سایتوکاین های التهاب زا و کموکاین ها از تجمع

باال را بر تولید سایتوکاین های التهابی از منوسیتها یا

ائوزینوفیل ها در مجاری هوایی جلوگیری میکند ( 55و 57

تغییرات اپی ژنتیک بر روی  NF-κBرا کاهش میدهند .در

و  .)51تحقیقات نشان میدهد کورکومین منجر به کاهش

نتیجه از آن جایی که کورکومین التهاب رگ ها را نیز کم

 IL17Aو افزایش  IL10شده که نتیجه آن مهار

میکند ممکن است از عوارض دیابت جلوگیری کند (.)27

سلولهای  Th17و افزایش سلولهای  Tregاست .با توجه

به عالوه نشان داده شده است اکسیداتیو استرس ناشی

به عملکرد کورکومین ،در بسیاری از مقاالت کورکومین به

از سایتوکاین های التهابی منجر به مرگ سلول های جزایری

عنوان یک داروی مکمل برای درمان آسم پیشنهاد شده

در پانکراس در  in vitroمیشود بنابراین مواد آنتی

است ( .)13کورکومین میتواند با مهار التهاب در مجاری

اکسیدانتی ممکن است از آسیب ایجاد شده جلوگیری کند.

هوایی از سرطانی شدن ریه نیز جلوگیری کند ( .)56این

مشخص شده است که کورکومین با مهار  NF-κBاز مرگ
5
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 بیماری التهابی روده IBD

و از دست رفتن عملکرد سلولهای جزایر النگرهانس
جلوگیری میکند (.)12

از کورکومین به منظور بهبود التهاب در بیماری IBD

چاقی یک وضعیت التهابی است که با دیابت نوع دو،

نیز استفاده شده است .نتیجه این تحقیق بهبود عالئم در

آترواسکلروزیس ،سرطان و دیگر بیماریهای مزمن مرتبط

تمام بیماران تیمار شده با کورکومین بوده است ( .)65در

است .نتایج به دست آمده نشان میدهند ،کورکومین با مهار

تحقیق صورت گرفته بر روی رت های مبتال به کولیت نشان

فاکتورهای نسخه بردار  STAT3 ،NF-κBو Wnt/beta

داده شده است که کورکومین با کاهش بیان ژن

 cateninو افزایش بیان  PPARو فعال سازی مسیر

های TLR4 MYD88و  NF-κBدر بافت ملتهب،

 Nrf2منجر به کاهش بیان آدیپوکین ها و افزایش بیان

التهاب را مهار کرده و عالئم را بهبود می بخشد ( .)66به

آدیپونکتین میشود و میتواند التهاب ناشی از چاقی را

عالوه نشان داده شده است که کورکومین به شدت تعداد

کاهش دهد ( )62به عالوه کورکومین ورود ماکروفاژ ها به

 Tregرا در بافت ملتهب روده کوچک افزایش داده و سبب

بافت سفید چربی را کاهش و تولید آدیپونکتین را افزایش

مهار سایتوکاین های التهاب زا و افزایش  IL10میشود که

میدهد .خوراندن کورکومین به موشهای چاق و دیابتی

برای کاهش التهاب و بهبود عالئم بسیار مناسب است (.)67

منجر به بهبود اختالالت متابولیکی و التهاب مرتبط با چاقی

نتایج به دست آمده از سایر تحقیقات نیز مؤثر بودن

و کنترل قند در موشهای مبتال به دیابت نوع دو میشود

کورکومین را در درمان بیماری التهاب روده تأیید میکنند

( .)69بعالوه کورکومین میتواند منجر به کاهش التهاب در

(60و.)61

بافت سفید چربی ویسرال و به طور کلی کاهش وزن در
موشها شود (.)19

 بیماریهای قلبی عروقی

در بیماری دیابت به دلیل کاهش توانایی بدن در از بین

کورکومین میتواند با کاهش آدم و گرانولوماتوز در کبد

بردن رادیکالهای آزاد و افزایش بیان مولکولهای التهاب زا

و قلب از آسیبهای کبدی و نکروز قلبی بکاهد و سبب

از جمله  VEGF ،IL.1βو  NF-κBآسیب های مختلفی

بهبود عالئم بافتی در کبد و قلب میشود (.)79

از جمله آسیب به شبکه چشم امکان پذیر است ،نتایج
 آلزایمر

تحقیقات نشان میدهد که کورکومین با شکستن رادیکال

بیماری آلزایمر یک پاسخ التهابی مزمن سیستم عصبی

های آزاد و مهار تولید مولکولهای التهاب زا از پیشرفت

مرکزی است .در آلزایمر ( )ADآسیبهای اکسیداتیو

آسیب شبکه چشم نیز جلوگیری میکند (.)61

شدیدی اتفاق میافتد بنابراین آنتی اکسیدانت ها میتوانند

 التهاب مفاصل

نورونها را از سمیت  βآمیلوئید ها محافظت کنند .تحقیقات

سرکوب بیان ژنهای دخیل در التهاب COX, MMP

بر روی آنتی اکسیدانت های مختلف نشان داد که کورکومین

 (LOX, VEGF,و کاهش  IL.1βدر مدل استئوآرتریت

بسیار بیشتر از ویتامین  Eپتانسیل شکستن رادیکالهای

( ) 63توسط کورکومین که منجر به مهار التهاب مفاصل میشود،

آزاد را دارد و به عالوه از مغز در برابر پراکسیداسیون لیپیدها

کورکومین را به عنوان یک مکمل درمانی برای استئو آرتریت

محافظت میکند و رادیکالهای ناشی از  NOرا میشکند

پیشنهاد میکند (.)64

( .)71به عالوه نشان داده شده است که کورکومین به
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سطح سلولهای  CD4+و  CD8+از افزایش تکثیر و ترشح

صورت وابسته به دوز میتواند پروتئینهای اکسیداتیو و
 IL1βرا در مغز موشها کاهش دهد و سبب کاهش مارکر

سایتوکاین توسط این سلولها جلوگیری کند (.)77

آستروستیک β، GFAPآمیلوئید های محلول و غیر محلول

کورکومین با کاهش بیان  IL.1 ,IL.6التهاب پوست را

و پالکهای انباشته شده میشود (.)11

کاهش داده و میتواند سطح  TCRƔδرا در پوست افزایش

 بیماریهای خود ایمنی

دهد در حالی که ترشح  IL.23را کاهش میدهد .سلول

لنفوسیت های  Tخاطره ای از نوع اجرایی )  CCR7-و

های ایمنی  TCRƔδاز انواع سلول های  Tمی باشند که

 )CD45RO+نقش مهمی در بیماریهای خود ایمنی

گیرنده های سطح سلولی آنها زنجیره های گلیکوپروتینی از

چون آرتریت روماتوئید و مالتیپل اسکلروزیس دارند.

نوع گاما دلتا می باشد سلول های  Tوجود در اپیتلیال

تحقیقات نشان میدهند که کورکومین با بلوکه کردن

پوستی معموالً از این نوع هستند .معموالً پاسخ های ایمنی و

کانالهای  KV1.3که در سطح این سلولها وجود دارد

التهاب زایی پوستی ،توسط سلول های  TCRƔδشروع

میتواند فعالیت و ترشح  IFNƔرا مهار کند ( .)72از طرفی

شود .این یافته نشان میدهد که کورکومین میتواند سطح

با توجه به اهمیت بیان محرکهای لمفوسیت  Bدر

 TCRƔδرا به صورت غیر وابسته به  IL.23افزایش دهد و

پاتوژنزیس و پیشرفت بیماریهای خود ایمن نشان داده شده

در درمان بیماریهای پوستی خود ایمن مؤثر باشد (.)74

است ،کورکومین میتواند بیان فاکتور نسخه بردار  Blysرا

.3

کاهش داده و سبب بهبود عالئم شود ( .)73با توجه به این
نتایح از کورکومین به عنوان یک مولکول هدف برای درمان

خاصیت ضد باکتریایی کورکومین
کورکومین عالوه برخواص ضد التهابی ،دارای خواص ضد

برخی از بیماریهای خود ایمنی استفاده شده است.

میکروبی نیز می باشد که تعدادی از این خواص به صورت

در مطالعه ای که بر روی رت های مبتال به میوکاردیت

شماتیک در شکل 2آورده شده است و در اینجا به برخی از

خودایمن انجام گرفته شده است ،نشان داده شد که

این خواص اشاره خواهد شد.

کورکومین با مهار فاکتورهای نسخه بردار  GATA4و

 هلیکو باکتر پیلوری

 NF-κBالتهاب کاردیاک را کاهش میدهد و به شدت
عملکرد قلب را بهبود میبخشد (.)75

نتایج حاصل از بررسی اثر کورکومین بر روی گونه های

مالتیپل اسکلروزیس از دیگر بیماریهای خودایمنی

مختلف از هلیکو باکتر پیلوری نشان داده است که این ماده

است که اثر کورکومین بر درمان آن مورد آزمایش قرار

میتواند در رنجی بین

 5-59سبب مهار رشد

گرفته است .نتایج تحقیقات بیان میکند که کورکومین

باکتری شود (70و .)71کورکومین میتواند با کاهش فعالیت

ترشح  IL.12را کاهش ( )76و ترشح  IL.10را افزایش

 NF-κBو جلوگیری از نشت ماکرومولکول های التهاب زا

میدهد که نتیجه آن مهار ترشح سایتوکاین های  TH1و

التهاب ناشی از هلیکو باکتر پیلوری را کاهش دهد ( 11و

بهبود عالئم مالتیپل اسکلروزیس میشود ( .)29به عالوه

 .)19اگرچه کورکومین در غلظت های غیرکشنده نمیتواند

کورکومین میتواند با کاهش بیان  TLR2 ,TLR9در

از اتصال هلیکو باکتر به سلولهای اپیتلیال جلوگیری کند
اما سبب کاهش بیان سیستئین دآمیناز توسط باکتری
7
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میشود ( .)12به عالوه کورکومین به صورت وابسته به

را در سلولهای آلوده به کالمیدیا را مهار کرده و در درمان

دوز میتواند بیان ماتریکس متالو پروتئاز  3و  0را در سلول

التهاب اترواسکلروزیس ناشی از کالمیدیا پنومونیه مؤثر باشد

های اپیتلیال آلوده به هلیکوباکتر سرکوب کند و از این نظر

(.)01

حتی از درمان سه گانه رایج نیز موفق تر خواهد بود (.)13
مصرف کورکومین بدون مصرف آنتی بیوتیک نمیتواند منجر

.4

 پاپیلوما ویروس )(HPV

به حذف این باکتری شود اما با توجه به اثرات کورکومین
امید است از این ماده به عنوان درمانی کمکی برای کاهش

کورکومین با مهار انتقال  NF-κBبه داخل هسته و

التهاب معده ناشی از هلیکو باکتر استفاده کرد (.)14


خاصیت ضد ویروسی کورکومین

کاهش بیان ژنهای انکوژن پاپیلوما ویروس ( )HPVو به
عالوه القای آپاپتوز در سلولهای آلوده به ویروس HPV

اشیرشیاکلی ()E.coli

میتواند از بروز سرطان سرویکس ناشی از پاپیلوما ویروس

کورکومین با مهار تشکیل فاکتور  FTsZاز رشد و

جلوگیری کند ( .)02از دیگر مکانیسمهای بیان شده برای

تقسیم باکتری  E.coliجلوگیری میکند ( )15و در غلظتی

خاصیت ضد سرطانی کورکومین ،سرکوب انکوپروتئین های

 1از طریق کاهش بیان ژن blaTEM-1

 HPVو افزایش بیان ژنهای سرکوب کننده تومور مانند

پاسخهای  SOSناشی از  levofloxacinرا در E.coli

 P53است ( .)03در تحقیقی از کرمها و کپسولهای حاوی

مهار میکند ( .)16در سال Kastuyama,Y 2919

کورکومین برای درمان  217زن مبتال به  HPVاستفاده

توانست از طریق مهندسی ژنتیک  17کورکومینوئید غیر

شده است که نتایج آن پاکسازی ویروس در بیش از 19

طبیعی را به کمک  E.coliسنتز کند (.)17

درصد موارد و کاهش خارش و سوزش واژینال در این خانم

معادل



ها است (.)04
استافیلو کوکوس اورئوس

کورکومین در غلظتهایی بین

 ویروس نقص ایمنی اکتسابی انسانی) (HIV
125-259

کورکومین به طور وابسته به دوز ،توانایی مهار

میتواند از رشد  19گونه مختلف از استافیلوکوکوس اورئوس

پروتئاز  HIV1و  HIV2را دارد ( .)05به عالوه کورکومین

های مقاوم به  Methicilinجلوگیری کند به عالوه مخلوط

میتواند فعالیت اینتگراز ویروس  HIVرا نیز مهار سازد

کوکومین با هر یک از آنتی بیوتیک ها از جمله

( .)06کورکومین از طریق اشغال جایگاه فعال آنزیم های

Oxacillin,
Ampicillin,
Ciprofloxacin,
 Norfloxacinمیتواند غلظتهای مهاری رشد باکتری

پروتئاز و اینتگراز ویروس فعالیت آن ها را متوقف میکند
( .)07به عالوه میتواند سبب افزایش سطح نیتریک اکساید

( )MICآنها را کاهش دهد ( .)11به عالوه بیان شده است

و کاهش سطح آنیونهای سوپراکسید شود ( .)01مصرف

که کورکومین میتواند آسیب حاد ریوی ناشی از

کورکومین به همراه داروی  IDVمیتواند سبب کاهش

استافیلوکوکوس اورئوس را کاهش دهد (.)09


شدید لود ویروس شود ( .)00نانوکورکومین ها با بلوکه
کردن سنتز  cDNAویروس در ناحیه  gagاز همانند سازی

کالمیدیا

 DNAویروس جلوگیری میکند ( .)191نتایج تحقیقات

نتایج تحقیقات نشان میدهد که کورکومین به مراتب
بهتر از برخی آنتی بیوتیک ها میتواند فرایند انفجار تنفسی
8
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نشان میدهد کورکومین برای درمان اسهال ناشی از

فالسیپاریوم مهار فعالیت هیستون استیل ترانسفراز در این

HIVمناسب بوده است (.)199
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انگل است ( .)115به عالوه بیان میشود تیمار موشهای
آلوده به پالسمودیوم برقی سبب حذف سریع پارازیت از

هپاتیت  BوC
کورکومین میتواند از طریق کاهش  PGC-1αسبب

خون میشود اما نمیتواند پارازیت پنهان شده در کبد و

مهار همانند سازی ویروس هپاتیت  Bشود ( )192به عالوه

طحال را برطرف کند و سطح زیرکالس های مختلف  IgGرا

با سرکوب مسیر  Akt-SREBP-1میتواند مانع همانند

نیز افزایش میدهد ( .)116در تحقیقات صورت گرفته از

سازی ویروس هپاتیت  Cشود ( .)193کورکومین میتواند

مخلوط کورکومین و β-Artemisininبه عنوان درمانی

با مهار تولید سایتوکاین های التهاب زا ( TNFαو  )IL6از

امید بخش برای بیماری ماالریا یاد میشود (.)117

بروز هپاتیت جلوگیری کند ( )194-196و سبب کاهش

تمام این نتایج خاصیت ضد التهابی و آنتی میکروبیال

التهاب کبد میشود ( .)197از طرفی کورکومین میتواند از

کورکومین را تصدیق میکند و کورکومین را به یک مکمل

طریق اثر بر سیالیت پوشش ویروس هپاتیت  Cاز ورود آن

درمانی مناسب برای بیماریهای ناشی از التهاب و برخی

به کبد جلوگیری میکند (.)191

عفونتها معرفی کرده است.

 .5خاصیت ضد انگلی کورکومین
 لیشمانیا

 .6فراهمی زیستی

کورکومین میتواند یک مهار کننده  DNAتوپوایزومراز

با وجود تمام اثرات مفید درمانی کورکومین به دلیل

 ǀبرای لیشمانیا دونووانی ) (L.donovaniباشد (.)119

انحالل کم آن در آب ،فراهمی زیستی این ماده پایین است.

کورکومین با مهار نیتریک اکساید ،سوپراکسید و پراکسی
نیتریت

از

پروماستیگوت

ها

و

این ماده جذب ضعیفی از راه خوراکی دارد و به سرعت

آماستیگوت

متابولیزه شده و از سیستم گردش خون حذف میشود .برای

های  L.donovaniو پروماستیگوت های گونه لیشمانیا

رفع این مشکالت راه های مختلفی بررسی شده است .یکی

ماژور ) (L.majorمحافظت میکند ( .)111اما در برخی

از این راه ها استفاده از فلفل به عنوان همراه (ادجوان –

مطالعات بیان شده است که کورکومین با افزایش سطح

 )Adjuvantاست .نتایج ،حاکی از افزایش حدود دو برابر

کلسیم داخل سلولی و القای  ROSمنجر به مرگ سلول

جذب کورکومین در کنار مصرف فلفل است ( .)111عالوه بر

های آلودده به  L.donovaniمیشود و از کورکومین به

فلفل از کیتوزان و آلبومین نیز به عنوان حاملین طبیعی

عنوان یک ماده ضد لیشمانیا نام میبرد (.)112

کورکومین استفاده شده است .در این تحقیق که از رت های

 ماالریا

مدل آرتریت روماتوئید استفاده شده است ،نشان داده شد

نشان داده شده است که مخلوط کورکومین

که میکروسفر های زیست تخریب پذیر کورکومین در

و  Artemisininمیتواند سبب از بین رفتن پالسمودیوم

مقایسه با کورکومین خوراکی و یا کورکومین تزریقی به

فالسیپاریوم شود به عالوه تیمار موشهای آلوده به

ساب کوتانئوس در بهبود عالئم موفق تر بودهاند (.)110

پالسمودیوم برقی با مخلوط کورکومین و Artemisinin

استفاده از نانو ذره های حاوی کورکومین از دیگر روش های

مانع از عود مجدد بیماری میشود ( 114و  .)113بیان

افزایش فراهمی زیستی برای کورکومین است ( )129برای

میشود که مکانیسم عمل کورکومین در مهار پالسمودیوم

مثال در مطالعه ای که از نانو ذرات حاوی کورکومین
9
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استفاده شده بود ،مشخص شد که تیمار سلول های

کورکومین بر سلول های سرطانی است .برای مثال در بیشتر

توموری که با  59µmنانو ذرات حاوی کورکومین به مدت

سلول های درمان شده با کورکومین مولکول های غشایی

 41ساعت ،بسیار اثربخش بوده و تکثیر سلول های سرطانی

آپاپتوززا از جمله  BCL2افزایش مییابد اما در مورد

به شدت کاهش یافت .مهمترین ویژگی این نانو ذرات حاوی

کارسینوم مری این مولکول ها دیده نمی شود (.)121

کورکومین این است که تنها بر روی تکثیر سلول های

نتیجه گیری

سرطانی اثر گذاشته و بر سلول های اپی تلیالی سالم بی اثر

کورکومین ماده مؤثره موجود در زردچوبه است که

هستند ،این موضوع احتماالً به الگوی انتقال پیام که در

خواص درمانی آن سال ها ست مورد توجه دانشمندان قرار

سرطان ها در مقایسه با سلولهای سالم شدت دارد بر

گرفته است .بر اساس نتایج این مطالعه مروری ،کورکومین

میگردد .نانوکورکومین ها سطح بیان مولکول های کمک

خواص ضد التهابی ،ضد میکروبی ،ضد ویروسی و ضد انگلی

تحریکی  CD86را در سلول های دندریتیک افزایش می

بسیار کارآمد داشته و در درمان برخی از بیماری های مزمن

دهد و به سمت بلوغ می برد اما بر پروفایل سایتوکاینی

بسیار مفید می باشد .عالوه بر آن کورکومین دارای خواص

سلول های دندریتیک تأثیری ندارد و سبب القای آپاپتوز در

ضد سرطانی است .با این وجود ،زیست فراهمی پایین این

سلول های دندریتیک نیز نمی شود .ایمن بودن و تحمل این

ماده خواص درمانی آن را محدود کرده است .امروزه

دارو توسط آزمایشات بالینی اثبات شده است ( .)121با

مکانیسم های متعددی برای افزایش این زیست فراهمی

وجود این که نانوپارتیکل ها سبب القای آپاپتوز در سلول

پیشنهاد شده است که می تواند جذب این ماده را بهبود

های متنوعی از جمله سرطان پانکراس میشود اما بر رده

بخشد.

های سلولی سرطانی مری تأثیری نداشته و این موضوع
احتماالً نشان دهنده ی وجود مکانیسم های متنوع
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Abstract
Background & Objective: The application of herbal medicine has been rising in recent years.
Therefore, it is logical to revise and revive these traditional drugs while identifying their mechanisms of
action can result in developing new treatments for many diseases. Curcumin is the most important
component of Turmeric with numerous therapeutic properties. We aimed to review the anti-inflammatory
and anti-microbial properties of Curcumin and introduce it as a therapeutic molecule in the present article.
Methods: In this review, 121 articles were selected from authenticated electronic resources and scientific
library databases such as Pubmed, Medline, Sciencedirect, WOS, DOAJ, SID, Iranmedex, Magiran and
Google Scholar search engine in which Curcumin (Turmeric) had been evaluated as a therapeutic
molecule from differeny aspects.
Results: Our findings from the literature revealed that immune responses against infectious and
inflammatory factors could be fascilitated by Curcumin. However, the low solubility in water and
minimal bioavailability which may lead to poor absorbance from gastrointestinal tract, quick
metabolization and elimination from blood circulation are the most important problems during oral
consumption.
Conclusion: According to the results of the present review article, Curcumin possesses efficient antiinflammatory, anti-microbial, anti-viral and anti-parasitic properties. However, the low bioavailability of
this substance has limited its treatment properties. Nowadays, several mechanisms have been proposed to
increase the bioavailability which can improve its absorption.
Key words: Curcumin, Turmeric, Inflammation, Infection, Imuune system

Corresponding Author: Hadi Zare Marzouni
Address: Immunology Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
E-mail: Zaremh931@mums.ac.ir

21

