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اثر ضد باکتریایی نانو ذرات کایتوزان بارگذاری شده با کورکومین

مقاله پژوهشی

ارزیابی اثر ضد باکتریایی نانو ذرات کایتوزان بارگذاری شده با کورکومین
میرزا علی مفضل جهرمی ،1هاجر رجایی ،2سید شرف الدین موسوی ،3مجید پیرستانی ،4مهدی فصیحی رامندی ،1کاظم احمدی،1
وحید شریف زاده پیوستی ،5زهیر محمد حسن ،2مهدی کمالی ،6رضا میرنژاد
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 -1مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا(...عج) ،تهران ،ایران.
 -2گروه ایمنیشناسی پزشکی ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
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چکیده
زمینه و هدف :نانو سامانههای رها کننده دارو ابزارهای قدرتمند درمانی میباشند .کورکومین ماده موثر زرد چوبه است و ویژگیهای ضد باکتریایی دارد .این ماده
در آب حل نمیشود .با استفاده از فناوری نانو میتوان کورکومین را در آب حل نمود .کایتوزان یک ماده طبیعی و زیست تخریب پذیر است و در ساخت نانو ذرات
ارزیابی قرار گرفت.
مواد و روشها :در این مطالعه نانو ذرات با استفاده از کایتوزان و نمک تری پلی فسفات ساخته شدند .کورکومین نیز در هنگام ساخت نانو ذرات در آن بارگذاری
شد .سپس نانو ذرات کایتوزان حاوی کورکومین به مدت سه روز جهت درمان پوست موشهای  BALB/cعفونی شده با استافیلوکوکوس اورئوس استفاده گردید.
در نهایت جهت ازریابی قدرت باکتریکشی این نانو-دارو سوسپانسیون پوست عفونی موشها در محیط کشت باکتریایی رشد داده شد.
نتایج :پراکندگی نوری پویا ،1بار نانو ذرات کایتوزان حاوی کورکومین را  7 ± 2میلی ولت مثبت و اندازه آنها را  160 ± 10نانومتر تعیین نمود .میکروسکوپ
الکترونی گذاره و میکروسکوپ نیروی اتمی نیز نشان دادند که نانو ذرات به شکل کروی میباشند .همچنین اندازهگیری جذب نوری با اسپکتروفوتومتر مشخص
نمود که  %75 ± 2از کورکومین در نانو ذرات کایتوزان بارگذاری شده است .کشت باکتریایی مشخص نمود که این نانو-دارو به صورت معنی داری سبب مهار رشد
باکتری استافیلوکوکوس اورئوس میگردد.
نتیجهگیری :مطالعه ما نشان داد که از نانو ذرات کایتوزان بارگذاری شده با کورکومین میتوان به عنوان یک عامل قدرتمند برای درمان عفونتهای پوستی
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حمل کننده دارو به کار میرود .در این مطالعه کورکومین در نانو ذرات کایتوزان بارگذاری گردید و نانو-داروی حاصل به عنوان یک عامل ضد باکتریایی مورد

باکتریایی استفاده نمود.

کلماتکلیدی :نانو ذرات ،کورکومین ،کایتوزان  ،استافیلوکوکوس اورئوس

با توجه به مقاومتهای دارویی باکتریها به آنتی بیوتیکها،
ساخت و بهینه سازی نانو سامانههای جهت انتقال دهنده دارو به
بافتهای هدف مورد توجه قرار گرفته است .نانو سامانههای حمل

کننده دارو دارای قابلیتهای مفیدی میباشند که پیش از تبدیل
شدن به ترکیب نانو-دارو آن ویژگیها را نداشتهاند .کورکومین
یک ماده فنولیک زرد رنگ طبیعی است که از ریشه گیاه
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 Curcuma longaبه دست میآید .ماده فعال کورکومین
diferuloylmethane
(1,7-bis-(4-hydroxy-3 )methoxyphenyl) hepta-1,6-diene-3,5-dioneمیباشد .این

ساخت نانو سامانههای رهاسازی دارو میباشد ( .)15 ،14در این
مطالعه کورکومین در نانو ذرات کایتوزان بارگذاری گردید و اثر
ضد میکروبی این نانو-دارو بر روی پوست موشهای عفونی شده
با باکتری استافیلوکوکوس اورئوس ارزیابی شد.

مواد و روشها
حیوانات ،مواد و دستگاهها :موشهای ماده نژاد  BALB/cبا

آماده سازی محلولها :جهت ساخت استوک کایتوزان ،یک
میلیگرم از کایتوزان در یک میلیلیتر آب مقطر اسیدی (= 5
 )pHبا ورتکس شدید حل شد .همچنین یک میلیگرم از نمک
تری پلی فسفات در یک میلیلیتر آب مقطر دو بار تقطیر حل
گردید .استوکها در فویل آلومینیومی پیچیده شد و در یخچال
در دمای  -4سانتیگراد نگهداری شدند .یک میلیگرم از
1

- Brain-heart infusion
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سن  8-6هفته و استافیلوکوکوس اورئوس ( )ATCC :25123از
موسسه پاستور تهران تهیه شدند و آزمایشهای حیوانی بر اساس
رهنمون کمیته اخالق پزشکی دانشگاه انجام پذیرفت .کورکومین،
کایتوزان و نمک تری پلی فسفات از شرکت سیگما تهیه شد
( .)Sigma, USAاسید کلریدریک ،دی متیل سولفوکساید ،محیط
لوریا-برتانی براث ( )LB-Brothآگار ،محیط کشت ،BHI2کتامین،
زایلیزین و توئین  80از شرکت مرک ( ،)Merck, Germanyآب
مقطر دو بار تقطیر از شرکت زالل ( ،)Zolal, Iranفالکون  15از
شرکت  ،)SPL, Korea( SPLفویل آلومینیومی نازک از شرکت
ظریف ( )Zarif, Iranو فیلتر آمیکون کات آف  100از شرکت
میلیپور ( )Millipore, Germanyتهیه شد .جهت اندازهگیری بار
و اندازه نانو ذرات از دستگاههای زتا آناالیزر ( )Malvern, UKو
برای اندازه گیری اندازه و تعیین شکل نانو ذرات از میکروسکوپ
الکترونی گذاره ((Zeiss EM900, Carl Zeiss AG, )TEM
) Germanyو میکروسکوپ نیروی اتمی (NVB-100, ( )AFM
 )Olympus, Japanاستفاده گردید .همچنین جهت ارزیابی
بارگذاری دارو از اسپکتروفتومتر ( Amersham Biosciences,
 )Uppsala, Swedenاستفاده شد .افزون بر این جهت کشت و
شمارش باکتریها از انکوباتور ( )Gallenkamp, UKو بیوفتومتر
( )Eppendorf, Germanyبهرهگیری شد.
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ماده در آب حل نمیشود ( .)1ترکیب ناخالص آن در زردچوبه به
عنوان رنگ دهنده و طعم دهنده در صنایع غذایی به کار میرود.
بارگذاری کورکومین در نانو ذرات قدرت ضد میکروبی آن را در
برابر اشرشیا کولی ،استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس
سوبتیلیس و قارچهای آسپرژیلوس نایجر ،پنیسیلیوم نوتاتوم و
ساکارومایسس سرویزیه افزایش داده است ( .)3 ،2همچنین از
کرکومین به عنوان یک آنتیبیوتیک بر ضد یرسینیا انتروکولیتیکا
و باسیلوس سرئوس استفاده شده است ( .)4کورکومین از راه
تاثیرگذاری بر مسیرهای جهشزایی ،بیان انکوژنها ،تنظیم چرخه
سلولی ،آپپتوز ،تومورزایی و متاستاز سبب مهار رشد تومورها می-
گردد ( . )5جهت بارز شدن آثار دارویی کورکومین در انسان،
میبایست روزانه  12تا  20گرم از آن مصرف شود ( .)6کورکومین
به نور حساس میباشد و نیمه عمر کمی دارد .همچنین در آب
حل نمیشود .بنابراین از فناوری نانو جهت افزایش پایداری و حل
پذیر نمودن آن در آب بهرهگیری شده است ( .)7نانو ذرات حمل
کننده دارو از موادی همچون؛ کایتوزان ،آلبومین ،پلی الکتیک
کوگلی کولیک اسید و پلی اتیلن گالیکول ساخته میشوند.
کایتوزان یک مولکول غیر سمی ،زیست تخریب پذیر ،زیست
سازگار و بیخطر است .کایتوزان یک موکو پلی ساکارید وابسته به
سلولز است که از دآسیله کردن کتین به دست میآید .کیتین نیز
یک پلی ساکارید طبیعی در دیواره قارچها ،حشرات ،اسکلت سخت
پوستان مانند پوسته میگو و خرچنگ است ( .)8فرآیند دآسیله
کردن کتین به وسیله جوشاندن پوسته میگو و خرچنگ در
هیدروکسید سدیم انجام میپذیرد ( .)10 ،1مطالعات نشان
دادهاند که کایتوزان میتواند سبب تقویت دستگاه ایمنی در
گیاهان و حیوانات گردد ( .)11این ماده در برابر آلوده شدن با
عوامل میکروبی مقاوم میباشد ( .)12 ،1کایتوزان به عنوان کاهش
دهنده کلسترول و شفا دهنده زخمها به کار رفته است .این ماده
به علت دارا بودن بار مثبت و قدرت اتصال به سطوح دارای بار
منفی جهت انتقال دارو و ژن به سلولهای هدف به کار میرود
( .)13با توجه به این ویژگیها ،کایتوزان یک نامزد مناسب جهت

صفحه 431

مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا | سال پنجم | شماره  | 1بهار 1314
صفحه 431

اثر ضد باکتریایی نانو ذرات کایتوزان بارگذاری شده با کورکومین

کورکومین در یک میلیلیتر دی متیل سولفوکساید حل شد.
سپس در میکروتیوبهای یک و نیم میلیلیتری الیکه گردید و
در  -20سانتیگراد نگهداری شد.
ساخت نانو ذرات کایتوزان حاوی کورکومین :ابتدا

ارزیابی اندازه و بار نانو-دارو  :جهت اندازهگیری بار و اندازه
نانو ذرات کایتوزان حاوی کورکومین یک میکرولیتر از آن در یک
میلی لیتر آب مقطر دوبار تقطیر حل شد و به دستگاه زتا آناالیزر
داده شد و جواب حاصل ثبت گردید.
با میکروسکوپ الکترونی گذاره و میکروسکوپ نیروی اتمی بررسی
شد .جهت این آزمایش چند قطره از نانو ذرات کایتوزان حاوی
کورکومین بر روی یک الم شیشهای تمیز چکانده شد و پس از
خشک شدن در دمای اتاق و محیط تاریک با استفاده از
میکروسکوپ الکترونی گذاره و میکروسکوپ نیروی اتمی شکل و
اندازه ذرات نانو بررسی گردید.
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 20هزار دور در دقیقه ،به مدت  10دقیقه در دمای اتاق
سانتریفیوژ گردید تا نانو ذرات رسوب کنند .سپس محلول رویی
که حاوی کورکومین آزاد بود جمع آوری شد و با اسپکتروفتومتر
غلظت آن اندازهگیری گردید .در پایان با فرمول زیر مقدار داروی
بار گذاری شده در نانو ذرات کایتوزان محاسبه گردید (:)17 ،16
درصد کورکومین بارگذاری شده در نانو ذرات = ( مقدار اولیه کورکومین  -مقدار
کورکومین بارگذاری نشده در نانو ذرات کایتوزان ) ( /مقدار اولیه کورکومین) × ()100

روش عفونی کردن موشها با باکتری استافیلوکوکوس
اورئوس :باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس در محیط لوریا-
برتانی براث آگار رشد داده شدند .پس از  18ساعت تعداد
باکتریها در سوسپانسیون با استفاده از بیوفتومتر در طول موج
 620نانومتر اندازهگیری شد .سپس تعداد باکتریها برابر با
 107CFU/mLتعیین گردید .موشها ابتدا با کتامین و زایلیزین
بی هوش شدند و پشت آنها تراشیده و ضد عفونی گردید .جهت
ارزیابی درمان؛ موشها در سه گروه کنترل (بدون درمان) ،درمان
شده با کورکومین و درمان شده با نانو ذرات کایتوزان بارگذاری
شده با کورکومین تقسیم شدند .سپس تحت شرایط استریل 0/1
میلیلیتر از سوسپانسیون باکتریایی به زخم تلقیح شد .موشهای
عفونی شده در شرایط استریل نگهداری شدند .در نهایت سه دوز
از نانو دارو با غلظت  1mg/mLبرای هر موش در سه روز پشت
سر هم به کار رفت.
ارزیابی قدرت باکتریکشی نانو-دارو :موش در شرایط
استریل با استفاده از اتر کشته شدند .بخشی زخمی پوست به
صورت کامل از بدن موش جدا شد .از قطعه پوست جدا شده
سوسپانسیون تهیه شد .سپس تعداد باکتریها با استفاده از
بایوفوتومتر در طول موج  620نانومتر اندازه گیری شد .از
سوسپانسیون باکتریایی با غلظت  107CFU/mLرقتهای سریالی
 1/1000 ،1/100و  1/10000تهیه شد 100 .میکرولیتر از این
سوسپانسیونها به صورت چهارتایی به پلیتهای کشت
BHIاضافه شد .پلیتها در انکوباتور برای  18ساعت نگهداری
گردید .سپس کلنیها چشم شمارش شدند.
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ارزیابی اندازه و شکل نانو-دارو  :شکل و اندازه نانو ذرات

کایتوزان :محلول نانو ذرات کایتوزان بارگذاری شده با کورکومین
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استوک کرکومین آب گردید و به دمای محیط رسید .هر میلیلیتر
محلول کرکومین در دی متیل سولفوکساید با استفاده از 5
میکرولیتر توئین  80به شکل امولسیفیه در آمد .در حالی که در
محیط تاریک مگنت در یک بشر  10میلیلیتری بر روی همزن
برقی  500دور در دقیقه ( )RPMدر حال هم خوردن بود  1میلی-
لیتر آب مقطر به بشر افزوده شد .سپس  1میلی لیتر از محلول
استوک کایتوزان قطره قطره به آن اضافه گردید .در مرحله بعد
محلول امولسیفیه کورکومین قطره قطره به محلول در حال هم
خوردن کایتوزان اضافه شد .سپس نمک تری پلی فسفات به
تدریج به محلول شفاف کایتوزان و کورکومین اضافه گردید45 .
دقیقه فرصت داده شد تا محلول حاوی نانو ذرات کایتوزان
بارگذاری شده با کورکومین به شکل یکنواخت در آید .جهت حذف
ناخالصیهای بزرگ محلول در محیط تاریک 15 ،دقیقه ،در دمای
اتاق و  4000دور در دقیقه سانتریفیوژ گردید و محلول رویی
جهت تغلیظ در مرحله بعدی در محیط تاریک نگهداری شد.
سپس نانو ذرات در فیلتر آمیکون کاتاف  100ریخته شد و 10
دقیقه در دمای اتاق در  3500دور در دقیقه سانتریفیوژ و تغلیظ
گردید .در پایان برای نگهداری دراز مدت محلول نانو-دارو به پودر
تبدیل شد.

ارزیابی مقدار کورکومین بارگذاری شده در نانو ذرات
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تعداد باکتری ها ( :)CFU/mLمیانگین تعداد باکتری ها ×  5میلی لیتر
(حجم اولیه سوسپانسیون) × عکس رقت پلیت × ( 10حجم کشت داده شده
از سوسپانسیون در پلیت)

آنالیز آماری :جهت کاوش آماری کلیه آزمایشها حداقل سه
بار تکرار گردید .میانگین دادهها با  pکمتر از  0/05معنی دار در
نظر گرفته شد .نسخه  6/01نرم افزار (Prism, Graphpad
) USAجهت آنالیز آماری به کار گرفته شد.

نتایج
اندازه و بار نانو-دارو :اندازه و بار نانو ذرات کایتوزان حامل

اندازه و شکل نانو-دارو :شکل و اندازه نانو ذرات کایتوزان
حامل کورکومین با میکروسکوپ الکترونی گذاره و میکروسکوپ
نیروی اتمی بررسی شدند .میکروسکوپ الکترونی گذاره (شکل )1
و میکروسکوپ نیروی اتمی (شکل  )2همانند زتا آناالیزر اندازه
نانو ذرات کایتوزان تری پلی فسفات حامل کورکومین را ± 10
 160نانومتر مشخص کردند .همچنین میکروسکوپ الکترونی
گذاره و میکروسکوپ نیروی اتمی نشان داد که این نانو-دارو به
شکل کروی میباشند.

حامل کورکومین .اندازه نانو ذرات  160 ± 10نانومتر و شکل آنها کروی
میباشد.

ارزیابی مقدار کورکومین بارگذاری شده در نانو ذرات
کایتوزان :یافتهها نشان داد که میزان قابل توجهی از کورکومین
در نانو ذرات کایتوزان بارگذاری گردیده است .این دادهها مشخص
نمود که  %75 ± 2از کرکومین در نانو ذرات کایتوزان بارگذاری
شدهاند.
ارزیابی اثربخش بودن درمان با نانو دارو  :جهت ارزیابی
میزان اثر بخش بودن نانو ذرات کایتوزان بارگذاری شده با
کورکومین ،موشها با استفاده از اتر کشته شدند .بخشی زخمی
پوست به صورت کامل از بدن موش جدا شد .نتایج آنالیز آماری
تفاوت تعداد باکتریهای جدا شده از گروههای درمان شده با
کورکومین و نانو ذرات کایتوزان بارگذاری شده با کورکومین را
نشان داد (نمودار  .)1میانگین تعداد باکتریهای شمارش شده
نشان داد که نانو دارو به صورت معنی داری توانسته است باکتری-
های استافیلوکوکوس اورئوس را مهار نماید (.)P < 0/05

شکل  .1تصویر میکروسکوپ الکترونی گذاره ( )TEMاز نانو ذرات
کایتوزان حامل کورکومین .اندازه نانو ذرات  160 ± 10نانومتر و شکل
آنها کروی میباشد.

کورکومین ماده موثر زردچوبه است و ویژگیهای ضد میکروبی آن
اثبات شده است .نانو سامانههای حمل کننده دارو دارای
قابلیتهای مفیدی میباشند که پیش از تبدیل به شکل نانو-دارو
آن ویژگی را نداشتهاند ( .)1 ،1در این مطالعه با استفاده از روش
ژل سازی یونی توسط نمک تری پلی فسفات نانو ذرات کایتوزان
حامل کورکومین تولید شد .زتا آناالیزر بار نانو ذرات کایتوزان
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بحث
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کورکومین با دستگاه زتا آناالیز اندازهگیری شد .این دستگاه بار
نانو-دارو را  7 ± 2میلی ولت مثبت تعیین نمود .همچنین این
دستگاه اندازه نانو ذرات کایتوزان حامل کورکومین را 160 ± 10
نانومتر مشخص کرد.

شکل  .2تصویر میکروسکوپ نیروی اتمی ( )AFMاز نانو ذرات کایتوزان

مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا | سال پنجم | شماره  | 1بهار 1314
صفحه 431

اثر ضد باکتریایی نانو ذرات کایتوزان بارگذاری شده با کورکومین

نمودار  .1تاثیر نانو-دارو بر مهار باکتریهای استافیلوکوکوس
اورئوس .موشهای عفونی شده با استافیلوکوکوس اورئوس به سه گروه
موشهای درمان نشده ( ،)Controlموشهای درمان شده با
کورکومین( )Curcuminو موشهای درمان شده با نانو ذرات کایتوزان
بارگذاری شده با کورکومین ( )NPs-Curcuminتقسیم شدند .نتایج
کورکومین به صورت معنی داری نسبت به گروههای کنترل و درمان شده
با کورکومین سبب مهار رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس شده است
(.)P < 0/05
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حامل کورکومین را  7 ± 2میلی ولت مثبت و اندازه آن را ± 10
 160نانومتر تعیین نمود .همچنین اندازه نانو ذرات کایتوزان حامل
کورکومین به وسیله میکروسکوپ الکترونی گذاره و میکروسکوپ
نیروی اتمی  160 ± 10نانومتر و شکل آنها کروی تعیین گردید.
در این مطالعه  %75 ± 2از کورکومین در نانو ذرات کایتوزان بار
گذاری شد .در تایید یافتههای ما داس و همکاران نیز کورکومین
را در نانو ذرات کایتوزان بارگذاری نمودند .آنها جهت بهینه سازی
از آلژینات استفاده نمودند در حالی که در این پژوهش از نمک
تری پلی فسفات به عنوان اتصال دهنده استفاده شد .در این
مطالعه نانو ذرات کایتوزان حامل کورکومین با اندازه 160 ± 10
نانومتر ساخته شد در حالی که داس و همکاران نانو ذرات کایتوزان
با اندازه  100 ± 20نانومتر تولید کردند ( .)18در موافقت با
دادههای ما ،تسای و همکاران نیز  %47از کورکومین را در نانو
ذرات پلی الکتیک کو گلیکولیک اسید بارگذاری نمودند و نانو
ذراتی با اندازه  163نانومتر تولید کردند .یافتههای ما نشان داد
که نانو ذرات کایتوزان از لحاظ کارایی بارگذاری بهتری از نانو
ذرات پلی الکتیک کو گلیکولیک اسید دارد .اندازه نانو ذرات
کایتوزان حامل کورکومین و نانو ذرات پلی الکتیک کو گلیکولیک

] [ Downloaded from journal.fums.ac.ir on 2023-01-09

نشان داد؛ گروه درمان شده با نانو ذرات کایتوزان بارگذاری شده با

اسید حامل کورکومین تقریباً برابر میباشد ( .)11بوانا و همکاران
نیز کورکومین را به تنهایی به شکل نانو ذرات در آوردند .اندازه
نانو ذرات کورکومین که توسط آنها ساخته شد  40نانومتر بود
که بسیار کوچکتر از اندازه نانو ذرات کایتوزان حامل کورکومین
است .در تایید یافتههای ما ،اختر و همکاران نیز توانستند
کورکومین را بر روری نانو ذرات کایتوزان بارگذاری نمایند .اندازه
نانو ذرات در مطالعه آنها  218نانومتر بود که در مقایسه با نانو
ذرات کایتوزان حامل کورکومین تولید شده در این مطالعه اندازه
بزرگتری داشته است ( .)20یاالپو و همکارن نیز کورکومین را در
نانو ذرات پلی الکتیک کو گلی کولیک اسید بارگذاری نمودند.
آنها نانو ذراتی با اندازه  76 ± 5نانومتر ساختند .بار این نانو ذرات
 0/06 ± 0/01میلی ولت مثبت بوده است .آنها توانستند  %81از
کورکومین را در نانو ذرات پلی الکتیک کو گلیکولیک اسید
بارگذاری نمایند .یافتههای آنها نشان داد که کورکومین به
صورت کار آمدی در نانو ذرات پلی الکتیک کو گلی کولیک اسید
با اندازه کوچکتر بارگذاری میگردند .با این وجود بار نانو ذرات
پلی الکتیک کو گلیکولیک اسید حمل کننده کورکومین برخالف
نانو ذرات کایتوزان حامل کورکومین که دارای بار  7 ± 2میلی
ولت مثبت میباشد تقریباً خنثی بود .مثبت بودن بار نانو ذرات
کایتوزان حامل کورکومین میتوانند سبب تسهیل اتصال این نانو
ذرات به مولکولهای دارای بار منفی در سطح سلولها گردد و
انتقال کورکومین را به بافتهای هدف تسریع نماید ( .)21در
نهایت از کورکومین بارگذاری شده در نانو ذرات کایتوزان جهت
سرکوب باکتری استافیلوکوکوس اورئوس استفاده شد .این مطالعه
نشان داد که کایتوزان بارگذاری شده با کورکومین به صورت معنی
داری سبب مهار استافیلوکوکوس اورئوس در پوست عفونی موش-
ها میگردد .ما مشاهده کردیم این نانو دارو اثرات باکتریکشی
بیشتری نسبت به کورکومین دارد .این یافتهها نشان میدهد که
استفاده از نانو ذرات کایتوزان اثر باکتریکشی کورکومین را
افزایش داده است .در واقع رها شدن تدریجی کورکومین از نانو
ذرات کایتوزان در جایگاه عفونت رخ داده است و عفونت باکتریایی
را مهار نموده است ( .)10 ،7در تایید یافتههای ما ،سایر مطالعات
نشان دادهاند که ویژگی باکتریکشی نانو ذرات کایتوزان بارگذاری
شده با کورکومین بر روی باکتریهای بیشتر از قدرت قارچکشی
آن است ( .)2همچنین در دیگر پژوهش مشابه سینق و همکاران
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 بنابراین میتوان از این.استافیلوکوکوس اورئوس را مهار نماید
نانوسامانه به عنوان یک راهبرد جدید در مهار رشد باکتریها
.همچون استافیلوکوکوس اورئوس بهره برد

تشکر و قدردانی
این مقاله از نتایج پروژه پژوهشی مشترک مرکز تحقیقاتی
بیولوژی مولکولی و مرکز تحقیقات نانوبیوتکنولوژی دانشگاه علوم
(عج) و گروه ایمنیشناسی پزشکی دانشکده علوم...پزشکی بقیه ا
پزشکی دانشگاه تربیت مدرس میباشد که نویسندگان از همکاری
.آنها کمال تشکر را دارند

تعارض منافع
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.نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی را اعالم نکرده اند

 آنها اعالم.ویژگیهای ضد باکتریایی کورکومین را ارزیابی نمودند
نمودند که کورکومین یک مولکول توانمند در درمان عفونتهای
 نتایج رای و همکاران نیز یافتههای این.)22( باکتریایی است
 در مطاله آنها کورکومین رشد.مطالعه را اثبات نمود
 با اینحال.)23( استافیلوکوکوس اورئوس را مهار نموده است
دادههای پژوهش ما نشان داد که قدرت نانو ذرات کایتوزات
بارگذاری شده با کورکومین به صورت معنی داری از کورکومین
.به تنهایی بیشتر میباشد

نتیجهگیری
یافتههای این مطالعه نشان داد که کورکومین بارگذاری شده در
کایتوزان میتواند به صورت موثر و معنی داری رشد باکتریهای
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Abstract
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Background & Objective: Nanomedicine delivery systems are known as potent therapeutictools. In addition to
possessing an effective agent of turmeric, Curcumin shows antibacterial properties as well. Curcumin is not water-soluble
and it can be solved in water via nanotechnology-base methods. Chitosan is a natural and biodegradable substance that
is utilized for the Production of Nanoparticles (NPs) carrying drug. In the following investigation, curcumin is loaded in
chitosan NPs and ultimately, the resulting nano-drug is studied as an antibacterial agent.
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Materials & Methods: In this study, NPs are produced using chitosan and Tripolyphosphate (TPP) salt. Curcumin
solution was loaded in chitosan NPs during their production. Next, the skins of BALB/c mice infected with
staphylococcus aureus are treated by curcumin-loaded chitosan NPs for 3 days. Afterwards, in order to evaluate the
antibacterial property of the nano-drug, these skin suspensions of mice are cultured in bacterial medium.
Results: Dynamic Light Scattering (DLS) reveals the charge of + 7 ± 2 mV and the size of 160 ± 10 nm in curcuminloaded chitosan NPs. Moreover, Transmission electron microscopy (TEM) and atomic force microscopy (AFM) indicates
a spiral shape. Therefore, the evaluation of the optical density by spectrophotometry demonstrates that 75 ± 2 % of
curcumin are loaded in chitosan NPs. Bacterial culture shows that curcumin-loaded chitosan NPs significantly inhibited
staphylococcus aureus growth.
Conclusion: This study demonstrates that curcumin-loaded chitosan NPs can be applied as a potent agent in treatment
of bacterial skin infections.
Keywords: Nanoparticles, Curcumin, Chitosan, staphylococcus aureus
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