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ارزیابی اثر ضد باکتریایی نانو ذرات کایتوزان بارگذاری شده با کورکومین   
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 دهیچک    

های ضد باکتریایی دارد. این ماده باشند. کورکومین ماده موثر زرد چوبه است و ویژگیهای رها کننده دارو ابزارهای قدرتمند درمانی مینانو سامانه زمینه و هدف:

طبیعی و زیست تخریب پذیر است و در ساخت نانو ذرات  مادهکایتوزان یک  .توان کورکومین را در آب حل نمودری نانو میشود. با استفاده از فناودر آب حل نمی

ضد باکتریایی مورد یک عامل به عنوان داروی حاصل -نانو کورکومین در نانو ذرات کایتوزان بارگذاری گردید و در این مطالعه رود. حمل کننده دارو به کار می

 ابی قرار گرفت.ارزی

کورکومین نیز در هنگام ساخت نانو ذرات در آن بارگذاری  ند.نانو ذرات با استفاده از کایتوزان و نمک تری پلی فسفات ساخته شد مطالعهدر این  ها:مواد و روش 

استفاده گردید.  استافیلوکوکوس اورئوسبا  عفونی شده BALB/cهای به مدت سه روز جهت درمان پوست موشنانو ذرات کایتوزان حاوی کورکومین سپس  شد.

 ها در محیط کشت باکتریایی رشد داده شد. دارو سوسپانسیون پوست عفونی موش-کشی این نانودر نهایت جهت ازریابی قدرت باکتری

 

نانومتر تعیین نمود. میکروسکوپ  160 ± 10ها را نمیلی ولت مثبت و اندازه آ 7 ± 2بار نانو ذرات کایتوزان حاوی کورکومین را ، 1پراکندگی نوری پویا نتایج: 

شخص مگیری جذب نوری با اسپکتروفوتومتر باشند. همچنین اندازهنانو ذرات به شکل کروی می نیز نشان دادند که میکروسکوپ نیروی اتمیو الکترونی گذاره 

دارو به صورت معنی داری سبب مهار رشد -شت باکتریایی مشخص نمود که  این نانواست. ک از کورکومین در نانو ذرات کایتوزان بارگذاری شده %75 ± 2که  نمود

  گردد.می استافیلوکوکوس اورئوسباکتری  

 

 های پوستیبه عنوان یک عامل قدرتمند برای درمان عفونت توانمی نانو ذرات کایتوزان بارگذاری شده با کورکومینمطالعه ما نشان داد که از  گیری:نتیجه

 تریایی استفاده نمود.باک

 

 ساستافیلوکوکوس اورئو ، نانو ذرات، کورکومین، کایتوزان :کلیدیکلمات

 

 

 مقدمه
ها، ها به آنتی بیوتیکهای دارویی باکتریبا توجه به مقاومت

جهت انتقال دهنده دارو به های ساخت و بهینه سازی نانو سامانه

های حمل انو سامانهتوجه قرار گرفته است. نهای هدف مورد بافت

                                                           
1- Dynamic Light Scattering  

 باشند که پیش از تبدیلهای مفیدی میکننده دارو دارای قابلیت

اند. کورکومین ها را نداشتهدارو آن ویژگی-شدن به ترکیب نانو

یک ماده فنولیک زرد رنگ طبیعی است که از ریشه گیاه 

مقاله پژوهشی

  

  :مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه رضا میر نژاد، نویسنده مسئول

 Email: rmirnejad@yahoo.com                     02188031883اهلل، تهران، ایران. تلفن: 
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Curcuma longa آید. ماده فعال کورکومین به دست می
diferuloylmethane (1,7-bis-(4-hydroxy-3-

methoxyphenyl) hepta-1,6-diene-3,5-dione) باشد. این می

. ترکیب ناخالص آن در زردچوبه به (1)شود ماده در آب حل نمی

رود. ذایی به کار میعنوان رنگ دهنده و طعم دهنده در صنایع غ

را در  بارگذاری کورکومین در نانو ذرات قدرت ضد میکروبی آن

باسیلوس و  استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیا کولیبرابر 
و  ومسیلیوم نوتاتپنی، آسپرژیلوس نایجرهای و قارچ سوبتیلیس

. همچنین از (3 ،2)افزایش داده است  ساکارومایسس سرویزیه

 کولیتیکایرسینیا انتروبیوتیک بر ضد کرکومین به عنوان یک آنتی

کورکومین از راه  .(4)استفاده شده است  باسیلوس سرئوسو  

ه ها، تنظیم چرخزایی، بیان انکوژنتاثیرگذاری بر مسیرهای جهش

-ا  میهسلولی، آپپتوز، تومورزایی و متاستاز سبب مهار رشد تومور

. جهت بارز شدن آثار دارویی کورکومین در انسان، (5)گردد 

کورکومین  .(6)گرم از آن مصرف شود  20تا  12بایست روزانه می

باشد و نیمه عمر کمی دارد. همچنین در آب به نور حساس می

شود. بنابراین از فناوری نانو جهت افزایش پایداری و حل حل نمی

. نانو ذرات حمل (7)گیری شده است پذیر نمودن آن در آب بهره

کننده دارو از موادی همچون؛ کایتوزان، آلبومین، پلی الکتیک 

وند. شکوگلی کولیک اسید و پلی اتیلن گالیکول ساخته می

کایتوزان یک مولکول غیر سمی، زیست تخریب پذیر، زیست 

کایتوزان یک موکو پلی ساکارید وابسته به خطر است. سازگار و بی

ن نیز آید. کیتیسلولز است که از دآسیله کردن کتین به دست می

ها، حشرات، اسکلت سخت یک پلی ساکارید طبیعی در دیواره قارچ

. فرآیند دآسیله (8)پوستان مانند پوسته میگو و خرچنگ است 

کردن کتین به وسیله جوشاندن پوسته میگو و خرچنگ در 

نشان  مطالعات. (10 ،1)پذیرد هیدروکسید سدیم انجام می

تواند سبب تقویت دستگاه ایمنی در اند که کایتوزان میداده

. این ماده در برابر آلوده شدن با (11)گیاهان و حیوانات گردد 

ان به عنوان کاهش . کایتوز(12 ،1)باشد عوامل میکروبی مقاوم می

ها به کار رفته است. این ماده دهنده کلسترول و شفا دهنده زخم

به علت دارا بودن بار مثبت و قدرت اتصال به سطوح دارای بار 

رود های هدف به کار میمنفی جهت انتقال دارو و ژن به سلول

ها، کایتوزان یک نامزد مناسب جهت با توجه به این ویژگی. (13)

                                                           
 

در این  .(15 ،14)باشد های رهاسازی دارو میساخت نانو سامانه

کورکومین در نانو ذرات کایتوزان بارگذاری گردید و اثر مطالعه 

های عفونی شده دارو بر روی پوست موش-ضد میکروبی این نانو

 ارزیابی شد.  استافیلوکوکوس اورئوسبا باکتری 

 

 هامواد و روش

با  BALB/cهای ماده نژاد موش : هاحیوانات، مواد و دستگاه

( از  ATCC: 25123) استافیلوکوکوس اورئوسهفته و  8-6سن 

های حیوانی بر اساس موسسه پاستور تهران تهیه شدند و آزمایش

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، محی .)ط 

، کتامین، 2BHI( آگار، محیط کشتBroth-LBبرتانی براث )-لوریا

(، آب Merck, Germanyاز شرکت مرک ) 80زایلیزین و توئین 

از  15(، فالکون Zolal, Iran)مقطر دو بار تقطیر از شرکت زالل 

(، فویل آلومینیومی نازک از شرکت SPL, Korea) SPLشرکت 

از شرکت  100کات آف  ( و فیلتر آمیکونZarif, Iran) ظریف

گیری بار ( تهیه شد. جهت اندازهMillipore, Germany) میلیپور

( و Malvern, UKهای زتا آناالیزر )و اندازه نانو ذرات از دستگاه

برای اندازه گیری اندازه و تعیین شکل نانو ذرات از میکروسکوپ 

 ,Zeiss EM900, Carl Zeiss AG)( TEMالکترونی گذاره )

Germany) نیروی اتمی ) و میکروسکوپAFM( )NVB-100, 

Olympus, Japanزیابی ( استفاده گردید. همچنین جهت ار

 ,Amersham Biosciencesتومتر )بارگذاری دارو از اسپکتروف

Uppsala, Sweden استفاده شد. افزون بر این جهت کشت و )

تر تومیوف( و  بGallenkamp, UKها از انکوباتور )شمارش باکتری

(Eppendorf, Germanyبهره ).گیری شد 

جهت ساخت استوک کایتوزان، یک : هاآماده سازی محلول 

=  5لیتر آب مقطر اسیدی )گرم از کایتوزان در یک میلیمیلی

pHگرم از نمک ( با ورتکس شدید حل شد. همچنین یک میلی

لیتر آب مقطر دو بار تقطیر حل تری پلی فسفات در یک میلی

ها در فویل آلومینیومی پیچیده شد و در یخچال استوکگردید. 

گرم از گراد نگهداری شدند. یک میلیسانتی -4در دمای 

1- Brain-heart infusion 
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لیتر دی متیل سولفوکساید حل شد. کورکومین در یک میلی

 لیتری الیکه گردید وهای یک و نیم میلیسپس در میکروتیوب

 گراد نگهداری شد.سانتی -20در 

ابتدا زان حاوی کورکومین: ساخت نانو ذرات کایتو

یتر لاستوک کرکومین آب گردید و به دمای محیط رسید. هر میلی

 5محلول کرکومین در دی متیل سولفوکساید با استفاده از 

به شکل امولسیفیه در آمد. در حالی که در   80میکرولیتر توئین 

لیتری بر روی همزن میلی 10محیط تاریک مگنت در یک بشر 

-میلی 1( در حال هم خوردن بود RPMر در دقیقه )دو 500برقی 

میلی لیتر از محلول  1لیتر آب مقطر به بشر افزوده شد. سپس 

استوک کایتوزان قطره قطره به آن اضافه گردید. در مرحله بعد 

محلول امولسیفیه کورکومین قطره قطره به محلول در حال هم 

 ت بهخوردن کایتوزان اضافه شد. سپس نمک تری پلی فسفا

 45تدریج به محلول شفاف کایتوزان و کورکومین اضافه گردید. 

دقیقه فرصت داده شد تا محلول حاوی نانو ذرات کایتوزان 

بارگذاری شده با کورکومین به شکل یکنواخت در آید. جهت حذف 

دقیقه، در دمای  15های بزرگ محلول در محیط تاریک، ناخالصی

فیوژ گردید و محلول رویی دور در دقیقه سانتری 4000اتاق و 

جهت تغلیظ در مرحله بعدی در محیط تاریک نگهداری شد. 

 10ریخته شد و  100سپس نانو ذرات در فیلتر آمیکون کاتاف 

دور در دقیقه سانتریفیوژ و تغلیظ  3500دقیقه در دمای اتاق در 

دارو به پودر -گردید. در پایان برای نگهداری دراز مدت محلول نانو

 د.تبدیل ش

گیری بار و اندازه جهت اندازه:  دارو-ارزیابی اندازه و بار نانو

یک میکرولیتر از آن در یک  نانو ذرات کایتوزان حاوی کورکومین

لیتر آب مقطر دوبار تقطیر حل شد و به دستگاه زتا آناالیزر میلی

 داده شد و جواب حاصل ثبت گردید.

اندازه نانو ذرات شکل و  :  دارو-ارزیابی اندازه و شکل  نانو

با میکروسکوپ الکترونی گذاره و میکروسکوپ نیروی اتمی بررسی 

شد. جهت این آزمایش چند قطره از نانو ذرات کایتوزان حاوی 

ای تمیز چکانده شد و پس از کورکومین بر روی یک الم شیشه

خشک شدن در دمای اتاق  و محیط تاریک با استفاده از 

کل و شو میکروسکوپ نیروی اتمی   میکروسکوپ الکترونی گذاره

 بررسی گردید.اندازه ذرات نانو 

 ارزیابی مقدار کورکومین بارگذاری شده در نانو ذرات

محلول نانو ذرات کایتوزان بارگذاری شده با کورکومین کایتوزان: 

دقیقه در دمای اتاق  10هزار دور در دقیقه، به مدت  20

 کنند. سپس محلول روییسانتریفیوژ گردید تا نانو ذرات رسوب 

ر تومتفواد بود جمع آوری شد و با اسپکترکه حاوی کورکومین آز

گیری گردید. در پایان با فرمول زیر مقدار داروی غلظت آن اندازه

 :(17 ،16)کایتوزان محاسبه گردید  بار گذاری شده  در نانو ذرات
 

مقدار  -) مقدار اولیه کورکومین = درصد کورکومین بارگذاری شده در نانو ذرات 

 (100) × کورکومین(  کورکومین بارگذاری نشده در نانو ذرات کایتوزان ( / )مقدار اولیه
 

 استافیلوکوکوس با باکتری های کردن  موشروش عفون

-محیط لوریادر استافیلوکوکوس اورئوس های باکتری: اورئوس

ساعت تعداد  18آگار رشد داده شدند. پس از برتانی براث 

وج تومتر در طول میوفا در سوسپانسیون با استفاده از بهباکتری

  ابر باها برگیری شد. سپس تعداد باکترینانومتر اندازه 620

CFU/mL710 ها ابتدا با کتامین و زایلیزین تعیین گردید. موش

ها تراشیده و ضد عفونی گردید.  جهت بی هوش شدند و پشت آن

ها در سه گروه کنترل )بدون درمان(، درمان ارزیابی درمان؛ موش

نانو ذرات کایتوزان بارگذاری شده با کورکومین و درمان شده با 

 1/0سیم شدند. سپس تحت شرایط استریل تق شده با کورکومین

ای هلیتر از سوسپانسیون باکتریایی به زخم تلقیح شد. موشمیلی

عفونی شده در شرایط استریل نگهداری شدند. در نهایت سه دوز 

برای هر موش در سه روز پشت  1mg/mLاز نانو دارو با غلظت 

 سر هم به کار رفت. 
در شرایط موش : ودار-کشی  نانوارزیابی قدرت باکتری

استریل با استفاده از اتر کشته شدند. بخشی زخمی پوست به 

صورت کامل از بدن موش جدا شد. از قطعه پوست جدا شده 

ها با استفاده از سوسپانسیون تهیه شد. سپس تعداد باکتری

نانومتر اندازه گیری شد. از  620بایوفوتومتر در طول موج 

های سریالی رقت CFU/mL710 سوسپانسیون باکتریایی با غلظت

میکرولیتر از این  100تهیه شد.  10000/1و  1000/1، 100/1

 های کشت ها به صورت چهارتایی به پلیتسوسپانسیون

BHIساعت نگهداری  18ها در انکوباتور برای اضافه شد. پلیت

 ها چشم شمارش شدند. گردید. سپس کلنی
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میلی لیتر  5 ×اد باکتری ها (: میانگین تعدCFU/mLتعداد باکتری ها )

)حجم کشت داده شده  10 ×عکس رقت پلیت   ×)حجم اولیه سوسپانسیون( 

 از سوسپانسیون در پلیت(

ها حداقل سه جهت کاوش آماری کلیه آزمایش: آنالیز آماری

معنی دار در  05/0کمتر از  pها با بار تکرار گردید. میانگین داده

 ,Graphpad (Prism افزار  نرم  01/6نظر گرفته شد. نسخه 

USA)  جهت آنالیز آماری به کار گرفته شد. 
 

 نتایج

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

ر گیری شد. این دستگاه باکورکومین با دستگاه زتا آناالیز اندازه

میلی ولت مثبت تعیین نمود. همچنین این  7 ± 2دارو را -نانو

 160 ± 10اه اندازه نانو ذرات کایتوزان حامل کورکومین را دستگ

 نانومتر مشخص کرد. 

شکل و اندازه نانو ذرات کایتوزان : دارو-اندازه و شکل نانو

حامل کورکومین با میکروسکوپ الکترونی گذاره و میکروسکوپ 

( 1نیروی اتمی بررسی شدند. میکروسکوپ الکترونی گذاره )شکل 

( همانند زتا آناالیزر اندازه 2ی اتمی )شکل و میکروسکوپ نیرو

 ± 10نانو ذرات کایتوزان تری پلی فسفات حامل کورکومین را 

نانومتر مشخص کردند. همچنین میکروسکوپ الکترونی  160

ه دارو ب-گذاره و میکروسکوپ نیروی اتمی نشان داد که این نانو

 باشند.شکل کروی می

 شده در نانو ذراتارزیابی مقدار کورکومین بارگذاری 

ها نشان داد که میزان قابل توجهی از کورکومین یافتهکایتوزان: 

ها مشخص در نانو ذرات کایتوزان بارگذاری گردیده است. این داده

از کرکومین در نانو ذرات کایتوزان بارگذاری  %75 ± 2نمود که 

 اند. شده

ی جهت ارزیاب : داروبا نانو  ارزیابی اثربخش بودن درمان

میزان اثر بخش بودن نانو ذرات کایتوزان بارگذاری شده با 

ها با استفاده از اتر کشته شدند. بخشی زخمی کورکومین، موش

پوست به صورت کامل از بدن موش جدا شد. نتایج آنالیز آماری 

های درمان شده با های جدا شده از گروهتفاوت تعداد باکتری

ذاری شده با کورکومین را رگکورکومین و نانو ذرات کایتوزان با

های شمارش شده . میانگین تعداد باکتری(1د )نمودار نشان دا

-نشان داد که نانو دارو به صورت معنی داری توانسته است باکتری

 (.> P 05/0ید )را مهار نما استافیلوکوکوس اورئوسهای 
 

 بحث
های ضد میکروبی آن کورکومین ماده موثر زردچوبه است و ویژگی

های حمل کننده دارو دارای . نانو سامانهاثبات شده است

دارو -باشند که پیش از تبدیل به شکل نانوهای مفیدی میقابلیت

. در این مطالعه با استفاده از روش (1 ،1)اند آن ویژگی را نداشته

ژل سازی یونی توسط نمک تری پلی فسفات نانو ذرات کایتوزان 

حامل کورکومین تولید شد. زتا آناالیزر بار نانو ذرات کایتوزان 

 
 

از نانو ذرات  (TEMتصویر میکروسکوپ الکترونی گذاره ) .1 شکل

نانومتر و شکل  160 ± 10نو ذرات اندازه نا .کورکومین کایتوزان حامل

 باشد.میها کروی آن

 
 

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

ها کروی نانومتر و شکل آن 160 ± 10نانو ذرات  اندازه .کورکومین حامل

 باشد.می
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 ± 10را  میلی ولت مثبت و اندازه آن 7 ± 2حامل کورکومین را 

ن اندازه نانو ذرات کایتوزان حامل نانومتر تعیین نمود. همچنی 160

سکوپ میکرومیکروسکوپ الکترونی گذاره و کورکومین به وسیله 

تعیین گردید. ها کروی نانومتر و شکل آن 160 ± 10نیروی اتمی 

از کورکومین در نانو ذرات کایتوزان بار  %75±  2در این مطالعه 

کورکومین داس و همکاران نیز های ما گذاری شد. در تایید یافته

ها جهت بهینه سازی را در نانو ذرات کایتوزان بارگذاری نمودند. آن

از آلژینات استفاده نمودند در حالی که در این پژوهش از نمک 

در این تری پلی فسفات به عنوان اتصال دهنده استفاده شد. 

 160 ± 10با اندازه  مطالعه نانو ذرات کایتوزان حامل کورکومین

شد در حالی که داس و همکاران نانو ذرات کایتوزان نانومتر ساخته 

در موافقت با . (18)نانومتر تولید کردند  100 ± 20با اندازه 

از کورکومین را در نانو  %47های ما، تسای و همکاران نیز داده

ذرات پلی الکتیک کو گلیکولیک اسید بارگذاری نمودند و نانو 

های ما نشان داد نانومتر تولید کردند. یافته 163ذراتی با اندازه 

از لحاظ کارایی بارگذاری بهتری از نانو نانو ذرات کایتوزان که 

 نانو ذراتپلی الکتیک کو گلیکولیک اسید دارد. اندازه ذرات 

 نانو ذرات پلی الکتیک کو گلیکولیککایتوزان حامل کورکومین و 

و همکاران  . بوانا(11)باشد برابر می حامل کورکومین تقریباً اسید

نیز کورکومین را به تنهایی به شکل نانو ذرات در آوردند. اندازه 

نانومتر بود  40ها ساخته شد نانو ذرات کورکومین که توسط آن

نانو ذرات کایتوزان حامل کورکومین که بسیار کوچکتر از  اندازه 

های ما، اختر و همکاران نیز توانستند . در تایید یافتهاست

بر روری نانو ذرات کایتوزان بارگذاری نمایند. اندازه  کورکومین را

نانو نانومتر بود که در مقایسه با  218ها نانو ذرات در مطالعه آن

ذرات کایتوزان حامل کورکومین تولید شده در این مطالعه اندازه 

. یاالپو و همکارن نیز کورکومین را در (20)بزرگتری داشته است 

نانو ذرات پلی الکتیک کو گلی کولیک اسید بارگذاری نمودند. 

نانومتر ساختند. بار این نانو ذرات  76 ± 5ها نانو ذراتی با اندازه آن

از  %81ها توانستند میلی ولت مثبت بوده است. آن 06/0 ± 01/0

و گلیکولیک اسید کورکومین را در نانو ذرات پلی الکتیک ک

ها نشان داد که کورکومین به های آنبارگذاری نمایند. یافته

صورت کار آمدی در نانو ذرات پلی الکتیک کو گلی کولیک اسید 

گردند. با این وجود بار نانو ذرات با اندازه کوچکتر بارگذاری می

پلی الکتیک کو گلیکولیک اسید حمل کننده کورکومین برخالف 

میلی  7 ± 2ایتوزان حامل کورکومین که دارای بار نانو ذرات ک

باشد تقریباً خنثی بود. مثبت بودن بار نانو ذرات ولت مثبت می

توانند سبب تسهیل اتصال این نانو کایتوزان حامل کورکومین می

ها گردد و های دارای بار منفی در سطح سلولذرات به مولکول

در  .(21)ریع نماید های هدف تسانتقال کورکومین را به بافت

نهایت از کورکومین بارگذاری شده در نانو ذرات کایتوزان جهت 

العه استفاده شد. این مط استافیلوکوکوس اورئوسسرکوب باکتری 

ذاری شده با کورکومین به صورت معنی نشان داد که کایتوزان بارگ

-در پوست عفونی موش استافیلوکوکوس اورئوسداری سبب مهار 

کشی گردد. ما مشاهده کردیم این نانو دارو اثرات باکتریها می

هد که دها نشان میبیشتری نسبت به کورکومین دارد. این یافته

را  نکشی کورکومیاستفاده از نانو ذرات کایتوزان اثر باکتری

افزایش داده است. در واقع رها شدن تدریجی کورکومین از نانو 

ذرات کایتوزان در جایگاه عفونت رخ داده است و عفونت باکتریایی 

های ما، سایر مطالعات . در تایید یافته(10 ،7)را مهار نموده است 

 کشی نانو ذرات کایتوزان بارگذاریاند که ویژگی باکترینشان داده

شی کهای بیشتر از قدرت قارچشده با کورکومین بر روی باکتری

همچنین در دیگر پژوهش مشابه سینق و همکاران . (2)آن است 

 
 

استافیلوکوکوس  هایباکتری مهار بردارو -تاثیر نانو. 1 نمودار

 به سه گروه استافیلوکوکوس اورئوس ی عفونی شده باهاموش. ورئوسا

درمان شده با های موش(، Controlهای درمان نشده )موش

ذرات کایتوزان  نانودرمان شده با های موشو  (Curcumin)کورکومین

نتایج شدند.  تقسیم (NPs-Curcuminبارگذاری شده با کورکومین )

کایتوزان بارگذاری شده با  ذرات نانوگروه درمان شده با  ؛نشان داد

 و درمان شده های کنترلبه صورت معنی داری نسبت به گروه کورکومین

 ه استشد استافیلوکوکوس اورئوسسبب مهار رشد باکتری  با کورکومین

(05/0 P <.) 
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ا اعالم ههای ضد باکتریایی کورکومین را ارزیابی نمودند. آنویژگی

ی هانمودند که کورکومین یک مولکول توانمند در درمان عفونت

های این . نتایج رای و همکاران نیز یافته(22)باکتریایی است 

ها کورکومین رشد مطالعه را اثبات نمود. در مطاله آن

حال . با این(23)را مهار نموده است  استافیلوکوکوس اورئوس

های پژوهش ما نشان داد که قدرت نانو ذرات کایتوزات داده

داری از کورکومین بارگذاری شده با کورکومین به صورت معنی 

 باشد.به تنهایی بیشتر می
 

 گیرینتیجه
های این مطالعه نشان داد که کورکومین بارگذاری شده در یافته

ای هتواند به صورت موثر و معنی داری رشد باکتریکایتوزان می

 توان از اینرا مهار نماید. بنابراین می استافیلوکوکوس اورئوس

ها رد جدید در مهار رشد باکترینانوسامانه به عنوان یک راهب

 برد. بهره استافیلوکوکوس اورئوسهمچون 

 تشکر و قدردانی
این مقاله از نتایج پروژه پژوهشی مشترک مرکز تحقیقاتی 

بیولوژی مولکولی و مرکز تحقیقات نانوبیوتکنولوژی دانشگاه علوم 

 شناسی پزشکی دانشکده علومپزشکی بقیه ا...)عج( و گروه ایمنی

 باشد که نویسندگان از همکاریشکی دانشگاه تربیت مدرس میپز

 ها کمال تشکر را دارند.آن
 

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

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.  

 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 curcumin-

loaded 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 

 

 
*Corresponding author: Reza Mirnejad, Molecular Biology Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

 Tel: +982188039883 
  Email: rmirnejad@yahoo.com 
 

 

 

 

Journal of Fasa University of Medical Sciences/ Spring 2015/ Vol.5/ No.1/ P. 134-141 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
85

10
5.

20
15

.5
.1

.6
.1

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.f
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22285105.2015.5.1.6.1
https://journal.fums.ac.ir/article-1-466-en.html
http://www.tcpdf.org

