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علم و پژوهش 

زایی بیماري جلوگیري از عملکرد کورکومین در تأثیر
 هاویروس

 1يعلی اکبر موسوي موحد ، 2منصوره مظاهري ، ،*1مهدیه رهبان 
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اندتو این خصوصیت بالقوه می  شود.در حقیقت کورکومین مانع اتصال ویروس به سطح سلول می  . دبه داخل سلول میزبان شو
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 مقدمه

استخراج شده   یک ترکیب فنولی متان)،فرولویل (دي کورکومین 
عنوان که به  است 1لونگا کورکومابا نام علمی  زردچوبهگیاه  از

یک ادویه براي بهبود رنگ و طعم غذا مورد استفاده قرار 
هاي طیف گسترده فعالیت  ،بسیاري  مطالعات انجام شده  گیرد.می

یک عامل ضد التهاب،   عنوانبه را   بیولوژیکی و دارویی این ماده
،ضدسرطان ،هاي آزادرادیکال  مهارکنندهاکسیدان، آنتی
اي از طور گستردهه کورکومین ب  .کنندمعرفی می  بخش زخم،التیام

و طب  طب سنتی چینی، 3، طب سیدا2قدیم در طب آیورودا 
عنوان ه العاده خود بخصوصیات فوق  دلیله ب هابراي قرن  ایرانی
درد، ضد التهاب، فعالیت گندزدایی و فعالیت   اکسیدان، ضدآنتی

   .]4-1[ گیردضدسرطانی مورد استفاده قرار می 
هاي کورکومین بر گونه انجام شده در حیطه تأثیر مطالعات 
سرطان روده بزرگ، سرطان مغز استخوان، سرطان    انندسرطانی م

لوزالمعده، سرطان خون مزمن، سرطان پروستات و سرطان  
روعمنفی ش  رشد مهمی در    تأثیردهد که این ماده  نشان می  ،پستان

به نظر  ،عالوه بر این  ]. 6،5[   ها داردتومور و پیشرفت و متاستاز آن
ها نیز ده میکروب نکنعنوان یک غیرفعال به   رسد که کورکومینمی

ها مثلاز رشد تعداد زیادي از باکتري  ،نقش داشته باشد. این ماده
، باسیلوس  6، اي. کوالي 5، کلبسیال نومونیا4اس. اپیدرمیس 

هاي و همچنین باکتري  8فیلوکوکوس اورئوسا، است7سوبتیلیس
هاي ، موش و مرغ مثل انواع گونه پیدا شده در میگو زايبیماري

فیلوکوکوس و هلیکوباکتر  اویبرو، باسیلوس، سالمونال، است
، باکتري کورکومینکند. این خاصیت ضدجلوگیري می  پیلوري

دلیل نقش آن در ایجاد شکاف در غشا باکتریایی است که همین  هب
نیز بیان  ،قارچی کورکومینبراي خاصیت ضد  ،مکانیسم مشابه

دهد کهنشان می کاندیدا  شود. تحقیقات بر روي گونه قارچی  می
با دیواره   آبگریزهاي الکترواستاتیک و اندرکنشاین ماده با 

1 Curcuma longa  7 Bacillus subtilis 
2 Ayurveda 8 Staphylococcus aureus 
3 Siddha  9 Focal adhesion kinase (FAK) 
4 S. epidermis  10 Cytomegalovirus 
5 Klebsiella pneumoniae 11 Herpes simplex virus (HSV) 
6 E. coli  12 Dengue 

 شودباعث ایجاد اختالل در دیواره سلولی می  ،غشایی قارچ
]7،1.[   

ناشی از توانایی آن در  ، هاي ضدویروسی کورکومینفعالیت
کردن  لی مثل تنظیم رونویسی، فعال لوسهاي درون فعالیت

رسان سلولی التهابی و آپوپتوزي است. همچنین  مسیرهاي پیام
طور مستقیم با  دهند که کورکومین به تحقیقات پیشین نشان می 

کینازهاي چسبندگی  ،پلیمراز DNAسی مولکول شامل  تقریباً
لیپواکسیژناز و ن کیناز، ئی، تیوردوکسین ردوکتاز، پروت 9مرکزي

، 10در مدل موشی سیتومگالوویروسی].  1[  دارد   اندرکنشتوبولین  
مصرف کورکومین داخل معده به طور آشکاري باعث کاهش  

شده است   Mنوگلوبولین  یشده و سطح ایم  بارگیري  DNAمقدار  
در شرایط   ویروسیپیشنهاد دهنده پتانسیل فعالیت ضدکه خود 

 ]. 8[ درون سلولی براي کورکومین است 
هایی مانند اثر کورکومین بر روي ویروس   ی که در حیطه تحقیقات
سیتومگالوویروس، ، نفلوانزاآ، هپاتیت، 11تبخال تناسلیایدز، 
، دهد که اثرات مثبت آننشان می، انجام گرفتهو ابوال  12دنگه

هاي متعددي براي اثرات  مکانیسم   . بیشتر از اثرات منفی آن است
هاي آلوده شده توسط آن  ها و سلول کورکومین بر روي ویروس 

ثرأهاي متو تنوع ویروس ویژگیپیشنهاد شده است. کشف این 
دهنده پتانسیل این ترکیب براي درمان  نشان  ،شده با کورکومین

 عنوان به تواند  بنابراین کورکومین می .  هاي ویروسی استعفونت
 شمار آید ی به ضدویروسي هاداروطراحی  یک ترکیب براي

]9،7.[   

 هاعملکرد کورکومین بر روي ویروس

براي اتصال به سلول گیرنده خود، ورود به   هاتوانایی ویروس
اي است که هر  ن شامل فرآیندهاي پیچیدهآسلول و تکثیر درون  

تولید داروهاي  ی براي های مرحله شانس توسعه راهکاري 
آورد. در زیر به مطالعات انجام شده  ضدویروسی را پدید می 
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خواهیم   هاي متفاوته نحوه عملکرد کورکومین با ویروس ردربا
 داخت. پر

 دارهاي غشاکورکومین بر ویروس  تأثیر

 2هاآربوویروس  ، از خانواده1چیکونگونیاهاي زیکا و ویروس
از  شوند. زیکامنتقل می ، هستند که توسط وکتورهاي پشه

 ،هالفاویروس آاز خانواده    چیکونگونیاو    3هاخانواده فالویویروس 
که   هستند دارهاي غشاویروس RNAیک رشته مثبت از شامل 

توسط حشرات و میزبان انسانی تکثیر یافته و باعث بیماري  
فریقا تا  آاز  ،شوند. اثرات مخرب ویروس چیکونگونیاشدید می 

سیا و امریکا گسترش پیدا کرده است که خود  آجنوب شرق 
هاي ناشناخته در تواند هشداري براي گسترش ویروسمی

تواند ه این ویروس می م بالینی ابتال ب ئعال  سرتاسر جهان باشد. 
ابتال به   شامل  در بعضی موارد بدون عالمت و در موارد دیگر

زیکا  . ویروس ] 10[ باشد کنندهمدت ناتوان هاي طوالنی آرتریت 
اي بر روي  کنندهویران  اثراتنیز در پی انتشار گسترده خود، 

(بیماري که در آن مغز بیمار  ن  انسا  4سیستم عصبی و میکروسفالی
جا گذاشت که این اثرات  در نوزادان به ویژههب تر است)کوچک 

یکی از عملکردهاي   .مشاهده شده نسبت به قبل جدیدتر بودند
 عنوانبه این است که  ادارهاي غش ویروس روي  بر ،کورکومین

کند.  یک مهارکننده اتصال ویروس، به سطح سلول عمل می 
بر روي    مستقیماً  ،که کورکومیندهد  ارائه شده نشان می   اتتحقیق

  رسد که بلکه به نظر می  ،ندارد  تأثیرویروسی  RNAتخریب 
فعالیت خود را   ،غشادارهاي با تغییر غشا ویروس  کورکومین

هاي غشادار چیکونگونیا، ویروس دهد. براي تخریب انجام می 
پنج  غلظت    که با  5وزیکوالر استوماتیس  ویروس زیکا و ویروس 

اند، توانایی شده نگهداري  در زمان معین  کورکومین میکروموالر 
زایی از دست خود را براي اتصال به سطح سلول و عفونت 

این تماس مستقیم ویروس با کورکومین وابسته به   اثر  دهند. می
کورکومین متفاوت است   ) دوزمیزان (و  معین نگهداري زمان 

که  دهد می نشان  2013مطالعات انجام شده در سال ]. 9[
سلول   يکورکومین اضافه شده در مراحل اولیه و یا در حین ابتال

هاي  زایی در یکسري از ویروس مانع ایجاد بیماري  ،به ویروس

 
1 Chikungunya     4 Microcephaly 
2 Arboviruses     5 Vesicular stomatitis virus 
3 Flavivirus     6 Lipid raft 

مشاهده    فاقد غشاهاي  این توانایی براي ویروساما    ؛شدغشادار  
یک  عنوانبه ا . مطالعات بسیاري کورکومین ر]11[ ه است نشد

توان طور مختصر می ه کنند که ب معرفی می   دهنده غشاتعدیل عامل  
باعث نازك شدن غشا    ،گفت که اتصال کورکومین با غشا دو الیه

 ]. 9[شود غیرخطی و ضعیف شدن خاصیت ارتجاعی آن می 
(سلولهاي جدا شده از کلیه گاو براي   MBDK هايدر سلول

کورکومین با   ،)محیط آزمایشگاه بررسی مطالعات ویروسی در 
گولیپیدها،  سفن(ترکیبی از گلیکوا 6افزایش تشکیل لیپید رفت

در   ،هاي پروتئینی سازمان یافتهکلسترول و گیرنده 
 ،در غشاي پالسمایی) گلیکولیپوپروتئینیلیپیدهاي میکرودومین 

-BoHvنوع یک گاوي ( تبخال بر روي فرآیند ورود ویروس 

مطابق با افزایش  ،گذاشته و آلودگی به ویروسبه سلول اثر  )1
  ء یابد. این ویروس که جز کورکومین کاهش می  میزان مصرف

در گاو با التهاب تنفسی ایجاد   ،است  دار هاي غشاخانواده ویروس 
شده باعث کاهش شیردهی و سقط جنین و کاهش باروري  

دهد که غلظت  شود. مطالعه انجام شده در این تحقیق نشان می می
توجهی بر  پنج تا بیست میکرومول بر لیتر کورکومین اثر قابل 

 ]. 4[کاهش ابتال سلول به این ویروس دارد 

لیت غشا و کورکومین بر تغییر سیا تأثیر
 هاگلیکوپروتئین

)،  C )HCVبر روي ویروس هپاتیت  2013تحقیقات در سال 
 مانعبر روي سیالیت غشا،  تأثیردهد که کورکومین با نشان می

. تغییرات در  شودمی اتصال و ادغام ویروس به سطح سلول 
هاي نئیگلیگوپروت ساختاربا تغییر در  سیالیت غشا، که احتماالً 

ها و آلوده کردن آنها  الزمه تماس ویروس با سلولویروسی که 
. عالوه  باشدمی دوستی کورکومین خاصیت چربی  دلیلبه  ،است

بر روي   تأثیرمشخص شده است که کورکومین با  ،بر این
هنگام ورود    سلول  از آلوده شدن  ،لیپیدهاي غشایی سلول میزبان

 ]. 12[ویروس نیز نقش دارد 
هاي ترین ویروسشایعیکی از    ،)HuNoVنوروویروس انسانی (

در سراسر جهان است که عالئم بالینی ابتال به   ،دستگاه گوارش
ساعت    48تا    24آن شامل حالت تهوع، استفراغ و اسهال در مدت  
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حتی در حدود ده ذره ویروسی   ،خیلی کم ویروس مقداراست. 
و افراد مسن و   کودکانکه در  ،تواند عامل عفونت شودهم می 

بیشترین عوارض عفونت ویروسی   ،افراد با سیستم ایمنی ضعیف
هان پرجمعیت مثل  شود. این ویروس در مکانمشاهده می 

راحتی از یک فرد ه ها و مدارس بها، هتلها، بیمارستانرستوران
در مرحله اولیه ورود    ،شود. اثر کورکومینبه فرد دیگر منتقل می

نسانی نیز گزارش شده نوروویروس ا  فاقد غشاعفونت ویروسی  
است. طبق آزمایشات صورت گرفته تیمار با کورکومین در  

ویروسی  نشان از خاصیت ضد ، هاي متفاوتها و زمان غلظت
ي مربوط به مرحله ورود ویروس به  اهدر مکانیسم  ،کورکومین
.  آن است RNA تکثیر که این مکانیسم متفاوت از  سلول دارد

این ویروس تغییر  اي کورکومین بر تخریبی عملکردریشه 
ممانعت از عملکرد   بلکه  ،سیالیت غشا ویروسی نیست

عملکرد مشابهی از  ]. 13[هاي سطحی ویروسی است پروتئین
خاصیت ضدویروسی کورکومین براي تیمار با ویروس  

هاي ومیر در ماهی مرگ  عاملویروس ( 1هموراژیک سپتیسمیا
 .  ] 1[ نیز مشاهده شده است آال)قزل 

کورکومین بر فرآیندهاي سلولی در تکثیر   تأثیر
 هاویروس

  ، ها بعد از ورود به سلولدهند که ویروستحقیقات نشان می
ایر ویروسی با ذخ يبین اجزا  اندرکنشبراي تکثیر خود نیازمند 

  ورود  از بعد در مراحل اولیه  موجود در سلول میزبان هستند
پلیمرازهاي وابسته به   تکثیر از ژنوم ویروسی توسط ،ویروس

ها و مهارکننده  ،ویروس سپس گیرد وویروس صورت می 
هاي فرآیندهاي مسیر تکثیر سلولی را براي افزایش  کنندهفعال 

  ، عنوان مثاله . ب] 1[ دهددر اختیار خود قرار می ،تکثیر شدن
هاي ویروسی ویروس ایدز براي انتشار و تکثیر شدن نیاز به آنزیم

و تات دارد.   پروتئازاینتگراز، کریپتاز معکوس، مثل ترنس
دهند که کورکومین با پیوند مستقیم  مطالعات نشان می 

 کنندگی ، اثر مهارمولکولی با پروتئاز و اینتگراز ویروس ایدزبین
ر گرفتن در جایگاه ن با قراکورکومی .] 15،14[ بر روي آن دارد

  در  اسیدي آمینه اسیدهاي با پیوند و همچنین بافعال پروتئاز 
  جلوگیري  ن آ به  سوبسترا  اتصال  از  اینتگراز کاتالیتیکی دومین

اند که  مطالعات دیگري نیز نشان داده   ، عالوه بر این  ].16[   کندمی

 
1 Hemorrhagic septicemia 

کنند (واسطه  طور موقت پروتئین تات را بیان می ه هایی که بسلول
این   میزان ،ر با کورکومینادر اثر تیم ،)LTRفعالیت پروموتور 

تواند سبب کاهش تولید  کاهش یافته که خود می  آنها در  پروتیئن  
طور مستقیم و  ه کورکومین ب ویروس ایدز در داخل سلول شود.

  اثر تخریبی بر روي پروتئین تات دارد  ،و زمان غلظتوابسته به 
]17 .[ 

رسانی در کاهش کورکومین و تغییر مسیرهاي پیام
 زایی ویروسیبیماري

 رسانیپیاممسیرهاي    مجبورند تا،براي بقا و تکثیر خود  اهویروس
و سیستم  NF-κB ،PI3/Akt ،MAPKمثل  ،درون سلولی

  ي تحقیقات زیاد .کار گیرندرا به ) UPSکویتین پروتئاز (یوبی
گذار بر  تأثیرعنوان یک واسطه ه ب دهند که کورکومیننشان می

 ]. 1[رسانی است پیام روي این مسیرهاي
بسیار متنوع است و شامل   ،یندهاي سلولیآدر فر  PI3/Aktنقش  

 اتوفاژي  ،RNA عملیات بر روي مسیرهایی مانند ترجمه، 
مکانیسم طبیعی و تنظیم شده سلولی است که اجزاي  (

این امر موجب   ؛بردغیرضروري یا عملکردي آن را از بین می 
(مرگ    آپاپتوزو    )شودتخریب منظم و بازیافت اجزاي سلولی می

  از جمله  ها،بسیاري از ویروس  است. ریزي شده سلولی) برنامه
نیازمند این مسیر   ،براي رشد و تکثیر خود C تویروس هپاتی

با   ،دهد که کورکومینتحقیقات نشان میرسانی هستند. پیام
این ویروس  ژن از تکثیر Akt-SREBP-1 مسیرتوقف 

  NF-κBرسانی وابسته به مسیر پیام ]. 18[ کندجلوگیري می 
بقا سلول و هم در پیشرفت   هم در ،همانند یک شمشیر دو لبه

منجر  NF-κBیر شدن مساگرچه فعال  .]1[ رطان نقش داردس
این مسیر   اماشود، می ی ضدویروسهاي به تنظیم تعدادي از ژن 

هاي خاص مثل ویروس زایی بعضی از ویروس براي بیماري 
  را  در سلول موجودلیت نیاز است. این ویروس فعا نفلوانزاآ

جهت تکثیر بیشتر خود هدایت   پیشبرنده عنوان یک عاملبه
ثري در تنظیم این  ؤو از آنجا که کورکومین نقش بسیار م کندمی

یک داروي بالقوه در   عنوانبه تواند می ،رسانی داردمسیر پیام
نفلوانزا نوع  آویروس  ].19[ باشد یویروسجلوگیري از فعالیت 

A  )IAV(    گیر در قرن سومین ویروس همه   ،نفلوانزاي مرغیآیا
نشان داد که تیمار   2010تحقیقات در سال  .بیستم میالدي بود 
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باعث کاهش عفونت   ،میکروموالر کورکومین 30ها با سلول
در محیط   ، درصد 90 اًحدودش عملکرد یروسی از طریق کاهو

نزا با  انفلوآاولیه ویروس نگهداري شود. عالوه بر این کشت می 
هاي ویروسی داخل سلول جلوگیري  از تشکیل پالك   ،کورکومین

 اندرکنش با ذرات ویروس  ،طور مستقیمه کند. کورکومین بمی
داشته و باعث اختالل در مرحله اولیه ورود ویروس به سلول  

اما هنوز نحوه   ،شود(اتصال ویروس به سطح سلول) می 
سطحی ویروس    يو یا سایر اجزاکورکومین با پروتئین    اندرکنش

در مطالعه دیگر صورت گرفته در سال  ]. 20[ مشخص نیست 
  با اختالل در   ،ثريؤنشان داده شد که کورکومین به طور م  2013

سلولی از ورود  گیرندهو  بین پروتئین هموگلوتینین اندرکنش
 . ]21[ کندنفلوانزا به داخل سلول جلوگیري میآویروس 

در عفونت ناشی از ویروس   NF-κBرسانی  فعال شدن مسیر پیام 
تشکیل  RNAکه از یک تک رشته  ،)RVFV( 1تب دره ریفت

که اولین بار در   ویروساین  شود.مشاهده می  نیز شده است
با قدرت سرایت باال   ،نام دره ریفت شناسایی شداي به منطقه 

شود. در گاوها باعث  است و باعث آسیب به انسان و دام می
دنیا آمده شده و در هاي تازه بهسقط جنین و یا مرگ گوساله

هاي چشمی، آسیب کبدي،  انسان نیز با تب شدید، آسیب
تیمار  تب و در بعضی موارد مرگ است.  با همراه خونریزي 

با مهار این مسیر و   ،هاي آلوده نشان داد که کورکومینسلول
زایی ثري بیماري ؤطور مههمچنین تغییر تنظیم چرخه سلولی ب

 ]. 22[ کنداین ویروس را مهار می 

) عامل عفونت ریه، RSV( 2تنفسی سیشالسین ویروس
تحتانی در  تنفسی دستگاه برونشیت، آسم و بیماري شدید

هاي  که در سلول   دهدتحقیقات نشان می.  کودکان و نوزادان است
  به این ویروس  شده بینی انسان آلوده  اپیتلیال (بافت پوششی)

زدن کورکومین از تکثیر و جوانه   ،RNA  رشتهتک  یک  با  غشادار
بدون ایجاد سمیت  هاي مسیر اپیتلیالیو پاسخ RSVویروس 

کند. عالوه بر این تنظیم عملکرد سد  سلولی جلوگیري می 
هاي آلوده شده افزایش  وسیله کورکومین در سلول هاپیتلیالی ب

دهند که کورکومین مانع آزاد شدن  ها نشان می . یافتهیابدمی
TNFα هاي حیاتی سلول در شرایط التهاب،  (یکی از سیگنال

 
1 Rift Valley fever virus    4 Ubiquitin Proteasome System (UPS) 
2 Respiratory syncytial virus   5 Coxsackie virus 
3 Japanese encephalitis virus 

تکثیر سلولی) از طریق فسفریالسیون  ریزي شده و مرگ برنامه 
NF-κB  وeIF-2α  23[شود می .[ 
بطور وسیع در آسیاي شرقی  ،)JEV( 3انسفالیت ژاپنیویروس 
حدود    و اقیانوسیه گسترش دارد و هر ساله باعث مرگ  و جنوبی

تواند از درجه خفیف تا  میاین ویروس    .شودپانزده هزار نفر می
  حرکتی متفاوت   هايمثل حمالت تشنج، ناتوانی  عوارضی   شدید

. ایجاد کنددر انسان    و همچنین عوارضی شبیه بیماري فلج اطفال
ویروس   ،کورکومینکه  دهندنشان می  مختلفیتحقیقات 

 -کویتیننسفالیت ژاپنی را با اختالل در عملکرد سیستم یوبیا
کویتین مهار  هاي یوبیو تجمع پروتئین) UPS( 4پروتئوزوم

یکی از مهمترین رخدادهاي سلولی در  UPS کند. سیستم می
هاي یوکاریوتی است. به نظر  در سلول  هاتخریب پروتئین

مانع   ،کورکومین با تنظیم اختالل مشاهده شده، رسدمی
.  شودمی   یزن  ی مانند ویروس دنگه نوع دوی هازایی ویروس بیماري

 ایجاد  باعث شودمی منتقل انسان به پشه توسط که ویروس این
  خون،  هايپالکت  کاهش درد، استخوان  با همراه شدید تب

  . ] 25،24[ گرددمی  فشار افت و عروق دیواره  از مایعات خروج
  ورم  و مننژیت ایجاد باعث  5B3 (CVB3)ویروس کوکساکی 

  اهمیت  بسیار ویروس این تکثیر در UPS. گرددمی  قلب عضله
  در  اختالل با کورکومین که  دهدمی نشان تحقیقات و دارد

  عفونت  کاهش و ویروس این تکثیر مانع ،سیستم این عملکرد
  مطالعات انجام گرفته بر روي ویروس   .] 26[  شودمی   آن  از  ناشی

EV71 تاول و تب بیماري که عامل هاانتروویروس خانواده از 
دهد که  نشان می ،است کودکان در پا و دهان و دست در

ویروسی، بیان   RNAچشمگیري باعث کاهش    رزطه کورکومین ب
کاهش ازیاد ویروس در رده  در نتیجههاي ویروسی و نئیپروت

) Vero cellکلیه میمون سبز افریقایی ( بافت پوششی سلولی
  گونه  آزاد هايرادیکال شود. کورکومین نه تنها با کاهش می

خارج  کینازهاي تنظیم کننده فعال کردن تولید شده و  اکسیژن 
مانع عفونت  UPSو اختالل عملکرد سیستم  )ERKسلولی (
 PI4KBو    GBF1ن  ئیبلکه میزان بیان دو پروت  ،شودمی  ویروسی

که براي تشکیل کمپلکس تکثیر ویروس مورد نیاز هستند را نیز  
   .]27[ دهدکاهش می 
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کورکومین بر فاکتورهاي رونویسی در کاهش  تأثیر
 عفونت ویروسی

نیاز به  ،اطالعات ژنتیکی منتقل شده در هنگام عفونت ویروسی
کننده دو مرحله رونویسی و ترجمه دارند. یکی  فاکتورهاي فعال 

  . است PCG-1αاز فاکتورهاي کمکی در مرحله رونویسی 
) براي تکثیر خود این فاکتور را در  B )HBVویروس هپاتیت 

دهد که کورکومین با تنظیم  تحقیقات نشان می  .گیردخدمت می 
جلوگیري  HBVثري از بیان و تکثیر ؤبطور م ،بیان این فاکتور

با   که کورکومین احتماالً دهدمیتحقیقات نشان  .] 28[ نمایدمی
 هاي در پروموتور ژن  ،IIپلیمراز RNAاختالل در بکارگیري 

 ،)HSVخال تناسلی (بیان شده در ویروس تب )IE( 1اولیه سریع
ات کورکومین  تأثیراین اختالل از طریق    د.شومانع عملکرد آن می

 RNAبراي بکارگیري    VP16ن واسطه ویروسی  ئیبر روي پروت
و مستقل از مکانیسم فعالیت هیستون استیل ترانسفراز   IIپلیمراز

 است p300/CBPکننده رونویسی ی کمکئینفاکتورهاي پروت
دهد که  نشان می دیگري عالوه بر این، تحقیقات ]. 29[

  APE1کورکومین از طریق مهار فعالیت ردوکس 
هاي  باعث درمان عفونت  )1(اپورینیدیک/اپریمیدنیک نوکلئاز 
وابسته به ویروس تبخال   – ویروسی مانند کاپوسی سارکوم 

. شودهاي ایجاد شده توسط آن می و همچنین سرطان تناسلی
ها و  ثر بر روي بسیاري از ژن ؤم APE1فعالیت ردوکس 

تکثیر اولیه سلول    مسیرهايمسیرهاي ژنتیکی مربوط به آنها مانند  
  . ]5[  است تنش اکسایشی (استرس اکسیداتیو) مسیرهايو 

دهند که کورکومین با تنظیم کاهشی  مطالعات دیگري نشان می 
ن مورد نیاز براي ئیکه پروت  )Hsp90(  90ن شوك گرمایی  ئیپروت

زایی ویروس  ) در بیماريIE( اولیه سریع هايبیان ژن
کند از تکثیر آن جلوگیري می  ،سیتومگالوویروس انسانی است

]16 .[ 
) شامل دویست نوع ویروس  HPV( 2ویروس پاپیلوماي انسانی

از   .شودایجاد سرطان رحم می  باعثآن  18و  16که نوع  ،است
هاي توان به زگیل تناسلی و زگیلمی  ،دیگر عوارض این ویروس

با ورود به   ،هااین نوع ویروس  DNAپوستی هم اشاره کرد. 
باعث تغییر در مسیرهاي رونویسی و ترجمه    ،داخل سلول میزبان

 
1 Immediate early (IE) gene promoters 
2 Human papilloma virus  
3 Severe acute respiratory syndrome 

پیش   ،شوند که سلول را به سمت تکثیر بیشتر ویروسسلولی می 
شده ویروسی در سلول باعث    بیان  E7 و   E6  برند. دو فاکتورمی

تبدیل سلول به   سبب شده و Rbو  P53هاي تخریب پروتئین
هاي متوقف کردن مولکول   گردد. کورکومین با سرطانی می  حالت

  اثر رسانی و همچنین با بر روي مسیرهاي پیام تاثیرتنظیمی و 
و  PKC ،JNK ،EGFRکاهشی تنظیم کینازهاي حیاتی مثل 

MAPK  کند جلوگیري می   ،وجود آمدههاز رشد سلول سرطانی ب 
]31،30 .[ 

 هاي حاد تنفسیکورکومین بر ویروس  تأثیر

ها در  ویروس جدیدي از خانواده کروناویروس 2003در سال 
کشور جهان گسترش یافت و باعث مرگ حدود هشتاد هزار    25

 3سارس ،این ویروس و شدتنفسی دلیل عارضه حاد هبیمار ب
)SARS-CoV .پس از آن تحقیق بر روي  ) نامگذاري شد

اي پیداکردن داروهاي بالقوه  شده در ویروس برهاي بیاننئیپروت
ترکیب    22ها آغاز شد. در یک تحقیق اثر  کننده این پروتئینمهار

 ن پروتئازي ئیگیاهی از جمله کورکومین در مهار پروت
)3CLprotease( ورود ویروس به در مرحله  نقش اصلی را که

زایی سلولی نشان . مطالعات بیماري بررسی شد  ،درون سلول دارد
میکروموالر پتانسیل   10مین در غلظت کوداد که کور

 پروتئازي پروتئیناما در مهار این  سارس دارد یضدویروس
 . در تحقیق دیگري که] 32[  نسبت به سایر ترکیبات موفق نیست

و  هاي مولکولی سازيستفاده از شبیهبا اانتشار یافته است  اًاخیر
هاي پروتئازي مهم و ویژه این ویروس با  مقایسه توالی پروتئین

   19 کووید از شده ایجاد تنفسی حاد بیماري ویروس
)COVID-19 ( دو  اینمینواسیدي آ توالیمشخص شد که  

بسیار محافظت شده و تنها در چند باقیمانده  ،پروتئاز بیان شده
 تبارزاییمتفاوت است که خود نشان دهنده وابستگی  مینه  آ  اسید

 نیز از )19 (کووید این ویروسبین این دو ویروس است. 
از وهان   2019ها است که در اواخر سال کروناویروس  خانواده

در   پراکنده شد.سرعت در کشورهاي دیگر نیز چین انتشار و به
هاي مولکولی نشان داده شد  سازيبا استفاده از شبیه این تحقیق

دارویی مانند ریباویرین،  به ترکیبات کورکومین نسبتکه 
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و نیکوتینامید در فعالیت این پروتئاز  12تلبیویدین، ویتامین ب 
زیرا تعداد پیوندهاي   دهداثر مهاري کمتري از خود نشان می 

. اما براي بررسی  ]33[ ن ایجاد کرده استئیوتکمتري با این پر
ات  مطالعباید  ،کورکومین بر روي این ویروس جدید تأثیر

این ویروس از نوع   آزمایشگاهی بیشتري صورت گیرد زیرا
کورکومین با تغییر  و احتماالً ]34[ دار استهاي غشاویروس

ورود  تواند از دلیل خاصیت آبگریزي خود می هسیالیت غشا ب
 ویروس به سلول میزبان جلوگیري کند. 

 کورکومین  1فراهمی زیستی

هاي بالقوه مفید دارویی کورکومین، علیرغم طیف گسترده فعالیت 
دلیل کمی غلظت در دسترس قرارگرفتن فیزیولوژیکی هاین ماده ب

یک عامل   عنوانبه هنوز نتوانسته است  ،آن (فراهمی زیستی)
این   تأثیر ،د. مطالعات آزمایشگاهیکندریافت  یهییدأدرمانی ت

اما مطالعات   ؛ددهها را به خوبی نشان میروي ویروس برماده 
خاصیت   ،دلیل کمی فراهمی زیستی این مادهه درون سلولی ب 

در این زمینه باید  ،دهد. بنابراینرا نشان نمی  ضدویروسی آن
اندیشید. براي افزایش  کورکومین تمهیداتی براي این اثر مفید 

بر اساس راهکارهاي استفاده از  کورکومین فراهمی زیستی
هاي فسفولیپیدي براي رهایی ها و کمپلکسنانوذرات، لیپوزوم 

 ، کورکومین و در دسترس قرارگرفتن آن براي استفاده در سلول
یک راه دیگر   ].36، 35، 12[ م شده استانجا يمطالعات زیاد

هایی استفاده از بیوکانژوگه کورکومین، افزایش فراهمی زیستی
دلیل خاصیت  ه و اسیدهاي چربی است که ب  سیدهاي آمینهمانند ا
باعث افزایش جذب توسط سلول، افزایش   ی،دوستچربی 
عمر کورکومین و کاهش سرعت متابولیسم آن در داخل  نیمه

نشان داد که    2010شوند. تحقیقات انجام شده در سال  می سلول  
ویروسی مطلوبی بر روي  خاصیت ضد شدهاین ترکیبات ساخته

ویروس تبخال  اي،گربه  هایی مانند کرونا ویروسویروس
و   2ا پارا انفلوانزویروس  اي، ویروس تبخال انسانی،گربه

 ]. 37[  دارند B4س ویرو  کوکساکی
و  خصوصیات ذاتی آن  با توجه به ،کورکومین فراهمی زیستی

  اندکی که دارد، ضعیف است. و پایداري  در آب حاللیت کم
هایی از کورکومین  مشابه براي بهبود این خصوصیات  بنابراین

 
1 Bioavailability 
2 ParaInfluenza 

مونو استیل   براي مثال یکی از آنهاکه ساخته شده است 
 PI3K/Aktبا متوقف کردن فعالیت    مشابهکورکومین است. این  

ها شده  ) در سلول IAV( ا نفلوانزآباعث کاهش تکثیر ویروس 
که مکانیسمی متفاوت از کورکومین دارد. مشاهدات نشان  

دهد که استفاده از هر دو ترکیب کورکومین و مونواستیل  می
اثر مضاعف   هاي متفاوت،علت مکانیسمبه  کورکومین
دو مشابه  در تحقیق دیگري . ]38[ داردی در سلول ضدویروس
  تتراهیدروکورکومین نام ، بهاز کورکومینکاربردي پایدار و 

)THC ( پتاسیفنول) وPetی ویروس) براي بررسی خاصیت ضد  
مانند   ،نفلوانزا ساخته شد. نتایج نشان داد که این دو مشابه همآ

نفلوانزا در محیط کشت هستند  آکورکومین قادر به مهار ویروس  
اثر مهاري کمتري در تشکیل  اما در مقایسه با کورکومین 

ترکیب دیگر  ]. 21[هاي ویروسی در محیط کشت دارند پالك 
) است  PGV-0(  0-پنتاگاماونونمشابه ساخته شده از کورکومین  

قدرت بیشتر و سمیت کمتري  که نسبت به دیگر ترکیبات مشابه  
روي رده سلولی اپیتلیال کلیه  دارد. در مطالعه صورت گرفته بر

  PGV-0مشابه ،میمون سبز افریقایی آلوده شده به ویروس دنگه
ت ویروسی  اثر بهتري نسبت به کورکومین در سرعت بهبود عفون

توان از  براي افزایش حاللیت کورکومین می  البته]. 39[دارد 
  2400که حدود کرد هم استفاده  ین شیر شتر ئبتا کاز هايمیسل 

دهد. این تحقیق توسط  برابر حاللیت کورکومین را افزایش می
 ]. 40[ استیافته تیم تحقیقاتی نویسندگان این مقاله انتشار 

و   HIV-1برروي پروتئین پروتئاز  1993تحقیقات در سال 
HIV-2  بیان شده توسط ویروسHIV  دهد که  نشان می

این  الیتهار فعم باعث  بور-کورکومین و کمپلکس کورکومین
افزایش   فعالیت مهارياین  ،ها شده که با افزایش زمانپروتئین

در تحقیق دیگري دو مشابه ساخته شده از  ]. 14[ یابدمی
باعث مهار   دیکفوئیل متان و رزمارینیک اسیدنام کورکومین به 

هاي ساخته شده شوند. این مشابهمی  HIV-1اینتگراز در  ن  ئیپروت
].  15[ کنندویروسی جلوگیري می DNAاز اتصال اینتگراز به 

کربن دات  -دهد که کورکومینیک تحقیق ارائه شده نشان می 
تواند اثر مهاري بر روي تکثیر  کاتیونی پایدار ساخته شده می
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کرونا دسته از  )PEDV( 1گیر خوکیویروس اسهال همه 
 . ]41[ها داشته باشد ویروس

 ویژه ه دهند که نانوذرات بهاي اخیر نشان می تحقیقات در دهه 
هاي حاصل  ت نقره خاصیت ضدویروسی دارند. یافتهانانوذر

هاي  اندرکنش با گیرندهوسیله  ه نقره بدهند که نانوذرات  نشان می
ورود  هاي ویروسی غشادار از ی و گلیکوپروتئینئینگلیکوپروت

در   کند.میزبان و تکثیر آن جلوگیري می  سلول  ویروس به داخل 
 یک تحقیق ارائه شده از نانوذرات نقره تغییر یافته با کورکومین 

)cAgNP(  و  پایدار  یترکیبتشکیل استفاده شده است که  
را   با پراکندگی یکنواخت و فراهمی زیستی خوب  شکلیک
ثري برعلیه ؤی مضدویروس. ترکیب حاصل فعالیت دهد می

نشان تنفسی)  سیشالسین (ویروس RSVعفونت ویروسی 
  با غیرفعال کردن ویروس از  دهد. این ترکیب مستقیماًمی

در مرحله اول عفونت   به سلول میزبان ورود آنچسبیدن و 
 ]. 42[ کندویروسی جلوگیري می

 گیرينتیجه

هاي زیادي کننده چالشی جدید، بیانضدویروستوسعه ترکیبات  
هاي بسیار براي طراحی دارو و اثربخشی  است و نیازمند تالش 

جستجو براي اثرات مفید داروهاي موجود   ،آن است. بنابراین
تواند جایگزینی یید شده و یا استفاده از ترکیبات طبیعی، میأت

براي کورکومین،    .جدید باشد   یضدویروسبراي توسعه داروهاي  
شده از زردچوبه، عملکردهاي متفاوتی در مشتق ترکیب فنولی 

 ،هاهاي متفاوت از جمله انواع سرطان جلوگیري و بهبود بیماري
اي ایجاد شده از طریق  هو همچنین سرطان  هاي ویروسیعفونت
طریق تغییر مسیر  از کورکومین  بیان شده است.  ،هاویروس

اختالل در  و NF-κB تغییر مسیر مانند هارسانی سلولپیام
شود. عالوه بر این،  مانع عفونت ویروسی می UPSسیستم 

ی دخیل در ئینهاي پروتکنش مستقیم با واسطه اندر کورکومین با 
تغییر   یا  تغییر سیالیت غشا ویروسی وو یا    ویروسیفرایند تکثیر  

اتصال آن به سلول  مانع هاي سطحی ویروسی، نئیگلیکوپروت
ها نئیویروسی یکی از مهمترین پروت  پروتئازهاي  .گرددمی  میزبان

در انتقال ماده ژنتیکی ویروس به درون سلول میزبان هستند که  
مانع ورود ویروس   ،نئیپروتکورکومین با اندرکنش مستقیم با این  

کورکومین همچنین با مهار فاکتورهاي  شود.به سلول میزبان می

 
1 Porcine epidemic diarrhea virus 

این  کند. رونویسی از عفونت ویروسی و تکثیر آن جلوگیري می 
  ، ویروسی مشاهده شده در شرایط آزمایشگاهیضد ویژگی

رکیب براي توسعه داروهاي جدید  دهنده بالقوه بودن این تنشان
دلیل کم بودن فراهمی زیستی  ه که البته ب ،ویروسی استضد

از  ترکیب کرد که این  کورکومین باید بتوان شرایطی ایجاد
تا بتواند اثر خود را   پایداري بیشتري در سلول برخوردار باشد

. با توجه به  یک ترکیب دارویی مفید ارائه دهد  عنوانبه
نتایج تحقیقاتی بدست آمده   خصوصیات کورکومین و همچنین

هاي غشادار، بهتر است که براي خاصیت  آن روي ویروس  یرتأث
نیز مطالعات   19هاي جدیدي مانند کووید  ی ویروس ضدویروس

آزمایشگاهی انجام گیرد و شاهد اثرات آن براي پیدا کردن درمان  
 تر باشیم. در دسترس

 تقدیر و تشکر

هاي دانشگاه تهران، صندوق حمایت از  نویسندگان از حمایت
پژوهشگران و فناوران کشور، کرسی یونسکو در تحقیقات بین  
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Effect of Curcumin on Diminishing Pathogenicity of 

Viruses 

Mahdie Rahban*1, Mansooreh Mazaheri2, Ali Akbar Moosavi-Movahedi1

Curcumin, a natural compound derived from turmeric, has antioxidant, anti-tumor and anti-

inflammatory activities. Accumulated evidence indicated curcumin plays an inhibitory role against 

infection of numerous viruses.  Curcumin exerts its antiviral activity on various viruses through different 

mechanisms. These mechanisms involve either a direct interference of viral replication machinery or 

suppression of cellular signaling pathways essential for viral replication. Many studies have shown a 

direct interaction of curcumin with intracellular proteins to prevent viral replication. In addition, 

curcumin, due to its chemical properties can inhibit the viral infection of the host cell by interfering the 

viral membrane of enveloped viruses due to its hydrophobic properties and interaction with surface 

glycoproteins. In fact, curcumin reduces viral replication by inhibiting viral binding at the cell surface. 

This potential property of curcumin can be make it a candidate for an anti-viral drug design by increasing 

its bioavailability. In this article, it is suggested that the effect of curcumin on the coronavirus-19 be 

studied experimentally because this virus belongs to enveloped viruses and curcumin may be able to 

prevent the virus from entering the host cell by altering membrane fluidity due to its hydrophobic 

properties. 

Keywords: Curcumin, Enveloped Viruses, Cell Signaling Pathways, Viral Replication, Bioavailability, 

Suggestion For COVID-19 Virus 
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