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Abstract
COVID-19, which is caused by the SARS-Cov-2, begins with early symptoms of fever, cough, shortness of
breath, myalgia, and fatigue, affecting the lungs with pneumonia and causing acute respiratory distress
syndrome (ARDS). Also, the onset of the disease may with rapid progression, lead to organ dysfunction, such as
acute kidney or liver damage, and even death in severe cases. Many scientific efforts are underway around the
world to identify the appropriate treatment for this disease. Curcumin is a natural polyphenolic compound, which
could be a potential treatment option for patients with Covid-19. In this study, we review some of the possible
effects of curcumin, such as inhibiting virus entry into the cell, inhibiting virus replication and viral protease, as
well as modulating some intracellular messenger pathways. To comprehensive literature review, information from
an internet search of English language databases PubMed, Scopus, Web of Science and ScienceDirect as well as
Persian language databases such as SID using related keywords based on MESH such as COVID-19, SARS-COV2 , Curcumin and curcuminoid between January 2020 and January 2021 were collected. This review provides
some possible effects of curcumin and its mechanisms for the treatment of COVID-19.

Keywords: Curcumin, Viral Infection, Pulmonary Fibrosis, Acute Respiratory Distress Syndrome.

*Corresponding

author: Amirhossein Sahebkar, Email: amir_saheb2000@yahoo.com
Farshid Rahimi-bashar, Email: fr_rahimibashar@yahoo.com

مجله طب نظامي
دوره  ،22شماره  ،11بهمن 1911
صفحات1111-1111 :
10.30491/JMM.22.11.1171

مروری بر اثرات احتمالي کورکومین در درمان بیماری کووید11-
امیر واحدیان عظیمي  ،1سید رضا حسیني ذیجود  ،2فرشید رحیمي بشر  ،* 9امیرحسین صاحبکار

* 5،4

 9مرکز تحقیقات تروما ،دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) ،تهران ،ایران
 2مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت ،پژوهشکده سلامت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
 9گروه بیهوشی و مراقبتهای ویژه ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 0مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی ،موسسه تحقیقات دارویی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
 5مرکز تحقیقات بیومدیکال کاربردی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران

چکیده
بیماری کووید 99-که توسط ویروس  SARS-CoV-2ایجاد میشود ،با علائم اولیه تب ،سرفه ،تنگی نفس ،میالژی و خستگی آغاز
میگردد ،ریهها را عفونی می کند و باعث سندرم دیسترس حاد تنفسی میشود .همچنین ،شروع بیماری ممکن است ،با پیشرفت سریع ،منجر
به اختلال در عملکرد اندام ها شود ،مانند آسیب حاد کلیه یا کبد و حتی در موارد شدید منجر به مرگ شود .تلاش های علمی بسیاری در
که می تواند یک گزینه درمانی بالقوه برای بیماران مبتلا به کووید 99-باشد .در این مطالعه ،برخی از اثرات بالقوه کورکومین مانند مهار ورود
ویروس به سلول ،مهار تکثییر ویروس و پروتئاز ویروسی و همچنین تعدیل برخی مسیرهای پیامرسان درون سلولی را مرور می کنیم .برای
مرور جامع متون علمی ،اطلاعات حاصل از جستجوی اینترنتی پایگاه های علمی انگلیسی زبان پابمد،

اسکوپوسWeb of Science, ،

 Science Directو همچنین پایگاه های فارسی زبان مانند  SIDبا استفاده از کلمات کلیدی مرتبط بر اساس  MESHمانند کووید،99-
 ،SARS-COV-2کورکومین و  curcuminoidمنتشر شده بین ژانویه  2424تا ژانویه  2429جمع آوری شد .این مطالعه مروری ،برخی
اثرات احتمالی کورکومین و مکانیسم آنها را در درمان کووید 99-ارائه می کند.
کلیدواژهها :کورکومین ،کرونا ویروس ،عفونت ویروسی ،فیبروز ریوی ،سندرم دیسترس تنفسی حاد.

فرشید رحیمي بشر .پست الکترونیکfr_rahimibashar@yahoo.com :

دریافت مقاله9999/49/40 :

پذیرش مقاله9999/99/99 :

] [ DOI: 10.30491/JMM.22.11.1171

*نویسنده مسئول :امیرحسین صاحبکار .پست الکترونیکamir_saheb2000@yahoo.com :

] [ Downloaded from militarymedj.ir on 2023-01-10

سراسر جهان برای شناسایی روش های درمانی مناسب برای این بیماری در حال انجام است .کورکومین یک ترکیب پلی فنولی طبیعی است
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بیماری کروناویروس  )COVID-19( 2499نوعی ذاتالریه
ویروسی است که در دسامبر سال  2499در ووهان چین شیوع
یافت .این بیماری ،ویروس جدیدی است که از خانواده کرونا
ویروسها به وجود آمده است و کمیسیون بینالمللی طبقهبندی
ویروس در  99فوریه  2424نام علمی سندرم تنفسی حاد شدید 2
( )SARS-CoV-2را برای آن در نظر گرفت .در اوایل سال 2424
میلادی سازمان بهداشت جهانی نیز طی اطلاعیههایی ،شیوع این
ویروس را عامل وضعیت اضطراری بهداشت عمومی در سرتاسر
جهان اعلام کرد و گسترش بسیار سریع این بیماری در چین و
سپس در جهان نگرانی و وحشت زیادی را در بین مردم جهان
بهوجود آورد .کرونا ویروسها از ابتدای قرن بیستویکم باعث
شیوع عمده پنومونی کشنده انسان شدهاند .سندرم حاد شدید تنفسی
( )SARS-CoVدر سال  2449با نسبت مرگومیر  94درصد در 5
قاره دنیا گسترش یافت ( )9و سندرم تنفسی خاورمیانه (MERS-
 )CoVدر شبهجزیره عربستان در سال  2492با نرخ مرگومیر 95
درصد شیوع یافت (.)2
به نظر میرسد  SARS-CoV-2دارای قابلیت شیوع و انتقال
بالاتری از دیگر اعضای خانواده کروناویروسها مانند  SARSو
 MERSاست ،به این معنی که تعداد متوسط بیشتری از افراد آلوده
با شخصی که اخیراً آلوده بوده است ،گرفتار شدهاند ( .)9اگرچه نرخ
مرگومیر ناشی از کرونا ویروس جدید بسیار پایینتر از سایر
کروناویروسها است .یک مؤلفه بسیار مهم در ارتباط با سرایت
ویروس فاکتور نرخ تولید مثل ( The basic reproduction
 )R0( )number R0است که بیانگر تعداد میانگین افرادی است
که از طریق شخص آلوده ،در معرض خطر ابتلا به بیماری قرار
دارند؛ با این فرض که هیچکدام در برابر ویروس ایمنسازی
نشدهاند .برآوردهای  R0برای  SARS-CoV-2از میانگین 9/95
اعلام داده شده توسط سازمان بهداشت جهانی World Health
) ،Organization (WHOتا یک میانگین  2/19-2/22با دامنه
( )9/6-0/2گزارش شده توسط سایر مطالعات متغیر است (.)0-6
مقدار  R0کمتر از یک ،بدان معنی است که این عفونت به ازای
یک بیمار به کمتر از یک نفر دیگر منتقل میشود .در این مواقع
این مؤلفه بیانگر این است که بیماری در حال کاهش است .وقتی
که  R0برابر یک است ،یعنی که بیماری به ثبات نسبی رسیده است
و وقتی این عدد بزرگتر از یک باشد ،یعنی بیماری در حال
گسترش است (.)1
ویروس  SARS-CoV-2یک ویروس پوشش دار با ژنوم تک
رشتهای مثبت از نوع ریبونوکلوئیک اسید ( )RNAبا طولی در حدود
 29تا  22هزار جفت باز ،و از جنس بتاکروناویروس
() )Betacoronaviruses (βمیباشد .یکی از بارزترین ویژگی
خانواده کروناویروسها اندازه ژنوم آنها است که دارای بزرگترین
اندازه ژنوم در بین تمامی ویروسهای  RNAدار هست و ذرات

ویروسی کرونا بهصورت دایرهای شکل در ابعاد  954تا  964نانومتر
است که دارای اجزاء مشخصی است( :الف) گلیکو پروتئین اسپایک
( )S( )Spike Glycopropteinکه به صورت تریمر بوده و نقش
آنتی ژنیک اصلی ویروس را داشته و همچنین قابلیت اتصال به
گیرنده سطح سلول را به عهده دارد( .ب) فسفوپروتئین
نوکلئوکپسیدی( )N( )Nucleocapsid proteinsکه نقش اتصال
به  ،RNAسنتز و ترجمه آن را برعهده دارد( .ج) گلیکوپروتئین
غشایی ( )M( )Membraneکه به صورت سه تایی پوشاننده غشاء
ویروس است( .د) گلیکوپروتئین پوششی کوچک()E( )Envelope
که به صورت پنتامریک (پنج رشتهای) بهعنوان کانالهای یونی
عمل میکند( .ه) یک رشته  RNAمثبت ،که نقش توارث و
تکثیری را برعهده دارد( .و) پوشش دوتایی لیپیدی که از سلولهای
میزبان گرفته شده است .علاوه بر موارد فوق کووید 99-دارای یک
گلیکوپروتئین اضافی با ویژگیهای آستیل کولین استراز
( )Acetylcholinesteraseو هم آگلوتیناسیونی ()Agglutination
است که از این جهت با دیگر کروناویروسها متفاوت است (.)2
مبارزه با ویروسهای نوظهور به دلیل  RNAپلیمراز ویروسی
که سرعت جهش بالایی دارد ،همیشه یک چالش بوده است .این
ویژگی به ویروسهای دارای ژنوم  RNAکمک میکند تا در برابر
داروهای ضد ویروسی که از قبل وجود داشتهاند ،مقاوم باشند
( .)9،94بنابراین شناخت کامل ژنوم ویروس و همچنین مکانیسم
اتصال ویروس به میزبان کمک شایانی جهت اتخاذ استراتژی
مناسب برای مبارزه و درمان ویروس میکند .مرحله اولیه در عفونت
ویروس  SARS-CoV-2مربوط به برهمکنش گلیکوپروتئین
ساختاری اسپایک است که در سطح غشای ویروس قرار دارد و
تمایل بالایی در اتصال به گیرنده آنزیمی تبدیل کننده آنژیوتانسین
Human Angiotensin-Converting Enzyme 2 ( 2
) (ACE2) )(ACE2در انسان دارد که این گیرندهها عمدتاً در
سلولهای مربوط به دستگاه تنفسی تحتانی یافت میشود .ژنوم
ویروسی  RNAپس از همجوشی غشا در سیتوپلاسم برای تکثیر و
رونویسی  RNAآزاد میشود ( .)99،92پس از ورود به سلول،
ویروس بیان ژن را تسهیل میکند و رمزگذاری ژنوم رخ میدهد.
این ،به نوبه خود ،پروتئینهای جانبی را کد میکند ،که سازگاری
کروناویروسها با میزبان انسانی آنها را تسهیل میکند .از آنجا که
 RNAپلیمراز وابسته به ( RNA-dependent RNA
) RNA )polymerase (RdRPآنزیمی است که همانندسازی
 RNAرا از یک الگوی  RNAکاتالیز میکند .بهطور خاص ،سنتز
رشته  RNAمکمل یک الگوی  RNAداده شده را کاتالیز میکند
میتواند جهش پیدا کرده و بهطور مداوم خطاهای رونویسی ایجاد
کند ( .)99به دلیل نرخ جهش بالا در کروناویروسها که پاتوژنهای
مشترک انسان و دام هستند و میتوانند حیوانات و انسانها را در
طیف گستردهای از ویژگیهای بالینی از دوره بدون علامت تا
نارسایی چند ارگان آلوده کنند (.)90
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در حال حاضر ،هیچ استراتژی درمانی مؤثری برای مدیریت
عفونت کووید 99-وجود ندارد و هیچ تحقیق کافی برای راهنمایی
درمان در این زمینه وجود ندارد ( .)95درمانهای احتمالی ضد
ویروس کرونا ،سلولهای انسانی یا خود ویروس را هدف قرار
میدهد .سیستم ایمنی بدن انسان نقش مهمی در از بین بردن
ویروس دارد و مطالعات نشان داده است که فعالیت ضدویروسی
اینترفرونهای نوع  Iو  IIوجود دارد .گزارش شده است که
اینترفرون بتا ( )IFN-βباعث کاهش پیچیدگی MERS-CoV
میشود ( .)96مسدود کردن گیرندههای سطح سلول برای اتصال
ویروس کرونا و مسیرهای سیگنالینگ سلولی که به تکثیر ویروس
کمک میکند از دیگر اهداف سلولهای انسانی است .آنزیم مبدل
آنژیوتانسین  )ACE2( 2یکی از گزینههای پیشنهادی برای هدف
قرار دادن درمان دارویی است که از ابتلا به ویروس از طریق
گیرندههای  ACE2به سلول ،از عفونت ویروس جلوگیری میکند
( .)92 ,91این را میتوان با آنتیبادیهای مونوکلونال ضد ،ACE2
آنتیبادیهای منوکلونال ضد  ،SARS-CoV-2مهارکنندههای
همجوشی پپتیدی و ضدپروتئازها به دست آورد (.)99
باتوجه به این که این ویروس تبدیل به یک معضل جهانی
شده است ،به روشهای درمانی جدید و کارا ،جهت بهبود بیماران
مبتﻼ و کاهش نرخ ابتﻼ به آن نیاز میباشد .با اینحال ،تاکنون
روشهای درمانی مختلفی جهت حل این معضل پیشنهاد و استفاده
شده است .از جمله مهمترین روشهای درمانی برای بهبود و درمان
این بیماری ،استفاده از داروهایی با ساختار مولکولی کوچک
( )small moleculeمیباشد که معموﻻً عملکرد آنها براساس
مکانیسمهای مهار آنزیمهای ویروسی از جمله  DNAو RNA
پلیمراز ،گلیکوزیﻼسیون پروتیین ویروسی ،مونتاژ ویروس( Virus
 ،)assemblyانتقال ذرات جدید ویروسی و رهاسازی ویروس و
همچنین مهارکننده پروتئازی جهت مقابله با ویروس بنا شده است
و شامل داروهای ضد ویروسی ،داروهای ضد  ،HIVداروهای ضد
التهابی و داروهای کورتیکواسترویید میباشند ( .)29 ,24از جمله
داروهای دارای مکانیسم مهارکننده پروتئازی که جهت بهبود
کووید 99-مورد استفاده قرار گرفته ،میتوان به داروهای
ضدویروسی داروناویر ( ،)Darunavirنلفیناویر ( )Nelfinavirو
ساکویناویر ( )Saquinavirو داروی ضد آسم مونته لوکاست
( )Montelukastو داروی ضد حساسیت فکسوفنادین
( )Fexofenadineاشاره نمود ( .)22دیگر داروی ضدویروسی مورد
استفاده جهت درمان کووید 99-ریباویرین( )Ribavirinمیباشد.
ریباویرین یک آنالوگ گوانوزین است که در تکثیر ویروسهای
 DNAو  RNAدخالت دارد ( .)29همچنین ،آربیدول (،)Arbidol
یک آنتیویروس غیرنوکلئوزیدی است که در سال  9994برای
درمان آنفوﻻنزا در دو کشور روسیه و چین تﺄیید شده است.
سوفوسبیوویر ( ،)Sofosbuvirیک داروی ضدویروسی با منشا
آنالوگ نوکلئوتیدی است که استفاده از آن برای عفونت ویروس

هپاتیت  Cتﺄیید شده است .از بین  small moleculesکه با
موفقیت چشمگیر همراه بودهاند میتوان به دارو رمدسیویر
( )Remdesivirاشاره نمود .علاوه بر تمامی اینها ،جداسازی و
انتقال پلاسمای خون افراد بیمار بهبود یافته از کووید 99-به بیماران
جدید و استفاده از پروتیین نوترکیب مبدل آنژیوتانسین  2از
درمانهای بیولوژیک موفق بوده است .با این حال ،این یافتههای
اولیه است و هیچ یک از این عوامل برای استفاده درمانی برای
مدیریت بیماران آلوده به کووید 99-تﺄیید نشده است (.)92،20
از سوی دیگر شواهد فزایندهای در مورد توانایی ضد ویروسی
ترکیبات گیاهی وجود دارد .در این راستا ،استفاده از فیتوکمیکالها
(( )Phytochemicalsگیاه شیمیایی) به دلیل کارآیی و ایمنی
زمینهای آنها با توجه به گزارشات پزشکی مورد توجه قرار گرفته
است .علاوه بر این ،تحقیقات دارویی مدرن و آزمایشات بالینی
فعالیتهای دارویی بیشماری را برای فیتوکمیکالها در بدن انسان
گزارش کردهاند .دانشمندان هزاران فیتوکمیکال مختلف را در
غذاهای گیاهی مشخص کردهاند .خیلی از این مواد به نظر میرسد
که در حفاظت از بدن ما در برابر بیماریها نقش دارند .در حقیقت
خوردن مقدار زیادی از گیاهان حاوی فیتوکمیکال (شامل
سبزیجات ،میوهها ،حبوبات ،غلات کامل ،مغزها و دانهها) ممکن
است به جلوگیری از سرطانها و همچنین بیماریهای دیگر مثل
بیماریهای قلبی-عروقی کمک کند ( .)25در برخی از مطالعات به
خواص ضدسرطانی ،تقویت سیستم ایمنی ،دفاع بدن در مقابل
ویروسها و باکتریها ،کاهش التهاب ،جلوگیری از ایجاد مواد
کارسینوژن ،جلوگیری از تخریب  DNAو کمک به مکانیسم ترمیم
 DNAکاهش اکسیداسیون و تخریب سلولها بهدنبال پیری و
افزایش آلودگی محیطی ،توسط فیتوکمیکالها اشاره شده است
(.)26-22
کورکومین ،ماده فعال زیستی زردچوبه ،نمونه خوبی از
فیتوکمیکالها با عملکرد چندگانه محافظتی است (.)29-95
کورکومین قبلاً توسط اداره غذا و داروی آمریکا ( )FDAتﺄیید شده
است .بیش از  944آزمایش بالینی اثرات محافظتی مفید کورکومین
را در برابر بیماریهای مختلف از جمله بیماریهای التهابی،
بیماریهای عصبی ،قلبی-عروقی ،بیماریهای ریوی ،بیماریهای
متابولیک ،بیماریهای کبدی و سرطان گزارش کردهاند (.)96
همچنین کورکومین فعالیتهای ضدویروسی را در برابر
ویروسهای مختلف نشان داده است ،بنابراین میتواند بهعنوان
یک گزینه درمانی برای مدیریت عفونت کووید 99-نیز محسوب
گردد .تمام فرضیههای ذکر شده در این بررسی براساس این فرضیه
است که واکنشهای ایمنی بدن در برابر کووید 99-مشابه سایر
واکنشها در برابر سایر خانواده کروناویروسها بوده ،که باید با
بینش آینده و طراحی مطالعات بالینی در مورد SARS-CoV-2
تﺄیید شود.
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تکثیر ویروس را هدف قرار دهد
ویروسها برای تکثیر خود احتیاج به سیستم حیاتی یک سلول
زنده دارند ،بنابراین یافتن یک میزبان مناسب و ورود به آن
مهمترین مرحله یک عفونت ویروسی است .ویروس با استفاده از
امکانات سلولی میزبان تکثیر میشود و فعالیت اصلی یاختههای
میزبان را مختل میکند .ویروس با گیرندههای در غشاء سلولی
تماس پیدا نموده ( )Receptorو سبب جذب و اتصال ویروس به
سلول شده و شروع عفونت پایهگذاری میشود .این اتصال ویروس
به رسپتور و وجود رسپتورهای مذکور در بافتهای خاص باعث
اختصاصیت ویروس به بافتهای خاص و ایجاد بیماریهای
مشخص در همان سلولهای بافتی شدهاست .حرارت محیط ،پیاچ
مناسب ،نیروی الکترواستاتیک و وجود نمکهای معدنی در جذب
ویروس و اتصال به رسپتورهای سطح سلول از اهمیت زیادی
برخوردارند .اتصال ویروس به رسپتور اتصالی ضعیف و
غیرکووالانسی است .انتظار میرود که عوامل ضد ویروسی از آسیب
ویروسها در سلولهای آلوده جلوگیری کنند بدون اینکه به
سلولهای سالم آسیب برساند .فرآیند تکثیر ویروسها ،از جمله نفوذ
(( )Penetrationورود به سلول) ،پوشش برداری ،رونویسی و
ترجمه اولیه ،همانندسازی ژنوم و بیان ژن ویروس و در نهایت بلوغ
و رها شدن ویروس اهداف درمانی بالقوه هستند .برخی از اثرات
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مروری بر کورکومین بهعنوان یک ماده ضد ویروسي
کورکومین ماده مؤثر و اصلی گیاه زردچوبه با نام انگلیسی
 Turmericو نام علمی  Curcuma longaمیباشد .علاوه بر
کورکومین ،زردچوبه حاوی ترکیبات دیگری نیز هست که
کرکومینوئید ( )Curcuminoidنامیده میشوند .دمتوکسیکورکومین
( ،)Demethoxycurcuminبیس دمتوکسی کورکومین
( )Bisdemethoxycurcuminو یک جز تازه شناخته شده به نام
سیکلوکورکومین ( )Cyclocurcuminاز جمله این ترکیبات
میباشند ( .)91زردچوبه بهعنوان چاشنی به فراوانی در غذا در
کشورهای مختلف بهخصوص کشورهای آسیایی استفاده میشود.
کورکومین یکی از ترکیبات مهم با منشﺄ گیاهی میباشد که حتی
داروی قدیمی برای درمان بسیاری از بیماریها میباشد بهطوریکه
از زردچوبه در طب سنتی در برخی از کشورها مانند هند و ایران
برای درمان بیماریهای تنفسی ،کبدی ،سینوزیت ،گوارشی ،خشک
شدن زخم و کاهش درد استفاده میشد .در مطالعات بالینی اثرات
دارویی متعددی را برای کورکومین گزارش شده است که میتوان
به اثرات ضد التهابی ،ضدمیکروبی ،درمان بیماریهای دیابتی،
آرتریت روماتوئید ،پسوریازیس ،آلزایمر و سرطان اشاره کرد (,92
 .)99علاوه بر تمامی این موارد ،شواهد نشان میدهد که کورکومین
در برابر عفونتهای ویروسی مختلف نیز دارای خواص مهارکنندگی
است .اثرات ضد ویروسی کورکومین در برابر ویروسها از جمله
ویروس استوماتیت وزیکولار (،)Vesicular stomatitis virus
ویروس پارا آنفلوانزا نوع ،)Parainfluenza virus type 3( 9
ویروس هرپس سیمپلکس ( )Herpes simplex virusو ویروس
سینسیشیال تنفسی ( )Respiratory Syncytial Virusمشاهده
شد (.)04
کورکومین مولکولی به شدت پلیوتروپیک یا چندجانبه است و
اثرات درمانی بسیار زیادی برای آن برشمرده شده است .تﺄثیرات
چندجانبه کورکومین بهخاطر ظرفیت آن در اینترکشن با
مولکولهای مختلف و تنظیم مسیرها و اهداف مولکولی متعدد
است .در هر رویداد بیولوژیک و پاتولوژیکی ،مولکولها و
مکانیسمهای بسیاری دخیل هستند و کورکومین با اثرات
مهارکنندگی یا فعالکنندگی بر روی این مولکولها موجب غلبه بر
شرایط پاتولوژیک میشود .کورکومین با اینترکشن مستقیم و یا
غیرمستقیم با این مولکولها ،موجب تنظیم عملکرد آنها میشود و
تﺄثیر خود را اعمال میکند ( .)09تحقیقات قبلی نشان داده است
که کورکومین با بیش از سی پروتئین مختلف از جمله DNA
پلیمراز ،تیوردوکسین ردوکتاز (،)Thioredoxin reductase
پروتئین کیناز () ،)Protein kinase (PKتوبولین ( )Tubulinو
لیپوکسیژناز () )Lipoxygenase (LOXارتباط مستقیم دارد .علاوه
بر این ،کورکومین آبشارهای سیگنالینگ بین سلول را تعدیل
میکند که برای همانندسازی مؤثر ویروس مانند تضعیف NF-κB
و  PI3K / Aktsignalingضروری است .همچنین بر تغییرات

سلولی پس از رونویسی و پس از ترجمه تﺄثیر میگذارد ،در نتیجه
ضرب ویروس را با تداخل در مراحل مهم در چرخه تکثیر آنها ،از
جمله تکثیر ژنوم ،و پیوست ویروسی محدود میکند (.)02-00 ,25
نشان داده شده است که درمان با کورکومین میتواند ساختار
پروتئین سطح کروناویروس را تغییر داده ،و مانع از اتصال ویروس
و ورود آن به سلول شود .علاوه بر این ،کورکومین با تغییر دادن
ویژگیهای غشاء دو لایه لیپیدی( )lipid bilayerمیزبان ،بر
پروتئینهای غشایی نیز تﺄثیر میگذارد ( .)05در مطالعه  Utomoو
 ،)06( Meiyantoتوسط شبیهسازی اتصال مولکولی (داکینگ)(
 )Molecular dockingبا استفاده از برنامه ( MOE 2010دارای
مجوز از دانشکده داروسازی  ،UGMاندونزی) ،از اهداف
گیرندههای پروتئینی از جمله دومین اتصال گیرنده گیلکو پروتئین
اسپایک ( ،RBDS )PDB ID:6LXTدومین پپتیداز -آنزیم
تبدیلکننده آنژیوتانسین  )PDB ID: 6VW1( PD-ACE2 2و
پروتئاز  ،)PDB ID:6LU7( SARS-CoV-2استفاده شده که
اعتقاد بر این است در مقایسه با لیگاند یا داروهای شناخته شده
بهعنوان عفونت ویروس شرکت میکنند .نتایج حاصل از مطالعه
آنها نشان داد که چندین ترکیب گیاهی از جمله کورکومین توانایی
مهار عفونت و تکثیر ویروسی را دارند و بنابراین بهعنوان یک
بازدارنده در توسعه  SARS-CoV2میتواند در زندگی روزمره
بهعنوان پیشگیری از کووید 99-مصرف شود.

 / 9916واحدیان عظیمی و همکاران

شناخته شده کورکومین شامل جلوگیری از عفونت ویروسی با هدف
قرار دادن نفوذ ویروس و حمله به اجزای مورد نیاز برای تکثیر
ویروس است (.)01

مجله طب نظامي

دوره  ،22شماره  ،11بهمن 1911

اثر بالقوه کورکومین بر اینترفرون ها
اینترفرون سایتوکاینهای پلئوتروپیک هستند که دارای
خاصیت ضدویروسی و تنظیمکنندگی ایمنی میباشند .فعالیت آنها
از طریق اتصال به گیرندهها و مسیرهای انتقال پیام انجام میگیرد.
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تکثیر ویروسي
یکی از راهکارهای درمانی برای مهار ویروس مبتنی بر استفاده
از عواملی است که میتوانند بهطور بالقوه از تکثیر ویروس
جلوگیری کنند .در مطالعهای توسط  Wenو همکاران 229 ،ترکیب
گیاهی از جمله کورکومین برای فعالیت علیه سندرم حاد تنفسی
( )SARS-CoVبا استفاده از یک روش مبتنی بر سلول
اندازهگیری ،اثر سیتوپاتوژنیک ناشی از  SARS-CoVبر روی
سلولهای  Vero E6مورد بررسی قرار گرفت و اثر کورکومین را
بر روی تکثیر ویروس بررسی کردهاند .نتیجه آنها نشان داد که اثر
مهاری کورکومین در مقادیر  EC50بیشتر از  94میکرومولار بر
تکرار  SARS-CoVبود ( .)09یافتههای این مطالعه حاکی از آن
است که خاصیت نوع آیتیتان ( )Abietane-typeو دیتروپنوئیدها
( )Diterpenoidsو لیگنوئیدها ( )Lignoidsدارای اثرات ضد
 SARS-CoVقوی هستند.
علاوه بر این Ting ،و همکاران با استفاده از ( Porcine
) )epidemic diarrhea virus (PEDVبهعنوان مدل ویروس

اثر مهاری بالقوه کورکومین بر پروتئاز ویروسي
سندرم حاد شدید تنفسی ( )SARS-CoVو و سندرم تنفسی
خاورمیانه ( )MERS-CoVپروتئینهای ( Papain-like
 )proteinaseرا رمزگذاری میکنند که میتوانند مانع پاسخ ایمنی
شوند ( .)54پروتئین  PLproمسئول برش  Nترمینال از پلی
پروتئین رپلیکاز و آزاد سازی  Nsp1,Nsp2و  Nsp3است که برای
تکثیر ویروس ضروری هستند .همچنین تﺄیید شده که پروتئین
 PLproبرای تضعیف و مهار مصونیت ذاتی میزبان از اهمیت
زیادی برخوردار است PLpro .بهعنوان یک آنزیم ضروری در روند
تکثیر کرونا ویروس و عفونت میزبان ،یک هدف مهم برای
مهارکنندههای کرونا ویروس بوده است .داروهایی که در حال
حاضر برای مدیریت کووید 99-آزمایش میشوند ،مهارکنندههای
پروتئاز هستند که در درجه اول بر روی پروتئاز اصلی ( Main
 )Proteaseعمل میکنند .بتا-کروناویروسها پروتئاز را برای
تجزیه پروتئینهای ساختاری ضروری سلولهای میزبان در طی
تشکیل ویروس استفاده میکند .مهارکنندههای پروتئاز برای
جلوگیری از تکثیر ویروسهایی مانند  MERS ،HIV-AIDSو
 SARSساخته شدهاند (.)59
مطالعه  Khaerunnisaو همکاران با هدف ارزیابی ترکیبات
زیست فعال موجود در گیاهان دارویی از جمله کورکومین که
پتانسیل مهار عفونت کووید 99-را با اتصال مولکولی داشته باشند،
مورد بررسی قرار داده است .در این مطالعه داکینگ مولکولی پروتئاز
اصلی ( )Main Proteaseدر کووید 99-با چندین ترکیب متصل
شد  ،و اتصال توسط  Pymol ،Autodock 4.2نسخه 9,1,0,5
 Eduو  Biovia Discovery Studio 4.5مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت .از  Nelfinavirو  lopinavirبهعنوان استاندارد برای
مقایسه استفاده شد و در نتایج کورکومین انرژی اتصال ناپایدار و
ثابت مهاری را نشان داد .آنها پیشنهاد کردند که کورکومین میتواند
یک اثر مهاری بالقوه بر پروتئاز اصلی ( )Main Proteaseدر
کووید 99-داشته باشد و بهطور بالقوه میتواند بهعنوان یک عامل
درمانی عمل کند (( )52شکل.)9-
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اتصال و نفوذ ویروس
هنگامی که کورکومین قبل یا بعد از عفونت روی سلولها
اعمال شوند ،باعث کاهش عفونت برخی ویروسها مانند
ویروسهای پوششدار ،از جمله خانواده ویروس آبله(،)Poxvirus
فلاوی ویروس ( ،)Flavivirusویروس هرپس( )Herpesvirusو
ارتومیکسوویروسها( )Orthomyxovirusمیشود ( Ting .)05و
همکاران تﺄثیر کورکومین بر ورود ویروس به سلول میزبان را
ارزیابی کردند .آنها نشان دادند که کورکومین میتواند ساختار
پروتئین سطحی ویروسها را تغییر داده و در نتیجه از ورود ویروس
به سلول میزبان جلوگیری کند .در این مطالعه از ویروس اپیدمی
اسهال حاد خوکی( Porcine epidemic diarrhea virus
) )(PEDVکه از خانواده کروناویروسها میباشد ،استفاده شده
است .نتایج نشان داد که کورکومین با بار مثبت روی سطح تحت
تعاملات الکترواستاتیک با  PEDVیا غشای سلولی قرار گرفته و
برای اتصال با سلولها با ویروس به رقابت میپردازد .همچنین
میتواند سنتز  RNAرشته منفی ویروس ،تکثیر ویروس و تجمع
گونههای اکسیژن واکنشپذیر توسط  PEDVرا مهار کند.
همچنین درمان با کورکومین برای سرکوب تکثیر ویروس با
تحریک تولید ژنهای تحریک کننده اینترفرون (Interferon-
 )stimulating genesو سیتوکینهای پیش التهابی است .نتایج
حاصل از این مطالعه ،استفاده از کورکومین را بهعنوان داروی
ضدویروسی برای درمان عفونتهای مرتبط به خانواده
کروناویروسها ،از جمله  PEDVرا پیشنهاد میدهد (.)02

کرونا ،اثرات کورکومین بر سنتز  RNAرشته منفی را مطالعه کرد.
آنها نشان دادند که کورکومین میتواند  PEDVرا در مرحله تکرار
مهار کند .و همچنین تعداد پلاگهای ویروسی هنگام قرار گرفتن
در معرض کورکومین کاهش یافت .کاهش تعداد پلاگها و تیتر
ویروس نشان داد که کورکومین میتواند از تکثیر ویروس جلوگیری
کند ( .)02این شواهد از نقش بالقوه کورکومین بهعنوان یک عامل
ضد ویروسی پشتیبانی میکند.

مروری بر اثرات احتمالی کورکومین در درمان بیماری کووید9911 / 99-

فیبروز
کروناویروسها میتوانند سیتوکین های مختلف التهابی را القا
کنند .آنها "آبشار سیتوکین"( )Cytokine cascadeیا "طوفان
سیتوکین"( )Cytokine stormرا تحریک میکنند که منجر به
آسیبهای مختلف اعضای بدن میشود .کروناویروسها سلولهای
ایمنی را تحریک میکنند تا سیتوکینهای التهابی مختلفی را به
سلولهای اندوتلیال عروق ریوی ترشح کنند .طوفان سیتوکین یک
واکنش غیرطبیعی ایمنی است .این واکنش نوعی سندرم پاسخ
التهابی سیستمیک است و میتواند با علایم مانند تب ،خستگی،
بیاشتهایی ،درد مفاصل ،تهوع ،استفراغ ،اسهال ،عوارض پوستی،
تنفس سریع ،تپش قلب ،افت فشار خون ،تشنج ،سردرد ،توهم و
لرزش همراه باشد .محققان در جریان یک تحقیق جدید برای
بررسی پیشرفت عفونت ویروس کرونا در موشها ،متوجه شدند که
طوفان سیتوکین یک چرخه معیوب است که از تولید بیش از حد
دو پروتئین سیگنالینگ به نام "فاکتور نکروز توموری آلفا" ()TNF
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اثر بالقوه کورکومین در درمان التهاب ریوی ،ورم و
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بعضی از انواع اینترفرونها نقش پیش التهابی و بعضی دیگر نیز
اثرات ضد التهابی دارند ( .)59اینترفرونها در سه گروه اصلی
طبقهبندی میشوند؛ نوع  Iاولین اینترفرون شناخته شده است که
در پاسخ به عفونتهای ویروسی تولید میشود و شامل خانواده
چندژنی اینترفرون آلفا ) (IFN-αاست .به صورت طبیعی RNA
تک رشتهای و یا  DNAویروسها به ترتیب مسیرهای (Toll-
 )like receptor 7یا ( TLR9)Toll-like receptor 9را فعال
کرده و سبب تولید  IFN-αاز سلولهای دندریتیک پلاسماسیتوئید
( )Plasmacytoid dendritic cellsمیگردد .عضو دیگر این
گروه محصولات ژنی اینترفرون بتا ) (IFN-βهستند .توسط بیستر
سلولها تولید میشود اما فیبروبلاستها از سازندگان اصلی آنها به
شمار میآیند .بهطور کلی اینترفرونهای گروه آلفا و بتا دارای
فعالیتهای ضد ویروسی ،ضد توموری و تنظیمکننده پاسخهای
ایمنی ذاتی و اکتسابی میباشند ( .)50اینترفرون نوع دوم II
محصول ژن اینترفرون گاما ) (IFN-ϫاست که بیشتر از آنکه
توسط عفونتهای ویروسی فعال شود توسط لنفوسیتهای  Tفعال
و سلولهای کشنده طبیعی ( )Natural killerتولید میگردد .این
اینترفرون در فعالسازی مالکروفاژها ،فعالیتهای ضد ویروسی و
ضد باکتریایی ،افزایش عرضه آنتی ژن ،تنظیم تعادل ()T helper
و کنترل تکثیر و آپوپتوز سلولی نقش دارد .سومین گروه
اینترفرونها ،اینترفرون لامبادا است که نقش اصلی آن مشخص
نشده است ،اما همانند اینترفرونهای گروه یک دارای فعالیتهای
ضد ویروسی است (.)55
بر اساس مطالعات انجام شده ،اینترفرونها نقشی محوری در
دفاع در برابر عفونت کروناویروسها دارند .این ویروسها میتوانند
مانع القای اینترفرون در انسان شوند .علاوه بر این ،این ویروسها
میتوانند فاکتور رونویسی که در انسان توسط ژن( Signal
))transducer and activator of transcription 1(STAT1
(ترا رساننده پیام و فعال کننده رونویسی شماره  )9کد میشود را،
درگیر کنند .این پروتئین در اثر تماس با ملکولهایی چون
اینترفرون آلفا ،اینترفرون گاما ،فاکتور رشد اپیدرمی ،فاکتور رشد
مشتق از پلاکت و اینترلوکین  6فعال میشود .و این ممکن است
افزایش آستانه پاسخ سلولهای ایمنی به  IFNها در طی
عفونتهای کروناویروسها را توضیح دهد (.)56
ارتباط واضحی بین آستانه پاسخ ایمنی ذاتی و میزان مرگ و
میر در کووید 99-یافت میشود .تفاوت در پویایی پاسخهای ایمنی
ذاتی مرتبط با اینترفرونها در کودکان ،بزرگسالان و افراد مسن
ممکن است میزان مرگ و میر گزارش شده را توضیح دهد .افزایش
میزان مرگ و میر در افراد مسن را میتوان با آستانه بالاتر پاسخهای
ایمنی با واسطه اینترفرون توضیح داد ( .)51القای زودتر اینترفرون
در کودکان و سیستم ایمنی کمتر توسعه یافته آنها میتواند دلیل
مرگ و میر صفر یا نزدیک به صفر آنها باشد .تجویز عوامل
القاکننده اینترفرون ،مانند ( Polyinosinic-polycytidylic

 ،)acidنشان داد که میتواند باعث کاهش مرگومیر  SARSدر
مراحل اولیه بیماری شود .افزودن اینترفرون γ-به یک اینترفرون-
 ، Iبهعنوان یک درمان ترکیبی هم افزا ،ممکن است مزایای آن را
به حداکثر برساند .با این حال ،در مراحل بعدی بیماری ،تعادل
واکنشهای ایمنی بههم می خورد و پاسخها به سمت واکنشهای
بیش از حد غیر ایمنی می روند و حتی باعث احتمال طوفان
سیتوکین شوند ،که در چنین شرایطی تعدیل فعالیت سیستم ایمنی
بدن و مراقبتهای حمایتی میتواند رویکرد بهینه باشد (.)52،59
با وجود نتایج مثبت مطالعات پیش بالینی در مورد اثر اینترفرونها
در درمان عفونتهای ناشی از کروناویروسها  ،دوز مناسب و زمان
مناسب برای چنین مداخلاتی نیاز به بررسی در آزمایشات بالینی
دارد (.)51
شواهد فزایندهای در مورد تﺄثیر کورکومین بر  IFNدر
بیماریهای مختلف ویروسی وجود دارد ( .)64-62ویروسها
میتوانند  NF-kBو عوامل تنظیمکننده اینترفرون را تحریک کرده
و سایتوکاینهای ضد ویروسی متعددی تولید کنندIFN .های ضد
ویروسی از طریق مسیر  JAK/STATسنتز انواع ژنهای تحریک
شده با ) IFN (ISGرا القا میکندIFN .های ضدویروسی نیز
مستقیماً مسیرهای مستقل از  IFNرا تحریک میکنند تا مراحل
مختلف تکثیر ویروس را متوقف کند ( Ting .)69و همکاران نشان
دادهاند که درمان با نقاط کربن کاتیونی بر اساس کورکومین
میتواند با تحریک تولید ژنهای تحریککننده اینترفرون
() )Interferon-stimulating genes (ISGsو سیتوکینها
( )Interleukin 6, 8سلولهای  Veroبا تحریک ایمنی ذاتی
میزبان ،مدل ())Porcine epidemic diarrhea virus (PEDV
تولیدمثل ویروس کرونا را سرکوب کند (.)02

 / 9912واحدیان عظیمی و همکاران

و «اینترفرون گاما» ( )INFتوسط سیستم ایمنی بدن ایجاد میشود.
این دو پروتیین با همکاری یکدیگر منجربه ایجاد وضعیت جدی

میشوند که در نهایت میتواند به التهاب  ،آسیب به عضو و حتی
مرگ منجر شود (.)60

شکل .1-اثرات مهاری کورکومین در پاتوژنز کووید99-

مجله طب نظامي

دوره  ،22شماره  ،11بهمن 1911

 )receptorمنجر به آزاد شدن  pro-IL-1βمیشود که توسط
کاسپاز  9جدا شده و به فعال شدن التهاب و تولید  IL-1βمنجر
میشود که واسطه التهاب ریوی و فیبروز است ( )69فیبروز ریوی
با آسیب سلول اپیتلیال ،تجمع میوفیبروبلاستها و رسوب بیش از
حد کلاژن و سایر عناصر ماتریکس خارج سلولی مشخص میشود
که منجر به از دست دادن عملکرد ریوی میشود .مطالعات در هر
دو مدل انسان و حیوان به شدت نشان میدهد که فاکتور رشد
تومور بتا  TGF-βو مسیر سیگنالینگ آن نقشی اساسی در پاتوژنز
فیبروز ریوی دارد ( ،)14و بیان بیش از حد آن با پیش آگهی ضعیف
 ARDSارتباط دارد ( .)19-10در مدل حیوانی (موشهای آلوده به
 )ARDSنشان داده شده است که کورکومین با کاهش بیان
سیتوکین  /کموکاین از طریق مسیر  NF-kBو پاسخ فیبروتیک در
طول مرحله بازسازی بیماری از طریق کاهش مسیر  TGF-βاز
پاسخ التهابی سلولی جلوگیری میکند .کورکومین همچنین
میتواند مسیرهای آپوپتوز را به واسطه مسیر  p38 MAPKمهار
کند ( .)66علاوه بر این ،نشان داده شده است که کورکومین باعث
کاهش کلاژن در مدلهای آزمایشی فیبروز ریوی ناشی از
بلئومایسین ( )Bleomycinو سیکلوفسفامید ()Cyclophosphamide
میشود (.)15-29
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التهاب ریوی :شواهد فزایندهای در مورد اقدامات مهاری
کورکومین در سایتوکاینهای التهابی وجود دارد .کورکومین
سیگنالهای اساسی تنظیم کننده بیان سیتوکینهای مختلف پیش
التهابی از جمله فاکتور(Nuclear factor kappa-light-chain-
 NF-κB )enhancer of activated B cellsو مسیر
سیگنالینگ( )Mitogen‑activated protein kinase (MAPK
 )signalling pathwaysرا مسدود میکند ( .)65کورکومین با
کاهش بیان کموکاین های حیاتی و سیتوکین های درگیر در
عفونت ریه مانند  IL-6 ،MCP-1 ،IFNγو  IL-10دارای اثرات
ضد التهابی و ضد فیبروتیکی است ( .)66کورکومین با جلوگیری از
تکثیر ( ،)Respiratory syncytial virusترشح  TNF-αو تنظیم
ناچیز فسفو ،NF-kB-اثر مهاری در برابر عفونت ویروس انسدادی
تنفسی انسان ( )RSVدارد (.)61
فیبروز ریوی :فیبروز ریوی یک عارضه ویرانگر مرتبط به
عفونت کووید 99-است که در حدود  ٪92از بیماران آلوده به این
ویروس دچار سندرم دیسترس حاد تنفسی ( Acute respiratory
) )distress syndrome (ARDSمیشوند ( .)62هنگامی که
 SARS-CoV-2دستگاه تنفسی فوقانی و تحتانی را تحت تﺄثیر
قرار میدهد ،در درجات مختلف  ،ARDSسیتوکینهای

پیشالتهابی آزاد میکند .اتصال  SARS-CoV-2به ( Toll-like
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ادم ریوی :بررسی هیستوپاتولوژیک برخی از بیماران مبتلا به
کووید ،99-ادم ریوی همراه با خوشههای التهابی متشکل از مواد
فیبرینوئیدی و سلولهای غول پیکر چندهستهای را نشان داد (.)22
ادم ریوی از تجمع مایعات در ریهها ناشی میشود (.)29،20
مطالعات نشان داده است که در عفونت  ،SARS-CoVفعال شدن
پروتئین کیناز سی ( )Protein kinase Cتوسط پروتئین پوششی
) ،(Eمنجربه کاهش فعالیت کانالهای سدیم اپیتلیال( Epithelial
) (ENaC) )sodium channels (ENaCدر سطح آپیکال
سلولهای اپیتلیال ریوی ( Apical surface of pulmonary
 )epithelial cellsو فعالیت کانال یونی پروتئین  Eمنجربه ادم
ریوی میگردد (.)25
اخیراً شواهد نشان میدهد که استفاده کورکومین بهمنظور
پیشگیری باعث کاهش التهاب در نتیجه کاهش هجوم مایعات در
ریههای موشهای تحت هیپوکسی میشود .این از طریق تنظیم
سیتوکینهای پیش التهابی و مولکولهای چسبندگی سلول با
تعدیل فعالیت  NF-кBو تثبیت فاکتور القایی ناشی از هیپوکسی
( Hypoxia-inducible factor 1-alphaبقا را بازیابی میکند و
سطح آنتیاکسیدانهای آلوئولار را همراه با افزایش قابلتوجهی در
بیان  ENaCو  Na/K-ATPaseتقویت میکند (.)09،26،21
اثر درماني کورکومین بر روی آسیب قلبي-عروقي

توسط آنژیوتانسین  IIاست ( Pang .)99و همکاران نشان داد که
کورکومین بهطور قابل توجهی فشار خون شریانی را کاهش میدهد
و فیبروز قلب را در موش ها از طریق تنظیم گیرندههای II
آنژیوتانسین نوع  ، IIتنظیم پایین گیرندههای نوع  Iآنژیوتانسین
 IIو افزایش  ACE2در میوکارد بهبود میبخشد (.)92
در بیماران مبتلا به عفونت کووید ،99-علائم قلبی عروقی به
دلیل پاسخ التهابی سیستمیک ناشی از پاسخ عدم تعادل سلولهای
تی کمکی ( )T-helperنوع  9و نوع  2ایجاد میشود (. )99نشان
داده شده است که کورکومین با مهار پاسخ رشد زودرس 9-و
کاهش فاکتور نکروز تومور-آلفا و اینترلوکین  6-باعث کاهش
التهاب و بافت نکروتیک در مدل ایسکمی-پرفیوژن مجدد میوکارد
در موش میشود ( .)90کورکومین از طریق کاهش c-Jun N
ترمینال کیناز ( )JNKو فسفوریلاسیون انتقال هسته NF-kB
آسیب ایسکمی خونرسانی مجدد میوکارد را کاهش میدهد (.)95
علاوه بر این  ،کورکومین نفوذ سلولهای ایمنی و بیان مولکولهای
چسبندگی و سلولهای عروقی واسطه پیش التهاب را کاهش
میدهد (.)96
اثر درماني کورکومین بر روی آسیب کلیوی مرتبط به
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کووید11-
به دنبال عفونت با کووید ،99-بیماریهای کلیوی افزایش
یافته است بهطوری که در مطالعهای توسط  Chengو همکاران،
در  194بیمار مبتلا به کووید 00 ،99-درصد و  26,9درصد به ترتیب
پروتئینوری (( )Proteinuriaمقادیر غیرطبیعی پروتئین در ادرار) ،و
هماچوری (( )Hematuriaخون در ادرار) گزارش شده است .میزان
بالای سرم کراتینین در  95/5درصد بیماران یافت شد و بهطور کلی
بروز آسیب حاد کلیوی () )Acute kidney injury (AKIدر ٪9,2
بیماران گزارش شده است (.)91
پاتوژنز کامل آسیب کلیه در کووید 99-هنوز روشن نشده است،
اما به نظر میرسد چند فاکتوری باشد .به نظر میرسد ویروس
 ،SARS-CoV-2اثر سیتوپاتیک مستقیم بر روی سلولهای ساکن
کلیه داشته باشد .پروتئین اسپایک ) (Sدر ویروس SARS-CoV-
 2از آنزیم تبدیلکننده آنژیوتانسین ) II (ACE2و ( Type-II
 )transmembrane protease serineبهعنوان گیرنده ورود
سلول استفاده میکند ،که  ACE2در کلیه بسیار بیان میشود (,92
 .)99احتمال دارد که در اثر رسوب کمپلکس های ایمنی آنتی ژن
ویروسی یا آنتی بادی ناشی از ویروس ،آسیب کلیه نیز رخ دهد
( .)944مکانیسم فرضی دیگر این است که در موارد بحرانی کووید-
 ،99سطح بسیار بالایی از عوامل پیش التهابی مانند IL10 ،IL2
 MCP1 ،GSCF ،IL7 ،و  TNFαنشان میدهد که وقوع طوفان
سیتوکین است که میتواند منجربه آسیب به کلیه ،قلب ،ریه و سایر
ارگانهای بدن میگردد (.)949
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مرتبط به کووید11-
مطالعهای نشان داده که  29درصد بیان آنزیم مبدل
آنژیوتانسین )ACE2( 2سلولها مربوط به سلولهای اپی تلیال
آلوئول نوع () )Alveolar type II epithelial cells (AECIIدر
ریه بودند که نشان میدهد این سلولها میتوانند بهعنوان میزبان
اصلی ویروس عمل کنند .بیان گیرنده  ACE2در بسیاری از
بافتهای غیرریوی مانند قلب ،کلیه و روده نیز یافت میشود (.)22
توزیع  ACE2در سایر ارگانها میتواند عملکرد تخریب چند ارگان
طی عفونت  SARS-CoV-2را توضیح دهد .آنزیم مبدل
آنژیوتانسین  )ACE2( 2در عملکرد قلب و عروق و همچنین در
پیشرفت دیابت و فشار خون بالا نقش دارد ( .)29عفونت SARS-
 CoV-2با اتصال پروتئین اسپایک ویروس به  ACE2آغاز
میشود SARS-CoV-2 .با آلوده شدن سلولهای اپیتلیال آلوئولار
علائم تنفسی ایجاد میکند .این علائم در بیمارانی که بیماری قلبی
عروقی دارند بیشتر مشهود است .این میتواند بهطور بالقوه به این
دلیل باشد که  ACE2در بیماران مبتلا به بیماری قلبی عروقی
بیشتر از افراد بدون بیماری قلبی عروقی بیان میشود .از آنجا که
 ACE2مانند یک گیرنده برای  SARS-CoV-2عمل میکند ،
باید ایمنی و اثرات بالقوه درمان ضد فشار خون با مسدود کنندههای
گیرنده آنژیوتانسین یا مهار کنندههای  ACEدر بیماران آلوده به
کووید 99-مورد بررسی قرار گیرد ( .)94با این حال ،کاهش فعالیت
 ACE2برای قلب مضر است ،زیرا این امر به اختلال عملکرد قلب

کمک میکند ،بخشی از آن به دلیل افزایش تحریک گیرنده AT1
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در مطالعهای توسط  Xuو همکاران ،اثر کورکومین بر روی
گلوکز خون ،میزان سرم کراتینین ،نیتروژن اوره ،آلبومین ادرار20 /
ساعت ،تغییرات پاتولوژیک اندام های اصلی ،سطح آنزیم ACE2
و  ACE2 mRNAدر مدل موش صحرایی مبتلا به دیابت نوع II
ناشی از استرپتوزوتوسین ( )Streptozotocinمورد مطالعه قرار
گرفته است ( .)942نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که درمان
توسط کورکومین میتواند کراتینین سرم ،نیتروژن اوره و آلبومین
ادرار را کاهش دهد ،تغییرات پاتولوژیک کلیه را در موشهای دیابتی
بهبود بخشد و سطح  ACE2و  ACE2 mRNAرا افزایش دهد.
در مدلهای حیوانی نشان داده شده است که کورکومین با
سرکوب التهاب ناشی از کاهش سطح TNF- ،NF-𝜅B ،MCP-1
𝛼 COX-2 ،IL-1𝛽 ،و  cav-1بهطور بالقوه فیبروز کلیه را در
مراحل اولیه و فعال سازی کاهش میدهد .کورکومین همچنین
بیان فاکتورهای ضد التهابی مانند سلول پیش ساز عصبی را بیان
میکند که پروتئین  0با تنظیم رشد پایین ( ،)NEDD4پروتئین
اتصال گیرنده مانوز-6-فسفات  )M6PRBP1( 9و اکسیژناز 9-
( )HO-1را نشان میدهد .کورکومین همچنین مسیرهای
 TGF-𝛽/smads ،MAPK/ERKو  PPAR-inرا در مدلهای
حیوانی دارای بیماری کلیوی هدف قرار میدهد ( .)949بنابراین،
کورکومین میتواند بهطور بالقوه برای درمان التهاب کلیه مرتبط با
کووید 99-نیز مفید باشد.

مجله طب نظامي

دوره  ،22شماره  ،11بهمن 1911

بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه ،ما سعی کرده ایم مروری بر اثرات ضد ویروسی
بالقوه کورکومین داشته باشیم که میتواند برای محققان در بررسی
بیشتر قدرت کورکومین در برابر عفونت ویروسی نوظهور SARS-
 CoV-2مفید باشد .توانایی کورکومین در تعدیل طیف وسیعی از
اهداف مولکولی ،آن را به کاندیدایی مناسب برای مدیریت عفونت
ویروس کرونا تبدیل میکند.
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عفونت ویروسي
استرس اکسیداتیو ( )Oxidative stressدر همه آسیبهای
شدید ریوی از جمله  ARDSناشی از عفونت کروناویروسها و
عفونتهای ویروس آنفلوانزا وجود دارد ( .)940استرس اکسیداتی،
بازتاب دهنده عدم تعادل میان تظاهرات سیستماتیک «گونههای
فعال (واکنشپذیر) اکسیژن» ( )ROsو توانایی یک سیستم زیستی
در خنثیسازی و مهار میانجیهای سمی آن یا ترمیم آسیبهای
وارده است .نشان داده شده است که آنزیمهای پروتئاز شبه پاپائین
( )Papain-like proteaseاز کروناویروسها ،بهطور قابل توجهی
تولید گونههای اکسیژن فعال ( )ROSرا القا میکند و پاسخ پیش
فیبروتیک  TGF-β1واسطه را فعال میکند ( .)945گزارشهای
متعددی مبنی بر این است که کورکومین میتواند هم نقش پیش
اکسیدانی و آنتی اکسیدانی را ایفا کند .در مورد مکانیسم اثرات
پیش اکسیدانی اول آنکه کورکومین میتواند بیان گونههای
اکسیژن فعال ) (ROsرا در سلول تهییج کند که نقش مهمی در
القای اثرات ضد تکثیر سلولی این ترکیب ایفا مینماید .دوم آنکه
کورکومین به تیوردوکسین ردوکتاز ) (TRمتصل شده و این آنزیم
را به  NADPH oxidaseتبدیل میکند و بدین ترتیب منجربه
تولید بیشتر  ROsمیشود .اثرات آنتی اکسیدانی و جاروبکنندگی
رادیکالهای آزاد بارزی در محیطهای زنده و غیرزنده از خود نشان
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اثر بالقوه کورکومین در مهار استرس اکسیداتیو در

میدهد .این ترکیب با خنثی نمودن  ROsمیتواند سلولهای زنده
را ازآسیبهای اکسیداتیو محافظت نماید .استنباط شده است که
فعالیت آنتیاکسیدانی و جاروبکنندگی رادکالهای آزاد کورکومین
برخاسته از گروههای  OHفنولی گروه  CH2بخش بتا -دی کتون
مولکول میباشد .رادیکالهای آزاد با دریافت پروتون از کورکومین
و یا با گرفتن الکترون از اینترکیب ،خنثی و غیرفعال میشوند .البته
اثبات شده است که کورکومین توانایی دریافت الکترون و احیاء
شدن را نیز دارد (. )946،941
کورکومین اثرات آنتی اکسیدانی خود را بهویژه در محیطهای
زنده از طریق مکانیسمهای دیگری نیز اعمال مینماید .این ترکیب
عمدتاً از طریق مهار رادیکالهای سوپراکساید ،هیدروژن پراکساید
و نیتریک اکساید اثرات آنتی اکسیدانی را نمایان میسازد .اثبات
شده است که کورکومین همچنین فعالیت بسیاری از آنزیمهای
آنتی اکسیدان را از قبیل کاتالاز ،سوپراکسید دیسموتاز،هم اکسیژناز
و گلوتاتیون پراکسیداز را افزایش داده و از این طریق از
پراکسیداسیون لیپیدی جلوگیری مینماید .همچنین کورکومین
فعالیت آنزیمهای دیگری از قبیل گلوتاتیون ترانسفراز را تقویت
نموده و میزان گلوتاتیون احیاء شده و گروههای سولفیدریل آزاد را
افزایش داده و درنهایت سطح آنتی اکسیدانی محیط زنده را بالا
میبرد (.)942،949
ثابت شده است که استرس اکسیداتیو ،مسیرهای سیگنالینگ
 Nrf2-HO-1و  TLR-MAPK/NF-kBدر تکثیر ویروس
آنفلوانزا نوع  Aو پنومونی آنفلوانزا نقش دارند .در مطالعهای توسط
 Daiو همکاران ،اثر و مکانیسم عملکرد کورکومین علیه آنفلوانزا
نوع  Aدر شرایط  in vitroو  in vivoبررسی شده است .نتایج
حاصل از این مطالعه نشان داد که کورکومین میتواند با فعال کردن
سیگنالینگ  Nrf2و تولید آنتی اکسیدانهای مختلف ،عفونت با
ویروس آنفلوانزا  Aو پنومونی آنفلوانزا را کاهش دهد .کورکومین
همچنین استرس اکسیداتیو واسطه آنفلوانزا را مهار کرده و بهطور
غیر مستقیم باعث مهار فعال شدن ویروسهای مسیرهای TLR2
 MAPK ،/ 4و  NF-kBدر اثر ویروس میشود .فرآیندهای فوق
ممکن است التهاب و تکثیر ناشی از ویروس آنفلوانزا  Aرا سرکوب
کند ( .)994بنابراین ،میتوان گفت که کورکومین بهطور بالقوه
دارای خواص آنتی اکسیدانی مفیدی در درمان استرس اکسیداتیو
مرتبط به عفونت ویروسی  SARS-COV-2در ریه ها است.
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تشکر و قدرداني :بدین وسیله نویسندگان از واحد توسعه
تحقیقات بالینی بیمارستان بعثت دانشگاه علوم پزشکی همدان به
جهت پشتیبانی و همکاری در انجام این مطالعه تشکر و قدردانی
به عمل می آورند؛ همچنین از همکاری ها ،راهنمایی ها و
مشاورههای واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان بقیه الله (عج)
تقدیر و تشکر میشود.
نقش نویسندگان :همه نویسندگان در نگارش اولیه مقاله
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مسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آن را می پذیرند.
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کورکومین از طریق توانایی تعدیل اهداف مختلف مولکولی که
به اتصال و داخلی سازی  SARS-CoV-2در بسیاری از اندامها از
جمله کبد ،سیستم قلبی-عروقی و کلیه کمک میکند ،ممکن است
اثرات مفیدی در برابر عفونت کووید 99-داشته باشد .کورکومین
همچنین میتواند مسیرهای سیگنالینگ سلولی مانند التهاب،
آپوپتوز و همانند سازی  RNAرا تعدیل کند .کورکومین همچنین
ممکن است ادم ریوی و مسیرهای مرتبط با فیبروز ریوی را در
عفونت کووید 99-سرکوب کند.
با وجود اثرات مفید بالقوه و مشخصات ایمنی کورکومین در
برابر بیماریهای مختلف ،فراهمی زیستی محدود این ترکیب
مشتق شده از زردچوبه ،به ویژه از طریق تجویز خوراکی ممکن
است یک مسئله مشکلساز باشد ( Yang .)999و همکاران نشان
داند که تجویز وریدی کورکومین ( 94میلی گرم در کیلوگرم)
منجربه فراهمی زیستی بهتر در مقایسه با تجویز خوراکی با دوز
بالاتر ( 544میلی گرم در کیلوگرم) میشود ( .)992چندین آزمایش
بالینی نشان داده است که میتوان با استفاده از غلظت های بالاتر
در محدودههای غیرسمی مسئله مربوط به فراهمی زیستی
کورکومین را کاهش داد ( .)999علاوه بر این ،مطالعات متعددی
روشهای مختلفی را برای بهبود فراهمی زیستی کورکومین مانند
دستکاری و کپسول کورکومین در میسلها ،لیپوزومها،
کمپلکسهای فسفولیپید و همچنین استفاده از کورکومین در
ترکیب با مشتقات سلولزی ،آنتی اکسیدانهای طبیعی و حاملهای
هیدروفیلیک پیشنهاد دادهاند ( .)96،990علاوه بر این ،چندین
مطالعه اثرات درمانی هم افزایی کورکومین را در ترکیب با سایر
ترکیبات طبیعی یا مصنوعی گزارش کردهاند (.)995
بهطور کلی ،اثرات ضد التهابی و تعدیل کننده سیستم ایمنی
کورکومین به خوبی مستند و همراه با شواهدی در مورد اثرات ضد
فیبروتیک و محافظتی این ماده فیتوکمیکال بر روی بافت ریه ،آن

را بهعنوان یک گزینه امیدوارکننده برای درمان کووید 99-تبدیل
کرده است .از آنجا که کورکومین بهعنوان اثرات مهاری قوی بر
 NF-κBو چندین سیتوکین پیش التهاب شناخته شده است،
میتواند بهعنوان یک مکمل در معکوس کردن طوفان سیتوکین
مهلک که در موارد حاد عفونت ویروسی کووید 99-اتفاق میافتد،
مفید باشد.
به طور خلاصه ،این مطالعه مروری نشان میدهد که کورکومین
بهعنوان یک ماده ضد ویروسی و ضد التهابی میتواند برای
پیشگیری و درمان بیماری نوظهور کووید 99-مفید باشد .با این
حال ،برای نشان دادن اثر بالقوه کورکومین در برابر عفونت
 SARS-CoV-2و عوارض ناشی از آن ،آزمایشهای بالینی کامل ًا
طراحی شده مورد نیاز است.
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