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چکیده
شـیگال باکتریهایی گرم منفی ،بدون حرکت و اسـوور میباشـند که بیااری به نام شـیگزوز یا اسـ ال یونی باسیزی را ایجاد میکنند .شیگال به دلیل دوز
عفونی کم ( 14 – 144عدد باکتری) و عوارض باال ،افزایش ســویههای مقاوم به آنتیبیوتیکها قابل توجه هســتند .بیااری شــیگزوز دومین عامل اصــزی
مرگ و میر در کودکان زیر  5سـال میباشـد .تشـخیب به موقو و درمان آنتیبیوتیکی در کاهش عوارض و مرگ و میر نقش اساسی دارد .کورکومین یک
ترکیب فنولی اســتخراش شــده از زرد وبه میباشــد که یواف فارماکولوژیک و آنتیباکتریال زرد وبه به دلیل وجود این ترکیب میباشــد .ملالتاا اییر
نشـان داده اسـت که کورکومین در دوزهای مناسـب باعه م ار رشـد شـیگال میشـود .هدف از این ملالته بررسـی اثر ضـد شیگالیی ترکیب کورکومین
میباشــد .ملالته حاضــریک پژوهش مروری میباشــد .تحقیقاا نشــان داده اســت که رقتهای م اری کورکومین بر روی شـیگال  04-252میکروگرم در
میزیلیتر و حـداقل لزتت کشـــندگی آن  512میکروگرم در میزیلیتر اســـت .با توجه به اینکه کورکومین به عنوان یک ماده لذایی کاربرد فراوان دارد
میتوان از آن به عنوان دارولذا در شرایط بالینی استفاده کرد.

واژههای کلیدی :شیگال ،شیگزوز ،دیسانتری ،مساومیت لذایی ،کورکومین

مقدمه
باکتریشناسی
شـــیگال باســـیلهای گرم منفی ،بدون اســـوور و لیر
متحرک هستند .جنس شیگال دارای  0گونهی بیااریزای

شیگال دیسانتری ،شیگال فزکسنری ،شیگال بوئیدی ،شیگال
ســونئی اســت .شــیگال عامل ایجاد کننده شــیگزوزیس یا
اسـ ال یونی باسـیزی است که دومین عامل شایو بیااری
اس ـ ال در کشــورهای در حال توســته اســت .این باکتری
ساالنه باعه  100میزیون مورد بیااری و  12034مرگ در
ج ان می شود ( 1و.)2

فاکتورهای ویروالنس
فاکتورهای حدا کزیدی شـــیگال که در پاتوژنز دییل
هســـتند بر روی پالســـاید و کروموزوم قرار دارند و آن را
قادر میسازند تا در دایل سزولی زنده باانند (.)3

شیگال یکسری آنتیژنهای م اجم که توسط پالساید
کد میشـــوند را تولید میکند و آن ا با نام  IPaشـــنایته
میشــوند و عامل اصــزی در ت اجم باکتری به ســزولهای
اپیتزیــال مخــا انــد .بــاکتری از ریل تولیــد  0پروتئین
 IPaD ،IPaC ،IPaB ،IPaAســـبـب ب مریختگی لشـــای
ســیتوپالســای ســزول میزبان میشــود IPaB .یک فاکتور
بیااریزای شیگال است که در شکل گیری سایتارسیستم
ترشحی  )T3SS( Ⅲدیالت دارد ( .)5 ،0باکتری با استفاده
از این سیستم ترشحی و فاکتور  IPaBبه رشتههای لکتین
( )CD44موجود در ســـلل ســـزولهای اپیتزیال متصـــل
میشود .از رفی آنتیژن  IPaBباکتری باعه از بین رفتن
فاگوزوم و ورود باکتری به سـیتوپالسم و تکییر آن میشود
( IPaC .)0-11دیگر فاکتور بیااریزایی است که بهIPaB
متصــل میشــود و باعه افزایش پایداری آن میگردد و از
اتصال بیموقو  IPaBبه پرو تئینهای دیگر ( IPaCو )IPaD
جزوگیری میکنـد .در ملـالتـهای که رو فاکتور  IPaBدر
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سال  2410انجام دادند به این نتیجه رسدند که این فاکتور
از عوامل اصزی بیااریزایی باکتری شیگال سونئی میباشد
و از آن میتوان به عنوان یک عامل در ج ت تولید واکسن
و تحریک ســیســتم ایانی اســتفاده کرد ( .)12کاوزکس
پروتئینی  IPaB/C/Dدر اتصـــال بـاکتری به ســـزولهای
اپیتزیـال روده ) (M-cellو فرار فاگوزوم از ماکروفاژها دارد
( .)10 ،13ژن  IPaHبه دلیل قرار داشـتن روی پالساید و
هم کروموزوم باعه پایداری بیشــتر این ژن در بین ســایر
ژنهای پالســایدی ت اجم باکتری اس ـت و به هاین دلیل
منحصــر به فرد در باکتری اســت و هاواره قابل توجه بوده
اســت .در پژوهشــی که در ســال  2411انجام دادند به این
نتیجه رسیدند که شناسایی این ژن باعه تسریو شناسایی
و تشــخیب ســویههای مشــکوک که ماکن اســت از نتر
فنوتیوی اشتباه تشخیب داده شوند کاک نااید (.)15
شـیگال دیسـانتری یک اگزوتوکسین پروتئینی حساس
بـه حرارا تولیـد میکند که یاصـــیت آنتیژنی دارد و از
لحاظ عازکردی بسیار شبیه وروتوکسین  EHEC1میباشد
و عالوه بر اثرگذاری بر روی روده ،ســیستم اعصام مرکزی
را نیز تحـت تأثیر قرار میدهند ،بنابراین میتوان گفت این
اگزوتوکســین به عنوان یک انتروتوکســین باعه اس ـ ال به
عنوان یک نوروتوکســـین که به آن نوروتوکســـین شـــیگا
میگویند باعه منژیت و کاا به یصــوف درگونهی شیگال
دیسـانتری میشـود .اس ال اولیه لیر یونی به دلیل تولید
توکســین و اس ـ ال یونی به دلیل ت اجم باکتری به دیواره
روده ایجاد میشــود ( .)12-24ژن شــیگاتوکســین نیز stx
میباشـــد ( .)21در پژوهشـــی که در ســـال  2412برای
تشــخیب ژن  stx1شــیگالدیســانتری انجام دادند به این
نتیجـه رســـدنـد کـه تکنیـک  PCR - ELISAبـه دلیل
حسـاسیت و ایتصاصیت باال جایگزین مناسبی برای PCR
میباشـد .این توکسین از یک زیر واحد  Aو  5زیر واحد B
تشـکیل شده است .عازکرد توکسین بدین صورا میباشد
که زیرواحدهای Bبه گزیکولیویدهایی که در ســلل ســزول
میزبان وجود دارد ( )Gb3اتصـال پیدا کرده و باعه س ولت
انتقال زیر واحد  Aبه درون ســزول میزبان میشــود .پس
ورود به درون سـزول ،زیر واحد  Aقسات 28SrRNAرا در
زیر واحد  60Sبرش میدهد و بدین صـورا مانو از اتصـال

کیفیت و ماندگاری تولیداا...

آمینواســیل tRNA-میشــوند و ماانتت از ســنتز پروتئین
میکنـد .عازکرد توکســـین بـاعه ایجاد عالئم اولیه یتنی
تخریــب اپیتزیوم روده میگردد ،امــا در بیاــاران کای
توکسـین شـیگال با تخریب سزولهای اندوتزیال گزومرولی
باعه نارسایی کزیوی ( )HUSدر این افراد میشود (.)22

اهمیت بیماری
بیااری به دلیل مرگ و میر در کودکان زیر  5سال ،در
عفونی کم ( 14-144عـدد باکتری) و افزایش ســـویههای
مقاوم به آنتیبیوتیک در ج ان حائز اهایت است (.)1-3

راه انتقال
پدیدهی ج انی شــدن و افزایش مســافراها ،از رفی
افزایش مصـــرف لذا در یارش از منزل ،بیااریهای منتقزه
از لذا را به عنوان یک مشکل ب داشت ج انی ملرح کرده
است .بیااریهای منتقزه از لذا ،بیااریهای هستند که از
یوردن و آشـامیدن لذا یا نوشـیدنی آلوده ایجاد میشوند.
آلودگی در هاهی مساومیتهای گوارشی ،ناشی از مصرف
آم و لذای آلوده است (.)23

مکانیسم ایجاد بیماری
م مترین آســیب این باکتری ت اجم آن به ســزولهای
اپیتزیال مخا ی (سـزولهای  )Mاسـت .باکتری به وسیزه
فـاگوســـیتوز بزتیده شـــده اما به دلیل فرار از واکوئلهای
فاگوســیتی در ســیتوپالســم ســزولهای اپیتزیال تکییر
میکند .باکتری باعه آســیب به بافت پوشــشــی و زیم در
مخا روده میشود ،در ن ایت با از دست رفتن یون و آزاد
شـــدن عناصـــر الت ابی و موکوس از جذم آم جزوگیری
شـده ،حجم مدفو تیییر میکند و اس ال یونی و مخا ی
ایجاد میشـــود ( .)15باکتری از ریل لذا و آم آلوده به
انســان منتقل میشــود .از جازه عالئم بیااری میتوان به
دردهای شـکای ،تب ،اسـ ال ،ت و و اســتفراا اشاره کرد
(.)1
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اپیدمیولوژی

هلیکوباکتر پیلوری

در ملالته مروری که انجام شـــده اســـت به این نتای
رسـیدند که در کشورهای فقیر نشین به دلیل سلل پایین
ب داشت باکتری شیگال حائز اهایت است (.)20
شــیگزوزیس در منا ل متتدل در ماههای گرم ســال و در
منـا ل گرمســـیر در فصـــل بـارندگی اتفا میافتد .این
بیاـاری هم در زنان و هم در مردان به یک اندازه شـــیو
دارد ولی در کودکان قبل از دبستان شیو بیشتری دارد و
این شـــیو در منا ل با ســـلل ب داشـــت پایین افزایش
مییابد (.)23

کورکومین فتـالیـت  NF-kBرا کـاهش میدهـد و بـاعه
جـزـوگـیـری از الــتـ ــابــاا نــاشـــی از ایــن بــاکتری
میگردد.کورکومین باعه کاهش بیان ســیســتئین دآمیناز
توسط این باکتری میشود (.)29-31

کورکومین
ریزوم گیاه زرد وبه بســـیار با ارزش اســـت و به ور
گســترده در کشــورهای آســیایی مانند هند ،ین و دیگر
کشـورها کشت میشود ( .)25از زرد وبه به صورا سنتى
به عنوان ادویه و رنگدهنده لذایى اســتفاده مىشــود .هم
نین زرد وبه دارای یواف درمانی ،ضـــد ســـر انی و
آنتیباکتریال نیز هســـت و به یصـــوف نقش م اى را در
ب سنتى در میان کشورهاى آسیاى جنوم شرقى داشته
و به عنوان عامل تسکیندهنده زیم و تورم از هزاران سال
پیش در کشورهاى ین و هند به کار گرفته مىشد (.)22
کورکومین یک ترکیب پزیفنولی است که از ریشه زرد وبه
اســـتخراش میگردد .ریشـــه زرد وبه حاوی  2-9درصـــد
کورکومین میبـاشـــد .کورکومین حاوی دیفریولویل متان
اســـت که باعه ایجاد یواف فارماکولوژیک آن میشـــود
(.)22

خاصیت ضد باکتریایی کورکومین

شیگال دیسانتری
در ملالتهای مشــخب شــد که کورکومین در دوزهای
یاصــی باعه م ار رشــد باکتری میگردد MIC .و MBC
کورکومین عزیه شیگال دیسانتری به ترتیب  252میکروگرم
در میزیلیتر و  512میکروگرم در میزیلیتر بدست آمد و از
الت اباا ناشی از این باکتری جزوگیری شد (.)20

اشرشیاکلی
این ماده با م ار تشــکیل فاکتور  FTsZاز رشــد و تقســیم
بـاکتری جزوگیری میکنـد ( .)32کورکومین باعه کاهش
بــیــان ژن  blaTEM-1پــاســـ هــای  SOSنــاشـــی از
 levofloxacinرا در این باکتری م ار میکند ( .)33هدف
از این ملالته بررسـی اثر ضد شیگالیی ترکیب کورکومین
میباشد .ملالته حاضر یک پژوهش مروری میباشد.

مواد و روشها
این پژوهش بـا اســـتفـاده از مقـاالا عزای موجود در
ســــایــتهــای عزای ون ،PMC ،Elsevier ،Pubmed
 Google Scholarو بررســیهای انجام شــده در ســالهای
 2449تا  2422جاوآوری و مورد بحه قرار گرفته است و
یک مقاله مروری میباشـد.جست و جو بر اساس متیارهای
زیر صورا گرفته است:
 -1بررسـی شیگال به عنوان یکی از عوامل شایو اس ال در
ج ان
 -2بررسی اپیدمیولوژی بیااری شیگزوزیس
 -3بررسی مقاومتهای آنتیبیوتیکی در شیگال
 -0بررســی اثراا آنتیباکتریال کورکومین ،نواقب ،عوارض
و فواید آن
 -5بررسی عازکرد فنآوری نانو در شیگال
ابتدا در ســـایتها مورد نتر کزید واژههایی نتیر شـــیگال،
شـــیگزوزیس ،کورکومین ،نــانوکورکومین ،آنتیبــاکتری ـال
کورکومین ،اسـ ال ،ژنهای مقاومت آنتیبیوتیکی جست و
جو شــده و مقاالا بر اســاس متیارها دســته بندی شــدند.
اکیر مقاالا جاوآوری شــده از کشــورهای آســیایی نتیر
ایران ،آمریکا بدست آمده اند.
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بحث و نتیجهگیری
شیگال از جازه عوامل م م در ایجاد ییانهای بیااری
منتقزه از لذا هسـتند .این عفونتهای شیگالیی به صورا
شـیگزوزیس یا اسـ ال یونی باسیزی بروز پیدا میکنند که
در کشورهای در حال توسته حائز اهایت است و میزان آن
ندین برابر بیشتر از ایاالا متحده میباشد (.)30
در پژوهشهای مختزف این ســـوال ملرح شـــده بوده
اسـت که کورکومین ه فواید ،مرراا و عوارض جانبی در
هنگام بیاارشدن یا آلوده شدن با شیگال دارد و در واقو در
این پژوهش هدف بر آن بود که بررسی شود که آیا تفاوتی
بین اثر میبت داروهای شیایایی و گیاهی وجود دارد؟

فواید کورکومین
ســازمان یوار و بار ج انی  FAOو  Whoاســتفاده از
کورکومین را در دوزهای مناســب بییلر دانســته اســت
( .)22زرد وبه قرنهاسـت که مورد استفاده بوده است .در
کشــورهای آســیای شــرقی برای ترمیم زیم ،درمان درد
دندان ،بیااریهای گوارشـــی و تنفســـی مورد اســـتفاده
اســـت.کـاربردهـای یوراکی زرد وبـه از دیدگاه درمانی و
صــنتتی در برای امنیت لذایی به یصــوف در کشــورهای
آسـیای شرقی هاواره مورد پژوهش بوده است از جازه در
پژوهشـی اشـاره شده است که از زرد وبه به ور متاول
به عنوان ادویه و رنگ یوراکی اسـتفاده میشود اما امروزه
این گیاه در صـــنایو رنگ و دارو نیز جایگاه یوبی کســـب
کرده است (.)35
کورکومین در دوزهای یوراکی  0 – 12گرم با سایت
کم یا بدون سـایت شـنایته شده است .این ترکیب دارای
یواف ضـد سـر انی ،آنتیاکسـدانی و آنتیباکتریال است
( ،)32بـه عنوان میـال در ملـالتهای که در ســـال 2449
توسط دی و هاکاران بر روی اثر کورکومین در هیزکوباکتر
پیزوری در هند انجام شــد مشــاهده گردید که این ماده در
رنجی بین  5 – 54میکروگرم در میزیلیتر سبب م ار رشد
باکتری شــده بود .در این ملالته حداقل لزتت کشــندگی
کورکومین بر روی هزیکوبــاکترپیزوری مورد بررســـی قرار
نگرفته است (.)32

کیفیت و ماندگاری تولیداا...

گیاهان دیگری نیز به منتور بررسی اثر م اری بر روی
شـیگال دیسـانتری مورد ملالته قرار گرفته است به عنوان
میال در ملالتهی رفتت حقیقی در سال  1399که بر روی
اثر م اری سـدام ترکه و مورتز بر روی شیگال دیسانتری
انجام شــد ،نتای حاکی از آن بود که هر دو گیاه اثر م اری
دارند و  MICسدام ترکهای  4/225میکروگرم در میزیلیتر
و برای مورتز  9/22میکروگرم در میزیلیتر به دست آمده
اســت و اثر م اری ســدام ترکهای بیشــتر از مورتز رویت
گردید .با این وجود سدام ترکهای قدرا کشندگی نداشت
و اثر باکتریواستاتیک داشته است (.)30
از رفی محاد کارم نیز در ســال  2424پژوهشــی بر
روی اثر م ــاری کورکومین روی شـــیگالدیســــانتری و
کاویزوبـاکتر جوجونی انجام داد که  MICکورکومین برای
شـــیگالدیســـانتری  252میکروگرم در میزیلیتر و برای
کاویزوبــاکتر جوجونی برابر  512میکروگرم در میزیلیتر
بدست آمد و در این مورد نیزکورکومین توانسته در لزرت
 512میکروگرم در میزیلیتر آثار کشــندگی را داشته باشد
(.)20
بل نتــای بررســـی عزیپور در ســــال  1300اثر
م ارکنندگی عصـاره سیر بر روی شیگالدیسانتری ،حداقل
لزتت م ارکنندگی رشـــد  12/5گرم در میزیلیتر شـــد.
عالوه بر این مشــخب گردید که عصــارهی ســیر در لزتت
 04گرم در میزی باعه کشــته شــدن این باکتری میگردد
( )39در حالی که کورکومین با لزتت بســیار کمتری بل
ملـالتـه محادکارم میتواند اثر م اری و کشـــندگی روی
شیگالدیسانتری داشته باشد.
از دو پژوهش رفتـت حقیقی و محاـد کارم میتوان به
این نتیجـه رســـیـد که ســـدام ترکه در لزتت کاتر اثر
م ارکنندگی بیشـــتری نســـبت به کورکومین دارد اما این
درحالی اسـت که ترکیب کورکومین دارای اثر کشندگی بر
روی شیگالدیسانتری میباشد.
در ملالتهای که در سـال  2414توسط کورو هاکاران
که بر روی باکتری گرم منفی اشـــرشـــیاکزی انجام شـــد
مشاهده گردید که کورکومین با م ار تشکیل فاکتور FTsZ
از رشـد و تقسیم باکتری جزوگیری کرد ( )32و در لزتت
 0میکروگرم بر میزیلیتر نیز بــاعــه کــاهش بیــان ژن
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 blaTEM-1پاسـ های  SOSناشی از  levofloxacinرا در
باکتری را م ار ناود (.)33
در پژوهشـی که برای بررسی اثر کورکومین در فتالیت
باکتریهای شــیگالدیســانتری ،اشــرشــیاکزی ،کزبســیال
پنومونیه و ویبریوکزرآ توســط مزومدار و هاکاران در ســال
 2444انجام شـــد MIC ،ســـویههای مورد بررســـی 154
میکروگرم در میزیلیتر ثبــت گردیــد .در این ملــالتــه
بررســیای روی لزتت کشــندگی کورکومین انجام نشــده
است (.)04
در ملالتهای دیگری که بر روی باکتری شیگالفزکسنری
توسط لیانگ و هاکاران در سال  2422انجام گردیدMIC ،
کورکومین برای شـیگالفزکسنری  04میکروموالر مشخب
شـــد و بـاکتریها به مقدار قابل توج ی کاهش یافتند هم
نین مشــخب گردید که کورکومین در این لزتت قدرا
کاهش بیان ژنهای  oxyR, katGو  soxSمیشود (.)30
در باکتریهای گرم منفی مانند شــیگال و سودوموناس
آئروژینوزا ژنهـای مقـاومـت به آمینوگزیکوزیدهایی نتیر
 aadA, aac1, aphوجود دارد که باعه ایجاد مقاومت این
باکتریها به آمینوگزیکوزیدها میشود و درمان را با مشکل
روبه رو کرده اسـت ( 2و  .)01لذا از بررسی ملالتاا انجام
شــده میتوان به این نتیجه رســید که  MICکورکومین بر
روی شـیگال دیسانتری  04-252میکروگرم در میزیلیتر و
 MBCکورکومین  512میکروگرم در میزیلیتر میباشد.

مضرات کورکومین
کورکومین بـه دلیـل حاللیـت بســـیار پایین ،بیثباتی
شـیایایی و زیسـت فراهای پایین نا مناســب مترفی شده
اســت و امروزه برای باال بردن زیســت فراهای کورکومین،
پایین آمدن سرعت تجزیه و پایداری باالتر در جریان یون
از فناوری نانو و ( PLGAپزیالکتید کالیکولیک اســید) که
حامل مناسـبی برای رســاندن دارو به دایل سزولها است
استفاده میکنند ( 22و .)32
در یصـــوف ب بود بخشـــیدن کارایی ضـــد میکروبی
کورکومین توسـط فنآوری نانو نیز ملالتاتی نیز انجام شده
است.
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در پژوهش ردا و هاکــاران در ســـال  2424کــه برای
بررسی اثر نانوکورکومین روی باکتریهای استافیزوکوکوس
اورئوس ،ســالاونال انتریکا و ســودوموناس آئروژینوزا لزتت
م ـاری نانوکورکومین  94 -224میکروگرم بر میزیلیتر و
مشــخب شــد که دارای قدرا کشــندگی در لزتتهای
 104-004میکروگرم در میزیلیتر بوده است (.)02
بـه منتور اثرگـذاری نانوکورکومین بر روی بیا ژن esp
در انتروکوکوس فیکالیس در ســال  1390توســط عزیزاده
ســـرمنـدانی و هاکـاران انجــام گردیـد .حالل نــانو اراا
کورکومین در این ملالته دیمتیل سولفوکسید ()DMSO
بود .نتای حاکی از آن بود که  MICنانواراا کورکومین بر
روی این بــاکتری  252میکروگرم در میزیلیتر بود امــا اثر
ندانی بر بیان ژن  espنداشــته اســت ( .)03در ملالتهای
که شــریتتی و هاکاران در ســال  2419به منتور بررســی
اثرگذاری فنآوری نانو در ب بود اثر ضد میکروبی کورکومین
روی بـاکتری ســـودوموناس آئروژینوزا انجام گردید به این
نتیجـه رســـید که نانواراا کورکومین حل شـــده در آم
قدرا ضـــد میکروبی باالتری دارد و میزان  MICآن 120
میکروگرم در میزیلیتر و در صــورا حل شــدن در محزول
دیمتیـل ســـولفوکســـید ( 252 )DMSOمیکروگرم در
میزیلیتر برآورد شـــد ( .)32از مقایســـه پژوهش عزیزاده
سرمندانی و شریتتی با پژوهش محاد کارم میتوان به این
نتیجه دســت یافت که کورکومین بر روی باکتریهای گرم
منفی نیز اثر م ـاری داشـــتـه و فنآوری نانو باعه کاهش
 MICبرای م ــار این بــاکتریهــا گردد .عالوه بر این نو
حاللی که نانواراا کورکومین در آن حل میشود نیز م م
اسـت و با توجه به پژوهش شـریتتی نانواراا حل شده در
آم اثر م اری بیشتری داشت.

عوارض جانبی کورکومین
بل ملــالتــهای کــه در ســـال  2413بر روی تــاثیر
کورکومین بر روی ســـزولهای ســـر ان میانه انجام شـــد
مشــاهده گردید که حیاا ســزولها وابســته به دوز و زمان
تاثیر کورکومین اســت و هر ه دوز و زمان افزایش مییابد
حیاا سزولها کاهش مییابد (.)00
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در بتری از کشورهای آسیایی افراد ماکن است روزانه
 میزیگرم زرد وبـه مصـــرف کننـد و در ملالته کار144
آزمایی بالینی مشـخب شد که انسان قادر به تحال دوزی
.)05(  گرم در روز از کورکومین است12 در حدود

نتیجهگیری
در مجاو میتوان این برداشـت را داشـت که استفاده
از دوز مناسب کورکومین برای جزوگیری از مساومیتهای
لذایی ناشـی از شـیگال میتواند موثر باشد و حتی آن را به
 البته به دلیل یاصیت.عنوان یک دارولذا پیشن اد میشود
زیست فراهای کم کورکومین در بدن ب تر از فنآوریهایی
 در.نتیر نانو به منتور افزایش اثربخشــی آن اســتفاده کرد
پژوهش اییر منتور از دارولذا به این متنا به کار برده شده
اســت که هازمان با مصــرف لذایی کورکومین از یاصــیت
درمانی آن نیز برای عامل عفونی شــیگال میتوان اســتفاده
.کرد
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Abstract
Shigella are gram-negative, motionless, spore-causing bacteria that cause a condition called shigellosis, or bacilli.
Shigella Due to the low infectious dose (10-100 bacteria) and high side effects, the increase in antibiotic-resistant
strains is significant. Shigellosis is the second leading cause of death in children under 5 years of age. Early diagnosis
and antibiotic treatment play a key role in reducing complications and mortality. Curcumin is a phenolic compound
extracted from Turmeric, which is due to the pharmacological and antibacterial properties of Turmeric. Recent studies
have shown that Curcumin in appropriate doses inhibits Shigella growth. The aim of this study was to evaluate the
anti-Shigella effect of Curcumin. The present study is a review research. Research has shown that the inhibitory
dilutions of Curcumin on Shigella are 80-256 µg/ml and its minimum lethal concentration is 512 µg/ml. Due to the
fact that Curcumin is widely used as a food, it can be used as a drug in clinical Conditions.
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