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بررسی اثر کورکومین بر بافت تخمدان موش سوری در شرایط برونتنی
2

محسن حسینی ،1فرهاد محمدی قشالق ،2زهرا خداپرست ،2علی محمدعینی

 .1کارشناسارشد بافتشناسی مقایسهای ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه علوم و تحقیقات ،واحد تهران ،تهران ،ایران
 .2دکتری تخصص بافتشناسی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران

(تاریخ دریافت9397/89/80 :؛ تاریخ پذیرش)9397/99/25 :

چکیده
استفاده از آنتی اکسیدانها به عنوان یک روش شناخته شده برای افزایش تعداد فولیکولها و تخمک گذاری در حیوانات وانسان میباشد.
ماده موثره زرد چوبه کورکومین ( )Curcuminموجب مهار لیپوکسیژناز ،سیکلوکسیژناز میباشد .لذا در این مطالعه ما به بررسی اثرات
غلظتهای مختلف کورکومین بر کشت بافت تخمدان موش سوری نژاد  NMRIپرداخته ایم.
دراین مطالعه تعداد 08جفت تخمدان از موش ماده  5هفته ای پس از تشخیص فاز سیکل جنسی (استروس) به ظروف مخصوص کشت
اندام ،منتقل شد .گروههای مورد مطالعه با غلظتهای مختلف کورکومین(08و )08،28،98نانوگرم بر میلی لیتر تیمار و مورد بررسی قرار
گرفتند .تخمدانها بمدت  6روز در محیط کشت شدند و از نظر تعداد فولیکولهای و اندازه الیههای تکا و گرانولوزا مورد بررسی قرارگرفتند
و با نرم افزار  SPSSورژن  28با تست  ANOVAمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
در مقایسه تعداد فولیکولهای اولیه تک الیه بین گروه کنترل ( )95/7±3/2و درگروههای تیمار با غلظتهای 08و 98،28،08نانوگرم در
میلی لیتر کورکومین بترتیب( )95/7±3/39،2/5±0/2 ،39/8±5/33،8/3±5/9بود که افزایش معنی داری را در تمام گروههای تیمار نسبت
به کنترل نشان داد( .)P<0. 05در تعداد فولیکولهای بالغ گروه کنترل کشت شده ( )08±0/8نسبت به گروه تیمار با غلظت  98نانوگرم بر
میلی لیتر ( )00/5±3/2نیز افزایش معنی داری در تعداد فولیکولهای بالغ داشته است)P<0. 05( .
نتیجهگیری کلی :با توجه به نتایج به دست آمده بر تعداد و کیفیت فولیکولهای بدست آمده به نظر میرسد این روش در تولید حفظ و
تکوین فولیکولهای تخمدانی در محیط کشت موثر و کارامد میباشد.

بافت تخمدان ،کشت بافت ،کورکومین ،موش سوری.

 نویسنده مسئول ،رایانامهmohammadeini.a@mail.um.ac.ir :
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تخمدان دست نخورده موش تازه متولد شده ،که
تنها شامل فولیکولهای پریموردیال است را میتوان
به مدت  8روز کشت داد و تولید فولیکولهای پره
آنترال با دو الیه سلولهای گرانولوزا کرد ،اووسیت
حاصل از آن نیز به طور معمول در محیط کشت
آزمایشگاهی ،رشد میکند ( .)،،،8رشد و نمو
فولیکولهای تخمدان شامل یک سری ازمراحل
تنظیمی رشد و تمایز سلولهای فولیکولی است (.)4
یکی از شاخصهای شناخته شده فولیکول آنترال
سالم ،ظرفیت استروئیدسازی سلولهای گرانولوزای
آن است( .)2در نشخوارکنندگان وانسان ،سلولهای
گرانولوزا آندروژن مشتق شده ازسلولهای تکا را با
آنزیم سیتوکروم  P450آروماتاز ( )Cyp19به استروژن
تبدیل میکنند .بیان  mRNAی  Cyp19توسط
تحریک هورمون محرک فولیکول ( )FSHو اثرات آنتی
اکسیدانی در موش ،انسان ونشخوارکنندگان تنظیم و
انجام میشود( .)8نتایج در شرایط برون تنی()In vitro
سریعتر از شرایط درون تنی( )In vivoبه دست
میآیند و نیز از نظر کمی آسانتر مطالعه میشود .در
داخل بدن تفسیر نتایج بدلیل وجود فاکتوهای
شیمیایی مختلف پیچیدهتر و مشکلتر است (.)،،
مطالعات دارویی گاهی نتایج متناقضی در شرایط برون
و درون تنی میدهد چون بعضی داروها در بدن
متابولیزه میشود( .)8استفاده از آنتی اکسیدانها به
عنوان یک روش شناخته شده برای افزایش تعداد
فولیکولها و تخمک گذاری در حیوانات وانسان
میباشد .تخمدان دست نخورده موش تازه متولد
شده ،که تنها شامل فولیکولهای پریموردیال است را
میتوان به مدت  8روز کشت داد و تولید
فولیکولهای پره آنترال با دو الیه سلولهای گرانولوزا
کرد ،اووسیت حاصل از آن نیز به طور معمول در
محیط کشت آزمایشگاهی ،رشد میکند (.)5

کورکومین ( )Curcuminماده موثره زردچوبه،
اثرات ضد تکثیر سلولی ،مهار لیپوکسیژناز،
سیکلوکسیژناز و ماتریکس متالوپروتئیناز و  NF-κBو
کاهش تولید سایتوکاینهای التهاب زا مانند عامل
نکروز تومور آلفا و اینترلوکین ،،1-کاهش سینتاز
اکسید نیتریک قابل القا و کاهش تولید آنزیمهای
تخریب کننده مفصل شامل کالژناز ،االستازو
هیالورونیداز میباشد (،)،1همچنین موجب مهار
سیکلواکسیژناز میشود( .)،5کورکومین تجاری شامل
سه جزء اصلی میباشد :دی فرولول متان(82درصد)،
دی متوکسی کورکومین(،5دصد) ،بیس دی متوکسی
کورکومین (1درصد) میباشد که با هم به عنوان
کورکومینوئید میباشند( .)،در واکنش فنتون (تولید
رادیکالهای بسیار فعال هیدروکسیل) رادیکالهای
هیدروکسیل آزاد شده توسط عصاره کورکومین حذف
میشوند .عصاره کورکومین توانایی مهار تجزیه -2
دزوکسی – Dریبوز تولید شده توسط رادیکالهای
هیدروکسیل را دارد( .)،8کورکومین محافظت باالیی
در مقابل رادیکالهای آزاد  ROSدارد که به خاطر
کتونها و آلدئیدهای مونوترپن (سیترالها سیترونیال
ایزومنتون و منتون) موجود در آن است(.)،1
مطالعات متعدد مربوط به کشت آزمایشگاهی
فولیکولهای پره آنترال نشاندهنده نقش
آنتیاکسیدانتها در تنظیم رشد و نمو فولیکولها
است(.)5
با توجه به اهمیت آنتی اکسیدانتها در
سیستمهای کشت فولیکول در شرایط  ،in vitroدر
این مطالعه اثرات مختلف غلظت کورکومین ،برکشت
آزمایشگاهی بافت تخمدان و بررسی تکوین فولیکولها
مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مواد و روش کار
در این مطالعه از تخمدانهای  41سر موش ماده
 5هفته ای در پنج گروه هشت تایی استفاده گردید.
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قبل از کشتار از همه موشها اسمیر واژن تهیه و
با میکروسکوپ نوری بررسی شد بدین منظور که دوره
استروس حیوان تشخیص داده شود(تمامی نمونه
برداریها در این مرحله انجام شد) .در فاز استروس،
سلولهای اپی تلیال هسته دار همراه با سلولهای اپی
تلیال شاخی شده بدون هسته ،قابل رؤیت بود.
در مرحله متاستروس ،سلولهای شاخی فراوان
همراه با سلولهای هسته دار و لکوسیت و در مرحله
دیاستروس ،لکوسیت فراوان همراه با سلولهای اپی
تلیال هسته دار دیده میشود.
پس از جدا کردن چربی اطراف تخمدانها و  2بار
شستشو در محلول نمکی باالنس شده هنکس
( )HBSSیکی از تخمدانها به ظروف مخصوص کشت
اندام ،منتقل و یکی دیگر جهت بررسی نمونه کنترل
در محلول بوئن فیکس شد .در فاز بین محیط کشت
مایع حاوی (%،،1 mg/ml BSA ،٪،1 FBS ،DMEM
پنی سیلین -استرپتو مایسین) و هوا ،درون انکوباتور
 CO2دار  ٪5و  ٪55هوا در دمای  13 ± ∙/،درجه
سانتیگراد به مدت  6روز انکوبه شد .محیط کشت در

تخمدان را از لحاظ بافت شناسی مورد بررسی قرار
میدهیم .محیطهای کشت هر دو روز یکبار تعویض
خواهند شد.
گروه  :1که مقدار  20 ng/mlکورکومین ،به مدت

نتایج
تعداد فولیکولهای اولیه یک الیه گروه کنترل در
مقایسه با گروههای تیمار با غلظتهای  81و
 ،1،21،41نانوگرم در میلی لیتر کورکومین افزایش
معنی داری را در تمام گروههای تیمار نشان داد
(( )P<0. 05جدول( ،شکل .)2
تعداد فولیکولهای اولیه چند الیه گروههای تیمار
با غلظتهای  81و ،1نانوگرم در میلی لیتر
کورکومین در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی
داری را نشان داد( .)P<0. 05همچنین گروههای تیمار
با غلظتهای 41و  21نانوگرم بر میلی لیتر در مقایسه
با گروه کنترل و سایر گروهها نیز کاهش معنی داری
را نشان میدهد(جدول( )،شکل .)1
تفاوت در فولیکولهای ثانویه تخمدانهای کشت
شده گروه کنترل با گروههای تحت تیمار با غلظت
 21،41نانوگرم بر میلی لیتر نیز معنی دار بوده و
کاهش معنی داری را نشان میدهد ()P<0. 05
(جدول( )،شکل  .)4در دیگر گروههای مورد بررسی
تفاوت معنی داری مشاهده نگردید.
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هر روز یکبار تعویض گردید.
گروه  ،به عنوان گروه کنترل هیچ نوع مواد
افزودنی(کورکومین) ندارند و محیط کشت بافت
تخمدان تنها حاوی محیط کشت پایه (،)DMEM
 %، ،FBS %،1پنی سیلین -استرپتو مایسین
بهمراه  1 mg/ml BSAخواهد بود .فقط بافت تخمدان
کشت داده شده سایر گروهها با این گروه مقایسه
میشوند . .گروه  :2که مقدار  10 ng/mlکورکومین به
مدت  6روز به محیط کشت پایه تخمدان موشهای 5
هفته ای سوری نژاد  NMRIافزوده میشود و بافت

 6روز به محیط کشت پایه  8تخمدان از موشها
افزوده میشود.
گروه  :4که مقدار  40 ng/mlکورکومین ،به مدت
 6روز به محیط کشت پایه  8تخمدان از موشها
افزوده میشود .گروه  :5که مقدار 80 ng/ml
کورکومین ،به مدت  6روز به محیط کشت پایه 8
تخمدان از موشها افزوده میشود.
در پایان روز ششم ارزیابی میکروسکوپی
سلولهای تکا ،گرانولوزا و شمارش فولیکولهای سالم
و آسیب دیده تخمدان ،تحت رنگ آمیزی
هماتوکسیلین-ائوزین انجام شد .اطالعات با نرم افزار
 SPSSورژن  22و تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم
افزار  ANOVAبرای مقایسة میانگین دادهها استفاده
شد و  P<0/05معنی دار تلقی گردید.
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در مقایسه تعداد فولیکولهای بالغ گروه کنترل
نسبت به گروههای تحت تیمار با غلظتهای مختلف
کورکومین مشخص گردید که درگروه تیمار با غلظت
 ،1نانوگرم بر میلی لیتر به نسبت گروه کنترل و دیگر
گروههای تیمار افزایش معنی داری در تعداد
فولیکولهای بالغ داشته است .)P<0. 05( .همچنین
در گروههای تیمار با غلظتهای  81و 21،41نانوگرم
بر میلی لیتر تعداد فولیکولهای بالغ در مقایسه با
گروه کنترل کاهش معنی داری را نشان میدهند
(( . )P<0. 05جدول ( )،شکل .)5
با توجه به اینکه الیههای تک داخلی و تک
خارجی ازیکدیگر بخوبی قابل تمیز نبودند لذا اندازه
الیه تک داخلی و خارجی با یکدیگر محاسبه گردیده
است .با بررسی گروههای مورد مطالعه مشخص گردید
که اندازه الیه ی تکا در گروه تیمار با غلظت 81
نانوگرم بر میلی لیتر در مقایسه با گروه کنترل افزایش
معنی داری را نشان داده است ( .)P<0. 05در حالی
که در مقایسه با گروههای دیگر تفاوت معنی داری
مشاهده نگردید(جدول ( )،شکل .)6
همچنین در مقایسه اندازه الیه گرانولوزای

فولیکولهای دوگراف (بالغ) در تخمدانهای کشت
شده در گروه کنترل و گروههای تحت تیمار با
غظتهای مختلف کورکومین در محیط کشت تفاوت
معنی داری مشاهده نگردید(جدول ( )،شکل .)3

شکل  -1فولیکولهای اولیه ،ثانویه و بالغ در تخمدان کشت داده شده
تحت تیمار(بزرگنمایی 111Xبا رنگ آمیزی  :A .)H&Eفولیکول اولیه
چند الیه :B .فولیکول آترزی شده :C .فولیکول ثانویه :D .فولیکول بالغ
همراه با کومولوس اووفروس :E .الیه گرانولوزا :F .الیه تک داخلی و
خارجی.

جدول  -1میانگین و انحراف معیار دادههای مربوط به گروه کنترل و گروههای مورد مطالعه تحت تیمار
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فولیکول اولیه تک الیه

فولیکول اولیه جند الیه

فولیکول ثانویه

گروهها

میانگین

انحراف معیار

گروه کنترل

،5/35

1/284

گروه غلظت10ng/ml

15/5

6/211

20ng/ml

1،/5

4/242

گروه غلظت

گروه غلظت ng/ml21

1،

5/155

گروه غلظت ng/ml18

11/13

5/558

گروه کنترل

25/83

5/488

گروه غلظت10ng/ml

1،/5

6/154

20ng/ml

21/25

3/141

گروه غلظت ng/ml21

24

6/416

گروه غلظت ng/ml18

1،

5/13،

گروه کنترل

،5/،2

5/181

گروه غلظت10ng/ml

2،/5

2/838

گروه غلظت

Levene

1/464

1/8،5

1/12،

ANOVA

1/111

1/114

1/111
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میانگین

انحراف معیار

گروهها

صفت

،4/35

1/451

گروه غلظت ng/ml21

5/62

2/445

گروه غلظت ng/ml18

،،6/،2

،/45

گروه کنترل

41

4/131

گروه غلظت10ng/ml

48/5

1/255

22

4/،41

گروه غلظت ng/ml21

،5/83

5/642

گروه غلظت ng/ml18

16/62

6/151

گروه کنترل

25

2/1،4

گروه غلظت10ng/ml

13/24

،/363

20ng/ml

25/2،

5

گروه غلظت ng/ml21

1،/21

3،2/4

گروه غلظت ng/ml18

62/11

2،6/2

گروه کنترل

8،/43

186/2

گروه غلظت10ng/ml

8،/43

186/2

20ng/ml

25/46

515/5

گروه غلظت ng/ml21

51/45

4،5/4

گروه غلظت ng/ml18

8،/43

186/2

گروه غلظت

گروه غلظت

فولیکول بالغ

گروه غلظت

الیه تکا

گروه غلظت

الیه گرانولوزا

20ng/ml

20ng/ml

ANOVA

Levene

1/111

1/61

1/111

1/111

685 .1

112/1

سطح اختالف معنی داری  P<0/05در نظر گرفته شد.
45

b

b

گروه 5
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از لحاظ میانگین فولیکول تک اولیه آزمون لون
مشخص میکند که واریانس گروهها با هم برابر
میباشند و آزمون  ANOVAمشخص میکند که
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b

میانگین فولیکول اولیه تک الیه

40

حداقل بین دو گروه میتواند اختالف معناداری باشد
که برای مشخص شدن آن از آزمون توکی استفاده
شد و مشخص شد که بین گروه  ،با سایر گروهها
احتالف معناداری وجود دارد.
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میانگین فولیکول بالغ

از لحاظ میانگین فولیکول اولیه چند الیه آزمون
لون مشخص میکند که واریانس گروهها با هم برابر
میباشند و آزمون  ANOVAمشخص میکند که
حداقل بین دو گروه میتواند اختالف معناداری باشد
که برای مشخص شدن آن از آزمون توکی استفاده
شد و مشخص شد که بین گروه  1و 4و ،اختالف
معناداری وجود ندارد ولی گروه  1با گروههای 2و5
اختالف معناداری دارد .همچنین بین گروههای ،،2،4
و  5اختالف معناداری وجود ندارد.

60

0
گروه  5گروه  4گروه  1گروه  2گروه ،
گروهها

30

c

c
25
20
15

a
16.125

21.5

19.125

10

14.75

میانگین فولیکول ثانویه

b

b
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از لحاظ میانگین فولیکول ثانویه آزمون لون
مشخص میکند که واریانس گروهها با هم برابر
نمیباشند و آزمون  ANOVAمشخص میکند که
حداقل بین دو گروه میتواند اختالف معناداری باشد
که برای مشخص شدن آن از آزمون دانت استفاده شد
و مشخص شد که بین گروه  ،با سایر گروهها اختالف
معناداری وجود دارد،گروه  1و 4با هم اختالفی ندارند
ولی با گروههای ،و 2اختالف معناداری دارند و
گروههای ،و  2نیز اختالف معناداری با هم ندارند.
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شکل  -4مقایسه میانگین فولیکولهای ثانویه گروه کنترل و تیمار

از لحاظ میانگین فولیکول بالغ آزمون لون
مشخص میکند که واریانس گروهها با هم برابر
میباشند و آزمون  ANOVAمشخص میکند که
حداقل بین دو گروه میتواند اختالف معناداری باشد
که برای مشخص شدن آن از آزمون توکی استفاده
شد و مشخص شد که بین گروه 1و 4اختالف
معناداری وجود ندارد ولی با سایر گروهها اختالف
معناداری وجود دارد ،گروه ،و  5با هم اختالف
معناداری ندارند ولی با سایر گروهها اختالف معناداری
دارند و گروه  2با تمامی گروهها اختالف معناداری
دارد.

5
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شکل  -6مقایسه میانگین الیههای تک داخلی و خارجی گروه کنترل و
تیمار
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از لحاظ میانگین فولیکول الیه تکا آزمون لون
مشخص میکند که واریانس گروهها با هم برابر
میباشند و آزمون  ANOVAمشخص میکند که
حداقل بین دو گروه میتواند اختالف معناداری باشد
که برای مشخص شدن آن از آزمون توکی استفاده
شد و مشخص شد که بین گروه  5با سایر گروهها
احتالف معناداری وجود دارد.
53
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a
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47
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a

51

45

گروه  5گروه  4گروه  1گروه  2گروه ،
گروهها
شکل  -7مقایسه میانگین الیههای گرانولوزا گروه کنترل و تیمار

از لحاظ میانگین فولیکول الیه گرانواوزا آزمون لون
مشخص میکند که واریانس گروهها با هم برابر
نمیباشند و آزمون  ANOVAمشخص میکند که
بین دو گروه نمیتواند اختالف معناداری باشد.

در مطالعه حاضر تاثیر اثرات مختلف کورکومین بر
کشت آزمایشگاهی بافت تخمدان مورد بررسی قرار
گرفت و با توجه به نتایج بدست آمده و بررسیهای
هیستولوژیکی بافتهای تخمدان کشت داده شده
تحت تیمار با غلظتهای  81و ،1،21،41نانوگرم بر
میلی لیتر با کورکومین افزایش تعداد فولیکولهای
اولیه تک الیه ،چندالیه ،فولیکولهای ثانویه و
فولیکولهای بالغ وابسته به دوز مشاهده گردید که
حاکی از اثر بخشی این ماده در محیط کشت و تکوین
فولیکولها بوده است.

التهاب است ( .)،6خاصیت ضد التهابی بر اثر آزاد
سازی برخی فاکتورهای ضد التهابی میباشد که
ممکن است در پژوهش حاضر نیز این امر موجب تاثیر
عدم آپوپتوز در اثر فاکتورهای التهابی بر روی بافت
تخمدان باشد.
تخمدان دارای گیرندههای انسولین است که نقش
این پپتید را در تنظیم تخمدان نشان میدهد.
مطالعات  in vitroنشان داده اند که انسولین میتواند
به طور مستقیم سبب تحریک تولید آندروژن توسط
استرومای تخمدان شود( .)21-52عالوه بر این ،یک
سیستم کشت تخمدان خوب که میتواند شرایط
تخمدان را تقلید کند ،جهت مطالعه اووژنز
وفولیکولوژنز نقش محوری و اساسی دارد و عرضه
نامحدودی را برای استفاده پزشکی از اووسیت ارائه
میکند ( .)26از بیش از  21سال گذشته اووژنز موش
با استفاده از تکنولوژی کشت آزمایشگاهی مورد
مطالعه قرار گرفته است .تخمکهای اولیه در
فولیکولهای پریموردیال تخمدان موش تازه متولد
شده قادر به وارد شدن به دومین تقسیم میوز و بلوغ
کامل میوزی در شرایط  in vitroمی باشند .اووژنز
موش در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از کشت در
شرایط  in vitroاخیرا در چندین آزمایشگاه مورد
مطالعه قرار گرفته است(.)18-20
در پژوهش دیگری کیان بخت ،دریافتند که
کورکومین ( )Curcuminماده موثره زردچوبه ،اثرات
ضد تکثیر سلولی ( ،)5-3مهار لیپوکسیژناز،
سیکلوکسیژنازو ماتریکس متالوپروتئیناز و کاهش
تولید آنزیمهای تخریب کننده مفصل شامل کالژناز،
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بحث

در پژوهش مروری ژو و همکاران (،)2115
مشخص شد که کورکومین خاصیت ضد التهابی دارد
و مطالعات بالینی که برروی کشت سلولی و حیوانات
انجام شده نیز حاکی از آن است که کورکومین بروی
بیماریهایی مانند آرتریت موثر میباشد وقادر به
برقراری ارتباط با اهداف مولکولی متعدد درگیر در
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االستازو هیالورونیداز را دارد .که اثرات آنتی اکسیدانی
این ماده در مطالعه ما نیز در تکوین فولیکولها کامال
مشهود بوده است( .)1همچنین مون و همکاران در
پژوهشی دریافتندکه کورکومین در غلضت51
میکروگرم بر میلی لیتر ،موجب کاهش سلولهای
کندروسیتی پس از  24ساعت میشود (.)،2
در پژوهش دیگری ابیکال وهمکاران دریافتند که
کورکومین در سلولهای کندروسیتی گاو در
غلظتهای باالی  25میکروگرم بر میلی لیتر باعث
افزایش مرگ سلولی میشود .البته در اکثر مطالعات
انجام شده کورکومین سمیتی در انسان نداشته است،
ولی در دو مطالعه دیگر نتیجه برعکس گزارش شده
است(.)،3
در تحقیقی که ژو و همکاران انجام دادند سمیت و
همچنین میزان تکثیر سلولی در حضور ماده
رسوراتول که از گیاهان استخراج میشود بر رده
سلولهای بنیادی مزانشیمال مغز استخوان انسانی
بررسی کردند ،ماده رسوراتول در غلظتهای پایین
یعنی  1/،میکروموالر دارای اثرات تحریکی و با
افزایش غلظت در  01میکرو موالر اثر ممانعت کننده
از تکثیر سلولی داشت ( ،)،4در مطالعه دیگری

25

موراویوا و همکاران تأثیر منوترپنویید فروتنین را که
فیتواستروژنی قوی محسوب میشود و از ریشه
گیاهان جنس فروال استخراج شده است را بر میزان
تکثیر رده سلولهای شبه استئوبالستیMC3T3-E 1
در بازههای غلظتی 6-،1و در بازههای زمانی
32و48و 24ساعت پس از تیمار با عصاره بررسی
کردند .با توجه به نتایج فروتنین ،در بازه زمانی 48
ساعت پس از تیمار در پایین ترین غلظت به کار رفته
 6-،1دارای بیشترین تأثیر تکثیری بر رده سلولهای
شبه استئوبالستی بود و به تدریج و با افزایش غلظت
عصاره از شدت تکثیر سلولها کاسته شد ه است
ونتایج پژوهش مارینا و همکاران ( ،)21،2نیزبا این
مشابه است (.)،3
باتوجه به آنکه زردچوبه در طب سنتی در
بیماریهای متعدد تجویز می شود ،به نظر می رسد
که انجام تحقیقات بالینی بیشتری روی این ماده و
ریزوم آن در آینده قدرت رشد و انعطاف پذیری و
تکوین سلولها و اندامهای تحت تاثیر کورکومین،
قدرت پیوند و بقای آنها در محیط بدن مورد بررسی
قرارگیرد.
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