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Abstract 
 

Background:  First-line drugs in the treatment of leishmaniasis are pentavalent compounds of antimony 

which are toxic and have side effects. This study aimed to investigate the anti-leishmaniasis effect of 

curcumin-loaded chitosan nanoparticles on Leishmania major and L. infantum in vitro. 
Materials and Methods: After synthesis of chitosan nanoparticles containing curcumin zeta potential 

and charge of nanoparticles was determined by zeta analysis (DLS). Also, electron microscope (TEM) 

was used to prove the shape and size of nanoparticles. In the final stage, the efficacy of chitosan 

nanoparticles loaded with curcumin on Leishmania major and L. infantum was determined. For this 

purpose, the two species of Leishmania were cultured in RPMI 1640 medium containing 15% fetal 

bovine serum in plates of 48 houses and each wells of different concentrations of chitosan nanoparticles 

containing curcumin (40, 80, 160, 320 and 680 μg / ml) were added to the well. The number of parasites 

was counted after 24 and 48 hours. 
Results: Transmission electron microscopy (TEM) images showed that the nanoparticle was spherical in 

size and 125+/-5 nm. The zeta potential of chitosan nanoparticles containing curcumin was -9.35. 

Counting the number of parasites showed that the synthesized nanoparticles have a favorable effect on 

inhibiting the growth of L. major and L. infantum. The IC50 of the mentioned nanoparticles against the 

promastigotic stage of Leishmania major and L. Infantum were 131.3 and 36.46, respectively. 
Conclusion: Curcumin-loaded chitosan nanoparticles have anti-leishmaniasis effects and according to the 

obtained results can be studied in vivo condition. 
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 ياشده با كوركومين بر ليشمانگذاريكيتوزان بار ذراتنانوليشمانيايي ضدارزيابي فعاليت 
 تنيدر شرايط برونماژور و اينفانتوم 

 

 3، علي سلماني3ايمان گردش میداني ،2،1، محسن اربابي2،1، مهدي دالوري1عاطفه حداد

 

 خالصه

د. هدف از مطالعه نهمراه دار عوارض جانبي به ،د که توکسیك بودهنباشمي ظرفیتي آنتیموان 5یبات ل در درمان لیشمانیوز، ترکاوّ داروهاي خطّ سابقه و هدف:

 .بودتني ماژور و اينفانتوم در شرايط برونروي لیشمانیا  شده با کورکومین برکیتوزان بارگذاري ذراتنیايي نانولیشماضداثر تعیین  حاضر

 (DLS)دستگاه زتا آنااليز توسط  ذرهپتانسیل زتا و همچنین بار نانو ،کیتوزان حاوي کورکومین ذراتنانو سنتزز ا پسدر اين تحقیق تجربي،  ها:مواد و روش

 شده باوزان بارگذاريیتک ذراتبخشي نانواياني میزان اثردر مرحله پ استفاده شد. (TEM)از میكروسكوپ الكتروني  ذرهجهت اثبات شكل و اندازه نانو وتعیین 

سرم جنین  حاوي RPMI 1640 در محیط کشتي مورد مطالعه، منظور دو گونه لیشمانیاگرديد. بدين تعیینلیشمانیا ماژور و اينفانتوم دو گونه  کورکومین بر

 680و  160 ،320 ،40 ،80) کیتوزان حاوي کورکومین ذراتهاي مختلف نانوغلظت ،چاهك پلیت به هر شد و اي کشت دادهخانه 48هاي پلیت در %15 گاوي

 ساعت شمارش شد.  48 و 24اضافه شد. تعداد انگل پس از  لیتر(میكروگرم بر میلي

باشد. میزان پتانسیل زتاي ينانومتر م 125 ±5و اندازه آن شكل کروي شدهي تهیهدارونشان داد که نانو (TEM)ه تصاوير میكروسكوپ الكتروني گذار نتايج:

 .و اينفانتوم دارد لیشمانیا ماژور شده اثر مطلوبي در ممانعت از رشدسنتز ذرهشمارش تعداد انگل نشان داد که نانو .بود -35/9کیتوزان حاوي کورکومین  ذرهنانو

50IC محاسبه گرديد. 46/36و  3/131 ترتیباينفانتوم بهلیشمانیا پروماستیگوتي لیشمانیا ماژور و  مذکور علیه مرحله ذراتنانو 

 .مورد بررسي قرار گیرد تنيدرون صورتبهتواند مي واست لیشمانیايي ضدي اثرات شده با کورکومین دارارگذاريیتوزان باک ذراتنانو :گيرينتيجه

 تنيبرون، ، لیشمانیا اينفانتوملیشمانیا ماژور ،، کورکومینیتوزانک ذراتنانو کليدي:واژگان

 1046-1040 ، صفحات 1400آبان  -مهر ، 4پژوهشي فیض، دوره بیست و پنجم، شماره  -نامه علمي دو ماه                                                                  

 مقدمه

شود گفته مي ي انگليهابه طیفي از بیماري لیشمانیازيس

داروهاي ود. شهايي از جنس لیشمانیا ايجاد ميياختهکه توسط تك

ي آنتیموان )مثل رفیتظ 5ل در درمان لیشمانیوز، ترکیبات اوّ خطّ

عوارض جانبي براي بیماران  ،که توکسیك بوده هستندگلوکانتیم( 

روز مقاومت دارويي نیز اين گزارشاتي از ب برد. عالوهنبه همراه دار

مله ج دوم در درمان لیشمانیوز از . داروهاي خطّاستدر دسترس 

علت هکه ب استو داروي جديد میلتفوسین B  آمفوتريسي

ها یت و هزينه بااليي که بیمار براي تهیه آنمّسن، دسترس نبوددر

نیاز مبرم به کشف يا  بنابراين .صرفه نیستندبهشود، مقرونمتحمل مي

 است،توسعه داروهاي جديد و مناسب براي درمان اين بیماري 

استفاده از راه که بدون عوارض سوء، در دسترس، قابلنحويبه

  [. 2،1] هزينه باشندخوراکي و نیز کم
 ،شناسي، دانشكده علوم پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي كاشانگروه انگل .1

  كاشان، ایران

 های عفوني، دانشگاه علوم پزشكي كاشان، كاشان، ایرانمركز تحقیقات بیماری .2

 ،دانشگاه علوم پزشكي كاشان گروه علوم آزمایشگاهي، دانشكده پیراپزشكي،. 3

 كاشان، ایران

های عفوني، دانشگاه علوم مركز تحقیقات بیماری مسؤول:نشانی نویسنده 

                                 پزشكي كاشان، كاشان، ایران

 03155451112 دورنویس:              09123840052  تلفن: 

 mdelavari1@gmail.com  پست الکترونيک:

 2/6/1400 تاریخ پذیرش نهایی:        11/7/1399  : تاریخ دریافت

 

گیاهي است که هزاران  longa  Curcumaچوبه با نام علميزرد

است.  هدارويي در هند استفاده شد يه و طبّعنوان ادوسال به

ه حاوي چوباند که زردن به اين نتیجه رسیدهانشمنداازگي دتبه

. يكي از اين [3] ترکیباتي است که خواص دارويي زيادي دارد

نگ طبیعي است و کورکومین است که يك ماده فنولیك زردر ،مواد

. کورکومین خاصیت قوي [4] آيددست ميچوبه بهاز ريشه گیاه زرد

اي( دارد. اين )فاکتور هسته NF-KBواسطه بالك التهابي بهضد

را به نفع التهاب تغییر عملكرد سلول  ،مولكول به هسته سلول رفته

عهده هاي مزمن بهترتیب نقش اصلي را در بیماريبدين دهد ومي

 ،اکسیداني قويآنتي خاصیتواسطه ههمچنین اين ماده ب. [5،6] دارد

باعث افزايش  ،[7] هاي آزاد حفاظت کردهبدن را در مقابل راديكال

. کورکومین [8،9] شودهاي بدن مياکسیداني آنزيمفعالیت آنتي

 ( Brain derived neurotrophic factor)باعث افزايش سطح 

BDNF و کاهش آن  [10]شود که يك هورمون رشد است مي

کورکومین  . از طرف ديگر[11] گرددباعث افسردگي و آلزايمر مي

 شودهاي خوني ميباعث بهبود عملكرد آندوتلیوم پوششي رگ

. از [13] گرددهاي قلبي ميباعث کاهش بیمارياز اين راه و  [12]

ژيوژنز و متاستاز توان به کاهش آنديگر عملكردهاي کورکومین مي

هاي سرطاني و همچنین دخالت در مرگ آپوپتوز در سلول يو القا

 ضد. کورکومین داراي خواص [14] اشاره کرد هاسلولاين 
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باکتريايي ضدو  [17]کريپتوسپوريديومي  ضد و [15،16]ماالريايي 

شود. از نظر و باعث تعديل سیستم ايمني میزبان مياست  [18]

 ،استیل-N ي از واحدهاي تصادفيخطّ ايساختاري کیتوزان زنجیره

D-آمینگلوکز ( است که توسط پیوندهاي گلیكوزيديβ-1,4 )

 C2هاي آمین در کربن اند. کیتوزان شامل گروههم متصل شدههب

که درجه زدايي در ساختار کیتین است. در واقع زمانيپس از استیل

را درصد باشد، آن  70تا  60داستیالسیون در کیتین بیشتر از 

. مطالعات نشان داده که کیتوزان سبب تقويت [19] نامندکیتوزان مي

دهنده کلسترول و ، کاهش[20]دستگاه ايمني در گیاهان و حیوانات 

بودن بار مثبت و باشد. کیتوزان به علت داراها ميکننده زخمترمیم

قدرت اتصال به سطوح داراي بار منفي و همچنین سادگي در ايجاد 

کار هاي هدف بهژن به سلول تغییرات سطحي جهت انتقال دارو و

کیتوزان يك نامزد مناسب  ها،. باتوجه به اين ويژگي[21] رودمي

از مطالعه . هدف است هاي رهاسازي داروجهت ساخت نانو سامانه

کیتوزان حاوي  ذراتلیشمانیايي نانوحاضر بررسي اثرات آنتي

 .استکورکومین بر لیشمانیا ماژور و لیشمانیا اينفانتوم 

 

 هاروش مواد و

 خالقداراي کد ا جربيتاين مطالعه 

(IR.KAUMS.MEDNT.REC.1397.002 )الق از کمیته اخ

 باشد. دانشگاه علوم پزشكي کاشان مي

 : ساخت استوك کیتوزان

 کیتوزان از گرميك میلي کیتوزان، استوك ساخت جهت

 حل شديد ورتكس با  =5PHاسیدي  مقطر آب لیترمیلي يك در

 لیترمیلي يك در فسفاتليپنمك تري از گرممیلي يك همچنین .شد

فويل  رد شدهتهیه استوك .حل گرديد تقطیر دوبار مقطر آب

درجه   -4 يخچال با دماي پیچیده و تا زمان استفاده در آلومینیومي

 .شد نگهداري گرادسانتي

 کورکومین:  حاوي کیتوزان ذراتنانو ساخت

 محیط دماي و به گرديد آب ابتدا استوك کورکومین

 سولفوکسايدمتیلدي در کورکومین محلول لیترمیلي . هرشدرسانده 

آيد و درمي امولسیفیه شكلبه 80 توئین میكرولیتر 5از  استفاده با

 بر لیتريمیلي 10 بشر يك در مگنت تاريك در محیط کهدرحالي

 خوردنهم حال در( RPM) دقیقه در دور 500 همزن برقي روي

 از لیترمیلي 1 سپس اضافه و بشر به مقطر آب لیترمیلي 1 است،

بعد  مرحله در .شد افزوده آن هب قطرهقطره یتوزانک محلول استوك

 خوردنهم درحال محلول به قطرهقطره کورکومین امولسیفیه محلول

 به دريجتبه فسفاتپليتري نمك سپس .گرديد اضافه یتوزانک

 داده فرصت دقیقه 45 و اضافه کورکومین و یتوزانک شفاف محلول

 با وشود  یتوزان بارگذاريک ذراتنانو حاوي محلول تا شد

 هايحذف ناخالصي جهت درآيد. يكنواخت شكل به کورکومین

 با در دماي اتاق دقیقه و 15 مدتتاريك به محیط در محلول بزرگ

و  تغلیظ رويي جهت محلول وشد  سانتريفیوژ دور در دقیقه 4000

 .دگردي نگهداري تاريك محیط در بعدي مرحله استفاده در

 کیتوزان حاوي کورکومین از نظر بار و اندازه: ذرهارزيابي نانو

وسیله هاي مختلف، بهدر غلظت ذراتپس از تهیه نانو

مورد  ذرهپتانسیل زتا و همچنین بار نانو(DLS) دستگاه زتا آنااليز 

مذکور به آزمايشگاه  ذرهاز آن نانو بررسي قرار گرفت و پس

جهت  (ز متالوژي رازيمرک) (TEM)میكروسكوپ الكتروني 

    شده استفاده گريدمنتقل گرديد. نوع  ذرهشكل و اندازه نانو تعیین

 Zeiss - EM10C - 80براي نمونه در میكروسكوپ الكتروني )

KVدر اين مطالعه )carbon coated grid Cu Mesh 300 

Formvar .شده بایتوزان بارگذاريک ذراتبخشي نانومیزان اثر بود 

بررسي  تنيبرون اساس شمارش تعداد انگل در شرايطرب کورکومین

  شد.

 :ذراتکشت انگل و بررسي اثر نانو

و سرم  RPMI 1640محیط کشت از  میكرولیتر 1000

انگل  1×610حاوي پروماستیگوت لیشمانیاماژور ) %10 جنین گاوي

اي کشت داده خانه 48هاي لیتر( در هر چاهك از پلیتدر هر میلي

 هايشده با کورکومین در غلظتیتوزان بارگذاريک ذراتشد. نانو

لیتر( به همان میكروگرم بر میلي 2000و  1000 ،100 ،500) مختلف

ساعت پس از اضافه  48و  24د. يمحیط کشت اضافه گردمقدار 

دوم با  و لروزهاي اوّدر تعداد انگل در هر چاهك  ،کردن دارو

به ذکر است که تمام . الزم گرديداستفاده از الم نئوبار شمارش 

فقط که حاوي  هر پلیت سه چاهكدر تكرار شد.  بارها سهآزمايش

عنوان کنترل بهبود،  ذراتپروماستیگوت و محیط کشت فاقد نانو

مورد مناسب هاي غلظتجهت تعیین  آزمون در نظر گرفته شد.

با استفاده  منظوربود. بدينهاي مقدماتي نیاز به انجام آزمون ،استفاده

الزم به  گرديد.محاسبه  ذراتنانو 50ICدست آمده، میزان هاز نتايج ب

ذکر است که تمامي مراحل باال براي انگل لیشمانیا اينفانتوم نیز 

 انجام شد.

 آنالیز آماري:

درصد کشندگي انگلـي( بـا  50میـزان ) 50IC یزانم

هـاي محاسبه گرديد. يافته Graph Pad افـزاراسـتفاده از نـرم

 Scheffe وANOVA،  T-Testصـل بـا اسـتفاده از آزمـون حا

Test تحلیل قرار گرفتوتجزيه مورد. 

 

 نتايج



 حداد و همكاران
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 ذراتنانو در شدهبارگذاري اندازه کورکومین ارزيابيبراي 

و بارگذاري با شد  تهیه ذرهمیزان پتانسیل زتاي نانو، کیتوزان

نتايج که  استفاده از دستگاه زتا آنااليزر مورد سنجش قرار گرفت

یتوزان داراي پتانسیل زتاي . کارائه شده است 1شماره  شكلدر 

که بار سطحي آن دلیل اينبه و کورکومین است (-4/24) منفي

بر روي سطح  ،باشداز بار سطحي کیتوزان مي (-61/1) ترمثبت

کیتوزان  ذراتبار سطحي نانو گردد.کیتوزان متصل مي ذراتنانو

 حاسبه شد.م -35/9حاوي کورکومین 

 

 

 
و کورکومین  استیتوزان دارای پتانسیل زتای منفی . ککیتوزان ذراتنانو در شدهبارگذاری کورکومین و کورکومین ،زتاکیتوزان پتانسیل -1شماره  شکل

 .گرددکیتوزان متصل می ذراتبر روی سطح نانو کیتوزان نسبت بهتر بار سطحی مثبتاشتن با د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شده دارای شکل ساخته ذراتدهد که نانوخوبی نشان می. تصویر بهکیتوزان ذراتنانو در شدهبارگذاری کورکومینشکل  ارزیابی -2شماره شکل 

 کروی است.
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 کیتوزان ذراتنانو در شدهبارگذاري شكل کورکومین ارزيابيبراي 

 ه شدنشان داد (TEM) با استفاده از میكروسكوپ الكتروني گذاره

باشد نانومتر مي 125±5دارو به شكل کروي و اندازه آن که اين نانو

هاي بودن پروماستیگوترسي زندهراي برب (.2شماره  شكل)

تعداد  انگل، ساعت پس از کشت 48و  24 لیشمانیا

نتايج نشان  .کنترل منفي شمارش شدمقايسه با  در هاپروماستیگوت

اثر کشندگي شده با کورکومین کیتوزان بارگذاري ذراتاد که نانود

 .هاي لیشمانیا ماژور و لیشمانیا اينفانتوم داردپروماستیگوتعلیه 

در لیشمانیا انگل  پس از تیمار ساعت 24 کشندگي درصدترين بیش

درصد  5/91و درصد  49/83با ترتیب اينفانتوم بهلیشمانیا ماژور و 

مذکور  ذراتنانو 50IC  همچنین(. 1)جدول شماره  محاسبه شد

اينفانتوم لیشمانیا ه پروماستیگوتي لیشمانیا ماژور و علیه مرحل

براساس نتايج آنالیز با  عیین گرديد.ت  46/36و  3/131ترتیب به

ساعت  48و  24هاي درصد کشندگي بین زمان T-Testاستفاده از 

همچنین براساس تست آنالیز  ؛داري وجود نداردتفاوت معني

هاي مختلف تفاوت طرفه میزان کشندگي در غلظتواريانس يك

که تفاوت براي آگاهي از اين اند.هم داشتهداري را بامعني

از تست تعقیب شفه  ،ها استشده مربوط به کدام گروهمشخص

آن است در مورد لیشمانیا ماژور  استفاده شد که نتايج گوياي

داري متفاوت است و بقیه صورت معنيبه 640 با غلظت 40غلظت 

(. در 1 شماره )جدول اندداري نداشتهمعنيهم تفاوت  دوزها با

، با بقیه 80جز با غلظت به 40مورد لیشمانیا اينفانتوم غلظت 

با  80شته است، همچنین غلظت داري داها تفاوت معنيغلظت

داري تفاوت معني 640با  160نیز غلظت  و 640و  320هاي غلظت

 (. 2 شماره )جدول داشته است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بحث 

هاي اخیر، استفاده از علوم با پیشرفت تكنولوژي در سال

يافته است. ويژه پزشكي گسترش هاي مختلف و بهو در رشتهنان

شده با کورکومین يكي از اين مواد توزان بارگذاريیک ذراتنانو

ن کورکومی - کیتوزان ذرهعه نشان داد که نانونتايج اين مطال .است

با توجه به نتايج  دوز دارد.بهلیشمانیايي وابستهضدفعالیت 

ذکور علیه مرحله پروماستیگوتي م ذراتنانو 50IC آمدهدستبه

تعیین  46/36و  3/131 اينفانتوم به ترتیبلیشمانیا لیشمانیا ماژور و 

  (Zn) روي ذراتنانو 50IC 1393در سال در مطالعه مشابهي، شد. 

 

که در  شدلیتر گزارش میكروگرم بر میلي 5/37 علیه لیشمانیا ماژور

و  است برخوردار باالتريعدد  از مقايسه با نتايج تحقیق حاضر

روي اثر کشندگي بیشتري نسبت به  ذراتنانوکه دهد نشان مي

اين  .دنکیتوزان حاوي کورکومین علیه لیشمانیا ماژور دار ذراتنانو

آپوپتوز در لیشمانیا  يروي باعث القا ذراتنانوکه نشان داد  مطالعه

 نشان داد 1390در سال  اي ديگرمطالعهنتايج . [22] شودماژور مي

تعداد آماستیگوت لیشمانیا ماژور را در زخم طال  ذراتنانو که

 1388يك مطالعه در سال  همچنین. [23] دندهلیشمانیايي کاهش مي

های لیشمانیا ماژورشده با کورکومین بر پروماستیگوتکیتوزان بارگذاری ذراتشندگی نانودرصد ک -1 شماره جدول  

شده با کورکومینکیتوزان بارگذاري ذراتنانو  

لیتر(يل)میكروگرم بر می  

معیار()میانگین و انحراف درصد کشندگي  

ساعت 24 ساعت 48   

40 8/0±64/16 5/0±59/32 

80 5/0±78/38 6/0±37/59 

160 6/0±78/53 4/0±39/82 

320 7/0±89/76 6/0±85/93 

640 4/0±49/83 3/0±37/97 

اینفانتوم های لیشمانیاشده با کورکومین بر پروماستیگوتکیتوزان بارگذاری ذراتشندگی نانودرصد ک -2 شماره جدول  

شده با کورکومینکیتوزان بارگذاري ذراتنانو  

لیتر()میكروگرم بر میلي  

معیار()میانگین و انحراف د کشندگيدرص  

ساعت 24 ساعت 48   

40 6/0± 37/60 7/0± 77/57 

80 7/0± 92/67 2/0± 66/66 

160 7/0± 09/75 4/0± 22/76 

320 5/0± 88/81 8/0± 22/86 

640 8/0± 5/91 3/0± 33/95 
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نتايج آن  وکرد  را بررسي نقره بر زخم لیشمانیايي راتذنانوثیر أت

در  لیشمانیا ماژور را تعداد آماستیگوتنقره  ذراتنانو که نشان داد

اما اختالف تعداد آماستیگوت و نیز قطر  ،دندهکاهش ميزخم 

 گزارش نشده استدار و کنترل معنيآزمايش هاي هها در گروزخم

توسط سفاليي و سلنیوم بر لیشمانیا اينفانتوم  ذراتنانو اثرات .[24]

اين  50IC و میزانگرفت  ورد بررسي قرارم 1391سال  ران درهمكا

آماستیگوت و پروماستیگوت لیشمانیا اينفانتوم به  علیه ذراتنانو

مقايسه نتايج  ؛شدلیتر گزارش كروگرم بر میليیم 25و  10ترتیب 

 لیشمانیاييضداثر  که با مطالعه حاضر نشان دادمطالعه سفاليي 

 ذراتسلنیوم نسبت به نانو ذراتنانو )علیه لیشمانیا اينفانتوم(

 توسط اي کهدر مطالعه .[25] کیتوزان حاوي کورکومین بیشتر است

Koide  اتاثربا هدف بررسي  1381در سال و همكاران 

 مانیا ماژور در شرايط آزمايشگاهيلیشلیشمانیايي کورکومین بر ضد

 6/37 کورکومین علیه لیشمانیا ماژور 50LD ،گرفتانجام 

در  و همكاران صالحین  در مطالعه .[26] میكروموالر محاسبه شد

 هـاي سـه گونـهپروماستیگوتعلیه کورکـومین  اثـر 1381 سال

لیشـمانیا مـاژور، تروپیكا و اينفانتوم مورد بررسي قرار گرفت 

 5/3گین میـان طوربه گونهکورکومین علیه هر سه  IC50و

 و همكاران Rasmussenمطالعه در  .[27]تعیین شد كروموالر می

 علیه لیشمانیا ماژور یديئترکیبات کورکومینو  50IC 1380در سال 

. [28] شدمحاسبه  لیترمیليمیكروگرم در  5/21تا  8/7بین 

اکسیداني قوي خود موجب مهار سنتز کورکومین با فعالیت آنتي

شود و ها ميسازي آنکردن و پاكهاي آزاد و غیرفعالراديكال

انند آسیب هاي سلولي مهمچنین در مسیر میتوکندريايي، استرس

و بیان  P53کردن عامل رونويسيرا از طريق فعال  DNAبه

دلیل وجود کیتوزان به .[29] شودهاي پروآپوپتوزي موجب ميژن

شكیل کیتین و هاي آمین آزاد در طول زنجیره پلیمر و توانايي تگروه

یك، جايگاه استت خوب در اسیدهاي ضعیفي چون اسیدحاللی

ساکاريدها به خود اختصاص داده است. مناسبي را در بین پلي

هاي آمین دلیل وجود گروهاسیدهاي ضعیف، بهحاللیت کیتوزان در 

باشد ل، بهترين توجیه براي محبوبیت آن نسبت به کیتین مينوع اوّ

عنوان يك حامل ث شده است که کیتوزان بهکه اين توانايي باع

هاي مناسب دارويي جهت حمل و تحويل ترکیبات دارويي به سلول

 .[30] هدف شناخته شود

 

 گيري نتيجه

بر روي  شده با کورکومینکیتوزان بارگذاري ذراتنانو

با  ،ارددمطلوبي اثر اينفانتوم و  هاي لیشمانیا ماژورپروماستیگوت

مطالعات بیشتر در  انجامتوجه به شیوع بیماري لیشمانیازيس 

تواند تني ميو نیز مطالعات درون اثر اين ترکیبم سشناسايي مكانی

 مفید باشد.لیشمانیازيس  معرفي ترکیبي مناسب جهت درمان در

 

 نیتشکر و قدردا

 شده انجام دانشجويي تحقیقاتي طرح قالب در مطالعه اين

 علوم دانشگاه فناوري و تحقیقات معاونت از نويسندگان و است

 تحقیقاتي طرح (طرح مالي منابع مینأت خاطر به کاشان پزشكي

 .نمايندمي قدرداني و تشكر صمیمانه  97002)شماره
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