
 

 ودورها في عالج مرض الزهايمرمادة الكركمين  

ْٕٔ َجبد  Curcuma longaْٙ انًبدح انفؼبنخ نُجبد انكشكى  curcuminانكشكًٍٛ  

ٚضسع ػهٗ َطبق ٔاعغ فٙ خُٕة  ginger familyػشجٙ يؼًش ٚؼٕد انٗ ػبئهخ انضَدجٛم 

ثشرقبنٙ ػذٚى انزٔثبٌ فٙ انًبء  ٔ  -ْٕ يغسٕق ثهٕس٘ اصفش  ،    ٔانصٍٛ ٔخُٕة ششق اعٛب

ٔاالعٛزٌٕ. رى  dimethyl sulfoxidاالٚثش ، نكُّ ٚزٔة فٙ االٚثبَٕل ، ثبَٙ يثٛم انغهفٕكغٛذ 

-heptadiene-3,5-dione-1,7-5,1، ػهٗ شكم ثهٕساد يًٛضِ 5281ػضنّ أل يشِ ػبو 

bis[4-hydroxy-3-methoxy phenyl]-[1E,6Eا، ]  138نكشكى نّ  دسخخ رٔثبٌ ػبنٛخ 

C0   ،  صٛغزّ اندضئٛخC21H20O6    ٙرشكٛت انكشكًٍٛ يٍ  ٚزأنف،   612.63نّ ٔصٌ خضئ

، ار ٔخذ اٌ يدبيٛغ انٓٛذسٔكغٛم  aryl groupsعهغهخ كبسثٌٕ يشرجطخ يغ يدًٕػزٍٛ اسٚم 

 ROSٔكغدٍٛ انزفبػهٛخ ًدبيٛغ االسٚم نزصجر قبدسح ػهٗ اكزغبذ إَاع االثانفُٕٛنٛخ قذ اسرجطذ 

يًب ًُٚسٓب ربثٛشاد يعبدح نالكغذح  ثبالظبفخ انٗ اَّ ٚزفبػم يغ انجشٔرُٛبد ٔانذٌْٕ ٔال 

DNA  

اعزخذو انكشكًٍٛ ػهٗ يذٖ قشٌٔ ػذٚذح كزبثم ٔػهٗ شكم صجغّ غزائٛخ ٔٚغزخذو فٙ 

،  ٔانصُبػبد انذٔائٛخانُٓذ كطت شؼجٙ نؼالج يخزهف االيشاض اظبفخ انٗ اعزخذايّ فٙ انُغٛح 

 يهغى/ٕٚو 100ٔٚغزخذو نالعزٓالك انغزائٙ ثًؼذل 

ٔخذد انذساعبد انزٙ اخشٚذ ػهٗ عكبٌ انُٓذ ٔانٕالٚبد انًزسذح اٌ انُٕٓد انزٍٚ 

عُخ ٚظٓشٌٔ اَخفبض كجٛش ثُغجخ االصبثخ ثًشض انضْبًٚش  79-70رزشأذ اػًبسْى ثٍٛ 

اَخفبض  ٍٛنفئبد انؼًشٚخ  ، ٔقذ ػضا ثؼط انجبزثيقبسَخ يغ عكبٌ انٕالٚبد انًزسذح يٍ َفظ ا

َغجخ االصبثخ ثًشض انضْبًٚش نذٖ انغكبٌ انُٕٓد انٗ االعزٓالك انًزضاٚذ يٍ انزٕاثم انزٙ 

رسزٕ٘ ػهٗ َغجخ كجٛشح يٍ انكشكًٍٛ ، كًب ٔخذ رسغٍ فٙ اداء انٕظبئف انًؼشفٛخ ٔاالدساكٛخ 

فقذ ٔخذد انذساعبد انزٙ اخشٚذ   ط يُزظىنذٖ االشخبص انزٍٚ ٚغزٓهكٌٕ انكشكًٍٛ ػهٗ اعب

ػهٗ اكزغبذ    )E  ) tocopherol-α  ػهٗ انكشكًٍٛ اٌ قذسح ْزِ انًبدح رفٕق قذسح فٛزبيٍٛ

                         اندزٔس انسشح

وانخفاض معدل االصابة انعٕء ػهٗ انؼالقخ ثٍٛ انكشكًٍٛ  إلنقبءاخشٚذ انؼذٚذ يٍ انذساعبد 

وحاولت من خالل ذلك التوصل الى االلٌة التً ٌعمل فٌها الكركمٌن لمنع بمرض الزهاٌمر 

االصابة بمرض الزهاٌمر وقد اعطى الباحثون اهمٌة خاصة فً ذلك الى الحاجز الدماغً 



، فقد وجد ان الكركمٌن ٌمتلك القدرة على العبور خالل  الحاجز الدماغً الدموي       الدموي 

انه ٌمتلك القدرة على حماٌة ومنع تحطم  الحاجز الدماغً والكارهه للماء  ،  انتٌجة لخواصه

 Aβكما انه ٌرتبط بلوٌحات البٌتا املوٌد  ، _ONOOالدموي   بفعل جذر البٌوكسً ناٌترٌت 

ٌتا املوٌد تنجذب الى ب.وقد كشفت الدراسات ان لوٌحات ال  وتمنع تاثٌراتها على الجهاز العصبً

عن طرٌق اٌونات الزنك و النحاس وافترض هذا ان صلتها بمثل هذه االٌونات المشبك العصبً 

       المعدنٌة عند المشابك العصبٌة تكون مسؤولة عن سمٌتها عند مواقع المستقبالت العصبٌة 

ووفقا لهذه النتائج اقترحت العدٌد من العالجات التً استهدفت هذه اللوٌحات بضمنها العالجات 

جات المناعٌة ، ومثل هذه العالجات ٌمتلك الكركمٌن القدرة على تثبٌط تكوٌن الدوائٌة والعال

فقد وجد ان  معاملة الفئران المحورة جٌنٌا )تحوٌر جٌنً لبروتٌن  Aβلوٌحات البٌتا امٌلوٌد 

APP  الستحداث مرض الزهاٌمر(  بجرعات قلٌلة من مادة الكركمٌن  ادت الى انخفاض

والتجمعات اللٌفٌة ،  التأكسدي، كما لوحظ انخفاض فً معدل االجهاد  Aβمستوٌات البٌتا املوٌد 

اضافة الى ذلك وجد ان الكركمٌن ٌعمل على منع تكوٌن لوٌحات شٌخوخة جدٌدة وازالة 

 اللوٌحات الموجودة   وتحوٌل اللوٌحات غٌر الذائبة الى الشكل الذائب  . 
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