
kurkumin av tørr skumvekt ble fremstilt.
Utvalgte skum med kurkumin ble sterilisert
ved gamma sterilisering uten at signifikant
nedbryting av PS ble sett. Alle skummene
hydrerte raskt (< 1 min) i fysiologisk mod-
ell væske og absorberer rundt 10–16
ganger sin egen tørrvekt (4, 5). Figur 1
viser SEM-bilde av et alginatskum med
0,15 prosent (w/w) kurkumin. 

Kombinasjonen av kurkumin-skum og
blått lys på inaktivering av gram positive
og gram negative bakterier ble undersøkt
(tabell 1). Skummene som ble testet på
disse modellbakteriene inneholdt samme
mengde kurkumin, men forskjellig hjelpe-
stoff (CD eller kombinasjon av CD og PEG
400). Alginatskum uten kurkumin påvirket
ikke overlevelsen til bakteriene, med eller
uten lys. Heller ikke kurkumin-skum uten
samtidig bruk av lys hadde effekt på bakt-
erieoverlevelsen (4).

DISKUSJON
Det svært hydrofobe molekylet kurkumin
kan oppløses i vandige miljø ved å danne
inklusjonskomplekser med HPßCD og
HPγCD, alternativt benytte en «co-solvent»
slik som PEG 400 eller etanol. CDene og
PEG 400 ble benyttet til å inkorporere i
utgangspunktet vannuløselig kurkumin i
hydrofilt alginatskum. Polymeren alginat er
biodegraderbar og biokompatibel og blir
brukt som materiale i sårbandasjer. Skum
laget av denne polymeren kan steriliseres
ved blant annet gamma bestråling og
egner seg svært godt til å levere kurkumin
til infiserte, væskende sår. Algiantskum har
god brukervenlighet fordi de kan påføres
smertefulle sår med kun minimal berøring.
Kurkumin vil frisettes når alginatskummene
hydreres i sårvæsken. I modelloppsettet
brukt i denne studien var frisettingshastig-
heten avhengig av hjelpestoffet som blir
benyttet til å inkorporere kurkumin i
skummene, det vil si enten CD, PEG 400
eller en kombinasjon av disse. Skum uten
CD, PEG 400 eller med høy ratio mellom
HPßCD/kurkumin hadde svært lav frisett-
ing av kurkumin. Skum med PEG 400 eller
HPγCD hadde høyest frisettingshastighet
og disse formuleringene egner seg derfor
godt i aPDT, da relativt rask frisetting av
legemidlet vil være ønskelig. 

Kombinasjonen lys og kurkumin-skum
fører antakelig til at det dannes oksygen-
radikaler som skader bakteriecellen og
fører til inaktivering (aPDT). Tabell 1 viser
at kurkumin-skum inaktiverte 100 prosent
av de gram positive E. faecalis i kombina-
sjon med en lysdose på 9.7 J/cm2. Når
bakteriene ble behandlet med kurkumin-
skum uten tilstedeværelse av lys, ble ingen
effekt på bakteriene observert (0 prosent

inaktivering). Gram negative bakterier
generelt er mer motstandsdyktige mot aPDT
enn gram positive bakterier. Kurkumin-
skummene hadde ingen eller liten effekt på
overlevelse av gram negative bakterier.
Inaktivering av 81 prosent  av gram nega-
tive bakterier i forhold til kontroll ble sett
når E. coli ble behandlet med lys og
kurkumin-skum som inneholdt PEG 400.
Valg av hjelpestoff som brukes til å løse
kurkumin i alginatskummet viste seg å være
viktig for fotodynamisk effekt på gram
negative E. coli. 

KONKLUSJON
Alginatskum med kurkumin var effektive i å
inaktivere den gram positive modell bakt-
erien E. faecalis i kombinasjon med lys og
vil derfor ha potensiell bruk i aPDT. Den
fotodynamiske effekten av kurkumin-
skummene på gram negative E.coli var
avhengig av hjelpestoff som ble brukt til å
løse kurkumin i skummet. Skumformulering
egner seg godt til bruk på infiserte væsk-
ende sår, og bør derfor undersøkes videre
med hensyn til bruk i aPDT.
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Hjelpestoff valgt til å
inkorporere kurkumin 
i skummene

Inaktivering av E. faecalis
(Lys dose: 9.7 J/cm2) 

Inaktivering av  E. coli
(Lys dose: 29 J/cm2) 

PEG 400 100 % inaktivering 81 % inaktivering

HPßCD + PEG 400 100 % inaktivering 0 % inaktivering

HPγCD 100 % inaktivering 0 % inaktivering

Tabell 1. Fotodynamisk effekt av kurkumin-skum på bakterier in vitro. 

Figur 1. SEM-bilde av et kurkuminholdig alginatskum.
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