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תוספת כורכומין כטיפול משלים לדלקת כרכשת
מכייבת ()Ulcerative colitis
תקציר:

דלקת כרכשת מכייבת ( )Ulcerative colitisהיא מחלה דלקתית כרונית של שכבת הרירית
בכרכשת (  ,)Colonכתוצאה מפעילות בלתי מבוקרת של מערכת החיסון .לטיפולים
המקובלים כיום כנגד דלקת כרכשת מכייבת ,המכוונים למיתון התגובה הדלקתית ,יש
יעילות חלקית בלבד והשפעות לוואי רבות .לפיכך ,אנו מתמודדים כיום עם אתגר משמעותי
במחקר של מחלות מעי דלקתיות בכלל ודלקת כרכשת מכייבת בפרט ,לשם מציאת כיווני
טיפול חדשים.
כורכומין הוא חומר פיטוכימי המופק מצמח הכורכום ( ,)Curcuma longaאשר נמצא ביישום
רפואי נרחב בהודו וסין כבר למעלה מ– 2,000שנים .בעשורים האחרונים חלה התקדמות
משמעותית בחקר השפעת הכורכומין על תהליכים דלקתיים ומשגשגים (פרוליפרטיביים),
לרבות השפעתו כנוגדן חמצון וחומרי נוגדי–חיידקים (אנטי בקטריאליים).
במאמר זה ,מובאת פרשת חולה ,מטופלת עם דלקת כרכשת מכייבת ,שטופלה בכורכומין
במקביל לטיפול התרופתי המקובל ,בהסתמך על הדיווחים בספרות על יתרונות הצפויים
בטיפול בכורכומין כנגד מחלות המעיים הדלקתיות .פרשת חולה זו מהווה דוגמה לגישה
אינטגרטיבית בטיפול בחולי דלקת כרכשת מכייבת אשר עשויה להשלים את הטיפול
המקובל כיום.
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הקדמה
דלקת כרכשת מכייבת ( )Ulcerative colitisהיא מחלה דלקתית כרונית
המערבת את הכרכשת ('המעי הגס') וגורמת סבל רב לחולים .המחלה
מתאפיינת על פי רוב בתקופות של התלקחות ותקופות של הפוגה קלינית.
מחלה פעילה מתבטאת ביציאות מוגברות ,דימום מהחלחולת (,)Rectum
דחיפות ביציאה ,כאבי בטן ,טנזמוס ,ובחלק מהחולים יש למחלה ביטוי
קליני מחוץ למערכת העיכול כגון דלקת מיפרקים ,דלקות עיניים ()Uveitis
וביטויים בעור ( .)Pyoderma gangrenousumהטיפול המקובל לדלקת
כרכשת מכייבת כולל תרופות נוגדות דלקת מקבוצת 5 Aminosalicylic
 )5-ASA( acidsו– Sulphasalazineבדרך פומית או דרך החלחולת,
סטרואידים ,מדכאי מערכת החיסון כגון )Imuran( Azathiopurine
ותרופות ביולוגיות נוגדות  ,TNF-alphaכגון  Infliximabו–.Adalimumab
צמח הכורכום המוכר מהמטבח ההודי והפרסי נמצא ביישום נפוץ
כנגד מחלות דלקתיות ומחלות דרכי העיכול בסין ובהודו מזה אלפי שנים.
כורכומין ( )Curcuminהוא פוליפנול המופק מצמח הכורכום .נמצא כי
לפוליפנול תכונות נוגדות דלקת ,חמצון ,חיידקים ושגשוג ,ומעודדות
ריפוי פצעים .תכונותיו של הכורכום עוררו עניין רב לחקור את השפעתו
במחלות מיפרקים ,במחלות דלקתיות ובמחלות אונקולוגיות .כן הודגם
כי כורכומין נוטה להצטבר במעי הדק ,בכרכשת ובכבד [.]2,1

בטיחות וסבילות לכורכומין
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בטיחות הכורכומין נבחנה במספר מחקרים ודווח כי הוא תכשיר בטוח
למדי .מאחר שכורכומין מצטבר בכבד ,נבחנה הסכנה לרעילות לכבד
בבני אדם בעקבות צריכת תכשיר זה .אולם הודגם כי מינונים של 4-2
מ"ג/ביום לא גרמו לשינויים בתפקודי הכבד [ .]3יחד עם זאת ,במחקר

2,1

ניר סלומון
1
אלון לנג
2
דורית גמוס

1המכון לגסטרואנטרולוגיה2 ,המחלקה
לרפואה משלימה ,מרכז רפואי שיבא,
תל השומר ,רמת גן

אחר שבו נטלו החולים כורכומין במינונים עולים מ– 3.6-0.45גרם,
במשך  4-1חודשים ,היו מספר אירועים של עלייה בערכי פוספטאזה
בסיסית ) (Alkaline phosphataseו–.]4[ LDH
הערכה של בטיחות התכשיר נעשתה גם במחקר של  34מתנדבים
בריאים אשר קיבלו כורכומין במינונים של  1,200-500מ"ג/ביום [.]17
מתוך קבוצת הניסוי ,שבעה אנשים דיווחו על הפרעות קלות כגון כאבי
ראש ,תיפרחת ( )Rashויציאות בצבע צהוב [ .]5במחקר חלוץ שנעשה
באוכלוסיית ילדים עם מחלות קרוהן או דלקת כרכשת מכייבת ,הודגמה
סבילות טובה של כורכומין במינונים עולים מ– 1עד  4גרם ביום לאורך
תשעה שבועות [ .]6יחד עם זאת ,טרם נערכו מחקרים ארוכי טווח של
טיפול זה מעבר לשישה חודשים ,ועל כן עדיין לא ניתן להסיק מסקנות
ודאיות לגבי בטיחות כורכומין בנטילה ממושכת.
השפעת כורכומין על מחלות מעי דלקתיות נבחנה במודלים של חיות
מעבדה .ראשית נמצא כי כורכורמין נוטה להצטבר במעי הדק ,הכרכשת
('המעי הגס') והכבד [ .]2,1במחקר שנבחנה בו השפעת כורכומין על
קיטוב ) (Polarizationשל ניטרופילים במודל של עכברים ,נמצא כי
כורכומין מעכב את התגובה הדלקתית של הכרכשת על ידי דיכוי הביטוי
של כמוקינים ) (Chemokinesכגון macrophage inflammatory protein
 ,Keratinocyte Chemoattractant (KC) ,IL-8 ,(MIP)-2וכן 1-MIP
בתאי אפיתל של הכרכשת .כמו כן ,נמצא עיכוב ישיר של תנועתיות
הניטרופילים [ ,]7המהווים גורם חשוב בתגובה הדלקתית ,ועוכב הנזק
לרקמת המעי .דווח בנוסף ,כי כורכומין מעכב את התגובה ל–g-INF
בתאי אפיתל של הכרכשת [.]8
מנגנונים נוספים שבהם כורכומין יכול למתן את התהליך הדלקתי
בכרכשת כוללים דיכוי של  2-COXושל inducible nitric oxide synthetase
) ,(iNOSככל הנראה באמצעות דיכוי של nuclear factor kappa B (NF-
 .]9] kBהתפקיד שממלא  NF-kBבמחלות המעיים הדלקתיות נחקר
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באחרונה וסוכם בסקירתם של  Atreyaוחב' [ .]9מסקירה זו עולה ,כי
חלבוני  NF-kBיכולים לגרום לעלייה בהפרשת ציטוקינים דלקתיים כגון
 ,IL-1, IL-6, IL-12, IL-23 ,TNF-aובעקבות כך גם לגרום נזק לרירית
המעי .כן הודגם במודל עכברים ,כי כורכומין יכול למנוע DNS-induced
 colitisאו להינתן כטיפול במחלה זו
במחקר חלוץ שנבחנה בו השפעת הכורכומין על חמישה חולי דלקת
כרכשת מכייבת עם דלקת החלחולת שטופלו במקביל ב– 5-aminosalicilic
) ,]12[ acid (5-ASAדווח על שיפור מובהק במדדי המחלה בקרב החולים.
אנו מביאים במאמרנו פרשת חולה עם דלקת כרכשת מכייבת ,אשר
טופלה באופן משולב בכורכומין וב– .5-ASAמובאת בפרשת חולה זו
גישה אינטגרטיבית שאנו מקדמים להשגת השפעה מיטבית של הטיפול
המקובל בחולים אלו.

מפרשת החולה
צעירה בת  27שנים ,רווקה ,יועצת מכירות ,פנתה לבירור רפואי
בפברואר  ,2012לאחר שסבלה מיציאות דמיות במשך חודש.
בקולונוסקופיה נצפתה דלקת קלה–בינונית (על פי סולם  ]13[ )Mayoעד
גובה  40ס"מ מפי הטבעת וביופסיה איששה אבחנה של דלקת כרכשת
מכייבת .היא החלה טיפול פומי ב– 4גרם רפסאל וחוקן במינון  1גרם
(שאותו הפסיקה כעבור חודש) .החולה הגיבה טוב לטיפול זה ושמרה
על תסוגה (רמיסיה) יציבה במחלה למשך שנה עם טיפול פומי בלבד.
בפברואר  2013חוותה האישה התלקחות נוספת חמורה יותר
מקודמתה ,עם יותר מעשר יציאות דמיות ביום ודחיפות חמורה ,כאשר
בבדיקות מעבדה נמצאו  CRPמוגבר ואנמיה .בבדיקת סיגמואידוסקופיה
הודגמה דלקת חדה ( )MAYO score 3עד גובה  40ס"מ .החולה אושפזה
וקיבלה הידרוקורטיזון לתוך הווריד עם תגובה טובה ושוחררה לביתה עם
המשך טיפול פומי בפרדניזון במינון  60מ"ג .לאחר גמילה מדורגת למינון
 40מ"ג ,הוחל טיפול ב–( Azathiopurineאימורן) כטיפול משמר תסוגה.
כעבור שבועיים הופיעו יבלות נגיפיות סביב איבר המין הנשי והטיפול
באימורן הופסק והחולה במשיכה ליטול סטרואידים .כשבועיים לאחר
סיום הסטרואידים חוותה המטופלת התלקחות נוספת ,אם כי מעט קלה
יותר .לנוכח החמרה זו נשקל טיפול מיידי בנוגדי  .)Humira( TNF-aבשלב
זה נודע למטופלת על אפשרות הטיפול בכורכומין כנגד דלקת כרכשת
מכייבת .הטיפול בכורכומין הפך פופולארי מאוד בשנים האחרונות ,ובמכון
לגסטרואנטרולוגיה בשיבא נערך מחקר מבוקר ,שנועד לבדוק את יעילות
הכורכומין להשראת תסוגה מהמחלה בחולים אלה ברמה קלה עד בינונית.
המטופלת פנתה למירפאה ועברה הערכה קלינית מלאה כולל
שאלוני הערכה ל–.)Simple clinical colitis activity index-SCCAI( UC
הציון בהערכה ראשונית זו על פי שאלון  SCCAIהיה  - 8המצביע על
מחלה פעילה ברמה בינונית .לנוכח מצבה והאנמנזה של התלקחויות
המחלה בשנה האחרונה ,החלה בנוסף על הטיפול ב–  ,5-ASAגם
טיפול בכורכומין במינון גבוה יחסית של  6גרם ביום .ניתנה למטופלת
תערובת כורכומין שסופקה על ידי 'ברא צמחים בע"מ' ,יקנעם .החולה
נתבקשה למלא שאלון  ]14[ SCCAIאחת ליום ולדווח על מצבה .כעבור
ארבעה ימים חל שיפור הדרגתי במצבה .לאחר שבועיים של טיפול
בכורכומין חזרה רמת ה– CRPבדמה לטווח התקין ,ובנוסף תוצאת
ה– SCCAIשלה הייתה  ,2אשר העידה על תסוגה קלינית (Clinical
 .)remissionלאחר טיפול של חודשיים ,בוצעה סיגמואידוסקופיה
נוספת שבה הודגמה רירית תקינה ללא מימצא דלקתי.

דיון
ניצב בפנינו היום אתגר גדול בכל הקשור במטופלים עם מחלות
דלקתיות שאינם מגיבים לתרופות מקבוצת ה– .5- ASAחולים אלה

נזקקים לטיפול בסטרואידים ,בתרופות מדכאות חיסון או בתרופות
ביולוגיות כנגד  .TNF-aטיפולים אלה טומנים בחובם סיכונים והשפעות
לוואי ניכרות .לפיכך יש מקום לבדיקה מבוקרת של אפשרויות טיפול
נוספות .אם אכן יוכל הכורכומין  -כטיפול משולב עם תרופות מקבוצת
ה– - 5-ASAלשפר את תוצאות הטיפול ולחסוך את המעבר לטיפולים
מורכבים ומסוכנים יותר ,תהיה לכך משמעות רבה.
כורכומין מציג פעילות נוגדת דלקת משמעותית במספר מנגנונים
 .In-vitroסקירה רחבה שפורסמה בנושא אכן מדגישה את הפוטנציאל
הטיפולי של כורכורמין במחלות מערכת העיכול :הן הודות לתכונותיו
נוגדות הדלקת והן בשל הצטברותו ברקמת המעי במתן פומי [.]15
במחקר רב מרכזי נבדקה השפעת הכורכומין ( 2גרם ביום) במישלב עם
 3-1( Sulfasalazineגרם ביום) או  3-1.5( Mesalamineגרם ביום) על
מהלך דלקת כיבית בשלב ההפוגה [ .]16שיעור הישנות המחלה בקבוצה
שקיבלה את הכורכומין היה נמוך באופן מובהק לעומת קבוצת אינבו,
תוך שיפור מובהק ב– Clinical activity indexוב–.Endoscopic index
על פי המחקר לעיל של  Hanaiוחב' [ ,]16המישלב של כורכומין
פומי עם תרופות  5-ASAנבדק ונמצא בטוח ,מבלי שיגרום להשפעות
לוואי .נכון להיום ,לא נערכו מחקרים קליניים לבדיקת הבטיחות של
מישלב כורכומין פומי עם תרופות אימונומודולטוריות או תרופות
ביולוגיות מעכבות  .TNF-alphaלנוכח העובדה שתרופות אלו נפוצות
בטיפול במחלות מעי דלקתיות ,עולה צורך דחוף בקידום מחקרים
בתחום זה .פרשת החולה הנוכחית מדגימה את יכולת ההשפעה של
כורכומין גם בשלב הפעיל של המחלה.

לסיכום
בפרשת החולה שהובאה במאמרנו מודגמת אפשרות הטיפול
המשולב/אינטגרטיבי בחולי דלקת כרכשת מכייבת .הוספת כורכומין
לטיפול המקובל בחולה זו ,הביאה לשיפור קליני ואנדוסקופי ,ולשיפור
היעילות של טיפול קו ראשון בדלקת כרכשת מכייבת ,תוך הימנעות
מהצורך בעליית מדרגה לטיפול מדכא חיסון (.)Immunosuppressive
בימים אלה נערך במכון לגסטרואנטרולוגיה ובשירות לרפואה משלימה
במרכז הרפואי שיבא ,מחקר מבוקר ,רב מרכזי ובינלאומי לבדיקת
יעילות הטיפול המשולב (.)Clinical trial registry NCT01320436
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