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 צמחי מרפא והטיפול האונקולוגי

 פרשת חולה

 
 לומדת לתואר שני במדעי הרוח, רפלקסולוגית, 69בת •

 עם פיזור לריאות, בכתף שמאלמלנומה ממאירה אובחנה עם •

 (בביפוספונטיםמטופלת ) אוסטיופורוזיס: מחלות רקע•

 :סרטני-תכנית טיפול אנטי•

coBRIM Study (G028141) 

Vemarufinib 

(Zelboraf) 

Cobimetinib 

(GDC-0973) 

* http://clinicaltrials.gov/show/NCT01689519  

± 

http://clinicaltrials.gov/show/NCT01689519
http://clinicaltrials.gov/show/NCT01689519


אדם-נוהל לניסויים רפואיים בבני: שם הנוהל   2006ינואר : תאריך 

 טפסים

1מתוך  1עמוד  – 11טופס   

בהם מבוטח המשתתף בניסוי הרפואי/שבה 1שירותי בריאות/מכתב לרופא המטפל בקופת חולים  

 ...  יש להימנע מ: הוראה לרופא המטפל

 (St. John’s wort) היפריקום•

 מיץ אשכוליות•

 (  CYP3A4בעיקר ) P450 הציטוכרום' מעכבים את מע/חומרים המשרים•

 צמחי מרפא והטיפול האונקולוגי



 (  המשך)פרשת חולה 

 (...  באופן קבוע)מתברר שלוקחת , בתשאול מעמיק יותר

 

• Mega-Gluflex 

• Calcium + D 

• Vitamin C (500mg/d) 

• Gingko biloba 

• B-Complex50 

• Vitamin E-400 

• Curcumin 

• Hemp 

• CoEnzyme Q10 

 

 :  מטרות הטיפול בתוספי המזון

 (שטרם הופיעו)מניעת תופעות לוואי •

 ...(לומדת לתואר שני)מניעת נשירת שיער •

 "לנצח את המחלה"•

 צמחי מרפא והטיפול האונקולוגי



 צמחי מרפא והטיפול האונקולוגי

האם יש בעיה עם השימוש בתוספים  

 ?!?בזמן טיפול פעיל



 יעילות1.

 (תופעות לוואי) בטיחות2.

 עם הטיפול האונקולוגי אינטרקציות3.

 צמחי מרפא והטיפול האונקולוגי

 גישת הרפואה האונקולוגית לשימוש בצמחי מרפא



 צמחי מרפא והטיפול האונקולוגי

 יעילות1.

 (תופעות לוואי) בטיחות2.

 עם הטיפול האונקולוגי אינטרקציות3.



 

 

 

 

 צמחי מרפא והטיפול האונקולוגי

 צמחי מרפא שהשתלבו בטיפול האונקולוגי

Paclitaxel (Taxol) 

Etoposide (VP-16) 

Vincristine 

etc. 

 צמחי מרפא שלא התקבלו כטיפול אונקולוגי

Amygdalin (Laetrile) 

PC-SPES 

etc. 

 צמחי מרפא עם פוטנציאל להשתלב בטיפול האונקולוגי

Curcumin 

Astragalus 

Viscum Album (mistletoe) 

Chinese Herbal Formulas:  

PHY906 

LCS101 

 סרטנית-פעילות אנטי –יעילות . 1



 Turmeric -כורכום 

 

 

 

 צמחי מרפא והטיפול האונקולוגי

 יעילות. 1



http://moonmoondeb.com/2010/06/186/ 

Curcumin: Pre-clinical research 

 צמחי מרפא והטיפול האונקולוגי

 יעילות. 1







 Astragalus - אסטרגלוס

 

 

 

 צמחי מרפא והטיפול האונקולוגי

 יעילות. 1







 Viscum Album (mistletoe) –לבן  דבקון

 

 

 

 צמחי מרפא והטיפול האונקולוגי

 יעילות. 1







PHY906 (Huang Qin Tang) 

 

 

 צמחי מרפא והטיפול האונקולוגי

• Composed of four distinct herbs:  

        - Scutellaria baicalensis Georgi 

        - Glycyrrhiza uralensis Fisch. 

        - Ziziphus jujuba Mill. 

        - Paeonia lactiflora Pall  

 

•        Batch-to-Batch Consistency 

 יעילות. 1

http://medicine.yale.edu/






Astragalus 
membranaceus

Huang Qi 

Poria cocos 

Fu Ling 

Atractylodes 
macrocephala 

Bai Zhu 

 

Lycium 
chinense      
Gou Qi Zi 

Ligustrum 
lucidum         

Nu Zhen Zi 

Paeonia 
lactiflora      
Bai Shao 

Paeonia 
obovata        
Chi Shao 

Citrus 
reticulata 

Chen Pi 

Ophiopogon 
japonicus  

Mai Men Dong 

Milletia 
reticulata  

Ji Xue Teng 

Prunella 
vulgaris  

Xia Ku Cao 

Oldenlandia 
diffusa  

Bai Hua She 
She Cao 

Scutellaria 
barbata  

Ban Zhi Lian 

Glehnia 
littoralis  

Bei Sha Shen 

22 

LCS101 (Protectival) 

 צמחי מרפא והטיפול האונקולוגי

 יעילות. 1

http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://tcm.health-info.org/Herb Pictures/Bai Shao Yao .jpg&imgrefurl=http://tcm.health-info.org/Herbology.Materia.Medica/baishaoyao-properties.htm&usg=__jtJnB7zZ99uJnsDwH8mAHJMUuf0=&h=839&w=475&sz=90&hl=iw&start=2&sig2=4Ow1Xy8H0gkYltV_GAcNUg&zoom=1&tbnid=W50PKYOFPtro6M:&tbnh=144&tbnw=82&ei=pkhXTr6AMc30sgaDk6jnAg&prev=/search?q=paeonia+lactiflora+root&um=1&hl=iw&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.herb8.com/syssite/home/shop/1/pictures/productsimg/small/262.jpg










 צמחי מרפא והטיפול האונקולוגי

 גישת הרפואה האונקולוגית לשימוש בצמחי מרפא

 יעילות1.

 (תופעות לוואי) בטיחות2.

 עם הטיפול האונקולוגי אינטרקציות3.







 צמחי מרפא והטיפול האונקולוגי

 גישת הרפואה האונקולוגית לשימוש בצמחי מרפא

 יעילות1.

 (תופעות לוואי) בטיחות2.

 עם הטיפול האונקולוגי אינטרקציות3.



Hypericum perforatum )St. John’s wort, Tipton’s weed( 

• Ruschitzka F, et al. Acute heart transplant rejection due to 

Saint John's wort. Lancet. 2000;355:548-9.  

 

• Breidenbach T, et al. Profound drop of cyclosporin A whole 

blood trough levels caused by St. John's wort (Hypericum 

perforatum). Transplantation 2000;69:2229-30.  

 אינטרקציות. 3



 אינטרקציות. 3



The effect of hyperforin on irinotecan therapy.  

Irma Meijerman et al. The Oncologist 2006;11:742-752 









 Turmeric (curcuma longa) 

 

 

 

 אינטרקציות. 3



Effects of Curcumin on P-glycoprotein activity 
 

A. Increased 

None found 

 

B. Decreased/Inhibited  

ⱷ Cho YA, et al. Pharmazie 2012; 67: 124-30.  

• Inhibited intestinal P-gp efflux transporter 

• Enhanced bioavailability of Tamoxifen  in rats (1.12 to 1.64-fold)  

 

ⱷ Hsieh YW. Sci Rep 2014; 4: 6587.  

• Inhibition of P-gp in rats 

• [? - Everolimus levels reduced; m/p d/t CYP3A4 activation] 

 

C. Increased + Decreased 

ⱷ Hou XL, et al. Int J Pharm 2008; 368: 224-9..  

• Curcumas  up-regulated P-gp + MDR1 mRNA levels 

• Curcumin  decreased P-gp + MDR-1 MRNA levels 

 

ⱷ Zhang W, et al. Drug Metab Dispos 2007; 35: 110-5.   

• 4 days of intragastric lavage (rats)  down-regulation of intestinal P-gp 

                                                          up-regulation of hepatic P-gp 

                                                           no effect on renal P-gp activity 

 אינטרקציות. 3



Effects of Curcumin on CYP-3A activity 

 
A. Increased 

ⱷ Hsieh YW. Sci Rep 2014; 4: 6587.  

• CYP3A4 activated by curcumin metabolites 

• reduced serum everolimus levels [rats] - over-rode inhibition of P-gp 

 

B. Decreased/Inhibited 

ⱷ Appiah-Opong R, et al. Toxicology 2007; 235: 83-91.  

• Curcumin  competitive-type inhibition of CYP3A4 [in vitro] 

• Decomposition products  no inhibition 

• Unlikely to cause drug-drug interactions at the level of CYPs – d/t low liver levels 

 

ⱷ Cho YA, et al. Pharmazie 2012; 67: 124-30.  

• Inhibited intestinal CYP3A4-mediated metabolism 

• Enhanced bioavailability of Tamoxifen  (1.12 to 1.64-fold)   

 

C. Increased + Decreased 

ⱷ Zhang W, et al. Drug Metab Dispos 2007; 35: 110-5.   

• 4 days of intragastric lavage (rats)  reduced intestinal CYP3A4 activity 

                                                          increased hepatic + renal CYP3A4 expression 

• When administered 30 min. before drug  no change in drug pharmacokinetics 

 אינטרקציות. 3



No effect on Docetaxel pharmacokinetics 
 
  Cassileth BR, et al. Safety and pharmacokinetic trial of docetaxel  

  plus an Astragalus-based herbal formula (Jinfukang) for non-small cell 

  lung cancer patients. Cancer Chemother Pharmacol 2009;65:67-71. 

Astragalus membranaceus (Huan Qi; Locoweed) 

Increased Drug Levels 
• Phase II enzyme induction 
      (uridine diphosphate glucoronosyltransferase) 

• Inhibition of: 

      - P-gp 

      - Breast Cancer Resistance Protein 

      - Multidrug Resistance Proteins 

Decreased Drug Levels 

CYP3A4 induction 

 אינטרקציות. 3



PHY906 Components:  

- Glycyrrhiza uralensis Fisch (Chinese licorice)  

- Paeonia lactiflora Pall (Chinese peony) 

- Scutellaria baicalensis Georgi (skullcap root) 

- Ziziphus jujuba Mill (fruit from a buckthorn tree) 

 

         

CYP3A4  

induction 

 Saif MW, et al. First-in-human phase II trial of the botanical formulation PHY906 

with capecitabine as second-line therapy in patients with advanced pancreatic 

cancer. Cancer Chemother Pharmacol. 2014 Feb;73(2):373-80. 

 אינטרקציות. 3



Treatment with PHY906 did not alter the pharmacokinetics of 5-FU, 

irinotecan, or the irinotecan metabolite SN-38. 

   Kummar S, et al. Clin Colorect Cancer 2011; 10: 85-96. 

 אינטרקציות. 3



 צמחי מרפא והטיפול האונקולוגי

האם יש בעיה עם השימוש בתוספים  

 ?!?בזמן טיפול פעיל



 



 



 ל

 

 קבוצת עבודה לשימוש נבון בצמחי מרפא 



 ?שאלות


