کورکومین و بیماری های کبد
بیماری های کبدی شایع بوده و گریبان گر تعدادبسیار زیادی از افراد جامعه می باشند .به منظور درمان این
بیماری ها از گیاهان مختلفی استفاده شده است.

کورکومین در طیف وسیعی از بیماری ها کاربرد داشته و در سال های اخیر توجه بسیاری به این ماده جلب
شده است.این گونه بیان می شود که کورکومین منجربه کاهش تجمع چربی در هپاتوسیت ها می شود.
کورکومین نه تنها در درمان سرطان ها کاربرد دارد ،بلکه تاثیر مناسبی در طیف وسیعی از بیماری ها که به
علت افزایش سن رخ می دهد ،نیز دارد.
از آنجا که کورکومین در  NF-kbتاثیر دارد ،منجربه تاثیر حفاظتی در کبد می شود.
نتایج:
کورکومین] [1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,6-heptadiene- 3,5-dioneیک پلی
فنول طبیعی زرد رنگ می باشد که از ریزوم گیاه زرچوبه حاصل می شود .این ماده دارای تاثیر ضد التهابی،
آنتی اکسیدانی ،ضد سرطان ،ضد عفونی کننده می باشد.
طبق مطالعات کورکومین از تولید  NOو  TNF-aدر سلول های کوپفر القا شونده با  LPSجلوگیری می
کند.کورکومین در سیگنالینگ  TNF-a/NF-kBتاثیر میگذارد .این ماده تاثیر ضد التهابی داشته و منجربه
کاهش فاگوسیت شدن توسط سلول های کوپفر شده و منجربه کاهش التهاب در اثر  LPSمی شود.
کورکومین منجربه کاهش پراکسید شدن لیپید ها شده و در اثر مصرف کورکومین TNF-aو  IL-6پس از
مواجهه با  LPSکاهش می یابد.
همچنین نشان داده شده است که استرس اکسیداتیو ،فعالیت TNF-a, IL-1b, iNOSو  COX-2پس از
مصرف کورکومین تنظیم می شود.
در مطالعات مصرف کورکومین منجربه کاهش  collagenو کاهش بیان  SMAمی شود .و سطوح رسپتور
های مختلف من جمله Toll-like receptor (TLR) 2, TLR4و  TLR9را تنطیم می کند.
در مطالعه دیگری تاثیر کورکومین بر مهار  CYP2E1نشان داده شده است.
در مطالعه ی دیگری در نمونه های آزمایشی استفاده از کورکومین منجربه کاهش تری آسیل گلیسرول و
کلسترول در کبد شده و فعالیت  acyl-CoA oxidaseدر کبد افزایش یافت .همچنین در مطالعه ی
دیگری میزان اسید های چرب آزاد در کبد نیز کاهش یافت.

نتیجه گیری:
کورکومین در مسیر های مختلفی در سلول تاثیر می گذارد .این فعالیت ها محدوده گسترده ای دارند :از
تاثیر آنتی اکسیدانی تا تاثیر بر مسیر های التهابی و بیان ژن های وابسته به التهاب.
تجمع چربی یک عامل مهم در بروز تعداد زیادی از بیماری های کبدی می باشد و رژیم غذایی به منظور
کاهش سطوح لیپید ها منجربه بهبود آسیب های اکسیداتیو می شود .بدین منظور استفاده از رژیم های
غذایی خاص به همراه مصرف کورکومین می تواند در مسیر بیماری های کبدی تاثیر مثبتی به منظور درمان
این بیماری ها بگذارد.
در انتها شایان ذکر است که نه تنها بیان می شود که کورکومین تاثیر مثبتی به منظور درمان طیف وسیعی
از بیماری ها دارد ،بلکه برای انسان نیز ایمن می باشد.

