
Kurkuma 

 

Tudományos vizsgálatok 

A következőkben a kurkumin rákellenes és egyéb egészségvédő hatásaival foglalkozó 
tudományos vizsgálatokból, tanulmányokból merítünk, amelyek nagy számban lelhetők fel a 
nemzetközi szakirodalomban. 

1. Vizsgálták a kurkumin mellrák elleni hatását. Pontosabban azt, hogy hogyan akadályozza 
meg a rákos sejtek szaporodását. Azt találták, hogy a hatás függ ugyan az alkalmazás 
idejétől és dózisától, de a kurkumin által kiváltott sejtpusztulás mind a hormonfüggő, 
mind az attól független sejtvonalakra egyaránt vonatkozott. - Anticancer Drugs, 
8(5):470-81, 1997. június 

2. A kurkumin gyulladásgátló és antioxidáns hatását egyaránt elemezték egy másik 
vizsgálatban. Kiindulópontjuk az volt, hogy a nem szteroid gyulladásgátló szerek 
csökkentik a vastagbélrák kialakulásának kockázatát. Az eredmények azt mutatták, 
hogy a kurkumin szedése jelentősen csökkentette a vastagbél adenokarcinóma 
előfordulását, illetve 57%-kal mérsékelte a rákos daganat nagyságát. - Cancer Res, 
55(2):259-66, 1995. január 15. 

3. A kurkumában található fenolos jellegű vegyületek, a kurkumin I. és a kurkumin III. 
gyomorrák- és bőrrákellenes hatása került górcső alá egy további kutatásban. Az 
eredmény az volt, hogy a kurkumin az úgynevezett karcigonén anyagcsere 
befolyásolásával fejti ki rákellenes hatását. Egyszersmind megvizsgálták a kurkumin in 
vitro (kémcsőben) hatását a vérrák egyik fajtájára, a humán krónikus myeloid 
leukémiára. Megállapították, hogy a kurkumin a rák kialakulása, növekedése és 
terjedése szempontjából egyaránt gátló hatású. - J Am Coll Nutr, 64(2):192-8, 1992. 
április 

4. Világszerte komoly egészségi problémát jelent az időskorban egyre több embert 
fenyegető szürkehályog képződés. Ennek a folyamatnak a hátterében az 
úgynevezett oxidatív stressz áll, amelynek az antioxidánsok hatékony ellenszerét 
jelentik. A kurkuminnak a szürke hályog képződés megakadályozásában kifejtett 
antioxidáns hatását vizsgálták ebben a tanulmányban, amelynek a végkövetkeztetése az 
volt, hogy a kurkumin szemre gyakorolt védőhatása elsősorban a GST képződésnek 
köszönhető. - Am J Clin Nutr, 64(5):761-6, 1996. november 

5. Az érrendszer egészsége, a keringés szempontjából igen lényeges a koleszterin és a 
lipidperoxidok szintje a vérben. A vizsgálat során 7 napon át adtak önkénteseknek napi 
500 mg kurkumint. Jelentős csökkenést tapasztaltak a szérum lipidperoxidok szintjében 
(33%), növekedést a "védőhatású", HDL-koleszterin szintjében (29%), valamint 
csökkenést a vér teljes koleszterin szintjében (11,63%). Ezért a kurkumint az 
érelmeszesedés elleni hatékony megelőző szernek minősítették. - Indian J Physiol 
Pharmacol, 64(5):273-5, 1992. október 

6. Megvizsgálták a kurkuminnak a vesére gyakorolt hatását is. Patkányokban 
mesterségesen vesebetegséget idéztek elő, majd kurkumint adtak nekik. Az 
eredmények azt mutatták, hogy a kurkumin képes volt helyreállítani a normális 
veseműködést, megakadályozta a szabadgyökök károsító hatását, növelte a vese 
glutation tartalmát és glutation-peroxidáz aktivitását (erős antioxidáns hatás). 
Megakadályozta továbbá a lipid-peroxidáció okozta vesekárosodást, ezért a kutatók 
vesebetegségekben ígéretes lehetőségnek tartják a kurkumin szedését. - British Journal 
of Pharmacology, 200, Vol 129, Iss 2, pp 231-234 

7. A cukorbetegségre (diabétesz) gyakorolt hatás ugyancsak egy állatkísérletnek volt a 
tárgya. Sztreptozotocin injekcióval cukorbeteggé tett patkányoknak 8 héten át kevertek 
a táplálékukba kurkumint, ennek következtében javultak a vizelet laboratóriumi értékei 
(albumin, karbamid, kreatinin és szervetlen foszfor), valamint mérséklődött a nátrium és 
a kálium kiválasztása. A kontrollcsoporthoz képest a kurkuminra fogott diabéteszes 
patkányok májának súlya is csökkent. Arra a következtetésre jutottak, hogy a 



cukorbetegség körülményei között kurkumin adagolásával tökéletesebbé válik az 
anyagcsere. - Mol Cel Biochem, 152(1):13-21, 1995. november 8. 

  


