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kurkuminę i co najmniej 3% olejku (głównie seskwi-
terpeny) w stosunku do suchego surowca. W Indiach 
kurkuma jest jedną z podstawowych przypraw używa-
nych do zabarwiania potraw na żółtopomarańczowy 
kolor. Wchodzi w skład przyprawy curry i wielu ma-
rynat. Jest stosowana jako środek poprawiający barwę 
potraw i konserwujący (E 100) (1). Kurkuma ma status 
GRAS (2). Do Europy przywiózł ją w XIII wieku 
Marco Polo (3). 

Komitet ekspertów FAO/WHO ds. Dodatków do 
Żywności (JECFA) określił dopuszczalne dzienne 
spożycie kurkuminy, głównego składnika Curcuma 
longa (ADI), na poziomie do 3 mg/kg masy ciała/
dobę (4). Jednakże wiele krótkoterminowych badań 
wskazuje, że kurkumina nie powoduje niekorzystnych 
efektów toksycznych w dawce 8 g na dzień (5), a przy 
12 g dziennie u około 30% uczestników badania od-
notowano działania niepożądane, takie jak biegunka, 
wysypka, ból głowy i żółte zabarwienie kału (pierw-
szy stopień w skali toksyczności, zgodnie z National 
Cancer Institute). Śmiertelne dawki kurkuminy osza-
cowano u myszy i szczurów na 2-10 i 5-10 g/kg masy 
ciała/dzień (4).

Działanie przeciwnowotworowe
Wiele badań naukowych wskazuje, że główny skład-

nik kurkumy – kurkumina, zapobiega przerzutom 
zmian nowotworowych w różnych modelach zwierzę-
cych raka płuca, wątroby, żołądka, okrężnicy, piersi 
i przełyku. Badania in vitro, in vivo i ex vivo potwier-
dzają, że kurkumina może zapobiegać przerzutom 
nowotworów.

Niektóre badania sugerują, że kurkumina może 
poprzez hamowanie proliferacji i aktywację apoptozy 
uwrażliwiać na cisplatynę linie komórkowe raka jajni-
ka (7). Kurkumina zwiększa również fosforylację ki-
nazy białkowej p38 aktywowanej mitogenem (MAPK) 
i p53 w fazie G2/M (7) oraz hamuje fosforylację 
AKT (8). Ponadto, niektóre doniesienia wykazały, że 
kurkumina może uwrażliwiać komórki raka jajnika 
SKOV3 i CAOV3 na cisplatynę poprzez hamowanie 
wytwarzania IL-6 (9). Zaobserwowano także syner-
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SUMMARY
In the Middle Ages standard medical knowledge was based on 
the medicinal properties of spices. The practice of keeping gar-
dens teeming with various herbs with medicinal properties was 
almost a tradition. Marjoram, thyme, juniper, fennel and also 
wormwood were added to the dish not only to improve their taste. 
It was noted that spices in addition to improving taste perception 
also can help in digestion and in biliousness reducing after heavy 
meals. Turmeric is one of the most interesting spices. Most likely, 
the Crusaders brought it from the East to Europe. Turmeric is 
not only used as a spice but also for coloring food (E 100). The 
rhizome of Curcuma longa contains an antiviral, antibacterial 
and antifungal compounds. There are many research reports 
concerning the possibility of the use of curcumin in the treat-
ment of inflammatory conditions of the liver, problems with bile 
secretion and ulcer disease and some cancers. Consumption of 
this spice contributes to reducing glucose and cholesterol level in 
blood. The main component of Curcuma longa – curcumin has 
strong antioxidant and anti-inflammatory activity and therefore 
is often used in inflammatory arthritis, degenerative diseases of 
the eye as well as to reduce platelet aggregation. Used as food 
additive turmeric not only improves color and the taste but also 
prevents the development of many human diseases.
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Wstęp

W świecie roślin jest wiele gatunków, które ze 
względu na smak i zapach były i są wykorzystywane do 
podnoszenia walorów smakowych potraw. Zawierają 
one także liczne związki biologicznie czynne, które 
wykazują wielokierunkową aktywność fizjologiczną 
i są stosowane jako surowce lecznicze. Przykładem 
takich roślin może być majeranek, tymianek, ostryż 
długi, pokrzywa, szałwia, cynamon, imbir, itp.

Kurkuma (ostryż długi; ostryż domowy) – Curcuma 
longa (Curcuma domestica) jest to bylina z rodziny im-
birowatych, uprawiana w obszarze okołorównikowym 
głównie ze względu na walory smakowe. Surowcem 
zielarskim jest kłącze kurkumy długiej (Curcumae lon-
gae rhizoma), zawierające co najmniej 3% pochodnych 
dicynamoilometanu (kurkuminoidy) w przeliczeniu na 
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W innych badaniach dożylne podanie kurkuminy 
szczurom (25-50 mg/kg m.c.) spowodowało zależny od 
dawki wzrost przepływu i wydzielania żółci. Przepływ 
żółci wzrósł o 100%, wydzielanie bilirubiny w żółci 
wzrosło o 50%, a cholesterolu o 13%. Dożylne po-
danie cyklosporyny w dawce 30 mg/kg zmniejszało 
przepływ żółci o 34%, a wydzielanie w żółci bilirubiny 
oraz cholesterolu o 67%. Dożylne podanie kurkuminy 
w dawkach 25 mg/kg m.c. i 50 mg/kg m.c., 30 minut 
po podaniu cyklosporyny, zwiększyło przepływ żółci 
w sposób zależny od dawki, do 130% w porównaniu 
do wartości początkowej w ciągu 1 godziny oraz wy-
dzielanie w żółci cholesterolu i bilirubiny do 100% 
w porównaniu do wartości początkowej, odpowiednio 
w trakcie 30 i 150 min. Kiedy kurkuminę wstrzyknięto 
15 min przed podaniem cyklosporyny, w dawce 50 mg/
kg m.c., zapobiegała ona zmniejszeniu przepływu żółci, 
a w dawce 25 mg/kg m.c. obniżała wytwarzanie biliru-
biny w żółci, aż do momentu zakończenia doświadcze-
nia (180 min). Kurkumina nie zapobiegała natomiast 
zmniejszeniu wydzielania cholesterolu w żółci. Nato-
miast w dawce 50 mg/kg m.c. zmniejszała ona wydzie-
lanie cyklosporyny i jej metabolitów w żółci (1,2 µg/kg/
min) do 83% wartości początkowej (17). 

Dożylne podanie wodnego i alkoholowego eks-
traktu z kłącza kurkumy (5g/kg m.c.), kurkuminianu 
sodu (25 mg/kg m.c.) oraz olejku eterycznego z kłącza 
kurkumy (5 mg/kg m.c.) stymulowało wydzielanie 
kwasów żółciowych u psów. Zwierzętom pod narko-
zą wprowadzono kaniulę do przewodów żółciowych 
i mierzono przepływ żółci przez 120 min od podania. 
Najsilniejszy efekt obserwowano dla kurkuminianu 
sodu, który zwiększał całkowite wydzielanie kwasów 
żółciowych, bilirubiny oraz cholesterolu (15).

Działanie ochronne na wątrobę
Stwierdzono, że kłącze kurkumy ochrania tkankę 

wątrobową u zwierząt zatruwanych czterochlorkiem 
węgla (18), galaktozoaminą, paracetamolem (19) 
i aflatoksynami wytwarzanymi przez grzyby z rodza-
ju Aspergillus (20). Właściwości ochronne kurkumy 
w stosunku do wątroby wynikają głównie z jej wła-
ściwości przeciwutleniających.

Doświadczenia na szczurach (samce rasy Wistar) kar-
mionych dietą bogatą w utlenione tłuszcze oraz alkohol 
i kłącze kurkumy pokazały, że w grupie spożywającej 
kurkumę doszło do mniejszego uszkodzenia wątroby 
wywołanego utlenianiem niż w grupach nieotrzymują-
cych kurkumy (21). Podawanie kurkumy szczurom spo-
wodowało spadek ilości frakcji LDL cholesterolu bez 
spadku frakcji HDL (22). Obecność kurkumy w bogatej 
w tłuszcze diecie świnek morskich powodowała zmniej-
szenie odkładania się lipidów w aortach (23). Także 

gistyczne działanie kurkuminy nie tylko z cisplaty-
ną (10, 11), ale także z oksaliplatyną (10). 

Wodny ekstrakt z kłącza kurkumy (3 mg/kg) i wolna 
kurkumina, podawane dootrzewnowo (1 mg/kg) przed 
podaniem iniekcji z benzopirenu, hamowały tworzenie 
się mikronuklein w szpiku kostnym myszy w 43, 76 
i 65% (12). Kłącze kurkumy może hamować wiązanie 
czynnika transkrypcyjnego AP-1 do DNA, indukowa-
ne przez TPA lub chenodezoksycholan (13).

Inne doświadczenie wykazało, że kurkumina ha-
muje wzrost komórek i indukuje apoptozę w komór-
kach raka żołądka, jednak mechanizm działania tego 
związku obecnego w kurkumie wciąż wymaga dalszych 
badań. Zaobserwowano, że kurkumina hamowała 
proliferację komórek AGS w sposób zależny od dawki 
oraz wpływała na zwiększoną ekspresją cykliny B1 
i zmniejszoną ekspresję cykliny D1. Wyniki wskazują, 
że kurkumina może być potencjalnie wykorzystywana 
w leczeniu raka żołądka (14).

Działanie pobudzające wydzielanie żółci
Badania in vitro na wątrobach szczurzych wykazały, 

że alkoholowy ekstrakt z kłącza kurkumy powodował 
wzrost przepływu żółci (3,7 µl/wątrobę: 25%, AUC 
p < 0,05; 6,4 µl/wątrobę: 46%, AUC p < 0,001) 
i stymulował wytwarzanie kwasów żółciowych przy 
dwóch dawkach (1,2 µl/wątrobę i 1,8 µl/wątrobę: 
12%). W takim samym modelu doświadczenia, ale 
działając suchym alkoholowym ekstraktem z kłącza 
kurkumy (15-45 mg/wątrobę), odnotowano wzrost 
przepływu żółci (50-80%), bez zmiany wytwarzania 
kwasów żółciowych. Efekt ten utrzymywał się przy 
najwyższej dawce nawet do 90 min po zakończeniu 
doświadczenia (15).

W badaniach na szczurach in vivo podanie per os 
olejku kurkumowego w ilości 300 mg/kg masy ciała 
spowodowało efekt zwiększonego przepływu żółci 
o 17% w pierwszej godzinie od podania, a podanie kur-
kuminy w ilości 300 mg/kg m.c. i 2% karboksymetylo-
celulozy (nośnika jako kontroli) powodowało jego ob-
niżenie odpowiednio o 2 i 22%. (15). Podobnie działało 
dożylne podanie kurkuminy, bisdemetoksykurkuminy 
i mieszaniny kurkuminoidów (25 mg/kg m.c.), w sto-
sunku do grupy kontrolnej (0,1 N NaOH). Przepływ 
żółci, obserwowany przez 2 godz., wzrósł w stosunku 
do grupy kontrolnej odpowiednio o 80, 120 i 70% (15). 
We wszystkich badaniach kurkuminoidy powodowały 
spadek wydzielania kwasów żółciowych (16). Bisme-
toksykurkumina podawana dożylnie w ilości 25 mg/kg 
zmniejszała cholestazę wywołaną cyklosporyną przez 
wzrost przepływu żółci oraz wydzielania kwasów żół-
ciowych, podczas gdy kurkumina powodowała tylko 
wzrost przepływu żółci (16). 



104

Małgorzata Kania, Justyna Baraniak 

Postępy  Fitoterapii 2/2015

epidermalnych i lipoksygenazy w cytosolu. W te-
ście Amesa zarówno wodny ekstrakt kurkumy, jak 
i izolowana kurkumina nie wykazywały właściwości 
mutagennych (34).

Przegląd mutagennego potencjału kłącza kurkumy 
i kurkuminy dokonany przez bazę Inchem (35) wobec 
różnych szczepów Salmonella typhimurium (test Ame-
sa) także wskazuje na przeciwmutagenne działanie 
tych produktów (35).

Właściwości cytoochronne
Kurkumina podawana per os myszom w ilości 

250 mg/kg m.c. przez 14 dni hamowała powstawanie 
nadtlenków lipidów w różnych organach, zatruwanych 
takimi substancjami, jak czterochlorek węgla, para-
kwat i cyklofosfamid (15).

Uzupełnianie diety szczurów o kurkuminę w ilo-
ści 1% przez 10 tygodni powodowało spadek ilości 
utlenionych lipidów w wątrobie (o 29%) i w mi-
krosomach wątroby (o 35%). Odnotowano także 
19% spadek dysmutazy nadtlenkowej i 20% spadek 
aktywności superoksydazy glutationowej w stosunku 
do grupy szczurów karmionych dietą pozbawioną 
kurkuminy. Ponadto podawanie myszom per os kur-
kuminy w ilości 250 mg/kg m.c. przez 15 dni stymu-
lowało aktywność glutationu S-transferazy (GST) 
w wątrobie (15). 

Utlenianie lipidów w wątrobie i surowicy krwi 
szczurów oraz wzrost poziomu aminotransferazy 
alaninowej (ALT) i asparaginianowej (AST) oraz 
dehydrogenazy mleczanowej, indukowany przez do-
otrzewnową iniekcję Fe2+ (30 mg/kg m.c.) hamowany 
był przez kurkuminę podawaną per os w ilości 30 mg/
kg przez 10 dni. Poza tym kurkumina podawana per os 
szczurom w ilości 80 mg/kg obniżała znacząco poziom 
ALT, AST i cholesterolu oraz utlenienie fosfolipidów 
i wolnych kwasów tłuszczowych w surowicy krwi szczu-
rów indukowanych alkoholem etylowym (15).

Choroby oczu
Większość badań wykazała korzystny wpływ kur-

kumy przy leczeniu zespołu suchego oka, zapaleniu 
spojówek, jaskry, retinopatii niedokrwiennej i cu-
krzycy. Kurkumina powoduje częściowe hamowa-
nie neuronalnego i naczyniowego uszkodzenia oczu 
w trakcie stresu oksydacyjnego, niedokrwienia lub an-
giogenezy, przerzutów nowotworowych oraz w czasie 
trwania chorób zapalnych oczu. Wykazuje ona silne 
właściwości przeciwzapalne i immunomodulujące na 
drodze modulacyjnej ekspresji i aktywacji komórko-
wych białek regulatorowych, takich jak interleukiny, 
chemokiny, krwiotwórcze czynniki wzrostu oraz czyn-
niki transkrypcyjne (36, 37). Kłącze kurkumy może być 

dodatek kurkumy do diety szczurów bogatej w tłuszcze 
wpływał na spadek akumulacji lipidów w wątrobie 
i nabłonku tkanek tłuszczowych (24). Do podobnych 
wniosków doszli Ramirez-Tortosa i wsp (25), którzy 
karmili króliki dietą wysokocholesterolową oraz eks-
traktem wodno-alkoholowym z kurkumy (1,66 i 3,2 mg/
kg m.c.) (25).

Działanie przeciwutleniające
Badania in vitro i in vivo dowiodły działania prze-

ciwutleniajacego kłącza Curcuma longa. Przeciwu-
tleniające działanie ekstraktów wodnych z kurkumy 
zapobiegało tworzeniu się nadtlenków lipidów, które 
inicjują niszczenie DNA komórkowego. Zarówno 
kłącze kurkumy, jak i jego składniki wykazują silny 
potencjał przeciwutleniający (21). Efektem takich 
właściwości jest zapobieganie wielu procesom de-
strukcyjnym komórki inicjowanym przez nadtlenki, jak 
utlenianie lipidów w hepatocytach szczurzych (26) czy 
destrukcja otoczek krwinek czerwonych (27).

Działanie przeciwzapalne
Stwierdzono, że kurkumina hamuje indukowa-

ny przez TPA stan zapalny (28), hiperplazję (29) 
i proliferację (30). Kłącze kurkumy hamowało reak-
cję zapalną spowodowaną stosowaniem bleomycyny 
i amiodaronu u szczurów, zapobiegając zwłóknieniu 
płuc (31, 32). Działanie przeciwzapalne kurkumy 
wiązało się z hamowaniem metabolizmu kwasu ara-
chidonowego w nabłonku mysim (15). 

Badania wykazały, że średnia skuteczna dawka 
kurkuminy w teście karageninowym wynosiła u szczu-
rów ED50 = 48 mg/kg, a u myszy ED50 = 100,2 mg/
kg. W przypadku alkoholowego ekstraktu kurkumy 
u myszy ED50 = 309,0 mg/kg, wodnego ED50 = 4,7 mg/
kg, eteru naftowego ED50 = 40,7 mg/kg, a dla samej 
kurkuminy ED50 = 8,7 mg/kg (15).

Kłącze Curcuma longa może być wykorzystywane 
w leczeniu niektórych przewlekłych chorób zapalnych. 
Nahar i wsp. (33) przeprowadzili doświadczenia na 
preparacie zawierającym stały kompleks lipidów z kur-
kuminą. Sprawdzano in vitro działanie tego preparatu 
na stan zapalny indukowany lipopolisacharydem (LPS) 
w linii mysich makorofagów RAW 264.7. Zastosowa-
nie preparatu znacząco zmniejszyło stężenie tlenku 
azotu i prostaglandyny E2 oraz stężenie interleukiny-6 
zależnie od dawki. Stwierdzono także hamowanie 
aktywności transkrypcyjnego czynnika NF-κB. 

Działanie przeciwmutagenne
Zaprezentowane wyniki badań farmakologicznych 

wykazały hamujący wpływ składników kurkumy na 
aktywność cyklooksygenazy w mysich mikrosomach 
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w surowicy odpowiednio o 125, 122, 128 mg/100 ml 
oraz w wątrobie o 720, 957 i 596 mg/100 g, w porów-
naniu z grupą nieotrzymującą kurkuminy (cholesterol 
we krwi – 377 mg/100 ml i cholesterol w wątrobie 
– 1900 mg/100 g) (15).
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wykorzystywane jako skuteczny produkt spożywczy 
w celu zapobiegania i wspomagania leczenia wielu 
chorób oczu, nie mniej celowe są dalsze badania 
w tym względzie.

Działanie przeciwwrzodowe
Wyciąg z kłączy Curcuma longa hamuje rozwój 

wrzodów żołądka, poprzez zmniejszanie wydzielania 
soku żołądkowego u szczurów. Działanie takie zwią-
zane jest z blokowaniem receptorów histaminowych, 
dlatego istnieje możliwość przeciwdziałania chorobie 
wrzodowej przy łącznym stosowaniu kurkumy i anta-
gonistów receptorów histaminowych (38). 

Działanie przeciwdziałające agregacji 
płytek krwi

Dane ESCOP (15) wskazują, że pojedyncza dawka 
kurkuminy podana dootrzewnowo myszom w ilości 
25-200 mg/kg m.c. hamuje agregację płytek krwi indu-
kowaną przez kolagen (15 µg) i adrenalinę (30 µM). 
Dalsze badania wykazały, że pod wpływem kurkuminy 
następuje hamowanie wytwarzania tromboksanu B2 
z kwasu arachidonowego w płytkach krwi (39). 

Działanie przeciwbakteryjne 
i przeciwgrzybiczne

Wykazano, że związki czynne kurkumy oddziałują 
na bakterie i likwidują wywołane przez nie stany zapal-
ne. Testy na świnkach morskich zakażonych dermato-
fitami wykazały zanik grzybicy po 7 dniach stosowania 
olejku kurkumowego (40). Ponadto stwierdzono, że 
surowy ekstrakt z kurkumy w doświadczeniach in 
vitro hamował w 65% rozwój Trihophyton longifolius 
i w 39% Microsporum canis (41). 

Działanie przeciwcukrzycowe
Wyniki badań eksperymentalnych sugerują możli-

wość działania przeciwcukrzycowego kłącza kurkumy. 
Choć nie stwierdzono bezpośredniego efektu hipo-
glikemicznego rośliny podawanej per os u szczurów 
z modelem cukrzycy, to jednak obserwowano zmniej-
szenie białkomoczu oraz zmiany aktywności enzymów 
komórkowych w nerkach (42).

Obniżanie zawartości lipidów
Etanolowy ekstrakt z kłącza kurkumy (50% v/v) 

podawany per os w ilości 300 mg/kg m.c. szczura powo-
dował, w ciągu 12 godz. od momentu indukcji hiperli-
pidemii poprzez podanie tritonu, obniżenie zawartości 
cholesterolu (o 81%) i triglicerydów (o 85%) (15).

Wzbogacenie diety szczurów (zawierającej 1% cho-
lesterolu) w kurkuminę w ilości 0,1, 0,25 i 0,5% spowo-
dowało po 7 dniach obniżenie poziomu cholesterolu 
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