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 Değerli okurlarımız ;

 Curcumin P53 gen mucizesi FİTOTERAPİ GERÇEĞİ isimli kitabımız 
dünyada yapılmış birçok klinik ve laboratuvar araştırmalarından, yorumlardan, 
basında yer alan kişisel görüş, düşüncelerimiz ve AR-GE ’lerimizden yola 
çıkılarak hazırlanmıştır.

 Fitoterapi (Bitkisel Tedavi) gerçeği, dünyada hiç değişmeyecek olan 
temel gerçeklerden biridir. Her ne kadar dünyada ve ülkemizde istismara, 
ticarileşmeye ve bilgi kirliliğine maruz kalsa da bu gerçek hiçbir zaman değiş-
meyecektir.

 Kitapta sizlere anlatılan bilgiler bilimsel kaynaklı olup, üzerinde çok 
ciddi araştırmalar yapılmış olan bitkiler hakkındadır. Unutulmamalıdır ki;  
laboratuvar ve klinik ortamlarda yapılan bu araştırmalar, bitkilerin ektsraktı ya 
da benzeri formları üzerine kuruludur.

 Bitkisel ekstraklar; güçlü ve negatif-pozitif etkileri olan droglardır. 
Kitapta yer alan bilgiler sizleri etrafınızda bu bitkileri elde etme düşüncesine 
getirebilir, ancak unutulmamalıdır ki, bahse konu olan bu bilgiler sizin günlük 
hayatta kolayca elde edebileceğiniz bitki formlarının üzerine kurulmamıştır. 
Bitki ekstraktları üzerine çalışmalar yapılmıştır.

 Bitkisel ekstraktlar mutlaka bir doktorun, eczacının ya da uzman kont-
rolü ve taksiyesi üzerine kullanılmalıdır.Özellikle sıvı bitkisel ekstraklar güve-
nilir üretim ve standardize edilmiş formlarda işe yaramaktadır. 

 Kitabın temel konularından birisi Curcuma longa (Curcumin) ekstraktı   -
dır. Dünyada ilk defa Türkiye’de içilebilir sıvı ekstresi ‘’ FAZ 3- A2’’ adlı yeni 
geliştirilmiş bir yöntem ile üretilebilmiştir. Üretim prosesi ve stratejik açılımı 
sadece üretici firma İMMU-NAT ’a aittir. Herhangi bir yerden temin edebilecek 
bitkinin toz hali bahse konu olan faydaları sağlamayacaktır. Çok özel olan bu 
ürünün iyi anlaşılması halinde, insanlığa bir armağan olduğu düşünülebilir.

ÖNSÖZ
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FİTOTERAPİ (BİTKİSEL TEDAVİ) GERÇEĞİ

   Kanser hastalığı, dünya nüfus artışı ile doğru orantılı  
   olarak görünse de, aslında son yüzyıl farkı da buna  
   büyük bir etkendir. İlerleyen teknoloji, beslenme  
   alışkanlığının değişmesi, bitkilerin üretimi ile genetik  
   olarak oynanması, insanların doğal sağlığı koruma  
   düşüncesinden uzaklaşması vb. birçok faktör kanserin  
   yoğunlaşma bölgelerini ve sıklığını değiştirmiştir.  
   
   Dünya genelindeki hastalıklardan ölüm sebebi Kardio-
vasküler hastalıklar yani kalp damar hastalıkları birinci sıradadır. Bu sebep 
sadece hastalık olarak değil yaşlanan bir bedensel sorun olarak geliştiği için 
doğal bir sebep olarak da tanımlanabilir. Ancak kanser bir hastalıktır ve her 
yaşta görülebilir. 
 Kanser nedeni ile yaşam kaybı dünya genelinde dördüncü sıralardan 
ikinci   sıraya yükselmiştir. Yapılan araştırmalar 2030'lu yıllardan sonra kanser 
’in dünyada birinci yaşam kaybı sebebi olabileceğine yöneliktir. Böyle bir 
gerçek herkes açısından  düşündürücü olmalıdır. Gerek toplumun yeteri kadar 
bilinçlendirilmesi, gerekse koruyucu hekimliği benimsetmek ciddi ve olumlu 
katkılar sağlayacaktır.
 Kemoterapi denince halkımız bu kelimeyi sadece kanser hastalarına 
özel bir kelime olarak algılıyor. Oysa kemoterapinin Türkçe manası ilaç uygu-
laması’ dır Yani baş ağrısı için aldığınız bir ağrı kesici, hatta  bir aspirin  bile  
kemoterapidir.
 İnsanların sağlıklı veya  hasta iken tükettiği gıdalar ve çaylar ise  
aslında bir nevi  Fitoterapi’dir. Fitoterapinin Türkçe manası ise; Bitkisel tedavi-
dir. Özellikle hasta olunan dönemlerde Fitoterapi anlayışı daha da öne çıkmak-
tadır. Örneğin; mide sorunu ortaya çıktığında nane- limon kaynatmak, üst 
solunum yollarında zencefili bal ile macun yapmak, çocuklara ballı süt içirmek 
vb. birçok örnek sayılabilir. 
 Hatta toplum içerisinde aniden kan şekeri düşen bir insana  kesme 
şeker verilir. Tansiyonu düşene tuz veya tuzlu ayran,  tansiyonu çıkana limon 
verilmesi gibi yerleşmiş ve doğal ilaç haline gelmiş ciddi boyutta ki alışkanlık-
ları göz ardı etmemek gerek.
 İnsanlar günlük yaşamda karşılaştıkları sağlık sorunları ile ilgili prob-
lemlerde alışkanlıkları ve inançları gereği Fitoterapiyi vazgeçilmez olarak 
kabul etmişlerdir. Bu sebep ile  kanser ile karşı karşıya gelindiğinde’de bu 
seçeneği mutlaka değerlendiriyorlar. Bilindiği üzere; özellikle ülkemizde 
kanser nedeni ile  medikal tedavi alan ya da alamayan önemli bir kesim hasta,  
alternatif arayışlara yönelebiliyor. 
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 Birçok kulaktan dolma bilgi ile ciddi yanlışlara düşebiliyor ve daha 
istenmeyen sağlık sorunları ile karşı karşıya kalabiliyorlar. Üstelik bu alanda da 
yapılan istismar eylemleri ciddi boyutlardadır..
 Hastalara bir takım yasaklar getirerek ya da bütün bu olumsuzlukları 
eleştirerek meseleler çözülememiştir
hastasının beslenmesinden psikolojisine kadar tedavisi bir bütün olarak ele 
alınmalıdır. Bu sebeple en iyi tedavi şekli; bilinçli, kontrollü, hastayı doğru 
tedavi eden ve yönlendiren uzman tavsiyeleridir.
 arına 
dikkat çekmek gerekir. Halen eczanelerde doktor reçetesi ile satılan bu droglar-
dan bazıları ;

     t, 
ailevi akdeniz ateşi ve Behçet hastalığı tedavisi
  r
  i, taşikardi 
tedavisi 
  Atr  Atr
kolikleri tedavisi, zirai ilaç zehirlenmeleri tedavisi
   Ağrı kesici, kan sulandırıcı 
  T r retapi 
ilacı 
  roid, kılcal 
damar yetmezlikleri 
  Ergotamin-Er r
Alfa adrenerjik bloker, periferik damar daraltıcı, kan basıncı yükseltici, migren 

rotonin antagonisti.
  T  Alzheimer hastalığı ve demans tedavisi Dolvi-
ran, vermidon, capergotigeralgine vs..
  f ren tedavisi, Ağrı tedavisi, Beyin fonksiyonu ve 
vücut stimülanı (canlandırıcı)solunum sistemi uyarıcı ve bronş genişletici, 
diüretik etki. 
   Y

 ternati-
fi dahi olmayan ilaçlardır
avantajları ile ileride yaşamınıza daha çok girecektir.
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Bitkisel Ekstraktların Önemli Özellikleri

    Amacımız; hastalarımızın, hekim ve eczacıları 
    mızın bitkisel destek tedavisi (fitoterapi) konu- 
    sunda bilgilendirilmesi, bilimsel verilere ve  
    esaslara uygun yapılan alternatif tedavilerin  
    de yüz güldürücü sonuçlar verdiğini bir kez  
    daha gösterilebilmesidir.

 Sıvı olan bitkisel ekstraktları kullanmanın; kapsül, tablet veya toz şeklin-
de kullanmaya karşın belirgin üstünlükleri olduğu da kanıtlanmıştır. Bunlar; 
sıvı ekstraktların sindirim kanalından kolayca ve tam olarak emilebilmesi, etkili 
maddelerinin ekstraksiyon işlemi esnasında iyi korunabilmesi, işlem sonrası 
uzun süre bozulmadan saklanabilmesi gibi tartışılamaz üstünlüklerdir. Diğer 
taraftan ise, etki özellikleri göz önüne alındığında, kemoterapötik ilaçlara karşı 
gelişen kanser hücresi direncinin bitkisel ürünlerde görülmemekte olması 
önemli bir özellik olarak değerlendirilmektedir. 

 Bilindiği gibi bitkisel ekstraktlar da kemoterapötik ilaçlar gibi, kanser 
hücresini üreme fazında etkileyerek antikanserojenik etki gösterirler. Bu etki ile 
birlikte içeriklerindeki zengin bioaktif maddelerle serbest radikal süpürücü 
özellik göstererek hücre içi hasarları (gen hasarları, oksidatif stres) önledikleri 
gibi antiinflamatuar etkileri ile tümör tetikleyicisi olan kronik iltihabi olayları 
yan etki olmaksızın geriletebilmekte ve tedavi edebilmektedirler.
 
 Kemoterapötik ajanların sebep olabildiği, başta hücre hasarları olmak 
üzere; bulantı, kusma, yorgunluk, saç dökülmesi, yutma güçlüğü, ishal, ekstre-
mite uyuşmaları, karıncalanma ve güçsüzlükleri denge bozuklukları gibi yan 
etkiler hastanın yaşam kalitesini bozmakta ve hasta yakınlarının da olumsuz 
olarak etkilenmesine sebep olmaktadırlar.
 
 Bitkisel ekstraktların toksisiteleri ve yan etki oranlarının da çok düşük 
olması, doze edilmelerini kolaylaştırmaktadır. Hastaların yaşam kalitelerinde 
anlamlı bir değişiklik olmakta, hatta immün sisteminin de güçlenmesi ve diğer 
bahsi geçen olumlu hücresel etkilerle hastalar kendilerini daha iyi hissedebil-
mektedir.
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Bitkisel Ekstraktların Hastalıklardan Koruyucu 
Özellikleri

    Bitki ekstraktı; bitkilerin uygun bir çözücü  
    içinde optimum ısıl koşullarda etkin maddele- 
    rin bitkiden ayrılması ve çözücü maddelerin  
    uzaklaştırılması ile elde edilir. Bu işlemde  
    yaklaşık bir ton bitkiden 10 - 30 litre özüt elde  
    edilir. Dolayısı ile organ ve organ sistemlerinde  
    yoğunlukları sayesinde hastalıkları ve iyileşme  
süreçlerini olumlu şekilde etkileyebilmektedirler. 

 Diğer bir deyişle; bilimsel araştırma ve gözlemlere dayalı bitkisel 
destek tedavileri; tümöral hastalıklarda organizmanın ihtiyaç duyduğu doğal 
maddeleri, gereksinimlere uygun olarak hedef organlara ulaştırmaktadır. 

 Diğer taraftan bilinen bir gerçek olarak; hayatlarının herhangi bir 
döneminde sürpriz bir şekilde kansere yakalandığını öğrenen hastaların ve 
yakınlarının manevi ve maddi problemleri göz önüne alınır ve düzgün giden 
yaşamlarının bir anda nasıl stresli bir döneme girdiği düşünülürse tümöral 
hastalıkların asıl boyutları ortaya çıkmaktadır. Basit bir mantık ile düşünülürse 
yukarıda anlatılan, yaşamsal açıdan çok ciddi ve stres dolu böyle bir durumla 
karşılaşmamak için neler yapılabilir sorusunun cevabına yönelmek doğru 
olacaktır. 

 Bilindiği gibi, vücudumuzda enfeksiyon ve tümöral hastalıklarla 
savaşan bir bağışıklık sistemimiz (immün sistem) bulunmaktadır. Oldukça 
kompleks bir yapıya sahip olan bu sistem ve elemanları vücutta bir enfeksiyon 
ve tümöral bir hastalık başlangıcını en erken haber alan bir yapıya sahiptir. 
Ancak, bazı faktörler vücudun bu önemli savunma mekanizmasını zayıf 
düşürebilirler. Önem sıraları yerine göre değişiklik göstermekle birlikte bu 
zayıflatıcı faktörler şöyle sıralanabilirler;
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Bitkisel Ektraktların Hastalıklardan Koruyucu 
Özellikleri

    gereksinim duyduğu besinleri almamak veya  
    alamamak olarak tarif edilebilir. Başlıcaları ise;  

    ler ve sebze ve meyvelerdeki birçok yaşamsal  

na, hücre dayanıklılığının azalmasına, hücrelerin çeşitli etmenlerden hasar 
görmelerine neden olmaktadır. Bozulan veya zayıflayan sistemlerin başında ise 
bağışıklık sistemi gelmektedir. 

    minin zayıflamasına, insanlarda hormon denge 
    sinin bozulmasına, otoimmün hastalıkların  
    oluşmasına, konsantrasyon ve hafıza zayıflığına  

    daki faydalı mikrop dengesinin bozulmasına,  
    böbrek hücrelerinde ve fonksiyonlarında bozul 
    maya ve obeziteye neden olmaktadır.

    mesi, gürültülü ortamlar, güneş ışınlarına fazla  

    ronik aletlerin çıkardığı radyasyon, başta diş  
    sağlığı olmak üzere genel hijyen kurallarına  
    uymama gibi olumsuz ve zararlı fiziksel  
    özellikler bu kategoriye girerler.   
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Bitkisel Ektraktların Hastalıklardan Koruyucu 
Özellikleri

 İşlem görerek elde edilen gıda maddelerine değinilirse; standartlara 
uymayan, bozuk veya toksik madde içeren, kaçak üretilen besin maddeleri, 
taşınma sırasında soğutma zincirinin kırılması ve açıkta satılan her tür gıda 
maddesi sağlığımız için ciddi tehditler oluşturur.

 Sağlıklı bir yaşam için saydığımız tüm bu olumsuz koşulları yaşamımız-
dan uzak tutmak durumundayız. Ancak bu her zaman mümkün olmamakla 
birlikte olumsuzlukların birkaç tanesinin bile bir arada olması ve sürekli hale 
gelmesi; başta bağışıklık sistemimiz olmak üzere, birçok organizmayı zayıflata-
caktır. Bunun sonucunda, başta enfeksiyon hastalıkları olmak üzere çeşitli 
kanser türlerinin oluşmasına davetiye çıkarmaktadır. Bu kırılma noktasında 
yapılabilecekler ise yukarıda saydığımız olumsuzluklardan mümkün olabildi-
ğince uzak durmak, periyodik sağlık kontrollerini zamanında yaptırmak ve 
sağlıklı yaşamın şartlarını yerine getirmektir. 

 Ancak günlük yaşam şartları gereği, ihtiyacımız olan doğal maddeleri 
zamanında ve yeterli miktarlarda almak mümkün olamamaktadır. Özellikle 
orta ve ileri yaşlarda artan hücre içi hasarlar, bahsi geçen maddeleri başta 
antioksidanlar, doğal antikanserojenler mineral ve vitaminler olmak üzere, 
almamızı gerektirir. Özellikle antioksidanlar; doku ve hücrelerdeki oksidasyon 
ürünleri olan ve kansere sebep olan serbest radikalleri vücuttan uzaklaştırarak, 
diğer taraftan doğal antikanserojenler de kanser koruması yaparak sağlıklı yaşa-
mamıza çok önemli katkılarda bulunurlar. 
 
 Bitkisel ekstraktlar veya bunların karışımları, gıda desteği olarak bahsi 
geçen maddeleri konsantre yani yoğun halde içerirler. Bu nedenle özellikle orta 
ve ileri yaş gruplarında uygun bitkisel ekstraktları periodik olarak tüketmek 
sağlıklı bir yaşam için gereklidir. Tüketim ve zamanlama için konunun uzmanı 
doktorlara danışabilirsiniz.
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Zerdeçal (Curcuma longa) Hakkında

    Familya: Zingiberaceae   
    Alm: Kurkuma, Gelbwurz(Sarı kök)
    Fra: Curcuma
    İng: Turmeric
    Curcuma Longa: Hint Safranı 
    (Indischer Safran, Turmeric)
    Türkçe: Hint Safranı, Safran Kökü, Zerdeçöp 

Hint Safranı (Curcuma longa): 

1 m boyunda, çok yıllık otsu bir bitkidir. Bir sap üzerinde 20 cm boyunda, sarı 
çiçeklerden oluşan spika çiçek durumu vardır. Oldukça büyük, boyuna damarlı, 
uçları sivrimsi yapraklara sahiptir. Kök yapısı zencefile benzer. Bu bitki 3000 
yıldan beri baharat olarak bilinmektedir. Çok eski zamanlardan beri boyama ve 
tıbbi amaçlı olarak bugünkü ismiyle kullanılmaktadır. 

Etken maddeleri:

Hint Safranı droğunun (Curcumae longae rhizoma) etken maddeleri:
Kurkuminoitler: Su buharı distilasyonunda uçmayan, alkolde çözünen disinna-
moilmetan türevleridir ve sarı boyar maddelerdir. %3-5 oranındadırlar. Başlıca-
ları; kurkumin (diferuloilmetan), monodesmetoksikurkumin ve bisdesmetoksi-
kurkumin şeklindedir. Alman İlaç Kodeksi’ne (DAC) göre; kurkumin üzerinden 
hesaplanan en az %2,5 disinnamoil türevleri içermelidir.

Polisakkaritler: İmmünolojik aktif maddelerden örneğin; bir arabinogalaktan 
türevi olan ukonan A bulunur.  

Hidroksitarçınasidi türevleri: Kafeik asit ve türevleri, ferulik asit başlıcalarıdır. 

Peptitler: Antioksidatif etkiye sahip bir peptit olan turmerin bulunur. 

Fenolik olmayan diarilheptanoitler: Alnuston başlıca bileşenidir. 
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(Curcuma longa) Curcumin

Kimyasal Bileşikleri

          

Bitkinin rizomları  % 5 oranında bir boyar madde taşır. Kurkuminoit  adı verilen ve 
diarilheptan türevi maddelerin bir karışımı olan bu boyanın  içinde en fazla miktarda
bulunan madde kurkumin  adı verilen ve diferuloylmetan yapısındaki bileşiktir. 
Bitkinin yine rizomlarında bulunan uçucu yağ ise çoğunlukla  seskiterpenler, 
seskiterpenketonlar ile monoter penleri taşır. Uçucu  yağın %25'ni zingiberen 
adı verilen bir seskiterpen yapısındaki bileşik oluşturur. Bitki %45 - 55 kadar
nişasta taşır.

Molekül yapısı

Uçucu Yağ %5
seskiterpen keton olarak % 65 ar-turmeron içerir.
% 25 zingiberen
felandren
sabinen
sineol
borneol içermektedir.

Pigment
Heptanoitler
Kurkumin
Demetoksikurkumin
Bisdemetoksikurkumin
Diasetil kurkumin - Diasetilbisdemotoksikurkumin
Turmerin - Turmerol
Metoksilat kurkumin içermektedir.
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(Curcuma longa) Curcumin

Curcumin Özellikleri

    Curcuminin antioksidan, antiinflamatuar,  
    antikanserojen, antiviral ve antifungal  etkileri  
    bulunmaktadır.     
    
    rcuminin insanlar için toksik  
    olmadığını göstermiştir. Curcimin inflamasyon- 
    da önemli bir rol oynamaktadır
    ler arasında bir sayı inhibe ederek antiinflama-
tuar aktivite ortaya koyar. Zerdeçal ameliyat sonrasında ortaya çıkan serbest 
iltihabi olayları indirger rgeyerek 
aterosklerozu önler. Zerdeçalda bulunan curcumin gastrik ülser ve dolayısı ile  

nin çoğalmasını 
engeller. Curcumin ağır metallerin toksisitesini azaltarak kadmiyum ve kurşun 
gibi ağır metallere bağlanabilir. Curcuminin bu özelliği beyindeki koruyucu 
etkisini ortaya koyar. Curcumin siklooksijenaz, 5-lipaksigenaz ve glutation 

reket eder.

 Zerdeçal yüzyıllardır; gıdalarda ve bitkinin tıbbi etkilerinden dolayı 
r

dünyaya kabul ettirmiştir. Zerdeçal güçlü bir antioksidandır. Ana etken madde 
olarak curcumin, C, E ve B-karoten içerir ruyucu 
ve erken yaşlanmayı önleyici özelliklerinden dolayı tercih edilmektedir
araştırmalarda yayınlanan zer relerinin 
büyümesini inhibe ettiğini göstermektedir. Ayrıca bursit, artrit ve sırt ağrısı 
gibi güçlü iltihabi olayların hafifletilmesine ve tedavisine yardımcıdır. 

 Zer
tedavisinde yer alır rdeçalın önemli bir özelliği de hücre 

re içinde kalmasını sağlamaktadır. 
r rogramlanmış hücre 

r
gelişimine engel teşkil eder.
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 Zerdeçal (Curcuma longa) Hakkında

 Etki ve Kullanılışı:

 Hint Safranı droğunun (Curcumae longae rhizoma) etki ve kullanılışı:
Halk tababetinde dahilen; abdominal hastalıklar, solunum yolu hastalıkları, 
bağırsak kurtlarına karşı, böbrek, mesane inflamasyonlarında, baş ağrıları, 
kolikler, adet görememe durumunda ve haricen; septik yaralar, ülserler, şiddetli 
kaşıntılarda kullanılır. Günümüzde bilimsel olarak kullanımında: kurkuminoit-
ler koleretik ve kolekinetik etkiden sorumludurlar. Kurkuminoitler ve uçucuyağ 
oldukça kuvvetli kolagog ve kolekinetiktir. Antiflojistik ve antibakteriyel etkiler-
den de sorumludurlar. Siklooksigenaz (COX) ve prostaglandin (PGE-2) sentezi-
ni engellerler (A. Koeberle, H. Northoff, O. Werz; 2009).  Bunun dışında intesti-
nal gram(+) bakterilerin çoğalmasını baskılarlar. Örneğin karaciğerde; toksin 
arındırıcı glutathion-S-transferaz enzimini uyarırlar. Bu sayede drog antihepato-
toksik ve hepatoprotektif etki gösterir. Antiviral etkisi de kanıtlanmıştır. HIV 
replikasyonunu inhibe eder. Buna ek olarak antioksidatif, antikanserojen ve 
antimutajendir. 

 Kurkuminoitlerin Co-karsinojenler üzerine tesir ederek karsinogenez ve 
tümör üretimini baskıladıkları kanıtlanmıştır. Droğun yüksek miktarda tüketil-
mesi kolon karsinom yüzdesini önemli oranda düşürür. Deneysel çalışmalar; 
kurkuminin antitümöral etkisini, Siklik Adenozin Monofosfat’a (c-AMP) bağlı 
proteinkinaz enzimini baskılayarak sitotoksisite gösterdiğini kanıtlamıştır. 
Böylece karsinojen maddelerin DNA üzerinde yığılmasını engellerler. Kanser 
hücreleri üzerindeki hücre ölümünü (apoptoz) teşvik ederler. Eğer baharat 
olarak gıda maddelerinde örneğin, ette kullanılırsa kurkumin kanserojen nitro-
zaminlerin oluşumunu engeller. 

 Kurkumin; antiaterosklerotik etkiye de sahiptir. Bu etki antioksidan 
maddelerine dayandırılır. Antihiperlipidemik, antitrombotik ve fibrin seviyesini 
düşürücü etkisi vardır. Patolojik lipid profilinde kolesterol, fosfolipit ve triglise-
rit seviyelerini düşürür. Zerdeçal nöroprotektiftir. Ancak ışığa hassasiyet 
(fotosensibilite) oluşturur. Bu nedenle kurkumin, ışık ile aktive olan ve fotodina-
mik tedavi için kullanılan bir ilaç olarak (fotosensitizer) sedef hastalığının 
(psoriasis) tedavisi için önerilmektedir.
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Curcumin Ekstresi Mucizesi

    Güney Asya kökenli yoğun sarı renkli bu  
    değerli bitki, zingiberaceae familyasından olup  
    eterik yağ ve kendisine yoğun sarı rengi veren  
    curcumin içerir. Geleneksel Hint bitkisel tıbbı  
    Ayurveda' da "kan temizleyici ve enerji verici"  
    olarak tanımlanan ve baharat olarak yaygın
    biçimde 4000 yıldır kullanılan bitki kökü  
    tozunun son yıllarda araştırmalarla insan  
sağlığı açısından çok önemli bir yere sahip olduğu anlaşılmıştır. 

 Zerdeçalın klasik olarak bilinen iyileştirici özellikleri, mide salgısı, 
bağırsak hareketleri ve safra asitlerinin karaciğerde yapımını arttırıcı etkileridir. 
Yapılan yeni bilimsel araştırmalar ile bahsedilen klasik iyileştirici nitelikleri 
yanında curcuminin özellikle bazı yaygın kanser türlerine karşı önemli tıbbi 
etkileri olduğu kanıtlanmıştır. Özellikle Hint Safranı denilen keskin sarı renkli 
curcumin pigmenti içeren zerdeçalın antikanserojen, antioksidatif ve iltihap 
geriletici (antiinflammatuar) etkinlik gösterdiği anlaşılmıştır. Ailevi adenomatöz 
polyposis (kalın bağırsakta polip oluşumu) hastası insanlarda yapılan klinik 
deneylerde Curcumin ile poliplerin %60 oranında azaldığı, geri kalan poliplerin 
ise %50 oranında küçüldüğü gözlemlenmiştir. Kalın bağırsak poliplerinin uzun 
vadede insanlarda klinik belirti vermemesi veya çok az vermesi, diğer taraftan 
kalın bağırsak poliplerinin kolon kanserine çok iyi bir zemin hazırladığı düşü-
nülürse, bu etkinin önemi kolayca anlaşılır. Mayıs 2012'de İngiliz araştırmacılar, 
ilerlemiş kolon kanseri hastalarında yapılan kemoterapiye ilaveten curcumin 
tedavisi yaparak, her iki tedavinin beraber yapıldığında çok iyi düzeyde sinerjik 
olarak etki gösterdiğini, bunun beklentilerin çok üzerinde gerçekleştiğini açıkla-
mışlardır. Meme kanserleri konusunda yapılan bir diğer araştırma, Amerikan 
Kanser Araştırma Kurumu'nun (AACR) 2-6 Nisan 2011' de yapılan 102. yıllık 
toplantısında açıklanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, invivo (canlı vücutta) 
yapılan araştırmalarda düşük dozlarda dahi curcumin, HER-2 geni etkisini 
vücuda verişinden 16-24 saat sonrasında %70 oranında düşürmüştür. Aynı araş-
tırmada curcuminin phospho-HER -2 ve total-HER-2 protein düzeylerinde de 
azalmalara neden olduğu gözlemlenmiştir. [ref.1] 
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Curcumin Ekstresi Mucizesi

    Amerikan Kanser Araştırmaları Kurumu' nun  
    2010 yılında yayınlanan - 2010;70;2445-2454 –  
    araştırma raporunda, curcuminin (curcuma  
    longa bitkisinin aktif maddesi) meme ve pankre 
    as kanserlerinde önemli ölçülerde tedavi edici  
    ve koruyucu rolü olduğu gösterilmiştir. 
    

 Araştırmanın özetlenmiş sonuçlarına göre; bir genetik faktör ailesi oluş-
turan STAT 3 transkripsiyon faktörü, insandaki kanser türlerinin birçoğunda 
gözlemlenmiştir. Normalde STAT 3 ailesi, vücutta hücreler bazında yaşamı 
devam ettirici, büyüme faktörü ve yeni damar oluşumunu teşvik etme gibi 
birçok görev üstlenmiştir. Ancak yapılan en yeni kanser araştırmaları, STAT 3 
genetik faktörlerinin fosforilasyon ve mutasyonlar sonucu vücut için yaşamsal 
olan normal (fizyojik) görevlerini, kanser dokusunda da (meme ve pankreas 
kanserleri) devam ettirdiklerini göstermiştir. Aynı araştırmacı bilim adamları 
grubu; STAT 3 deki bu anormal değişiklikleri bastırıcı ve önleyici olarak bilinen 
küçük molekülü FLLL 31 ve FLLL 32 isimli curcumin (zerdeçal) asıllı inhitibitör 
maddelerle "in vivo ve in vitro" olarak meme ve pankreas kanserlerinde tümör 
büyümesi, tümör damarlanması ve hayvan deneylerinde tümör dokusunda 
küçülme saptanmıştır. [ref.2] 

 Amerika Texas'taki Houston Üniversitesi'nde bilim adamları curcumin 
verilen deney hayvanlarında özellikle meme kanseri metastazlarının önlenme-
sinde ve ilaveten Paclitaxel ile tedavisi yapılanlarda ise bu etkinin çok daha 
güçlü olarak ortaya çıktığını gözlemlemişlerdir. Bazı yaygın klinik deneylerde 
curcuminin prostat kanserinde antikanserojen ve etkin koruyucu özelliği 
olduğu gösterilmiştir. [ref.3,4,5,6] 

 Zerdeçalın aktif komponenti olan curcuminin çeşitli ve etken antitümör 
aktiviteleri olduğu yeni yapılan birçok çalışma ile teyit edilmiştir. Akciğer 
kanseri üzerine yapılan bir çalışma, bu araştırmalar içinde dikkat çekicidir. Bu 
çalışmaya Tayvan Milli Üniversitesi (National Taiwan University ) Tıp Fakültesi 
dahiliye, klinik laboratuar bilimleri, bioteknoloji, temel tıp bilimleri ve 
Tayvan–Changhua'da Yeh Üniversitesi Moleküler Bioteknoloji Bilim Dalları’ 
ndan ilgili uzmanlar katılmışlardır. Çalışma, Amerikan Kanser Araştırmaları 
Derneği tarafından 2008 de yayınlamıştır. 
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Curcumin Ekstresi Mucizesi

    Bu çalışmada akciğer kanser hücrelerinin (CL  
    1-5) ve bunların metastazlarının curcumin  
    verilen hayvan deneklerindeki durumları  
    incelenmiştir. Bu çok kapsamlı ve ayrıntılı araş 
    tırmada curcuminin bir tümör baskılayıcı prote 
    in olan (HLJ1)' i aktive ederek insanda akciğer  
    adenokarsinom hücrelerinin göç etme, istila 
etme ve metastatik yayılma özelliklerini etkin olarak yavaşlatıcı ve bastırıcı 
nitelikte olduğu ortaya konulmuştur. 

 Çalışma in vivo ve in vitro yani; yaşayan organizma ve laboratuar şartla-
rında gerçekleştirilmiştir. [ref.7,8]
 
 Zerdeçalın kemik sağlığında da önemli rolü olduğu anlaşılmıştır. Curcu-
min, osteoklast aktivitesini azaltarak kemik dokudaki çözülmeyi (osteoporoz) 
azaltır. Ayrıca kadınlarda orta ve ileri yaşlarda estrojen azalması nedeni ile 
oluşan osteoporozu da önlemektedir. 

 Curcumin geleneksel uzak doğu tıbbında bağışıklık sistemini güçlendi-
rici etkisi ile de tanınmaktadır. Özellikle solunum yolu hastalıklarında bu etkisi 
ile süratli iyileşme sağlamaktadır. 

 Curcuminin biyoyararlanımı, "First Pass Effect" i nedeni ile ağızdan 
alındığında düşük düzeyde kalmaktadır. Bu etki azlığı, sindirim kanalından 
emilerek karaciğere gelen etken maddenin metabolize olarak etkisini yitirmesi 
ve bağırsaklardan metabolize olmadan atılması nedenleri ile oluşmaktadır. 
İmmu-nat firması tarafından geliştirilen yeni yöntem ile elde edilen zerdeçal 
ekstraktında bu etki ortadan kaldırılmıştır.
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Curcumin Ekstresi Mucizesi

Kolorektal Kanserler ve Curcuminin Antikanserojenik Özellikleri

    Curcumin: yüzyıllardan beri geleneksel hint  
    tıbbında antiinflamatuar ve antikanserojenik  
    özellikleri nedeni ile kullanılmaktadır. Birçok  
    araştırmacı grup tarafından curcuminin; arala 
    rında kolorektal kanserlerin bulunduğu çeşitli  
    kanser türlerinde iyi ve güvenilir bir tedavi 
edici olabileceği konusunda gelecek vaat eden araştırmalar yapılmıştır. 

 Bu araştırmalar hücre kültürleri, deney hayvanları ve insanlar üzerinde 
sürdürülmüştür. Yeni ve derinlemesine araştırmalar, curcuminin antikarsinoje-
nik özelliklerinin olası çoklu (multipl) moleküler hedeflere olan etkileri ile 
ortaya çıktığını göstermiştir. Bu hedef oluşumlardan biri, Nucleus Factor kappa 
B hücrelerinin aktive olmuş şekilleri, diğeri ise aktivatör protein 1, yani [ AP-1 ] 
dir. Protein yapısındaki bu ikili, hücrelerdeki önemli transkripsiyon (genetik 
yazılım) faktörleridir. Bu maddeler, hücre çoğalmasını, hücrelerin immün 
cevabını, hücre farklılaşmalarını, programlanmış (fizyolojik) hücre ölümü 
(apoptosis) olaylarını kontrol, regüle ederler ve bahsedildiği gibi curcuminin 
hedefi içindedirler. 

 Curcuminin bunun dışında; kanser gelişiminde (carcinogenesis) rol 
oynayan cyclooxygenase-2, metallopeptidazlar 2 ve 9, tümör necrosis factor ( 
TNF ) gibi bir çok kompleks hücre içi moleküler faaliyetleri olumlu yönde 
etkilediği ve regüle ettiği anlaşılmıştır.

 Curcuminin Kanserdeki Potansiyel Etkisi

 Kanser oluşumu (karsinogenez) çok karmaşık işlemler zinciri ve süreç 
olmakla birlikte ana hatları ile üç fazda gelişmektedir. Bunlar; başlangıç, yüksel-
me (artış) ve ilerleme dönemleridir. Birbiri ile çok yakın ilgili olan bu süreçler, 
normal bir hücrenin kanser hücresine transforme olması ( iniatiated cell) – 
(initiasyon fazı) bu hücreden öncü kanser hücresine geçiş preneoplastik hücre 
(promotion fazı) ve kanser hücresi oluşumu neoplastik hücre (progresyon fazı) 
şeklinde gelişir.
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 Curcumin Ekstresi Mucizesi

 Curcuminin Kanserdeki Potansiyel Etkisi
 
 Curcuminin bu süreçlerde belirli bölümlere etki ettiği araştırmalar 
sonucu anlaşılmıştır. Kanser oluşumunda iltihabi olgunun her üç fazda da rolü 
bulunmaktadır. Kanser: vücutta oksijenasyon sonucu oluşan serbest 
radikal-antioksidan dengesinin serbest radikaller lehine bozulduğu, oksidatif 
stres ve kronik iltihap olgusunun birlikte olduğu belirli bir zaman aralığı 
aşımında ortaya çıkar. 

 İltihap: kanser olgusunun başlangıcında olduğu gibi, transforme olmuş 
ilk kanser hücrelerinde çoğalma sinyallerini de iletir. İltihabi olayın tümörü 
başlatması ve bunu izleyen malign gelişmeler araştırılmış ve inflamasyon 
nedeni ile lökositlerin salgıladığı sitokinlerin, anjiogenik faktörlerin ve metallo-
peptidazların (mmp-9) kanser damarlanması, kanserli hücre çoğalması ve 
doku içi ve metastatik yayılımlarda destek rolü oynadıkları saptanmıştır. Bu 
detaylar iltihabın kanserin bahsi geçen üçlü gelişme fazında rol aldığını göster-
mektedir. Bunun yeterli kanıtı olarak da kanser dokusunda inflamasyon aracısı 
(medyatör) olarak rol alan aktivasyona uğramış NF kB ( Nuclear Factor kappa 
B) isimli transkripsiyon faktörlerinin bulunmasıdır.
  
 Kanser dokusu içinde aktivasyona uğramış NF kB, bahsi geçen asli 
görevlerinden olan hücre büyümesi ve gelişmesi işlevini, malign doku içinde de 
sürdürdüğü gibi, antikanser ilaçlara ve radyoterapiye direnç gelişmesi yönünde 
de icra eder. Bu nedenle kanser tedavisinde NF kB tartışmasız bir hedef haline 
gelmiştir [9]. 

 Curcuminin kanser tedavisindeki önemli rolü, NF kB yi etkili biçimde 
bastırıcı (inhibe edici) özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Bu işlem, çok karma-
şık yollardan hücre içi moleküler düzeyde meydana gelmektedir. Ayrıca spora-
dik kolon kanserleri ve adenomlarında cyclooxygenase enzimi (COX-2) yüksek 
oranlarda salgılanmakta olup, prostaglandin yapımında katalizör rol oynar. Bu 
maddenin fazla yapılımı, iltihabi olayları başlatır ve vücutta ağrılara ve kansere 
yol açabilen iltihabi gelişmelere sebep olur. COX-2 katalizörü; kanser dokusun-
da yoğun olarak bulunur ve kanser dokusunun gelişimini destekler. Bu nedenle; 
bu hastalarda COX-2 spesifik baskılayıcıları celebrex (celecoxib) ilave tedavi 
olarak verilmiş, ancak ciddi yan etkileri (sindirim sist. kanamaları, böbrek 
hasarı) nedeni ile problemler yaşanmıştır. 
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 Curcumin Ekstresi Mucizesi

 Curcuminin Kanserdeki Potansiyel Etkisi
 
 Curcuminin celecoxib yerine konabilecek toksisitesi ve yan etkileri 
olmayan mükemmel bir (COX-2) inhibitörü olduğu, kolon kanseri ve ailevi 
poliposis'te yüksek koruyucu ve tedavi edici etkileri bulunduğu anlaşılmıştır. 
[10, 11, 12]

 Kolon kanserlerinin özellikle batılı ülkelerde tüm kanser türleri arasında 
ön sıralarda bulunması, kanser araştırmacılarının dikkatini çekmektedir. Bu 
nedenle bitkisel, kimyasal korunma ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi ve 
önemli bir çok moleküler ve hücresel yolakların (pathway) araştırılması öncelik-
li olarak ele alınmaktadır.

 Bitkisel korunma ve tedavi araştırmalarında curcumin, çok yönlü etkile-
ri ile ön planda olup, insan deneylerinde anlamlı antikanserojen etkiye sahip 
olduğu ve 8000 mg'a kadar olan dozların insan vücudunda iyi tolere edildiği 
gözlenmiştir. Kan serumunda ölçülebilen curcumin değerleri araştırılmış ve 
hastalara 3 grupta günde 450, 1800 ve 3600 mg curcumin verilmiş ve ölçülebilen 
serum değerleri günde 3600 mg curcumin verilen grupta tespit edilmiştir. Stan-
dardize değerlerin bulunması için ayrıntılı çalışmalar gerekmekle birlikte ölçü-
len dozlardaki koruyucu ve tedavi edici etkiler, kolon kanserinde alınan sonuç-
lar, heyecan verici ve gelecek vaat eder niteliktedir.

 Curcumin (zerdeçal), Hindistan ve çevresindeki bölgelerde Latince adı 
Curcuma longa olan bitkinin toprak altı yumrularından elde edilen ve bölgesel 
yemeklerde yoğunlukla baharat olarak kullanılan bir üründür. Zerdeçalın ağrı 
ve iltihap giderici-geriletici etkileri nedeni ile kullanılması, yani bu etkilerinin 
bilinmesi ise M.Ö. 2000 yıllarına dayanır. Zerdeçal bileşenleri curcuminoidler 
diye bilinen curcumin, demethoxycurcumin ve bisdemethoxycurcumindir. Bu 
karışımın yetiştiği bölgeye ve türüne göre değişmekle birlikte orijinal rengi canlı 
sarı-portakal rengidir [7]. 

 Yapılan yeni akademik araştırmalar ışığında sonuç ve özet olarak curcu-
min antiinflamatuar, antimutajenik ve antikanser bir molekül olarak potansiyel 
bir kullanım alanına sahiptir. Bunun yanında antioksidan ve programlanmış 
hücre ölümünü (apoptosis) başlatıcı ve düzenleyici etkileriyle de öne çıkmakta-
dır. 
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 Curcumin Ekstresi Mucizesi
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 Curcumin Etki Alanları

 Curcuma Longa bitkisinin sarı pigment olarak bilinen curcumin etken 
kısmı uzun zaman önce fark edilmiştir. Zerdeçalın antiinflamasyon etkisi 
yüzyıllardır biliniyor ancak son 20 yıldır yapılan geniş araştırmalar neticesinde 
zerdeçalın bu etkisinin Curcumin’den ( diferuloylmetan ) kaynaklandığı 
belirtilmektedir. Bu etken maddenin inflamasyon ile ilişkili olan enzimleri, 
redoks durumlarını, adhezyon moleküllerini, protein kinazları, sitokinazları ve 
transkripsiyon faktörlerinin büyük çoğunluğunu düzenlediği gösterilmiştir. 
İnflamasyon işleyişinin; nörodejeneratif, kardiyovasküler, pulmoner ( akciğer ), 
metabolik, otoimmün ve neoplastik hastalıklar gibi birçok kronik hastalıkta 
başlıca rolü olduğu gösterilmiştir.

Türkçe
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 Curcumin Ekstraktı (Curcuma longa)

 Tıbbi Özellikleri ve Kullanım Alanları 
 
 Zerdeçal ekstraktı; Curcuma longa bitkisinin kurutulmuş kök tozların-
dan elde edilir. Hindistan, Çin ve bu ülkelerin yakın coğrafyasında yetişen bu 
tropikal bitki kökü, karakteristik sarı rengi ile AB ülkelerinde E100 kod numa-
ralı besin maddesi renklendiricisi olarak kullanılmaktadır. Yetiştiği bölgeler 
olan Hindistan ve Çin halk tababetinde 1000 yıldır hazım bozuklukları, 
(dispepsi), bağırsaklarda gaz birikimi, bağırsak spazmları, bağırsak parazitleri, 
böbrek ve idrar yolları ile mesane iltihapları, baş ağrıları, adet düzensizlikleri 
veya adet olamama, haricen ise iltihaplı yaralar, diabetik ülserler ve cilt allerji-
lerinde kullanılmıştır. 

 Son yıllarda özelllikle ABD’de yapılan çok kapsamlı bilimsel araştırma-
larda zerdeçalın üç önemli ve etkin özelliği olduğu gösterilmiş ve bunlar geniş 
anlamda bilim çevrelerinde kabul görmüştür. Bu özellikler; antiinflamatuar, 
antioksidan ve antikanserojenik özellikleridir. Etki mekaniği kesin olarak 
anlaşılmış bu özelliklere dayanılarak zerdeçal ekstraktının besin destek madde-
si olarak aşağıdaki hastalıklarda kullanılabileceği düşünülmektedir:

 Antiinflamatuar etki:

• İltihabi eklem hastalıkları ve bunlara bağlı ağrılar
• Dahili ve harici tüm iltihabi hastalık ve lezyonları 
• İltihabi hastalıklarda immun destek ve iyileşme sürecini kısaltma

 Antioksidan etki:

• Vücut hücrelerinde orta ve ileri yaşlarda, ayrıca kemoterapi tedavileri esnasın-
da biriken  serbest radikal denilen  zararlı oksidasyon ürünlerinin  vücuttan kısa 
sürede  atılmasını sağlayan güçlü antioksidan etki

• Antioksidan  etki  ile  serbest  radikallerin hücrede oluşturduğu oksidatif 
stresin kanser oluşumundaki rolü yok edilerek olası kanser tetiklenmelerinden 
korunma
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 Curcumin Ekstraktı (Curcuma longa)

 Antikarsinojenik etki :

• Antikarsinojenik aktivite  ile  önemli kanser türleri olan yemek borusu, 
mide, karaciğer, pankreas gibi üst gastrointestinal kanserler, kolon ve rektum 
kanserleri ile kanser gelişimini etkileyen bağırsak polipleri gibi alt gastrointes-
tinal sistem hastalıklarında.

• Beyin, akciğer, yumurtalık, prostat kanserleri gibi soliter kanserler ve 
anılan kanser türlerinin metastazlarında.

 Hücre metabolizması düzenleyici etki :

• Yeni  klinik  deneylerle  gösterilmiş  olan osteoklastik aktiviteyi azaltma 
etkisi ile kemik doku çözülmelerini önler. Böylelikle; osteoporozda kullanım 
alanı bulmuştur.

• Beyin  hücre  metabolizmasına  olan  düzenleyici  etkileri  ile demans 
ve Alzheimer’de, hafıza bozukluklarında kullanılabilir.

Yeni yapılan çok kapsamlı bilimsel araştırmalar, zerdeçalın çok önemli  özellik-
lerini  ortaya koymuştur. Bu özellikler; geniş anlamda bilim çevrelerinde de 
kabul görmüştür.

 Antikarsinojenik aktivite içeriğinde :

Beyin Cerrahisinde: Beyin tümörleri post op. (ameliyat sonrası) dönemlerinde 
veya non-rezektabl tümörlerin dahili tedavisinde. 

Gögüs Cerrahisinde: Akciğer kanserleri post op. (ameliyat sonrası) dönem veya 
non-rezektabl (cerrahi olarak çıkarılamayan) tümörlerin dahili tedavisinde.

Genel Cerrahide: Meme kanserleri post op. dönem dahili tedavisinde, ayrıca 
özofagus, mide, karaciğer, pankreas ve özellikle kalın bağırsak polip ve kanser-
lerinin amelityat sonrası tedavilerinde veya non-rezektabl tümörlerin dahili 
tedavilerinde.
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 Curcumin Ekstraktı (Curcuma longa)

Üroloji: Prostat, idrar yolları ve mesane kanserlerinde post op. dönem tedavile-
ri veya non-rezektabl tümörlerin dahili tedavilerinde kullanılmaktadır.
Jinekoloji: Cervix ve over kanserlerinin post op. dönem tedavileri veya 
non-rezektabl ve metastatik kanserlerin dahili tedavilerinde kullanılmaktadır.
Dermatoloji: Kronik gidişli cilt hastalıkları egzama ve psoriasiste dahili ve 
harici kullanım şeklinde, ayrıca allerji önleyici ve tedavi edici nitelikler ile 
kullanılmaktadır.
Romatoloji: Güçlü antioksidan ve antiinflamatuar etki ile dejeneratif ve ağrılı 
eklem ve yumuşak doku hastalıklarında yan etki problemi olmadan kullanıla-
bilir.
 Fitoterapinin en önemli elemanlarından olan zerdeçal; içeriğindeki 
etken madde olan curcuminoidlerin yukarıda anılan kullanım alanları ile ve 
antikanserojen, antiinflamatuar ve antioksidan özellikleri ile mükemmel bir 
kanser koruyucu olduğu da bilinmelidir. Yapılan araştırmalar yüksek dozlarda 
dahi toksisitesinin son derece düşük olduğunu ve bilinen hiç bir yan etki 
olmadığını göstermiştir.

Kullanım şekli ve dozu: Toksisitesinin yok denilecek kadar az olması, doz ayar-
lamada rahatlık sağlamaktadır. Yapılan 2.faz klinik araştırmalarda erişkin mini-
mum dozu 3600 mg/gün, maksimum kullanım dozu da 8000 mg/gün olarak 
saptanmış olup, bu doz aralığında toksisite saptanmamıştır. 5 yaşından küçük 
çocuklarda ve 5-12 yaş arası çocuklarda kullanım dozu için uzman doktora danı-
şılmalıdır. Erişkin dozu 2 veya 3’e bölünerek verilebilir.

Uyarılar/önlemler: Doktora danışılmadan kullanılmamalıdır. Zerdeçal ekstrak-
tının safra salgısını ve bağırsak hareketlerini arttırıcı etkileri vardır. Bu nedenle 
dışkılama sayısında artma ve dışkı yumuşaması görülebilir. Duyarlı kimselerde 
hafif mide yanması veya ekşimesi olabilir. Kan sulandırıcı ilaç alanlarda doktor 
izni ve kontrolü gereklidir.

Kullanılmaması gereken durumlar: Curcumin (zerdeçal) yüksek duyarlılık 
durumunda kullanılmamalıdır. Tıkanma yapmış safra yolları tümörleri veya 
safra yolu taşlarında kullanılmamalıdır. Hamileler ve emziren annelerde yeterli 
bilgi birikimi olmadığı için kullanılması önerilmemektedir.
              
       Dr. Ünal VURAL 
               Gen. Cer. Uzm. 

22



2323



24

P53 GENİ VE KANSER TEDAVİSİNDEKİ ROLÜ
P53 GEN AKTİVİTASYONU

-Yapılan kanser araştırmalarında insanlardaki tümörlerin %65 inde P53 geninin 
mutasyona (gen değişimi) uğradığı ve görev yapamadığı saptanmış ve dolayısı ile 
P53 tahribatı ve kaybının kanser oluşumunda kritik bir öneme sahip olduğu anlaşıl-
mıştır. Bu nedenle P53, 1979 yılında keşfedilip 1993 yılında "YILIN MOLEKÜLÜ" 
seçilmiştir. Bu gen, insanda 17.kromozomda bulunur. Hücre yaşam döngüsü 
(cellcycle) çok karışık ve kompleks olaylar zinciridir. Bu döngünün düzenlenmesin-
deki hatalar hücre bölünmesinin (çoğalmasının) kontrolünün bozulmasına sebep 
olur. Diğer bir deyişle hücre döngüsünün kontrol noktalarındaki başkalaşım ve 
değişimler kanser oluşumunu tetikleyebilir. 

Kanser oluşumunun ilk adımı, DNA nın hasar görmesidir. DNA hasarları çeşitli 
şekillerde ve mekanizmalarla onarılır. Bu olaylar zincirini kısaca özetlersek, DNA 
hasarı olan hücre çekirdeğinde P53 geni aktive olur. Bu, tamir edici gendir. Hücrenin 
içinde bulunduğu faza göre P53 tarafından hasar tamiri amacı ile baskılayıcı bir gen 
olan P21 tarafından hasarlı hücre yaşam döngüsü durdurulur. Hasarlı gen, tamir 
edilir ve yaşam döngüsü tekrar başlatılır. Eğer gen tamiri mümkün olamıyorsa Bax 
isimli bir proapoptotik etkili protein P53 geni tarafından aktive edilerek hücreyi G1 
adı verilen mitotik çoğalma fazında hapsederek hasarlı hücrenin ölümünü sağlar. 

Bu özetlenmiş açıklamalardan da anlaşılabileceği gibi P53 hücre döngüsüne çok 
yönlü olarak etkili olup, çok çeşitli mekanizmalarda hücreyi ve dolayısı ile organları 
ve vücudumuzu kanserden koruyan gendir. Bu nedenle bu genin de sağlıklı olması, 
korunması ve güçlendirilmesi gerekir. 

     Curcuma Longa (curcumin) çok yönlü özellik- 
     leri olan güçlü bir biyoaktif bileşendir. Anti 
     kanserojen, antiinflamatuar, antioksidan  

     özellikleri yanında iltihap yapıcı sitotokinleri,  
     kanserojen enzimleri ve kinazları, reseptörleri  
     baskılayıcı rol oynadığı gibi, son araştırmalar  
     da curcumin genom yapısını anlamlı ölçüde  
     güçlendirdiği, böylece DNA nın ve onun 
     parçacıkları olan genlerin yapısal ve fonksiyo- 
     nel aktivitesinin korunmasını sağladığı anlaşı- 
     lmıştır.
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KANSER - P53 - CURCUMİN İLİŞKİSİ

-

Kanser araştırmalarına harcanan zaman ve finansal kaynaklar birçok araştırmanın 
önüne geçmektedir. Buna rağmen son 50 yıl içerisinde net bir çözüm bulunamamıştır. 
Fakat bazı kanser türlerinin erken evrelerinde yenilenen kemoterapik ilaçlar ve tıbbi 
cihazlar konusunda mesafe alınmıştır. Son yıllarda nano teknoloji ve genler üzerine 
yapılan çalışmalar geleceğe umutla bakılabilmesine yol açmıştır. Bir şeylerin çözümü-
nün hala bulunamayışı bugün itibarı ile hala her şeyin bilinmemesi yada keşfedile-
meyişi ile orantılıdır. Çözüm var ve çok yakınımızda duruyor olabilir. Ancak ya 
henüz göremedik yada bazılarımız görmek istemiyoruz. Mevcut tıbbın kanser tedavi 
sürecine artık halkta katıldı ve kendi araştırmaları ile hastalıklarına alternatif çözüm 
arayışlarına girdiler. Dünya genelinde kanser hastalarının önemli bir çoğunluğu 
geleneksel yöntemler ile çözüm sürecini desteklemeye çalışıyorlar. Hatta bilerek ya 
da tesadüfi bazı kanser hastaları hayret verici sonuçlar elde edebiliyorlar. Demek ki 
bu alan yabana atılmamalı hatta daha ciddi çalışmalar ile genişletilmeli. Dünya 
araştırma sonuçlarına göre aslında keşif niteliğinde bazı sonuçlara ulaşıldı fakat şu 
veya bu sebepler bahane edilerek üzerine gidilmemiş ya da üstü kapatılmış olabilir. 
Bu çalışmaların birçoğu Faz I – faz II boyutunda bırakılmış olmasına rağmen yinede 
bir çok tıp dergilerinde makaleler ve araştırma sonuçları olarak yerini almıştır.

Son yıllarda araştırmalar P53 gen aktivitasyonu ve curcumin ile ilişkisi üzerine 
yoğunlaşmıştır.

P53 geni günümüz itibari ile oksidatif stres ve enfeksiyonel oluşumlar karşısında 
hücre bazında yeteri kadar koruma kalkanı oluşturamıyor. Mevcut P53 oranları 
birkaç yüzyıl önce dahi bu şekli ile yeterli olabilirken gelişen teknoloji, çevresel 
faktörler, kimyasal ve mutasyona uğramış birçok virüs ve mikrop karşısında yetersiz 
kalmaktadır. Kısacası kanser oluşumuna sebebiyet verdiğini düşündüğümüz tüm 
faktörler buz dağının görünen kısmıdır. Temelde yatan gerçek ise P53 geninin günü-
müz şartları karşısında savunma gücünün yetersizliğidir.

TEDAVİDE GEN FAKTÖRÜ : P53 GENİ NEDİR?

• P53 yada diğer adıyla tümör protein 53  ( TP53) bir çok organizmada kanseri 
baskılamak için çok önemli bir proteindir.  

• Hücre döngüsünü düzenleyen bir transkripsiyon faktörüdür.

• DNA zarar gördüğünde DNA tamir proteinlerini harekete geçirir. Sağlam hücreleri 
koruma altına alır. DNA tamir edilemeyecek kadar hasar gördüğünde 
(kanserleştiğinde) Apoptozu (programlaştırılmış hücre ölümünü) başlatır. 

• İnsan bedeninde hemen her yerin de bir şekilde mikro, yani hücresel bazda kanser-
leşme başlamış ise ilk silah P53 dür. 
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-

• Kanser savaşçısı olan P53 proteini kanserli hücrenin agresif büyümesi ve çoklu 
metastazlarında yeterli olmadığı gibi inaktif duruma düşmektedir. Yani pasifleşmek-
tedir.
 
• İnsan bedeninde günde ortalama 300-400 kanser hücresi oluşabilmekte. Hatta 
yaşamları içerisinde farkında olmadan bir ya da birkaç kez kansere yakalanıp iyileşe-
bilmektedirler. İşte bu sonucu sağlayan P53 genidir. 

• Çevresel faktörler değişmeden önce hayatımızda kimyasallar Petro kimya ürünleri, 
radyasyon, GDO, zirai ilaçlar vb. bir çok kanserojen girmeden önce P53 geni kudret-
liyken bu kadar olumsuz ve kansere yatkınlık yaratan sebeplerden sonra kendisinden 
beklenen başarıyı tam olarak sağlayamamaktadır. 
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P53 GENİNİN AVANTAJLARI:

-

İnsan bedeninde bir çok organ ve her organda değişen kanser hücreleri gelişebilir. 
Bu da farklı organlar ve farklı proteinler içermelerinden kaynaklanır. Bir organda işe 
yarayan kemoterapi ilaçları başka bir organda işe yaramayabilmektedir. Demek ki 
hiçbir kemoterapi ilacı tüm kanserler için kullanılmıyor. 

Oysa P53  organizmada oluşabilen tüm kanserler üzerinde etki gösterebiliyor. Bunun 
sebebini programında DNA yı hasara karşı korumak olarak düşünebiliriz. 
Eğer tümör protein (TP53) adlı geni kopyalayıp insan bedenine verebilmenin yolu 
açılmış olsa idi hemen, hemen  tüm kanser türleri üzerinde muazzam bir sonuç 
alınabilirdi. 

Hatta dünya da hiç kimsenin kansere yakalanmaması gibi bir sonuçla da karşılaşıla-
bilirdi. Madem buraya kadar bu kadar bilgiye ulaşabilmişken araştırmalar hangi 
yöne doğru genişletilmelidir.
 
P53 GENİ VE CURCUMİN İLİŞKİSİ:

P53 proteinin sağlam hücreleri koruyarak kanserli hücreleri yok etmek gibi bir görevi 
var ve yeterli olamıyor ise insan bedeninde P53 gibi davranabilen ve onun amaçlarını 
yerine getirebilen bir maddeye ihtiyaç duyulmaktadır. 
Curcuma longa bitki kökü rizomunda bulunan curcumin etkin maddesi klinik ve 
laboratuar araştırma sonuçlarına göre tamda istenen sonuçları ortaya koymaktadır. 
Bitki kökünden elde edilen bu madde hemen hemen tüm kanser türlerinde işe 
yararlılık göstermiştir. 
Dünya genelinde 5000 araştırma sonucu bu gelişmeyi doğrulamaktadır.
Curcuma longa ekstresi olarak sıvı ve içilebilir formda üretilebilmiştir. Faz3 - A2 adlı 
özel bir yöntem ile defa pik seviyede güçlü ve sonuç verici yönleri ile bazı onkologla-
rın reçetelerine girmiş ve sınırlı sayıda eczaneye verilebilmiştir. 
Bazı otoriteler bu maddenin hap, kapsül, vb formları üzerinde durmuşsa da yeteri ka-  

. Avrupa da intravenöz yani damar içi uygulama için çalış-
malar yapıldıysa da damar içerisine tortu birikimi ve tıkanmalar gerçekleştiğinden bu 
modelde tartışma konusudur. Curcumin solüsyon olarak kullanımı en sağlıklı ve so-
nuç veren model olarak kabul edilmiştir. Yani kısacası bu madde bir gıda ürünü gibi 
bu formu ile kullanılmak durumundadır. Gerek ağız- boğaz kanserleri, Akciğer kan-
seri, mide kanseri, meme kanseri, beyin tümörleri, pankreas-prostat-larenks kanserleri, 
lösemi ve lenfomalar, kolon kanseri ve diğer kanserler olmak üzere emilebilir özelliği 
ön planda olmalıdır. Ancak deri kanserleri ve malign melanomlar da harici tampon 
olarak da kullanılabilme özelliğine sahiptir. 
Curcumin solüsyon yalnızca P53 proteinin görevi olan kanserli hücrelerin öldürülme-
sinde rol oynamaktadır. Kronik iltihaplanmalarda, kanser hücrelerinin ortaya çıkarak 
gelişmesine neden olan COX2 enzimini baskılamaktadır. Bu özelliği ile tüm enfeksi-
yonel hastalıklarda ve ağrılarda son derece başarılıdır.

dar başarı sağlanamamıştır
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-
Curcumin’in aktif ettiği ve baskıladığı gen tablosu Almanya tarafından yapılmış 
araştırma sonuçlarıdır. Birçok hastalığın oluşmaması için bazı genlerin ve enzimlerin 
baskılanması yani pasif kalması hastalıkların tedavi edilebilmesi için de bazı genlerin 
ve enzimlerin aktif edilmesi gerekmektedir. Bu şemada kanser hücreleri üzerinde 
Apoptosis (Hücre ölümünü) gerçekleştiren ve kanser hücreleri ile savaşan P53 geni 
curcumin tarafından aktif edilebildiği yönündedir.  
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CURCUMİN VE KANSER KEMOTERAPİSİ

-

Çok sayıda araştırma sonucu Curcuminin kanser hücrelerinin ölüm hızını arttırdığı 
ve tümör hücrelerinin bölünmesini durdurduğu bilinmektedir. Ayrıca curcuminin 
radyoterapinin etkisini arttırmak suretiyle tedaviden daha hızlı sonuç alınmasını 
sağladığı tespit edilmiştir. Son yıllarda curcuminin kanser tedavisinde yaygın olarak 
kullanılan radyasyon veya kemoterapik ajanların etkinliğini arttırmada ve tedaviden 
kaynaklanan normal doku hasarını önlemede etkili olduğunu gösteren pek çok 
çalışma yayınlanmıştır.  
Curcumin kemoterapik ajanlar ile bir sinerji oluşturmaktadır. Curcumin destekli 
kemoterapi gören çok sayıda kanser hastasında hızlı iyileşmeler ve bugüne kadar 
izlenen en iyi sonuçlar dikkat çekmektedir. Bu uygulama kanser hücrelerine iki ayrı 
prensipten iki ayrı yol ile müdahale anlamına geliyor ki, bu da sinerjik etkilerde 2+2 
nin 4 etmediği anlamına gelebiliyor. Curcuminin kemoterapi ile birlikte uygulanma-
sında çok önemli bir sonuç daha ortaya çıkıyor ki, belki tedavi sürecini hızlandıran 
faktör olarak değerlendirilebilir. 
Curcuminin zararlı kimyasallar ve vücutta bulunan toksinler ile savaşıyor, antien-

Üst üste uygulanan kemoterapik ilaçların toksik birikimin önüne geçiyor. Curcumin 
ile birlikte kemoterapi gören hastaların kan tablolarının bozulmadığı, karaciğer 
enzimlerinin hasar görmediği ve en önemlisi enfeksiyonel alt yapının oluşmadığı 
dikkat çekiyor. 
Diğer yönden kanser tedavisinde amaç kanser hücrelerinin öldürülmesi yönündedir. 
Kanser hücre yapısının sağlam hücrelere oranla 20 kat daha dirençli ve güçlü olduğu 
düşünüldüğünde kemoterapik ajanların bu direnci kırmasında curcumin önemli bir 
rol oynamaktadır. Kanser hücreleri kemoterapik ilaçların çeşitliliğine göre ve kanser 
hücresi farklılıklarına göre ilaç seçebilir, her kemoterapi ilacına standart olumlu 
yanıtlar vermeyebilir. 
Ayrıca curcumin için böyle bir olasılık tespit edilememiştir. Aynı zamanda şelatör 
özelliği dolayısıyla hemen hemen her kanser hücresi üzerinde bir şekilde etki göste-
rebilmekte ve direncini zayıflatabilmektedir. Curcuminin bu özelliği P53 proteinini 
aktif etmesi ve kanserli hücreler üzerinde P53 etkisi göstermesi yönündedeğerlendi-
rilmiştir. Curcuminin farklı tümörler üzerinde çok çeşitli mekanizmalarla 
anti-karsinojenik etki gösterdiği bildirilmiştir. İnflamasyonu, hücre proliferasyonunu, 
bazı onkogenleri, tümör implantasyonunu ve karsinojenlerin biyotransformasyonu-
nu, transkripsiyon NF-kB ve COX2 enzimini baskıladığı, buna karşılık, 
glutatyon-s-transferaz (GST) enzimini aktive ettiği çeşitli çalışmalar ile ortaya konul-
muştur. 
Sonuçlar curcuminin hücre proliferasyon alanında belirgin bir azalmaya, buna karşın 
apoptozda anlamlı olarak artışa neden olduğu gösterilmiştir. Ayrıca mikrodamar 
yorgunluğunda da anlamlı düzeyde azalma tespit edilmiştir. Devam eden çalışmalar-
da curcuminin, prostat kanser gelişimini inhibe ettiği, hormon dirençli durumda bu 
kanserin gelişimini önlemede güçlü bir terapotik anti-kanser ajan olduğu ileri sürül-
müştür.

flamatuar özelliği sayesinde detoksifikasyon gerçekleştiriyor. 
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Curcumin intravasküler,

Curcumin IV(damar içi) uygulanabilmesi için etken maddelerin izolesi, steril olabil-
mesi ve kan serumunda eriyebilir nitelikler taşıması gerekir. Ayrıca bu maddenin 
kanda bulunan protein yapıları ile eşleşebilmesi ve bağlanabilmesi beklenmelidir. 
Kanser kemoterapisi ilaçları zehir türevi maddeler olduğundan direkt etki gösterebi-
lirler oysa curcumin zehirli bir madde içermez, gariptir ki bitkiler içerisinde hiç 
toksik olmayan bir özelliği de vardır. Deri kanserinde haricen uygulandığında 
oldukça başarılı sonuçlar verebiliyor. Böyle benzer sonucu bir de zakkum çiçeğinin 
lapası verebilir. Nedeni zakkumun zehirli bir bitki oluşu, bir çiçeği bile insanı öldüre-
bilecek kadar zehirlidir. Deri kanseri hücreleri üzerinde bu zehir etkisi ile işe yarıyor. 
Ancak curcumin zehirli değildir. Buna rağmen hangi mekanizma ile bu etkiyi ortaya 
koyabiliyor…

Curcumin ekstresi sıvı olarak tüketildiğinde ağız kanseri özafagus kanseri, mide 
kanseri ve kolon kanserleri üzerinde 24 saat içerisinde etki başlatacak kadar kabiliyet-
li. Bu etkilerinden dolayı ilk çıkartılabilecek sonuç kanser hücreleri üzerinde P53 geni 
gibi davranması ve kanserli hücreleri apoptozis ( hücre ölümü) ne yönlendirmesidir. 

Curcuminin Gastrointestinal sistem tümörleri üzerindeki etkileri %100 sonuç vereci 
olarak değerlendirilmiştir. Curcuminin hap, kapsül ve benzeri formlarının mide yada 
bağırsaklarda hangi aşamada çözüldüğü, emilebildiği ve işe yararlılık yüzdesi 
şaibelidir. Bu şaibe IV (damar içi) uygulamalarında da karşınıza çıkacaktır. Önemli 
birçok etken maddesinden arındırılmış ve damar içi uygulamaya uygun hale getiril-
miş olan curcumin, bir defa en başında GİS tümörleri üzerindeki etkisinden uzaklaşa-
caktır. Damar içi curcumin uygulaması spesifik hedefler üzerine düşünülebilir. 
Örneğin lenfoma, lösemi, beyin tümörü, gibi… 

Curcumin ekstresi sindirim sistemi üzerinden verildiğinde tüm kanserli organlarda 
ve hücrelerde işe yararlılık gösterecektir. Çünkü sistem tarafından metabolize olmuş 
ve programlanmıştır. Günlük 8000 mg düzeyinde curcumin uygulaması dünya 
genelinde hem olumlu sonuçlar vermiş hem de toksisite ile karşılaşılmamıştır. 

Aslında mesele basit olmakla birlikte çabalar bu maddeye zoraki ilaç görüntüsü 
kazandırma adına yapılmaktadır. Zaman gösterecek ki birçok farklı çalışmalardan 
sonra Curcumin ekstresi yalnızca oral yol ile tüketildiğinde üst düzey biyo yararlılık 
gösterecektir.  
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Zerdeçal Ekstresi Hangi Hastalıkların Tedavisinde Araştırıldı ? 

     Zerdeçalın 3000 yıl öncesinden şifa  
     sağladığı hastalıklar biliniyordu. Son  
     yüzyılda dünya genelinde dikkat çekme- 
     ye başlaması ile klinik ve laboratuar  
     çalışmaları yoğunluk kazanmıştır.  
     Zerdeçal hakkında günümüze kadar  
     yaklaşık 5000 bilimsel çalışma yayınlan- 
     mıştır. Sonuçlara göre bu karizmatik  
     bitkinin üzerine gidileceği ve daha çok  
     araştırma yapılacağı kaçınılmazdır. Her  
     geçen gün araştırmacılar curcuminin  
     insan sağlığı üzerindeki genel koruyucu  
     ve tedavi edici yönünü ortaya çıkarmak- 
     tadır. Bilimsel araştırmalar neticesinde  
     curcuminin aşağıdaki hastalıklar üzerine  
     olumlu sonuçları alınmış ve yayınlan- 
     mıştır; 

Kanser türleri   Enfeksiyon               Kolesterol    
Akciğer Kanseri   Damar Tıkanıklığı            Mide Kolon Ülser– Polipleri
Gırtlak Kanseri    Diyabet                Katarakt
Meme Kanseri   Alzheimer  Bağışıklık Sistemi Zayıflığı  
Beyin Tümörü   MS   Felç
Prostat Kanseri   Karaciğer Sirozu  Hepatitler   
Karaciğer Kanseri  HIV – AIDS  Oksidatif Stres  
Deri Kanseri   Kemik Erimesi  Akciğer Fibrozisi   
Pankreas Kanseri   Romatoid  Artrit  Safra Salgısı Arttırıcı   
Kolon Kanseri   Helicobacter Pylori Alerji
Mide Kanseri    Crohn Hastalığı  Sperm Eksikliği
Maling Melanom   Çölyak Hastalığı
Lösemi                 Kemoterapi uygulama süreci
Yumuşak Doku Tümörü

Araştırmacılar Behçet ve Sedef hastalığında da yüksek oranda etkili olabileceğini düşünüyor.

     

ve radyoterapi
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Curcumin Ekstresi Araştırma Sonuçları

Zerdeçal' ın Etken Maddesi Curcumin Araştırmaları; Prostat Kanseri, Alzhei-
mer, Kemoterapi, Kanser Metastazları, Diabet, Ülser, Hepatit B, Enfeksiyon 
Hastalıkları, Antimikrobiyal, Sperm, Katarakt, Stres ve Safra sorunları için 
yapılan akademik çalışmalar...

Kurkumin ve Kanser; Asırlık bitkinin canlı hücreler ve yaşlılarda kanserle savaşı

  Çeşitli iltihapların tedavisinde yüzyıllardır kullanılan   
  zerdeçaldan elde edilen kurkuminin üzerinde yapılan bilimsel  
  çalışmalar neticelenmektedir. Kurkuminin hücre yapısının  
  düzenlenmesine yardımcı olarak; hücre parçalanmasını engelle- 
  mesi ve negatif hücre sinyallerine engel olması nedeni ile 
metastaza karşı olumlu etkileri klinik çalışmalarda gösterilmiştir.
Kurkumin aktivitesinin Lösemi-lenfoma, gastrointestinal sistemi kanserleri, 
genitoüriner sistem kanserleri, meme kanseri, over kanseri, baş-boyun kanser-
leri, akciğer kanseri, malign melanom, nörolojik kanserlerde etkili olduğu 
çalışmalarda ortaya çıkarılmıştır.
 Preatha Anand.,Chitra Sundorom.,Sonio Jhuroni.,Ajaikumar B.,Bharat B.Aggarwal,in cancer 
letters. 2008,vol;267 (1)

Egzotik bir baharat olan kurkuminde antikanser drog etkisi

  Geleneksel   kemoterapi  yan  etkilerinin  bitkilerdeki   bazı    
  fitokimyasallar tarafından   önlenebileceği   bu   çalışmalarda    
  gösterilmiştir.  Faz  1  klinik çalışmalarında  zerdeçaldan elde  
  edilen kurkuminin gelecek  için  faydalı ve güvenli  olduğu,   
  özellikle  hücre  döngüsünün  bozulduğu  kanser türlerinde 
önemli iyileştirici rol oynadığı saptanmıştır. Bu faz çalışmalarında  kurkumin 
insanlarda oluşan çeşitli hastalıklara karşı teröpatik etki (iyileştirici tedavi) 
göstermiştir. Kanser, kardiyovaskuler hastalıklar, diyabet, artrit ve nörolojik 
hastalıklarda kurkuminin çok yararlı olduğu saptanmıştır. Kurkumin gastroin-
testinal sistem ve kolerektal kanserlerde ölüm oranını çok fazla düşürmüştür.
Gaurısankar Sa.,Tanya Das.,Shuvamay Bonerjee.,Division of Molekuler Medicine,Bose İnstıtute 
Ameen Journal Medicine Sciences,2010,vol;3
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Kurkumin ve türevlerini Alzheimer aktivitesi

Beta-amiloid ile indüklenen oksidatif stres; Alzheimer hastalığındaki nöronal 
hücre ölümünün güçlü bir nedenidir. Zerdeçal içerdiği üç farklı kurkumin 
analoğunun antioksidan aktivitesi ile hücreleri beta-amiloid etkisinden koruya-
rak Alzheimer hastalığının önlenmesinde yararlı olarak kullanılabileceği 
açıklanmıştır.
Kım D.,Park S.,Kım J., Neuroscience Letters, 2001,303;57-61

Curcuma longa ekstresinin antioksidan, antiinflamatuar, hipoglise-
mik ve lipit düşürücü etkilerinin araştırılması

  Bu çalışmada curcumin ekstresinin antiinflamatuar, antioksidan,  
  hipoglisemik ve lipit düşürücü etkileri araştırılmıştır. Yüksek  
  yağ diyeti ile indüklenmiş canlı denekler iki gruba ayrılmış  
  ve bu gruplardan birine saptanmış dozlarda ekstre verilmiştir.  
  Ekstre verilen grupta zerdeçalın antioksidan aktivitesinden 
kaynaklanan yüksek radikal süpürücü etkisi ile LDL’ nin oksidasyonuna ve 
fruktozun neden olduğu glukasyona karşı güçlü bir inhibitör etki göstermiştir. 
Sonuç olarak zerdeçal ekstresinin kuvvetli antioksidan aktivitesi sayesinde 
glukasyonu önlediği, LDL’ yi düşürdüğü dolayısıyla atheroskleroz riskini 
azalttığı açıklanmıştır.
S. Kubra.,I.Rattah.,Rao L.,Jagon Mohan., 'Journal of food science' Aug 2010 vol 75 

 

Kurkumin ve kurkuminoit üzerinde antioksidan etki çalışmaları

  Doğal bir polifenol olan kurkumin antioksidan etkileri insan  
  kırmızı kan hücreleri ve membranlarında test edilmiştir. Sonuç  
  olarak kurkuminin oksidatif hasarı engeleyerek yarar sağladığı  
  gözlemlenmiştir.
Grinberg L.N., Shalev O.,Tonnesen H.H.,Rachmilewitz E.A., 'İnternational Journal of Pharmaceu-
tics ' 1996,132; 251-257
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Kurkuminin antioksidan ve antitümör etkilerinin araştırılması

  Zerdeçaldan elde edilen kurkumin üzerindeki klinik çalışma- 
  larda antioksidan ve  antitümör  aktivite tespit edilmiştir.  Bu  
  etkilere dayanarak insan kanser hücreleri üzerine yapılan  
  deneylerde kurkuminin kolon  kanseri hücrelerinin yayılma- 
  sını ve çoğalmasını engellediği saptanmış ve onaylanmıştır.
Valentina Basile., Erika Ferrari., Sandra Lazzori.,Silvia Belluti.,Carol İmbriana., İn Biochemical 
Pharmacology., 2009 , 78(10)  

 Kurkuminin insan lösemi hücreleri üzerine antikanser etkisi

  Yapılan tüm klinik çalışmalarda kurkumin özellikle lösemi  
  hücrelerinde gelecek vaat eden doğal bir antikanser ajanı olarak  
  onaylanmıştır. Kurkuminin bu hücrelerin çoğalmasını önleye- 
  rek ölüm riskini azalttığı tespit edilmiştir.
Jie Chen.,Guiying Wang.,Libing Wang.,Jiohang Kang.,İn European Journal of Pharmaceutical 
Sciences,2010,41(2).,Department of Hematology. 

İnsan Kondrosarkom (Yumuşak Doku Tümörü) hücrelerinde kurku-
minin antikanser aktivitesi
  Bu çalışmada insan kondrosarkom hücrelerinde (Kıkırdak  
  Yumuşak Doku Tümörü) kurkuminin antikanser etkileri  
  araştırılmıştır. Değişik hayvanlara 21 gün süreyle kurkumin  
  ekstresi verilmiş ve sonuçları araştırılmıştır. Toplanan veriler  
  incelendiğinde tümör hacminin % 60 azaldığı görülmüştür. 
Kondrosarkom kemoterapiye cevap vermeyen kötü pragnozlu bir yumuşak 
doku tümörü olarak bilinir. Dolayısıyla bu çalışma sonucunda kurkumin, 
kondrosarkom tedavisinde yeni bir antikanser ajan olarak onaylanmıştır.
Hsiang-ping Lee.,Te-Mao Li., Jung- Ying Tsao.,Yi-C hın Fang., İn İnternatıonal İmmunopharmaco-
logy. June 2012, 13(2) 
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Curcuma longa ekstresinin kolagog aktivitesi
  Kolagog aktivite; hem uçucu yağ hem de pigmentin safra  
  salgılanmasını uyarmasına bağlanmaktadır. Sodyum kurkumi- 
  nat köpeklerde 24 mg/kg dozda i.v uygulandığında kan  
  basıncı ve solunumda hissedilir bir rahatsızlık oluşturmadan,  
  safra akış oranını iki katına çıkarmıştır. Kolagog etkisinin yanı 
sıra kurkuminatın safra kesesi kasının kasılmalarını uyardığı yani safra kesesi-
nin boşaltılmasını sağladığı kaydedilmiştir. Bu maddenin toksisitesi de çok 
düşüktür.
Watt.J.M. Mrdicanal and poisonous Plants of Southerm and Eastern Africa Eand S.Livingstne 
LTD. Edinburg and London 1962

 

Dietinil-trozamin ile indüklenerek karaciğer enflamasyonu ve hiperp-
lazisi oluşturulan sıçanlarda kurkuminin etkisinin araştırılması

  Bu çalışmada sıçanlara 200 mg/kg ve 600 mg/kg dozlarda oral  
  olarak verilen kurkuminin, dietinil-trozamin ile indüklenen  
  karaciğer enflamasyonu ve hiperplazisinde etkin bir biçimde  
  baskılama yaptığı histopatolojik muayene ile kanıtlanmıştır.  
  İnsan hepatosellüler karsinomasının gelişiminin ağırlıklı olarak 
virüs, bakteri ve kimyasal kaynaklı olduğu bilinmektedir. Yapılan çalışmanın 
sonuçlarına göre insan hepatoselüler karsinomasının önlenmesinde kurkumi-
nin güçlü bir rolü oluduğunu ortaya koymuştur.
Chuang S.,Cheng A.,Kuo J., ' Food and Chemical Toxicology ' 2000 , 38 ; 991-995 

Curcuma longa ekstresinin antiinflamatuar ajanlara karşı potansiyel 
terapötik aktivitesi

  Son yıllarda yapılan çalışmalarda antienflamatuar aktivitenin  
  kurkuminden (diferuloilmetan) dolayı oluştuğu bilinmektedir.  
  Enflamasyon süreçlerinin; nörodejeneratif, kardiyovasküler,  
  otoimmün, metabolik, veneoplastik pulmoner hastalıkları 
içeren çoğu kronik rahatsızlıklarda etkili rol oynadığı gösterilmiştir.
Aggarwal,B.B.,Harikumar,K.B. Potential therapeutic effects of curcumin, the anti-inflamatory 
agent,The Internatıonal Journal of Biochemistry & Cell Biology ,2009 ,41;40-59 
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Curcuma longa 3 farklı yumru üzerinden diyabetlilerde antimikrobi-
yal aktivite (İYE) 

  Değişik solventlerle hazırlanmış Curcuma longa ekstresi 37  
  derecede 24 saat boyunca inkübe edilmiş ve diabetik patojenler  
  üzerinde özellikle: İdrar yolu enfeksiyonu oluşturan bakteriler  
  üzerinde antibiyotik gibi davranarak antimikrobiyal aktivite  
  göstermiştir.
Saleem, Mehvish.,Daniel,Betty.,Murli,K., 'İnternational Journal of Pharmacy,Phanma Ceutical 
Sciences ' oct.2011 Vol;3 Issue 4 

Reaktif oksijen türevlerinin neden olduğu indometazin ile indükle-
nen gastrik ülser oluşumu ve bunun üzerine kurkuminin gastropro-
tektif etkisinin araştırılması 

  Kurkumin doza bağlı olarak indometazin ile indüklenen gastrik  
  lezyonları bloke etmekte ve 25 mg/kg dozda %82 koruma  
  sağlamaktadır. Reaktif oksijen türevlerinin neden olduğu  
  indometazin ile indüklenmiş oksidatif hasarın kurkumin  
  tarafından önlendiği görülmüştür. Kurkumin konsantrasyona  
  bağlı olarak peroksidazı önler, peroksidazın uygun substratı  
olan oksidasyon için gerekli H O  yi tüketir, böylece indometazin oksidasyonu-
nu bloke eder.

 Kurkuminin indometazin ile peroksidaz inaktivasyonunu önleyerek 
HO ve türevlerini uzaklaştırarak gastrik hasarı önlediği açıklanmıştır. 

Chattopadhyay I., Bandyopadhyay U.,Bıswas K.,Maıty P.,Banerjee R.K., ' Free Radical Bology & 
Medicine ' 2006 ,40; 1397-1408 
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 Curcuminin prostat kanserini baskılayıcı ve önleyici etkileri
 
 Prostat kanseri; erkek genital organ kanserlerinde ve genel olarak da 
erkeklerde oluşan kanserlerde baş sıraları işgal etmektedir. Belirgin şikayetlere 
neden olmaması ve 50 yaş üzerinde yıllık rutin muayene ve kontrollerin ihmal 
edilmesi, prostat kanserine ileri evrelerde tanı konulmasına neden olmaktadır. 

 Curcumin, etki özellikleri nedeni ile prostat kanserinde iki yoldan etkili 
olur. Öncelikle: Antiinflammatuar özelliklidir ve prostat kanserinin en önemli 
nedeni olan kronik prostatiti önler ve tedavi eder. Diğer taraftan, yapılan 
araştırmalarda prostat kanser hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını etkili bir 
biçimde baskı altına aldığı saptanmıştır.
Sundram V., Chauhan S.C., Jaggi M.: Curcumin suppresses prostate cancer cells through modula-
tion of B-catenin and protein kinase D1; Proceedings of the 101st Annual Meeting of the American 
Association for Cancer Research; 2010 Apr 17-21; Washington, DC. Philadelphia (PA):AACR: 
Cancer Res 2010  

 Curcumin’in meme kanserlerinde kanser hücresi çoğalmasını 
önleyici etkisi:

 Yapılan çok kapsamlı ve derinlemesine standardize "in vivo (canlı 
vücudunda) ve in vitro (doku kültürü)" çalışmalarda; curcuminin yeterli doz 
ve zaman dilimi içerisinde meme kanseri hücrelerinin üreme aşamalarında 
tekrarlayıcı malign hücre gen faaliyetlerini önlediği ve yeni hücrelerin oluşma-
sını, dolayısı ile kanserin yayılma ve metastatik faaliyetlerini etkili şekilde 
durdurduğu anlaşılmıştır. 
 
 Curcuminin kanser hücre büyüme baskılaması; kemoterapiye direnç 
kazanmış olanlar dahil olmak üzere incelenmiş, test edilmiş ve sonuçta yüksek 
curcumin duyarlılığı saptanmıştır. Buradan da, kemoterapiye dirençli kanser-
lerde dahi kullanım alanı bulduğu görülmektedir. 
Metha K., Pantazis P., McQueen T., Aggarwal B.B.: Antiproliferative effect of curcumin 
(diferuloylmethane) against human breast tumor cell lines.: Department of Bioimmunotherapy, 
and Cytokine Research Section, Department of Molecular Oncology, the University of Texas
MD Anderson Cancer Center, and The Stehlin Foundation for Cancer Research, Houston, TX 
77030, USA
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Curcumin Ekstresi Araştırma Sonuçları

Zerdeçal Glioblastoma tedavisi için ümit vaat ediyor

    Glioblastoma ( grade 4 ) olarak bilinen beyin  
    tümörlerinin son evresi; oldukça agresif bir  
    türdür. Glioma hücrelerinde doğal polifenol  
    olan kurkuminin kemoterapötik etkisi klinik  
    ön çalışmalarda incelendiğinde kurkuminin  
    in vitro ve in vivo koşullarda malign Glioma 
büyümesini baskılama kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor. 

 Glioma hücrelerinin migrasyon (yayılma), invasyon (saldırı), prolife-
rasyon (çoğalma) yapmalarının önüne geçme özelliğine sahip olduğu anlaşıl-
mıştır. Datalar farmakolojik olarak güvenilir bir ajan olan kurkuminin Glioma 
terapilerinde klinik uygulamalar için ümit vaat ettiğini gösteriyor.
Dietary curcumin attenuates glioma growth in a syngeneic Mouse model by inhibition of the 
JAK1, 2/STAT3 signaling pathway  

İleri Pankreas kanseri olan hastalarda kurkuminin Faz 2 denemeleri

    Pankreatik kanserlerin neredeyse çoğunda letal  
    sonuçlarla karşılaşılıyor. Gemsitabin ve erloti 
    nip gibi kemoterapötik ilaçlar ile sadece %10’  
    dan daha az hastada objektif sonuçlar alınabil- 
    mektedir. Burada bitkiden türevlendirilmiş  
    kurkumin (diferuloilmetan)’ in ileri seviyede  
    pankreas kanserlerine karşı  nükleer faktör kB ( 
NF-kB ) ve tümör baskılayıcı özellikleri ile klinik biyolojik etkileri araştırılmış-
tır. 25 hastaya 2 ay boyunca her gün 8 gr kurkumin oral yol ile verilip, 21 
değerlendirilebilir sonuç alınmıştır. Toksisite gözlenmemiştir. 

 Kurkumin vücut tarafından sınırlı miktarda absorblanıyor olmasına 
rağmen oral yolla alınan kurkumin iyi tolere edilmiştir. Sonuç olarak; pankreas 
kanserli hastalarda kurkuminin biyolojik aktivitesinin olduğu gözlemlenmiştir.
Dhillon N., Aggarwal B.B., Newman R.A., et al.; “ Phase II trial of curcumin in patients with 
advanced pancreatic cancer “ : Clin Cancer Res 2008; 14: 4491-4499.
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NEDEN CURCUMİN EKSTRESİ KULLANMALIYIZ ?
1. Kansere karşı korunma : Curcuma longa ekstresinde bulunan etken mad-
deler insan bedeninde bir şekilde oluşmaya başlayan kanser hücrelerini tesbit 
ve yok etme kabiliyetine sahiptirler.

2. Bu maddeler inflemasyon ve oksidatif stresi nötralize ederler. İnflamasyon 
ve oksidatif stres, kanser oluşum nedenlerinin başında gelmektedir.

3. Günlük hayatta karşılaşılan birçok nedenden ve dengesiz gıda alımından 
dolayı vücudumuzda toksik maddeler birikimi olur. Bunlar vücuda zehirli - 
zararlı kimyasallar olarak alınır. Genellikle sindirim organlarında barınırlar ve 
karaciğer fonksiyonları için  engel ve risk oluştururlar (kemoterapik ilaçlar gibi 
). Metabolitik detoksifikasyon hasar görür. Curcuma longa ekstresi araştırma 
sonuçları bu konuda öne çıkmaktadır.

4. Otoimmün hastalıklar başta olmak üzere bir çok ciddi sağlık sorununun 
temelinde, DNA ve hücresel hasarlar, kontrol dışı işleyen metabolik süreçler 
bulunmaktadır. İnsan bedeninde bir biyolojik saat ve mekanizma olduğundan; 
bu mekanizmanın uyarılması, hasar tespiti ve hasarın giderilmesi için 
Curcuminoidler görev alır.

5. Kanser tedavisi : Dünya genelinde 5000 araştırma sonucu Curcumin’in 
kanser hücreleri üzerinde ki iyileştirici etkilerini doğrulamıştır. Ayrıca birçok 
araştırma sonucuna göre; kemoterapi gören hastalara uygulandığında kemot-
erapik ilaçların gücünü değil, işlevselliğini yani amacını etkin kıldığına dair 
yayınlar bulunmaktadır. Yani kanser hastalarına uygulanan kemoterapik 
ilaçların tahmini yararlılık oranlarını %5’lerden %25’lere çıkarması, hastayı 
karaciğer hasarına karşı koruması ve tedavi sürecini daha rahat ve uzun zaman 
dilimine yayması açısından tercih sebebidir.

6. Ülkemizde bazı şehirlerde onkologların tavsiye reçetelerine Curcuma longa 
ekstresi girmiştir. Kemoterapi ve radyoterapi uygulamalarının yanında 
Curcuma longa ekstrelerini de ciddiye alan uygulayıcılar gerek hastaların 
genel durumlarında, gerekse ilaç uygulamalarında gözle görülür olumlu 
sonuçlara ulaşmışlardır.

7. Sağlıklı ve uzun yaşayabilmek; hastalıklara karşı daha dayanıklı olabilmek, 
toplum ve ailevi sağlığını koruyabilmek ve sosyal yaşamda daha mutlu 
olabilmek adına bir çok düşünce ve çaba içerisinde oluruz. Oysa Curcumin 
ekstresinin bütün bu saydığımız alanlara olan katkısı ve değeri çok geç 
keşfedilmiştir.

       TÜRKÇE                 ENGLİSH             DEUTSCH
www.zerdecal.org   www.curcuminaxtract.us  www.curcumalonga.org
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Curcumin Ekstresi Behçet Hastalığı ve Ailesel 
Akdeniz Ateşi Olan Hastalarda Kullanımı

    Her iki hastalıkta sebebi net olarak anlaşıla- 
    mamış; fakat belirtileri ile tarif edilen özelliklere  
    uyan iltihabi (inflamatuar) hastalıklardır. Behçet  
    hastalığı daha çok 30-40 yaş aralığındaki erkek 
    lerde görülür. Belirtileri; gözlerde iridosiklit,  
    uveit, ağız ve genital organlarda tekrarlayan  
    aftlar, testis  iltihapları, (epididimit) ciltte  
    kızarıklıklar, ince bağısak lezyonları, eklem  
    ve baş ağrıları ile toplar damar trombozlarıdır.  
    Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) ise sıklıkla 5-15  
    yaş arasında ortaya çıkar, Behçet Hastalığı'na  
    benzer belirtiler gösterir. Bunlar; şiddetli baş 
ağrısı ve boyun tutulumu, eklem ağrıları ve artritler, testis iltihapları, ana 
toplar damarlar ve atar damarlarda tromboz (damar içi pıhtı oluşması) ve 
yorgunluk şeklinde görülür. Hastalık etkeni olarak bir virüs ve bunun yaptığı 
tahribat düşünülmektedir. Her iki hastalıkta da iltihabi olaylar meydana 
gelmekte, immün sistem zayıflıkları hastalığın atak sürelerini ve atak aralıkları-
nı ciddi olarak etkilemektedir. 

 Behçet Hastalığı; akut ve tehdit edici ataklarda kortizon, siklofosfamid, 
azatioprin, kolşisin gibi immün sistem baskılayıcı ilaçlarla, ailevi akdeniz ateşi 
ise en etkili ilacı olan colchicum (kolşisin) ile tedavi edilmektedir. Bu ilaçlar, 
sebep oldukları yan etkileri ile tedaviye ara verilmesine veya diğer ilaçları 
denemeye, böylelikle tedavide gecikmelere ve dolayısı ile vücutta ciddi hasar-
lara sebep olabilirler. 

 Behçet ve Ailevi Akdeniz Ateşi hastalarına immün sistemi baskılayıcı 
ilaçlar verilmektedir. Bu zorunludur fakat baskılanan bağışıklık sistemi infeksi-
yon ile mücadele etmekte zorlanacağı için farklı sorunlar da doğmaktadır. 
Zerdeçal ekstraktı inflemasyona karşı kortizon kadar güçlü bir drog olarak 
kabul edilmiştir.
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Curcumin Ekstresinin Behçet Hastalığı ve Ailesel 
Akdeniz Ateşi Olan Hastalarda Kullanımı

Zerdeçal ekstraktı içindeki curcumin maddesi üç önemli özelliği ile bu hasta-
lıkların tedavisinde öne çıkmaktadır.  

Bu özellikler;

1- Antioksidan (serbest radikal süpürücü) 
2- Antiinflamatuar (iltihap geriletici-baskılayıcı) 
3- Antikanserojen özelliklerdir. 

 Antiinflamatuar özelliği ile, COX 2 enzimini baskı altına alarak yukarı-
daki hastalıklarda adı geçen iltihabi olayları önler ve geriletir. Antioksidan 
özelliği ile serbest radikal denilen hücre içi oksidasyon ürünü zararlı maddeleri 
hücreden uzaklaştırarak hücreyi normal fonksiyonuna döndürür. Diğer taraf-
tan; zerdeçal ekstraktı emsallerine göre çok düşük toksisitesi ile emniyetle 
kullanılabilir. Bu hasta gruplarının zerdeçal ekstraktını kullanarak hastalık 
süreçlerini gözlemlemeleri ve bu gözlemleri Behçet Hastalıkları Araştırma 
Merkezleri ve takip eden uzman doktorları ile paylaşmaları bu hastalıkların 
tedavisinde yenilikler açısından gelecek adına büyük önem taşımaktadır.

    Latince İsim : Colchicum Autumnale         
    Türkçe İsim: Zehirli Çiğdem 

    Behçet ve Akdeniz Ateşi vakalarında kullanılan   
    colchicum ilacı bağışıklık sistemini baskılamak  
    amaçlıdır. Ancak bu bir ilaç değil çiğdem  
    bitkisinin kök ekstresidir. Yani bu hastaların  
    tedavisinde bitki kökünden yola çıkılmıştır.  
    Zerdeçal kökünün ekstraktı da bu mantıkla  
    tavsiye edilmektedir. 
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Curcumin Ekstresi Sedef Hastalığı - Psoriasis İlişkisi

     Genel olarak nüfusun %2-3’ ünde  
     bulunan bu hastalık, bir immün sistem  
     hastalığıdır. Hastalığın aile fertlerinde  
     ve sonraki jenerasyonlarda sıklıkla  
     görülebildiği için kısmen ailevi olduğu  
     düşünülmekle birlikte deri hücrelerinin  
     vücuttaki thymus bezi tarafından  
     olgunlaştırılan T-hücrelerinin    
     (bağışıklık sisteminde rol alan hücreler) 
yanlış algılanmaları ve bağışıklık sisteminin deri hücrelerinin büyüme döngü-
sünü hızlandırması sonucu oluşur. Böylece çok hızlı gelişen deri  hücreleri 
belirli vücut bölgelerinde sedef görünümlü katmanlar oluştururlar. Bu yönü ile  
otoimmün bir hastalıktır. En çok saçlı deri, el ve ayak tabanları, cinsel organlar, 
diz ve  dirseklerde görülür. En yaygın şekli olan plak psoriasis, kırmızı-beyaz 
arası pullu katmanlar görünümündedir. Sedef hastalığı deri dışında eklemlerde 
de iltihabi hastalıklar ve deformasyonlara (psoriatik artrit) neden olabilir. Sedef 
hastalığı tedavisinde; modern tıpta bağışıklık sistemi baskılayıcı ilaçlar olan 
kortizon, metotreksat ve siklosporın, ayrıca A ve C vitamini kullanılır. Aynı tür 
ilaçların haricen kullanılan krem şekilleri de mevcuttur. Ancak sedef hastalığın-
da bağışıklık sisteminin baskılanması zorunlu olmakla beraber, zayıflayan 
bağışıklık sisteminin infeksiyon hastalıklarına hatta kanser oluşumu ve geliş-
mesine karşı savaşması zorlaşmaktadır. Yapılan bilimsel araştırmalar zerdeçal-
daki curcumin etken maddesinin güçlü antiinflamatuar ve antivirutik özellikle-
ri ile sedef hastalığında iyi sonuçlar alınabildiği klinik deneylerle gösterilmiştir. 
Zerdeçal ekstraktı toksisitesi görece olarak benzeri antiinflamatuar kimyasal ve 
hatta bitkisel droglara nazaran çok düşük olduğu için emniyetle ağız yolu ile 
kullanılabildiği gibi, cilt lezyonları üzerine sürülerek de tedaviye yardımcı 
olmaktadır. 
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 TAMAMLAYICI ALTERNATİF TEDAVİLER (T.A.T.)
   
 Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi; henüz klasik tıbba dahil edilmemiş 
sağlık bakım sistemleri, ürünleri ve uygulamalarıdır. Bununla beraber T.A.T. 
kullanımı hem toplumda hem de kanser hastaları arasında yaygınlaşmaktadır.

 Birçok kanserli hasta ve yakınları; klasik tedavilerle birlikte tedaviye 
destek olma, kanserin tekrarlamasını önleme, klasik tedavi yöntemleri yerine 
kullanma, hatta önemli bir oranda da son bir çare olarak T.A.T kullanmaktadır. 
Amerikan Kanser Birliği (American Cancer Society) ve Ulusal Kanser Enstitüsü 
(National Cancer Institute) tamamlayıcı tedavileri modern tıp tedavilerinde 
kullanılan tamamlayıcı yaklaşımlar olarak, alternatif tedavileri ise hastalığın 
geleneksel tedavisinin yerine kullanılan uygulamalar şeklinde tanımlamakta-
dır. T.A.T kullanımı son yıllarda birçok ülkede düzenli olarak artmıştır. 

 Bu oranlar Amerika'da %42, Avustralya' da %48, Fransa'da %49 dur. 
Kanser hastaları arasında Türkiye'de bu konuda yapılan çeşitli araştırmalarda 
ise %36 ile %80 arasında bölgelere göre değişebilen oranlar bulunmuştur.
 
 Yapılan araştırma sonuçları özetlenirse, hastalar kemoterapi ve radyo-
terapi uygulamalarının normal hücrelere zarar verdiğini, bağışıklık sistemini 
zayıflattığını ve böylece iyileşmeyi baskıladığını ifade etmişler ve bu nedenle 
T.A.T kullandıklarını belirtmişler, doğal tedavilerin ise bu zararları telafi 
ettiğini, kendilerini T.A.T kullanımı ile daha iyi hissettiklerini beyan etmişler-
dir.
 
 Yapılan son bilimsel araştırmalar ile artık belirgin olarak bitkisel 
tedavilerin kanser hücrelerinin üremesine ve kanser damarlanmasına engel 
olduğu, bağışıklık sistemini tartışmasız güçlendirdiği ve içeriklerindeki çeşitli 
ve yüksek dozlu antioksidanlar ile hücrelerde biriken ve onlara zarar veren 
serbest oksijen radikallerini nötralize ederek vücuttan uzaklaştırdıkları anlaşıl-
mıştır. Kanser tedavisinde en doğru olan, kanserle savaşmakta olan organizma-
ya ihtiyacı olan maddeleri vermektir. Bitkisel antikanserojenler, rakipsiz olarak 
bu boşluğu doldurmaktadırlar. Sonuçlar ise bu konuda yapılan bilimsel araştır-
malar ile teyid edilmiştir.
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 Fitoterapi (Bitkisel Tedavi) 
 Fitoterapi,  tüm dünya genelinde kabul görmüş ve önemsenen bir 
tedavi yöntemidir. İnsanlık tarihinde binlerce yıllık geçmişe sahiptir. Birçok 
kıtada değişik şekillerde uygulanmaktadır ve uygulandığı coğrafyada ulusal 
kültüre yerleşmiştir. 
 Fitoterapi, modern kimyanın gelişimi ile birlikte günümüzde kullanılan 
birçok ilacın oluşumunda ya da geliştirilmesinde rol almıştır.
 Bugünün modern tıp uygulamaları ve ilaç tedavilerinde de halen 
bitkisel ekstraktlar ya da bitkilerden elde edilmiş maddeler kullanılmaktadır. 
İlaç kelimesin asıl anlamı “yararlı etken madde”dir. Bu etken maddeler doğa-
dan elde edilebildiği gibi sentetik olarak da üretilebilmektedir. Bir ilacı kaliteli 
yapan iki önemli faktör vardır; biyo yararlılık ve en aza indirilmiş yan etki 
boyutu.
 Fitoterapi, Avrupa başta olmak üzere,  Avustralya ve Rusya gibi önemli 
ülkelerde  bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmiş ve öncelikli uygulama 
alanına girmiştir. Bunun nedeni, doğal maddelerin insan biyokimyası ile olan 
uyumu ve kontrollü kullanıldığında yan etki sorunu yaşanmamasıdır.

 Destek Amaçlı Fitoterapi
 Fitoterapi, hastalıklar ve onlarca uygulanan ilaç tedavilerinin paralelin-
de, gerek hastaların vitamin ve mineral eksikliklerinin karşılanması,  gerek 
uygulanan ilaç tedavilerinin olumsuz etkilerinin minimuma indirgenmesi, 
gerekse tüm tedavi sürecinde hasta performansının kaybedilmemesi adına 
ihtiyaç duyulan bir yöntemdir. Özellikle kemoterapi gören kanser hastalarında, 
her ilaç kullanımında ortaya çıkan bir dizi beklenmeyen ya da kaçınılmaz olan 
yan etkiler mevcuttur. Uygulanan kemoterapiden netice alınabilmesi adına 
birçok yan etki ve olumsuzluklar hasta tarafından zorunlu olarak kabullenil-
mektedir. Destek amaçlı fitoterapi uygulaması ise bu noktada devreye girerek 
birçok olumsuzlukları minimuma indirmektedir. Ayrıca, uygulanan kemotera-
pi ilaçlarının daha etkili olabilmesi ve daha geniş bir uygulama zamanını 
desteklemesi açısından tercih edilmektedir.
 Kemoterapi gören hastalarda, destekleyici fitoterapi tedavisinin avan-
tajları şöyledir;

  Mide bulantısı ve sindirim sistemi problemlerinin engellenmesi  
  Kan tablosu ve karaciğer enzimlerinin etkilenmemesi
  Enfeksiyona  bağlı hastalıklara karşı direncin artırılması
  Doku, organ ve hücre hasarının önüne geçilmesi
  Vücut direncinin korunması ve psikolojik olumsuzlukların engellenmesi
  Tedavide beklenen sonucun desteklenmesi
  Hastaların günlük ve sosyal hayatlarını sürdürebilmesi
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 Fitoterapi/Onkoloji/Kemoterapi

 Neden Fitoterapi ve Onkoloji sorusunun cevabı, gelişmiş ülkelerde 
yapılan uygulamalara bakıldığında daha iyi anlaşılmaktadır. Birçok ülkede 
kemoterapi gören kanser hastalarına fitoterapi, psikolojik destek, akupunktur, 
ozon tedavisi gibi destekleyici tedaviler de uygulanmaktadır.

 Ülkemizde birçok sebepten dolayı Fitoterapi’nin önemi anlaşılamamış 
ya da bilgi ve ilgi eksikliğinden dolayı ait olduğu yere gelememiştir. Tedavi 
yöntemi ne olursa olsun mutlaka uzman kontrolünde yapılması önemlidir.
 Türkiye’de kanser hastaları, kemoterapi sürecinde onkoloğunun bilgisi 
ve kontrolü dışında alternatif ürünler ya da yöntemler arayışına girmektedir ve 
istatistiklere göre bu oran % 75’ler seviyesindedir. Kontrolsüz ve bilinçsizce 
yapılan bu yöntemler ise beraberinde şu sorunları getirmektedir:

  Hastalar; kullandıkları bitkisel ürünlerin mevcut hastalıkları ile olan 
bağlantısını ve kemoterapi ilaçları ile uyumsuzluğunu bilmemekteler.
  Onkolog; hastasının farklı, kalite kontrolü yapılmamış, tip ve doz uygun-
luğu belirsiz ürünler kullandığını bilmediğinden, uyguladığı tedavi sürecinde 
olumsuzluklar ve bilinmezlikler ile karşılaşmaktadır.
  Kontrolsüz ürün kullanımından dolayı hasta hem hayati risk taşımakta 
hem de kemoterapi tedavisini riske sokmaktadır.

 Bu ve benzeri birçok sorunun çözülebilmesi, hasta/doktor ilişkisinin ve 
tedavi sürecinin ileri seviyelere taşınabilmesi için Fitoterapi ve Onkoloji tedavi-
lerinin beraber yürütülmesi önemlidir. Sağlıklı bir tedavi sürecinin oluşturula-
bilmesi için onkoloğun, bitkisel ürünleri de belirleyici taraf olması gerekmekte-
dir. Bu durum; Fitoterapi ve Onkoterapi arasında bilimsel verilere dayanan bir 
denge kurulmasını gerektirmektedir.

 Fitoterapi; yalnızca kemoterapi gören hastalar için değil, herhangi bir 
nedenle kemoterapi alamayan hastalar için de yine uzman kontrolünde uygu-
lanabilir bir tedavi şeklidir.
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Kenevir tohumu yağı (Hemp Seed oil): ( Düşünceler ) 
 

Kenevir tohumu yağı cannabis bitki tohumundan elde edilir ve içerdiği moleküller nedeniyle 
�pta kullanım alanına sahip�r.  %5 oranından daha az olmak üzere başta tetrahidrokannabinol 
ve cannabidiol gibi fitokannabinoidler içermektedir. Bu bileşikler �pta ağrı, bulan� kusma ve 
kas spasitelerinin tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca bazı çalışmalarda Alzheimer, kaşeksi 
ve iştah amaçlı, kanser, epilepsi, glokom ve mul�bl skleroz gibi hastalıklarda da kullanılma 
potansiyeli söz konusudur.  

Kenevir tohumu yağı ciddi bir protein ve yağ deposudur.  % 30 oranında kalp damar sağlığı için 
oldukça faydalı yağları barındırır. İçerisindeki yağların % 80’i omega-3 ve omega-6 yağ asididir 
ki bu iki yağ asidinin oranı kalp damar sağlığı açısından idealdir. % 10 oranında vücut için 
gerekli doymuş yağ asitlerini içerir. Ayrıca yağa yeşil rengini veren klorofil açısından zengindir.  

Kenevir tohumu yağında yüksek düzeyde esansiyel amino asit dediğimiz vücu�a sentez 
edilmeyen, vücut ve beyin sağlığı için gerekli amino asitleri barındırır. Tohum yağında ciddi 
oranda arjinin adlı amino asidi vardır. Arjinin bilindiği gibi kalp ve damarlarımızdaki nitrik oksit 
oluşumu için gerekli bir moleküldür. Nitrik oksit damarlarımızın gevşemesinde ve kalbin 
oksijenlenmesinde önemli rol oynar bu nedenle tansiyon hastaları ve kalp krizi geçiren 
hastalarda koruyucu özellikler gösterir. Aynı zamanda beyin hastalıklarında özellikle beyin kan 
akımının düzenlemesine yardımcı olması açısından önem taşır. Bununla birlikte arjinin 
beynimizde dopamin ve noradrenalin sentezinde kullanılan prekürsör bir maddedir. Ayrıca 
lisin ve �riptofan adlı aminoasitleri de içeriğinde barındırır. Tirtofan bilindiği gibi serotonin 
sentezinde kullanılır. Bu nedenle beyin sağlığımız açıcından da önem arz etmektedir. Kenevir 
tohumu yağı %25-37 oranında albümin içerir özellikle karaciğer sirozu, böbrek 
hastalıklarında kayba uğrayan albümini yerine koymada ve ödemli hastalıklarda ödem azal�cı 
etki oluşturmada yardımcı bir faktör olarak ele alınabilir.  

Kenevir tohumu yağının en önemli özelliklerinden biride proteaz inhibitörleri içermemeleridir 
bu nedenle proteinlerin emilme oranları daha yüksek�r ve vücuda kazanılmaları çok daha 
uygundur. 

Kenevir tohumu yağı güçlü bir an�oksidan ve tansiyon düşürücü etkiye sahip�r. Anjiotensin 
dönüştürücü enzim inhibisyonu üzerinden tansiyon düşürücü etkisi gösterilmiş�r.  

 

Prof. Dr. Coşkun Usta 
Akdeniz Üniversitesi Farmokoloji Anabilim Dalı Başkanı
İmmunat Danışman Akademisyen
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İMMU-OİL  

• İMMU-OİL yağ karışımı birçok sağlık sorununun desteklenebilmesi adına 
bilinçli oranlarda bir araya getirilmiştir.  
• soğuk sıkım için ayrıca yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntem ile elde edilen 
zerdeçal yağı yalnızca İmmu-Oil’de bulunmaktadır.  
• Ürünün içerisinde bulunan orijin yağın dışında hiçbir ilave yağ vb. madde 
bulunmamaktadır.  
• İnsan bedeninde özellikle bitkisel yağların organların desteklenmesi, 
beslenmesi ve yenilenmesi üzerinde ayrıca rolleri bulunmaktadır. Sindirim 
sistemi, dolaşım sistemi, sinir sistemi, metabolizma ve hormonlar üzerinde 
etkileri yüksek orandadır.  
• İnsan bedeninde hemen hemen her noktaya erişebilmek ve fayda 
sağlayabilmek adına İMMU-OİL ürünü yağ konseptin de tasarlanmıştır.  
 

İMMU-OİL Ürünün de Kullanılan Saf Bitki Yağları araştırmalarda; Anti-oksidan, Anti- Tümoral, Anti 
– İnflamatuar, Anti-Kanserojen, Anti- Viral, Anti- mikrobiyal, Anti fungal ve Anti-demans özellikleri 
taşımaktadır.  

İMMU-OİL YAĞ KARŞIMINDA YÜKSEK ORANDA BULUNAN VİTAMİN, MİNAREL ve YAĞ 
ASİTLERİ BAŞLICA ŞUNLARDIR: 

Vitaminler: A, B1, B2, B3, B6, B9, C, E - proteinler Lif 

Yağ Asitleri: Omega3, omega6, omega9, folik acit, Gama linoik acit, organik acit, amino acit, Thymol, 
Glutamicasit,Thymoquinonce *ARJİNİN. Oleic acit, Palmitolic acit, Myristic Acit, Beheric Acit, Eicosenoic 
acit, Arachidic acit, palmitic acit, strearic acit, Silimarin, Carvavrol, histamin Asetilkolin bileşenler. 

Mineraller: Kalsiyum, demir, magnezyum, manganez, fosfor, potasyum, sodyum, çinko 

İMMU-OİL’İN FAYDA SAĞLADIĞI ALANLAR: 

• Kalp ve damar sorunları. Damar sertliği, kan basıncı  
• Bağışıklık sistemi, sindirim sistemi, metabolik sorunlar 
• Yaşlanmayı geciktirici, hücre yenileyici, vücut direnci  
• Karaciğer sorunları, safra kesesi sorunları, hepatitler 
• Böbrek, mesane, idrar yolları, prostat sorunları 
• Beyin gelişmesi, hafıza, demans, Alzheimer, stres  
• Kötü kolesterol düşürücü, iyi kolesterol dengeleyici  
• Her türlü kanser hücreleri üzerinde olumlu etki  
• Diyabet sorunu olanlarda tamamlayıcı faktör 
• Dahili yaraların iyileştirilmesi ülser, kolit, hemoroit, bağırsakların yağlanması  
• Eklem ağrıları, romatizma (dâhilen – haricen kullanım)  
• Astım, öksürük, boğaz kuruluğu, Akciğer sorunları  
• Kolejen eksikliğinin desteklenmesi  
• Erkeklerde libido artırıcı  
• Gözün görme gücü 
• Vegan ve vejetaryenler için besin takviyesi 
• Hormon dengeleyici 
• Genel sağlıklı yaşam destek ürünü ve insan bedeninin ihtiyaç duyduğu yağ asitlerinin ve organların 

ihtiyaçlarının karşılanması adına kullanılmasında yarar görülmektedir.  
 
İMMU-OİL Bir İMMUNOMODÜLATÖR 
olarak düşünülmüş ve üretilmiştir.   

 

Prof. Dr. Coşkun Usta Akdeniz Üniversitesi
Farmokoloji Anabilim Dalı Başkanı
İmmunat Danışman Akademisyen
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Tüm dünya koronavirüs ile mücadele ederken tedbir ve korunma yöntem-
lerini de ardı ardına uygulamaya koyuluyor. Virüsü ellerimizi koruyarak 
ve sosyal mesafe kurallarına uyarak yenebileceğimizi söyleyen Akdeniz 
Üniversitesi Farmokoloji Anabilim Dalı Başkanı,Prof. Dr. Coşkun Usta, 
‘’Ellerimizi doğal yöntemlerle korumak en önemli önceliklerimizden biri 
olmalı’’ dedi.

Dünya, koronavirüs ile mücadele ederken tedbir ve korunma yöntemlerini de ardı ardına uygula-
maya koyuluyor. Virüs en çok eller ile bulaşıyor. Dolayısıyla pandemi sürecinde kimyasallardan 
uzak durulmasını söyleyen Akdeniz Üniversitesi Farmokoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Coş-
kun Usta, ‘’Kimyasallar doğada yüzyıllar içerisinde yok edilmekte ve içme sularımıza karışarak 
zehir etkisi yapmaktadır. Ayrıca bakteri ve virüslerin direnç gelişmesine neden olarak ileride teda-
vi edilemeyen daha ciddi enfeksiyonlara yol açabileceğini. Bütün bu açılardan baktığımızda daha 
doğal maddelere yönelmemize ve bunun da doğa da bulunduğuna işaret ediyor’’ dedi.

Ayrıca gümüş elementine dikkat çeken Prof. Dr. Usta, gümüşün mikropların hücre duvarını geçir-
gen kılarak öldürücü etki yaptığını söyledi.

‘’Gümüş, mikropların hücre duvarını geçirgen kılarak öldürücü etki yapmaktadır’’
Virüsün en çok ellerden yayıldığını ve önce elleri korumamız gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Coşkun 
Usta, ‘’Gümüş, yüzyıllardır değişik amaçlarla ve farklı formlarda kullanılan ve iyi bilinen mikrop 

BASINDAN
05.06.2020
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öldürücü bir elementtir. Eskiden içme suları bu amaçla gümüş kaplarda servis edilirdi. Colloidal Gü-
müş, mikropların hücre duvarını geçirgen kılarak öldürücü etki yapmaktadır. Çok güçlü antioksidan 
etkileriyle ciltte yenileyici ve koruyucu etkileri söz konusudur. Dezenfektan ve antisepsi açısından 
rahatlıkla tercih edilebilir. Özellikle uzun süreli koruma sağlaması ve organik bir molekül olarak 
ağız ve mukozalarımıza zarar vermemesi açısından tercih edilebilir. Bu sebeple üç riskli bölge olarak 
bilinen eller, ağız ve burun daha koruma altında tutulabilir. Bu aynı zamanda maske altında koruma 
anlamına da gelebilir’’ açıklamasında bulundu.

‘’Virüsü eve ya ellerinizle getirirsiniz ya da enfekte olarak getirirsiniz’’
Virüsü eve getirmenin öncelikli iki yolu olduğunu hatırlatan Prof.Dr. Usta, ‘’Ya ellerinizle getirirsiniz 
ya da enfekte olarak getirirsiniz. Maske ve siperlik gibi sosyal mesafe kurallarına uyarak insandan 
insana geçişi yavaşlatabiliriz. Fakat eller o kadar riskli ki, üstelik kontrol etmemiz de çok zor. Çünkü 
alışkanlıklarımız var. Eller dışarıya açık olarak kullanılan ve neredeyse gün içerisinde binlerce kez 
kullanılan, ayrıca da temas noktalarıdır’’ şeklinde konuştu.

Gümüşün günümüz teknolojisi ve laboratuvar imkanları sayesinde iyonize olarak elde edilebilir ol-
duğunu belirten Prof.Dr. Usta, ‘’Artık bir mili metre kareye binlerce gümüş iyonu sığdırmak müm-
kün oldu. Bulaşanlar ilk teması önce gümüş iyonları ile yapmak durumundalar. Gümüş iyonları 
prensip olarak tüm zararlı mikroorganizmalara tutunmak ve o yapının etrafını sararak soluksuz 
bırakmak üzerine kuruludur. Bu prensip ile virüs, bakteri gibi bulaşmalar ciltte bulunan koruyucu 
bir zırh tabaka ile yavaşlatılabilir ve durdurulabilir. Ta ki siz ellerinizi sabunlu su ile yıkayıp akıtana 
kadar kalan sürede ellerinizi ve uygulanan diğer bölgeleri koruma altında tutabilir’’ dedi.

‘’Önce eller’’
Ellerimizi kullanma noktasında bazı alışkanlıklardan geri dursak dahi ‘Temas’ mantığını çok iyi öğ-
renmemiz gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Usta, ‘’Eller ile olabildiğince her şeye az temas çok önem-
li. Colloidal gümüş olan ve yoğunlaştırılmış jel formunda Bodrum’da sektörel bir firma tarafından 
jel olarak üretildi. Bodrum’da bulunan özel laboratuvarda eczacı ve kimyagerler tarafından formüle 
edilerek milli ve yerli bir ürün düşüncesiyle üretildi. Özellikle Bodrum başta olmak üzere diğer dış 
turizme açık bölgelerimiz Covid-19 salgını açısından daha riskli görülmelidir. Çünkü çeşitli coğraf-
yalardan oluşan insan popülasyonlarında bulaşma ve mutasyon geçişleri kaçınılmaz olmaktadır. Bu 
sektörde görev alan hizmet sektörü çalışanları herkesten daha çok kendini korumalıdır. ‘’Önce eller’’ 
sloganını toplumsal bir kampanya gibi düşünmek ve her şeyin eller ile başladığını unutmamak ge-
rekiyor’’ diye sözlerini tamamladı.

Ağzında gümüş kaşık ile doğmak
Çok eski bir deyim olan ‘’Ağzında gümüş kaşık ile doğmak’’ aslında zenginliğe işaret eden bu deyim, 
hayat kalitesini anlatıyor. Gümüş kaşıkla yemek yediğiniz zaman gümüşün 4 binden fazla mikrobu 
kırma özelliği olduğu biliniyor. Padişahların bu yüzden gümüş kaşıkla yemek yediği bilinmekte.

Tüm dünya koronavirüs ile mücadele ederken tedbir ve korunma yöntem-
lerini de ardı ardına uygulamaya koyuluyor. Virüsü ellerimizi koruyarak 
ve sosyal mesafe kurallarına uyarak yenebileceğimizi söyleyen Akdeniz 
Üniversitesi Farmokoloji Anabilim Dalı Başkanı,Prof. Dr. Coşkun Usta, 
‘’Ellerimizi doğal yöntemlerle korumak en önemli önceliklerimizden biri 
olmalı’’ dedi.

Dünya, koronavirüs ile mücadele ederken tedbir ve korunma yöntemlerini de ardı ardına uygula-
maya koyuluyor. Virüs en çok eller ile bulaşıyor. Dolayısıyla pandemi sürecinde kimyasallardan 
uzak durulmasını söyleyen Akdeniz Üniversitesi Farmokoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Coş-
kun Usta, ‘’Kimyasallar doğada yüzyıllar içerisinde yok edilmekte ve içme sularımıza karışarak 
zehir etkisi yapmaktadır. Ayrıca bakteri ve virüslerin direnç gelişmesine neden olarak ileride teda-
vi edilemeyen daha ciddi enfeksiyonlara yol açabileceğini. Bütün bu açılardan baktığımızda daha 
doğal maddelere yönelmemize ve bunun da doğa da bulunduğuna işaret ediyor’’ dedi.

Ayrıca gümüş elementine dikkat çeken Prof. Dr. Usta, gümüşün mikropların hücre duvarını geçir-
gen kılarak öldürücü etki yaptığını söyledi.

‘’Gümüş, mikropların hücre duvarını geçirgen kılarak öldürücü etki yapmaktadır’’
Virüsün en çok ellerden yayıldığını ve önce elleri korumamız gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Coşkun 
Usta, ‘’Gümüş, yüzyıllardır değişik amaçlarla ve farklı formlarda kullanılan ve iyi bilinen mikrop 
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Kolesterol Sorunu Olanlar Okumalı / Makale
    
    Kolesterol (Kolesterin), tüm insan ve hayvanla- 
    rın hücre zarlarında bulunan ve kan sıvısı içinde  
    taşınan bir sterol ( steroid alkol bileşimi ) 'dür.  
    Kolesterol; çok daha düşük oranlarda bitkilerde  
    de bulunur. Özellikle hayvansal gıdalarla  
    vücuda alınan kolesterolün önemli bir kısmı  
    da vücut tarafından üretilir. Her vücut hücresin- 
    de bulunmakla birlikte, imal edildiği organ ve 
dokularda da bulunmaktadır. Örneğin; karaciğer, omurilik  ve beyinde çok 
daha yüksek oranlarda bulunur. Kolesterol, üreme hormonları (testosteron, 
östrojen, progesteron ) yapımında, D vitamini yapımında ve yağları sindiren 
safra asitlerinin üretiminde gereklidir.

 Ayrıca kolesterol; hücre zarlarının yapım ve bakımı için gereklidir. 
Kolesterol içeren hücre zarları daha geniş sıcaklık aralığında stabilitelerini 
korur ve böylece hücreye yararlı ve zararlı maddelerin giriş ve çıkışları düzenli 
olarak devam eder.
 
 Kolesterol; bir tür “yağ” dır ve bilindiği gibi yağlar suda erimezler. 
Kolesterol de bu özelliği ile su yapısında kan içinde eriyemez. Bu nedenle; 
kolesterol moleküllerinin kan içinde taşınması, Lipoproteinlere bağlanarak 
kanda çözünmeleri gerçekleşir.
 
 Lipoproteinler, düşük yoğunluklu (LDL ve VLDL) yüksek yoğunluklu  
(HDL) ve Trigliseridler olarak üç çeşittir.

 LDL – VLDL Kolesterol: Düşük yoğunluklu kolesterollerdir. Popüler 
anlamda “kötü” kolesterol olarak da bilinirler. Bunlar, hayvansal yağ orjinli 
olup en çok sakatat, yağlı et ve et ürünleri, yumurta sarısı, tereyağ, kabuklu 
deniz ürünleri, krema'da bulunurlar. Bu tür ürünlerin sıkça yenilmesi, alkol 
alımı ve hareketsiz yaşam kandaki düzeylerini önemli ölçüde arttırır. Kan sıvısı 
içindeki görevleri, bağırsaktan emilen yağların yağ depolanma naklini sağla-
mak olup, görev yaptıkları kan damarları içinde bulunan kendilerine özel 
almaçlara (reseptörler) bağlanarak kolesterolün damar içinde birikimine, yani 
damar daralması ve sertliğine neden olurlar.

 HDL Kolesterol: Yüksek yoğunluklu kolesteroldür. Popüler anlamda 
“iyi” kolesterol olarak bilinir. Vücudun enerji ihtiyacı doğduğunda yağ depola-



5248

Kolesterol Sorunu Olanlar Okumalı / Makale
    
rında trigliserid olarak saklanan kolesterolü, depolardan mobilize ederek 
harcanacağı organa taşır ve böylece “yanmasını” temin eder.

 Bahsi geçen yüksek kolesterol içeren gıdalardan, alkol almaktan ve 
hareketsiz bir yaşamdan kaçınarak yüksek kolesterol düzeylerinden kurtulabi-
lirsiniz.

 Kolesterol; vücutta karaciğer tarafından üretildiği gibi, yediğimiz 
gıdalardan fazlaca alındığı zaman kan düzeyleri yükselir ve bu kronik bir hal 
alınca atardamarların iç yüzlerinde birikerek aterom plakları ve damar sertleş-
mesine sebep olur. Aterom plakları atardamardan kan geçisini zorlaştırarak 
beslediği beyin ve kalp gibi hayati organların az beslenmesine ve devamında 
ölümcül olabilecek hastalıklarına ayrıca; damar sertliğinin erken belirtilerinden 
olan hipertansiyona yol açar.

 Kolesterol yüksekliği; öncelikle kolesterolün vücut tarafından imal 
edilen bölümünün miktarına bağlıdır. Bunun yanında ırsi (genetik) nedenli, 
tiroid tembelliği (hiportiroidi) ve böbrek yetmezliğine bağlı olarak da koleste-
rol yüksekliği  (hiperkolesterolemi) gelişebilir. Nedeni ne olursa olsun, koleste-
rol yüksekliği vücut sağlığımız açısından üzerinde önemle durulması, tedavisi 
ve sonuçları dikkatle izlenmesi gerek bir olgudur.

 Özellikle batı toplumları ve toplumumuzda da artan refah düzeyleri 
her cins et ve et ürünü, süt ve süt ürünleri, kabuklu deniz ürünleri, sakatat, 
tereyağı, kızartma yiyecekler vs.  tüketimlerinde önemli artışlara neden olmuş. 
Bu durum başta genç nüfus olmak üzere tüm toplumun sağlığını kötü yönde 
etkilemiştir. Bu gelişme batı toplumlarında erken algılanmış ve ilaç endüstrisini 
ilaç üretmeye zorlamış, sonuçta yaygın olarak kullanılan kolesterol düşürücü 
statinler bulunarak çeşitli isimler altında piyasaya çıkarılmıştır. Ancak; ciddi 
yan etkileri olabilen bu ilaçlara hastaların bir kısmı tepki göstermiş ve yan 
etkileri olmayan bitkisel ürünlere yönelmişlerdir.

       Dr. Ünal VURAL
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 Sindirim Sistemi Önemi / Makale
 
 Mide kanseri vakalarında son yıllarda artış görülmesi birçok sebebe 
bağlanmaktadır. Bunlar;   
 
 Düzensiz, yanlış beslenme, sigara alkol, genel yatkınlık, stres bu 
sebeplerin başında yer almaktadır. Stresin mide kanserinde tetikleyici olma 
sebebi mide asididir. Adından da anlaşılacağı üzere mide asidi bilinen ve 
zararlı kabul edilen bir asit türüdür. Midede bulunan asit oranı ve miktarı mide 
dışında tüm organlara zarar verebilecek seviyededir. Mideye zarar vermesinin 
nedeni ise mide iç mukozasıdır. Mide asidinin görevi; tüketilen gıdaları bağır-
saklara giderek sindirilmesinden önce parçalamaktır. Bu tüketilen gıdalar 
bağırsaklardaki yararlı bakteriler sayesinde çürütülerek atık madde durumuna 
getirilir. Bu çürüme işlemleri esnasında mide asidi bulaşan gıdalar bağırsaklar-
daki iyi huylu bakteriler ile birleştiğinde bir çeşit fermantasyon işlemi gerçekle-
şir ve gaz oluşumunun nedeni bu fermantasyon işleminden kaynaklanır.

 İnsan midesinin asit seviyesi; PH 'ı 3,5 - 4 civarındadır. Mide mukozası 
olmasa, bu oran gıdaları eritebildiği gibi mideyi de eritebilir. Ara sıra mide 
gazının geğirme sureti ile ağızdan çıkması ve bazen yemek borusunda yanma 
hissedilmesi ya da reflü hastalarında görünen yemek borusunda acı veya 
yanma hissi örnek olarak gösterilebilir. Bunun nedeni; yemek borusunda 
koruyucu mukoza olmamasından dolayıdır. Mide mukozası sorunlarının mide 
kanseri oluşumunda önemli bir rolü vardır.

 Stresli bir insanın midesinde bulunan asit miktarı ve seviyesi  normalin 
üzerinde olduğundan stres ve mide kanseri ilişkisi bu yolla kurulabilir.

 Mide kanseri hastalarının; beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmesi, 
gereksiz kimyasal ilaç kullanımından uzak durması tavsiye edilmektedir.

 Birçok kanser çeşidinde olduğu gibi, mide kanseri dünyanın birçok 
yerinde farklı sıklıklarda görülmektedir. Erkeklerde kadınlara nazaran 2 kat 
fazla görüldüğü tespit edilmiştir. Genellikle 40 yaşlarında başlayan mide 
kanseri, yaşın ilerlemesi ile birlikte görülme sıklığı artmaktadır. 70 yaşlarında 
ise en yüksek seviyeye ulaşmaktadır.  Sosyo ekonomik  durumun düşük 
olduğu toplumlarda daha sık görüldüğü belirlenmiştir. 



54

 İMMU-NAT Zerdeçal Ekstresi Araştırmaları

 Dünya genelinde bir çok araştırmacı zerdeçal ile ilgili çalışmalar 
yapmıştır. Bu çalışmaların %90’ı laboratuar ortamında hazırlanan zerdeçal 
özütünün hastalıklar üzerine etkileri adınadır. %10’u belki de daha azı zerdeça-
lın karakteristik yapısı üzerinedir. İmmunat tarafından zerdeçal üzerine 3-4 yıl 
uğraş verdikten sonra, ekstraktı yapılamaz zannedilen zerdeçalın hem ekstresi 
yapıldı hemde zerdeçal ile ilgili yeni bir tez geliştirildi. Bu teze göre bugüne 
kadar bir çok düşünce, tahmin ve iddalar yeniden gözden geçirilme boyutuna 
gelmiştir. 

 Zerdeçal’ın likit ekstraktı yapılamaz düşüncesinde de yanılgılar ortaya 
çıktı. Temelde; özü olan her şeyin özütü çıkartılabilir. Mesele, bilinen yöntemler 
ile çözülemiyor ise yeni bir yöntem geliştirmektedir. Kabul etmek gerekir ki 
binlerce bitki çeşidinin ekstraktı yapılabilir iken zerdeçalda durum aynı olma-
mıştı. Faz 3-A2 adlı yöntem zerdeçalı ekstre etmek için geliştirildi ve başarıldı.

 Zerdeçal ve Zerdeçal Ekstraktı Üzerine Düşünceler
 
 Dünya genelinde zerdeçalın tozu bir veya 10 kg lık özel ambalajlarda 
E100 kodu ile renklendirici ve tatlandırıcı olarak satılmaktadır. Ve bunun curcu-
min ya da özüt olduğu söylenir. Ancak değildir ve sadece zerdeçal kökünün 
kuturulup toz haline getirilmiş formudur. Yüksek oranda boyar madde içeriğin-
den dolayı ekstre zannedilir. Kullanıldığı gıda alanlarında veya direkt tüketi-
minde esas olan kimyasal özellikleri açığa çıkarılmadığından ya boşa kullanılır 
ya da renginden istifade edilir.
 
 Zerdeçal (Curcuma longa) eğer kapsül ya da tablet formunda üretilmiş 
ise bu da bildiğimiz tozun kalıp değiştirmiş halidir. Bir çok bitkinin ekstraksiyon 
sonrası özel işlemle toz formu yapılabilir, ancak bu zerdeçal için geçerli değildir. 
Çünkü bu drog yapısı gereği buna olanak sağlamaz. 

 Bazı ülkelerde bitki tozunun içerisine ‘‘GİYDİRME’’ dediğimiz prensip 
uygulanarak zerdeçal kökü ekstraktı adı altında satılmaktadır. (Giydirme pren-
sibi: 10 kg bitki tozunu ilgili solvente yatırılarak yumuşaması ve çözülmesi 
sağlanır. Daha sonra bu bulamaç 100 kg bitki tozu ile harmanlanıp kapsül yada 
tablet halini alır). Fakat bu şekilde çözücü kimyasalların tamamı üründe kalır.
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Zerdeçal Ekstresinin Şaşırtıcı Gücü

    Her bitkinin insan bedeninde şifa sağladığı bir  
    ya da birden fazla nokta vardır. Bitkilerdeki  
    moleküler ve protein yapı taşları, bazı organları  
    seçer ve kan yolu ile ilgili organa, protein yapı  
    taşlarına bağlanarak gider. Şaşırtıcı olan zerde- 
    çalın gücüdür. Curcuminin ekstresinin yapılan  
    araştırmalarda; insan bedeninde neredeyse  
    bütün organlara gidebildiği, kan beyin bariyeri-
ni aşabildiği, hormonal organlara tesir edebildiği, tüm kanser hücreleri üzerin-
de etkili olabildiği, felç, Alzheimer, inflamasyonlar, akciğer fibrozu, karaciğer 
ve safra yetmezlikleri, bağışıklık sistemi hasarları gibi hastalıkları nasıl onara-
bildiğini ortaya konmuştur. Yapılan 5000' in üzerindeki araştırma sonuçları; 
hayret verici görülmekle beraber Curcuminin bu muhteşem kabiliyetinin sırrı 
hala araştırma konusudur. Tüm araştırmaların ortak kanaati Curcuminin başta 
kanser, enfeksiyon, beyin ve karaciğer hastalıkları gibi büyük sorunlar karşısın-
da vazgeçilmez olacağı yönündedir. 

Zerdeçal (Curcumin) Neden Geç Keşfedildi?

Dünya genelinde 4000 yıldır kullanıldığı bilinmektedir. Osmanlı dönemi de 
dahil olmak üzere dünyada kullanımı hep baharat olarak kalmıştır. Uzakdoğu 
başta olmak üzere çok önemli hastalıklara çare olabildiği bilinmekte ve tedavi-
lerinde kullanılmaktadır. Fakat bu bitki kökünün geliştirilememesinin nedeni 
toz formunun dışında işlenemeyişi olmuştur. Osmanlı kayıtları dahil mucizevi 
özellikleri geçmiş literatürlere yansımamıştır. Doğadaki hemen hemen tüm 
bitkilerin çayı, tentürü, ekstraktı yapılabilirken zerdeçalda bu işlem mümkün 
olamamıştır. 1900' lü yılların başlarında Avrupalı bilim adamları zerdeçalın 
etken maddesi Curcumin'in keşfini yaptıktan sonra, son 20 yılda teknolojik 
araştırmalar neticesinde geç olsada keşfedilmiş ve yoğun araştırmalar başla-
mıştır. 
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ALIÇ MEYVESİ (Crataegus  SP.)

(Glokom) Görme problemleri - Katarakt

Göğüs ağrısı 

Alzheimer - Parkinson

Hepatit B-C
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AYNI SAFA

olarak kullanılmıştır. 

adet döngüsünü 
uyararak ağrılı adet ağrı ve spazmları azaltmak amaçlı, Ateş 
düşürücü olarak, 

 Kan dolaşımını uyarması  

 

Calendula
Saponinler
Glikozitler
Carotinoid

Xantophyll
Müsilaj
Flavonlar
Organik asitler

İçeriğindeki Etken Maddeler

Varis Sorunlarında
Dostumuz
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AYNI SAFA

AIDS - HIV  virüsü

bağlı sorunlar
'a

Behçet

Mide sorunları
Ülser - Gastrit

İdrar yolu enfeksiyonu

MS Hastalığı

Romatizma - Romatoid Artrit

Varis sorunları
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BİBERİYE

İshal

Ödem çözücü 

Kısırlık - Kadın Hastalıkları

Enfeksiyon Hastalıkları

Hormon Dengesizliği (Kadın)

İdrar yolu enfeksiyonları

MS Hastalığı
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CİVAN PERÇEMİ (Achillea Millefolium)

MS Hastalığı
Alzheimer - Parkinson

Felç
Hafıza Problemleri - Unutkanlık

Boğaz iltihabı - Üst Solunum Guatr - Hiper Tiroid

Behçet Hastalığı

Egzama - Mayasıl - Ürtiker Kaşıntı
Böbrek - Mesane Hastalıkları

Prostat Hastalıkları

Gut - Ödem

İdrar yolu enfeksiyonu - vajinit

Kısırlık (Kadın)

Diyabet
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ÇÖREK OTU  (Nigella Sativa)

MS Hastalığı

Guatr - Hiper Tiroid

Kolesterol

Safra Hastalıkları

Kısırlık (Kadın Hastalıkları)

Sperm Eksikliği - Testosteron

Hepatit B-C
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DAMAR OTU (Plantago Lanceolata)

Geçmişten bugüne astım hastaları bıldırcın yumurtasından şifa bulmaktadırlar. Bunun 
nedeni bıldırcının doğada bulunan damar otunu yemesi ve etken maddelerin yumurtaya 
geçmesidir. (Bu özellik çiftliklerde yetiştirilen ve marketlerde satılan bıldırcın yumurtalarında 
bulunmaz.) 

Yeni araştırmalar sonucu içeriğindeki tanenler ve aucubinin iltihap giderici ve 
antibakteriyel etkileri ile ağız, boğaz ve üst solunum yollarının iltihabi hastalıklarında 
kullanıldığını göstermektedir. Özellikle üst solunum ağız-boğaz iltihaplarında mukoza 
üzerine yayılan ve yapışan musilaj (zamksı) maddenin etkili olduğu anlaşılmıştır. 
Antihepatotoksik etkisi kanıtlanmış olup bu etki silimarinden daha güçlüdür. Balgam, 
öksürük, boğmaca, bronşiyal astım ve akciğer tüberkülozunda etkili olabilmektedir. Nefes 
darlığında, bronş genişletici olarak kullanılabilir. Türkiye’de çok eski zamandan bugüne bu 
bitkinin lapası çıbanların üzerine bağlanır ve ertesi gün bu çıbanın patlaması ve irin’in dışarı 
akması sağlanırdı.

kalp-damar hastalıkları üzerindeki olumlu etkilerinden dolayı tavsiye edilmektedir. 

Ankara’da Gazi Üniversitesi’nde damar otu geleneksel tıpta karaciğer hastalıklarına 
karşı koruyucu etkileri incelenmiş, karaciğer üzerinde lipit peroksidasyonunu önlemek 
ve lipit peroksidasyonunun yarattığı hasardan karaciğeri korumak için kullanılabileceği 
saptanmıştır. AST ve ALT değerlerini normal düzeylerinde tuttuğu yine deneyler sonucunda 
gözlenmiştir. Enzim seviyelerini düzenleyerek karaciğeri koruma özelliğine sahiptir. 

Halk arasında adından dolayı damar açıcı olarak kullanılmışsa da en çok akciğer 
hastalıklarında etkilidir. 

Rezin
Fosfor
Demir
Protein

B ve C Vitamini
Kalsiyum
Nişasta
Uçucu Yağlar

Akciğer Dostunuz

İçeriğindeki Etken Maddeler
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DAMAR OTU (Plantago Lanceolata)

Güçlüğü

Hastalıkları
(Lösemi)

(intermittent klodikasyon)

Boğaz iltihabı - Üst solunum

- Hiper Tiroid

Kolesterol

Safra Hastalıkları
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DEVE DİKENİ TOHUMU (Silybum Marianum)

(İBS)

Yemek zehirlenmesi

Mide sorunları - ülser - gastrit

Vücut direnci - Bağışıklık Sistemi

Bağırsak - Bakteri - Virüs - Kolit
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EKİNEZYA (Echinacea SP.)

Hepatit B-C

Egzama - Mayasıl - Mantar

Kemoterapi uygulamaları

Safra Hastalıkları
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ENGİNAR YAPRAĞI (Cynara Scolymus)

(İBS)

Vücut direnci - Bağışıklık Sistemi

Diyabet

Safra Hastalıkları

Sedef Hastalığı

Kemoterapi uygulamaları
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GANODERMA (Reishi) MANTARI (Ganoderma)

Polisakkaritler
Triterpenler
Alkaloidler
Steroller

Germanyum
Lektin
Protein
Ganoderik asit

İçeriğindeki Etken Maddeler

şartı olarak kabul görmüş ve 'Ölümsüzlük Mantarı' olarak adlandırılarak Uzakdoğu'da asırlar 

olur ve böylece 
streste azalma ve 

bağışıklık 

savaşmaya yardımcıdır. Kan dolaşımını düzenleyerek, kalp-damar hastalıklarına karşı 
başta 

meme kanser 

Bağışıklık Sistemi Dostu
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GANODERMA (Reishi) MANTARI (Ganoderma)

Depresyon / Stres

Sedef

Kalp Damar

Kanser

Ülser

Böbrek hastalıkları

Ateş düşürücü

hastalığı
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GİLABURU (Viburnum Opulus)

Balgam sökücü

Kanser (Genel)

İdrar artırıcı

İdrar zorluğu
Kadın hastalıkları

Kramp / Spazm

İdrar yolu hastalıları

Böbrek taşı

İdrar kanalı darlığı
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GINKGO BILOBA (Ginkgo Biloba)

Japonya’ da atom bombası felaketinden sonra yaşamını sürdürebilen tek ağaçtır. Bu 
yüzden mabet ağacı ismi ile de anılmaktadır. Bu özelliği kimyasallara ya da radyasyona karşı 
olan dayanıklılığına bağlanmıştır. Dünya genelinde allerjik vakalarda kullanımı bu özellikleri 
sayesinde gerçekleşmiştir. Metal iyonları üzerindeki etkisinden dolayı beyin fonksiyonlarında 
kullanımı yaygındır.

Ginkgo biloba Avrupa ve birçok ülkede kullanımı en yaygın bitkilerden biridir. Tüm 
dünyada beyin fonksiyonlarına sağladığı iyileştirici etkisinden dolayı hafızayı arttırıcı ve 
koruyucu, kulak çınlaması azaltıcı ve işitmeyi artırıcı, yaşlılık şikayetlerini azaltıcı olarak 
kullanılmıştır. İçerdiği maddelerden dolayı damar genişletici ve trombosit baskılayıcı özellikleri 
dolayısı ile özellikle beyin olmak üzere organ kanlanmalarını arttırıcı etkileri ile öne çıkar. Bu 
nedenle de öncelikle yaşlılarda bunama belirtilerini giderip, kalp kanlanmasını arttırır, kalbin 
verimli çalışmasını sağlar. Beynin bol miktarda oksijenlenmesini ve beyin kan dolaşımını 
arttırdığı bilinmektedir. İnsan beynini ve hafızayı en iyi destekleyen bitkidir. Öğrencilerin sınav 
dönemlerinde hafıza kapasitesini arttırmaktadır. 

Ginkgo biloba beyin ve tiroid bezi dokuları için vazgeçilmez bir takviyedir. Nükleik 
asit ve protein sentezini hızlandırmaktadır. Modern farmakolojiye göre Ginkgo biloba’nın 
nörolojik ve sinirsel hastalıklar üzerine tedavi edici etkisi olduğu kaydedilmiştir. Özellikle 
beyin hücrelerini metal iyonlara karşı korumaktadır, yapılan tetkikler sonucu Ginkgo biloba 
kullanıldığında beyindeki metal aktivitesinin azaldığı belirlenmiştir. Almanya’da Karlsruhe 
Üniversitesi’nde bağışıklık sistemi üzerinde koruyucu etkileri incelenmiş ve Ginkgo biloba’nın 
Alzheimer hastalarında kullanılabildiği açıklanmıştır. Potansiyel alerji ve bağışıklık sisteminin 
tahribatına dayalı hastalıklarda önleyici etkisi belirtilmiştir. 

Flavon Glikozidler
Diterpenler
Triterpen
Flavonoidler

Kardoneller
Kardoller
Terpene
Organik Asitler

Güçlü Hafıza
Beyin Dostunuz

İçeriğindeki Etken Maddeler
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GINKGO BILOBA (Ginkgo Biloba)

klodikasyon)

Yürüyüş esnasında oluşan

MS Hastalığı

Kolesterol

Kan Sulandırıcı
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GİNGSENG (Panax Gingseng)

Antioksidanlar
Ginsenasit
B kompleks vitamin
Çinko

Panaxatnol
Karifilen
Saponinler
Nikotinik asit

İçeriğindeki Etken Maddeler

(testosteron) ve 

Ayrıca erkeklerde aşırı stres ve yorgunluktan kaynaklanan 

yapılan bazı çalışmalarda 

-

-Kökler 
artırır.

hafızayı arttırarak 

Enerji Dostunuz
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GİNGSENG (Panax Gingseng)

Menopoz sorunları
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HARNUP (Keçiboynuzu) (Ceratonia Siliquua)

A,B,B2,B3,C,E Vitamini
Gallik Asit
Selenyum
Potasyum

Magnezyum
Sodyum
Kalsiyum
Çinko

Besin ve Enerji
Deposu
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HARNUP (Keçiboynuzu) (Ceratonia Siliquua)
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HAYIT MEYVESİ (Vitex Agnus - Castus)

Flavonoidler
İridoid-glikozitler
Stroidler
Vitaminler

Tanen
Uçucu yağlar
Alkaloit (Viticin)
Rezin

İçeriğindeki Etken Maddeler

kadın hastalıklarında ve hormon 

stres 
ağrı, 

sancı Menopoz

Henüz oluşmamış meme 

adet zorlukları ve menopoz, 

Baş ağrısını 
 kan 

Hormonel Kadın
Sorunlarınızda Dostunuz
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HAYIT MEYVESİ (Vitex Agnus - Castus)

MS Hastalığı
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HİNDİBA YAPRAĞI (Cichorium  Endiva)

 normale 

kanıtlanmıştır.

kıyaslandığında, 

Kan yapıcı

sarılık ve sıtmada 
Kaşıntı, egzema, 

mayasıl 

Karaciğer Dostunuz

Rezin
Fosfor
Demir
Protein

B ve C Vitamini
Kalsiyum
Nişasta
Uçucu Yağlar

İçeriğindeki Etken Maddeler
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HİNDİBA YAPRAĞI (Cichorium  Endiva)

Kan yapıcı

Pankreas hastalıkları

Sarılık

hastalıkları

Sıtma

Şeker hastalığı

Kaşıntı / Egzama / Mayasıl

İdrar yolları
Mesane

Gut / Ödem
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KARABAŞ OTU (Lavandula Stoechas)

Hafıza sorunları

Uykusuzluk

Kalp- Damar

Damar Tıkanıklığı

İshal

İdrar yolu

Balgam sökücü

Felç
MS Hastalığı

Kolesterol - Yüksek

Behçet Hastalığı
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KIRKKİLİT (Equisetum Arvense)

 hastalıklarda ve gut hastalığında kullanılmıştır. Etken 

prostat 

(guatr),

Böbrek hastalıkları, 

(ağrıyı uyaranı azaltma) ve 

Silisli - Formik Asit
Demir- Oksal
Kolloid-Sodyum
Organik Asit

Saponin-Alüminyum
Potasyum-Mangan
Alkoloidler
Flvonoid-Lektin

Böbrek, Mesane ve
Prostat’ta Dostumuz

İçeriğindeki Etken Maddeler
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KIRKKİLİT (Equisetum Arvense)

Hastalığı

Sedef hastalığı

Egzama - Mayasıl

Behçet hastalığı

- Guatr
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KIRMIZI PANCAR (Beta Vulgaris)
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 Kudret narı halk tababetinde uzun yıllardır mide ülseri ve sindirim so-
runlarında kullanılmıştır. New York Üniversitesi tarafından yapılan bir araştır-
mada gastrit ve ülserin tedavisinde kullanılan kudret nar’ında HIV virüsünün 
çoğalmasını engelleyen bir protein keşfedilmiştir, antibiyotik etkisini ve tümör 
baskılayıcı etkisi ise içerisinde bulunan lutein ve likopen’e bağlanmıştır.

 Kudret narı bitkisi bilindiği kadarı ile;  
* Substans Q içerdiğinden AIDS tedavisinde değerli olabileceği
* Meksikada dizanteri ve tüberküloz  sorunlarında
* Brezilyada  sıtma , ateş ,  öksürük  sorunlarında
* Peruda kızamık , sıtma ve enfeksiyon sorunlarında
* Nikaragua da sıtma, ateş, öksürük,ve hipertansiyon sorunlarında
* Çin tıbbında enjeksiyon , kanser , diyabet ve birçok sağlık sorununda
kullanıldığı bilinmektedir. 
*Lösemiklenfositlerde  hem protein  hemde  DNA sentezini inhibe ettiği 
gösterilmiştir. 
 
 Bitkinin özellikleri ve etkili olduğu sorunlara dikkatli bakıldığında 
2019 yılı sonu ortaya çıkan corona virüsü nün insanlar üzerindeki etki ve sen-
dromlar ile ilgili karşılığı düşünülmelidir.

 Mideye iyi gelmekte olan bir meyve olarak bilinir. Kudret narı bağırsak 
rahatsılıklarının giderilmesinde ilk sıralarda yer alır. Egzama rahatsızlığına ve 
sedef hastalığına iyi gelir. Vücutta oluşum göstermekte olan yara ve iltihap-
ları iyileştirmede kullanılır. Bağırsaklarda oluşmakta olan tembelliği giderme-
ktedir. Vücudumuzda olan bazı hücrelerin yenilenmesinde faydalı olmaktadır. 
Rahimde oluşmakta olan yaraların giderilmesinde kullanılır. Yüksek miktarda 
E vitamini ve yüksek miktarda protein içermektedir. Oluşmakta olan ülser Gas-
trit, kolit ve bazı sindirim rahatsızlıklarına iyi gelir. Kabızlık oluşmasını önle-
mede ve bu sorun olan kişilerin kullanılmasında önerilir. Yanık ve yaraların 
oluşmasında kesinlikle çok faydalıdır. 

 Kudret narı flavonoidler (antioksidanlar) ve vitaminler açısından ze-
ngin bir meyvedir. Ayrıca yapılan araştırmalarda kudret narında momordilin 
maddesi doğal bitki insülini olarak ta tanınmaktadır. Meyveye Latince isminde 
veren bu madde pankreasta insülin sağlayan beta hücrelerinin artışını da 
desteklemektedir. Çin’de yapılan bir araştırmada Tip II diabette bu özellikleri 
olayısı ile çok olumlu sonuçlar alındığı gözlenmiştir. Şeker hastaları için yapılan 
diğer çalışmalarda pankreas’ta insülin üreten beta hücrelerini koruduğu, insü-
lin’in kan şekeri düşürücü etkisini arttırdığı, ayrıca yüksek kan lipit değerlerini 
de düşürmekte olduğu anaşılmıştır. 

Momordican
Uçucu yağlar
Rezin
E vitamini
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KUDRET NARI (Momoroica Charantia)

Öksürük

Kabızlık
Dizanteri

Egzama

Sedef
hastalığı

93

Virütik Hastalıklar
Kızamık

Tüberküloz Hipertansiyon

Sıtma - Ateş
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MEYAN KÖKÜ (Glycyrrhiza Glabra)

 göğüs yumuşatıcı olarak öksürükte, ayrıca 

kan sulandırıcı 

yol 

Gliserin
Flavon
Saponin
Kumarin

Nişasta
Glisurutenik Asit
Magnezyum
Silisyum

Mide Dostunuz

İçeriğindeki Etken Maddeler
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MEYAN KÖKÜ (Glycyrrhiza Glabra)

MS Hastalığı

Çölyak Hastalığı
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SARI KANTARON (Hypericum Perforatum)

 olarak St.John’s Wort adı 
depresyonlar, huzursuzluk ve 

 (HIV 

baş ağrısı 

Kantaronun başta; olmak 
üzere 

Hiperin
Magnezyum
Hiperisin
Eryhtharin

Gentiopikrin
Kolin
Tanen
Stearin

Depresyonda Dostunuz

İçeriğindeki Etken Maddeler
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SARI KANTARON (Hypericum Perforatum)

Uyku bozuklukları

(İBS)

Felç - MS hastalığı

Egzama - Mayasıl - Mantar

Behçet Hastalığı
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SİYAH ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ  (Vitis Vinifera)

Felç - MS hastalığı
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YABAN MERSİNİ (Vaccinium Myrtillus)

Rezin
Fosfor
Demir
Protein

B ve C Vitamini
Kalsiyum
Nişasta
Uçucu Yağlar

İçeriğindeki Etken Maddeler

Gözün görme gücünü arttırdığı 

katarakt gece görüşünün azalması ve 
sarı nokta

damar yırtılmaları ve 

çatlamalan önler. Bu nedenle 

yolunu 

Gözlerinizin Dostu
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YABAN MERSİNİ (Vaccinium Myrtillus)
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ZENCEFİL KÖKÜ

hastalık

Felç - MS hastalığı
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ZERDEÇAL KÖKÜ (Curcuma Longa)

Ayrıca sigara ve alkolden kaynakla-
nan karaciğer ve akciğer
dejenerasyonuna karşı

kanser ve hastalıklar

Enfeksiyon Hastalıkları
İdrar yolu enfeksiyonları
Sperm eksikliği - testosteron

Behçet Hastalığı

Kabızlık

MS hastalığı
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ZEYTİN YAPRAĞI (Olea Europaea)

Zeytin ağacı; dünyada ikibin yıl gibi çok uzun süreli yaşamı olan dayanıklı bir bitkidir. 
Bu uzun yaşam süresini onu zararlı organizmalara karşı koruyan polifenolik antioksidan 
olan oleuropein adlı bir madde üretmesine borçludur. İçeriğindeki bu oleuropein ve elenolik 
asit aktif bileşenlerinin doğal bitkisel antibiyotik ve antioksidan olduğu, antimikrobiyal ajan 
olarak görev yaptığı bilimsel araştırmalarca kaydedilmiştir. Elenolik asit ve oleuropeinden 
türeyen kalsiyum elenoat ise çok çeşitli mikroorganizma gruplarını uzak tutma özelliğine 
sahiptir.

İnvivo şartlarda (canlı vücudunda)yapılan bir çok çalışmada zeytin yaprağının vasodilatör 
(damar genişletici) etki yaptığı ve dolayısı ile tansiyonu düşürdüğü, antiaritmik özelliği olduğu, 
aynı zamanda LDL kolesterol seviyesinde düşmeye neden olduğu sonucuna varılmıştır. 
Laboratuvar ve klinik çalışmalar neticesinde ise; zeytin yaprağının kalp rahatsızlıklarında, 
kalp yetmezliğinde ve damar tıkanıklığı üzerine etkili olduğu gözlenmiştir. Yine canlı 
vücudunda yapılan çalışmalarda yüksek seviyedeki kan şekerini düşürdüğü gözlemlenmiştir. 
Özellikle Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü zeytin yaprağının 21.yüzyılda keşfedilen en 
önemli doğal antimikrobiyel ve antiviral etkiye sahip bitki olduğunu bildirmiştir. 

Geçmiş zamanlarda antibiyotikle tedavi edilebilen hastalıkların, artık bakterilerin 
ve virüslerin antibiyotiklere karşı direnç kazanması ile tedavileri zorlaşmıştır. Oleuropein 
etken maddesi antibiyotiğe karşı direnç kazanmış mikroorganizmalarda da etkilidir. Zeytin 
yaprağında bunların yanı sıra A,D,E,K vitaminleri de bulunuyor, ayrıca uçucu yağları 
sayesinde bunların vücutta emilimi ve kullanılmasında da yarar sağlıyor. A vitamini iyi 
görmemiz için, D vitamini kemik yapısı için, E vitamini vücut içerisinde oksijen radikallerinin 
oluşumunun önlenmesinde, K vitamini kanın pıhtılaşma zincirinde etkili faktörlerin sentezi 
için gereklidir. 

Oleuropein
Organik Asitler
A ve C Vitamini
Askorbil - Palmitat

Selenyum
Rezin
Tanen
Uçucu Yağlar

Kan Kolesterolü
Kalp - Damar Dostunuz

İçeriğindeki Etken Maddeler
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EKİNEZYA

REİSHİ MANTARI ZERDEÇAL ZENCEFİL

SİYAH ÜZÜM KARANFİL

TARÇINKARADUT ALIÇ

GİNSENG HARNUP KIRMIZI PANCAR MEYAN KÖKÜ

NAR
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Osmanlı Kök ve Baharat Sıvı Ekstraktı,

8 Bitki Kökü ve Baharatlardan Ekstrakt olarak üretilmiştir.
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Siyah Üzüm Çekirdeği Alıç Meyvesi

Nar Yaban Mersini

Portakal Turna Yemişi ( Kızılcık )

Ahududu Kuşburnu

8 Meyve
Ekstraktları Karısımlı + Vitamin ve Mineral Destekli
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www.colloidalgold.us

www.colloidalsilver.us
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İMMU-NAT A.Ş. Tıbbi ve Aromatik Bit-
kiler Tarıma Dayalı Sanayi AR-GE ÇİFT-
LİĞİ projesi kapsamında Milas’ta bulunan 
15.200 m2 İmmunat’a ait çiftlikte üretimi 
yapılmaktadır.

* Hasat edilen ürünler Bodrum/Yalıkavak 
tesislerinde işlenmekte ve şişelenmektedir.
* Tohumdan nihai ürüne kadar tüm süreç 
üretici firma tarafından takip edilip %100 
yerli ve milli yöresel ürün olarak üretil-
mektedir.
 

Türkiye’nin yöresel ve bölgesel çiftlik ürünüdür.



125120

XPS6, analizleri sonucu AB 
ülkelerinde stres, enfeksi-
yon, diyabet, kolesterol ve 
yüksek tansiyon sorunların-
da yardımcı ürün olarak 
onaylanmıştır.
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Çocuk Gelişimi, Anemi

Diyabet, Kolestrol, Yüksek Tansiyon

XP S6 Almanya DAkkS Akredite laboratuvarları tarafın-
dan analizleri yapılmış 1. sınıf preparat olarak Diyabet, 
Yüksek Kolestrol ve Yüksek Tansiyon sorunlarında ara 
ürün olarak onaylanmıştır. Berlin Tüketici Koruma ve 
Gıda Güvenliği tarafından ürün Sicil kaydı açılmıştır. 
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2007 yılından günümüze
sağlıklı yaşam yolunda hep birlikte geleceğe yürüyoruz.



* 1961 yılında Samsun’ da doğdu. Geleneksel bitkisel mejestral ürün yapma kökenli olup 
uzun yıllar araştırmalarda bulundu.
* 2007 yılında Bodrum Yalıkavak’ ta Türkiye’ nin ilk bitkisel ilaç etken madde üretim 
tesisi İMMU-NAT A.Ş.‘ni kurdu. Bünyesinde bulunan doktor, eczacı ve kimyagerler ile 
birlikte Türkiye’de bulunan endemik bitkilerin medikal sıvı ekstraktlarını üreterek 
öncülük yaptı.
* 2012 yılında Ankara Eczacı Odası’nın düzenlediği Bitkisel 2012 Sempozyumu’nun ana 
sponsorluğunu yaparak çalıştay ve destek verdi.
* 2012 yılında Türkiye’de ilk defa gıda takviyesi kategorisinde güvenirlilik ödülüne layık 
görüldü.
* 2012 yılında “Zerdeçal Mucizesi” adlı kitabı 2014 ise “Fitoterapi Gerçeği” adlı kitabını 
yayınladı.
* 2013 yılında Orta Karadeniz Eczacı Odası’nın düzenlediği sempozyumda sponsor 
olarak görev aldı. 
* 2013 yılında Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından devlet desteği kazandı.
* 2019 yılında 2. Tesis olarak Türkiye’nin ilk büyük bitki etken madde üretim fabrikasını 
kurdu.
* 2019 yılında TÜSİAV tarafından yılın en verimli iş adamı ödülüne layık görüldü.
* 2020 yılında Milas’ ta tarıma dayalı sanayi kırsal kalkınma Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 
AR-GE çifliğini kurdu.
* 2020 yılında sağlık bakanlığı biyosidal ürünler dezenfektanlar ve kozmetik üretim hattı 
ve labaratuvarlarını şirket bünyesinde kurdu.
* Dünyada ilk kez Curcuma longa Ekstresini (Zerdeçal Ektresini) Faz3-A2 adlı  yeni bir 
yöntem ile Türkiye’de üretmeyi başardı. Ve onkoloji tarafından kabul görmesini 
gerçekleştirdi.
* Geliştirdiği diğer bir ürün olan xps6 ile ilk kez Avrupa’ da birinci sınıf preparat ünvanı 
alarak tüm Avrupa Birliği ülkeleri eczanelerine giriş yolu açtı.
* Milli ürün niteliğinde Osmanlı Kök ve Baharat Ekstresi’ni geliştirdi.
* TR-TAYIN patentli markası ile operasyonel birliklerin kullanabileceği özel bir gıda ürünü 
projesini gerçekleştirdi.
* Orient Şurub ( Şark Şurubu ) ürününü İpek yolu baharatları projesi olarak geliştirdi.
* Dünyada ilk kez 15 bitkinin sıvı ekstraktını yapan bilim insanıdır.
* Halen ülkemizde eczanelerin, medikal sektörün ve üniversitelerin güvenilir bitkisel 
ürün ve etken madde ihtiyacını karşılamakta olup, bir çok dış ülkeye ihracaat planlamaktadır.

Adnan AKAR - Yön. Kur. Başkanı / Araştırmacı / Yazar / Simyacı 

ÜCRETSİZDİR. Bilgilendirme amaçlı basım yapılmıştır.

Yalıkavak / BODRUM


