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CIBERŽOLĖ IR KURKUMINAS

Naujos žinios apie seniai visiems pažįstamos ciberžolės šaknies naudą 
Jūsų sveikatai 

Pati geriausia visų ligų terapija – stengtis jų 

išvengti. Šiuolaikinė medicina tokį požiūrį 

vadina pirmine prevencija ir vertina kritiškai. 

Sveikatai svarbiausios veikliosios medžiagos 

gaunamos iš gamtos, iš augalų, o ne iš 

šiuolaikinių medikamentų. 

Pirminė prevencija būtų veiksmingesnė, jei 

pavyktų suderinti seniai žinomus dalykus ir 

naujas žinias, – mūsų gyvenimas būtų daug 

sveikesnis. Tinkamai parengta ir moksliškai 

pagrįsta pirminės prevencijos programa gali 

gerokai sumažinti dažniausiai užklumpančių 

ligų riziką. Vis dėlto net ir tinkama profilaktika 

negarantuoja apsaugos nuo ligų. Susirgimo 

rizikos neįmanoma visiškai eliminuoti jokiomis 

priemonėmis – neturime tokių vaistų ar 

medžiagų, aparatūros, nėra ir tai patvirtinančių 

tyrimų, garantuojančių amžiną sveikatą – 

nepaisant to, kokias medžiagas – natūralias ar 

dirbtines – naudosime gydymui.  

Tačiau yra tokių augalinių veikliųjų medžiagų, 

kurios, vartojamos jau daugelį metų, pateisino 

joms keliamus lūkesčius – saugoti ir stiprinti 

žmogaus sveikatą. Jos yra palyginti saugios, jų 

vartojimo naudą patvirtino moksliniai tyrimai. 

Viena tokių medžiagų yra kurkuminas, 

gaunamas iš ciberžolių, tiksliau – iš jų 

šakniastiebių. Tačiau kurkuminą reikia vartoti 

atsakingai – svarbu apgalvotai jį dozuoti. 

Ilgametės patirties naudojant šią veikliąją 

medžiagų turi ajurvedos medicina. 

Seniausi ajurvediniai tekstai buvo parašyti 

daugiau nei prieš 3000 metų. Jau tada Indijos 

gydytojai buvo sukaupę nepaprastai daug žinių 

apie žmogaus anatomiją ir psichologiją. Ligoms 

gydyti jie naudojo tam tikrus augalus 

(gyduolius). Tačiau svarbiausia to meto 

gydytojams buvo stiprinti žmogaus sveikatą. 

Siekiant šių abiejų tikslų, svarbus vaidmuo teko 

ciberžolei (kilusiai iš dažinės ciberžolės).

Tik visai neseniai amerikiečių ir europiečių 

mokslininkai perprato ciberžolės ir pagrindinės 

veikliosios jos medžiagos, kurkumino, naudą. 

Šiuolaikinius mokslininkus stebina ir 

susidomėjimą kelia svarūs įrodymai, kad 

kurkuminas pasižymi vėžinių ląstelių 

dauginimąsi stabdančiu ir nervų ląsteles 

saugančiu poveikiu. Per keletą  metų buvo 

atlikta daugybė (daugiau nei 6000) mokslinių 

šios veikliosios medžiagos tyrimų, studijų, 

paskelbta daug publikacijų.
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CIBERŽOLĖ  
TRUMPAS PRISTATYMAS

Curcuma longa, lietuviškai ciberžolė, yra 

imbierinių šeimos augalas. Natūraliai 

ciberžolės auga Indijoje ir Pietryčių 

Azijoje. Iš augalų šaknų išgaunamas 

kurkuminas naudojamas kario milteliams 

gaminti ir kaip natūralus dažiklis. 

Tradicinėje Indonezijos ir Indijos 

medicinoje (ajurvedoje) ciberžolės jau ne 

vieną tūkstantmetį naudojamos gydant 

daugelį ligų ir stiprinant imuninę 

organizmo sistemą. Svarbiausios 

medžiagos imunitetui stiprinti, kurių yra 

ciberžolėje, yra polifenoliai, ypač 

kurkuminas, demetoksikurkuminas ir 

bisdemetoksikurkuminas, taip pat ir 90 

kitų kurkuminoidų bei 

tetrahidrokurkuminoidų. Pastaraisiais 

metais buvo atlikta daugiau nei 6000 

tyrimų siekiant įvertinti sveikatą stiprinantį 

šių medžiagų poveikį. Kurkuminas visų 

pirma laikomas medžiaga, „varančia“ iš 

organizmo tulžį, veikia kaip 

antioksidantas, antiseptikas, kaip 

priemonė skausmui slopinti, ląstelių 

dalijimuisi (proliferacijai) stabdyti, pasižymi 

citotoksiniu ir auglių augimą stabdančiu, 

imunomoduliuojančiu ir efektyviai 

uždegimą slopinančiu  poveikiu. 
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CIBERŽOLĖ MINIMA 
SENUOSIUOSE 
AJURVEDINIUOSE TEKSTUOSE 

Išvardytomis savybėmis pasižymi ne tik ciberžolės, bet 

ir kai kurie kiti augalai, turintys panašių veikliųjų 

medžiagų. Tad kuo gi ciberžolė ypatinga?

Ar kurkumino išskirtinumą reikėtų aiškinti tuo, kad 

jame aptinkama ypatinga, nuo vėžinių susirgimų ir 

demencijos sauganti veiklioji medžiaga? Medžiaga, 

apsauganti nuo labai dažnų ir grėsmingų mūsų 

civilizacijos ligų?

Išskirtinė kurkumino savybė ta, kad jis įvairiai 

sąveikauja su tam tikromis, įvairias medžiagas 

organizme transportuojančiomis medžiagomis ir 

ląstelių lygmenyje veikia įvairias organizmo funkcijas. 

Šalyse, kur ciberžolės auga natūraliai, jos jau 

tūkstantmečius naudojamos intuityviai ir remiantis 

empirine patirtimi. Vertinant galimą neigiamą šalutinį 

poveikį, ciberžolė laikoma palyginti saugiu augalu. 

Kurkuminas – pagrindinė ciberžolės veiklioji medžiaga 

– akivaizdžiai gali padėti apsisaugoti nuo dažnų 

civilizacijos ligų, be to, veikia kaip natūralus 

neuroprotektorius, stabdo vėžinių ląstelių dauginimąsi, 

todėl su juo atliekami intensyvūs moksliniai 

molekulinės biologijos tyrimai. Publikuota daugiau nei 

6000 šiuolaikinio medicinos mokslo publikacijų apie 

natūralią medžiagą – kurkuminą, – tai iš tiesų 

įspūdinga. 

GALIMYBĖ UŽKIRSTI KELIĄ 
VĖŽIUI IR DEMENCIJAI

Kai kurių mokslinių tyrimų rezultatai rodo, kad 

kurkuminas gali apsaugoti nuo vėžinių ląstelių 

dalijimosi bei demencijos vystymosi. 

Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad šios dvi ligos 

visiškai nesusijusios, visiškai skirtingo pobūdžio, 

tačiau jas sieja bendras bruožas – lėtinis uždegimas. 

Jie lemia didesnę tikimybę susirgti onkologinėmis 

ligomis ir demencija (Alzheimerio tipo). Taip pat šias 

ligas sieja vadinamasis prodrominis periodas – 

laikotarpis nuo pirmųjų gresiančios ligos požymių iki 

visiško jos įsigalėjimo. Iš pradžių simptomų būna 

mažai arba jų visai nėra, o paskui ligos vis sunkėja, ir 

organizmas su jomis pats susidoroti jau nebegali.

Kaip ir didžiausia pavojingiausia kalnų griūtis 

prasideda nuo nedidelės sniego gniūžtės arba 

akmenėlio ir virsta visa griaunančia jėga, taip ir šios 

ligos prasideda nuo mažų dalykų – „molekulinių 

avarijų“ kūno ląstelėse. Daugumą šių mikroskopinių 

pažeidimų organizmas „sutaiso“ pats, tačiau toli gražu 

ne visus. Jei pažeidimas lieka, jis plečiasi. Liga 

progresuoja ir tampa nebepagydoma.
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CIBERŽOLĖ NAUDOJAMA ARTROZĖS
IR ARTRITO PROFILAKTIKAI

Dar devintame praėjusio amžiaus dešimtmetyje nemenką tyrėjų susidomėjimą sukėlė atradimas, kad, 

reguliariai vartojant ciberžolę, pagerėja jaučiančiųjų reumatoidinio artrito simptomus būklė. Pastaraisiais 

metais atlikti tyrimai patvirtino, kad ciberžolė tikrai labai veiksminga gydant artrozę. Vieno tyrimo metu ištirta 

daugiau nei 1000 pacientų, reguliariai vartojusių ciberžolę, ir  jau po kelių  savaičių pastebėta uždegimą 

slopinantis šios medžiagos poveikis. Taip pat reikėtų paminėti, kad ciberžolės veikimo mechanizmas labai 

panašus į medikamentinio kortizono poveikį – abi šios medžiagos skatina proteinų, pasižyminčių uždegimą 

slopinančiomis savybėmis, susidarymą. Šis ciberžolės poveikis įrodytas tiriant kelio sąnario artroze 

sergančius pacientus. 

Be to, ciberžolėje aptinkami kurkuminoidai blokuoja transkripcijos faktoriaus NF-kB formavimąsi ląstelėse. 

Šis faktorius ne tik dalyvauja uždegiminiuose procesuose, bet ir gali tapti vėžio atsiradimo priežastimi. 

Bandomojo tyrimo, kuriame dalyvavo 45 pacientai,  vartojantys po 0,5 g kurkumino per dieną, metu po 

aštuonių savaičių jų nusiskundimai dėl reumatoidinio artrito simptomų sumažėjo labiau nei vartojant po 50 

mg diklofenako. Taigi, ciberžolė yra nesteroidinė artrito gydymo alternatyva – ne tik labai veiksminga, bet ir 

pasižyminti gerokai mažesniu šalutiniu poveikiu lyginant su vartojamais įprastiniais medikamentais. Tačiau 

reikia pasakyti, kad, atliekant tyrimą, buvo vartotas daug didesnės koncentracijos kurkuminas. Norint pasiekti 

tokio rezultato, būtina naudoti preparatus su didesne veikliųjų medžiagų koncentracija (biotinkamumu).

5



Tinkamai parinktos augalinės kilmės medžiagos gali padėti 

atkurti pažeistas ląsteles, nes jos giminingos organizmui ir 

yra panašios struktūros. O jeigu liga jau įsisenėjusi, gali 

padėti stabdyti ligos progresavimą. Kuo anksčiau tuo 

pasirūpinsime, tuo geriau. Įvairios dar neišnykusios augalų 

rūšys pasižymi jose užkoduotomis gydomosiomis 

savybėmis, padedančiomis atkurti ląstelių struktūrą. 

Pirmiausia tokios savybės skirtos pačiam augalui ir jo rūšiai 

išsaugoti. Tačiau ne kiekvienas augalas ir ne kiekviena 

veiklioji augalo medžiaga tinka žmogaus organizmui. Kai 

kurie augalai ir jų veikliosios medžiagos gali būti 

kenksmingos ar net labai nuodingos žmogui. Mūsų protėviai, 

nesvarbu, kokiai kultūrai priklausė,  daugiausia maitinosi 

augaliniu maistu, todėl labai anksti išmoko atskirti maistui 

tinkamus ir nuodingus augalus. Be to,  jie vis aiškiau suvokė 

ir iš kartos į kartą perdavė, kurie maistiniai ir prieskoniniai 

augalai gerai veikia ir jų sveikatą. Taigi teigiamas ciberžolės 

poveikis žmogaus organizmui buvo žinomas jau nuo seno. 

Ajurveda ciberžolėje esantį kurkuminą laiko svarbia 

medžiaga, padedančia apsaugoti ir sustiprinti sveikatą. Ji 

tinkama kai kurių ligų simptomams lengvinti bei ligoms 

gydyti. Savaime suprantama, kad šiuolaikinei medicinai toks 

holistinis terapinis požiūris gali pasirodyti įtartinas. Ypač 

mūsų medicinai, naudojančiai daugybę labai specifinių 

sintetinių medžiagų, kurios plačiai paplitusias ligas 

dažniausiai tik prislopina, o ne visiškai išgydo.

Augalinės kilmės veikliosios medžiagos veikia kitaip. Tai 

– labai elementarus gydymo būdas, nes augalų  ir mūsų 

organizmo ląstelių struktūra labai panaši. Šiais laikais per 

amžius pasiteisinusias veikliąsias medžiagas jau galima 

ištirti naudojant mokslinius metodus ir tinkamas medžiagas 

geriausiai panaudoti savo reikmėms. Mūsų dienomis tampa 

būtinybe užkirsti kelią ir gydyti išplitusias, dažnai negalia 

pasibaigiančias ligas tinkamai parinktomis augalų 

veikliosiomis medžiagomis.

Neretai įvairios augalinės medžiagos naudojamos kaip 

papildai prie įprastinės terapijos. 

Aš niekada nesiūlau atsisakyti gydytojo skirtų vaistų ir 

gydymo metodų. Tiesiog skatinu papildyti gydymą 

kruopščiai patikrintomis, sveikatą stiprinančiomis 

augalinėmis medžiagomis.
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KAIP VEIKIA CIBERŽOLĖ IR 
VEIKLIOJI JOS MEDŽIAGA 
KURKUMINAS?

Saugo nuo kenksmingų oksidacijos procesų žmogaus organizme

Neįkvėpdami ore esančio deguonies, negalėtume gyventi – per kelias minutes tiesiog uždustume. Deguonis ypač reikalingas 

mūsų kūno ląstelėms ir organams, būtinas mūsų širdžiai ir smegenims. Tačiau, kiekvieną kartą įkvėpus oro, mūsų organizme, 

mūsų kūno ląstelėse, susidaro agresyvūs deguonies jonai (laisvieji radikalai). Jie atakuoja mūsų ląsteles pažeisdami jų struktūrą, 

net veikdami mūsų genetinį kodą. Taip jie sukelia lėtinį uždegimą, skatina senėjimo procesus, arterijų, širdies, smegenų ir 

vėžines ligas. Nuo šio poveikio mūsų organizmas gali gintis genetiškai nulemtu būdu arba organizmą papildant oksidaciją 

slopinančiomis augalinėmis medžiagomis. Kurkuminas, esantis ciberžolėje, teigiamai veikia mūsų organizmą, padėdamas 

sustiprinti apsaugines ląstelių funkcijas ir apsisaugoti nuo laisvųjų deguonies radikalų poveikio.

Slopina uždegimą

Uždegimai slopinami ciberžolėse aptinkamam kurkuminui sujungiant kenksmingus deguonies radikalus (žr. aukščiau) ir 

pažadinant mūsų organizme esančius proteinus kovoti su oksidaciniu stresu – tai vyksta dėl kurkumino poveikio transkripcijos 

faktoriui NF-kB žmogaus ląstelių branduoliuose. Kurkuminas slopina šių lėtinių uždegimo procesų vystymesi bei piktybinių 

ląstelių formavimesi ir plitime dalyvaujančio faktoriaus įtaką. Uždegimą slopinantis kurkumino poveikis akivaizdžiai įrodytas 

atlikus tyrimus su daugiau nei 1000 pacientų, sergančių artroze ir artritu – jau po kelių savaičių uždegimo požymių sumažėjo. Be 

to, atsižvelgdamas į daugybę tyrimų rezultatų ir pranešimų konferencijose (nuo 2010 metų daugiau nei 300) bei remdamasis 

ilgamete patirtimi naudojant ciberžolėje aptinkamą kurkuminą ilgalaikio sveikatos gerinimo programoje, esu įsitikinęs, kad šios 

augalinės veikliosios medžiagos poveikis yra akivaizdus (prisipažinsiu, aš pats jį vartoju kasdien).

Užkerta kelią vėžinių ląstelių susidarymui ir plitimui

Jei nuolat vartojama optimali kurkumino  koncentracija, veiklioji medžiaga veikia patikimai ir švelniai. Įrodyta, kad kurkuminas 

slopina vėžinių ląstelių dalijimąsi, tačiau jis neatstos operacijų, švitinimo ir chemoterapijos. Šios priemonės yra daug 

veiksmingesnės. Kurkuminas veikia visai kitaip. Jis veikia kūno ląsteles biologiniame lygmenyje. Ši medžiaga ląstelių 

branduoliuose slopina transkripcijos faktoriaus NF-kB vyravimą ir kartu uždegimo procesų plitimą, o uždegimo procesai, kaip jau 

minėta, yra svarbus piktybinio ląstelių dauginimosi veiksnys. Taigi, tampa aišku, kad lėtinio uždegimo ir vėžinių susirgimų 

priežastis dažnai yra ta pati. Džiugu žinoti, kad kurkuminas (vartojamas reguliariai ir tinkamomis dozėmis) gali padėti slopinti 

minėtus procesus.
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Skeleto ir kaulų ligos
Osteoporozė, Fankoni 
anemija Širdies ir 
kraujotakos ligos Arterijų 
sklerozė, 
hipolipidemija, 
širdies raumens 
nepakankamumas

Infekcinės ligos
Maliarija, tymai, 
leišmaniozė, lėtinė diarėja, 
raupai, vėjaraupiai, parazitai

Neurodegeneracinės ligos
Parkinsono ir Alzheimerio ligos, išsėtinė 
sklerozė, amiotrofi nė lateralinė sklerozė, 
epilepsija, Lewy kūnelių demencija

Kepenų ligos 
Gelta, fi brozė, 
cirozė,  alkoholio 
sukeltos kepenų 
ligos 

Kitos uždegiminės ligos
Artritas, sinusitas, astma, tulžies akmenys, 
alergijos, pankreatitas, opinis kolitas, 
dirgliosios žarnos sindromas, opaligė, Krono liga

Vėžiniai susirgimai
Leukemija, skrandžio, inkstų, prostatos, 
šlapimo pūslės, kasos, odos, smegenų, 
stemplės ir ryklės, kaulų, krūties, plaučių, 
virškinamojo trakto, gimdos kaklelio 
vėžys, melanoma

Endokrininės 
sistemos ligos
Cukrinis 
diabetas, 
nepakankama 
skydliaukės 
funkcija

Plaučių ligos
Bronchitas, cistinė 
fi brozė, aleutinė 
audinių liga

Kitos ligos
Karščiavimas, septinis 
šokas, nuolatinis nuovargis, 
nuovargis sergant vėžiu, 
depresija, peršalimo sukeltas 
kosulys, katarakta, hematurija

Odos ligos
Egzema, psoriazė, 
sklerodermija, 
niežai, parazitų 
sukeltos odos ligos, 
negyjančios žaizdos

Raumenų 
disfunkcijos
Raumenų 
mėšlungis

KURKUMINAS 
SLOPINA 
DAUGELĮ 

UŽDEGIMŲ
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STABDO DAŽNIAUSIAI APTINKAMŲ 
VĖŽINIŲ LĄSTELIŲ RŪŠIŲ 
FORMAVIMĄSI IR DALIJIMĄSI

Du Monrealio universiteto molekulinės medicinos 

laboratorijoje dirbantys mokslininkai – medicinos profesorius 

dr. R. Beliveau ir medicinos dr. D. Gingras, savo knygoje Les 

Aliments contre le Cancer teigia, kad kurkuminas ne tik 

užkerta kelia dažniausiai nustatomiems vėžiniams 

susirgimams, bet ir stabdo ligos plitimą (vėžinių ląstelių 

dalijimąsi ir sklidimą organizme). 

Šis kurkumino poveikis įrodytas tyrimais. Kurkuminas ypač 

veiksmingas slopinant gaubtinės žarnos polipų, iš kurių gana 

dažnai išsivysto gaubtinės žarnos vėžys, susidarymą. Dažnai 

siūlau pacientams, kuriems buvo nustatyti ir pašalinti 

gaubtinės žarnos polipai, reguliariai vartoti kurkuminą, 

pasirenkant gerai biologiškai pasisavinamą jo formą. 

Tokiems pacientams pradėjus vartoti kurkuminą, polipai 

gaubtinėje žarnoje nebeaugo. 

Oficialioji medicina dar nepripažino, kad kurkuminas gali 

apsaugoti nuo demencijos ir kitų neurodegeneracinių ar 

uždegiminių ligų, nes atitinkamų tyrimų dar nebuvo atlikta. 

Iki šiol minėtas kurkumino poveikis, kuriuo aš asmeniškai 

esu visiškai įsitikinęs, patvirtinamas tik įvertinus 

epidemiologinius duomenis (regionuose, kuriuose nuolat 

vartojamas kurkuminas, fiksuojama daug mažiau demencijos 

atvejų) ir atsižvelgus į kurkumino savybę slopinti uždegimą.

NEUROAPSAUGINIS 
KURKUMINO POVEIKIS

   Skatina neurogenezę (naujų nervinių ląstelių, 

neuronų, formavimąsi smegenyse). Tai svarbu 

gerai atminčiai ir koncentracijai.

   Formuoja smegenyse signalines medžiagas 

(neurotrofinus). Tai svarbu gerai atminčiai ir 

slopina depresiją bei fobijas.

   Veikia panašiai kaip monoaminooksidazės 

(MAO) inhibitoriai. Dėl to gerėja emocinė 

būsena.

   Padeda mažinant amiloidinių apnašų kiekį 

smegenyse, lėtina neuronų nykimo procesą. Tai 

yra demencijos ir Alzheimerio ligos prevencija.

   Stimuliuoja žmogaus smegenų neurotrofinio 

faktoriaus  BDNF formavimąsi, o tai yra svarbus 

smegenų sveikatos rodiklis.

   Pasižymi antioksidaciniu ir uždegimą 

slopinančiu poveikiu. 

NEUROAPSAUGINIS 
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Tačiau šiuolaikinė medicina kažin ar būtų suinteresuota 

investuoti į išsamius teigiamo kurkumino poveikio 

tyrimus, – greičiau jau priešingai. Dėl šios priežasties 

kurkumino vartojimas remiasi „tik“ tradicine patirtimi, 

turimomis žiniomis ir molekuliniais veikliųjų medžiagų 

tyrimais. Kruopščiai išnagrinėjus visą minėtą informaciją, 

vartotojas savarankiškai gali nuspręsti, vartoti ciberžolę, 

t. y. kurkuminą, ar ne.

Aš nusprendžiau kasdien vartoti kurkuminą ir jau daug 

metų jaučiuosi puikiai. Vartoju jį ne vieną, o kartu su 

kitais pagrindinės ilgalaikio sveikatos palaikymo 

programos komponentais. Medicina kurkumino vaistu 

nelaiko, jis klasifikuojamas kaip maisto papildas ir 

antioksidantas. Nauji sintetiniai vaistai šiuolaikinėje 

medicinoje yra būtini, jie vartojami prieš ir po operacijų 

ar taikant kitokius gydymo metodus. Natūralios 

priemonės prie šio „komplekto“ nelabai dera, nėra 

pageidaujamos. Taip teigiama žurnale Focus 

paskelbtame straipsnyje Vitaminų pasaka. Straipsnis iš 

esmės remiasi profesoriaus dr. M. Ristow 2009 metais 

Leipcigo universitete atliktu tyrimu. 39 tiriamieji keturias 

savaites dalyvavo standartizuotoje sportavimo 

programoje. Tuo pat metu 19 programos dalyvių 

gaudavo po 1000 mg vitamino C ir 400 IU vitamino E 

(su gaiviaisiais gėrimais). 20 programos dalyvių 

sportavo nenaudodami šių priedų (placebo grupė). 

Šioje placebo grupėje pastebėtas teigiamas sportavimo 

poveikis (padidėjo insulino koncentracija, paspartėjo 

gliukozės apykaita), o grupėje, kuri gavo papildomų 

vitaminų, tokio teigiamo efekto nepastebėta. 
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Remiantis tokiu trumpu tyrimu, kurio metu vartotos 

didelės dozės vitaminų C ir E, negalima daryti moksliškai 

svarių išvadų ar apibendrinimų dėl visų antioksidantų. Tą 

pat sako ir šio tyrimo iniciatorius, ETH Ciuricho 

profesorius dr. Michaelas Ristow, tiriantis energijos 

metabolizmo procesus.  

Tačiau jis visiškai teisingai pastebi, kad trumpam kūno 

ląstelėse (mitochondrijose) susidarantys laisvieji radikalai 

(LR) turi teigiamą poveikį. O jei kalbėsime apie ilgalaikį, 

perteklinį  LR išsiskyrimą organizme, susidursime su 

visai kita situacija. Profesorius M. Ristow taip pat 

neginčija vaisių ir daržovių svarbos sveikatai stiprinti. Su 

maistu į mūsų organizmą patenka ir įvairus kiekis 

antioksidantų. 

Ir taikydami liaudiškas gydymo priemones, ir priimdami 

naujoves, išmoksime naujų dalykų: ne kiekvienas 

antioksidantas – nesvarbu, augalinės ar cheminės 

kilmės – vienodai gerai tinka mūsų organizmui ir 

vienodai veikia mūsų sveikatą. Netinkamai vartojant tik 

antioksidantus arba vartojant jų per daug, netgi galima 

sau pakenkti. Sveikatai ir visaverčiam gyvenimui svarbu 

kruopščiai atsirinkti ir atsakingai vartoti tarpusavyje 

derančias ir kaip antioksidantai veikiančias augalines 

medžiagas. Vartoti reikia kasdien, optimaliomis dozėmis 

(ne per daug ir ne per mažai) ir būtinai kartu su kitais 

numatytos programos, skirtos sveikatai palaikyti, 

elementais. Ciberžolė ir veiklioji jos medžiaga 

kurkuminas yra neatsiejama tokios programos dalis. 
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Kurkumino naudą liudija per daugelį metų sukauptos žinios

Kartu su kitomis svarbiomis natūraliomis medžiagomis vartojant ciberžolę, arba kurkuminą, galima: 

 sustiprinti sveikatą,

  veiksmingai apsisaugoti nuo dažnų ligų (lėtinių uždegimų, vėžinių susirgimų arba demencijos) arba sumažinti jų 
žalą

 palengvinti bendrąjį ligos gydymą.

Taikant bet kokią – net adjuvantinę – terapiją, t. y. gebančią sukelti imuninį atsaką, kiekvienu atveju būtina įvertinti, ar ši 
terapija suderinama su kitais gydymo metodais.
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IŠŠŪKIS
BIOTINKAMUMAS 

ŽMOGAUS ORGANIZMUI
Tose šalyse, kuriose ciberžolė auga natūraliai, jos vartojimas yra įprastas ir kasdienis. Į 

maistą dedami kruopščiai išdžiovinti ir smulkiai sumalti ciberžolės šakniastiebiai. Tokios 

formos kurkuminą organizmas pasisavina (rezorbuoja) šiek tiek geriau nei iš žalio 

šakniastiebio. Tačiau, net ir vartojant ciberžolės miltelius, jų rezorbcija, o kartu ir biologinio 

pasisavinimo lygis, nėra optimalūs. Jau nuo senų laikų, remiantis empirine patirtimi, 

pastebėta, kad į ciberžolės miltelius reikia įmaišyti aštrių prieskonių, dažniausiai pipirų, – jie 

pagerina kurkumino pasisavinimą ir biotinkamumą žmogaus organizmui.

Šiais laikais, be veikliosios medžiagos piperino, yra ir daugiau įvairių medžiagų ir galimybių  

padidinti kurkumino biotinkamumą žmogaus organizmui. Tokioms medžiagoms priskiriami 

vadinamieji reguliatoriai, pavyzdžiui, micelės, liposomos arba fosfolipidų kompleksai. Kadangi 

šios medžiagos, ypač polisorbatai, gali paveikti žmogaus organizmo medžiagų apykaitos 

procesus ir turėti šalutinį poveikį, aš siūlau vartoti preparatus, kurių sudėtyje yra natūralių 

reguliatorių, pavyzdžiui, ciklodekstrino, krakmolą primenančio gliukozės junginio, kuris 

paprastai natūraliai gaminasi žmogaus organizme. 

Kiekviena kurkumino molekulė atskirai tarsi „supakuojama“ į ciklodekstrino junginį ir būtent tokios 

formos virškinamasis traktas geriau ją pasisavina. Medžiagos rezorbcija pagerėja iki 45 kartų. 

Žmonės, nuolat vartojantys kurkuminą ir norintys apsisaugoti nuo lėtinių jungiamojo audinio ir 

sąnarių bei kitų organų uždegimų, išvengti vėžinių susirgimų ir demencijos, turėtų rinktis 

būtent šį preparatą, nes jis yra biologiškai daug geriau pasisavinamas. Kiti produktai – 

ciberžolės milteliai (savaime suprantama – tik iš ekologinių ūkių), ciberžolės ekstraktas su 

nedidele pipirų priemaiša – veikia labiau vietiškai, – turi įtakos virškinamojo trakto veiklai 

sergant skrandžio ir žarnų gleivinės uždegimu. Iš šioms ligoms gydyti skirtų tablečių 

organizmas pasisavina palyginti nedidelį kurkumino kiekį. 

Taigi, atsižvelgiant į poreikius ir naudojimo tikslą, galima pasirinkti tinkamiausią ciberžolės 

preparatą. Savo pacientams, sergantiems skrandžio ir virškinamojo trakto gleivinės 

uždegimu, aš dažniausiai skiriu ciberžolių miltelių tabletes ir kurkumino ekstraktą. Šie 

preparatai tinka ir norint išvengti polipų susidarymo. Siekiant iš esmės apsisaugoti nuo 

nūdienos ligų ir siekiant sukelti optimalų imuninį atsaką gydant jungiamojo audinio ir sąnarių 

ligas, patarčiau vartoti naujai sukurtą kurkumino preparatą, kurio biotinkamumą žmogaus 

organizmui pagerina ciklodekstrinas. Apsilankę sveiku maistu prekiaujančiose parduotuvėse 

arba naudodamiesi šiame tekste pateikta informacija, Jūs galite pasirinkti tinkamiausią 

ciberžolės preparatą. 

Norint kurkuminu sustiprinti 

sveikatą, nepakanka vien 

pagardinti maistą  ciberžolės 

milteliais. 
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METODAI, SKIRTI 
PAGERINTI 
RIEBALUOSE 
TIRPSTANČIO 
KURKUMINO 
BIOTINKAMUMĄ 
ŽMOGAUS 
ORGANIZMUI 

Pipirai (piperinas) Liposomų ir fosfolipidų 
kompleksai

Micelės 
(polisorbatai)

Micellen 
(Polyvinyl 
Pyrrolidone 
PVP)

Cyclodextrin

Veikimo būdas Piperinas dirgina skrandžio 

gleivinę, todėl kurkuminas 

lengviau per ją pasisavinamas

Susidaro šimtai fosfolipidų junginių 

(pavyzdžiui, sojų lecitinas), kurie 

sudaro bipolinį sluoksnį su 

vandeningu branduoliu. Kurkumino 

molekulė įsilieja į šį sluoksnį.

Įtraukiamos į cheminius 

emulgatorius, pavyzdžiui, 

polisorbatus. Tuomet 

riebaluose tirpios molekulės 

susijungia su micelėmis 

(aktyviomis medžiagomis, 

apgaubiančiomis ląstelės 

paviršių) ir tampa vandenyje 

tirpiomis molekulėmis.

Naudojama 

vandenyje tirpi 

polimerinė 

matrica (PVP). 

Vis dėlto 

naudojant šią 

matricą tenka 

naudoti ir 

tirpiklius.

Kurkumino molekulė grįžtamuoju ryšiu įtraukiama į ciklodekstrino molekulę, 

dėl kurios formuojasi hidrofilinis (vandenį pritraukiantis) išorinis paviršius, o 

jame – lipofilinė (riebalus pritraukianti) ertmė, kurioje kurkumino molekulė 

priimama kaip „svečias“. 

Epitelio ląstelės

Gliukozė, maltozė 
ir maltotriozė

Vidinis žarnyno 
paviršius

Kraujotakos 
indas 

Biotinkamumo žmogaus 
organizmui gerinimas

Maždaug 20 kartų Maždaug 29 kartus
Esant didesnėms dozėms 
(500 mg), iki 158 kartų

Normalioje dozėje – ne mažiau kaip 40 kartų.

Trūkumai
-  Kurkumino koncentracija 
kraujyje išlieka trumpai.

-  Veikia organizmo medžiagų 
apykaitos sistemą. Būkite 
atsargūs – piperinas gali 
sustiprinti arba susilpninti 
medikamentų poveikį. 

-  Dirgina skrandžio gleivinę.

-  Liposomoms ir fitosomoms 
dažniausiai naudojamas sojų 
lecitinas, kuris yra potencialus 
alergenas.

-  Šie kompleksai nėra stabilūs, 
todėl kurkumino preparatai su 
liposomomis ir fitosomomis 
dažniausiai kuriami naudojant 
antioksidantus, stabilizatorius ir 
tirpiklius.

-  Veikia organizmo medžiagų 
apykaitos sistemą.

-  Po valandos koncentracija 
gerokai sumažėja.

-  Micelės yra palyginti 
nestabilios, jų sudėtyje yra 
vos šeši procentai 
kurkuminoidų.

-  Polisorbatai gali turėti 
neigiamos įtakos 
virškinamojo trakto florai ir 
gali sukelti žarnyno ligas 
(pagal atliktus tyrimus su 
gyvūnais).

-  Tyrimų metu pastebėtas 
šalutinis poveikis 
(pykinimas ir pan.).

-  Reikia tirpiklių 

-  Atlikta 
nepakankamai 
tyrimų

-  Naudojant PVP 
daleles, kyla 
anafilaksinio 
šoko rizika.

Nėra.

Bendras įvertinimas *** ** ** ** *****
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(polisorbatai)

Micellen 
(Polyvinyl 
Pyrrolidone 
PVP)

Cyclodextrin

Veikimo būdas Piperinas dirgina skrandžio 

gleivinę, todėl kurkuminas 

lengviau per ją pasisavinamas

Susidaro šimtai fosfolipidų junginių 

(pavyzdžiui, sojų lecitinas), kurie 

sudaro bipolinį sluoksnį su 

vandeningu branduoliu. Kurkumino 

molekulė įsilieja į šį sluoksnį.

Įtraukiamos į cheminius 

emulgatorius, pavyzdžiui, 

polisorbatus. Tuomet 

riebaluose tirpios molekulės 

susijungia su micelėmis 
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priimama kaip „svečias“. 

Epitelio ląstelės

Gliukozė, maltozė 
ir maltotriozė

Vidinis žarnyno 
paviršius

Kraujotakos 
indas 

Biotinkamumo žmogaus 
organizmui gerinimas

Maždaug 20 kartų Maždaug 29 kartus
Esant didesnėms dozėms 
(500 mg), iki 158 kartų

Normalioje dozėje – ne mažiau kaip 40 kartų.

Trūkumai
-  Kurkumino koncentracija 
kraujyje išlieka trumpai.

-  Veikia organizmo medžiagų 
apykaitos sistemą. Būkite 
atsargūs – piperinas gali 
sustiprinti arba susilpninti 
medikamentų poveikį. 

-  Dirgina skrandžio gleivinę.

-  Liposomoms ir fitosomoms 
dažniausiai naudojamas sojų 
lecitinas, kuris yra potencialus 
alergenas.

-  Šie kompleksai nėra stabilūs, 
todėl kurkumino preparatai su 
liposomomis ir fitosomomis 
dažniausiai kuriami naudojant 
antioksidantus, stabilizatorius ir 
tirpiklius.

-  Veikia organizmo medžiagų 
apykaitos sistemą.

-  Po valandos koncentracija 
gerokai sumažėja.

-  Micelės yra palyginti 
nestabilios, jų sudėtyje yra 
vos šeši procentai 
kurkuminoidų.

-  Polisorbatai gali turėti 
neigiamos įtakos 
virškinamojo trakto florai ir 
gali sukelti žarnyno ligas 
(pagal atliktus tyrimus su 
gyvūnais).

-  Tyrimų metu pastebėtas 
šalutinis poveikis 
(pykinimas ir pan.).

-  Reikia tirpiklių 

-  Atlikta 
nepakankamai 
tyrimų

-  Naudojant PVP 
daleles, kyla 
anafilaksinio 
šoko rizika.

Nėra.

Bendras įvertinimas *** ** ** ** *****
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Kuo ciberžolė skiriasi 
nuo kurkumino?

Ciberžolė Tai – augalo pavadinimas. Ciberžolė yra  imbierinių (Zingiberaceae) 

šeimos ciberžolių (Curcuma) genties augalas. Natūralios augavietės yra 

Indijoje ir Pietryčių Azijoje.

Curkuma longa Tai yra lotyniškas botaninis ciberžolės pavadinimas.

Kurkuminas Tai pagrindinė sudėtinė ciberžolės medžiaga, teigiamai veikianti žmogaus 

sveikatą. Kurkuminas ir kiti kurkuminoidai bei tetrahidrokurkuminoidai yra 

augaliniai fenoliniai dariniai. 

KURKUMINAS TERAPIJOJE
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
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Kodėl organizmas gana prastai pasisavina 
kurkuminą?

Iki šiol terapinės kurkumino galimybės nebuvo visapusiškai 

išnaudotos – jis tirpsta tik riebaluose, todėl žarnyne (t. y. 

vandeningoje terpėje) absorbuojasi prastai. Į organizmą su 

maistu patenkantis natūralus kurkuminas beveik visas 

pasišalina iš organizmo, išlieka tik iki 10 procentų šios 

medžiagos. Tai reiškia, kad kurkumino biologinio 

pasisavinimo lygis yra labai žemas. 

Kodėl rekomenduojama naudoti tik 
nedidelį kiekį piperino, arba pipirų?

Neretai kurkumino biotinkamumą žmogaus organizmui 

stengiamasi pagerinti kartu vartojant ir piperiną (pipirus). 

Nors, vartojant tokį mišinį, kurkumino koncentracija kraujyje 

padidėja, tačiau tokia išlieka tik apie valandą, o paskui labai 

greitai sumažėja. Taigi, piperinas nepadeda išlaikyti ilgalaikės 

kurkumino koncentracijos organizme. Tačiau pageidaujamą 

efektą gali suteikti kurkumino vartojimas kartu su kitais 

reguliatoriais, pavyzdžiui, ciklodekstrinu. Be to, piperinas 

dirgina skrandžio gleivinę ir gali turėti įtakos kitų 

medikamentų veikimui (panašiai kaip ir greipfrutas). 
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Kokiais būdais galime padėti organizmui 
maksimaliai pasisavinti kurkuminą?

Siekiant pagerinti kurkumino biotinkamumą žmogaus 

organizmui, reikia vartoti ciklodekstrinų. Tuomet riebaluose 

tirpias (lipofilines) kurkumino molekules žiedu apsupa ir 

sujungia gliukozės molekulės (ciklodekstrinai). Kurkumino 

molekulės sujungiamos taip, kad formuojasi hidrofilinis 

(vandenį pritraukiantis) išorinis paviršius, o jame – lipofilinė 

(riebalus pritraukianti) vidinė dalis. Taip kurkumino 

molekulės patenka į žarnyną. Žarnyne jos po vieną 

transportuojamos iki žarnos sienelės („transporto 

priemonėmis“ tampa ciklodekstrinai). Žarnos sienelė 

kurkuminą absorbuoja, o ciklodekstrinai suskyla ir pasišalina 

iš organizmo. Kitaip nei naudojant piperiną ar polisorbatus, 

natūraliai organizme esantis ciklodekstrinas nėra 

metabolizuojamas, taigi neturi ir šalutinio poveikio.

Ką reiškia 40 kartų arba 4000 procentų?

Neretai skaitydami susiduriame su sakiniu: „40 kartų 

didesnis biologinis pasisavinimas“ arba „4000 procentų 

geresnis pasisavinimas“. Abu posakiai reiškia tą pat: 

tarkime,  paimame 1 mg tikro kurkumino miltelių – tai bus 

100 procentų. Jeigu vartosite po 40 mg kurkumino, jo kiekis 

padidės 100 kartų – 100x40, taigi 4000 procentų. 

Analogiškai skaičiuojant: padidinus kiekį nuo 1 mg iki 40 

mg, bus 40 kartų didesnis kiekis.

Kokį poveikį mūsų organizmui turi 
kurkuminas?

Šiuo metu yra paskelbta daugiau nei 6000 mokslinių tyrimų 

rezultatų, nagrinėjančių teigiamą kurkumino poveikį mūsų 

sveikatai. Ypač pabrėžiamas teigiamas antioksidacinis šios 

medžiagos poveikis ir savybė mažinti uždegimą. Šių faktų 

pakanka, kad daugelyje tyrimų kurkuminas būtų vadinamas 

vėžinius susirgimus slopinančia medžiaga. Kurkuminas taip 

pat padeda užkirsti kelią ir neurodegeneracinėms ligoms. Jį 

patartina vartoti organizmui išsekus.  
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Kam vertėtų vartoti kurkuminą?

Kurkuminas turi uždegimą slopinančių savybių, tad jį 

siūloma vartoti visiems, kurie serga uždegimų sukeltomis 

ligomis (pavyzdžiui, reumato sukeltomis ligomis, artritu, 

lėtine obstrukcine plaučių liga, sutrikusiu gliukozės 

toleravimu (II tipo cukriniu diabetu), širdies ir kraujagyslių 

sistemos ligomis, psoriaze ir t. t.). Net ir sergant 

onkologinėmis ligomis, prasminga vartoti kurkuminą, nes jis 

pasižymi auglių augimą stabdančiomis ir antioksidacinėmis 

savybėmis; taip pat tyrimų rezultatai rodo, kad kurkuminas 

padeda kovoti su vėžinių ligų sukeltu nuovargiu.

Ar kurkumino ekstraktą 45 (Curcumin-
Extract 45) galima vartoti kaip prevencinę 
priemonę?

Taip. Kurkuminas labai tinka kaip prevencinė priemonė nuo 

paminėtų ligų ir, jei maitinamasi sveikai, padeda užkirsti kelią 

širdies ir kraujagyslių ligoms. 

Ar kurkuminas turi šalutinį poveikį? Kokia 
jo sąveika su kitais medikamentais?

Šalutinis poveikis gali atsirasti tik smarkiai viršijus 

rekomenduojamą dozę – gali sutrikti skrandžio ir 

virškinamojo trakto veikla. Kurkuminas trukdo susidaryti 

krešuliams, todėl jo nereikėtų vartoti kartu su kraują 

skystinančiais preparatais. 

Ar visi gali vartoti kurkuminą?

Kurkumino ekstrakto 45 (Curcumin-Extract 45) nederėtų 

vartoti, jeigu jums nustatyta alerginė reakcija (arba padidėjęs 

jautrumas) kurkuminui. Taip pat kurkumino neturėtų vartoti 

nėščios moterys, nes jis gali stimuliuoti medžiagų apykaitos 

gimdoje pokyčius ir paskatinti persileidimą. Taip pat 

nerekomenduojama vartoti kurkumino, jeigu jūsų tulžies 

latakas užsikimšęs arba tulžyje yra akmenų. Kadangi 

kurkuminas skatina tulžies išsiskyrimą, tulžyje esantys 

akmenys gali suskilti ir dalelės, patekusios į tulžies latakus, 

gali sukelti tulžies akmenligę. Sveikiems žmonėms tokia 

kurkumino savybė netgi naudinga, nes, veikdama tulžį, ši 

medžiaga neleidžia formuotis tulžies akmenims. 

Kokia rekomenduojama kurkumino dozė?

Iš esmės dar stinga tyrimų, leidžiančių nustatyti optimalią 

kurkumino dozę. Mažiausia dozė, siekiant sukelti biologinį 

organizmo aktyvumą, yra nuo 3,6 iki 4 gramų per dieną. Ši 

dozė taikoma grynam kurkuminui, o ne tam, kuris dėl 

naudojamų stipriklių pasižymi gerokai didesniu biologinio 

pasisavinimo lygiu. Jei naudojate modifikuotą kurkuminą, jo 

reikės gerokai mažiau. 

Vienoje Curcumin Extract 45 kapsulėje yra 50 mg 

kurkuminoidų. Tai atitinka maždaug 2–2,5 g ciberžolės 

miltelių. Adjuvantinės terapijos metu arba esant ūmiam 

uždegimui, rekomenduojama gerti po vieną kapsulę tris 

kartus per dieną. Kapsulę reikia užgerti dideliu kiekiu 

skysčio.
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„AUKSINĖ LATĖ“
NEPAPRASTAS IR MADINGAS CIBERŽOLIŲ GĖRIMAS?

Ciberžolę galima naudoti ne tik kaip azijietiškų patiekalų 

prieskonį, maišant jos miltelių į rameną (japoniška sriuba su 

makaronais) arba karį, jos galima dėti ir į gėrimus. Ypač 

savo sveikata besirūpinantys hipsteriai dievina „auksinę latę“ 

arba „auksinį pieną“. Šie iš ajurvedinės virtuvės atėję 

gėrimai ruošiami pagal šimtametes tradicijas. Norint paruošti 

šio gėrimo, reikia smulkiai sutarkuoti gabalėlį ciberžolės 

šaknies, tarkius užpilti vandeniu ir užbalinti šiltu pienu. 

Tradiciškai į tokį gėrimą taip pat įmaišoma medaus, kokosų 

aliejaus ir prieskonių – cinamono, kmynų, pipirų ir muskato 

bei avižų pienelio. Visada siūlau „auksinio pieno“ 

pasigaminti patiems, nes į prekybos centruose 

parduodamus miltelius dažnai įmaišoma cukraus arba 

dirbtinių kvapiklių. 

Mėgaujantis šiuo populiariu gėrimu, didžiausias poveikis 

pajuntamas virškinamajame trakte – mat mišinyje 

dažniausiai yra ir kitų prieskonių, pavyzdžiui, kmynų. Tačiau 

mistifikuoti šio gėrimo nevertėtų, nes kurkumino kiekis jame 

yra per mažas uždegimui slopinti ar užkirsti kelią vėžiui. 

Geriant šį gėrimą, biologinis kurkumino pasisavinimas 

pernelyg menkas, kad galėtų skatinti procesus, teigiamai 

veikiančius mūsų sveikatą. 

I Š V A D A .  „Auksinė latė“ yra puiki, virškinimą 

gerinanti alternatyva kavai ar arbatai, tačiau, 

norint pajusti sveikatą stiprinantį kurkumino 

poveikį organizmui, vien šio gėrimo nepakanka. 

Sveikatai stiprinti reikėtų gerti gerai organizmo 

pasisavinamo kurkumino ekstrakto kapsules.
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DOZAVIMAS 
IR ŠALUTINIS 
POVEIKIS
Remiantis tūkstantmete patirtimi ir ilgalaikio vartojimo 

rezultatais, galima teigti, kad kurkuminą vartoti saugu, jis 

nekelia pavojaus žmogaus sveikatai. Vis dėlto negalima 

atmesti individualios organizmo reakcijos ir galimo 

kurkumino netoleravimo arba kitokio pobūdžio rizikos. Iš 

savo daugiametės patirties galiu pasakyti, kad pacientai, 

sergantys alergijomis arba netoleruojantys kai kurių 

medžiagų, kurkumino preparatus arba ciberžolės miltelius 

toleruoja gerai. 

Jei žmogus kenčia nuo specifinės alergijos ciberžolei arba 

kurkuminui, jam šių preparatų vartoti negalima. Taip pat 

kurkumino nereikėtų vartoti ir besilaukiančioms moterims, 

nes ligoninės yra pateikusios įrodymų, kad didelės 

kurkumino dozės gali pakeisti medžiagų apykaitos procesus 

gimdoje, dėl to gali kilti persileidimo grėsmė. Taip pat 

kurkumino nederėtų vartoti itin jautriems žmonėms ir tiems, 

kurių tulžies latakai yra užsikimšę arba jei tulžyje rasta 

didelių akmenų. 

Kaip tinkamai dozuoti kurkuminą, kol kas trūksta mokslinių 

tyrimų. Minimali dozė, kurią reikėtų vartoti siekiant padidinti 

biologinį organizmo aktyvumą – nuo 3,6 iki 4,0 gramų per 

dieną (Cheng, 2001, Sharma, 2004). Tai taikoma grynam 

kurkuminui, o ne tam, kuris dėl naudojamų stipriklių 

pasižymi gerokai didesniu biologinio pasisavinimo lygiu. Jei 

naudojate modifikuotą kurkuminą, jo reikės gerokai mažiau. 

Pavyzdžiui, adjuvantinės terapijos metu arba esant ūmiam 

uždegimui, rekomenduojama tris kartus per dieną išgerti po 

vieną kurkumino preparato kapsulę, kurioje yra 50 mg 

kurkuminoidų, kurių biologinio pasisavinimo lygis buvo 

padidintas naudojant ciklodekstriną. Tai atitinka maždaug 6 

g ciberžolės miltelių. Kapsulę reikia užgerti dideliu kiekiu 

skysčio. Vartojant kurkuminą ilgą laiką (siekiant užkirsti kelią 

lėtinėms ligoms arba jas gydant), patartina per dieną išgerti 

dvi kapsules (atitinka 4 g ciberžolės miltelių). Kurkuminas 

išlieka stabilus ir rūgščioje terpėje (kai pH mažas), todėl nei 

tulžis, nei skrandžio sultys jo neardo. Kurkumino kapsules 

visada reikia gerti su valgiu, nes maiste esantys riebalai 

pagerina kurkumino pasisavinimą. 

padidintas naudojant ciklodekstriną. Tai atitinka maždaug 6 
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APIE AUTORIŲ

MEDICINOS MOKSLŲ DR. KLAUSAS 
MOHRAS

Klausas Mohras studijavo farmacijos mokslus ir, baigęs 

studijas, Marburgo farmacinės biologijos institute dėstė 

vaistinių augalų farmaciją. Vėliau studijavo medicinos 

mokslus ir, gavęs mokslinį laipsnį, dirbo rezidentu Marburgo 

universitetinėje ligoninėje. Jis yra bendrosios praktikos 

gydytojas, o nuo 1981 m. iki šiol verčiasi ir šeimos gydytojo 

praktika. Iki 1990 m. dr. K. Mohras dirbo docentu 

specializuotoje akademijoje Reformhaus. Nuo 2005 m. jis yra 

tęstinio mokymo daktaras bendrosios medicinos srityje. Jam 

labai svarbu derinti ir sieti mokslinę mediciną ir gydymą 

natūraliomis priemonėmis. Skatinamas šio tikslo, savo darbe 

jis pabrėžia svarbą įvertinti psichosomatinius veiksnius ir 

išskirtinį dėmesį skiria mitybos mokslui bei būtinai ligų 

prevencijai pasitelkiant gamtines medžiagas. Remdamasis 

savo asmenine patirtimi ir pacientų ligų istorijomis, dr. K. 

Mohras sukūrė programą, leidžiančią siekti ilgesnės 

gyvenimo trukmės, ir jos teiginius paskelbė žurnale 

Reformleben.

Dr. med. Klaus Mohr22
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Curcumin in der naturheilkundlichen Praxis
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STUDIENLAGE – EINSATZMÖGLICHKEITEN – BIOVERFÜGBARKEIT

Curcumin in der naturheilkundlichen Praxis„Goldene Knolle“, „Wundermittel“,  „gelbes Superfood“ – die Bewunderung für Kurkuma ist wegen 

seiner vielfältigen Wirkungen mittlerweile  riesengroß. Von einem Hype zu sprechen, geht jedoch 

fehl: Im Ayurveda und der ostasiatischen Naturheilkunde  wird Kurkuma bereits seit mehreren 1000 

Jahren verwendet. Seit rund 30 Jahren forscht man auch in der westlichen Medizin intensiv zu dem 

sekundärem P� anzensto�  Curcumin und kann viele erfahrungsmedizinische Erkenntnisse wissen-

schaftlich belegen. Allerdings enthält Kurkuma nur zwei bis fünf Prozent Curcumin, das zudem nur 

in geringem Maß bioverfügbar ist. Daher werden Laien, die in Zeitschriften von der Wirksamkeit des 

Kurkuma lesen und denken, sie könnten durch den täglichen Verzehr etwas Gutes für ihre Gesund-

heit tun,  getäuscht. Wer Curcumin therapeutisch nutzen möchte, sollte daher Curcumin-Zuberei-

tungen wählen, deren Bioverfügbarkeit erhöht wurde.

Der naturheilkundlich orientierte Allgemeinmediziner und Pharmazeut Dr. med.  Klaus Mohr und 

der Mikronährsto� experte und Medizinjournalist Dr. Mathias Oldhaver haben die aktuelle Studien-

lage zu Curcumin gesichtet und in diesem Buch zusammengefasst. Es bietet � erapeuten, aber auch 

interessierten Laien wertvolle Hinweise auf Einsatzmöglichkeiten von Curcumin.  Auf der Basis der 

antientzündlichen, antioxidativen und antikanzerogenen Wirkweisen eignet es sich für eine präven-

tive und begleitende naturheilkundliche Behandlung von allen Arten von entzündlichen Erkrankun-

gen, Krebs, neurodegenerativen Erkrankungen, Magen-Darm-Beschwerden und Herz-Kreislauf-Er-

krankungen.  Wichtig für eine therapeutische Wirkung ist jedoch eine adäquate Dosierung, die nur 

über eine Verbesserung der Bioverfügbarkeit erreicht werden 

kann. Daher widmet sich ein Kapitel auch der neuesten For-

schung zu Lösungen, wie Curcumin vom Körper besser aufge-

nommen und verwertet werden kann.

€ 9,80 [D]

ISBN: 978-3-944592-19-0

KNYGOS
LEIDĖJŲ 
PATARIMAS 

Visiems, besidomintiems kurkumino vartojimo 

galimybėmis  natūralaus gydymo praktikoje, siūlome 

perskaityti dr. Klauso Mohro ir dr. Mathiaso Oldhaverio 

knygą: 

Gydymas kurkuminu praktikoje.
Tyrimai – naudojimo galimybės – 
biotinkamumas žmogaus organizmui

ISBN: 978-3-944592-19-0

€ 9,90

Mielas skaitytojau! 

Šios knygos lietuviško leidinio iniciatorė ir rėmėja – 

UAB „Farmarkesa“. Daugiau informacijos apie Dr.Wolz 

produktus, taip pat ir ciberžolės ekstraktą kurkuminą, 

rasite tinklalapyje www.sveikalastele.lt arba teiraukitės 

darbo dienomis telefonu (8~5) 261 31 42. 

Pasistengime  Jums pagelbėti …nes sveikata prasideda 

ląstelėje!
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Medicinos mokslų dr. Klaus Mohr

Ciberžolė ir kurkuminas
Poveikis ir biotinkamumas

KURKUMINAS  POVEIKIS IR 
BIOTINKAMUMAS ŽMOGAUS 
ORGANIZMUI
Įrodyta, kad, vartodami kurkuminą kartu su 

kitomis jau seniai sveikatai naudingomis 

augalinėmis medžiagomis ir sveikai maitindamiesi 

bei pakankamai judėdami, galite sustiprinti savo 

sveikatą ir išvengti dažnai užklumpančių ligų 

(lėtinių uždegimų, dažnai pasitaikančių vėžinių 

susirgimų ir demencijos). Net jeigu nepavyko 

apsisaugoti nuo šių ligų arba nepagalvojote apie 

ligų prevenciją, kurkuminas gali taikomą terapiją 

padaryti efektyvesnę. Šiame leidinyje natūralaus 

gydymo metodikos šalininkas gydytojas ir 

farmacininkas, medicinos mokslų daktaras 

Klausas Mohras  išsamiai pristato augalinę 

medžiagą, fitochemikalą – kurkuminą. 

LEIDINIŲ SERIJA 
„NATŪRALIOJI MEDICINA 
GLAUSTAI“  
Kiekviename leidyklos „Eubiotika“ leidžiamos 

serijos „NATŪRALIOJI MEDICINA GLAUSTAI“ 

leidinyje žinomi specialistai pristato po temą, 

susijusią su gydymo natūraliomis priemonėmis 

praktika. Skaitytojams suprantama forma 

aptariamos įvairios ligos ir jų gydymo būdai, 

aptariami medicininiai preparatai ir veikliosios jų 

medžiagos.

€ 2,99 [D]

ISBN: 978-3-944592-21-3

9 783944 592213
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