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ZERDEÇAL SOFT JEL 

Tıbbi aromatik bitkiler, birçok hastalığa karşı gerek önleyici gerekse tedavi edici 

etkilerinin belirlenmesiyle birlikte geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında 

giderek önem kazanmaya başlamıştır. İnsanlar bağışıklık sistemlerini güçlendirmek 

amacıyla tıbbi aromatik bitkilere yönelmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendiren 

bitkilerden biri de zerdeçaldır. 

Zerdeçal zencefil ailesine mensup sarı çiçekleri ve büyük yaprakları olan, çok yıllık ve 

yumrulu (rizom) otsu bir bitkidir. Yaygın olarak Çin ve Hindistan' da yetiştirilmektedir.  

Kurkuminin Lösemi-lenfoma, gastrointestinal sistemi kanserleri, genitoüriner sistem 

kanserleri, meme kanseri, yumurtalık kanseri, baş boyun kanseri, akciğer kanseri, 

melonom, nörolojik kanserleri önleyici özelliklerinin olduğu çeşitli çalışmalarla 

gösterilmiştir [1,2,3] Ayrıca Zerdeçal’ın antioksidan ve antienflamatuar özelliklerinden 

dolayı Alzheimer hastalığı, katarakt oluşumu, multipl skleroz, karaciğer hasarı, 

enfarktüs ve felç gibi daha birçok hastalığın önlenmesinde önemli bir yeri olduğu 

bildirilmiştir [4,5].  Antiflamatuvar, antioksidan, antibakteriyel, antifungal antitümoral 

etkileri kayıtlıdır [6].  
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Kurkuminin, kanserde yaygın olarak kullanılan radyasyon veya kemoterapötik ajanların 

etkinliğini artırmada ve tedaviden kaynaklanan doku hasarını önlemede birçok kanser 

türü için etkili olduğunu gösteren çok fazla çalışma bulunmaktadır. Kemoterapide 

güvenli ve tolere edilebilir bir yardımcı olabileceği, tedavinin etkinliğini daha fazla 

artırdığı bildirilmektedir. Özellikle taksol grubu ile kullanıldığında kemoterapik ajanların 

etkinliğini artırdığına dair çalışmalar mevcuttur [7,8]. Kepoterapiden sonra hastalarda 

oluşan doku hasarlarını azalttığı gözlenmiştir [9].  

Kurkuminoidler olarak da adlandırılan kurkumin (diferuloil metan), demetoksikurkumin, 

bisdemetoksikurkumin bileşenlerini zerdeçal ihtiva etmektedir. Bu bileşikler aktif 

polifenolik bileşiklerdir [10]. Suda çözünmezler [11]. 

Zerdeçal tozu 4000 yıldan uzun zamandır baharat, gıda koruyucu, ilaç ve renklendirici 

malzeme olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Kurkumin, zerdeçalın içinde az 

miktarda bulunduğu için istenilen etkiyi elde etmek için çok fazla miktarda zerdeçal 

tüketmek gerekir. Bu da çok mümkün bir durum olmadığından zerdeçaldan elde edilen 

kurkumin içeren gıda takviyeleri tüketilmesi tavsiye edilir. Araştırmacılara göre, 

"Kurkuminin potansiyel sağlık yararları olmasına rağmen, zayıf çözünürlüğü, 

bağırsaktan düşük emilimi, hızlı metabolizması ve hızlı sistemik eliminasyonu 

getirmektedir.” Kurkuminin kristal yapısı, gastrointestinal kanaldan emilmesini 

zorlaştırır. Bu yüzden başka maddelerle emilimini arttırmak gerekir. Bunlardan en 

önemlisi karabiberde bulunan piperin maddesidir. Piperin, kurkumin emilimini 20 katına 

kadar artırabilir [12]. Ürünlerimiz arasında olan “Zerdeçal soft jel” kurkuminle beraber 

piperinle desteklenerek polifenolik aktivitesinin etkinliği artırılmıştır bir üründür. Ar-Ge 

merkezimizde yapılan çalışmalar sonucunda özel bir formülasyonla çözünürlüğü de 

arttırılmıştır. Softjel formunda kullanım tüketici için kolaylık sunmaktadır. 
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