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Kurkumina kontra nikotyna
Kurkumina (diferuloilometan) to dimer kwasu ferulowego o żółtej barwie i dużej aktywności
biologicznej. Jest to organiczny związek chemiczny, przeciwutleniacz polifenolowy otrzymywany
z kłącza ostryżu, barwnik roślinny, czerwony lub pomarańczowy. Strukturę związku zbadali w 1910r.
Kazimierz Kostanecki, J. Miłobędzka i Wiktor Lampe. Olejek kurkumowy zawiera keton - kurkumon,

terpeny i seskwiterpeny (felandren, zingiberon, cyneol, borneol, sabinen, turmeron). Jest stosowana
jako dodatek do żywności E100, składnik niektórych kosmetyków, służy też jako barwnik
substantywny do bawełny oraz jako wskaźnik.
Naukowcy w badaniach wykorzystali różne rodzaje komórek tych nowotworów hodowane
w warunkach laboratoryjnych. Żeby stworzyć warunki jak najbardziej przypominające sytuację
rzeczywistą komórki najpierw traktowano kurkuminą, a potem poddawano je działaniu nikotyny.
Okazało się, że kurkumina blokuje negatywny wpływ nikotyny na komórki. Nawroty tego typu raka
zdarzają się często ponieważ wielu pacjentów nie rzuca palenia po udanej terapii, ponadto wiele
osób stosuje po rzuceniu nałogu nikotynową terapię zastępczą. Pomimo że nikotyna sama w sobie nie
powoduje raka, może napędzać proces rozwoju nowotworów. Kurkumina jako bezpieczny składnik
jedzenia mogłaby być używana nie tylko jako czynnik chroniący przed rozwojem nowotworów, ale
także łagodzi szkodliwe działanie nikotyny.
Magdalena Lech
http://laboratoria.net/aktualnosci/4366.html
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Akcja "Studenci Uczniom" - bezpłatne
korepetycje online
Uczniowie, którzy - wobec braku zajęć w szkołach - nie radzą sobie z nauką, mogą liczyć na wsparcie
starszych kolegów.

27-03-2020

Więcej wizyt u psychiatry czy psychologa, to
mniej śmierci
Badanie wykazało, że 41 proc. młodych ludzi, którzy popełnili samobójstwo miało w ostatnich 6
miesiącach postawioną diagnozę.
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Alergolog: odstawienie leków zwiększa ryzyko
zakażenia
Ok. 10 proc. pacjentów chorych na astmę odkłada lekarstwa w obawie przed spadkiem odporności i
zakażeniem koronawirusem.

26-03-2020

Psychika w dobie epidemii: gdzie po pomoc
Ta sytuacja, która może doprowadzić do większej liczby i zaostrzenia istniejących zaburzeń
psychicznych.
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Nowy koronawirus a cukrzyca
U osób z cukrzycą istnieje ryzyko rozwoju powikłań i ciężkiego przebiegu zakażenia.
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Część leków na nadciśnienie może zwiększać
ryzyko poważnego...
Poważne powikłania płucne u niektórych pacjentów mogą mieć związek ze stosowaniem przez nich
tych leków.
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Epidemia: zamknięcie szkół, praca zdalna i
kwarantanna najważniejsze
Dla powstrzymania epidemii Covid-19 najważniejsze jest zamknięcie szkół, wprowadzenie pracy
zdalnej oraz kwarantanna.
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Nowa technologia odczytywania aktywności
mózgu
Naukowcy opracowali metodę precyzyjnego odczytywania aktywności neuronów w różnych
częściach mózgu.
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