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NOTAT 

Til Fødevarestyrelsen

Vedr. Curcumin i et gurkemejeekstrakt i kosttilskuddet ”X” 
Fra DTU Fødevareinstituttet

21. Juni 2018

j.nr. 18/08344 

Risikovurdering af curcumin i et kosttilskud 

Forespørgsel 
Fødevarestyrelsens kosttilskudsgruppe har anmodet DTU Fødevareinstituttet om at foretage en risi-
kovurdering af kosttilskudsproduktet ”X” produceret af virksomheden X. Kosttilskudsgruppen beder om 
en vurdering af indholdet af stoffet curcumin, men ikke de øvrige planteekstrakter i kosttilskuddet.  

Produktet indeholder et ekstrakt af gurkemejerod (Curcuma longa L.). Ekstraktet indeholder over 95% 
curcuminoider. Hver kapsel indeholder 400 mg planteekstrakter hvoraf 12,5 % er gurkemejeekstrakt. 
Dette svare til 47,5 mg curcumin pr. kapsel, hvis koncentrationen er 95 %. Med den af firmaet anbefa-
lede dosis på 2 kapsler, 1 – 3 gange dagligt fås et indtag af curcumin på 95 – 285 mg pr. dag. Ekstrak-
tionsmidlet er ikke angivet.  

Konklusion 
Det vurderes, at data for tilsætningsstoffet curcumin også kan anvendes til at vurdere curcumin i gur-
kemejeekstraktet anvendt i kosttilskuddet ”X”. 

Den af JECFA (FAO/WHO Joint Expert Committee on Food Additives) og EFSA (Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet) fastsatte Acceptable Daglige Indtagelse (ADI) for curcumin er 3 mg/kg 
legemsvægt per dag. Indtagelse af den højest anbefalede daglige dosis på 285 mg curcumin fra kost-
tilskudsproduktet ” X”, svarer til 4,4 mg/kg legemsvægt for en voksen på 70 kg, når man medregner det 
gennemsnitlige indtag af curcumin anvendt som tilsætningsstof (0,3 mg/kg le-gemsvægt for en voksen 
på 70 kg). Indtaget vil føre til en daglig overskridelse af ADI på en faktor 1,5, hvilket medfører en 
sundhedsmæssig bekymring. For de voksne borgere, der har et højt indtag af curcumin fra 
tilsætningsstoffer, vil overskridelsen ligge på en faktor 1,7. Såfremt børn indtager den anbefalede 
dosis, vil overskridelsen være langt mere markant, alt afhængig af barnets legemsvægt. 
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Baggrund 
Curcumin er som tilsætningsstof specificeret i forordning 231/2012. Her fremgår det bl.a., at curcumin 
fremstilles ved ekstraktion fra gurkemeje, dvs. jordstængler af sorter af Curcuma longa L. Ekstraktio-
nen skal foregå med anvendelse af en række, i forordningen, specificerede organiske opløsningsmid-
ler (eks. ethylacetat). Ved krystallisation af ekstraktet fremkommer et koncentreret curcuminpulver. 
Produktet består hovedsagelig af curcuminer, dvs. det farvende princip (1,7-bis(4-hydroxy-3-
methoxyphenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion) og dets to desmethoxyderivater i forskellige forhold. Der kan 
forekomme mindre mængder af olier og harpikser, der forekommer naturligt i gurkemeje. Indholdet af 
de farvegivende forbindelser (curcuminer/curcuminoider) skal være mindst 90%.  

Sammensætningen af et gurkemejeekstrakt med 95% curcumin, antages at være sammenlignelig 
med specifikationen for tilsætningsstoffet curcumin (E 100) selvom der mangler informationer om eks-
traktionsmidlet. Dette betyder at de toksikologiske data fra vurderingen af tilsætningsstoffet curcumin 
vurderes til at være anvendelig til risikovurderingen af gurkemejeekstraktet anvendt i kosttilskuddet 
”X”.  

Vurdering 
Curcumin har været vurderet og revurderet adskillige gange af JECFA, og EFSA har vurderet cur-
cumin i 2010. På baggrund af en række in vitro test af curcumin har stoffet længe været mistænkt for 
at være genotoksisk og dermed potentielt kræftfremkaldende, men på baggrund af to carcinogenici-
tetsforsøg med mus og rottet udført af NTP (1993), har JECFA og EFSA vurderet, at stoffet ikke er 
kræftfremkaldende (EFSA, 2010; JECFA, 1995).  

Både JECFA (2004) og EFSA (2010) har fastsat en ADI på 3 mg/kg legemsvægt pr. dag. ADI’en er 
fastsat for summen af curcuminer. ADI er fastsat ud fra resultater fra et 2-generations reproduktions-
studie, hvor der blev fundet en lavere legemsvægt hos rotterunger i F2 generationen i dyr, der fik den 
højeste dosering af et curcuminekstrakt (Ganiger et al., 2007). På baggrund af dette studie blev NOA-
EL (No Observed Adverse Effect Level) fastsat til at være 250-320 mg/kg legemsvægt pr. dag. I over-
ensstemmelse med den generelle standardpraksis ved toksikologiske vurderinger har EFSA og 
JECFA anvendt en usikkerhedsfaktor på 10 for at tage højde for forskelle mellem dyr og mennesker 
og en faktor 10 for variation mellem mennesker, og er dermed kommet frem til en ADI på 3 mg/kg le-
gemsvægt pr. dag.  

Ud over effekter på afkommet, kan curcumin også forsage mavesår, hyperplasi og betændelse i ma-
ve-tarmsystemet hos rotter. Havde der ikke været set toksiske effekter i det omtalte 2-generations re-
produktionsstudie, så havde EFSA/JECFA formodentlig fastsat ADI til 4,4 mg/kg legemsvægt pr. dag 
for at sikre mod disse skadevirkninger. 

2 



EFSA har i 2014 estimeret voksne danskeres samlede indtag fra tilsætningsstoffet (samt et marginalt 
bidrag fra krydderier) til at være 0,3 mg/kg legemsvægt pr. dag for den gennemsnitlige danske befolk-
ning og op til 1,0 mg/kg legemsvægt pr. dag for de danskere, der har det højeste indtag (95 percenti-
len). Blandt større børn og unge, defineret som de 10-17 årige, er de tilsvarende indtagsestimater væ-
sentligt højere, hhv. 0,7 og 1,8 mg/kg legemsvægt pr. dag (EFSA, 2014). Indtagsestimaterne er be-
regnet på basis af et scenarie, hvor der tages højde for mærkeloyalitet (”Brand-loyal scenario”). 

Som beskrevet er den mest følsomme parameter ved indtag af curcumin en effekt set i et 2-
generations reproduktionsforsøg. Vi har undersøgt, om der siden EFSAs vurdering i 2010 er frem-
kommet nye studier af curcumin, der kunne give anledning til en revurdering af NOAEL. Det er der ik-
ke. DTU-Fødevareinstituttet anvender derfor den ADI der er fastsat af JECFA og EFSA i vores vurde-
ringer af curcumin.  

I henhold til EFSA (2012) anvendes 70 kg som et estimat for gennemsnitvægten i den voksne befolk-
ning. De 70 kg stemmer fint overens med den gennemsnitlige legemsvægt på 69,7 kg, for danske 
kvinder i den fødedygtige alder (15 - 45 år), altså den befolkningsgruppe hvor det er relevant at sikre 
fosterudviklingen. 

EFSA (2014) har beregnet, at det daglige gennemsnitsindtag af curcumin er 0,3 mg/kg legemsvægt 
for et voksent menneske. I det pågældende produkt er den maksimale dagsdosis 285 mg (svarende til 
4,1 mg/kg legemsvægt for en voksen på 70 kg), hvilket vil sige at der er tale om en overskridelse af 
ADI med en faktor 1,5 ved indtagelse af den anbefalede daglige dosis af kosttilskuddet plus et gen-
nemsnitligt indtag af curcumin fra andre kilder. For de voksne borgere der har et højt indtag af cur-
cumin fra tilsætningsstoffer vil overskridelsen ligge på en faktor 1,7. ADI er den mængde af stoffet, 
som et menneske vurderes at kunne indtage dagligt hele livet igennem uden sundhedsmæssig risiko. 
Indtagelse af den af firmaet anbefalede daglige dosis af 285 mg curcumin fra kosttilskudsproduktet ” 
X”, vil derfor føre til en daglig overskridelse af ADI af en størrelsesorden, der medfører en 
sundhedsmæssig bekymring.  

Såfremt kosttilskuddet indtages af børn, så vil den mængde, der kan indtages før ADI overskrides, 
være markant reduceret i forhold til den mængde, der kan indtages af voksne.  
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