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PMS omvat telkens optredende psychische en lichamelijke klach-
ten tijdens de luteale fase van de menstruatiecyclus.
Het Iraanse onderzoek is uitgevoerd onder 70 vrouwelijke 
studenten (23-25 jaar) van de medische faculteit van de Teheran 
Universiteit, gedurende drie opeenvolgende menstruatiecycli [1]. 
In deze studie werd een lijst met vragen gebruikt over 19 symp-
tomen van PMS. Deze lijst is gebaseerd op de DSM-IV scorelijst. 
De lijst bevat vragen over: 
•	 gemoedstoestand (prikkelbaarheid, rusteloosheid, depressie, 

angst, huilen);
•	 lichamelijke klachten (hoofdpijn, rugpijn, buikpijn, pijnlijke 

borsten, vochtophoping, spierstijfheid, misselijkheid); 
•	 gedragssymptomen (moeheid, slaapproblemen, moeite met 

concentreren, veranderde eetlust).

Studentes die vijf of meer van deze symptomen scoorden tijdens 
twee cycli voorafgaand aan het onderzoek mochten deelnemen 
aan de studie. De deelneemsters kregen per cyclus 10 dagen lang 
twee maal daags 100 mg curcuminepoeder of placebo, zeven 
dagen voor en drie dagen na de menstruatie. Na elke cyclus werd 
opnieuw de vragenlijst ingevuld.

In de curcumine-groep werd een sterke daling van de totale PMS-
score gezien. De score was gedaald met 60%, terwijl de score in de 
placebogroep nauwelijks was veranderd. 
In de curcumine-groep waren gedrags- en stemmingsveranderin-
gen en lichamelijke klachten met meer dan de helft verminderd. 
In de placebogroep was er slechts een lichte verbetering te zien in 
lichamelijke klachten.

De onderzoekers concluderen dat curcumine bij PMS als een 
alternatief gebruikt zou kunnen worden voor antidepressiva en 
ontstekingsremmende pijnstillers (NSAID’s) [1].
In Nederland worden hiervoor de antidepressiva sertraline en 
fluoxetine toegepast.

In een tweede studie bij dezelfde groep studentes werd 
aangetoond dat curcumine het gehalte van BDNF verhoogt, wat 
voor een deel de werking van curcumine zou kunnen verklaren [2].
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) wordt in bepaalde 
hersendelen geproduceerd en is betrokken bij de regulatie van 
stemming en gedrag. Bij vrouwen met PMS verandert de BDNF-
spiegel tijdens de luteale fase meer dan bij vrouwen die geen last 
hebben van PMS [2].
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CurCumine verliCht premenstruele 
symptomen
premenstrueel syndroom (pms) is een veel voorkomend probleem bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd. 
ongeveer 80% heeft milde symptomen en 5-15% heeft ernstige symptomen. vrouwen met pms ervaren 
vaak een hinderlijke invloed op het dagelijks functioneren. prikkelbaarheid, pijnlijke of gevoelige borsten, 
opgeblazen gevoel, gewichtstoename door vochtophoping, moeheid en moeite met concentratie zijn 
enkele symptomen van pms. 
iraanse onderzoekers onderzochten of curcumine de premenstruele klachten kan verminderen en als 
alternatief gebruikt zou kunnen worden voor bepaalde antidepressiva die toegepast worden bij pms.
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