


Üzüm (Vitis vinifera L.), "Vitaceae" ailesine mensup bitkidir. Vatan› 
Anadolu ve Kafkaslar olan bitkinin, as›rlard›r kültürü yap›lmaktad›r. 
Hâlen tüm dünyada yetifltirilmekte ve özellikle flarap üretiminde 
yararlan›lmaktad›r.

	Hipokrat, Theophrastus, Diosco-
rides, Pliny, Galen ve eski M›s›rl›lar 
üzümün t›bbi özelliklerinden bahse-
der. Genç dallardan elde edilen usa-
resinin, cilt hastal›klar› ve göz yan-
g›lar›n›n tedavisinde kullan›ld›¤› bi-
linmektedir. Yapraklar› ishal, iç ka-
nama (hemoraji), varis ve basur tedavi-
sinde; koruk halinin suyu ise bo¤az en-
feksiyonlar›na karfl› kullan›lmaktad›r. 	

Üzüm meyveleri, halk t›bb›n-
da kafleksi (afl›r› kilo kayb›), kanser, 
kolera, ishal, çiçek, ses k›s›kl›¤›, is-
korbit, oftalmi yan›nda cilt, böbrek, 
karaci¤er hastal›klar›n›n tedavisinde 
kullan›l›r. 	

Üzüm çekirde¤i, genellikle flarap 
üretiminde yan ürün olarak elde edi-
lir. S›k›lm›fl üzüm posas›n›n % 20-
26's› üzüm çekirde¤ini oluflturur.

Üzüm çekirde¤inin ana fenolik bile-
flikleri proantosiyanidinlerdir. Bunlar 
prosiyanidin oligomerleri (PCO'lar), 
prosiyanidinler veya kondanse tanen-
ler olarak da bilinir ve üzüm çekir-
de¤inin d›fl çeperinde bulunur. Pro-
siyanidin oligomerleri, kateflinler ve 
lökosiyanidinlerden oluflur. Asit ortam-
da ›s›t›ld›klar›nda, PCO'lardan siyani-
din aç›¤a ç›kar. 	

Fransa'da mikrodolafl›m hasta-
l›klar›n›n tedavisinde kullan›lan stan-
dart PCO ekstresi; prosiyanidin dimer-
leri, trimerleri, tetramerleri ve yedi 
üniteye kadar ulaflan oligomerlerden 
ibarettir. Ayr›ca, az miktarda kateflin 
ve epikateflin de ihtiva eder. 	

Üzüm çekirde¤inde ayr›ca % 16 
ham protein, % 23 ya¤, % 48 lif, ba-
z› pigmentler, bir miktar esansiyel

amino asitler, demir, kalsiyum, çinko, 
bak›r, fosfor, magnezyum ve potas-
yum bulunur. 	

Üzüm çekirde¤i ekstreleri ile ya-
p›lan klinik çal›flmalar›n sonucunda, 
prosiyanidinlerin yara iyilefltirici ol-
du¤u, yang› (enflamasyon), ödem, 
alerji, diyabetik retinopati, damar sert-
li¤i (ateroskleroz), mikrodolafl›m bo-
zukluklar›, gece körlü¤ü, oküler ›fl›k 
hassasiyeti, kapiler k›r›lganl›k, makuler 
dejenerasyon, afl›r› platelet agregas-
yonu gibi sorunlar›n tedavisinde et-
kili oldu¤u anlafl›lm›flt›r. 	

Kollajen koruyucu etkilerinden 
dolay› prosiyanidinler, dermatolojide 
damar yetmezli¤i veya günefle afl›r› 
maruz kalma gibi sorunlardan kay-
naklanan cilt hastal›klar›n›n tedavi-
sinde kullan›l›r.
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Prosiyanidinler, serbest radikal 
süpürücü etkileri nedeniyle, cildi ser-
best radikallerin neden oldu¤u hasar-
dan korumak için kozmetik formülas-
yonlara girer. Antimutajenik etkileri, 
potansiyel kemoprevensiyon özellik-
lerini hat›rlat›r. 	

Bir randomize, plasebo kontrol-
lü çift kör klinik çal›flmada, kapiler 
hiperpermeabilitesi ve hepatik sirozu 
olan 20 hastaya, 150 mg prosiyanidin 
içeren ilaç sekiz hafta süreyle veril-
mifl; tedavi grubunda kapiler k›r›l-
ganl›k indeksinde plaseboya göre 
(p<0.05) önemli ölçüde geliflme göz-
lenmifltir. 	

Periferal venöz yetmezli¤i olan 
92 hastada yap›lan çift kör plasebo 
kontrollü deneyde, yirmisekiz gün 
süreyle günde 300 mg prosiyanidin 
verilen hastalar›n % 75'inde iyileflme 
görülmüfltür. Plasebo grubuna naza-
ran, damar fonksiyonlar›nda % 41 
iyileflme sa¤lanm›flt›r. 	

Bir defada 150 mg prosiyanidin 
verilen hastalarla yap›lan bir baflka 
çal›flmada, objektif ölçümlerle, yayg›n 
varisleri olan hastalarda venöz tonu-
sunda art›fl gözlenmifltir.

	

Baflka bir plasebo kontrollü çal›fl-
mada, 25-55 yafllar› aras›ndaki varisli 
30 hastaya, 150 mg üzüm çekirde¤i 
oligomerik prosiyanidinleri, yar›-
sentetik bir flavonoit olan diosmin 
veya plasebo 30 gün süreyle veril-
mifl; tedavi grubunda di¤er iki gruba 
nazaran, fonksiyonel flikayetlerin 
önemli ölçüde azald›¤› tespit edil-
mifltir. Ekstrenin, ileride varise çevire-
bilecek fonksiyonel flikayetlerin te-
davisinde etkili olabilece¤i sonucuna 
var›lm›flt›r. 	

Benzer çal›flmalarda, hamileli¤e 
ba¤l› kronik venöz yetmezli¤i olan 
50 kad›n hastaya, otuz gün süreyle 
150 mg/gün standardize prosiyani-
dinler ekstresi verildi¤inde, önemli 
ölçüde iyileflme görülmüfltür. Periferal 
venöz yetmezli¤i olan 71 hastaya, 
yirmisekiz gün süreyle verilen stan-
dardize üzüm çekirde¤i ekstresi ile 
plaseboya nazaran, tedavi grubunda 
gece kramplar›, bacak a¤›rlaflmas›, 
ödem, kar›ncalanma gibi semptom-
larda önemli ölçüde azalma görül-
müfl; plasebo grubunda % 41 iyilefl-
me varken, bu oran tedavi grubunda 
% 75 olmufltur.

	

Meme kanseri ameliyat›ndan 
sonra ödem oluflan, 33-64 yafllar› 
aras›ndaki 63 kad›nla yap›lan çift 
kör plasebo kontrollü çal›flmada, has-
talar alt› ay süreyle 150 mg ekstreyi 
günde iki defa alm›flt›r. Kollarda olu-
flan ödemin semptomlar› aras›nda deri 
gerilmesi, a¤r›, kollar› ve omuzlar› 
oynatmada zorluk say›labilir. ‹lk alt› 
haftada plaseboya nazaran fark görül-
memifl; ancak daha sonra ve alt› ay›n 
sonunda, büyük fark meydana gel-
mifltir. Tedavi grubundaki hastalarda, 
her üç semptomda da iyileflme göz-
lenmifltir. Bu durum, intralenfatik 
transportun iyileflmesi olarak yorum-
lanm›flt›r. 	

Diyabetik ve hipertansif 25 
hastayla yap›lan çift kör çal›flmada, 
150 mg/gün verilen prosiyanidinler, 
plasebo grubuyla karfl›laflt›r›lm›flt›r. 
Prosiyanidin grubunda kapiler re-
zistans % 25 oran›nda artarken, pla-
sebo grubunda fark görülmemifltir. 	

Standardize üzüm çekirde¤i 
ekstresi (50 mg prosiyanidinler/doz), 
yafl ortalamas› 74,7 olan ve kapiler 
k›r›lganl›¤› bulunan 37 hastada denen-
mifltir. Onbefl gün süreyle günde 50
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mg ekstre alan 21 hastan›n % 10'un-
da, plasebo grubunda ise 12 hastan›n 
3'ünde, kapiler rezistansta düzelme 
görülmüfltür. 	

Yafllar› 19-31 olan 20 sa¤l›kl› 
bireyle tek kör, randomize, plasebo 
kontrollü çapraz çal›flma yap›lm›flt›r. 
Befl gün süreyle, günde iki defa 150 
mg üzüm çekirde¤i prosiyanidinleri 
verilen kiflilerin tedavisine iki hafta 
ara verilmifl; daha sonra plasebo gru-
bunun tedavi grubu olmas›yla ikinci 
safha deney sürdürülmüfl ve k›rm›z› 
flarapla yap›lan benzer klinik çal›fl-
maya çok benzeyen antioksidan akti-
vite sonuçlar› al›nm›flt›r. 	

Bilgisayar ve televizyon önünde 
uzun süre durmaktan kaynaklanan, 
göz (oküler) stresi olan 75 hasta üze-
rinde yap›lan çift kör plasebo kontrol-
lü klinik çal›flmada, altm›fl gün süreyle 
günde 300 mg prosiyanidinler veril-
mifl ve kontrol grubuna göre önemli 
ölçüde geliflme kaydedilmifltir. 	

Miyop olan 91 hastaya, 28 gün 
süreyle verilen 300 mg/gün ekstre ile re-
tinal fonksiyonun iyileflti¤i gözlenmifltir.

	

Diyabetik retinopatisi olan 26 
hastaya, ellibir gün süreyle günde 
100 mg prosiyanidinler verilmifl ve 
tart›fl›lmaz flekilde yararl› oldu¤u 
görülmüfltür. 	

Mikroanevrezma, hemoraji ve 
kapiler hipoksiyay› takiben neovaskü-
lerizasonu olan yani damarlar› anor-
mal biçimde flekillenen 30 retinopati 
hastas›na, günde 50 mg prosiyanidin-
ler verilmesiyle retinopati  lezyonlar-
›nda iyileflme sa¤lanm›flt›r. 	

Prosiyanidinlerin korunma ama-
c›yla, günde 50 mg al›nmas› tavsiye 
edilmektedir. Bu uygulama, günlük 
diyetle 25 mg flavonoit al›nmas› tav-
siyesiyle karfl›laflt›r›labilir. Tedavi 
amaçl› doz, 100-300 mg olabilir. Bu 
dozlar, % 80-85 prosiyanidin oligo-
merleri içeren ekstreler için geçerlidir. 	

Platelet agregasyonunu (trom-
bosit kümelenmesini) önleyici etkisi 
nedeniyle üzüm çekirde¤i ekstresi, 
ameliyat öncesi antikoagülan alan 
hastalarda kontrendike olabilir.  Üzüm 
çekirde¤i ekstresi, C vitamini ile si-
nerjistik etki gösterir.

	

Hamilelerde yan etkiye ve gebe 
hayvanlarda teratojenik etkiye rast-
lanmam›flt›r. Ancak, do¤um esnas›n-
da afl›r› kanamaya yol açma riskinin 
olabilece¤i bildirilmifltir. Emzirme 
dönemindeki ters etkilerine dair veri 
bulunmamaktad›r. Mutajenik etkisi 
yoktur. 	

Üzüm çekirde¤i ekstresinin her-
hangi bir toksisiteye yol açt›¤› bilin-
memektedir. Japonya ve Kore'de yetifl-
tirilen “Vitis coignetiae Pulliat ex 
Planch." ekstresindeki minör madde-
lerin, farelerde hepatotoksisite gös-
terdi¤i rapor edilmiflse de bu biyolojik 
etkinin, ekstrede daha bol bulunan 
“ -viniferin" taraf›ndan dengelendi¤i 
belirtilmifltir. 

K. Hüsnü Can Bafler
Prof. Dr. Anadolu Üniv. Eczac›l›k Fak.
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Bu yaz›da belirtilen ifadeler, sadece 
bilgilendirme amaçl›d›r; tavsiye niteli¤i 
tafl›maz. Hastal›kta, tedavinin mutlaka doktor 
kontrolünde yap›lmas› gerekti¤i 
unutulmamal›d›r.
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