Daltaban ard›c› (Juniperus polycarpos)
Sar› kandilçiçe¤i (Pachystachys lutea)
Kufltüyüçiçe¤i (Justicia carnea)
Nar (Punica granatum)
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Bitkilerde Zararl›lar

TÜRK‹YE’N‹N TEHD‹T ALTINDAK‹ B‹TK‹LER‹

Da¤çay› (Sideritis phlomoides)
Sar›benek (Alyssum niveum)

NGBB Araflt›rma Gezisi
HATAY -KAYSER‹

Mantarlar

NGBB’de TÜB‹TAK Do¤a fienli¤i
Bahç›van Çocuklar Hasat fienli¤i
NGBB’nin Yeni Girifli Ataflehir’de

Kaya Bahçesi
Sebze Bahçesinde Tasar›m

Eski ça¤lardan beri bilinen ve
tüketilen nar, Eski Yunan
mitolojisinde, Afrodit’in kutsal
meyvesidir. Nar meyvesi,
sahip oldu¤u çok say›da
tohum ve k›rm›z› rengiyle,
kad›n›n üretkenli¤ini ve
bekâretin evlilikle
kaybedilmesini sembolize
eder. Antik kültürler için,
kad›nl›¤› en güçlü temsil eden
meyvedir. Musevi ve H›ristiyan
din bilginlerine göre, Adem ile
Havva’n›n cennetten
kovulmas›na neden olan
meyve, elma de¤il nard›r.

24

Ülkemizde yayg›n olarak yetifltirilen nar (Punica granatum L.
[Punicaceae]) a¤ac›n›n meyveleri,
sevilerek tüketilen meyve olman›n
yan›s›ra, ifllevsel g›da özelli¤ine de
sahiptir. Meyvesinin çekirdeklerini
kaplayan etli tohum k›l›f›n›n s›k›lmas›yla elde edilen nar suyu, serinletici içecek olarak; bu usarenin
konsantre edilmesiyle haz›rlanan
nar ekflisi de salatalara kat›larak
kullan›l›r. Nar çekirde¤inden, s›karak
veya ekstraksiyonla elde edilen nar
çekirde¤i ya¤›n›n, flifal› özelliklerinden yararlan›l›r. Kabu¤u ise içerdi¤i
ilginç polifenolik maddeler nedeniyle, toz halinde de¤erlendirilir.
2008 verilerine göre dünya nar
üretimi, y›lda 2,5 milyon tondur.

Hindistan’da, 100.000 hektarda nar
tar›m› yap›l›r ve y›ll›k üretim,
1.140.000 tondur. Hindistan’dan
sonra s›rayla; ‹ran’da 705.000 ton,
Türkiye’de 128.000 ton, ABD’de
110.000 ton, Irak’ta 80.000 ton,
‹spanya’da 40.000 ton nar üretilir.
Nar suyunda bulunan kimyasal
bileflikler aras›nda bafll›calar› flunlard›r:
fiekerler (glikoz, fruktoz, sakkaroz);
mayhofl lezzeti veren organik asitler
(sitrik asit, malik asit, tartarik asit,
fumarik asit, süksinik asit, askorbik
asit [C vitamini], kafeik asit, klorojenik
asit, p-kumarik asit, o-kumarik asit,
kinik asit); flavonoitler (flavan-3-ol,
kateflin, epikateflin, epigallokateflin3 gallat [ECGC], kesretin, rutin); k›rm›z›
renkten sorumlu antosiyaninler
(siyanidin-3-glikozit, siyanidin-3,5di-O-glikozit, delfinidin-3-O-glikozit,
delfinidin-3,5-di-O-glikozit,
pelargonidin-3-O-glikozit,
pelargonidin-3,5-di-O glikozit,
prosiyanin B1, prosiyanin B2); amino
asitler (prolin, valin, metionin);
indolaminler (triptamin, serotonin,
melatonin); mineraller (demir,
kalsiyum, seryum, klor, kobalt,
sezyum, bak›r, molibden, magnezyum,
sodyum, rubidyum, skandiyum,
selenyum, kalay, stronsiyum ve çinko).
Nar çekirde¤i, % 12-20 oran›nda
sabit ya¤ içerir. Ya¤›n yaklafl›k % 80’i
konjuge oktadekatrienoik ya¤
asitlerinden oluflur. Ya¤›n ço¤unlu¤u;
cis 9, trans 11, cis 13 asit olan punisik
asitten ibarettir. Bu asitin prekürsoru,
konjuge olmayan oktadekadienoik
asitlerden, linoleik asittir. Bu asitin
ya¤daki oran›, % 7’dir.
Nar çekirde¤inde bulunan di¤er
konjuge ya¤ asitleri, eleostearik asit
ve katalpik asittir. Çekirdek ya¤›n›n,
en az % 95’ini ya¤ asitleri oluflturur.
Bunun da % 99’u trigliseritlerden
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ibarettir. Ya¤da ayr›ca daha az
miktarda steroller, steroitler ve
memelilerde miyelin k›l›f›n›n ana
komponenti olan, glikolipit serebrozit
bulunur. Ana sütünde de bulunan bu
bileflik, bebeklerde ve çocuklarda sinir
gelifliminde rol oynayan önemli bir
maddedir.
Nar çekirde¤inde ve çekirdek
ya¤›nda bulunan bafll›ca steroitler:
Çekirdekte asiatik asit, betulinik
asit, ursolik asit, daukosterol,
stigmasterol, testosteron; çekirdek
ya¤›nda estron, estriol, 17-aestradiol, beta-sitosterol.
Nar çekirde¤inde bulunan di¤er
önemli bileflikler: Alfa tokoferol, betatokoferol, delta-tokoferol, gamatokoferol, skualen (düz zincir triterpen),
kumestrol (Fitoestrojen), pinorezinol
(lignan), siringarezinol, pomegranin
(antifungal peptit), globulin, albumin
(protein).
Meyveden elde edilen uçucu
ya¤da bulunan bafll›ca bileflikler:
Trans-2-hexenal, delta-3-karen, alfaterpinen, alfa-terpineol.
Nar çekirde¤inin matrisini,
ligninler ve türevleri (feniletilrutinozit,
ikarisit D1, Sinapil-9-O[beta-Dapiofuranozil <1_6>]-O-beta-Dglukopiranozil, Koniferil 9-O[betaD-apiofuranozil <1_6>]-O-beta-Dglukopiranozil) ile hidroksisinamik
asit türevleri (3,3’, 4’-tri-O-metilellajik
asit, 3,3’-di-O-metilellajik asit,
hidroksibenzoik asit) oluflturur. Bu
bileflikler, güçlü antioksidan etkiye
sahiptir.
Nar kabu¤unda bulunan bafll›ca
maddeler: Flavonoitler (flavan-3-ol,
kateflin, epikateflin, epigallokateflin3-gallat [ECGC], kempferol, rutin,
kersetin, kempferol-3-O-glikozit,
kempferol-3-O-ramnoglikozit,
luteolin, luteolin-7-O-glikozit,
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apigenin-4’-O-beta-glikopiranozit,
luteolin-4’-O-beta-glikopiranozit,
luteolin-3’-O-beta-glikopiranozit,
luteolin-3’-O-beta-ksilopiranozit,
naringin); organik asitler (gallik asit,
elajik asit, kafeik asit, klorojenik asit,
p-kumarik asit); elajik tanenler
(punikalin, punikalagin, korilagin,
kasuarinin, gallagildilakton,
pedunkulagin, tellimagrandin,
granatin A, granatin B). Ayr›ca,
pelletierin adl› alkaloit de bulunur.
Nar›n farmakolojik etkileri flu
flekilde özetlenebilir: Ursolik asit,
gama tokoferol, ellajik asit,
elajitanenler, kersetin, luteolin,
apigenin gibi maddeler, tümör hücrelerini programl› ölüme (apoptosis)
sürükler. Bunu NF-kB’nin aktivasyonunu, ya¤ asidi sentezlenmesini,
tümör nekroz faktörünü azaltarak;
kaspaz aktivitelerini art›rarak; P21
ile P53 genlerinin ekspresyonunu
art›rarak sa¤larlar.
Nar kimyasallar›, yang›lar› (iltihaplar›) engeller. Engelleme, nar çekirde¤i ya¤›nda bulunan punisik

asit ile polifenollerin, COX ve LOX
enzimlerini bast›rmas› ve hücrelerden prostaglandin salg›lanmas›n›
önlemesiyle gerçekleflir. Nar bileflikleri, tümör hücrelerinin normal dokuya sald›rmas›n› ve metastaz ihtimalini azalt›r. Narsuyu ve nar ekstresinin, içerdi¤i kateflinler nedeniyle, kanser tedavisinde kullan›lan
ilaçlar›n etkisini art›rd›¤› gösterilmifltir.
Nar çekirde¤i ya¤›n›n, s›çanlarda kolon kanseri oluflumunu ve
ilerlemesini azaltt›¤› gösterilmifltir.
Bu etki için, yüksek dozda de¤il,
düflük dozda ya¤›n kullan›lmas›
önerilmifltir. Yani, düflük dozda al›nan nar çekirde¤i ya¤›, kanserden
korunmada önemli rol oynayabilir.
Nar suyu ve ekstresi yan›nda, nar
tanenleri ile antosiyaninlerinin kolon ve meme kanserleri yan›nda
prostat, bafl ve boyun kanserlerinde
de etkili olabilece¤i gösterilmifltir.
Superkritik karbondioksit
ekstraksiyonuyla (SFE) elde edilen
ya¤›n, 17-beta-hidroksisteroit
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dehidrojenaz tip 1 enzimini, güçlü
flekilde bast›rd›¤› (inhibe etti¤i)
gösterilmifltir. Bu enzim, estronun
çok daha güçlü östrojenik aktiviteye
sahip 17-beta-estradiole dönüflümüne
sebep olur. Bu reaksiyon, östrojene
hassas tümörlerin östrojenik uyar›lmas›na neden oldu¤undan, habis
meme kanserinin kontrolünde önem
arzeder. Türkiye’de, SFE ile ya¤
üreten bir firma, ürünlerini TABIA
ad›yla eczanelerde pazarlamaktad›r.
Anjiyojenez, yani yeni kan
damarlar›n›n oluflumu, tümör geliflimi ve metastaz› için çok önemlidir.
Yap›lan bir çal›flmada, nar›n antianjiojenez özelli¤i gösterilmifltir.
Tüm meyveden s›k›larak elde
edilmifl olan nar suyunun, tanelerin
s›k›lmas›yla elde edilen nar suyundan daha güçlü oldu¤u; k›rm›z› flarap ve yeflil çaya göre, üç kat daha
güçlü antioksidan etkisi bulundu¤u
gösterilmifltir. Buna sebep olan maddenin, meyve kabu¤unda bulunan
antioksidan polifenol punikalagin
oldu¤u san›lmaktad›r. 1000 dalton
büyüklü¤ündeki bu elajik tanen,
vücutta daha küçük elajik tanenlere
parçalanarak uzun süre etki göstermektedir.
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Antioksidan etkiye ba¤l› olarak
yap›lan çal›flmalarda, flu bulgulara
rastlanm›flt›r: S›çanda mide mukozas›n›n, aspirin ve alkol toksisitesinden
korunmas›; yeni do¤mufl s›çanda,
beyindeki oksijen azl›¤›n›n (hypoxia)
önlenmesi; erkek tavflanda, erektil
disfonksiyonun (sertleflme sorunu)
önlenmesi; antihepatotoksik etki;
toplam kolesterol ve LDL seviyesinin
düflürülmesi; sistolik yüksek tansiyonun iyilefltirilmesi.
Narla yap›lm›fl baz› klinik çal›flmalarda, önemli bulgulara ulafl›lm›flt›r. Kalp hastalar›yla yap›lan klinik
çal›flmada, nar polifenollerinin, kalp
kas› (miyokard) bozuklu¤unda iyileflme yapt›¤› gözlenmifltir. Nobel
Ödülü sahibi Lou Ignarro, endotel
hücrelerinde nitrik oksit üretiminin
artt›¤›n› saptam›flt›r. Bunun, kalp
hastal›klar›n› önlemenin öncül yolu
oldu¤u düflünülmektedir.
Menopoz evresindeki kad›nlarla
yap›lan çal›flmada, bir hafta düzenli
nar suyu al›nd›¤›nda, estron hormonu
seviyesinin artt›¤›; di¤er kad›nl›k
hormonlar›nda ise art›fl olmad›¤›
gözlenmifltir. Bu gözlem, kad›nlarda
hafif aromataz (estronsintaz) enzim
aktivitesine iflaret etmektedir.

Bir klinik araflt›rmada, nar
ekstresi ihtiva eden jelin, difleti
iltihab› (Denture stomatitis) olan
hastalarda, 15 gün süreyle günde
üç kez denenmesi sonucunda,
kandida enfeksiyonunda antifungal
ajan olarak kullan›labilece¤i belirlenmifltir.
Bir baflka klinik araflt›rmada,
nar meyve kabu¤u ektresi ile
yaraotu (Centella asiatica) ekstresi
içeren bioçipler; difleti cebi derinli¤i
5-8 mm olan 20 periodontitis (difl
eti ve çevresi iltihab›) hastas›na,
3-6 ay süreyle uygulanm›fl ve kronik
periodontitin klinik bulgular›nda,
önemli ölçüde düzelme görülmüfltür.
Yine bir klinik araflt›rmada,
karotis arter stenozu (damar sertli¤ine ba¤l› damar daralmas›) sorunu
olan hastalara, 1 y›l (5 hastaya
3 y›l) boyunca, nar suyu verilmifl;
karotis intima-media kal›nl›¤›
(CIMT) ile sistolik kan bas›nc›nda
azalma gözlenmifltir. Uygulaman›n
3 y›l sürdü¤ü hastalarda ise daha
iyi sonuç al›nmam›flt›r.
Yukar›daki sonuçlarda aç›kça
görüldü¤ü gibi; nar, hem kimyasal,
hem de biyolojik etki çeflitlili¤ine
sahip meyvedir. Nar meyvesinde
bulunan baz› kimyasallar, baflka
bitkilerde bulunmam›flt›r. Bu nedenle
nar, özel bir meyvedir.
Yüzy›llard›r bilinen ve kullan›lan nar›n, ülkemiz koflullar›nda
iyi yetifliyor olmas›n› ekonomik
avantaja dönüfltürmek için; nar›n
meyve olarak sat›lmas› yerine, nar
ürünlerinin üretilmesi ve pazarlanmas› gerekir. Bunun için de konuyla
ilgilenen kurulufllar›n teflvik edilmesi
ve ço¤almas›nda yarar vard›r.
K. Hüsnü Can Bafler
Prof Dr; Anadolu Üniversitesi Eczac›l›k Fak.
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