Kabak çekirde¤i (Cucurbitae
semen), kabakgiller
(Cucurbitaceae) ailesinden,
sak›z kaba¤› (Cucurbita pepo
L.)'n›n kurutulmufl iç
çekirdekleridir. Alman
farmakopesinde (DAB) kay›tl›
olan tek kabak türü, “Cucurbita
pepo L. convar. citrullina I. Greb.
var. styriaca I. Greb.”
çekirdekleri tercih edilse de;
piyasada helvac› kaba¤›
(Cucurbita maxima Duch.) ve
balkaba¤› (Cucurbita moschata
Duch. ex Poir.) ile di¤er kabak
türlerinin çekirdekleri de bulunur.
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Kaba¤›n vatan› Amerika olmakla birlikte, tüm dünyada yetifltirilmektedir. Ticarette kullan›lan drog;
Do¤u Avrupa ülkeleri, Avusturya,
Macaristan ve Meksika'dan sa¤lanmaktad›r.
Kabak çekirde¤inin terkibinde,
% 1 oran›nda steroitler mevcuttur.
Bafll›calar›, 5 ve 7 steroller ve
glikozitleriyle 8 sterollerdir. Bilhassa,
“24 -etil-5 -kolestan-7,25(27)-dien3 -ol” ve kondrillasterol bulunur.

Kabak çekirde¤i ya¤›

Drog ayr›ca; sabit ya¤ (% 30-50),
protein (% 25-55), karbohidrat (%
6-10), kukurbitin (aminoasit),
tokoferoller (Vitamin E) ile selenyum,
manganez, bak›r gibi iz elementler
içerir. Avusturya'n›n Styria bölgesinde yetifltirilen “Styria kaba¤›”,
özellikle 7 -steroller ve selenyumca
zengindir.
Kabak çekirde¤i idrar zorlu¤u,
idrar azalmas›, idrar›n tam olarak
boflalt›lamad›¤› hissi, idrara s›k ç›kma, idrar tutamama gibi sorunlarla
kendini gösteren; selim prostat
hiperplazisi (BPH)'nin semptomatik
tedavisinde kullan›l›r. 7 -sterollerin,
BPH'li hastalarda görülen afl›r›
dihidrotestosteron seviyesini, önemli
ölçüde düflürmesi nedeniyle etken
bileflikler oldu¤u düflünülmektedir.
Önceleri kurt düflürücü olarak
kullan›lan kabak çekirde¤i, bu amaçba¤bahçe 38 (kasım-aralık) 2011

la daha az kullan›lmaktad›r. Drogda
bulunan ve nadir bir amino asit
olan kukurbitin, kurt düflürücü
(anthelmentik) etkiye sahiptir.
Drogdan elde edilen baz› protein
fraksiyonlar›, tripsin enzimini inhibe
eder. “Peponin” adl› baflka bir
proteinin ise “HIV-tip 1 revers
transkriptaz” enzimini inhibe etti¤i
gösterilmifltir.
Günlük kullan›mda, 10-20 g
(1-2 çorba kafl›¤› dolusu) kabak
çekirde¤i veya granüle edilmifl tozu,
iyice çi¤nenerek yenir. S›v› ve kuru
ekstreleri ile sabit ya¤›, çeflitli
preparatlar›n terkibine girer.
Drog/ekstre oran›, 15-25:1 olacak flekilde, etil alkolle (% 92) haz›rlanan kuru ekstre (500 mg) ve 26-31:1
olacak flekilde, etil alkolle (% 60)
haz›rlanan kuru ekstre (122,5 mg),
kapsül halinde piyasada bulunur.
Drog/ekstre oran› 25-40:1 olacak flekilde, etanolle (% 60) haz›rlanan kuru ekstre (152 mg), film kapl›
tablet halinde bulunur.
Ayr›ca, 400 mg kabak çekirde¤i,
340 mg kabak çekirde¤i ya¤›, 187,5
mg sabal (Serenoa repens Bartram
Small) meyvesinin alkollü kuru ekstresi ile haz›rlanan kombinasyon da
kapsül halinde piyasada bulunur.
Kabak çekirde¤i, Kanada'da ve
ABD'de, tedavi iddias›nda bulunulmad›¤› takdirde, g›da kabul edilir.
ABD'de, g›da deste¤i olarak kabul
görürken; Kanada'da, pazarlama
yetkisi gerektiren baz› homeopatik
preparatlar›n etken bilefli¤idir.
‹ngiltere'de ise g›da kabul edilir.
Alman Komisyon E Monograf›'na
göre; kabak çekirde¤i, selim prostat
hiperplazisinin 1. ve 2. evrelerinde
görülen idrar zorlu¤unda ve irite
mesane durumlar›nda endikedir. Yan
etkisi, kontraendikasyonu olmayan
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T›bbi amaçla kullan›lan siyah renkli çekirdeklerin elde edildi¤i sakız kaba¤›.

ve baflka ilaçlarla etkileflmeyen, güvenli bir drogdur. Günlük ortalama
doz, 10 g çekirdek ve eflde¤eri
preparatlar olarak verilmifltir. Bütün
veya kabaca toz edilmifl halde ya
da a¤›zdan al›nan galenik preparatlar› halinde kullan›l›r. Monografta
yer alan özel notta, bu dro¤un prostat
büyümesini engellemedi¤i; ama
semptomlar›n› azaltt›¤› belirtilmekte
ve hastan›n, düzenli olarak doktoruna görünmesi tavsiye edilmektedir.
Alman Standart Ruhsat›'n›n
prospektüs bilgileri ise flöyledir:
Mesanenin fonksiyon bozuklu¤u ile
idrar zorlu¤unun destek tedavisinde
kullan›l›r. Günde, 15-20 g (1-2 çorba
kafl›¤›), sabah akflam suyla çi¤neyerek yutulur. Etkinin görülmesi için,
haftalarca veya aylarca yenmesi gerekebilir.

Türkiye'de, her üç “Cucurbita”
türünün de çekirdekleri, kurt ve flerit
düflürücü olarak kullan›l›r. Halk
t›bb›nda, çocuklar için 30-40 g,
yetiflkinler için ise 50-100 g soyulmufl taze çekirdek; havanda dövüldükten sonra, balla kar›flt›r›larak,
bir defada ve aç karn›na verilir.
Ba¤›rsak parazitlerini atmak için,
kullan›mdan bir saat sonra, müshil
al›nmas› tavsiye edilir.
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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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