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Kudret nar› (Momordica charantia
L. - Cucurbitaceae)'n›n taze veya kurutulmufl meyveleri drog olarak kullan›l›r. Tropik bölgelerde yayg›n olarak yetiflir ve kültürü yap›l›r. Ülkemizin ›l›man bölgelerinde de yetifltirilmektedir.
Etli ve uçlar› daralan, düzgün
olmayan silindrik yap›l› meyve; genellikle 3-11 cm uzunlu¤unda, yüzeyi
si¤ilimsi ç›k›nt›l›, turuncu renklidir.
Kültür formlar›, 45 cm'ye kadar uzayabilir. 8-16 adet, kahverengi tohum
bar›nd›r›r.
Dro¤u karakterize eden bileflikler, steroller ve triterpenler (charantin,
alfa ve beta-momorkarinler, daukosterol, goyaglikozitler a-h, goyasaponinler I-III, momordikozitler E1, F1, F2,
F-K), kukurbitasinler ve glikozitleri
ile biyolojik etkili proteinlerdir. Ayr›ca
gallik asit, gentisik asit, kateflin, epikateflin ve klorojenik asit de içerir.
Antidiyabetik (fleker hastal›¤›na
karfl›), emetik (kusturucu), laksatif
(müshil) ve tonik etkili oldu¤u bildirilmifltir. Yap›lan çal›flmalarda, meyvelerden haz›rlanan preparatlar›n glikoz
tolerans›, açl›k kan flekeri ve glikozüri
üzerinde olumlu etkiler gösterdi¤i rapor edilmifltir.
Geleneksel t›pta anemi (kans›zl›k),
artrit (damar sertli¤i), so¤uk alg›nl›¤›,
atefl, gut, k›s›rl›k, böbrek tafl›, peptik
ülser, mide a¤r›s› tedavisinde ve kurt
düflürücü olarak kullan›ld›¤› kay›tl›d›r.
Deney hayvanlar›yla yap›lan
farmakolojik çal›flmalarda, afla¤›daki
sonuçlar al›nm›flt›r. Meyvenin alkollü
ekstresinin a¤›zdan uyguland›¤› (500
mg/kg) normal s›çanlarda, glikoz seviyesi, bir saat sonra % 10-15 oran›nda
düflmüfltür. Diyabetik s›çanlarda ise
oral glikoz tolerans›, önemli ölçüde
iyileflmifl; plazma glikoz seviyesi, 3,5
saatte % 26 azalm›flt›r. Bu veriler, ay28

n› sürede Metforminin gösterdi¤i etkinin yar›s›na karfl›l›k gelmektedir.
Diyabetik fareler, 21 gün süreyle
yemlerine kat›lan drogla (30 g/kg)
beslendi¤inde, serum glikoz seviyesinde azalma gözlenmemifltir.
Meyvenin etanollü ve sulu ekstreleriyle (1:1) günde 50, 100, 200
mg/kg dozda yap›lan çal›flmalarda,
en yüksek antihiperglisemik etki, sulu ekstre ile üçüncü haftada 200 mg/kg
dozda görülmüfltür.
Alloksan verilerek diyabetik yap›lan s›çanlarda (plazma glikoz seviyesi >280 mg/gün, 120 gün) ve Streptozosin verilerek diyabetik yap›lan
farelerde (plazma glikoz seviyesi
>400 mg/gün, 60 gün); kronik Alloksanl› s›çanlarda yap›lan 1, 2, 3 ve 4
ayl›k uygulamalar sonunda, plazma
glikoz seviyelerinde s›rayla % 64, 67,
70 ve 71 azalma gözlenmifltir.
Streptozosinli farelerde sulu ekstre 40, 50, 60 gün sonunda kan flekerini %15, % 19, % 23 oran›nda azaltm›flt›r. Benzer bir baflka çal›flmada,
ham drog denenmifl ve Streptozosinli
s›çanlarda etki görülmemifltir.
Ham drog tozundan haz›rlanan
sulu ekstreler a¤›zdan verildi¤inde,
20 mg/kg dozda, Streptozosinli s›çan-

larda açl›k kan flekerini % 48 oran›nda
düflürmüfl ve Glibenklamit benzeri
etki göstermifltir. Ayn› ekstre, nefrotoksisite ve hepatotoksisite göstermemifltir.
Meyvelerin sulu ekstresinin antidiyabetik etkisi, hiperinsülinemili tip
2 diyabet yap›lm›fl farelerde denenmifltir. Üç haftal›k a¤›zdan kullan›m sonucunda, normal farelerde fark görülmezken; test farelerinde glikoz tolerans testinde, kan flekeri önemli ölçüde
düflmüfltür. Yürütülen takip çal›flmalar›nda, egzersiz yapt›r›lan farelerde
düflüfl daha fazla olmufltur. Ayr›ca,
plazma membran fraksiyonundaki
glikoz transporter izoform 4 (GLUT4)
proteininin kastaki miktar› artm›flt›r.
Bir kilo meyveden 500 ml etil
alkolle haz›rlanan ekstre (400 mg/gün),
fruktozca zengin diyetle beslenen s›çanlarda; hiperglisemi ve hiperinsülineminin, 15 günde önemli ölçüde
düflmesine yol açm›flt›r. Tip 2 diyabetli
KK-Ay farelere, intragastrik yolla verilen meyve sulu ekstre, üç hafta
sonunda kan flekerini önemli ölçüde
düflürmüfltür. Ayn› etki, normal farelerde görülmemifltir.
Yap›lan bir baflka çal›flmada,
meyve usaresi Streptozosin verilmifl
RIN hücrelerinde ve izole islet (adac›k)
hücrelerinde in vitro, Streptozosinli
farelerde ise in vivo denenmifltir. Farelerin kan flekerinde düflme görülmüfltür. Ayr›ca fare pankreas›nda, Streptozosinle meydana getirilmifl lipit
peroksidasyonu sonucunda, RIN hücreleri ve adac›klarda azalma görülmüfltür. Meyve usaresi, RIN hücrelerinde
Streptozosinle oluflturulmufl apoptozisi (programl› hücre ölümü) azaltm›fl;
usarenin RIN hücrelerini, adac›k hücrelerini ve pankreas beta-hücrelerini
koruyucu etkisi gösterilmifltir.
Streptozosinle fleker hastas› yap›lm›fl s›çanlar›n pankreas›nda buluba¤bahçe 42 (temmuz-a¤ustos) 2012

nan alfa, beta, delta hücrelerinin say›
ve da¤›l›m› üzerindeki meyve usaresinin etkisi, immünohistokimyasal yöntemlerle belirlenmifltir. Deney hayvanlar›nda, kontrole nazaran beta ve delta
hücrelerinin önemli ölçüde artt›¤›,
ancak alfa hücrelerinde de¤iflme olmad›¤› gözlenmifltir. Buna göre, beta
hücreleri k›smen zarar görmüfl fleker
hastalar›nda, meyvenin beta hücrelerinin rejenerasyonunu sa¤layabilece¤i
sonucu ç›kar›lm›flt›r.
Liyofilize edilmifl meyve usaresinin, hiperinsülinemik - yüksek ya¤
içerikli diyetle beslenen s›çanlardaki
etkisi incelenmifl; % 0,75 ve üzeri dozlarda, oral glikoz tolerans›n›n iyileflti¤i gözlenmifltir.
Normal ve Streptozosinle tip 1
diyabet yap›lm›fl s›çanlarda, meyve
suyuyla (10 ml/kg) 10 hafta süren besleme deneyi sonunda; plazmada esterleflmemifl kolesterol, trigliserit ve fosfolipit seviyelerinde önemli oranda
art›fl, yüksek yo¤unluklu lipoproteinkolesterol (HDL) [iyi kolesterol] seviyesinde ise azalma görülmüfltür.
Liyofilize meyve tozu, 14 gün
süreyle, s›çanlar›n kolesterollü ve kolesterolsüz yemlerine % 0,5, % 1, % 3
oranlar›nda kat›ld›¤›nda; kolesterolsüz
yemle beslenen s›çanlarda, kan flekerinde düflme gözlenmifltir. HDL seviyesi
artarken, di¤er serum lipit parametrelerinde herhangi bir etki görülmemesi,
antiteratojenik etkiye iflaret olarak
yorumlanm›flt›r. Ham drog, her iki
diyette de hepatik toplam kolesterolü
ve trigliserit seviyesini azaltm›flt›r.
Bitkiden izole edilen MAP30
(Momordica anti-HIV proteini, 30
kDa), T lenfositler ve monositlerde,
HIV tip 1 (HIV-1) enfeksiyonunu inhibe etmifl ve enfekte hücrelerde virüsün ço¤almas›n› önlemifltir. MAP30'un, HIV-1 integraz› doza ba¤l› oba¤bahçe 42 (temmuz-a¤ustos) 2012

larak inhibe etti¤i belirtilmifltir. 20 ng
viral substrat, 50 ng hedef substrat
ve 4 mikromolar integraz varl›¤›nda;
integraz ve antiviral proteinlerin, 1
mikromolar median etkili konsantrasyondaki ekimolar konsantrasyonlar›nda toplam inhibisyon gerçekleflmifltir.
Meyve ve tohumdan elde edilen
MRK29 proteininin, 18 mikrogram/ml
konsantrasyonunda, HIV-1 terstranskriptaz› % 50 oran›nda inhibe
etti¤i gösterilmifltir. 0,175 mg/ml konsantrasyonda, MRK29 viral çekirdek
proteinini, P24'ü ve HIV-1 enfekte
hücreleri % 82 oran›nda azaltm›fl;
tümör nekroz faktör (TNF) aktivitesini
üç kat art›rm›flt›r.
Kudret nar›yla yap›lan seçilmifl
klinik deneylerde, afla¤›daki sonuçlar
al›nm›flt›r.
Kudret nar›n›n sulu homojenize
süspansiyonu içirilen, insülin ba¤›ml›s›
olmayan 100 fleker hastas›n›n (NIDDM)
86's›nda hipoglisemi gözlenmifl; 5
denekte ise sadece açl›k kan flekeri
de¤erlerinde düflme görülmüfltür.
129 adet tip 2 diyabetli hasta
ile yap›lan dört hafta süreli, çok merkezli, randomize, çift kör, aktif kontrollü klinik denemede, hastalar dört gruba
ayr›lm›fl; her birine kudret nar›n›n
kurutulup toz edilmifl % 0,04-0,05

charantin içeren meyve tozundan,
kapsül formunda 500 mg/gün, 1000
mg/gün, 2000 mg/gün ve Metformin
1000 mg verilmifltir. Metformin ve
2000 mg/gün kudret nar› gruplar›nda,
fruktozamin seviyesinin önemli ölçüde düfltü¤ü, ancak kudret nar›n›n
hipoglisemik etkisinin Metformininkinden daha az oldu¤u görülmüfltür.
Radyoterapi tedavisi gören serviks (rahim boynu) kanserli 30 hastaya
kudret nar› verildi¤inde, natural killer
(NK) hücre seviyesinde de¤ifliklik olmam›fl; ancak NK hücre membran›ndaki P-glikoprotein (Pgp) (170 kDa)
seviyesinde düflme gözlenmifltir.
Ülkemizde kudret nar› lapas›,
yan›k ve cilt yaralar›nda cilde uygulanarak kullan›l›r. Meyve ezilip balla
kar›flt›r›larak veya do¤ranm›fl çekirdeksiz meyvenin, zeytinya¤›nda bekletilerek tamamen erimesiyle haz›rlanan
ya¤l› ekstre, harici ve dahili yaralar›n
(özellikle mide ülseri) tedavisinde kullan›l›r.
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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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