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Nar’›n (Punica granatum) terapötik etkileri
Therapeutic use of pomegranate (Punica granatum)

Derleme
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Özet

Summary

Punicaceae ailesinin önemli bir üyesi olan nar; (Punica granatum)

The pomegranate, Punica granatum L., an ancient, mystical, and
highly distinctive fruit, is the predominant member of two species
comprising the Punicaceae family. The pomegranate has been widely consumed in many different cultures for thousands of years, largely without incidents, and thus is considered generally safe by the
general public. The pomegranate tree, Punica granatum, especially
its fruit, possesses a vast ethnomedical history and represents a phytochemical reservoir of heuristic medicinal value. The tree/fruit can
be divided into several anatomical compartments: seed, juice, peel,
leaf, flower, bark, and roots, each of which has interesting pharmacologic activity. Juice and peels, for example, possess potent antioxidant properties, while juice, peel and oil are all weakly estrogenic.
However, the use of juice, peel and oil have also been shown to possess anticancer activities, including interference with tumor cell proliferation, cell cycle, invasion and angiogenesis. In the human and
animal studies, pomegranate has been shown to exert significant
antiatherogenic, antioxidant, anticarcinogenic and anti-inflammatory effects. It is possible to use pomegranate in the prevention of cancer, cardiovascular disease, diabetes and ultraviolet radiationinduced skin damage. Increasing body of evidence has underscored
the cancer preventive efficacy of pomegranate both in vitro and in
vivo animal models. Currently, numerous clinical trials are in progress
exploring the therapeutic potential of pomegranate extracts.

antik dönemden beri tan›nan, mistik özelliklere sahip, di¤erlerinden oldukça farkl› bir meyvedir. Nar, binlerce y›ld›r farkl› kültürler
taraf›ndan oldukça yayg›n olarak kullan›lan, herhangi bir ciddi yan
etkisi olmayan ve toplum taraf›nda oldukça güvenli kabul edilen
bir bitkidir. Nar a¤ac› özellikle de meyvesi halk hekimli¤inde yeri
olan, medikal de¤eri keﬂfedilmesi gereken bir fitokimyasal kaynakt›r. Nar a¤ac› ve meyvesi, de¤iﬂik ilgi çekici farmakolojik etkilere
sahip anatomik bölümlerden oluﬂur; çekirdek, nar suyu, kabuk,
yaprak, çiçek, a¤aç kabu¤u ve kök. Nar suyu ve meyve kabu¤u
güçlü antioksidan etki gösterir, nar suyu, kabu¤u ve ya¤› zay›f östrejenik etkilidir. Nar suyu, kabu¤u ve ya¤›n›n tümör hücre ço¤almas›, döngüsü, invazyonu ve anjiogenez ile etkileﬂerek antikanser
aktivite gösterdi¤i kan›tlanm›ﬂt›r. ‹nsan ve hayvan çal›ﬂmalar›, nar›n antiaterojenik, antioksidan, antikanserojenik ve antiinflamatuvar etkilerini göstermiﬂtir. Kanser, kardiyovasküler hastal›klar, diyabet ve ultraviyolenin zararl› etkilerinden koruyucu olarak kullan›labilme potansiyeli vard›r. ‹n vitro ve in vivo hayvan modellerinde artan say›da deney, nar›n, kanser tedavisinde etkili oldu¤unu
kan›tlamaktad›r. Günümüzde, nar ekstrelerinin terapötik kullan›mlar›yla iliﬂkili birçok çal›ﬂma sürdürülmektedir.

Anahtar sözcükler: Nar, terapötik kullan›m›, Punica granatum.

unicaceae ailesinin önemli bir üyesi olan nar; Puni-

simgesidir. Nar antik ça¤larda de¤iﬂik hastal›klara ﬂifa ola-

ca granatum, di¤er meyvelerden oldukça farkl›, an-

rak kullan›lm›ﬂt›r. Ayurveda t›bb›nda ‘eczane bitki’ olarak

tik ça¤dan beri tan›nan, mistik özelliklere sahip bir

an›lan nar, eski dönemlerde aft, diyare, ülser, parazitoz te-

meyvedir. Birçok din kitab›nda üretkenlik, bolluk ve ﬂans

davisinde ve kuvvet verici olarak kullan›lm›ﬂt›r. Hindistan
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ve Ortado¤uda antidiyabetik olarak kullan›ld›¤›n› gösteren
kan›tlar vard›r. Literatürde son y›llarda nar›n tedavideki
yeri üzerine yay›nlar artmaktad›r. Nar›n geniﬂ potansiyel
terapötik etkileri aras›nda kanser, kalp-damar hastal›klar›,
diyabet, diﬂ eti hastal›klar› ve morötesi ›ﬂ›nlar›ndan koruma say›labilir. Di¤er olas› tedavi alanlar› infantil beyin iskemisi, Alzheimer hastal›¤›, artrit ve obezitedir.1

Nar Meyvesinin ‹çeri¤i
Nar 3 bölümden oluﬂur: Tohum (a¤›rl›¤›n %3’ü), suyu (a¤›rl›¤›n %30’u) ve kabuk. Son y›llarda nar bileﬂenle-
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rinin ve farmakolojik etki mekanizmalar›n›n tan›mlanmas›nda önemli ilerlemeler sa¤lanm›ﬂt›r. Nar›n, meyvesinin, kabu¤unun, kökünün ve yapraklar›n›n terapötik
özellikleri de¤iﬂik çal›ﬂmalarda bildirilmiﬂtir.2 Nar baz›
fenolik bileﬂikler aç›s›ndan oldukça zengindir, flavonoidler (antosiyaninler, kateﬂinler ve di¤er kompleks flavonoidler), taninler (punikalin, punisik asid, punikalagin, gallagik asid, ellagik asid) içerir3 (ﬁekil 1 ve 2). Nar tohumu
ﬂeker, doymam›ﬂ çoklu ya¤ asidi, vitamin, polisakarid,
polifenoller ve minerallerden zengindir. Nar ya¤› %80

ﬁekil 1. Ellagik asidin kimyasal formülü.

oran›nda 18 karbonlu punisik asid, fitoöstrojen ve östron
içerir. Nar suyu antioksidan polifenolleri bol miktarda
4

bar›nd›r›r (Tablo 1).

ve bir olgu çal›ﬂmas›ndan elde edilmiﬂtir. Olgu çal›ﬂmas›nda, deneklere 180 mL nar suyu verildikten bir saat
sonra plazma ellagik asid düzeyinin 31.9 ng/mL, plazma

Nar Meyvesinin Biyokimyas› ve
Farmakokineti¤i

klirensinin 4 saat oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Bu veri, insanda

Nar suyundaki fenolik bileﬂiklerin; antosiyaninlerin,

do¤rudan kan›t›d›r. Ayn› araﬂt›rma grubunun 18 sa¤l›kl›

emildi¤i h›zla di¤er bileﬂiklere metabolize oldu¤u in vit-

gönüllüyü kapsayan çal›ﬂmas› da, benzer ﬂekilde, ellagita-

ro saptanm›ﬂt›r.5 Nara antioksidan özelli¤ini suyundaki

ninlerin h›zl› bir emilim ve plazma klirensine sahip oldu-

polifenol ve punikalaginler verir.6 Nar›n emilimi ve biyo-

¤unu do¤rulam›ﬂ, nar suyu içilmesini izleyen 48 saatte id-

yararlan›m›na iliﬂkin bilgiler insanda yap›lan üç çal›ﬂma

rarda metaboliti ürolitin’in bulundu¤u gösterilerek nar›n

nar suyu tüketimi sonras›nda ellagik asidin emiliminin ilk

ﬁekil 2. Punisik asidin kimyasal formülü.
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etkisinin uzun süreli oldu¤u kan›tlanm›ﬂt›r. Bir di¤er kli-

de edilen nar suyu, yüksek miktarda suda çözünebilen

nik çal›ﬂmada 6 sa¤l›kl› kiﬂiye 5 gün boyunca 4.37 g/L

punikalagin içerir, ve saklama koﬂullar›na ba¤l› olarak bu

punikalagin ve 0.49 g/L antosiyanin içeren 1litre nar su-

düzeyi uzun süre koruyabilir.6,9 180 ml nar suyu 25 mg el-

yu içirilmiﬂ ve plazmada ürolitin A, ürolitin B ile tan›m-

lagik asid içerir, içildikten 1 saat sonra plazmadaki kon-

lanmam›ﬂ üçüncü bir minör metabolit saptanm›ﬂt›r. 24

santrasyonu 32 ng/ml’dir, 1 saat içinde bütün vücut s›v›-

saatlik idrarda, plazmadaki 3 metobolitin yan›s›ra bunla-

lar›nda saptan›r, 4 saat içinde h›zla at›l›r.8,10 Bu polifenol-

r›n 3 aglikon metaboliti de bulunmuﬂ, böylece metabolit

lerden oldukça stabil olan ellagik asid biyomarker olarak

say›s› 6’ya ulaﬂm›ﬂt›r. Metabolitlerin idrarla maksimum

kabul edilir.11 Nar suyunun ve çekirdek ekstrelerinin, k›r-

at›l›m h›z› 3-4 gündür. Nar suyunun, ürolitin A ve B me-

m›z› üzüm ve yeﬂil çaydan 2-3 kat fazla antioksidan etki

tobolitleri oldukça önemlidir çünkü uzun süreli antioksi-

gösterdi¤i in vitro kan›tlanm›ﬂt›r. Hayvan çal›ﬂmalar›nda
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dan etkiden sorumlu olduklar› düﬂünülür. Baﬂka bir ça-

nar ekstrelerinin serbest oksijen radikallerini uzaklaﬂt›r-

l›ﬂmada, 11 sa¤l›kl› erkek ve kad›na üç gün süreyle poli-

d›¤›, makrofajlardaki oksidatif stresi ve lipid peroksidas-

fenol ve antioksidan içermeyen, 330.4 mg punikalagin,

yonunu azaltt›¤›, yaﬂl› insanlarda plazma antioksidan ka-

21.6 mg ellagik asid içeren nar ektresi 800 mg’l›k kapsül

pasitesini art›rd›¤› gösterilmiﬂtir. Karbontetraklorür ile

ﬂeklinde verilmiﬂ, plazmadaki bir saat sonraki ellagik asid

karaci¤er hasar› oluﬂturulmuﬂ s›çanlar› kontrol grubu ile

Cmaks ve Tmaks de¤erleri (olgu sunumundakine yak›n)

karﬂ›laﬂt›ran farkl› çal›ﬂmalarda, nar kabu¤u ektresi ile

33.8±12.7 ng/mL bulunmuﬂtur.

önceden tedavi edilen karaci¤er hasarl› deneklerde, lipid
peroksidasyonunun %54 oran›nda azald›¤› gösterilmiﬂ-

Nar Meyvesinin Terapötik Etki
Mekanizmalar›
Nar, de¤iﬂik mekanizmalarla çok say›da terapötik yarar sa¤lamas›na karﬂ›n birçok araﬂt›rmac› antioksidan,
antikarsinojen ve antiinflamatuvar özelliklere odaklanm›ﬂt›r.

tir. ‹nsan araﬂt›rmalar›nda nar özünün antioksidan kapasitesinin, elma özünden daha fazla oldu¤u saptanm›ﬂt›r.
Guo ve arkadaﬂlar›, sa¤l›kl› yaﬂl› deneklere 4 hafta boyunca günde 250 mL nar suyu verildi¤inde, plazman›n
antioksidan kapasitesinin 1.33 mmol’den 1.46 mmol’e
ç›kt›¤›n›, elma suyunun ise anlaml› bir art›ﬂa yol açmad›¤›n› saptam›ﬂlard›r. Elma suyu içen deneklerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda nar suyu içenlerde, inflamatuvar hastal›klarda

Antioksidan Etkileri
Nar suyundaki temel antioksidan polifenoller, ellagi6

oksidan/antioksidan bariyeri bozulmas›n›n belirteci plaz-

Antioksidan etkinin

ma karbonil içeri¤inde anlaml› bir azalma gösterilmiﬂtir.

%92’sinden sorumlu ellagitaninler meyvenin kabuk ve

Gruplar aras›nda plazma vitamin E, askorbik asid ve azal-

özünde bol miktarda bulunur. Punikalaginler meyvedeki

m›ﬂ glutatyon de¤erlerinde anlaml› bir farkl›l›k bulunma-

temel ellagitanindir ve in vivo olarak ellagik asid ve di¤er

m›ﬂ, bu etkiden nar fenollerinin sorumlu olaca¤› sonucu-

taninler ve antosiyaninlerdir.

8

küçük polifenollere parçalan›rlar. Nar›n s›k›lmas›yla el-

na var›lm›ﬂt›r.

Tablo 1. Nar bileﬂenlerinin içeri¤i
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Nar›n bölümleri

‹çeri¤i

Nar suyu

Antosiyanin, glukoz, askorbik asid, ellagik asid, gallik asid, kateﬂin, aminoasidler, demir, minerallar

Nar ya¤›

%95 punisik asid, ellegik asid, diger ya asidleri, steroller

Nar kabu¤u

Fenolik punikalaginler, gallic asid, kateﬂinler, flavonoller, antosiyanidinler

Nar yapra¤›

Taninler, flavon glikozidler

Nar çiçe¤i

Gallik asid, ursolik asid

Nar a¤ac› kökü ve kabu¤u

Ellagitaninler, piperidin alkoloidleri

Y›lmaz B, Usta C | Nar’›n (Punica granatum) terapötik etkileri

Di¤er Etkileri

Farkl› prostat kanser hücre kültürlerindeki in vitro de-

Hiperlipemili tip 2 diyabetiklerdeki bir pilot çal›ﬂma,

neyler de¤iﬂik nar ekstrelerinin (meyve suyu, tohum ya¤›,

yo¤unlaﬂt›r›lm›ﬂ nar suyunun, kolesterol emilimini azalt-

kabu¤u) prostat kanser hücrelerinin yay›lmas›n›, ço¤alma-

t›¤›, kolesterolün d›ﬂk› ile at›l›m›n› art›rd›¤›, kolesterol

s›n› ve tümörün büyümesini güçlü bir ﬂekilde bask›lad›¤›-

metabolizmas›nda rol oynayan enzimlere yararl› etkiler

n› göstermiﬂtir. Bu çal›ﬂmalar, meyvenin de¤iﬂik bölümle-

gösterdi¤i bulunmuﬂtur. Ayn› çal›ﬂmada, total ve LDL

rinin ekstrelerinin birlikte kullan›m›n›n, tek bir ekstreden

kolesterol düzeyinde anlaml› azalma ile birlikte to-

daha etkili oldu¤unu da göstermiﬂtir. Hayvan deneyleri,

tal/HDL ve LDL/HDL kolesterol oran›nda düzelme

nar›n potansiyel antikanser etki mekanizmas›n› da ortaya

sa¤lanm›ﬂt›r. Hipertansiyonlu hastalarda nar suyunun se-

ç›karm›ﬂt›r. Farelere prostat kanseri PC-3 hücre soyu yer-

rum anjiyotensin dönüﬂtürücü enzim (ACE) aktivitesini

leﬂtirilerek yap›lan iki çal›ﬂmada, nar ekstresinin hücre bü-

bask›lad›¤› gösterilmiﬂtir. Böylece sistolik kan bas›nc›n›

yümesini bask›lad›¤›, düzenleyici proteinleri modüle ede-

düﬂüren ve kalp-damar hastal›klar›na karﬂ› potansiyel bir

rek apoptozu uyard›¤› gösterilmiﬂtir. ‹n vitro deneylerde

koruyucu etki söz konusudur. Hayvan çal›ﬂmalar›nda nar

hastalar›n plazma ve serum prostat kanseri hücresi say›la-

ekstrelerinin insülin duyarl›l›¤›n› düzeltip, glukozidaz›

r›nda anlaml› azalma, apoptoziste anlaml› art›ﬂ gösteril-

bask›layarak sükrozun glükoza dönüﬂümünü azaltt›¤›,

miﬂtir. Nardaki polifenollerin al›nmas›yla, nitrik oksidin

hücrelerinin rejenerasyonu ile kan ﬂekerini düﬂürdü¤ü

zararl› etkilerinden korunma ve PSA de¤erlerindeki azal-

bulunmuﬂtur.

Derleme

Antikarsinogen Etkileri

ma aras›nda anlaml› bir iliﬂki görülmüﬂtür. Nar, prostat
kanserinde antiproliferatif, apoptotik, antioksidan ve olas›l›kla antiinflamatuvar etki göstermektedir.

Klinik Uygulamalar
Prostat Kanseri

Anti-inflamatuar Etki Mekanizmas›

ABD ve di¤er Bat› ülkelerinde erkeklerde en fazla ölü-

Nar suyunun nitrik oksidin oksidatif y›k›m›n› önleye-

me yol açan ikinci kanser türü prostat kanseridir. ‹n vitro

rek antioksidan ve antiinflamatuvar etkileri destekledi¤i

çal›ﬂmalarda, nar meyvesi ekstrelerinin prostat kanseri

12

gösterilmiﬂtir. ‹n vitro deneylerde so¤uk bask› ile elde

hücrelerinin büyümesini bask›lad›¤›, oldukça agresif olan

edilen nar tohumu ya¤›n›n siklooksijenaz ve lipooksije-

PC-3 prostat kanseri hücreleri de dahil olmak üzere, çeﬂit-

naz enzimlerini bask›lad›¤› gösterilmiﬂtir. Di¤er bir in

li primer prostat kanseri hücrelerinin apoptozunu uyard›-

vitro çal›ﬂmada nar meyve ekstresinin osteoartritik ek-

¤›, PC-3 hücrelerinin yay›l›m potansiyelini bask›lad›¤› ve

lemde yüksek düzeyde bulunan ve hücred›ﬂ› eklem mat-

DU-145 prostat kanser hücrelerinin ço¤almas›n› yavaﬂlat-

riksinin yap›m ve y›k›m›nda rol oynayan kolajenaz en-

t›¤› gösterilmiﬂtir. Malik ve arkadaﬂlar›, nar ekstresinin,

zimlerinin alt grubu matriks metalloproteinazlar›n› be-

PC-3 prostat kanser hücre soyunda, hücre büyümesini do-

lirgin ﬂekilde bask›lad›¤› gösterilmiﬂtir. ‹nsan femuru os-

za ba¤›ml› olarak (10-100 μg/ml 48 saat) bask›lad›¤›n› gös-

teoartrit kondrositlerinin nar ekstresiyle önceden tedavi-

termiﬂlerdir. Nar suyunun, Bax/Bcl-2 oran›n› artt›r›p hüc-

siyle interlökin-1‚ ile uyar›lm›ﬂ proteoglikan›n y›k›m›,

reyi apoptoza yönelterek kanser hücresini bask›lad›¤› ileri

hücresel düzeyde matriks metaloproteinazlar›n›n yap›m›

sürülmektedir. Apoptoza neden olan di¤er bir mekanizma,

ve mitojenle-aktive edilen protein kinazlar›n (matriks

kanser hücresinin ço¤alma faz› G1-S evresinde durdurul-

metalloproteinazlar›n›n yap›m›nda rol oynayan sinyal

mas› ve apoptotik sürecin iﬂlemesidir. Burada hücre ço¤al-

transdüksiyon molekülleri) fosforilasyonu ve aktivasyonu

mas›nda rol oynayan siklin D ve E’nin siklin kinaz bask›la-

bask›lanm›ﬂt›r. Osteoartrit kondrosit kültürlerinde nar

y›c›lar›n›n etkisi söz konusudur.13 Lansky ve arkadaﬂlar›,

ekstresinin kolajen y›k›m›n› önledi¤i, belki de osteartrit-

eﬂit miktarlarda bir araya getirdikleri nar bileﬂenlerinin

li hastalarda eklem y›k›m›n›n bask›lanabilece¤i gösteril-

DU-145 prostat kanser hücrelerinin matrikse yay›lmas›n›

miﬂtir. Ancak nar›n anti-inflamatuvar etkileri henüz kli-

%99 oran›nda bask›lad›¤›n› göstermiﬂlerdir. Nar ya¤› ya

nik çal›ﬂmalarla gösterilememiﬂtir.11
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nu %60, birlikte verildi¤inde %90 bask›lamaktad›r.14 Fare-

oldu¤u gösterilmiﬂtir. Ayn› ﬂekilde nar ya¤›n›n da maya-

lerde, nar kabu¤u ektresinin prostat tümörü büyümesini

lanm›ﬂ nar suyundan daha etkili oldu¤u saptanm›ﬂt›r.21,22

engelledi¤i ve PSA düzeylerini azaltt›¤› gösterilmiﬂtir.15

‹nsan akci¤er karsinom hücrelerinde nar ektresinin

Ayn› araﬂt›rmac›lar, yineleyen prostat kanserli, yüksek

doza ba¤›ml› bir ﬂekilde kanser hücresi yaﬂam süresini

PSA’l› erkeklerde iki aﬂamal› bir faz II klinik araﬂt›rma yü-

azaltt›¤› gösterilmiﬂtir.23 Baﬂka bir çal›ﬂmada, içme suyu-

rüttüler. Önceden cerrahi iﬂlem ya da radyoterapi gören ve

na nar ekstresi kat›lan farelerin yaln›zca karsinojen alan

yüksek PSA’l› hormon terapisi görmemiﬂ, metastaz› olma-

grupla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda akci¤er tümörlerinin daha iyi

yan gruba toplam 8 ons nar suyu (570 mg total polifenol

seyretti¤i görülmüﬂtür. Bu çal›ﬂmada, nar›n de¤iﬂik kan-

gallik asid eﬂde¤eri) baﬂlanarak PSA düzeyi, serum lipid

serlerde rol oynayan MAPK, PI3K/AKT ve NFκB sinyal

peroksidasyonu ve nitrik oksid düzeyi, prostat kanseri hüc-

yola¤›n› belirgin bir ﬂekilde bask›lad›¤› da gösterilmiﬂ-

resinde ço¤alma ve apoptoz indüksiyonuna bak›lm›ﬂt›r.

tir.24 Bu çal›ﬂmalardan, nar›n, ileride, akci¤er kanserinin

Hastalar›n %35’inde PSA düzeyi düﬂmüﬂ, 46 hastan›n

tedavisinde kullan›labilece¤i sonucuna var›lmaktad›r. Fa-

4’ünde (%8.7) nesnel yan›t ölçütü ve PSA düzeyinin

relerde, nar meyve ektresinin akci¤er ve deri kanseri mo-

%50’den fazla azald›¤› görülmüﬂtür. Hastalar›n serum oksidatif stresleri ortalama %40 azalm›ﬂ, buna serum lipid
peroksidasyonunda anlaml› azalmalar eﬂlik etmiﬂtir.9 ay
sonra bazal PSA de¤erleri ile anlaml› korelasyon gösteren
nitrik oksid serum metabolitleri ölçülmüﬂ, ortalama %23
art›ﬂ saptanm›ﬂt›r. Çal›ﬂman›n 9. ay›nda hücre büyümesinin hastalar›n %84’ünde %12 azald›¤› saptanm›ﬂt›r. Hastalar›n %75'inde apoptoz ortalama %17.5 artm›ﬂt›r. Bu
çal›ﬂma nar ve bileﬂenlerinin özellikle tekrarlayan yüksek
PSA düzeyli prostat kanserinin tedavisinde umut verici oldu¤una iﬂaret etmektedir; faz III çal›ﬂmalar› halen sürmektedir.16

Çekirdek ya¤›nda temel olarak bulunan punisik asid ve
trienoik asid çok düﬂük dozlarda dahi antikarsinojen
özelli¤e sahiptir. Akci¤er kanseri araﬂt›rmas›nda farelere
a¤›zdan verilen nar ektresinin akci¤er tümörü büyümesinde anlaml› azalmaya neden oldu¤u saptanm›ﬂt›r.
Nar bileﬂenlerinin güneﬂ ›ﬂ›nlar›ndaki morötesi A ve
B’nin zararl› etkilerine karﬂ› koruyucu oldu¤unu gösteren çal›ﬂmalar vard›r.25,26 Deri kanseri oluﬂturulmuﬂ farelerde topikal nar ektresi uygulamas›n›n deri tümörü ve
cilt kanseri insidans›n› önemli ölçüde azaltt›¤› saptanm›ﬂt›r; bu etkiden inflamasyon (COX-2, MAPKs, NFκB) ve

Di¤er Kanser Türleri

tümör proliferasyon belirteci ornitin dekarboksilaz›n

Nar ekstrelerinin çeﬂitli kanser hücre kültürlerindeki

bask›lanmas›n›n sorumlu oldu¤u düﬂünülmektedir.3,27,28

etkileri in vitro araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Punikalagin, ellagik asit,

HL-60 insan lösemi hücre kültürlerinde hücresel

nar tanninleri ve nar suyunun çeﬂitli hücre kültürlerinde-

farkl›laﬂmay› düzenledi¤i ve ço¤almay› bask›lad›¤› do¤-

ki etkilerini araﬂt›ran bir çal›ﬂmada hücre say›lar›n›n azald›¤› saptanm›ﬂt›r.17 HT-29 kolon kanseri hücrelerinde
nar tanninleri veya konsantre nar punikalaginleriyle kanserde olumlu etkiler elde edilmiﬂtir. Bu etkiler nar›n antiinflamatuvar ve antikarsinojen aktivitesinin birlikte
olumlu etki yarataca¤›n› ortaya koymaktad›r.18

rulanm›ﬂ, flavonoidden zengin nar ekstrelerinin hücre
farkl›laﬂmas› üzerine benzer etki gösterdi¤i bilinse de, çal›ﬂmada, bu etkide baﬂka bir mekanizman›n rol oynayabilece¤i ileri sürülmektedir.
Ateroskleroz

Nar bileﬂenlerinin, meme kanseri hücre kültürlerinde

Ateroskleroz atardamar duvar›nda oksidatif stres ve

damar oluﬂumunu, tümör büyümesini, hücre ço¤almas›n›

bir seri inflamatuvar olay›n rol oynad›¤› dejeneratif bir

ve invazyon yetene¤ini etkin bir ﬂekilde bask›lad›¤›, apop-

hastal›kt›r.29 ‹n vitro insan ve hayvan çal›ﬂmalar›nda çeﬂit-

tozu indükledi¤i gösterilmiﬂtir.19-22 Özellikle nardaki poli-

li nar bileﬂenlerinin aterosklerozu önleyici ve azalt›c› etki-

fenollerin aromataz enzimini bask›layarak aktif öströjen

si araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Endotel fonksiyonu ve NO biyokimyas›

biyosentezini bloke etti¤i, baz› meme kanseri hücre soy-

konusunda en önemli araﬂt›rmac›lardan Louis J. Ignarro
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dellerinde tümör oluﬂumunu bask›lad›¤› saptanm›ﬂt›r.

lar›nda yararl› etkilerinin oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Mayalan-

nar suyu ve di¤er meyve sular›n›n endotel fonksiyonu

m›ﬂ nar suyunun taze nar suyuna oranla daha fazla etkili

üzerine etkilerini araﬂt›rm›ﬂlard›r. Üzüm ya da yaban

Y›lmaz B, Usta C | Nar’›n (Punica granatum) terapötik etkileri

mersini ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda daha yüksek antosiyanin

¤erleri artm›ﬂ, nar suyuyla tedavi edilen grupta ise azal-

flavonoidleri ve yüksek total flavonoid içeren nar suyu-

m›ﬂt›r. Plasebo grubunda anjina s›kl›¤› %38 artm›ﬂ, teda-

nun, oldukça düﬂük konsantrasyonlarda dahi antioksidan

vi grubunda ise %50 azalm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂman›n sonuçlar›

kapasiteye sahip oldu¤u bulunmuﬂtur. S›çan aortu düz kas

nar suyu uygulamas›n›n stresle oluﬂan miyokard iskemi-

hücrelerinde nar suyunun nitrik oksid sentetaz (eNOS)

sini azaltt›¤›n› ve miyokard kanlanmas›n› düzeltti¤ini

yap›m›n› etkilemeksizin nitrik oksidin antiproliferatif et-

göstermiﬂtir.1

kisini art›rd›¤› ve nitrik oksidi serbest radikallerin y›k›c›
etkisinden korudu¤u gösterilmiﬂtir. Aviram ve arkadaﬂlar›
apolipoprotein-E geni silinmiﬂ aterosklerotik farelere nar
ekstresinin verilmesinin aterogenezi bask›lamada olumlu
etkisini saptand›lar. 4 ayl›k apolipoprotein-E geni silinmiﬂ
farelere ateroskleroz sonras›nda 3 ay boyunca nar suyuna

Diyabetes Mellitus
Huang ve arkadaﬂlar› diyabetik hayvan modellerinde
narçiçe¤i ektresinin obez diyabetik s›çanlarda lipid profilleri ve kalp fibrozisi üzerine olumlu etkisini göstermiﬂlerdir. Rosenblat ve arkadaﬂlar›, 4-10 y›ld›r tip 2 diyabet
olan 10 hastada ve 10 sa¤l›kl› kiﬂide 3 ay boyunca 50

nar ekstresi verilmiﬂ, total makrofaj peroksid düzeyi %27,

mL/gün nar suyunun oksidatif stres, kan ﬂekeri ve ya¤

hücresel lipid peroksid düzeyi %42, okside LDL’nin pe-

profiline etkisini araﬂt›rm›ﬂlard›r. 3 ayl›k nar suyu kulla-

riton makrofaj al›m› %19 azalm›ﬂt›r. Nar bileﬂenleriyle

n›m›ndan sonra trigliserid, HDL kolesterol, HbA1C,

yap›lan son çal›ﬂmalarda 3 ayl›k aterosklerozlu fare mo-

glükoz ya da insülin de¤erlerinde anlaml› bir etki görül-

dellerinde ateroskleroz lezyonlar›nda oldukça anlaml›

memiﬂtir. Nar suyundaki lif oran›n›n düﬂük olmas› nede-

azalma saptanm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmadan elde edilen ilginç bir

niyle etkili olmad›¤› düﬂünülmektedir. Ancak, diyabetik

bulgu, nar çiçe¤i ektresinin total lif içeri¤inin fazla olma-

hastalar›n bazal de¤erleri ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda insülin

s› nedeniyle atrosklerozun yan›nda serum kolesterol ve

duyarl›l›¤›ndaki düzelmenin belirtisi olan serum C-pep-

glükoz düzeylerini de belirgin olarak düﬂürmesidir. Nar

tid düzeyi %23, lipid peroksid de¤eri %56 daha düﬂük

ya¤›n›n ateroskleroza etkisi gösterilememiﬂtir.30 Fare mo-

bulunmuﬂ, nar suyunun oksidatif stresi anlaml› olarak

dellerinde aterosklerozu azalt›c› etki saptanan çal›ﬂmalar

azaltt›¤› gösterilmiﬂtir. Araﬂt›rmac›lar nar suyu kullan›-

Derleme

göre 8 kat daha yüksek polifenol konsantrasyonuna sahip

m›n›n içindeki do¤al ﬂekere karﬂ›n diyabet parametrele-

31-34

da vard›r.

rini olumsuz olarak etkilemedi¤ini, içerdi¤i polifenollerKarotis Arter Stenozu

le oksidatif stresi azaltarak aterojenezi olumlu etkiledi¤i

Uzun süreli, az say›da hastada yap›lan bir çal›ﬂmada,

sonucuna varm›ﬂlard›r.36

ciddi arter stenozlu (iç karotisi %70-90 daralm›ﬂ) yaﬂlar›
65-75 aras›ndaki 19 hastan›n 10’una bir y›l süreyle ran-

Obezite

domize 1.5 mmol total polifenol içeren 50 ml/gün nar

ﬁiﬂman hiperlipidemik farelere beﬂ hafta boyunca

suyu uygulanm›ﬂt›r. Eko doppler analiziyle, nar suyu uy-

narçiçe¤i ekstresi (400 veya 800 mg/kg/gün) uygulanma-

gulanan deneklerde, sa¤ karotis arteri darl›¤›n›n bir y›l›n

s›, vücut a¤›rl›¤›, ya¤ dokusu a¤›rl›¤› yüzdesi, enerji al›m›,

sonunda, %35 azald›¤› saptanm›ﬂ, tedavi gören denekle-

serum kolesterol, trigliserid, glikoz ve toplam koleste-

rin beden kitle indeksinde de¤iﬂiklik olmam›ﬂ ve çal›ﬂma

rol/HDL oranlar›nda anlaml› düﬂüﬂe neden olmuﬂtur.

boyunca sistolik kan bas›nc› ortalama %16 azalm›ﬂt›r.

Pankreatik lipaz aktivitesinin k›smen bask›lanmas›yla iﬂ-

35

tah azalm›ﬂ, ba¤›rsak ya¤ emilimi de azalm›ﬂt›r.

Miyokard Perfüzyonu Üzerine Etkileri
Çift kör, randomize, plasebo kontrollü 39 hastayla

Di¤er Olas› Etkileri

yap›lan bir çal›ﬂmada, 23 hastaya 3 ay boyunca günde 240

Farelerde yap›lan araﬂt›rmalar nar suyu tüketiminin

ml nar suyu, di¤er gruba benzer renk, lezzet ve kaloride

epididimal sperm konsantrasyonunu, spermatojenik hüc-

bir içecek verilmiﬂtir. Baﬂlang›çta, kontrol ve tedavi

re dansitesini, seminifer tüplerin çap›n› ve sperm motili-

gruplar›nda stresle oluﬂan iskemi de¤erleri benzer iken 3.

tesini düzeltti¤ini ve anormal sperm say›s›n› azaltt›¤›n›

ay›n sonunda plasebo grubunda stresle oluﬂan iskemi de-

göstermiﬂtir.
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Nar içeri¤indeki polifenollerinin nöroprotektif özel-

d›ﬂ›nda de¤iﬂik kanserlerin ve kalp-damar hastal›klar›n›n

likleri Alzheimer hastal›¤›n›n hayvan modelinde de¤er-

tedavisine yard›mc› olarak kullan›labilece¤i bildirilmiﬂtir.

lendirilmiﬂtir. Alzheimer patolojisinin benzeri oluﬂturu-

Nar ekstrelerinin Alzheimer hastal›¤›, osteoartrit, obezite-

lan transgenik farelerde nar suyu uygulanmas›yla eriyebi-

de kullan›m› söz konusu olabilir. Nar ve bileﬂenlerinin te-

lir amiloid-beta birikmesinin ve hipokampal amiloidin

rapötik etkileriyle iliﬂkili çok say›da klinik çal›ﬂma devam

azalmas› nar›n nöroprotektif etkisi olabilece¤ini göster-

etmektedir. Bütün bu çal›ﬂmalar›n sonucunda nar ve bile-

mektedir. Kontrol hayvanlar› ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, bu

ﬂenlerinin t›bb›n hizmetine çok daha bilinçli bir ﬂekilde su-

hayvanlar›n labirent ve yüzme ö¤renme modelinde de

nulaca¤› düﬂünülmektedir.

daha etkili oldu¤u ortaya ç›km›ﬂt›r.
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