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ÖZET
arap, insanlk tarihi boyunca ilgi uyandran bir içecek olmutur. Son yllarda yaplan aratrmalarda; antioksidan,
antikanserojen, antibakteriyel ve kalp damar hastalklarn engelleyici etkilerinin ortaya çkmasyla; araba olan
ilgi daha da artmtr. arap, polioller, fenoller,amino asitler, biyojen aminler, ekerler, vitaminler, mineraller gibi
yüzlerce etken madde bulunduran deerli bir besin maddesidir. Bu etken maddeler üzerine, yaplan çalmalar
oldukça fazladr. Özellikle krmz arapta daha çok bulunan ve bir bitki antibiyotii olan fenol türevi resveratrol
üzerine younlald görülmektedir. Resveratrol üzerine yaplan çalmalar genellikle, kanser, obezite, diabet,
kalp damar hastalklar üzerine ve oksidatif DNA hasarn engelleyici etkilerinin aratrlmas ve aktivitesi üzerine
teorik hesaplamalardr.

Anahtar Kelimeler: arap, Etken Maddeler, Resveratrol, Salk

ACTIVE SUBSTANCES IN WINE
ABSTRACT
Wine is a beverage having great inretest throughout human history. In recent researches; because of
having antioxidant, anticancer, antibacterial, cardiovascular ilness inhibitive properties, the interest in
wine has increased even more. Wine is a valuable nutrient containing hundreds of active substances
such as polyols, fenols, amino acids, biogen amins, sugars, vitamins, minerals. There are a lot of
studies on such active substances. Especially, there are more reports on herbal antibiotic resrevatrol
which is a derivative of phenols and rich in red vine. The related researches on resveratrol focused on
its effect on cancer, obesity, diabetes diseases, cardiovascular diseases and oxidative DNA damage
and theoretical calculation on its activity.
Keywords: Wine, Active Substances, Resveratrol, Health

1.GR
Son yllarda araptaki etken maddelerin varl ve çeitleri ile ilgili aratrmalarn artmas ve arabn insan
salna olan olumlu etkileri bu içecee olan ilgiyi arttrmtr. Fransada doymu ya tüketiminin fazla olmasna
ramen kalp damar hastalklarndan ölüm orannn düük olmas “Fransz Paradoksu “ olarak tanmlanm ve bu
durumun Franszlarn yüksek miktarda arap tüketmelerine bal olduu düünülmütür [1]. arap tarihine
bakldnda pek çok efsanevi tarihi olmasna ramen, ilk arabn insan eliyle deil de, kendiliinden olutuu
iddia edilmektedir. Bu durum, olgunlaan üzümün yüzeyine doal yollarla yerleen mayalarn, üzüm kabuu
zamanla çatladkça ve scak havann etkisiyle üzümün etli ksmndaki ekeri alkole dönütürdüü bilindiinden
arabn da kendiliinden olumas ile açklanabilir [2]. arap bir ksm veya tamam ezilmi taze üzümlerin veya
üzüm rasnn etilalkol fermantasyonuna terk edilmesi sonucu elde edilen alkollü bir içecektir [3]. Üzüm
rasnn araba dönüümü farkl mikroorganizmalarn varlklar ile oluan bir fermantasyon ilemidir. Bu
dönüümde üzümlerde ve fabrikada doal olarak bulunan maya türleri ile küfler, laktik asit ve asetik asit
bakterileri arasnda ekolojik ve biyokimyasal etkileimler olmaktadr [4]. Üzüm bileimi ile arap bileimi ve
kalitesi arasnda yakn bir iliki vardr [5]. Üzümün bileimi, dolays ile arabn bileimi, iklim koullar, toprak
yaps, üzüm çeidi ve bunun gibi pek çok etkinin altndadr [6]. Üzüm bileiminde bulunan balca maddeler
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ekerler, organik asitler, fenol bileikleri, flavonoidler ,aroma maddeleri, pektik maddeler, azotlu maddeler,
vitaminler ve enzimlerdir [7,3]. Üzümde bulunan ekerler (%16-24 orannda) yar yarya glikoz ve fruktozdan
olumaktadr. arap mayalarnn fermantasyonu sonucu oluan temel ürünleri karbondioksit (CO2) ve etilalkol
(C2H5OH)’dür. Maya metabolizasyonunun temel ürünlerinin arap aromasna katks azdr. Mayalar bu temel
ürünlerden baka ikincil ürün olarak çeitli aroma bileikleri üretirler. Bu aroma maddeleri organik asitler,
yüksek alkoller, esterler ve karbonil bileikleridir (aldehit ve ketonlar). Bu uçucu bileiklerin çok az miktarlar
arap aromasn pozitif yönde etkilerler. araplar renklerine göre beyaz, pembe ve krmz olmak üzere
snflandrlrlar. Krmz ve beyaz araptaki ana farkllk u ekilde açklanabilir; üretim aamasnda ezilen üzüm
tanelerinden cibre ve ra ad verilen iki ürün oluur. Cibre; suyu alnan üzümden kalan kabuk ve dier
ksmlardr. ra ise üzüm suyudur. Beyaz arap yapmnda sadece ra ile fermantasyon yapld halde, krmz
arap yapmnda araba rengini kazandrmak ve kabuktaki tanenin raya geçmesini salamak için cibre ile ra
birlikte mayalanmaya alnr. Bu karma maye denir. Cibre fermantasyonuyla oluan alkol kabuktaki krmz
renk maddelerinin raya geçmesini salar [2].

2. ARAPTAK ETKEN MADDELER
2.1. Etilalkol
Üzüm ekerlerinin arap mayalar tarafndan fermantasyonu sonucu oluan temel ürünler, etilalkol (C2H5OH) ve
karbondioksittir (CO2)’tir. araplardaki etilalkol miktar %15,7-16,5 arasndadr [2].
2.2. Polioller
arapta bulunan polioller ya da polialkoller, diol, triol, tetrol, pentol ve hekzol olmak üzere farkl yaplara
sahiptirler. Bu bileenler araba yumuaklk kazandrrlar. arapta bulunan iki önemli poliol gliserol (gliserin) ve
2,3-bütandioldür. Alkol fermantasyonu srasnda karbondioksit ve etilalkolden sonra oluurlar.
Gliserinin karbondioksit ve etilalkolden sonra deriimi en yüksek ürün olduu kabul edilmektedir. Gliserin
(1,2,3-propantriol), araplarda 5-15g/L düzeyinde olup arabn duyusal özelliklerine de olumlu yönde katkda
bulunur [8]. Gliserinden sonra en çok kullanlan poliol 2,3-bütandiol’dür. araplarda 0.2-3g/L arasnda bulunur.
araplarda, eritrol, arabitol, ribitol, mannitol, ksilitol, sorbitol, inozol ve mezoinozitol, asetoin gibi poliollerde
bulunur [9].
2.3. Azotlu Maddeler
2.3.1. Amino asitler
arapta bulunan azotlu maddelerdendir. Maya ve bakteri geliimi için önemlidir [10]. arap protein bakmndan
zengin deildir ama serbest amino asitler bol miktarda bulunur. Amino asitlerle yaplan çalmalar üzüm
rasnn yirmi kadar amino asit içerdiini göstermitir. Baz Türk krmz araplarndaki, amino asit
miktarlaryla ilgili aratrmada; kalecik karas, öküz gözü, boazkere araplarndaki bitkisel amino asitlere
baklmtr. Bunlar, aspartik asit, glutamik asit, sistein, aspartam, serin, glutamin, histidin, glisin, treonin, asrinin,
alanin, trozin, etanolamin, valin, metionin, triptofan, fenilalanin, izolösin, lösin, ornitin, lisindir. Amino asit
miktarlar yla, üzüm çeidine ve bölgeye göre deimektedir. Amino asit düzeyi toplam azot içinde %20-30
kadardr [11].
2.3.2. Biyojen aminler
Biyojen aminler, aminoasitlerin de karboksilasyonu veya aldehit ve ketonlarn aminasyon ve transminasyonu ile
oluan azotlu bileiklerdir. araptaki bu aminler, alifatik (putresin, kadaverin, spermin, spermidin), aromatik
(tiramin, -feniletilamin) ve heterosiklik (histamin, triptamin) yapda olabilir [12]. araplarda birkaç mg/L den
50 mg/L ye kadar deien konsantrasyonlarda toplam biyojen amin miktarlar bulunmutur [13].
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Baz Türk krmz arap analizlerinde ortalama 11,81 mg/L etanol amin, 2,48 mg/L histamin, 0,65 mg/L
metilamin, 2,17 mg/L etilamin, 10,17 mg/L tiramin, 4,99 mg/L putresin, 0,32 mg/L kadaverin bulunmutur.
Biyojen aminlerin bu miktarlar beyaz araplarda; %10 ile %40 arasnda deiebilen daha düük miktarlarda
bulunmutur. Ayrca beyaz araplarda az miktarda beta-feniletilamin ve triptaminede rastlanmtr [14].
Biyojen aminlerin, vücutta önemli pek çok rolleri vardr. Protein, hormon ve nükleik asit sentezinin ilk
basaman olutururlar. Yaamsal aktivitelerde rolü olan histamin, tramin, putresin gibi baz aminlerin fazla
tüketimi canllarda toksik etkiye neden olmaktadr [12]. nsan vucudunda histamin fazlasnn alerjik
reaksiyonlara neden olduu bilinmektedir. Türk gda kodeksinde araplardaki histamin için 10 ppm snr
getirilmitir [14].
2.3.3. Polifenoller
Polifenol bileikleri üzümün kabuk (% 33,3), meyve eti (%4,1) ve çekirdeklerinde (%62,6) bulunur [15]. arapta
bulunan fenolik maddeler, renksiz non-flavonoidler ve flavonoidlerdir (renk pigmentleri) [16]. Fenolik
bileiklerin kayna üzümdür. Fenolik bileikler, araplk üzümlerde bulunan doal ikincil metabolitlerdir. Bu
bileikler, fermantasyon ve dier ilemlere bal olarak arapta da bulunmakta zamanla deiime urayarak
bazen de kaybolmaktadr. araba proteinler ve polisakkaritlerle birlikte rengini, sertliini, tadn, lezzetini veren
bileiklerdir [17]. araptaki fenol miktar beyaz arapta 0,2-0,4 gr/L, krmz arapta 1-2,5gr/L’dir.
araplardaki non-flovonoidler : Hidroksi benzoik asit, hidroksi sinnamik asit, stilben, gallik asit, cis-trans
kumarik asit, digligozit, tanen (araba buruk tad veren madde), resveratrol (3,5,4’-trihidroksi-trans(cis)stilben)
gibi antioksidan bileiklerdir [18].
Non –flavonoidlerden en önemlisi olan resveratrol bir fitoaleksindir. Fitoaleksinler, bitkilerde mikrobiyal
enfeksiyon, UV nlar ve yaralanmalara kar tepki olarak sentezlenen düük molekül arlkl ikincil metabolik
maddelerdir. Yaplan pek çok aratrmada kansere kar engelleyici etkisinin olduu gözlenmitir [19,20]. En
önemli etkilerinden birisi de kolesterolü düürmesidir. Kalp damar hastalklar riskini azaltr [21,22,23,24].
Resveratrol anti mutajenik aktivitesi ile serbest radikallerin oluumunu engeller [25,26], antioksidandr [27] ve
anti-inflammatuar (iltihap kurutucu) etkisi vardr [25,28,29,30]. Resveratrol östrojenik aktiviteyede sahip olup
menopoz sonras kemik erimesini önlemektedir [31,32]. Krmz arapta 1-11 ppm, beyaz arapta 0,1-2 ppm,
pembe arapta 0,05-1,19 ppm arasnda bulunmutur. Cis ve trans izomerleri eklinde bulunur. Glikozid olarak
ise cis ve trans piecid olarak glikoz molekülüne bal olarak oluur [33].
Flavonoidler ise özellikle meyve ve sebzelerde bulunan fenolik renk maddelerinin C6-C3-C6 yapsna sahip
olanlarna verilen isimdir.
Krmz araplardaki ana flavonoid bileikleri: araplardaki ana renk maddeleri olan flavanoller (katein,
epikatein, prosiyanidinler, antosiyanidinler (peonidin, siyanidin, malvidin, delfinidin, petunidin), krmz araba
rengiyle birlikte burukluunu da veren flavonoller (kuarsetin, mirisetin, kamferol, izohamnetin ve onlarn
glikozitleri) ve proantosiyanidinler gibi antioksidan aktiviteye sahip maddelerdir [34,35,36]. arapta bulunan bir
flavanol olan kuarsetin de tpk resveratrol gibi güçlü bir antioksidandr. Kolesterolü düürmektedir, kalp
hastalklar riskini azaltmaktadr, ayrca antimikrobiyal bir madde olduundan vücuda giren mikroplar öldürme
özelliine de sahiptir. Flavanollerden olan Antosiyanidinler ise klcal damarlar, serbest radikal saldrsndan
koruyarak onlarn kuvvetlenmesine hizmet ederken ayn zamanda salkl ba dokusu ve yeni klcal damar
oluumuna da katkda bulunmaktadr. Antosiyanidinler; damar sertlii riskini azaltmakta, tüm vücutta normal
ba dokusu oluumunu arttrmakta ve genel olarak tüm vücuttaki kapiler olarak da bilinen klcal damarlar
güçlendirmektedir. Proantosiyanidinler ise damarlar korumakta, cildi genç ve salkl tutmakta, eklem, kas ve
damar duvarlar için çok önemli olan destek ba dokusunun iki krtik proteini kollojen ve elastinin güçlenmesine
destek salamaktadr Ksacas; polifenoller, anti-bakteriyel, antivirutik, anti-kanserojen ve antioksidan olmak
üzere pek çok özellik göstermektedirler [37].
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2.3.4. Organik asitler
Üzümden kaynaklanan balca iki asit vardr. Tartarik asit ve malik asittir. Toplam asitliin %90’ndan fazlasn
olutururlar [38]. Sitrik asit de üzümlerde en fazla bulunan 3. organik asit olup, toplam asitliin %5-10’unu
oluturmaktadr [39]. Üzümlerde bu asitlerin dnda az miktarda okzalik, fumarik gibi organik asitler de vardr
[40]. Ayrca üzümlerde minimum düzeylerde bulunan dier organik asitler ise asetik, cis-aconitik, askorbik,
cinnamik, isositrik, formik, galakturonik, gallik, glutarik, gliserik, glikolik, glyoxlik, o-hidroksibenzoik, phidroksibenzoik, -ketoglutarik, laktik, mandelic, mucic, okzaloasetik, fosforik, pyrolidone, karboksilik, pruvik,
salisilik, shicimic ve süksinik asitlerdir [41]. Üzümün fermantasyonundan kaynaklanan asitler ise süksinit asit,
laktik asit, asetik asittir. Asit arabn tadn belirler. Asit tatll azaltr, tanenin kendini vurgulayabilmesini
salar. Toplam asit arabn dayanklln ve renk tonunu etkiler. araplarda ortalama asitlik 4-9 gr/L arasnda,
pH ise 3-3,5 arasnda olmaldr [42,43].
2.3.5. Vitamin ve mineraller
arap A, B, C ve P vitaminlerinin yannda, yaammz sürdürmemiz için gerekli 13 temel minerali de
bulundurur. Bunlar Ca, Fe, Zn, I, Co, P, Mg, Na, K, S, Cl, Cu, Mn dr. arapta en çok bulunan vitamin ise B
vitaminidir. Beyaz araplar B6 vitamini bakmndan daha zengin iken krmz araplar B2 (riboflavin), B5
(pantotenik asit) ve B6 vitaminlerini bulundururlar [44]. Krmz, pembe ve beyaz araplarda iz elementleri ve
eser miktarda bulunan toprak metallerinin analizi yaplm ve sonuç olarak, krmz araplarda, beyaz ve pembe
araplara göre daha düük bulunmutur [45].
2.3.6. Enzimler
Pektin, üzümün hücre duvarlarnda bulunan en önemli yap bileenidir. Pektin, üzümün olgunlamas esnasnda
pektinaz enzimi tarafndan parçalanr ancak, üzüme ait pektinaz enzimleri bu faaliyeti çok yava sürdürürler ve
bu nedenle verimi artrmak amaçl d kaynakl pektinaz enzimleri kullanlmaktadr. Krmz, pembe ve beyaz
araplar üzerinde pektolitik enzimlerin etkilerinin incelendii bir aratrmada; bu enzimlerin arabn tad,
kokusu, rengi ve aromas üzerinde etkili olduunu ve araplarda aroma maddelerinin (izoamil asetat, etil
hekzonoat, 2- pentil etil asetat, linalol, hekzanoik asit, oktanoik asit, dekanoik asit) miktarlarn arttrdn
bildirmilerdir [46].
3. SONUÇ VE ÖNERLER
arapla ilgili yaplan literatür taramas sonucunda, arabn salk için faydal olan pek çok etken maddeye sahip
olduu anlalmtr. araptaki etken maddelerin farkl hastalklara etkisinin incelendii pek çok aratrma,
özellikle fenolik bileiklerin baklk sistemini güçlendirmesi, kolesterolü düürmesi, kann phtlamasn
engellemesi, kalp damar hastalklarna olumlu etkisi, alzheimer ve baz kanser türlerinde iyiletirici etkisinin
bulunmasndan dolay arab alkollü içecekler arasnda farkl bir yere koymaktadr. araptaki bu iyiletirici
özelliklerden çounun resveratrolden
kaynakland özellikle resveratrol ile ilgili pek çok aratrmaya
rastlanmas bu konuya olan ilgiyi arttrmaktadr. Aratrmalarmz nda resveratrol ve analoglar ile
kyaslayabileceimiz deneysel ve teorik hesaplamalar yaparak çalmalarmz geniletmeyi düünmekteyiz.
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