
Camu Camu'nun Antioksidan ve İlişkili Kapasiteleri (Myrciaria dubia): 

Sistematik Bir Gözden Geçirme 

 

Giriş: 

 
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşlanan bir nüfus, hastalar ve doktorlar için önemli zorluklar 

sunmaktadır. İnflamasyonun varlığı, hızlandırılmış yaşlanma sürecine, komorbiditelerin varlığının 

artmasına, oksidatif strese ve artan kronik ağrı yaygınlaşmasına katkıda bulunabilir. Hasta merkezli 

bakım, hastalığın yönetimine multimodal ve bütüncül bir yaklaşımı benimserken, hastalar ve 

doktorlar doğal ürünlerin potansiyel katkısına gitgide daha fazla bakıyorlar. 

 

Kronik sistemik inflamasyonun kronik hastalıkların başlangıcına ve arabuluculuğuna katkısı uzun 

yıllardır bilinmektedir. Kronik inflamasyon, viral veya mikrobiyal enfeksiyonlar, çevre antijenleri, 

otoimmün reaksiyonlar veya inflamatuar moleküllerin sürekli aktivasyonundan kaynaklanabilir. 

Enflamatuar süreç, akut ila kronik inflamasyona geçişte moleküler ve hücresel sinyallerin 

kaskadlarını içerir. Özellikle ilgi çekici olan, akut iltihaplarda bir anti-enflamatuar profil sergileyen, 

ancak kolajen kaynaklı artrit gibi hastalıklarda pro-enflamatuar olan interlökin-6'nın rolüdür. 

Enflamasyon, çeşitli hastalık durumlarıyla bağlantılı olmuştur. Crohn hastalığı, çölyak hastalığı, 

enflamatuar bağırsak hastalığı ve romatoid artrit gibi doğada iltihaplı hastalıklar dışında, diğer 

hastalıklar, obezite, tip 2 diyabet, bazı kanserler ve Alzheimer hastalığı gibi enflamatuar elementlere 

sahiptir; Kronik inflamasyon da kardiyovasküler hastalık için potansiyel bir risk faktörü olarak 

görülmektedir. Son zamanlarda, kronik inflamasyonun varlığının ağrı eşiklerini azalttığı 

gösterilmiştir.2 Büyük ölçekli gözlemsel çalışmalar kronik inflamasyonu sağlıksız yaşlanma 

fenotiplerine, 3 ani kardiyak ölüme, 4 ve depresif semptomlar ile pulmoner fonksiyonların 

birlikteliğine bağlamıştır. 

 

Çoğu zaman iltihaplanma, kurtulmak için bir şey olarak düşünülür ve genellikle ağrıyı, şişmeyi 

veya sertliği hafifletmek için ilaçla tedavi edilir. Steroidal olmayan anti-enflamatuarlar gibi birincil 

tedavi seçenekleri, rahatsızlığı hafifletmek için kullanılır, ancak bunlar yan etkilere neden olmaz. 

Gastrointestinal yan etkileri ile iyi bilinen, nonsteroidal antiinflamatuar ilaçların kullanımı özellikle 

yaşlılar gibi belirli popülasyonlarda yakından izlenmelidir. Ek olarak, anti-enflamatuar maddeler, 

vücudun kendini detoksifiye etme, tamir etme ve korumaya yönelik doğal yeteneğini de etkisiz 

kılar. Bu nedenle, bazı hastalar ve doktorlar, genel sağlık, bağışıklık fonksiyonu ve normal 

inflamatuar yanıtı iyileştirmek ve ilaç ilaçlarını kesmek için yaşam tarzı ve diyet değişiklikleri gibi 

doğal yaklaşımlara yönelmeye başlıyorlar. 

 

Çok yıllık bir soru, sistemik kronik hastalık belirleyicilerinin yaşam tarzı ve diyet değişiklikleri ile 

nasıl modifiye edilebileceğidir. Bu konuda birkaç gözlem önemlidir: 

 

• Son 20 yılda diyetin antioksidan kapasitesine, antioksidan durumuna ve nihayetinde oksidatif 

hasarı azaltarak ve hastalığın hastalık durumuna bağlı potansiyelini azaltarak sağlığın sonuçları 

üzerindeki etkisine artan bir vurgu yapılmıştır. 

• Yaşam tarzı ve diyet çalışmalarıyla ilgili olarak, sınırlı olmasına rağmen, kanıt temeli, “Batı” 

diyetlerinin, “C” reaktif protein, tipik olarak C-reaktif protein için biyobelirteçlerle ilişkili olma 

eğiliminde olduğunu ve “Akdeniz” diyetlerinin ters olarak ilişkili olduğunu düşündürmektedir. 

• Mutlak gıda alımları, diyet kalıpları ve inflamatuar belirteçlerdeki değişiklikler arasındaki ilişkiyi 

değerlendirmek için uzun vadeli kohort çalışmalarının yokluğu ile daha somut çıkarımlar sınırlıdır. 

• Besin takviyeleri ile ilgili olarak, belirli mineraller, vitaminler ve fitokimyasallar içeren doğal 

ürünlerin insanlarda bir anti-enflamatuar etkiye sahip olabileceği iddialarına da dikkat 

gösterilmiştir. 

• Bu iddialar, in vitro temel antioksidan aktivitesi için kanıtlanmış iddialara sahip tropik meyveler 



için olanları ve bunların in vivo iddialara dönüşme potansiyeline sahip olduğunu; Yine de, asılsız 

tıbbi iddialardan kaçınmak için dikkatli olunmalıdır. 

 

Camu camu (Myrciaria dubia H.B.K. [McVaugh]), işlendikten sonra farklı derecelerde antioksidan 

potansiyeli sunan, özü, tohumları ve derisi ile özellikle çok yönlü bir meyvedir. Bitki biyokimyasal 

profili ve özelliklerini çeşitli etkileyen birçok ortamda bulunur. Camu camu, bataklık ya da su 

altındaki alanları dolduran, az büyüyen bir çalıdır. Çalı 1 ila 3 m yüksekliğe kadar büyür, 1.0-3.2 cm 

çapında küresel meyveler. Bir ila dört tane tohumları çevreleyen sulu (ve aşırı derecede asidik) 

pembe hamurlu, ince ve parlak bir cilde sahiptir. Meyve, doğal hallerinde tüketilmez, çünkü çok 

yüksek asitliği nedeniyle meyvenin doğal topraklarında yaşayan yerli halklar; daha ziyade, 

genellikle içecek üretimi ve tozun bir gıda katkı maddesi olarak desteklenmesi için son olarak 

meyve suları, püreler ve posa şeklinde tüketilir. 

 

Bu derlemenin amacı camu camu'nun kanıt temelini rapor etmek ve ürün geliştirme seçeneklerini 

değerlendirmektir. Potansiyel tıbbi iddiaları desteklemek ya da rapor etmek buradaki amaç değildir. 

Şu ana kadar ortaya çıkan kanıtlara göre, camu camu'nun inflamasyon ve antioksidan stres için bir 

aracı olarak ileriye dönük bir rol oynadığı göz önüne alındığında, bu durum, diğer tropikal 

meyvelerle karşılaştırıldığında eşsiz C vitamini içeriği bağlamında görülmelidir. flavonoid ve 

antosiyanin içeriği ile. 

 

 

Besin Kompozisyonu ve Antioksidan Aktivite 

 

 

Camu meyve meyvelerinin besin içeriği en son Akter ve ark. (2011) . Meyveler, sodyum, potasyum, 

kalsiyum, çinko, magnezyum, manganez ve bakır gibi önemli bir mineral kaynağıdır. Küçük 

miktarlarda pektin ve nişasta içerirler. Başlıca şekerler glikoz ve fruktozdur. Meyveler ayrıca bir 

dizi amino asit, organik asitler (sitrik asit, izokrik asit ve malik asit gibi) ve yağlı asitleri (baskın 

olarak stearik, linoleik ve oleik asit) içerir. 21 uçucu bileşik vardır. Camu camu meyveleri, çeşitli 

biyoaktif bileşiklerin ana kaynağıdır. Bunlar arasında birçok polifenol (flavonoidler, fenolik asitler, 

tanenler, stilben'ler ve lignanlar) bulunur. Bileşikler, bitkinin olgunluk durumuna ve kullanılan 

ekstraksiyon yöntemine bağlıdır. Toplam fenolik içerik, diğer tropikal meyvelerden daha fazladır, 

tohumlarda ve kabukta daha fazla içerik vardır. Camu camu'nun antosiyan içeriği için kanıtlar 

karıştırılmıştır. 

 

 

Antioksidan kapasitesi 

 

 
Zanatta ve diğ. (2005), Sao Paulo, Brezilya'nın iki bölgesinden gelen meyvelerde camu camu'nun 

antosiyanin profilinde ilk kez rapor vermiştir. Önemli antosiyaninler, büyük pigment olan siyanürlü-

3-glukozittir ve bunu delphinidin-3-glukozit izlemiştir. . Hafif zayıflatıcı rollerine ek olarak, 

antosiyaninler güçlü antioksidanlar olarak hareket ederler. Son zamanlarda, camu camu'nun 

antioksidan kapasitesinin Goncalves ve ark. Tarafından değerlendirilen Brezilya meyveleri arasında 

en yüksek olduğu bildirilmiştir. Bu sonuçlar Rodrigues ve ark. (2006), meyveyi iki farklı kaynaktan 

incelemiştir. Bu çalışmada, iki numunenin hidroksil üzerindeki etkileri olmasına rağmen, her iki 

numune peroksil radikalleri ve peroksinitrite karşı toplam oksidan temizleme kapasitesi deneyi 

kullanılarak önemli ve hemen hemen aynı antioksidan özellikler sergilemiştir. radikaller büyük 

ölçüde farklıydı. 

 

Genovese ve diğ. (2007), beş egzotik meyve ve Brezilya'dan yedi ticari dondurulmuş hamurun 



biyoaktif bileşen içerikleri ve antioksidan aktivitelerinin kapsamlı bir değerlendirmesini rapor 

etmiştir. Değerlendirme, antioksidan kapasite (β-karoten / linoleik ağartma ile birlikte, C vitamini 

ve toplam fenolik içeriği olarak kabul edilmiştir. yöntem ve 1,1-difenil-2-pikirilhidrazil [DPPH] 

radikal temizleme aktivitesi), flavonoidler, klorojenik asit içeriği ve ellagik asit içeriği. Meyveler 

arasında, camu camu en yüksek C vitamini ve toplam fenolik içeriği ve en yüksek DPPH süpürme 

aktivitesini gösterdi. Mevcut ana flavonoidler, kuersetin ve kaempferol türevleridir. Siyanür 

türevleri sadece camu camu'da bulundu. Camu camu ve araca en yüksek toplam ellagik asit içeriğini 

göstermiştir. Özellikle, ticari dondurulmuş pulplar, ilgili meyvelerden daha düşük antioksidan 

kapasitesine ve biyoaktif bileşik içeriğine sahiptir. Ek olarak, Chirinos ve diğ. (2010), antioksidan 

bileşikler ve Peru camu camu'nun farklı olgunlaşma veya olgunlaşma aşamalarında kapasitelerini 

bildirmiştir.Tarama, askorbik asidin azaldığını, antosiyanin, flavonol ve flavonol miktarının 

azaldığını ve olgunlaşma sırasında DPPH antioksidan kapasitesinin arttığını göstermiştir. Fragman 

camu camu, bir askorbik asit açısından zengin fraksiyonun antioksidan kapasitesine en büyük 

katkıyı oluşturduğunu (% 67.5-% 79.3), fenolik açıdan zengin bir fraksiyonun ise sadece küçük bir 

rol oynadığını bulmuştur (% 20.7-% 32.5). 

 

 

C vitamini içeriğinin stabilitesi 

 
Camu camu pulp C vitamininin stabilitesi Justi ve ark. (2000) .Pulpa, −18 ° C'de saklandığında, C 

vitamini konsantrasyonu, 28. güne kadar% 23'lük bir kayıp (1.57'den 1.21 b / 100 g'a) oranında 

azalmıştır. Bu, yaklaşık olarak aynı kalmıştır. gözlem dönemi. 335 günlük depolamadan sonra, 

içerik 1.16 g / 100 g kağıt hamuru idi. Askorbik asit kaybı% 26 idi. 

 

 

Camu camu suyu ürünleri 

 
Myoda ve diğ. (2010), camu meyve üretiminin kalan yan ürünlerinin toplam fenolik içeriği ve 

antioksidan ve antimikrobiyal aktiviteleri hakkında rapor vermişlerdir. Tohum ve meyvenin, 

özellikle de tohumda bulunan diğer tropikal meyvelerden çok daha fazla fenol içerdiğini 

bulmuşlardır. Parçalanmış tohum ve kabuk özleri, lipofilik bileşenler nedeniyle Staphylococcus 

aureus'a karşı antimikrobiyal aktivite ile potansiyel antioksidan aktivite göstermiştir. 

 

Polifenol ve C vitamini içeriği, camu ve posa tozunun antioksidan kapasitesi ve camu ve tohumu 

karışımından elde edilen kurutulmuş un, camu camu'nun pulpa preparasyonu ile birlikte Fracassetti 

ve ark. (2013) . Camu camu ununun fenolik içeriği, hamur tozununkinden daha yüksekti. Her iki 

üründe flavonol mirisetin ve konjugatlar, ellagic asit ve konjugatlar ve ellagitanninler tespit edildi. 

Siyanidin 3-glukozit ve kuersetin (ve glikozitleri) sadece posa tozu içinde bulunurken, 

proantosiyanidinler sadece unda bulunur. C vitamini içeriği, daha yüksek bir radikal temizleme 

kapasitesi ile hamur tozunda daha düşük olmuştur. 

 

 

Hayvan Çalışmaları 

 
Genel olarak, camu camu suyu altı hayvan çalışmaları bildirilmiştir. Bunlar, farelerde camu camu 

suyunun antioksidan, genotoksik ve antijenotoksik potansiyelini, farelerde obezite üzerine camu 

kamu posasının etkisini,  sıçanlarda camu camu suyunun hepatoprotektif etkisini, camu camu'nun 

anti-enflamatuar etkilerini, faruk camu suyunun fare kemik iliği, ve sıçanlarda spermatogenik etki 

üzerindeki mutajenik etkisi. 
 



Camu camu anti-inflamatuar etkileri 

 
İki çalışma, camu camu suyu ve tohum özütünün enflamatuar aktivite üzerindeki anti-enflamatuar 

etkisi hakkında rapor vermiştir. Yazawa ve ark. (2011) camu kamu tohumlarını düşünürken, bu da 

da Silva ve ark. (2012), camu camu suyunun katkısına değindi.Her ikisi de yüksek kaliteli 

çalışmalar. 

 

Camu camu tohumlarının anti-inflamatuar aktivitedeki potansiyel rolü Yazawa ve ark. (2011) . 

Birçok meyvenin tohumlarının biyolojik aktiviteye sahip içerikler içerdiğini belirten yazarlar, 

enjeksiyonla uyarılan farelerde carrageenan kaynaklı pençe ödemini takiben anti-enflamatuar 

aktivite için camu camu tohumlarından metanolik ekstraktı tararlar. Enjeksiyondan sonra fare 

pençeleri ödemli oldu ve ödem kontrol grubunda 4 saatte doruğa ulaştı. Pençe ödemindeki artış, 

deksametazonun (1.0 mg / kg) oral tedavisi ile% 0.1'den daha azına bastırılırken, camu 

tohumlarının (2000 mg / kg) ekstraktı ile farelerin ön muamelesi, her iki boyuta göre ödem 

oluşumunu önemli ölçüde azaltmıştır. ve karagenan tedavisinden 2 ve 4 saat sonra hacim. Camu 

tohumlarının önleyici etkileri dört deneyde bağımsız olarak gösterilmiştir. Ortalama inhibitör oranı 

2000 mg / kg'da% 35.7 ± 6.7, 1000 mg / kg'da% 63.8 ±% 7.3 ve kontrol pençesi kalınlığında 2 

saatte 500 mg / kg olarak% 85.1 ±% 10.3 olarak hesaplandı. Hem in vivo hem de in vitro olarak 

değerlendirilen sonuçlar, ekstraktın makrofaj türevli RAW 264.7 hücrelerinden in vitro lokalize 

nitrik oksit üretimini inhibe ederek pençe ödeminin oluşumunu baskıladığını ileri sürmüştür. 

Ekstredeki aktif bileşik, betulinik asit olarak bilinen güçlü bir anti-enflamatuar triterpenoid olarak 

tanımlandı. 

 

 

Farelerin kan hücreleri üzerindeki camu camu suyunun antioksidan, genotoksik ve antijenotoksik 

potansiyeli da Silva vd. (2012) .Akut, subakut ve kronik tedavilerden sonra farelerin kan hücreleri, 

DPPH testi ile değerlendirilen in vitro antioksidan aktivitesi ile flavonoidler ve C vitamini için 

değerlendirilmiştir. Tedaviden sonra analiz için kan örnekleri toplandı ve alkalin kuyruklu testi, 

genotoksik ve antijenotoksik aktiviteyi analiz etmek için kullanıldı. 100 ml camu camu başına C 

vitamini miktarı 52.5 mg idi. DPPH testi, meyvenin antioksidan potansiyelini gösterdi. Test edilen 

camu camu konsantrasyonu, fare kan hücreleri üzerinde herhangi bir genotoksik etki 

uygulamamıştır. Ex vivo testinde, meyve suyu antijenotoksik etki gösterdi ve akut tedavi en önemli 

sonuçları verdi. Tedavilerin ardından toksisite veya ölüm kanıtı yoktu. 

 

 

Camu camu ve sıçan obezitesi 

 
Nascimento ve diğ. (2013), diyetle indüklenen obezitenin bir sıçan modelinde, camu kamu 

pulpunun antiobezite etkisini bildirmiştir. Farelerde obezite, diyet ad libitum'u alan monosodyum 

glutamatın deri altı enjeksiyonu ile uyarılmıştır. Sıçanlar iki gruba ayrıldı: günde 25 ml camu camu 

posası ve tedavi edilmemiş bir kontrol grubu olan bir deney grubu. 12 hafta sonra kan, karaciğer, 

kalp ve beyaz yağ dokusu toplandı ve enflamatuar ve biyokimyasal profillerle birlikte tartıldı. Camu 

camu grubu yağdaki ağırlıkları beyaz adipoz dokuları, glikoz, toplam kolesterol, trigliseritler, düşük 

dansiteli lipoprotein kolesterol ve insülin kan düzeylerinde azaltmıştır. Yüksek dansiteli lipoprotein 

kolesterol düzeyleri arttı. Enflamatuar belirteçler ve karaciğer enzimleri değişmedi. 

 

 

Camu camu ve sıçanlarda karaciğer koruma 

 
Camu camu'nun potansiyel hepatoprotektif etkisi Akachi ve ark. (2010) . Daha önce yapılan 

çalışmalar, meyvelerin ratlarda D-galaktozamin (GalN) ile indüklenen karaciğer hasarı üzerindeki 



baskılayıcı etkilerini göstermiştir. Akachi ve ark. (2010) çalışmasında, liyofilize meyve sularının 12 

çeşidi, 7 gün boyunca sıçanlara, GalN enjeksiyonu ile indüklenen karaciğer zedelenmesi ile 

beslenmiştir.Çalışma, bazı meyve sularının, plazma alanininde GalN'nin neden olduğu artışlar 

üzerinde baskılayıcı etkilere sahip olduklarını ya da sahip olduklarını bulmuştur. aminotransferaz ve 

aspartat aminotransferaz aktiviteleri. Bunlar normale yakın seviyelere indi. GalN'nin neden olduğu 

karaciğer hasarı üzerindeki en güçlü baskılayıcı etki, camu camu suyundan izole edilen 1-

metilmalat ile ilişkiliydi. Bu, potansiyel olarak hepatik üridin trifosfat konsantrasyonunda bir 

düşüşle RNA ve proteinlerin sentezinin inhibisyonuna bağlanmıştır. Bu, karaciğer hücrelerinin bir 

nekrozu üretti, ancak gerçek mekanizma açık değildi. 

 

 

Kemik iliği üzerindeki mutajenetik etkiler 

 
Bir güvenlik çalışmasında, Castro ve ark. (2011), erkek ve dişi farelerin bir dizi camu camu suyu 

konsantrasyonunun potansiyel mutajenik etkisi hakkında rapor vermişlerdir. Mikronükleus testi 

kullanılarak, yazarlar, meyve suyunun kromozomal mutasyonları uyarmadığını bulmuşlardır. 

 

 

Erkek sıçanlarda spermatogenik döngü 

 
Camu camu'nun spermatogenez üzerinde siyah bir maka (Lepidium meyenii) ekstraktı ile birlikte 

etkisi Gonzales ve ark. (2013) . Bu iki meyvenin (en yüksek oranda askorbik asit ve diğeri siyah 

maka özü içeren) kombinasyonu, yetişkin erkek sıçanlarda intakt tübüller üzerinde 

transilluminasyon ile elde edilen seminifer tübül aşamaları üzerindeki etkileri açısından 

değerlendirilmiştir. Sıçanlar, 7 gün boyunca günlük sperm üretimi, spermatogenik çevrim, 

antioksidan aktivite ve flavonoid ve polifenol seviyeleri açısından değerlendirildi. Camu camu, 

mitoz ve mayozun evrelerini ve hem spermiasyonun hem de artan bir karışımını arttırdı. Tüm 

tedaviler günlük sperm üretimini ve epididimal sperm sayısını artırdı. 

 

 

İnsan Denemeleri 

 
Inoue ve diğ. (2008), insanlarda in vivo çalışmanın, camu camu'nun antioksidatif ve antienflamatuar 

özelliklerine ilişkin olduğunu bildirmişlerdir.Çalışma popülasyonu, hızlandırılmış oksidatif stres 

durumuna sahip olduğu düşünülen 20 adet erkek sigara içicisinden oluşmuştur. Bu gönüllüler, 

günlük olarak 1050 mg C vitamini tableti ya da 7 gün boyunca bir besin takviyesi olarak 1050 mg C 

vitamini içeren 70 mL% 100 camu camu suyu almak üzere tahsis edildi. Sigara tüketimi, katran ve 

nikotin alımı ve tansiyon gibi temel özellikler iki grupta benzerdi. Camu grubunda, 7 günde, 

inflamatuar belirteçlerin yüksek duyarlıklı C-reaktif protein, interleukin-6 ve interlökin düzeyleri 

gibi, oksidatif stres belirteçleri 8-OHdG düzeyleri ve serum total reaktif oksijen türleri anlamlı 

olarak azaldı. -8. C vitamini grubunda karşılık gelen değişiklik gözlenmedi. Bu işaretleyiciler, camu 

camu kullanımının sona ermesinden sonra 1 ay boyunca arınma safhasında restore edildi. Yazarlar, 

C vitamini içeriği eşdeğer olmasına rağmen, camu camu'nun günlük 1500 mg C vitamini alımından 

daha güçlü antioksidatif ve anti-inflamatuar aktiviteye sahip olduğu sonucuna varmışlardır. Aynı 

zamanda, eşdeğer C vitamini içeriği göz önüne alındığında, camu camu'nun, karotenoidler ve 

antosiyaninlerin bilinen mevcudiyetine ilaveten ve bunlara ek olarak başka antioksidatif maddeler 

içerebileceği sonucuna varmışlardır. Bir başka olasılık, camu camu'nun, potasyum gibi, emilim veya 

boşaltım yoluyla C vitamininin in vivo kullanılabilirliğini arttıran maddeler içermesiydi. 

 

Ellinger ve ark. (2012), karıştırılmış bir açai suyu, Andean böğürtlen ve camu camu'nun plazma 

antioksidanları, plazma antioksidan kapasitesi ve oksidatif stres belirteçleri üzerine bolus 



tüketiminin etkilerini bildirmiştir.Bu randomize kontrollü çapraz geçiş çalışmasında, 12 Sağlıklı 

katılımcılar 400 mL karışımlı meyve suyu veya bir kontrol şeker çözeltisi tüketmişlerdir. 

Çalışmanın birincil son noktası, kandaki toplam antioksidatif kapasitedir; Farklı radikaller ve 

mekanizmalarla (hidrojen veya elektron transferi) çoklu tahliller kullanılmıştır: Trolox Eşdeğer 

Antioksidan Kapasitesi (TEAC) ve Folin-Ciocalteau (FCR). Sonuçlar, plazma antioksidatif 

kapasitesinin parametreleri olarak TWEAC ve FCR'nin, içeceğin, zamanın veya içecek ve zaman 

arasındaki etkileşimlerden etkilenmediğini, bunun da, askorbik asit ve plazmada azaltma 

kapasitesine sahip diğer maddelerdeki belirgin bir artışa rağmen, etkilediğini gösterdi. Karışan 

suyunun Bolus yutulması, sadece plazma askorbik asit ve indirgeme özelliklerine sahip birkaç 

bilinmeyen madde konsantrasyonunu arttırdı. Oksidatif stres belirteçleri azaltmadı. 

 

 

İnsanlarda güvenlik 

 

 

Muhtemelen camu camu içeren bir müstahzarın yutulmasıyla ilişkili olan insanlarda görülen yan 

etkilerin tek yayınlanmış raporu Bertoli ve ark. 45 yaşında bir erkek hasta 2 haftalık pruritus, skleral 

ikter ve koyu idrar öyküsü, ateş ve kusma şikayeti ile başvurdu. Hepatit A, B, C ve E virüsleri için 

testler; Epstein Barr Virüsü; ve sitomegalovirüs viral hepatit ve karaciğer hasarının metabolik veya 

otoimmün vakalarını dışladı. Manyetik rezonans kolanjiografisinde anormallik görülmedi. Bir 

karaciğer biyopsisinde centrilobular hepatosellüler hasar görüldü. Kolestaz kanıtı yoktu. Hiçbir 

nekrotik hepatosit, eozinofili veya epiteloid granülom mevcut değildi. Tanımlanabilir fibrozis yoktu. 

Histolojik bulgular, çok yeni olmayanların ilaç toksisitesi ile uyumluydu. Naranjo ve ark. (1981) 

ters reaksiyon olasılığı ölçeği, akut hepatitin en olası nedeni olarak camu camu önermiştir. 

Karaciğer hasarı belirtileri yavaş yavaş iyileşti ve hasta taburcu edildi. 

 

 

Görüşler 

 
İlk olarak, camu camu'nun antioksidan potansiyeli çeşitli biyokimyasal çalışmalarla iyi bir şekilde 

kurulmuştur. Bu çalışmalar, camu camu'nun beslenme kompozisyonunu ve hastalık önleme ve 

sağlığın teşviki ve geliştirilmesinde fitokimyasalların potansiyel rolünü oluşturmuştur. Bir vakada, 

antosiyaninlerin varlığı, bir dizi hayvan modelinde ve kan basıncı, endotel fonksiyonu ve 

kardiyoaktif koruma ile ilişkili olarak randomize klinik çalışmalarda araştırılmıştır. 

 

İkincisi, öne çıkan bir özellik camu camu meyvesinin çok yönlülüğüdür. Sadece meyve posası değil, 

anti-inflamatuar potansiyel gösteren cilt ve tohum ürünleridir. Antioksidan kapasite, deri ve tohum 

kalıntısından elde edilen undan, hamur veya posa tozundan daha yüksektir. 

 

Üçüncüsü, camu meyve suyunu içeren hayvan çalışmaları, erken evrelerinde antioksidan ve 

antijenotoksik etkilerin yanı sıra birçok ortak durumda ve hastalık durumunda koruyucu etkiler 

hakkında bilgi vermektedir. Sadece düşündürücü olmakla birlikte, anti-inflamatuar etki için kanıtlar 

dışında, insanlarda daha fazla araştırma için çeşitli yollar, camu camu için kanıta dayalı iddiaları 

desteklemeye önem verebilir. Bunlar aşağıdakileri içerir: 

 

1. Camu camu takviyesi için Wistar sıçan modeli tarafından önerilen potansiyel antiobezite eylem. 

Bir çalışma, yağ salgılanmasında, yağ sekresyonunda, insülin düzeylerinde, VLDL'de (çok düşük 

yoğunluklu lipoprotein) bir azalma ve yüksek yoğunluklu lipoproteinde bir artışla ilişkili yağ 

birikiminde azalma olduğunu göstermiştir. Çünkü yazarlar bu sonuçları Diyet lifinin yüksek 

seviyesi ve camu camu'da bulunan fenolik bileşikler, insan deneylerinde bir besin takviyesi olarak 

camu camu ile antiobezite potansiyeli vardır. Yine de, obezitenin kronik sistemik inflamasyona 

bağlı olmasına rağmen, inflamatuar belirteçler için hiçbir değişikliğin bildirilmediğine dikkat 



edilmelidir. 

2. GalN kaynaklı hasarın sıçan modelinin önerdiği karaciğer hasarı üzerindeki potansiyel koruyucu 

etki ve diğer karaciğer hasarı türlerinde camu camu içindeki 1-metilmalat varlığının rolü ve örneğin 

alkol kötüye kullanımı ile bağlantılı karaciğer koruma potansiyeli hepatit. 

3. Tohum ekstraktının bir betulinik asit kaynağı olduğunu ileri süren bir çalışmada bağışıklıkla 

ilişkili hastalığın önlenmesi için potansiyel. 

 

    

Sonunda, camu camu'nun iki insan çalışması son derece düşündürücüdür. Bu çalışmalar 

tasarımlarında ve uygulamalarında farklılık gösterirken, camu camu'nun bir besin takviyesi olarak 

potansiyel katkısına işaret ediyorlar. Inoue ve ark. (2008), sigara içen kişilerde camu camu'nun 

etkisini değerlendirmiş ve hızlandırılmış oksidatif stres durumuna sahip oldukları düşünüldü; 

Ellinger ve meslektaşları (2012), bir meyve suyu kokteyli içinde camu camu birleştiren, sağlıklı 

sigara içmeyenler olarak kabul ettiler. Son çalışmadaki meyve suyu karışımı, oksidatif stres 

belirteçlerini azaltmamış olsa da, bulgular sigara, fiziksel aktivite ve gıda tüketiminden sonra artan 

oksidatif zorluğu olan durumlarda faydalı etkileri engellememektedir. Bu kapsamda Ellinger ve ark. 

(2012) sonuçları Inoue ve ark. Tarafından bildirilenlerle tutarsız değildir. (2008). 

 

Bugüne kadar kanıtlar, camu camu'nun dengeli bir bağışıklık yanıtı ve antioksidan aracılık eden 

anti-inflamatuar süreçleri sürdürmek için uygun bir seçenek olabileceğini düşündürmektedir. Sınırlı 

olmasına rağmen, kanıtlar, camu camu'nun hastalık yönetimindeki rolünün, C vitamini miktarını 

arttırmanın doğal bir yolu olarak benzersiz formülasyonuyla yönlendirilebileceğini göstermektedir. 

Aynı zamanda, hastalar bazen hastalığın yönetiminin zorlu koşullarıyla karşı karşıya kaldıklarında, 

camu Camu, günlük tedavi rejimlerinin yanı sıra alternatif bir farmasötik olmayan seçenek olarak 

bir takviye olarak kolayca yerleştirilebilir. 

 

Yine de, sadece ek olarak değil, hastalık müdahalelerinde muhtemelen daha merkezi bir role sahip 

olarak açıkça camu camu'nun yerini belirlemek önemlidir. Daha ileri çalışmalar dikkate alınmalıdır. 

Buradaki hedefler, camu camu için bir antioksidan olarak ve iltihaplanmaya aracılık etmek ve 

normal iltihap ve bağışıklık fonksiyonunu iyileştirmek için bir besin takviyesi olarak etiketlemeyi 

ve dozlamayı desteklemek olmalıdır. ABD Gıda ve İlaç İdaresi gibi düzenleyici kurumların rolünü 

tanımak, yapılan iddiaların ürünün kanıt tabanına uygun olmasını sağlamak önemlidir. Bu bağlamda 

camu camu, kanıtlanmış biyokimyasal özellikleri ve C vitamini profili ile kanıt temelini oluşturmak 

için iyi bir konuma sahiptir. Özellikle mevcut küçük ölçekli insan çalışmalarında mevcut kanıt 

tabanını güçlendirmek ve alternatif ilaçlara bakan hastalara ve hekimlere daha fazla güven vermek 

için daha fazla çalışmaya kesinlikle ihtiyaç vardır. Buradaki bir olasılık, inflamasyon ve oksidatif 

stresi azaltmada camu camu için önemli bir rol beklentisi olan belirli hastalık durumlarına ve 

hastalık evrelerine yönelik iyi tasarlanmış, küçük ölçekli insan çalışmalarını üstlenmektir. 

 

 

Sonuç 

 
Camu camu için kanıt tabanı, iyi yürütülen hayvan ve insan çalışmalarına dayanmaktadır. Bu 

çalışmaların sonuçları, multimodal, bütüncül hastalık ve sağlık yönetiminde, özellikle inflamatuar 

durumlarla ilgili olarak, camu camu için potansiyel olarak önemli bir role işaret etmektedir. Ek 

olarak, meyvenin kendisi işleme ve sunum için birçok yol sunar. Diyet takviyeleri de dahil olmak 

üzere tüm alternatif tıp ürünlerinde olduğu gibi, kanıt tabanı ne kadar sağlam olursa, ürüne olan 

güven de o kadar büyüktür. Aynı zamanda, belirli tıbbi iddialar desteklenebiliyorsa, dozlama ve yan 

etki potansiyelini içerecek şekilde tüketiciler ürüne daha fazla güveneceklerdir. Camu camu 

örneğinde, açıkça kanıtlanmış olan anti-inflamatuar ve oksidatif kabiliyetini, etki mekanizmasını ve 

çeşitli hastalık durumlarına olan pozitif katkısını daha iyi değerlendirmek için, insan denemelerinde 

özellikle birçok seçenek araştırılabilir. Aynı zamanda, camu camu gibi doğal ürünlerin 



görünürlüğünü arttırmak için sadece yaşlanma değil aynı zamanda inflamatuar ve oksidatif 

koşulların olumsuz etkilerini yaşayan popülasyonlardaki potansiyel faydalarına işaret etmek için 

acil bir ihtiyaç söz konusudur. 
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