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Latince adı Momordica charantia L. olan
Cucurbitaceae familyası üyesi, İngilizce
“Bitter melon”, halk arasında da kudret
narı olarak bilinen bitki Afrika, Asya,
Karayipler, Hindistan, Çin Malezya ve Güney Amerika’da tropikal
bölgelerde yetişmektedir [1]. Türkiye’de genellikle Yalova ve Bursa
civarında, Ege Bölgesi’nde yetiştirilmektedir. Kudret narı acayip elması,
mucize elması, papara gibi isimlerde de bilinmektedir [2]. Yapısında
glikozitler, saponinler, alkoloidler, sabit yağlar, triterpenler, karantinler,
proteinler ve steroidler gibi biyolojik olarak etkin kimyasallara sahiptir.
Olgunlaşmamış meyveler vitamin A ve C, beta-karoten, demir, fosfor ve
potasyum bakımından zengindir [1]. ‘’Kudret narı geleneksel olarak mide
rahatsızlıkları için kullanılan bir meyvedir. Ayrıca kandaki glikoz seviyesini
düşürmek için de kullanılmaktadır. Geleneksel tedavi ve koruyucu
hekimlik, meyvelerin yağ özü dahilen peptik ülserlerin neden olduğu mide
şikayetlerini gidermek için oral yolla, yaraların tedavisinde haricen
kullanılır. Son yıllarda M. charantia L.'nin farmakolojik etkileri üzerine
yapılan çalışmalarda antidiyabetik, antilipidemik, antibakteriyel, antiviral
ve antikanser etkilerinin olduğuna yönelik bulgular ortaya çıkarmıştır [3].
İçeriğinde ki “charantine” adlı etken madde sayesinde bu hastalıkların
temelinde yatan sorunlara karşı etkilidir[4]. Kudret narı bitkisinin ülser,
reflü ve gastrite, midede üreyen ve mide asidinin artmasına neden olan
H. pyloriye karşı önleyici etkiye sahip olduğu yapılan çalışmalarla da
görülmüştür [5-6].
Kudret narının geleneksel kullanımında, tadının acılığı ve kokusunun
tüketicinin alımını zorlaştırmasından dolayı, geliştirilen soft jel formu ile
bu sorun aşılarak ciddi bir kullanım kolaylığı sağlanması düşünülmüştür.
Aynı zamanda oksitlenmenin engellenmesi, değerli bileşenlerinin
muhafaza edilmesi amacıyla soft jel teknolojisi ile ürüne
dönüştürülmüştür.
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Son dönemde soft jel ilaç ve gıda
takviyesi olarak etkinliğinin,
kokusunun, tadının muhafaza
edilerek kaplanmış yumuşak jel
kapsüllerinin günümüz popüler
oral dozaj formu, daha fazla
avantaj sağlamaktadır. Mide
rahatsızlıklarında etkin olarak
kullanılan Kudret narı preperatı
meyvelerinin yağ ekstresi
standardize olarak geliştirilen soft
jel formu ile alımından
kaynaklanan sorunu aşarak ciddi
bir kullanım kolaylığı
sağlanmaktadır. Gıda takviyesi
halinde piyasaya sürülmüştür.
Geri bildirim ve satış
sonuçlarından da kayda değer
veriler alınmıştır.
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Metaryal
Metot

Soft jel makinası tam zamanlı olarak
çalışır. Proses aşaması yaklaşık 3 saat
sürer ve kurutulur. Zeytinyağında
mesare-kudret narı soft jelleri
preparatları günümüz modern soft jel
teknolojisi kurallarına uygun olarak
hazırlanarak, ürüne dönüşüp
etiketlenir. Stabilite takipleri ve
Mikrobiyolojik analizleri yapılır.

Giriş ve Amaç
Kudret narı zeytinyağı maseratı geleneksel tedavi kullanımında soft jel
formunda standardize olarak geliştirilen, proses işlemler ile ürün elde
edilmiştir. Bir soft jel, sıvı dolguyu çevreleyen jelatin bazlı bir dış
katmandan oluşan kapsüllere benzer bir oral dozaj şeklidir. Geleneksel
olarak kullanılan kudret narı macun ile soft jel formu karşılaştırıldığında
değerli bileşiklerin korunması, oksitlenmenin ve kokusunun olmaması
gibi üstünlükler sağlamıştır. Özellikle sıvı formlu gıda takviyesi ürünlerin
tüketiminden kaynaklanan zorluklara karşı tat, koku, görünüş anlamında
kolaylık sunmaktadır. Kudret narı macunu dış ortamla teması kesilerek
değerli bileşikleri ve oksitlenme olasılığı engellendiği için etkisi daha
fazladır.

Soft jel kapsül teknolojisinin döner kalıp işleme 
makinası şeması

Metaryal dolum
Kapatılma

kalıp rulosu
jel şeriti

Soft jeller atık jelatin

Olgunlaşan kudret 
narlarnın çekirdekleri 
ayrılarak parçalanır. 

Suyu ayrıştırılan kudret 
narları, 6 ay boyunca 

belirli  oranda 
zeytinyağında mesare

edilir. 

Kudret narı preperatı
meyvelerinin yağ ekstresi 
renk spectlerine bakılarak 

sınıflandılır. 

Kapsül kabuğunun temel 
bileşimi olarak jelatin, su 

kullanılmıştır. Jelatin 
eritme sisteminde tüm 

malzemeleri ısıtılır, eritilir 
ve karıştırılır. 

Bunlar nem / nem, değişken 
sıcaklık / sıcaklık, asitlik, 
mikrobiyolojik anlamda 

kontrolleri yapılıp; gerekli 
testlerden geçirdikten sonra 

üretime alınır. 

Kudretnarı Soft JelKudret narı zeytin yağı maseratı

Sonuç

Yutması kolay ve çekici, yarı saydam bir görünüme sahip – yumuşak
jelatin kapsüller veya soft jeller, çeşitli farmasötik ürünler için en
popüler dozaj formlarından biri haline gelmiştir. İçilebilme kolaylığı
sağladığı için de alımı rahattır. Havayla temas etmemesi mikrobiyolojik
anlamda kontaminasyonu da engellemektedir.
Kullanımı günde 3 kere oral doz şeklindedir.
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