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Özet 
Kuşburnu, Rosaceae familyasına ait bir meyvedir. Ülkemizde doğal olarak yetişen 
bu meyve; bitkisel çay, marmelat, nektar üretiminde kullanılmakta, kurutularak ve 
dondurularak değerlendirilmektedir. Halk arasında özellikle kış aylarında soğuk 
algınlığına karşı ilaç olarak kullanılan kuşburnu, doğal antioksidan bileşiklerce 
zengindir. Kuşburnu, yüksek miktarda C vitamini yanında fenolik bileşikler ve 
karotenoidler de içermektedir. Meyvenin rengi karotenoidlerden likopen, β-karoten 
ve ksantofillerden kaynaklanmaktadır. Kuşburnunda bulunan fenolik bileşiklerin 
başında hidroksisinamik asit, kateşin, quercetin, kamferol gelmektedir.  İçerdiği 
antioksidan bileşikler nedeniyle yüksek antioksidan aktiviteye sahip kuşburnunun 
sağlık üzerine önemli olumlu etkileri bilinmektedir. Kuşburnu meyvesi ve 
tohumlarının soğuk algınlığı ve grip benzeri enfeksiyonları, gastrik ülser ve gastrik 
mukoza iltihaplarını önlediği, bağışıklık sistemini güçlendirdiği, artrit, siyatik ve 
diyabete iyi geldiği, diyare gibi intestinal hastalıklar için tonik, ürik asit 
metabolizma bozuklukları ve gut için diüretik olarak etkili olduğu, astrenjan (kan 
durdurucu) özellik taşıdığı bildirilmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, 
kuşburnunun anti-inflamatuar özelliğe sahip olduğu ve osteoartrit hastalarının 
ağrılarını gidermede etkili olduğunu da göstermektedir. Bu derlemede, 
kuşburnunun antioksidan içeriği ve sağlık üzerine etkileri tartışılmıştır. 
Anahtar sözcükler: Kuşburnu, Rosaceae, Sağlık 
 
Giriş 
 
Günümüze kadar yapılan çalışmalar, meyve ve sebzelerde bulunan doğal 
antioksidanların kanser, kalp ve nörodejeneratif hastalıkların gelişiminin 
önlenmesinde önemli rolü olduğunu göstermektedir.  C vitamini, fenolik bileşikler 
ve karotenoidler gibi doğal antioksidanlar reaktif oksijen ve azot türlerine karşı 
önemli koruma sağlayarak insan sağlığı üzerine olumlu etki yapmaktadır (1).  
 
Kuşburnu, ülkemizde doğal olarak yetişen Rosaceae familyasına ait çok yıllık bir 
çalıdır. Taze olgun kuşburnu, terpenoid bileşikler, tokoferoller, karotenoidler ve 
askorbik asitçe zengindir (2). Antioksidan bileşiklerce zengin olan kuşburnu, sağlık 
açısından önemli bir meyvedir.  
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Kuşburnunda Bulunan Antioksidan Bileşikler 
Kuşburnunda bulunan en önemli antioksidan bileşiklerin başında C vitamini 
gelmektedir. L-askorbik asit olarak da bilinen C vitamini deri, bağ ve kıkırdak gibi 
dokulardaki kolajenin onarım ve oluşumunda rol oynar. L-askorbik asit meyvelerde 
yaygın olarak bulunur ve kolayca anti-skorbutik aktiviteye sahip olan 
dehidroaskorbik asite okside olur (3).  Askorbik asit antioksidan, pro-oksidan, 
metal şelatör, indirgen ajan olarak multi-fonksiyonel özelliğe sahiptir (4). 
Kuşburnunun askorbik asit içeriği, klimatik koşullara, meyvenin tipine ve yıllara 
göre farklılık göstermektedir. Ülkemizde yetişen kuşburnu meyvelerinin askorbik 
asit içeriği 6.10-27.12 mg/g arasında değişmektedir (5, 6).   
 
Karotenoidler, yaygın olarak bitkilerde bulunan bir renk maddesidir. Kuşburnunda 
meyvenin rengi β-karoten, likopen ve ksantofillerden kaynaklanır (2). 
Kuşburnunda toplam karotenoid 0.0785 mg/g (k.m.de)-0.18 mg/g arasındadır (1,7). 
Kuşburnunda bulunan major karotenoidler; β-karoten, likopen, β-kriptoksantin, 
rubiksantin, zeaksantin ve luteindir (7). Kuşburnunda 1.28-3.79 mg/100g, kuşburnu 
ürünlerinde 0.41-0.58 mg/100g arasında β-karoten bulunmaktadır (8). Beta-karoten 
A vitaminin ön maddesi olması ve antioksidan özelliğinden dolayı sağlık açısından 
önemlidir (9).  Likopen provitamin A aktivitesi göstermez, ancak antioksidan ve 
serbest radikal giderici etkiye sahiptir. In vitro koşullarda likopen karotenoidler 
arasında en güçlü antioksidandır. Yapılan çalışmalar, likopenin kardiyovasküler 
hastalıklar, deri ve göz sağlığı üzerine etkili olduğunu ve kanseri önleyici etkisi 
bulunduğunu göstermektedir (10). Günlük tüketimde önemli likopen kaynağı 
domates (0.72-20.0 mg/100g) ve ürünleridir (11). Kuşburnu da likopen açısından 
zengin olup toplam likopen içeriği taze meyvede 12.9-35.2 mg/100g; ürünlerinde 
ise 2.3-5.0 mg/100g arasındadır (8). 
 
Kuşburnu doğal antioksidanlardan fenolik bileşiklerce de zengindir. Kuşburnunda 
bulunan fenolik bileşiklerin başında hidroksisinamik asit, kateşin, quercetin, 
kamferol gelmektedir (1).  Bu meyvede toplam fenolikler 8.18-76.26 mg/g (1,12) 
arasında, toplam flavonoidler ise 4.00 mg/g düzeyindedir (12). Fenolik bileşikler 
özellikle flavanoidler anti-inflamatuar, anti-alerjik ve anti-bakteriyel özelliklere 
sahiptir. Flavonoidler antioksidan, serbest radikal giderme ve metallerle şelat 
oluşturma özelliklerinden dolayı sağlık açısından önemli olup, bazı kanser tipleri 
ile kardiyovasküler hastalıkların oluşum riskini azaltmaktadırlar (13). 
 
Kuşburnunun Sağlık Üzerine Etkisi 
Kuşburnu meyvesi ve tohumlarının yorgunluk, soğuk algınlığı ve grip benzeri 
enfeksiyonları, gastrik ülser ve gastrik mukoza iltihaplarını önlediği, bağışıklık 
sistemini güçlendirdiği, artrit, siyatik ve diyabete iyi geldiği, diyare gibi intestinal 
hastalıklar için tonik olarak, ürik asit metabolizma bozuklukları ve gut için diüretik 
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olarak etkili olduğu (14), astrenjan (kanı durdurucu), ağız, diş, baş ve kulak 
ağrılarını tedavi edici özellik taşıdığı bildirilmektedir (15). Anti-inflamatuar 
özelliğe (16) ve siklogenaz enzimlerini inhibe etme yeteneğine sahip olan (17) 
kuşburnu, osteoartrit üzerine de etkilidir (16,17). Günde 45 g kuşburnu tozu 
tüketimi sağlıklı ve osteoartrit hastalarında serum C-reaktif protein ve kreatin 
seviyesini azaltmaktadır (17). Günümüzde, artrit ağrılarının azaltılmasında 
kullanılan ilaçlar bazı hastalarda gastrointestinal sistem üzerine yan etki 
göstermektedir. Bundan dolayı alternatif tedaviler araştırılmaktadır. Çalışmalar, 
kuşburnu meyve ve tohumlarının artrit ağrılarının giderilmesinde etkili olduğunu, 
ancak bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır 
(14,16).  
 
Sonuç 
Günümüzde kanser, kalp hastalıkları gibi reaktif oksijen türlerinin neden olduğu 
birçok hastalık hızla artmaktadır. Bu hastalıkların önlenmesinde gıdaların içerdiği 
doğal antioksidanların rolü büyüktür. Ülkemizde doğal olarak yetişen doğal 
antioksidanlarca zengin kuşburnu ve ürünlerinin tüketimi bazı hastalıkların 
önlenmesi ve geciktirilmesinde yararlı olacaktır.   
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