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   ETKİ MEKANİZMALARI / ETKİNLİK KANITI 

 
Resveratrol ile ilişkili pek çok etki mekanizması vardır ve bunlar çeşitli çalışmalarda tanımlanmıştır. 

 

- Antioksidan etki: çalışmalar, antioksidan özellikleri sayesinde resveratrolün cildi sellüler stresin zararlı etkilerine karşı korumada etkili olduğunu 

göstermektedir [2]. Lipit peroksidasyonun önlenmesinde %95’lik bir etkinlik göstermiştir. Bu oran E vitamini için %65 ve C vitamini için %37’dir. Aynı 

şekilde 2,1 ve %3 resveratrol UV kaynaklı serbest radikallere karşı keratinositlerin koruyucu etkisini göstermiştir. Resveratrolün antioksidan olan 

idebenona göre (CoQ10 analog) 17 kat daha güçlü olduğu düşünülmektedir. 

Resveratrol ve troloksun (E vitamini analoğunda çözünür) antioksidan aktivitesini karşılaştırmak amacıyla ABTS (TEAC) yöntemine göre 

antioksidanların mavi yeşil renkli ABTS+ radikal katyon oluşumunu azaltma becerisini ölçen bir test kullanılmıştır. Troloks ABTS+ radikaline karşı 

%100 koruma sağlamaktadır. %0,25 ila %2 arasındaki konsantrasyonlarda test edilen Resveratrox (Etat Pur etken maddesi) ve saf resveratrol, 

Troloks’a göre %0.25’ten itibaren %120 daha fazla koruma sağlamıştır. 

 

 

Resveratrol ve resveratrox’un ABTS+ radikaline karşı etkinliği 

   

Bunlarla birlikte, resveratrol hücresel antioksidan enzimleri harekete geçirme ve UVA ışınlarından kaynaklanan oksidatif stresi azaltma becerileri de 

sergilemiştir [3].  

 

 

 

 

Stilbene ailesinden bir polifenol olan resveratrol üzüm ve böğürtlen gibi bazı meyvelerde bulunmaktadır. Şarap içerisinde bol miktarda bulunmaktadır; 

dahası şaraptaki varlığı, ölçülü tüketildiğinde sağlığa faydalı kabul edilmesinin arkasındaki nedenlerden biridir (Anglo-saksonlar bu durumu Fransız 

Paradoksu olarak adlandırır). Bu molekül pek çok araştırmaya konu olmuştur ve kardiyovasküler hastalıklar, diyabet ve sağlıklı beyin fonksiyonu 

üzeindeki faydalı etkileri uzun süredir bilinmektedir.  

 

Resveratrol, piyasadaki bilinen en güçlü antioksidanlar arasında yer alır ve uzun yaşam proteini olarak adlandırılan sirtuin proteinlerinin üretimini 

canlandırma özelliği sayesinde hücrelerin yaşam süresini arttırdığı bilinmektedir. Yüz yaşını geçmiş insanların hücrelerinde bol miktarda bulunan 

sirtuinler yaşlanma karşıtı etken maddelerinin hedefi konumuna gelmiştir. 
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- Resveratrol, tirozinazı engelleyerek cilt pigmentasyonunu düzenler. Tirozinaz’ın L tirozin oksidasyonunu baskılaması sayesinde güçlü bir 

depigmentasyon ajanıdır [4][5][6]. 

 

- Aynı zamanda, cilt hücrelerinde bulunan ve uzun yaşam proteini olan sirtuin (SIRT-1) aktivasyonunu da sağlayarak hücrelerin ömrünü uzatır [1]. Bu 

protein, kopyalanamayan DNA’yı sıkıştırarak hata oranını azaltır ve böylece her hücrenin genomunu korur, sonuç olarak hücre ömrünü uzatmış 

olur. 

 
- Derin dermiste bulunan, cildin bakımını sağlayan tip I kolajen sentezini ve hücre aralarında bulunan, cilt yoğunluğundan sorumlu tip III kolajen 

sentezini artırır. 

 

Bir başka in vivo çalışma da resveratrolün retinol benzeri etkisini kanıtlamıştır. Yerleşik kırışıklıkların sayısını ve derinliğini azaltabilmektedir [1]. 

 

Serbest radikal karşıtı özellikleri, hücre ömrünü uzatma becerisi ve kırışıklıkları hedefleyen etkisiyle %3 oranında resveratrol, iyi bir cilt toleransı 

sağlarken yaşlanma belirtileri ile etkili mücadele için mükemmel bir aday. 

 

 

 UZMANLARIMIZIN GÖRÜŞÜ 
 

Kimyasal bakımdan bu molekül stilbene ve polifenol yapısı ile karakterize edilmektedir ve bu iki sınıfa ait özellikleri göstermektedir: antioksidasyon, radyasyon 

emilimi ve enerji transferi, serbest radikallerin yakalanması, stilbenelerin bilinen özelliklerinden olan reseptör benzerliği ile bitki hormonu işlevi, ve son olarak da 

yakın zamanda yayımlanan bir makalede de doğrulanan tirozinaz üzerindeki potansiyel etkisi. 

Her ne kadar A vitamini gibi önemli dermatolojik etken maddelere göre etkilerinin gücünü tam olarak anlayabilmek için yapılacak daha çok şey olsa da, bu etken 

madde gerçekten kendine özgü çok büyük bir potansiyele sahip.  

Antioksidan aktivite, foto yaşlanmayı önlemek ve hücreleri ani radyasyon hasarına karşı içten korumak için gerekli özelliklere sahip olduğu anlamına gelmektedir. 

Anti inflamatuar profili de bu tür ürünlere yanıt veren pek çok cilt sorununda bulunmaktadır. Bu nedenle rosacea kızarıklıklarında etkisi olması beklenmektedir. 

Hormonal profili hem 5 α-redüktaz üzerinde etkisi olmasını sağlamaktadır hem de aknede ve kronolojik yaşlanma üzerindeki faydalarıyla nükleer ekspresyonda 

da etki göstermektedir. 

 

Son olarak, foto-yaşlanma görülen ciltler ve bu ciltlerdeki pigment bozuklukları bakımından tirozinaz engelleme aktivitesi ilginçtir. Melazma bu tür bir moleküle 

“yanıt verebilir” ama bu alanda yeterince çalışma bulunmamaktadır. 

 

Sonuç olarak, bütün özelliklerini belirlemek henüz çok kolay olmasa da bu etken madde büyük merak uyandırmaktadır. Yayımlanan deneylerde %3’lük bir doz 
belirtilmiştir. Herhangi bir doza bağlı etkisine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Tolerans konusunda herhangi bir problem yaratmamaktadır. Kullanım yöntemine ve 
reseptör bağlama gücüne baktığımızda sistemik hormonal aktivitenin sorun teşkil etmediğini söyleyebiliriz.







    ETKİN DOZ 
 

Tüm yayınlar, bilimsel çalışmalar, standart kullanımlar ve uzmanlarımızın görüşleri doğrultusunda Resveratrol konsantrasyonu %5, yani 390 mg / 100 

mg (58,5 mg/15ml) olarak belirlenmiştir.  
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Bu bilgiler örnek olarak sunulmaktadır, hiçbir şekilde yükümlülük doğuracak şekilde tıbbi bilgi olarak kabul edilmemelidir. Bu bilgiler 
yalnızca kişisel ve özel kullanım için bilgi sağlamak amacıyla kopyalanabilir ve çoğaltılabilir. Farklı amaçlarla bu bilgilerin kopyalanması 
veya çoğaltılması yasaktır ve Fransa Fikri Mülkiyet Kanunu’nun L 122-3 maddesi kapsamında kullanıcı yükümlülüğü doğurmaktadır.  
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