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Özet
Literatürde “French Paradox” olarak tanımlanan olgunun ana nedenlerinin başında bölge insanının gündelik
dieti kaynaklı bir stilbene bileşik olan resveratrol alımı gelmektedir. Bitkiler tarafından çeşitli çevresel faktörlere
ve mevsimsel değişikliklere bağlı olarak ikincil bileşikler sınıfında sentezlenmektedir. Bitkilerin savunma
mekanizmalarının bir sonucu olarak sentezlediği resveratrolün muhtemel kaynakları ve bu kaynaklardan
özütlenerek veya bu bitkisel kaynakların işlenmesi sırasında proses koşullarına bağlı olarak son ürüne geçiş
mekanizmaları ve miktarları araştırılmıştır. Yapılan çalışmalar farklı bitki türlerinde yukarıda bahsedilen faktörlere
ve o bitkinin organlarına göre farklı miktarlarda sentezlendiğini göstermiştir. Geniş kapsamda yapılan çalışmalar
bu bileşiğin başta yaşlanma geciktirici etkisi olmak üzere antioksidan, anti kanser, anti kardiyovasküler gibi insan
sağlığı üzerine bir çok etkisinin olduğunu ortaya koymuştur. Sunulan bu çalışmada farklı kaynaklardan elde
edilen potansiyel gıda katkı maddesi resveratrolün tüketici sağlı üzerine etkilerini içeren çalışmaları bir arada
derlenmesine amaçlanmıştır.
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Abstract
Intake of resveratrol, being a stilbene compound from daily diet of regional people in France is at the beginning
of the main causes of the phenomenon defined as “French Paradox” in literature. Resveratrol is synthesized by
plants as a secondary metabolite depending on the varied environmental factors and seasonal changes. Probable
sources of resveratrol synthesized as a result of plant defense system and its extraction from these sources
and/or its yield and transfer mechanism to the last product depending on process conditions during the direct
processing of these plant sources have been investigated. The studies among different plant species displayed
that resveratrol is synthesized at different levels according to the factors mentioned above and the studied part of
those plant materials. Studies at the wide range revealed the potential health beneficial effects of this compound
including firstly anti-aging, and then antioxidant, anti-cancer, anti-cardiovascular and etc. In the current study it
was aimed to present a review of the studies including the influences of resveratrol from different sources as a
potential food additive among human health.
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