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ÖZET: Son yıllarda, gıdaların besleyici özelliklerinin yanı sıra sağlık üzerindeki etkilerinin öne çıkması ile beraber fermente ürünlere ilgi artmış durumdadır.
Kombucha, ilgi çeken ürünlerden biri olup, çay ve karbonhidrat kaynağı içeriğinin fermentasyonu ile elde edilen fonksiyonel, probiyo7k bir içecek olarak karşımıza
çıkmaktadır. Çinliler tarazndan "Ölümsüz Sağlık İksiri" olarak bilinen ve yaklaşık 2000 yıl önce Uzak Doğu'da ortaya çıkan Kombucha ile çay yapraklarının farklı
içerikler ile zenginleş7rilmesi sayesinde hem biyoak7f içeriği zenginleşmekte hem de tüke7cilerin beğenisini kazanan lezzetli içecekler geliş7rilmektedir. Market
raﬂarında sıkça rastladığımız ve evlerde de üre7mi gerçekleş7rilen bu probiyo7k özellikteki içecek, pandemi dönemi ile bağışıklık sistemini destekleyici bir takviye
olarak da kabul görmektedir. Fermentasyon ve zenginleş7rilmesinde kullanılan içerikler ile, Kombucha’nın sağlık üzerinde an7mikrobiyel, an7oksidan,
an7kanserojenik, an7enﬂamatuvar, an7diyabe7k ek7leri olduğu belirlenmiş7r. Bu çalışmada, son yıllarda Kombucha yapımında kullanılan içerikler ve bunların sağlık
üzerinde belirlenen etkilerinin derlenmesi amaçlanmışÄr.
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KOMBUCHA,

o Maya ve ase7k asit bakterilerinin simbiyo7k birleşiminin şekerli çayın
fermentasyonu ile elde edilen bir içecek7r
o Kelime olarak Japonca Laminaria japonica adındaki geniş yapraklı bir deniz
yosununu tanımlayan ‘Kombu’ ile çay anlamına gelen ‘Cha’ kelimelerinin
birleşiminden oluşmaktadır
o Kombu çayı, haﬁf tatlı ve asidik yapıya sahip olup dünya çapında tüke7len ve
popülerliği giderek artan fermente bir içecek7r
o Mikroorganizmaların ak7vitesiyle oluşan bu fermente içecek genellikle çeşitli çay
türlerinden (siyah, yeşil, beyaz vb.) veya kahveden meydana gelen sıvı faz ile sıvı
fazın üzerinde oluşan selülozik yapıdaki biyoﬁlm tabakasından meydana gelmektedir
o Selülozik biyoﬁlm tabakası ‘tea fungus’ veya ‘SCOBY’ olarak isimlendirilir
o SCOBY, İngilizce ‘Bakteri ve mayaların simbiyo7k kültürü’ anlamına gelen Symbio7c
Culture of Bacteria and Yeast’’in kısaltmasıdır
o Aerobik fermentasyonda SCOBY gelişimi için gerekli azot kaynağını çay, kahve gibi
substratlar içerdikleri kafein, teoﬁlin gibi bileşikler, karbon kaynağını ise eklenen
şeker (%7-15 oranında) oluşturmaktadır.
o Mayalar, çayın içerdiği karbonhidrat kaynağını invertaz enzimi ile parçalamakta ve
elde e#kleri glikozdan e7l alkol üretmektedir.
o Bakteriler (Acetobacter ve Gluconobacter) ise mayaların üre#kleri e7l alkolden
ase7k asit meydana ge7rmektedir.
o SCOBY içeriğinde Acetobacteraceae familyasına dahil Gram nega7f aerob basiller
(Acetobacter xylinum, A. xylinoides, A. aceC, A. pasteurianus, Bacterium gluconicum
ve Gluconobacter oxydans) ile mayalar (Saccharomyces cerevisiae, S. ludwigii,
Zygosaccharomyces bailii, Z. rouxii, Z. kombuchaensis sp. nov., Schizosaccharomyces
pombe, Torulaspora delbrueckii, BreXanomyces bruxellensis, B. lambicus, B. custerii,
Candida krusei, C. albicans, Kluyveromyces africanus, Pichia membranaefaciens,
Kloeckera apiculata, Torulopsis sp., Dekkera sp.) ve lak7k asit bakterilerinin
(Lactobacillus sp., Lactococcus sp., Leuconostoc sp., Biﬁdobacterium sp.) simbiyo7k
olarak birlikteliği tespit edilmiş7r.
o Kombu çayı üre7mi için hazırlanan içerik; fermentasyon kabı üzeri hava geçişine izin
veren bir bez veya tülbent ile kapaÄlarak, doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak
şekilde, 25°C-28°C sıcaklıkta, 7-12 gün süreyle fermentasyona bırakılır.
o Mikroorganizmalar; çay yaprakları ve zenginleş7rmek için eklenilen diğer bitkisel
materyallerdeki fenolik bileşikleri kullanarak, bağlı formlarından serbest fenolikleri
oluşturmakta, hem son ürünün duyusal özelliklerine katkıda bulunmakta hem de
sağlık üzerinde olumlu etki gösteren fermentasyon ürünleri meydana ge7rmektedir.
o Kombucha içeriğinde:
• Organik Asitler (Ase7k asit, glukonik asit, glukuronik asit, sitrik asit, lak7k asit, malik
asit, tartarik asit, oksalik asit, süksinik asit, puririk asit vb.)
• Suda çözünen vitaminler (C, B1, B2, B3, B6, B12; koenzim olarak),
• Amino asitler,
• Enzimler (İnvertaz, amilaz gibi hidroli7k enzimler)
• Mineral maddeler
• Pigmentler,
• Polifenoller,
• ProbiyoXkler,
• CO2 bulunmaktadır.
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AnXoksidan Etki

Kombucha'nın an7oksidan potansiyeli, çay yapraklarının kimyasal
bileşiminden ileri gelmektedir. Önemli çay polifenollerini epikateşin
(EC), epikateşin gallat (EKG), epigallokateşin (EGC), epigallokateşin
gallat (EKGG), kateşin ve gallokaşinden oluşturmaktadır.
Fermantasyon sırasında üre7len askorbik asit ve diğer organik
asitler an7oksidan kapasitede etkilidir. Fermentasyon ile kompleks
polifenollerin küçük moleküllere parçalanması da an7oksidan
içeriğini arÖrır.

AnXmikrobiyal Etki

Yapısında bulunun organik asitlerin yanısıra, kateşinler bakteri
türlerine karşı hidrojen peroksit oluşturmak, hücre membranının
geçirgenliğini değiş7rmek, DNA, RNA, proteinler ve
polisakkaritlerin sentezini inhibe etmek sure7yle an7mikrobiyal
etki göstermektedir. Fenolik bileşikler ise oksidasyonla
yapraklardaki renk değişiminden sorumlu olan yeni bileşiklere
dönüşmektedir. Kombucha içeriğindeki sodyum glutamat ve
riboz gibi intra selülar maddelerin salınımı ile ve hücre duvarı ile
hücre membranının geçirgenliğini azalÖğı bilinmektedir.

AnXdiyabeXk Etki

Kombucha'nın artan kan şekeri seviyelerini baskılamak için pankreas
ve plazmada a-amilaz ve lipaz ak7vitelerinin inhibe edici bir etkisi
olduğu gösterilmiş7r. Diyabele artan lipaz ak7vitesi, lipid emilimini
uyararak plazmada trigliserit (TG) ve düşük yoğunluklu lipoproteinkolesterol (LDL-C) konsantrasyonlarında arÄşa yol açar. Kombucha
tedavisi, plazmadaki LDL-C ve TG konsantrasyonlarında önemli bir
azalma sağlamaktadır. Kombucha’nın süperoksit dismutaz (SOD),
katalaz (CAT), glutatyon peroksidaz (GSH-Px) ak7vitesi gibi
an7oksidan enzimlerin önemli ölçüde arÖğı belirlenmiş7r.

AnXkanserojen Etki

Kanser hastalığında, tedavi kadar tümör oluşumunu önlemek
de çok önemlidir. Kombucha, farklı kanser türlerini önlemek
için daha az yan etkiye sahip güvenli ve etkili kemopreven7f
ﬁtokimyasallara sahip7r. Polifenoller ve organik asit içeriği bu
potansiyelinin kaynağını oluşturmaktadır. Kombucha, A549 ve
epidermoid karsinom (Hep-2) ve Caco-2 kolorektal kanser
hücrelerine karşı sitotoksik etkiler sergilediği belirlenmiş7r.

Sonuç
Kombucha, çay yapraklarından ileri gelen polifenoller, fermentasyonla üre7len
organik asit ve diğer biyoak7f bileşenlerle sağlık üzerinde önemli etkilere
sahip7r. Tüke7mi günden güne artan bu fermente içecek an7oksidan,
an7mikrobiyal, an7diyabe7k ve an7kanserojen etkileri ile dikkat çekmektedir.

