پروسیانیدینهای هسته انگور
دکتر فراز مجاب

گروه فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

انگــور ( )Grapeگیاهی اســت با نــام علمی
 Vitis viniferaاز خانــواده  .Vitaceaeبــرگ،
میوه و آبمیوه بخشهای دارویی آن را تشــکیل
میدهند .این گیاه بومی جنوب اروپا و غرب آســیا
اســت و امروزه در مناطق معتدل دنیا و در اغلب
نقاط ایران کشــت میشــود .عصــاره دانه انگور
( ،)grape seed extractشامل عصاره دانههاي
ريز انگور قرمز ميباشد.
ترکیبات شیمیایی

عصــا ر ه د ا نــه ا نگــو ر منبعــی ا ز
پروآنتوسيانيدينهای اليگومري کمپلکس OPCs
()oligomeric proanthocyanidin complexes
است ،که گاهي اوقات بهعنوان پروآنتوسيانيدينها
شــناخته میشــوند و يکــی از زيرمجموعههای
فالونویيــدی هســتند .پروآنتوســيانيدينها،
اوليگومرهاي پلي فنلي هستند كه از فالوان ـ  3ـ
اُلها ( )flavan-3-olsو فالوان ـ  4 ،3ـ دياُلها
مشتق ميشوند OPCs .موجود در عصاره دانه انگور

از ديمرها يا تريمرهاي كاتشــين و اپيكاتشين
ساخته شدهاند.
بقیه مواد شــامل فالونوییدهــا ( 5-4درصد)،
تاننها و ترکیبات غیرفالونوییدی (اســتیل بنها)
مانند ِرس ِوراترول و وینی فرینها ،اسیدهای میوهای
(از قبیل اسیدهای تارتریک ،مالیک ،سوکسینیک،
سیتریک و اگزالیک) و مشــتقات فنیل اکریلیک
اسیدها هستند (شکل .)1
اثرات

بررســیهای صورت گرفته نشــان میدهد که
عصاره تهیه شده از دانههای انگور اثر مثبتی علیه
بیکفایتی سیاهرگهای محیطی و عروق واریسی
داشته بهعالوه آنتیاکسیدان هم هست و مصرف
آن برای درمان شکنندگی مویرگها ،اختاللهای
شبکیه همچون رتینوپاتی دیابتی ،ادم ،فشار چشم
و عالیم پیش قاعدگی مفید اســت .بررسیهای
برونتنی و حیوانی بیانگر اثر آنتیاکسیدان ،عروقی،
سیتوتوکسیک ،محافظ شیمیایی و محافظ سلولی
پيدرپي 352
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alpha-Viniferin

Resveratrol

flavan-3-ol

oligomeric proanthocyanidim

شکل  1ـ شاخص تازگی سال 2019

گیاه مذکور هستند .بهعالوه اثر خوب آنتیاکسیدانی
حاصل از مصرف عصــاره دانههای انگور ،ممکن
اســت مانــع از بروز آترواســکلروزیس و ســایر
بیماریهای مزمن دژنراتیو از قبیل سرطان شود .از
سوی دیگر ،مصرف عصاره مزبور ممکن است سبب
تقویت تثبیت کالژن گردد .یافتههای یک مطالعه
برون تنی حاکی از آن است که پروسیانیدینهای
موجود در دانههای انگور ،روبشــگر بســیار مؤثر
رادیکالها است .پروســیانیدینها دارای اثر قابل
توجه و وابسته به مقدار مصرف آنتیلیپوپراکسیدان
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هســتند .بهعالوه آنها قادر هســتند به واسطه
نوعی عمل روبش رادیکال و توسط یک مکانیسم
شالتاســیون موجب محافظت چربیهای موجود
در غشاهای لیپوزومی علیه پراکسیداسیون شوند.
اثر آنتیآترواسکلروزیس

اکسیداسیون  LDLتوسط رادیکالهای آزاد ،آغازگر
بیماری تصلب شــرایین است .پروآنتوسیانیدینها
(انگور) موجب مهار این اکسیداسیون و در نتیجه،
کاهش تصلب شرایین میشــود .همچنین تعداد

دکتر فراز مجاب

سلولهای اکسیدشده در ضایعات آترواسکلروتیک
را کاهش میدهد.
اثر ضدسرطانزایی /ضدتومور

اثر محافظت شیمیایی پروآنتوسیانیدینها شامل
اثر علیه رادیکالهای آزاد و استرس اکسیداتیو است.
در مدلهای حیوانی نیز اثر پیشرونده ضدتوموری
گیــاه را که ناشــی از اثــر قوی آنتیاکســیدانی
پروآنتوسیانیدین هست ،نشان دادهاند.
اثر آنتیاکسیدان

پروآنتوســیانیدینهای موجود در عصاره دانه
انگــور ،قادر به مهار رادیکالهای آزاد اکســیژن
هســتند .این اثر ،وابســته به غلظت اســت .اثر
آنتیاکسیدانی پروآنتوسیانیدینها از ویتامینهای
 Eو  Cقویتر میباشــد ،به این دلیل از ترکیبات
مزبور بــرای درمان اختاللهــای عروق مویینه
استفاده میشود .اثر حفاظتی پروآنتوسیانیدینهای
موجــود در دانه انگــور ،علیه پراکسیداســیون
اســیدهای چرب (دارای چند باند دوگانه) ،توسط
تابش  UV-Cدر یک مطالعه برونتنی هم نشان
دادهاند.
در موشهایــی کــه بــا عصــاره حــاوی
پروآنتوســیانیدینهای موجود در دانه انگور تغذیه
شــده بودند ،کاهشی در میزان تولید تحریک شده
گونههــای اکســیژن در بافتهای مغــز و کبد و
پراکسیداســیون چربی گزارش شد .عصاره مذکور
در مقایســه با ویتامینهای  Eو  Cیا مخلوط آنها
و بتاکاروتن ،عامل بهتری برای روبش رادیکالهای
آزاد و مهار صدمات بافت اکسیداتیو بود.

اثر محافظ قلبی

پلیفنلهای موجــود در انگور دارای اثر متعدد
محافظ قلب میباشند .این اثر نه تنها ناشی از اثر
مثبت مهارکنندگی پلیفنلها روی اکسیداســیون
 LDLاست ،بلکه بهخاطر اثر روی تغییرات مربوط
به جذب کلسترول کبدی ،اثر روی ترشح و تجمع
تریگلیســرید و نیز تغییرات ایجاد شده در فرآیند
تشکیل لیپوپروتیین در پالسما نیز هست .اثر مثبت
محافظ کبدی روی متابولیســم چربی و التهاب در
مدلهای مربوط بــه کارآزماییهای برون تنی و
درون تنی نشان داده شده است.
تثبیت کالژن

مصرف پروســیانیدینها موجب مهار اثر برخی
آنزیمهای پروتئولیتیک (مانند کالژناز و االســتاز)
دخیــل در دژنراســیون اجزای اصلی ســاختاری
ماتریکس برون رگی ،کالژن ،االستین و هیالورونیک
اسید میگردد .بررسیهای برونتنی نشان داده که
پروسیانیدینهای اولیگومری به شکل مؤثری باعث
ایجاد اتصالهای متقاطع در کالژن میشوند.
اثر سیتوتوکسیک

عصــاره دانههای انگور اثر سیتوتوکســیک بر
تعدادی از ســلولهای سرطانی دارد.عصاره مزبور
روی موتاسیون ژنهای دخیل در تشکیل آدنومای
روده ،اثر حفاظت شیمیایی دارد .در موشهایی که
با این عصارههای تغذیه شده بودند ،تعداد تومورها
بهطور معنیداری کاهش یافت و بهطور میانگین از
 78/3در گروه شاهد به  43/5در موشهای گروه
عصاره تقلیل یافت .تعداد پولیپهای کوچک نیز در
پيدرپي 352
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موشهای مصرفکننده عصاره کاهش معنیداری
یافت.
اثر محافظ سلولی

عصاره هســته انگور بهطور بــرون تنی ممکن
است موجب بهبود اثر سمی ناشی از عوامل شیمی
درمانی شود .این فرآیند از طریف حفاظت سلولها
در برابر صدمههای ناشی از پرتو اعمال میگردد.
بهعالوه مصرف این عصاره ممکن اســت موجب
کاهش صدمههای  DNAکبدی ناشی از مصرف
اســتامینوفن و مرگ سلولی آپوپتیک شود و روی
بیان ژن نیز اثر گذارد .مصرف عصاره تهیه شده از
دانه این گیاه موجب مهار صدمات مخاطی موجود
در معده موش شده اســت (جراحات مزبور ناشی
از تجویز اتانول حاوی  Hclبه موش بوده است).
اثر روی رشد مو

پروآنتوســیانینهای هسته انگور باعث افزایش
ازدیاد ســلولهای فولیکول مو میشوند ،بهعالوه
در چرخه ســلولی مو ،موجــب تغییر چرخه از فاز
تلوژن به آناژن میشوند .منومرهای اپیکاتشینی
و کاتشینی موجود در عصاره مزبور تا حدی موجب
پلیمریزاسیون مسبب رشد مو میگردند.
اثر محافظ کبدی

مطالعهها نشان میدهد که پروآنتوسیانیدینهای
موجود در این گیاه باعث کاهش معنیدار آسیبهای
 DNAکبدی (القا شــده توسط اســتامینوفن) و
نیز کاهش مرگ ســلولی نکروتیــک و آپوپتیک
سلولهای کبدی میشوند.

16

رازی سال سیام  .شماره  . 4تیـــر 98

پيدرپي 352
33402

اثر ضدایسکمی

پروسیانیدینها با روبش گونههای واکنشدهنده
اکسیژن ،آسیبهای ایجاد شده در رگهای مویینه
را از بیــن میبرند .همچنین بهصورت وابســته به
مقدار مصرف ،موجب کاهش انقباض بطنی و بهبود
فعالیت مکانیکی قلبی میگردند.
فشار چشم

مصرف عصاره هسته انگور ممکن است موجب
افزایش تحمل در برابر نور خیرهکننده ،بهبود دید
هنگام وجود نور مســتقیم ،بهبود دید شبانه و نیز
کاهش فشار چشم شود .به منظور ارزیابی اثر عصاره
هســته این گیاه روی فشار چشم ،یک کارآزمایی
دوســوکور روی  75بیمار و به مدت  90روز انجام
شــد .افراد تحت درمان دچار فشار چشم بودند و
بیماری آنها ناشــی ازکارکردن روبهروی صفحه
کامپیوتر بود .یافتهها حاکی از آن است که مصرف
روزانه  300میلیگرم عصاره فوق ،عالیم عینی و
فردی ناشــی از فشار چشــم را بهطور معنیداری
بهبود میبخشد.
اثر روی عالیم پیش قاعدگی

مصرف عصاره هسته انگور ممکن است موجب
بهبود عالیم پیش قاعدگی گردد .مصرف همزمان
آن بــا هورمونها احتما ًال باعــث کاهش برخی
عوارض ناشی از هورمون درمانی در زنان میشود.
اثر عروقی

پلیمرهای فنلــی موجود در هســته انگور در
مطالعههای برون تنی روی تونیسیته عروق مؤثر
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بوده و این اثر احتما ًال با اثر آنتیاکسیدانی مرتبط
نیســت .مصرف این عصاره موجب کاهش تعداد
پالکهای چربی در عــروق خرگوشهای تغذیه
شــده با رژیم ُپرکلســترول گردید .در این بررسی
 8هفتهای ،پالکهای چربــی در آئورت افزایش
نیافت ولی در ســایر حیوانات تحت بررسی چنین
افزایشی دیده شد.
از ســوی دیگر ،عصاره هســته انگور در برابر
صدمههای ناشی از رادیکال آزاد ،اثر حفاظتی دارد،
بهعالوه دارای اثر آنتیاکسیدان قوی و اثر روبشگر
رادیکالهای آزاد هم هست .ترکیب مذکور مانع از
تجزیه آنزیمی کالژن توسط آنزیمهای ترشح شده
از گلبولهای سفید هنگام التهاب و نیز آنزیمهای
میکروبی طی عفونت میشود.
پروســیانیدینهای جدا شده از دانه انگور باعث
تثبیت دیواره مویرگها شده و مانع افزایشپذیری
ایــن دیوارههــا و در نتیجه مهار ادم میشــوند.
پروســیانیدین هایاولیگومری باعث کاهش تولید
بیش از حد هیالورونان بهدنبال آسیب دیوارههای
وریدی بهویژه طی ادمهای لنفاتیک ســیاهرگی
میگردند .پروسیانیدینهای اولیگومری با فیبرهای
کالژن پیونــد متقاطع ایجاد کــرده و پیوندهای
متقاطع طبیعی را (که در ماتریکس کالژنی بافت
همبنــد عروق وجود دارند) ،تقویت میکند و بدین
ترتیب باعث تثبیت دیواره مویرگها و مانع افزایش
نفوذپذیری و در نتیجه مهار ادم میشوند.
پروسیانیدین هایاولیگومری موجب کاهش تولید
بیش از حد هیالورونان بــا دیوارههای پاتولوژیک
وریدی بهویژه ادم لنفاتیک سیاهرگی میگردند .اثر
عروقی پروسیانیدینها تأثیر مثبتی روی رتینوپاتی

افراد دیابتی ،دید شبانه و فشار چشم دارد.
پــس بهطــور خالصــه تصــور میشــود كه
پروآنتوسيانيدينهای دانه انگور:
 راديكالهــاي آزاد ،شــامل گروههــاي
هيدروكسيل و پراكسيدهای ليپيدیرا خنثي كنند،
پراكسيداسيون ليپيدی را متوقف ساخته و غشاي
سلولي را تثبيت نمايند.
 به وسيله تثبيت اثر  1ـ آنتيتريپسين تخريب
كالژن را مهــار میکنند ،يعنی فعاليت آنزيمهاي
تخريبكننده مثل االســتين ( )elastinو اســيد
هيالورونيك را مهار مينمايند (بهنظر ميرسد كه
از تراوش مايع از طريق تســهيل عبور سلولهاي
قرمز خوني از مويرگها جلوگيري میکنند).
 آزادسازي واسطههاي التهابي ،مثل هيستامين
و پروستاگالندينها را مهار مینمايند.
 تجمع پالكتي را مهار میكنند.
کارآزماییهای بالینی

سفتی پستان

در یــک کارآزمایی بالینی تصادفی دوســوکور
تحــت کنترل با دارونما روی  66بیمار ،اثر عصاره
حاوی پروآنتوســیانیدین هســته انگور ،در درمان
سفتی پستان (محکمشدگی بافت) این افراد پس
از پرتودرمانی ،مورد بررسی قرار گرفت .این بیماران
به منظور درمان مراحل اولیه ســرطان پستان ،در
معرض مقدار مصرف باالی پرتودرمانی قرار گرفته
بودند .آنها که دچار ســفتی متوسط تا قابل توجه
پستان حداقل  10/8سال پس از زمان پرتودرمانی
بودند ،بهطور تصادفی به دوگروه تفکیک شــده و
به آنها  100میلیگرم عصاره یا دارونما داده شــد
پيدرپي 352
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( 6ماه روزی ســه بار) .نتیجــه آنکه هیچ تفاوت
معنیداری بین این دو گروه از نظر ارزیابی موضعی
سختی بافت یا ظاهر پستان یا خود ارزیابی بیماران
در زمینه سفتی پســتان ،درد یا حساس شدن آن
مشاهده نگردید.
بیماری سرخرگ کرونر

نتایج بهدســت آمده از یک کارآزمایی متقاطع
یک سوکور با استفاده از پودر لئوفیلیزه پلیفنلهای
انگور ،نشان داده که این فرآورده ،نوعی اثر محافظ
شاخص و کلیدی بر قلب زنان (یائسه و غیریائسه)
دارد .در این کارآزمایی 20 ،زن بهطور تصادفی به دو
گروه تفکیک شدند و به مدت  4هفته به آنها پودر
مذکور یا دارونما داده شد .سپس ،بعد از گذشت یک
دوره  3هفتهای شستشو ،افراد به مدت  4هفته دیگر
به شــکل متقاطع تحت درمان قرار گرفتند .نتایج
حاصل ،حاکی از بروز برخی اثر مثبت روی چربی
پالسما و کاهش آن تا  15درصد در زنان پیش از
یائســگی و تا  6درصد در زنان یائسه بود .میزان
کلسترول  LDLپالسما و آپولیپوپروتئینهای  Bو
 Eهم بهطور معنیداری کاهش پیدا کرد .استرس
اکسیداتیو کل بدن و نشانگرهای التهاب نیز کاهش
معنیداری یافت.
اثر آنتیاکسیدان

در یــک کارآزمایی دوســوکور تحت کنترل با
دارونمــا که روی  20داوطلب جوان انجام شــد،
اثر آنتیاکسیدانی پروســیانیدینهای اولیگومری
(بهصورت فیتوزوم) بررســی شــد .به افراد تحت
بررســی به مــدت  5روز  2کپســول حاوی 300
میلیگرم دارو یا دارونما داده شد .یافتههای حاصل
از این کارآزمایی نشان میدهد که با آنکه فیتوزوم
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مذکور ،هیچ اثری بر مقــدار ویتامینهای  Cو
سرم نداشــت ولی موجب افزایش قابل توجه اثر
آنتیاکسیدان تام سرم گردید.

E

مصرف انرژی

در یــک کارآزمایــی بالینی متقاطــع تصادفی
دوسوکور تحت کنترل با دارونما ،که با استفاده از
عصاره هسته انگور روی  51فرد با وزن طبیعی یا
دارای اضافه وزن انجام شد ،معلوم شد که استفاده
از عصــاره مزبور ،در کاهش مصــرف انرژی 24
ســاعته برخی افراد مؤثر است .در کل افراد تحت
بررســی هیچ تفاوتی بین دو گــروه از نظر میزان
مصرف انرژی  24ســاعته مشاهده نشد .مصرف
این عصاره هیچ تأثیری روی ســیری ،خلق و خو،
یا تحملپذیری افراد تحت درمان نداشت.
ادم

اثربخشی عصاره هسته انگور در یک کارآزمایی
روی تعدادی زن مبتال به ادم پیش قاعدگی ارزیابی
گردیــد .این کارآزمایی چند مرکزی باز روی 165
زن  18تا  50ســاله انجام شــد .به هریک از افراد
شرکتکننده در این پژوهش از روز  14تا  28دوره
قاعدگی روزانه  4قرص عصاره هسته انگور (و در
مجموع برای  4دوره) تجویز شد .نتایج بیانگر آن
اســت که در  60/8درصد موارد و پس از  2دوره
درمــان و همچنین در  78/8درصد موارد و پس از
 4دوره درمان ،عالیم مربوط به پستان ،تورم شکم،
دردهای لگن خاصره ،نوسانهای وزن و مشکالت
سیاهرگ پاها بهبود یافت یا از بین رفت.
از ســوی دیگر ،نتایج حاصل از یک کارآزمایی
دیگر (بهصورت دوسوکور ،تحت کنترل با دارونما)
حاکی از آن است که پروسیانیدینهای اولیگومری

دکتر فراز مجاب

موجود در هسته انگور ،در مقایسه با دارونما ،دارای
اثــر محافظتی علیه ادم ناشــی از اعمال جراحی
میباشــند .در این کارآزمایی به  22بیمار زن که
عمل جراحی روی چیــن و چروک صورت انجام
داده بودند 5 ،روز قبل و  2تا  6روز بعد از جراحی،
روزانه  300میلیگرم عصاره مذکور یا دارونما تجویز
شد .مهمترین معیار سنجش اثربخشی گیاه ،کاهش
پیشگیرانه ادم صورت ،پس از جراحی بود .بر اساس
یافتهها مشخص شــد که مصرف این عصاره در
مقایسه با دارونما به شکل معنیداری باعث کاهش
تورم صورت پس از جراحی میشود.
التهاب لوزالمعده

یافتههــای حاصل از یــک کارآزمایی روی 3
بیمار دچار التهاب مزمن لوزالمعده (بهدلیل مصرف
بیرویه الکل) حاکی از آن اســت که این عصاره
موجب کاهش شدت و تعداد بروز دردهای شکمی
و اســتفراغ در یک بیمار گردید .مصرف خوراکی
 200میلیگرم عصاره در روز موجب تسکین برخی
عالیم شد ولی مصرف  300میلیگرم در روز عالیم
را وخیمتــر کرد .بهنظر میآید مصرف این عصاره
احتما ًال در کنترل التهــاب لوزالمعده یا عودکننده
مفید است.
نارسایی عروق محیطی

در یک کارآزمایی روی  4729بیمار ،اثر عصاره
هسته انگور در درمان بیکفایتی وریدی و عالیم
ناشی از مصرف مکملهای هورمونی بررسی شد.
در این کارآزمایی  150میلیگرم از این عصاره ،دو
بار در روز تجویــز میگردید .بیکفایتی وریدهای
محیطــی  45و  90روز پــس از شــروع درمان
ارزیابی میگردید .معیار اثربخشی بر اساس عالیم

کرامپهای شــبانه ،مورمور شدن ،احساس گرما،
ســیانوز و ادم سنجیده میشد .نتایج بهدست آمده
حاکی از کاهش احساس سنگینی در پاها به میزان
 57درصــد پــس از  45روز و  89/4درصد پس از
 90روز بود .بهعالوه ،مصرف عصاره مزبور موجب
بهبود عالیم بیمــاری به میزان  66درصد پس از
 45روز و  38تا  79درصد پس از  90روز گردید.
بهبود دید

کاهش تحمل نســبت به نورهای خیرهکننده و
تغییر در قدرت بینایی ،ناشی از عوارض پاتولوژی
شــبکیهای مرتبط با افزایش سن ،خستگی و فشار
میباشــد .در یک کارآزمایی کــه روی  100نفر
انجام شد ،اثر پروسیانیدینهای اولیگومری (موجود
در هســته انگور) روی دید در نور اندک و چرخه
قرنیهای ـ شبکیهای بررسی شد .در این کارآزمایی
از قرصهای  50میلیگرم ترکیب فوق روزانه  4بار
و به مدت  5هفته استفاده گردید .یافتهها حاکی از
بهبود معنیدار تطابق بینایی در نور کم بود.
در مجموع اســتفاده از عصاره دانه انگور بيشتر
بهعنوان يك آنتياكســيدان بــراي جلوگيري از
بيماري كرونري قلب و سکته و تقويت مويرگهاي
شــکننده و بهبود جريان خون ترويج ميشود .اين
ماده براي درمان موارد مربوط به عملکرد ضعيف
عروق مثل ديابت شــيرين ،وريدهاي واريســي،
ضعف جنســي و مورمور شدن دست و پاها توصيه
ميگردد .البته ،گزارش شــده كــه اين ماده براي
درمــان حالتهای التهابي ،وريدهاي واريســي و
سرطان هم مفيد است .هم چنين پيشنهاد شده كه
براي كمك به جلوگيري از تخريب و دژنراســيون
ماكوالر و كاتاراكت مفيد است.
پيدرپي 352
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پروسیانیدینهای هسته انگور

نتيجهگيري

مدارك اوليه پيشــنهاد ميكنند كه عصاره دانه
انگور ممكن اســت مقدار ليپيد را كاهش و عالیم
بيكفايتي وريدي و مقاومت مويرگي را بهبود دهد.
بــا اين حال ،هيچ مطالعهاي با كنترل خوب وجود
ندارد و مدرك مربوط به اثر اين ماده در حال تهيه
بوده و هنوز تكميل نشده است.
آب انگور قرمز هم بهواســطه داشتن ترکیبات
فالونوییــدی اثر مفیدی روی قلــب دارد .گرچه
شواهد بالینی برای حمایت از این ادعا وجود ندارد.
موارد مصرف (تأیید نشده)

در طب سنتی و گیاهی از فرآوردههای این گیاه
در درمان بیماریهای عروقی و اختاللهای مرتبط
با گردش خون استفاده میشود.
عوارض و هشدارها

تاکنون هیچ عارضهای از مصرف بهجای مقادیر
درمانی این گیاه شناســایی نشــده ،گو این که در
آزمایشهای حیوانی موجب مهار قابل برگشــت
آنزیمهای رودهای (مانند دیپپتیدیل پپتیداز و )...
شده است.
تداخلهای دارویی

هيچ گزارشــي موجود نيســت ،ولي در تئوري،
تمايل به خونريزي ممكن اســت به ضدانعقادها،
آسپيرين و داروهای ضدپالكتی افزايش يابد.
احتياطها /منع مصرفها

هيــچ مورد منع مصرفي شــناخته نشــده ،ولی
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احتياطها و منع مصرفها بر اساس اثر فارماكولوژيك
بالقوة  OPCsاست (مثل اين مورد كه اين ماده تجمع
پالكتي را مهار ميكند)،اين ماده بايد در افراد با سابقه
خونريزي يا اختاللهای خون با احتياط مصرف شود.
بهتر است كه مصرف اين ماده از  14روز قبل از هر
جراحي ،از جمله جراحي دندان قطع گردد.
بارداري و شيردهي

هيچ مشكلي گزارش نشــده ،ولي مطالعههای
كافي براي تضميــن بيخطری عصاره دانه انگور
در بارداري و شيردهي وجود ندارد.
مقدار مصرف

عصاره دانه انگور در اشكال قرص و كپسول در
دسترس است .مكملها بايد براي داشتن 92 - 95
درصد پروآنتوسيانيدين يا  ،OPCsاستاندارد شده (و
برچســب داشته) باشند .مقدار مصرف ثابت نشده،
ولي مقادیر مصرف  100-300ميلیگرم در روز در
مطالعهها استفاده شده است.
از عصاره هسته انگور بهعنوان پیشگیری به میزان
روزانه  50میلیگرم استفاده میشود .مقدار مصرف آن
جهت درمان روزانه  150تا  600میلیگرم است که
در مقادیر مصرف منقسم مصرف میگردد.
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