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V iburnum opulus (VO), Adoxaceae 

familyasından Viburnum L. cinsi-

ne ait bir bitkidir. Türkiye’de “gila-

bolu, gilaboru, giraboru, kirabolu, frenk üzü-

mü” isimleriyle bilinen endemik bir bitkidir.

VO, Avrupa kıtasındaki doğal habitatlar-

da ve Kuzey Afrika ve Kuzey Asya’nın bazı 

bölgelerinde, Ukrayna ve Rusya’nın orta 

bölgesinde yaygındır. Ülkemizde Kayseri 

ilinde yetişen bu bitkinin çok güçlü te-

rapötik etkileri olmasına rağmen, endemik 

olması nedeniyle maalesef çok geç günde-

me gelmiştir.

VO, tıbbi amaçlar için yaygın olarak kulla-

nılmaktadır. Gilaburu suyu geleneksel ola-

rak öksürük, soğuk algınlığı, tüberküloz, ro-

matizmal ağrılar, ülser, karaciğer hastalığı, 

diyabet ve hipertansiyon, mide ve böbrek 

problemleri, hemoroid gibi rahatsızlıkları 

tedavi etmek için kullanılmaktadır.

Viburnum türleri vitamin C, kuersetin. 

karotenoidler, iridoidler, esansiyel yağ asit-

leri, diterpenoidler, seskiterpenler, kumarin, 

fenolik asit, organik asit içerir ve zengin 

bir klorojenik asit kaynağıdır. Bu metabo-

litlerine bağlı olarak kanıt temelli etkinlik-

leri arasında, antinosiseptif, sitoprotektif, 

gevşetici ve spazmolitik, hepatoprotektif 

ve hipoglisemik, antioksidan, antikolines-

teraz, antienflamatuar ve antikanserojenik 

faydaları bulunmaktadır. Ayrıca Viburnum 

opulus özütünün anti-ürolitik etkileri çeşitli 

Kedilerde, tüm ürolitlerin %68,8’i ve 

%24,2’si sırasıyla kalsiyum oksalat ve struvit-

ten oluşurken, köpeklerde ürolitlerin %43.6’sı 

ve %47’si struvit veya kalsiyum oksalattır. 

Kedi ve köpeklerde ürolitiyazis, günümüzde 

hala araştırılan yaygın bir problemdir.

Alt üriner sistem enfeksiyonlarınde eski-

den hekimin odağı temelde ürolithiazis iken, 

elbette enfeksiyon, komorbid hastalıklar da 

göz önünde tutulmalıdır. Son yıllrda kediler-

de İdiyopatik sistit (FIC) olarak tanımlanan 

durumun çok geniş boyutlu olduğu anla-

şılmıştır. Örneğin, Minnesota Üniversitesi ve 

Ohio Eyalet Üniversitesi’nde yürütülen FIC’li 

kedilerin geniş retrospektif çalışmalarında, 

kedilerde %54 ve %79 FIC tanısı saptanmış-

tır. Etiyolojide psikolojik nedenlerin baskın 

olduğu düşünülen hastalıkta, öncelikle idrar 

çıkışını rahatlatmak, ağrıyı azaltmak ve kon-

foru güçlendirmek gerekmektedir.

Özcan ve ark. (2022) tarafından 50 has-

ta üzerinde yapılan bir çalışmada, kedi ve 

köpeklerde VO’nun kalsiyum okzalat taşları 

üzerinde son derece etkin olduğu, Strüvit 

taşları üzerinde o denli etkin olmamakla 

birlikte, yine hem kedi hem de köpekler-

de idrar çıkışını rahatlattığı, diüretik ve 

spazmotik etki sağladığı, antimikrobiyel, 

antienflamatuar, sitoprotektif ve ağrı kesici 

özellikleriyle klinik durumu çok kısa süre-

de rahatlattığı tespit edilmiştir. Bu çalışma 

kedi ve köpeklerde ürolitiyazis vakalarında 

gerçekleşen ilk çalışma özelliği ile VO’nun 

beşeri hekimlikte kanıtlanan üriner sistem 

etkilerinin, veteriner hekimlik alanında bir 

nevi sağlaması niteliğini de taşımaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü, düşük maliyet ve 

düşük yan etki profilleri nedeniyle gelenek-

sel ilaçların yanı sıra bitkisel ilaçların da kul-

lanılabileceğini önermektedir.

Viburnum opulus L. hastaları konvan-

siyonel terapötiklerin yan etkilerinden ko-

runmayı ve üriner sistem semptomları ile 

distal üreter taşları için alternatif etkili bir te-

davi yöntemi sağlamayı vaat eden potent 

bir fitoterapötiktir. Antioksidan, sitoprotektif, 

antimikrobiyel pek çok etkisi göz önüne 

alındığında, sadece idrar yolu değil, meta-

bolizma temelinde olumlu yaygın etki 

sağlama gücü de göz önüne alındı-

ğında, VO konvansiyonel tedavi 

dahilinde yerini alma po-

tansiyeli sunmaktadır. *

rogenic acid from Viburnum opulus and V. lanta-
na. Chem. Nat. Compd. 43(2): 205-207. 

> Osborne, C. A. Lulich, J. P. Polzin, D. J. San-
derson, S. L. Koehler, L. A. Ulrich, L. K. Bird, K. 
A. Swanson, L. L. Pederson, L. A. and Sudo, S. Z. 
(1999). Analysis of 77,000 canine uroliths: pers-
pectives from the Minnesota Urolith Center. Vet. 
clin. North Am. Small anim. pract. 29(1): 17-38. 

> Özcan, Ü.,Saltan İşcan, G., Küllük, E., Sayıkan, 
B.U., Esin, Ç., Çolak, Z.N., Meral, Y., Dalgın, D. First 
report on the anti-urolıthıatıc activity of viburnum 
opulus on uroliıthiasis/crystalluriıa in dogs and 
cats, 2022, Basımda

> Patel, P. Patel, M. Saralai, M. and Gandhi, T. (2012). 
Antiurolithiatic effects of Solanum xanthocarpum 
fruit extract on ethylene-glycol-induced nephrolithi-
asis in rats. J. young pharm., 4(3): 164-170. 

> Robertson, W. G. Jones, J. S. Heaton, M. A. Ste-
venson, A. E. and Markwell, P. J. (2002). Predicting 
the crystallization potential of urine from cats 
and dogs with respect to calcium oxalate and 
magnesium ammonium phosphate (struvite). J 
Nutr. 132(6 Suppl 2): 1637-1641. 

> Stevenson, A. Hynds, W. and Markwell, P. 
(2003). Effect of dietary moisture and sodium 
content on urine composition and calcium oxa-
late relative supersaturation in healthy miniature 
schnauzers and labrador retrievers. Res. Vet. Sci. 
74(2): 145-151. 

> Ulger, H. Ertekin, T. Karaca, O. Canoz, O. Ni-
sari, M. Unur, E. and Elmalı, F. (2013). Influence of 
gilaburu (Viburnum opulus) juice on 1, 2-dimethy-
lhydrazine (DMH)-induced colon cancer. Toxicol. 
Ind. Health. 29(9): 824-829. 

> Yilmaz, B. S. Çitoğlu, G. S. Altun, M. L. Özbek, 
H. Bayram, İ. Cengiz, N. and Altin, Ç. (2006). Hepa-
toprotective and hypoglycemic activity of Vibur-
num lantana L. Turkish J. Pharm. Sci. 3(3): 151-165. 

YENİÇAĞ

Üriner sistemde 
fitoterapi ile 
çoklu ve güçlü 
etki: Gilaburu 
(Viburnum opulus)
VIBURNUM OPULUS L., ÜRINER SISTEM SEMPTOMLARI ILE DISTAL 
ÜRETER TAŞLARI IÇIN ALTERNATIF ETKILI BIR TEDAVI YÖNTEMI 
SAĞLAMAYI VAAT EDEN POTENT BIR FITOTERAPÖTIKTIR.

çalışmalarla kanıtlanmıştır ve beşeri hekim-

likte ürolitiazis için alternatif iyileştirici ve 

koruyucu bir protokol olarak yerini almıştır.

VO içeriğindeki özellikle klorojenik asit; 

gevşetici, spazmolitik ve antikolinesteraz 

özelliklerinden dolayı idrar yolu taşının ge-

çişini kolaylaştırmaktadır. Ülkemizde gele-

neksel olarak eski tarihlerden itibaren VO 

meyvesinin sıkılmasıyla suyu elde edilir ve 

böbrek taşlarında tedavi için kullanılır. İlhan 

ve ark. sıçanlarda yapay ürolitiazis oluştur-

dukları deneysel çalışmalarında VO’nun 

liyofilize suyunun oksalat düzeyleri ve 

serbest radikal üretimi üzerindeki inhibitör 

etkilerinin neden olduğu diüretik ve antiü-

rolitiyatik özelliklerini ortaya koymuşlardır. 

Bu çalışma ile elde ettikleri sonuçların üre-

ter taşlarının geçişi için VO’nun geleneksel 

kullanımına bilimsel kanıt oluşturabileceği 

sonucuna varmışlardır.

Üriner sistem, özellikle de alt üriner sis-

tem hastalıkları önce kedilerde, daha son-

ra da köpeklerde önemli bir problem teşkil 

etmektedir. Ürolitiyazis, kedilerde %23’e ve 

köpeklerde %20,61’e varan alt üriner sis-

tem hastalıklarından sorumlu olan olduk-

ça yüksek bir insidansa sahiptir. Kedi ve 

köpeklerde dört ana mineral türü vardır; 

ürat, sistin, magnezyum amonyum fosfat 

(struvit) ve kalsiyum. 

— VIBURNUM 
OPULUS’UN IÇERIĞINDEKI 
KLOROJENIK ASIT; 
SPAZMOLITIK VE ANTI-
KOLINESTERAZ ETKIDEN 
DOLAYI TAŞLARIN 
GEÇIŞINI KOLAYLAŞTIRIR.

Viburnum opulus, beşeri 
hekimlikte ürolitiazis için 
iyileştirici ve koruyucu 
olarak çoktan yerini almıştır.


