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‹slam Dünyas›nda
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lerin trigliseritleri (sabit ya¤) ve uçucu
ya¤. Uçucu ya¤ verimi %1’in alt›nda-
d›r. ‹çeri¤inde alfa-pinen, sabinen,
beta-fellandren, terpinen-4-ol, beta-
karyofilen, germakren D ve baz›
diterpenler bulunur.

Hay›t meyvesi, kad›nlarda adet
düzenleyici olarak ve adet öncesi
sendromunda (PMS), özellikle
memelerin a¤r›l› olmas› halinde
kullan›l›r. Günde en çok 240 mg
meyve ya da 30-40 mg drog karfl›l›¤›
sulu alkollü ekstresi, a¤›z yoluyla
verilebilir. %50-70’lik etanolde, 1:5
(g/ml) oran›nda haz›rlanan tentürü,
günde 0.15 ila 0.20 ml (günde 35-45
damla) suya damlat›larak içilir.

Hay›t preparatlar›n›n, sabahlar›
aç karn›na tek doz halinde al›nmas›
tavsiye edilir. Tedavi, en az 3 ay sürme-
lidir. Gebelik ve lohusal›k döneminde
kullan›lmas› tavsiye edilmez. Hamile-
li¤in ilk dönemlerinde, luteal faz yet-
mezli¤i tedavisinde hekim kontrolün-

ay›t (Vitex agnus-castus L.), 
ülkemizde Akdeniz ikliminin 
hâkim oldu¤u yörelerde yayg›n

flekilde yetiflir. Ball›babagiller (Lamiaceae)
familyas›na dahil, çoky›ll›k, çal› görü-
nümünde a¤açç›kt›r. Yapraklar› el
biçiminde parçal›; çiçekleri mavimsi
ya da mor renklidir. 3 mm çap›ndaki
sert meyveleri, özel kokulu ve ac›ms›
lezzetlidir.

Hay›t, Homeros’un ‹lyada desta-
n›nda, namus simgesi olarak an›l›r.
Bitkinin Latince ismi, Yunanca’da
“namuslu-iffetli” anlam›na gelen
“agnos-castus” sözcü¤ünden türetil-
mifltir. 1200’lerde yaz›lan Farsça t›p
kitaplar›nda, kad›nlarda isteriyi azal-
t›c› özelli¤i kay›tl›d›r. Orta ça¤da keflifl-
ler taraf›ndan, erkeklerde ve kad›nlar-
da cinsel arzuyu azalt›c› (antiafrodizyak)
olarak kullan›ld›¤› için “keflifl biberi”
ad›yla an›l›r. Hay›t, t›pta çok uzun
zamandan beri kullan›lmaktad›r.

Avrupa Farmakopesi’nde, hay›t
meyvesi (Agni casti fructus) kay›tl›d›r.
Drog, kurutulmufl olgun ve bütün
meyvelerden ibarettir. Meyveler, en
az %0.08 oran›nda “kastisin” adl›
flavonoit içermelidir. Terkibinde
ayr›ca flu bileflikler bulunur: rotun-
difuran (diterpen) (%0.3’e kadar);
aukubin ve agnusit (iridoit glikozitleri)
(%0.2-0.4), penduletin, krizoplenol
D, orientin, homoorientin, luteolin-
7-glikozit, izoviteksin, izoviteksin
ksilozit (flavonoitler); alfa-linolenik,
oleik, stearik, palmitik, linoleik asit-

H

de kullan›labilir. PMS’deki etkileri
klinik deneylerle ispatlanm›flt›r. Hay›t
meyvesinden haz›rlanan ruhsatl›
ilaçlar eczanelerde sat›lmaktad›r.
Meyvelerden haz›rlanan %2-5’lik çay,
ülkemizde idrar art›r›c›, gaz söktürü-
cü ve yat›flt›r›c› olarak kullan›lmakta-
d›r. Diyarbak›r-Siverek’te, do¤um
önleyici olarak kullan›ld›¤›na dair
bilgiler mevcuttur. A¤›zdan al›nan
do¤um kontrol haplar› ve hormon
ilaçlar›yla birlikte kullan›lmaz.
Haloperidol, metoklopramit gibi
dopamin antagonisti ilaçlarla birlikte
de kullan›lmamal›d›r. Meyvelerden
elde edilen uçucu ya¤›n, genel
menopoz sendromlar›n› giderici
etkisine dair yay›nlar mevcuttur.
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Bu yaz›da belirtilen ifadeler, sadece bilgilendirme amaçl› olup
tavsiye niteli¤i tafl›maz. Hastal›kta, tedavinin mutlaka doktor

kontrolünde yap›lmas› gerekti¤i unutulmamal›d›r.

Hay›t
(Vitex agnus-castus L.)
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