


	Farkl› kemotipleri olan pelinotunda-
ki uçucu ya¤ miktar›, % 0,2-1,5 aras›nda 
de¤iflmektedir. Uçucu ya¤›n ana bileflik-
leri aras›nda “cis-epoksiosimen”, “beta-
tuyon”, “trans-sabinil asetat” ve “cis/ 
trans-krizantenil asetat” say›labilir. Alfa-
tuyon miktar› genelde % 3'ten azd›r. 
Bitkinin ac› tad›, “seskiterpen lakton” 
lardan (% 0,15-0,4) kaynaklan›r. Bunla-
r›n bafll›calar› “absintin”, “artabsin”, 
“matrisin”, “anabsintin” ve “pelenolit” 
lerdir. Drogda ayr›ca, organik asitler 
ile “flavonoit”, “tanen”, az miktarda 
“poliasetilen” ve antimalaryal etkisi olan 
“homoditerpen peroksit”ler bulunur. 
Ayr›ca, atefl düflürücü etki gösteren 
“sterol etilkolestadienol” izole edilmifltir. 	

Özellikle Avrupa'da, eski zamanlar-
dan beri ifltah aç›c› ve tonik olarak pazar-
lanan pelinotu likörleri (Absinth, absent); 
içerdikleri yüksek “tuyon” miktar›ndan 
ötürü zehirlenmelere yol açt›¤›ndan, 
Avrupa'n›n pek çok ülkesinde yasaklan-
m›flt›r. Sürekli kullan›m› “absintizm”e 
neden olan bu likörlerin, zehirlenme 
belirtileri; huzursuzluk, kusma, bafl dön-
mesi ve titremelerle kendini gösterir. 
Afl›r› dozda kullan›m›, fluur kayb› ve ölü-
me yol açar. 	

Dro¤un sulu ekstreleri, nispeten az 
tuyon içerdi¤inden, ço¤unlukla çay ha-
linde tüketilir. Çay›n haz›rlan›fl›nda, 1-
1,5 g (yar›m kahve kafl›¤›) ince k›y›lm›fl 

drog üzerine, yaklafl›k 150 ml kaynar su 
dökülür; on dakika bekletildikten sonra, 
süzülerek kullan›l›r. Günde üç defa içile-
bilir. Çocuklar için uygun doz, eriflkin 
dozunun yar›s›d›r. 	

Anoreksi (afl›r› ifltahs›zl›k) için, ye-
meklerden yar›m ila bir saat önce; ha-
z›ms›zl›k flikayetlerinde ise safra söktürü-
cü (kolagog) etkisinden ötürü, yemek-
lerden sonra ve s›cak içilir. Sürekli ola-
rak, üç-dört haftadan daha uzun süre 
kullan›lmamal›d›r. Mide ve onikipar-
mak ba¤›rsa¤›nda ülser olanlar için sa-
k›ncal›d›r. Hamilelikte ve lohusal›kta, 
kullan›m› tavsiye edilmez. Baflka ilaç-
larla etkileflimi, rapor edilmemifltir. 	

Vazelinde %2 oran›nda eritilen uçu-
cu ya¤, cilde uyguland›¤›nda hassasiyet 
ya da kafl›nt›ya yol açmam›flt›r; farelerde 
ve domuzlarda, fototoksik etki meydana 
getirmemifltir. Drogda ve uçucu ya¤da 
mevcut tuyonlardan da-ha az bulunan 
“alfa-formu” (LD50 87,5 mg/kg fare); 
daha bol bulunan “beta-formu”na 
(LD50 442.4 mg/kg fare) göre daha 
zehirlidir. “Alfa-tuyon”un, “gama-butirik 
asit” (GABA) tip A reseptörün çevrinir 
bir modülatörü oldu¤u; ama h›zla par-
çalan›p at›ld›¤›, nörotoksisitesinin bu 
mekanizmayla olufltu¤u gösterilmifltir. 
Bu nedenlerle, g›da ve içeceklerdeki 
tuyon oranlar› s›k› flekilde denetlenmek-
tedir. Süperkritik karbondioksit ak›flka-
n›yla, tuyon içermeyen pelinotu ekstre-
leri haz›rlanabilmektedir. Günümüzde 
kullan›lan bitkisel ilaçlarda, uçucu ya¤ 
oran› çok düflük oldu¤undan, zararl› 
etki görülmesi az ihtimaldir. Pelinotu 
preparatlar›n›n afl›r› dozunda kusma, 
afl›r› ishal, idrar zorlu¤u, sersemlik hali 
gibi belirtiler görülür; alkollü ekstreleri, 
mutajen etki göstermemifltir. 	

Ülkemizde, “Artemisia” türleri ge-
nellikle “yavflan” ad›yla an›l›r. Halk ara-
s›nda, t›bbi amaçlarla kullan›lan farkl› 
“Artemisia” türleri vard›r. Türkistan'da 
yetiflen horasani (Artemisia cina Berg.) 

türünün çiçek tomurcuklar›, kurt düflü-
rücüdür. Türkiye'de do¤al olarak yeti-
flen kara yavflan (Artemisia campestris L.) 
türünün çiçek durumlar› da horasani 
gibi kurt düflürücüdür. Türkiye'de yetifl-
tirilen tarhun (Artemisia dracunculus L.) 
türünün topraküstü k›s›mlar›, ifltah aç›c› 
ve hazmettiricidir; çeflni olarak da kullan›l›r.	

Türkiye'de do¤al olarak yetiflen pey-
gamber süpürgesi (Artemisia annua L.) 
türünün topraküstü k›s›mlar›, Anadolu' 
da dahilen dizanteri ve vereme karfl›; 
haricen de ç›banlar› iyilefltirmek için 
kullan›l›r. Çin'de ise hem drog hem de 
drogdan elde edilen “artemisinin” adl› 
“seskiterpen lakton”, s›tma hastal›¤›n›n 
tedavisinde; kokulu yavflan (Artemisia 
fragrans Willd.) türünün çiçek durum-
lar› ise ifltah aç›c›, tonik, kurt düflürücü 
olarak ve fleker hastal›¤›n›n tedavisinde 
kullan›l›r. 
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Bu yaz›da belirtilen ifadeler, sadece bilgilendirme 
amaçl›d›r; tavsiye niteli¤i tafl›maz. Hastal›kta, 
tedavinin mutlaka doktor kontrolünde yap›lmas› 
gerekti¤i unutulmamal›d›r.

Pelinotu drogu, Papatyagiller (Compositae / Asteraceae) familyas›na dahil “Artemisia absinthium L.” 
bitkisinin, kurutulmufl topraküstü k›s›mlar›d›r. Avrupa Farmakopesi'nde “Absinthii herba” ad›yla kay›tl› 
olan bu drog, bitkinin kurutulmufl taban yapraklar› ve az yaprakl› çiçek durumlar›ndan ibarettir. Ac› ve keskin 
kokulu olan drogdaki uçucu ya¤ miktar›, en az 2 ml/kg olmal›d›r. Bitki, Türkçe'de “ac› pelin”, “ak pelin”, 
“büyük pelin” adlar›yla da bilinir. D›fl ticaret istatistiklerinde, “vermutotu” ad›yla yer al›r. Etkisi daha zay›f 
bir tür olan ayvadana (Artemisia vulgaris L.); Anadolu'da, pelinotu gibi ve onun kat›flt›r›lmas›nda kullan›l›r.

Pelinotu(Artemisia absinthium L.)
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