
Türkiye'nin Gevenleri 2 
Yer geveni (Astragalus geocyamus)
Tuz geveni (Astragalus ovalis)
Su¤la geveni (Astragalus yilmazii)
Zara geveni (Astragalus zaraensis) 
Civcivotu (Astragalus vulneraria)
Tüylü geven (Astragalus hirsutus)
Taflp›nar geveni (Astragalus victoriae)
Kediçoma¤› (Astragalus schizopterus) 
Çank›r› geveni (Astragalus germanicopolitanus) 
Zirve geveni (Astragalus stenosemioidess)

NGBB
3. Do¤a fienli¤i

Balkondaki
Bahçeniz

NGBB
Yaz mevsimlikleri

“Bahç›van Çocuklar” ve
Hasat fienli¤i

NGBB'N‹N E⁄‹T‹M KONUKLARI 
Kahramanmarafl grubu

DÜNYA OYUN OYNAMA GÜNÜ 
“Her yerde her mekânda oyun!"

NGBB Faydal› Bitkiler Projesi

Sar›msak
(Allium sativum)

NGBB'DE YEN‹ UYGULAMALAR

“Kardefl Bitkiler"



	Nergisgiller (Amaryllidaceae) fa-
milyas›ndan, tar›m› yap›lan sar›msak 
(Allium sativum L.) bitkisinin so¤an-
lar› ve sekonder so¤anlar› (diflleri), 
hem g›da hem de drog olarak kulla-
n›l›r. Diflleri kabu¤undan ayr›ld›ktan 
sonra tüketilir. Avrupa Farmakope-
si'nde, “Kurutulmufl Sar›msak Tozu” 
(Allii sativi bulbi pulvis) kay›tl›d›r 
ve en az % 0,45 allisin içermelidir. 
Amerikan Farmakopesi (USP)'ne göre, 
sar›msak tozunun içeri¤i en az % 
0,03 alliin olmal›d›r. Dünya Sa¤l›k 
Örgütü (WHO), Avrupa Bilimsel Fito-
terapi Kooperatifi (ESCOP), ‹ngiliz 
T›bbi Bitkisel Farmakopesi (BHP) de 
sar›msak monograflar› yay›nlam›flt›r. 	

Dünya sar›msak üretimi, 2010 
y›l› verilerine göre 17,6 milyon ton-
dur. Çin 13,7 milyon ton ile bafl› çe-
kerken, Hindistan 834.000 tonluk üre-
timiyle ikinci s›radad›r. 	

Karakteristik koku ve lezzetiyle 
sar›msak, hemen hemen tüm ülke-
lerin mutfa¤› için vazgeçilmez çeflni-
lerden biridir. T›bbi kullan›m›, yedibin 
y›ld›r bilinmektedir. Kökeni Orta As-

ya'd›r ve oradan tüm dünyaya yay›l-
m›flt›r. Kadim Çin, Hint, Yunan, M›s›r 
t›bb›nda kullan›m›na dair kay›tlar 
mevcuttur. M›s›r Firavunu Tutanka-
mon'un mezar›nda, alt›n ve mücev-
herler yan›nda alt› bafl sar›msak bu-
lunmufltur. Eber papirüsü de sar›m-
saktan bahseder. 	

Aristo, sar›msa¤›n tonik özellik-
lerini övmüfl; Hipokrat, enfeksiyonlu 
olanlar dahil pek çok hastal›kta kul-
lan›ld›¤›ndan bahsetmifl; Dioskorides 
ise damarlar› temizleme özelli¤inden 
dolay› kullan›m›n› önermifltir. Orta 
Ça¤ Avrupas›'nda, kara veba (h›yar-
c›kl› veba) hastal›¤›na karfl› kullan›l-
m›flt›r. Birinci Dünya Savafl›'nda ya-
ralanan Rus askerlerine, enfeksiyona 
karfl› yaralar›na ezilmifl sar›msak bas-
malar› önerilmifltir. 	

Sar›msak ve preparatlar›, kalp-
damar sistemi üzerindeki lipit, tan-
siyon ve kan flekeri düflürücü etkileri; 
fibrinolitik etkileri; antibakteriyal, 
antifungal, antiprotozoal, antioksidan 
ve immünolojik etkilerinden dolay› 
kullan›lmaktad›r. Sar›msak ve prepa-
ratlar› ile çok say›da epidemiyolojik 
(>9) ve klinik (>140) çal›flma yap›lm›flt›r. 	

Klinik çal›flmalar›n ço¤unda, % 
1,3/0,6 alliin/allicin miktar›na göre 
standardize edilmifl sar›msak tozu 
tabletleri kullan›lm›flt›r. Serum total 
kolesterol seviyeleri üzerine yap›lm›fl 
klinik çal›flmalar› irdeleyen iki meta-	

analize göre; sar›msak tozunun, 	
   g›da takviyesi olarak 1-3 ay 	
     süreyle verilmesi (100 mg 		

   tablet, günde 600-900 mg) 	
       sonucunda, serumdaki to-		

   tal kolesterol seviyesinde 		
    ortalama % 9-12; trigli-		
   serit seviyesinde ise % 8-		
 24 azalma görülmüfltür. 	

Olumlu ve olumsuz sonuçlar 
veren klinik deneylerin tümü, hem

metodoloji hem de preparat›n flekli 
veya kullan›m süresi yönünden tenkit 
edilmifltir. Ancak, genel olarak sar›m-
sak preparatlar›n›n, serum total koles-
terol seviyelerini ve LDL (kötü) koles-
terolü, plaseboya nazaran düflürdü¤ü 
kabul görmektedir. 	

Sar›msakta bulunan bafll›ca kim-
yasallar, karakteristik kokusunu veren 
tiyosülfinatlard›r (örne¤in, allisin). 
Allisin bilefli¤inin, sar›msa¤›n anti-
mikrobiyal, kolesterol düflürücü, anti-
trombotik ve antioksidan etkilerinden 
sorumlu oldu¤u öne sürülmüfltür. 	

Kesilmemifl sar›msakta % 0,1 
oran›nda bulunan ve koku içermeyen 
alliin isimli bileflik, sar›msa¤›n kesil-
mesi, ezilmesi veya zedelenmesi ha-
linde, allinaz enziminin etkisiyle ko-
kulu allisine dönüflür. Tiyosülfinatlar›n 
serbest radikal süpürücü, lipit perok-
sidasyon önleyici, trombosit kümelefl-
mesini engelleyici, fibrinolizi art›r›c›, 
serum kolesterol ve lipit seviyelerini 
düflürücü etkileri gösterilmifltir. 	

Sar›msak difllerinin kimyasal içe-
ri¤i flöyledir: % 65 su, % 28 karbohid-
rat (özellikle fruktanlar), % 2,3 organik 
kükürtlü bileflikler, % 2 protein (bafll›ca 
alliinaz), % 1,5 lif, % 1,2 serbest amino 
asitler (bafll›ca arginin); ayr›ca az mik-
tarda lipit (% 0,15), fitik asit (% 0,08), 
saponinler (% 0,07), beta-sitosterol 
(% 0,0015) içerir. Vitamin ve mineral 
içeri¤i önemsiz seviyededir. 	

Sar›msakta bulunan bafll›ca 
organik kükürt bileflikleri: S-(+)-
alkil-L-sistein sülfoksitler (alliin [% 
1], methiin [% 0,12], izoalliin [% 
0,06] ve sikloalliin [% 0,1]); g-L-
glutamil-S-alkil-L-sisteinler (g-
glutamil-S- trans-1-propenilsistein 
[% 0,6]); g-glutamil-S-allilsistein [% 
0,4]. Sar›msa¤›n ezilmesiyle enzima-
tik olarak, 1 mg alliinden 0,458 mg 
allisin meydana gelir. Ayr›ca allilsülfit,
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ajoen, vinilditiin bileflikleri oluflur. 	
Dövülmüfl sar›msaktan distilas-

yon sonucu, % 0,2-0,5 verimle elde 
edilen sar›msak uçucu ya¤›n›n (esans) 
ana bileflikleri flunlard›r; diallilsülfit 
(DAS), diallildisülfit (DADS), dialliltri-
sülfit, allilmetildisülfit, allilmetiltri-
sülfit, 2-vinil-1,3-ditiin, 3-vinil-1,2-
ditiin, (E, Z)-ajoen. 	

Tunceli'de yabani olarak yetiflen 
endemik tunceli sar›msa¤› (Allium 
tuncelianum [Kollmann] Özhatay, 
B.Mathew & fiiraneci)'n›n dövülmüfl 
difllerinden, % 0,25 verimle elde edi-
len uçucu ya¤›n ana bileflikleri flun-
lard›r; diallildisülfit (% 53,8), dialliltri-
sülfit (% 26,2), allilmetiltrisülfit (% 
5,9), allilmetildisülfit (% 5,2) olarak 
belirlenmifltir. 	

Alman E Komisyonu sar›msa¤›n 
antibakteriyal, antimikotik, lipit düflü-
rücü, trombosit kümeleflmesini önle-
yici, kanama ve p›ht›laflma süresini 
uzat›c›, fibrinolitik aktiviteyi güçlen-
dirici etkilerini bildirmifltir. Tümör 
oluflumunu önleyici ve kan bas›nc›n› 
(tansiyon) düflürücü etkileri, hayvan 
deneylerinde gösterilmifltir. 	

Sar›msak tozu, taze sar›msak, 
y›llanm›fl sar›msak ve sar›msak ya¤›-
n›n; trombosit kümeleflmesini önle-
yici, antibakteriyal, antimikotik, anti-
viral, antihepatotoksik etkileri rapor 
edilmifltir. 	

Y›llanm›fl sar›msak (aged garlic), 
dilimlenmifl sar›msa¤›n, %15-20 sulu 
etanolle 20 ay oda s›cakl›¤›nda bekle-
tilmesiyle haz›rlan›r. Daha sonra ekstre 
süzülür, düflük ›s›da ve alçak bas›nçta 
yo¤unlaflt›r›l›r, kuru veya s›v› halde 
pazarlan›r. 	

Pazarlanan sar›msak preparat-
lar› flunlard›r.	

Sar›msak ya¤› 	
‹çeri¤inde % 1 oran›nda sar›m-

sak uçucu ya¤› bulunan s›v› sabit ya¤.

Ya¤da çözünen DAS ve DADS gibi 
kükürtlü bileflikler içerir. Suda çö-
zünen k›s›m ve allisin içermez. Yumu-
flak jelatin kapsüller içinde doze edilir. 	

Sar›msa¤›n ya¤l› maserat› 	
Sar›msa¤›n s›v› sabit ya¤da bek-

letilmesiyle haz›rlan›r. Ya¤da çözünen 
kükürtlü bileflikler ve az miktarda 
alliin içerir. Allisin içermez; çünkü, 
dayan›ks›z allisin ditiinler, ajoen ve 
sülfitlere dönüflür. 	

Sar›msak tozu 	
Alliin ve az miktarda ya¤da çö-

zünen kükürtlü bileflikler içerir. Allisin 
içermez. 	

Y›llanm›fl sar›msak ekstresi (AGE) 	
Bafll›ca suda çözünen bileflikler 

(S-allil sistein [SAC], S-allil merkapto-
sistein [SAMS]) ve az miktarda ya¤da 
çözünen kükürtlü bileflikler içerir. 	

Sar›msak ve preparatlar›n›n kon-
trendikasyonu rapor edilmemifltir. 
Ancak, kanamay› art›rd›¤› için ameli-
yat öncesinde al›nmamal›d›r. Sar›m-
sak alerjisi olanlar kullanmamal›d›r. 
Emzirme döneminde kullan›m› öneril-
mez. Antikoagülan etkiyi art›rd›¤›n-
dan, warfarin ile birlikte kullan›m› 
önerilmez. 	

Yan etki olarak, nadiren sindi-
rim sistemi arazlar›, barsak floras›n›n 
de¤iflime u¤ramas› veya alerjik reak-

siyonlar olabilece¤i bildirilmifltir. Sa-
r›msak kullan›m›ndan sonra, nefes 
ve cilt kokusunun de¤iflebilece¤i bi-
linmektedir. 	

Dahilen günlük doz: 4 gr taze 
veya dövülmüfl sar›msak diflleri. 	

Enfüzyon: 150 ml suda 4 gr. 	
S›v› ekstre: 1:1 (g/ml): 4 ml. 	
Tentür: 1:5 (g/ml): 20 ml. 	
Ülkemizde, sar›msak yayg›n 

flekilde ekilmekte ve tüketilmektedir. 
Kastamonu-Taflköprü sar›msa¤› ünlü-
dür. Muhtelif yabani sar›msak türleri, 
Van'›n otlu peynirinin terkibine de 
girer. Türkiye'de endemik tunceli sa-
r›msa¤›n›n kültüre al›nma çal›flmalar› 
sürdürülmektedir. 

K. Hüsnü Can Bafler
Prof. Dr. Anadolu Üniv. Eczac›l›k Fak.

Foto¤raflar: <shutterstock>

(*) “Allium sativum” bitkisi için Türkçe'de, 
“sar›msak” veya “sarm›sak” sözcükleri 
kullan›lmaktad›r. Türk Dil Kurumu'nun 
<tdk.gov.tr> 2013 tarihli “Güncel Türkçe 
Sözlük” bölümünde, tercihli olarak “sar›msak” 
sözcü¤ü yer ald›¤› için bu makalede bu ad 
kullan›lm›flt›r. 

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.

31ba¤bahçe 48 (temmuz-a¤ustos) 2013


