
Kestane (Castanea sativa)

Zambak (Lilium sp.)

Y›ld›z çiçe¤i
(Dahlia sp.)

Zencefil
(Zingiber officinale)

TÜRK‹YE'N‹N TEHD‹T ALTINDAK‹ B‹TK‹LER‹
Sar›k›z çay› (Sideritis trojana)
Kazda¤› flebboyu (Matthiola trojana)

Türkiye'nin Gevenleri 3 
Tokgeven (Astragalus pelliger)
Topgeven (Astragalus globosus)
B›y›k geveni (Astragalus melanophrurius)
Sultanda¤› geveni (Astragalus scholerianus)
Ermenek geveni (Astragalus zederbaueri)
Koçhisar geveni (Astragalus demirizii)
Sertçanak (Astragalus stereocalyx)
Kale geveni (Astragalus cariensis)
Çölemerik geveni (Astragalus sachanewii)
Tavflantopu¤u (Astragalus vaginans)
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T›bbi kullan›m› 
Zencefilin t›bbi kullan›m› as›r-

lard›r bilinmektedir. Eski Yunan, Roma 
ve Arap t›p literatüründe ad› geçer. 
Geleneksel Çin ve Hint t›p sistemle-
rinde kullan›l›r. 

‹bni Sina “T›bb›n Kanunu” adl› 
eserinin ikinci cildinde, kuru zence-
filin erkeklerde semen miktar›n› art›r-
d›¤›ndan bahseder. Zencefilin hazmet-
tirici, gaz söktürücü, laksatif (hafif 
müshil), haf›za güçlendirici, sulanma-
ya ba¤l› görme bozukluklar›n› düzel-
tici, seks arzusunu art›r›c›, zehirli bö-
cek sokmalar›nda iyilefltirici özellik-
lerini anlat›r. 

‹bni Sina'ya göre zencefil ya¤›, 
havan›n mikroplardan temizlenme-
sine yard›m eder; saç güzelli¤ini ko-
rur; ciltte uyuz ve akarlar›n sebep ol-
du¤u kafl›nt› ve k›zar›kl›k gibi sorun-
lar›n giderilmesini sa¤lar. 

Asya t›bb›nda mide a¤r›s›, kusma 
(özellikle tafl›t tutmas› ve hamilelerde

Zencefil (Zingiber officinale Roscoe), zencefilgiller (Zingiberaceae) ailesinden, iri yumrulu rizoma 
sahip bitkidir. Vatan› Asya'n›n güneyi olan bitki, Çin, Hindistan, Nijerya gibi tropik ve subtropik 
ülkelerde yetifltirilir. Ticarette soyulmufl, k›smen soyulmufl veya soyulmam›fl halde bulunur. 
Soyulmufl rizomlar, “beyaz zencefil” ad›yla bilinir ve Jamaika'da üretilir. Soyulmam›fl rizomlar, 
“siyah zencefil” ad›yla bilinir ve en büyük üreticileri Çin ile Sierra Leone'dir. K›smen soyulmufl 
rizomlar›n bafll›ca üreticileri, Hindistan, Bangladefl, Nijerya, Avustralya ve Japonya'd›r.

sabah kusmas›) ile ishalin tedavisinde 
kullan›l›r. Çin'de taze zencefil, atefl 
düflürücü ve öksürük ile kusmay› kesi-
ci; kuru zencefil ise mide a¤r›s›n› din-
dirici ve ishal kesici olarak kullan›l›r. 

Avusturya, Alman, Çin, M›s›r, 
‹ngiltere, Japonya, ‹sviçre, Hindistan 
farmakopelerinde kay›tl›d›r. Avrupa 
Farmakopesi'nde, zencefil rizomu 
(Zingiberis rhizoma) monograf› vard›r. 

Kimyasal bileflimi 
Zencefil rizomunun kimyasal bi-

lefliminde, % 4,0-7,5 oran›nda elde 
edilen oleorezin içinde uçucu olmayan 
yak›c› bileflikler olan fenoller (gingerol) 
ve onlar›n dehidrasyon ürünleri; 
flogaoller, ya¤ ve mumlar, uçucu ya¤ 
(% 1,0-3,3) bulunur. Uçucu ya¤›n % 
30-70'i, seskiterpenlerden ibarettir. 
Ana seskiterpenler beta-bisabolen, 
alfa-zingiberen, ar-kurkumen, beta 
seskifellandren; monoterpenler kamfen, 
beta-fellandren, neral, geranial; 
diterpen laktonlar (galanolakton)'d›r. 
Di¤er bileflikler flunlard›r: Karbonhid-
ratlar (özellikle niflasta [% 40-60]), 
proteinler (% 9-10), trigliseritler, fos-
fatidik asit, lesitinler ve serbest ya¤ 
asitlerinde oluflan lipitler (% 6-10), 
niasin ve A vitaminleri, mineraller 
ve amino asitler. 

Tedavi edici özellikleri aras›nda 
anti-emetik (kusmay› önleyici), karmi-
natif (gaz söktürücü), kolagog (safra 
salg›s›n› artt›r›c›) ve antispazmodik 
etkileri say›labilir. Modern klinik ça-

l›flmalarda zencefilin tafl›t tutmas› 
ve deniz tutmas›n› önleyici, genel 
anti-emetik özellikleri ile Hyperemesis 
gravidarum (Gebelikte kusma) ve ver-
tigo (bafl dönmesi) tedavisindeki olum-
lu etkileri ispatlanm›flt›r. 

Laparoskopik jinekolojik ameli-
yat geçiren 120 kad›n üzerinde yap›-
lan prospektif, randomize, çift-kör 
klinik çal›flmada; günde 1 gr oral 
yolla al›nan zencefilin, ameliyattan 
sonraki kusmay› plaseboya göre ciddi 
flekilde önledi¤i gösterilmifltir. 

Alman E Komisyonu, zencefilin 
kusmay› önleyici, balgam, mide ve 
safra salg›s›n› art›r›c›, ba¤›rsaklar›n 
tonusunu ve peristaltizmini art›r›c› 
özelliklerini kaydetmifltir. Avrupa ‹laç 
Ajans› (EMA)'n›n T›bbi Bitkisel Ürünler 
Komitesi (HMPC), zencefilin hem “‹yi 
Tan›mlanm›fl Kullan›m”, hem de “Gele-
neksel Kullan›m” kategorilerinde 
“Topluluk Monograf›”n› yay›m-
lam›flt›r. ‹yi Tan›mlanm›fl Kullan›m'a 
göre zencefil, tafl›t tutmas›nda, bulant› 
ve kusman›n önlenmesinde kullan›l›r. 
Geleneksel Kullan›m'da ise tafl›t 
tutmas›n›n semptomatik tedavisi ile 
kar›n fliflkinli¤i, gazl›l›k gibi hafif ve 
spazmodik sindirim sistemi rahat-
s›zl›klar›n›n semptomatik tedavisinde 
etkilidir. 

A¤›z yoluyla kullan›m› 
‹yi Tan›mlanm›fl Kullan›m'da, 

yetiflkinler ve yafll›lar için, seyahatten 
1 saat önce 1-2 gr almas› önerilir;
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çocuklar ve 18 yafl alt› ergenlerin 
kullan›m› önerilmez. Semptomlar 5 
günden fazla sürerse, hekim veya 
eczac›ya dan›fl›lmal›d›r. 

Geleneksel kullan›m› 
Tafl›t tutmas›na karfl› ergenler, 

yetiflkinler ve yafll›lar›n, seyahatten 
yar›m saat önce 750 mg almas›; 6-
12 yafl aras› çocuklar›n, seyahatten 
yar›m saat önce 250 ila 500 mg almas› 
önerilir. 6 yafl alt› çocuklar için kul-
lan›m önerilmez. Semptomlar 5 gün-
den çok sürerse, hekime veya yetkili 
sa¤l›k personeline baflvurulmal›d›r. 

Sindirim sistemi rahats›zl›kla-
r›nda, yetiflkinler ve yafll›lar gerekti¤i 
hallerde, günde 3 defa 180 mg kul-
lanabilir; 6 yafl alt› çocuklar›n kulla-
n›m› önerilmez. Semptomlar 2 hafta-
dan fazla sürerse bir hekime veya 
yetkili bir sa¤l›k profesyoneline bafl-
vurulmal›d›r. 

Gebelik ve lohusal›k döneminde 
kullan›m›n›n zararl› oldu¤una dair ka-
n›t bulunmamakla birlikte, özel verile-
rin yoklu¤u nedeniyle kullan›m› öne-
rilmez. Doz afl›m›n›n zararl› oldu¤una 
dair veri yoktur. Çok nadir olarak mi-
de bulant›s›, dispepsi ve bulant› gibi 
hafif sindirim sistemi flikayetleri rapor 
edilmifltir. Sürücüler ve araç kullanan-
lar için de kullan›mda sak›nca yoktur. 

Deney sonuçlar›
Üreme ve geliflme toksisitesine 

yönelik olarak, s›çanlar üzerinde ya-
p›lan dört çal›flmada flu sonuçlar al›n-
m›flt›r: 

1. Gebeli¤in 6-15. günlerinde, 
zencefil çay› (20 gr/l ve 50 gr/l) veril-
di¤inde, ileri iskelet geliflimi ve artan 
embriyo emilimi gözlenmifltir. 

2. Gebeli¤in 5-15. günlerinde, 
500 ve 1000 mg/kg/ gün dozlarda 
verilen kuru toz ekstresi ile artan

embriyo emilimi görülmüfltür. Ana 
ve fetüse yönelik toksisite veya hasar 
görülmemifltir. 

3. Tekrarlanan doz toksisitesi 
çal›flmas›nda, 6 gün süreyle günde 
600 mg/kg zencefil sulu ekstresi 
verildi¤inde, testis a¤›rl›¤›nda ve 
testosteron seviyesinde art›fl gözlen-
mifltir. 

4. Yirmi gün süreyle günde 50 
ve 100 mg/kg zencefil tozu verilen 
s›çanlarda, kontrol grubuna göre tes-
tis a¤›rl›¤›nda ve morfolojisinde de¤ifl-
me gözlenmemifltir. 

Zencefilin ilaçlarla etkileflimi 
rapor edilmemifltir. 

Doz rejimi
Genel olarak, baflka bir flekilde 

kullan›m› önerilmemiflse muhtelif 
zencefil preparatlar› için afla¤›daki 
doz rejimi önerilir. 

Günde 2-4 gr rizom veya kuru 
ekstre.

Günde 3 defa, 0,25-1,0 gr toz 
edilmifl rizom.

Günde 3 defa enfüzyon veya 
dekoksiyon; 150 ml kaynar suda 
0,25-1,0 gr. 

Günde 3 defa ekstrefluit; 1:1 
(gr/ml); 0,25-1.0 ml.

Günde 3 defa tentür; 1:5 (gr/ml); 
1,25-5,0 ml.

Standart zencefil ekstresi 
(Zintona®), 250 ml kapsüllerde doze 
edilir. Tafl›t tutmas› ve sindirim sis-
temi rahats›zl›klar› için, beklenen 
semptomlar›n oluflumundan yar›m 
saat önce 2 kapsül ve 4 saat sonra 
2 kapsül fleklinde al›n›r. 

Genel olarak 2 gr toz zencefil, 
10 gr taze zencefile karfl›l›k gelir. 

Halk aras›nda zencefil, bal veya 
pekmez ile kar›flt›r›larak kullan›l›r. 
2 çay kafl›¤› rendelenmifl taze zence-
fil rizomu, bir bardak s›cak suda 10 
dakika bekletilerek haz›rlanan zen-
cefil çay›, günde birkaç kez içilebilir. 
‹ngiltere ve Amerika'da bilinen zen-
cefil biras› (Ginger Ale) midevi ol-
du¤una inan›lan bir içecektir. Yemek-
lerde de kullan›lan ve köri (Curry) 
baharat›n›n terkibine giren zencefil 
kullan›m› zarars›z bir drogdur.

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

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.
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