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Birinci yüzy›lda Anadolu’da
yaflam›fl hekim Dioscorides,
kitab›nda bu bitkiden tatl›

(glukos) kök (riza) olarak söz
etti¤inden, bu cinse Glycyrrhiza ad›
verilmifltir. Kökün tatl›l›¤›, içerdi¤i
glisirrizik (glisirrizinik) asitten gelir.
Triterpenik saponin türevi olan bu
madde, flekerden 50 kat daha
tatl›d›r. Çukurova yöresinde, kökün

suyla kaynat›lmas› sonucu elde
edilen meyan flerbeti, yöre insan›n›n
yaz aylar›nda çokça içti¤i bir
içecektir. 

Avrupa Farmakopesi’nin geçerli
olan beflinci bask›s›nda, meyan kökü
(Liquiritiae radix) ve sulu alkollü
standart meyan kökü ekstresi
(Liquiritiae extractum fluidum
ethanolicum normatum) kay›tl›d›r.
Kökler, Glycyrrhiza glabra L.,
Glycyrrhiza inflata Bat. ve
Glycyrrhiza uralensis Fisch.
türlerinden elde edilmelidir.
Glycyrrhiza echinata L.’dan da elde
edildi¤i kaydedilmifltir. Farmakope
kalitesindeki kökler en az %4, ekstre
de en az %3 ve en çok %5 glisirrizik
asit içermelidir. 

Eski Arap t›p kitaplar›nda, bu
köklerin öksürük kesici ve kab›zl›¤›
önleyici özellikleri kay›tl›d›r.
MÖ 3. yüzy›lda hekim Theophrastus,
köklerin öksürük ve ast›mda yararl›
oldu¤unu yazm›flt›r. Geleneksel Çin
t›bb›nda da meyan kökü, öksürük
kesici ve balgam söktürücü olarak
kullan›l›r. Ayurvedik t›pta balgam
söktürücü, iltihaplar› önleyici ve
müshil etkileri bilinir. Alman E
Komisyonu’na göre, kökler üst
solunum yollar› iltihab›nda ve mide
ülserinde etkilidir.

Meyan köküyle ülser tedavisinde
baflar›l› sonuçlar elde edilmifltir.
Yap›lan araflt›rmalar›n sonuçlar›na
göre, meyan kökü ekstresinin
günlük düzenli tüketiminin,
kolesterol düzeyini düflürdü¤ü ve
antioksidan etki yaratt›¤›
anlafl›lm›flt›r. Ekstrenin içerdi¤i
bilefliklerin, serotoninin geri
emilimini önledi¤i için, hafif ve
orta fliddette depresyonlar›
önleyebilece¤i ve zay›flamaya
yard›mc› olabilece¤i ileri sürülmüfltür.
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Akdeniz havzas› baflta olmak

üzere, Asya ve Avrupa’da yetiflen

ve yetifltirilen, baklagiller

(Leguminosae) familyas›ndan

çeflitli meyan-biyan (Glycyrrhiza)

türlerinin kurutulmufl lifli kökleri,

tatlar›ndan dolay› as›rlard›r bilinir

ve kullan›l›r. Bu kökler, 3-4 y›ll›k

bitkilerden elde edilir. 

Meyan
(Glycyrrhiza glabra L.)



Baflka bir çal›flmada meyan kökü
ekstresinin cilde d›flar›dan
uygulanmas›n›n, dermatit
iltihaplar›n› ve kafl›nt›y› önledi¤i
gösterilmifltir. 

Kolestatik karaci¤er hastal›¤›,
karaci¤er sirozu, hipokalemi (kanda
düflük potasyum düzeyi), fleker
hastal›¤› (henüz kesin de¤il), yüksek
tansiyon  ve ciddi böbrek yetmezli¤i
olanlar›n meyan kökü kullanmadan
önce mutlaka bir doktora
dan›flmalar› önerilir. Do¤umdan 38
hafta önce, düflük riskini
artt›rd›¤›ndan gebelikte
de
kullan›lmamal›d›r. 

Meyan kökünün,
do¤ru
kullan›ld›¤›nda,
hiçbir ters etkisi
olmaz. Ancak alt›
haftadan uzun
süreli ve günde 50
g’dan çok kullan›l›rsa,
bedende su ve sodyum
birikmesine yol açabilir.
Bu nedenle, yüksek tansiyon,
ödem, hipokalemi ve ender
olarak miyoglobinuri (kaslara
oksijen tafl›yan protein miyoglobinin
idrarla at›lmas›)
görülebilir.
Glisirrizinin
barsaklardan
emilimi düflük
oldu¤undan,
ar› madde yerine
kök kullan›ld›¤›nda,
yan etkilere daha az
rastlan›r. Afl›r›
miktarda meyan
flekerlemesi yiyen
iki kiflide, akci¤er
ödemi ve ventriküler taflikardi
(kalbin h›zl› atmas›) görülmüfltür. 

Meyan kökü kanda potasyum
azalmas›na yol açan tiyazit
diüretiklerin (idrar söktürücülerin,
örne¤in indapamid,

hidroklorotiyazid, klortalidon)
etkisini artt›r›r. Kiflide

potasyum kayb›ndan
ötürü kalp
glikozitlerine
(örne¤in digoksin,
lanoksin) olan
duyarl›l›k da artar.
Kortizon tedavisi
gören hastalar
meyan kökü
kullanmamal›d›r.

Bat› ülkelerinde,
meyan kökü ve

ekstresi ilaç sanayinin
yan› s›ra en çok flekerleme

ve tütün sanayilerinde kullan›l›r.
Meyan kökü ekstresi s›v›, toz ya da

çubuk halinde
öksürük damlas›,
flurup, pastil ve
müshil
preparatlar›n›n
bilefliminde
kullan›l›r. Ayr›ca
g›dalara tatland›r›c›
olarak kat›l›r.
Kurutulmufl meyan
kökleri demet
halinde, kesilmifl
olarak ya da toz

halde sat›l›r. Tatl›lar›n, dondurma ve
flekerlemelerin bileflimine girer.

Topra¤›n derinlerine inen güçlü
köklerinden ötürü, kimilerince tarla
zararl›s› olarak görülen meyan kökü
Türkiye, Afganistan ve Çin’de
do¤adan toplan›r. ‹spanya, ‹talya,
Çin ve Türki Cumhuriyetleri’nde ise
bitkinin tar›m› yap›l›r. Ülkemizde
meyan kökü ekstresi üreten, ‹zmir
ve Siirt’teki iki fabrika çeflitli
nedenlerden ötürü kapanm›flt›r.
Siirt’teki fabrika Kahramanmarafl’a
tafl›nm›flt›r. Üretimini orada
sürdürmektedir. 

On dokuzuncu yüzy›l›n son
çeyre¤inde, Ayd›n, Söke’de,
Mac Andrew ve Forbes adl› iki
‹skoç’un kurdu¤u meyan kökü
ekstresi fabrikas›, bugün ABD’de
etkinlik gösteren MAFCO (Mac
Andrew-Forbes Co.) flirketinin
kurulmas›na yol açm›flt›r. Bu flirket
günümüzde dünya meyan kökü
ticaretinin % 80’ini kontrol
etmektedir. 

Türkiye’nin meyan kökü d›flsat›m›
son y›llarda sürekli azalmaktad›r.
1997’de 1,5 milyon dolar karfl›l›¤›
2125 ton meyan kökü d›flsat›m›
yap›lm›flken, bu say› 2004’te,
488 000 dolar karfl›l›¤› 522 tona
düflmüfltür. 

K. Hüsnü Can Bafler 
Prof. Dr., Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fak.

* Bu sütunlarda verdi¤imiz bilgiler sadece 
bilgilendirme amaçl› olup tavsiye niteli¤i tafl›maz. 
Hastal›k tedavisinin mutlaka doktor kontrolünde 

yap›lmas› gerekti¤i unutulmamal›d›r. 
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Yap›lan araflt›rmalar›n
sonuçlar›na göre,

meyan kökü ekstresinin
günlük düzenli
tüketiminin, 

kolesterol düzeyini
düflürdü¤ü ve

antioksidan etki
yaratt›¤› anlafl›lm›flt›r.




