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Bahar›n Müjdecisi...

Navruz

Anason

(Pimpinella anisum L.)
Ülkemizin önemli bir tar›m
ürünüdür. Y›ll›k üretim
miktar›, ortalama 10.000 ton
olup bunun yaklafl›k 7.000
tonu rak› üretiminde
kullan›l›r; kalan› ihraç edilir.
Bitkinin, bilhassa Ege
bölgesinde tar›m›
yap›lmaktad›r. Çeflme'nin
anasonu ünlüdür.

Pimpinella anisum

M

aydanozgiller (Apiaceae/Umbelliferae)
familyas›na dahil olan anason
(Pimpinella anisum L.) türünün,
olgun meyveleri (Anisi fructus) ve uçucu
ya¤› (Anisi aetheroleum) Avrupa Farmakopesinde kay›tl›d›r.
Maydanozgiller familyas›n›n
meyvelerini tohumdan ay›rmak mümkün
olmad›¤›ndan, “anason tohumu” ifadesi
de do¤ru kabul edilir. Meyveler, kuvvetli
anason kokusuna ve baharl› lezzete
sahiptir. Meyvelerden, buhar distilasyonuyla %2-4 verimle elde edilen
anason esans›n›n bilefliminde, %80-95
oran›nda ‘trans-anetol’ isimli fenilpropanoit bulunur. fiekerden 13 kat daha
tatl› ve ‘trans-anetol’ce zengin olan
anason esans›, 15°C’nin alt›nda
kristallenir.
Anason meyveleri gaz söktürücü, ifltah
aç›c› ve süt artt›r›c› özelliklere sahiptir.
Günlük dozu 0,5-1 gr olup %1-2’lik çay›
günde 2-3 bardak içilebilir. Anason esans›
gaz söktürücü, spazm çözücü, öksürük
kesici olarak günde 0,05-0,2 gr al›n›r.
Östrojenik etkisinden ötürü, menopozda
yararl› olabilir. Yüksek dozda ise tahrifl
yapabilir. Teke maydanozu ya da tafl
maydanozu ad›yla bilinen Pimpinella
saxifraga L.’nin köklerinden haz›rlanan
%5’lik hafllama (dekoksiyon) balgam
söktürücü, öksürük kesici, midevi ve tonik
olarak kullan›l›r.
Dünyada 150 türü olan Pimpinella’n›n
ülkemizde, 5’i endemik olmak üzere 23

Pimpinella anisum

Anisi fructus
türü ve toplam 27 çeflidi bulunmaktad›r.
Anason esans›, d›fl ülkelerde alkollü
içkilerin yan›s›ra meyan flekeri ve jölesini
tatland›rma amac›yla da kullan›l›r.
Ülkemizde, rak›y› an›msatt›¤›ndan bu
flekerler yap›lmamaktad›r.
Endemik tür olan Pimpinella anisetum
Boiss.’in Kayseri, Sivas, Tokat, Erzincan’da
tar›m› yap›l›r. ‘Ezeltere’ ad›yla bilinen
tür, salatalarda kullan›l›r ve meyveleri
turflulara kat›l›r. Ülkemizde bulunan
Pimpinella isaurica Matthews (endemik),
Pimpinella aurea DC. ve Pimpinella corymbosa
Boiss. türleri süt verimini artt›rmak için
hayvan yemlerine kat›l›r.
Uzak Do¤u’da yetiflen bir a¤aç olan
Illicium verum Hook. fil. (Magnoliaceae)
türünün meyveleri, “y›ld›z anasonu” ad›yla
bilinir. Meyveler, %4-5 oran›nda, transanetol’ce zengin uçucu ya¤ içerir; anason
gibi kullan›l›r.
K. Hüsnü Can Bafler

Prof.Dr.; Anadolu Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi

Pimpinella saxifraga

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.
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Mürver

(Sambucus nigra L.)
‹nsanlar hastal›klar›
iyilefltirmede binlerce y›ld›r
bitkilerden yararlan›yor.
Geleneksel olarak
kullan›lagelen bu bitkilerin
önemli bölümü,
günümüzdeki ilaçlar›n
birço¤unun ana maddesini
oluflturuyor.

Sambuci flos

T

›bbi amaçla kullan›lan yüzlerce
bitkiden biri de Mürvergiller
(Caprifoliaceae) familyas›ndan
Sambucus nigra L. a¤ac›d›r. Bu a¤ac›n
kurutulmufl çiçekleri ve olgun üzümsü
meyveleri ilaç olarak kullan›l›r. Bitkinin
t›pta kullan›m›yla ilgili ilk bilgiler, MÖ
5. yüzy›lda yaflam›fl olan Hipokrat ve MS
1. yüzy›lda yaflam›fl olan Dioscorides ile
Pliny'nin yap›tlar›nda yer al›r.
Mürverden ilaç elde etmenin birçok
yolu vard›r. Gölgede kurutulan mürver
çiçeklerinin (bunlar krem renkli olur)
bilefliminde uçucu ya¤, müsilaj, reçine,
tanen ve sambunigrin adl› glikozit
bulunur. Bu drog mürver çiçe¤i (Sambuci
flos) ad›yla Avrupa Farmakopesi'nde
kay›tl›d›r. Demlemesi (% 4-8'lik) ya da
hafllamas› idrar söktürücü, terletici ve
hafif müshil etkilerinden dolay› günde
2-3 su barda¤› içilir. Ayr›ca, bitkinin taze
ya da kuru halde yenen olgun meyveleri,
so¤uk alg›nl›¤› ve grip gibi ateflli
hastal›klarda, terletici ve hafif diüretik
olarak kullan›l›r.
Bunlara ek olarak, mürverden yap›lan
flurup da hafif etkili bir ilaçt›r. ‹ki kilo
taze meyve, yar›m kilo flekerle kaynat›l›r.
Kaynatma ifllemi, kar›fl›m›n suyu uçup bal
k›vam›na gelinceye kadar sürer.

Sambucus nigra L.

Haz›rlanan fluruptan, 1-2 çorba kafl›¤›
s›cak suda çözülerek geceleri yatmadan
önce içilir. Ayr›ca, suda 2-3 dakika
kaynat›lan taze meyvelerden s›k›larak
al›nan 10 ölçek su, bir ölçek bal ile
kaynat›l›r ve günde iki kez birer su barda¤›
içilir. Bir baflka yöntemde, 10 g kuru
meyve biraz so¤uk suda bekletilir;
ard›ndan bir tafl›m kaynat›larak 5-10
dakika daha bekletilir. S›v› k›s›m süzülür
ve her gün birkaç kupa içilir.
Mürver meyvesi flavonoit ve antosiyan
glikozitleriyle B1, B2, B6, C ve P
vitaminlerince zengindir. Standart
ekstresinden haz›rlanan ilaçlar›n etkisi,
klinik deneylerle kan›tlanm›flt›r. Etkinin,
grip virüsünün yol açt›¤› hemaglutinasyonu ve virüs ço¤almas›n› engellemesi
sonucunda gerçekleflti¤i anlafl›lm›flt›r.
Ayr›ca antioksidan etkisi de vard›r.
Ülkemizde cüce mürver ad›yla bilinen
Sambucus ebulus L., meyveleri kuvvetli
müshil etkisi tafl›d›¤›ndan, mürver
meyveleri yerine kullan›lmaz. Bu bitkinin
meyveleri, özellikle çocuklar için tehlikeli
olabilir.
K. Hüsnü Can Bafler

Prof.Dr.; Anadolu Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi

Foto¤raflar: Tu¤rul Matarac›

Sambucus nigra L.
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