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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.

Toz dro¤un günlük dozu, en çok
5 g’d›r. Çay›n› haz›rlamak için, bir
çay fincan› kaynar suya, bir çay kafl›¤›
(1.5 g) drog ilave edilir; 15 dakika
bekletildikten sonra süzülür ve içilir.
Günde, üç dört fincan içilebilir. Bir
al›ç çay› formülü de al›ç çiçe¤i, al›ç
yapra¤› ve o¤ulotu (Melissa) yapra¤›-
n›n, herbirinin eflit miktarda al›narak
100’e tamamlanmas› fleklindedir.
Aç›kland›¤› flekilde haz›rlanan al›ç
çay›, sabah akflam birer fincan içilir.

Al›ç tentürü, bir k›s›m dro¤un befl
k›s›m etil alkolle (%45) perkolasyonu
ile haz›rlan›r. Günde üç kez, bir
bardak suya 10-20 damla damlat›larak
içilir. Al›ç s›v› ekstresi, %25’lik etil
alkolle 1:1 oran›nda haz›rlan›r ve
günde 0.5-2.0 ml (60-120 damla) içilir.

Kuru ekstre ise, günde üç kez 50-300
mg a¤›z yoluyla al›n›r. S›v› ekstreler,
New York Kalp Birli¤i’nin (NYHA)
s›n›flamas›na göre, “Fonksi-yonel
Kapasite S›n›f II”ye karfl›l›k gelen kalp
yetmezli¤inde etkilidir.

Al›ç çay› ve tozu, asabi kalp
rahats›zl›klar› ile kalp ve dolafl›m
bozukluklar›n› düzenleyici olarak
kullan›l›r. Toz dro¤un gliserinde
bekletilmesiyle haz›rlanan maserat›n
günlük dozu 50 damlad›r ve günde
üç kez a¤›zdan al›n›r.

Al›ç preparatlar›n›n kullan›m
süresi s›n›rs›zd›r. Ters ve yan etkileri
yoktur. Mutasyon veya kanser yapmaz;
teratojenik (ceninde deformasyon)
etkisi yoktur. Olumsuz bir veri bulun-
mamas›na ra¤men, genel kural olarak,

 hamilelik ve emzirme dönemlerinde
kullan›m› önerilmez.

Al›ç uygulanan tedavilerde, alt›
haftal›k kullan›m sonras›nda
semptomlarda iyileflme görülmezse;
ya da bacaklarda ödem (su toplan-
mas›) oluflursa hekime dan›fl›lmal›d›r.
Kalp bölgesinde, kollara, gö¤üse,
enseye yay›lan a¤r›lar oluflursa ya da
nefes alma zorlu¤u çekilirse, mutlaka
t›bbi müdahale gerekir.

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

Foto¤raflar: K. Hüsnü Can Bafler
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Al›ç’›n bilefliminde, flavonoitler
(rutin, hiperozit, viteksin, asetil
viteksin ve türevleri) ile oligomerik
prosiyanidinler (kateflin ve epika-
teflin)’den baflka aminler (kolin);
triterpenik asitler (ursolik, oleanolik,
krateolik); fenilpropanoit türevleri
(klorojenik ve kafeik asitler); vitamin-
ler; mineraller (bilhassa potasyum
tuzlar›); proteinler ve fleker bulunur.
Al›ç çiçe¤i ve yapra¤›n›n tedavi
etkisinde, içeri¤indeki flavonoit ve
prosiyanidinler birlikte sorumludur.

Al›ç yapra¤› ve çiçe¤i ile bunlar-
dan haz›rlanan preparatlar, kalp
damarlar›n› gevfletir ve kan dolafl›m›n›
düzene sokar. Tansiyonu düflük
kiflilerde, kalp kas›n›n kas›lmas›n›
(tonusunu) art›r›r. Kalp at›fl h›z›n› ve
metabolik fonksiyonu düzenleyerek
pompalama gücünü yükseltir; yani
pozitif inotropik etki gösterir. Roma-
tizma gibi iltihabi durumlarda tedavi
edicidir. Ayr›ca sakinlefltirici, idrar
söktürücü, ishal kesici, kan bas›nc›n›
düzenleyici etkileri vard›r. Damar
sertli¤i ve konjestif kalp yetmezli¤in-
deki olumlu etkilerinin yan›s›ra
haz›ms›zl›kta da önerilir. Tansiyon
düflürmek için beta-bloker ilaç alan
kiflilerde, hafif tansiyon yükseltici
etkisinden dolay› dikkatli olunmal›d›r.

Al›ç’›n tedavi edici etkisi, uzun
süre kullan›mda görülür. Kronik kalp
hastalar›n›n, di¤er tedavilerle birlikte
kullanabilece¤i güvenilir bir drogdur.
Tedavi dozunda zehirli de¤ildir; vü-
cutta birikme veya al›flkanl›k yapmaz.
Bilhassa yafll› hastalarda, sürekli olarak
en az alt› hafta al›nmas› gerekir.
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l›ç, Gülgiller (Rosaceae) famil-
yas›ndand›r. Al›ç türleri, çal›

    ya da a¤aç fleklinde ve dikenlidir.
Yapraklar› üç loplu, karfl›l›kl› dizilifl-
lidir. Nisan - may›s aylar›nda açan
çiçekleri, küçük, uzun sapl› ve
kokuludur. Çiçekler, befl taç yaprakl›
ve beyaz - pembe renklidir.

Kuzey yar›mkürenin ›l›man
bölgelerine yay›lm›fl, 280 al›ç türü
mevcuttur. Ülkemizde yetiflen 20 tür
al›çtan, Crataegus monogyna ve
Crataegus pentagyna en yayg›n olan-
lar›d›r. Crataegus monogyna’n›n mey-
veleri k›rm›z› renklidir. Türkiye’de
yetiflen türlerden, geyikdikeni
(Crataegus orientalis Pallas ex Bieb.)
ve kuflyemifli [Crataegus tanacetifolia
(Lam.) Pers.], küçük bir elma
görünümündeki iri meyveleri ile
ay›rdedilir.

Avrupa Farmakopesine göre,
Crataegus monogyna Jacq. emend
Lindm. türlerinin yaprak ve çiçekleri
(Crataegi folium cum flore) drog olarak
kullan›l›r. Bu drogdan elde edilen
ayarl› s›v› ekstre (Crataegi folium cum
flore extractum fluidum quantificatum)
ile ilk iki tür ve hibritlerinden elde
edilen meyveler (Crataegi fructus) de
drog olarak kullan›labilir.

Al›ç
(Crataegus L.)

Sonbaharda Anadolu
kasabalar›nda ipe tespih gibi
dizilerek sat›lan al›ç (Crataegus),
“yemiflen” ad›yla da bilinir.
Sar›, turuncu, k›rm›z› renklerdeki
olgun meyvelerinin lezzetli olan
etli k›sm› yenir.
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