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Hatmi

(Althaea officinalis L.)

H

atmi (Althaea officinalis L.),
Ebegümecigiller (Malvaceae)
familyas›na ait, iki metreye kadar
boylanabilen, küçük ve pembemsi
beyaz renkli çiçekleri olan bir bitkidir.
Avrupa ve Asya’n›n nemli alanlar›nda
yetiflen hatmi, Anadolu’da oldukça
yayg›nd›r. Bat› Avrupa’dan Rusya’ya
kadar olan bölgede tar›m› yap›lmaktad›r. Hatmi, en az 4000 y›ld›r çay ya
da flurup halinde, gö¤üs yumuflat›c›
ve öksürük kesici olarak kullan›lan
güvenilir bir bitkidir. Soyulmufl ve
soyulmam›fl haldeki tam ya da kesilmifl köklerinin yan› s›ra; bütün ya da
ufalanm›fl kuru yapraklar› ile ticarette
yer al›r. Ayr›ca, çiçekleri ve tohumlar›
da kullan›lmaktad›r. Kökler, en az 2
y›ll›k bitkilerden elde edilmelidir.
Hatmi kökü (Althaeae radix) ve hatmi
yapra¤› (Althaeae folium), Avrupa
Farmakopesi’nde kay›tl›d›r.
Hatminin etkisi, içerdi¤i müsilajdan dolay›d›r. Müsilaj miktar›n› ölçen
fliflme indisi, kaliteli üründe en az 10
olmal›d›r. Eski M›s›r’da MÖ 2000
y›l›nda, hatmi kökünün balla kaynat›l-

mas›yla haz›rlanan tatl›, firavunlara
ve tanr›lara adan›rd›. Benzer tatl›,
Bat› Avrupa’da da bilinir.
Alman “E Komisyonu” 1989
y›l›nda, hatminin kök ve yapraklar›n›n, a¤›z-bo¤az mukozas›n›n tahrifline
ba¤l› kuru öksürük nedeniyle kullan›m› ile hatmi kökünün, mide cidar›n›n
hafif yang›s› nedeniyle kullan›m›n›
onaylam›flt›r. Hatminin kuru yapraklar› ve çiçeklerinden, yüzde 5 oran›nda
haz›rlanan çay balla kar›flt›r›larak
içilebilir. Köklerin yüzde 10 oran›nda
suyla kaynat›lmas›yla haz›rlanan
dekoksiyon, balla kar›flt›r›ld›ktan
sonra, günde bir bardak içilir ya da
solunum yolu tahrifllerinde gargara
halinde kullan›labilir.
Avrupa Bilimsel Fitoterapi Kooperatifi (ESCOP), hatminin so¤uk suda
bekletilmesiyle haz›rlanan maserat›n
ve hatmi flurubunun, kuru öksürükte
ve sindirim sistemi ile a¤›z-bo¤az

mukozas› tahriflinde, içilerek ya da
gargara halinde kullan›m›n› öngörür.
ABD’de hatminin çiçekleri ve kökleri
ile bunlar›n ekstreleri, G›da ve ‹laç
‹daresi (FDA)’nin “GRAS” (Genellikle emniyetli kabul edilir) kategorisinde yer al›r. Yani, g›da maddesi olarak
kullan›m›na izin verilmifltir.
Ülkemizde yetiflmesine ra¤men,
hatmiye aktarlarda rastlanmaz. Genellikle hatmi ad›yla, k›rm›z› ya da mor
renkte ve iri çiçekli olan gülhatmi
(Alcea rosea L.) bilinir. Gülhatmi,
bahçelerde görmeye al›flk›n oldu¤umuz bir süs bitkisidir. Do¤ada da
yay›l›fl gösterir. Bu bitkinin çiçekleri
de hatmi gibi kullan›l›r.
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