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Gümüfldü¤me
Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip.
Ülkemizin bilhassa kuzey
bölgelerinde yay›l›fl
göstermekle birlikte; her
yerinde yetifltirilebilen bir
bitkidir. Görkemli görünümü
nedeniyle, Avrupa'da uzun
y›llardan beri bahçe kültürü
yap›lmaktad›r. Bahçeye bir kez
ekildi¤inde, hiç bak›m
yap›lmasa dahi, ertesi y›llarda
h›zla ço¤al›r. Genellikle her
toprakta yetiflir; ancak geçirgen,
sert ve killi, gübrelenmifl
topraklarda daha sa¤l›kl› geliflir.

G

ümüfldü¤me [Tanacetum parthenium
(L.) Schultz Bip.] [Sinonimi:
Chrysanthemum parthenium (L.)
Bernh.], Papatyagiller (Asteraceae)
familyas›na ba¤l›, çoky›ll›k otsu bitkidir. Boyu 60 cm’ye kadar yükselen ve
kuvvetli kokulu olan bitkinin, parçal›
yapraklar› karakteristiktir. Çiçekler,
5-30’luk kümeler halinde dal uçlar›nda toplanm›flt›r. Sar› renkli tüpsü
çiçekleri, bir ya da çok katl› beyaz
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dilsi çiçekler çevreler. Dilsi çiçek tafl›mayan bir formu (T. parthenium
forma flosculosum) bulunur.
Bitkinin üretimi, tohumlama, ay›rma ya da çelikleme yöntemleri ile
sa¤lan›r. Tohumlar, flubat-mart aylar›nda kasalara ya da tavalara ekilir;
aralar› 5-10 cm olacak flekilde seyreltilir ve haziran bafl›nda bahçeye ya da
tarlaya flafl›rt›l›r. Fidelerin aras› 30
cm; s›ralar›n aras› ise 60 cm olmal›d›r.

Ay›rma yoluyla üretimde, dikim
için bitkiler mart ay›nda ya da köklerin aktif oldu¤u herhangi bir zamanda, kökleriyle birlikte topraktan
ç›kar›l›r. Kökler, keskin bir bel ile
nispeten uzun ve enli 3-5 parçaya
ayr›l›r. Çelikler, tepe tomurcu¤u
tafl›yan genç sürgünlerin, elle gövdeden ayr›lmas›yla haz›rlan›r.
Ay›rma ya da çelikleme yoluyla
haz›rlanan bitkiler, ekim ay›ndan
may›sa kadar olan dönemde, az kumlu toprak içeren yataklara s›k›ca dikilir. Yatak yüzeyi kumlanmal› ve iyi
sulanmal›d›r. Köklenme s›ras›nda,
bitkiler gölgeye al›nmal›d›r.
Sümüklüböcek, salyangoz ve tatarc›k sine¤inden sak›n›lmal›d›r. Bahçedeki sümüklüböcekleri, karakurba¤alar› temizler; di¤er zararl›lara karfl›
da kurum, kül, kireç yard›mc› olabilir.
Gümüfldü¤menin kurutulmufl
toprak üstü k›s›mlar› (Tanaceti
parthenii herba), Avrupa Farmakopesi’nde kay›tl›d›r. Avrupa halk t›bb›nda
migrene karfl›, bir seferde bir taze
yaprak, taze ekmek içine konur ve
yenir. Yapraklar ac› lezzetlidir; sonuç
almak için uygulama bir ay sürmelidir.
Anadolu t›bb›nda ise bitki kuvvet
verici, uyar›c›, adet söktürücü, böcek
öldürücü olarak kullan›l›r.
ba¤bahçe 17 (May›s-Haziran 2008)

Çiçek durumlar›ndan hafllama
yoluyla haz›rlanan (%2-5) dekoksiyon, günde 2-3 bardak içilir. Adet
söktürücü olarak, adetin bafllamas›ndan 3-4 gün önce dekoksiyon 2-4
bardak içilir.
Gümüfldü¤menin t›bbi kullan›m›ndan ilk bahseden Dioskorides
(MS 1. yy), cilt iltihaplar› ve s›cak
fliflliklerde kullan›m›n› önerir. Onyedinci yüzy›lda Gerald’›n kitab›nda
bitki, bafl dönmesi ve s›tma atefline
karfl› önerilmifltir. Ayn› yüzy›lda
‹ngiltere’de yaflam›fl olan Culpeper,
gümüfldü¤menin kad›nlarda rahmi
güçlendirici ve her türlü bafl a¤r›s›n›
kesici etkiye sahip oldu¤unu belirtir.
Bu ifade, bitkinin migrene karfl›
kullan›m›n› belirten ilk kay›tt›r.
Onsekizinci yüzy›lda John Hill,
fliddetli bafla¤r›s›nda kullan›m›n›
tavsiye eder. Anadolu halk t›bb›nda
rastlanan, adet söktürücü ve böcek
öldürücü etkisi, baflka yazarlarca da
belirtilmifltir. Modern kullan›mda,
özellikle migren tedavisi üzerinde
ba¤bahçe 17 (May›s-Haziran 2008)

yo¤unlaflma vard›r. Ayr›ca, spazm çözücü, sekresyonu engelleyici, akyuvarlar›n kümeleflmesini önleyici, yang›lar› önleyici etkileri de ispatlanm›flt›r.
Bitkinin migrene karfl› etkisinden,
seskiterpen laktonlar›n sorumlu oldu¤u san›l›r. Özellikle partenolit miktar›n›n, bu etkide pay› oldu¤u saptanm›flt›r. Avrupa’da yetifltirilen gümüfldü¤mede, yaklafl›k yüzde 0-1,85 oran›nda bulunan seskiterpen laktonlar›n yüzde 85’i partenolitten ibarettir. Uçucu ya¤›n›n ana bileflikleri,
kafur ve krizantenil asetatt›r.
Klinik çal›flmalardan elde edilen
verilere gore, kurutulmufl yapra¤›n
günlük dozu 25-82 mg’d›r. Partenolit
miktar› yüzde 0,2 olan yaprak için
günlük doz, 125 mg olarak tavsiye
edilmifltir.
‹ngiliz T›bbi Bitki Ansiklopedisi
(British Herbal Compendium), bitkinin
kurutulmufl toprak üstü k›s›mlar› için,
günlük dozu 50-200 mg olarak bildirir. Yüzde 25’lik etil alkolle 1:5
oran›nda haz›rlanm›fl tentürü için

5-20 damlal›k doz önerilir. Akut
migren ataklar›nda ve romatoid
artritte (eklem iltihab›), yaprak dozu
günde 1-2 gr olabilir.
Papatyagillere dahil bitkilere alerjisi olanlar›n, kullanmas› tavsiye edilmez. ‹laçlarla herhangi bir etkileflmesine rastlanmam›flt›r. Ancak,
akyuvar kümeleflmesini ve prostaglandin biyosentezini inhibe etti¤i için,
aspirin ve di¤er antikoagülan ilaçlarla
etkileflmesi muhtemeldir.
Hamilelikte kullan›m› tavsiye edilmez; ancak, lohusal›kta herhangi bir
yan etkisi bulunmam›flt›r. Mutajenik
etkisi de görülmemifltir. Yan etkileri
olmayan ya da hafif ve tersinir olan,
emniyetli bir drogdur.
K. Hüsnü Can Bafler

Prof Dr; Anadolu Üni. Eczac›l›k Fak.

Foto¤raflar: K. Hüsnü Can Bafler
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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