


	En az 2000 y›ld›r sakinlefltirici 
(sedatif) özellikleriyle tan›nan bu 
drog; Avrupa farmakopesinin yan›s›ra 
Almanya, Avusturya, Fransa, ‹ngiltere, 
‹sviçre, Macaristan farmakopelerinde 
kay›tl›d›r. 1830-1930 y›llar› aras›nda 
ABD farmakopesinde de kay›tl›yd›. 
Japon farmakopesinde “Valeriana 
fauriei Briquet”; Hindistan, Tibet ve 
Çin t›bb›nda ise “Valeriana jatamansi 
Jones” (Sinonimi, Valeriana wallichii 
DC.), kök ve rizomlar› drog olarak 
kullan›l›r.  Kediotu, Arap t›bb›nda 
sald›rganl›¤a karfl› kullan›lm›flt›. 	

Avrupa farmakopesinde, kediotu 
kökü (Valerianae radix); kediotu ten-
türü (Valerianae tinctura); kediotu ku-
ru sulu ekstresi (Valerianae extractum 
aquosum siccum); kediotu kuru sulu-
alkollü ekstresi (Valerianae extractum 
hydroalcoholicum siccum) kay›tl›d›r. 	

Taze kökleri kokusuzdur; kurutul-
du¤unda karakteristik kokusu oluflur. 
Bunun nedeni, kurutulma esnas›nda 
meydana gelen enzimatik hidroliz 
sonucu, uçucu izovalerik asitin aç›¤a 
ç›kmas›d›r. Ço¤u kimse için ö¤ürtücü 
derecede kötü olan bu koku, 16. yy 
Avrupas›'nda koku giderici (deodo-
ran) olarak kullan›lm›flt›. O gün bu-
gün, bu madde parfümlerin terkibine 
girmektedir. Kediotu kökü, kedileri 
ve küçük hayvanlar› çekici özelli¤e 
sahiptir. Bunun nedeni, Kediotugiller 
familyas›n›n baz› üyelerinin salg› be-
zinde bulunan ve üreme içgüdüsü ile 
ilintili olan valerenik asitin, kurutul-
mufl kediotu kökünde de bulunmas›d›r. 	

Kediotu kökü, geleneksel olarak 
tentür (alkollü s›v› ekstresi) halinde 
kullan›l›r. Sonbaharda ya da ilkbahar-
da, topraktan ç›kar›lan kök ve rizom-

lar› y›kand›ktan sonra, 40 dereceyi 
geçmeyen s›cakl›kta kurutulur. Kuru-
tulmufl kediotu kökünün etken mad-
deleri iridoitlerdir. Valepotriatlar da 
denilen bu gruptaki maddeler, sulu 
veya alkollü ekstrelere geçer. Bu mad-
deler, drogda % 0,8 ila % 17 oran›nda 
mevcuttur. Uçucu ya¤da, sedatif etki 
bulunmam›flt›r. Sedatif etkinin, 
valepotriatlar ile valerenik asit adl› 
seskiterpenin sinerjisiyle olufltu¤una 
inan›lmaktad›r. 	

Klinik çal›flmalarda, dro¤un su-
lu ekstrelerinin çeflitli uyku paramet-
releri üzerinde olumlu etkisi bulun-
mufltur. Bilhassa yafll›larda, hem uy-
kuya geçifl dönemini k›saltt›¤›, hem 
de uyku kalitesini art›rd›¤› gözlen-
mifltir. Birlikte kullan›ld›¤›nda, 
benzodiazepin ve barbitüratlar gibi 
sedatif ilaçlar›n etkisini art›rd›¤› gibi,
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onlar›n dozunun azalmas›n› sa¤la-
d›¤› da belirlenmifltir. 	

Alman E Komisyonu 1995'te, ke-
diotu kökünün uyku bozukluklar› 
için günlük dozunu, 1-3 g olarak be-
lirlemifltir. Klinik deneylerin ço¤unda 
400 mg standart ekstre, uykudan 40-
60 dakika önce kullan›lm›flt›r. Stan-
dart ekstrede, %0,8 valerenik asit bu-
lunur. Günde birkaç defa, 2-3 g ekstre 
al›nabilir. Valerian tentürü (1:5) için 
yetiflkin dozu, günde üç defa 1-3 ml 
(yar›m veya bir tatl› kafl›¤›)'dir. Çocuk 
dozu, yafl ve kiloya göre hesaplan›r. 
Üç yafl ve üstü çocuklara, yar›m çorba 
kafl›¤› tentür, meyve suyu veya sütle 
kar›flt›r›larak verilir. Avrupa'da, 100 
g kediotu kökü ya da eflde¤eri ekstre, 
bir banyo küveti suya kar›flt›r›larak 
kullan›l›r. Kediotu çay›, 2-3 g dro¤un 
150 ml suda kaynat›lmas›yla haz›rla-
n›r; bu çaydan günde üç defa yemek-
lerden önce içilir. 	

Emniyetli bir drogdur. Hiçbir yan 
veya ters etkisine rastlanmam›flt›r. Ha-
milelikte ve lohusal›kta kullan›m›na 
dair bir k›s›tlama bulunmamaktad›r. 
Baflka ilaçlarla etkileflmesi görülme-
mifltir. Di¤er sedatif ilaçlar gibi, alkolle 
sinerji oluflturmaz. 18 yafl›nda bir kad›-

n›n, intihar amac›yla 40-50 kapsül 
kediotu tozu (18,8-23,5 g) ald›ktan 
30 dakika sonra; halsizlik, el ve ayak-
larda titreme, sersemleme, gö¤üs s›-
k›flmas›, kar›n a¤r›s› belirtileri göster-
di¤i gözlenmifltir. Karaci¤er fonksiyon 
testleri de dahil, tüm testler normal 
bulunmufl ve tüm semptomlar, 24 
saat sonra tamamen kaybolmufltur. 	

Ülkemizde, “Valeriana” cinsi kap-
sam›nda, kediotu dahil on tür yetifl-

mektedir. Kuzey Anadolu da¤lar›nda 
yetiflen, “Valeriana alliariifolia Vahl.” 
köklerinde %2,5; Anadolu'nun iç, 
güney ve do¤u bölgelerinde yetiflen 
“Valeriana dioscoridis Sm.” köklerinde 
ise %0,3-0,5 valtrat (bafll›ca valepotriat) 
bulundu¤u saptanm›flt›r. Kediotu 
köklerinde, valtrat miktar› %0,5-1 
kadard›r. 	

Ayn› familyaya dahil, k›rm›z› kedi-
otu [Centranthus ruber (L.) DC.] bitki-
sinin taze topraküstü k›s›mlar› ve kök-
leri ile “Centranthus longiflorus Stev.” 
bitkisinin kökleri ve çiçekli dallar›; 
Anadolu'da, kediotu kökü gibi yat›fl-
t›r›c› ve uyutucu olarak kullan›lmak-
tad›r. Bu droglar›n kokusu da kedi-
otuna benzer. Kediotu kökü çay›, 
Anadolu'da yara tedavisinde y›kama 
veya pansuman amaçl› olarak da 
kullan›l›r. 
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Bu yaz›da belirtilen ifadeler, sadece bilgilendirme 
amac›yla kullan›lm›flt›r; tavsiye niteli¤i tafl›maz.
Hastal›kta, tedavinin mutlaka doktor kontrolünde 
yap›lmas› gerekti¤i unutulmamal›d›r.
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