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“Urticaceae” ailesinden “Urtica 
dioica L.” vb türlerin; taze ve kuru-
tulmufl çiçekli yeflil k›s›mlar› (herba), 
yapraklar›, tohumlar›, kökleri t›bbi 
amaçlarla kullan›l›r. Avrupa farma-
kopesinde, büyük ›s›rganotu (Urtica 
dioica L.) ve küçük ›s›rganotu (Urtica 
urens L.) ile hibritlerinden haz›rlanan 
›s›rganotu yapra¤› (Urticae folium) 
kay›tl›d›r. Ayn› drogun monograf›, 
Alman farmakopesinde ve ‹sviçre 
farmakopesinde mevcuttur. Her iki 
tür de ülkemizde, yayg›n flekilde 
yetiflmekte ve do¤adan toplanarak 
kullan›lmaktad›r. 

“Urtica” türlerinin en büyük 
özelli¤i, bitkinin yeflil k›s›mlar› cilde 
temas etti¤inde meydana gelen yak›-
c› etki ve k›zar›kl›kt›r. Bunun nede-
ninin, tüylerde bulunan formik asit 
oldu¤u san›l›rken; son y›llarda, bu 
etkiye histamin ve asetilkolin bile-
fliklerinin yol açt›¤› saptanm›flt›r. 
Cilde kan çekici özelli¤i nedeniyle 
taze bitki veya yapraklar›, romatiz-
ma a¤r›lar›n› dindirme amac›yla, 
a¤r›l› bölgede cilde temas ettirilir. 
Tüyün sivri ucunun cilde girmesi 
ve k›r›lmas› sonucu, içindeki bileflik-
ler cilde geçer. Anadolu'nun çeflitli 
yerlerinde, taze ›s›rganotundan çor-
ba yap›l›r. Is›rgan çorbas› (Nettle 
soup), Avrupa ülkelerinde de bilin-
mektedir. 

Is›rganotunun herbas› ve yap-
raklar›, kafeik asit türevlerini içerir. 
Kafeoilmalik asit, “Urtica dioica”da 
% 1,6 oran›nda mevcut iken, “Urtica 
urens”te bulunmaz. Klorojenik asit 
(% 0,05'e kadar) ve daha az miktar-
larda neoklorojenik asit ile serbest 
kafeik asit, her iki türde de bulunur. 
Herba'da kempferol, izoramnetin, 
kesretin gibi flavonoitler ile bunlar›n 
3-glikozit ve 3-rutinozit türevi 
glikozitleri bulunmaktad›r. ‹çerdi¤i

minerallerden ötürü, kül miktar› 
yüksektir (% 18). Bafll›ca mineraller, 
potasyum (% 2'ye kadar) ve silisyum 
(% 0,9-1,8)'dur. Potasyum ve sodyum 
oran›, 63:1 olarak tespit edilmifltir. 
Yeflil k›s›mlarda bulunan di¤er bile-
flikler klorofil (% 3), skopoletin, 
sitosterol ve glikoziti, 3-hidroksi-
alfa- iyonol glikozitleri, 13-
hidroksioktadekatrienoik asit, 
glikoprotein ve amino asitlerdir. 
Yak›c› tüylerde formik asit, asetil 
kolin, histamin, serotonin ile daha 
az miktarda lökotrienler bulunur. 

Bitkinin herbas›, artrit ve artroz 
ile romatizman›n semptomatik te-
davisinde yard›mc› ajan olarak kul-
lan›l›r. ‹fltah aç›c› ve idrar art›r›c› 
özelli¤iyle bilinse de; idrar art›r›c› 
etkisi, bilimsel olarak kan›tlanma-
m›flt›r. fieker hastal›¤›nda yararl› ol-
du¤una inan›l›r. Pozolojisi flöyledir: 
3-5 gr kuru drogdan haz›rlanan 
çay›, günde üç kere içilir. 8-12 gr 
›s›rgan yapra¤›na karfl›l›k gelen sulu 
alkollü ekstresi, 2-3 doz halinde 
içilir. % 25'lik etil alkolle haz›rlanan 
(1:5) tentüründen, 2-6 ml günde üç 
defa içilir. 15 ml usaresi, günde üç 
kez al›n›r. 

Is›rgan herbas›, emniyetli bir 
drogdur. Bilinen yan ve ters etkileri 
yoktur. Hamilelik ve lohusal›k döne-
minde zararl› oldu¤una dair bilgi 
yoktur; ancak, yine de hekim tav-
siyesiyle kullan›lmas› önerilir. Baz› 
bireylerin, a¤›zdan kullan›ma ba¤l› 
olarak, sindirim sistemi rahats›zl›k-
lar› ve alerji flikayetleri rapor edil-
mifltir. Yapraklar›n sulu ekstresi, 
tonik ve kepek giderici olarak flam-
puanlara kat›l›r. 

Is›rgan kökü (Urticae radix), 
ayn› türlerin kurutulmufl kök ve 
rizomlar›d›r. Köklerde bulunan etkili 
bileflik % 0,1 oran›nda bulunanIsırganotu (Urtica pilulifera)
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“Urtica dioica aglutinini” (UDA) adl› 
bir lektindir. Ayr›ca polisakkaritler, 
skopoletin, beta-sitosterol ve glikoziti; 
di¤er baz› steroller ve glikozitleri; 
fenilpropanoitler, lignanlar ([+]- 
neo-olivil, [-]- sekoizolarisirezinol, 
[-]-izolarisirezinol, dehidrodikoniferil 
alkol ve lignan glikozitleri); seramitler, 
hidroksi ya¤ asitleri, monoterpen 
dioller ve glikozitleridir. 

Selim prostat hiperplazisin 
(BPH)'in semptomatik tedavisinde 
kullan›l›r. Günlük doz (3 x 1): 4-6 
gr drogdan haz›rlanan çay; % 20 
metil alkolle haz›rlanan 300-600 
mg kuru ekstre (7-14:1); % 70 etil 
alkolle haz›rlanan 378-756 mg kuru 
ekstre (12-16:1); % 45'lik etil alkolle 
1:1 oran›nda haz›rlanan 4,5-7,5 ml 
s›v› ekstre; % 40 etil alkolle 1:1 ora-
n›nda haz›rlanan 15 ml s›v› ekstre. 

Is›rgan kökü de emniyetli drog-
dur; güvenle kullan›labilir. Baz› hasta-
lar›n, sindirim sistemi rahats›zl›¤› 
ve ciltte alerji flikayetleri belirlenmifltir.

Anadolu'da, ›s›rgan tohumu-
nun balla kar›flt›r›larak kanser te-
davisinde kullan›lmas›, yayg›n gö-
rülen yöntemdir. Bu uygulama, ‹bn 
Al Baytar'›n kitaplar›nda geçmekte-
dir. “Roman nettle” ad›yla da an›lan 
bu drog, MS 1. yüzy›lda yaflam›fl 
olan Dioscorides döneminden beri 
bilinmektedir.

Romatizma a¤r›lar›n› dindirici, 
adet söktürücü, kurt düflürücü, atefl 
düflürücü, idrar art›r›c›, cinsel güç 
art›r›c› ve müshil etkilerinin yan› 
s›ra fleker hastal›¤›nda kullan›m› da 
literatüre girmifltir. 

Bilimsel olarak ispatlanmam›fl 
olmas›na ra¤men, bu drog yo¤un 
talep nedeniyle aktarlarda sat›l›r. 
Aktarlarda büyük ›s›rganotunun 
minik tohumlar›ndan ziyade, kara 
›s›rganotu (Urtica pilulifera L.)'nun 
3 mm çap›ndaki daha iri tohumlar› 
bulunur.

Is›rgan tohumu havanda dö-
vüldükten sonra, balla kar›flt›r›larak
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haz›rlanan macun, günde 2-3 çay 
kafl›¤› yenir. Günlük kara ›s›rgan 
tohumu dozu, 8-10 gr'dan fazla 
olmamal›d›r. Tohumlar sabit ya¤, 
müsilaj ve lektin içerir. Lektinin 
kandaki fleker düzeyini düflürdü¤ü 
ve bunu, plazma membranlar›ndaki 
spesifik fleker gruplar›na ba¤lan›p 
insülin gibi davranarak ve glikoz 
oksidasyonuna yol açarak yapt›¤› 
anlafl›lm›flt›r. Lektin, tohumlar›n su-
da kaynat›lmas› sonucu suya geçer. 
Tohum ekstresinin, yang› giderici 
(antienflamatuar) etkisi de gösteril-
mifltir. 
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Isırganotu (Urtica dioica)


