Maydanozgiller (Apiaceae) ailesinden “Anethum graveolens L.”in kurutulmufl meyveleri (ya da halk aras›nda bilinen ad›yla tohumlar›) “Anethi
fructus” ve kuru veya taze topraküstü
k›s›mlar› “Anethi herba” hem g›da
hem de ilaç olarak kullan›l›r. Her iki
drog da Alman E Komisyonu monograflar› aras›nda pozitif listede yer al›r.
Bitki, Türkçe'de “dereotu”, “durakotu” adlar›yla bilinir. Yabanc› dillerdeki ad›, Anglo-Sakson kökenli;
yat›flt›r›c›, teskin edici anlam›ndaki
“dylle” sözcü¤ünden gelir. ‹ngilizce'de
“dill”, Almanca'da “dillkraut” olarak
adland›r›l›r.
Ülkemizde özellikle bat› ve güney bölgelerde yetifltirilen, bir ya da
iki y›ll›k bitkinin taze topraküstü k›s›mlar›, y›l boyu pazarlarda sat›l›r ve
Türk mutfa¤›n›n vazgeçilmez çeflnilerindendir. Meyveleri ise eylül ay›nda
toplan›r ve kurutulduktan sonra aktarlarda sat›l›r.
Dereotu meyvesi (tohumu), % 4
oran›nda uçucu ya¤ içerir; ya¤›n ana
bilefli¤i % 40-60 oran›ndaki “d-karvon
(veya S-[+]-karvon)”dur. Keraviye
(Carum carvi L.) tohumlar›nda da %
50-70 oran›nda bulunan bu madde;
her iki bitkinin meyvelerinin, karakteristik dereotu kokusu ve lezzetinde
olmas›n› sa¤lar. “S-(+)-karvon”, Hollanda'da patateslerin depoland›¤›nda
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çimlenmesini önlemek amac›yla, “Talent” ad›yla pazarlanmaklad›r. Dereotu yapraklar›ndaki uçucu ya¤›n ana
maddesi de “d-karvon (% 30)”dur.
Her iki ya¤da bulunan di¤er önemli
bileflik, “d-limonen”dir.
Dioscorides'e göre (MS 40-90),
dereotu sebze olarak yenir. Tohumlar›ndan haz›rlanan içecek, anne sütünü
ço¤alt›r. Mide ve ba¤›rsaktaki gaz sanc›s›n› giderir; idrar söktürücüdür; h›çk›r›¤› durdurur. Uzun süre içildi¤inde,
görme bulan›kl›¤› ve düflük yapar. Rahim rahats›zl›¤›nda, banyosu önerilir.
Tohumlar›n›n yak›lmas›yla haz›rlanan
külün, zührevi si¤iller üzerine serpilmesi yarar sa¤lar. ‹bni Sina'ya göre
(MS 980-1037), dereotu banyosu gaz
sanc›lar›n› giderir ve sperm boflal›m›n›
kolaylaflt›r›r.
Dereotu meyvesi, uçucu ya¤› ve
hidrosolün, karminatif yani gaz söktürücü etkisi vard›r. Bilhassa bebeklerin
gaz sanc›lar›n› gidermek amac›yla
verilen, kolik ilaçlar›n›n (Gripe water)
terkibine girer.
Alman E Komisyonu monograf›na göre, haz›ms›zl›k (dispepsi) tedavisinde kullan›l›r. Yan etkisi, ters etkisi,
baflka ilaçlarla etkileflimi yoktur. Günlük dozu, tohumlarda 3 g; uçucu ya¤da 0,1-0,3 ml'dir. Çay veya baflka ilaç
formlar›nda, dahilen kullan›m için uygundur. Spazm çözücü ve bakteri enfeksiyonlar›n› durdurucu etkileri vard›r.
Halk aras›ndaki kullan›m›nda;
yüksek tansiyonu düflürücü, lohusa-

larda süt verimini art›r›c›, çi¤nendi¤inde a¤›z kokusunu giderici, uykusuzlu¤u önleyici etkileri bilinir. Mide ekflimesine karfl›, iki tatl› kafl›¤› dereotu
tohumundan haz›rlanan çay›n içilmesi tavsiye edilir.
Konsantre dereotu meyvesi suyu
(Aqua Anethi Concentrata BPC), ‹ngiliz ‹laç Kodeksi'nde kay›tl›d›r. Haz›rlan›fl› flöyledir; 12,5 ml dereotu esans›,
70 ml etanolde çözülür, üzerine yavafl
yavafl distile su ilave edilir ve çalkalanarak 100 ml'ye tamamlan›r. Bu çözeltinin 1 ölçe¤i, 40 ölçek dereotu suyuna karfl›l›k gelir; bebeklerin gaz
sanc›lar›n› giderici ilaçlar›n terkibine
girer.
Dereotu yapraklar› (herbas›) ve
galenik preparatlar›, sindirim sistemi
ve idrar yollar› rahats›zl›klar› ile hastal›klar›ndan korunma ve tedavi için;
ayr›ca, uyku düzensizlikleri ve spazmlarda kullan›l›r. Ürünün kullan›m›na
yönelik, hiçbir risk rapor edilmemifltir.
Dereotu herbas›n›n uçucu ya¤›; antispazmodik, karminatif, diüretik, uyar›c› ve midevi özelliklere sahiptir. Gaz
(kolik) sanc›lar› ve uykusuzlu¤un önlenmesi ve süt üretiminin art›r›lmas›
amac›yla kullan›l›r.
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Bu yaz›da belirtilen ifadeler, sadece
bilgilendirme amaçl›d›r; tavsiye niteli¤i
tafl›maz. Hastal›kta, tedavinin mutlaka
doktor kontrolünde yap›lmas› gerekti¤i
unutulmamal›d›r.

