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Karanfil* veya çöp karanfil,
Mersingiller (Myrtaceae) familyas›na
dahil karanfil a¤ac› “Syzigium
aromaticum (L.) Merr. et Perry (sin.:
Eugenia caryophyllus [C.Spreng.]
Bull. et Harr.)'n›n kurutulmufl çiçek
tomurcuklar›d›r. Yaklafl›k 20 m'ye
yükselebilen ve yapraklar›n› dökmeyen karanfil a¤ac›n›n vatan›,
Güney Filipinler ve Moluk (Molucca)
Adalar›'d›r.
Günümüzde tüm tropik ülkelerde yetifltirilmekte olan bitkinin
üretimi, en çok Do¤u Afrika'da Tanzanya'n›n Zengibar ve Pemba Adalar›'nda yap›lmaktad›r. Geleneksel
Ayurveda t›bb›nda kullan›lan drog,
Tamil Nadu ve Kerala'da; geleneksel
Çin t›bb›nda kullan›lan drog, Guangdong'da yetifltirilmektedir.
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Karanfil a¤ac›n›n çiçekleri, dal
uçlar›nda toplu halde bulunur. Çanak
(kaliks), karfl›l›kl› dört parçal› ve dört
taçyaprak (petal) üstüste binmifl; top
fleklindeki k›s›m içinde çok say›da
erkek organ (stamen) tafl›r. Uzun ‘hipantiyum'un üst k›sm›nda bulunan
iki gözlü yumurtal›kta, çok say›da
tohum tasla¤› (ovül) bulunur.
Karanfil dro¤u, bitkinin kurutulmufl çiçek tomurcu¤udur; çivi fleklinde, 10-17 cm uzunlukta, 4 mm
çap›nda, aç›k - koyu kahverengidir.
Çiçek tomurcuklar›, alt k›sm›n›n rengi
yeflilden k›rm›z›ya döndü¤ü anda,
sap› ile birlikle toplanarak aç›k havada kurutulur. Saplar ikinci kalite
dro¤u teflkil eder. K›r›ld›¤›nda veya
t›rnakla kaz›nd›¤›nda, kuvvetli aromatik ve yak›c›-baharl› lezzetlidir.

Avrupa Farmakopesi'nde (EP),
çöp karanfil (Caryophylli flos) ve
çöp karanfil esans› (Caryophylli
aetheroleum) kay›tl›d›r. ‹lgili ülkelerin
mevzuat›nda, herhangi bir etki söz
konusu edilmedi¤inde g›da statüsünde addedilir. Kanada'da, 20 kadar
ruhsatl› OTC (reçetesiz) preparat›n
terkibine girer. ABD'de, g›da ve g›da
takviyesi s›n›f›nda ve GRAS (genel
olarak emniyetli addedilen) statüsündedir. ‹ngiltere'de genel sat›fl listesinde, ruhsat gerektiren, dahili ve harici
kullan›m için uygun droglar› içeren
A cetvelinde yer al›r.
Çöp karanfil % 15-20 oran›nda,
sudan a¤›r olan uçucu ya¤ içerir. EP'ye
göre uçucu ya¤ oran› % 15'ten az olmamal›d›r. Uçucu ya¤›n ana bilefli¤i,
% 85-95 oran›nda bulunan ‘öjenol'dür.
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EP'ye göre, ya¤daki öjenol oran›
% 75-88 olmal›d›r. Uçucu ya¤›n
di¤er önemli bileflikleri; öjenil asetat
(% 4-15), beta-karyofilen (% 5-14),
alifatik ketonlar ve monoterpenlerdir.
Drogda ayr›ca; tanenler (% 12),
flavonoitler (% 0,4), fenol karboksilik
asitler, steroller, triterpenler, kromon
glikozitleri ve sabit ya¤ bulunur.
Çöp karanfil, özellikle baharat
olarak kullan›l›r. Uçucu ya¤›, önemli
antibakteriyel etkiye sahiptir ve bilhassa difl hekimli¤inde antiseptik olarak kullan›l›r. Çöp karanfilin karminatif, midevi ve tonik etkileri de bilinmektedir. Uçuk (Herpes) virüsüne
karfl› antiviral etkisi ve plak oluflturan
a¤›z patojenlerine karfl› antibakteriyel
etkisi bildirilmifltir. Karanfil ya¤›, böcek kovucu etkiye de sahiptir.
‹bn-i Sina'ya göre, sirke ve bal
ile haz›rlanan preparat› içildi¤inde,
sara (epilepsi)'ya iyi gelir. Dahilen
al›nd›¤›nda veya ‘kolir'i göze uyguba¤bahçe 53 (may›s-haziran) 2014

land›¤›nda, görmeyi güçlendirir ve
gündüz körlü¤ünü tedavi eder. ‹bn-i
Sina, ayr›ca mide ve karaci¤eri güçlendirdi¤ini belirtir; bulant› ve kusma
halinde yararl› oldu¤undan bahseder.
Antiflojistik etkileri deneysel olarak
gösterilmifltir. Geleneksel Çin ve Hint
t›p sistemlerinde kusma, ishal, h›çk›r›k, ifltahs›zl›k tedavisinde; epigastrik
ve abdominal (kar›n) a¤r›larda etkili
oldu¤u belirtilir.
Alman Komisyon E monograf›na göre, a¤›z ve yutak mukozas›nda
yang›l› de¤ifliklikler yapar; diflçilikte
lokal anestezik olarak kullan›l›r. Antimikrobik, antiviral, lokal anestezik
ve spazmolitik etkilidir. % 1-5 uçucu
ya¤ içeren sulu preparatlar› gargara
olarak kullan›l›r.
Drogunun az da olsa ta¤flifli yap›l›r. Yayg›n olan uygulama, distilasyonla uçucu ya¤› al›nm›fl dro¤un
normal drogla kat›flt›r›larak ticarete
verilmesidir. Bunu anlamak için,

t›rnakla kaz›y›p koklamak veya su
testinden geçirmek gerekir. Suya
at›ld›¤›nda yüzen veya yat›k vaziyet
alan droglar›n, ya¤› al›nm›fl demektir.
Gerçek drog dibe çöker veya suda
dikey hal al›r.
Avrupa Farmakopesi'ne göre
drog, % 6'dan daha çok sap içermemelidir. Ana karanfil (Mother clove)
de denen iri meyveler (25 mm), kolayca tan›nd›¤›ndan ve daha pahal›
oldu¤undan ta¤fliflte kullan›lmaz.
K. Hüsnü Can Bafler
Prof. Dr. Anadolu Üniv. Eczac›l›k Fak.
* Karanfilgiller (Caryophyllaceae) familyas›na
dahil “Dianthus caryophyllus L." türünün
çiçekleri de karanfil olarak adland›r›lmaktad›r. Bu çiçekler de çöp karanfil ile benzer
kokuya sahiptir.
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.
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