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 Maydanozgiller (Apiaceae) 
familyasına dahil melekotu (An-
gelica archangelica L.) bitkisinin, 
sonbaharda toplandıktan sonra, 
40o C’yi aşmayan sıcaklıkta kuru-
tulmuş kök ve rizomlarıdır. 
 Melekotu, iki veya çok yıllık, 
boylanan bitkidir. Avrupa’nın ku-
zey ve doğu bölgeleri ile Asya’nın 
bazı yerlerinde yaygındır. Türki-
ye’deki varlığı, yakın zamanda bil-
dirilmiştir. Almanya, Polonya, Hol-
landa, İngiltere’de; daha az olmak 
üzere Belçika, İtalya ve Çek Cum-
huriyeti’nde tarımı yapılmaktadır. 
 Avrupa’da asırlardır, soğuk 
algınlığı, öksürük ve göğüs has-

talıklarında, göğüs yumuşatıcı ve 
balgam söktürücü olarak kullanı-
lır. Mide rahatsızlıklarında, hazmı 
kolaylaştırıcı olarak da yararlanıl-
maktadır. 
 Melekotu kökü (Angelicae 
archangelicae radix) Avrupa Far-
makopesi (EP), Avusturya Farma-
kopesi, Alman Farmakopesi (DAB), 
Alman İlaç Kodeksi (DAC)’nde ka-
yıtlıdır. Alman E Komisyonu tara-
fından onaylanmıştır. ESCOP mo-
nografı mevcuttur. 
 Çay formu, Alman standart 
ruhsatlarında, kompoze mide 
çayı olarak kayıtlıdır. Amerikan 
Farmakopesi ve ulusal formülle-

rinde de yakın zamana kadar ka-
yıtlı olan bir drogdu. Avusturya 
Farmakopesi’ne göre, en az % 0,3 
uçucu yağ içermelidir. Alman İlaç 
Kodeksi’ne göre, en az % 30 su 
ile ekstre edilebilen madde ihtiva 
etmelidir. Komisyon E’ye göre iş-
tahsızlık, sindirim sisteminin hafif 
spazmları gibi peptik rahatsızlık-
lar ile şişkinlik duygusu ve gaz-
lılık halinde iyileştiricidir. Spazm 
çözücü ve safra artırıcı (kolagog)  
etkileri barizdir. 
 Alman standart ruhsatı, me-
lekotu kökü çayını; midede şiş-
kinlik hissi, gazlılık, sindirim sis-
teminin hafif spazmları ve mide 
sıvısının yetersiz salgılanması hal-
lerinde önerir. Hindistan’da, “ano-
reksiya nervoza” (aşırı rejim yap-
ma alışkanlığı ile kendini gösteren 
psikolojik bozukluk), gazlılık ve 
hazımsızlık (dispepsi) hallerinde 
kullanılır. 
 Birleşik Krallık Tıbbi Bitki 
Farmakopesi (British Herbal Phar-
macopoeia)’ne göre, aromatik acı 
madde (aromatic bitter) ve spazm 
çözücü sınıfındadır. Merck Index, 
gaz söktürücü (karminatif), idrar 
söktürücü ve terletici etkilerinden 
bahseder. 
 Kök ve rizomları % 0,35-
1,9 oranında uçucu yağ, kuma-
rin ve kumarin türevleri içerir. 
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Uçucu yağın terkibinde, mono ve 
seskiterpenler mevcuttur. % 80-
90 oranında bulunan monoter-
pen hidrokarbonların başlıcaları; 
b-fellandren (% 13-28), a-felland-
ren (% 2-14), a-pinen (% 14-31). 
Köklerde ayrıca, % 0,3 anjelik asit; 
fenolik asitler (klorojenik, kafeik 
asitler); % 6 reçine; yağ asitleri 
(palmitik, oleik, linoleik asitler); 
kumarinler (yaklaşık % 0,2 ost-
hol); furanokumarinler (anjelisin, 
bergapten vb); şekerler ve tanenler 
bulunur. 
 Melekotu kökü, uygun sak-
lama şartlarında dahi yılda % 
0,05-0,10 oranında uçucu yağını 

kaybeder. Bu nedenle, raf ömrü 
uçucu yağ kaybına göre hesapla-
nır. Kesilmiş-dilimlenmiş köklerin 
raf ömrü en fazla 18 ay, toz edil-
miş kökün raf ömrü ise sadece 24 
saattir. 
 Bitkinin bilinen bir ters et-
kisi (kontrendikasyonu) yoktur. 
İçerdiği furanokumarinlerin ışıklı 
ortamda sebep olduğu cilt hassa-
siyetinden dolayı, dikkatlli kulla-
nılmalı; kullandıktan sonra güneş 
ışığına çıkılmamalıdır. Gebelikte 
kullanımı önerilmez. Emzirme ile 
ilgili bir kısıtlama  rapor edilme-
miştir. Başka ilaçlarla etkileşimine 
dair bilgi yoktur. 
 Kullanımına ilişkin başka şe-
kil önerilmediyse, günlük doz, 4,5 
g kesilmiş kuru kök veya buna 
muadil galenik preparatlardır. 1-2 
g kurutulmuş kök ve rizom, günde 
üç kere dahilen kullanılır. 
 Dekoksiyonunu hazırlamak 
için, 1,5 g ince doğranmış kök, 
15-250 ml soğuk suya katılır ve 
kaynatıldıktan sonra, yaklaşık 10 
dakika dinlendirilir. Benzer şekilde 
2-4 g kök, 150 ml suda kaynatıl-
dıktan sonra, 10 dakika dinlendi-
rilir ve yemeklerden 1,5 saat önce 
ılık halde içilir. 
 Çayını hazırlamak için 2-4 g 
kök, 150 ml kaynar suda 10 daki-
ka bekletilir ve yemeklerden 1,5 

saat önce ılık halde içilir. Avus-
turya Farmakopesi’ne göre, tek 
içimlik doz bir kupa için 1,5 g 
köktür. 
 Fluid ekstre (sıvı ekstre) 1:1 
(g/ml): 1,5-3 ml (Komisyon E); 
0,5-2,0 ml, günde üç kez (BHP). 
 Tentür: 1:5 (g/ml): 1,5 ml 
(Komisyon E); o,5-2,0 ml, günde 
üç kez (BHP).
 Uçucu yağ (Angelicae aethero-
leum): 10-20 damla (Komisyon E).
 Türkiye’de yetişen diğer tür 
olan “Angelica sylvestris L.” bitki-
sinin taze gövdelerinden, Bursa’da 
melekotu reçeli yapılmaktadır. 
 Avrupa Farmakopesinde, Çin 
Geleneksel Tıbbı (TCM)›ndan üç 
drog kayıtlıdır. Bunlar, “Angelicae 
dahuricae radix” (Angelica dahu-
rica [Hoffm.] Benth. et Hook f. ex 
Franch et Sav); “Angelicae pubes-
centis radix” [Angelica pubescens 
Maxim. f. biserrata R.H. Shah et 
C.Q. Yuan]; “Angelicae sinensis 
radix” [Angelica sinensis (Oliv.) 
Diels]. 

K. Hüsnü Can Başer
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Bu yazıda belirtilen ifadeler, sadece
bilgilendirme amaçlıdır; tavsiye niteliği
taşımaz. Hastalıkta tedavinin, mutlaka doktor
kontrolünde  yapılması gerektiği
unutulmamalıdır. 
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