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ÖNSÖZ 

Tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen aromatik-kokulu-uçucu 

yağlar/esans yağlar son yıllarda kozmetik ve insan sağlığını koruma 

ve geliştirme amacıyla oldukça yaygın kullanım alanı bulmuştur. 

İnsanlık tarihi kadar eski geçmişi olan esans yağlarının tıp ve eczacılık 

alanında kullanımı ile ilgili her geçen gün yeni gelişmeler 

sağlanmaktadır. Ülkemizin farklı üniversiteleri ve/veya özel sektörün 

seçkin temsilcileri, uzmanlarca hazırlanan  “ESANS YAĞLARIN 

(ARONATİK YAĞLARIN) SAĞLIK ALANINDA KULLANIMI”  

kitabı, esans yağların Antiparazitik, Antienflamatuar, Antiviral 

Etkileri incelenerek, Kozmetikte, Tıpta Yetişkin ve Pediatrik 

Gruplarında, Tıpta Analjezi ve Sedasyon Olarak Kullanımı,  Tedavi 

Amaçlı Kullanımı, Tıp’ta Aromaterapi Olarak Kullanımı, Alternatif 

Tıpta (Fitoterapi Olarak) Kullanımı, Dezenfektan ve Antiseptik olarak 

kullanımı, Kadın Doğumda Kullanımı,  Diş Hekimliğinde Kullanımı 

gibi birçok alanı kapsayan multidsipliner bir çalışma olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen esans 

yağlarının sağlık alanında kullanımına dair kapsamlı, doyurucu ve 

güncel literatürü içeren bilgiler içermektedir. Eserin, akademisyenlerin 

araştırmalarına yardımcı olması yanı sıra, bu alanda araştırma yapmak 

isteyen öğrencilere ve esans yağlardan sağlık alanında yararlanmak 

isteyen tüm kesimlere katkı sağlayacağını ümit ediyoruz. 

Prof. Dr. Ahmet TEKELİ 

Prof. Dr. Ergin ÖZTÜRK 
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GİRİŞ 

Esans yağlar; bitkilerin kök, tohum, yaprak, meyve ve çiçeklerinden 

elde edilen, oda sıcaklığında genellikle sıvı formda bulunan, bitkiye 

has özel bir koku ve lezzet veren, genellikle eteri ve uçucu yağ gibi 

isimlendirmeler yapılan bileşiklerdir. Esans yağlar çoğunlukla; 

Apiaceae, Asteraceae, Geraniaceae, Lamiaceae, Lauraceae, 

Myrtaceae, Poaceae, Rutaceae, Verbenaceae ve Zingiberaceae gibi 

çeşitli ailelere ait aromatik bitkiler tarafından üretilen monoterpenoid, 

seskiterpenoid ve fenilpropanoidlerdir (Maggi ve ark., 2018).  

 

Doğal bitkisel kaynaklardan presleme veya buhar verme yoluyla esans 

yağlar elde edilebilmektedir.  Esans yağların hayvanlar üzerinde; 

çevre şartlarına karşı dayanıklılık sağlama, insektisid özelliği, 

sindirimi stimüle etmesi, antiseptik özellikte olması, yemde lezzeti 

arttırması, yemden yararlanma oranının artışını sağlaması ve genel 

olarak patojenlere karşı bitkisel ilaç olarak kullanımı gibi pek çok 

olumlu etkileri bulunmaktadır (Şengezer ve Güngör, 2008). Esans 

yağlar çeşitli bileşiklerin kompleks karışımları olduğundan, 

antimikrobiyal aktiviteleri belirli bir mekanizmayla 

açıklanamamaktadır ve hücrede birden fazla hedefi bulunmaktadır 

(Carson ve ark., 2002). 

İnsanlık, geçmiş nesillerden edinilen deneyimler sayesinde, özellikle 

bitkisel tedavi yöntemleri hakkında geniş bir bilgi birikimine sahiptir. 

Sahip olunan bu bilgiler genel olarak tüm patojenlerle mücadele için 

büyük bir önem taşımaktadır. Günümüzde alanında uzman analistlerin 

sayesinde, çeşitli analitik teknikler kullanılarak esans yağların ve 
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onları oluşturan moleküllerin kimyasal çeşitliliği ortaya 

çıkarılmaktadır (Monzote ve ark., 2012).  

Hayvan besleme alanında, büyümeyi teşvik etmek için antibiyotiklerin 

kullanılmasının yasaklanması, araştırmacıları alternatif katkı 

maddeleri aramaya itmiştir. Antibiyotiklerin üstlendiği görevi yerine 

getirmek için probiyotikler, organik asitler ve çeşitli bitki özleri 

kullanılmaya başlanmıştır. Antibiyotiklere alternatif olarak kullanılan 

bitkisel kaynaklı katkı maddelerinin bir kısmı antiparaziter özellik 

göstermektedir. Parazitler, hayvancılıkta yemden yararlanmayı ve 

verimi engelleyen, ayrıca sekonder hastalıklar için zemin hazırlayan 

ciddi bir sorun olarak devam etmektedir (Çetin, 2012).  

Esans yağlar; protozoon, helmint ve insekt grubunda yer alan bazı 

parazitlere karşı etkili olabilmektedir. Konaklarının üzerinde ya da 

içinde, geçici veya daimi olarak yaşayan parazitlerin ilaçlara karşı 

direnç geliştirmeleri nedeniyle tıbbi bitkilerden elde edilen bitkisel 

özlerin parazitlerle mücadele amacıyla kullanımı günden güne 

artmaktadır (Al Snafi, 2016). Bu kitap bölümü bitkilerden elde edilen 

esans yağların antiparaziter etkisine dikkat çekmek amacıyla özenle 

hazırlanmıştır.  

Esans Yağların Antiprotozoal Etkisi 

Leishmania spp., Trypanosoma spp., Entamoeba histolytica, Giardia 

spp., Trichomonas vaginalis ve Plasmodium spp. gibi birçok 

protozoon parazit, konaklarına vermiş oldukları zararlar nedeniyle 

önemli halk sağlığı sorunlarına neden olmaktadır. Bu parazitlere karşı 
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kullanılan mevcut antiprotozoal ilaçların yan etkileri, ilaç direnci ve 

uzun süreli kullanım gerekliliği gibi dezavantajları bulunmaktadır. Bu 

durum protozoal hastalıkların tedavisinde sentetik ilaçlar yerine, 

bitkilerden elde edilen ekstrakt ve esans yağların denenmesi ve 

kullanılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır (Sartorelli ve ark., 2007).  

Leishmaniasis; kum sineği, tatarcık veya yakarca olarak bilinen 

sineklerin vektörlüğünü yaptığı Leishmania spp. türü parazitlerin 

neden olduğu, zoonoz karakterli protozoal bir hastalıktır. Son konağı 

insan, köpek, kedi ve kemiricilerdir. Deri ve iç organ lezyonlarına 

bağlı olarak hastalık semptomları değişmektedir. Trypanosoma spp. 

türleri kinetoplastida sınıfına ait tek hücreli, kamçılı protozoon 

parazitlerdir. Etkenler kan emen omurgasız canlılar tarafından 

taşınabildiği gibi türlere göre değişebilen farklı yayılma yollarına da 

sahiptir. Trypanosoma brucei uyku hastalığına neden olurken, 

Trypanosoma cruzi ise chagas hastalığına neden olmaktadır. Bu 

türlerin meydana getirdiği hastalıklar insanlarda ölüme kadar giden 

klinik tablolar oluşturabilirler. Yaluff ve ark., (2017) esans yağın 

bileşeni bir monoterpen olan cis-Verbenol kullanarak yapmış 

oldukları bir çalışmada, bu maddenin Leishmania amazonensis, 

Leishmania infantum, Leishmania brasiliensis’in promastigot 

formlarına ve Trypanosoma cruzi’nin 2 farklı suşunun tripomastigot 

formlarına karşı etkili olduğunu göstermiştir. Kullanılan esans yağ 

bileşeninin insan fibroblast hücrelerine karşı bir toksisitesi 

görülmemiştir. 
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Giardia spp. insanların ve hayvanların bağırsaklarında enfeksiyonlara 

neden olan ve giardiosis isimli zoonoz karakterli hastalığa sebep olan 

bir protozoon parazittir. Entomoeba histolytica insan ve diğer memeli 

hayvanları enfekte edebilen ve amipli dizanteri olarak bilinen 

hastalığa neden olan bir protozoon parazittir. Azadbakht ve ark. 

(2020)’nın yapmış oldukları bir çalışmada, Giardia lamblia kistlerine 

ve Entamoeba histolytica trofozoitlerine karşı Allium sativum, 

Artemisia sieberi, Zatraria multiflora, Chenopodium botrys ve 

Eucalyptus globulus bitkilerinden elde edilen esans yağlar 

kullanılarak, bu esans yağların antiparaziter etkileri araştırılmıştır. 

Çalışma sonucunda tüm bu bitkilerden elde edilen esans yağların, her 

iki protozoon parazit için de yüksek oranda antiparaziter etki 

gösterdiği tespit edilmiştir. En yüksek antiparaziter etki gösteren esans 

yağın ekstrakte edildiği E. globulus bitkisinin birincil tedavide ya da 

tedaviye ek olarak antiprotozoal ilaç olarak düşünülmesi gerektiği 

belirtilmiştir. 

Trichomonas vaginalis, trichomoniasis'e neden olan ve cinsel yolla 

bulaşan bir protozoon parazittir. Metronidazol, T. vaginalis 

enfeksiyonları için kullanılan bir ilaçtır. Bu ilaca karşı direnç 

geliştirmiş olan parazit suşlarının artması ve ilacın yan etkileri 

nedeniyle hastalığın tedavisinde alternatif yollar aranmaktadır. Eldin 

ve ark. (2015)’nın yapmış oldukları bir araştırmada, Pistacia lentiscus 

sakızının ve Ocimum basilicum esans yağının, trichomoniasis 

tedavisinde umut verici fitoterapötik ajanlar olabileceği ile ilgili 

bulgulara rastlamışlardır. Yapılan çalışmada, P. lentiscus mastik veya 
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Ocimum basilicum esans yağı ile inkübe edilen trofozoitlerin 

membran sisteminde önemli hasarlar oluşmuş ve sitoplazmada yoğun 

vakuolizasyon oluşumları görülmüştür. 

Plasmodium spp., vektör anofel cinsi dişi sivrisineğin bir insanı 

sokması yoluyla bulaşan ve sıtma hastalığına neden olan protozoon bir 

parazittir. Tandem ve ark. (2020)’nın yapmış olduğu bir çalışmada 

Cupressus macrocarpa, Lantana camara ve Psidium littorale 

yapraklarından elde edilen esans yağların in vitro anti-plazmodial ve 

larvasit aktivitesi değerlendirilmiştir. P. littorale ve L. camara 

yapraklarından elde edilen esans yağın Anopheles gambiae larvalarına 

karşı önemli larva öldürücü özelliklere sahip oldukları belirlenmiştir. 

Lantana camara yapraklarından elde edilen esans yağın ise in vitro 

olarak Plasmodium falciparum'a karşı orta düzeyde aktivite gösterdiği 

saptanmıştır. Belirlenen bu anti-plazmodial aktivitenin L. camara 

esans yağının yüksek linalol içeriği ile ilişkilendirilmiştir. 

Tüm evcil hayvanları enfekte edebilen ve oldukça bulaşıcı olan 

protozoon parazitler arasında bulunan coccidia etkenleri bazı 

durumlarda kanatlı hayvanlar için ölümcül olabilmektedir. Esans 

yağların antiparaziter etkileri üzerine yapılan bir araştırmada, kekik 

yağı ile antiparaziter ilaç olan lasalocid’in Eimeria tenella üzerine 

olan etkileri incelenmiş ve bu türün ookistleri için etkili olduğu, fakat 

kekik esans yağının antiparaziter ilaç olan lasalocid kadar etkili 

olmadığı sonucuna varılmıştır (Giannenas ve ark., 2003). Başka bir 

çalışmada ise in vitro koşullarda karvakrol, timol, izopulegol ve öjenol 

(eugenol) etken maddelerinin Eimeria oositklerine karşı etkileri 
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incelenmiş ve esans yağ bileşenlerinin düşük dozlarda dahi parazit 

ookistlerine karşı %90 oranında etkili olduğu görülmüştür (Remmal 

ve ark., 2013). 

Esans Yağların Antihelmintik Etkisi 

Dünya nüfusunun yarısından fazlası hem halk sağlığı açısından hem 

de hayvansal üretime olan etkileri bakımından helmintlerin neden 

olduğu hastalıklardan olumsuz yönde etkilenmektedir. Ayrıca, helmint 

enfeksiyonları insanlarda görülen en yaygın enfeksiyonlar arasında 

bulunmaktadır (Mali ve Mehta, 2008).  

Esans yağların antihelmintik etkileriyle ilgili çalışmalar oldukça 

sınırlıdır. Helmintlerin birçoğunun laboratuvar ortamında kültürünün 

yapılmasının mümkün olmaması bunun nedenlerinden bir tanesidir. 

Ayrıca in vivo çalışmalarda kullanılan fare ve sıçan gibi deney 

hayvanlarının fazla iş gücü gerektirmesi, konu ile ilgili yetişmiş 

sertifikalı personel ihtiyacı, çalışma alanı sıkıntısı ve ekonomik 

nedenlerle yine bu çalışmalar sınırlı kalmaktadır. Tüm bu zorluklara 

rağmen etkinliğini kanıtlamış bitkisel kökenli antihelmintik ajanlar et 

ve sütte daha az kalıntı bırakmaları, az gelişmiş ülkelerde maliyetleri 

düşürmeleri ve kolay erişilebilirlikleri gibi avantajları nedeniyle 

önemli ölçüde tercih edilmektedir. 

Echinococcus granulosus'un larval evresinden kaynaklanan kistik 

ekinokokkozis, insanları olduğu kadar evcil hayvanları da etkileyen 

kronik ve zoonotik bir hastalıktır (Torgerson ve Budke, 2003). Mentha 

piperita ve Mentha pulegium esans yağlarının E. granulosus'a karşı in 

vitro etkisini belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmada, her iki 
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bitkiden de elde edilen esans yağların protoskolisidal etki gösterdiği 

belirlenmiştir (Maggiore ve ark., 2011). En güçlü protoskolisidal etki 

M. pulegium esans yağından elde edilmiştir. Thymus vulgaris ve 

Origanum vulgare esans yağları kullanılarak yapılan bir çalışmada, bu 

bitkilerden elde edilen esans yağların E. granulosus'un protoskoleks 

ve kistlerine karşı antihelmintik etkiye sahip oldukları anlaşılmıştır 

(Pensel ve ark., 2014). En güçlü antihelmintik etkiyi karvakrol ile 

izomerik olan timol’ün sağladığı belirlenmiştir. 

Nakhare ve Garg (1991) yapmış oldukları çalışmada Pheritima 

posthuma (toprak kurdu), Taenia solium (şerit solucanı) ve Ascaris 

lumbricoides'e (yuvarlak solucan) karşı Artemisia pallens bitkisinin 

esans yağının güçlü antihelmintik aktivitesini bildirmişlerdir. Aynı 

çalışmada yerel halkın, bu bitkinin sindirime yardımcı olma ve iştah 

açıcı etkilerinin yanı sıra antihelmintik etkisinden de haberdar 

olduğunu ve yapılan çalışmanın bunu doğruladığını belirtmişlerdir. 

Bazı nematod larvalarının, insanların iç organlarındaki invazyonuna 

visseral larva migrans (VLM) denilmektedir ve insanlarda bu hastalığa 

Toxocara canis adlı nematod neden olabilmektedir. Bu parazitin 

erişkin formu son konak olan köpeğin ince bağırsağında yaşamaktadır. 

Yumurtalar dışkı yoluyla dış ortama atıldıktan sonra yumurta içindeki 

enfektif larvalar insanlar tarafından oral yolla alınmaktadır. Nakamura 

ve ark. (1990)’nın yapmış oldukları çalışmada; tarçın yaprağı, limon 

otu, litsea cubeba (may chang) ve vetiver esans yağlarının Toxocara 

canis larvalarına karşı çok güçlü nematosidal (nematod öldürücü) bir 

aktivite gösterdiği belirtilmiştir. 
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Gastrointestinal nematodlar hayvancılığı olumsuz yönde etkilemekte 

ve ülke ekonomilerine zarar vermektedir. Jimenez-Penago ve ark. 

(2021) yapmış oldukları in vitro bir çalışmada, Pimienta dioica 

(yenibahar) ve Origanum vulgare (keklikotu) esans yağlarının, koyun 

ve sığırlardan elde edilmiş Haemonchus contortus ve Cooperia spp. 

yumurtaları ve larvaları üzerindeki nematosit aktivitelerini 

değerlendirmiştir. Araştırma sonucunda, P. dioica ve O. vulgare esans 

yağlarının her iki nematod parazite karşı ovisidal ve larvisidal 

etkisinin olduğu tespit edilmiştir. 

Fasciola hepatica'nın neden olduğu fasciolosis; sığır, koyun, keçi, 

domuz, at ve tavşan gibi hayvanları olumsuz etkileyen ve dünya 

çapında bir dağılıma sahip olan zoonotik bir hastalıktır. Bu hastalık; et 

ve süt üretimini azaltarak, üreme verimliliğini düşürerek ve karaciğere 

zarar vererek hayvancılığı olumsuz yönde etkilemekte ve büyük 

ekonomik kayıplara neden olmaktadır. da Silva ve ark. (2020)’nın 

yapmış oldukları bir in vitro araştırmada, Cuminum cyminum 

(kimyon) bitkisinden elde edilen esans yağın, F. hepatica’ya karşı 

ovisidal (yumurta öldürücü) etkisi olduğu ve en iyi ovisidal aktivitenin 

0.016 mg/ml konsantrasyonunda elde edildiği saptanmıştır. 

Esans Yağların Ektoparazitlere Etkisi 

Sentetik nörotoksik insektisitler kullanılarak, tıp ve veterinerlik 

açısından önemi olan ektoparazitlerin kontrolünün sağlanmaya 

çalışılması, insektisit direncinin gelişmesi nedeniyle günden güne 

daha zor bir hale gelmektedir. Bu nedenle esans yağların özellikle 
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sinek, bit, pire, akar ve kene gibi eklem bacaklı ektoparazitlere karşı 

kontrol ajanları olarak kullanılması bir ihtiyaç haline gelmektedir. 

Esans yağlar, insektisidal formülasyonlara dahil edilebilen ideal aday 

bileşenleri içermektedir. Esans yağlar düşük dozlarda (<50 ppm) bile 

çoklu etki ve geniş bir spektrumda Anopheles, Aedes, Culex cinsi gibi 

bazı sivrisineklerin larvalarına ve yetişkinlerine karşı etkinliklerini 

kanıtlamıştır. Esans yağların diğer bir avantajı da böcek direncini 

indükleme olasılığının az olması, hedef olmayan diğer organizmalar 

ve çevre üzerindeki düşük toksisite etkisidir (Maggi ve ark., 2018).  

Sritabutra ve ark. (2011)’nın laboratuvar koşullarında yapmış 

oldukları bir çalışmada; sarımsak (Allium sativum), limon otu 

(Cybopogon citratus), karanfil (Syzygium aromaticum), sitronella otu 

(Cymbopogon nardus), nane (Mentha piperita), okaliptüs (Eucalyptus 

globulus), portakal (Citrus sinensis) ve fesleğen (Ocimum 

basilicum)’den elde edilen esans yağlar ve bunların kombinasyonları, 

Aedes aegypti ve Anopheles dirus ısırmalarına karşı kovucu etkileri 

bakımından test edilmiştir. Araştırma sonucunda, limon otu esans yağı 

ve okaliptüs-fesleğen esans yağları kombinasyonunun kovucu 

aktivitede en etkili olduğu sonucuna varılmıştır. 

İnsan ve hayvan sağlığı için tehlikeli olan bit, konağının üzerinde 

daimi olarak yaşayan bir ektoparazittir. İnsan ve hayvanların derisi 

üzerinden kan emen bitlerin dışında, hayvanların üzerinde yaşayan ve 

tüy ya da yapağı ile beslenen bitler de bulunmaktadır. Mumcuoğlu ve 

ark. (1996)’nın yapmış oldukları bir çalışmada idris otu, biberiye, 

okaliptüs, lavanta ve limon özünden elde edilen beş esans yağ ve 
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bunların dokuz bileşeni, insan vücut biti Pediculus humanus 

humanus'a karşı kovucu aktiviteleri açısından dietil toluamid (DEET) 

ile karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda en etkili kovucuların, 

etkinliği en az 29 gün süren DEET ve idris otu olduğu tespit edimiştir. 

Biberiyenin aktivitesi en az 18 gün, okaliptüsün aktivitesi ise 8 

günden fazla sürdüğü belirlenmiştir. 

Pireler, insanlarda ve hayvanlarda görülen bazı hastalıkların önemli 

vektörleridir ve pirenin kendisi de kan emici ve geçici bir 

ektoparazittir. Ghavami ve ark. (2017)’nın yapmış oldukları bir 

araştırmada, medikal önemi olan bitkilerden Ziziphora tenuiore, 

Myrtus communis, Achillea wilhelmsii ve Mentha piperita'nın esans 

yağları hidrodistilasyon tekniği ile izole edilmiş ve bu bitkilerin pire 

kovucu özellikleri analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda kekik 

ve mersin bitkilerinden elde edilen esans yağların Pulex irritans türü 

pire için yüksek kovucu aktivite gösterdiği belirlenmiş ve tespit edilen 

terpenler arasında sırasıyla timol (%36.26) ve α-pinen (%32.5)’in 

esans yağların ana bileşenleri olduğu görülmüştür. Ayrıca ilgili 

çalışmada,  yüksek kovucu etkisi olan bu esans yağların uygun ve 

etkili formülasyonlarının geliştirilmesi ve dermal toksisitenin 

belirlenmesi için daha ileri çalışmalar yapılması gerektiği 

belirtilmiştir. 

Keneler insan ve hayvanlardan kan emerek yaşayan zorunlu bir 

ektoparazittir. Ayrıca, keneler diğer hastalık etkenlerinin mekanik ve 

biyolojik olarak taşınmasında rol oynayan önemli bir vektördür. Kene 

ısırıklarından korunmak için bazı böcek kovucu ilaçlar 
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kullanılmaktadır. Bu ilaçların kullanımı yerine etken maddesi doğal 

formülasyonlardan üretilmiş çevre dostu ürünlerin keşfedilmesi ve 

bunların kullanımının sağlanması önemli bir araştırma alanıdır. 

Nepeta cataria ve Tagetes minuta’dan elde edilen esans yağların 

düşük konsantrasyonlarının, Rhipicephalus appendiculatus ve 

Hyalomma marginatum rufipes keneleri üzerinde, yüksek kene 

kovucu etkileri olduğu belirlenmiştir (Birkett ve ark., 2011; Nchu ve 

ark., 2012). Lippia alba ya da Hyptis suaveolens’den elde edilen esans 

yağların yüksek konsantrasyonlarının Rhipicephalus microplus ve 

Amblyomma cajennense keneleri üzerinde kene kovucu etkileri olduğu 

tespit edilmiştir (Soares ve ark., 2010; da Silva Lima ve ark., 2016). 

Uyuz hastalığı, uyuz akarının derinin altına yerleşerek burada tüneller 

açmasıyla oluşan, insan ve hayvanlarda görülebilen oldukça bulaşıcı, 

şiddetli kaşıntılı paraziter bir hastalıktır. Hayvanlara özgü olan uyuz 

türleri insanlarda çoğu zaman hastalık meydana getirmemektedir. 

Sarcoptidae familyasında bulunan Sarcoptes scabiei, insan ve 

hayvanlara bulaşabilmekte ve kaşıntılı cilt enfestasyonuna neden 

olmaktadır. Pasay ve ark. (2010)’nın yapmış oldukları bir araştırmada, 

karanfil yağından elde edilmiş öjenol (eugenol) bazlı esans yağın ve 

onun dört analoğunun topikal akarisid olarak S. scabiei’ye karşı 

kullanılabileceği gösterilmiştir. Sharma ve ark. (2020a)’nın yapmış 

oldukları bir çalışmada Amomum subulatum'un taze yapraklarının 

hidrodistilasyonu ile esans yağ toplanmıştır. Elde edilen esans yağ 

Sarcoptes scabiei’ye karşı uyuz önleyici etkisi kontakt biyoanaliz 

yöntemi ile araştırılmıştır. Analiz sonucunda esans yağ bileşiminde; 
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terpinen-4-ol (%29.87), okaliptol (%18.69), β-fallendren (%7.97), γ-

terpinen (%6.67), p-simen (%6.20) dahil, toplam 39 bileşenin varlığı 

tespit edilmiştir. Ayrıca oksijenli monoterpenlerin A. subulatum uçucu 

yağında ana bileşenler olarak baskın olduğu ve toplam yağ bileşiminin 

%59.03'ünü oluşturduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda A. 

subulatum’dan elde edilen esans yağın %10'luk konsantrasyonunun, 

60 dakika içinde uyuz etkenlerinin tamamını etkisiz hale getirdiği 

görülmüştür. Sharma ve ark. (2020b)’nın yapmış oldukları başka bir 

araştırmada, Elettaria cardamomum yapraklarından elde edilen esans 

yağ bileşenlerinin;  terpinen-4-ol, okaliptol, p-simen, trans-fitol ve cis-

sabinen dahil olmak üzere büyük ölçüde oksijenli monoterpenlerden 

oluştuğu saptanmıştır. Çalışma sonucunda, E. cardamomum 

yapraklarından elde edilen esans yağın %10'luk konsantrasyonunun, 

60 dakika içinde uyuz etkenlerinin tamamı için öldürücü olduğu tespit 

edilmiştir. 

Yatak böceği olarak bilinen tahtakuruları geceleri memelilerden ve 

kuşlardan kan emerek yaşayan ektoparazitlerdir. Dünya genelinde 

halk sağlığına ve ekonomiye verdiği zarar nedeniyle özellikle son 20 

yılda tahtakurularıyla olan mücadelenin önemi yeniden ortaya 

çıkmıştır  (Dogget ve ark., 2018). Tahtakurularıyla olan mücadelede 

sentetik pestisitlere ve mekanik müdahalelere ek olarak, bitkisel 

kaynaklı esans yağlar kontrol seçeneklerinden birini temsil etmektedir. 

Karvakrol, öjenol ve timol gibi monoterpenoidlerin, iki veya daha 

fazla esans yağ bileşeni karışımları, artan kütikül penetrasyonu 

nedeniyle böceklere karşı sinerjik toksisite etkileri sergilemektedir. 
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Gaire ve ark. (2020)’ de yapmış oldukları bir araştırmada bahsi geçen 

monoterpenoid karışımlarının Cimex lectularius üzerindeki zararlı 

etkilerini, sentetik böcek öldürücüler; bifentrin ve imidaklopridin ikili 

karışımlarının etkisi ile karşılaştırma yaparak araştırmışlardır. Yapılan 

biyoanalizler sonucunda hem sentetik ilaçların hem de esans yağ 

bileşimi olan monoterpenoid karışımlarının sinerjik etkiler sergilediği 

sonucuna varmışlardır. 

Arıların sağlığına etki eden ve koloni kayıplarına neden olan Varroa 

spp. türleri, arı yetiştiriciliğinde büyük ekonomik kayıplara neden olan 

önemli bir ektoparazittir. Çördük otu (Zufa otu) esans yağının, arıların 

Varroa destructor parazitine karşı kış döneminde kullanıldığında,  arı 

kolonilerinde  V. destructor  popülasyon artışını % 80.08 oranında 

azalttığı sonucuna varılmıştır  (Nentchev, 2003). 

Parazit ile mücadele için kullanılan esans yağlar bazı durumlarda 

konak için toksik veya ölümcül sonuçlar doğurabilir. Soares ve ark. 

(2016)’nın Amazon bölgesinde yapmış oldukları bir çalışmada, Lippia 

alba bitkisinden elde edilen esans yağın etkin dozunun ektoparazitler 

için etkili olduğu saptanmıştır. Ancak aynı esans yağın etkin dozunun 

konak balık türü Colossoma macropomum için toksik olduğu tespit 

edilmiştir. Bu nedenle çalışmada kullanılan esans yağın antiparaziter 

tedavilerde kullanılması için ek stratejilere ihtiyaç duyulduğu 

görülmektedir.  
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SONUÇ 

Bitkiler binlerce yıldır insanlar tarafından ilaç olarak kullanılmaktadır. 

Günümüzde de birçok farklı bitki türü çeşitli hastalıklarda tedavi 

amacıyla kullanılmakta ve bu bitkilerden elde edilen ürünler sentetik 

ilaçları aratmayacak etkiler göstermektedir.  

Paraziter hastalıkların tedavisi için kullanılan ilaçların kalıntı meydana 

getirmesi, fiyatlarının yüksek olması, toksik ve değişken etkileri, 

parenteral uygulama gereksinimleri ve uzun tedavi süresi gibi çeşitli 

olumsuz etkilerinin olması bilinen bir gerçektir. Ayrıca, sahada sürekli 

olarak kullanılan ilaçlara karşı da dirençli parazit suşları 

gelişmektedir. Parazitlerin büyük bir çoğunluğuna karşı geliştirilmiş 

olan etkin aşılar bulunmamakta ve var olan aşılar büyük bir oranda 

verimsiz olabilmektedir. Bu nedenle güvenli, etkili, uygun maliyetli 

ve kolay uygulanabilen alternatif antiparaziter ajanların geliştirilmesi 

ihtiyacı doğmaktadır.  Hali hazırda esans yağların parazitlere karşı 

kontrol ajanları olarak kullanılabileceğini gösteren veriler 

bulunmaktadır. Birçok ülkede sağlık otoriteleri, ekoloji ve çevre 

birimleri parazit ve diğer patojenlerle mücadelede etkili ve güvenli 

olması sebebiyle tıbbi bitkilerden elde edilen esans yağların 

kullanımını onaylamaktadır.  

Geçmişten günümüze kadar yapılmış olan çalışmalar incelendiğinde, 

ilacına direnç geliştirmiş olan bazı parazitlerin eradikasyonunda esans 

yağların deneysel amaçlarla kullanıldığı, fakat yapılan çalışmaların 

sınırlı kaldığı görülmektedir. Bu nedenle esans yağların antiparaziter 

etkisi konusu ile ilgili yapılacak olan in vivo ve in vitro çalışmaların 
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insan ve hayvan sağlığı için önemli katkıları olacağı düşünülmektedir. 

Ayrıca, konak üzerinde esans yağ etkinliğini en üst düzeye çıkarmak 

amacıyla çeşitli eksipiyanların (yardımcı maddeler) geliştirilmesine 

yönelik araştırmalar yapılması gerekmektedir.  
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GİRİŞ 

Antibiyotikler, bakteriyel enfeksiyonlarla mücadelede yaygın olarak 

kullanılmaktadır ve icat edildiğinden bu yana insan sağlığı ve yaşam 

kalitesi yanı sıra hayvansal üretim alanında da son derece etkili 

olmuştur (McEven ve ark., 2002). Ancak son yıllarda antibiyotiklere 

karşı direnç oluşması ve bunların tüketiminden kaynaklanan bazı 

toksik ürünler nedeniyle antibiyotikler bazı hastalıklara karşı daha az 

etkili hale gelmiştir. Ayrıca hayvanlarda antibiyotik kullanımı sonucu 

süt ve et gibi hayvansal ürünlerin antibiyotik kalıntısı içerebilmesi ve 

bununda antibiyotik dirençliliğine neden olması tüketici baskısına 

neden olmuş ve hayvancılıkta antibiyotik kullanımı yasaklanmıştır 

(Simitsiz ve ark., 2017). Tüm bu nedenler sonucu; içeriğinde 

antibakteriyal ajanlar olan bitki esansiyel yağları, enfeksiyon 

hastalıklarının önlenmesinde ve tedavisinde önemli rol oynamaya 

başlamıştır. Bununla birlikte esansiyel yağların hayvancılıkta 

antibiyotiklere alternatif olarak kullanım potansiyelinin araştırıldığı 

çalışmalarda artmıştır (Jang ve ark., 2007; Benchaar ve ark.; 2011; 

Tekeli ve ark., 2011). Bitkisel uçucu yağlar; bitkilerin yaprak, 

tomurcuk, tohum, çiçek, kök gibi kısımlarından farklı metodlarla elde 

edilen kuvvetli kokulu, uçucu ve su buharı ile sürüklenebilen, oda 

sıcaklığında sıvı halde olup kolay kristalleşebilen bileşiklerdir (Şahan, 

2012) Esansiyel yağlar; bitki ikincil metobolitlerinden olan terponoid 

(carvacrol, carvone, thymol) ve fenilproponoid (cinnemaldehit, 

eugenol, anethol vb) gibi grupları içermektedirler. Esansiyel yağların 

antibakteriyal, antienflamatuar, antioksidan gibi özellikleri yapılarında 
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bulunan ve aktif bileşikler olarak adlandırılan bu ikincil metobolitler 

sayesinde olmaktadır (Şahan, 2012) 

Esansiyel yağların anti-inflamatuar etki mekanizması çok karmaşık ve 

farklı biyokimyasal olayların devreye girdiği bir dizi olaylar zinciridir. 

Bu nedenle esansiyel yağların anti-inflamatuar etkilerinin daha net 

anlaşılması için enflamasyon ve mekanizmasının iyi bilinmesi 

gerekmektedir. Bu bölümde inflamasyon konusu ve esansiyel yağların 

anti-inflamasyon etkileri incelenecektir. 

INFLAMASYONUN TANIMI VE MEKANİZMASI 

İnflamasyon, enflamasyon, yangı veya halk arasında bilinen adı ile 

iltihaplanma, kan damarları ile beslenen dokuların, her türdeki hasar 

karşısında (canlı, cansız yabancı etkene veya içsel/dışsal doku 

hasarına) verdikleri fizyolojik yanıtların bütünüdür (Chandrasoma, and 

Taylor, 2005). İnflamasyon, latince "ateşe vermek" teriminden köken 

almıştır ve amaç, bağışıklık sistemine ait hücrelerin saldırının olduğu 

bölgeye çekilip saldırganı yok etmesine imkân vermektir (Erer ve ark., 

2005) (Şekil 1). 

İnflamasyonun tipik beş belirtisi vardır. Bunlar: Kızarıklık (Rubor), 

Isı artışı (Calor), Şişkinlik (Tumor), Ağrı (Dolor) ve fonksiyon 

kaybı (Functio laesa) (Riccardi ve ark., 2018) (Şekil 2). 
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Şekil. İnflamasyonun oluşum 

 

 

Şekil 2. İnflamasyonun tipik beş belirtisi (https://www.verywellhealth.com) 

 

Kızarıklık (Rubor): inflamasyon olan alanda birçok mediatörün etkisi 

sonucu damar geçirgenliği (vasküler permeabilite) ve damar 

genişliğini arttığı (vazodilatasyon) için bölge daha fazla aktif olarak 

kanlanır, yani hiperemiktir. Rubor, inflamasyonun erken evresi ve 

hafif seyreden reaksiyonlarda, alerjilerde oldukça tipiktir (Akın ve 

Samsar, 2003). 

Isı artışı (Calor): Damar genişlemesi (vazodilatasyon) sebebiyle 

bölgeye daha fazla kan akımı olur. Daha fazla kan akımı ile bölgedeki 
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sürtünme artacağından dolayı bölgede ısı artışı olur. Çünkü kan aynı 

zamanda organizmada ısıl dengede son derece öneme sahiptir. Akut 

inflamasyonun en önemli bulgusu calordur. 

Şişkinlik (Tumor): Damar geçirgenliği (permeabilite) artması sonucu 

bölgeye kan plazması sızar ve bu da bölgede şişkinliğe neden olur 

(ödem). Dışarıdan görülebilen oluşumlarda inflamatuar reaksiyonlarda 

şişkinlik ön plandadır. Vücudun daha iç kısımlarında bulunan organ 

ve dokularda; örneğin bir akciğerde bu şişkinliği dış bakıda 

gözlemlemek olanaksızdır. Zira bu organda meydana gelen örneğin 

akut bir pnömoni, akciğerlerden köpüklü sıvı gelmesine veya patolojik 

akciğer seslerinin duyulmasına neden olur. 

Ağrı (Dolor): Bölgedeki sinirler sürekli ağrı uyarımına neden olur. 

Ağrının şekillenmesindeki en önemli iki sebep; inflamasyonu 

tetikleyici prostaglandinlerin organizmada ağrı oluşumunda rol alması 

ve inflamatuar ödemden kaynaklanan sinir uçlarına basıdır. Kronik 

duruma geçen inflamasyonlarda dolor, zamanla arka planda kalmaya 

başlar. Ancak romatoid artrit gibi bozukluklar ne kadar kronik 

seyretse de böyle olaylarda ağrı ön plana çıkar. 

Kapsanan organlarda işlev bozukluğu (Functio laesa): 

inflamasyonlu organın işlevlerini yerine tam olarak getirememesi. 

İnflamasyonlar akut (birkaç günden bir haftaya kadar gelişen) 

olabildikleri gibi kronik (uzun süreli) de olabilirler. İnflamasyonun 

organizmada üç temel amacı vardır. Bunlar, hastalık etkenini yok 
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etmek, etkenleri yok edemiyorsa vücuttan ayrı tutmak (demarkasyon) 

ve hasarlı dokuları ortadan kaldırmaktır (Erer ve ark., 2005). 

İnflamasyon sürecinde meydana gelen olayların sıralaması şu 

şekildedir; (Chandrasoma ve Taylor, 2005): 

1. Vücuda canlı, cansız yabancı etkenlerin girmesi veya 

içsel/dışsal doku hasarının oluşması. 

2. Hasarın olduğu bölgede mediatörler, reseptörler ve hormonlar 

aracılığı ile sinyallerin oluşması.  

3. Sinyallerin etkisi ile damarların genişlemesi ve 

geçirgenliğinin artması: Normal kan dolaşımında lökositler 

merkezde, eritrositler lökositlerin etrafında kuşak şeklinde ve 

en dışta (damar duvarına en yakın) trombositler ile plazma 

konuşlanır. Yangısal uyarımın alındığı ilk andan itibaren 

nötrofiller merkezden perifere doğru göçe başlar. Bu olay 

emigrasyondur (Lökosit göçü). Emigrasyona uğrayan 

nötrofiller, merkezden uzaklaşarak damar duvarına yaklaşır 

bu olayda marjinasyondur (Endotel boyunca lökositlerin 

birikimi). Marjine olan nötrofiller, damar endoteli ile yüzey 

molekülleri aracılığıyla tutunurlar (ICAM-1,2 ve VCAM-1,2 

gibi) bu olay da adherens (Tutunma) olarak adlandırılır. Son 

olarak psödopodlara sahip nötrofiller aynı zamanda damar 

endotellerini enzimatik olarak yıkımlayarak damar dışına 

çıkması olayı yani diapedezis (Kan hücrelerinin damar 

çeperlerinden dokulara sızması) gerçekleşir. (Şekil 3, Tablo 

1)  



ESANS/ AROMATİK YAĞLARIN SAĞLIK ALANINDA KULLANIMI | 32 

 

4. Damardan çıkan nötrofillerin uyaranların etkisi ile hasarlı 

bölgeye hareketi (Kemotaksi) gerçekleşir. 

5. Hasarlı bölgede hücresel ve humoral yanıtın başlaması 

gerçekleşir. 

6. İnflamasyon kronik inflamasyona dönüşebilir ya da apse 

oluşumu, gerileme ve iyileşme ile sonuçlanır (Şekil 4) 

 

 

Şekil 3. Lökositlerin Damardan inflamasyonlu bölgeye geçmesi Kumar ve ark. 

(2018) (Robbins pathological basis of disease, page 53) 

 

Tablo1 Lökosit Ekstravazasyonunda (Damar dışına sızma) Rol Alan Moleküller 

(Riccardi ve ark., 2018). 

Endotelyal Molekül Lökosit Reseptör Fonksiyon 

P-Selektin 
Sialyl-Lewis X 

PSGL-1 

Yuvarlanma (nötrofill, monosit, 

lenfosit) 

E- Selektin Sialyl-Lewis X Yuvarlanma, Adezyon 

ICAM-1 
İntegrinler  

(LFA-1, Mac-1) 
Adezyon, Durma, Transmigrasyon 

VCAM-1 
İntegrinler  

(VLA4) (LPAM1) 
Adezyon 

CD31 (PECAM) CD31 
Endotel boyunca lökosit göçü 

(Transmigrasyon) 

GlyCAM-1,  

CD34 
L-selektin 

Lenfositlerin yüksek endotelyal 

venüllere yerleşimi 
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Şekil 4. Akut İnflamasyonun muhtemel sonuçları 

 

İnflamasyon başladıktan sonra enfeksiyona karşı ilk savunma hattı 

makrofajlardır .İkinci savunma hattı inflamasyon bölgesine nötrofil 

yayılımıdır. Akut inflamasyon başladıktan sonra birkaç saat içinde 

kandaki nötrofillerin sayısı 4-5 misli artar. Bu duruma nötrofili denir 

(Riccardi ve ark., 2018). Üçüncü savunma hattı MCP-1 (Monocyte 

Chemoattractant Protein-1) mediatörünün de görev aldığı 

inflamasyonlu bölgeye ikinci kez makrofaj yayılımıdır. MCP-1, 

monositlerin/makrofajların göçünü ve infiltrasyonu düzenleyen 

anahtar kemokinlerden biridir (Cranford ve ark., 2016). Nötrofillerin 

yayılımı ile monositlerde kandan inflamasyonlu bölgeye göç eder ve 

makrofaj halini alır. Makrofajlar antikor gelişiminin başlamasında 

önemli rol oynarlar. Dördüncü savunma hattı olarak kemik iliğinde 

granülosit ve monosity apımının artmasıdır. Bu işlemler sırasında bazı 

faktörler ve reseptörlerde görev alır bunlar; tümör-nekroz faktörü 

(TNF), interlökin-1 (IL-1), granülosit-monosit koloni-uyarıcı faktör 

(GM-CSF), Granülosit koloni uyarıcı faktör (G-CSF), Monosit koloni 
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uyarıcı faktör(M-CSF), TLR (Toll-like receptors) (Khakpour ve ark. 

2015) 

Bağışıklık sisteminin organizmada oluşan hasara yanıtı hücresel, 

humoral (sıvısal) veya vasküler (damarsal) olabilir. Hasar iltihabi 

cevabı oluşturur, fakat kendine aracılık edecek maddelerin salımına da 

yol açar. İltihabi cevap sırasında meydana gelen vasküler ve sellüler 

olayların pek çoğu mediatör denen kimyasal sinyal ile oluşmaktadır 

(Moon ve ark.,2014) Mediatörler plazma proteini ya da hücresel 

kaynaklıdırlar (Şekil 5)  

 

 

Şekil 5 Hücresel ve Plazma kaynaklı mediatörler. Kumar ve ark. (2018)  (Robbins 

pathological basis of disease page 63) 

 

Mediatörler iltihap bölgesindeki hücrelerce, lokal olarak 

yapılabilir veya plazmada inaktif prekürsor olarak dolaşır ve iltihap 

bölgesinde aktive olur. Bağışıklık hücrelerini hem uyarırlar hem de 

uyarıya karşı cevap ürünü olarak görev yaparlar (Şekil 6)  
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Şekil 6. Makrofajın uyarımlara verdiği cevaplar. 

İnflamasyonda görev alan mediatörler ve fonksiyonları Tablo 2’de 

verilmiştir. 

Tablo 2. İnflamasyon mediatörleri ve işlevleri (Riccardi ve ark., 2018). 

İşlev Mediatör* 

Vazadilasyon 

Prostagilandin 

Histamin 

Nitrikoksit 

Damar geçirgenliği arttırımı 

Histamin ve serotonin 

C3a C3b 

Bradikinin 

Mast hücre degranülasyonu * C5a, C3a 

Kök hücre çoğalması IL-3, G-CSF, GM-CSF, M-CSF 

Kemotaksi C5a, LTB4, IL-8, PAF, 5-HETE, histamine,  

Lizozomal granül salınımı C5a, IL-8, PAF 

Fagositoz C3b, iC3b 

Trombosit Agregasyonu  TXA2, PAF 

Endotel hücre yapışkanlığı IL-1, TNF-α, LTB4 

Granülom oluşumu IL-1, TNF-α 

Ağrı PGE2, bradykinin, histamine, serotonin 

Ateş IL-1, IL-6, TNF-α, PGE2 

Doku Hasarı 

Lilozomal lökasit enzimleri 

Reaktif oksijen türleri (ROS) 

NO (Nitrik oksit) 
*C = Kompleman proteinler, LT = Lökotrienler( immün tepkisini güçlü bir şekilde aktive eden kimyasal 

aracı maddelerdir), PG = prostaglandin, TX = Tromboksan (Araşidonik asitten sentezlenen, 

vazokonstrüksiyona ve kan pıhtılaşması esnasında kan pulcuklarının bir araya toplanmasına yol açan 

yerel düzenleyici bileşikler)., PAF = Trombosit aktive edici faktör, IL = Interlökin: (bağışıklık tepkilerini 
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düzenlemek için lökositler tarafından üretilirler) GM-CSF = Granülosit Makrofaj Koloni Stimule edici 

Faktör: , HETE = hidroksieikosatetraenoat, M-CSF : Makrofaj Koloni Stimule edici Faktör TNF = tumor 

necrosis factor degranülasyon  hücrelerinin granüllerinde bulunan histamin, triptaz, heparin, kimaz gibi 

maddeleri salması 

 

Mediatörlerden başka inflamasyonda görev alan diğer grup ise 

bağışıklık (ümmin) sistem elemanlarıdır Ümmin sistem doğal ümmin 

sistem ve kazanılmış ümmin sistem olmak üzere ikiye ayrılır Bunlar 

makrofajlar, lenfositler (T-lenfosit, B-lenfosit), NK (Natural Killer, 

Doğal Öldürücü Hücreler), Granülositler (Nötrofiller, Eosinofiller, 

Bazofiller) ve mast hücreleridir. (Şekil 7). 

 

Şekil 7. Bağışıklık (ümmin) sistem elemanları (https://sinirbilim.org/immun-sistem/) 

Özetle inflamasyon vücudun uyarılara karşı verdiği ve birçok 

mediatör ve sistemin dahil olduğu cevaplar bütünüdür 
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ESANSİYEL YAĞLAR VE ANTİ-İNFLAMATUAR ETKİ 

Anti-inflamatuar, inflamasyonu (iltihabi reaksiyonu) önleyici 

anlamındadır. İlaçlar anti-inflamatuar etkilerini inflamasyonda görev 

alan mediatörleri, reseptörleri, hormonları, enzimleri, düzenleyici 

transkripsiyon faktörleri ve pro-inflamatuar genlerin ekspresyonu 

etkilemek suretiyle gösterirler Örneğin pro-inflamatuar mediatörlerin 

(IL-1, TNF, IL-6, IL-12, IL-17, IL-18 veya IL-23) aktivitesinin bloke 

edilmesi inflamasyonu azaltır ve T hücrelerini aktive eden spesifik 

yolları baskılanır (Kramer ve ark., 2003).  

Esansiyel yağların anti-inflamatuar etkilerini yapılarında bulunan aktif 

bileşiklerin, anti-inflamator özelliğindeki mediatörleri etkileyerek  

gösterdiği yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. (Yoon ve ark 2009; Xie 

ve ark., 2020; Montironi ve ark., 2019). Tablo 3 de anti-inflamatuar 

etkili mediatörler verilmiştir. Genel olarak yapılan çalışmalarda 

esansiyel yağların anti-inflamatuar etkisinin atraştırıldığı çalışmalarda 

esansiyel yağın anti-inflamatuar etkisi; anti-inflamatuar mediatörleri 

arttırıp arttırmamasına ve pro-inflamatuar mediatörleri azaltıp 

azaltmamasına göre ölçülmüştür (Nehme ve ark., 2021) .Tablo 4 de 

pro-inflamatuar mediatörler verilmiştir. 
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Tablo 3. Anti-inflamatuar etkili mediatörler (Riccardi ve ark., 2018). 

Anti-inflamatuar Mediatörler  

Sitokinler 

IL-4 

IL-10 

IL1-3 

TGF- 

IL-1R 

TNF-bağlayıcı protein 

LPS- bağlayıcı protein 

Hormonlar 

Glukokortikoidler 

Adrenalin 

Noradrenalin 

-MSH 

Yerel efektörler ve diğerleri 

Spermin 

ProstaglandinE2 

Fetuin 

Heat -shock protein 

Acute phase protein 

Lökotrin B4-reseptör antagonisti 

Çözünür TNF- reseptörü 

Çözünür rekombinant CD-14 

 

Tablo 4. Pro-inflamatuar etkili mediatörler (Riccardi ve ark., 2018). 

Pro-inflamatuar Mediatörler 

IL1-,IL-2, IL-6, IL-8, IL-15 

TNF-, 

IFN- 

Tromboksan 

Prostogandinler 

PAF(Platelet(trombosit) Activating Factor) 

Vazoaktif nöropeptidler 

Fosfolipaz A2 

Plazminojen aktivatör inhibitörü-1 

Prostasiklin 

Serbest radikal üretimi 

Çözünür yapışma molekülleri 

Tirozin kinaz 

Protein kinaz 

H2S 

NO 
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Esansiyel Yağların Anti-İnflamatuar Etkisinin Araştırıldığı 

Çalışmalar 

Beşerî hekimlikte kullanılan papatya esansiyel yağının bileşiminde 

bulunan chamazulen ve a-bisabolol, iyi 5-lipoksijenaz inhibitörleri 

olarak göründükleri için kısmen lökotrien sentezinin inhibisyonu 

nedeniyle iyi bir anti-inflamatuar aktiviteli bileşiklerdir. (Kamatou ve 

ark., 2010) 

Torreya nucifera’nın (iğne yapraklı genelde süs bitkisi olarak 

değerlendirilen bir tür ağaç), esas olarak limonen, δ-3-caren ve a-

pinen gibi aktif bileşenlerini içeren yağı, PGE2 üretimi üzerinde 

önemli inhibitör etkileri olan bir COX-2 seçici inhibitörüdür. (Yoon 

ve ark 2009) 

Cheistocalyx operculatus'un (yabani tarçın) uçucu yağı, makrofaj 

benzeri bir hücre hattı olan RAW 264.7 hücrelerinden lipopolisakkarit 

(LPS) kaynaklı IL-1β ve TNF-α sitokinlerinin salgılanmasını önemli 

ölçüde inhibe ettiğini belirtmişlerdir. (Dung ve ark.,2009) 

Giovannini ve ark., (2016) Lavanta (Lavandula angustifolia) esansiyel 

yağının deneysel olarak S. aureus ile oluşturulan inflamasyonda, 

fagositozu arttırıp pro-inflamatuar sitokin üretimini azaltarak anti-

inflamasyon etkiyi gösterdiğini bildirmişlerdir. 

Manzanilla ve ark. (2006) nın erken sütten kesilmiş domuzlarla 

yaptıkları çalışmada hayvanların rasyonlarını karvakrol, sinnamaldehit 

ve kırmızı biber oleoresin karışımı ile entegre ederek, jejunum ve 

ileum lamina propriasındaki intra-epitelyal lenfosit (IEL) 
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popülasyonunu azaltırken lenfosit popülasyonunu artırdığını 

kaydetmişlerdir.  

Pengfei li ve ark. (2012) domuz diyetlerine thymol ve sinnamaldehit 

eklediği çalışmaları sonucunda; serum lenfosit proliferasyon hızı, 

fagositoz hızı, immünoglobulin (Ig) G, IgA, IgM, C3 ve C4 

seviyelerinin yükseldiğini kaydetmişlerdir. 

Yetong Xu ve ark. (2020) olaquindox esansiyel yağ asidinin 

kapsüllenmiş formuyla yaptığı çalışmasında, başlıca pro-inflamatuar 

sitokinlerde (tümör nekroz faktör alfa (TNF-) ve interlökin 6 (IL-6)) 

bir azalma olduğunu bu şekilde esansiyel yağların anti-inflamatuar 

etki gösterdiklerini bildirmişlerdir. 

Diyetteki esansiyel yağların etkileri, daha az yoğun olmakla birlikte, 

diğer birincil çiftlik hayvanı monogastrik türlerinde, tavukta 

incelenmiştir. EO'lar, IL-17A, İnterferon (INF), dönüştürücü büyüme 

faktörü (TGF) ve IL-10'daki belirgin immünomodülatör etkilerini 

bağırsak hücrelerinin mRNA ekspresyonunu etkilemesi sonucu ortaya 

çıktığını Xie ve ark. (2020) yaptıkları çalışmada belirtmişlerdir. 

Liu ve ark. (2019) tavuklarda kekik yağının ana aktif bileşenlerinden 

olan karvakrolun anti-inflamasyon etkisini araştırdıkları 

çalışmalarında karvakrolun lipopolisakkarit (LPS) ile başlatılan 

inflamatuar aktiviteyi azalttığını belirtmişlerdir. Bu etkiyi ise TNF, IL-

1, IL-6, IL-8 içeren bazı pro-inflamatuar sitokinlerin ve TLR2 ve 4 

içeren patojenle ilişkili moleküler patern membran reseptörlerinin 
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(MPMR) mRNA ekspresyonunu aşağı regüle etmesi suretiyle 

gerçekleştirdiğini belirtmişlerdir.  

Montironi ve ark. (2019) esanyiel yağların mastitis ( meme bezinin 

iltihabi) üzerindeki etkilerini araştırdıkları çalışmalarında; 

Minthostachys verticillata (peperina olarak adlandırılan ve yoğun 

esansiyel içerikli bir bitki) esansiyel yağının meme bezine nötrofil 

kemotaksisini azalttığını ve IL-1 ve TNF-1 gibi pro-inflamatuar 

sitokinlerin mRNA ekspresyonunu aşağı yönlü etki ettiğini 

kaydetmişlerdir. 

Nardi ve ark. (2014) esansiyel yağların anti-inflamatuar etkisini Sub-

Akut Ruminal Asidoz modeli ile yapmış oldukları çalışmalarında 

araştırmışlardır. Rasyona bir EO ve polifenol karışımının eklenmesi, 

dolaşımdaki nötrofil sayılarını azaltmış ayrıca ineklerde inflamasyon 

belirteçleri olarak kabul edilen haptoglobin ve lipopolisakkarit 

bağlayıcı proteinlerin ve akut faz proteini serum amiloid A sayılarını 

düşmesine neden olmuştur. 

Zuzarte ve ark. (2018) Thymus camphoratus ve T. Carnosus ‘un bu 

geleneksel türlere atfedilen anti-inflamatuar özellikleri doğrulama ve 

aynı zamanda hem biyoaktivitelerinin ardındaki olası moleküler 

mekanizmaları hem de uçucu yağlarının ve ana bileşiklerinin güvenlik 

profilini ortaya çıkarmak için yaptıkları çalışmalarında, T. carnosus 

uçucu yağının yüksek miktarda borneol ve camphene ile karakterize 

edilirken, T. camphoratus yağı 1,8 sineol ve borneol açısından zengin 

olduğunu bildirmişlerdir. T. camphoratus yağı, daha düşük 

konsantrasyonlarda (0.16µL/mL) Nitrik oksid (NO) üretimine karşı 
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inhibitör etkiler göstermiş ve eş zamanlı olarak iki önemli pro-

inflamatuar protein olan iNOS ve COX2'nin (0.32µL/mL'de) 

ekspresyonunu inhibe eden daha yüksek farmakolojik aktivite 

göstermiştir. 

Annareli ve ark. (2018) ana solunum yolu bronşiyal ve trakeal epitel 

hücrelerinde lipopolisakkarit (LPS) tarafından teşvik edilen bir 

akciğer enfeksiyonunda (sırasıyla HBEpC ve HTEPC) anason 

esansiyel yağının anti-inflamatuar aktivitesini ve müsin salgılanması 

üzerindeki etkisini inceledikleri çalışmalarında; toksik olmayan 

dozlarda, LPS ile muamele edilmiş HBEpC ve HTEpC hatlarında IL-1 

ve IL-8 ekspresyon seviyelerini önemli ölçüde azalttğını ve Muc5ac 

salgısını arttırdığını belirmişlerdir. 

Ayal ve ark. (2019) Etiyopya'da farklı topluluklarda topikal uygulama 

yoluyla yara iyileştirme faaliyetleri için kullanılmakta olan Calpurnia 

aurea (Ait.) Benth'in yapraklarının yara iyileşmesini ve anti-

inflamatuar etkilerini incelemişlerdir. Bu çalışmanın sonuçları, 

Calpurnia aurea (Ait.) Benth yapraklarının %80 metanol özütünün 

yara iyileşmesi ve anti-inflamatuar etkiler gösterdiğini göstermiştir. 

Ayrıca Sulu ve etil asetat fraksiyonları, yara iyileştirme aktivitelerine 

sahip olduğunu belirtmişlerdir. 

Biradar ve ark., (2010) yaptıkları çalışmalarında, Cyperus esculentus 

Linn. ile Cyperus rotundus Linn. esansiyel yağlarının anti-inflamatuar 

(karagenan kaynaklı), antiartritik (formaldehit kaynaklı), analjezik 

(formalin kaynaklı kıvranma) ve antikonvülzan (MES tarafından 

üretilen konvülsiyon) üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Araştırma 
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sonuçları, doza bağımlı olarak kontrole kıyasla pençe ödeminin 

azalması anti-inflamatuar ve anti-artritik aktivitede artışı ve (MES) 

Maximal electroshock (MES) kaynaklı konvülsiyonda önemli azalma 

(p<0.01) olduğunu belirtmişlerdir.  

Lee ve ark. (2018) Cinnamomum osmophloeum Kanehira'nın yaprak 

esansiyel yağındaki aktif anti-inflamatuar bileşiklerin sinnamaldehit 

veya linalool olup olmadığını araştırdıkları çalışmalarında, 

Cinnamomum osmophloeum Kanehira'nın yaprak esansiyel yağının 

bir anti-inflamatuar doğal ürün olarak potansiyel kullanımını 

doğruladığını; sinnamaldehit ve linalool'ün, aşırı aktifleştirilmiş 

TLR4'e ve veya NLRP3 sinyal yollarına atfedilen iltihaplanmalarla 

ilişkili sağlık problemlerinde profilaktik (Hastalıktan koruyucu, 

hastalığı önleyen) kullanım için iki güçlü ajan olduğunu 

kaydetmişlerdir. 

ZERDEÇAL VE ANTİ-İNFLAMATUVAR ETKİLERİ 

Zerdeçal (Curcuma longa), zencefilgiller (Zingiberaceae) 

familyasından sarı çiçekli, büyük yapraklı, çok yıllık otsu bir bitki 

cinsidir. Hint safranı olarak da bilinir. Etken maddesi kurkumindir. 

Kimyasal olarak 1,7-bis(4-hidroksi-3-metoksifenil)-1,6-heptadien-3, 

5-dion olarak bilinen kurkumin, anti-inflamatuar, anti-oksidan, anti 

tümör ve diğer biyolojik aktivitelere sahiptir (Lestari ve Indrayanto 

2014). Zerdeçalın aktif bileşenleri olan kurkumin ve kurkuminoidlerin 

son yıllarda en çok durulan özelliği anti-inflamatuar etkisi olmuş 

(Şekil 8) (Limketkai ve ark. 2018; Tabrizi ve ark. 2019) ve anti-
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inflamatuvar etkisinin araştırıldığı çalışmalar oldukça popüler hale 

gelmiştir (Tablo 5 ve Tablo 6). 

 

Şekil 8. Zerdeçalın iyileştirme etkisinin olduğu hastalıklar (Peng ve ark. 2021) 
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Tablo 4. Zerdeçalın Anti-inflamatuar Etkisinin Araştırıldığı Çalışmalar (Peng ve ark., 2021) 

Bileşik Deneysel Modeller Dozaj ve Uygulama Etkileri Referans 

Zerdeçal LPS-ile uyarımış BV2 hücreleri 1, 5, ve 10μM 

↓ NO, IL-1β, IL-6, iNOS 

↑ IL-4, IL-10, Arg-1 

M2 fenotipine mikroglial 

polarizasyonunun teşvik 

edilmesi 

Zhang ve ark 2019 

Zerdeçal Subarachnoid kanamalı fare modellleri 100mg/kg, i.p. 

↓ IL-1β, IL-6, iNOS, ve  TNF-

α, 

CD86 protein, 

↑ IL-10, TGF-β 

↓ TLR4 sinyalleri 

Gao ve ark. 2019 

Zerdeçal Gp120-uyarılmış BV2 hücreleri 10 μM ↓ MCP-1, IL-17 Chenve ark. 2018 

Zerdeçal 
Vasküler düz kas hücrelerinde LPS 

kaynaklı inflamasyon 

5, 10, 30 μmol/L 24 

saatlik 

↓ MCP-1, TNF-α, iNOS, NO 

↓ ROS 
Meng ve ark. 2013 

Zerdeçal 
İskelet kası C2C12 hücrelerinde palmitat 

kaynaklı inflamasyon 
40 μM 

↓ TNF-α, IL-6 

↓ ROS 
Sadeghi ve ark. 2018 

Zerdeçal 
dekstran sülfat sodyum (DSS) kaynaklı 

kolitis oluşturulmuş  fare modeli 
100 mg/kg, i.g. 

↓ IL-6, IL-17, IL-23 

↑ IL-10 Treg/Th17'nin Yeniden 

Dengelenmesinin 

Düzenlenmesi 

Wei ve ark. 2021 

Zerdeçal 
DSS- kaynaklı kolitis oluşturulmuş fare 

modeli 

100 mg/kg, 

intraperitoneal 

enjeksiyon 

↓ IL-1β, IL-6, MCP-1 Gong ve ark. 2018 

Zerdeçal 
DSS- kaynaklı ülseratif kolitis oluşturulmuş 

fare modeli 

50 mg/kg, rasyon 

ilave edilmesi 
↓ TNF-α, IL-6 Zhang ve ark.2019 

Zerdeçal 
DSS- kaynaklı AKUT kolitis oluşturulmuş 

fare modeli 

15, 30, 60 mg/kg, 

intraperitoneal 

↓ TNF-α, IL-6, IL-17 

↑ IL-10 
Yueve ark 2019 
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enjeksiyon 

Asid ile 

aktive 

edilmiş - 

Zerdeçal 

polimer 

Monoiodoasetic asid-kaynaklı osteoarthritis 

sıçan model 

2.5, 5 mg/kg, 

intramuskular 

enjeksyion 

↓ IL-1β, TNF-α Kang ve ark. 2020 

Zerdeçal Kollajen kaynaklı sıçan artritis modeli 100, 200 mg/kg, oral 
↓ TNF-α, IL-17, IL-1β and 

TGF-β 
Wangve ark 2019 

Zerdeçal Ön çapraz bağ transeksiyonlu sıçan modeli 

50μL, 

Intra-articular 

uygulama 

↓ IL-1β, TNF-ɑ Yan ve ark.2019 

hyalurosomes 

takviyeli 

Zerdeçal 

Fibroblast benzeri sinovyal hücreler  
↑ IL-10 

↓ IL-6, IL-15, TNF-ɑ 
Manca ve ark.2019 

Zerdeçal Sedef hastalığının transgenik fare modeli 40 mg/kg 
↓ IFN-γ, TNF-α, IL-2, IL-12, 

IL-22, IL-23 
Varmave ark. 2017 

Zerdeçal 

nanohydrogel 
imiquimod kaynaklı sedef hastalığı modeli  ↓ TNF-α, iNOS 

Filipponeve ark 

2020 

Zerdeçal 
Kronik öngörülemeyen hafif stres kaynaklı 

sıçan modeli 
20mg/kg, oral ↓ IL-6, TNF-α 

Vasileva ve ark. 

2018 

Zerdeçal ApoE-/- sıçan 
0.1% w/w, rasyon 

ilavesi 

↓ TLR4, IL-1β, TNF-α, 

VCAM-1, ICAM-1, NF-κB, 
Zhang ve ark. 2018 

Mannich 

Zerdeçaloidle

r 

TNBS ile indüklenen kolit sıçanları modeli 40 mg/kg, oral ↓ NF-κB, IL-6, IL-4, TNF-α Szebeni ve ark. 2019 

TRB-N0224 
Bir tavşan ön çapraz bağ transeksiyon 

yaralanmasına bağlı OA modeli. 
25, 50 mg/kg/day 

↓IL-1β, IL-6, TNF-α, MMP-9, 

MMP-13 
Coury ve ark. 2021 

Zerdeçal LPS ile uyarılan RAW 264.7 makrofaj 1, 5, 10, 20, ve 50 µM ↓ NO, IL-6, TNF-α, iNOS, Phumsuay ve ark. 
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diglutarik 

asid 

hücreleri COX- 2 2020 

Zerdeçal- 

galactomanno

side (CGM) 

Asetik asid-kaynaklı kolitis 
250 mg/kg vücut 

ağırlık 

↓ COX-2, PGE2, iNOS, TLR4, 

IL- 6, TNF-α 
Belcaro ve ark. 2010 

Yeni Nesil 

Ultrasol 

Zerdeçal 

(NGUC) 

MIA-kaynaklı OA 

1100, 2200 mg/kg (20, 

40 mg/kg of 

Zerdeçaloidler) 

↓ TNF-α, IL-1β, IL-6, COMP, 

CRP, MMP-3, 5-LOX, COX-2, 

NF-κB 

Yabas ve ark. 2021 

 

Tablo 5. Zerdeçal'ın hastalıkların tedavisinde Anti- İnflamatuar etkilerine ilişkin klinik araştırmalar (Peng ve ark., 2021) 

Bileşik Hastalık Doz(s) Süre Sonuçlar Ref 

Zerdeçal 
Metabolik 

sendrom 
1 g günlük 8 hafta ↓ TNF-α, IL-6, TGF-β ve MCP-1 Panahi ve ark. 2016 

Theracurmin® *Crohn hastalığı 360 mg günlük 12 hafta 

Olumlu bir güvenlik profili ile 

birlikte önemli klinik ve 

endoskopik etkinlik 

Sugimoto ve ark. 

2020 

Curcuma longa extract 
diz osteoartriti 

(kireçlenme) 

CL extract 500 mg ile 

beraber Diclofenac 

günde iki defa 

4 ay 

KOA hastalarında, sırasıyla IL-

1β ve VAS/WOMAC 

skorlarında azalma ile 

görülebilen inflamasyonu 

baskılar ve klinik iyileşme 

sağlar. 

Srivastava ve ark. 

2016 

Curcuma longa extract 

Diz osteoartriti 

ve diz efüzyonu-

sinovit (eklem 

zarlarında oluşan 

Günde 2 kapsül CL 12 hafta 

CLdiz ağrısı için plasebodan 

daha etkiliydi ancak diz 

efüzyonu-sinovit veya kıkırdak 

kompozisyonunu etkilemedi. 

Wang ve ark. 2020 
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iltihaplanma) 

Bitkisel formülasyon 

“zerdeçal özü, 

karabiber ve zencefil” 

Diz osteoartriti 
Zerdeçal (300 mg), 

günde iki defa 
4 hafta ↓ PGE2 

Heidari-Benive ark. 

2020 

Zerdeçaloid C3 

Complex 
Sedef hastalığı  4.5g, 12 hafta 

Yanıt oranı düşüktü ve 

muhtemelen bir plasebo etkisine 

veya sedef hastalığının doğal 

öyküsüne bağlıydı. 

Kurd ve ark. 2008 

Zerdeçal Major Depresyon 500–1500 mg/gün 12 hafta Önemli antidepresan etkiler 
Kanchanatawan ve 

ark. 2018 

Sina Zerdeçal COVID-19 40 mg günde iki defa 2 hafta 
iyileşme süresini önemli ölçüde 

iyileştime 

Saber-Moghaddam 

ve ark. 2021 

Zerdeçal ve Piperine COVID-19 

Zerdeçal (525 mg) ile 

piperine (2.5mg) günde 

iki kez tablet şeklinde. 

14 gün 

Morbidite ve mortaliteyi önemli 

ölçüde azaltmak ve sağlık 

sistemi üzerindeki lojistik ve 

tedarikle ilgili yükleri 

hafifletmek. 

Pawar ve ark. 2021 

Theracurmin® Diz osteoartriti 
Günde 6 kapsül 

Theracurmin 
6 ay 

insan diz osteoartritinin tedavisi 

için büyük potansiyel gösterir 

Nakagawa ve ark. 

2020 

Curcumagalactomannos

it kompleksi (CurQfen) 
Diz osteoartriti 400 mg, günlük  6 hafta 

ağrı ve semptomları hafifletmede 

yararlı etkiler gösterdi. 
Thomas veark. 2021 

*Crohn hastalığı, ağızdan anüse kadar olan gastrointestinal sistemin iltihaplanmasına neden olan bir bağırsak hastalığıdır. 
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GİRİŞ 

Uçucu yağlar (EY'lar) son on yılda popülerlik kazanmıştır. Bu yağlar 

toplumda, reçeteli diğer ilaçların yerine geçerek geleneksel tıbbi 

tedaviler olarak işlev görürler. EY'lar, gıda aromaları, sabunlar, 

losyonlar, şampuanlar, saç şekillendirme ürünleri, kolonya, çamaşır 

deterjanları ve hatta böcek kovucular dahil olmak üzere çok sayıda 

üründe bulunur. EY'lar, üretici tarafından ekstraksiyon işlemine veya 

bitkinin kökenine bağlı olarak bileşimleri büyük ölçüde değişebilen 

yüzlerce bileşenden oluşan karmaşık maddelerdir. Böylece vücuttaki 

hangi yolların etkilendiğini belirlemek zordur. EY'ların sağlık 

yararları olmasına rağmen sağlığı olumsuz etkileyen yönleride 

bulunmaktadır. Bireysel bileşenlerinin yanı sıra EY'ların 

antimikrobiyal, antiviral, antibiyotik, anti-inflamatuar ve antioksidan 

özelliklerinin yanı sıra stresi azaltmak, depresyonu tedavi etmek ve 

uykusuzluğa yardımcı olmak gibi sözde psikojenik etkilere sahip 

olduğuda gösterilmiştir. EY kullanmanın sağlık yararları yanında aynı 

zamanda genç ergenlerde erken meme büyümesinin indüklenmesine 

yol açan endokrin bozucu özellikleri gibi kullanımlarıyla ilişkili 

riskleri de bulunmaktadır. Birlikte ele alındığında, EY'ların insan 

sağlığına yönelik birçok olumlu ve potansiyel olarak olumsuz riski 

vardır (Ramsey ve ark., 2020). 

Test edilen konsantrasyonlardaki EY'ların konak hücreler üzerinde 

toksisite göstermediğinden emin olmak için, EY'ların sitotoksisitesini 

test etmeliyiz Bu yağların ve diğer ilaçların antiviral aktiviteleri 

genellikle; sitopatik etki azaltma testi, plak azaltma testi ve viral verim 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Ramsey+JT&cauthor_id=32607090
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azaltma testi yoluyla in vitro değerlendirilir. Genel olarak, tüm 

antiviraller virüsleri doza bağlı bir şekilde inhibe eder (Ma ve Yao, 

2020).  

Mevcut İlaçlara Göre Uçucu Yağların Etkileri  

Uçucu yağlar, ticari ilaçlardan daha güçlü ve çok yönlü olabilir. 

Örneğin, karvakrol ve kekik EY'ları, asiklovire dirençli HSV-1'i etkili 

bir şekilde inhibe edebilmiştir. Salvia desoleana EY, asiklovire duyarlı 

ve asiklovire dirençli HSV-2 suşlarını etkili bir şekilde inhibe 

edebilmiştir. Ayrıca EY'ın kromatografik fraksiyonasyonu yoluyla, 

birincil izolat olan Germacrene D'nin muhtemelen genel antiviral 

etkiden sorumlu olduğu gösterilmiştir. Benzer şekilde, Germakron'un 

çoklu influenza virüs (IFV) suşuna (amantadin dahil) karşı 

ribavirin'den daha fazla inhibisyon gösterdiği bildirilmiştir. Mevcut 

çalışmalar, ticari ilaçlar kullanıldığında sinerjistik veya katkılı 

aktiviteler göstermiştir. Oseltamivir ve Melissa ocinalis EY, 

oseltamivir'in kuş gribi A virüsü (H9N2) üzerindeki etkisini arttırdığı 

bilinmektedir. Mentha suaveolens EY ve ana bileşeni piperitenon 

oksitin de sinerjik olarak asiklovir ile kombinasyon halinde HSV-1'e 

karşı aktiviteler gösterdiği gözlemlenmiştir. Ayrıca, germakron 

oseltamivir ile kombinasyonun hem in vitro hem de aditif anti-

influenza viral etki gösterdiği bildirilmiştir (Ma ve Yao, 2020).  

Buna göre bazı virüslere karşı EY’ların etki potansiyelleri çeşitli 

çalışmalar ile ortaya konulmuştur. Aşağıda özellikle literatürde en çok 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Ma+L&cauthor_id=32516954
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Yao+L&cauthor_id=32516954
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Ma+L&cauthor_id=32516954
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Yao+L&cauthor_id=32516954
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çalışılan virüs grupları ve onları etkileyen EY’lar sistematik olarak 

verilmiştir.  

Influenza Virusler 

Grip virüsleri, zarflı RNA virüsleridir. Uçucu yağlar ve bileşenleri 

sıklıkla in vitro olarak incelendiğinde doza bağlı bir şekilde yüksek 

terapötik potansiyel sergiledikleri gösterildi. 62 EY'nın anti-influenza 

A/WS/33 virüs aktiviteleri tarandığında aralarında mercanköşk, 

adaçayı ve anason yağlarının oseltamivirden daha yüksek etkinlik 

(IC50 < 100 g/mL) sergiledikleri bulundu. Thymus vulgaris, 

Cinnamomum zeylanicum, Citrus bergamia, vb. kaynaklı EY'ların da 

yüksek antiviral etkinlik göstermektedir. Germacron'un, zarfsız RNA 

virüsleri olan kedi calicivirüslerinin birçok suşunu etkili bir şekilde 

inhibe ettiği gösterilmiştir. Bu sonuçlar, geleneksel bir Çin bitkisi olan 

Rhizoma curcuma'nın önemli bir bileşeni olan Germacron'un umut 

verici bir şekilde geniş spektrumlu terapötik ajan veya yeni antiviral 

ilaç geliştirme için bir referans olarak kullanılabileceğini 

göstermektedir. İlginç bir şekilde, HSV-1'e karşı etkisiz olan 1,8-cinol 

ve öjenol gibi bazı bileşenlerin yüksek oranda anti-grip aktiviteleri 

sergilediği bulunmuştur. Ek olarak, -santalol ve terpinen-4-ol gibi 

diğer oksijen içeren bileşenlerin de IFV'ye karşı başlıca biyoaktif 

bileşenler olduğu rapor edilmiştir. Test edilmesi gereken bir hipotez 

olan oksijenli olmayan terpen hidrokarbonların HSV'ye ve oksijenli 

terpenlerin IFV'ye karşı daha etkili olduğuna dair bir eğilim var gibi 

görünmektedir. İlginç bir şekilde, HSV-1'e karşı etkisiz olan 1,8-cinol 

ve eugonel gibi bazı bileşenlerin yüksek oranda anti-grip aktiviteler 
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sergilediği bulunmuştur. Ek olarak, -santalol ve terpinen-4-ol gibi 

diğer oksijen içeren bileşenlerin de IFV'ye karşı başlıca biyoaktif 

bileşenler olduğu rapor edilmiştir. Oksijenli olmayan terpen 

hidrokarbonların Herpes simpleks virüs (HSV)'e ve oksijene edilmiş 

terpenlerin IFV'ye karşı daha etkili olduğuna dair hipotezler 

bulunmaktadır (Ma ve Yao, 2020).  

Mosla dianthera'dan elde edilen uçucu yağların kimyasal bileşimleri 

ve anti-influenza aktiviteleri; Aromatik bir bitki olarak Mosla 

dianthera halk hekimliğinde öksürük, soğuk algınlığı, ateş, bronşit, 

burun tıkanıklığı ve baş ağrısı tedavisinde kullanılmaktadır. Influenza 

virüs A’ya karşı replikasyon baskılayıcısı ve inflamatuar aracıların 

aktivasyonu ve antioksidan potansiyellerin bir promotörü olarak 

terapötik etkiler sergileyebilir. Bu nedenle, Mosla dianthera, influenza 

ve müteakip viral pnömoninin tedavisi için güvenli ve etkili bir 

terapötik adaydır (Wu ve ark., 2012). 

Melaleuca alternifolia esansiyel yağının in vitro antiviral aktivitesi; 

Melaleuca alternifolia uçucu yağının (TTO) ve ana bileşenleri olan 

terpinen-4-ol, alfa-terpinen, gama-terpinen, p-simen, terpinolen ve 

alfa-terpineolün in vitro antiviral aktivitesi araştırıldı. Bu veriler, 

TTO'nun influenza A/PR/8 virüs alt tipi H1N1'e karşı bir antiviral 

aktiviteye sahip olduğunu ve antiviral aktivitenin esas olarak ana aktif 

bileşen olan terpinen-4-ol'e bağlı olduğunu göstermektedir. TTO, 

influenza virüsü enfeksiyonu tedavisinde umut vadeden bir ilaçtır ( 

Garozzo ve ark., 2009). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Ma+L&cauthor_id=32516954
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Yao+L&cauthor_id=32516954
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Wu+QF&cauthor_id=22193174
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Garozzo+A&cauthor_id=19843207
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Garozzo+A&cauthor_id=19843207
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Okaliptüs esansiyel yağının solunum yolu bakteri ve virüsleri 

üzerindeki etkisi; Eucalyptus globulus uçucu yağının aktivitesi çeşitli 

mikroorganizmalar (Streptococcus pyogenes, Streptococcus 

pneumoniae izolatı, Streptococcus agalactiae izolatı, Staphylococcus 

aureus, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, 

adenovirüs, kabakulak) için belirlenmiştir. Antibakteriyel aktivite, 

Kirby Bauer kağıt yöntemi, minimum inhibitör konsantrasyon ve 

minimum bakterisidal konsantrasyon ile değerlendirildi. En duyarlı 

olanlar H. influenzae, parainfluenzae ve S. maltophilia idi, bunu S. 

pneumoniae izledi ( Cermelli,  2008). 

Coronavirüsler  

Esansiyel yağların (EY'lar) uzun süredir anti-inflamatuar, 

immünomodülatör, bronkodilatör ve antiviral özelliklere sahip olduğu 

bilinmektedir ve SARC-CoV-2 virüsüne karşı aktiviteye sahip olduğu 

ileri sürülmektedir. Lipofilik yapıları nedeniyle, EY'ların viral 

membranlara kolayca nüfuz ederek membran bozulmasına neden 

olduğu savunulmaktadır. Ayrıca, EY'lar, viral replikasyonun birçok 

aşamasında sinerjistik olarak hareket edebilen ve aynı zamanda 

bronkodilatasyon ve mukus lizisi dahil olmak üzere konakçı solunum 

sistemi üzerinde olumlu etkilere neden olabilen çoklu aktif 

fitokimyasallar içerir. Şu anda, EY'ların anti-SARC-CoV-2 

aktivitelerini gösteren az sayıda in vitro çalışma mevcuttur. COVID-

19'un önlenmesi ve tedavisinde EY'ların rolü tartışılmaktadır. EY 

üreticileri tarafından yapılan anti-korona virüs iddialarının yanı sıra 

EY'larla ilişkili olası yan etkiler üzerine bir tartışma da vurgulanmıştır. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Cermelli+C&cauthor_id=17972131
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Mevcut bilgilere dayanarak, ilaçların kemo-bitkisel (EY'lar) 

kombinasyonu bu viral pandemi ile mücadelede daha uygulanabilir ve 

etkili bir yaklaşım olabilir (Asif ve ark., 2020). 

Thymus vulgaris essential oil; kedi enfeksiyöz peritoniti (FIP), bir 

Coronavirüsün (CoV) (FIPV) neden olduğu kedigillerin ölümcül 

sistemik bir hastalığıdır. Thymus vulgaris EY'nun (TEO) daha önce 

CoV'ler dahil birçok RNA virüsüne karşı etkili olduğu gösterilmiştir. 

TEO'nun FIPV'ye karşı antiviral etkinliği in vitro olarak 

değerlendirilildiğinde; 27 μg/ml'deki TEO, 2 log10 TCID50/50 μl'lik 

önemli bir azalma ile virüs replikasyonunu inhibe edebildi. Ayrıca, 

virüsidal aktivite, sitotoksik eşiğin üzerinde 27 ve 270 μg/ml'de TEO 

kullanılarak test edildi ve 1 saatlik temas süresine kadar 3.25 log10 

TCID50/50 μl kadar yüksek viral titre azalması belirlendi. Bu 

sonuçlar, kedilerde FIPV enfeksiyonunun CoV'lere karşı antivirallerin 

incelenmesi için potansiyel bir model olabileceğini göz önünde 

bulundurarak, koronavirüsler için gelecekteki uygulamalar ve 

terapötik olanaklar açısından çeşitli perspektifler açabileceği 

düşünülmektedir (Catella ve ark., 2021). 

Brazilian essential oils; Bu kategoride Brezilya bitkisel ilaç pazarında 

bulunan yerli türlerden ve halihazırda antiviral potansiyel gösteren 

Brezilya türlerinden elde edilen uçucu yağlar kullanıldı. Bu 

bileşiklerden 184'ü, kantitatif yapı-aktivite ilişkisi analizi ile rinovirüs 

veya pikornavirüse karşı yüksek antiviral potansiyel gösterdi. Bunun 

üzerine (E)-α-atlantone, 14-hydroxy-α-muurolene, allo-

aromadendrene epoxide, amorpha-4,9-dien-2-ol, aristochene; 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Asif+M&cauthor_id=32803479
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Catella+C&cauthor_id=33932822
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azulenol, germacrene A, guaia-6,9-diene, hedycaryol, humulene 

epoxide II, α-amorphene, α-cadinene, α-calacorene ve α-muurolene 

moleküler yerleştirme çalışmasıyla, SARS-CoV-2 yaşam döngüsü için 

gerekli olan dört hedef protein için en iyi sonucu gösterdi. Uçucu 

yağlar ve antiviral aktivite ile ilgili birkaç çalışma göz önüne 

alındığında, bu incelemelerin yeni koronavirüse karşı gelecekteki 

testler için önemli olduğu düşünülebilir (Amparo ve ark., 2021). 

Çin bitkisel ilaçları; Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 

(SARS-CoV-2) enfeksiyonu, tüm dünyaya hızla yayılan oldukça 

patojenik bir virüs olan koronavirüs hastalığına 2019 (COVID-19) 

neden olur. Bu tehlikeli hastalığın tedavisi ve önlenmesi için başta 

geniş spektrumlu antiviral ve organ koruyucu ajanlar olmak üzere 

güvenli ve etkili ilaçların geliştirilmesine kritik bir ihtiyaç vardır. Çin 

bitkisel tıbbının SARS-CoV-2 enfeksiyonu olan hastaların tedavisinde 

önemli bir rol oynaması mümkündür. Çin anakarasında, aktif 

maddeler (quercetagetin, osajin, tetrandrine, proscillaridin A ve 

dihidromyricetin), monomer preparatları (xiyanping enjeksiyonu, 

matrine- sodyum klorür enjeksiyonu, diamonyum glisirhizinat enterik 

kaplı kapsüller ve sodyum aessinat enjeksiyonu), ham özler 

(Scutellariae Radix özü ve sarımsak esans yağı) ve formüller (Qingfei 

Paidu kaynatma, Lianhuaqingwen kapsülleri ve Pudilan Xiaoyan oral 

sıvı) kullanılmaktadır. Tüm bu ajanların SARS-CoV-2'ye karşı 

potansiyel aktivitesi vardır ve hem in vitro hem de klinik pratikteki 

aktivitelerinden dolayı büyük ilgi görmüştür ( Wang ve Yang, 2021). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Amparo+TR&cauthor_id=33867898
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Wang+Z&cauthor_id=33485973
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Yang+L&cauthor_id=33485973
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Çeşitli grip ve koronavirüslere karşı uçucu yağlar ve kimyasal 

bileşenleri; Uçucu yağlar ve bunların kimyasal bileşenleri, bir dizi 

bakteri, mantar ve viral patojene karşı iyi belgelenmiş antimikrobiyal 

etkilerle rapor edilmiştir. Tanım olarak, uçucu yağlar, bitkilerin ikincil 

metabolizmasının bir parçası olarak bitkinin farklı bölümlerinde doğal 

olarak sentezlenen uçucu organik bileşiklerin karmaşık bir karışımıdır. 

Uçucu yağların kimyasal bileşiminde fenolikler, terpenoidler, 

aldehitler, ketonlar, eterler, epoksitler ve diğer pek çok bileşiğin 

varlığı, uçucu yağların çok çeşitli patojenlere karşı etkili olması 

gerektiği sonucuna varır. Uçucu yağlar, grip ve diğer solunum yolu 

viral enfeksiyonları dahil olmak üzere çeşitli patojenik virüslere karşı 

taranmıştır. Tarçın, bergamot, limon otu, kekik, lavanta esansiyel 

yağlarının influenza tip A virüsüne karşı güçlü antiviral etkiler 

gösterdiği bildirilmiştir. Citrus reshni yapraklarının uçucu yağının 

H5N1 virüsüne karşı etkili olduğu gösterilmiştir. 11.1 μg/mL 

konsantrasyondaki Lippia türlerinin uçucu yağının, Vero hücrelerinde 

sarı humma virüsünün %100 inhibisyonunu indüklediği gösterilmiştir. 

Uçucu yağlar ve oleoresinlerin, Coronavirus enfeksiyöz bronşit 

virüsüne karşı antiviral etkileri indüklediği in vitro ve in vivo 

deneylerle gösterilmiştir. Bir çalışma, Vero E6 hücreleri üzerinde 

SARS-CoV'nin neden olduğu sitopatojenik etkiyi ölçen hücre bazlı bir 

yöntem kullanarak şiddetli akut solunum sendromu ile ilişkili 

koronavirüse (SARS-CoV) karşı 221 fitokimyasal bileşik ve uçucu 

yağın etkili olduğunu bildirdi. Uçucu yağların antiviral etkilerinin ana 

mekanizmasının, kapsid yoluyla adsorpsiyon yoluyla virüsün konak 

hücrelere bulaşmasını önleyen kapsit parçalanmasına ve viral 
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genişlemeye neden olduğu bulunmuştur. Uçucu yağlar ayrıca belirli 

virüslerin hemaglutininini (çeşitli virüslerin önemli bir zar proteini) 

inhibe eder; bu zar proteini, virüsün konak hücreye girmesine izin 

verir. Birçok uçucu yağ ve bileşenleri, redoks sinyal yolunu 

hedefleyerek viral yaşam döngüsünün geç aşamalarını engelleyebilir 

(Wani ve ark., 2021). Doğada lipofilik olan uçucu yağlar, viral 

membranlara kolayca nüfuz ederek membran parçalanmasına neden 

olabilir. Mevcut kapsamlı inceleme, araştırmacıların çeşitli virüslere 

karşı olası inhibitör ajanlar olarak bitki kaynaklarından kimyasal 

varlıkları bulmasını kolaylaştıracaktır (Wani ve ark.; 2021). 

HIV virüsleri 

Kekik yağı ve ana bileşeni Carvacrol; Kekik esansiyel yağı, sağlığı 

geliştirici faydaları ile uzun zamandır bilinmektedir. Kekik yağının, 

virüs tropizminden bağımsız olarak insan ve maymun immün 

yetmezlik virüsleri (HIV ve SIV) gibi lentivirüsleri spesifik olarak 

inhibe ettiği, ancak hepatit C virüsü, adenovirüs 5 (ADV5), Zika 

virüsü ve influenza (H1N1) virüsünü engellemediği bulundu. Kekik 

yağının en bol bileşenleri olan karvakrol ve izomeri timolün, virüs 

yaşam döngüsünün diğer aşamalarını bozmadan virüs hedef hücre 

füzyonunu engellediği gösterildi. Carvacrol'ün ayrıca antiretroviral 

tedavi ile işbirliği yaptığı gösterilmiştir. Özetle, kekik yağı ve 

geliştirilmiş karvakrol ve timol analoglarının mevcut HIV 

terapötiklerini desteklediği düşünülebilir. Karvakrol ve timolün viral 

membranın kolesterol içeriğini değiştirdiğini ve HIV-1'in hedef 

hücreye girişini engellediği gösterildi. Karvakrol direnci, viral zarf 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Wani+AR&cauthor_id=33212200
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glikoproteini gp41'de mutasyona sahip virüsler için seçilmiştir. Bu 

sonuçlar viral zarf zarını hedef alan tedavilerin potansiyelini 

göstermektedir ve kekik yağı, antiretroviraller için güvenli bir 

tamamlayıcıdır, potansiyel olarak hastalık ilerlemesini ve direnç 

gelişimini geciktirir (Mediouni ve ark.; 2020).  

Thymus vulgaris, Cymbopogon citratus ve Rosmarinus officinalis 

uçucu yağlarının kimyasal bileşimi ve HIV-1 Tat protein fonksiyonu 

üzerine etkileri; Tat proteininin HIV transkripsiyonunda oynadığı 

merkezi role rağmen, bu önemli viral işlevi engelleyebilecek bitkisel 

özler ile ilgili bir çalışmada; Thymus vulgaris, Cananga odorata, 

Cymbopogon citratus ve Rosmarinus officinalis'ten elde edilen uçucu 

yağın kimyasal bileşimini ve olası etkileşimi Tat/TAR-RNA 

etkileşimi ve Tat'ın neden olduğu HIV-1 LTR transkripsiyonu ile 

değerlendirildi. Thymus vulgaris, Cymbopogon citratus ve 

Rosmarinus officinalis'in uçucu yağları Tat fonksiyonlarına müdahale 

etmede aktif rol oynadığı gözlendi. Bu uçucu yağların oldukça farklı 

bileşimleri göz önüne alındığında, bunların Tat işlevine müdahalesinin 

spesifik terpen veya karakteristik bir karışıma bağlı olduğu sonucuna 

varıldı (Feriotto, 2018 ).  

Human Herpes Virüsler  

Herpes simpleks virüs tipi (HSV)-1 ve HSV-2 ile enfeksiyonlar dünya 

çapında dağılmıştır. Asiklovir ve diğer sentetik ilaçlarla standart 

tedaviler mevcut olmasına rağmen, ilaç direnci ve olumsuz yan 

etkilerin gelişmesi nedeniyle bu ilaçların güvenliği ve etkinliği 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Mediouni+S&cauthor_id=32461309
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Feriotto+G&cauthor_id=29282856
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sınırlıdır. Uçucu yağlar ve izole edilmiş bileşikler hakkındaki literatür, 

bunların HSV-1 ve HSV-2'ye karşı antiviral aktiviteleri açısından 

gözden geçirilmiştir. Bazı uçucu yağlar ve bileşikler, doğrudan 

virüsidal aktivite sergilerken veya hücre içi replikasyonu inhibe 

ederken, birçok uçucu yağ ve bileşik, HSV partikülleri ile etkileşime 

girerek hücre adsorpsiyonunu inhibe eder. Ayclovire dirençli HSV 

suşları, etki biçimleri sentetik ilaçtan farklı olduğu için uçucu yağlara 

da duyarlıdır (Schnitzler,  2019). 

Zarflı DNA virüsleri olan insan herpes virüsleri (örn., HSV-1 ve HSV-

2) son on yılda en fazla ilgiyi üzerlerine çekmiştir. Yıldız anason, 

Avustralya çay ağacı, kekik, Eucalyptus caesia'dan elde edilen uçucu 

yağların, in vitro olarak yüksek anti-HSV-1 aktiviteleri sergilediği 

gösterilmiştir. Ayrıca Mentha suaveolens ve Avustralya çay ağacı da 

potansiyel olarak etkili antivirallerdir. Umbelliferae, labiatae, 

myrtaceae, lamiaceae bitkilerinden EY'ları kullanan antiviral tarama 

çalışmaları, HSV-1'in çok çeşitli aromatik bitkilere duyarlı olduğunu 

göstermiştir. EY'dan türetilen bileşenlerin antiviral etkinliği ile ilgili 

olarak, β-karyofillen öne çıkmaktadır. Bu, karabiber, kenevir, tarçın, 

kekik ve karanfil gibi -karyofillen içeren bitkilerin HSV 

antivirallerinin seçimi için potansiyel kaynaklar olarak 

kullanılabileceğini gösterir (Ma ve Yao, 2020). 

Melissa officinalis L. essential yağı; Uçucu yağlar, çok uçucu ve ışığa, 

oksijene, neme ve sıcaklığa duyarlı, güçlü aktif bileşiklerin karmaşık 

karışımlarıdır. Nano taşıyıcılar içine bunları yüklemek, stabilitelerini 

artırmak ve bunları terapide başarılı bir şekilde kullanmak için bir 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Schnitzler+P&cauthor_id=31234166
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strateji olabilir. Bir çalışmada ticari bir Melissa officinalis L. 

(Lamiaceae) uçucu yağı (MEO), gaz kromatografisi-kütle 

spektrometrisi ile analiz edilmiş, gliserozomlara (MEO-GS) 

yüklenmiş ve HSV tip 1 MEO'ya karşı anti-herpetik aktivitesi 

değerlendirilmiştir. MEO-GS sitotoksik etkiler üretmeden memeli 

hücrelerinin HSV tip 1 enfeksiyonunu in vitro olarak inhibe etmede 

çok aktifti. Bu nedenle, MEO-GS uygun bir anti-herpetik formülasyon 

sağlamak için umut verici bir araç olabilir ( Vanti ve ark.; 2020). 

Uçucu yağların ve bunların kimyasal bileşenlerinin ilaca dirençli 

mikrobiyal patojenlere karşı antibakteriyel, antifungal ve antiviral 

potansiyelinin kapsamlı bir incelemesi, Uçucu yağların geniş bir 

antibakteriyel, antifungal ve hatta anti-viral aktiviteye sahip olduğu 

gösterilmiştir. Uçucu yağların, geleneksel antibiyotiklerle tedavi 

edilmesi bile zor olan ilaca dirençli mikrobiyal suşların büyümesini 

engellediği de gösterilmiştir. Etki biçimlerine gelince, mantar 

patojenlerinde, uçucu yağlar hücre duvarı boyunca bir zar potansiyeli 

oluşturur ve ATP düzeneğini bozarak hücre duvarı hasarına yol açar. 

Uçucu yağlar ayrıca elektron taşıma sistemi (ETS) yoluna müdahale 

ederek mitokondriyal zarı parçalayabilir. Bakteriyel patojenlerde, 

uçucu yağlar öncelikle hücresel mimariyi dengesizleştirir, zar 

bütünlüğünün bozulmasına yol açar, enerji üretimi ve zar taşınması 

dahil birçok hücresel aktiviteyi bozar. Uçucu yağların neden olduğu 

membran yırtılması, hücresel bileşenlerin sızıntısına ve iyon kaybına 

neden olabilir. Birkaç uçucu yağ, tip 1 ve tip 2 herpes simpleks virüsü 

(HSV-1 ve HSV-2), denk virüsü tip 2, influenza virüsü, adeno virüsü 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Vanti+G&cauthor_id=32650414
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tip 3, çocuk felci virüsü, Junin virüsü, koksaki virüsü B1 ve birçok 

RNA ve DNA virüsüne karşı antiviral aktiviteye sahiptir (Tariq ve 

ark.; 2019). 

Zencefil esansiyel yağının caprine alphaherpesvirus-1'e karşı virüsidal 

aktivitesi; Yaygın olarak kullanılan antiviral ilaçlara dirençli 

alfaherpes virüs suşlarının ortaya çıkması, alternatif, biyolojik olarak 

aktif anti-herpetik ajanların araştırılmasına yol açmıştır. Uçucu yağlar 

(EY'lar), insan herpes simpleks virüslerine (HSV-1 ve -2) karşı anti-

enfektif özellikler göstermiştir. Caprine alphaherpesvirus 1 (CpHV-1), 

doğal konakçısında genital lezyonları indükler ve özellikle in vivo 

çalışmalarda antiviral ilaçların değerlendirilmesi için HSV-2 

enfeksiyonu çalışması için yararlı bir homolog hayvan modeli olarak 

kabul edilir.  Zencefil EY'nun (GEO) CpHV-1'e karşı in vitro 

aktivitesi değerlendirildiğinde, GEO'nun hücresiz virüs üzerinde 

virüsit olarak etkili olduğu ve CpHV-1'i %100'e kadar inaktive ettiği 

bulundu. GEO'nun virüsidal aktivitesi, muhtemelen, herpes virüsü 

zarfının ve virüs adsorpsiyonu ve konakçı hücrelere giriş için gerekli 

olan ilişkili yapılarının bozulmasıyla açıklanmaktadır. Tersine, GEO, 

hücrelerin enfeksiyondan önce ve sonra tedavisi virüs enfektivitesini 

ortadan kaldırmadığından virüs adsorpsiyonunu ve/veya 

replikasyonunu inhibe edemediği gözlenmiştir (Camero ve ark.; 

2019). 

Phlomis aurea Decne essential oil; kütle spektrometrisi (GC/MS) ile 

birleştirilmiş gaz kromatografisi ile Phlomis aurea Decne uçucu yağı 

araştırıldığında dört ana bileşenin varlığı ortaya çıktı: Bunlar 
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germacrene D (%51.56), trans-β-farnesen (%11.36), a-pinen (%22.96) 

ve  limonen (%6.26). Yağın HSV-1'e karşı antiviral aktivitesi, virüs 

inhibisyonunun %80'ini gösteren plak azaltma yöntemi kullanılarak 

araştırıldı. Phlomis yağının, doğal antiviral ajan olarak in vivo 

çalışmalara aday olarak kabul edilebileceği görüldü (Torky ve ark., 

2021). 

Üç uçucu yağ karışımının antibakteriyel, antifungal ve antiviral 

etkileri; Sıvı mikrodilüsyon yöntemini kullanarak, (1) Cinnamomum 

zeylanicum, Daucus carota, Eucalyptus globulus ve Rosmarinus 

officinalis EY'larından (AB1 ve AB2; iki farklı tedarikçiden tarçın 

EY'ları) Blend AB1, H1N1 ve HSV1 virüslerine karşı da etkiliydi. Bu 

ikili aktivite ile, H1N1'e karşı ve özellikle S. aureus ve S. 

pneumoniae'ye karşı AB1’in etkisi, influenza ve postinfluenza 

bakteriyel pnömoni enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılacak 

EY olabilir. Bu karışımlar, antimikrobiyal ilaçlara dirençli 

mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlar dahil olmak üzere 

yaygın enfeksiyonlarla mücadelede klinik uygulamada çok faydalı 

olabilir (Brochot ve ark., 2017). 

Mentha suaveolens esansiyel yağı ve ana bileşeni piperitenon oksit 

tarafından Herpes simpleks virüs tip 1 replikasyonunun in vitro 

inhibisyonu; Birkaç uçucu yağ, bakteri ve virüslere karşı in vitro 

aktivite gösterir ve bunların arasında, Herpes simplex virüs tip 1'in 

(HSV-1), yaygın olarak kullanılan antiviral ajanlara karşı direnç 

geliştirdiği bilinmektedir. Böylece, Mentha suaveolens'ten (EOMS) 

elde edilen uçucu yağın ve onun aktif prensibi olan piperitenon oksitin 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Torky+ZA&cauthor_id=33912870
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(PEO) etkileri, HSV-1 ile in vitro deneysel enfeksiyon modelinde test 

edildi. Özellikle, PEO, HSV-1 yaşam döngüsünün geç bir aşamasına 

müdahale ederek güçlü bir inhibitör etki gösterdi. HSV-1 

enfeksiyonunun ana hücre içi antioksidan glutatyonun tükenmesi ile 

pro-oksidatif bir durumu indüklediği bilinmektedir ve hücredeki bu 

redoks değişikliği viral replikasyon için önemlidir. İlginç bir şekilde, 

PEO ile tedavi bu açığı düzeltti, böylece bileşiğin viral replikasyon 

için kullanılan bazı redoks duyarlı hücresel yolaklara müdahale 

edebileceğini düşündürdü. Genel olarak hem EOMS hem de PEO'nun 

yeni HSV-1 karşıtı stratejiler için iyi adaylar olarak kabul 

edilebileceğini ve inhibisyonlarının altında yatan hedefleri daha iyi 

karakterize etmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu 

göstermektedir (Civitelli ve ark., 2014). 

Geleneksel olarak kullanılan kompleks uçucu yağ Olbas'ın 

antiherpetik aktivitesi; Herpes simpleks virüsü (HSV) yaygın olarak 

kullanılan antiviral ilaçlara direnç geliştirebileceğinden, şifalı 

bitkilerin uçucu yağları, antiherpetik ajanlar için yeni ilaçlar olarak 

giderek daha fazla ilgi görmektedir. Geleneksel olarak kullanılan 

kompleks bir uçucu yağ olan Olbas'ın ve Olbas'ın önemli bir bileşeni 

olan kajuput yağının HSV tip 1'e karşı antiviral etkisi incelenmiştir. 

Olbas virüsü adsorpsiyondan önce etkilemekte, ancak konakçı hücreye 

penetrasyondan sonra etkilememektedir, dolayısıyla Olbas HSV 

üzerinde doğrudan bir antiviral etki uygulamaktadır. Olbas ve kajuput 

yağı için açıkça zamana bağlı bir antiviral aktivite gösterilebilir. Olbas 

kompleksi uçucu yağ karışımının cilde nüfuz etmesini sağlayan 
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lipofilik yapısı ve yüksek seçicilik indeksi göz önüne alındığında 

Olbas, herpetik enfeksiyonların topikal tedavisi için uygun bir seçenek 

olabilir ( Navid ve ark., 2013). 

Melissa officinalis özütü, herpes simpleks virüsünün in vitro 

bağlanmasını engeller; HSV yaygın olarak kullanılan antiviral ilaçlara 

direnç geliştirebileceğinden, şifalı bitkilerin özleri ve uçucu yağları, 

antiherpetik ajanlar için yeni ilaçlar olarak giderek daha fazla ilgi 

görmektedir. Melissa officinalis'in sulu bir ekstraktının yanı sıra 

fenolik ekstrakt bileşikleri, yani kafeik asit, p-kumarik asit ve 

rosmarinik asit, in vitro herpes simpleks virüsü tip 1'e (HSV-1) karşı 

antiviral aktiviteleri değerlendirildi. Melissa özütü, 1.5 μg/ml'lik çok 

düşük konsantrasyonlarda bile HSV-1'e karşı yüksek bir virüsidal 

aktivite gösterirken, fenolik bileşikler için benzer sonuçlar sadece 100 

kat daha yüksek konsantrasyonlarda elde edildi. Virüsidal aktivitenin 

yanı sıra, Melissa özütü ve rosmarinik asit, HSV-1'in konak hücrelere 

bağlanmasını doza bağlı bir şekilde inhibe etti. Bu sonuçlar, 

rosmarinik asidin Melissa ekstraktının antiviral aktivitesine ana katkı 

maddesi olduğunu göstermektedir. Melissa özütü düşük toksisite 

sergiler, virüsidaldir ve in vitro olarak HSV-1'in konak hücrelere 

bağlanmasını etkiler (Astani ve ark., 2012). 

Melissa officinalis yağı, zarflı herpes virüslerinin enfektivitesini 

etkileri; Herpes simpleks virüsü (HSV) yaygın olarak kullanılan 

antiviral ajanlara karşı direnç geliştirebileceğinden, şifalı bitkilerin 

özleri ve uçucu yağları, antimikrobiyal ve antiviral ajanların yeni 

ilaçları olarak giderek daha fazla ilgi görmektedir. Melissa officinalis 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Heidary+Navid+M&cauthor_id=24020128
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uçucu yağı, GC-MS analizi ile fitokimyasal olarak incelenmiş, ana 

bileşenleri monoterpenaldehitler sitral a, sitral b ve sitronelal olarak 

tanımlanmıştır. Melissa officinalis'in uçucu yağı olan melisa yağının 

herpes simplex virüsü üzerindeki antiviral etkisi incelendi. Melisa 

yağının virüsü adsorpsiyondan önce etkilediğini, ancak konakçı 

hücreye nüfuz ettikten sonra etkilemediğini, dolayısıyla melisa 

yağının herpes virüsleri üzerinde doğrudan bir antiviral etki 

gösterebildiğini göstermektedir. Melisa esansiyel yağının cilde nüfuz 

etmesini sağlayan lipofilik yapısı ve yüksek seçicilik indeksi göz 

önüne alındığında, Melissa officinalis yağı herpetik enfeksiyonların 

topikal tedavisi için uygun olabilir ( Schnitzler  ve ark., 2008). 

Diğer virüsler 

Cymbopogon nardus EY'nun HIV-1 ters transkriptaz aktivitesini 

inhibe ettiği bildirildi ve (S)-citronellolün biyoaktif bileşenlerden biri 

olabileceği öne sürüldü. Thymus vulgaris, Cymbopogon citratus ve 

Rosmarinus o cinalis EY'ların HIV-1 Tat/TAR-RNA etkileşimini 

etkili bir şekilde engellediği bulundu. Daha yakın zamanlarda, 1,8-

cineole ve isothymol gibi EY'dan türetilen bileşenlerin COVID-19'un 

potansiyel inhibitörleri olduğu öne sürülmüştür. EY'ların ve 

bileşenlerinin antiviral etkileri, sığır viral diyare virüsü, respiratuar 

sinsityal virüs, sarı humma virüsü, caprine alphaherpesvirus ve Zika 

virüsü vb. üzerindede görüldü (Ma ve Yao, 2020).  

Kapsülsüz virüsler; Geçmiş yıllardaki antiviral çalışmalar zarflı 

virüslere odaklanırken, zarfsız virüsler nispeten daha az ilgi gördü. Bu 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Schnitzler+P&cauthor_id=18693101
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şaşırtıcı değildir, çünkü EY'ların büyük bir bölümünün, zarfla 

etkileşim yoluyla konakçı hücre enfeksiyonundan önce yüksek 

antiviral aktivite uyguladığı rapor edilirken, zarfsız virüsler, EY'ların 

hedefleyebildiği daha az aktif bölgeye sahiptir. Bir Tunus eğreltiotu 

olan Osmunda regalis'ten gelen EY, yüksek derecede Coxsackie 

karşıtı etkinlik gösterdi. Ayrıca, Eucalyptus bicostata ve Dysphania 

ambrosioides EY'lar ayrıca yüksek derecede Coxsackie karşıtı 

aktiviteler sergilediler. Kekik EY ve birincil bileşeni karvakrol, insan 

rotavirüsünü ve murin norovirüsünü güçlü bir şekilde inhibe edebildi 

(Ma ve Yao, 2020). 

Etlik piliçlerde bazı viral aşılara (Newcastle virüs) karşı esansiyel 

yağların bağışıklık tepkisi üzerindeki etkisi; ticari bir uçucu yağ (EY) 

ürününün, Newcastle hastalığına (NH) karşı aşılamaya karşı bağışıklık 

tepkisi ve ardından virülent NH virüsü genotip VII (vNHv genotip 

VII) ile mücadele üzerindeki etkinliği değerlendirildiğinde Çalışılan 

EYs karışımı, Newcastle aşısına karşı bağışıklık uyarıcı bir tepki, 

özellikle tehditten önce uygulandığında ND virüsüne karşı antiviral 

etki gösterdi; bununla birlikte, büyümeyi teşvik edici bir etkisi 

olmamıştır (El-Shall ve ark., 2020). 

Melaleuca alternifolia esansiyel yağının terapötik potansiyeli ve 

kullanım özellikleri; Tıbbi bitkiler, yeni terapötik alternatifler olarak 

kullanılabilecek özel biyolojik aktivitelere sahip ikincil metabolitler 

üretir. Örneğin, çay ağacı esansiyel yağının (TTO) antimikrobiyal, 

antifungal, antelmintik, antiviral, anti-tümör ve anti-inflamatuar 

aktiviteleri bulunduğu gösterilmiştir. Mikro ve nanokapsüllü 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Ma+L&cauthor_id=32516954
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sistemlerin TTO'dan daha termostabil olduğu ve daha iyi 

antimikrobiyal, antifungal, antiparaziter ve larvisid etkiler gösterdiği 

kanıtlanmıştır. Nanokapsülasyon ayrıca yağ toksisitesini de 

azaltmaktadır. Çeşitli yöntemlerle geliştirilen emülsifiye ve hibrit 

sistemler, antibakteriyel, antifungal ve antienflamatuar aktiviteler 

göstererek ilaç endüstrisi için umut verici olduğunu kanıtlanmıştır. 

Lipid filmlerinin hidrasyonu ile üretilen lipozomal formülasyonlar, 

sabit oranda terpinen-4-ol salınımı sergilediği görüldü. Ayrıca 

süngerler, nanofiberler ve filmler gibi biyomateryallere dahil 

edilmeleri, enfeksiyonları tedavi etmek için büyük bir potansiyel 

gösterdi (de Assis ve ark., 2020).  

Ayapana triplinervis Esansiyel Yağı ve Ana Bileşeni Timohidrokinon 

Dimetil Eter, Zebra balığında toksisiteden yoksun dozlarda Zika 

virüsünü engellemesi; Zika virüsü (ZIKV), sivrisineklerle taşınan ve 

tıbbi açıdan endişe uyandıran bir virüstür. ZIKV enfeksiyonu, 

neonatal mikrosefali ve nörolojik bozukluklara neden olan ciddi bir 

hastalığı temsil edebilir. Günümüzde ZIKV'ye karşı onaylanmış bir 

antiviral yoktur. Hint Okyanusu'ndaki Mascarene takımadalarından 

birkaç yerli veya endemik şifalı bitkinin ZIKV enfeksiyonunu 

engelleyebildiği bulunmuştur.  Ana bileşeni timohidrokinon dimetil 

eter (THQ) olan Reunion Adası tıbbi bitkisi Ayapana triplinervis'ten 

elde edilen uçucu yağın (EY) insan hücrelerinde ZIKV enfeksiyonunu 

önleme potansiyeline sahip olup olmadığı belirlendiğinde; Hem EY 

hem de THQ'nun,  insan hücrelerinde ZIKV enfeksiyonunu inhibe 

ettiği gösterilmiştir. Sitotoksik olmayan konsantrasyonlarda, EY ve 
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THQ virüs progeni üretimini 3 log azaltmaktadır. Verilerimizden yola 

çıkarak, THQ'nun, tıbbi açıdan önemli sivrisinek kaynaklı virüslere 

karşı doğal ve güvenli bir antiviral madde kaynağı olarak Reunion 

Adası'ndan gelen tıbbi bitkilerin potansiyel kullanımını destekleyen, 

ZIKV'ye karşı yeni, güçlü bir antiviral fito-bileşik olduğu görülmüştür 

( Haddad ve ark., 2019). 

Yumuşak meyvelerde uçucu yağların Hepatit A virüsüne karşı antiviral 

aktivitesi; Virüsleri kısmen ortadan kaldırırken, yaygın olarak 

kullanılan kimyasal katkı maddeleri toksik yan ürünler üretir. Bu 

ürünlerin gıda güvenliğini korumak için geçerli bir alternatif, uçucu 

yağların (EY'lar) kullanılması olabilir. EY'lar antimikrobiyal aktivite 

gösterir ve gıda ürünlerinin beslenme özelliklerine etki etmez. Dört 

uçucu yağ, limon (Citrus limon), tatlı portakal (Citrus sinensis), 

greyfurt (Citrus paradisi) ve biberiye cineole’nın (Rosmarinus 

officinalis chemotype 1.8 cineole), yumuşak meyvelerde HAV'ın viral 

yüklerini azaltmada etkinliği araştırıldığında; meyvelerin limon, 

greyfurt ve biberiye sineole ile muamele edilmesinden sonra meyve 

yüzeyinde HAV titresinde istatistiksel olarak anlamlı bir azalma 

gözlemlendi. Biberiye cineole, meyvelerdeki viral titreyi azaltmada en 

etkili EY idi ve bunu greyfurt EY izledi. Bu sonuçlar, bu EY'ların 

antiviral aktivitesi hakkındaki bilgimizi geliştirmekte ve taze ürün 

sanitasyonunda potansiyel kullanımlarını desteklemektedir( Battistini 

ve ark., 2019). 

Germakron'un kedi calicivirüsü üzerindeki in vitro antiviral etkisi; 

Feline calicivirus (FCV), kedilerde sıklıkla solunum yolu ve ağız 
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hastalığına neden olur ve oldukça bulaşıcı bir virüstür. Yaygın 

aşılama, FCV'nin yayılmasını engellemez. Şu anda, birkaç etkili anti-

FCV ilacı mevcuttur. Burada, Rhizoma curcuma'dan elde edilen uçucu 

yağın ana bileşenlerinden biri olan germakron'un in vitro FCV suşu 

F9'un büyümesini etkili bir şekilde azaltabildiği bulundu. Bu bileşik, 

esas olarak viral yaşam döngüsünün erken evresinde güçlü bir anti-

FCV etkisi sergiledi. Antiviral etki, ilacın konsantrasyonuna bağlıydı ( 

Wu ve ark., 2016). 

Tunus'ta kendiliğinden büyüyen Teucrium pseudochamaepitys'in 

uçucu yağ bileşiminin, antioksidan, sitotoksik ve antiviral aktiviteleri; 

Tunus'un Zaghouan eyaletinden toplanan Teucrium 

pseudochamaepitys'in (Lamiaceae) toprak üstü kısımlarından 

hidrodistilasyon ile elde edilen uçucu yağın antioksidan, sitotoksik ve 

antiviral aktiviteleri rapor edilmiştir. Potansiyel antiviral etki, yaygın 

olarak akut sendromlarla birlikte pediatrik merkezi sinir sistemi 

hastalığına neden olan önemli bir insan ve fare patojeni olan 

Coxsackievirus B'ye (CV-B) karşı test edilmiştir. Uçucu yağ 

tarafından viral enfektivitenin azalması, bir sitopatik (CPE) indirgeme 

yöntemi kullanılarak ölçüldü ( Hammami  ve ark., 2015). 

Ocimum basilicum (fesleğen) ve monoterpenlerin esansiyel yağı ile 

sığır viral diyare virüsünün in vitro inhibisyonu; Sığır viral diyare 

virüsü (BVDV), hepatit C virüsünün (HCV) antiviral çalışmaları için 

bir model olarak önerilmektedir. Ocimum basilicum esansiyel yağının 

ve monoterpenler camphor, thymol ve 1,8-cineole'nun BVDV'ye karşı 

antiviral aktivitesi araştırıldı.  Virüsidal tahlilde bu bileşiklerin 
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doğrudan viral partikül üzerinde etki ettiğini göstermektedir 

(Kubiça ve ark., 2014). 

Uçucu yağların in vitro ve in vivo anti-tütün mozaik virüsü 

aktiviteleri; Uçucu yağlar, antimikrobiyal ve antiviral ajanlar olarak 

daha fazla ilgi görmektedir. Yapılan bir çalışmada, Çin'e özgü 

aromatik bitkilerden elde edilen uçucu yağların tütün mozaik virüsüne 

(TMV) karşı in vitro antiviral aktiviteleri rapor edildi. Bu uçucu 

yağlardan zencefil, limon, çay ağacı, mandalina kabuğu, artemisia ve 

limon otundan elde edilen yağlar 100 μg/ml'de TMV'yi %50'den fazla 

inhibe etti. Artemisia ve limon otundan izole edilen uçucu yağlar, in 

vivo olarak güçlü inaktivasyon ve iyileştirici etkilere sahipti ve doza 

bağlı bir şekilde TMV enfeksiyonu üzerinde doğrudan pasifleştirici bir 

etkiye sahipti. Bununla birlikte, diğer tüm aktif uçucu yağlar, in vivo 

olarak orta derecede koruyucu bir etki sergilemiştir.  Sitronellal, 

limonen, 1,8-sineol ve a-zingiberenden elde edilen bileşikler, TMV 

enfeksiyonu için %40'tan fazla önleme oranı sağladı. Elde edilen 

sonuçlar, artemisia ve limon otundan izole edilen uçucu yağların ve 

tek tek sitronellal bileşiğinin, sera koşullarında TMV ile enfekte olmuş 

tütün bitkilerinin tedavisi için etkili bir alternatif olarak kullanılma 

potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir (Lu ve ark.,  2013). 

Kolombiyalı Lippia esansiyel yağlarının in vitro denk virüsü 

replikasyonu üzerindeki virüsidal aktivitesi; Lippia alba ve Lippia 

citriodora uçucu yağlarının denk virüsü serotiplerinin in vitro 

replikasyonu üzerindeki inhibitör etkisi araştırıldı.  Uçucu yağın 

inhibitör etkisi, konakçı hücrede adsorpsiyondan önce doğrudan virüs 
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inaktivasyonuna neden oluyor gibi görünmektedir ( Ocazionez ve ark., 

2010). 

Kolombiya'da yetiştirilen bitkilerden elde edilen uçucu yağların in 

vitro sarıhumma virüsü replikasyonu üzerine inhibitör etkisi; Lippia 

alba, Lippia origanoides, Oreganum vulgare ve Artemisia vulgaris 

esansiyel yağlarının sarı humma virüsü (YFV) replikasyonu 

üzerindeki inhibitör etkisi araştırıldı. 11.1 mikrog/mL'de L. 

origanoides yağı virüs yükünde %100 azalma sağlamıştır ve aynı 

sonuç L. alba, O. vulgare ve A. vulgaris ile de gözlemlenmiştir.  

Virüsün adsorpsiyonundan önce uçucu yağ ile muamele edildiğinde 

virüs veriminde herhangi bir azalma gözlemlenmedi. Uçucu yağlar 

YFV'ye karşı antiviral aktivite göstermiştir ( Meneses ve ark., 2009). 

Vietnam'da Atalantia sessiliflora Guillaumin'in yapraklarından elde 

edilen uçucu yağ; Atalantia sessiflora Guillaumin (A. sessiflora) 

esansiyel yağının antibakteriyel, antimikotik, antitrikomonas, 

antienflamatuar ve antiviral etkileri içeren kimyasal bileşimlerini ve 

biyoaktiviteleri değerlendirildiğinde 45 bileşen tanımlanmıştır. Yağ, 

Staphylococcus gibi Gram pozitif suşlara, Klebsiella pneumoniae ve 

Escherichia coli gibi gram negatif bakterilere ve son olarak dört 

Candida türüne antimikrobiyal etki göstermiştir. Yağ, test edilen 

virüslere, ssRNA+, ssRNA-, dsRNA ve dsDNA virüslerine karşı 

tamamen etkisiz bulunmuştur (Trong ve ark., 2020). 

Hornstedtia bella Škorničk essential oil; Epidemik ve pandemik ortaya 

çıkan ve ihmal edilen viral enfeksiyonların önlenmesinde doğal 
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ürünler önemli bir lider bileşiklerin kaynağıdır. Hornstedtia bella 

Škorničkis, orta Vietnam ormanlarında yetişen köksaplı bir bitkidir. 

Hornstedtia bella esansiyel yağı (Hb EY) Staphylococcus aureus 

metisiline dirençli suşlara karşı antimikrobiyal aktiviteye sahip olarak 

karakterize edildi. Hb EY, Çiçek hastalığının etken maddesi olan 

variola virüsü ile yakından ilişkili olan Vaccinia virüsüne (VV) (EC50 

değerleri 80 μg/mL) karşı aktivite gösterdiği belirlendi ( Sanna ve 

ark., 2020). 

Houttuyniaesansiyal yağı; Houttuynia esansiyel yağı (HEO) 

mükemmel antiviral, anti-inflamatuar ve diğer farmakolojik etkilere 

sahiptir, ancak plazmadaki HEO'yu ölçmek için etkili analitik 

yöntemlerin eksikliği, daha iyi klinik izlemesini engellemiştir. 

Houttuynine (Hou), HEO'nun ana aktif bileşenlerinden ve kalite 

kontrol maddelerinden biridir, bu nedenle HEO'nun farmakokinetik 

çalışması, Hou kan konsantrasyonu belirlenerek yapılabilir. Hou 

aktiftir ve plazmada stabil değildir, bu da kan konsantrasyonunun 

ölçülmesini zorlaştırır (Liu ve ark., 2021).  

Thymol ve Thyme esansiyal yağı; Timol (2-izopropil-5-metilfenol) 

fenolik monoterpenlere aittir ve çoğunlukla kekik türlerinde bulunur. 

Kekik esansiyel yağının ana bileşiklerinden biridir. Hem timol hem de 

kekik esansiyel yağı geleneksel tıpta balgam söktürücü, 

antienflamatuar, antiviral, antibakteriyel ve antiseptik ajanlar olarak, 

özellikle üst solunum sisteminin tedavisinde uzun süredir 

kullanılmaktadır. Yeni çalışmalar onların antibiyofilm, antifungal, 

antileishmanial, antiviral ve antikanser özelliklerini göstermiştir. 
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Ayrıca, bu bileşenleri içeren nanokapsüller gibi yeni terapötik 

formülasyonlar, tıbbi uygulamada faydalı olabilir ve kapsamlı 

kullanımları için fırsatlar yaratabilir. Sağlık sektöründe timol ve kekik 

esansiyel yağının kapsamlı uygulaması çok umut vericidir ancak daha 

fazla araştırma ve analiz gerektirmektedir (Kowalczyk  ve ark., 2020). 

Viral etkide kullanılan birçok EY’ların tıbbi tedavinin yanında ek gıda 

takviyesi olarak kullanılabileceği yukarıdaki çalışmalar ile 

kanıtlanmıştır. Fakat yinede yarar zarar oranlarının iyice hesaplanarak, 

antiviral tedaviden vazgeçmeden, bu ilaçlara ilave olarak medikal 

tedavide yardımcı tedavi ajanı olarak kullanılması yapılacak birçok 

çalışmaya bağlıdır. Virüslere karşı viral tedaviye bağlı gelişecek 

direnç durumlarında bu tür tedaviler önemle düşünülmesi gereken 

alternatif tadaviye aday olarak görünmektedir.  
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GİRİŞ 

 

Birçok kaynakta kozmetik ürünler modern ürün kategorisinde yer 

almasına rağmen, kullanımlarının ilk yazılı izlerine kazı bilimleri 

araştırmaları sonucunda bulunan eski uygarlıklara ait papirüslerde 

rastlanmaktadır. Kişisel bakım ürünleri olarak da adlandırılan 

kozmetik ürünler, dünyanın çoğu bölgesinde her yaştan tüketicinin 

günlük yaşamının bir parçasını teşkil etmektedir. Kozmetik 

ürünlerinin temel kullanım amaçları arasında kişisel hijyenin 

sağlanması, görünüşün iyileştirilmesi, cildin zararlı ultraviyole 

ışıklarından korunması ve yaşlanma sürecinin yavaşlatılması yer 

almaktadır (Ficheux ve ark., 2019). Kozmetik ürünlerin terkibinde 

bulunan bazı kimyasal maddelerin cilt üzerinde oluşturduğu 

potansiyel risk nedeniyle bunların yerine kullanılabilecek doğal 

kaynaklı ve toksisitesi düşük maddelerin arayışı ise her geçen gün 

artmaktadır. Bu bölümde kozmetik ürünler ve kozmetik ürünlerde 

kullanılan esansiyel yağlara ilişkin bilgiler derlenmiştir.  

Kozmetik Ürünler 

Türkiye’de 23.05.2005 tarihinde 25823 sayılı Resmî Gazetede 

yayınlanan Kozmetik Yönetmeliği kapsamında kozmetik ürünlerin 

tanımı “insan vücudunun dış kısımlarına, epiderma, tırnaklar, kıllar, 

saçlar, dudaklar ve dış genital organlarına veya dişler ile ağız 

mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu 

kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek, bunları 

korumak, iyi bir durumda tutmak veya vücut kokularını düzelten 

preparatlardır” şeklinde olup, Avrupa Komisyonu (Avrupa 
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Yönetmelikleri 93/35/EEC) tanımıyla uyumlanmıştır. ABD’ nin 

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (Food and Drug Administration, FDA) 

ise kozmetikleri: “vücudun yapısını veya işlevini etkilemeden 

temizlemek, güzelleştirmek, çekiciliği teşvik etmek veya görünümünü 

değiştirmek amacıyla insan vücuduna uygulanması için tasarlanan 

preparatlar” şeklinde tanımlamaktadır. Bu nedenle, Avrupa Birliği 

(AB)’ de kozmetik ürün olarak kabul edilen bazı preparatlar (örneğin, 

terlemeyi önleyici ürünler) ABD’ de reçetesiz satılan ilaçlar olarak 

kabul edilir ve daha katı düzenlemelere tabi tutulmaktadır (Alani ve 

ark., 2013). 

Günümüzde küresel nüfusun artan yaşam kalitesiyle birlikte, genç ve 

sağlıklı görünen bir cilt, insanların sosyal etkileşimlerinde önemli bir 

araç olmuştur (Samson ve ark., 2010). Aynı zamanda bu bilim alanına 

artmış olan büyük ilgi ve destek sayesinde AR-GE çalışmaları ivme 

kazanmış olup cilt fizyolojisi daha iyi aydınlatılmış ve yüksek 

etkinlikte kozmetik ürünler geliştirilmeye başlanmıştır (Knapen, 2016; 

Levin ve ark., 2010). Söz konusu ürünler neredeyse farmasötik 

ürünlerine yakın bir etki sergilediği olgusunu vurgulamak için yeni 

tanımlara ihtiyaç duyulmuştur. Tam bu noktada 1979’ da dermatolog 

Arthur Kligman tarfından tretinoin içeren kozmetik ürünün yüksek 

etkisini tarif etmek için “kozmesötik” terimi ilk olarak ortaya 

atılmıştır (Şekil 1) (M. Lee, 2012; Rinaldi, 2008). Özetle, cildi 

patolojik durumlardan korumak ve iyileştirmek amacıyla topikal 

uygulanan farmasötikler gerekirse cilt fonksiyonlarını 

değiştirebilirken kozmesötiklerin etkisi sadece sağlıklı bir cildin 



93 | ESANS/ AROMATİK YAĞLARIN SAĞLIK ALANINDA KULLANIMI 

 

oluşumuna katkı sağlamakla sınırlıdır. Popüler kozmesötiklerin 

örnekleri arasında nemlendiriciler, retinoidler, antioksidanlar ve 

depigmentasyon ajanları bulunmaktadır (Brandt ve ark., 2011). Genel 

olarak dermatolojide kosmesötik terimi sıkça kullanılırken FDA gibi 

resmi otoritelerin literatürlerinde hala yer almamaktadır (Cornell ve 

ark., 2019). 

 

Şekil 1. Kozmetik ve kozmesötik farkı 

Kozmetoloji bilimi ise kozmetik ürünleri veya maddeleri inceleyen ve 

geliştiren multidisipliner bir bilim dalı olarak bilinmekte ve başlıca 

eczacılık, dermatoloji, mikrobioloji, kimya, bioloji ve bioteknoloji 

bilim dallarından destek almaktadır (Draelos, 2002).  

Türkiye’de kozmetik ürünler, T.C. Sağlık Bakanlığı (2005) tarafından 

23.05.2005’ te Resmi Gazete/25823 yayınlanan Kozmetik 

Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmekte olup uygulama bölgesi 

ile kullanım amaçlarına göre Tablo 1’ de verilen kategorilere göre 

sınıflandırılmaktadır.  

Kozmetik ve bakım ürünlerinin düzenli olarak kullanımı aynı 

zamanda kişinin sağlıklı olmasına ve psikolojik olarak iyi 

hissetmesine neden olmaktadır. Örneğin bu ürünler akne belirtilerinin 
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Tablo 1. Kozmetik ürünlerin sınıflandırılması* 

Kozmetik Ürünlerin Kategorileri 

Cilt için kremler, emülsiyonlar, losyonlar, jeller ve yağlar (el,yüz,ayak v.b. için) 

Yüz maskeleri (cilt yüzeyini aşındıranlar/ soyanlar hariç) 

Fondötenler (sıvı, pat, toz) 

Makyaj pudraları, banyo sonrası kullanılacak pudralar, hijyenik pudralar v.b. 

Kozmetik ürün tanımı kapsamındaki tuvalet sabunları, deodorant sabunlar v.b. 

Parfümler, tuvalet suları (eau de toilette), ve kolonyalar (eau de Cologne) 

Banyo ve duş ürünleri (tuzlar, köpükler, yağlar, jeller v.b.) 

Depilatuarlar (kıl dökücü ve kıl sökücüler) 

Deodorantlar ve ter önleyiciler 

Saç bakım ürünleri: saç boyaları ve açıcılar, dalgalandırma ve düzleştirme ve 

sabitleştirme amacıyla kullanılanlar, şekillendirme ürünleri, temizleyiciler 

(losyonlar, pudralar, şampuanlar), bakım ve şartlandırma ürünleri (losyonlar, 

kremler, yağlar), taranıp şekillendirilmesi için ürünler (losyonlar, saç spreyleri, 

briyantinler) 

Tıraş için kullanılan ürünler (kremler, köpükler, losyonlar v.b.) 

Yüz ve göz makyajında ve makyajın temizlenmesinde kullanılan ürünler 

Dudaklara uygulanmak üzere hazırlanmış ürünler 

Ağız ve diş bakım ürünleri 

Tırnak bakımı ve süsü için kullanılan ürünler 

Dış genital organlara haricen uygulamak için üretilmiş kişisel hijyen ürünleri 

Güneş banyosu için ürünler 

Güneş olmaksızın cilde yanık ten görünümü vermek üzere kullanılan ürünler 

Cilt rengini açmak için kullanılan ürünler 

Cilt kırışıklıklarına karşı kullanılan ürünler 

* T.C. Sağlık Bakanlığı (2005) 

azaltabilmekte, cildi güneşin zararlı etkilerinden  koruyabilmekte, 

terleme ve vücut kokularını gidermekte, cilt üzerindeki biriken kir ve 

bakterileri temizlemekte, genel görünüşü güzelleştirmekte ve diş 

çürüklerini önleyebilmektedir (King, 2013). 

Günümüzde kozmetiklerin kişi başına tüketimi ülkelerin ekonomik 

alım gücü oranıyla bağlıdır ve oluşturdukları pazar payı her geçen yıl 

genişlemeye devam etmektedir. Dünya genelinde, 2019’ da 380,2 
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milyar dolar değerlere ulaşan küresel kozmetik pazarının 2021’den 

2027’ ye % 5,3 büyüme göstererek 2027’ ye kadar 463,5 milyar dolar 

rakamlarına yükselmesi beklenmektedir (Allied Market Research, 

2021). 79,8 Milyar Euro perakende satış fiyatıyla dünya kozmetik 

pazarının en büyük payı Avrupa’ ya ait olmakla birlikte en çok satılan 

kozmetik ürünlerinden cilt bakım ürünleri ise ön sırada yer almaktadır 

(Şekil 2) (The Personal Care Association, 2021). 

 

Şekil 2. AB ve dünyadaki kozmetik pazarına ait rakamlar (The Personal Care 

Association, 2021) 

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından kozmetik sektörüyle ilgili 2021 

yılında yayınlanan raporda yansıtılan verilere göre sektörün ülkedeki 

ekonomik gelişmelerle paralel olarak her yıl yaklaşık % 10 büyüdüğü,  

2019 yılında toplam ihracatın 928,4 milyon ABD Doları 

seviyelerinden 2020 yılında 953,3 milyon ABD Doları rakamlarına 

ulaşarak artış trendi içerisinde olduğu belirtilmiştir (T.C. Ticaret 

Bakanlığı, 2021).  
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Piyasada, farklı içerik kombinasyonlarına sahip binlerce farklı 

kozmetik ürün bulunmaktadır. Çoğu kozmetik formülün temel 

bileşikleri arasında su, yüzey etkin maddeleri, koruyucular, kıvam 

artırıcılar, nemlendiriciler, boyar maddeler ve esanslar yer almaktadır. 

Bu formülasyonlarda kullanılan yüksek saflıktaki su genellikle diğer 

bileşenleri çözmek ve emülsiyonlar oluşturmak için çözücü görevi 

görmektedir. Homojen dokuda kremler ve losyonlar elde etmek için 

ise yüzey etkin maddeler ve kıvam artırıcılar kullanılırken kozmetik 

ürünlerin raf ömrünü uzatmak ve mikroorganizma üremesini önlemek 

için ise koruyuculardan yararlanmaktadır. Kozmetik ürünlerinde renk 

ve koku sağlamak için ise koku esansları ve boyar maddeler 

(pigmentler) değerlendirilmektedir (Jones ve Selinger, 2017). 

Güzel, sağlıklı ve iyi görünmek adına kozmetik ve kişisel bakım 

sanayisi pek çok alternatif barındırmaktadır. Nerede ise her gün 

kullanılan kozmetik ürünleri insanların günlük yaşamlarının önemli 

bir parçası haline gelmiştir. İstatistik verilerine göre kadın 

popülasyonu bu rutin içerisinde günde ortalama 168 bileşen içeren 12 

kişisel bakım ürünü kullanırken, erkeklerde bu rakamlar yarıya 

inmektedir. Her gün önemli bir sıklıkta kullanılan bu ürünlerin ciltle 

doğrudan etkileşimde bulunması güvenirlik açısından da bir risk 

oluşturmaktadır. Kozmetik firmaların ürettiği bu ürünler tüm 

güvenlilik değerlendirilmelerinden geçmelerine rağmen bazı 

durumlarda kozmetik intolerans sendromu, kontakt dermatitler, 

fotokontakt dermatit, kontakt ürtiker, akne ve deri renginde 

değişikliğine neden olmaktadır. Söz konusu yan etkiler bir çok 
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durumda hastalar tarafından hafif atlatıldığı için tıbbi yardıma 

başvurulmamakta ve gerçek veriler istatistiklere yeterince 

yansımamaktadır (Alani ve ark., 2013; Kaymak ve Tırnaksız, 2007).  

Geçmişte kozmetik amaçlı kullanılan ve ciddi yan etkilere neden 

olarak halk sağlığını tehdit eder nitelikte olgulara da rastlamak 

mümkündür. Buna örnek olarak antikolinerjik toksisiteyle sonuçlanan 

“Atropa belladonna” damlalarını, alopesiye neden olan “Koremlu” 

adlı tüy dökücü ürününü ve 1933' te bazı kişilerde görme kaybına 

neden olan fenilendiamin içeren  “Lash Lure” adlı maskara 

verilebilmektedir (Cornell ve ark., 2019). Tarihte tüm bu olanlar 

kozmetik ürünlerin belirli bir düzenlemeye tabi tutulması ihtiyacını 

doğurmuş ve ilk kez ABD’ de FDA tarafından 1938’de dört bölümden 

(kozmetiklerin/kozmetik dışı ürünlerin tanımı, etiket düzenlemeleri, 

izin verilen boya bileşikleri ana başlıklarından) oluşan kozmetik 

yönetmenliğini yürürlüğe koymuştur. 1962’de kurulan COLIPA 

(Kozmetik, Tuvalet ve Parfümeri Derneği) Avrupa Kozmetik 

Yönetmenliğinin hazırlanmasında öncü olmuş ve 1976’da kozmetik 

ürünleri hakkında tek bir kurallar yönergesi oluşturulmuştur. AB, 

ABD’ deki kozmetik regülasyonuna kıyasla daha sıkı düzenlemelere 

ilişkin uzun bir geçmişe sahiptir ve en son AB Kozmetik 

Yönetmenliğini 2013’ te güncellemiştir (Alani ve ark., 2013; Renner 

ve ark., 2017).  

Türkiye’deki Kozmetik Yönetmenliğinde yer alan usul ve esaslar 

24/3/2005 tarihli ve 5324 sayılı Kozmetik Kanunu’nun yedinci 

maddesine dayanılarak AB Kozmetik Yönetmenliğinin 76/768/EEC 
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sayılı Konsey Direktifi ile 96/335/EC sayılı Komisyon Kararına 

paralel olarak belirlenmiştir (Birteksoz Tan ve Tuysuz, 2013).  

2004’ te AB ve tüm üye devletleri kozmetik ürünlerinin hayvanlar 

üzerinde test edilmesi yasaklamış olup 2009’dan itibaren bu yasak 

genişletilerek ürün içeriklerini ve toksisite testlerini de kapsamış ve 

son olarak  2013’te tamamen pazarlama yasağıyla sonuçlandırılmıştır 

(Pauwels ve Rogiers, 2010; Rogiers ve ark., 2020). ABD’de ise 

hayvan deneyleri yasal olmaya devam ederken, FDA olabildiğince 

alternatif yöntemlerin kullanımını teşvik etmektedir (Tripaty ve 

Dureja, 2015). Hayvan hakları yasalarına duyarlı olan ülkemizde de 

1223/2009 sayılı AB Kozmetik Yönetmenliği’ ne uygun olarak 

yönetmenlikte birtakım değişiklikler yapılmış ve pazarda yer alacak 

kozmetik ürünlerin ve içerdiği bileşenlerin hayvan üzerinde test 

edilmemiş olması şartı getirilmiştir (Demirci ve Demirci, 2013). 

Son yıllarda kozmetik tüketicilerin artan çevresel bilinci ve sentetik 

kimyasallara karşı yaşadığı endişe pazarda doğal kaynaklı kozmetik 

ürün talebinde artışa neden olmuş bitkisel, marin, mineral vb. doğal 

nitelikteki kozmetik maddeler ve bitmiş ürünler piyasada hızla yerini 

almıştır. Bunun yanı sıra daha uygun maliyette olan bitkisel kökenli 

kozmetik ürünlerinin tüketiciler tarafından da daha iyi tolere edildiği 

bildirilmiştir (Joshi, 2015). Geleneksel olarak bitkilerin cilt 

hastalıklarına karşı ve özellikle kozmetik amaçlı kullanımı birçok 

kültürde yaygın bir uygulama olurken, bitkilerin çoğu (ceviz, papatya, 

havuç, badem, salatalık, lavanta, nane, gül ve tatlı menekşe yaprakları) 

şampuanlar, kremler, losyonlar ve güneş bakım ürünleri de dahil 
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olmak üzere pek çok modern kozmetik ürün terkibinde hala 

kullanılmaktadır (Lall ve ark., 2020). 

Literatürde bitkiler, bitki özleri, uçucu yağlar, distilatlar, aromatik 

sular, sulu özler, tentürler, reçineler, zamklar, esansiyel yağlar, 

mumlar, müsilajlar, bitki karbonhidratları veya saflaştırılmış bitki 

bileşenlerinden hazırlanan preparatları tarif etmek için sıkça 

fitokozmetik terimi de kullanılmaktadır. Söz konusu bitkisel kaynaklar 

vitaminler, antioksidanlar, yağlar (esansiyel vb.), hidrokolloitler, 

proteinler ve terpenoitler gibi biyoaktif bileşikler açısından zengindir 

(Angerhofer, 2011). 

Her ne kadar doğal kozmetikler zararsız ürünler olarak kaydedilse de 

iyi üretim uygulamaları (Good Manufacturing Practices, GMP) 

esaslarına uygun olarak üretilmeli ve teknik tanımları uluslararası 

standart kriterlerini karşılamalıdır. Bu yönergelerde bitkisel 

hammaddeler ve içerikleri üzerinde yapılan kalite kontrol ve analizleri 

açıkça belirtilmiş yapılan organoleptik kontrolleri, ürün ambalajlarını, 

lot numaralarını, etiketlemeleri (hasat tarihi), fiziksel kontrolleri 

(çözünürlük, floresan analizi, şişme indeksi, köpürme indeksi vb.), 

kimyasal kontrolleri, biyolojik kontrolleri (mikrobiyal kontaminasyon 

kontrolü), kromatografik ve spektroskopik analizlerini (HPLC, GC, 

TLC, IR, UV-Spektrometre, vb.) kapsamaktadır (A. Yapar, 2017; ISO 

16128; ISO 22716). 
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Kozmetik Ürünlerde Kullanılan Uçucu Yağlar 

Uçucu yağlar, özelliklerinin çeşitliliği, sundukları birçok tıbbi 

faydaları ve esas olarak hoş kokuları nedeniyle kozmetik ürünlerde, 

parfümlerde ve ilgili ev ürünlerinde yaygın olarak kullanılmaktadırlar 

(Sarkic ve Stappen, 2018). Uçucu yağlar bitkilerden distilasyon 

yoluyla elde edilen uçucu aromatik karışımlardır. Uçucu yağlar ana 

bileşikler olarak terpenlerden oluşmaktadır ve suda çözünmezler. FDA 

ve diğer otoriteler tarafından genellikle güvenli olarak bilinen uçucu 

yağlar, kozmetik ürünlerde yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Uçucu 

yağlar kozmetik amaçlı olarak inhalasyon, banyo, masaj, kompres, 

buhar, oda kokulandırma v.b. şekillerde kullanılmaktadır. En sık 

kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir (Gediya ve ark., 2011): 

• Uçucu yağlar güçlü antibakteriyel etkileri nedeniyle kozmetik 

ürünlerde koruyucu amaçla kullanılabilir.  

• Parfümeride kullanılan sentetik koku maddelerine göre uçucu 

yağların stabilitelerinin daha fazla olmaları nedeniyle tercih 

edilirler. 

• Uçucu yağlar saç preparatlarında bakım ve nemlendirmek 

amacıyla kullanılırlar. 

• Saçlarda kepeğe karşı ve doğal dalga vermek amacıyla tercih 

edilirler. 

• Uçucu yağlar cilt hücrelerine kolayca penetre olabilen aktif 

bileşenleri içerdikleri için cilt bakım ürünlerinde tercih 

edilmektedirler. 
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Uçucu yağlar ve içerdikleri koku bileşikleri kozmetik ürünlerde 

çekiciliği arttırmak amacıyla koku bileşini halinde de yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bugün kozmetik endüstrisinde yaklaşık olarak 300 

uçucu yağ kayıtlıdır. Uçucu yağların içeriğinde yer alan terpenler 

küçük moleküller olduğu için deriden kolaylıkla absorbe edilirler ve 

deri altındaki adipoz doku (yağ dokusu) içerisinde depolanırlar. 

Bunun nedeni de apolar özellikte olmalarıdır. Bu nedenle uçucu 

yağların topikal etkileri bilinmekte ve bu amaçla kullanılmaktadırlar. 

Ayrıca cilt üzerindeki mikrobiyal enfeksiyonlarda da topikal uçucu 

yağ uygulaması yaygın olarak kullanılmaktadır.  

Diğer taraftan uçucu yağlar oldukça etkili alerjenlerdir. Bu nedenle 

kullanımlarında kısıtlamalar uygulanmalıdır. Uçucu yağlar içerdikleri 

terpenoitler nedeniyle yüksek alerji riski taşımaktadırlar. Bu nedenle 

kozmetik ürünlerde ancak belirli miktarlarda kullanımına izin 

verilmektedir. Groot ve Schmidt’e göre, 2015’den bu yana 79 farklı 

uçucu yağ kontakt alerji veya alerjik kontakt dermatis’e sebep 

olmuşlardır. Genellikle kozmetik bakım ürünleri ve parfümler bu 

riskli ürün gruplarının başında gelmektedir. Bu nedenle ürün 

etiketlerinde muhtemel yan etkiler ve etkileyebileceği kullanıcı 

grupları açık bir şekilde belirtilmelidir (Sarkic ve Stappen, 2018).  

Kozmetik ürünlerde ya doğrudan uçucu yağlar ya da uçucu yağlardan 

elde edilmiş koku ve aroma bileşikleri kullanılmaktadır. Kozmetik 

endüstrisinde kullanılan uçucu yağlar ve ilgili koku ve aroma 

bileşikleri aşağıda sıralanmıştır:  
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Helichrysum italicum (Roth) G. Don çiçek uçucu yağı: Bala benzer 

aroması olan bu yağ genellikle açık sarıdan kırmızıya kadar değişen 

renge sahiptir. Kozmetik ürünlerde yaygın olarak kullanılan bu uçucu 

yağ ciltteki kapiler kan sirkülasyonunu arttırır, derinin yenilenmesine 

ve ciltteki ince çizgi ve kırışıklıkların iyileştirilmesine yardımcı olur. 

Ayrıca kokusu nedeniyle de sabun, parfüm ve çeşitli kozmetik 

ürünlerde de koku verici olarak tercih edilmektedir. Monoterpen ve 

seskiterpenlerce zengin uçucu yağın ana bileşenleri neril asetat 

(28.2%) ve γ-kurkumen’dir (Kladar ve ark., 2015; Morone-Fortunato 

ve ark., 2010). 

Ayrıca yapılan çalışmalarda yağın cilt enfeksiyonlarına sebep olan 

patojenlere karşı güçlü antimikrobiyal etkisi de gösterilmiştir (Nostro 

ve ark., 2001). Ciltteki hematomların tedavisinde de oldukça güçlü 

etkiye sahiptir. Yağın toksisitesi de oldukça düşük bulunmuştur, fakat 

alerjik reaksiyonları ile ilgili herhangi bir veri bulunamamıştır 

(Antunes Viegas ve ark., 2014; Sarkic ve Stappen, 2018). 

Lavandula angustifolia Mill. çiçek uçucu yağı: Renksiz ya da açık 

sarı renkli ve karakteristik kokulu bir uçucu yağdır. Uçucu yağın 

linalil asetat (%25–47), linalol (< 45%), terpinen-4-ol (<8%), kamfor 

(< 1.5%), limonen (< 1%) and 1,8-sineol (<%) taşıması gerekmektedir  

(ISO 3515 Essential Oil of Lavander, https://www.iso.org/standard/ 

36253.html) Uçucu yağ içerisinde bulunan ana bileşenler olan linalol 

ve linalil asetat kolaylıkla oksijenle okside olabilmektedir. Okside 

olmuş be terpenik maddelerin topikal olarak cilde uygulanması 

sonucunda artan kaşıntı hissi ile oluşan ışığa duyarlı kontat dermatitis 
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gelişimi olabileceği bilimsel olarak gösterilmiştir. Bu nedenle 

kozmetik ürünlerde kullanılacak olan uçucu yağın stabilitesi ve 

ürünlerin saklama koşulları oldukça önemlidir. Lavanta uçucu yağı 

kozmetik ürünlerden olan nemlendiriciler, güneş koruyucular, 

losyonlar, şampuanlar, banyo ve vücut ürünleri, sabunlar ve 

parfümlerin terkibine koku verici olarak girmektedir. Ayrıca pek çok 

kozmetik üründe doğal koruyucu olarak da yer almaktadır (Aburjai ve 

Natsheh, 2003; Sarkic ve Stappen, 2018; Wells ve ark., 2018). 

Matricaria chamomilla L. (Syn. Chamomilla recutica, Matricaria 

recutica) çiçek durumu uçucu yağı: Kozmetikte en fazla kullanılan 

uçucu yağlardan birisidir. Mavi renkli yağ acı aromatik bir kokuya 

sahiptir. Mavi renk eğer ışıkla temas ederse kahverengiye doğru 

değişir. Uçucu yağ içerisindeki en önemli bileşikler olan β-farnesen, 

α-farnesol, kamazulen, α-bisabolol oksit A ve B aynı zamanda 

antienflamatuar, antiflojistik, spazmolitik ve antiseptik etkilerden de 

sorumludurlar (Sarkic ve Stappen, 2018).  

Uçucu yağ genellikle haricen cilt kremlerinde, cilt yağlarında ve 

banyo ürünlerinde cilt enflamasyonlarına karşı kullanılmaktadır. 

Ayrıca ağız ve diş ürünleri ile dekoratif kozmetiklerde ve 

şampuanlarda da terkiplere girmektedir. Uygulamalar sırasında 

oluşabilecek yan etkiler oldukça nadirdir (Aburjai ve Natsheh, 2003; 

S. H. Lee ve ark., 2010).  

Citrus aurantium var. amara L. çiçek uçucu yağı: Neroli esansı 

ismiyle bilinen bu uçucu yağ acı portakal esansı olarak da 

anılmaktadır. Açık sarıdan kahve rengine kayan bir rengi olan yağ 
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tatlı, ferah ve hoş bir kokuya sahiptir ve genellikle bu hoş kokusu 

nedeniyle parfüm ve sabun endüstrisinde tercih edilmektedir. 

Kozmetik ürünlerde genellikle yorgun hassas ve yağlı ciltlerin 

tazelenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca cilt ve saç bakım 

ürünlerinde antiseptik özelliği nedeniyle de kullanılmaktadır (Sarkic 

ve Stappen, 2018; Sharmeen ve ark., 2021a). Neroli esansı ana 

bileşenler olarak linalol,  β-pinen, α-terpineol, limonen, sabinene, 

nerol, nerolidol, linalil asetat ve α-pinene taşımaktadır (Haj Ammar ve 

ark., 2012; Sarkic ve Stappen, 2018). 

Mentha piperita L., uçucu yağı: Acı nane yağı ana bileşenler olarak 

(-)-mentol (%33–55) ve (-)-mentone (%14–33) taşımaktadır. Yüksek 

mentol içeriğinden dolayı ferah, naneli ve serinletici etkisi vardır ve 

sabun, kozmetik ve baharat endüstrilerinde koku verici olarak 

kullanılmaktadır. Acı nane yağı genellikle diş macunu ve ağız 

sularında mentol içeriği nedeniyle hem koku verici hem de ferahlatıcı 

etkisi nedeniyle kullanılmaktadır (Sugiura ve ark., 2012). Dudak 

kremlerinde de enflamasyonu önleyici ve tedavi edici amaçla 

terkiplere girmektedir (Sarkic ve Stappen, 2018) Haricen 

kullanımlarda hassas kişilerde mentol sebebiyle allerjik reaksiyonlara 

sebep olabilmektedir (Bourgeois ve Goossens, 2016). 

Rosmarinus officinalis L. uçucu yağı: Toprak üstü çiçekli 

kısımlardan elde edilen, renksiz veya açık sarı renkli uçucu yağ güçlü, 

sıcak, odunsu ve balsamik aromaya sahiptir ve biberiye uçucu yağı 

olark bilinmektedir. Uçucu yağın terkibinde ökaliptol (%19.4), α-

pinene (%14.7) ve kamfor (%9.5) bulunmaktadır. Farklı kemotipleri 



105 | ESANS/ AROMATİK YAĞLARIN SAĞLIK ALANINDA KULLANIMI 

 

bulunması nedeniyle kimyasal bileşim değişebilmektedir (Tomi ve 

ark., 2016). Uçucu yağ kozmetik ürünlerden banyo yağları, yarı katı 

kozmetik ürünler ve jellerin terkibine girmektedir. Kokulu 

kozmetiklerden kolonyalar, parfümler ve sabunlarında bileşiminde 

bulunur. Biberiye uçucu yağı, saçı beslediği, saç büyümesini 

desteklediği ve kepeğe karşı yardımcı olduğu için saç bakımında 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Hasar görmüş saç köklerini 

canlandıran ve bir antihipertansif vazodilatör ilaç olan Minoxidil ile 

benzer işleve sahip olduğuna inanıldığından saç dökülmesi 

tedavisinde de önerilir. Biberiye yağı kan damarlarını genişletir ve 

yeni saç üretmeye teşvik edilen folikülleri besler (Sarkic ve Stappen, 

2018). 

Rosa x damascene Mill. uçucu yağı: Çiçeklerden elde edilen uçucu 

yağın en büyük üreticileri Bulgaristan ve Türkiye’ dir. Uçucu yağın 

başlıca karakteristik bileşenleri sitronellol, geraniol ve neroldür. Gül 

uçucu yağı tüm kozmetik ürün preparatlarının terkibine koku verici 

olarak girmektedir.  Gül yağı oldukça düşük verimle elde edildiği ve 

bu nedenle pahalıya satıldığı için kozmetik endüstrisinde genellikle 

“sıvı altın” olarak bilinmektedir (Mohamadi ve ark., 2013). Güçlü 

antibakteriyel ve nemlendirici etkisi nedeniyle genellikle akne 

tedavisinde kullanılan kozmetik ürünlerin terkibine (Boskabady ve 

ark., 2011; Sarkic ve Stappen, 2018). Ayrıca gül yağı lipofilik özelliği 

nedeniyle oldukça etkili bir cilt temizleyicisidir. Genellikle güvenli bir 

ürün olmasına rağmen bazen geraniol ve sitronellol nedeniyle 

hassaiyete bağlı iritasyon yapabilmektedir (Bleasel ve ark., 2002).  
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Melaleuca uçucu yağı: Çay ağacı yağı olarak bilinen uçucu yağ 

genellikle Melaleuca alternifolia (Maiden et Betche) Cheel, M. 

linariifolia Smith veya M. dissitiflora F. Muell türlerinin 

yapraklarından elde edilmektedir. Avustralya kıtasının doğal bitkisi 

olan M. alternifolia Aborjinlerin geleneksel ilacıdır. Geleneksel olarak 

yağ içerisinde ezilen yapraklar ya inhalasyon yoluyla öksürükte ve 

soğuk algınlığında ya da cilt üzerine uygulanarak deri hastalıklarında 

kullanılırdı (Enshaieh, S., Jooya, A., Siadat, A. H., Iraji, 2007; Sarkic 

ve Stappen, 2018). Çay ağacı yağı renksiz ya da açık sarı renkli, 

karakteristik kamfor kokulu bir yağdır. Uçucu yağ ana bileşenler 

olarak terpinen-4-ol (%30–48) ve γ-terpinen (%10–28) taşımaktadır. 

Oksijen, yüksek sıcaklık, ışık gibi etmenler sonucunda terpinen 

türevleri ve p-sinen’e dönüşmektedir. Bu nedenle Avrupa Kozmetik 

Birliği kozmetik ürünlerde çay ağacı yağının %1’den az olmasını 

tavsiye eder. Çay ağacı yağı Gram(+) ve Gram(-) bakterilere ayrıca 

Candida albicans ve Herpes simplex virüsüne de etkili bulunmuştur. 

Yapılan klinik çalışmalarda akne üzerine uygulandığında lezyonların 

azaldığı gözlenmiştir (Aburjai ve Natsheh, 2003; Varvaresou ve ark., 

2009).  

Çay ağacı yağı ayrıca fungal tırnak enfeksiyonlarında da tedavi edici 

özelliğe sahiptir. Ayrıca diş plaklarının ve ağız kokusunun giderilmesi 

için de ağız ürünlerinin terkibine girmektedir. Uçucu yağ oral alımlar 

için toksiktir. Bu nedenle haricen kullanılmaktadır. Hassiyete bağlı cilt 

uygulamalarında alerji gelişebilmektedir. 
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Pelargonium graveolens (L.) L Her. ex Ait uçucu yağı: Itır uçucu 

yağı olarak bilinir ve genellikle koku endüstrisi ve aromaterapide 

kullanılır. Uçucu yağ cildi temizleme, tonlama ve keskinleştirmek için 

kullanılır. Yağlı, aşırı yağlı cilt, akne, tıkalı cilt ve egzama ile gelen 

sorunlara etkilidir. Aşırı duyarlı kişilerde kontakt dermatit olasılığı 

olduğundan dikkatli kullanılmalıdır. Güçlü gül benzeri kokusu 

nedeniyle parfümeride çok önemli bir bileşendir (Aburjai ve Natsheh, 

2003). 

Thymus vulgaris L. uçucu yağı: Kekik uçucu yağı genellikle 

temizleme ve tonik özelliği nedeniyle sabunlar, diş macunları, duş 

jelleri, şampuanlar, deodorantlar ve vücut losyonları gibi hijyen ve cilt 

bakım ürünlerinde kullanılmaktadır. Uçucu yağ içeriğinde bulunan 

timol ve karvakrol bileşikleri nedeniyle güçlü bir antimikrobiyal 

etkiye sahiptir. Antimikrobiyal etkisi nedeniyle pek çok kozmetik 

ürüne koruyucu amaçla da katılabilmektedir (Varvaresou ve ark., 

2009) 

Calamintha officinalis Moench uçucu yağı: Misk uçucu yağı olarak 

bilinir. Yağın ana bileşeni karvondur ve bu nedenle kozmetik 

ürünlerde koku verici veya cilt emilimini arttırıcı olarak kullanılır. 

Kozmetik krem ve şampuan gibi topical ürünlerde koruyucu amaçla 

da terkibe girmektedir (Varvaresou ve ark., 2009). 

Kozmetikte Kullanılan Uçucu Yağlardan Elde Edilen Bileşenler 

Kozmetik ürünlerde sıklıkla kullanılan bazı koku ve aroma bileşenleri 

aşağıdaki tabloda verilmiştir (Tablo 1). Bu bileşenler genellikle saf 
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halde kullanıldıklarında hassasiyete bağlı olarak kontakt dermatit 

oluşturabildikleri için ürün içerisinde bulunması gereken miktarlarda 

kullanımı oldukça önemlidir. Ayrıca iritan özellik gösterenlerin ilgili 

ürün etiketinde belirtilmesi gerekmektedir. 
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Uçucu Yağların Kozmetikte Kullanımının Güvenliği 

Kozmetik endüstrisi tarafından kullanılan uçucu yağlar genellikle 

bilimsel olarak incelenmiş ve klinik deneyleri yapılmıştır. Bu nedenle 

güvenlikleri ile ilgili kısıtlamalar veya kullanım limitleri gerek 

bilimsel literatürde gerekse ilgili standartlarda verilmiştir. Uçucu 

yağların kozmetikte kullanımını kısıtlayabilecek en önemli durum 

haricen kullanımlarında alerjiye bağlı oluşabilecek olan kontakt 

dermetit sorunudur. Bunda uçucu yağların içerisinde bulunan katkı 

maddeleri veya kirlilikler de etkili olmaktadır. Uçucu yağların 

terkibinde bulunan terpenler oksijen, ısı, ışık ve çevresel etkenlerle 

çok hızlı okside olarak oldukça reaktif peroksit ve oksit türevlerini 

oluşturmaktadır. Bu reaktif türler özellikle topikal uygulanan 

kozmetiklerde kaşıntı, alerji ve kontakt dermatit oluşturabilmektedir. 

Bu nedenle uçucu yağların ve uçucu yağ içeren ürünlerin uygun 

koşullarda saklanmaları kullanım güvenlikleri bakımından oldukça 

önemlidir.  Bu ürünler koyu renkli hacmi küçük şişelerde ışıktan 

korunarak serin ve kuru ortamlarda saklanmalıdır (Turek ve Stintzing, 

2013). 

Bazen uçucu yağlar cilde uygulandıktan sonra gün ışığı ya da UVA 

ışığı ile hassasiyet oluşturarak fototoksik özellik gösterebilirler. Buna 

en güzel örnek Citrus türlerinden elde edilen ve furanokumarin 

taşıyan uçucu yağlardır. Psorolen ve bergapten bu alanda en önemli 

bilinen ve fototoksisite gösteren furanokumarinlerdir. Bazı uçucu 

yağlar da cilde uygulandıklarında konsantrasyona bağlı olarak iritan 

özellik gösterebilmektedir.  
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Tablo 2’de yer alan ve 18’i çeşitli uçucu yağların terkibinde bulunan 

toplam 26 saf koku bileşeni muhtemel alerjen olarak ISO tarafından 

yayınlanmıştır (Tablo 2). Bu nedenle bu bileşikleri taşıyan kozmetik 

ürünlerin etiketlerinde madde isimleri belirtilmelidir. Bu maddeler saf 

olarak kullanıldıklarında alerjen özellik gösterirken bu maddeleri 

taşıyan uçucu yağlar böyle bir etki oluşturmayabilirler. Bunun nedeni 

ise hem alerjen maddenin kullanım dozu hem de uçucu yağ 

içerisindeki diğer bileşenlerin toksik özelliği maskelemesidir (Sarkic 

ve Stappen, 2018). 

Tablo 2. Avrupa Birliği standartlarına göre 26 alerjen koku bileşeni (Sarkic ve 

Stappen, 2018) 

Koku bileşeni 

Amilsinnamal 
Amilsinnamil alkol 

Anisil alkol 

Benzil alkol 

Benzil benzoat 
Benzil sinnamat 

Benzil salisilat 

Sinnamil alkol 

Sinnamal 
Sitral 

Sitronellol 

Kumarin 

Öjenol 
Farnesol 

Geraniol 

Hekzil sinnamikaldehit 

Hidroksi-sitronellal 

Hidroksi-metilpentilsiklohekzenkarboksaldehit 

İzoöjenol 

D-limonen 

Linalol 
Metil heptin karbonat 

3-metil-4-(2,6,6-tri-metil-2-siklohekzen-1-il)-3-buten-2-on 

Meşe yosunu ve ağaç yosunu özü 

Ağaç yosunu özü 
2-(4-tert-butilbenzil) propionaldehit 

 



113 | ESANS/ AROMATİK YAĞLARIN SAĞLIK ALANINDA KULLANIMI 

 

Kozmetik ürünlerde kullanılan uçucu yağlar ve koku maddeleri 

genellikle FDA tarafından güvenli olarak kabul edilmekte ve bunlarla 

ilgili olarak herhangi bir onay verilmemektedir. Bu nedenle tüm 

sorumluluk üretici kozmetik firmasına aittir (Aburjai ve Natsheh, 

2003). 

Bununla birlikte ISO her uçucu yağ için bağımsız olarak hazırlanmış 

bir tanımlayıcı form hazırlamıştır (örn., ISO1342:1988 - Rosmarinus 

officinalis L. ve  ISO11043:1998 - Ocimum basilicum L. için). ISO 

ayrıca bu alanda kullanılacak olan kalite kontrol yöntemlerini ile 

ambalajlama, saklama ve etiketleme kurallarına ait düzenlemeleri de 

yayınlamıştır (Aburjai ve Natsheh, 2003). 

Ayrıca Uluslararası Koku Birliği (IFRA) alerjen olabilecek muhtemel 

uçucu yağ ve saf bileşenlerin ve bunların kozmetik ürünlerdeki 

kullanım dozlarına ait listeleri yayınlamıştır (Sharmeen ve ark., 

2021b). Uçucu yağların kozmetik ürünlerde tavsiye edilen kullanım 

dozları ile ilgili olarak Koku Maddeleri ve Ekstreler Üretici Birliği 

(FEMA), İngiliz Koku Maddeleri üretici Birliği (BEMA), Uluslararası 

Koku Endüstrileri Organizasyonu (IOFI), Koku Maddeleri Araştırma 

Enstitüsü (RIFM), Uluslararası Koku Maddeleri Birliği (IFRA), 

Uluslararası Uçucu Yağlar ve Aroma Maddeleri Ticaret Federasyonu 

(IFEAT) ve İngiliz Uçucu Yağlar Birliği (BEOA) çeşitli standartlar 

yayınlamıştır (Aburjai ve Natsheh, 2003). 

Avrupa Birliği Avrupa İlaç ve Sağlık Hizmetleri Kalite Konseyi 

(EDQM) 2016 yılında “Guidance on essential oils in cosmetic 

products” isimli standartı yayınlamıştır. Bu standartta uçucu yağların 
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kozmetikte kullanımı için olan tüm gereklilikler, usul ve esaslar yer 

almaktadır. Burada ayrıca kozmetiklerde kullanılan uçucu yağlara 

ilişkin kalite kontrol ve risk detayları da ayrıntılı bir şekilde 

yazılmıştır (Consumer Health Protection Committee, 2016). 
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GİRİŞ 

Bilimsel, teknolojik ve toplumsal gelişim süreçleri ve buna paralel 

olarak sağlık ve hastalık kavramının tarihsel gelişimi sırasıyla mistik, 

polifarmasi, etiyolojik tedavi geleneksel ve çağdaş hekimlik 

uygulamalarını ortaya çıkarmıştır. Günümüz hekimlik 

uygulamalarında tarihsel gelişim süreçlerinin ilk dönemlerine ait 

izlere sık olarak rastlanmaktadır. Özellikle alternatif tıp (doğal, 

geleneksel tıp) ve uygulamaları bu gelişimsel dönemin pek çok farklı 

aşamalarını günümüze taşımaktadır (Akdur, 1998). Bitkilerle tedavi 

anlamına gelen fitoterapi (alternatif tıp, tamamlayıcı, bütünleyici ve 

geleneksel olmayan) Yunanca phytos ve therapy kelimelerinin 

birleşiminden oluşan bir sözcüktür. Bitkilerle tedavinin tarihin her 

döneminde, hem doğu hem batı kültürlerinde çok eski çağlardan beri 

sağlığı korumak ya da geri kazanmak için toplumlar tarafından 

kullanıldığı bilinmektedir (Carnelio ve ark., 2008). Bitkileri 

kullanarak hastaları tedavi etme yaklaşımı olarak açıklanabilen 

"fitoterapi" teriminin ilk kez 1870-1953 yılların arasında yaşamış 

Fransız hekimi Henri Lenclerc tarafından La Presce Medical adlı 

dergide kullanıldığı iddia edilmiştir. Oysa bu tarihten çok önceleri 

bitkilerin sağlığı korumak ya da geri kazanmak için tarihin her 

döneminde, her toplum tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Bu 

konuda ilk yazılı belge olan M.Ö. 3000 yıllarına ait Ninova tabletleri, 

Mezopotamya'da kurulan Sümer, Akat, Asur medeniyetlerinde bitkisel 

ve hayvansal ilaçlarla tedavilerin mevcut olduğunu kanıtlamaktadır. 

M.Ö. 2500 yıllarında Çin tıbbıyla paralel bir gelişme içinde olan Hint 
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tıbbının önemli temsilcilerinden Rig Veda, eserlerinde bine yakın 

şifalı bitkiden bahsetmiştir. Yunan tıbbının önemli isimlerinden 

Eskulap ve modern tıbbın temeli olarak kabul edilen Hipokrat 

kitaplarında 400'e yakın bitkisel ürünü anlatmıştır (Boyraz, 2020). 

Geçmişte fitoterapi uygulamaları ile günümüzdeki uygulamalar 

arasında en büyük fark artık bitkilerin bütünüyle değil özellikle 

faydalı olan parçasının tedavi amacıyla kullanılmasıdır. Çok çeşitli 

terimlerle tanımlanan alternatif tıp, geleneksel tıpta yer almayan 

tedavi uygulamalarını içerir (Carnelio ve ark., 2008). Sağlık Bakanlığı 

fitoterapiyi “geleneksel ve tamamlayıcı tıp içerisinde kabul ederek 

hastalıklardan korunmak, yapılmakta olan tedaviyi desteklemek ve 

sağlıklı yaşamak amacı ile tıbbi etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış 

bitkiler, onların etkin maddelerini taşıyan kısımları ve/veya bir işlem 

yoluyla elde edilmiş doğal ürünleri ile bunlardan hareketle 

hazırlanarak farmasötik formlar (tablet, kapsül, tentür...) ve bitkisel 

tıbbi ürünler kullanılarak yapılan uygulamadır” şeklinde 

tanımlamaktadır (TİTCK 2010). Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de 

1991 yılında yaptığı tanımda tıbbi bitkiyi “bir veya birden fazla 

organıyla tedavi edici veya hastalıkları önleyici olabilen veya herhangi 

bir kimyasal-farmasötik sentezin öncüsü olabilen bitki çeşitleridir” 

şeklinde tanımlamıştır (Saw ve ark., 1998).  

Aromaterapi, tıbbi bitkilerle tedavinin özel bir dalı olup, uçucu 

yağların veya ana etken madde olarak uçucu yağları taşıyan bitkisel 

ilaçların kullanılmasıyla, kişinin fiziksel, zihinsel ve ruhsal 

durumunun ve tüm dengesinin düzeltilmesini destekleyen bir tedavi 
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yöntemidir (Tatlı, 2012). Bazı görüşlere göre koku tedavisi olarak 

tanımlanır. Bunun anlamı sadece koklayarak etkilerini göstermesidir. 

Ancak gerçekte aromaterapi daha kapsamlı bir anlamı vardır ve koku 

tedavisinden aromatik yağlarla masaja ve hatta aromatik suların 

dâhilen kullanılmasına kadar çok geniş bir yelpazeye sahiptir (Bilgiç, 

2017).  

Aromaterapi yaklaşık 6000 yıllık bir geçmişe sahiptir. Aromaterapinin 

ilk olarak mumya yapımında eski Mısır Uygarlığı’nda kullanıldığı 

bilinmektedir. Aynı çağlarda, eski Çin Uygarlığı’nda da kullanıldığı 

görülmektedir. Aromaterapinin tedavi ve güzellik maksadıyla 

kullanımı ilk olarak eski Yunan medeniyetlerinde ortaya çıkmıştır. 

Roma döneminde ise aromaterapi, banyo sonrası masaj şeklinde 

kullanılmıştır (Tatlı, 2012). Yaklaşık 6000 yıllık bir geçmişi olan 

aromaterapinin rönesansı ise 2. Dünya savaşından önce Fransa’da 

başlamıştır. 1900’lü yılların başında Fransız kimyager olan Rene 

Maurice Gattefosse laboratuvarda deney yaparken bir damıtma işlemi 

sırasında elini yakmış ve acısını almak için yanındaki lavanta yağıyla 

dolu olan kaba elini daldırmıştır. Elinde oluşan yaranın izi hızlıca 

iyileşmesi sonucu aromaterapi çalışmalarına başlamıştır ve 

aromaterapi terimini ortaya atmıştır. 1960’lı yıllarda askeri cerrah olan 

Valnet ikinci dünya savaşında yaralı askerleri tedavi etmek için 

aromaterapiyi kullanmış, yara ve yanıklar için karanfil, limon ve 

papatya kullanmıştır. Daha sonra psikiyatrik hastalıkların tedavisinde 

aromaterapiden yararlanmıştır. Marguerite Maury aromaterapi ve 

kozmetik, gençleşme tedavileri ile uğraşmıştır. Bu insanlar antik şifa 



ESANS/ AROMATİK YAĞLARIN SAĞLIK ALANINDA KULLANIMI | 128 

 

sanatının yeniden keşfedicileri olmuşlardır. Aromaterapi güzel koku 

ya da stres azaltıcı özelliği dışında aynı zamanda yaraları iyileştirmek, 

enfeksiyonlar ile savaşmak ve deri problemlerini azaltmak için 

kullanılmıştır (Başer, 1998). 

Bitkilerin sahip oldukları antimikrobiyal aktiviteler, alternatif tıp ve 

doğal tedaviler gibi alanların temelini oluşturmuştur (Yiğit, 2008). 

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre günümüzde insanların %80’inin 

birinci basamak sağlık hizmeti ihtiyaçları için geleneksel bitkisel 

tıptan fayda sağladıkları bildirilmiştir. Gelişmiş ülkelerde ise ilaçların 

% 25’i bitkiler ve bitkisel ürünler içermektedir (Kumar ve ark., 2013, 

Vahid Dastjerdi ve ark., 2014). Avrupa, Kuzey Amerika ve 

endüstrileşmiş diğer bölgelerde toplumun %50’den fazlası 

tamamlayıcı ya da alternatif tıp yöntemlerinden en az birini 

kullanmaktadır (Carnelio ve ark., 2008). Aromaterapi, İngiltere ve 

Fransa’da bir bilim olarak kanıtlanmıştır. İngilizler, bu tekniği 

Bütünleyici ve Tamamlayıcı Uygulamalar(ICP) olarak kullanırken, 

Fransızlar için bir tıp uzmanlığı olarak kategorize edilir. Bu uygulama 

ABD’de ve Avustralya’da tamamlayıcı olarak ve kültürel açıdan Doğu 

ülkelerinde Geleneksel Tıp’ın bir parçası olarak kullanılmaktadır 

(Bilgiç, 2017). Son yıllarda kronik hastalıkların çoğalması, 

tedavisinde uzun süreli ilaç kullanımına bağlı yan etkilerin artması ve 

tedavide her zaman başarılı sonuç alınamaması sonucu sentetik 

ilaçlara güven azalmış dolayısıyla bitkisel tedaviye talep artmıştır. 

Buna doğal olan ürünlerin kişisel tedaviye açık olması ve kolay temin 

edilmeleri ile doğal olan her şeyin sağlık açısından zararsız olduğu 
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inancı ilave edildiğinde bitkilerin sağlık alanında bilinçli veya 

bilinçsizce kullanımı hızla yaygınlaşmaya başlamıştır (Başaran, 2020). 

Diş hekimliğinde, diş çürükleri ve periodontal problemler gibi yaygın 

görülen ağız hastalıkları önemli önlenebilir hastalıklar arasında olup 

yaşam kalitesini doğrudan etkilemektedir (Palombo, 2011). Ayrıca 

ağız çevresi hastalıkları ile ağız kanserleri ve diş tedavilerine bağlı 

anksiyete durumları önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul 

edilmekte ve dünyada özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki sağlık 

hizmetlerine büyük yükler getirmektedir (Sedighinia ve ark., 2012). 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren gelişmiş ülkelerde de 

bitkisel ilaçların kullanımı hızla artmaktadır (Khadem Nezhad ve ark. 

2017). Günümüzde Dental hastalıkların tedavilerinde ticari olarak 

temin edilebilen kimyasal ilaçların yerine bitkisel ilaç ve bitki 

özlerinin kullanımı giderek daha popüler hale gelmektedir (Vahid 

Dastjerdi ve ark., 2014). İnsanlara ve çevreye karşı güvenilirliği 

tartışılan sentetik ilaçlara alternatif olabilmektedir. (Kumar ve ark., 

2013). Alternatif tıp alanındaki ilerlemeler, ağız hastalıklarının 

tedavisi için diş hekimliği alanında da çeşitli bitkisel ürünlerin 

antiinflamatuar, antibiyotik, analjezik, sedatif ve kanal tedavilerinde 

irrigasyon amacıyla kullanılmasına sebep olmuştur (Groppo ve ark. 

2008, Nimma, Talla ve ark 2017). Diş hekimliğiyle ilgili 

antiinflamatuvar, antiseptik veya antibakteriyel ajanlar olarak tıbbi 

bitkilerin kullanımı, yeni diş macunları ve terapötik ajanların 

geliştirilmesine yol açmıştır (Cruz Martínez ve ark 2017). Ağız sağlığı 

için önemli problemlerden biri olan diş çürüğü sıklığı, ağız gargaraları 
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ve ağız çalkalama suyu ürünlerinin kullanımının artmasına neden 

olmuştur. Oral hastalıkların insidansı, bakteriler tarafından 

antibiyotiklere karşı gelişen direncin artması, günümüzde diş 

hekimliğinde kullanılan bazı antibakteriyel ajanların olumsuz etkileri 

ve gelişmekte olan ülkelerdeki finansal faktörler göz önüne 

alındığında güvenli, etkili ve ekonomik alternatif tedavi seçeneklerine 

ihtiyaç duyulmaktadır (Palombo, 2011). Bitkisel ürünler, 

antibiyotiklerin bilinçsiz kullanımına bağlı oluşan antibiyotik 

direncinde artışı önleyebilmek amacıyla araştırılmaktadır (Groppo ve 

ark 2008).  

Bitkisel tedavilerin kullanımının yaygınlaşması, sentetik ilaçların 

kimyasal bileşiklerindeki yan etkilere bağlıdır (Khadem Nezhad ve 

ark 2017). Bazı kimyasallar ve ticari ajanlar oral mikroflorayı 

değiştirebilmekte ve dişlerde oluşabilecek kalıcı renk değişikleri gibi 

istenmeyen yan etkilere neden olabilmektedir (Palombo, 2011). 

Antibiyotiklere ve antiseptiklere karşı bakteriler tarafından direnç 

geliştirilmesi, koruyucu önlemleri sınırlayan ve giderek artan bir 

endişe nedenidir. Bu durum, yeni antimikrobiyal ajanların arayışına 

yol açmıştır (Sedighinia ve ark., 2012). Tamamlayıcı ve alternatif tıp, 

hastalar için modern tıbbı destekleyerek faydalı olabilecek ek 

yaklaşımlar sunmaktadır (Assiri ve ark., 2017). Bazı bitkilerin aktif 

bileşenleri vücudun savunma fonksiyonlarının düzenlenmesinde görev 

alarak vücudun dış etkenlere karşı korunmasında etkilidir (Cruz 

Martínez ve ark., 2017). Doğal alternatif ürünler; kolay ulaşılabilirlik, 

maliyetlerinin ucuz olması, bildirilen direnç gelişiminin olmaması gibi 
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avantajlar sağlamaktadırlar (Sinha ve ark., 2014). Yan etkiler 

genellikle daha az olup terapötik etkiler daha uzun sürmektedir (Cruz 

Martínez ve ark. 2017).  

Bitkilerden elde edilen özler antiseptik, antibakteriyel, antimikrobiyal, 

antifungal, antioksidan, antiviral ve analjezik özelikleri nedeniyle diş 

hekimliğinde yaygın kullanım alanlarına sahiptir (Kumar ve ark., 

2013, Sinha ve ark., 2014, Cruz Martínez ve ark., 2017).  

Ağız Ve Diş Sağlığında Sık Kullanılan Esansiyel Yağlar 

Lavanta uçucu yağı, Lavandula angustifolia Mill (Lamiaceae) 

bitkisinin taze çiçekli kısımlarının su buharı distilasyonu ile elde 

edilmektedir. İçeriğinde yer alan ana etken maddeler, linalol ve linalil 

asetattır. Diğer etken maddeler, limonen, kafur, terpinen-4-ol, 

lavandulol, lavandulil asetat ve 1,8-sineol’ dür (Tisserand, 2015).  

 Lavanta uçucu yağı, birçok bakteri türüne karşı etkili kuvvetli bir 

antibakteriyeldir. Ayrıca antiviral, antifungal, antienflamatuvar etkiler 

göstermektedir. bakterilerin, filamentli mantarların ve mayaların 

çoğuna karşı iyi antimikrobiyal aktiviteler sergiler. Benabdelkader ve 

ark.'nın çalışmasında, minimum inhibitör konsantrasyonların 0.16 ila 

11.90 mg/ml arasında değiştiği bulunmuştur (Benabdelkader ve ark. 

2011).   
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Lavanta Yağı (Lavandulae aetheroleum)  

Lavandula viridis'in fungisidal etkinliği bildirilmektedir. Cryptococcus 

neoformans en çok etkilenen tür olup, bunu Candida türleri 

izlemektedir (Zuzarte ve ark. 2012).  

Tablo 1: Esansiyel yağlar ve diş hekimliğindeki potansiyel etkileri 

 

Ağız ve diş sağlığında Lavandulae aetheroleum:  

Lavanta yağının solunum yolu veya oral yolla uygulandığında 

anksiyolitik etki göstererek stresi, kaygıyı azalttığı ve ruh halini 

iyileştirdiği bildirilmiştir (Lehrner ve ark., 2005, Kim ve ark., 2011). 

Hastaların kaygısını azaltmak için diş kliniklerinde kullanılabilir. 

Esansiyel yağ Potansiyel etkisi 

Lavanta yağı Kliniklerde anksiyolitik ajan, 

Enjeksiyon ağrısını azaltma 

Okaliptüs yağı Antikaryojenik ajan olarak 

Nane yağı Antimikrobiyal ajan  

Oral hijyen prosedüründe kullanım 

Tarçın yağı Oral kandidiazis tedavisi 

Limon yağı Kandidiazis tedavisi 

Ojenöl yağı Oral patojenlere karşı 

antimikrobiyal ajan 

Çağ ağacı yağı Oral kandidiazis tedavisi 

Profilaktik oral hijyten ürünlerinde 

Karanfil yağı Antimikrobiyal ajan, 

Sedatif   

Hint yağı Antimikrobiyal ajan 

Portakal yağı Tekrarlayan kanal tedavilerinde 

çözücü solüsyon 
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Bekleme alanında kullanıldığında anksiyolitik ajan olarak faydalı 

olduğu tespit edilmiştir (Bradley ve ark., 2009, Kim ve ark., 2011). 

Aynı zamanda, iğne batmasının yarattığı ağrıyı azalttığı 

gösterildiğinden, cerrahi işlemler sırasında da faydalıdır (Kim ve ark., 

2011).  

Okaliptüs Yağı  (Eucalyptus Globulus) 

Anavatanı Avustralya olan okaliptus mersingiller familyasından bir 

ağaç türüdür. Uygun şartlarda kolayca yetişebilen 70-90 m gibi 

yüksekliklere ulaşabilen bir bitkidir (Al-Harbi ve ark., 1994). 

Türkiye’nin özellikle güney kıyılarında yoğun olarak yetişen bu ağaç, 

ülkemize ilk kez 1885 yılında Adana-Mersin demiryolu üzerindeki 

istasyonlara dikilmek üzere, yolun yapımcısı olan Fransız şirketi 

tarafından getirilmiştir (Vural, 2014). Yaprakları hekimlikte kullanılan 

okaliptüs’ü, ilk defa Avustralya yerlileri tedavi edici olarak 

yararlanmıştır. Yerliler susuzluğa karşı okaliptüs köklerini çiğnerken, 

yüksek ateşin tedavisi için de (yani ateş düşürücü olarak) yapraklarını 

kullanmıştır. 1800 yılında Avustralyalı gemicilerin yakalandıkları 

yüksek ateşle seyreden bir hastalığın, okaliptüs yapraklarından 

hazırlanan bir çayla başarılı şekilde tedavi edilmesi üzerine ağacın ünü 

Avrupa ve Akdeniz ülkelerine yayılmıştır. On dokuzuncu yüzyılın 

başlarında Amerikalı hekimler, okaliptüs yağını aletlerini sterilize 

etmede ve yağın buharını da astım, bronşit, geçmeyen öksürük ve 

amfizem gibi solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanmaya 

başlamışlardır (Vural, 2014). Okaliptüsün fizyolojik etkilerini 

inceleyen Dr. Kubler ve Dr. Zembert, yapraklarından elde edilen 
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yağın psikiyatride de kullanıldığını, uçucu olan bu yağın etkisinin 

terementine benzediğini bildirmişlerdir (Minür, 1888). 

Hafif bir antiseptik olan bu yağ suda erimez; alkol, eter, petrol eteri, 

kloroform, karbon sülfür, yağlar ve esanslar ile her oranda berrak 

olarak karışabilir. Okaliptüs yağı, kafur kokusunda olması nedeniyle 

sinir sistemini etkileyerek rahatlama sağlar. Bunun yanında lokal 

olarak kanamaların durdurulmasında, masaj yoluyla migren ve baş 

ağrısını gidermede, solunum yollarının tıkanıklığında, kronik bronşit, 

öksürük ve tüberküloz tedavilerinde, yaprakları çiğnenmesi yoluyla 

diş eti ve ağız hastalıklarında, pansuman maddesi olarak yaralanma ve 

iltihaplarda ve losyon ya da lavman biçiminde de kullanılmıştır 

(Becarano, 1946; Maurice, 1998). 

Okaliptus uçucu yağı kuvvetli antiviral, antibakteriyel ve antifungal 

aktiviteye sahiptir (Elaissi ve ark., 2012). Okaliptüs ağacının 

yapraklarından elde edilen okaliptol, ilaç kodeksine girmiştir ve 

günümüzde de kullanılmaktadır (Becarano, 1946).  

Ağız ve diş sağlığında Eucalyptus Globulus:  

Özellikle endodontik diş hekimliği alanında tekrarlayan kanal 

tedavilerinde guta ve pat çözücü ajan olarak kendine önemli yer 

bulmuştur. Ayrıca okaliptus yağları, Lactobacillus Acidophilus ve S. 

Mutans gibi oral patojenler üzerinde inhibitör bir etki göstermektedir, 

bu durum da okaliptusun antikaryojenik bir ajan olarak kullanılmasını 

uygun hale getirmiştir (Serafino ve ark. 2008).  
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Karanfil yağı (Syzygium Aromaticum) 

Karanfil baharatı Syzygium Aromaticum ağacından elde edilirken, 

karanfil çiçekleri Dianthus Petraeus bitkisinden elde edilmektedir. 

Karanfil çiçeklerine kokusu karanfil baharatlarına benzediği için bu 

isim verilmiştir. Anavatanı Hindistan olan karanfil baharatı her zaman 

yeşil olan ağacın kurumuş çiçek tomurcuklarıdır. Karanfilden elde 

edilen uçucu yağ ilaç ve parfüm yapımında kullanılır. Karanfil 

esansiyel yağları, antioksidan, antibakteriyel ve ağrı kesici etkileri 

sergileyen ojenol, izoojenol ve vanilindir. Karanfilin antiseptik, 

antioksidan, uyarıcı ve antiemetik özellikleri olup ağız, mide, bağırsak 

ve dolaşım sistemi rahatsızlıklarının tedavilerinde kullanılmaktadır 

(Stay, 1996). Günümüz diş hekimliğinde önemli bir yer alan öjenolün 

doğal kaynağını büyük oranda syzgium aromaticum bitkisi 

sağlamaktadır (Kabra ve ark. 2012).  

1996 yılında Wu ve Cai tarafından yapılan bir çalışmada Syzygium 

Aromaticum bitkisinin ağızda en sık bulunan; P. Gingivalis, P. 

İntermedia, S. Mutans ve A. Viscosus bakterilerine karşı önemli 

ölçüde azaltıcı etkinliği tespit edilmiştir. S. aromaticum bitkisinin 

kurutulmuş tomurcuklarının metil alkol ile birlikte hazırlanan ekstresi 

bu 4 bakteriye karşı önemli derecede azaltıcı etki gösterdiği 

belirlenmiştir. Bu bakterilerin adhezyon etkinliğini azaltarak 

antikaryojenik nitelik taşımaktadır (Cai and Wu, 1996).  

Karanfil yağı, siklo-oksijenaz-2 ve lipo-oksijenaz enzimlerini inhibe 

ettiği için spesifik bir anti-enflamatuar özelliğe de sahiptir. 2015 
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yılında Pulikkotil tarafından oluşturulan meta analizde günümüze 

kadar yapılan tüm çalışmalar karanfil esansiyel yağının periodontal 

hastalığın tedavisi için spesifik anti-plak ve anti-enflamatuar ajanlar 

olarak kullanılmak üzere büyük bir potansiyele sahip olduğunu 

göstermiştir (Pulikottil ve Nath, 2015). 5 farklı S. Aromaticum 

türünden elde edilen suşlardan yapılan deneylerde karanfil, standart 

antibakteriyel ve antifungal ilaçlardan olan siprofloksasin ve 

amfoterisin-B ' nin alternatifi olarak denenmiş ve sonuçlar Syzygium 

türlerinin anlamlı bir şekilde bu ilaçlara yakın etki gösterdiğini 

belirlemiştir (Göbel ve ark. 1995).  

Ağız ve diş sağlığında Syzygium Aromaticum: 

Diş eti yaraları ve yoğun ağrı varlığında dişin, karanfil yağı 

emdirilmiş pamuk ile ovulması ağrıyı önemli miktarda azaltıcı etki 

göstermektedir. Bütün karanfil çiğnenmesi ise ağız kokusunu 

engellemektedir (Stay, 1996). 2009 yılında Singh ve ark. tarafından 

yapılan çalışmada Eugenia türüne ait karanfilin kullanılması halinde 

anti stress etki gösterdiği belirtilmiştir (Singh ve ark. 2009).  

2009 yılında Aneja ve ark. tarafından 5 farklı S. Aromaticum 

suşlarının difüzyonu ile yapılan gargaralar sonucu Staphylococcus 

aureus, Lactobacillus acidophilus gibi bakteriler ile Candida Albicans 

ve Saccharomyces Cerevisiae (maya) gibi mantarlara karşı 

antibakteriyel ve antifungal etki gösterdiği saptanmıştır. Bu sonuçlara 

bağlı olarak karanfilin oral bölge için önemli bir antimikrobiyal ve 

antifungal ajan olabileceği vurgulanmıştır. Belirtilen türlerin 
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mikroflorasını bozarak diş çürümesinin aktivitesinin inhibisyonunun 

gerçekleştiği belirtilmiştir (Göbel ve ark., 1995). 2015 yılında 

Pulikkoti tarafından hazırlanan meta analizde yapılan birçok 

çalışmanın ortak çıktısı olarak antikaryojenik etki göstermesinden 

dolayı karanfilin çürük engelleyici olarak kullanılabileceğidir (Singh 

ve ark., 2009).  

2019 yılında Tjandrawinata ve ark. tarafından yapılan bir çalışmada, 

karanfil içeren macunlar ile karanfil içermeyen macunlar benzer oral 

floraya sahip gönüllülerde kullandırılmıştır. Ortaya çıkan sonuç ise 

karanfil içeren macunların diğerlerine kıyasla Lactobacillus ve 

Streprococcus türlerini daha çok azalttığı ve buna bağlı olarak dişlerde 

çürük ve periodontal hastalık aktivitelerinin daha düşük olacağı 

belirtilmiştir (Tjandrawinata ve ark., 2019).  

Karanfil yağı pulpal inflamasyon üzerinde sedatif etkiye sahiptir 

(Moon ve ark., 2011). Gupta ve arkadaşlarının, Syzygium aromaticum 

(karanfil), Ocimum sanctum (tulsi) ve Cinnamomum zeylanicum 

(tarçın) olmak üzere üç farklı bitki ekstraktının irrigasyon ajanı olarak 

etkinliğini değerlendirmek için yaptıkları SEM çalışmasının sonuçları 

test edilen deney grupları arasında EDTA ile birlikte Syzygium 

aromaticum’un smear tabakasının kaldırılmasında en etkili olduğunu 

ortaya koymuştur (Gupta ve ark., 2015). Otoklav cihazında karanfil 

yağı kullanılarak E. Faecalis bakterilerinin eliminasyonu incelenen 

çalışmada, karanfil yağı etkili bulunmuştur (Hugar ve ark., 2017).  
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Karanfilin Streptococcus mutans ve Candida albicans üzerinde de 

antibakteriyel, antifungal etkileri bulunmaktadır (Bansal ve ark., 

2019). Gupta ve arkadaşlarının yaptığı başka bir çalışmada karanfil, E. 

Faecalis biyofilmi üzerinde NaOCl’den daha az fakat tulsiye göre 

daha fazla antibakteriyel etki göstermiştir (Gupta ve ark., 2013).  

Nane Yağı (Mentha Piperita) 

Mor çiçeklere ve yeşil yapraklara sahip nemli bölgelerde yetişen 

yoğun kokuya sahip bir bitkidir. Boyu 80 cm’ye kadar uzayabilen bu 

bitki, en eski ve sık kullanılan geleneksel ilaçlardan biridir. Nane; 

mentol, metil asetat, tanen ve C vitamini içermektedir  (Maurice, 

1998). 

Yapraklarının sahip olduğu uçucu yağlarda bulunan mentol antiseptik, 

antispazmotik, karminatif özelliklere sahip olmasında oldukça 

etkilidir. Gastrointestinal sistem üzerinde önemli etkilere sahiptir. Bu 

yüzden mide bulanmasına ve diğer mide şikayetlerine karşı sık sık 

kullanılmaktadır. Topikal olarak uygulandığında ise hafif lokal 

anestezik ve ağrı kesici etki göstermektedir. Nane içerikli solüsyonlar 

ile yapılan masajların hipertansiyona sahip kişilerde rahatlatıcı etki 

gösterdiği de bilinmektedir (Göbel ve ark., 1995).  

Mimica- Dukić tarafından 2003 yılında yapılan bir çalışmada gram-

pozitif ve gram-negatif bakteri türlerine dahil olan 13 adet test 

mikroorganizması ve Mentha aquatica, Mentha longifolia ve Mentha 

piperita bitkilerinden elde edilen yağlar kullanılarak, bu yağların 
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antibakteriyel aktivitesi ölçülmüştür. Sonuç olarak ise M. Piperita 

yağının diğerlerine oranla daha yüksek oranda antibakteriyel etkinlik 

gösterdiği görülmüştür (Mimica-Dukić ve ark. 2003). Aynı zamanda 

bu bitkinin gıda ve ilaç endüstrisinde tatlandırıcı olarak kullanıldığı 

bilinmektedir.  

Ağız ve diş sağlığında Mentha Piperita: 

Nane gargarası diş eti şişliklerine ve gingival enflamasyona karşı 

oldukça etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Gargara aynı zamanda ağız 

kokusuna karşı da oldukça etkilidir (Stay, 1996; Ardakani ve ark., 

2016). Nane yağı emdirilmiş pamuk uygulamasının diş ağrılarını 

gidermede önemli bir etkiye sahip olduğu belirtilmektedir (Freire ve 

ark., 2017).  

2006 yılında Samarth ve ark. tarafından ratlar üzerinde bir çalışma 

yapılmıştır. Bu çalışmada ratlara radyoterapi tedavisinde kullanılan 

gamma ışınları gönderilmiştir. Aynı zamanda bu ratlara nane de 

verilerek nanenin nasıl bir etkisinin olacağı izlenmiştir. Ortya çıkan 

sonuçlar koruyucu düzeyde verilen radyoterapi ışınlarının oral 

mukozal bölgede yol açabileceği harabiyetlerin nane tarafından 

önemli miktarda azaldığı görülmüştür (Samarth ve ark., 2006). 2016 

yılında Tavakoli ve ark. tarafından yapılan çalışmada organ 

transplantasyonu geçiren ve yüksek dozda kemoterapi tedavisi almış 

hastalara 15 ay süreyle nane kullandırılmıştır. Sonuçlara göre 

transplantasyon ve kemoterapi hastalarında sıkça oluşan oral 



ESANS/ AROMATİK YAĞLARIN SAĞLIK ALANINDA KULLANIMI | 140 

 

mukozitin nane tarafından oluşumunun engellendiği görülmüştür 

(Tavakoli Ardakani ve ark., 2016).  

Nane bitkisi, mentol şeklinde gıda ve ilaç tatlandırıcıları olarak ve diş 

macunları içerisinde ferahlatıcı etki oluşturması amacıyla 

kullanılmaktadır. 2017 yılında Freire ve ark. tarafından yapılan bir 

çalışmada hareketli protez hastalarına nane kullandırılmıştır. Hastalar 

benzer oral hijyen prosedürleri altındayken bir kısım hasta nane 

kullanırken bir kısım hasta nane kullanmamıştır. Kullanılan süre 

boyunca protez üzerindeki fungal ve bakteriyel mikrokolonizasyon 

miktarı ölçülmüştür. Nane kullanan hastalarda kullanmayanlara 

kıyasla önemli miktarda kolonizasyon sayısındaki azalma dikkati 

çekmiştir. Bu sonuca bağlı olarak nane antifungal ve antibakteriyel 

etkisini protezler üzerinde de göstermektedir (Freire ve ark., 2017).   

Çay Ağacı Yağı (Melaleuca Alternifolia) 

Çay ağacı yağı, diş hekimliğinde kullanılmasını sağlayabilecek birçok 

özelliğe sahip beyaz kabuğu, koyu yeşil iğne benzeri yaprakları ve 

renkli çiçekleri olan yerli bir Avustralya bitkisidir. Çay ağacı yağının 

ana aktif bileşeni yaklaşık % 30-40 oranında bulunan terpinen-4-

ol’dür. Bu bileşik, yağın antibakteriyel ve antifungal özelliklerinin 

olmasının nedenidir (Neelakantan ve ark. 2011).  

Antiseptik özelliğe sahiptir. Boğaz tahrişi, böcek ısırmaları, yanıklar 

ve cilt enfeksiyonlarını tedavi edici özelliği bulunmaktadır (Sadr 

Lahijani ve ark., 2006). Kesik ve sıyrıklar üzerinde antiseptik ve 
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antifungal etki göstermesinden dolayı sıkça kullanılmaktadır (Stay, 

1996). Çay ağacı özellikle gargara ve diş macunu gibi birçok ağız diş 

sağlığı ürününün içeriğinde yer almaktadır. Son dönemlerde çay ağacı 

yağı içerikli birçok preparat diş eti sağlığı için kullanılmaktadır ve 

etkilerinin düzeyi hala araştırılmaktadır. Ayrıca Patri ve Sahu 

tarafından yapılan klinik bir çalışmada aloe vera ile çay ağacı yağının 

kombine kullanımı  kavite dezenfektanı olarak kullanılmış ve smear 

tabakasını anlamlı derecede uzaklaştırdığı görülmüştür (Patri and 

Sahu, 2017).  

Ağız ve diş sağlığında Melaleuca Alternifolia: 

Uçukların çay ağacı yağı ile direkt olarak ovalama hareketi yapılarak 

tedavi edilebildiği bildirilmektedir. Yaralanmış ve şişmiş diş etine 

geçici olarak yatıştırıcı etki vermesi amacıyla da kullanılabilmektedir. 

Ağız kızarıklıklarını gidermek için de çay ağacı yağı gargara şeklinde 

kullanılarak kızarıklık azaltılabilmektedir (Stay, 1996).  

Çözücü etkisinden dolayı nekrotik pulpa dokusunun çözülebilmesi 

için çay ağacı yağının bir irrigasyon ajanı olarak kullanılabileceği 

düşünülmektedir (Neelakantan ve ark. 2011). Çay ağacı yağının 

antibakteriyel etkinliğini karşılaştırmak için yapılan bir çalışmada, 

maksimum antimikrobiyal aktiviteyi sırasıyla % 2 CHX, çay ağacı 

yağı ve ardından %3 NaOCl’in gösterdiği sonucuna varılmıştır 

(Kamath ve ark., 2013). Ayrıca Lahijani ve arkadaşları tarafından 

2006’da yapılan klinik ve laboratuvar çalışmalarında kanal içi 

debridman olarak kullanılmış ve hem klinik hem de mikroskopik 
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sonuçlar, bu bitkinin smear tabakasını çözme etkinliğinin neredeyse 

NaOCl’ye yakın olduğunu göstermiştir (Sadr Lahijani ve ark., 2006). 

Tarçın yağı (Cinnamomum Zeylanicum) 

Defnegiller familyasından olan tarçının anayurdu Güney ve 

Güneydoğu Asya’dır. İklimin elverişli olmaması nedeniyle tarçın 

ülkemizde yetiştirilmemektedir. Tropikal bölgelerde yetişen ve birçok 

türü olan hoş kokulu ağaçlardır. Bu türlerden önemli olan ikisi Seylan 

tarçını (C. zeylanicum) ile Çin tarçınıdır (C. cassia). Cinnamomum 

zeylanicum kabuğundan elde edilen esansiyel yağların ana 

bileşenlerinden üçü, toplam bileşimin %82,5'ini oluşturan trans-

sinnamaldehit, öjenol ve linalool'dur. Sinnamaldehit ana bileşendir ve 

araştırmalar en aktif bileşen olduğunu da göstermektedir (Naveed ve 

ark., 2013). Açık kahverengi ve tatlımsı bir tada sahiptir. Sindirimi 

kolaylaştırıcı ve dolaşımı hızlandırıcı etkileri bulunmaktadır. 

Ekstrakte edilen sarı renkli esansiyel yağ, sinnamaldehitin varlığı 

nedeniyle antimikrobiyal özelliğe sahiptir. Bu esansiyel yağ tarçın 

kabuğundan elde edilmektedir. Hücredeki amino asit 

dekarboksilasyon aktivitesini inhibe edip enerji yoksunluğuna yol 

açarak mikrobiyal hücre ölümüne neden olmaktadır (Alrazhi, 2014). 

Tarçın, karanfil, mavi okaliptus, bahçe nanesi ile hazırlanan EndoPam 

irrigasyon solüsyonunun E. Faecalis üzerinde antibakteriyel 

aktivitesini değerlendiren çalışmada EndoPam NaOCl ile benzer 

sonuçlar vermiştir (Mathew ve ark., 2015). 1996 yılında Lining ve Wu 
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tarafından yapılan çalışmada tarçının antifungal etkili olduğu ve 

karyojenik oral patojenlerin adezyonunu engelleyici özelliğinin 

bulunduğu saptanmıştır ve bu konuda randomize çalışmalar devam 

etmektedir (Cai and Wu, 1996).  

Ağız ve diş sağlığında Cinnamomum Zeylanicum:  

2017 yılında mutfak bitkilerinden elde edilen esansiyel yağlar 

kullanılarak yapılan in vitro çalışmaya göre antikaryojenik ve antiplak 

etkileri bulunan tarçın esansiyel yağı, ağız sağlığını geliştirmek için 

alternatif olarak önerilebilir (Wiwattanarattanabut ve ark., 2017).  

Antikaryojenik etki gösterdiklerinden dolayı tarçından hazırlanan 

gargaralar oral patojenler için antimikrobiyal olarak 

kullanılabilmektedir. (Cai ve Wu, 1996). Gingivitis hastalarında 

kavitron ile diş taşı temizliği yapılırken bakteriyel yükü azaltmak 

amacıyla su içeriğinde tarçın ve CHX kullanılmış ve etkinlikleri 

değerlendirilmiştir. Ancak bu çalışmada ikisi arasında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır (Mamajiwala ve ark., 2018). Yapılan başka bir 

çalışmada ise tarçın ve sarımsak özütünün antibakteriyel etkiye sahip 

oldukları ancak sarımsak özütünün daha etkili olduğu bulunmuştur 

(Shanthini, 2013).  

Hint yağı (Ricinus Communis) 

Hint yağı (Ricinus communis L.) Euphorbiacea familyasında yer alan 

önemli endüstri bitkilerinden birisidir. Güney Asya, Afrika, 
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Hindistan‟ın tropik, subtropik ve ılıman bölgelerinde hintyağı tarımı 

yapılmaktadır (Pashazadeh, 2011). Türkiye‘de ise; genellikle Akdeniz 

ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yetiştirilmektedir.  

 

Tıp alanında birçok kullanımı olmasından dolayı hint yağına “her 

derde derman” (iksir) adı verilmiştir. Hintyağı panzehir, müshil, ağrı 

kesici olarak emülsiyon ve ekspektoran olarak kullanılmaktadır. 

Ayrıca hintyağının tohumu ve yağı; apse, artrit, astım, kanser, kolera, 

grip, köpek ısırması, epilepsi, baş ağrısı, iltihaplanma, kas ağrıları, 

doğum sancısı, romatizma, karın ağrısı, cilt kabarmaları, tümör, idrar 

yolu iltihabının dindirilmesi ve ateş düşürücü olarak kullanılmaktadır 

(Pashazadeh, 2011).  

Ricinus communis bitkisinin tohumlarının preslenmesi ile elde 

edilmektedir. Hintyağı çok zehirli olmasına rağmen, zehirli etkisi olan 

madde (Risin) anti tümör özelliğine sahiptir. Doğum kontrol 

ilaçlarındaki kullanımının yanı sıra doğum sancısını azaltma etkisi de 

bulunmaktadır. Son yıllarda kanser araştırmalarında ve kemoterapide 

de kullanılmaya başlanmıştır (Luseba ve ark., 2007).  

Ağız ve diş sağlığında Ricinus communis:  

Hint yağı birçok mikroorganizma ve bakteri üzerinde antimikrobiyal 

etki göstermektedir. Yapılan çalışmalarda Fusobacterium nucleatum, 

Prevotella nigrescens, Clostridium perfringens ve Bacteroides fragilis 

gibi bakterilere karşı antimikrobiyal etkinliği belirtilmiştir. 2002 

yılında yapılan çalışmada pulpa nekrozu olan dişlerin kanal 
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tedavilerinde hint yağı kullanılmış ve sonuçlar antimikrobiyal etkinliği 

nedeniyle kanal tedavilerinde kullanılabileceğini göstermiştir (Ferreira 

ve ark., 2002).  Yapılan çalışmalarda hint yağının temel parçalarından 

biri olan risinoleik asitin, diş minesi üzerinde oluşturulan yapay 

çürüklerde S. mutans’ın üremesini önlediği bulunmuştur (Merkle and 

Higuchi, 1980).  

Portakal yağı (Citrus Sinensis) 

Latince adı Citrus Sinensis olan portakal, buhar distilasyon yöntemi 

ile kabuğundan uçucu yağ elde edilebilen bir meyvedir. Portakal; 

turunçgiller ailesinden C ve B vitamini, kalsiyum, potasyum, 

magnezyum, lifler, organik asitler ve şeker açısından oldukça zengin 

bir meyvedir. Uçucu yağın bileşiminde; Limonen, Beta mirsen, Alfa 

Pinen, Linalol, Sabinen, Delta 3 Caren, Oktanal vardır (Ndiaye ve ark. 

2017). Portakal uçucu yağının içeriğindeki ana bileşen olan limonenin 

ve diğer bileşenlerinden beta pirsen ve alfa pinenin güçlü 

antimikrobiyal ve antifungal özelliği vardır (Labadie ve ark., 2015, 

Dikmetaş ve ark., 2019).  

Antiseptik etkisi olan portakal uçucu yağının aynı zamanda özellikle 

içeriğindeki beta mirsen bileşeninden kaynaklı ağrı kesici etkisi de 

vardır. Kas ve eklem ağrısında etkili olduğu gibi baş ağrısı ve regl 

sancısını da hafifletmektedir. Portakal uçucu yağının da bileşiminde 

olan limonen, beta pinen ve linlool ‘ün antidepresan ve rahatlatıcı 

özelliği aromaterapide en etkili kullanım yeri olarak bilinir. Yapılan 
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araştırmalara göre gelişme çağındaki çocukların odalarında bulunan 

portakal yağı zindelik ve enerji vermektedir. 

Ağız ve diş sağlığında Citrus Sinensis:  

Portakal yağının güta perkanın yumuşamasında halotan ve kloroform 

gibi geleneksel çözücülerden daha etkili olduğu görülmüştür (Oyama 

ve ark., 2002). Okaliptüs yağı ve portakal yağının güta perkayı 

yumuşatmak ve çözmek için kloroform ve ksilen kadar etkili olduğu 

rapor edilmiştir (Hansen, 1998).  

Ksilen ve portakal yağının kalsiyum hidroksit esaslı Sealer 26, silikon 

polidimetilsiloksan esaslı RoekoSeal, çinko-oksit öjenol esaslı 

Endofill ve Intrafill endodontik kanal patlarının çözülmesinde 

damıtılmış su ve okaliptüs yağından daha etkili olduğu görülmüştür 

(Martos ve ark., 2006). Portakal yağı endodontik tedaviler için 

(kloform) ve ksilene alternatif olarak gösterilmektedir. Çünkü hem 

kloroform hem de ksilen zehirli ve kanserojen etkilere sahiptir. 

Portakal yağı hızlı bir şekilde etkisini göstermekte, hasta ve hekim 

için de herhangi bir tehlike arz etmemektedir (Oyama ve ark., 2002).  

Sonuç 

Bitkisel ürünler kullanılırken en büyük problem ürünlerin ağız 

dokularına olan etki mekanizması hakkındaki bilgi eksikliğidir. 

Bitkisel ilaçlar sentetik ilaçların neden olabileceği birçok yan etkiyi 

önleyebilmekte, ancak yanlış dozda kullanılması sonucunda bitkisel 
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ilaçların da yan etkileri görülebilmektedir (Taheri ve ark., 2011). 

Kullanılan bitkinin türü, bileşeni veya kullanılan dozuna bağlı olarak 

toksik etki gösterebilirler. Bazı bitkiler ameliyat sırasında kullanılan 

ilaçlarla etkileşime girerek cerrahi işlem sonrasındaki kanamaları 

artırabilmekte, anestezi süresini uzatabilmekte, vital bulguları 

değiştirebilmektedir (Cruz Martínez ve ark., 2017). Bu nedenle 

bitkisel ilaçlar; bilgi sahibi olan kişiler tarafından, doğru ve uygun 

dozda kullanılmalıdır (Taheri ve ark., 2011).  

Bitkisel araştırmalar ve taramalardaki asıl hedef yeni ilaçlar 

geliştirerek bilime katkı sağlamak olmalıdır (Cruz Martínez ve ark., 

2017). Tıbbi ve Aromatik bitkilerin ülke ekonomisine daha etkili bir 

biçimde katılmasını ve bitki çeşidi bakımından zengin bir floraya 

sahip ülkemizin bu kaynaklarından daha verimli yararlanabilmesini 

sağlamak için; tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunması, 

sürdürülebilmesi ve değerlendirilmesi için gerekli her türlü yasal 

düzenlemenin yapılarak hayata geçirilmesi bir zorunluluk olarak 

görülmektedir. Tamamlayıcı ve alternatif bitkisel tedavi 

uygulamalarının, diş hekimliğinde kullanımlarının yaygınlaşması 

amacıyla konuya ilişkin bilimsel çalışmaların desteklenmesi 

gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

Günümüzde esansiyel yağlar ile yapılan çalışmalar gittikçe 

artmaktadır. Ve esansiyel yağların tedavide etkinliğine dair bilimsel 

yayınlar da gün geçtikçe artmaktadır. Esansiyel yağlar yetişkinlerde 

antimikrobiyal, antiviral, antienflamatuvar etkileri nedeniyle 

bakteriyel, fungal, viral enfeksiyonlarda, ağrılı durumlarda, 

yanıklarda, yara iyileşmesinde, bazı cilt hastalıklarında, ve anksiyete,, 

depresyon, uykusuzluk gibi bazı ruhsal rahatsızlıklarda 

kullanılmaktadır. Esansiyel yağlar yetişkinlerin tedavisinde oral (Rafie 

ve ark., 2016), topikal (Niazi ve ark., 2017; Ahmadifard ve ark., 2020) 

ya da inhalasyon (Sasannejad ve ark., 2012) şeklinde kullanılmaktadır. 

Ancak topikal uygulama kullanımının kolaylığı ve daha az yan etkiye 

sahip olması nedeniyle hastalar tarafından daha çok tercih 

edilmektedir. Ayrıca çalışmalar bitkisel ilaçların topikal kullanımının 

nöropsikolojik hastalıklar açısından daha yararlı olduğunu göstermiştir 

(Niazi ve ark., 2017).  Pediatride ise esansiyel yağlar yetişkin gurup 

kadar yaygın kullanılmamakla birlikte özellikle ağrı yönetimi başta 

olmak üzere birçok durumlarda kullanılmaktadır (Conlon ve ark, 

2016). Bağışıklık, solunum ve dolaşım sistemlerinin 

güçlendirilmesinde ve uyku problemlerinin giderilmesinde 

destekleyici olarak kullanılmaktadır. Esansiyel yağlar ayrıca 

çocuklarda anksiyete, korku, stres yönetimi ve yaşamsal belirtileri 

iyileştirmede yardımcıdır (Aćimović, 2021, XN ve ark,2013). 

Çocuklarda kullanılacak esansiyel yağların cinsi, miktarı ve kullanım 

şekli önemlidir. Bu yağlar bebek ve çocuklarda; doğrudan inhalasyon 
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(beş ila 10 dakika boyunca pamuk top, kâğıt mendil veya inhaler fitil 

üzerindeki bir veya iki damla yağın kokusunu soluyarak), dolaylı 

inhalasyon (bir difüzör veya suya damlatılmış yağ ile doldurulmuş bir 

sprey şişesi yardımı ile ortam havasında dağılan kokuyu soluyarak) ve 

topikal uygulama (masajla veya hafif dokunuşla) yolu ile 

kullanılmaktadır (Allard ve Katseres, 2016).  

1. Esans Yağların Tıpta Yetişkin Gruplarında Tedavi Amaçlı 

Kullanımı 

Aşağıda tıpta en sık kullanılan esansiyel yağlara ilişkin yapılan bazı 

araştırmalara yer verilmiştir. 

Lavanta Yağı  

Lavanta yağının antibakteriyel, antifungal, antienflamatuar gibi 

özellikleri yara iyileşmesi için oldukça önemli bir etkidir. Literatürde 

bu etkiyi ortaya koyabilmek amacıyla yapılan çalışmalar 

incelendiğinde, lavanta esansiyel yağı ile tedavi edilen yaralarda daha 

hızlı yara iyileşmesi, kollajen ekspresyonunda artış ve dokunun 

yeniden şekillenme sürecinde yer alan proteinlerin aktivitelerinde artış 

olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte bu etkiyi kanıtlayabilmek için 

yüksek kalitede daha fazla insan klinik deneylerine ihtiyaç 

duyulmaktadır (Samuelson ve ark., 2020).  

Lavanta yağı özellikle tedavide anksiyeteyi gidermek ya da azaltmak 

amacıyla kullanılmıştır. Bununla ilgili olarak, 40 kişilik gönüllü bir 

grupla anksiyete ve depresyonun tedavisinde bergamot ve lavanta yağı 

karışımının otonom parametreler üzerine etkileri araştırılmış ve nabız 



161 | ESANS/ AROMATİK YAĞLARIN SAĞLIK ALANINDA KULLANIMI 

 

sayısı, diastolik ve sistolik kan basıncı değerlerinde anlamlı düzeyde 

bir azalma olduğu, ayrıca kontrol grubundaki bireylere göre topikal 

olarak karın bölgelerine yağ karışımı uygulanan bireylerin kendilerini 

daha rahat ve daha sakin hissettikleri görülmüştür 

(Hongratanaworakit, 2011). Meme kanseri tanısı olan hastalarda, 

cerrahi öncesi anksiyete üzerine etkisini değerlendirmek için lavanta 

yağının kullanılarak, randomize kontrollü bir çalışma yapılmıştır. Bu 

hastaların ameliyattan bir gün önce anksiyetesi değerlendirilmiş, 

ameliyat günü hasta ameliyathaneye gitmeden önce gazlı beze 3-4 

damla lavanta yağı damlatılmış ve 20 dakika boyunca hastanın inhale 

etmesi sağlanmış, müdahalenin ardından anksiyete düzeyi tekrar 

değerlendirilmiştir. Bu müdahale öncesi ve sonrası hastaların 

anksiyete düzeyi anlamlı şekilde azalmış, kontrol grubuyla da 

aralarında anlamlı farklılık görülmüştür (Beylikoğlu ve Arslan, 2018). 

Benzer şekilde kalp yetmezliği olan hastalar (Cho ve ark., 2013), 

postpartum anneler (Conrad ve ark., 2012), ameliyat öncesi 

dönemdeki hastalar (Fayazi ve ark., 2011), dental hastalar (Kritsidima 

ve ark., 2010) ve meme cerrahisi ameliyatı öncesi hastalarda (Franco 

ve ark., 2016) da lavanta yağı uygulamasının anksiyeteyi azalttığı 

görülmüştür. Harorani ve Safarabadi (2016)’nin yanık biriminde yatan 

60 hastayla yaptıkları randomize kontrollü deneysel bir çalışmada 

deney grubundaki hastalara üç gece boyunca iki damla lavanta yağı 

inhalasyonu sağlanmış ve öncesi-sonrası anksiyete düzeyleri 

değerlendirilmiştir. Buna göre deney grubundaki yanıklı hastaların 

anksiyete düzeylerinde ciddi düzeyde anlamlı bir azalma olduğu 

saptanmıştır. Lavanta yağının farklı bir kullanım şekli olan oral 
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formda kullanımının incelendiği network metaanaliz sistemik review 

sonucuna göre de, Silexan kapsül şeklinde kullanılan lavanta yağının 

diğer uygulamalara karşı (plasebo/paroksetin/lorazepam gibi) 

anksiyete hastaları üzerindeki etkisinin incelendiğinde çalışmalar 

değerlendirilmiş ve 160 mg silexan kullanımının plasebo, paroksetin 

ve 80 mg silexan ile karşılaştırıldığında Hamilton anksiyete ölçeğinde 

yüksek düzeyde azalmaya sebep olan etkili bir tedavi olduğu 

görülmüştür. Bununla birlikte 0.5 mg lorezepam alan grupla 

karşılaştırıldığında ise anksiyete düzeyinde herhangi bir iyileşme 

saptanmamıştır (Yap ve ark., 2019). Lavanta yağının anksiyetenin 

tedavisinde kullanımı 2019 yılında Donelli ve arkadaşları tarafından 

yapılan bir başka metaanaliz çalışmasında da incelenmiş ve özellikle 

ağızdan ve inhaler yolla uygulandığında anksiyete üzerine olumlu etki 

gösterdiği kanıtlanmıştır. Tüm bu kanıtlar hastaların anksiyetesini 

azaltmak için lavanta yağının kullanılabileceğini göstermektedir.  

Hemodiyaliz hastalarında çoğunlukla görülen istenmeyen etkiler 

arasında yer alan kaşıntı, yorgunluk ve stres ile baş etmeyi 

kolaylaştırmak için esansiyel yağlar kullanılarak tedaviler 

yapılmaktadır. Bu kapsamda yürütülen çalışmalardan biri olan Muz ve 

Taşçı’nın (2015) bir ay boyunca her gün yatmadan önce inhalasyon 

yoluyla lavanta ve portakal yağı uygulamışlar ve deney grubundaki 

diyaliz hastalarının uyku kalitesinin arttığı, yorgunluk düzeyi ve 

şiddetinde azalma olduğu görülmüştür. Aynı şekilde Karadağ ve 

Samancıoğlu Bağlama (2019)’nın yapmış olduğu çalışmada da kronik 

böbrek yetmezliği olan hemodiyaliz sürecindeki hastalara inhaler 
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uygulanan lavanta yağının hastaların anksiyete ve yorgunluk 

düzeylerinde önemli bir azalmaya sebep olduğu saptanmıştır. 

Literatürde diyaliz hastalarının sıkça yakınmalarından biri olan 

yorgunluk üzerinde inhaler yolla lavanya yağı kullanımının olumlu 

etkiye sahip olduğu birçok çalışma ile ortaya konmuştur (Ahmady ve 

ark., 2019; Muz, 2017; Biçer ve Demir, 2017; Hassanzadeh ve ark., 

2018). Tüm bu kanıtlara dayanarak, Lavanta yağının gevşetici ve 

rahatlatıcı mekanizması nedeniyle hemodiyaliz hastalarının 

yorgunluk, bitkinlik derecesini azalttığı ve dolayısıyla da uyku 

kalitesini artırdığı söylenebilir. Lavanta yağı bu etkileri sebebiyle 

uykuyu düzenlemek, uykusuzluk ya da uyuyamama sorununa da 

çözüm bulabilmek amacıyla kullanılmıştır.  Tip II diabet hastalarıyla 

yapılan randomize kontrollü çalışma ile anlamlı düzeyde hem uyku 

kalitesini hem de niteliğini arttırdığı yönünde bir sonuca ulaşılmıştır 

(Lari ve ark., 2020).  Benzer şekilde Lillehei ve arkadaşlarının (2015) 

yaptığı randomize kontrollü çalışmada da inhaler lavanta yağı 

kullanımının hastalardaki uyku kalitesini artırdığı saptanmıştır.  Bir 

başka çalışmada lavanta yağı, bergamot ve ylang ylang yağları ile 

karıştırılarak uykusuzluk şikâyeti bildiren 45-85 yaş arasındaki 

bireylere beş gece boyunca içinde yağlanmış pamuk toplarının 

bulunduğu bez çanta aracılığı yataklarının yakınına yerleştirilerek 

inhaler şekilde uygulanmış ve sonrasında bireylerin uyku kalitelerini 

artırdığı görülmüştür (McDonnell ve Newcomb, 2019). Lavanta yağı 

kemoterapi tedavisi alan hastaların da uyku kalitesini artırmış ve 

anksiyete düzeylerinde anlamlı bir azalma sağlamıştır (Özkaraman ve 

ark., 2018).  Benzer şekilde Karadağ, Samancıoğlu ve Bakir’in (2015) 
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Koroner yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan uyku problemi olan 

hastalara uyguladıkları inhaler lavanta yağı sonrası hastaların 

anksiyete düzeylerinin azaldığı, uyku kalitelerinin arttığı saptanmıştır. 

Lavanta yağı ağrıyı gidermek içinde kullanılmıştır. Sezeryan sonrası 

ağrı üzerine etkisinin değerlendirildiği çalışmalarda, lavanta yağı 

uygulanan gruptaki kadınlarda ağrı ve kalp hızının daha düşük 

düzeyde olduğu görülmüştür (Metawie ve ark., 2015; Hadi ve Hanid, 

2011; Olapur ve ark., 2013). Ağrı üzerinde yapılan bir başka 

çalışmada Nasiri, Mahmodi ve Nobakht (2016) tarafından yapılmıştır. 

Bu çalışmada diz osteoartriti olan 90 hasta üç gruba ayrılmış (lavanta 

yağı uygulanan, badem yağı uygulanan plasebo ve masaj yapılmayan 

kontrol grubu) ve birinci gruba lavanta yağı ikinci gruba da badem 

yağı kullanılarak üç hafta boyunca dokuz kez dizlere masaj 

yapılmıştır. Sonuçlar müdahale bittikten hemen sonra, bir hafta sonra 

ve dört hafta sonra ağrı değerlendirilmiş, hemen ve bir hafta sonraki 

yapılan ölçümlerde lavanta yağı uygulanan grupta anlamlı farklılık 

görülürken,  dört hafta sonra yapılan ölçümde gruplar arasında bir 

farklılık olmadığı saptanmıştır. Osteoartrit gibi daha uzun süren ağrı 

problemine karşı daha ileri düzeydeki çalışmalarla etkisinin 

değerlendirilebileceği söylenebilir. Lavanta yağının adaçayı ve 

mercanköşk bitkilerinden elde edilen esansiyel yağlarla 

harmanlanmasıyla elde edilen bir karışım primer dismenoresi olan 

hastaların alt karın bölgelerine son adetin bitiminden diğer adetin 

başlamasına kadar geçen süre boyunca her gün uygulanmış ve 

kadınların rahatlamasını sağladığı gibi menstrüel ağrı süresini de 
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azaltmıştır (Ou ve ark., 2012). Seyyed-Rasooli ve arkadaşları (2016) 

ikinci derece yanığı olan 90 kadın hastayla ağrı ve anksiyeteyi 

değerlendirmek için kontrol gruplu, randomize kontrollü bir çalışma 

yapmışlardır. Müdahale kapsamında, yağları masaj ve inhalasyon 

yoluyla uygulamışlardır. Her iki grup (masaj ve inhalasyon) aksam 

şiftinde sessiz sakin bir odaya alındıktan sonra yarım saat süreyle bir 

kez olmak üzere müdahale gerçekleştirilmiştir. Masaj grubundaki 

hastaların sırtına yarım saat süreyle üç damla lavanta yağı ve 15 ml 

badem yağı içeren karışım uygulanmış, inhalasyon grubundaki 

hastalara ise yedi damla lavanta yağı, üç damla şam gülü bir parça 

pamuk üzerine damlatılmış, hastanın burnundan 20 cm uzaklıkta bir 

yere yerleştirilip 30 dakika boyunca soluması sağlanmıştır. Kontrol 

grubuna da hiçbir girişim uygulanmamıştır. Yapılan inceleme sonrası 

hem masaj hem inhaler yolla yapılan müdahalenin yanıklı hastalarda 

ağrı ve anksiyete düzeyini anlamlı düzeyde azalttığı görülmüştür.  

Kolorektal kanser tanısına sahip, kalıcı ostomisi bulunan deney ve 

kontrol gruplarında 15’er hastanın yer aldığı yaşam kalitesi ve stoma 

uyumunun değerlendirildiği randomize kontrollü bir çalışma yapılmış, 

bu kapsamda hastaların her stoma değişiminde torbanın içine 10 

damla lavanta yağı damlatılmış ve hastalara beslenme ve stoma 

bakımına yönelik bilgilendirme yapılmıştır. Bu uygulama bir ay 

boyunca devam etmiş, kontrol grubuna ise rutin bakım 

sürdürülmüştür. Sonuç olarak deney grubundaki hastaların kontrol 

grubuna anlamlı düzeyde daha az koku sorunu yaşadıkları,  yaşam 
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kalitelerinin ve ostomi uyumlarının daha yüksek olduğu görülmüştür 

(Duluklu ve Çelik, 2019). 

Cerrahi hastalarının postoperatif bulantı, kusma ve ağrı gibi 

şikayetlerini giderebilmek amacıyla da esansiyel yağlar kullanılmıştır. 

Bu kapsamda Amirhosseini ve ark. (2020), üç gruplu (lavanta yağı, 

adaçayı yağı, kontrol grubu) randomize kontrollü yaptıkları deneysel 

araştırmada steril gazlı beze üç damla yağ damlatılarak hastanın beş 

dakika boyunca soluması sağlanmış ve uygulama sonrasında adaçayı 

uygulanan grupta ağrı şikayetinin anlamlı derecede azaldığı, bulantı 

şikayetinin her iki yağ uygulanan grupta da azalma gösterdiği ancak 

kusma için en düşük insidansın lavanta yağı uygulanan grupta olduğu 

görülmüştür.  

Lavanta yağının kullanıldığı bir başka tedavide, postmenopozal 

kadınlara uygulanan lavanta, neroli, yasemin mutlak (jasmine 

absolute), roma papatyası, adaçayı ve Hint sandal ağacı yağlarının 

tükürükte oksitosin düzeylerini arttırdığı görülmüştür (Tarumi ve 

Shinohara, 2020).  

Fesleğen Yağı 

Migren ataklarının tedavisinde kullanılmıştır. Bu amaçla yapılan 

randomize, plasebo kontrollü üç kör çalışmada %2,4 ve 6 yoğunlukta, 

frontal ve temporal bölgeye üç ay boyunca sekiz saat arayla topikal 

olarak uygulanan fesleğen yağının migren ataklarının sıklığı ve 

şiddetini azalttığı bulunmuştur.  Buna göre fesleğen yağının migren 
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hastalarında zamana yayılarak yüksek dozlarda kullanıldığında etkili 

olabileceği söylenebilir (Ahmadifard ve ark., 2020). 

Nane Yağı 

Migren semptomları üzerine kullanılan esansiyal yağlardan bir diğeri 

nane yağıdır. Nane özünde bulunan mentolün migren semptomlarını 

ve ağrının yoğunluğunu azalttığı (Mohammadtaheri ve ark., 2016) 

özellikle nazal uygulamanın migren atakları üzerinde lidokaine benzer  

bir etki göstererek ağrının hem sıklığı hem de yoğunluğuna önemli bir 

etki gösterdiği bulunmuştur (Rafieian-Kopaei ve ark., 2019). 

Nane yağının bulantı-kusma belirtileri üzerinde de olumlu etkileri 

vardır. Yapılan bir çalışmada nane, zencefil yağı ve ikisinin 

kombinasyonları üç farklı inhalasyon şeklinde kullanılarak çift kör 

randomize kontrollü bir müdahale gerçekleştirilmiş ve bu yağların 

ameliyat sonrası cerrahi hastalarının bulantı-kusmalarını önlemek için 

antiemetik kullanım ihtiyacını azaltma üzerine etkisi 

değerlendirilmiştir. Buna göre, müdahale grubundaki hastalarda daha 

fazla ameliyat sonrası bulantı-kusma şikâyetleri olmasına rağmen 

kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha az dozda antiemetik 

kullanımı olduğu saptanmıştır. Ancak inhaler şekilde uygulanan üç 

yağ türü grubu arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir 

(Fearrington, Qualls, Carey, 2019). Bu konudaki diğer çalışmayı 

Maghami ve arkadaşları (2020) gerçekleştirmişlerdir.  Araştırmacılar 

60 tane kardiyak cerrahi hastasının ameliyat sonrası dönemde 

endotrakeal tüp çıkarılmadan önce bulantı kusma şikâyetlerini en aza 

indirebilmek amacıyla nebulizatör aracılığı ile nane yağı uygulaması 
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yapmışlar ve deney ve kontrol grupları arasında bulantı-kusma sıklığı, 

şiddeti ve süresi açısından anlamlı düzeyde azalma olduğu ortaya 

konmuştur.   

Mandalina Yağı 

Mandalina bitkisinden elde edilen esansiyel yağın beyin dalgaları, ruh 

hali ve uykuya geçişteki gecikme üzerine etkisinin araştırıldığı bir 

çalışma sonucuna göre yağın farklı konsantrasyonlarda 

inhalasyonunun beyinde farklı etki gösterdiği, eşik düzeydeki 

mandalina yağının sedasyon etkisiyle uykuya geçişteki gecikmeyi 

azalttığı doğrulanmıştır (Chandharakool ve ark., 2020). Mandalina 

gibi narenciye grubundan olan turunç bitkisinden elde edilen esansiyel 

yağın anjiografiye girecek olan hastaların anksiyetesini azalttığı 

bulunmuştur. Moradi ve arkadaşlarının (2020) yaptığı bu çalışmada 

anjiografiye girmeden 60 dakika önce müdahale grubundaki hastalara 

(40 hasta) 15-20 dakika boyunca inhaler turunç yağı uygulanmış ve 

müdahale öncesi ve sonrası anksiyete envanteri ve vital bulguları 

değerlendirilmiştir. Sonuçta müdahale sonrası hastaların anksiyete 

düzeylerinin anlamlı düzeyde azaldığı görülmüştür. Benzer bir bitki 

olan portakal yağının da anksiyolitik etkisi sağlıklı 40 erkek üzerinde 

yapılan bir çalışma ile değerlendirilmiş ve inhaler portakal yağı 

uygulanan grupta plasebo ve kontrol grubuna göre daha az düzeyde 

anksiyete olduğu görülmüştür (Goes ve ark., 2012). Esansiyel yağların 

hemodiyaliz komplikasyonları üzerine etkilerinin incelendiği 

sistematik incelemeye göre müdahalelerde çoğunlukla lavanta, çay 

ağacı ve portakal yağlarının kullanıldığı ve bunlarında da masaj ya da 
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inhaler şeklinde uygulandığı görülmektedir. Yağların diyaliz 

hastalarında inhalasyon şeklinde kullanımında, sıklıkla üç damla, 

haftada üç kez şeklinde, ya dilüe edilerek ya da doğrudan pamuk/gazlı 

bez/mendil üzerine damlatılarak, belli bir uzaklıkta, genellikle 

hastanın yakasına yerleştirilerek birkaç dakika hastanın normal 

soluması sağlanıp ardından çıkarılarak uygulanmaktadır. Diyaliz 

hastalarına masaj yöntemiyle yağların kullanımı ise hedef bölgenin 

yağlanarak haftada 2-3 gün, 7-20 dakika boyunca, çoğunlukla diyaliz 

süresince masaj yapılması şeklindedir. İncelenen çalışmalarda tedavi 

süresinin 2-6 hafta arasında değiştiği görülmektedir. İnceleme 

sonuçlarına göre; esansiyel yağların hemodiyaliz 

komplikasyonlarından anksiyete, yorgunluk, kaşıntı, arteriovenöz 

fistül ponksiyonu ağrısı, uyku kalitesi, depresyon, stres ve baş ağrısını 

azalttığı, yaşam kalitesini artırdığı saptanmıştır (Bouya ve ark., 2018). 

Papatya Yağı 

Hemodiyaliz hastalarında görülen kaşıntı, yorgunluk ve stres etkileri 

ile baş edebilmek kullanılan esansiyal yağlardan bir diğeri de papatya 

yağıdır. Bununla ilgili olarak, Kang ve Kim (2008) tarafından pretest-

posttest kontrol gruplu deneysel bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada 

deney grubundaki hastalara papatya, lavanta ve sardunya (Geranium) 

yağları karıştırılıp %3 tatlı badem yağı ile dilüe edilerek 100 ml’lik bir 

ürün elde edilmiş ve bu karışım el masajında kullanılarak hastalara 

uygulanmıştır. Sonuç olarak deney grubundaki hastalarda daha düşük 

oranda kaşıntı, yorgunluk ve stres görülmüş ve kontrol grubuna göre 

bu farklılık anlamlı bulunmuştur. Bir başka çalışmada da papatya-
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lavanta yağ karışımı ile masajın, yanığı olan hastalarda uyku kalitesini 

artırdığı, anksiyetelerini azalttığı görülmüştür (Rafii ve ark., 2019). 

Çay Ağacı Yağı 

Çay ağacı, badem ve jojoba yağları da diyaliz hastalarının kaşıntı 

problemini gidermek için kullanılmaktadır.  Cürcani ve Tan (2014)’ın 

yaptıkları kontrol gruplu pretest-posttest yarı deneysel bir çalışma 

kapsamında, diyaliz sürecinde hastalara haftada üç kez olmak üzere 7-

15 dakikalık periyotlarla kaşıntılı alanlara koton bir ped yardımıyla 

çay ağacı, lavanta, badem ve jojoba yağ karışımı uygulanmıştır. Bu 

uygulama altı hafta boyunca devam etmiş ve sonuçta deney 

grubundaki hastaların kaşıntı skorları anlamlı düzeyde azalma 

göstermiştir. 

Zencefil Yağı 

Ameliyat sonrası dönemdeki hastaların bulantı şikâyetlerinin 

tedavisinde zencefil yağı kullanılmaktadır. Hunt ve arkadaşları (2013) 

postoperatif dönemde hastaların bulantı şikâyetini azaltmak ve 

antiemetik ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla inhaler teknikle 

esansiyel yağları kullandıkları deneysel çalışmada hastaları dört gruba 

ayırmışlardır. Grubun birine zencefil yağı, diğerine zencefil, nane, 

mızraklı nane (spearmint) ve kakule yağ karışımı, bir diğerine alkol, 

plesebo grubuna ise normal saline uygulamışlardır. Dört ayrı gruba 

random atanan hastaların beş dakika boyunca pede damlatılan bu 

yağları soluması sağlanmıştır. Yapılan araştırma sonunda zencefil yağı 

ve yağ karışımının kullanıldığı iki grupta anlamlı şekilde bulantı 
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şikâyetinin azaldığı ve antiemetik isteklerinde de azalma olduğu 

görülmüştür. Benzer şekilde Karaman ve arkadaşlarının (2019) yaptığı 

çalışmada da zencefil ve lavanta yağının hastalarda ameliyat sonrası 

bulantı-kusma şikâyetlerini önlemede saf su ve gül suyuna göre daha 

fazla etkili olduğu yönünde bulgular saptanmıştır. 

Esansiyel yağ karışımları bir başka ağrının tedavisinde, kronik prostatı 

olan hastalarda pelvik ağrı için kullanılmıştır. Konuyla ilgili olarak, 

randomize kontrollü yapılan deneysel bir araştırmada müdahale 

grubuna zencefil yağı ile birlikte yasemin, sandal ağacı, biberiye, 

tarçın ve adaçayı gibi esansiyel yağların harmanlanmasıyla 

oluşturulan karışım, plasebo grubuna ise badem yağı uygulaması 

yapılmıştır. Müdahale grubundaki hastalardan dört hafta boyunca 

haftada bir kez olmak üzere sakral ve suprapubik bölgeye masajla 

yağları uygulaması istenmiş ve sonuçta  harmanlanmış esansiyel yağ 

uygulanan grupta rektum ve perineal bölgedeki ağrı ve rahatsızlık 

hissinin kontrol grubuna göre önemli düzeyde azalma gösterdiği 

bulunmuştur (Ying ve ark., 2018). 

Zerdeçal Yağı 

Zerdeçalın antienflamatuar ve rezenin de antispazmodik etkisi 

düşünülerek bu bitkilerden elde edilen esansiyel yağlar harmanlanmış 

ve irritabl bağırsak sendrom (İBS) tanılı hastaların yaşam kaliteleri ve 

semptomlar üzerine etkisi değerlendirilmiştir.  Bu çalışma 

kapsamında, İBS olan hastalar için yeni bir oral formun 30 günlük bir 

kullanım sonrası plaseboya göre hastalarda semptomatik bir rahatlama 

sağladığı, yaşam kalitesini artırdığı, özellikle karın ağrısı şikayeti 
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üzerinde ilk 10. günde önemli bir azalmaya sebep olduğu görülmüştür 

(Portincasa ve ark., 2016). 

Menekşe Yağı 

Menekşe yağı da hemodiyaliz hastalarının kaşıntı problemini 

giderebilmek amacıyla kullanılan yağlar arasında yer almaktadır. 

Bununla ilgili olarak Khorsand ve arkadaşları (2019) iki hafta 

boyunca gün aşırı olmak üzere toplamda altı defa, sağlıklı ele, yedi 

dakika boyunca menekşe yağı ile (25 hasta), kontrol grubundaki 

hastalara (27 hasta) ise yağ kullanmadan aynı şekilde masaj 

yapmışlardır. Sonuç olarak menekşe yağı kullanılarak yapılan 

masajın, tek başına masaja kıyasla hastalardaki kaşıntı şikâyeti üzerine 

daha etkili olduğu bulunmuştur. 

Satureja Hortensis-Sater Bitkisi Yağı 

Sater bitkisi kekikgillerden olup antienflamatuar, antifungal, 

antimikrobiyal, antinosiseptif, antibakteriyal, gaz giderici, iştah açıcı, 

cinsel gücü artırıcı gibi etkilerinin olduğu tespit edilmiştir (Katar ve 

ark., 2011). Sabzghabaee ve arkadaşları (2012) sater bitkisinden elde 

edilen esansiyel yağdan hazırlanan jelin diş protezi kullanmaya bağlı 

hastalarda oluşan stomatit üzerine etkisini incelemişlerdir. Çalışma 

kapsamında hastalar iki hafta boyunca günde iki kez olmak üzere 

proteze ve damak mukozalarına bu jeli uygulamışlar, sonuçta 

damaktaki eritem lezyonlarında ve mantar kolonilerinde önemli 

derecede azalma olmuştur. S. hortensis L. esansiyel yağının, 

periodontal bakterilerin büyümesi üzerinde güçlü bir engelleyici etki 
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sergilediği başka çalışmalarda da görülmüştür (Hajhashemi, Ghannadi 

ve Pezeshkian, 2002; Gürsoy ve ark., 2009). 

Gül Yağı 

Gül yağının primer dismenore tanısı alan hastalara inhaler yolla 

verilerek visual analog skala (VAS) da anlamlı ölçüde bir azalmaya 

sebep olduğu görülmüştür (Uysal ve ark., 2016). Başka bir çalışmada 

yine primer dismenoresi olan hastalara bu defa karına gül yağı ile 

masaj yapılmış ve dismenorenin şiddetinde tek başına yapılan masajla 

karşılaştırıldığında ciddi düzeyde bir iyileşme saptanmıştır (Sadeghi 

Aval Shahr ve ark., 2015). Ayan ve ark. (2013) gül yağının renal 

kolikli hastalardaki ağrı üzerine etkisini incelemişler ve gül yağı 

uygulamasının 10. ve 30. Dakika sonrasında hastaların ağrı düzeyinde 

gözle görülür bir azalma sağlandığı tespit edilmiştir. Gül yağının 

inhaler şekilde kullanılarak bir başka etkisinin ortaya koyulduğu 

çalışmada ise, primipar kadınların anksiyetelerini azalttığı, doğum 

sırasında kendilerini daha güvende, rahat ve memnun hissetmelerini 

sağladığı bulunmuştur (Kheirkhah ve ark., 2014). 

2. Esans Yağların Tıpta Pediatrik Gruplarında Tedavi Amaçlı 

Kullanımı 

Aşağıda pediatri alanında en sık kullanılan esansiyel yağlar ile yapılan 

bazı araştırmalara yer verilmiştir. 

Lavanta Yağı 

Bilimsel olarak Lavendula olarak bilinen lavantanın farklı türler 

içermektedir. En yaygın lavanta türü Lavendula officinalis'tir. 
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Aromaterapi pratiğinde yaygın olarak kullanılan aromatik bir bitkidir 

(Ali ve ark,2015). Lavanta yağı ile yapılan aromaterapinin 

antienflamatuar, kas gevşetici, antibakteriyel ve spazm önleyici 

etkileri olduğunu belirtmiştir. Linalyl asetat ve Linalool Lavanta özü, 

kalp atış hızını, solunum hızını ve kan basıncını düşürerek 

parasempatik sistemi uyarır ve sonuç olarak narkotik ve yatıştırıcı 

olarak işlev görür (Surya ve ark,2020). Çocuk sağlığında kullanım 

alanı en fazla olan lavanta yağı, daha çok koliği olan bebeklerde, ağrılı 

işlemlerde ve uyku problemlerinde kullanıldığı görülmüştür. 

Bebeklerde lavanta yağı kullanımının infantil koliğe bağlı 

semptomları azaltmada etkili olduğuna dair bazı araştırmalara 

rastlanmıştır. Çetinkaya ve Başbakkal’ın Yaptığı bir araştırmada 

koliği azaltmak amacıyla karın bölgesine lavanta yağı ile yapılan 

masajın lavanta kullanılmadan yapılan masaja göre kolik 

semptomlarını azaltmada daha etkili olduğu bulunmuştur. Vaziri ve 

ark (2018) yapılan araştırmada infantil koliği olan bebeklerde lavanta 

yağı solunmasının günlük ağlama süresi üzerindeki etkisini 

değerlendirilmiş ve günün dört bölümünde (sabah, öğleden sonra, 

akşam ve gece) ağlama süreleri belirlenmiştir. Bir hafta sonunda 

kontrol grubuna kıyasla lavanta grubunda olan bebeklerde daha az 

süreli ağlama olduğu bulunmuştur. 

Birçok araştırmada lavanta yağının bebek ve çocuklarda kan alma, 

damar yolu açma ve aşılama gibi bazı invazif girişimlerde ağrıyı 

azaltmada kullanıldığı görülmüştür (Karimi ve ark, 2020, Alemdar ve 

Aktaş,2019 ). .Bu alanda yapılan araştırmalara bakıldığında; Akcan ve 
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Polat (2016) çalışmasında yenidoğanlarda topuk kanı alma işlemi 

öncesinde amniyotik sıvı, anne sütü ve lavanta koklatmanın ağrı ve 

yaşa bulgularına etkisini incelemiş ve lavanta grubundaki 

yenidoğanların ağrı puanlarının diğer guruplara göre en düşük olduğu, 

oksijen satürasyonunda düşme ve kalp atım hızında artmayı daha fazla 

engellediği belirlenmiştir. Vaziri (2019) bebeklere, beşli aşı 

enjeksiyondan bir dakika önce düşük konsantrasyonda lavanta yağının 

ağlama süresini ve hissedilen ağrıyı azaltmada etkili olduğunu 

bulmuşlardır. Bikmoradi (2017) hastanede yatan okul öncesi 

çocuklarında intravenöz kateter yerleştirilmesinde 20 dakika 

öncesinde solutulan lavanta inhalasyonunun, invazif işlemden hemen 

sonra, 5. dakika ve 10. dakikadan sonra bakılan ağrı düzeylerini 

azaltmada etkili olduğu belirlenmiştir. Razaghi ve ark (2015), 

bebeklere kan örneklemesinden 8 saat önce geceleri lavanta kokusuna 

maruz bırakıldığı ve ertesi gün, kan örneği alınırken lavanta kokusu 

koklatıldığı çalışmada, lavanta kokusunun term yenidoğanlarda 

örneklemenin neden olduğu ağrıyı azaltmada etkili olduğu 

belirlenmiştir. 

Lavanta yağının pediatride ameliyat sonrası dönemde ağrıya bağlı 

semptomları azaltmada ve gereksinim duyulan analjezik kullanımını 

azaltmada etkili olduğu saptanmıştır (Surya ve ark,2020). Bu 

kapsamda yapılan araştırmalara bakıldığında; Soltani ve ark(2013) 6-

12 yaşları arasında ki çocuklara tonsillektomi ameliyatından sonra, 

ağrıyı gidermek için lavanta esansiyel yağının solutulmasının 

ameliyattan sonraki 3 gün boyunca analjezik (asetaminofen) kullanım 
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sıklığını azalttığı bulunmuştur. Nord ve Belew (2009) perianestezi 

ortamında çocukların anksiyetelerini azaltmak amacıyla deney 

gurubuna lavanta ve zencefil esansiyel yağlarından oluşan aromaterapi 

uygulamasının kontrol gurubuna göre daha az anksiyete seviyesine 

sahip olduklarını fakat bu etkinin istatiksel olarak anlamlı olmadığını 

belirlemişlerdir.  

Araştırmalarda ayrıca lavanta yağının bebek ve çocuklarda pansuman 

değişimi ve diş çekimi gibi bazı invazif işlemlerde ağrı, korku ve 

anksiyeteyi azaltmada kullanıldığı görülmüştür (Kane ve ark, 2004; 

Ghaderi ve Solhjou, 2 020; Ardahan Akgül ve ark. 2021) . Arslan ve 

ark. (2020) yaşları 6 ile 12 arasında değişen toplam 126 çocuğa diş 

çekimi müdahalesinden önce 3 dakika boyunca %100 lavanta yağı 

solutulmasının kontrol grubuna göre diş çekildikten sonra önemli 

ölçüde daha düşük kaygı ve ağrı düzeyi sağladığını bulmuşlardır. Aynı 

çalışmada ayrıca lavanta grubunda inhalasyondan sonra önemli ölçüde 

daha düşük kan basıncı seviyeleri ve önemli bir nabız düşüşü 

bulunmuştur. Yine başka bir diş çekimi girişiminde lavanta yağı 

kullanımının 7- 9 yaş arası çocuklarda lavanta esansiyel yağı ile 

yapılan aromaterapinin, çocuklarda hissedilen ağrı, nabız hızı ve 

tükürük kortizol seviyesinde önemli ölçüde azalma sağladığı 

görülmüştür (Ghaderi ve Solhjou,2020). Ardahan Akgül ve ark (2021) 

yanıklı çocuklarda pansuman değişimi öncesi uygulanan lavanta yağı 

inhalasyon aromaterapisinin invazif girişime bağlı hissedilen ağrı 

düzeyini olumlu etkilediği ve yaşamsal bulguların stabilizasyonunu 

sağladığı görülmüştür.  
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Lavanta yağının bebeklerde özellikle uyku bozukluklarının 

azaltılmasına alternatif bir müdahale olarak kullanıldığı araştırmalara 

rastlanmıştır (Lillehei ve Halcon, 2014). Arbianingsihab ve ark.(2020) 

çalışmasında lavanta aromaterapi masajının bebeklerde uyku 

bozukluklarını azaltmadaki etkinliğini belirlemek amacıyla 6-12 aylık 

uyku bozukluğu olan bebeklere üç gün üst üste 30 dakika masaj 

yapılmıştır. Lavanta aromaterapisi kullanılarak yapılan masaj, 

özellikle uykuya başlama ve sürdürme boyutunda bebeklerde uyku 

bozukluklarını ve uyanıklık uyku geçişini kesintiye uğratma 

boyutunda etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca başka bir araştırmada 

lavanta aroma banyosu yağı grubundaki bebekler, aromasız banyo 

yağı grubuna göre derin uykuda daha fazla ve uykuya başlamadan 

önce daha az ağlayarak vakit geçirirler (Field ve ark,2008). 

Portakal Yağı 

Portakal yağı ile diş tedavisi sırasında portakal esansiyel yağı ile 

yapılan aromaterapinin çocuk kaygısı üzerindeki etkisinin araştırıldığı 

çalışmada, yaşları 6-9 olan 30 çocuğun kaygı düzeyleri, her ziyarette 

tedaviden önce ve sonra tükürük kortizol ve nabız hızı ile 

değerlendirilmiştir. Portakal kokusu altında tedavi olan çocuklarda 

tükürük kortizol ve nabız hızı ortalamaları arasında kontrol gurubuna 

göre olumlu farklılıklar olduğu ve portakalın esansiyel yağı ile 

aromaterapi kullanımının, çocuk kaygı durumunu azalttığı 

bulunmuştur (Jafarzadeh ve ark,2013, Sharıfi ve ark.2017). Soni ve 

ark (2018) çalışmasında ise 6-9 yaş arası 30 çocuğa diş tedavi 

sürecinde portakal yağı inhalasyonunun kan basıncı, nabız hızı, 
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oksijen satürasyonu ve anksiyete düzeyini olumlu yönde etkilediği 

fakat kontrol gurubuna göre anlamlı bir fark olmadığı belirtilmiştir. 

Yine başka bir çalışmada akut lenfoblastik lösemili çocuklarda 

portakal grubu yağı ile yapılan aromaterapi masajının uyku kalitesini 

arttırmada etkili olduğu belirlenmiştir (Alijani ve ark, 2015). Diyabetli 

okul çağındaki çocuklarda portakal esanslı aromaterapinin kaygı 

üzerinde olumlu etkisi olduğu ve diyabetli çocuklarda anksiyete 

yönetimi için yararlı bir tamamlayıcı tıbbi tedavi olabileceği 

bildirilmiştir (Sharıfi ve ark.2017). Małachowska ve ark. (2015) tip 1 

diyabetli 73 çocuk ile yaptığı araştırmada, kan şekeri takibi sırasında 

yaşadıkları ağrıyı azaltmada lavanta ve portakal yağı inhalasyonunun 

etkisini inceledikleri araştırmada, gruplar arası ağrıyı azaltmada 

anlamlı bir farkın olmadığı belirlenmiştir. 

Gül Yağı  

Gül esansiyel yağı bebek ve çocuklarda ağrı, yaşam bulguları ve uyku 

sorunları gibi farklı alanlarda kullanıldığı görülmüştür (Keyhanmehr 

ve ark2018). Marofi ve ark. (2015) çalışmasında 3-6 yaş arası 64 

çocuğa ameliyat sonrası kliniğe ilk gelişinde ve sonrasında 3, 6, 9 ve 

12. saatlerde gül yağı ile badem yağı inhalasyon aromaterapisinin 

ağrıya etkisi değerlendirilmiş ve gül yağı ile aromaterapi uygulanan 

guruptaki çocukların daha az ağrı hissettikleri bulunmuştur. Aghagoli 

ve ark. (2016) preterm yenidoğanlarda en sık görülen sorunlardan olan 

apne, bradikardi ve oksijen satürasyonundaki düşmeyi azaltmada gül 

yağı ile aromaterapi uygulamasının etkili olduğunu belirlemişlerdir. 

Keyhanmehr  (2018) çalışmasında ise uyku bozukluğu olan 30 
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çocukta uykudan önce 20 dakika (2 hafta) boyunca bir pamuk top 

üzerine 5 damla gül esansiyel yağını solutulmuş ve bu çocuklarda 

uyku direnci, sabah uyanma güçlüğü, kâbus ve gece uyanma 

durumlarının azaldığı görülmüştür. 

Papatya Yağı 

Papatya, kozmetikte kullanımının yanında yetişkinlerde saman 

nezlesi, iltihaplanma, kas spazmları, adet bozuklukları, uykusuzluk, 

ülserler, yaralar, mide-bağırsak rahatsızlıkları, romatizmal ağrı ve 

hemoroid gibi bazı rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılmaktadır (Ali 

ve ark,2015). Bebeklerde ise kullanım alanı olarak daha çok infantil 

koliğe bağlı semptomları azaltmada yardımcı olduğu görülmektedir.  

Salehipoor ve ark, (2019) çalışmasında infantil kolik semptomların 

iyileştirilmesinde papatya yağının topikal kullanımının etkinliğini 

değerlendirdiği çalışmasında, bebeklerin karın bölgesine 14 gün 

boyunca günde üç kez papatya yağı uygulanmasının ağlama süresini 

azalttığı ve uyku süresinde önemli bir artış sağladığı belirlenmiştir. 

Yine Sorme ve ark, (2019)  anne sütüyle beslenen 102 kolikli bebeğe 

bir hafta boyunca günde 6 kez topikal papatya yağı uygulamasının 

ağlama ve kolik semptomlarını azaltmada etkili olduğu belirlenmiştir.  

O’Flaherty ve ark. (2012) ise lavanta, papatya ve portakal çiçeği yağı 

karışımı ile yapılan masajın yanığı olan çocuğun bakımında hem 

yaşamsal bulguları hem de davranışsal tepkileri üzerine olumlu 

etkileri olduğunu belirlemiştir. 
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Vanilin Yağı 

Vanilin yağı ile prematüre bebeklerde apnenin önlenmesi ve tedavisi 

için kullanıldığı araştırmada, doğum sonrası yaşı 2 gün ve ağırlığı 

2500 gramın altında olan 36 prematüre yenidoğanda bir gruba doymuş 

vanilin çözeltisi ile koku uyarımı yapılmış ve 5 gün boyunca apne 

varlığı ve apne ataklarının sayısı ile arteriyel kan oksijen satürasyonu 

ve kalp atım hızı açısından izlemi yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda 

doymuş vanilin solüsyonunun apne varlığı ve apne sıklığını azaltmada 

etkili olduğu ve arteriyel kan oksijeni ve kalp hızı açısından önemli 

olumlu etkileri olduğu görülmüştür (Edraki ve ark., 2013). 

SONUÇ 

Sonuç olarak farklı esansiyel yağların yetişkin ve pediatri yaş 

guruplarında yaygın olarak bazı bulgu ve semptomlar üzerinde olumlu 

etkileri olduğu, tıbbi tedaviyi destekleyici ve bazı ruhsal 

rahatsızlıkların giderilmesine yardımcı olduğu görülmüştür. Her ne 

kadar esansiyel yağların kullanımı ve etkinliğine yönelik birçok 

araştırma yapılmasına rağmen kişilerin bu yağlar ile yapılan 

uygulamalardan olumsuz etkilendikleri durumlar da karşımıza 

çıkmaktadır. Her uygulama gibi etkin ve doğru kullanıldığında kişiler 

üzerinde olumlu etkisi olan bu yağların bilinçsizce kullanıldığında 

nefrotoksisite, alerjik reaksiyonlar gibi bazı istenmeyen yan etkilere 

sahip olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle esansiyel yağları 

uygulayan sağlık profesyonellerinin eğitimi alması, 

sertifikalandırılması ve bu yağların kalitesi ve güvenliği hakkında 

bilgi sahibi olması gerekmektedir. Özellikle kronik sorunları olan 
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yetişkinler ile organ ve sistemlerin olgunlaşması tamamlanmamış 

bebek ve küçük çocuklarda kullanımına dikkat edilmelidir. 
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GİRİŞ 

Ağrı vücudun doku hasarına karşı kendini koruma mekanizmasının 

fizyolojik ve psikolojik yansımaları olan bir parçasıdır. Ağrı ve 

ağrının kontrolü insanlığın kendisi kadar eski, en ilkel atalarımıza 

kadar uzanan bir mücadeledir. Antik çağlardan beri insanlar yaşam 

alanlarında bulunan bitkileri ağrı yönetimi dahil pek çok alanda 

kullanmıştır. Günümüzde de non-farmakolojik analjezi ve sedasyon 

için bitkilerden elde edilen esans yağları sık olarak kullanılmaktadır. 

Esans yağları farmakolojik olarak aktif bileşenlere sahiptir ve 

analjeziklerin emilimini ve etkisini arttırabildikleri gibi parasempatik 

sistem üzerinden sedatif etkileri de bulunmaktadır (Buckle 2015). Bu 

bölümde esans yağlarının topikal, inhalasyon, oral kullanımının 

sedatif ve analjezik etkinlikleri güncel literatür eşliğinde 

incelenecektir.  

1. AĞRI VE YOLAKLARI 

1.1. Ağrı 

Uluslararası Ağrı Araştırmaları Derneği (International Association for 

the Study of Pain=IASP) tarafından Ağrı, vücudun herhangi bir 

yerinden başlayan, organik bir nedene bağlı olan veya olmayan, 

kişinin geçmişteki deneyimleri ile ilgili sensoryal, emosyonel, hoş 

olmayan bir duyu olarak tanımlanmıştır. Bu tanım özellikleri ağrıyı 

geçmiş deneyimler ve duygu durum ile şekillendirmekte ve kişiye has 

tedavi çeşitlerinin gerekliliğini göstermektedir. 
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1.2.  Ağrı Nörofizyolojisi 

Ağrı uyarısının iletiminden sorumlu periferal ve merkezi 

mekanizmalar vardır. Ağrı duyusu nosiseptörler olarak adlandırılan 

tüm dokularda bulunabilen serbest sinir sonlanmalarından başlar. 

Nosiseptörlerce algılanan ağrının daha üst merkezlere iletiminde 

miyelinli A delta (δ) ve miyelinsiz C lifleri etkin rol oynamaktadır. 

Miyelinli Aδ lifleri termal ve mekanik uyaranlarla uyarılan hızlı iletim 

sağlayan liflerdir, keskin, iğneleyici ve iyi lokalize edilebilen bir ağrı 

oluşturur. Miyelinsiz C lifleri ise her türlü uyarana duyarlılığı olan, 

yavaş iletim gösteren liflerdir; daha donuk, daha yaygın ağrı ve 

hiperestezi oluştururlar.  

Primer afferent nosiseptörler şiddetli termal, mekanik ve kimyasal 

maddeler ile uyarılara yanıt verir. Oluşan doku hasarı ile hücre 

bütünlüğünün bozulması sonucu proteolitik enzimler, intrasellüler 

potasyum (K+) iyonları açığa çıkar. Potasyum, proteolitik enzimler ve 

oluşan bradikinin, trombosit kaynaklı serotonin, mast hücresinden 

salınan histamin doğrudan nosiseptörleri uyarır. Hücre membranında 

bulunan fosfolipidler üzerine etki ile prostaglandinler ve lökotrienler 

serbestleşir. Prostaglandinler ve lökotrienler, sempatomimetik aminler 

nosiseptörlerin duyarlığının artmasına neden olurlar. Prostaglandinler 

ayrıca vazodilatasyon ve ekstravazasyona da neden olurlar. P maddesi 

mast hücrelerinden histamin serbestleşmesine yol açar. Doku hasarı 

inflamasyona ve daha fazla nosiseptör uyarısına neden olarak kısır 

döngü oluşur. İlk uyarı devam etmezse, nörotransmitter ve 

modulatörler deaktivasyon enzimleri ile yıkılır ve ağrı olayı biter. 
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Ağrı yolunun birinci nöronları olan nosiseptörlerin hücre gövdeleri 

dorsal kök gangliyonunda bulunur. İkinci sıra nöronlar spinal kordun 

dorsal boynuzunda yerleşmiştir. Ağrılı uyarıları üst merkezlere 

iletmede dorsal boynuzda glutamat ve nöropeptidler rol almaktadır. 

Glutamat, Aδ terminal uçlarından ve motor nöronlara sinaps yapan 

afferentlerden salgılanan eksitatör bir nörotransmitterdir. Glutamat 

reseptörü antagonistlerinin lokal enjeksiyonu nosisepsiyonu 

zayıflatmaktadır. Glutamat ‘Ligand-gated’ Na+/K+ iyon kapılarını 

açarak çok kısa süreli eksitan etkili veya N-Metil-D-Aspartik Asit 

(NMDA) reseptörünü kullanarak uzun süreli depolarizasyon etkili 

olabilmektedir. C liflerinin eksitasyonu ile çok yavaş ve çok uzun 

süreli depolarizasyona yol açan nöropeptitler arasında P maddesi, 

nörokinin-A, kolesistokinin, ve Calsitonin-Gene Releated Peptid 

(CGRP) sayılabilir.  

Nosiseptif modülasyonda rol alan diğer reseptörler opioid (mü ve 

kappa), GABA (gama amino bütirik asit), 5HT (serotonin) ve 

adenozindir. Bu nöronların aksonları spinotalamik traktusu 

oluştururlar. Talamus, ağrının algılanması ve yorumlanmasında yer 

aldığı gibi aynı zamanda kokuyu analiz eden limbik sistemin bir 

parçasıdır. 

TRP kanalları nosiseptif duyusal sinir sonlanmalarında bulunan ve 

termal, mekanik veya kimyasal potansiyel hasar uyaranları ile aktive 

olan, katyonlara karşı seçici olmamakla birlikte kalsiyum (Ca+2)'a 

karşı duyarlılığı oldukça yüksek olan özel bir katyon kanalı ailesidir 

(Kim 2011). TRP üst ailesinin, her biri kendi içinde alt gruplara da 
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ayrılan TRP conancial (TRPC), TRP vanilloid (TRPV) , TRP 

melastatin (TRPM), TRP polisistein (TRPP), TRP mukolipin 

(TRPML)ve TRP ankrin (TRPA)’ den oluşan altı üyesi 

bulunmaktadır. TRPV1, bu kanallar içinde ağrı modülasyonu ile ilgili 

olarak ilgiyi en fazla çeken kanal olmuştur. Fosforilasyon kanalın 

sensitizasyonuna ve dolayısıyla ağrılı uyaranlara karşı hiperaljezi 

oluşmasına neden olurken, defosforilasyon kanalın desentizasyonuna 

(duyarsızlaşma) neden olmaktadır. (Garcia-Martinez et al. 2006) 

TRPM8; soğuk üreten termosensitif reseptör iken TRPA1; kalsiyum 

bağımlı ağrı üreten nosiseptif kanaldır. İyi bir analjezik bileşiğin 

TRPM8’i aktive etmesi ve TRPA1’i inhibe etmesi beklenir (Than et al 

2013). 

2. ESANS YAĞLARIN İZOLE EDİLMİŞ KOMPONENTLERİ 

Esans yağlarının çoğu patentlenebilir olmadığı halde, izole edilmiş 

bileşenler yeni patentlenebilir bir ürün oluşturmak için sentezlenebilir 

veya bir araya getirilebilir olduğu için, çoğu ilaç endüstrisi tarafından 

yapılmış çok fazla araştırma vardır. Literatürde 79 botanik aileyi 

içeren analjezik aktiviteye sahip 202 bitki türü rapor edilmiştir 

(Almeida 2001). Tıbbi bitkiler terpenler, saponinik glikozitler, 

steroidler, alkaloidler ve flavonoidler gibi farklı kimyasal sınıflara ait 

çeşitli biyolojik aktif bileşikler içerir. Genel olarak,  onlarca ila 

yüzlerce farklı molekül türünü içeren kimyasal karışımlardan oluşur. 

Sadece birkaçı yüksek oranda tek bir bileşene sahiptir. 
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DeSousa'nın detaylı incelemesi (de Sousa 2011) analjezik özelliklere 

sahip esans yağların 43 bileşeni üzerinde yapılmıştır ve bileşenlerin 

%62,8’i monoterpen, %18,6’sı seskiterpen ve %18,6’sı diğer 

bileşenlerden oluştuğu bulunmuştur.  

Esans yağları çoğunlukla düşük moleküler ağırlıklı ve yüksek lipofilik 

bileşikler olduklarından kan-beyin bariyerine penetre olabilir, merkezi 

sinir sistemini etkileyebilir, psikoaktif ilaçlara benzer etki 

gösterebilirler 

3. ANALJEZİ VE ANTİNOSİSEPTİF ETKİ 

Birçok esans yağı sıçanlarda ve farelerde analjezik - antinosiseptif 

etkilere sahip bileşenler içerir (Santos 2005). Bunlardan belki de en iyi 

bilinen bileşeni, lavandula ve salvia gibi esans yağlarda büyük 

miktarlarda bulunan (-) linalool'dur. Bu linalool, opioidler, adenozin 

A1 ve A2 ve kolinerjik M2 gibi çeşitli reseptörler üzerinde etki eder 

ve potasyum (K+) kanallarında değişikliğe neden olarak antinosiseptif 

etki yapmaktadır. (Peana et al 2006).  

Lorenzetti ve arkadaşları (Lorenzetti et al 1991) Cymbopogon içindeki 

mrycene bileşiğinin sıçanlar üzerinde doğrudan analjezik bir etkiye 

sahip olduğunu bulmuşlardır. Myrcene, Batı Hint limonotunun 

(Cymbopogon citratus) bazı distilasyonlarında %20'ye varan oranda 

bulunan bir monoterpendir. Oral verildiğinde analjezik etkisi 3 saat 

sürebilmekte ve periferik etkileri opioidlere benzemekle beraber 

merkezi sinir sistemine etkisi gözlenmediği gibi aralıksız 5 gün 

kullanım ile tolerans gözlenmemiştir. (Seth 1976). Daha az myrcene 
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içeren Doğu Hint limon otu (Cymbopogon nardus) analjezik olarak 

daha az etkili bulunmuştur.(Boelens M 1994). Myrcene küçük 

miktarlarda olsa da Rosmarinus, Liquidambar, Juniperus communis, 

Rosa damascena, Zingiber ve Verbena gibi analjezik niteliklere sahip 

olduğu kabul edilen tüm geleneksel esans yağlarda bulunur. Son 

yapılan çalışmalarda mycene analjezik etkinliğinin TRPV1 üzerinden 

sağladığı gösterilmiştir (Jansen 2019).  

Nepeta caesarea bulunan bir lakton olan nepetalakton, fareler üzerinde 

morfin ile yapılan kontrollü, karşılaştırmalı bir çalışmada belirgin 

analjezik ve sedasyon özelliklerine sahip olduğu ve naloksen ile bloke 

olabildiği gösterilmiştir (Aydin 1998). Laktonun, "mu-opioid 

reseptörleri hariç spesifik opioid reseptör alt tipleri için özgüllük 

gösteren" yalnızca mekanik aljezik reseptörleri etkilediği ortaya 

çıkmıştır. Nepela caesarea'nın ana bileşeni (%92 ila %95) olduğu için 

4aα,7α,7aα-nepetalactone’un spesifik, opioid-reseptör-subtip agonistik 

aktiviteye sahip olduğu son ucuna varılmıştır. Nepeta cinsinin farklı 

türlerinin antinosiseptif ve antienflamatuar etkileriolduğu 

bilinmektedir. Nepeta cataria esans yağı üzerinde yapılan bir 

çalışmada, fare modelinde güçlü antinosiseptif ve anti-inflamatuar 

aktiviteden sorumlu olabilecek nepetalaktonun %79.27'sine sahip 

olduğu gösterilmiştir.(Ricci et al 2010) Nepeta sibthorpil'den elde 

edilen ekstrakt ve fraksiyonların anti-inflamatuar aktiviteye sahip 

olduğu bildirilmiştir (Miceli et al 2004). Ek olarak Nepetacrisca 

Willd'in analjezik ve antiinflamatuar etkileri bildirilmiştir (Ali et al 

2012)  
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Esans Yağlarda bulunan 1,8-sineol bileşiğinin RPM8/TRPA1 

aktivasyon oranını artırmada özellikle etkili olduğu görülmüştür.1,8-

sineol TRPM8’i eksprese ederken, TRPA1’de artışa yolaçmadığı, 

hattaTRPA1 aktivasyonunu doza bağımlı bir biçimde azalttığı 

gösterilmiştir.1,8-sineol, muhtemelen TRPA1'in inhibisyonu 

nedeniyle analjezik ve anti-inflamatuar etkilere sahip olan, insan 

TRPA1'in nadir bir doğal antagonistidir (Takaishi et al 2012). 1,8-

sineol (1,3,3-trimetil-2-oksabisiklo[2.2.2] oktan veya okaliptol), 

Rosmarinus, Eucalyptus gibi birçok bitki esansiyel yağında bulunan 

bir monoterpendir (Yadav 2017). 

1,8-sineol hipotansif bir ajan ve düz kas gevşetici olduğu kadar 

olfaktör lob alanlarındaki nöral ateşleme modülatörü olduğu da 

bildirilmiştir (Nikitin 2000 ve Lahlou 2002). 1,8-sineol içeren Alpinia 

zerumbet esans yağının solunmasının farelerde anksiyolitik etkili 

olduğu gösterilmiştir (Araújo 2009). Eucalyptusun uçucu yağları 

farelerde kaçınma oranını azalttığı da bulunmuştur (Umezu 2012). 

Yapılan çalışmalar 1,8-sineolün insanlarda da anksiyolitik etkiler 

gösterebileceğini göstermektedir (Ka 2014). 
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Tablo 1: Esans Yağların Analjezik Komponentleri 

 

Komponent 
Fonksiyonel 

grup 
Esans Yağı 

(–)-Carvone Keton Mentha spicata 

Menthol Alkol Mentha piperita 

β-

Caryophyllene 
Terpen Piper Nigrum 

Citronellal Aldehit Cymbopogon 

1,8-Cineole Oksit Eucalyptus globulus 

Geranial Aldehit Eucalyptus citriadora 

Eugenol Fenol Syzygium aromaticum 

Fenchone Keton Foenicullum Vulgare 

α-Pinene Terpen Foenicullum Vulgare 

(–)-Linalool Alkol Lavandula Angustifolia 

(+)-Limonene Terpen Citrus limonum 

β-Myrcene Terpen 
Ocimum basilicum  

Rosmarinus Officinalis 

Thymol Fenol Thymus vulgaris 

α-Terpineol Alkol Melaleuca viridiflora 

 

3.1 Antispazmotik etki ve esans yağ ilişkisi 

Spazm ve kramp, genellikle kasların istemsiz kasılmalarıdır ve 

vücudun kendini koruma girişimidir, ağrının nedeni veya sonucu 

olabilir. Esans yağdaki farklı esterlerin sayısı ne kadar fazla olursa, 

spazm önleyici etkinin o kadar büyük olduğu kabul edilmektedir. 

Chamaemelum nobile diğer tüm esans yağlardan daha fazla estere 

sahiptir ve analjezik olarak kullanılmaktadır. Lis-Balchin Anethum 

graveolens, Foeniculum vulgare, Liquidambar, Lavandula officinalis, 

chamaemelum nobile ve Salvia officinalisin "izole sıçan dokusunda 

sinir uyarımına seğirme tepkisini" azalttığını göstermiştir (Lis-Balchin 

1997). Bağırsak spazmı, yoğun bağırsak ağrısının bir nedeni 
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olabilmektedir. Irritable Barsak Sendromu için enterik kaplı nane yağı 

kapsülleri etkili bulunmuştur (Kline et al 2001 ve Merat 2010). 

 

Tablo2: Antispazmotik Etkili  Esans Yağları 

 

Genel Ad Botanik Ad 

Roma papatyası Chamaemelum nobile 

Petitgrain , turunç yaprağı Citrusamara 

Dereotu Anethum graveolens 

Ayıkulağı, Tüylü Adaçayı Salvia sclarea 

Rezene Foeniculum vulgare 

Frankincense – Ak günlük Boswellia carteri 

Lavanta Lavandula angustifolia 

Adaçayı Salvia officinalis 

 

4. İNFLAMASYON 

İnflamasyon immünolojik veya immünolojik olmayan herhangi bir 

zedeleyici uyarana karşı vücudun fizyolojik, özgül olmayan bir 

savunma yanıtıdır. Latince "yanmak" anlamına gelen yanıcı 

kelimesinden türetilmiştir. İnflamatuar süreç sırasında histamin, kinin, 

interlökinler ve prostaglandinler gibi mediatörler salınır.  

4.1 Anti inflamatuar esans yağlar 

Prostaglandin biyosentezinde hız sınırlayıcı enzim olan 

siklooksijenaz-2 (COX-2), inflamasyon ve dolaşım homeostazında 

anahtar rol oynamaktadır. Peroksizom proliferatörü ile aktive olan 

reseptörler (PPARs) COX-2 ekspresyonunun kontrolünde yer alırlar. 

COX-2 promotör aktivitesinin origanum vulgare, Syzygium 

aromaticum, Rosa damascena, Eucalyptus,  Foeniculum vulgare ve 
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Citrus bergamia’dan elde edilen karvakrol tarafından baskılanmaktadır 

(Hotta et al 2010).  

1,8-sineol, miyeloperoksidaz aktivitesini önemli ölçüde azaltarak ve 

glutatyon tükenmesine neden olarak, sıçanlarda kolon iltihabını 

azaltmaktadır (Santos F. 2004).  Eugenol, farelerde indüklenen dil 

ödemini azaltmaktadır (Dip et al 2004). Chainy ve arkadaşları (Chainy 

et al 2000) Pimpinella anisum, Cinnamomum camphora ve 

Foeniculum vulgare büyük miktarlarda bulunan anetolün 

antiinflamatuar etkisini tümör nekroz faktörü (TNF) ile indüklenen 

hücresel cevapları baskılayarak gösterdiğini bulmuşlardır. 

Esans yağlardaki bileşenler aynı zamanda hem topikal hem de oral 

ilaç etkisini arttırmak için kullanılmaktadır (Aggarwal et al. 2012). 

Örneğin Elettaria cardamomum, bir antiinflamatuar ilaç olan 

indometasinin emilimini arttırmaktadır (Huang 1999). Rossi ve 

arkadaşlarının (Rossi 1988) sıçanlar üzerinde yaptıkları 

karşılaştırmalı, kontrollü bir çalışmada 3 esansiyel papatya yağı ile 

kontrol grubu olarak da indometasin karşılaştırılmıştır. Beyaz başlı, 

çift çiçekli papatya çiçekleri, sarıçiçekli çeşitten daha fazla 

antiinflamatuar etki göstermekle beraber, Anthemis Nobilis üç 

esansiyel yağı da etkili anti-inflamatuar etki göstermiştir. Jakovlev ve 

arkadaşları (Jakovlev et al. 1979). Matricaria Recutita anti-inflamatuar 

etkisini bisabolol ve bisabolol oksitlere atfedilebileceğini öne 

sürmüştür.  
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Esans yağlar deri yoluyla emilebildiği için (Hongratanaworakit ve 

Buchbauer 2007) topikal inflamasyonun olduğu yerlerde esans yağlar 

da topikal olarak uygulanmalıdır. Tubaro ve arkadaşları da (Tubaro 

1984) Alman papatyasının topikal olarak farelerin kulaklarına 

uygulandığında, kontrol grubundaki hidrokortizonun yarısı gücünde 

antiinflamatuar etki gösterdiğini bulmuştur. 

Artritik ağrı gibi ısının yardımcı olabileceği ağrılarda ise Piper 

nigrum, Syzygium aromaticum veya Zingiber officinale gibi tahriş 

edici etkileri olan esans yağlar faydalı olabilir. Soğutmanın ağrıyı 

hafifletmeye yardımcı olduğu durumlarda karışıma Mentha piperita 

eklenebilir. Kraemer ve arkadaşları (Kraemer al. 2005) asetillenmiş 

yağ asidi topikal kremine mentol eklenmesinin artritli kişilerde 

fonksiyonel performansı iyileştirdiğini bulmuştur. Araştırmacıların 

(Hesslink et al. 2002) topikal uygulanan kremlerin osteoartrit 

tedavisinde non-steroid anti-inflamatuar ilaçlara alternatif olabileceği 

sonucuna varmaları ile popüler olmuştur. Benzer şekilde Piper 

nigrum, Syzygium aromaticum veya Zingibe rofficinale, metil salisilat 

ve Cinnamomum camphora içeren yağların da topikal olarak yararlı 

etkisi olabilmektedir. Ancak ciltte seyreltilmemiş fenol bakımından 

zengin esans yağlar kullanılmaması gerektiği unutulmamalıdır. 

5. ESANS YAĞLARIN KULLANIM ŞEKİLLERİ 

 

Esans yağları bir çok farklı şekilde kullanılmaktadır.  
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5.1  İnhalasyon 

Ağrı için esans yağların solunmasıyla ilişkili faydalara katkıda 

bulunan iki faktör şunlardır: 

1. Esans kimyasalların karmaşık bir karışımı, beyindeki “zevk 

hafıza bölgelerine” ulaşır. Bunlar, subkortikal bölgede 

çekirdek akumbens ve ventral pallidum ve kortikal bölgede 

orbitofrontal korteks ve anterior singüle korteksi içerir. 

2.  Esans yağdaki (bilinen veya bilinemeyen) belirli analjezik 

bileşenler, beyindeki reseptör bölgelerindeki dopamin, 

serotonin ve noradrenalin nörotransmiterlerini etkiler. 

Örneğin, Citrus bergamia esansiyel yağı nörotransmiterlerin 

sinaptik plastisitesini etkileyebilir (Bagetta et al. 2010). 

Bununla birlikte, çoğu esans yağın sadece ağrı algısını 

etkilediği düşünülmektedir (Gedney et al 2004). Mekanizma 

ne olursa olsun, solunan esans yağlar ağrı algısını etkiliyor 

gibi görünmektedir. 

5.2. Topikal Kullanım 

Ağrı için esans yağların topikal kullanımı ile ilişkili faktörler 

özetleneck olursa; 

1. Eucalyptus içerisindeki 1,8-sineol gibi bazı bileşenler ısıtıcı 

etki göstermekte (Liapi et al. 2007) iken Mentha içindeki 

mentol gibi bazı bileşenler soğutucu etki göstermektedir 

(Kraemer et al. 2005). 
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2. Lavandula içerisindeki linalil asetat gibi bazı bileşenler 

antispazmodik etkiye (Koto et al 2006), Alman 

papatyasındaki seskiterpen chamazulen gibi bazı bileşenler 

ise anti-inflamatuar etkiye (Ramadan et al 2006) sahiptir.  

3. Cymbopogon içindeki sitronellal gibi bazı bileşenlerin 

topikal analjezik etkisi vardır (Quintans-Júnior et al 2011). 

Lavandula angustifolia ve iki ana bileşeni olan linalil asetat 

ve linalool, lokal anestezik aktivitesi (Ghelardini et al. 1999) 

mevcuttur. 

4.  Dokunmanın derideki duyusal liflerle etkileşimi, yansıyan 

ağrının iletimini etkiler (Schmelz M. 2011).  

5. Sıcak bir banyonun veya sürtünmenin cilt üzerinde olumlu 

bir rubefacient etkisi vardır. 

İran'da yapılan bir çalışmada (Sheikhan et al 2012), epizyotomiyi 

takiben lavandula yağının kullanımı perine rahatsızlığını azaltmıştır. 

Ancak epizyotomi sonrası chamomil özü kullanımı perineal 

rahatsızlığı azaltmamıştır (Pazandeh et al 2008).  

Esans yağlar kullanılarak yapılan masaj, kronik ağrı algısını 

azaltmanın popüler bir yoludur. Bakımevlerinde ağrı ve sedasyon 

üzerinde (Soden et al 2004 ve Chang S. 2008) etkili bulunmuştur. 

Ayrıca dismenore semptomları (Han et al 2006, Ou et al 2012) veya 

kas ağrısı (Kraft ve Uehleke 2005) üzerine etkilerini inceleyen 

çalışmalarda da etkileri gösterilmiştir. Ko ve ark. (Ko et al. 2007) 

fibromiyaljili 153 hasta üzerinde topikal olarak uygulanan aloe vera, 

camphora, eucalyptus, menthas, rosmarinus, citrus içeren esans 
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yağların bir karışımının plasebo kontrollü bir çalışmasında VAS gece 

ağrısı derecesi (P = 0.018), Jamar kavrama gücü (P < 0.001) , 

trigeminal uyarılmış potansiyellerin sayısı (TePs; P < 0.001), ortalama 

TeP ağrı eşiği (P < 0.001) ve Lanier ölçeği (P = 0.001) iyileşme 

göstermiştir. 

5.3. Oral Kullanım 

İki bin yıl önce bile ağrıyı hafifletmek için Salix ve bitkileri 

kullanılmıştır (Lewis et al 1977). Bütün esans yağlar, ağızdan 

alındığında belirli alanlarda analjezik etkilere de sahip olabilmektedir. 

Zingibe rofficinale bileşeni gingerdion (Lee et al. 2012) ve enterik 

kaplı kapsüller içerisinde nane yağı örnek verilebilir (Shavakhi et al 

2012, Merat et al. 2010). 

Ocimum selloi’nin 2, 20 ve 200 mg/kg oral olarak farelerde analjezik 

özelliklere sahip olduğu bulunmuştur (Franca et al. 2008). İçerisinde 

%55,3'e kadar metil-chavikol (estragol) içermektedir. Ocimum 

basilicumun prostaglandin ve prostasiklin inhibisyonu ile ilgili 

periferik ve merkezi analjezik etkilerin yanı sıra opioid reseptörleri ile 

etkileşimi olduğu gösterilmiştir (Vanancio et al. 2011). Ocimum 

gratissiumum da öjenol ve mrycen aktif bileşenleri ile farelerde 

analjezik etkili bulunmuştur (Paula-Freire et al 2012). Rosmarinus 

(Paula-Freire et al. 2012, Takaki et al. 2008, Martinez et al. 2009, 

Su et al. 2012), Mentha (Perez-Raya et al. 1990), Salvia Officinalis 

(Peana A et al. 2006), Commiphora Molmol (Dolara et al. 2000), 

Lavandula Angustifolia (Ghelardini et al. 1999), Chamomelum Nobile 
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(Wilkinson, 1995) yapılan çalışmalarda analjezik etkili 

bulunmuşlardır. 

Tablo 3: Kronik ağrı için uygun esans yağlar ve uygulama yolları 

Genel Ad Botanik Ad Uygulama Yolu 

Karabiber  Pipernigrum Topikal 

Karanfil  Syzygium aromaticum Topikal 

Ak Günlük- 

(Frankincence) 

Boswelliacarteri Topikal, inhalasyon 

Zencefil Zingiber officinale Topikal, oral kapsül 

Ardıç  Juniperus communis Topikal 

Lavanta Lavandula angustifolia Topikal,inhalasyon, 

oral kapsül 

Lavanta Lavandula alatifolia Topikal 

Limonotu Cymbopogon citrates Topikal, inhalasyon 

Mercanköşk Origanummajorana Topikal, inhalasyon 

Myrrh- mür Commiphora molmol Topikal 

Tıbbi nane Mentha piperita Topikal, oral kapsül 

Gül Rosa damascena Topikal 

Biberiye Rosmarinusofficinalis Topikal, inhalasyon 

Limon otu-Melisa Aloysiatriphylla Topikal, inhalasyon 

Ylangylang Canangaodorata inhalasyon 

Cymbopogon aldehit içeriği nedeniyle hassas ciltlerde aşırı 

kullanımdan kaçınılmalıdır. 

Rosmarinus uyarıcı etkilidir; hipertansiyon ve epilepsilerde sürekli 

kullanımdan kaçınılmalıdır. 

Zingiber esans yağında gingerol analjezik etkilidir. 

Syzygium aromaticum yağı fenolik içeriği nedeniyle aşırı kullanımda 

cildi tahriş edebileceği unutulmamalıdır. Antikoagülan tedavi alan 

hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. 
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Tablo 4: Çocuklarda uygulanabilecek esans yağlar 

Genel Ad Botanik Ad Uygulama Yolu 

Roma papatyası Chamaemelumnobile  Topikal, inhalasyon 

Geranium  Pelargoniumgraveolens Topikal, inhalasyon 

Mandalina Citrusreticulata Topikal, inhalasyon 

Neroli  Citrusauranthium Topikal, inhalasyon 

Palmarosa  Cymbopogon martini Topikal, inhalasyon 

Sandal Ağacı Santalumalbum Topikal, inhalasyon 

 

6. ANKSİYETE VE SEDASYON 

Anksiyete tedavisi için lavandula çok tercih edilmekle beraber 

literatürde tartışmalı sonuçlar bulunmaktadır. Şüpheli sonuçların çok 

olası bir nedeni esans yağ olarak kullanılan tür olabilir. Klinik esans 

yağb tedavisinde çeşitli lavanta türleri kullanılmaktadır. Lavandula 

angustifolia, Lavandula stoechas veya intermedia gibi lavanta çeşitleri 

arasında kimyasal bileşimler önemli ölçüde farklılık 

gösterebileceğinden etkinlik değerlendirilirken dikkate alınmalıdır.  

Lavandula esansının ana bileşikleri linalool ve linalil asetat,  hem 

hayvanlarda hem de insanlarda doza bağlı sedatif etki göstermişlerdir. 

Koklama yoluyla alınan esans yağları ile elektroensefalograf  (EEG)  

kullanılarak yapılan araştırmalarda,  a-dalgalarının baskınlığı 

sedasyonu; b-dalgalarının baskınlığı ise stimülasyonu göstermektedir. 

Lavandula, Arbutus andrachne, malus esansları a-dalgaların çokluğu 

ile sedatif etkiye işaret ederken, jasminum esansı b-dalga aktivitesini 

arttırarak stimülasyona yol açmaktadır. Sağlıklı deneklerle yapılan bir 



211 | ESANS/ AROMATİK YAĞLARIN SAĞLIK ALANINDA KULLANIMI 

 

deneyde R-(-)-linalool ile rasemik-linalool sedatif etki gösterirken; 

Coriandrum sativum esansında bulunan S-(+)-linalool stimülasyona 

neden olmuştur (Sugawara et al. 1998). Ayrıca linalool siklik 

adenosinmonofosfat (cAMP) aktivitesinin modülasyonu yoluyla 

GABA(A) bağlayıcı reseptörünü inhibe etmektedir (Schuwald et al. 

2013).  Linalol’ün sedatif ve hipnotik,  lokal anestezik etkileri insan 

ve hayvan deneylerinde gösterilmiştir (Re et al. 2000, Schultz et al. 

1997, Silva-Brum et al. 2001).  

Braden ve ark. (R. Braden et al 2009) farklı tipte cerrahi geçiren 150 

yetişkin hastayı kontrol (standart bakım), deneysel (standart bakım + 

Lavandula hybrida) veya sham (standart bakım + jojoba yağı) 

gruplarına ayırmış ve Lavandun grubunun ameliyathaneye transfer 

sırasında önemli ölçüde daha düşük anksiyete gösterdiğini 

saptamışlardır. Benzer sonuçlar oksijen maskesine sürülen Lavandula 

augustifolia yağının solunmasından sonra ameliyat öncesi bölgedeki 

iğne girişindeki stres ve ağrı düzeyini değerlendirildiğinde de elde 

edilmiştir (Kim et al. 2011). 

Woelk ve Schlafke (Woelk & Schläfke. 2010) 6 haftalık 

çalışmalarında, kapsül içinde lavanta yağının oral kullanımının, 

anksiyetesi olan yetişkinlerde lorazepam kadar etkili ve güvenli 

olduğunu göstermiştir. Citrussinensis'in anksiyolitik etkinliği de dental 

girişimler sırasında gösterilmiştir (J.Lehrner et al. 2005,  M. 

Jafarzadeh et al. 2013, T.C.Goes et al. 2012). 
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Hongratanaworakit (T. Hongratanaworakit, 2009) tarafından yapılan 

bir çalışmada olfaktör stimülasyonu önlemek için gönüllülere solunum 

maskeleri takılarak Rosa damascena transdermal uygulandıktan sonra 

kan basıncı, solunum hızı, kan oksijen doygunluğu, nabız hızı ve cilt 

sıcaklığı gibi otonomik parametreler bakılmıştır. Plasebo ile 

karşılaştırıldığında, rosa grubundaki deneklerde hem otonom 

parametrelerde azalma gözlenmiş, hem de denekler kendilerini 

emosyonel olarak daha sakin, daha rahat ve daha az uyanık olarak 

değerlendirmişlerdir.  

SONUÇ  

Esans yağların etki mekanizmalarını inceleyen çalışmalar halen 

başlangıç aşamasındadır. Esans yağlarına maruz kalma ile ortaya 

çıkan ince metabolik değişikliklerin biyolojik sistem içindeki 

etkileşimlerini inceleyen metabolomik yaklaşımın ilerlemesi ile esans 

yağları tıpta gerçek yerini bulacaktır.  
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AROMATERAPİ NEDİR? 

Aromaterapi, bitkilerin tamamen organik olan yaprağı, kökü ve 

çiçeğinden damıtma yani distilasyon tekniği ile çok yoğun olarak elde 

edilen uçucu yağ özlerini kullanarak hastalıkları önlemek veya 

oluşmuş hastalıklarda vücudun bağışıklığını güçlendirerek kendi 

savunma sistemini desteklemek için kullanılan bir tekniktir 

(Buchbauer ve ark., 1993). Aromaterapi yeni bir konsept gibi algılansa 

da çok eski çağlarda, tıp biliminin kurucuları tarafından keşfedilmiş ve 

literatüre geçirilmiş oldukça eski bir tıbbi yöntemdir. Aromaterapi, 

kullanılan uçucu yağ veya yağ karışımına göre çok çeşitli fiziksel ve 

ruhsal faydalar sağlar. Aromaterapide kullanılan uçucu yağlar; 

İngiltere Sosyal Güvenlik Kurumu NHS, Aromaterapi klavuzunda 

şöyle tanımlamıştır. 

Aromaterapi: konsantre olarak bitkilerden distilasyon ile elde edilmiş 

uçucu yağların, farklı yöntemlerle (masaj, inhalasyon, suya ekleyerek 

banyo şeklinde vs) vücuda uygulanmasıdır. Uçucu yağların kimyasal 

yapıları, Farmakolojik olarak işe yarar fakat bununla birlikte holistik 

veya destek\tamamlayıcı tedavi olarak da değerlendirilir. Uçucu 

yağlardaki kokulu bitki bileşenlerinin Çalışma şekli, kimyasal aktif 

bileşenlerin farklı kombinasyonlarıyla ilaç gibi etki etmesiyle 

olmaktadır evet ama aromaterapinin uygulama şekli ne olursa olsun 

kokulu bileşenlerinden dolayı Koku soğancığı limbik sistemde olduğu 

için, bu kokulu aktif bileşenler duygu durumu iyileştirmeye destek 

olur (Buckle, 2015). Bu sebeple Holistik yani bütünleyici tedavi 

olarak da değerlendirilirler. 
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UÇUCU YAĞ ÖZLERİ (UYÖ)=  TERPENOİD 

BİLEŞENLER 

1)TERAPÖTİK DEĞERDE OLAN YAĞLAR 

* Tıbbi etkileri ve tedavi değeri olan aktif bileşenlere sahip, modern 

tıbba tamamlayıcı özellikleri ile destek veren, içlerinde yapay 

kimyasallar içermeyen sadece doğanın bitkiye verdiği bileşenleri 

sayesinde iyileştirici özelliklere sahip yağlardır. 

* Uçucudurlar, bir mendile damlatılınca üzerinden biraz zaman 

geçince tamamen uçarlar mendilde iz bile bırakmazlar (koyu renkli 

reçinemsi olanlar hariç=bergamot, vetiver, mür vs). 

* Etkin madde içerirler, bu etkin maddeleri TERPENOİDLER veya 

aktif bileşenler (çiçeğe, bitkiye kokusunu aromasını veren özel 

yapıdaki terpenik molekülleri) diye adlandırılır. Bu aktif TERPENİK 

bileşenler fenol, aldehit, keton, terpen, seskitepen,-OH( monoterpen 

alkol monoterpen hidrokarbon) yapılardır. Uçucu Yağ Özünü elde 

ettiğimiz bitki  bu aktif bileşenlerin bazen hepsine bazen birkaçına  

sahip olabilir. Örneğin; Geraniol, Linalol, Timol, Euginol vs yüzlerce 

aktif bileşen içeren Gül UYÖ gibi. 

* Haricen, cilde sürme, yıkama, ovma, masaj şeklinde uygulanan 

* Dahilen (doktor ve uzman aromaterapist, eczacı gözetiminde) 

* Inhalasyon, direkt koklama, hava yayıcılarda ortamı havalandırma 

(Buckle, 2015) 
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Banyo veya ayak banyosu 

Kompres uygulama şeklinde uygulanan Uçucu yağlar çok yoğun 

oldukları için sabit yağlarla (susam yağı, sarı kantaron yağı, kayısı 

yağı, üzüm çekirdeği yağı gibi sabit yağlarla ki bunlar yukarıdaki 

şemada da görüldüğü üzere bitkinin PRİMER metabolitleri dir) 

seyreltilerek ve mutlaka bu seyreltme dozu konunun profesyöneli veya 

konuya hakim uzman eczacı tarafından hazırlanarak uygulanması 

gereken karışımlardır (Buckle, 2015). 

2) PARFUM YAPIMINDA KULLANILAN UYÖ 

*Sadece kokusu (aroması)ndan yararlanılan, esansı için kullanılan 

yağlardır. Tıbbi veya iyi edici bileşenleri taşımazlar. Uçucu yağlar 

damıtma (distilasyon) yöntemi ile elde edilirler.1.birinci distilasyon 

ürünü çok kıymetlidir ve terapötik olan yağ özüdür. 2., 3., 4. 

distilasyon sonucu elde edilen yağ özleri giderek azalan aktif 

bileşenler içerir..sonuncu distilasyonlara çiçeğe veya bitkiye kokusunu 

veren  temel aktif bileşen çok çok az  kalır. genelde tedavi özellikleri 

göstermez..ama koku veren aroması durur. 1. distilasyonla elde edilen 

terapötik yağ özü bitkinin veya çiçeğin bildiğimiz kokusundan çok 

çok yoğun ve keskin olur ve bitkinin farklı kemotiplerine göre hem 

kokusu değişiklik gösterir hem etkinliği etki ettiği yerler değişir 

(Orchard ve Van Vuuren, 2019). Mesela Tıbbi Lavanta Lavandula 

angustifoia kendi içinde bile ayrılıklar gösterir Türkiye de 

üretilenlerde Linalil asetat düşük çıkar ve kafuru Fransadan gelenden 

fazla olduğu için farklı kokar. 39 farklı lavanta türü vardır ki bu bizim 
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bildiğimiz , bazı lavanta türleri daha limonsu bazıları daha adaçayı 

gibi kokar hatta bir türü varki kafur ve odunsu kokar onun adı da 

Lavandula dentata dır En yaygın bilinen 39 çeşit lavanta türü içinden 

bizler en zararsız olanı yani Kafur içermeyeni, yanıkta en başarılı 

olanı yani Linalil asetatı yüksek olanı tecih ederiz. Çünkü Tıbbi 

Aromaterapide amacımız zarar vermeden fayda sağlamaktır.  

Lavandula angustifolia kullanırız ama onun da kafur oranının %1 den 

az olmasına bakarız ki bebeklerin olduğu ortamda kullanılınca veya 

astımlı kişiler uyku için koklayınca öksürme yapmasın. 

Sahte, tağşiş edilmiş (yani herhangi bir ucuz yağın içine lavanta esansı 

damlatılmış ), hiçbir tedavi özelliği taşımayan yağı size kimsenin 

satamaması için çok önemli bir özellik. Yani aldığınız ve cildinize 

sürüp cilt kuruluğundan kurtulmak istediğiniz yağ: uçucu yağ mı, 

yoksa esans damlatılmış hiçbir kıymeti olmayan bir yağ mı olduğunu 

anlamınız için iki kriteriniz var. Bunlar: 1) uçucu mu! 2) kokusu çok 

keskin ve çok çok yoğun mu? (sanki otumsu) 

Bazen bu ayırt etme daha kolay olur, mesela papatyada :Matricaria 

chamomille (tıbbi papatya) alman papatyası uçucu yağı mavi!!! dir. 

Chamomille nobile (roman papatyası) bildiğimiz, her yerde 

gördüğümüz, yağına da ucuz sahip olabileceğimiz papatya. 
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TIBBİ AROMATERAPİ 

TERAPÖTİK DEĞERDE YAĞLAR İLE YAPILAN 

AROMATERAPİ 

Aromaterapi; bitki özlerinden elde edilen uçucu yağların yine 

bitkilerin tohumlarından soğuk sıkım yöntemi ile elde edilen 

yağlarının birbirine karıştırılması ile elde edilen çok özel 

karışımlardan faydalanılarak yapılan terapilere denir (Orchard ve Van 

Vuuren, 2019). Bir nevi koku ile terapi diyebiliriz. Çünkü uçucu 

yağlar çok yoğun kokulu yağlardır. Aromaterapide kullandığımız 

uçucu yağları farklı yöntemlerle vücuda uygularız. Fakat hangi 

yöntemle uygularsak uygulayalım illa ki bu kokulu yağlardan yayılan 

koku moleküllerini koklarız. Bu sebeple bu terapi türlerinin tamamına 

aromaterapi denilmektedir. Yani koku ile terapi, diğer ismi olfaktör 

terapi. Mekanizma ise; olfaktör soğan=koku soğancığı (Buckle, 2015). 

Şekil1. Bilimsel aromaterapinin fizyolojik etkileri 



ESANS/ AROMATİK YAĞLARIN SAĞLIK ALANINDA KULLANIMI | 228 

 

Koku soğancığı burnumuzun en iç ve üst noktasında limbik sistem 

denen merkezimizin hemen önünde konumlanmıştır (Şekil 1).  Şekilde 

görüldüğü gibi koku sinirleri ve reseptörleri koku moleküllerini alır ve 

beyne iletir. Beynin de reseptörlerden algılanan nöronlar, hisselere 

dönüşürler. Kokladığımız moleküle karşı duygusal tepkiler oluşur 

(Buckle, 2015). 

KOKU HAFIZASI 

Mesela yeni fırından çıkmış ekmek kokusu limbik sisteme 

iletildiğinde acıkma hissi uyandırır. Açlığımızı hatırlarız veya aç 

değilsek bile yemek yeme arzumuz harekete geçer. Peki bu esnada ne 

olmuş olabilir. Taze ekmek kokusundaki koku molekülleri 

burnumuzdaki olfaktör reseptörler tarafından algılandı ve tanındı. 

Bizler kokuları anne karnında öğrenmeye başlarız. İlk öğrendiğimiz 

koku plasenta kokusudur. Bu kokuyu limbik sistemde bulunan 

amigdala yani ilkel beynimiz öğrenir ve yedekler. Doğduğumuzda 

anne göğsünden salgulanan ilk sütün kokusu da aynıdır. Anne 

karnında öğrendiğimiz kokuyu duyar duymaz 10dklık hayatımızın ilk 

duygusal tepkisini veririz. Tanıdığımız kokuyu arama ve bulmaya 

çalışmadır bu duygusal tepki. Bebek doğar doğmaz annenin 

göğsünden salgılanan kolostrumun kokusunu tanır ve ona doğru 

yönelir. Hepimiz bu mücizevi olaya anne kokusu deriz ve o koku 

bebek ile anne arasındaki en güçlü kimyasal bağdır. Belki kokuların 

duygularımıza olan etkisini de en iyi bu örnek anlatabilir.  
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Şekil 2. Aromaterapide çalışma prensibi 

Aromaterapide kokular ile terapi sağlanır. Limbik sistem yani duygu 

merkezindeki hipotalamus, hipokampus, hipofiz bezi yolakları ile 

ilerleyen koku moleküllerinin uyardığı nöronlar bizi önce seratonin 

salgılamamızı dengeleyerek daha keyifli hissettirebiliyor. Sonra 

dopamin salgılarımız kontrol altında tutarak hayattan almamız 

gereken haz ve tadı yönetiyorlar. Fakat her şeyden önce kokuları bize 

öğretiyor. Hayatımız boyunca on binlerce kokuyu öğreniyoruz. 

Öğrendiğimiz kokuları amigdalada yedekliyoruz ve beynimiz bu 

kokuları gruplara ayırıyor (Bechara ve ark., 1995). Sonra her 

kokladığımız yeni bir koku molekülünü bu ayırdığı gruplardan birisine 

yerleştiriyor. Örnek; lavanta kokusunu veren linalol adlı 

monoterpenalkol karakteristik ve baskındır. Limon kokusunu veren 

citronellol de bir monoterpen alkoldür ve çok karakteristik bir 
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kokudur. Nane kokusunu veren mentol adlı monoterpen alkol de aynı 

şekilde baskın ve karakteristiktir. Bu üç kokulu molekül beynimizde 

çok hızlı öğrenilip koku hafızasına yerleşiyor. Arada kalan koku 

moleküllerinden birisini bu kadar yüksek değil de eş bağımlı bir bitki 

çiçek kokladığımızda bu üst gruplara yerleştirmeye çalışıyor 

beynimiz.  

 

Şekil 3. Koklamanın psikolojiye etkileri 

Mesela adaçayı, özellikle miskadaçayı kokladığımızda hem linalol ve 

citronellol içeriyor. Sanki lavanta gibi de kokuyor ve limonu da 

andırıyor. Arada taze ve nanemsi bir koku da var diye tanımlıyoruz. 

İşte bize bu tanımları koku hafızamız yaptırıyor. Çünkü aynı anda 

hipokampüs amigdalaya bu koku moleküllerini iletti ve zaten bizde 

yeni belli olan hafıza da yedekli kısacası öğrenilmiş olan bu koku 

molekülleri saklanmış oldukları yerden çıkıyor ve yeni gelen 

arkadaşlarını karşılıyor. Her karşılamada biz lavantaya da benziyor 

limonu da andırıyor gibi duygusal tepkiler veriyoruz. Bazen 
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yedeklediğimiz kokuları öğrenirken çok spesifik, travmatik ve öforik 

veya çok sevinçli olaylar esnasında öğrenebiliyoruz.  

Mesela geraniol, güle kokusunu veren bir monoterpendir. Biz eğer gül 

kokusunu bir cenaze mevlüdünde ilk defa kokladıysak -yaş hiç fark 

etmez- yıllar sonra geraniol içerek, şöyle ki hatırı sayılan geraniol 

içeren her şey bize o anı hatırlatır. Çünkü kokladığımız geraniol belli 

bir dozda ise mesela ıtır, palmarosa ve gül parfümlerinde 

karşılaştığımız geraniol amigdalada yedeklenen geraniol ile karşılığını 

bulunca bizi, o kokuyla ilk karşılaştığımız ana götürür. O 

öğrendiğimiz an keyifli bir olay yaşamış isek, tekrar geraniol ile 

karşılaştığımızda keyifleniriz. Fakat o gün tam tersi travmatik bir olay 

yaşamış isek maalesef o koku molekülü bize iyi gelmek yerine 

keyfimizi kaçırır. İşte tam da bu yüzden farkında olmadan bazı 

kokulardan neredeyse nefret ederiz. Çünkü o koku parfüm, çiçek 

ve/veya bitkideki bir spesifik koku moleküldür aslında beynimizde 

karşılığını bulan. Biz unutmuş olsak bile anıları koku hafızası yolu ile 

tekrar açığa çıkarlar (Herz ve Cupchik, 1995). 

Bu sebeple her koku herkese iyi gelmez. Özellikle de öğrenilmiş 

kokular. Türkiye de ilk aromaterapiyi uygulamaya başladığımda en 

pahalı uçucu yağlardan olan gül yağı ile hiç iyi sonuçlar alamadım. On 

kişiye gül yağı ile karışım yaptıysam sekizi negatif dönüş ile geldi. 

Lavanta da bu oran biraz daha iyimser oldu. Her on kişiden altısı 

faydalandı, 4 ü çok kötü oldum dedi. Sebeplerine baktık, nasıl 

hissettiklerini sorduğumuzda mutsuz oldum dediler ve hepsinin bir 

hikâyesi vardı. Ölüm, kayıp, gül suyu, cenaze, cenaze mevlidi gibi, ve 
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Türkiye için gül yağının aromaterapide Tıbbi uygulamalarda formüle 

koyamadık. Kaldı ki gerçek gül yağının bir tek damlası 30TL. Bu 

kadar yüksek fiyatta 10 damla koysak sadece gül yağı ile  bile, fiyat 

300 TL’yi geçebiliyor. Bu kadar yüksek fiyat ile terapi olan kişi, pek 

tabii ki travmaları geri çağırmayı değil, bilakis silmeyi, tamamen 

unutup özgürleşmeyi arzu edecektir.  

Türkiye ‘de genel kullanımı olmayan, Türk halkının çok tanımadığı, 

geleneksel olarak ortamında bulunmadığı, fakat çok başarılı, çok 

spesifik iyileştirme gücü olan, hatta amigdalada yedeklenmiş 

travmaları da silebilen, duygusal ve mental temizlik yani arınma 

yapabilen, koku moleküllerini araştırdım ve Türkiye ile tanıştırdım. 

Bunlardan biri Elemi, bir diğeri aslında biraz biliniyordu bu da 

Frankincense. Çünkü bu kokulu reçinelerdeki spesifik iyi edici koku 

moleküllerinin bizde kültürel olarak pek karşılığı yok. Yani 

hafızamızda, bir travma ile yedeklemiş olmamız pek olası değil ve 

kokladığımızda, bu molekülleri beynimizde karşılayacak başka 

moleküller yok. Aromaterapi ile madem ki iyileşme istiyordum 

madem ki tüm travmalardan arınmak, arındırmak istiyordum öyleyse 

yeni sayfalar, yeni öğretiler ve yepyeni kokular ile terapi gerekiyordu.  

İşte böyle başladı yağın sanatı (art de huile) ve yüz binlerin hayatında 

yeni sayfalar açıldı. Bazen farkında olarak, bazen farkında olmayarak 

bu yağlar mucize gibi dedi kullananlar. Çünkü mucize beynimizde. 

Hareket halinde olan, nörotransimiterlerin (iletici nöronlar) doğru 

merkezi, doğru zamanda, doğru dozda iletilmesi ile oluşur. Amigdala 

da bu yeni mucize kokular artık iyilik verici olarak yerleşti, 
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yedeklendi, öğrenildi. Aylar yıllar sonra da kişi bu moleküllerle 

karşılaştığında, ilk karşılama molekülü olan pinen ve elemol şifayı 

anımsatacak, iyileştiği ve iyi hissettiği günleri hatırlayacak. 

-Aaa ben bu kokuyu hatırlıyorum, bir eczacı benim için bir karışım 

yapmıştı, o yara hemen iyileşmişti, onun kokusu bu diyecek. Bu gün 

size sadece cildinizde yaranızı, aknenizi veya ayağınızdaki mantarları 

iyileştirdik gibi gözükebilir, ama aslında amigdala yani ilkel beyne iyi 

olmayı yedekledik. İçindeki kokular ile öğrendiğiniz koku hafızanızda 

yedeklediğiniz kokular, mutlaka hayatınızın farklı aşamalarına, 

tekrarından önce iyiliği hatırlatacak. Bu sebeple, aromaterapi tekrar 

edildiğinde hep başarı sağlayan çok özel bir terapi tekniğidir. 

İyilik için önce kötü olandan arınmak gerekir. Kötü duygu, kötü hırs, 

kötü anı, kötü ruh, bunlardan arınalım ki ruh huzura ersin sonra da 

zihin iyileşsin. Zihin iyileşince, gönderdiği nörotransmiterler  bedeni 

de iyi etsin. Ruh- Zihin – Beden yani Psiko- Nöro- İmmünoloji. 

 

Şekil 4. Psiko-Nöro immunoloji 
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Aromaterapinin hedefindeki doğru koku molekülü doğru duyguları 

uyandırır . geraniol hipofiz bezinde gaba agonistidir. Citronellol 

serotonin salgısını arttırır. Linalol gaba agonistidir seratonin artışı 

yapar gibi. Gaba (gama amino bitürik asit ) artınca sinir ve kan ile 

çalışır. Serotonin salgısı artınca daha keyifli ve mutlu hissederiz. Bu 

anlık iyilik hali koklar koklamaz oluşur fakat aromaterapi aslında daha 

yeni başlar. Kokladıktan sonra bu doğal moleküller, beyinde emilir. 

Sonra ilkel beyinde yedeklenir, sonra da vücudun farklı bölgelerine 

ulaşan sinirlere iletilir. GABA- asetilkolin gibi nörotransmiterle -

İBNİSİNA RESİM VE SÖZÜ) beyinden (hipofizden) vagus siniri ile 

barsaklarsa iletilir ve immünite uyarılır. Psiko-Nöro-İmmünoloji 

aromaterapi ile böyle başlar. Psikolojimiz izin vermez ise beynimiz ve 

bedenimiz iyi olmaz. Bin yıl önce o büyük hekim, simyacı, alim İbni 

Sina’nın da dediği gibi öfke bağırsaklar? 

Siz belki aromaterapiyi özellikle tıbbi aromaterapiyi fiziksel 

bedeninizde bir akne bir leke bir ağrı için kullandınız ama koku 

molekülleri öncelikle ruhta iyileşmeler yapmaya başladı ve yavaş 

yavaş zihin iyileşti en sonunda beden aslında. Bu sebeple bazı 

kişilerde aynı formülle iki haftada iyileşme olur bazı kişilerde 4 ay 

sürer ve o kişi alıştığı tedavilerle kıyaslayarak “Neden bende bu kadar 

uzun sürdü” diye sitem eder. Bilmez ki (ya da bilir de) yarası çok 

başka yerlerde ve iyileşme çok derinden başladı. Kişi bunu 

anlayamadan hiç işe yaramadığını düşünebilir ve terapiyi yarım 

bırakabilir. Hâlbuki yapılması gereken nedir bilir misiniz? Kokular ile 

kendisine biraz daha destek olması gerekmektedir. Bu durumda kişiye 
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bir stres koklama verip sık sık koklamasını istemeliyiz. “Ne 

sağlayacak hepsi para tuzağı…” der ve gider. Çünkü gerçek şifayı 

aramıyordur ve şifa onu hak etmeyene gelmez. Hak eden ise 

aromaterapi ile mutlaka onu bulacaktır. Bütün vücudu sedef olmuş bir 

çocuğun babası “kesin çözüm mü bu yağlar biz her şeyi denedik” 

yıllardır gitmediğimiz, yapmadığımız kalmadı.” Dedi. Fakat biz 

babayı iyileştirmezsek çocuğa hiçbir şey yapmazdık. Baba bu 

düşüncemize çok kızdı belki alındı. “Biz baba bütün bunları kabul 

etmiyorsa hiçbir karışım yapmayalım.” dedim. Sonuç olarak baba 

koklama tedavimizi kabul etti. Bütün vücudu sedef olan çocuk şimdi 

misler gibi. Doğru koku molekülleri doğru duyguları uyarır. İyileşme 

ancak o zaman başlar. Doğru duygular çok unutulmuş, çok derinde 

kalmış ise iyileşme daha geç olur. Bu yağların suçu değildir. Sadece 

biraz daha koklama takviyesi ve kişiye destek gerekir. 

AROMATERAPİ’DE BİTKİ 

A)Bitkinin Birincil (Primer) metabolitlerinden Yağlar ( Yağ asitleri)  

B)Bitkinin İkincil (Sekonder) metabolitlerinden Terpenoidleri 

(uçabilen, gaz fazına hızla geçebilen kokulu bitki aktif bileşenleri) 

kullanılır. 
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Şekil 5. Bitkide primer ve sekonder metabolitler 

 

Primer Metabolitler      Sekonder Metabolitler 

-Karbonhidratlar (ozlar)    -Alkoloidler 

-Proteinler (aminoasitler)    -Fenolik bileşenler 

-Yağlar (Yağ asitleri)     -Flovanoidler 

EFA (Essential Fatty Acids)    -Ligninler  

       -Terpenoit Bileşenler

  

1. MUFA       1. Monoterpenler 

tekli doymamış yağ asitleri    C5-C5 

Oleik asit, Palmitik asit    (İki tane 5 karbonlu 

bileşenlerdir) 

2. PUFA      2. Diterpenler 

çoklu doymamış yağ asitleri    C5-C5 

       C5-C5  

   (iki monoterpen totalde 

20 karbonlu    

bileşenlerdir) 
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3. FA       3.Triterpenler 

doymuş yağ asitleri    4. Tetraterpenler 

Stearik asit, Aroşidonik asit   5. Seskiterpenler 

a       C5-C5 

C5  

15 karbonludur. 

Terapilerde 

monoterpenler ve 

seskiterpenlerden çok 

faydalanırız. 

1) Monoterpenler  

a) Monoterpen 

Alkoller 

b) Monoterpen 

Aldehitler  

c) Monoterpen 

Esterler 

d) Monoterpen 

Fenoller  

e) Monoterpen 

Ketonlar 

(en çok dikkat edilmesi gereken ve istemediğimiz bileşendir) 

Ketonlar, tıbbi aromaterapiyi diğer aromaterapilerden ayıran 

unsurlardır. 

Aromaterapi; koku aromaterapisi, masaj aromaterapisi, tıbbi 

(medikal) aromaterapi, kozmetik aromaterapi olarak alt gruplara 

ayrılır. Tıbbi aromaterapi dışında diğer aromaterapi dışında bileşenler 

ayrıştırılmaz fakat tıbbi aromaterapide ketonlar ayrıştırılmamış ise o 

tıbbi olmaz. O kozmetiktir, masajdır ama asla tıbbi değildir. Tıbbi 

demek önce zarar vermemek demektir. Bu sebeple eğitimini aldığım 
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ve kitabın sonuna da eklediğim ITHMA’nın listesinde olması gereken 

max keton oranları %2 olarak belirlenmiştir. Mesela biz lavanta uçucu 

yağında mutlaka Tıbbi Lavanta kullanırız. Evet Lavandula 

Angustifolia fakat sadece türün doğru olması yetmez. Art de Huile’de 

Kafur 0,25’dir. Biz piyasada en az %7 bulabildik, %27’lere kadar 

çıktığını da gördük. %7 ile %0.25 arasında 28 kat fark vardır. Bu 

sebeple tıbbi aromaterapide jenerik yoktur. Bu tıbbi aromaterapinin 

farkıdır. Türkiye’de hiç bilinmeyen bit tanımlamaydı ve sadece Balili 

kızların masaj salonlarında uyguladığı masaj olarak algılanırdı. Bu 

aslında aromaterapinin en aktüel, en magazin kısmı. Sonra kozmetık, 

olfaktor aromaterapi sonra tıbbi aromaterapi olarak bu konu daha 

magazinsel olmaktan bilim, terapi, tedavi, çare ve şifa olmaya doğru 

ilerler. Medikal aromaterapi (tıbbi) işin profesyonelleri uygular. 

Dünyanın her yerinde bu böyledir. Mesela İngiltere’de hastaneler 

(guide line NHS) de uygulanır. İngilterede bazı NHS hastanelerinin 

kadın doğum, onkoloji ve geriatri kliniklerinde tıbbi aromaterapi geri 

ödeme kapsamındadır. Daha çok palyetif bakım ve ilaç yan etkilerini 

azaltmak için özellikle onkoloji kliniklerinde kullanılır. Tıbbi 

aromaterapi bir üst gruptur çünkü eğitim almış ebeler veya 

fizyoterapistler masaj ve manuel terapiler ile uygularlar. Türkiye’de 

hekimlerin de dikkatini çekti tıbbi aromaterapi. Eczacılar ile başladık 

belki, sebebi benim de eczacı olmamdı, çünkü halka en yakın en kolay 

ve ücretsiz, sırasız ulaşılabilen sağlık sektörünün birinci basamağı 

eczaneler olduğu için de tabii ki eczaneler ile başladık. Aromaterapi 

olarak olmasa da eczacılık fakültelerinde bitkiler ve bitkilerden ilaç 
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yapımı iki ayrı ders olarak 5 yıl olarak okutulur. Farmasötik botanik, 

farmakognozi. Sonra bu derslere Fitoterapi de eklendi. 

TERAPÖTİK DEĞERDE OLAN UÇUCU YAĞ ÖZLERİ 

Bu kokulu aktif bitki sekonder metabolitlerini farmakolojik olarak= 

a)Vücudun oksitlenmesini önleyici (Antioksidan), 

b)Ağrı kesici (analjezik), 

c)Antimikrobiyal, antiseptik, antifungal ,  

d)İltahap önleyici ( antienflamatuar),  

e)Doku ve damarları sıklaştırıcı (astrenjan),  

f)Yatıştırıcı, spazm çözücü (antispazmodik)  

g)İdrar söktürücü ( diüretik)özelliklere sahiptir. 

Ayrıca bu uçucu yağlar; sindirim sistemi rahatsızlıkları,  cilt 

hastalıkları, menstrüel ağrı ve düzensizlikler, stresle ilgili problemler, 

duygu-durum bozuklukları, dolaşım problemleri, solunum yolu 

enfeksiyonları ve yaralar dâhil olmak üzere çok çeşitli belirtileri ve 

durumları tedavi etmek için kullanılır (Ramsey ve ark., 2020). Uçucu 

yağlar ve Aromaterapi ile yapılan tüm bilimsel araştırmaların 

derlendiği bu çalışma bize bu anlattıklarımızın kanıtlarını da 

sunmaktadır. Bu bilimsel derleme bize hem uçucu yağların farklı 

kullanım alanlarını hem de buna bağlı olarak AROMATERAPİ 

uygulamalarının kaça ayrıldığını, bu uygulamalar arasında bağları ve 

farkları da göstermiştir. 
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Fakat benim gibi Aromaterapiyi her anlamda çalışmış birini bile çok 

etkileyen kısmı şudur ; 

Uçucu yağlar ister koklama ister sürme ister banyo ister masaj, hangi 

yöntemle olursa olsun, bir kere sisteme girdiklerinde kendilerini 

remodüle ederek vücuda dost bir şekilde çalışırlar.  

Aromaterapiyi aşağıdaki gibi kategorize edilebilir  
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Aromaterapide kullanılan uçucu yağlar şöyle sınıflandırılabilir 

1) Tıbbı uçucu yağ özleri (esansiyel yağlar) 

2) Kozmetik uçucu yağ özleri 

3) Spiritüel uçucu yağ özleri 

4) Böcek, bit, sinek, kovucu uçucu yağlar 

5) Zihin-beyin-ruh arasındaki geçişleri sağlayan uçucu yağlar 

6) Evcil hayvanlarda kullanılan uçucu yağlar 
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AROMATERAPİ VE DUYGULAR, RAHATLATAN YAĞLAR 

KOKLAMANIN PSİKOLOJİYE ETKİLERİ 

KOKU DUYUSU : (OLFAKTOR DUYU) 

Koku duyusu aynen tat duyusu gibi, Kemosensör sistemin (Kimyasal 

Duyular) bir parçasıdır. Koku alma; Koklayabilmeyi sağlayan özel 

sensör hücreleri sayesinde gerçekleşir. Bu hücrelere: Sensör Nöronlar 

denir ve burnumuzun en iç ve üst kısmında küçücük keseciklerin 

içinde bulunurlar, ve direkt beynimize bağlantıları vardır. Fakat tek 

farkları 4-8 haftada bir yenilenme özellikleri vardır ve bu nöronlar 

sayesinde koku duyusu aksiyon almayı tetikler. 

Her bir Olfaktör Nöronun bir de koku reseptörü vardır. Çok küçük, 

mikroskobik moleküller olarak etrafımızda oluşan koku molekülleri 

örneğin (kahvenin, ormanda ağacın, taze çimenin yaydığı mikro 

moleküller) bu reseptörleri uyarırlar. 

Nöronlar bu molekülleri algılayınca aynen bir dedektör gibi beynimize 

mesaj iletirler, ve beynimiz bu kokuyu algılar ve tanımlar. Eğer 

tanımıyor ise öğrenir ve hafızaya atar. 

Etrafımızda burnumuzdaki koku reseptörlerinden daha fazla koku 

molekülü olduğu için, beynimiz ilk öğrendiklerini gruplandırır. 

Kokladığımız yeni bir koku molekülü, bu sebeple birden fazla koku 

reseptörünü uyarabilir. Bir kombinasyon olarak uyarılan reseptörler, 

beyinde çok özel bambaşka bir cevap oluşturabilir. Ve bu oluşan özel 

cevaplar beynimizde o farklı koku molekülünün öğrenilmesini sağlar. 
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Tüm bunlar bizim duygularımıza da yansır. Çünkü, Olfaktör soğan, 

nöronlarla beynimize direkt bağlanır ve bu nöronlar, beynin limbik 

sistemine sürekli ileti taşır. Limbik sistem ise bizim duygularımızı 

yöneten, yönlendiren, oluşturan sistemdir. Mutluluk hormonu 

dediğimiz serotonin, haz hormonu dopamin. 

Ağrı kesen, mutlu eden hormon Endorfin, öğrenmemizi sağlayan 

hormon Asetil kolin hep  limbik sistemden salgılanır. Bizler limbik 

sistemi uyararak, ihtiyaç halinde, eksildiği durumlarda azalan bu 

nörokimyasalları stimüle edebiliriz. Doğru koku molekülleri 

koklayarak, olfaktör reseptörler ve nöronlar ile, beynin limbik 

sisteminin iletişimini uyarabiliriz. En doğru molekül de, en doğal olan 

ve gerektiği yerde gereken nörotrasmitteri uyaran moleküldür. 

1) Mesela lavanta uçucu yağının içinde, ona kokusunu veren 

monoterpen olan linlalol’ü olfaktör reseptör algılayıp, nöronlar 

ile beyne iletince, endorfin salgısı dengelenir. 

(Referans=Pubmed 16520572) ve uykuya geçiş kolaylaşır (Lee 

ve Lee, 2006). Aynı zamanda, Gaba seviyeleri artarak, 

rahatlama sakinleme görülür. (MED;16131287) (Lewith ve ark., 

2005). 

2) Yine; Bergamot uçucu yağını kokladığımızda Anksiyete de, 

kasılmış, gerginleşmiş kaslar rahatlar. Gevşeme sağlanır. 

(europepnc.org/MED/2105176) (Mania-Farnell ve Farbman, 

1990). 
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3) Mesela, özellikle Menopozda ve/veya Ergenlik dönemindeki, 

yeni adet görmeye başlayan kız çocuklarında, hormonlarda 

oluşan değişimler ağrı, gerginlik oluşturur.  

2014 yılında yapılan bir çalışmada, Misk Adaçayının (Clary sage) 

vücut kortizol seyilerini %36 düşürdüğü bulunmuştur. Özellikle, çok 

ağrılı adet dönemi  olan genç kızlarda, clary sage  alt batına tek damla 

sürülünce ağrıya etki edebilmekte ve rahatlama sağlamaktadır. 

(phytoter Res 2014 Dec:28(12)1897).  

4) Sedir yağı, çok özel odunsu kokulu, koklayınca  huzur veren 

yağlardandır.  

Bunu içerdiği seskiterpen  ve tabii kokusunu veren sedrol adlı , 

monoterpene borçludur.  

Sedir yağını da, genç, ergenlik çağı erkek çocuklarında, rahatlama, 

sakinleme ergen atarlanmalarına karşı, koklama ve ayak başparmak 

altına 1’er damla sürerek uyguladığımızda rahatlama olur. 

Çok gergin, çok sinirli ve çok bağırıp, çağıran kişiler de Sedir uçucu 

yağı kullanıldığında gevşeme relaksasyon gösterir (Referans:2014/ 

PMHID PMIH 006829). 

Vetivert uçucu yağı. İngilizce’de ‘’The oil of tranquility’’ yani 

‘’Huzur yağı’’ deniliyor.  

Uyku bozukluğu çeken kişilerde, bütün sistem bozulur. Çünkü kaliteli 

ve sağlıklı bir uyku uyuyamayan kişilerin Melatonin – Kortizol 
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düzeyleri dengesini kaybeder. Bu kortizol fazlalığı olarak, aşırı stres, 

gerginlik, anksiteye doğru geçiş yapar.  Hâlbuki sağlıklı ve doğru 

uyku uyuyabilen kişilerde, Melatonin seviyeleri olması gerektiği 

düzeye çıkar. Bu da; vücudun, metabolizmanın sistemin, kısaca 

Sirkadyen ritmin, psikolojinin düzelmesi demektir. Bunu en iyi yapan 

uçucu yağdır, 

5)Vetivert (Pubmed nicc12198). Özellikle Lavanta yağı ile 

karıştırarak mis gibi, huzurlu ve sağlıklı doğru uyku uyuyabilir 

ve bütün sistemi düzene sokabilirsiniz.  

Aromaterapötik (aromaterapi) ler Temelde iki ana yöntemle uygulanır 

1) Olfaktör Sistem 

2) Fiziksel Uygulama (fizyolojik etkileşmeler) örneğin; Deri 

üzerindeki gözenekler tarafında yağ moleküllerinin emilimi, 

lenfatik sistemle taşınması sonucu oluşabilecek lenfatik drenaj. 

1) Olfaktör Sistem 

Olfaktör sistemin birinci bölümünü yukarıda verdim..Koku 

molekülünün tanınıp ayrıştırılıp Limbik sisteme kadar geliş 

yolculuğunu biliyoruz şu aşamaya kadar. Bundan sonra koku 

molekülü Limbik Sistemde ne tür etkilere yol açıyor sıra onu 

keşfetmekte. Koku hissi diğer bütün hislerden çok daha hızlıdır. 

Çünkü diğer hislerimizde nöronlar(Uyarılar) beyine ulaşmadan önce 

vücudu ve omurgayı dolaşıp beyne öyle gelirler. Fakat koku duyumuz 

anında ve direkt beynimize ulaşır. 
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Olfaktör soğanda bulunan olfaktör sinirler koklamayla harekete 

geçerler ve anında merkezi sinir sistemini uyarır. Koku aldığımızda 

koku alındıktan hemen sonra, ilk önce Neokortexi veya beynin şuur 

kısmını geçer ve Limbik sisteme ulaşarak etki gösterir. Bir kokuyu 

inhale ettiğimizde (burnumuzdan havayı içeri çekince koku 

molekülleri de havayla birlikte burun yolaklarında ilerler) direkt 

merkezi sinir sistemi uyarılır. 

Koku bilinçaltımızla en güçlü bağı kuran duyumuzdur..Kokular 

sayesinde çok daha eski anıları, yerleri ve olayları görsel hafızamızdan 

çok daha önce hatırlarız. Çünkü anıları depolayan Amigdale koku ile 

daha hızlı uyarılır..Bir ekmek kokusunda çocukluğumuzu, Lavanta 

kokusunda ninemizi hatırlamamız bu yüzdendir, silinmiş olan anıları 

bile su yüzüne çıkarır koku duyusu.çicekli bir parfüm kokusu o 

parfümü ilk kokladığımız yeri, mevsimi ve o zaman yanımızda olan 

kişileri yıllar sonra bile detaylarıyla aniden istemsiz olarak hatırlatır 

bize. 

Olfaktör Sinirler, limbik sisteme direkt olarak bağlıdırlar. Limbik 

sitem beynimizin; hatıralar, duygular, cinsel arzular, açlık, haz, 

içgüdüler gibi duygularımızın oluştuğu, bütün vücuda hormonlar 

aracılığıyla bu duyguları ulaştıran ve duyguları depolayan özelliklere 

sahip protein ve nöroimmunprotein yapıları içeren bölgesidir. Bütün 

duygularımızın merkezi olduğu için  duygusal hareketlerimizi 

etkiler. 
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Hipotalamusun endokrin bezlerini ve otonomik sinir sistemini ne 

zaman uyaracağını Limbik sistem düzenler. Hipotalamus Hipofiz 

Bezini kontrol eder. Hipofiz bezi de bütün vücutta salgılanan 

hormonların, salgılayıcı mekanizması olan Endokrin sistem ve 

Otonomik sistemin karar verme mekanızmasını harekete geçirir. 

Örneğin Endorfin ve Enkefalin hipotalamusun hipofiz bezine etki 

etmesi sonucu salgılanan hormonlardır. Otonomik sistem istemsiz 

aktiviteleri kontrol altında tutar, bunlar; kalp atış hızı, vücut sıcaklığı, 

stres derecesi, solunum ve sindirim fonksiyonlarıdır. 

Hipotalamus ve Endokrin sistem Psikosomatik hastalıkların 

gelişiminde büyük rol oynar..Yani Zihnimizde olup bitenler bütün 

vücudumuzu etkisi altına alır..böbrek, dalak, barsaklar, akciğer 

kasılmaları,kalp dolaşım gibi fizyolojik olayların hepsi psikosomatik 

nedenlere bağlıdır aslında. Zaten hekimlerin de stresi azalt demesi 

bunun göstergesidir. İnsan bütünsel bir varlıktır, yani ruhu, 

bedeni, zihni, birbirinden ayrı çalışmaz bir ahenk ile iletişim 

halinde hareket ederler. Ahenk bozulunca, iletişimde gecikmeler 

ve aksamalar olursa bağlantı kopmaya başlar ve bu da 

hastalıkların başlangıcıdır. 

Aromaterapi tamda burada imdada yetişen, bütünleyici, yani 

aksamalardan meydana gelen bağlantı kopmalarını önleyebilecek, 

alınan Alopatik( modern tıp) tedaviyi tamamlayıcı, beden-zihin-ruh 

üçgenindeki sac ayaklarını birbirleri arasında harmoni sağlayarak 

onarıcı etkilere sahiptir. 
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Aromaterapik Uçucu Yağ Özleri, çok küçük moleküller oldukları için 

koklandıktan hemen sonra burun mukozasına havayla beraber 

ulaşabilir.( büyük partikülleri,toz çop vs gibi burun kılları silialar 

ayrıştırır ve mukozaya ulaşmalarına izin vermez)..Mukozan Olfaktör 

soğancıklara oradan da sırasıyla →Limbik Sistem → 

Hipotalamus→Hormonlar  şeklinde Hipotalamusun hormonların 

salınma emrini vermesi olarak yoluna devam eder.Bu etki Birkaç 

saniyede oluşur dakikalarca ve hatta saatlerce sürebilir..Şöyleki; Cildi 

yumuşatmak, kırşıklık vesaire gibi etkilerinden faydalanmak için 

sürdüğümüz uçucu yağ özleri sayesinde, sürer sürmez zaten o mis gibi 

çiçek ve bitki kokusunu alırız ve farkında olmadan iyi 

hissederiz..zihinde olumlu etkiler oluşmaya başlar hemen. Mesela 

yolculuk boyunca araba tutmasın diye ara sıra veya devamlı nane yağı 

veya ökaliptus yağı koklar birçok Fransız. Aldığımız Aromatik yağın 

kalitesine bağlıdır etkinin uzunluğu veya kısalığı. Distilasyon ürünü 

olan,gerçek uçucu yağın bir damlasının kokusunun etkisi saatlerce 

sürer. 

Uçucu yağ özleri çok küçük moleküllerdir, bu yüzden beyne hızlı 

ulaşırlar, fakat uçucu yağ özlerinin fiziksel etkileri de bu sebepten çok 

hızlı ve yoğundur. Çünkü deriye uygulandıklarında dermis 

tabakasında bulunan epitel hücreleri tarafından hızla emilebilirler. 

Hatta o kadar hızlı emilirler ki yağ etkisi hissetmezsimiz. Birçok kişi'' 

aaa su gibi bu hiç yağ gibi değil der''. 

Uçucu yağ özleri, deri yüzeyinde bulunan gözeneklerden hemen 

emilirler. Dermatolojide bize tıpta öğretilen ilaçların etki edebilmesi 
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için emilme gücünün ve hızının arttırılmasıdır. Dermatolojide en 

yoğun etki cildin emme kapasitesine doğru orantılıdır. Buna 

transdermal (Deri altına) emilim denir (Shaw, 1982).  

İlaçların emilimini arttıran faktörler şunlardır: 

1. Bazın lipofilik olması,(baz burada uygulanan bölge, cilt, deri, 

koltuk altı vs) 

2. Etken maddenin lipofilik olması, 

3. Etken maddenin molekülünün küçük olması, 

4. Çözünme hızının yüksek olması, 

5. Derinin nemlendirilmesi, 

6. Üre, salisilik asit gibi maddelerin eklenmesi, 

7. İyontoforez uygulanması. 

İlacın deri üzerinden en yüksek terapötik oranda etki, emilimi 

sağlamak kolay değildir, ilaç sanayinde de en çok yatırım yapılan 

kısmdır. Fakat uçucu yağ özlerini kullanarak bütün kremler, losyonlar, 

solusyonlar emilir hale gelir. Bazen ucuz olsun diye üre vs eklenir ya 

da nanoteknoloji ile çok küçük moleküller üretilir ve onlar koyulur 

preperatlara. 

Uçucu yağlar en doğal yöntemdir, ama pahalıdır, doğaya bağlıdır. 

Mevsim bozulsa uçucu yağ bulunamaz, afet olsa bitki zarar görse 

rekolte düşse, üretim aksar. İşte bu yüzden laboratuar ortamında 

üretim, yani sentetik kimyasal bileşenler bu kadar artmış ve kullanımı 

artmıştır. 
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Yoksa tabii ki kimse doğanın iyileştirici gücüne karşı değil (doğada 

yetişen bitkiye patent alamazsınız, size ait olamaz, her canlının ortak 

malıdır doğa, işte bu yüzden tıbbi bitkilerden elde edilen aktif 

bileşenler ayrıştırılmış, keşfedilmiş, yapay olarak aynısı üretilmiş ve 

buna patent alınmış ve bir sanayi oluşmuştur). Burada yanlış bir şey 

de yoktur aslında, talebi başka türlü karşılamak mümkün değildir. 

Mesela Tıbbi papatyada Kamazulen adlı bir aktif madde vardır ki 

bütün cilt yatıştırıcı, yara iyileştirici, pişik giderici preperatlara konur. 

Papatya uçucu yağı dünyanın en pahalı yağlarından biri,çünkü 

bildiğimiz papatyada yoktur Alman papatyası denen Matricaria 

türünde vardır bu madde. Günümüzde hiçbir ortalama fiyatlı kremde, 

losyonda, doğal kamazulen kullanılmaz, sentetik olan, laboratuarda 

elde edilen türevi kullanılır yoksa çok çok pahalı olur. 

Malesef aktarda ve birçok web sitesinde satılan ucuz yağlar, esansiyel 

yağ yani uçucu yağ özü değildir. Herhangi bir bitki yağına veya 

maalesef parafine damlatılmış esanslı karışımlardır. Bu esanslar da 

parfüm üreten firmalardan alınır zaten uçucu yağ hiç değildir, sentetik 

aromadır. Gerçek ve tıbbi Uçucu yağ özleri sadece ve sadece eczanede 

satılır ve maalesef 10 lira 5 lira olamaz. Çünkü 1 litre uçucu yağ özü 

elde etmek için bazen 4 ton gül çiçeği, bazen 7 ton ölmez çiçek, 2 tona 

yakın nane bitkisi gerekir. Tonlarca lavantadan 1 litre gerçek, 

terapötik etikili yağ çıkar. Lavanta Yağı başka bir şeydir, tıbbi 

değerde zarar vermeyen Keton içeriği %1 in altında olan 

kemotipi doğru olan (Lavandula Angustifolia) Lavanta uçucu yağı 

çok başka birşeydir. 
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Neden  Gerçek Ucucu Yağ Özü; 

Çünkü; 1. distilasyon (damıtma)ürünüdürler) 

Çünkü; Yapılarında bulunan Fenol, Aldehit, Keton, Terpen, 

Seskiterpen, Ester, gibi tıbbi bileşenleri en doğru oranda içeren ve 

tağşiş edilmemiş yapıdadır. Organik yapılıdırlar. 

Çünkü; İlk distilasyon tekniğini keşfeden Alim İBNİ SİNA dır. Yani 

aromaterapi ile tedavi atalarımızın bize yadigarıdır ama nasıl ki 

atalarımız sahte yağ üretmedi ve kullanmadı biz de ancak gerçek 

uçucu yağ ile terapötik etki sağlayabiliriz. Yoksa hem kendimizi hem 

hastalarımızı kaybederiz. 

Çünkü; insan ruh-beden-zihin olarak organik bir bütündür ve ancak  

şeylerden gerçek ve kalıcı bütünsel çarelere ulaşır. 

AK GÜNLÜK (FRANKİNCENCE) BOSWELİA 

CARTERİ/BURSARECEA. 

(Bence Uçucu Yağ Özlerinin, kraliçesi) 

Antik çağlardan sonra, çok Tanrılı dinler zamanından itibaren tek 

Tanrılı dinlerin tamamında Kutsal kitaplarda birden fazla adı geçen 

mistik kokusu sayesinde huzur ve huşu verici özellikleri nedeniyle 

Nerdeyse bütün inanışlarda, ayinler veya dualar esnasında ortamda 

gerek tütsü olarak gerekse su buharında tutularak kullanılmıştır... 

Türkiye’de özellikle Ege Bölgesinde, cenaze sonrası okunan dualar 

esnasında Akgünlük reçinelerinden tütsü yapılır, günümüzde de bu 
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gelenek hala devam ediyor, Ege köylerinde..Çünkü Günlük ağacı veya 

halk arasındaki adıyla Akgünlük, Akdeniz bölgesinde yetişir. 

Dünyada, Arap yarımadasında, Mısır, Tunus, İsrailde yetişir. 

SESKİTERPEN olan KADİNEN içeriğinden dolayı 

*En büyük ruhsal etkisi, nefes alıp verme hızını yavaşlatarak 

sakinlemeyi sağlanmasıyla meydana gelir. 

*Astım Hastalarında nefes darlığını önler, sık sık ve kısa nefes alıp 

vermeleri normal nefese çevirir (Tisserand ve Young, 2014). 

*Broşları açar, bronşit ve larenjit gibi hastalık hallerinde tedaviye 

ilave olarak günlük yağıyla göğüse veya burun kenarlaına uygulanırsa 

nefes alıp vermeyi kolaylaştırır, tedaviyi destekler. 

*Nefesi düzenlemesi, sıksık, kısa kısa alınan nefesi, uzun uzun derin 

nefesler haline çevirebildiği için koklandığında, çok sinirli ve gergin 

anlarda rahatlamaya geçişi hızlandırır. 

TERPEN olan kamfen, dipenten, pinen, felandren içeriğinden 

dolayı; 

*Cilt yaşlanmasını durdurur. Çünkü hücrelere enerji ve oksijen 

taşıyarak (uçucu yağ özleri deriden anında emilip lenfatik sistemle 

yani kan dolaşım sistemiyle dokulara ve oradan da lenfatik drenaja en 

hızlı ve  karışan organik moleküllerdir diye) ciltteki yaşlanma 

etkilerini geciktirir. 
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SANTAL ODUNU ( SANDALWOOD) SANTALUM ALBUM 

*Kök ve sakral(cinsel) çakraları açar 

*Rahatlatıcı 

*Ruh temizliğinde duygusal durumu dengeleyici. 

 

GÜNLÜK (FRANKİNCENCE ) BOSWELİA CARTERİ 

*Göz, kalp, taç, üçüncü göz çakralarının açılmasını sağlar. 

*Ruhsal ve bedensel dünyalar( ruhsal bedenimiz ve madde bedenimiz) 

arasında denge sağlar 

*Güvenli hissetmeyi sağlar 

*Kötü ruhları kovmak için tütsüsü kullanılır. 

*Mısırlılar Yahudiler Alton karşılığı tıcaretini yapmıştır. Değeri Altın 

lie ölçülür 

:*Bebek İsa ya hediye edilen kutsal yağlardandır. Altın Rengidir 

TARÇIN KÖKÜ (CINNAMON BARK) CINNAMOMUM 

VERUM 

*Solar plexus (3.) çakra larının açılmasını sağlar. 

*kızgınlık nefret gibi duygulardan arınmaya 

*geçmişe dair kötü anıları silmeye  

*İyiliği ve iyi olma halinin devamlılığını sağlamaya yardımcı olur. 

Portakal rengidir 

KASNI AĞACI  (GALBANUM). FERUAL GUMMOSA 

*Kalp çakrası, Taç çakra, larının açılmasını sağlar. 
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*Meditasyon esnasında spiritüel moda geçişi hızlandırır. 

*Manevi duyguları öne cıkarmayı sağlar, *ilahi inancı arttırır. 

*Farkındalık arttırır. Yeşil, sarı renklidir. 

ZUFA OTU (HYSSOP) HYSSOPUS OFFICINALIS 

*Sakral çakra,kök çakrası,solar plexus çakrası ve kalp çakrasını açar 

ve bu çakraları sıraya sokar ve çakralar arasında denge kurulmasını 

sağlar.. 

*İnsanlarla iyi ilişkiler kurulmasını sağlayan bir aromatik yağ dır.. 

*Önyargılardan arındırır 

*Manevi yolculuğumuzda spiritüel duygulara yol gösterir. Sarı, 

Kırmızı, turuncu. 

HİNT SÜMBÜLÜ (SPIKENARD) NARDOSTACHYS 

JATAMANS 

*Solar Plexus ve Kalp çakralarını açar 

*Meditasyonu derine indirmek için tüm ayinlerde kullanılagelmiştir 

tarih boyunca. 

*Manevi olarak bağlanmayı sağlar( manevi duygularla insanları 

birbirine bağlar, Hint Sümbülü) 

*Spiritüel farkındalık yaratır.. 

*Vücut ve beyni rahatlatır.. 

*Duygusal iyileşmeyi, iyi duyguları yüzeye çıkarmayı sağlar 

MÜR ( MYRRH) CAMMIPHORA MYYRHA 

*Kalp çakrası ve Solar Plexus çakrasını açmaya yarar.. 
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*Geçmişten gelen korkulardan kurtulmaya yardım eder 

*İnsanlarla daha kolay ilişki kurmaya yardımcı olur 

*Kendini ve hayatı sevmeye motive eder 

*Vücudu ve beyni yatıştırır, sakinleştirir. Kırmızı ve pembedir. 

SELVİ (CYPRESS) CUPRESSUS SEMPERVİRENS 

*Boğaz çakrası ve Sakral çaklarının açılmasını sağlar 

*Değişimleri kolay kabul etmeye yardımcı olur 

*Dengeli ve huzurlu hissetmeyi destekler 

*Cesaret ve güven duygusunu arttırarak değişim gerektiğinde kolay 

karar vermeyi sağlayarak 

değişimin bir an önce hayata adapte edilmesine yardımcı olur 

*Ayaklarımızın üstünde sağlam durmayı, dayanıklılığı arttırır. 

Portakal rengidir.. 

Adı: Yunancadan gelir ''Sempervirens'' yunanca ''Ölümsüz'' demektir. 

Mitolojideki tanrıların ölümsüzlüğünü simgeleyen bir ağaçtır. 

SEDİR AĞACI(CEDARWOOD)  CEDRUS ATLANICUS 

*Kalp Çakrası, açılabileceği en son noktaya kadar açılır Sedir 

esansiyel yağı ile. 

*Ruhu dinginleştirir. 

*İç huzur dengeler 

*Kendi iç dünyamızla barış sağlayıp, çevreden ve kendinden emin, 

sağlam ve etrafa güven veren olmayı pekiştirir 

*Korkulara yol vererek kalbin manevi aşk a yönelmesine yardımcı 

olur.  
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Adı; Cedrus Arapçada ''Kedron'' dan gelir , ve  ''Güç'' demektir. 

Yüzyıllarca savaşçılara cesaret ve güven vermek için kullanılmıştır. 

Sarı ve kırmızıdır. 

**** cedrus yani sedir ağacı yağı piyasada birçok çeşit vardır, hepsi 

Cuprasae familyasından gelir ama, cedrus atlanticus olan sadece 

terapötik etkiye sahiptir. Yanıltmaya çok müsait bir pazarı vardır, yine 

çok dikkat etmeniz gerekir. Her Sedir yağı '' cedrus atlanticum'' 

değildir ve diğer sedir yağları maalesef hiçbir işe yaramaz. 

LADEN (CISTUS) CISTUS LADANIFER 

*Solar plexus Çakrasını ve üçüncü Göz Çakrasını (yağı tam bu 

çakranın üstüne bir damla uygulayıp meditasyona başlamak önemli) 

açar. 

*Meditasyon esnasında üçüncü gözü açarak beyne oksijen gitmesini 

sağlar 

*beş duyu olan; dokunma, görme, duyma, tat alma ve hissetme 

duyularını uyarır 

*Hayattan, her şeyden tad alamadığımız, manevi ve fiziksel 

yorgunluğumuzun bütün hayatımızı olumsuz etkilediği zamanlarda, 

her tür hissiyatımızın eksildiği dönemlerde, tekrar hayata bağlanmaya 

ve bütün hissetmeye çok yardımcı bir uçucu yağdır. Altın rengi ve 

kahverengidir. Adı; cistus yunanca ''Kistos'' tan gelir. ''Her daim yeşil 

çalı'' demektir. Her daim canlı olmamıza yardım eder. 

 

 



ESANS/ AROMATİK YAĞLARIN SAĞLIK ALANINDA KULLANIMI | 258 

 

ASALBENT AĞACI (BENZOİN) STYRAX BENZOIN 

*Solar Plexus Çakraları açar 

*Binlerce yıldır dezenfektan olarak kullanılır. Dini inanışlarda Kurban 

edileceği zaman ortamı arındırmak için kullanılmıştır.. 

* Antik çağlardan beri ruhu temizleyici arındırıcı ve kötülükleri 

kovucu olarak kullanılmıştır  

* Özgürlük, serbestlik, bağlardan kurtulma duygularını sağlamlaştırır 

* Baskı altında olma hissi, gözden çıkarılmış gibi hissetmeyi, kendini 

imha edilmesi gereken bir varlık gibi değersiz görme duygulardan 

arındırır. Sarı ve Kahverengidir. 
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GİRİŞ 

Tıbbi uygulamalar dışı geleneksel yöntemlerin sağlıkta kullanılması 

alternatif tıp olarak tanımlanabilir. Hastalık tedavi protokollerinde 

alternatif tıp yöntemlerine yer verilmesi ise tamamlayıcı tıp olarak 

adlandırılır. Geleneksel olarak tıbbi bitkileri kullanarak elde edilen 

etken maddeler ile tedavi yöntemi alternatif tıp veya tamamlayıcı tıp 

olarak adlandırılır (1).  Fitoterapi, tıbbi bitkiler ile gerçekleştirilen 

tamamlayıcı tıp yöntemidir. Tıbbi bitkilerin özü olan esansiyel yani 

uçucu yağlar ile gerçekleştirilen tedaviler ise tüm dünyada binlerce 

yıldır geleneksel tıp yöntemlerinin içerisinde yer almış ve 

uygulanmıştır. İbn-i Sina ve Hipokrat dönemi de dahil olmak üzere 

bitki özütleri ve yağlarının kullanımı ile aromaterapi uygulamaları 

olduğu bilinmektedir (2). Aromaterapi aslında esansiyel yağların farklı 

etken maddeler aracılığı ile soğuk algınlığı, stres yönetimi, uyku 

düzenlenmesi, dermatolojik, romatolojik hastalıklar ve bağışıklık 

sistemini güçlendirme özellikleri olan fitoterapiye bağlı  tamamlayıcı 

tıp yöntemlerindendir. Modern tıp ile birlikte tamamlayıcı olarak 

kullanılabildiği gibi bazı semptomatik hastalıklarda da tek başına 

etkili bir tedavi yöntemi olduğu Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 

tarafından kabul edilmiştir.  

TARİHÇE 

Tarihte ilk olarak Fransız bir kimyager olan Rene Maurice Gattefosse 

tarafından ‘’aromaterapi’’ dile getirilmiştir. Laboratuvarda çalışma 

esnasında bir patlama sırasında ellerinin yanmasından sonra ellerini 

yanında bulunan lavanta yağının bulunduğu bir fıçıya daldırmış, 
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ellerindeki ağrı ve acının dindiğini ve yara izi ve enfeksiyon olmadan 

iyileştiğini görmüştür (3). 

Millattan önce 4500 lere kadar yapılan incelemelerde çeşitli ağaç 

kabukları, reçineler, balsam kullanımı ile oluşturulan karışımların 

papirüs kayıtlarında yer aldığı görülür. Antik çağlarda masaj, banyo 

ve mumyalama amacı ile Mısırlı, Hintli ve Çinlilerce kullanılan 

aromatik maddelerden Yunan ve Romalıların ise enfektif durumların 

tedavisi için yararlandıkları görülmüştür. Mezopotamya, Hint ve Çin 

uygarlıklarının aromaterapik ürünler ve kullanımları hakkında bilgi 

alışverişlerinde bulundukları da anlaşılmaktadır. 

Hipokrat milat öncesi 400 yılında sağlıklı yaşamı aromalı bitkilerle 

banyo ve kokulu masaj yaptırmak olarak formülüze etmiştir. 

Ortaçağın en çekinilen hastalıklarından veba bulaşına karşı korunmak 

için bitki özleri kullanılmıştır. Salgın sırasında tüm yaşam alanlarında 

(evler, sokaklar) aromatik ağaçların tütsülerinden yararlanılmıştır. 

Böylece aromaterapi uygulaması hastaların fiziksel ve psikolojik 

sorunları dahil birçok tıbbi problemlerde kullanılmıştır (4). 

Halk hekimliğinde süregelen kullanımı olan bitkilerin bilimsel 

metodlarla analizi ile fitoterapi bilimi ortaya çıkmıştır. Bu bilim dalı 

her geçen gün ilerlemekte ve etkinliği artmaktadır (5). Dünya sağlık 

örgütü (WHO) verileri, gelişmekte olan ülkelerde bu terapi 

yöntemlerinin sıkça kullanıldığını ve dünya üzerinde yaklaşık 3.3 

milyar insanın da bitkisel tedavilerden faydalandığını tesbit etmiştir 

(6). 
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Aromaterapi, kişinin ruh, zihin ve beden bütünlüğünü iyileştirmenin 

doğal bir yoludur. En az 6000 yıldan beri aromaterapi tedavisi varlığı 

bilinmektedir. Çalışmalar aromaterapinin 20. yüzyılın sonlarında 

büyük ilgi gördüğünü ve 21. yüzyılda da popülaritesi yüksek ve 

yaygın olarak tamamlayıcı tıpta kullanıldığını göstermiştir. 

FİZYOLOJİK ETKİLER  

Aromaterapi, temel olarak uçucu yağlar kullanır. Yüksek oranda 

konsantre olduğu bilinen terapötik ajanlar çiçeklerden, yapraklardan, 

saplardan, meyvelerden, kökler ve ayrıca reçinelerden damıtılır. 

Uçucu yağlar içerdikleri doymuş ve doymamış hidrokarbonlar, alkol, 

aldehitler, esterler, eterler, ketonlar, oksitler, fenoller ve terpenler 

nedeni ile tipik kokulara sahiptir. Bitkilerde bulunan uçucu yağlar, 

cepler ve rezervuarlar, salgı bezleri gibi farklı alanlarda özel hücreler 

ve hatta hücreler arası boşluklarda yer alır. Bu özler bitkileri bakteri 

saldırısından korur.   

Aromaterapinin inhalasyon, cilt yüzeyine masaj veya basit 

uygulamalar ile dahili olarak da kullanım alanları mevcuttur.  

Solunum yolu ile zihinsel ve fiziksel tedavi için bu yağların 

uygulanması sonucu oluşan denge aromaterapinin temelini oluşturur. 

Bu yağların koku alma sinirleri ile burundan beyne ulaşarak bu temel 

fonksiyonlarını gerçekleştirdiği bilinmektedir. Kanıtlanmış 

antibakteriyel, antibiyotik ve antiviral özellikleri olduğu, alzheimer, 

kardiyovasküler hastalıklar ve kanser gibi diğer birçok hastalıkta, 

doğum ağrısında, uyku bozukluğunda yaygın olarak kullanıldığı ve 

etkin olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmalarla farelerin lökomotor 
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aktivitesinin biberiye esansiyel yağlarının solunması ile önemli ölçüde 

arttığı gösterilmiştir.(7) 

Aromaterapinin bütünsel tıpta kullanımı uzun zaman almıştır.  

Arındırma, nemlendirme, kurutma ve uygun ton sağlama amacı ile 

çeşitli esansiyel yağların vücut, yüz ve saç için kullanımı mevcuttur. 

Uçucu yağlar sağlıklı ve ferah bir cilt sağlayabilir. Kozmetik 

aromaterapi etkin kişsel bakım ve hijyende önemli rol alabilir. Benzer 

şekilde, birkaç damla uygun yağ, gençleştirici ve canlandırıcı bir etki 

sağlar.  Masaj yaparken kullanılmış saf üzüm çekirdeği, badem ve 

jojoba yağları ile harika etkili masaj aromaterapisi ortaya çıkmıştır. 

Masaj terapisinin iyileştirici dokunuşu olarak da adlandırılabilir (8). 

Koku aromaterapisi ile solunan uçucu yağlar dinginlik, ferahlık, 

gevşeme ve gençleşme sağlar. İnsan beyninde limbik sisteme sinir 

iletisi ile aktarılan kokular olumlu ya da olumsuz olarak yorumlanır ve 

duygu durumu yönetir. Doğada kokular çok çeşitli olup, farklı 

şekillerde algılanır. Koku veya aroma değişik kimyasal yapılara sahip 

küçük moleküllerden meydana gelmektedir. Her koku, koku nöronu 

üzerinde bulunan ve kendisine karşılık gelen reseptör ile ilişkilidir. 

Aromaterapi koklama ile beyinde özgün bir sinir iletisi 

başlatabilmektedir. Psikoaromaterapide hoş algılanan kokular 

bellekteki yerleri ile stresten uzaklaşmaya yardımcıdırlar. 

Psikoaromaterapide kullanılan esansiyel yağlar ile yaşamdan keyif 

alma, ferhlama, dinamizm ve pozitif ruh hali sağlamak olasıdır. Koku 

terapisi hasta odasına yerleştirilecek bir diffüzör ile de sağlanabilir (9). 
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Genellikle bitkilerin çeşitli kısımlarından elde edilen uçucu yağlar oda 

ısısında sıvı, katı ya da kristalize formda bulunabilirler. Oldukça 

kuvvetli kokulu ve açık renkli oluşumlardır. Oda ısısında 

buharlaşabilme özellikleri nedeni ile ‘’uçucu yağ’’ karakteristik hoş 

kokuları nedeni ile de ‘’esansiyel yağ’’ olarak adlandırılırlar. Yaşamın 

pek çok alanında yer bulan geniş kullanımları nedeni ile araştırılmış 

ve etkileri ilgi odağı olmuştur (10). 

İçeriklerine dair yapılan araştırmalar 2000 den fazla bileşenden 

oluştuklarını ve başlıcalarının terpenler ve fenilpropanlar olduğunu 

göstermiştir. Yine bu çalışmalarda önemli miktarda azot ve kükürt 

bileşiklerinin varlığı dikkati çekmiştir. Aromaterapi amacı ile tekil 

veya çoklu karışımlar şeklinde kullanılabilirler. Uçucu yağlardan 

terapi amacı ile yararlanım çok eski çağlardan günümüze değin 

araştırma ve katkılarla devam etmektedir (11). 

AROMATERAPİDE SINIFLAMA(12) 

1. Kozmetik aromaterapi 

Bu terapide cilt, vücut, saç, yüz için belirli esansiyel yağlar kullanılır. 

Temizleme, nemlendirme, kurutma gibi çeşitli etkileri vardır.  

2. Masaj aromaterapi 

Sıklıkla üzüm çekirdeği, badem veya jojoba yağı kullanılır. 

Masaj sırasında yağ kullanımının ferahlatıcı, sakinleştirici etkileri 

olduğu gösterilmiştir. Bu durum masaj terapisinin mükemmel 

dokunuşu şeklinde değerlendirilmiştir. 
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3. Tıbbi aromaterapi 

Rene-Maurice Gattefosse tarafından ilk olarak uygulanan modern 

aromaterapide ameliyat hastalarınaa masaj için uçucu yağlar 

kullanılmıştır. 

4. Koku aromaterapi 

Uçucu yağların solunması ile duygusal sağlık, sakinlik, rahatlama 

veya gençleşme gibi etkiler olduğu gösterilmiştir. 

5. Psikoaromaterapi 

Psikoaromaterapide, ruh hali ve duygu durumlarının belirli halleri bu 

yağlar ile elde edilebilir. 

FARMAKOLOJİK ETKİLER 

1- Antibakteriyel Etki 

Birçok uçucu yağ bakterilere karşı antibakteriyel aktiviteleri açısından 

incelenmiştir. Bu uçucu yağlar ile Salmonella ve Stafilokoklara karşı 

çok umut verici sonuçlar alınmıştır. Diğer oral patojenler için de çok 

iyi birer alternatif olabilirler. Örneğin fesleğen esansiyel yağı iyi bir 

antimikrobiyal, bakterisidal özelliğe sahiptir. Aeromonas, Hydrophila 

ve Pseudomonas fluorescens'e karşı da etkilidir. Yine Manuka yağı, 

okaliptüs, rosmarinus yağı, lavandula yağı, çay ağacı yağı 

antibakteriyel potansiyele sahiplerdir. Melaleuca alternifolia'ya (çay 

ağacı) yağı ağız hijyeninde etkindir. 
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2- Antiviral Etki 

Deans ve Ritchie tarafından değerlendirilen antiviral aktivite. M. 

ericifolia, M. leucadendron, M. armillaris'in uçucu yağları ve Afrika 

yeşilinin böbrek hücrelerinde Melaleuca styphelioides ve herpes 

simpleks virüsü üzerinde etkili olduğu gösterilmiştir. 

3- Antienflamatuvar Etki 

Çay ağacı yağının histamin reaksiyonunu azalttığı bilinmektedir. 

Aromatik yağlara ilişkin inceleme sonuçları toksik olmayan 

miktarlarda kullanımın interlökin-10 stimulasyonuna ve dolayısı ile 

antiinflamatuar etki oluşturduğuna işaret etmiştir.  

4- Antitümör Etki 

Çay ağacı yağı ve terpinen-4-ol'ün her ikisi de insan melanom 

hücrelerinde kaspaz bağımlı mekanizma yoluyla umut verici  

olmuştur. 

5- Antioksidan Etki 

Nigella sativa L. Köklerinden edinilen uçucu yağ, güçlü etkili bir 

hidroksil radikal uzaklaştırıcı ve invitro antioksidan aktiviteye 

sahiptir. 

 6-  Antispazmoik etki 

Kunzea ericoides ve Leptospermum scoparium uçucu yağları ile 

ratlarda yapılan çalışmalar antispazmotik etki göstermiştir. 
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Aromaterapi, insanlar için doğanın doğal ve invaziv olmayan bir 

armağanıdır. Hastalık semptomlarını rahatlatmakla birlikte 

aromaterapi kullanımıyla tüm vücut gençleşir. Aromaterapi, ruhsal ve 

bedensel düzenlemede önemli rol oynar. Terapideki etkinlik yalnızca 

koruyucu değil, aynı zamanda aktif akut ve kronik durumlarda da 

görülür. Bu uçucu yağların kullanımı ile ilaçların reaksiyon hızında ve 

biyoyararlanımında artma olasılığı bulunmaktadır. Bilimsel çalışılırsa 

uçucu yağlar santral hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlarla 

sinerjistik etki gösterebilir (13). 

TAMAMLAYICI TIPTA AROMATERAPİ (14,15) 

1-UÇUCU YAĞLAR 

a) Ardıç(Juniper Communis L.) 

-Saç besleyici 

-Cilt Toniği 

-Gözenek ve siyah nokta tedavisi 

-Anti-enflamatuar 

-Kas ağrıları ve dolaşım hastalıkları 

b) Bergamot (Citrus Aurantium Ssp Bergamia) 

-Strese karşı sakinleştirici 

-İştah açıcı 

-Antiseptik  

-Konsantrasyon eksikliği 

c) Elemi(Canarium Luzonicum) 

-Antiaging 
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-Sakinleştirici 

-Cilt elastikiyetini düzenleme  

d) Günlük (Frankincence) 

-Solunum hastalıkları 

-Kırışıklık ve leke giderici  

-Stres ve kaygıyla başa çıkabilme 

e) Lavandin(Lavandula Hybrida Reverchon Clone) 

-Kas spazmı ve kramp çözücü  

-Bit tedavisi 

-Analjezik 

-Lokal anestezik 

f) Karanfil(Clove) 

-Diş ağrıları ve diş eti rahatsızlıklarında antiseptik ve analjezik  

-Akne tedavisi 

-Morluk giderici  

-Ağır metal temizliği 

g) Lavanta(Fine Lavander) 

-Uyku düzenleyici  

-Yara ve yanık  tedavisi 

-Kas spazmı tedavisi  

-Ağrı kesici  

h) Nane Yaprağı (Peppermint) 

-Şok tedavisi 

-Ağrı kesici  
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-Migren 

-Bulantı/kusma 

-Lokal anestezik  

 ı) Tarçın Yağı  

-Gastrontestinal spazmlar  

-Bulantı, kusma, diyare  

-Antihelmintik 

 i) Kekik Yağı 

-Antifungal 

-Bronkospazm tedavisi, ekspektoran 

-Antibakteriyel ve antiseptik 

-Saç dökülmesi  

-Kas ağrıları  

        j) Lavanta Yağı  

-Anksiyete ve huzursuzluk 

-Mutsuzluk ve dolaşım bozuklukları 

-Uykusuzluk 

-Migren ve astım 

       k) Havuç Yağı 

-Kıl kurdu tedavisi  

-Tonsilit  

-Beslenme bozuklukları 

-Sedatif etki 

-İdrar yolu hastalıkları 
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      l) Tıbbi Adaçayı Yağı  

 -Ağız ve boğaz enflamasyonu  

 -Terlemeyi önleme 

-Karaciğer fonksiyonları onarımı      

     m) At Kestanesi Yağı  

-Kronik venöz yetmezlik 

-Anti ödem ve antienflamatuar  

-Burkulma ve ezilme  

-Varis 

     n) Anason Yağı  

- Gastrontestinal kasılma şikâyetleri 

-Üst solunum yolu enfeksiyonları  

-Dispeptik rahatsızlıklar 

2-SABİT YAĞLAR 

Uçucu olmayan, çoğunlukla sıvı ya da katı formda bulunan ve 

genellikle meyvelerin tohumlarından edinilen yağlardır. 

Aromaterapide özellikle cilt hastalıkları tedavilerinde uçucu yağlar 

sabit yağlar ile karıştırılarak da kullanılır. 

a) Zeytin Yağı 

• Antihipertansif ve diüretik 

• Ateş düşürücü  

•  Diyabet 

• Deri hasarlarında iyileştirici 
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b) Çörek Otu Yağı 

• Bağırsak hareketleri ve boşaltımı kolaylaştırma  

• Bağırsak bakterilerine karşı 

• Otoimmün bozukluklarda 

• Diüretik  

• Süt arttırıcı 

c) Keten Tohumu Yağı 

• Mesane iltihabı 

• Gastrit 

• Kabızlık  

• Divertikülit  

• Ağrılı enflamasyonlarda topikal  

d) Ceviz Yağı 

• Antifungal  

• Antihelmintik 

• Akne, egzama ve deri hastalıkları 

• Östrojenik etki  

e) Tatlı Badem Yağı  

• LDL kolesterolde azalma  

• Bağırsak hastalıkları 

 • Cildi yumuşatma, egzama 

 • Hamilelik çatlakları 

 • Saç dökülmesi  
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 f) Susam Yağı  

• UV ışınlarından korunma 

• Cildi yumuşatma  

• Saç besleme  

• Kolesterol, diyabet  

• Midde, bağırsak hastalıkları 

g) Avakado Yağı (Persea Amerikana) 

• Cilt kızarıklıkları 

• Akne tedavisi 

• Saç ve cilt bakımı 

h) Aynı Sefa Yağı (Calendula Officinalis) 

• Yara iyileşmesi 

• Meme ucu çatlakları 

• Onkoloji hastalarında radyoterapi sonrası hücre yenileyici  

• Güneş yanıkları 

• Yatak yaraları 

ı) Çörek Otu Yağı (Nigella Sativa) 

• Erkek tipi saç dökülmesi 

• Allerjik cilt problemleri 

• Bronşial astım 

i) Sarı Kantaron Yağı(Hypricum Perforatum) 

• Anti enflamatuar 

• Ağrı kesici  



ESANS/ AROMATİK YAĞLARIN SAĞLIK ALANINDA KULLANIMI | 276 

 

• Hemoroid  

• Kas eklem ağrıları 

• Ödem çözücü 

j) Üzüm Çekirdeği Yağı(Vitis Vinifera) 

• Güçlü antioksidan  

• Cilt nemlendirme 

Aromaterapinin saç çıkarma üzerinde oldukça etkili olduğunu 

gösteren çalışmalar vardır. Alopesi areata (AA) yuvarlak veya oval 

boşluklarla karakterize yara izi bırakmayan saç dökülmesidir. Erkekler 

ve kadınlar eşit olarak etkilenir ve prevalans neredeyse tüm etnik 

gruplar için eşittir. Tedavi için çok çeşitli yöntemler denenmiştir: 

topikal steroidler,  immünomodülatörler ve biyolojik yanıt 

değiştiriciler gibi. AA'nın tedavileri palyatiftir. Alternatif tıp, örneğin 

sarımsak, soğan, hipnoterapi ve aromaterapinin tedavide etkili olduğu 

bilinmektedir. Bitkilerden, çiçeklerden ve ağaç reçinelerinden elde 

edilen esanslar ile genellikle cilde masaj yapılır. Farmakolojik varlığı 

ile bu yağların kullanımı saç büyümesinin aktif uyarıcıları hastalar 

için terapötik olabilir (16,17,18). 

Son çalışmalar bitkisel uçucu yağların depresyonda ve 

kardiyovasküler hastalık müdahalesinde umut verici etkisini 

göstermiştir. Yine de, bitkisel esansiyel yağın son gelişmeleri ve 

potansiyelini aydınlatmak için kapsamlı değerlendirmeler halen 

devam etmektedir (19). 
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GİRİŞ 

Dezenfeksiyon, cansız nesneler ve sıvılarda bulunan patojen 

mikroorganizmaları daha önceden kullanım amacı için belirlenmiş bir 

düzeye indirmek, ortadan kaldırmak veya etkisiz hale getirmek için 

uygulanan antimikrobiyal işlemdir. Dezenfeksiyon işlemleri çoğu 

zaman canlı mikroorganizmaların sayı ve türlerinde azalma olarak 

kabul edilir, ancak yüzey veya sıvıyı mikrobiyal kontaminasyondan, 

özellikle de dezenfeksiyon işlemlerine dirençli bakteri sporlarından 

tamamen arındırmaz. Antisepsi ise, vücudun yüzeysel doku (deri, 

mukoza vb.) ve lezyonlarının kimyasal maddeler kullanılarak patojen 

mikroorganizmalardan arındırılması işlemidir. Dezenfeksiyon 

işleminde kullanılan kimyasal maddelere dezenfektan, antisepsi 

işleminde kullanılan kimyasallara ise antiseptik adı verilir. 

Günümüzde dezenfektan ve antiseptik olarak kullanılan birçok 

kimyasal ürün bulunmaktadır (Mcdonnell, 2019 ). Son zamanlarda 

yapay bileşenlerin güvenliğine dair artan endişeler ve dirençli 

mikroorganizmaların sayısındaki artış insanları doğal bileşenlerle 

hazırlanmış farklı ürünleri kullanmaya itmiştir. Doğal ürünler arasında 

yer alan, bitkilerin ikincil metabolizmasının kokulu ve uçucu ürünleri 

olan esansiyel yağlar yıllardır bilinen antimikrobiyal etkileri nedeniyle 

birçok araştırmaya konu olmuştur (Bakkali ve ark., 2008). Esansiyel 

yağların özel biyolojik özellikleri ve kokusu, ana bileşenleri olan 

terpenler ve fenilpropanoidlerden kaynaklanmaktadır (Raut ve 

Karuppayil, 2014). Esansiyel yağlar, bileşiminde bulunan fenol, 

aldehit, keton, alkol, ester ve hidrokarbon bileşikleri sayesinde kayda 
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değer antibakteriyel, antifungal ve antiviral özellik sergilemektedirler 

(Burt, 2004). Bu bileşenler, bakteriyel patojenlerde öncelikle hücresel 

yapının dengesinin değişmesi, membran bütünlüğünün bozulması, 

enerji üretimi ve membran taşınması dahil birçok hücresel aktivitenin 

etkilenmesinin yanında membran hasarına bağlı, hücresel bileşenlerin 

sızıntısı ve iyon kaybı gibi değişik mekanizmalarla hem bakterisidal 

hem de bakteriyostatik etki göstermektedir. Antifungal etkilerini ise 

hücre duvarı boyunca bir zar potansiyeli oluşturup ATP düzeneğini 

bozarak, hücre duvarı hasarına yol açarak göstermektedirler. Ayrıca 

elektron taşıma sistemi yoluna müdahale ederek mitokondriyal zarda 

parçalanmaya yol açabilirler. Bazı esansiyel yağlar, tip 1 ve tip 2 

herpes simpleks virüs (HSV-1 ve HSV-2), dang virüs tip 2, influenza 

virüs, adeno virüsü tip 3, çocuk felci virüsü, koksaki virüs B1 gibi 

birçok RNA ve DNA virüsüne karşı antiviral aktiviteye sahiptirler 

(Tariq ve ark., 2019).  

Esansiyel yağ asitleri kanıtlanmış bu antimikrobiyal aktiviteleri 

nedeniyle çeşitli formülasyonlarda ve farklı alanlarda etkin bir 

dezenfektan ve antiseptik olarak önemli potansiyele sahip bileşikler 

olarak karşımıza çıkmaktadırlar. 

ESANSİYEL YAĞ ASİTLERİNİN EL VE CİLT HİJYENİNİN 

SAĞLANMASINDA SABUN VE ANTİSEPTİK OLARAK 

KULLANIMI 

Cilt yüzeyinde bulunan Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

epidermidis, Escherichia coli ve Pseudomonas aeruginosa gibi 
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patojen bakterilerin de dahil olduğu cilt florası bazı durumlarda insan 

sağlığını olumsuz etkileyen enfeksiyonlara yol açabilmektedir. 

Özellikle sürekli olarak çevre ile temas halinde bulunan eller kendi 

kalıcı floralarının yanında çeşitli bakteri türleri tarafından kontamine 

olabilirler ve bunlar daha sonra gıdalara, gıda ile temas eden yüzeylere 

veya sağlık çalışanları tarafından hastadan hastaya aktarılabilirler. Bu 

nedenle gıda endüstrisi çalışanları, aşçı ve sağlık personeli gibi insan 

sağlığının olumsuz yönde etkilenebileceği meslek gruplarında etkin 

bir el hijyeninin sağlanması büyük önem arz etmektedir (WHO, 

2009). 

Bu amaçla piyasada kullanımda olan değişik biyosidal madde içeren 

antibakteriyel sabunlar bulunmaktadır. Biyosidal madde olarak 

kloroksilenol içeren sabunlar etkin antibakteriyel özelliklerinin 

yanında, bazı kişilerde temas allerjilerine neden olabilir ve bu bileşik 

solunduğunda veya yutulduğunda toksik olabilmektedir. Yaygın 

olarak kullanılan bir başka antimikrobiyal olan triklosan ise 

bakterilerde antibiyotik direncinin gelişmesinde rol oynayabilir. Bu 

nedenle sabun için alternatif bir antimikrobiyal bileşen, özellikle 

yaygın olarak kullanılan diğer bileşiklere duyarlı kişiler için faydalı 

olacaktır (Rhoades ve ark., 2013). Esansiyel yağ asitleri bilinen 

antimikrobiyal özellikleri nedeniyle bu alanda araştırılmaya değer 

potansiyele sahip ürünlerdir. 

Origanum vulgare (kekik otu) bitkisinden elde edilen oregano 

esansiyel yağının eklendiği sabunların mezofilik aerobik bakteri 

sayısının azalması açısından bakteriyel inaktivasyonda ticari 
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antibakteriyel sabunlar kadar etkili olduğu gösterilmiştir. Bu 

özelliğiye oregano esansiyel yağının, el sabunları için potansiyel 

faydalı bir antimikrobiyal bileşen olup triklosan ve kloroksilenole 

alternatif olabileceği kanıtlanmıştır ( Rhoades ve ark., 2013). 

%2,0 konsantrasyonda çay ağacı yağı (TTO) içeren sıvı sabunun 

antimikrobiyal etkisi, %0,5 triklosan içeren sıvı sabun ve %2,0 

klorheksidin glukonat (CHG) içeren sıvı sabunla karşılaştırıldığında, 

%2.0 TTO içeren sabun, referans sabuna ve %2.0 CGH'li antiseptik 

sabuna kıyasla daha iyi antimikrobiyal etki göstermiştir (Gnatta ve 

ark., 2021). İn vitro çalışmalarda etkin bir antiseptik olarak Avrupa 

süspansiyon testi yönergelerini geçen TTO formülasyonlu ürünler, 

Avrupa el yıkama yöntemi (EN 1499) kullanılarak gönüllülerle 

yapılan in vivo ve taze kesilmiş insan derisi örnekleri kullanılarak 

yapılan ex vivo deneylerde de referans sabunlardan daha belirgin bir 

antimikrobiyal aktivite göstermişlerdir (Messager ve ark., 2005). 

Ayrıca yapılan çalışmalar geçici flora cilt organizmalarının TTO'ya 

kommensallerden daha duyarlı olduğunu da göstermiştir (Hammer ve 

ark., 1996). Hastanede yatan hastalarda metisilin dirençli 

Staphylococcus aureus’un (MRSA) eradikasyonunda yüzeysel cilt 

bölgelerini ve cilt lezyonlarını temizlemede çay ağacı yağı içeren 

preparatların klorheksidin veya gümüş sülfadiazinden daha etkili 

olduğu bulunmuştur. Etkili, güvenli ve iyi tolere edilen TTO 

preperatları bu özellikleri ile MRSA taşıyıcılığının eradikasyonu 

rejimlerinde alternatif ürünler olarak karşımıza çıkmaktadırlar 

(Dryden ve ark., 2004). Antimikrobiyal aktivitelerinin yanında çay 
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ağacı yağı (TTO) içeren formülasyonların tekrar tekrar kullanımının 

dermatolojik sorunlara yol açmaması, bu ürünlerin sağlık çalışanları 

arasında el yıkama uyumunu arttırması açısından etkili olabilir 

(Carson ve Riley, 1995). Ancak açık ve kapalı şişelerde veya diğer 

kaplarda saklanan çay ağacı yağının, birkaç gün ila birkaç ay içinde 

fotooksidasyona uğrayarak orta ila güçlü hassaslaştırıcılar olan 

bozunma ürünlerinin oluşmasına yol açabilmektedir. Bunun 

sonucunda meydana gelen askaridol ve 1,2,4-trihidroksi mentan gibi 

peroksitler, epoksitler ve endoperoksitler gibi ürünler alerjik kontakt 

dermatit gelişiminden sorumlu tutulmuştur. Bu yüzden TTO 

formülasyonlu ürünlerin uygun ortam ve kaplarda muhafazası ve taze 

bir şekilde kullanılması oldukça önemlidir (Hausen ve ark., 1999).  

Coriandrum sativum (kişniş) esansiyel yağ asidinin mükemmel cilt 

toleransı ile birlikte Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus 

ve MRSA gibi gram pozitif bakteriler tarafından oluşturulan cilt 

enfeksiyonlarının önlenmesi ve tedavisi için etkin bir antiseptik olarak 

kullanımının uygun olabileceği gösterilmiştir (Casetti ve ark., 2012). 

Moringa oleifera, birçok tropikal ve subtropikal ülkede bulunan bir 

bitkidir. Moringa oleifera esansiyel yağ asidi kuru veya ıslak toz 

formülasyonu olarak kullanıldığında yapay olarak kontamine ellerdeki 

bakteri yükünü azaltmaktadır. Islak veya kuru formülasyonda moringa 

oleifera tozu, ilaçsız sabunla aynı etkinliği göstermiştir. Moringa 

oleiferanın antibakteriyel etkisi saponinler, tannik, fenolik ve alkaloid 

fito-bileşenlerin varlığına bağlıdır. Moringa oleifera yapraklarının 

önemli miktarda saponin (80 g/kg) sunduğu yapılan çalışmalarla 

kanıtlanmıştır. Saponinler, deterjan veya yüzey aktif madde 
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özelliklerine sahip kimyasal bileşiklerdir ve bu, bir el yıkama ürünü 

olarak moringa oleifera kullanıldığında bakteriyel azalmayı 

açıklayabilir (Torondel ve ark., 2014). 

Literatürdeki bu veriler göz önünde bulundurulduğunda etkin 

konsantrasyon ve uygun formülasyonda esansiyel yağ asidi içeren 

ürünler etkin cilt antisepsisinin sağlanmasında cilt uyumu iyi doğal 

antimikrobiyal alternatifler olabilirler. 

ESANSİYEL YAĞ ASİTLERİNİN AĞIZ İÇİ HİJYENİ VE DİŞ 

SAĞLIĞINDA KULLANIMI 

Doğal maddelerin son zamanlarda diş hekimliğinde artan kullanımı 

nedeniyle bu bileşiklerin kimyasal özelliklerini ve işleyişini analiz 

etmeye yönelik çalışmalar hız kazanmıştır (Hayacibara ve ark., 2005). 

Esansiyel yağların patojenler de dahil olmak üzere ağız boşluğunda 

bulunan bakterilere karşı antimikrobiyal etkinliği yıllardır 

bilinmektedir ve bu bilgi birçok çalışma ile desteklenmiştir. 

Literatürde, esansiyel yağ içeren ticari ağız gargaraları ve antiseptik 

ürünlerin plak ve hafif-orta diş eti iltihabının uzun süreli kontrolünde 

faydalı olduğuna ve uzun süreli günlük kullanım için klorheksidin 

içerenlere tercih edildiğine dair veriler bulunmaktadır (Ciancio, 2003), 

(Santos, 2003). Bu bilgiler, ağız hijyeninin korunması veya diş 

hastalıklarının önlenmesi için kullanılan ürünlerde esansiyel yağların 

uygun katkı maddeleri olabileceğine vurgu yapmaktadır. 

Çay ağacı yağı (TTO) olarak bilinen Melaleuca alternifolia esansiyel 

yağı, uzun yıllardır tıp alanında kullanılmaktadır. TTO antimikrobiyal 
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özelliklere sahiptir ve cilt enfeksiyonlarının yüzeysel tedavisinde 

kullanılır. TTO'nun geniş bir oral bakteriyel izolat koleksiyonuna karşı 

aktivitesi yapılan çalışmalarla desteklenmiştir. Yapılan zaman 

öldürme deneyleri, Streptococus mutans ve Lactobacillus 

rhamnosus'un TTO'ya maruz bırakılması sonrası, 30 saniye içinde 

canlı hücrelerde >3 log azalma ile sonuçlandığını göstermiştir 

(Hammer ve ark., 2003).  

Manuka yağı, çay ağacı yağı, okaliptüs yağı, lavandula yağı ve 

romarinus yağının, Porphyromonas gingivalis, Actinobacillus 

actinomycetemcomitans, Fusobacterium nucleatum, Streptococcus 

mutans ve Streptococcus sobrinus bakterileri üzerine antimikrobiyal 

etkilerinin test edildiği bir çalışmada esansiyel yağların, test edilen 

bakterilerin büyümesini engellediği, en etkili yağın ise manuka 

esansiyel yağı olduğu gözlenmiştir. Minimum bakterisit 

konsantrasyon değerleri, lavandula yağının bakteriyostatik, kalan 

yağların ise bakterisidal olarak etki ettiğini göstermiştir. Test edilen 

periodontopatik bakteri suşları, 30 saniye süreyle %0.2 manuka yağı, 

çay ağacı yağı veya okaliptüs yağına maruz bırakılarak tamamen 

öldürülmüştür. Çay ağacı yağı ve manuka yağı, P. gingivalis'e karşı 

önemli yapışma önleyici aktivite göstermiştir. Test edilen tüm uçucu 

yağlar S. mutans'ın yapışmasını engellemiştir. Bu çalışma, test edilen 

uçucu yağlar arasında özellikle manuka yağı ve çay ağacı yağının 

periodontopatik ve karyojenik bakterilere karşı güçlü antibakteriyel 

aktiviteye sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca çalışmada güvenlik 

açısından, bu uçucu yağların kültürlenmiş insan göbek damarı endotel 
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hücreleri üzerindeki etkileri de incelenmiş ve %0,2'lik bir 

konsantrasyonda kültürlenmiş hücreler üzerinde çok az etkiye sahip 

oldukları bulunmuştur (Takarada ve ark., 2004). 

Esansiyel yağlar ayrıca klorheksidin aktivitesini arttırma yeteneğine 

de sahiptir. Tarçın (Cinnamomum Cassia) ve manuka (Leptospermum 

scoparium) esansiyel yağları kombinasyon halinde kullanıldıklarında, 

oral patojenlerin büyümesini engellemek için gereken klorheksidin 

miktarını önemli ölçüde azaltmıştır. Bu gelişmiş aktivite, biyofilmler 

olarak büyütülen bakteri kültürlerine karşı da görülmüştür. Tarçın, 

manuka ve Leptospermum morrisonii yağları ile birlikte 

kullanıldığında biyofilm bakterilerini inhibe etmek için gereken 

klorheksidin miktarında 4 ila 10 kat azalma gözlemlenmiştir (Filoche 

ve ark., 2005). 

Ağız hijyeni ile ilgili önemli konulardan birisi de ağız kokusudur. 

Ağız kokusu, nüfusun %30'unu etkileyebilen çok yaygın bir 

durumdur. Vakaların yaklaşık %90'ında ağız kokusu yetersiz plak 

kontrolü, periodontal hastalık, ağız kuruluğu, hatalı restorasyonlar ve 

özellikle ağızda aşırı bakteri üremesi nedeniyle ortaya çıkar. Ağız 

kokusuna esas olarak amino asitlerin hidrojen sülfür, metil merkaptan, 

dimetil sülfür, dimetil disülfid ve kükürt dioksit gibi uçucu, kötü 

kokulu gazlara (uçucu kükürt bileşikleri-VCS) mikrobiyal bozunması 

neden olur. Ağız kokusu tedavisine yönelik yöntemler arasında; 

mikroorganizmaların sayısını kimyasal ve mekanik olarak azaltan, 

kokuyu maskeleyen ve açığa çıkan gazları kimyasal olarak nötralize 

eden ürünler bulunmaktadır. Literatürde, nane yağı, mersin yağı, kekik 
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yağı, çay ağacı yağı, okaliptüs yağı, limon otu yağı, tarçın yağı, 

karanfil yağı gibi esansiyel yağların VCS üreten oral bakterileri 

inihibe ederek ağız kokusunu önleyebileceğine dair veriler mevcuttur. 

Esansiyel yağların antimikrobiyal etkileri yanında, anti inflamatuvar 

ve koku maskeleyici özelliklerinin bulunması da ağız kokusu 

tedavisinde bu ürünlerin kullanımına katkı sağlayabilir (Dobler ve 

ark., 2020). 

Literatürdeki bu veriler, supragingival plak, diş eti iltihabı ve ağız 

kokusunun kontrolünde mevcut ürünlere alternatif olabilecek 

esansiyel yağ asidi içeren doğal ürünlerin kullanılabilirliğine dikkati 

çekmektedir. Bununla birlikte, bu ürünleri ortak klinik uygulamaya 

dahil etmeden önce güvenliklerini ve etkinliklerini belirlemek için 

daha fazla araştırma yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

ESANSİYEL YAĞ ASİTLERİNİN HAVA VE ODA 

DEZENFEKSİYONUNDA KULLANIMI  

In vitro çalışmalar, esansiyel yağ asitleri ve buharlarının MRSA ve 

diğer antibiyotiğe dirençli sağlık bakımıyla ilişkili bakteriler dahil 

olmak üzere bir dizi bakteri ve mantarı inhibe edebileceğini 

göstermiştir. Uçuculukları, havadaki ve ulaşılması zor yüzeylerdeki 

mikrobiyal kontaminasyonu azaltmada belirgin bir avantaj olmaktadır. 

Ayrıca hava dezenfeksiyonu için kullanılan çoğu antimikrobiyal 

ajanın aksine, esansiyel yağ asitlerinin toksisitesinin düşük olması da 

bir tercih sebebidir (Inouye ve ark., 2003).  
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Altı uçucu yağın Trichophyton mentagrophytes'e karşı buhar 

aktivitesinin kapalı bir kutu kullanılarak incelendiği bir çalışmada 

kekik, perilla, çay ağacı ve lavanta yağlarının buharlarının, 3 saat 

boyunca kısa süreli maruz kalma ile mantar miçellerini öldürdüğü, 

ancak karanfil ve sardunya yağlarının buharlarının ancak gece 

boyunca maruz kaldıktan sonra aktif olduğu gözlenmiştir. Kekik ve 

diğer yağların buharlarının miçelyumun parçalanmasına neden 

olduğu, taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile yapılan morfolojik 

incelemede, kekik buharının etkisiyle hücre zarının ve hücre duvarının 

doza ve zamana bağlı olarak hasar gördüğü, hücre duvarında yırtılma 

ve soyulmaya neden olduğu, hücre zarından gelen küçük şişkinlikler 

olduğu görülmüştür (Inouye ve ark., 2006).  

Salvia officinalis (ada çayı) uçucu yağlarının havadaki yaşamı tehdit 

eden çeşitli patojenlere karşı bakterisidal ve fungisidal etkisi bu doğal, 

çevre dostu ve hoş kokular üretme kapasitesine sahip ürüne gıda, su, 

yüzey ve havadaki mikropları yönetmek için etkin bir dezenfektan 

özelliği kazandırmaktadır (Bouaziz ve ark. 2009). 

Armoracia rusticana, Allium sativum, Origanum syriacum, Satureja 

hortensis, Satureja montana, Thymus serpyllum, Thymus vulgaris gibi 

farklı esansiyel yağ asitlerinin buhar fazında metisilin dirençli 

Staphylococcus aureus (MRSA) üzerine etkinliğinin araştırıldığı bir 

çalışmada, test edilen esansiyel yağ asitlerinin MRSA büyümesini 

engelleyebileceği gösterilmiş ve buhar fazında bu esansiyel yağ 

asitlerinin yüzey ve hava dezenfektanı olarak kullanılabilirliği ön 

plana çıkmıştır (Nedorostova ve ark., 2011). 
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Literatürdeki kısıtlı veriler doğa dostu bu antimikrobiyallerin kolay 

uçucu özellikleri göz önünde bulundurulduğunda oda ve hava 

dezenfeksiyonunda kullanımının yaygınlaştırılması için daha fazla 

araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. 

ESANSİYEL YAĞ ASİTLERİNİN SU DEZENFEKSİYONUNDA 

KULLANIMI 

Bitkilerden elde edilen esansiyel yağların  antimikrobiyal özellikleri 

iyi bilinmesine rağmen suyun dezenfeksiyonuna yönelik uygulamaları 

pek fazla ilgi görmemiştir ve bu yüzden literatürdeki bilgiler kısıtlıdır. 

Bu amaçla kullanılan Luffa cylindrica isimli bitki, Asya ve Afrika 

topraklarında hızlı büyüyen bir asma türüdür. Kişisel hijyende doğal 

bir sünger olarak kullanılan bu bitki aynı zamanda bölge halkı 

tarafından besin olarak da tüketilmektedir. Ayrıca bitki bazlı tıpda, 

astım, sinüzit, bronşit ve ateşi hafiflettiğine dair verilerde 

bulunmaktadır (Ng ve ark., 1993). L. cylindrica’nın meyve ve tohum 

ekstreleri ile yapılan su dezenfeksiyon çalışmaları, bitki özlerinin 

antmikrobiyal özelliklere sahip olduğunu ancak bu etkinin, koliform 

bakterileri tamamen inhibe edemediğini, bu yüzden bitki özlerinin 

güvenilir içme suyu dezenfektanları olarak kullanılamayacağını 

göstermiştir (Shaheed ve ark., 2009).  

Origanum esansiyel yağının (Tymus capitatus), tuvalet hariç duş, 

banyo ve lavabo giderlerinden elde edilen gri su olarak adlandırılan 

suyun dezenfeksiyonunda koliform bakteri inaktivasyon etkinliğinin 

doza ve etki süresine bağımlı olarak değiştiği ve 14 güne kadar 

yeniden koliform büyümeyi önleyebildiği gösterilmiştir. Ayrıca 
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sudaki organik madde ve partikül varlığının esansiyel yağların 

dezenfektan etkilerini azalttığı yapılan çalışmalarla desteklenmiştir. 

Organik maddeler bu etkilerini mikroorganizma hücre zarlarına 

hidrostatik olarak bağlanıp mikroorganizmaları koruyarak veya bitki 

ekstraktının aktif bileşenlerini bağlayıp nötralize ederek 

göstermektedirler. Bu yüzden ön bir filtreleme adımının esansiyel 

yağların suyun dezenfeksiyonundaki antimikrobiyal etkilerini 

arttırabileceği düşünülmektedir (Winward ve ark., 2008). 

Genellikle bakımı iyi yapılmayan sıcak ve tatlı su kaynaklarıyla 

ilişkili olan ve özellikle bağışıklığı baskılanmış bireylerde enfeksiyon 

oluşturan non tüberküloz bakterilere karşı yapılan esansiyel yağ asidi 

çalışmaları umut vericidir. Yapılan analizler ardıç meyvesi esansiyel 

yağ asidinin, Mycobacteriım intracellulare, Mycobacterium gordonae 

ve Mycobacterium avium'un hücre zarı ve sitoplazmasında önemli 

morfolojik değişiklikler ortaya çıkararak hücre canlılığını önemli 

ölçüde azalttığını göstermiştir. Ardıç meyvesi yağ asidi bu etkisiyle 

banyolar, yüzme havuzları, spa havuzları, jakuziler gibi sıcak su 

sistemlerinde tamamlayıcı veya alternatif bir su dezenfektanı olarak 

kullanılabilir (Peruc ve ark., 2018). 

Bu konudaki kısıtlı verilerin yanında atık suların dezenfeksiyonu için 

gerekli esansiyel yağ asidi miktarının fazlalığı bir dezavantaj olsa da 

küresel ısınmaya bağlı su kaynaklarının tükendiği yakın gelecekte 

bilinen antimikrobiyal etkileriyle esansiyel yağ asitleri araştırmacılar 

tarafından ilgi görme potansiyeline sahip doğal bileşiklerdir. 
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ESANSİYEL YAĞ ASİTLERİNİN YÜZEY 

DEZENFEKSİYONUNDA KULLANIMI  

Bakteriyel yapışma ve ardından endüstriyel işleme ortamlarında 

biyofilm oluşumu, gıda bozulmasına veya gıda kaynaklı hastalıkların 

bulaşmasına yol açabilecek potansiyel bir kontaminasyon kaynağıdır. 

Gıda işleme endüstrilerinde, paslanmaz çelik ekipmanların ve mutfak 

eşyalarının yüzeylerinin, bakteriyel yapışma ve biyofilm oluşumunun 

başlıca yerleri olduğu bilinmektedir. Son yıllarda endüstriyel 

yüzeylerde bulunan mikroorganizmalar tarafından gıda 

kontaminasyonu riskini ortadan kaldıran verimli temizlik ve 

dezenfeksiyon programlarına öncelik verilmiştir. Sentetik bileşiklere 

karşı artan olumsuz tüketici algısı, doğal alternatiflerin geliştirilmesine 

yol açmıştır (Davidson ve ark., 2012), (Roller, 1995). Bu nedenle, 

güçlü doğal antibakteriyel ajanlar olan aromatik ve tıbbi bitkilerin 

esansiyel yağları, araştırmacılar tarafından biyofilmler üzerindeki 

antibakteriyel aktiviteleri açısından değerlendirilmiş ve bu ikincil 

metabolitlerin veya bileşenlerinin gıda endüstrisinde yüzey 

dezenfektanı olarak kullanılabilme olasılığı hedeflenmiştir (de Olveira 

ve ark., 2010). 

Yapılan çalışmalar oregano esansiyel yağ asidi içeren sabunların, daha 

önceki yıkamalar sonrası yüzeyden uzaklaştırılamayan Salmonella 

bakterilerinin tahta yüzeyler ve paslanmaz çelik yüzeylerden elemine 

edilmesinde etkili olduğunu göstermiştir. Aynı zamanda oregano 

esansiyel yağ asidi içeren sabunların bu bakterilerin plastik 

yüzeylerden temizlenmesinde de normal sabunlara göre daha etkili 
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olduğu bulunmuştur. Benzer şekilde E.coli, S. aureus, L. 

monocytogenes gibi önemli bakterilerin yüzeyden temizlenmesinde de 

etkin olduğu görülmüştür (Rhoades ve ark., 2013).  

Thymbra capitata (acı kekik) esansiyel yağ asidinin, gıda ile temas 

eden yüzeylerin dezenfeksiyonunda Escherichia coli'ye karşı etkili 

olduğu ve çelik, cam ve plastik gibi gıda ile temas eden yüzeylerin 

temizlenmesi için doğal bir dezenfektan olabileceği yapılan 

çalışmalarla desteklenmiştir (Falcó ve ark., 2019). 

Cymbopogon citratus ve Cymbopogon nardus (Limon çimeni) 

esansiyel yağlarından elde edilen dezenfektan solüsyonların tek başına 

uygulanmalarından sonra, yüzeye yapışan hücrelerin sayısını etkili bir 

şekilde azalttığı, kombinasyon halinde kullanıldığında ise yüzeye 

yapışan hücrelerin sayısını %100 azaltma yeteneğine sahip olduğu 

gözlenmiştir. Bu sonuçlar C. citratus ve C. nardus uçucu yağlarının L. 

monocytogenes ile kirlenmiş endüstriyel paslanmaz çelik yüzeyleri 

sterilize etmek için yeni alternatifler olabileceğini göstermektedir. Bu 

bileşiklerin bireysel antibakteriyel aktivitesini artırabileceğinden, 

sinerjik etkileri göz ardı edilmemelidir (de Oliveira ve ark., 2010). 

Benzer şekilde sağlık tesislerinde yüzeylere ve kullanılan ekipmanlara 

yapışarak biyofilmler içerisinde canlılığını sürdürme yeteneğine sahip 

patojenler dirençli hastane enfeksiyonlarının yayılımına önemli katkı 

sağlamaktadır. Çeşitli klinik materyallerden ve hastane ortamından 

izole edilen Acinetobacter cinsi bakterilere karşı tarçın, lavanta ve 

sardunya esansiyel yağlarının antibakteriyel özelliklerini belirlemek 

amacı ile yapılan bir çalışma bu uçucu yağların, hastane ortamının 
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hijyen ve dezenfeksiyonu için çeşitli formülasyonların bileşenleri 

olarak kullanılabileceğini göstermiştir (Sienkiewicz ve ark., 2014) 

Narenciye esansiyel yağ asitlerinin buharlaştırılmış bir karışım 

halindeki formülasyonunun MRSA ve VRE (vankomisin dirençli 

enterokok) gibi sıklıkla hastanedeki yüzeyleri kontamine eden 

bakterilere karşı etkinliğinin araştırıldığı çalışma, narenciye buharının 

24 saatlik maruziyet sonrasında paslanmaz çelik yüzeylerde VRE ve 

MRSA'yı 1.5-3 log oranında azalttığını, biyofilm formasyonunu 

engellediğini göstermiştir (Laird ve ark., 2012) 

Bu veriler bize gıda endüstirisi ve sağlık tesisleri gibi ortamlarda 

patojen bakteriler tarafından kontamine olabilicek yüzeylerin 

dezenfeksiyonunda etkin antimikrobiyal ve antibiyofilm aktiviteleri ile 

esansiyel yağ asitlerinin etkili ve güvenilir dezenfektanlar 

olabileceğini göstermektedir. 

ESANSİYEL YAĞ ASİTLERİNİN GIDALARIN MİKROBİYAL 

KONTAMİNASYONUNUN ÖNLENMESİNDE KULLANIMI 

Son yıllarda tüketicilerin artan sağlık bilinci, sentetik gıda katkı 

maddeleri hakkındaki olumsuz düşünceleri daha da arttırmıştır. Bunun 

sonucu olarak, gıdaların doğal veya “yeşil/organik” bir imaja sahip 

olmasını sağlayan doğal ve daha güvenli koruyucuların kullanımında 

artan bir eğilim vardır. Bitkisel esansiyel yağlar, bilinen 

antimikrobiyal ve antioksidatif etkileri nedeniyle gıda koruyucu 

uygulamalarda dikkat çeken ve araştırılan ürünler haline gelmiştir. 

Birçok esansiyel yağ asidi ve bileşeni gıda ürünlerinde tatlandırıcılar 
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ve/veya koruyucular olarak kullanılmak üzere FDA (Amerika Birleşik 

Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi) tarafından Genellikle Güvenli Olarak 

Tanımlanan (GRAS) sınıflandırılmasına dahil edilmiş olup aynı 

zamanda Avrupa Komisyonu (EC) tarafından da onaylanmıştır 

(Hyldgaard ve ark., 2012).  

Mentha cardiaca esansiyel yağ asidinin depolanmış kuru meyvelerin 

fungal ve aflotoksin kontaminasyonuna karşı koruyucu etkisinin 

araştırıldığı çalışma bu yağ asidinin güçlü antioksidan, antifungal, 

antiaflatoksijenik etkileri olduğunu ortaya koymuştur (Dwivedy ve 

ark., 2017).  

Thymus vulgaris (kekik) yağ asidinin yapılan invitro deneyler 

sonucunda Aspergillus flavus üremesini önemli ölçüde azalttığı ve 

aflatoksinin üretiminden sorumlu gen ekspresyonunda ise %50 oranda 

down regülasyonuna yol açtığı görülmüştür (Oliveira ve ark., 2020).  

Myristica fragrans(hindistan cevizi) esansiyel yağ asidinin depo 

edilmiş prinçler üzerinde fungal proliferasyonu önemli ölçüde azalttığı 

ve aflatoksin biyosentezini inhibe ettiği gösterilmiştir. Buna ek olarak 

prinç tohumlarının yeşermesi üzerine fitotoksik etkisi olduğu da 

gözlenmiştir (Das ve ark., 2020). 

Illicium verum (yıldız anasonu) esansiyel yağ asidinin lotus çiçeği 

tohumlarını toksijenik Aspergillus flavus ve aflatoksin 

kontaminasyonuna karşı korumada etkinliğinin araştırıldığı bir 

çalışma, bu yağ asidinin düşük konsantrasyonlarda fungisidal etki 

gösterirken yüksek konsantrasyonda fungal üremeyi tamamen inhibe 
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ettiği, invitro ve invivo ortamlarda aflatoksin sentezini baskıladığını 

göstermiştir (Li ve ark., 2020). 

Origanum majorana (mercan köşk) ve Curcuma longa(zerdeçal) 

bitkisinden elde edilen esansiyel yağ asitlerinin depolanmış mısırın 

fungal ve aflotoksin kontaminasyonunu engellemede birçok mantar 

türüne karşı geniş bir fungitoksik etki sergilediği ve dolaylı yoldan 

aflotoksin sentezini azalttığını gösterilmiştir (Choudhari ve ark., 

2020), (Hu ve ark., 2017). 

Carum carvi (frenk kimyonu) Carum sativum (kişniş) yağlarının 

depolanmış gıdalarda etkin antifungal ve antiaflatoksijenik etkilerinin 

içeriğindeki terpenoid ve fenolik bileşiklere bağlı olduğunu 

vurgulanmıştır (Lasram ve ark., 2019).  

Esansiyel yağların gıda endüstirisinde, mikrobiyal kontaminasyonun 

önlenmesi açısından belirgin koruyucu etkileri olmasına karşın, yoğun 

aroma, yüksek reaktivite, hidrofobisite, düşük çözünürlük ve diğer 

organik ürünler ile olası negatif etkileşimleri nedeni ile bazı 

kısıtlılıkları mevcuttur. Buna rağmen farklı taşıyıcılar sayesinde daha 

güvenilir ve etkin bir şekilde kullanılabilmektedirler. Esansiyel yağ 

asitlerinin hidrofobik karakteri, ışık, hava ve yüksek sıcaklıkların 

varlığında kolay bozunmasının yanısıra gıdaya dahil edilmesini 

zorlaştırmaktadır. Fonksiyonel gıdalar geliştirirken biyoaktif 

bileşikleri kapsüllemek, korumak ve salmak için yenilebilir dağıtım 

sistemlerinin gıda endüstrilerinde acil bir ihtiyaç olduğu ortaya 

çıkmıştır. Bu açıdan, esansiyel yağ asitlerinin nanoenkapsülasyonu, bu 
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ihtiyaçları karşılayabilecek çekici yeni bir yaklaşım gibi 

görünmektedir. Nanoenkapsülasyon işleminin Thymus capitatus 

esansiyel yağ asitlerinin biyolojik aktiviteleri üzerindeki etkisinin 

araştırıldığı bir çalışmada, işlemin esansiyel yağ asidinin antioksidan 

aktivitesini hafifçe azaltmasına rağmen, çalışılan insan patojen 

bakterilerine karşı antibakteriyel etkinliğini önemli ölçüde arttırdığını 

göstermiştir. Ayrıca bu çalışmada gıdaların bakteriyel bozulmasına 

karşı kullanılan herhangi bir koruyucunun zararsız olması gerektiği 

düşünülerek, farelere oral yoldan verilmesiyle T. capitatus esansiyel 

yağ asidinin güvenlik sınırı belirlenmiştir. Test edilen tüm esansiyel 

yağ asidi konsantrasyonlarında farelerde herhangi bir toksik belirti 

gözlenmemiştir. Bu yeni teknoloji esansiyel yağ asitlerinin gıda 

koruyucu olarak kullanılabilirliği açısından etkinliğini arttıracak 

heyecan verici bir gelişmedir (Jemaa ve ark., 2018). 

Sonuç olarak, esansiyel yağlar, doğal bir antimikrobiyal ve 

antioksidan ajan olarak kullanılma potansiyeli yüksek bileşiklerdir. 

Yeterli bilimsel kanıt sağlayarak bu biyoaktif karışımları keşfetmek, 

sentetik kimyasallara iyi bir alternatif olabilecek güçlü, doğa dostu ve 

daha güvenli dezenfektan, antiseptik ve gıda koruyucu ajanlar 

geliştirme şansını artırmaya katkıda bulunacaktır. 
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GİRİŞ 

Aromaterapi, kadın hastalıkları ve doğum bölümünde özellikle de 

doğum sürecinde yaygın olarak kullanılmış olup jinekolojik anlamda 

da (menstruel bozukluklar, menopoz semptomları) kullanılmaya 

çalışılmıştır. Tarihi çok eskilere dayanan ve eski zamanlarda doğumda 

ve daha birçok sağlık ile ilgili durumlarda kullanılmış olan 

aromaterapinin son zamanlarda popülaritesinin artmasıyla günümüzde 

kullanımı ve yaygınlığı giderek artmaktadır. Aromatik yağlar çoğu 

zaman doğum sürecinde kullanılmasına rağmen başka kadınsal 

hastalıklarda da kullanılmaktadır. 

1) Aromaterapinin doğumda kullanımı:  

Doğum, bir kadının anneliğe geçiş deneyimidir. Doğum esnasında 

kadınlar; tanımadıkları ortamda bulunma, mahremiyetini korumaya 

çalışma, bilmedikleri bir doğum eylemi ve doğum ağrısı ile baş 

etmeye çalışmaktadır. Doğum eylemindeki kadınlar, yaşadıklarını ve 

olup bitenleri yeterince bilemedikleri ve anlayamadıkları için korku, 

endişe ve gerginlik yaşamaktadırlar. Yüzyıllardır bu gerginliği, 

anksiyeteyi ve doğum ağrısını azaltmak için doğum konusunda 

çalışmalar yapılmıştır ve çoğu ülkede alternatif tıp yoğun olarak 

kullanılmıştır. 

Doğum, basit bir tanım olarak bebeğin rahim ve doğum kanalından 

çıkıp fizyolojik hayata dönmesidir. Doğum süreci her ne kadar basit 

gibi görünse de doğum yapan kadın dışardan gördüğümüz fizyolojik 

değişikliklerin yanı sıra hormonal, sinirsel ve daha birçok değişikliğe 
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maruz kalmaktadır. Bu semptomlar nedeniyle doğum yapan kadınlar 

doğum sürecinde eski zamanlardan beri bir tedaviye gereksinim 

duymuşlardır. 

Tıp biliminin ilerlemesine karşılık doğumda oluşan ağrının kontrolü 

en zorlu alanlardandır. Nitekim doğum sırasındaki ağrı, doğumu 

harekete geçiren ve ilerleten durumdur. Bu nedenle ağrının 

giderilmesi olayı karmaşık hale getiren  durumlara neden olmaktadır. 

Ağrıyı doğal bir süreç olarak kabul görmenin aksine, doğum ağrısını 

kontrol etmek hala obstetri biliminde zorlu alanlardandır. Doğum her 

kadında aynı etkiyi yaratmaz yani her kadının doğum süreci 

fizyolojik, psikolojik, duygusal, sinirsel bakımdan kendisine özgüdür. 

Aromaterapiler, bitkilerin kök, yaprak, kabuk, tohum ve çiçeklerinden 

damıtma yoluyla elde edilen uçucu, kokulu bitki yağlarının 

kullanımını içeren bitkisel tıp uygulamalarıdır. Doğum ağrısı ile baş 

etmede kullanılan en eski ilaç dışı yöntemlerden biri 

aromaterapilerdir. Aromaterapilerin doğumda ağrı ve psikolojik 

etkilerini yönetmek için 1990-2000 yılları arasında yoğun çalışmalar 

başlamış ve günümüzde bu çalışmalar artarak devam etmiştir. 

Aromaterapi günümüzde  en çok doğum sırasında, masaj, banyo ve 

inhalasyon şeklinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Doğum sırasında 

aromaterapi uygulaması genellikle gül, lavanta, turunç çiçeği (neroli), 

adaçayı vb. esansiyel yağların travaydaki annenin cildine sürülmesi ya 

da inhalasyonu şeklinde uygulanır. Bebeğin inişi ve doğumunun 

gerçekleştiği ikinci evrede ise, anneye nane yağının güç hissi verdiği, 
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lavanta yağının panik duygusunu azalttığı ve kontraksiyonları 

güçlendirdiği için önerilmektedir.(1,4,5,9,10)  

Doğumda kullanılan en  yaygın esansiyel yağlar ve  kullanım 

nedenlerini özetlersek; 

• Adaçayı Kontraksiyonları arttırmak, ağrıyı azaltmak, 

• Okaliptus Nazal konjesyonu azaltmak 

• Günlük Yağı-Sığla Yağı Lavanta Anksiyete ve ağrıyı 

azaltmak  

• Yasemin Ağrı ve depresyonu azaltmak 

• Limon Anksiyete, depresyon ve ağrıyı azaltmak 

• Mandalina Gevşemeyi sağlamak 

• Portakal yağı Gevşemeyi sağlamak 

• Turunç çiçeği (Neroli) Gevşemeyi sağlamak 

• Nane Bulantı ve kusmayı önlemek 

• Roma Papatyası Gevşeme ve sırt ağrısını azaltmak 

• Gül Anksiyeteyi azaltmak 

• Ylangylang Gevşemeyi sağlamak ve depresyonu azaltmak 

(9,10,11,13) 

Aromaterapinin analjezik etkisinin fizyolojisi net olarak 

açıklanamamıştır. Esansiyel yağların kullanımı vücutta fizyolojik 

değişikliklere neden olmamakla birlikte duygu durumunu önemli 

ölçüde değiştirdiği ve kaygı hissini azalttığı bildirilmiştir. Aromatik 

yağlar  sakinleştirici ve rahatlatıcı bir etki ile endojen 

nörotransmitterlerin salınımını arttırır. Cilde sürülebilir, doğrudan 
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veya ısıtıcı yolu ile solunabilirler. Doğumda akupresör (bası) 

noktalarına esansiyel yağların kullanılması ya da ayak banyosu ile 

birlikte kullanılması da yararlı olabilir.(1,4) 

Aromaterapi gebeler tarafından güvenli ve uygun maliyetli 

olduğundan yaygın kullanılmaktadır. Son yıllarda tıp  alanında birçok 

araştırmacı bu konu ile ilgilenmiştir. Çalışma sonuçları, doğumda 

kullanılan aromaterapilerin sadece fiziksel rahatsızlıkları 

gidermediğini, aynı zamanda masaj gibi diğer yöntemlerle birlikte 

kullanıldığında sağlık personeli ve gebe arasında empati, sevgi ve 

güven ilişkisinin geliştirilmesine yardım ettiğini bildirmektedir. 

(22,26) Ayrıca doğum ağrısında, doğumdaki anksiyete, yorgunluk, 

doğum süresi, doğum sonuçları ve anne memnuniyeti üzerine pozitif 

etkileri de gösterilmiştir.(22,26) Literatürde  doğumda aromaterapi 

kullanımı ile ilgili ilk çalışma, 2000 yılında Burns ve ark. tarafından, 

esansiyel yağların kullanımı ile 8058 kadın üzerinde yapılmıştır. 

Kadınların sadece %1’i hafif bir hoşnutsuzluk yaşadıklarını 

belirtmişlerdir. Yine aynı çalışmada doğum ağrısının şiddetini ve 

sezaryen doğum oranını önemli ölçüde etkilemediği ancak doğum 

sırasında korku ve endişeyi azalttığını ve doğum sırasında anestezi 

ihtiyacını azalttığını vurgulamıştır.(30) Yine benzer çalışmalarda 

esansiyel yağların bazen cilt tahrişlerine neden olabileceği, deri 

üzerinde bir yama testi yapmanın, oluşabilecek alerjileri kontrol 

edebileceği vurgusu yapılmıştır.(10,14) Yazdkhasti ve ark.’ın İran’da 

yaptıkları 2016 yılına ait diğer bir çalışmada ise, lavantanın doğum 

ağrısını azaltmada etkili olduğu vurgulanmıştır. Hindistan’da 2015 
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yılında yapılan diğer bir çalışmada ise, 600 nullipar kadın 3 gruba 

ayrılmış, ilk gruba aromaterapi (n=200) uygulanmış, ikinci gruba 

biyofeedback (uygulamalı fizyopsikolojik geri bildirim) uygulanmış 

(n=200), üçüncü grup ise kontrol grubu (n=200) olarak belirlenmiş ve 

gruplar, doğum süreleri ve ağrı algılamaları yönünden 

değerlendirilmiştir. Aromaterapi ve biyofeedback grubunda ağrı ve 

doğum sürelerinin anlamlı olarak azaldığı rapor edilmiştir.(21) 

Aromatik yağlarla ilgili geçmişten günümüze birçok çalışma 

yapılmıştır. Bu çalışmalardan bazıları  Tablo1 de gösterilmiştir: 

 

Tablo 1: Aromatik Yağlar ile İlgili Yapılan Çalışmalar 

 
Yazar 

Adı ve 

Yılı  

 

Katılımcılar Veri toplama 

aracı 

Amaç Temel bulgular Sonuç Yer 

Burns ve 

ark. 200014 

 

1990-1998 

Yılları 

arasında 8.058 

doğum 

incelenmişti

r.  

*Retrospektif 

çalışma 

yapılmıştır  

*Annelerin 

anksiyete 

değerlendirilmesi, 

*doğum  

sonuçları, 

*analjezik 

kullanım ihityacı.                     

*diğer 

semptomlar 

incelenmiştir.  

Lavanta 

esansiyel 

yağları ile 

yapılan 

aromaterapinin 

etkinliği 

değerlendirilmiş

tir.  

Annelerin % 

50'den fazlası 

aromaterapiyi 

yararlı olarak 

belirtmiş % 

14'ü yararsız 

bulmuştur. Ağrı 

ile ilgili de 

Primigravidalar

ın % 8'inden 

fazlası ve 

multigravidalar

ın % 18'i 

esansiyel 

yağlar 

kullanıldıktan 

sonra doğum 

sırasında 

herhangi bir 

ağrı kesici 

kullanmamışlard

ır. Lavanta 

esansiyel 

yağları ile 

Başarılı bir 

uygulama 

olduğu 

gösterilmekle 

beraber 

aromaterapini

n gelecekteki 

araştırmaları 

için temel 

oluşturmaktad

ır    

İngiltere  
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yapılan 

aromaterapi 

doğum sırasında 

korku ve 

anksiyeteyi 

azaltmakta ve 

doğum sırasında 

anestezi 

ihtiyacını 

azaltmıştır 

ayrıca, 

aromaterapinin 

doğum 

kasılmalarını 

artırmada 

etkili olduğu 

belirtilmiştir 

fakat doğum 

ağrısının 

şiddetinde ve 

sezaryen 

doğumlarının 

sayısını 

etkilememiştir. 

Aromaterapinin 

yan etkisinin 

çok az olduğu 

belirtilmiştir. 

Burns ve 

ark. 20077 

Randomize 

Kontrollü 

Çalışma 

(RKÇ) (251 

deney, 262 

kontrol grubu)  

Aromaterapinin    

*operatif doğum, 

*spontan doğum, 

*analjezik 

kullanımı, 

*epizyotomi,            

*doğum süresi,         

*Apgar Skorları      

*neonatal yoğun 

bakım ünitesine 

transfer 

oranları gibi 

intrapartum 

sonuçlar 

değerlendirilmi

ştir.  

Beş aromaterapi 

seçeneklerinden 

biri Roma 

papatyası 

(Chamaemelumnob

ile), Çıngırak 

adaçayı 

(Salviasclarea)

, Akgünlük 
(Boswelliacarteri-

Hint tütsüsü), 

Lavanta 
(Lavandula 

augustifolium) ve 

Mandalina 

(Citrusreticula

ta) 

uygulanmıştır.  

Nulliparlar 

için 

aromaterapi 

grubunda ağrı 

daha az 

algılanmış, 

sezaryen 

oranları, 

doğumun birinci ve 

ikinci 

evresinde 

oksitosin 

kullanımı 

arasında 

gruplar 

arasında fark 

bulunmamıştır. 

Kontrol 

grubunda ise 

YDYBÜ’ne 

(yenidoğan 

yoğun bakım 

ünitesine) 

transferin daha 

fazla olduğu 

belirlenmiştir.  

Birçok 

intrapartum 

sonuca 

etkili 

olduğundan 

aromaterapi 

kullanılmas

ının mümkün 

olduğu ve 

gelecekteki 

araştırmala

ra yarar 

sağladığını 

gösterilmiş

tir.  

İtalya  



313 | ESANS/ AROMATİK YAĞLARIN SAĞLIK ALANINDA KULLANIMI 

 

 

Smith ve 

ark. 20118  

Sistematik 

ince-leme  

2 RKÇ (535 

kadın)  

*Doğumda ağrı 
tedavisinde 

aromaterapi-nin 

etkisi 

*Aromaterapinin 

maternal ve 

perinatal 

morbidite 

üzerine etkisi 

Aromaterapi 

plasebo ile 

karşılaştırıldı 

Gruplar 

arasında 

anlamlı fark 

bulunamadı.  

İleri 

araştırma 

gereksinimi 

gerekmekted

ir . 

Avustralya  

Vardanjani 

ve ark. 

201215  

120 RKÇ (60 

deney, 60 

kont-rol 

grubu)  

*Epizyotomi 

bakımında 

aromaterapinin  

kullanımının 

postpartum 

perineal ağrı 

(VAS-GKÖ)üzerine 

incelenmesi  *Yara 

iyileşmesi 

üzerine etkisi 

(REEDA) skalası 

ile 

incelenmiştir.  

Deney grubuna 

kurkumin 

(zerdaçalın 

içindeki madde) 

yağı, kontrol 

grubuna ise 

povidon-iyot 

verilmiş ve 

insizyon 

bölgeleri doğum 

sonrası 10. 

günde 

değerlendirilmi

ştir. Kontrol 

grubuna ise 

rutin bakım 

uygulanmıştır.  

Aromaterapi 

grubunda 

REEDA'nın 

toplam puanları 

daha iyi 

olduğu, ancak 

perineal ağrı 

konusunda 

puanlar 

arasında 

anlamlı fark 

bulunmadığı, 
Kurkumin 

uygulama- sının 

epizyotomi 

iyileşme 

sürecine olumlu 

etkisi olduğu 

bildirilmiştir.  

Epizyotomi 

bakımında 

povidon-iyot 

yerine 

kurkumin 

yağının 

uygulanması 

önerilmekte

dir.  

İran  

Dhany ve 

ark. 201216 
1079 kadın  

 

*Aromaterapi ve 

masaj intrapartum 

servisinin 

(AMIS), doğum 

sırasında 

analjezi 

gereksinimi  

AMIS grubu 

kontrol grubuyla 

karşılaştırıldı 

AMIS grubunun 

anestezi ihtiyacı 

kontrol grubuna 

göre azalmıştır . 

 

AMIS in 

doğum 

sırasında 

analjezi 

ihtiyacını 

azalttığı 

belirlenmiş 

olup AMIS 

ın 

profesyonel 

destekte 

faydalı 

olacağı 

kanaatine 

varılmıştır

. 

İngiltere  

Vakilian ve 

Keramat 

201317 

RKÇ  

59 kişi 

 

*Lavanta 

aromalı solunum 

yöntemlerinin 

doğum süresine 

etkisi 

Birinci gruba 

lavanta yağı ve 

solunum tekniği 

(solunum maskesi-

inhalasyon yolu 

ile) diğer gruba 

ise sadece solunum 

teknikleri 

uygulandı.  

Doğum süresinin 

kontrol grubuna 

göre kısaldığı 

belirlenmiştir   

Aromatik 

yağların 

doğum 

süresini 

kısaltmada 

kullanabile

ceği 

gösterilmiş

tir  

İran  
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Alavi ve 

ark. 201318 
120 RKÇ (40 

kişilik 3 

ayrı grup)  

*Aromaterapinin 

doğum ağrısı 

üzerine etkisi 

(GKÖ) 

1.gruba herhangi 

bir girişim 

yapılmamış, 2. 

gruba yasemin 

yağı ile masaj, 3. 

gruba ise, yasemin 

yağı 

(inhalasyon 

yolu ile) 

uygulanmıştır.  

Aromaterapinin 

doğum ağrısı 

üzerine olumlu 

etkilerinin 

olduğu 

gösterilmiştir.  

Doğum 

ağrısını 

azaltmada 

aromatik 

yağların 

kullanılabi

leceği 

gösterilmiş

tir. 

İran  

Joseph ve 

Fernandes 

201319 

40 

 (20 deney, 20 

kontrol grubu) 

*Primipar 

annelerde 

yasemin yağı 

ile yapılan 

masajın birinci 

evrede ağrı 

üzerine etkisi 

incelenmiştir.  

Deney grubuna 

yasemin yağı 

masajı yapıldı, 

diğer grup ise 

kontrol grubu 

olmuştur. 

Yasemin yağı 

ile yapılan 

masajın doğumun 

birinci 

evresindeki 

ağrıyı 

azalttığı 

gösterildi .  

Primigravid 

annelere 

yasemin 

yağı 

masajının 

uygulanması

nın doğum 

ağrısını 

azalttığı 

gösterilmiş 

ve 

profesyonel 

destekte 

kullanılabi

leceği 

öngörülmüşt

ür. 

Hindistan  

 

Kheirkhah 

ve ark. 

20141 

108 RKÇ 

(36 

kişilik 

3 ayrı 

grup)  

*Nullipar 

kadınlarda, 

aromatik 

yağların ve 

ılık su 

banyosunun 

anksiyete 

üzerine 

etkileri 

incelenmiştir  

1. deney grubuna  

inhalasyon ve 

gülyağı ile ayak 

banyosu, 2. gruba 

ılık su banyosu 

verilmiştir. 3 gruba 

rutin bakım 

verilerek, 

gruplarının 
anksiyeteleri 

değerlendirilmiştir.  

Aromaterapi ve 

ılık su 

banyosunun 

anksiyeteyi 

azaltığı 

görülmüştür.  

Nullipar kadınlarda 

aroma-terapi ve ayak 

banyosu kullanımının  

anksiyeteyi azaltmada 

etkili bir yöntem 

olduğu 

belirtilmiştir.  

İran  

Kaviani 

ve ark. 

20146 

156 RKÇ 

(52 

deney, 52 

kon-trol 

grubu)  

Aromaterapinin            

*Ağrı şiddeti,          

*Doğum süresi.                 

* Bebeğin ilk 

ve beşinci 

dakika Apgar 

skorları *Doğum 

şekli üzerine 

olan etkisi 

incelenmiştir.  

Deney grubuna ateş 

çiçeği (salvia) ve 

yasemin uygu-

lanmıştır. Kontrol 

grubuna ise distile su 

uygulanmıştır.  

Aromaterapi 

grubunda ağrı 

şiddeti düşük 

bulunmuş ve 

doğum süresi 

kısalmıştır, 

bebeğin ilk ve 

beşinci Apgar 

skorları ve 

doğum şekli 

açısından 

anlamlı bir 

fark  buluna-

mamıştır.  

Aromaterapinin 

doğum süresini 

kısalttığı ve 

ağrıyı azaltıığı 

belirtilmiştir.  

İran  

Kaviani 

ve ark. 

201420 

160 RKÇ  

(80 

deney, 80 

*Aromaterapinin  

primipar 

kadınlarda 

doğumda ağrı 

Deney grubuna,  gazlı 

bezlere damıtılmış 

su ile  lavanta 

esansiyel yağı 

Aromaterapi 

grubunda ağrı 

şiddeti daha az 

bulunmuştur. 

Bu çalışma, 

aromaterapinin 

doğum ağrısını 

azalttığını ama 

İran  
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kont-rol 

grubu)  
şiddeti, (GKÖ).                              

*İntrapartum 

sonuçlar 

üzerine etkisi 

incelenmiştir.  

karıştırılmıştır. 

Kontrol grubuna 

damıtılmış su 

verilmiştir.  

intrapartum 

sonuçları 

değiştirmediğini 

göstermiştir. 

Namazi 

ve ark. 

20143 

126 RKÇ 

(63 

deney, 63 

kont-rol 

grubu)  

*Aromaterapinin 

(turunç özü) 

ağrı şiddeti 

üzerine etkisi 

Deney  grubunda 

gazlı bezler turunç 

özü damıtılmış su 

içinde ıslatılmış. 

Kontrol grubunda ise 

gazlı bezler  normal 

salin içinde 

ıslatılmıştır;  

Müdahaleden 

önce, ağrı 

şiddeti her iki 

grupta da aynı 

iken, 

müdahaleyi 

takiben, deney 

grubunda servikal 

açıklığın 3 cm 

üzerinde olanlarda 

ağrının azaldığı 

gösterilmiştir. 

Turunç 

kullanılarak 

yapılan 

aromaterapinin 

ağrıyı 

azalttığını 

ortaya 

koymuştur.  

İran  

Luo ve 

ark. 20142 

4 

RKÇ’nin 
Meta- 

Analizi  

Aromaterapinin        

*Doğum süresi                   

*Analjezi 

ihtiyacı.   

*Doğum şekli 

üzerine etkisi 

Aromaterapi verilen 

hastalar kontrol 

grubuyla 

karşılaştırıldı 

Aromaterapinin, 

doğum süresinin 

azaltılmasında 
etkili olduğu 

ancak analjezi 

kullanımı ve 

doğum şekli 

üzerinde 

anlamlı bir 

fark 

bulunamamıştır  

Bu çalışma, 

sınırlı sayıda 

çalışma 

nedeniyle, 

kanıtlar, 

aromaterapinin 

doğumdaki 

kadınlar için 

yeterli bir 

tedavi olmadığı 

sonucuna 

varılmıştır . 

Çin  

 

Poongodi 

201522 

Yarı 

deneysel 

çalışma 60 

(30 deney, 

30 kont-rol 

grubu)  

Aromaterapini

n      *Doğum 

ağrısı 

üzerine 

etkisi 

araştırılmı

ştır 

Sıcak zeytinyağı ile 

travay boyunca masaj 

yapılarak 

aromaterapi 

uygulanmıştır. ve 

kontrol grubuyla 

karşılaştırılmıştır. 

Deney ve kontrol 

grubunda ilk evrede 

doğum yapan 

annelerde doğum 

ağrısı puanları 

arasında anlamlı 

farklılık 

saptanmıştır.  

Aromaterapinin, 

doğum ağrısı 

üzerinde etkili 

olduğu ve bu 

uygu- lamaların 

maksimum rahatlık 

sağladığı ve 

memnuniyeti 

arttırdığı 

bildirilmiştir.  

Hindistan  

Yazdkhasti ve 

Pirak 20165 

120 kadın 

RTÇ  ( (60 

deney, 60 

kont-rol 

grubu)  

Lavanta 

esansının    

*Doğum 

ağrısı 

üzerine 
etkisi  

Deney grubuna aktif 

fazda lavanta esansı 

uygulanmıştır. Doğum 

eyleminde 

kontaksiyonların 

şiddeti, doğum 

ağrısı ve doğum 

süresi, girişim 

öncesi ve sonrasında 

ölçüldü. Kontrol 

grubunda ise distile 

su kullanılmıştır.  

Doğum ağrısı 

üzerinde gruplar 

arasında anlamlı 

fark bulunmuştur 

fakat doğum 

süresi ve 

kontraksiyonların 

şiddeti açısından 

fark 

bulunamamıştır.  

Lavanta esanslı 

aromaterapinin, 

doğum sırasında 

ağrı hissini 

azaltmak için 

kullanılabileceği 

sonucuna 

varılmıştır. 

İran  

Lamadah ve 

Nomani 201612 

RKÇ 60 

kadın  

 

*Ağrı 

şiddeti 

skalası 

1.gruba  badem 

yağında çözünen 

lavanta yağı ile 

Ortalama ağrı 

puanları ve 

anksiyete 

Lavanta ile 

yapılan 

aromaterapinin 

Mısır  
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*Anksiyete 

derecesi  
*Doğum 

süresi  

sırt masajı, 2.gruba 

ise (n=30) sadece 

sırt masajı 

yapılmıştır.  

düzeyleri  

aromaterapi 

grubunda daha 

düşük 

bulunmuştur..  

ağrı ve 

anksiyetede 

kullanılabileceği 

ileri 

sürülmüştür.  

Kamalifard ve 

ark. 201623 

141 nullipar 

kadın 

üzerinde 

çift kör 

RKÇ 

*Doğum 

süresi.          

*Bebek 

ağırlıkları      

*Apgar 

puanları 

değerlendirilm

iştir.  

Lavanta, kediotu 

(Valerian) ve kontrol 

grubu  olmak üzere üç 

ayrı grup 

çalışılmıştır.  

Üç grupta aktif 

doğum süresi 

ortalaması 

açısından anlamlı 

farklıklar 

bulunmuş, Kediotu 

grubunda doğum 

süresi en az iken 

lavanta grubunda 

plaseboya göre 

anlamlı daha kısa 

bulunmuştur 

Aromaterapinin 

nullipar 

kadınlarda aktif 

faz süresini 

azalttığı ve bu 

azalmanın kediotu 

grubunda daha 

yüksek olduğu 

sonucuna 

varılmıştır. 

İran  

Karo ve ark. 

201724  
Deneysel 

çalışma   
*Doğum 

ağrısı   

Lavanta yağı ve 

kontrol grubu olarak 

iki grup 

belirlenmiştir.  

İki grup arasında 

anlamlı fark 

gözlendi.  

Doğum sırasında 

ağrıyı azaltmak 

için lavantanın  

önemi vurgulandı  

Endonezy 

a  

Cenkci ve 

Nazik 201725  

60 kadın 

yarı 

deneysel      

çalışma   

Aromaterapi

nin    

*Doğumun 

ilk 

evresinde 

ağrı,.                          

*Görsel 

Analog 

Skala 

(GKÖ),                       

*Doğum 
Konforu 

Doğum 

Sonrası 

Kendini 

Değerlendir

me Ölçeği  

*Doğum 

Memnuniyeti 

gibi 

ölçekler 

kullanılmışt

ır.  

Doğum sırasında 

saatte bir lavanta 

yağı uygulanmıştır .  

Aromaterapinin 

ağrının 

algılanmasını 

azalttığı ve 

doğumun ilk 

evresinde 

rahatlık ve 

memnuniyet 

düzeyini 

arttırdığı 

saptanmıştır.  

Aromaterapinin, 

doğumda 

memnuniyeti 

arttırdığı ve 

ağrıyı azalttığı 

belirlenmiştir.  

Türkiye  

Heidari-Farda 

ve ark. 201826  
RKÇ 130 

pri-mipar  

*Kasılma 

süresini,      

*Sayısı ve 

şiddeti, 

*Doğumdan 

sonra 

memnuniyet 

düzeyi 

incelenmişt

ir.  

Aromaterapide sarı 

papatya kullanılmış. 

Kontrol grubuyla 

karşılaştırılmıştır.  

Kasılma süreleri, 

gruplar arasında 

benzer 

bulunmuştur. 

Aromaterapi 

alanların  5-7 cm 

de kasılmaların 

şiddeti kontrol 

grubundan anlamlı 

derecede düşük 

bulunmuştur. 

Deney grubunda 

memnuniyet 

anlamlı olarak 

Sarı papatya 

özünü kullananlar 

aromaterapinin 

kasılma süresi ve 

sayısı üzerinde 

etkisinin 

olmadığını, 5-7 

cm dilatasyonda ise 

kasılmaların 

şiddetini 

azalttığını 

belirlenmiştir. 

Aromaterapinin 

memnuniyeti 

İran  
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daha yüksek 

bulunmuştur.  
arttırdığı 

gözlenmiştir 

Tanvisut ve ark. 

20184 
RKÇ 104  

 

* Ağrı 

skorları,                    

* Doğum 

süresi,                 

*  Apgar 

skorları 

değerlendir

ilmiştir.  

Aromaterapi, 

(lavanta, sardunya 

gülü, narenciye ve 

yasemin) yalnızca 

doğumun ilk evresinde 

uygulanmıştır. 

Kontrol grubuyla 

karşılaştırılmıştır 

Ağrı skoru, 

aromaterapi 

grubunda anlamlı 

derecede düşük 

bulunmuştur.  

Aromaterinin 

ağrıyı azaltığı 

ve doğumda 

kullanılabileceği 

gösterilmiştir . 

Tayland  

Hamdamian ve 

ark. 2018 27 
110 RKÇ  

Doğumun ilk 

evresinde 

Isparta 

gülü 

esansının  

*Doğumda 

ağrı.                

* Anksiyete 

düzeyleri 

incelenmişt

ir. 

Isparta gülü esansı 

deney grubuna 

uygulanmıştır. Ağrı, 

3 kez, servikal 

dilatasyonun üç 

aşamasında (4-5, 6-7 

ve 8-10 cm) ve 

anksiyete de iki kez 

iki aşamasında (4-7 

ve 8-10 cm) 

ölçülmüştür.  

Isparta gülü ile 

aromaterapi alan 

gruptaki ağrı ve 

anksiyete 

şiddeti, kontrol 

grubuna göre 

anlamlı derecede 

düşük 

bulunmuştur. . 

Isparta gülünün 

doğumda  ağrı ve 

anksiyetenin 

şiddetini 

azaltmada etkili 

bir yöntem olduğu 

belirtilmiştir.  

İran  

Chen ve ark. 

2018 28 

17 

RKÇ’nin 

meta 

analizi  

Aromaterapi

nin, 

*Doğum 

ağrısı ve 

süresi        

üzerine 

etkisi 

Aromaterapi  doğumun 

farklı 

aşamalarındaki 

etkileri 

incelenmiştir. 

Aromaterapinin 

doğum ağrısı ve 

süresinin 

azaltılmasında 

etkili olduğunu 

ve genellikle 

anneler için 

güvenli olduğu 

gösterilmiştir.  

Aromaterapinin 

doğum ağrısını ve 

süresini 

kısalttığı 

gösterilmiştir 

fakat daha büyük 

örneklem 

büyüklüğü ve daha 

iyi çalışma 

tasarımı ile daha 

fazla çalışmanın 

yapılması 

gerektiği de 

bildirilmiştir.  

Çin  

Esmaelzadeh 

Saeieh ve ark. 

201829 

126 RKÇ  

Aromaterapi

nin                   

*Doğum 

ağrısı 

üzerine 

etkisi   

Aromaterapi verilen 

deney grubuyla salin 

solüsyon verilen 

grup 

karşılaştırılmıştır. 

Günlük yağı 

(Frankincense BC)  

ile yapılan 

aromaterapinin 

doğum ağrısını 

azalttığı 

gösterilmiştir. 

Günlük yağı 

(Frankincense BC)  

ile yapılan 

aromaterapinin 

doğumun ilk 

evresinde pozitif 

etkileri mevcut 

olup 

kullanılabileceği 

belirtilmiştir. 

İran  

Kyoko 

Asazawa, ve 

ark. 

201736 

34 yarı 

deneysel  

Aromaterapi

nin.                   

*Doğum 

sonrası 

yorgunluk 

ve gevşeme 

düzeyi 

Postpartum 

aromaterapi  öncesi 

ve sonrası yorgunluk 

ve gevşeme düzeyi 

ölçüldü 

Aromaterapinin 

gevşeme ve 

yorgunluk üzerine 

pozitif etkili 

olduğu gösterildi 

Aromaterapinin 

postpartum 

gevşemeyi 

artırabileceği ve 

yorgunluğu 

azaltabilecek bir 

tedavi olduğu 

gösterildi 

Japonya 

Pam Conrad ve 

28 hasta    

Yarı 

deneysel 

Aromaterapi

nin yüksek 

riskli 

Yüksek riskli 

gebelerde postpartum 

aromaterapi 

Aromaterapinin  

postpartum 

anksiyete ve 

Aromaterapinin 

doğum sonrası 

kadınla hem 

Hindistan 
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ark 

201237 

gebelerde 

postpartum                

*Anksiyete                           

*Depresyon  

seviyelerin

in ölçümü 

tedavisinin 

anksiyete ve 

depresyon üzerine 

etkisi 

depresyon üzerine 

olumlu etkisi 

gözlendi 

anksiyete hem de 

depresyon 

ölçeklerinde 

tamamlayıcı bir 

terapi olarak 

kullanımı için 

olumlu bulgulara 

işaret 

etmektedir.  

Mahbubeh 

Tabatabaeichehr     

ve ark. 

202038 

Geçmiş 33 

çalışamala

rdan 

yapılmıştı

r 

retrospekt

if çalışma 

Bu 

çalışmanın 

amacı, 

doğum 

ağrısı ve 

anksiyeteni

n yönetimi 

için 

aromaterapi 

kullanımını 

değerlendir

en mevcut 

kanıtları 

sistematik 

olarak 

gözden 

geçirmektir

. 

33 çalışma 

incelenmiş 

aromaterapinin  

anksiyete ve doğum 

ağrısı üzerindeki  

etkisi 

araştırılmıştır  

Dahil edilen 

çalışmaların 

çoğu, 

aromaterapinin 

doğum ağrısı ve 

kaygısını 

azaltmadaki 

olumlu etkisini 

doğrulamıştır. 

Bu çalışmadan 

elde edilen 

kanıtlar, 

tamamlayıcı ve 

alternatif bir 

yöntem olarak 

aromaterapinin, 

doğum sırasında 

annenin kaygısını 

ve ağrısını 

hafifletmeye 

yardımcı 

olabileceğini 

düşündürmektedir 

 

 

Genel olarak yapılan çalışmalarda aromaterapinin doğum ağrısını 

azalttığı, doğum süresini kısalttığı, doğumdaki anksiyeteyi de azalttığı 

gösterilmiştir. Doğum sırasında kullanılan aromaterapiler, anksiyeteyi 

azaltabilir, gevşemeyi kolaylaştırabilir ve doğum ağrısını hafifletebilir. 

Esansiyel yağların, masaj, akupunktur gibi diğer tamamlayıcı 

tedavilerle birleştirilmesi de bu tedavilerin kabul edilmesine katkı 

sağlayabilir. Aromaterapinin yan etkisinin çok az olması da 

aromaterapiyi daha kullanışlı hale getiriyor. (5,9,10,11,13,29). 

Aromaterapi yurtdışında birçok merkezde yaygın olarak kullanılmaya 

başlanmış ve sağlık personelleri bu konuda eğitilmiştir. Ülkemizde de 

bu tedavi modalitesini ilerletmek için daha yaygın olarak kullanılması 

ve sağlık personellerinin bu konuda eğitilmesi gerekmektedir.  
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2) Aromaterapinin kadın hastalıklarında kullanımı:   

  

Aromaterapi doğumda çok sık kullanıldığı gibi kadın hastalıklarında 

da yaygınlaşmaya başlamıştır. Adet öncesi gerginlik ve depresyon 

dönemlerinde (Premenstruel sendrom), menopoz dönemindeki sıcak 

basmaları ve gerginlik semptomlarının giderilmesinde, adet 

döneminde ağrılar ve daha bir çok yerde aromaterapi tedavisi 

kullanılmıştır (30,31,32,33,34,35). 

Menopoz; sıcak basması, depresyon, vajinal kuruluk, düşük libido, 

osteoporoz, yorgunluk, uyku bozuklukları, çarpıntı, duygusal 

dengesizlik gibi birçok rahatsız edici semptomlara neden olur. 

Menopoz semptomları, progestagenlerle kombine östrojenler veya tek 

başına östrojenler dahil olmak üzere hormon replasman tedavisi 

(HRT) ile etkili bir şekilde tedavi edilebilir. Bununla birlikte birçok 

kadın bu tedavinin çokça duyurulan risklerinden endişe duymaktadır 

ve bu nedenle alternatifler aramaktadır. Aromaterapi gibi 

fitoöstrojenlerin kullanımı, menopoz semptomlarını hafifletebilir ve 

lipid profillerini iyileştirebilir (30). 

Aromaterapi, fiziksel, duygusal ve ruhsal sağlığı iyileştirmek ve çeşitli 

hastalıkları inhalasyon, masaj veya banyo tedavisi yoluyla tedavi 

etmek için bitkilerden, çiçeklerden ve diğer bitkilerden elde edilen 

uçucu yağları kullanır. Aromaterapi üzerine yapılan birçok klinik 

çalışma, stres ve ağrıyı azaltmak için faydalı olduğunu, uyanıklığı ve 

rahatlama duygularını geliştirdiğini ve endorfin üretimini uyararak 

kaygıyı azalttığını göstermiştir (31). 
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Yakın tarihli bir sistematik derlemede aromaterapinin menopoz 

semptomları üzerindeki etkileri üzerine 5 araştırma (2 randomize 

klinik çalışma [RCT] ve 3 kontrollü klinik çalışma) yer aldı. Bu 

yapılan çalışmaların sonuçları, aromaterapinin menopoz 

semptomlarını yönetmede etkili olduğunu ileri sürdü (32). Yapılan 

diğer bir çalışmada,  kullanılan Neroli yağı veya lavanta, rezene, 

sardunya ve gülün kombine aromaterapi yağlarının cinsel işlevi 

önemli ölçüde iyileştirdiği ve bununla birlikte, serum östrojen 

seviyesinde anlamlı bir değişiklik olmadığı gösterilmiştir (33).  

Üreme çağındaki kadınların yaklaşık %30-80'i adet öncesi 

dönemlerinde premenstrüel sendrom (PMS) olarak adlandırılan bir 

dizi fiziksel ve zihinsel semptom yaşarlar. Bu durum kişinin 

davranışını, sağlığını ve sosyal ilişkilerini olumsuz yönde 

etkileyebilir. Bu sendrom için önerilen birkaç tedavi yönteminden biri 

tamamlayıcı ve alternatif tıptır. Rosa Damascena ve Citrus Aurantium 

kokusu gibi aromaterapiler geçmişten günümüze kadınlar tarafından 

sağlık ve yaşam tarzını iyileştirmek için kullanılmış, etkili ve güvenli 

bir yöntem olarak kabul edilmiştir. Bu yöntemde fiziksel, ruhsal ve 

zihinsel sağlığı iyileştirmek için bitkilerin uçucu yağları kullanılır ve 

bu yöntemin depresyon, anksiyete, ağrı, yorgunluk, bulantı ve kusma 

gibi rahatsızlıklara etkisi belirtilir. Fars tıbbında, Rosa Damascene 

menstrüel bozukluklar, jinekolojik bozukluklar, cinsel işlev bozukluğu 

ve zihinsel bozukluklar gibi çeşitli bozuklukları tedavi etmek için 

kullanılmıştır. Çalışmalar ayrıca hipnotik, antikonvülsan, 

antidepresan, anksiyete giderici ve analjezik olduğunu da göstermiştir. 
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Etkileri, merkezi sinir sistemi üzerindeki güçlü depresif etkisinden 

kaynaklanmakta olup şimdiye kadar hiçbir yan etki bildirilmemiştir. 

Citrus Aurantium geleneksel olarak dünyanın bazı bölgelerinde 

anksiyete ve uyku bozukluğu giderici, antikonvülsan ve merkezi sinir 

sistemi aktivite düşürücü olarak kullanılmaktadır. Neroli adı verilen 

kahverengimsi sarı esansiyel yağı, bitkinin yeni çiçeklerinin 

damıtılmasından elde edilir. Günümüzde bu bitkinin oral veya inhaler 

türünün anksiyete, uyku, nöbet ve menopoz semptomları üzerindeki 

etkileri çok sayıda çalışmada araştırılmıştır (34).  

Dismenore, menstruasyon sırasında ortaya çıkan alt karın ağrısı ile 

karakterizedir. Kadınlardaki prevalans oranı kesin değildir ancak 

sistematik incelemeler %16 ila 95 arasında bir prevalans tahmin 

etmektedir. Dismenore tedavisi için çeşitli farmakolojik müdahaleler 

mevcuttur. Mevcut kanıtlar, steroid olmayan antienflamatuar ilaçların 

(NSAID'ler), plasebo kontrollerine kıyasla primer dismenorede ağrıyı 

azaltmada faydalı olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, 

gastrointestinal rahatsızlık, kanama ve kardiyovasküler riskler dahil 

olmak üzere NSAID'lerin kullanımıyla ilişkili güvenlik sorunları 

vardır. Basit analjezikler (aspirin, parasetamol) kısa vadede ağrıyı 

hafifletmek için muhtemelen faydalıdır ancak cilt reaksiyonları dahil 

olmak üzere potansiyel yan etkilere de sahip olabilir. Kombine oral 

kontraseptifler de dismenore için etkili bir tedavidir. Birçok kadın, 

sağlık bakımı için geleneksel ilaç tedavisine alternatif olarak 

aromaterapiyi seçerler. Bunun ana nedenlerden biri, geleneksel 

tedavilerin yan etkilerinden kaçınmaktır (35).  
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Dismenorede ağrı için aromaterapi masajına ilişkin son iki sistematik 

derleme, aromaterapi masajının primer dismenorede ağrıyı 

hafifletmede plasebo yağı masajına kıyasla üstün etkilerini gösterdi 

(35).  
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GİRİŞ 

Türkiye coğrafi konumu, jeolojik yapısı ve iklimsel farklılıklarından 

dolayı üç farklı fitocoğrafik bölgesini bünyesinde bulundurmaktadır. 

Bu bölgeler kuzeyde Avrupa-Sibirya, güneyde Akdeniz ve 

Anadolu’nun iç, doğu ve güneydoğu bölümlerindeki İran-Turan flora 

bölgesidir. Ülkemiz bu üç fitocoğrafik bölge nedeniyle 167 familya, 

1320 cins ve 9996 tür ve 11707 takson ile çok önemli bitki 

çeşitliliğine ev sahipliği yapmaktadır (Güner ve ark., 2012, Akkemik, 

2020). Ülkemizin bu zengin florasından doğadan toplanarak ticareti 

yapılan bitki takson sayısı 346’dır. Bunlardan 112’si ihraç 

edilmektedir (Balcı, 2011). Bu bitkilerden tıbbi, aromatik, kozmetik, 

boyar madde, baharat  ve dekoratif ve süsleme gibi pek çok alanda 

faydalanılmaktadır (Korkmaz ve Alkan, 2014; Ok vd., 2014; 

Faydaoğlu ve Sürücüoğlu, 2011). Ayrıca tarihsel gelişimi içinde 

Anadolu’nun göç yolları üzerinde bulunması ve birçok medeniyete ev 

sahipliği yapması; bitki çeşitliliğinin ve zenginliğinin artmasında ve 

gen kaynaklarının zenginleşmesinde önemli rol oynamıştır. Bugün 

dünyada tarımı yapılan birçok kültür bitkisinin gen merkezinin 

Anadolu toprakları olduğu da bilinen bir gerçektir. 

Ülkemizde de tıbbi bitkilerin önemli bir kısmı doğadan toplanmakta, 

toplanan tıbbi aromatik bitkiler Tarım ve Orman Bakanlığı 

bünyesindeki Orman Genel Müdürlüğü’nce, odun dışı orman ürünleri 

olarak değerlendirilmektedir. (2011) yılında odun dışı orman 

ürünlerinin yönetiminden sorumlu olan Orman Genel Müdürlüğü 

bünyesinde Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı” 
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kurulmuştur. 2022 yılında bu daire başkanlığı Ekosistem Hizmetleri 

Dairesi Başkanlığı şeklinde değiştirilmiştir. Kurumsal yapıdaki bu 

değişim taşra teşkilatlarında şube müdürlüğü düzeyinde örgütlenme 

ile sonuçlanmıştır. Odun dışı orman ürünleri üretimi, orman köylerinin 

kalkındırılmasında önemli araçlardan birisi konumundadır. Kırsal 

yörelerde kadının ve gençlerin işgücüne katılım oranını arttırma 

potansiyeli de yüksek düzeydedir. 

Bu kitap bölümünde doğadan toplanan ve tıbbi ve aromatik değeri 

olan, ticareti yapılan ve uçucu yağ bakımından öne çıkan bazı ağaç, 

küçük ağaç, çalı ve otsu bitkilerin taksonomisi, bitkisel özellikleri ve 

kullanım alanları verilmiştir.  

1. Çam reçinesi (Pinus spp.) 

Taksonomisi: Çam reçinesi, çam ağacı gövdelerine tekniğine uygun 

olarak açılmış yaralardan üretilen ve bileşenleri terpenik yapıda olan 

terebentin ile genellikle reçine asitlerinden oluşan kolofandan 

meydana gelmiş üründür. Ülkemizde çam reçinesi özellikle 

Kızılçamdan üretilir. Kızılçam dışında üretilen diğer çam türlerimiz 

fıstıkçamı, karaçam ve sarıçamdır. Kızılçamın genel yayılış alanı 

Akdeniz ve Karadeniz kıyılarıdır. Fakat asıl geniş yayılışını Doğu 

Akdeniz’de yapmaktadır. Filistin, Ürdün, Suriye, Irak, Lübnan, Kıbrıs, 

Türkiye, Yunanistan ve İtalya belli başlı yayılış alanlarıdır. Karadeniz 

sahillerinde adacıklar halinde Türkiye, Kafkas ve Kırım’da 

bulunmaktadır. En fazla yayılışı Türkiye’de görülmekte olup 

Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde çok geniş ormanlar 

kurmaktadır (Kayacık, 1980). 
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Bitkisel Özellikleri: Kızılçamlar 15-25 m boylarında düzenli ya da 

düzensiz gövde yapan ağaçlardır. Derin çatlaklı olan kabukları 

kırmızımsı-kahverengidir. Kozalaklar 6-11 cm boyunda, topaç 

şeklinde, sapsız ya da çok kısa saplıdır. Dik veya yan durur. Olgun 

kozalaklar parlak kırmızımsı-kahverengi, göbek büyük ve basıktır 

(Akkemik, 2020). Ülkemiz de Kızılçamın yayılış alanları sıcaklık ve 

rakım olarak reçine üretimine uygun bulunmaktadır.  

Kullanım alanları ve Farmakolojisi: Pinus türlerinden elde edilen 

ham reçine, ABD gibi gelişmiş ülkelerde % 100 oranında endüstriyel 

ürünlere dönüştürülerek iç tüketimde değerlendirilmekte, Çin, 

Brezilya, Arjantin, Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerde ise % 40-

100 oranında endüstriyel ürünlere dönüştürülmektedir. Bu oranlar 

reçine ürünlerinin vazgeçilmez endüstriyel değeri olduğunu 

göstermektedir. Reçinenin destilasyonunda elde edilen iki ana ürün 

olan terebentin, kolofan ve bu iki üründen elde edilen türevler, günlük 

ihtiyaç maddelerimizin çoğunda kullanılmaktadır. Bunlardan 

terebentin ve kolafan türevleri yağlı boya ve vernik endüstrisinde, 

Balmumu ve benzeri mumların çözündürülmesinde, ayakkabı, 

linolyum, mobilya ve döşeme cilalarında sıvı haldeki döşeme ve 

otomobil cilalarında, model mumlarında, ağaçların aşılanmalarını 

takiben sürülen mumların hazırlanmasında, matbaa mürekkeplerinin 

hazırlanmasında,  seramikte renkli işlerin yapılmasında, camın 

oyulması ve taşa tutulmasında kullanılan lübrizan yağları üretiminde, 

antiseptik olarak saf halde veya tıbbi olarak, çok değerli bir kullanış 

yeri olan sentetik kafuru hazırlanmasında, kamfor ve mentholün 
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sentezinde, sentetik kauçuk üretilmesinde, sabun üretiminde, kablo 

izolasyon malzemesinde, kâğıt üretiminde, kuru destilasyonla gres 

yağları üretiminde ve şarapnel-mermi imalatında kullanılmaktadır 

(Deniz, 1987; İçli, 1998; Kadavralı, 1998). 

Pinus türlerinin yaprakları da uçucu yağ üretmektedir. Türlere göre 

değişmekle birlikte bu uçucu yağlarda 1-

Epibicyclosesquiphellandrene, α-pinene, β-caryophyllene, β-pinene, δ-

cadinene, p-Menth-1-en-8-yl acetate, (+)-limonene, terpinolene, β-

phellandrene, bornyl acetate, camphene ve estragole gibi ana uçucu 

bileşenleri bulunmaktadır (Vidrich ve ark., 1996) 

2. Sedir (Cedrus spp.) 

Taksonomisi: Sedirler (Cedrus spp.) bitkiler aleminin en geniş 

grubunu oluşturan Spermatophyta bölümünün Gymnospermae alt 

bölümünden, Coniferae sınıfı, Pinoideae takımı, Pinaceae familyasına 

aittir (Kayacık, 1967, Evcimen, 1961). Dünyada dört türü 

bulunmaktadır. Bunlar; Atlas sediri (Cedrus atlantica (Endl.) Manetti 

ex Carrière), Himalaya sediri (Cedrus deodora (Roxb.) Loud.), Kıbrıs 

sediri (Cedrus brevifolia (Hooker fil.) Henry. ve Toros sediri (Cedrus 

libani A.Rich.)’dir. Ülkemizde doğal yayılış gösteren Toros sediri 

Muğla’dan Kahramanmaraş’a kadar Toros dağları ve lokal olarak da 

Tokat’ta Erbaa ve Niksar civarında yayılış göstermektedir (Akkemik, 

2020). 
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Bitkisel Özellikleri: Toros sediri ortalama 40 m boy, 2 m çap ve 35 

mm kabuk kalınlığına erişebilir. Dolgun gövdeli, kalın dallı ve 1000 

yaşına kadar yaşayabilen görkemli bir orman ağacıdır (Kayacık, 1967, 

Evcimen, 1961). İğne yapraklar, kısa sürgülerde 30-40 tane bir arada, 

demet görünümünde, uzun sürgünlerde tek olarak bulunur. 15-25 mm 

uzunluğu da dört köşeli, sivri uçlu, sert ve batıcıdır. Renkleri 

genellikle koyu yeşil, bazıları da açık yeşil ya da mavimsi renktedir. 

Yaşı ilerledikçe, açık yeşil yapraklar çoğalır. Tomurcukları reçinesiz, 

yuvarlak ya da yumurta biçiminde ve açık sarı renktedir. Dişi çiçekler, 

kısa sürgünlerin ucunda, dik duruşlu kozalak durumunda olup, tabanı 

iğne yapraklarla çevrilmiştir. Erkek çiçekler, kısa sürgünlerin ucunda 

bulunur ve 4 başlangıçta yeşil olan renkler daha sonra sarıya dönerek, 

boyları 3-5 cm ulaşır (Kayacık, 1967; Gökmen, 1970). Monoik 

ağaçlardır. Erkek çiçekler, kısa sürgünler üzerinde dik duran, 3-5 cm 

boyunda sarı renkli kozalakçıklar halindedir. Çiçeklerin olgunlaşması 

sonbahardadır. Dişi çiçekler aynı ağaçta dik duran ve olgunlaştığında 

5-14 cm boyunda 3-7 cm eninde fıçı şeklinde kozalak oluştururlar 

(Akkemik, (2020) (Şekil 1).  

Kullanım Alanları ve Farmakalojisi: Halk arasında Toros sedirinin 

yaprakları, kozalakları ve reçinesi ve uçucu yağları akne, dermatit, 

egzama, nezle, bronşit, artrit, romatizma, sistit, mantar hastalıklarının 

tedavisinde kullanılır. Reçinesi haricen hayvanların deri 

hastalıklarında ve derilerinde bulunan bazı parazitlerin (kene, bit, 

sinek gibi) temizlenmesinde faydalanılır (Yeşilada, 1999). Dünyada 

bulunan sedir türlerinde uçucu yağ profilleri değişkenlik 
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gösterebilmektedir. Cedrus atlantica G. Manetti Wood türünün odun 

dokularından elde edilen uçucu yağlarda β-Himachalene %30.8-40.4, 

α-Himachalene %10.3-16.4, (E)-α-Atlantone %5.2-13.4, γ-

Himachalene %6.7-9.7, Deodarone %1.2-6.7, (E)-γ-Atlantone %1.2-

3.9, Himachalol %1.7-3.7, Isocedranol %1.2-3.1, (Z)-α-Atlantone 

%1.0-2.8, δ-Cadinene %0.5-2.6 ve 1-epi-Cubenol %1.1-2.5 arasında 

değişim göstermektedir (Aberchane ve Fechtal, 2004). Cedrus 

deodara Roxb. Ex D. Don sedir türünde β-Himachalene %8.0-13.0, α-

Himachalene %20.0-30.0, α-Cedrene %12.0-16.0, (E)-γ-Atlantone 

%5.0-7.0, Deodarone %4.0-6.0, Himachalol %1.5-3.5, (Z)-α-

Atlantone 2.0-3.0, %Cedrol %1.0-2.0 ve β-Cedrene %0.5-1.5 

arasındadır (Lawrence, 2012). Cedrus libani türünde ise Himachalol 

%22.50-43.11, γ-Himachalene %11.90-21.90, α-Himachalene %7.12-

10.50 ve β-Himachalene %7.0-9.10 arasında değişmektedir (Saab ve 

ark., 2005). Diğer taraftan Cedrus brevifolia sedir türü yüksek oranda 

α-pinene (%56.8), limonene (%7.8), manool oxide (%7.8), β-pinene 

(%4.2), bornyl acetate (%3.0) ve myrcene (%1.8) içeriği ile diğer sedir 

türlerinden oldukça farklıdır (Boutos ve ark., 2020). 
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Şekil 1. Sedir Ağacı (Cedrus libani) İğne Yaprak ve Kozalakları 

 

Sedir türlerinden izole edilen uçucu yağlar önemli doğal kaynaklardır 

ve kozmetikte koku bileşiklerinin üretiminde hammadde olarak, 

yiyecek ve içeceklerde tatlandırıcı katkı maddesi olarak, çeşitli ev 

ürünlerinde koku verici maddeler ve diğer parfüm kimyasallarının 

sentezinde ara ürünler olarak kullanılır. Farmakolojik olarak sedir 

cinsine ait çok sayıda biyolojik aktivite atfedilmiştir. Üç Cedrus 

türünün, yani C. libani, C. atlantica ve C. deodara'nın odun esansiyel 

yağları, insan K562 kronik miyeloid lösemi hücrelerine karşı güçlü in 

vitro eritroid farklılaşması ve antiproliferatif aktiviteye sahiptir 

(Cortesi ve ark., 1998); Saab ve ark., 2012a). Ayrıca, C. libani tohum 

özütü ayrıca K562 hücrelerinde eritroid farklılaşmasını ve büyüme 

inhibisyonunu indüklemiştir (Saab ve ark., 2011). C. libani'nin uçucu 
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yağı, ilaca duyarlı CCRF/CEM akut lenfoblastik lösemi hücrelerine ve 

bunların çoklu ilaca dirençli P-glikoprotein eksprese eden alt çizgisi 

CEM/ADR5000'e karşı sitotoksik etki göstermiştir (Saab ve ark., 

2012b). Ayrıca, C. libani'nin konilerinden ve ağacından elde edilen 

uçucu yağlar ve etanol özleri, in vitro anti-diyabetik aktivite 

sergilemiştir (Loizzo ve ark., 2007). C. deodara uçucu yağının oral 

anti-inflamatuar ve analjezik aktivitesi açısından incelenmiştir (Shinde 

ve Phadke 1999); Chaudhary ve ark., 2015). C. deodara'nın ağacından 

elde edilen himachalol’ün, önemli anti-alerjik aktivite ortaya koyduğu 

rapor edilmiştir (Kar ve ark., 1975; Gupta ve ark., 1997). Öte yandan, 

α-pinene, β-pinene, caryopyllene ve terpineol, K562 lösemi 

hücrelerine karşı aktiviteden sorumlu olduğu bildirilmiştir (Cortesi ve 

ark., 1998); Lampronti ve ark., 2006). β-Pinene, MCF-7 meme 

kanseri, A375 akciğer kanseri ve Hep-G2 karaciğer kanseri 

hücrelerine karşı antiproliferatif aktivite sergilemiştir (Li ve ark., 

2009).  

C. libani'nin kozalaklarından, yapraklarından ve ağacından elde edilen 

uçucu yağlar ve etanol özleri, Herpes simplex virüs tip-I'ye karşı 

antiviral aktivite gösterir (Loizzo ve ark., 2008). Anti-HIV ve 

antioksidan aktiviteler üzerine birçok çalışma yapılmıştır (Sakagami 

ve ark., 1991); Sakar ve ark., 1991).  C. libani'nin uçucu yağı larvisit 

olarak kullanılma potansiyeline sahiptir (Hüseyin ve ark. 2009). 

Ayrıca, C. atlantica'nın uçucu yağı, anti-inflamatuar (Sugita ve ark., 

2004), antimikrobiyal (Hammer ve ark., 1999), mollusisidal (Lahlou, 

2003) ve antifungal aktiviteler (Sakagami ve ark., 1991) ortaya 
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çıkarmıştır. C. libani ve C. atlantica uçucu yağlarından türetilen 

Himachalol ve β-himachalene, ticari insektisitlerin geliştirilmesi için 

uygun prototipler olarak hizmet edebilir (Singh ve Agarwal, 1988). 

Sedir türlerinin yapraklarından elde edilen uçucu yağlarda 

germacrene-D ve β-caryophyllene ana bileşenlerdir. Bu bileşenler 

Germacrene D in vitro ve in vivo antikanser aktiviteye sahiptir ve 

lösemi ve servikal karsinom dahil olmak üzere çeşitli hücre hatlarına 

karşı sitotoksiktir (Quintans ve ark., 2013); Santana ve ark., 2013). Saf 

ve farklı bisiklogermakren ve germakren D karışımlarından oluşan 

farklı fraksiyonlar, tümör hücre hatlarına karşı test edilmiş ve önemli 

bir sitotoksik potansiyel göstermiştir. Bu sonuçlar, germacrene D'nin 

yeni antikanser ajanların geliştirilmesi için prototip kurşun bileşik 

olarak kullanılabileceğini düşündürmektedir (Da Silva ve ark., 2013). 

Öte yandan, β-karyofillen açısından zengin uçucu yağ, insan ağız, 

karaciğer, akciğer ve kolon kanserinin yanı sıra melanom ve lösemi 

hücrelerine karşı sitotoksik aktivite sergilemiştir (Su ve Ho, 2013). 

Germacrene-D ve β-karyofillen, birkaç kanser hücre hattına karşı 

sitotoksik aktiviteye sahip ilginç bileşenlerdir. Sonuç olarak Cedrus 

türlerinden elde edilen uçucu yağların ilaç geliştirme potansiyelini 

değerlendirmek için diğer türlerden (Srivilai ve ark., 2017) elde edilen 

uçucu yağlar için yürütülen klinik deneylerin yanı sıra klinik öncesi 

analizler de gereklidir. 
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3. Ardıç (Juniperus spp) 

Taksonomisi: Ülkemizin de içinde bulunduğu kuzey yarım kürede 70 

tür ile temsil edilen Juniperus L. (Cupressaceae) özellikle 

Himalayalar, Tayvan, Tropikal Afrika ve Batı Hint Adaları gibi 

güneyin dağlık alanları içerisine kadar uzanan bir yayılım 

göstermektedir (Nakanıshı ve ark., 2004). Türkiye'de ise yerel 

bölgelerde genellikle "Ardıç" ismi ile bilinen Juniperus L. 8 tür ile 

temsil edilmektedir. Juniperus cinsi Juniperus, Caryocedrus ve 

Sabina Spach. olmak üzere 3 alt seksiyona ayrılmaktadır. Juniperus 

seksiyonundaki türler; J. oxycedrus, J. macrocarpa, J. communis, 

Caryocedrus seksiyonundaki türler; Juniprerus drupacea,  Sabina 

seksiyonundaki türler ise; J. excelsa, J. foetidissima, J. phoenica ve J. 

sabina’dır. Ülkemizde genellikle 150-2700 m yükseltiler arasında 

yayılış yapar. Toroslar’da genellikle ağaç sınırlarını oluştururlar. 

Güney Anadolu’da sedir, göknar, çam, meşe taksonları ve kokulu 

ardıç ile karışıma girer (Davis, 1965; Fakir, 2014; Farjon ve ark., 

2000). Bu taksonlar içerisinde ise ülkemizde en geniş yayılış alanına 

boylu ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) türünün sahip olduğu 

bilinmektedir.  

Bitkisel Özellikleri: Boyu 25 m, gövde çapı 2,5 m’ye ulaşabilen 

herdem yeşil bir ağaçtır. Antalya’nın Elmalı yöresinde 25 m boy ve 

680 cm çevre yapan ağaçlara rastlanmıştır. Tepe tacı, önceleri 

piramidal, yaşlanınca yayvanlaşan tepeye sahiptir. Önceleri 

kahverengi-kırmızı olan gövde kabukları kül grisi renklidir, ince 

şeritler halinde çatlaklıdır. Kışa kadar yeşil olan sürgünleri daha sonra 
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kahverengi-kırmızıya dönüşürler. Tomurcuklar yaprak koltukları 

arasına gizlenmiş şekildedirler. Yapraklar boz mavi-yeşil son derece 

ince sürgünlere sıkı bir şekilde ve karşılıklı olarak yatmıştır. 

Sırtlarında belirgin yağ bezeleri vardır. Çiçekler ilkbahar sonlarında 

bir önceki yılda oluşan sürgünler üzerinde görülürler. Erkek çiçek 

toplulukları sarı renktedirler. 8-12 mm çapındaki kozalakları 4-6 

puldan oluşmuştur. Kozalaklar iki yılda olgunlaşırlar. Olgun 

kozalakları koyu morumsu- kahverengi veya siyah renklidirler ve 

üzerleri çoğunlukla dumanlıdır. Her bir kozalakta 4-10 adet kestane 

kırmızısı renkli, sivri uçlu küçük tohumları vardır. Çoğunlukla 

tohumların sivri uçları, etli kozalak pullarını delerek dıştan fark 

edilebilirler (Fakir, 2014; Gülser ve ark., 2019) (Şekil 2). 

 Kullanım alanları ve Farmakalojisi: Ardıç bitkisinin odun kısmı, 

reçine içermemesi ve kolay işlenebilmesinden dolayı tel direk 

yapımında ve müzik aletleri yapımında kullanılmaktadır. Boylu 

ardıcın kozalak ve yaprağında bulunan uçucu yağ, doğal şekerler, 

flavon glikozitleri, reçine tanen ve organik asitler çoğunlukla bazı 

yiyecek ve içeceklerde tat ve koku maddesi olarak kullanıldıkları 

bilinmektedir (Aswal ve Goel, 1989; Muhammad ve ark., 1992; Fujita 

ve ark., 1995; Baytop, 1999).  

Bitkinin meyveleri %0.5-1.0 oranında uçucu yağ içermekte ve bu 

yağın ana bileşenlerini bileşenler α-pinen, mirsen, β-pinen, sabinen, 

limonen, p-simen, bazı seskiterpenlerdir (caryophyllene, elemene, 

cadinene) (Orav ve ark., 2010; Pepeljnjak ve ark., 2005). Bunun 

dışında şeker (%30), fenolikler (%3-4), katekol tanenler (%3-5), 
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flavonoidler ve proantosiyaninler, hipolaetin-7-pentosit ve kersetin-

heksosit ana flavonoid bileşiklerini taşımaktadır (Miceli ve ark., 

2009). 

 

Şekil 2. Boylu Ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) Yaprak ve Kozalakları 

 

 Dünyada ardıç uçucu yağının standartları J. communis türünün 

kozalaklarının uçucu yağ profiline göre standardize (ISO 8897:(2010) 

ve GRAS 182.20) edilmektedir. Aynı zamanda baharat olarak yine 

aynı türün meyvelerinin spesifikasyonu (ISO 7377:1984) 

yapılmaktadır. Ardıç meyveleri, Avrupa Farmakopesi'nin 8. baskısı 

(Ph. Eur. 8) dâhil olmak üzere birçok Farmakope'de yazılıdır ve aynı 

Farmakope'de de yazılı olan ardıç yağı kaynağıdır. J. communis L.'nin 

olgun, fermente edilmemiş meyve kozalaklarından buharla 

damıtılarak elde edilen uçucu yağın karakteristik bileşimini 

oluşturmakta ve bu bileşen sıralaması şu şekildedir: α-pinene %20-50, 
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myrcene %1-35.5, < sabinene %20, limonene %2-12, β-pinene %1-12 

< trans-(E)-caryophyllene %7, terpinen-4-ol %0.5-10, < bornyl 

acetate %2 and < α-phellandrene %1. 

Ardıç güçlü bir idrar söktürücüdür. Ardıçta bulunan uçucu yağ, 

böbrekleri sıvı ve bakteriyel atık ürünleri vücuttan atması için uyaran 

bileşiklerden oluşur. Bu, konjestif kalp yetmezliği, idrar yolu 

enfeksiyonları ve böbrek hastalığı gibi durumlarda faydalıdır. Yağ 

ayrıca antiseptik özelliklere sahiptir, bu da onu idrar ve mesane 

enfeksiyonları için yararlı bir dezenfektan yapar. Alman Komisyonu 

E, ardıcın idrar akışında artışa ve düz kas kasılmalarına neden 

olduğunu bildirmiştir. Ardıç, mesane enfeksiyonlarını tedavi etmek 

için maydanoz gibi diğer bitkilerle birleştirilebilir. Aslında ardıç, diğer 

şifalı bitkilerle birleştirildiğinde mesane enfeksiyonlarının daha etkili 

bir şekilde tedavi edilmesine yardımcı olabilir. Ardıç'ın iltihap 

önleyici özellikleri, artrit, romatizma ve gut gibi durumlarda mevcut 

olan iltihabı, sertliği ve ağrıyı hafifletmeye yardımcı olur. Meyveler 

bir merhem haline getirilebilir ve etkilenen eklemlere ve kaslara 

sürülebilir. Ağaç iğneleri ezilebilir ve ağrıyan kasları rahatlatmak için 

banyoya eklenebilir. Bazı insanlar, ardıç meyvelerinin infüzyonundan 

yapılan bir kompres uygulayarak gut ve romatoid artritin sinir, kas, 

eklem ve tendon ağrılarından kurtulabilir. Ardıç ayrıca sindirim 

sistemini ısıtarak mide asidi üretimini artırır, iştahı açar, mideyi 

sakinleştirir, gazı giderir. J. communis'in antimikobakteriyel aktivitesi, 

bir seskiterpen longifolene ve totarol ve trans-komünik asit olarak 

karakterize edilen iki diterpene atfedilmiştir. Modern bitki uzmanları, 
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mesane enfeksiyonları, böbrek hastalığı, kronik artrit, gut, romatizmal 

durumlar, sıvı tutulması, sistit, cilt rahatsızlıkları, iltihaplanma, 

sindirim sorunları, adet düzensizlikleri ve yüksek tansiyonu tedavi 

etmek için ardıç reçete eder. Alman Komisyonu E, ardıç meyvelerinin 

mide ekşimesi ve hazımsızlık (hazımsızlık), geğirme ve diğer sindirim 

rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılmasını onaylamıştır (Burits ve 

ark., 2001; Lim ve ark., 2002; Acuna ve ark., 2002; Angioni ve ark., 

2003; Filipowicz ve ark., 2003; Schepetkin ve ark., 2005; Al-Mustafa 

ve Al-Thunibat, 2008; Dzharullaeva, 2009; Gordien ve ark., 2009; 

Lawrence ve Palombo 2009; Martz ve ark., 2009; Miceli ve ark., 

2009, 2011; Ennajar ve ark., 2009, 2010, 2011; Öztürk ve ark., 2011; 

Taviano ve ark. 2011). Ardıç tohumu çayı vücutta biriken laktik asidi 

gidererek kan dolaşımını düzenlediği, baş ve mide ağrılarına ve 

çocuklarda böbrek iltihaplarına iyi geldiği ifade edilmektedir (Erenler, 

1997; Koç, 2002; Gürkan, 2003).  

Ardıç uçucu yağları, 11 farklı Gram-pozitif ve Gram-negatif bakteri 

suşuna karşı önemli ölçüde inhibe edici etkiler sergilemiştir (Wanner 

ve ark., 2010). Ardıç meyvesi esansiyel yağı, aynı zamanda mayalara, 

maya benzeri mantarlara ve dermatofitlere karşı güçlü bir mantar 

öldürücü aktivite göstermiştir (Pepeljnjak ve ark., 2005). J. 

communis'in uçucu yağı, keneler ve sivrisineklere karşı iyi bir kovucu 

aktiviteye sahip olduğu rapor edilmiştir (Carroll ve ark., 2011). Ardıç 

yağı, düşük enerji, kaygı ve genel halsizlik dönemlerinde psikolojik 

olarak canlandırıcı olan hafif, meyveli bir kokuya sahiptir. Topikal 

olarak uygulanan ardıç esansiyel yağı cilt üzerinde ısınma etkisine 
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sahiptir ve dokulardan sıvı ve atık ürünlerin uzaklaştırılmasına 

yardımcı olur. Harici uygulamalar ayrıca ağrıyan kasları, eklem ve bel 

ağrısını hafifletmeye yardımcı olur ve akne, egzama ve varisli 

damarları temizlemek için kullanılabilir. Menstrüasyonu uyarmak için 

bir taşıyıcı yağa ardıç yağı eklenebilir ve oturma banyosunda veya 

masajda kullanılabilir. Uçucu yağın buharla solunması, öksürük ve 

bronşit gibi akciğer rahatsızlıklarının giderilmesine de yardımcı 

olabilir (Wurges, 2005). 

4. Ihlamur (Tilia spp.) 

Taksonomisi: Ihlamur (Tilia spp.) Malvaceae familyasına ait ve 

Avrupa, Batı Asya ile Kuzey ve Orta Amerika’da yayılış gösteren 23 

türe ait 37 taksonu bulunmaktadır. Ülkemizde 4 takson ile temsil 

edilmektedir. Bunlar; Kafkas ıhlamuru (Tilia dasystyla Steven subsp. 

caucasica (V.Engl.) Pigott), Kış ıhlamuru, Küçük yapraklı ıhlamur 

(Tilia cordata Mill. subsp. cordata), Yaz ıhlamuru (Tilia platyphyllos 

Scop.) ve Gümüşi Ihlamur (Tilia tomentosa Moench)’dur. (Yıldız ve 

Aktoklu, (2010), Oral, (2020). Ülkemizde Bolu, Kars, Zonguldak, 

Kastamonu, Artvin, Çanakkale, Giresun, Gümüşhane, İzmir, Samsun 

ve Isparta illerinde doğal yetişmektedir. (Pigott, 2012). 

Bitkisel Özellikleri: Odunsu türler içinde önemli yere sahip olan 

Ihlamurlar (Tilia spp.) çoğunluğu ağaç, bazen de boylu çalı halinde 

kışın yaprağını döken 40 m boylanabilen odunsu bitkilerdir (Tuttu ve 

ark., (2017). Tepe kısmı seyrek, geniş ve yuvarlak şeklindedir. Uzun 

saplı yapraklarının ayası yürek biçiminde ve çarpık, yaprak kenarları 

genellikle dişli nadiren tamdır. Sade veya yıldız tüylü olan 
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yapraklarının dizilişleri almaçlıdır. Çiçekleri en az üçü bir arada 

olmak üzere sarkan kurullar oluştururlar. Çiçek kurullarının ortak 

ekseninde bulunan brahte uzun bir kanat şeklindedir. Brahte tüylü 

veya bazen tüysüzdür. Çiçekleri 5 taç ve 5 çanak yapraktan oluşmuş, 

sarımsı renkli ve kendine özgü kokuludur. Meyve küremsi, deri gibi 

sert veya odunsu yapıda olan kapalı meyvedir. Meyve yuvarlakça, 

odunlaşmış, sert kabuklu olup kabuk üzerinde 4-5 tane, uzunca çıkıntı 

bulunur. Tohum koyu boz kahverenginde, yumurta biçiminde, 

çenekler el görünüşünde, uzunca ve sivri dilimlere ayrılmıştır 

(Anonim, 2022, Oral, 2020). 

Kullanım Alanları ve Farmakalojisi: Ihlamurlar çiçeklerinin hoş 

kokusu ve dekoratif yapısıyla park bahçelerde sıklıkla 

kullanılmaktadır. Ihlamur türlerinin hepsi uçucu yağlar, aromatik 

yağlar ve benzeri sekonder metabolitler bakımından zengin olması 

sebebiyle; tıp, eczacılık, gıda, kozmetik ve parfümeri gibi alanlarda 

oldukça büyük öneme sahiptir (Başer ve ark., 1993). Ihlamur ağacının 

kurutulmuş salkımları (T. cordata ve/veya T. platyphyllos) geleneksel 

olarak bitki çayı olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Komisyon E, 

ıhlamur çiçeğini soğuk algınlığı ve soğuk algınlığına bağlı öksürükler 

için onaylamıştır (Bluementhal, 2000). British Herbal Compendium, 

üst solunum yolu nezlesi, soğuk algınlığı, irritabl öksürük, 

hipertansiyon ve huzursuzluk için kullanımını belirtmektedir (British 

Herbal Compendium, 1992). Tilia türlerinin uçucu bileşenleri çeşitli 

araştırmalara konu olmuştur (Bernasconi and Gebistorf, 1968; Vidal 

ve Richard, 1986; Buchbauer ve ark., 1992; Toker ve ark., 1999; 



347 | ESANS/ AROMATİK YAĞLARIN SAĞLIK ALANINDA KULLANIMI 

 

Ahmadi ve Mirza, 1999). Ancak bitkinin uçucu yağı ile ilgili nispeten 

sınırlı çalışma yer almaktadır. Uçucu yağ profilleri türlere göre 

değişiklik gösterebilmektedir. Tilia cordota türünün uçucu yağının ana 

bileşenlerini β-ocimene (%40-50), Heneicosane (%25-30) α-cadinol 

(%14-25), limonene (%11-15), terpinolene (%10-15), α-Pinene, o-

ocimene, Linalool, Caryophyllene oxide,n-octane, 1-hexanol ve 

docosane gibi bileşenler (Zoric ve ark., (2020). Ülkemizde ıhlamur 

üzerine yapılan çalışmalarda T. platyphyllos ve T. rubra çiçeklerinden 

elde edilen uçucu yağlar yüksek oranda hidrokarbon (%47.5-66.5) ile 

karakterize edildiğini, T. argentea çiçeklerinin ise esterler açısından 

zengin (%34.8) olduğu rapor edilmiştir (Başer ve ark., 1999). Alifatik 

asitler T. platyphyllos'un (%28,3-37.1), T. argentea'nın (%29.4-41.0) 

bütün btki kısımlarında ve T. rubra'nın ise brakte yapraklarında (%30) 

en fazla belirlenmiştir. Kaur-l6-ene (%29.3 ve %41.9) sırasıyla T. 

rubra ve T. platyphyllos'un yaprak uçucu yağlarındaki ana bileşen 

olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan heksadekanoik asit, 2-fenetil 

benzoat, β-iyonon, geranil aseton, farnesil aseton ve 

heksahidrofarnesil aseton, ana oksijenli bileşenler olarak karakterize 

edilmiştir (Başer ve ark., 1999). 

Orta çağlardan beri, ıhlamur ağaçlarının çiçekleri, terlemeyi teşvik 

etmek için terletici olarak kullanılmıştır. Ihlamur çiçeğinin sedatif, 

antispazmodik, terletici, idrar söktürücü ve hafif büzücü özelliklere 

sahip olduğu belirtilmektedir. Geleneksel olarak migren, histeri, 

arteriyosklerotik hipertansiyon, ateşli soğuk algınlığı ve özellikle 

arterioskleroz ve sinir gerginliği ile ilişkili artan arteriyel basınç için 
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kullanılmıştır (Blumenthal ve ark., 1998, 2000; Duke ve ark., 1985; 

Review of Natural Products, 2005). Ancak Avrupa Birliği (AB) Üye 

Devletlerinde gümüş ıhlamur çiçeği içeren hiçbir ürün 

bulunmamaktadır. Literatürde Tiliae tomentosae çiçeklerinin 

etkinliklerini tartışan sadece iki referans (Blumenthal ve ark., 1998); 

PDR for Herbal Medicines, 2007) bulunmuştur. Ancak bu referanslara 

göre geleneksel kullanıma ilişkin veriler yeterli değildir ve 

(2004)/24/EC sayılı Direktifin geleneksel bitkisel tıbbi ürün olarak 

nitelendirilmesi için talep edildiği şekilde en az 30 yıllık bir tıbbi 

kullanım süresinin kanıtlanması gerekmektedir (European Medicines 

Agency, 2012). Avrupa Konseyi tarafından doğal bir gıda aroması 

kaynağı olarak listelenmiştir (kategori N2). Bu kategori, ıhlamur 

çiçeğinin, nihai üründe aktif bir ilkenin (henüz belirtilmemiş) olası bir 

sınırlaması ile gıda maddelerine küçük miktarlarda eklenebileceğini 

gösterir. Daha önce, ıhlamur çiçeği GRAS standartlarına göre 

standardize edilmiştir.  Diğer taraftan BHC (1992) (G6), BHP (1996) 

(G9), BP (2007) (G84), Complete German Commission E (Linden) 

(G3), Martindale 35th edition (G85) ve Ph Eur (2007) (G81) 

farmakope ve standartlarında yer almaktadır. Standart bitkisel ve/veya 

farmasötik referans metinlerinde önerilen geleneksel kullanımlar için 

oral uygulama da (yetişkinler) 2-4 g çiçek infüzyon için, 2-4 mL 

(1:%25 alkolde) sıvı ekstraktlar için ve 1-2 mL (1:5 %45 alkolde) 

tentür kullanımı önerilmektedir (Barnes ve ark., 2007). Uçucu 

yağların herhangi bir gerçek diüretik aktiviteye sahip olduğu 

düşünülmemektedir, ancak böbrek atılımı sırasında böbrekler üzerinde 
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tahriş edici bir etkiye sahip olan belirli terpenoid bileşenlerinin bir 

sonucu olarak hareket ettiği düşünülmektedir (Barnes ve ark., 2007). 

5. Sığla (Liquidambar orientalis) 

Taksonomisi: Sığla cinsinin dünya da beş türü vardır. Bu türler 

Çin’in orta kısımları ve Güneybatı Çin’de yetişen Liquidambar 

formosana Hance, Çin’in doğusundaki L. edentata Merr., Kuzey 

Amerika’da (Atlas Okyanusu’na yakın yörelerde) bulunan L. 

styraciflua L. Kuzey Amerika’nın orta kısımlarında L. macrophylla 

Oerst. ve Anadolu’nun Güneybatı’sında görülen, doğal ve endemik 

türümüz olan L. orientalis Mill. olarak sıralanabilir (Good, 1953). 

Yurdumuzda yayılış gösteren Anadolu sığlası (L. orientalis) 

Altingiaceae familyasının Liqiudambar cinsine ait bir tür olup, 

Anadolu’daki yayılış alanı içerisinde iki varyete ile temsil 

edilmektedir. Bu varyeteler L. orientalis Mill. var. orientalis ve L. 

orientalis var. integrilobafiori’dir (Acar, 1989). Ülkemiz de en geniş 

yayılış alanını Muğla’da (Köyceğiz, Dalaman, Fethiye, Marmaris) 0-

900 m’ler arasında ve taban suyu yüksek arazilerde yapmaktadır. 

Ayrıca Aydın, Denizli, Burdur, Antalya’da da yetişmektedir. Kireçli, 

kuru, sığ topraklar ile balçıklı, ağır ve ıslak topraklara da uyum 

gösterir. Su isteği fazladır. 

Bitkisel Özellikleri: Anadolu sığla ağacı tepe yapısı genç ağaçlarda 

çoğunlukla sivri bir şekil alırken yaşlandıkça giderek 

yayvanlaşmaktadır. Anadolu Sığla ağacı kışın yapraklarını döken ve 

35 m boylanabilen bir ağaçtır. Gövde kabuğu ileri yaşlarda düzensiz 

çatlaklıdır. (Güngördü, 1987; Köse, 2020). Çok nemli ve bataklıklarda 
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sığ kök geliştirirler. Yamaçlarda ve kurak yerlerde ise ağaçlar kazık 

kök geliştirmektedirler (Boratynski ve Boratynska, 1985). Genç 

bireylerde kabuk çatlaksız, yaşlı bireylerde ise boyuna çatlaklıdır. 

Güngördü (1987), dip kesim kütükleri üzerinde yaptığı yaş 

sayımlarına göre kabuk kalınlıkları; 40-80 yaşındaki ağaçlarda 0,5-1,9 

cm; daha yaşlı bireylerde ise kabuk kalınlığının 4 cm’ye kadar 

ulaştığını belirlemiştir. Yapraklar genellikle 5 lobludur. Yaprakların 

kenarları ince, sık ve dişlidir. Yaprak ayasının tabanında, ana 

damarların birleştiği yerlerde demetler halinde tek hücreli basit tüyler 

oluşmuştur. Yaprağın sapı uzun ve incedir. Genç sürgünler önce yeşil 

sonra kahverengi olup, incedirler. Lentiseller çıplak ve parlak olan 

sürgünler üzerindeki küçüktür ve gözle görülebilir. Sığla çok sayıda su 

sürgününe sahiptir. Tomurcuklar, kırmızı-kahverengi, parlak, tüysüz, 

5-7 pullu ve sivri uçludur. Meyve ilk oluştuğunda canlı ve yeşil, 

olgunlaştığında ise açık kahverengi olur. Meyveler Kasım-Aralık 

aylarında olgunlaşır ve sert, odunsu bir yapı kazanır. Aşağı doğru 

sarkık olarak duran meyveler uzun bir sapın ucunda bulunur. 

Olgunlaşan tohumlar dökülür fakat meyveler dağılmaz. Tohumlarını 

dağıtan meyveler kışı ağaçta geçirirler (Güngördü, 1987). 

Kullanım alanları ve Farmakolojisi: Gövdeleri çizilmek suretiyle 

elde edilen sığla yağı tıp ve eczacılıkta önemlidir. İyi bir antiseptiktir. 

Ciltte ve saçlı deride de antiseptik ve temizleyici olarakkullanılır. 

Uyuz ve mantar gibi deri hastalıklarında günlük merhemi ya da yakısı 

şeklinde uygulanarak, asalak öldürücü ve iyileştirici etkilerinden 

yararlanılır. Mide ve onikiparmakbağırsağı ülserlerinde yara 



351 | ESANS/ AROMATİK YAĞLARIN SAĞLIK ALANINDA KULLANIMI 

 

iyileştirici niteliğinden yararlanılır. Bunun için günlük yağı 

sulandırılıp içine bal ya da şeker katılarak tatlandırılıp içilir. Parfüm 

endüstrisinde kullanılmaktadır (Baytop, 1999), Fakir ve ark. (2009). L. 

orientalis türünün reçine uçucu yağında cinnamyl cinnamate %21.0, 

3-phenylpropyl cinnamate %7.5, cinnamic acid %4.0 ve cinnamyl 

alcohol %2.0 oranında (Hafizoglu 1982), L. styraciflua var 

macrophylla türünün uçucu yağında ise cinnamyl cinnamate %38.0, 3-

phenylpropyl cinnamate %32.3, cinnamic acid %4.8, cinnamyl 

alcohol %4.1, ve 3-phenylpropyl alcohol %3.1 oranında 

bulunmaktadır (Chalchat ve ark., 1994). Sığla sakızıdand elde edilen 

uçucu yağa styrax adı verilmetedir. IFRA standartlarına göre L. 

styraciflua var. macrophylla veya L. orientalis Mill., tüketici 

ürünlerinde %0.6 seviyesini geçmediği sürece kullanılabilir. Bu 

tavsiye, koku bileşenleri olarak styrax türevlerinin kullanımı için iyi 

üretim uygulamalarını teşvik etmek amacıyla yapılmıştır. Adını 

styrax'tan alan stiren, polistirenin öncüsüdür. Yaygın olarak 

nörotoksik olarak kabul edilir.  

6. Defne (Laurus nobilis) 

Taksonomisi: Lauraceae familyasının değerli bir üyesi olan defnenin 

(Laurus spp.) anavatanı bazı kaynaklarda Akdeniz ülkeleri, bazı 

kaynaklarda ise Küçük Batı Asya (Anadolu) ve Balkanlar olarak 

geçmektedir. Laurus cinsinde ise L. canariensis Willd. ve Laurus 

nobilis L. olarak iki tür yer almaktadır. L. nobilis’in, kenarları dalgalı 

olan aurea, crispa ve undula ile dar yapraklı olan angustifolia olarak 4 

alt türü bulunmaktadır (Seçmen ve ark., 1995; Baydar, 2009; Boza, 
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2011). Türkiye’nin güneyinde Hatay’dan başlayarak Akdeniz, Ege, 

Marmara ve Karadeniz kıyılarında doğal olarak yetişmektedir. 

Bitkisel Özellikleri: Defne bitkisi 5-10 m boyları arasında, herdem 

yeşil ve dalları gövdesiyle mutlaka dar açı yapan küçük bir ağaçtır. 

Sürgün verme yetenekleri oldukça fazladır, yaprakları 5-10 cm 

uzunluklarında, 2-4 cm eninde ve eliptik formdadır. Sürgünlere sarmal 

şekilde dizilen yaprakları, tam kenarlı ve deri gibi sert nitelikte olup 

yaprakların üst yüzleri parlak koyu yeşil, alt yüzleri ise daha açık yeşil 

ve mat bir renktedir. Yapraklar dallarına kısa bir sapla, dik bir şekilde 

bağlanır. Mart-Nisan aylarında açan çiçekleri sarı renkte ve 4-6 çiçek 

bir arada bulunur. Tek bir tohum taşıyan meyveleri üzümü andıran 

yapıdadır ve her bir meyvesi zeytin tanesi kadar büyüklüktedir. 

Önceleri yeşil renkte olan bu meyveler Eylül-Ekim ayları arasında 

olgunlaşıp mavimsi siyah bir renk alır (Özer, 1987) (Şekil 3).  

 

Şekil 3. Defne (Laurus nobilis L.) Bitkisi 
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Kullanım alanları ve Farmakolojisi: Ülkemizin önemli uçucu yağ 

ve baharat bitkilerinden birisi olan defne bitkisi önemli ihracat 

kaynaklarımızdandır. Defne bitkisi kültüre alınmadığından dolayı hala 

doğadan toplanmaktadır (Yılmaz ve Çiftçi, 2021). Defne bitkisinin 

yapraklarından ve meyvelerinden buhar distilasyonu ile uçucu yağlar 

ve aynı zamanda meyvelerinden soğuk pres yöntemi ile sabit yağlar 

elde edilmektedir. Defne yaprak drogunun dünyada toptan satış amaçlı 

yapraklarının bütün ve öğütülmüş yaprakları için gereksinimleri 

belirleyen ve ürünün sınıflandırılması, taşınması ve paketlenmesine 

ilişkin standartlar ISO 6576:(2004) yönetmeliği tarafından 

belirlenmiştir. Ülkemizde ise bütün ve öğütülmüş standartları (2016) 

yılında kabul edilen Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliği (Tebliğ No: 

(2013)/12)’nin göre TS 3786 standardına göre belirlenmektedir. Genel 

olarak defne yapraklar %4-10 nem, %7-11 protein, %4-9 yağ, %65 

karbonhidrat, %4 kül (Ca, P, K, Na, Zn, Fe), tiamin, riboflavin, niasin, 

askorbik asit, vitamin, kateşin ve uçucu yağ (% 0.5-3.5) içerir. (Yalçın 

vd., 2007; Verdian-rizi ve Hadjiakhoondi 2008; Marzouki vd., 2011). 

Defne uçucu yağı dünyada ISO 3045:1974’e göre standardize 

edilmektedir. Defne yapraklarından elde edilen uçucu yağlar %38.1-

43.5 1,8-cineole, %7.1-15.9 α-pinene, %4.5-7.0 α-terpinyl acetate, 

%6.2-6.5 linalool, %4.9-6.5 β-pinene, %4.5-6.5 sabinene, %1.4-3.8 

methyl eugenol, %1.2-3.0 eugenol, %0.7-2.9 camphene, %0.4-2.7 

linalyl acetate, %0.4-2.3 bornyl acetate, %2.1-2.2 terpinen-4-ol, 0.9-

1.9 α-terpineol, 0.7-1.5 β-myrcene, 0.1-1.5 borneol, 0.1-1.5 β-

caryophyllene, 0.1-1.1 terpinolene ve 0-1.0 γ-terpinene içermektedir 

(Lawrence, 1995a). 
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Özellikle Türk, Rum ve Ermeni yemeklerinde Akdeniz mutfağının 

vazgeçilmezidir. Ezilmiş veya toz haline getirilmiş yapraklar, et ve et 

ürünlerinde yaygın olarak kullanılan baharatların temel bir bileşenidir. 

Geleneksel tıpta, defne esas olarak gastrointestinal şikâyetler 

(hazımsızlık, şişkinlik) için kullanılmıştır. Böbrek ve mesane 

rahatsızlıklarında kullanılmıştır. İdrar söktürücü, spazmolitik ve 

antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Defneyaprağı krampları ve kulak 

ağrılarını hafifletir ve mide fonksiyonlarını uyararak sindirime 

yardımcı olur. Defne bitkisinin anti-bakteriyel, anti-mikrobiyal, anti-

fungal (Rahari Velomanana, 1989; Syed ve ark., 1991; Dadalioglu ve 

Evrendilek, 2004; Erkmen ve Özcan, 2008; Fukuyama ve ark., 2011; 

Ramos ve ark., 2011), hipoglisemik (Ashaeva ve ark., 1984; Khan ve 

ark., 2009), anti-ülserojenik (Afifi ve ark., 1997), anti-proliferatif 

aktivite (Al-Kalaldeh ve ark., 2010) ve antioksidan özellikler olduğu 

bildirilmiştir. Ayrıca defne bitkisinin halsizlik, hazımsızlık, 

uykusuzluk, aybaşı düzensizlikleri ve romatizma hastalıklarına da iyi 

geldiği birçok araştırmada ortaya konmuştur (Acartürk, 1997; Duke, 

1997; Özhatay ve ark., 1997). Defneyapraklarının, insülinin glikoz 

metabolizmasındaki etkisini güçlendirdiği ve glikoz taşınmasını 

azalttığı bulunmuştur (Khan ve ark., 1990; Gurman ve ark., 1992). 

Zerdeçal ve defne özlerinin tüketiminin, hiperkolesterolemik bir zebra 

balığı modelinde hipolipidemik ve antioksidan aktiviteler sergilediği 

gösterilmiştir (Jin ve ark., 2011). Ham ve ark. (2010) defneden elde 

edilen spirafolidin dopamin toksisitesine karşı nöroprotektif etkileri 

olduğunu bildirmiştir. Bu etkiler nörodejeneratif hastalıkların 

tedavisine katkı sağlayabilir. Yine yapraklarından izole edilen bir 
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megastigman glikozit olan Lauroside B (1)'in, üç insan melanom 

hücre hattının, yani A375, WM115 ve SK-Mel-28'in proliferasyonunu 

baskıladığı gösterilmiştir (Panza ve ark., 2011). 

7. Mersin (Myrtus communis) 

Taksonomisi: Myrtaceae familyasına ait olan mersin (Myrtus 

communis L.) Akdeniz maki topluluğunun en önemli bitki 

türlerindendir. Ayrıca tıbbi ve aromatik amaçlı kullanımı da oldukça 

yaygındır. Myrtaceae familyası içerisinde ılıman, tropik ve subtropik 

koşullarda yetişen 100 cins ve 3.000 türün yer almasına karşın, M. 

communis  türünün Akdeniz havzasında doğal olarak yetişen tek tür 

olduğu bildirilmektedir (Romani ve ark., 1999; Sacchetti ve ark., 

2007). Myrtaceae familyası türleri, Akdeniz, Afrika, Avrupa ve 

Asya’nın batı bölgelerinde, Orta Doğu ve Kuzey Amerika’nın ılıman 

bölgeleri ile Avustralya’da yetişmesine karşılık; Mersin bitkisi tipik 

bir Akdeniz çalısıdır. Tunus’un kıyı bölgeleri, Fas, Türkiye ve 

Fransa’da yabani olarak yaygın bir şekilde yetişmekte olan mersin 

bitkisinin İran, İspanya, İtalya, Eski Yugoslavya ve Korsika’da 

kültürü yapılmaktadır. Türkiye’de ise Akdeniz ikliminin hâkim olduğu 

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgesinin sahil kesimlerinde, Adana, 

Antalya, İçel, Çanakkale, İstanbul, Zonguldak, Sinop, Ordu, Trabzon, 

İzmir, Samsun, Muğla ve Hatay çevresinde yaygın olarak 

yetişmektedir (Baytop, 1999; Pezhmanmehr ve ark., 2010; Ok ve 

Akkemik, 2020). 
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Bitkisel Özellikleri: Mersin bitkisinin kızıl renkli olan gövde ve 

dalları köşelidir. Derimsi yapılı, tam kenarlı, kısa saplı yaprakları 

gövde ve dalların üzerinde karşılıklı ya da üçlü alternat şekilde 

dizilmiştir. Yapraklarının üzeri şeffaf noktacıklı ve hoş kokuludur. 

Çiçekleri uzun saplı, beyaz ve güzel kokuludur. Baharatlı ve aromatik 

meyveleri çok çekirdekli, siyah ve beyaz renktedir (Oğur (1994). 

Yaprakları 2-5 cm uzunlukta, tüysüz, alternat dizilmiş, oval şekilli 

olup ezildiği zaman hoş bir aroma verir. Yaprak koltuklarından çıkan 

beyaz renkli yaklaşık 2 cm çapında çiçeklere sahiptir. Çiçekleri 5 taç 

yaprak, 5 çanak yaprak ve her biri beş parçadan oluşan çok sayıda 

erkek organa sahiptir. Taç yaprakları beyaz renktedir. Meyveleri 

bezelye büyüklüğünde, yuvarlak veya oval şekilli ve mavimsi-siyah 

renktedir. Meyveleri tüysüz, yuvarlak şekilli ve orta kısmı şişkince 

olup, uç kısmında 4-5 kaliks çıkıntısı bulunur. Meyveler başlangıçta 

açık yeşil renktedir, olgunlaşmaya doğru kırmızıya döner ve 

olgunlaşınca koyu mavi-siyah renk alır. Olgunlaşmamış meyveler 

kekremsi iken, olgun meyveler daha tatlıdır. Kurağa dayanıklı bir 

bitkidir. Sahil kenarlarında 800 m rakıma kadar yetişebilir (Sumbul 

vd., 2011) (Şekil 4). 
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Şekil 4. Mersin (Myrtus communis L.) Meyve ve Yaprakları 

Kullanım alanları ve Farmakalojisi: Mersin bitkisi antik Yunan'da 

kullanılan yapraklarının tonik ve antiseptik özellikleri, yaraları 

iyileştirmek için veya sindirim ve idrar sistemi bozukluklarını içten 

iyileştirmek için kullanılır. Yağ antiseptik ve anti-nezledir ve göğüs 

rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullanılır. Mersin dalları, meyveleri 

ve yaprakları İncil zamanlarından beri kullanılmaktadır. Sardunya, 

Korsika ve Girit'in Doğu Akdeniz adalarında ve batı Asya'da füme 

veya kavrulmuş etleri tatlandırmak için kullanılır. Mersin, onur ve 

otoritenin amblemi olarak kabul edildi ve Atinalı yargıçlar tarafından 

görevlerini yerine getirirken giyilmiştir. Olimpos ve diğer şenliklerde 

Yunan ve Roma galiplerinin çelenkleri mersin yapraklarından 

yapılmıştır. Kutsal Yazılarda bundan bahsedilir ve Yahudiler bunu 

barış alameti olarak kullanmış ve gelin süslemelerine girmiştir. 

Muhammedi gelenekte, Adem'in Aden Bahçesi'nden çıkardığı saf 
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şeyler arasındaydı. Yapraklar, meyveler ve ince dallar, yiyecek ve 

alkollü içecekleri tatlandırmak için kullanılmıştır ve yaprakların iyi bir 

herbal çay olduğu söylenmektedir (Charles, 2013).  

Günümüzde Mersin tohumları mor siyah meyvelerdir ve bütün veya 

kaba öğütülmüş olarak kullanılır. Meyvelerinin tanen içeriği 

bakımından zengin olduğu bilinmektedir (Canhoto ve ark., 1998). 

Mersin bitkisinin taze veya kuru yapraklarından elde edilen uçucu 

yağları kozmetik, şekerleme ve içecek endüstrisinde kullanılmaktadır. 

Mersin uçucu yağının ana bileşenleri α-pinene (%18.5-56.7) ve 1,8-

cineole (%18.9-37.5) bileşenleridir. Bunun yanında myrtenyl acetate 

(%0.1–21.1), (+)-limonene (%5.1-12.7), linalool (%1.7-9.5), α-

Terpinyl acetate (%0-4.4) ve α-Terpineol (%0-3.3) bileşenleri de diğer 

yüksek miktarlı bleşenleridir. Mersin bitkisinden elde edilen uçucu 

yağın standartları bulunmamaktadır (Lawrence, 1995). 

Mersin yaprak ve meyvelerin antiseptik ve balgam söktürücüdür. 

Özellikle yara iyileştirmede antiseptik olarak ve idrar yolları 

rahatsızlıklarının tedavisinde yöresel kullanımı olduğunu 

bildirmektedir (Baytop, 1999). Mersin yağı, tiroid ve yumurtalıkların 

hormonal dengesizliklerini normalleştirmek ve hipertiroidi 

dengelemek için araştırılmıştır. Mersin yağı, akne ve yağlı cilde 

yardımcı olmak gibi cilt için bildirilen birçok faydaya sahiptir. 

Araştırmalar ayrıca kronik öksürük ve tüberküloz ile solunum 

sistemine yardımcı olduğunu göstermiştir. Çocukların öksürük ve 

göğüs şikâyetleri için kullanıma uygundur ve soğuk algınlığı, grip ve 

bulaşıcı hastalıklarla mücadelede bağışıklık fonksiyonunu 
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desteklemeye yardımcı olabilir. Yağı topikal olarak uygulanabilir. 

Mersin bitkisi ekstraklarının aynı zamanda antioksidan, anti-

inflamatuar, anti-mikrobiyal, böcek öldürücü ve apoptotik aktiviteleri 

olduğu rapor edilmiştir. Mersin ekstrakları, asetik asit kaynaklı 

kıvranmaya karşı anti-nosiseptif aktivite sergilediği ve sulu ekstraktlar 

için doza bağımlı olan akut inflamasyona karşı önemli aktivite 

gösterdiği bildirilmiştir. Etanolik (0.05 g/kg) ve sulu ekstreler (0.005, 

0.015 ve 0.03 g/kg), kronik iltihaplanmaya karşı anti-enflamatuar 

etkiler sergilediği saptanmıştır. Mersin bitkisinin toprak üstü 

kısımlarının sulu ve etanolik özlerine opioid reseptörlerininin aracılık 

ettiği varsayılan anti-nosiseptif etkilere sahip olduğu rapor edilmiştir 

(Hosseinzadeh ve ark., 2011). Uçucu yağın hasarlı dokuya lökosit 

taşınımını azaltığı ve anti-inflamatuar aktivite sergilediği 

bildirilmektedir (Conti ve ark., 2010; Mahboubi ve Ghazian, 2010; 

Djenane ve ark., 2011; Karaborklu ve ark., 2011; Amira ve ark., 

2012). 

8. Hayıt (Vitex agnus-castus) 

Taksonomisi: Hayıt (Vitex agnus-castus L.) Lamiaceae familyasına 

ait Akdeniz ülkeleri ve Kafkasya’da yayılış gösteren tek türü 

bulunmaktadır. (Brickell ve Zuk, 1996; Blamey ve Grey-Wilson, 

1998). Ülkemizde Doğu Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz, kısmen 

de Güney Doğu Anadolu bölgesinde 0-750 m’ler arasında yayılış 

göstermektedir (Kayacık, 1966; Anonim, 1991, Öztekin ve ark., 

2020). 
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Bitkisel Özellikleri: Hayıt yaprak döken, 3-6 m boyunda yuvarlak 

taçlı, dik ve alçaktan dallanan çalı veya bazende küçük ağaç, ince orta 

dokulu bir türdür (Brickell ve Zuk, 1996; Cheifetz ve ark., 1999). 

Çiçek salkımı narin, sık, hoş kokulu, mavi, sarı, beyaz, mor, renkli 

başak veya bileşik başaktır (Kayacık, 1966; Polunin 1991; Cheifetz ve 

ark., 1999, Öztekin ve ark., 2020). Bitkinin aromatik yaprakları elsi 

biçimde 5-7 parçalı bileşik yapraklardır ve yaprakçıklar tam kenarlı, 

uzunca oval şekilli, sivri uçlu, üst kısmı koyu yeşil renkli, alt yüzleri 

ise beyazımtırak tüylüdür (Blamey ve Grey-Wilson, 1998; Burnie, 

2000). Meyveleri yaklaşık 3-4 mm çapında sert çekirdekli 4 tohumu 

vardır. Meyve hafif acımsı lezzette ve siyah veya kırmızımsı renktedir 

(Anonim, 1991; Öztekin ve ark., 2020). V. agnus-castus halk 

tarafından "Hayıt", "Ayıd", "Ayıt" ve "Beşparmak Otu" olarak 

adlandırılmakta ve değişik kullanım biçimleri bulunmaktadır (Şekil 5). 

Kullanım Alanları ve Farmakalojisi: Hayıt ağacının meyveleri 

terpenoidler, flavonoidler, iridoidler ve fenol karboksilik asitler 

içermektedir. Hayıt üzerine yapılan araştırmalarda hayıt meyvelerinin 

özünde 20 flavonoid, 10 iridoid, 11 fenolik asit, üç diterpen alkaloid 

ve 12 terpen varlığı tespit edilmiştir (Adamov ve ark., 2021). Hayıt 

bitkisinin yapraklarından ve çiçeklerinden elde edilen uçucu yağlarda 

6’tan fazla molekül tespit edilmiştir. Yapraklardan elde edilen uçucu 

yağlarda ana bileşenler 1,8-cineole %15.6-35.2, sabinene %6.9-17.1, 

α-pinene %1.0-13.9, α-terpineol %1.4-9.2, γ-elemene %0-9.1, β-

selinene %0-9.0), β-caryophyllene %2.3-8.9, (Z)-β-farnesene %0-8.6, 

citronellyl acetate %0.3-7.8, citronellic acid %0-6.6 ve limonene 
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%0.1-4.1 arasında değişirken (Senatore ve ark., 1996; Valentini ve 

ark., 1998), çiçeklerinde ise sabinene %7.1-44.1, 1,8-cineole %8.4-

23.3, α-pinene %1.2-23.1, γ-elemene %0-17.0, (E)-β-farnesene %0-

10.3, β-caryophyllene %0.8-9.3, α-terpineol %0.2-9.3, limonene 

%0.5-7.4, (Z)-β-Farnesene %0-6.9, citronellyl acetate %0.2-6.0, β-

selinene %0-6.0 ve β-myrcene %0-5.6 (Senatore ve ark., 1996; 

Valentini ve ark., 1998) arasında değişmektedir.  

Flavonoidler ve iridoidler, mevcut bileşiklerin içeriği ve miktarları 

açısından, hayıt ağacı meyvelerinde baskındır. Baskın flavonoidler, 

castisin ve luteolin-7-glikozittir (Chen ve ark., 2011; Sogame ve ark., 

2019) Agnuside, hayıt ağacının en baskın iridoididir. Diğer iridoidler 

ise 10-p-kumaroylaucubin (eurostoside), 6'-O-p-

hidroksibenzoilmussaenosidik asit, agnucastosit A, agnucastosit B, 

agnucastosid C, aucubin, vladirol F, mussaenosidik asit ve ficusaldir 

(Fukahori ve ark., 2014; Li ve ark., 2013). Diğer taraftan vitexilactam 

A, vitexilactam B ve vitexilactam C, hayıt meyvelerine özgü diterpen 

alkaloidlerdir (Li ve ark., 2002, 2013). 

Hayıt ağacı yöresel olarak meyvelerinin infüzyon halinde (%2-5) 

alındığında idrar arttırıcı, gaz söktürücü ve yatıştırıcı olarak 

kullanıldığı bilinmektedir (Baytop, 1984). Urfa (Siverek) bölgesinde 

meyvesinden hazırlanan infüzyonun erken doğumları önleyici etkisi 

bulunduğu iddia edilmektedir (Tümen ve Sekendiz, 1989). Batı 

Anadolu bölgesinde (Muğla ve Aydın) çiçek distilasyonundan elde 

edilen uçucu yağ, kekik yağı yerine kullanılmaktadır. Meyve veya 

yaprak tozunun, yünlü kumaşları güvelere karşı koruduğu (Baytop, 
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1984; Tümen ve Sekendiz, 1989) ve ayrıca hayıt içerdiği luteolin 

maddesinden ötürü doğal boyamacılıkta kullanılmakta olup çeşitli 

mordanlanma yöntemleri ile turuncu-sarı, zeytin yeşili, haki ve açık 

sarı gibi renkler elde edildiği bilinmektedir (Karadağ, 2007).  

Klinik çalışmalarında hayıt ağacı ürünlerinin dişi üreme sistemini 

nasıl etkilediği tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak yapılan 

araştırmalar, hayıt ağacında bulunan biyoaktif maddelerin 

dopaminerjik, opioid, östrojenik, antioksidan, immünomodülatör ve 

antitümör etkiler gösterdiği rapor edilmektedir (Rafieian-Kopaei ve 

Movahedi, 2017). Sliutz ve ark. (1993) sıçanlarda hipofiz bezi 

hücreleri tarafından prolaktin salınımının, hayıt ağacı meyvelerinin 

özü tarafından önemli ölçüde inhibe edildiği bildirilmektedir. Diğer 

taraftan bu hücreler üzerinde benzer bir etki, dopamin reseptörlerinin 

sentetik agonistlerinin etkisiyle elde edilmiştir. Hayıt ağacı 

meyvelerinin opioid sistemi üzerindeki etkisine ilişkin yapılan 

araştırmalarda petrol, kloroform ve etil asetat fraksiyonlarının 

(lipofilik fraksiyonlar) μ- ve δ-opioid reseptörleri için afiniteye sahip 

olduğunu vurgulanmıştır (Webster ve ark., 2011). Hayıt ağacı alkolü 

özü ve uçucu yağı, bir genetik testte güçlü, doza bağlı antimutajenik 

etkiler ürettiği rapor edilmektedir (Sarac ve ark., 2015). Hayıt ağacı 
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Şekil 5. Hayıt (Vitex agnus-castus L.) Çiçek ve Yaprakları 

özütleri premenstrüel (adet öncesi) sendromları, göğüs hassasiyeti, 

ödem, kasılmalar, sinirlilik ve iştah artışı gibi fizyolojik semptomları 

daha fazla etkilerken, fluoksetin sinirlilik, uykusuzluk, depresyon, 

sinirsel gerginlik ve göğüs ağrısı gibi nörolojik semptomlar üzerinde 

daha büyük bir etkiler gösterdiği bildirilmiştir (Atmaca ve ark., 2003). 

Hayıt uçucu yağlarının Micrococcus flavus, Bacillus subtilis, 

Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Alternaria alternata, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus 

ochraceus, Fusarium tricinctum, Penicillium ochrochloroide, ve 

Tricillium funichoder organizmalarına karşı güçlü antimikrobiyal ve 

antifungal etkiler gösterdiği Stojković ve ark. (2011) ve Asdadi ve ark. 

(2015) tarafından saptanmıştır. 
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Hayıt uçucu yağının kullanımı ile ilgili bazı olumsuz cilt 

reraksiyonları ve üreme toksisitesi oluşturduğu rapor edilmektedir. 

Farklı fakat bilinmeyen konsantrasyonlarda hayıt ağacı yaprağı yağı 

uygulayan 13 kadından biri, bunun bir cilt hassaslaştırıcı olduğunu 

tespit etmiş ve uçucu yağ kullanımı durdurmuştur (Lucks, 2002). Bir 

losyon bazında meyve veren bitkiden damıtılmış uçucu bir yağın 

%1.5'lik bir konsantrasyonunu kullanan 52 kadından birinde kızarıklık 

ve diğerinde karıncalanma hissi görülmüştür (Lucks, 2003). Hayıt 

yaprağı ve tohum yağının menopoz üzerindeki etkilerini 

değerlendirmek için deneklerin % 10’unun vücut ısılarında olumsuz 

bir artış görülmüştür (Lucks, 2002). Bazı hayıt uçucu yağlarında 

mutagenik ve kanserojen etki gösteren metil öjenol bileşiği 

bulunmakta, bu nedenle bu tip yağların kullanımı konusunda kısıtlama 

olabilir (Tisserand ve Young, 2004). Sonuç olarak hayıt bitkisi özleri 

hipotalamik-hipofizeal, opioid ve bağışıklık sistemleri dâhil olmak 

üzere birçok ana sistemi aktive eder. Ancak hayıt ile ilgili olarak, 

bireysel kimyasal bileşiklerinin çok sayıda farmakolojik etkisi ve tüm 

bitki özünün yüksek farmakolojik aktivitesi, sinerjik etkileşimleri ve 

dişi üreme sistemini düzenleme yollarını tespit etmek için daha fazla 

çalışma yapılması gerekmektedir. 

9. Biberiye (Rosmarinus officinalis) 

Taksonomisi: Lamiaceae (Umbelliferae) familyasına dâhil olan 

biberiye Rosmarinus cinsi içerisinde yer almaktadır. Öncelikle yayılım 

alanı batı Akdeniz bölgesinin ılıman ülkeleri olan biberiye doğal 

ortamda yetişen 25 farklı türü bulunmaktadır. Ancak ticari olarak 
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değerlendirilen tür sadece Rosmarinus officinalis’tir. Ayrıca Kırım, 

Kıbrıs, Kafkasya, Girit, Macaronezya bölgesi ve Orta ve Güney 

Amerika'da yabani olarak yetişmektedir. Doğal yaşam alanı, denize 

yakın alanlardan deniz seviyesinden 1.500 m yüksekliğe kadar uzanır. 

Ancak günümüzde Kaliforniya, Rusya, Orta Doğu, İngiltere, Fransa, 

İspanya, Portekiz, Fas, Çin olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine 

yayılmış durumdadır. Ülkemizde Akdeniz ve Ege sahil şeridinden 

1000 m yüksekliklere kadar yayılış gösterir. Ancak ekonomik olarak 

en fazla Mersin ve Adana illerinde, 100-250 m rakımlarında, sahil ve 

sahile bakan dağ yamaçlarından yabani olarak toplanır. Başlıca 

biberiye yağı üreticisi ülkelerin başında Fransa, İspanya ve Tunus 

gelmektedir (Tawfik vd., 1998; Duke, 2000; Raghavan, 2007; 

Morales, 2010; Baydar, 2016;). 

Bitkisel Özellikleri: Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) saçak köklü, 

dik gövdeli, 90-200 cm kadar boylanabilen, yaprak dökmeyen çalı 

formunda aromatik bir bitkidir. Gövdesi kare, dalları sert, odunsu dış 

yüzeyinde pullu kabuğa sahip, çok sayıda kahverengi renkte uzun ve 

ince dallara sahiptir. Yapraklar küçük (2-4 cm), yapışkan ve dar, üst 

yüzü parlak yeşil, kenarları kıvrılmış ve alt yüzü ise beyaz yoğun 

tüylüdür. Çiçekler küçük, soluk mor veya mavimsidir ve kimoz 

salkımın görünümündedir (Sasikumar, 2002; Raghavan, 2007) (Şekil 

6).  
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Şekil 6. Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Bitkisi 

Kullanım alanları ve Farmakolojisi: Biberiye bitkisinde ve 

ekstraktlarında 1,8-sineol, kafur, α-pinen, borneol, β-pinen, limonene, 

p-cymene, verbenon ve β-karyofilen gibi monoterpen bileşikler; 

karnosik asit, karnosol, rosmarol, epirosmanol, isorosmanol ve 

rosmaridifenol gibi diterpen bileşikler; oleanolik asit, ursolik asit, 

betulin, α-amirin ve β-amirin gibi triterpen bileşikler; luteolin, 

apigenin, genkwanin, diosmetin, hispidulin, 5-hidroksi-7, 4’-

dimetoksi-flavon ve sirsimaritin gibi flavonoidler; kafeik asit, 

klorogenik asit ve rosmarinik asit gibi fenolik asitler yoğun olarak 

bulunmaktadır. Dünyada ticari olarak iki tip biberiye yağı 

satılmaktadır. Bunlar İspanya tipi ve Tunus-Fas tipidir. Uçucu yağ 

analiz sonuçlarına göre biberiye uçucu yağında 50-98 arasında uçucu 

bileşen tespit edilmiştir. Avrupa farmakopesine göre, İspanya tipi 

biberiye uçucu yağında 1,8-sineol %15-25, kafur %13-18.5, α-pinen 

%18-26, kamfen %8-12, β-pinen, mirsen, limonen, bornyl asetat, 

borneol ve verbenon bulunurken, Tunus-Fas tipi biberiye yağında 1,8-
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sineol %38-55, kafur %5-15, α-pinen %9-14, kamfen %2.5-6.0, β-

pinen %4-9, bornil asetat, borneol, verbenon, linalool bileşenleri 

bulunmaktadır (Tisserand and Young, 2014). Dünyada biberiye yağı 

için ISO 1342:(2012)(E) standartları, ABD’de ise GRAS 182.10 ve 

GRAS 182.20 standartları esas alınmaktadır Biberiyenin diğer ürünleri 

olan biberiye hidrosolü, biberiye konkret ve absolütü ile biberiye 

ekstraktına ilişkin halen standartlar bulunmamaktadır.   

Biberiye uçucu yağları ve aromatik suları biberiye alkolü, jeller, 

deterjanlar, sabunlar, parfümler, şampuanlar, sabunlar, temizleme 

sütü, deodorant, kırışıklık önleyici krem, tıraş sonrası losyon, 

nemlendirici yüz kremi, göz çevresi kremi, masaj ve aromaterapi gibi 

birçok temizlik ürünleri, kozmetik ve parfümeri alanında 

kullanılabilmektedir. Biberiye uçucu yağını içeren terpolimerik 

kapsüllerin sentezi de, kozmetikte mantar önleyici bir bileşen olarak 

kullanılmaktadır (Silva-Neves, 2019; González-Minero, 2020). 

Biberiye bitkisi ve uçucu yağları farmakolojik olarak gaz giderici 

özelliğe sahiptir. Mide kramplarını ve şişkinliği tedavi etmek ve iştahı 

ve mide sularının salgılanmasını uyarmak için önerilir. Baş ağrısı ve 

sinir şikâyetlerine karşı faydalıdır. Kas ağrıları ve eklem ağrılarını 

hafifletir. Biberiye varisleri uyarıcı etkisinden dolayı selülit ve cilt 

bakımında; damar sertliği, gut, kas ağrısı, çarpıntı, dolaşım bozukluğu, 

romatizma gibi dolaşım, kaslar ve eklem tedavisinde; astım, bronşit, 

boğmaca gibi solunum sistemi rahatsızlıklarında; kolit, hazımsızlık, 

gaz, karaciğer bozuklukları, hiperkolesterolemi, sarılık gibi sindirim 

sistemi rahatsızlıklarında; dismenore, beyaz akıntı gibi genito-üriner 
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rahatsızlıklarında; soğuk algınlığı, grip, bağışıklık sistemini etkileyen 

enfeksiyonların tedavisinde; halsizlik, baş ağrısı, hipotansiyon, 

nevralji, zihinsel yorgunluk, sinir yorgunluğu ve strese bağlı oluşan 

sinir sistemi rahatsızlıkları tedavisinde olmak üzere farklı 

aromaterapik uygulamalarda etki sağlayabilmektedir (Duke, 2000; 

Offord vd., 2002; Pérez-Sánchez, 2004; Sasikumar, 2004; Nolkemper, 

2006; Raghavan, 2007; Charles, 2013; Akbari, 2015; Mikaeili, 2016; 

Yimam, 2017; Sepahvand, 2018). 

Biberiye toksikolojik olarak önerilen dozlarda alındığında genellikle 

güvenli ve toksik yan etkilerden yoksun olarak kabul edilir. Bununla 

birlikte, ara sıra cilt tahrişi gibi alerjik reaksiyon raporları olmuştur. 

Hamile ve emzikli kadınların epilepsili pepole gibi biberiye 

kullanmamaları tavsiye edilir. Biberiye yağı, hipertansiyon, tansiyon 

veya uykusuzluk çeken kişiler tarafından dikkatli kullanılmalıdır. 

Biberiye sıvı özütünün ve biberiye, adaçayı, kekik ve kekik gibi 

otların karışık yağlı özütünün HIV'e karşı antiviral olduğu kanıtlanmış 

olmasına rağmen, sitotoksik olduğu bulunmuştur (Aruoma vd., 1996). 

Biberiye yaprakları aşırı miktarda komaya, spazma, kusmaya ve bazı 

durumlarda akciğer ödemine neden olabilir. Ağızdan alınan biberiye 

yağı konvülsiyonları tetikleyebilir (Sasikumar, 2002) 

10. Laden (Cistus spp.) 

Taksonomisi: Cistaceae familyasına ait Cistus cinsi Dünya’ da 21, 

Türkiye’de ise doğal olarak yetişen 5 türle temsil edilmektedir 

(Coode, 1965, 1985; Coode, 1988; Guzman ve Vargas, 2009). Herdem 

yeşil, genellikle çok kısa ya da 3 m’ye kadar boylanabilen bir çalıdır. 
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Akdeniz havzasındaki en yaygın maki elemanlarından biridir. 

Ülkemizde Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki makilik alamlar 

ve karaçam sahalarında çok yaygındır. Ülkemizde 4 türü makilik 1 

türü de karaçam ormanlarında doğal yayılış yapar. Ülkemizdeki türleri 

C. cretigus,  C. laurifolius, C. monspeliensis, C. parviflorus ve C. 

salviifolius’tur. 

Bitkisel Özellikleri: Cistus bitkisi halk arasında ‘laden’,‘laden otu’, 

‘kaya gülü’, ‘pamukla’, ‘pamukluk’, ‘pamuk otu’, ‘davşanotu’, 

‘karağan’ ve ‘tavşançalısı’ olarak bilinmektedir. Cistus’ların tomurcuk 

dizilişi karşılıklı ve sürgünleri bazı türler de yapışkandır. Yaprakları 

basit, şeritsi, yumurtamsı, sivri uçlu ve kenarı düz, genellikle tüylü ya 

da çıplak ve kısa saplıdır. Çiçekleri 3-5 cm çanak yaprak 3 yada 5 

adettir. Taç yaprak beyaz veya pembedir. Meyve kapsüldür. Tohumlar 

3 veya daha fazla sayıdadır (Coode, 1965, 1985; Coode, 1988, 

Akkemik, 2020) (Şekil 7).  

   
Cistus creticus Cistus laurifolius Cistus salviifolius 

Şekil 7. Ülkemizde Yayılış Gösteren Bazı Laden Türleri 

 

Kullanım alanları ve Farmakolojisi: Laden türlerinin çiçekleri, 

yaprakları ve rezin olmak üzere pek çok kısmı infüzyon şeklinde bitki 
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çayı olaraközellikle sindirim sistemi rahatsızlıklarında ve ülserde, 

nezle ve soğuk algınlığında, astım, bronşit ve nefesdarlığı 

problemlerinde, mikrobiyal enfeksiyonlarda, ağrı kesici, kas gevşetici 

ve sakinleştirici olarak halk hekimliğinde kullanılmaktadır 

(Papaefthimiou ve ark., 2014). Cistus türlerinin değişik oranlarda 

yararlı fitokimyasal maddeler içerdiği ve bu sayede güçlü antiviral, 

antialerjik, antioksidan, antibakteriyal, antifungal, antiseptik, 

antienflamatuvar, antikanser, sitotoksik, gastroprotektif, 

kardiyoprotektif ve dermoprotektif özelliklere sahip olduğu yapılan 

çalışmalarda rapor edilmiştir (Stępień  ve ark., 2017;  Fang ve ark., 

2018, Stępień ve ark., 2018; Şekecioğlu ve Gezici, 2020). 

11. Kekik (Origanum, Thymus, Satureja, Coridothymus ve 

Thymbra spp.) 

Taksonomisi: Kekik bitkisi Lamiaceae familyasına bağlı olup, 5 

farklı cinse (Origanum, Thymus, Satureja, Coridothymus ve Thymbra) 

bağlı türdür. Dünyada kekik uçucu yağında karvakrol/timol bileşenleri 

bulunan türleri kapsamaktadır. Ülkemizde bu beş cinse ait toplam 81 

tür bulunmakta ve bunların 41 tanesi endemik (%50.6) statüdedir. 

Origanum türleri için endemizim oranı %66.7 iken Thymus türleri için 

%51.3, Satureja türleri için ise %33.3’tür (Başer, 2002). 

Bitkisel Özellikleri: Adi kekik olarak bilinen Thymus vulgaris L. 10-

30 cm yüksekliğinde, ince, sırım gibi ve yayılan dalları olan çok yıllık 

bir alt çalıdır. Küçük yapraklar yaprak dökmeyen, karşılıklı, neredeyse 

sapsız, dikdörtgen-mızraksı ila doğrusal, 5-10 mm uzunluğunda ve 

0,.8-2.5 mm genişliğinde, gri-yeşil, çok ince tüylü ve bez noktalıdır. 
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Kenar boşlukları kıvrılmıştır. Çiçekler açık menekşe, iki dudaklı, 5 

mm uzunluğunda tüylü bir salgı kaliksi ile dallar üzerinde aksiller 

kümeler halinde veya terminal oval veya yuvarlak kafalarda gevşek 

sarmallarda yaprak benzeri bracts ile taşınır (Stahl-Biskup, 2002). 

Origanum vulgare ve Origanum onites ise 90 cm yüksekliğe kadar 

boylanabilen, sürünen kökleri, dallı odunsu gövdeleri ve karşılıklı 

yaprakları olan, dayanıklı, gür, otsu çok yıllık bir bitkidir. Dik çiçekli 

sapları, koyu yeşil, tüylü oval yaprakları ve terminal sivri oluşturan 

mor veya beyaz çiçekleri vardır. Her çiçek dört küçük tohum benzeri 

yapı üretir (Bosabalidis, 2002) (Şekil 8).  

Kullanım alanları ve Farmakolojisi: Kekik yağları karvacrol, timol, 

p-simen, γ-terpinen, sabinen, linalool, borneol, β-bisabolen ve β-

karyofilen ana bileşenlerini içermektedir. Kekik aynı zamanda protein, 

vitamin, organik asit, tanen, reçine, sterol, flavonoidve acı tat içerir. 

Kekikte apigenin, luteolin, diosmetin, naringenin, kaempferol, 

kersetin, hesperidin, kafeik asit, rosmarinik asit flavonoidler ve 

fenolik asitler bulunur (Kikuzaki ve Nakatani, 1989; Başer, 1992; 

Koukoulitsa vd., 2006; Franz ve Novak, 2010). Dünyada Origanum 

vulgare L. subp. hirtum türünün uçucu yağı için ISO 13171:2016, 

thymol tipi Thymus vulgaris ve Thymus zygis türü uçucu yağı için ISO 

19817:2017 standartları esas alınmaktadır. Diğer taraftan ABD her iki 

kekik türü için uçucu yağ standartları GRAS 182.10 ve GRAS 

182.20’ye göre belirlenmektedir. Aynı zamanda Association Française 

de Normalization (AFNOR-Origanum için NF T75 202, Thymus için 



ESANS/ AROMATİK YAĞLARIN SAĞLIK ALANINDA KULLANIMI | 372 

 

NF T75 349) ve ABD Food Chemical Codex (FCC) gibi bazı 

kuruluşlarında kekik yağı için standartları bulunmaktadır.  

Gıda endüstrisi, hem gıdalarda hem de içeceklerde ve ayrıca 

kozmetikte kekik yağı ve kekik reçinesi kullanır. Kekik yağı alkollü 

içecekler, unlu mamüller, et ve et ürünleri, çeşniler ve çeşniler, süt 

ürünleri, işlenmiş sebzeler, atıştırmalık yiyecekler, et sosları, konserve 

yiyecekler, sirkeler, katı ve sıvı yağlarda kullanılmaktadır. Kekik, Orta 

Doğu yemeklerinde popüler bir tatlandırıcıdır (Duke, 2000; Mäkinen 

and Pääkkönen, 2002; Raghavan, 2007; Charles, 2013). Farmakolojik 

olarak kekik ve kekik yağı güçlü antioksidan özelliklere sahiptir. 

Öksürük, soğuk algınlığı, bronşit, üst solunum yolu iltihabı ve 

gastrointestinal rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılır. Ağız ve 

boğaz iltihabında ve küçük yaraların tedavisinde mukozaya karşı lokal 

olarak uygulanır. Herba veya seyreltik uçucu yağları yaraları ve 

kaşıntılı cildi tedavi etmek için topikal olarak kullanılır. Kekik ve 

kekik yağı güçlü antibakteriyel, antimikrobiyal ve antifungal 

aktivitelere, anti-inflamatuar aktiviteye, spazmolitik aktiviteye ve 

diğer fonksiyonlara sahip olduğu gösterilmiştir (Duke, 2000; 

Haraguchi 
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Şekil 8. Ükemizde Doğal Yayılış Gösteren ve Toplanan Bazı Kekik Türleri A: 

Origanum onites, B: Origanum vulgare, C: Thymus vulgaris, D: Origanum 

minutiflorum 

vd., 2006; Raghavan, 2007; Charles, 2013). Origanum vulgare 

uyarıcı, terletici, gaz giderici ve sinir toniği olarak ve astım, öksürük, 

hazımsızlık, romatizma, diş ağrısı, baş ağrısı, örümcek ısırıkları ve 

koroner rahatsızlıklar için bir tedavi olarak kullanılmıştır. Çin'de 

ayrıca ateş, kusma, ishal, sarılık ve kaşıntılı cildi tedavi etmek için 

kullanılır (Duke, 2000; Raghavan, 2007; Charles, 2013). Ayrıca 

Thymus türü kekik yağları solunum sistemini etki etmesi nedeniyle 

aromaterapide kullanılaktadır (Zarzuelo ve Crespo, 2002). 

12. Adaçayı (Salvia spp.) 

Taksonomisi: Adaçayı (Salvia spp.) cinsi Lamiaceae (Labiatae) 

familyasına bağlı ve dünyada yaklaşık 900 kadar taksonu bulunan bir 

bitkidir. Türkiye florasında ise 51’i endemik olan 97 kadar adaçayı 
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türü doğal olarak yetişmektedir. Akdeniz ikliminin etkili olduğu 

bölgelerimizde “şalba” veya “çalba” olarak adlandırılan S. fructicosa 

ve S. tomentosa türleri doğadan yoğun olarak (yılda 1500 ton kadar) 

toplanmakta, başta ABD olmak üzere birçok ülkeye ihracat 

edilmektedir (Tutin, 1972; Baydar, 2016).  

Bitkisel Özellikleri: Çok yıllık bir bitki olan adaçayı 50-100 cm 

arasında boylanır ve yarı çalımsı bir gövde taşır. Saçak kök yapısına 

sahiptir. Toprak üzerinden itibaren dallanır ve dallar üzerinde uzun 

yumurta şeklinden eliptik şekle kadar değişen uzun saplı, tüylü ve gri-

gümüşi renkte yapraklar bulunur. Yaprakları epidermis salkım 

şeklinde sapların ucuna doğru sıralanır ve her biri 6-8 çiçekten oluşan 

kümeler rengi genellikle viyole olan çiçek başağını meydana getirir. 

Adaçayının 2-3 mm uzunlukta ve 2 mm genişliğinde yuvarlağa yakın, 

gri veya mat renkli tohumları vardır. (Kintzios, 2000). Misk adaçayı 

(Salvia sclarea) ise boyu 120-150 cm değişebilir, kapları kare ve 

tüylerle kaplıdır. Alt yaprakları 25-35 uzunluğunda, üstü buruşuk ve 

salgı tüyleri ile kaplıdır. Çiçekler büyüktür, eflatun, mor, beyaz ya da 

pembe arası renklerdedir ve kenarları pembedir (Kintzios, 2000; 

Clebsch ve Barner, 2003) (Şekil 9). 

Kullanım alanları ve Farmakolojisi: Günümüzde adaçayı baharat 

olarak özellikle et yemeklerinde ve garnitürlerde aroma verici olarak 

kullanılmaktadır. Diğer taraftan baharat için tüketilen adaçaylarından 

aromatik yağlar da elde edilmekte ve bu yağlar gıdalarda aroma verici 

olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda bazı türlerin uçucu yağları 

parfüm endüstrisinde koku ve sabitleyici olarak tercih edilir. Dünyada 
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adaçayı yağı standartları ISO 9909:1997’a göre belirlenmektedir. Bu 

standart tıbbi adaçayını (S. officinalis) kapsamakta, anadolu adaçayı 

ve misk adaçayı için bir standart bulunmamaktadır. Bu standartlara 

göre tıbbi adaçayı uçucu yağındaki bileşenlerden α-tuyon %18.0-43.0, 

β-tuyon %3.0-8.5, kafur %4.5-24.5, 1,8-sineol %5.5-13.0, kamfen 

%1.5-7.0, limonen %0.5-3.0, α-pinen %1.0-6.5 arasında ve α-humulen 

<%12.0, bornil asetat <%2.5 ve linalol + linalil asetat <%1.0 

değerlerinden düşük olması gerekmektedir. Adaçayında aromatik su 

içinde bir standart belirlenmemiştir. 

  
Salvia officinalis Salvia sclarea 

Şekil 9. Ülkemizde Tarımı Yapılan (Solda) ve Doğada Yayılış Gösteren (Sağda) 

Bazı Adaçayı Türleri 

Alman Komisyonu 1985 yılında, dispepsi (mide rahatsızlığı veya 

hazımsızlık) ve aşırı terleme için dâhili olarak ve burun ve boğaz 

iltihabı için harici olarak adaçayı kullanımını onaylamıştır. Adaçayı 

yaprağı infüzyonu için Alman Standart Lisansı, diş etlerinde ve ağız 

ve boğaz mukozasında iltihaplanma için, protezlerin neden olduğu 

bası lekeleri için ve mide-bağırsak nezlesinin (mukoza zarının 
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iltihaplanması) destekleyici tedavisinde kullanımını belirtmiştir. 

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 2009 yılında Avrupa Topluluğunda aktif 

içerik olarak adaçayı içeren geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin tescili 

için AB ulusal makamlarının (Alman monografları dahil) 

monograflarının yerini alan son bir monograf yayınlamış ve adaçayı 

yaprağı (kuru ekstrakt, bitki çayı, sıvı ekstrakt ve tentür) için (a) mide 

ekşimesi ve şişkinlik gibi hafif dispeptik şikayetlerin semptomatik 

tedavisi için; (b) aşırı terlemenin giderilmesi için; (c) ağız ve 

boğazdaki iltihapların semptomatik tedavisi için; ve (d) küçük cilt 

iltihaplarının giderilmesi için geleneksel kullanımları onaylanmıştır. 

 

13. Dağ ada çayı (Sideritis spp.) 

Taksonomisi: Bitkiler aleminin zengin familyalarından olan 

Lamiaceae familyasına ait Sideritis cinsi dünyada başlıca Akdeniz 

Bölgesi olmak üzere Kanarya Adalar’ında Kafkas’lara uzanan bir 

yelpazede 150’yi aşkın türle temsil edilmektedir (Ayaz, 2008). 

Ülkemizde bu cinsin takson sayısı 46 tür, 12 alt tür ve 2 varyete ile 

toplam 54’ dür. Bunlardan 41’i endemiktir.  

Bitkisel Özellikleri: Sideritis cinsinin ismi Yunanca kökenli bir 

kelime olan ve demir anlamına gelen ‘sideros’ dan gelmektedir. Bu 

isim bu cinse ait bitkilerin yaraları iyileştirme özelliğinden dolayı 

verilmiştir (Yordanova ve Apostolova, 2000). Sideritis türleri bir veya 

çok yıllık, otsu ya da çalımsı bitkiler şeklindedir. Gövde dik, 

yükselici, genellikle dallanmış ve tabanda odunsu haldedir. Pilos veya 

tomentos tüylü, nadiren tüysüz, salgı tüylü veya salgı tüyüne sahip 

değildirler. Yaprakları genellikle karşılıklıdır. Korolla genellikle sarı, 
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bazen beyaz ya da mor renklidir. Meyva kuruyunca 4 merikarp’a 

ayrılan şizokarp, ovat, uçta, yuvarlak ve tüysüzdür (Özer, 2010). 

Kullanım alanları ve Farmakolojisi: Sideritis türlerinin farklı yerel 

isimleri ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çay ve halk ilacı olarak 

geleneksel kullanımları mevcuttur (Baytop, 1984; Öztürk ve Özçelik, 

1991; Kırımer ve ark., 1999; Tabanca ve ark., 2001). Sideritis türleri 

halk arasında “Dağ çayı, Siderya” gibi isimlerle tanınmaktadır 

(Baytop, 1994). Birçok Sideritis türü Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 

“Eşek çayı, Kozalı kekik, Kızlan çayı, Acem arpası, Altınbaş, Çay otu, 

Yara otu, Eldiven çayı, Yayla çayı, Çay çalbası, Balbaşı, Sivri çayı” 

gibi isimlerle bilinmekte ve kullanılmaktadır (Baytop, 1984). Bazı 

Sideritis türlerinin sulu ekstreleri antidepresan etki göstermektedir 

(Tabanca ve ark., 2001). Halk tıbbında; soğuk algınlığına bağlı 

öksürüğün tedavisinde ve gastrointestinal rahatsızlıkların tedavisi için, 

sinir sistemini uyarıcı ve antienflamatuar (enflamasyon yani 

iltihaplanmayı azaltıcı) olarak, antispazmodik, karminatif, analjezik 

(ağrı kesici), sedatif, antitüsif (öksürük kesici), stomaşik (mideyi 

kuvvetlendirici) ve antikonvülsan (epilepsi tedavi edici) olarak 

kullanılır (Kırımer ve ark., 1999).  Türkiye’de yetişen beş Sideritis 

türünün su ekstraktlarının fareler üzerinde antidepresan ve antistress 

aktivite gösterdikleri bulunmuştur (Tabanca ve ark., 2001). Ayrıca 

toprak üstü kısımlarının iltihabi durumların tedavisinde uzun zamandır 

İspanya’da kullanıldığı bilinmektedir (Alcaraz ve Jimenez, 1989).  

Sideritis hirsuta, Sideritis scardioides, Sideritis hyssopifolia, Sideritis 

montana’nın tonik, soğuk algınlığı, histeriye (psikonevroz bozukluk) 
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karşı değişik Avrupa ülkelerinde, ayrıca ateşli hastalıklar ve 

emanogog (menstrüasyon düzenleyici) olarak kullanıldığına ait 

kayıtlar bulunmaktadır (Sezik ve Ezer, 1983). 

Sideritis congesta ve Sideritis arguta’nın biyolojik aktivitelerinin 

incelenmesi sonucu, ovaryum ve kolon kanserine karşı anlamlı 

sitotoksik aktivite ve potansiyel antifeedant aktivite gösterdiği 

görülmüştür (Ertaş, 2005). Sideritis trojana ve Sideritis athoa 

ekstraktlarının antimutajenik aktiviteye sahip oldukları (Ballı, 2012), 

ayrıca S. athoa’dan izole edilen diterpenik bileşiklerin Bacillus 

subtilus’a karşı antimikrobiyal aktivite gösterdiği belirlenmiştir 

(Gören, 1997). Sideritis libanotica subsp linearis’ in metanol 

ekstraktında bulunan yüksek fenolik bileşenlerin, antioksidan 

aktiviteye sahip olduğu bulunmuştur (Şahin, 2010). Sideritis ozturkii 

ve Sideritis caesarea ekstrelerinin gıda koruma ve insan sağlığında 

doğal antimikrobiyal ve antioksidan etkenler olarak kullanılabileceği 

belirtilmiştir (Sağdıç ve ark., 2007). 
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