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SCIENTIFIC REVIEWS ! BiLiMSEL TARAMALAR 

Rumex Türlerinin Kullanılışı ve Biyolojik 
Aktiviteleri 

Ayşe KURUÜZÜM*, L. Ömür DEMİREZER*0 

Rumex Türlerinin Kullanılışı ve Biyolojik Aktiviteleri 
Özet : Rumex tiirleri çeşitli etkilerinden dolayı çok eskilerden 
beri halk ilacı olarak kul/anılmaktadır. Bu derlemede Rumex 
türlerinin kullanılışı (idrar arttırıcı, safra söktürücü, ateş dü
şürücü, müshil, kurt düşürücü, kan temizleyici, cilt hastalıkları, 
kozmetik) ve biyolojik aktiviteleri (laksatif, antimikrobiyal, an
tihistaminik, kardiyovasküler, antienflamatuvar, antitümoral, 
hematolojik) üzerindeki çalışmalar anlatılmıştır. 

Anahtar kelimeler : kuzukulağı, labada, Rumex türleri, 
Polygonaceae, biyolojik aktivite 
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Halk hekimliğinde kullanılan bitkiler arasında yer 
alan Polygonaceae familyası bitkileri çoğunlukla 

Kuzey yarıkürenin ılıman iklim bölgelerinde ye
tişmektedir. Yeryüzünde 32 cins ve 300' den fazla 

tür, Türkiye' de ise 8 cins ve 67 kadar tür bu
lunınaktadır. Mayıs- Eylül aylarında çiçek açan tek 
ya da çok yıllık otsu bitkiler olan Rumex (Poly
gonaceae) cinsinin yeryüzünde 200 kadar türü bu
lunmakla birlikte ülkemizde ise 6 tanesi endemik 

olmak üzere 25 türü ve 7 hibriti yaygın olarak ye
tişmektedir1·2,3. 

Rumex türleri antranoit, tanen, flavonoit, naftalen tü

revi, lökoantosiyanidol, steroidal bileşikler, sabit yağ 
ve uçucu yağ, saponozit ve polisakkarit bileşiklerini 

taşımaktadır4·5•6,7. 

Türkiye' de yetişen bazı Rumex (kuzukulağı, labada) 
türlerinden halk ilaçlarının hazırlanmasında ya-

Usage and Biological Activities of Rumex Species 

Summary : Rumex species have been used for years in folk 

ınedicine for its various activities. in this review, the usage 

( diuretic, cholagogue, antipyretic, laxative, antihelnıentic, 

-depurative, skin diseases, cosmetic) and biological activities 

(laxative, antimicrobia/, antihistaminic, cardiovascular, an
tiinjlammatory, antitumoral, hematologic) of Rumex species 

are evaluated. 
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rarlanılmaktadır. Yaprakları, ekşi lezzetlerinden do
layı gıda olarak salatalarda kullanılır. Aynca lapa ha

linde çıbanları olgunlaştırmak için çıban üzerine sa
rılır. Bitkinin kökleri %5'1ik infüzyon halinde dahilen 

idrar arttırıcı, safra söktürücü ve ateş düşürücü ola
rak kullanılmaktadır. Köklerden hazırlanan %5'lik 
dekoksiyon veya toz (günde 1-3 g) halinde dahilen 
müshil olarak verilmektedir8. 

R. acetosa, çeşitli ülkelerde halk arasında, askarislere 

karşı, kan temizleyici olarak, idrar söktürücü olarak, 

C vitamini eksikliğinde, ishal tedavisinde ve cilt has
talıklarında kullanılmıştır9,4. 

İngiliz Bitki Farmakopesi'ndelO R. crispus köklerinin 

müshil ve safra söktürücü etkide olduğu, özellikle 
uyuz gibi kronik cilt hastalıklarında ve kabızlıkta te
davi edici ve sarılığı önleyici etkilerinin de bu
lunduğu kayıtlıdır. Taraxacum ile kombine edilerek 
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hazırlanan preparatları, günde üç kez verilmek üzere 
şu dozajdadır: Kuru kök, 

toz halde ya da dekoksiyon halinde ...................... 2-4 g 
% 25'lik alkoldeki ekstresi (1:1) ............................ 2-4 ml 
% 45'1ik alkoldeki tentürü (1:5) ............................. 1-2 rnl 

Yapılan araştırmalar sonucunda bulunan Rumex 

türlerinin biyolojik aktiviteleri, aşağıda etki grup
larına göre sınıflandırılmıştır. 

Laksa!if aktivite: 

R. cuneifoliurn kökleri laksatif ve emenagog olarak 
kullamlmaktadırU R. conglomeratus yapraklarının 
dekoksiyonu kalın barsağın tonusunun artmasında, 

kök ve gövde dekoksiyonlarına nazaran daha etkili 
bulunmuştur12. R. alpinus köklerinden hazırlanan % 

7'1ik metanol veya etanol ekstresi, laksatif amaçlı tablet 
formuna getirilmiştir(% 84 kuru ekstre, % 6 talk, % 4 

sodyum bikarbonat, % 6 laktoz). 2 tane tablet alın
dıktan 20 saat sonra diyare başlamaktadır. R. alpinus, 
Rheum officinale'nin 2 katı, R. patientia ise daha 
yavaş etkili bulunmuştur. Laksatif etkisi insan vü
cudunda denenmiş ve 0,25 g doz etkisiz, 0,50 g doz % 

30-40, 0,75 g doz % 70 ve 1 g doz % 90 laksatif etkili 
bulunmuştur13. Ülkemizde yetişen bazı Rumex tür
lerinin toprak üstü kısımlan ve köklerinden ha
zırlanan ekstrelerin sıçanlarda barsak hareketlerini art

tıncı etkileri, kontrol grubu hayvanlarla yapılan 

karşılaştırmalara göre belirlenmiştir. Yapılan de
neyler, R. alpinus ve R. sanguineus' un toprak üstü kı
sımlarının ve köklerinin, R. crispus ve R. obtusifolius 
subsp. subalpinus' un köklerinin, R. pulcher' in toprak 
üstü kısımlarının barsak hareketlerini hızlandmcı et
kide olduğunu göstenniştir. Yine aynı çalışmada, sı

çandan izole edilen barsak bölümlerinde histamin ve 
PGEz-benzer madde üzerinde R. alpinus ve R. crispus 
köklerinden elde edilen ekstrelerin etkileri araş

tınlmışhr. R. alpinus kökleri ileum ve kolonda his

tamin ve PGEz-benzer madde miktarım arthrmışhr. 
R. crispus kökleri ise hem ileurn hem de kolonda his
tamin miktarım arthnrken, PGEz-benzer madde mik
tarı sadece kolonda artrnışhr. Söz konusu maddelerin 
artışı barsak lümenine doğru sıvı sekresyonunu ar
tırarak laksatif etkiyi ortaya çıkarmaktadır14. 
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Anlihislaminik ve antikolinerjik ak!ivite: 

Urtica bitkisinin sap ve yapraklarının insan vü
cuduyla temasında meyd,ana getirdiği allerjik tip re
aksiyonda görülen şiddetli kaşıntı ve yanma his
sinin, etkilenen bölgenin R. nepalensis yapraklarıyla 
ovulması durumunda azalmasından hareketle, 
R.nepalensis. yapraklarının antihistaminik ve an
tikolinerjik aktivitesi araştmlmıştır. R. nepalensis 
yapraklarının su ve alkol ekstreleri, izole kobay ile
umunda histaminin etkisini ve izole kurbağa rektusu 
abdominal kasında asetil kolin ve karbakol etkisini 
engellemiştir. 

Köpeklerin kan basıncı üzerinde ise; sulu ekstre his
taminin, kolinerjik ilaçların ve bradikininin etkisini 
inhibe ederken, alkollü ekstre sadece histaminin ve 
kolinerjik ilaçların etkisini engellemiştir. Sonuçların 
antihistaminik bir preparat ve atropin sülfat' ın so
nuçlarıyla benzer bıılurırnası nedeniyle, her iki eks
trenin antihistaminik ve antikolinerjik etkileri be

lirlenmiştir15. 

Antimikrobiyal aktivite: 

R. japonicus, R. andreaeanus ve R. acetosa' run ant
rakinon glikozitleri taşıyan sulu extrelerinin fungusit 
etkileri Trichophyton purpureum, T. gypseum ve T. 
granulosum' a karşı araştırılıruştır. Bitkilerin hepsi 
T. purpureum ve T. granulosum' a karşı yüksek fun
gusit etki göstermiştir16. 

Bir başka araştırmada R. hymenosepalus (canaigre)' 
un köklerinden hazırlanan, tanen taşıyan sulu eks
trenin Escherichia coli' ye karşı kuvvetli bakterisit et
kili olduğu görülmüştür17. 

R. maritimus' un alkol ekstresi, Trichophyton men
tagrophytes ve Microsporum canis' e karşı etkili bu
lunmı.ıştur. Alkol ekstresinden hazırlanan hekzan ve 
butanol ekstrelerinde bu etki artrnışhr. Ama bu frak
siyonlardan elde edilen saf maddeler, ham alkol eks
tresinden daha düşük etki göstermiştir. Çalışma so
nucunda fiksiyon, ~-sitosterol ve ~-sitosterol-~-D

glukozit inaktif bulunmuştur. Emodinin minimum 
inhibitör konsantrasyonunun, oıijinal alkol eks
tresininkiyle aynı olduğu görülrnüştür18. 
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R. japonicus' un köklerinden izole edilen 2-ase!il-

1,8-dihidroksi-3-metilnaftalen (=nepodin) bileşiği 

Trichophyton rubrum, Candida albicans, Sarcina 

lutea ve Bacil!us subtilis' e karşı antimikrobiyal etki 

göstermiştir ve çeşitli preparatların terkibine gir
miştir19,20_ 

Çin' de 9 Rumex türünden hazırlanan ilaç, antifungal 

etkisinden dolayı kullanılmakta ve "Yangti" adıyla 

bilinmektedir. Kullanılan türler: R. acetosa, R. gme

lini, R. crispus, R. stenophyllus, R. patientia, R. ja

ponica, R. nepalensis, R. obtusifolius ve R. cha

lepensis' dir21,22. 

R. japonicus üzerinde yapılan bir başka araştırmada, 

köklerden çeşitli solvarılarla hazırlanan ekstrelerin 

antimikrobiyal etkileri incelenmiştir. Etkisi en yük

sek bulunan n-hekzan ekstresinden izole edilen 2-

asetil-1,8-dihidroksi-3-me!il-6-metoksinaftalen ve 6-

asetil-5-hidroksi-2-metoksi-7-melil-1,4-naftokinon bi

leşiklerinin de antimikrobiyal etkili oldukları gö

rülmüştür. Bu iki bileşik, gram (+) bakterilerden 

Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis ve Mic

rococcus lutea' ya karşı, gram (-)bakterilerden Esc

herichia coli, Salmonella typhimurium ve Pse

udomonas aeruginosa' ya karşı ve funguslardan 

Saccharomyces cerevisiae ve Aspergillus niger' e 

karşı etkili bulunmuştur23. 

Aynı bitkiden izole edilen 2-asetil-3-metil-6-rnetoksi-

8-hidroksi-1,4-naftokinon, yüksek antimikrobiyal etki 

göstenniştir ve yiyeceklerin korunmasında mik

robisit olarak kullanılmaktadır24. 

Kardiyovasküler aktivite: 

Sovyeı Farmakopesi VIII' de kayıtlı R. confertus' un 

köklerir>in % 10' luk sulu ekstresinin, kurbağalarda 

(LD100=75 ml/kg) ve farelerde (LD100=50 mi/kg) 

kalp stimüle edici etkisi olduğu görülmüştür. Eks

tre, kurbağa, tavşan ve kedi izole organlarında va

sokonstriktör etkili olmasına rağmen, köpeklerle ya

pılan uzun süreli testlerde ve kedilerle yapılan kısa 

süreli testlerde depresör etki göslerrniştir25. R. con

fertus köklerinden hazırlanan ve lökoantosiyani

dol içeren preparatlar izole kurbağa kan da-

marlarma uygulandığında vazokonstriksiyon yap

mıştır26. 

Biyoflavonoid ve An!ienflamatuvar aktivHe: 

R. confertus köklerinin metanol ve su ekstreleri, fa. 

relerde oldukça yüksek biyoflavonoid aktivitesi gös

termiştir27. Yine aynı bitki üzerinde yapılan bir 

başka çalışmada, köklerden elde edilen ve lö· 

koantosiyanidol içeren preparatlar, izole kurbağa kan 

damarlarında vasküler permeabilitede azalma gös

termişlerdir. R. confertus köklerinden hazırlanan 

preparatlar, sıçanların kulaklarında ısı ile oluş

turulan yanıklarda haricen kullanılmış ve an

tienflamatuvar etkili olduğu bulunmuştur26. Tür

kiye' de yetişen bazı bitkilerle yapılan bir 

antienflamatuvar aktivite çalışmasında ise R. ob

tusifolius' un toprak üstü kısımlarının stılu ekstresi, 

karagen ödemi oluşturulmuş erkek farelere oral 

yolla verilmiştir. 7 saat boyunca, oluşan ödem hacmi 

ölçülmüştür. 0,8 g/kg dozda uygulanan R. ob

tusifolius ekstresi antienflarnatuvar etki gös

termemiştir28. 

Antimmoral ak!ivile: 

Katartik olarak kullanılan 32 bitkinin, çeşitli sol

vanlarla hazırlanan ekstrelerinin Sarcoma 37de hasar 

yapıcı etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada , R. cris

pus en kuvvetli etki gösteren bitkiler arasında yer al

mıştır. Bitki köklerinin alkol ve asit ekstreleri, Sar

coma 37 implante edilmiş farelere, uygun dozajda 

subkütan yolla bir kez uygulandığında, tümör hüc

relerinde hasar meydana getirmiştir29 . Bir başka kay

nakta yine aynı türün kanserin ilerlemesini en

gelleyici etkisinden söz edilmiştir2°. 

R. lıymenosepalus köklerinden hazırlanan eks

trelerin, lökoantosiyanidol ve flavonoit içeren frak

siyorılan, Sarcoma 180 ve Walker 256 test sis

temlerine karşı antitümör aktiviıe göstermiştir21. 

Bir başka araştırmada, lökoantosiyanidol ve kateşol 

içeren R. confertus ekstresinin farelerde oluşturulan 

Lenfosarkom'u inlıibe ettiği görülmüştür22,33. 

R. acetosa yapraklarından ve köklerinden elde edilen 
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polisakkaritler (MA> 10000), Sarcoma 180' li farelere 

10 gün süreyle, 200 mg/kg dozda oral yolla ve- , 
rildiğinde, 5 hafta içerisinde tümör gelişimini % 90' 

dan daha fazla inhibe etmiştir6. 

Yine aynı tür üzerinde yapılan diğer bir araştırmada 
ise, köklerden izole edilen polisakkaritin, Sarcoma 
180 implante edilmiş farelere uygun dozajda bir defa 

i.p. verildiğinde; karaciğer ilaç metabolizmasında 
önemli rolü olan anilin hidroksilaz ve aminopirin de-

metilaz enzim aktivitelerini azalttığı, fenobarbitalin 
neden olduğu hipnotik etkiyi önemli derecede art
tırdığı, fagositik indeksi ve kompleman-3 aktivitesini 

arttırdığı görülmüştür. Bulunan bu etkilerine bağlı 
olarak R acetosa polisakkaritlerinin Sarcoma 180 

tümör hücrelerine karşı dolaylı antitümör etkili ol
duğu bildirilmiştir34. R confertus' un su-aseton eks
tresi 50 mg/kg dozunda Ehrlich asit tümör hüc

relerinin gelişimini % 52 inhibe etmiştir ve tümörlü 
farelerde yaşam süresini % 37 uzatmıştır35. 

Türkiye'de yetişen 11 Rumex türünün köklerinden 
hazırlanan ekstrelerin sitotoksik etkileri, tuzlu su 

karidesleri yöntemiyle test edilmiştir. Rangusti
folius subsp. angustifolius, R. crispus, R scutatus ve 
R. patientia çok yüksek sitotoksik aktivite gös
termiştir36. 

Hematolojik aklivi!e: 

R crispus tohumlarının !ektin taşıyan ekstreleri, 
hem normal hem de enzimlerle modifiye edilmiş 
insan eritrositlerini aglütine etmiştir37,38. Çin' de 

"Yangti" olarak bilinen hemostatik etkili bir ilaç 9 
Rumex türünden (R acetosa, R gmelini, R. crispus, 
R. stenophyllus, R. patientia, R japonica, R ne-
palensis, R obtusifolius, R chalepensis) ha
zırlanmıştır21,22. R acetosa birçok ülkede, halk ara

sında da kan temizleyici (depuratif) olarak 
kullanılmaktadır9,4. 

Kozmetik Kullanılış: 

Son yıllarda bazı kozmetik prepara!larına giren 
Rumex drogları da bulunmaktadır. Örneğin: R al
pinus köklerinin alkollü ekstresi cilt canlandmcı ola-
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rak, R japonicus ise kepek önleyici ve antioksidan 
olarak kozmetiklere katılmıştır39,40,41,42. 

SONUÇ 

Derlenen bilgilerden de görüldüğü gibi Rumex tür
lerinin toprak altı ve toprak üstü kısımları, halk he
kimliğinde kullanılışlarma paralel olarak çeşitli ak
tiviteleri yönünden araştırılmıştır. 

Bazı türler, pek çok mantar ve bakteriye karşı etkili 
bulunmuştur. Bunun yarusıra bazı türlerin an
tienflamatuvar etki gösterdiği tespit edilmiştir. içer
dikleri madde gruplarına göre antitümoral, kar
diyovasküler, antihistaminik, hematolojik ve laksatif 
aktivitelerinden bahsedilmiştir. 

Rumex türlerinin içerdiği maddeler, daha önce ta

rafımızdan yapılan bir çalışma ile saptanmıştır. Bun
ların içerisinde majör olan maddeler antrakinonlar
dır36. 

Laksalif etkili preparatların büyük bir çoğunluğu bit
kisel olup, antrakinon taşımaktadır. Bu kimyasal ya
pıyı taşıyan pek çok preparat Türkiye'de ve özellikle 
Avrupa ülkelerinde piyasaya sunulmuştur. 1960'lı 

yıllarda bir Rumex türü tablet formunda insanlar ta
rafından kullanılmış ve laksatif etki ortaya çıkmıştır. 
Daha sonra konu üzerinde pek fazla durulmamıştır. 

Ayrıca toksisiteleri ile ilgili bir araştırmaya rast
lanmamıştır. 

Halen devam etmekte olan bir çalışmamızda bu ko
nunun açıklığa kavuşturulması beklenmektedir. Bu
güne kadar elde ettiğimiz sonuçlar değerlendi

rildiğinde zararlı bir etkisi bulunmadığı gö
rülmüştür. Türkiye'de yaygın olarak yetişen bu bit
kilerin değerlendirilebilmesi için, araştırılan tür
lerinden laksatif etkili preparatlar hazırlanabileceği 

kanısındayız. 
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