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Urtica L. Türlerinin Kimyasal İçeriği 
ve Tedavide Kullanılımı 

Erendiz ATASÜ (') 

Vesile CİHANGİR (•l 

özet : Ülkemizde yaygın olarak yetişen Urtica urens L. (Küçük 
Isırg.anotuı ve Urtica dioica L. (Sırganotu), bazı yörelerde gıda olarak 
kullanılmakta; ayrıca halk tıbbında, bitki ekstrelerinden diabet, kan
ser, ekzama, romatizma tedavisinde ve saç dökülmelerini önlemek ama
cıyla yararlanılmaktadır. Yapılan literatür taramasında bitkinin gıda 
değerini; kan durdurucu özelliğini, hipoglisemiyen aktivitesini, ekzama, 
romatizma ve saç dökülmesine karşı etkisini kanıtlayan yayınlara rast
lanmıştır; ancak hipoglisemiyen etkinin hangi bileşiğe bağlı olduğu 

henüz aydınlatılmamıştır. Bitkinin antitümöra1 aktivitesini doğrudan 
kanıtlayan bir araştırma bulunmamaktadır. Ama bitki her zaman dün
yanın çeşitli bölgelerinde bu amaçla kullanılagelmiştir. Başat bileşikler 
olarak kolin ve kolin esterleri, histaınin ve serotonin gibi insan orga
nizmasının endojen maddelerini içeren Urtica türlerinin yeni araştır
malar için verimli bir kaynak olduğu düşünülmektedir. 

URTICA L. SPECIES, THEIR CHEMICAL CONSTITUTION 
AND MEDICAL USAGE 

Summary : Urtica urens L. and Urtica dioica L., wide-spread 
natura! plants of Turkey, are used in some districts as food; and their 
e:;..tracts are supposed to be active against cancer, diabetes, eczamas, 
rheumatism and ıoss of hair. Literature searching proves the value of 

( *) A.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı, Tandoğan -
Ankara. 
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the plant as "food stuff as '..vell as a coagulation agent active also 
ag.ainst diabetes, eczamas, rheumatism and loss of hair; the constituent 
of the the _plant responsible for the h.ypoglycemien activity is not 
clearly known yet. Direct evidence for the antitumor activity is 

ınissing, although extracts have beon used against neoplasmas jn 
various parts of the world. Urtica species containing somo of the 
endogeneous substances of humarı organism, such as cholin and asters, 
histamin and serotonin as major chemical constituents, need further 
phytochemical and pharmacological research. 

GİRİŞ 

Ülkemizde doğal olarak ve yay

gın biçimde yetişen Urtica dioica 
L. {Isırganotu) (1) ve Urtica urens 

L. (Küçükısırganotul (!) bitkileri· 

nin Karadeniz ve Ege kıyılarında 

sebze olarak tüketildiği bilinmek

tedir. Bu bitkiler, son yıllarda halk 
tıbbında giderek artan bir ağırlık 

kazanmaktadırlar. 

Urtica türlerinin topr.alt üstü 

kısımlarından hazırlanan ekstrele

rin, dıştan ekzamaya ve saç dökül

mesine karşı, oral yolla da mide 
rahatsızlıklarında, diabette ve çeşit

li kanser olaylarında kullanıldığını 

gözlemekte ve duymaktayız. Bu ça
lışmamızda, bitkilerin tıbbi kullanı

mının ne derece geçerli olduğunu 

saptamak amacıyla hazırlanmış bir 

literatür taraması sunulmaktadır. 

Urticaceae familyasının üyesi 

olan Urtica cinsi otsu bitkilerdir ve 

ılıman iklim kuşağının yaygın ele

manları arasındadır. Cinsin 58 tü

rü olup, bu türler tüm kıtalara ya~ 

yılmıştır (2). 

Ülkemizde 5 adet Urtica türü 

saptanmıştır, bunlar U. urens L,, U. 

dioica L., U. pilulifera L .• U. memb·· 
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ranacea Poiret in Lam ve U. hau

ssknechtii Boiss. dir (3}. U. haussk

nechtii, sadece Malatya'da yetişen 

endemik bir türdür, diğer türler 

yaygın olarak yetişir. 

Literatür taraması, u. dioica, U. 

urens, U. membr.anacea, U, parvif
lora ve U. ferox'un araştırınalara 

konu olduğunu göstermektedir. Av

rupanın en yaygın bitkilerinden 

olan U. dioica ve U. urens (4) en 
fazla incelenmiş türlerdir. Bir Yeni 

Zelenda bitkisi olan U. ferox (5) ve 

Hindistan bitkisi olan U. parviflorn 

(6J da üzerinde araştırma yapılmış 
türlerdir. 

KİMYASAL İÇERİK 

a} Organik asitler : Yaprak.. 

larda formik asit ( 7) ve asetik asit 
{8) bulunmuştur, Formik asit, hem 

yapraklar, hem gövde tüylerinde 

vardır ve bu tüylere yakıcı özellik 

verir. 

b) Heterozit : Urtica türlerin

den ilk izole edilen bileşiklerden bi

ri u:rtikozit .adlı heterozittir. Bu bi-1 

leşik, 1889 da Tschirch tarafından, 

yapraklardan izole edilmiş, ancak 
bileşiğin kimyasal yapısı bugüne 



değin ayrıntılı biçimde aydınlatıl

mamıştır (9>. 
c) Mineraller : Bitkilerde al

kali tuzlar ve silisik asit vardır, 

Köklerde özellikle CaO (8), yaprak

larda Ca ile K nitrat (10) herba ve 

yaprak tüylerindeyse silisik asit bu

lunmaktadır. 

dl Kolin ve esterleri : U. dio

ica'nın toprak üstü kısımlarında 

kolin saptanmıştır. Çiçek açma 

mevsiminde kolin miktarı maksi

muma ulaşır ve % 0.5'e çıkar (11). 

Bitkide kolin varlığı kromatografik 

olarak gösterildiği gibi (kdğıt kro

matografisi, mobil faz : Butanol : 

Asetik asit 100 : 30) kolin ekstre

lerden raynekat tuzu halinde izo

le edilmiş ve Ag2So, la muamele 

edilerek bu tuzdan serbest hale ge

çirilmiştir (12) . 

Çeşitli türlerde, U. urens, U. 

dioica, U. ferox ve U, parviflora'da 

ise asetil kolin vardır. Asetil kolin 

ilk kez 1947 de U. urens'de bulun., 

muştur (6). Asetil kolin yapraklar.J 

da, yaprak ve gövde tüylerinde var

dır. U. ferox'da yapılan bir araş

tırma, tüy başına asetil kolin mik

tarının 0.3-0.9 y olduğunu göster

miştir (5). 

Kolin'in asetil kolin haline 

geçmesini sağ1ıyan enzim, kolin 

asetil transferaz, bugüne dek bitki

ler aleminde yalnızca bir bitkide U. 

dioica'da bulunmuştur (13). Bitki

nin asetonlu yaprak ekstresinde en

zim aktivitesi saptanmıştır. Aktivi

tenin yalnızca genç yapraklarda 

değil yaşlı yapraklarda da gözlen

mesi, asetil kolin senteZinin ya~lı 

yapraklarda da yürüdüğünü belirt

miştir. 

U, urens'in etanollu yaprak 

ekstrelerinde kromatografik olarak 

betain saptandığı gibi, ekstrelerin

den betain saf halde izole de edil· 

miştir (12, 14). 

e) Amino asitler ve protein

ler : U. urens'de esansiyel amino

asitlerin (lisin, lözin, isolösin, va

lin, treonin, metiyonin, fenil alanin, 

triptofan) yanında sistin, histidin; 

ornitin, glisin gibi amino asitlerin 

varlığı gösterilmiştir. 

u. urens ve u. dioica türlerinde 

Leguminosae'nin sebze olarak kul

lanılan türlerine eşdeğer miktarda 

esansiyel amino asit bulunduğu be

lirtilmektedir (15, 16). 

f) Aınino Asit Türevleri 

Çeşitli Urtica türlerinden fizyo

lojik olarak aktif bazı amino asit 

türevleri izole edilmiştir. Bunlar 

histamin ve 5 - hidrcksi triptamin 

(serotonin) dir. Histamin ilk kez 

1947 de U. urens'de saptanmıştır 

( 6). Serotonin'in varlığı ise daha 

sonra 1956 da U, dioica'da gösteril

miştir (6). 

( 1- CH2- CH2·- NH
2 

HVN 

mstamin 

HO, rr;ı--,- CH -

~· 2 

NH 
Serotonin 

Saxena ve arkadaşları (6), bir 

diğer türde . U. parviflora bitkisin

de histamin, 5-hidroksitriptamin 
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ısetotoninl ve histamin deşarh ya~ 
pan bir rnadde bulmuşlardır. Se

rotonin bitlönin asetonlu yaprak 

ekstrelerinde saptanmıştır. Ekstre. 
nin asitle muamelesinden sonra 
histamin; histaminin histaminaz 
enzimiyle parçalanmasından son
ra da histamin deşarjı yaptığı ka

nıtlanan ama kimyasal yapısı açık

lığa henüz kavuşmamış bir mad
de saptanmıştır. Sözü edilen bile
şiklerin tanınması, kftğ1t kroma
tografisi ve farmakolojik testler 
aracılığıyla olmuştur (6). 

Ayrıca U. membranacea ve u. 
ferox türlerinin tohum, yaprak ve 
herba ekstrelerinde serotonin bu. 
miktarı o.26-0.42 µg/g olarak sap
tanmıştır {17). 

g) Vitaminler 

Taze U. dioica herbasında 800 

y/kg oranında B 1 Vit. (18), Taci
kistan kaynaklı çeşitli Urtica tür
lerinde % 400-1000 mg arasında 

değişen miktarlarda C Vit. bulun
muştur {19, 20). 

h) Pigmentler 

Bazı Urtica türlerinde karete
noid 17,21 l ve flavonoid (22) bulun
muştur. 

FARMAKOLOJİK ETl(İLER 

a) Adale Kasılmaları 

Urtica ekstreıeri, asetil koline 
bağlı olmak üzere, düz adale kasıl
maları meydana getirmektedir. U. 
ferox'un tüylerinden hazırlanan eks
treler, izole kurbağa bağırsağında, 

asetil koline özgü, Ca + + a duyar-
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lı oimayan kasıimalara yol açtıkla

rı gibi (5); u. urens ve U, dioica 

ekstrelerinden farklı olarak Ca + + 

verilmesiyle geri dönen kasılmalar 
da oluşturmaktadır. Kurbağa bd

ğırsağına, Ca + + oranı arttırılmış 

Ringer solusyonu verilmesiyle, ön·· 
lenebilen bu kasılmaların u. ferox 
tüylerinin içerdiği guanidin grubu 
bir bileşiğ~ bağlı olduğu ileri sürül
mektedir ı 5). 

b} Adale tonusunda artış 

Urtica ekstreleri düz adale to
nusunu arttırmaktadır. Etanollu U. 

dioica ekstrelerinin deney köpekle
rinde insitu incelenmesi sonucu, 

uterus ve ince barsak adale tonu
sunun arttığı saptanınış, bu etkinin 
bitkinin içerdiği betaine bağlı oldu
ğu ileri sü ..... ülmüştür (23). 

el Koa.gülasyonun hızlanması 

Betain'e bağlı olduğu sanılan 

diğer bir etki kan koagülasyonu
nun süratlenmesidir (14). Betaince 

zengin Urtica ekstreleri ve ekstre
lerden elde edilen betain deney kö
pekıerinde kan koagülasyonunu hız
landırmış ve, kan plazmasının he
parine toleransını arttırmıştır {14). 

Ülkemizde yapılan bir araştırmada 
sulu U. dioica 
dex kolondan 

ekstrelerinin sepha
geçirilmesiyle elde 

edilen bazı fraksiyonlarda antikoa
gülan aktivite saptanmış, ancak ak
tivitenin hangi bileşiğe bağlı oldu
ğu irdelenmemiştir (24). 

d} Kanda urik asit düzeyinin 

,düşmesi 

u. dioica ekstrelerinin enjeksi
yonundan sonra bazı deney hay-



vanlarında kan ürik asit düzeyleri

nin düştüğü saptanmıştır (25). Bu 

etki, ekstrelerin diüretik aktivitesi

ne bağlıdır. 

e) 1-lipoglisemiyen etkiler 

Deney tavşanlarına oral ve pa_ 

rcnteral yolla verilen Urtica dioica 

ekstreleri kan şekeri düzeyinde, '!;) 

20-30 bir düşüş sağlamıştır (18,26) _ 

KULLANILIŞ 

Çolt esiü dönemlerden beri ısır

gan türleri çeşitli ü-lkelerde halk 

tıbbında, çeşitli amaçlarla kullanıl

mıştır. Afrika'da Zulu kabilesi bit

kiyi afrodizyak olarak kullanmış

tır (27). Bitkinin en eski kullanılış~ 

!arından biri romatizma, gut ve 

felç vakalarında, hasta uzvun bit

kiyle dövülerek tedaviye çalışılm:ı

sıdır (28}. Çeşitli ülkelerde, bitki 

purgatif, diüretik ve galaktagog 

olarak kullanılagelmiştir. Urtica 

türlerinin kan durdurucu özelliği 

eskide.n beri bilinmektedir; bitlti

nin tozu buruna çekilerek burun 

kanamalarının durdurulmasında, in

füzyonu içilerek, aşırı menstrue1 lta .. 

namanın tcıntrol altına alınmasın

da ve bazı iç kanamalarda kulla

nılmıştır {29). Avrupa ülkelerinde, 

u. dioica ve u. urens'in yaprak ve 

kök infüzyonları, ekspektoran ola

rak kulanılmıştır. Gargaraların ha

rici yaralar için hazırlanan komp

lekslerin ve saç dökülmesine karşı 

kullanılan preparatların bileşimi

ne girmiştir C28l. Ekstrelerin komp

res halind~ bazı tümörlere uygulan

dığına da literatürde rastlanmakta

dır (30). 

Günümüzde, Urticanın teda

videki kullanımıyla ilgili bilimsel 

literatür üç ana noktada toplan

maktadır. Söz konusu tür, u. dioi

ca ve preparat, bitkinin etanollü 

ekstresidir. 

a) Dıştan ekzema tedavisinde 

(31)' 

b) Kan toplayıcı ve adale gev

şetici olarak dıştan romatizma te

davisinde ( 32). 

cl Kafa derisindeki kan sirki

lüsyonunu hızlandırıcı ve saçlarda

ki yağlanmayı ve kepeklenmeyi 

azaltıcı etkisinden dolayı saç dö

külmesinde (33, 35) ve kozmetikde, 

özellikle şampuanların bileşiminde 

(34,35). 

Urticayla ilgili araştırmaların 

tedavide bitkisel droglardan yarar

lanmaktan hala vazgeçmeyen do

ğu Avrupa ülkelerinde yapıldığı dik

kat çekmektedir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Urtica türlerinin dikat çeken 

özelliği, bitkilerin alışılagelmiş fi

tokimyasal bileşiklerdense, kolin, 

asatil kolin, histamin serotonin gi

bi insan organizmasının endojen ve 

otokoik bileşiklerini içermeleridir. 

Taze bitkinin ciltte temasla 

meydana getirdiği lokal iritasyo

nun, yanma ve ağrı duyusunua, 

oluşturduğu izlerin yalnızca for

mik aside bağlı olmadığı eskiden 

beri bilinmekteydi (30). Ancak bu 

etkinin neye bağlı olduğu U. urens'

de 1947 yılında histamin bulunana 

kadar açıklanamamıştı {6). Bugün 
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bile bitkinin allerjik reaksiyonları

nın kaynağı tam olarak belli değil
dir. Zira bir türde, histamin deşar
jı yapan yapısı ayd1nlatılmam1ş bri 
bileşikten söz edilmektedir {5). His" 
tamin deşarjörünün yalnızca U. fe
rox türüne mi özgü olduğu, yok
sa diğer türlerde de benzer bileşik
lerin bulurJup bulunmadığı henüz 
kesinleşmemiştir. 

Urtica ekstreleri, ülkemizde bu
gün dıştan ekzema, romatizma ı.re 

saç dökülnıesinde, oral yolla diabet
te ve neoplazmalara karşı kullanıl
maktadır. Günümüz bilimsel lite
ratüründe, ekzemaya, romatizmaya 
ve saç dökülmesine karşı kullanılı
şı doğrulayan veriler vardır {31, 32, 
33, 35). özellikle ekzeına tedavisi 
ve saç dökülmesinin önlenmesiyle 
ilgili literatürler çok yeni, 1981 ta
rjhlidir ve ısırgan bitkisinin günü
müzdeki geçerliliğini vurgulamak
tadır. Urticanın söz konusu etkile
ri bitkinin kan toplayıcı lokal iri
tasyonuna bağlıdır. 

Urtica ekstrelerinin antidiahJ
tik etkisi de bilimsel olarak kanıt
lanmıştır ilS,26). Ancak bu etkin'.n 
bitkinin içerdiği hangi bileşiğe bağ
lı olduğu açıklanmamıştır. U. fe
rox'd.a adale kasılmasına yol açan 
yapısı aydJnlatılmaınış, ama guani
din türevi olması olası bir bileşik
ten söz edilmektedir (5). Bilindiği 

gibi Guanidı.nin hipoglisemiyen et
kisi 1918 :den beri bellidir ve guani
dinin toksik etkilerini taşımayad 
sentetik «biguanidin"' türevleri dia
bet tedavisinde kullanılmaktadır 

(36). Urtica'ların hipoglisemiyen et-
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kisinin guv.nidin türevlerine bağlı 

olup olmadığı henüz aydınlatılma.ı. 

mıştır. Son yıllarda, Urtica'larla bu 
alanda yapılmış çalışmalara rast
lanmamaktadır. Öyle anlaşılıyor ki, 
sentetik antidiabetiklerin başarısı, 

yeni doğal kaynaklar aranmasını 
gerekli kılmamaktadır. 

Urtic.a ekstrelerinin antitümo
ral etkisine gelince, bitkinin tarih~ 
sel kullanılışlarından biri de neop
lastik hastalıklarda ekstrelerden 
yararlanılmasıdır {30}, Ancak çağ

daş literatürde bu etkiyi doğrudan 
destekleye,, bir çalışmaya rastlan
mamıştır. 1966 tarihli bir yayında 
(37) lösemili hastanın idrarıyla su
lanarak özel olarak yetiştirilen Ur
tica dioica etanollü ekstrelerinde 
lösemiye karşı aktivite saptandığı 

kayıtlıdır. Daha yeni bir yayında 

ise insan idrarında lösemi inhibitö~ 
rü biyoloji.k. aktif peptitlerin varlı
ğı kanıtlanmıştır (38). Urtica ekst
relerindeki antilösemik etkinin, bit
kinin fitokimyasal içerıgıne mi, 
yoksa bitkinin yetiştirilişi sır.asında 
sulamada kullanılan idrara mı bağ
lı. olduğu ancak Urtica'larla yapı~ 

lan geniş kapsamlı araştırmalarla 

anlaşılacaktır. 

Bitkinin kanıtlanan koagülas
yonu hızlandırıcı etkisi (14), diğer 

bir tarihsel kullanılışı, kan durdu
rucu özelliği desteklernektedir. Söz 
konusu etkinin betaine bağlı oldu.., 
ğu savlanmaktadır (14). 

Bitkinin içerdiği amino asit, 
protein ve vitaminler gıda değeri

ni ortaya koyınaktadır. 
(Geliş Tarihi : 1.8.1983) 
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