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	Tavflanmemesi (Ruscus aculeatus 
L.), kuflkonmazgiller (Asparagaceae) 
ailesinden, 30-100 cm boyunda, göv-
desi dallanm›fl, herdem taze, çok y›l-
l›k çal›d›r. Sivri uçlu pul fleklindeki 
oval yapraklar›, “filloklad” biçimin-
dedir; yani, gövde yass›laflarak yap-
rak fleklini alm›flt›r. Çiçekleri, “filloklad” 
biçimi yapraklar›n ortas›ndan ç›kar 
ve küçüktür. Üzümsü meyve, k›rm›z› 
renkli ve tek tohumludur. 	

Bitkinin drog olarak kullan›lan 
k›sm›, kurutulmufl kök ve rizomlar›-
d›r. “Ruscus” türlerinin Türkiye flora-
s›nda dört tür ve befl taksonu kay›tl›-
d›r; “Ruscus aculeatus L. var. aculeatus”, 
“Ruscus aculeatus L. var. angustifolius 
Boiss.”, zermek (Ruscus colchicus P.F. 
Yeo), atdili (Ruscus hypoglossum L.), 
tavflankiraz› (Ruscus hypophyllum 
L.). Drog sadece “Ruscus aculeatus”un 
iki taksonundan elde edilmektedir. 
Tavflanmemesi rizomu (Rusci rhizoma) 
Avrupa Farmakopesi'nde kay›tl›d›r. 	

Tavflanmemesi Portekiz'den 
‹ran'a kadar olan bölgede yay›l›fl gös-
terir. Ülkemizde, özellikle sahil kesim-
lerinde do¤al olarak yetiflir ve toprak-
alt› k›s›mlar› ihraç ürünlerimiz ara-
s›nda bulunur. A¤ustos-aral›k ayla-
r›nda bafll›ca üç bölgede sökümü ya-
p›l›r; Orta ve Bat› Karadeniz Bölgesi 
(Samsun-Adapazar› aras›), Ege Bölge-
si (Bal›kesir, Çanakkale, Bursa, Ayd›n), 
Akdeniz Bölgesi (Osmaniye, Adana, 
Antakya, Marafl). 	

En az 2000 y›ld›r geleneksel kul-
lan›m› vard›r. Birinci yüzy›lda “Materia 
Medica”y› yazm›fl olan Anadolulu 
hekim Dioscorides, bitkinin toprakalt› 
k›s›mlar›n›n laksatif ve diüretik özel-
liklerinden bahseder. Kök ve rizom-
lar›n suyla veya flarapla dekoksiyonu, 
geleneksel Avrupa t›bb›nda kar›n 
bölgesi ile ilgili sorunlar›n tedavisinde 
kullan›l›r.

	

Tavflanmemesinin kök ve rizom-
lar› diüretik, antienflamatuvar, hemo-
roit, arterioskleroz, varis ve di¤er da-
mar bozuklu¤u sorunlar›na karfl› 
kullan›lmaktad›r. Veteriner hekimlik-
te “mastitis”te, antikongestan ve anti-
enflamatuvar olarak pomat halinde 
yararlan›lmaktad›r. 	

Avrupa'da tavflanmemesi kök 
ve rizomlar›ndan haz›rlanan ilaçlar; 
damar sistemi bozukluklar›, damar 
frajilitesi, varis, hemoroit (basur) te-
davisinde kullan›lmaktad›r. Dolafl›m 
bozukluklar›n› iyilefltirdi¤ine dair 
klinik veriler mevcuttur. 	

Tavflanmemesi % 46 oran›n-
da, özellikle ruskogenin (% 0,12), 
neoruskogenin, ruscin ve ruskozitten

ibaret steroidal saponin ihtiva eder. 
Ayr›ca, tetrakosanoik asitten ibaret 
sabit ya¤ asitleri, flavonoitler, sterol-
ler (sitosterol, kampestrol ve stigmas-
terol), benzofuranlar (euparon ve 
ruskodibenzofuran) içerir. 	

Hayvan deneyi sonuçlar›na gö-
re, idrar söktürücü ve yang›lara karfl› 
(antiflojistik) etkisi ile k›lcal damarla-
r›n hücre cidarlar›nda elektrolit ben-
zeri etki gösterdi¤i, venöz tonusu 
art›rd›¤› tan›mlanm›flt›r. A¤›z yoluyla 
al›nd›¤›nda, damar cidarlar›ndaki 
düz kas hücrelerinde alfaadrenerjik 
reseptörleri uyarabildi¤i rapor edil-
mifltir. Tavflanmemesi içeren preparat-
lar›n, akut hemoroit vakalar› ve ve-
nöz yetmezlik durumlar›nda, semptom-



23ba¤bahçe 45 (ocak-flubat) 2013

lar›n azalmas›na neden oldu¤u bil-
dirilmifltir. 	

Alman Komisyon E, bacaklarda 
a¤r› ve a¤›rl›k hissiyle seyreden, flifl-
kinlik ve kafl›nt›yla kendini belli eden 
kronik damar yetmezli¤i flikayetleri-
nin destek tedavisinde kullan›labile-
ce¤ini onaylam›flt›r. Hemoroitte ka-
fl›nt› ve yanma flikayetlerinin destek 
tedavisinde de kullan›labilece¤i kabul 
edilmifltir. 	

Bilinen bir kontrendikasyonu 
yoktur; ancak herhangi bir hassasiyet 
görülmesi halinde kullan›ma son ve-
rilmelidir. Baz› nadir vakalarda, mide 
flikayetleri veya bulant›ya yol açt›¤› 
rapor edilmifltir. Gebelik ve lohusal›k 
döneminde kullan›lmamas›na iliflkin 
bilgi yoksa da tedbirli olmakta yarar 
vard›r. Baflka ilaçlarla geçimsizli¤i 
bilinmemektedir. 	

Avrupa ‹laç Ajans› (EMA)'n›n 
T›bbi Bitkisel Ürünler Komitesi (HMPC) 
taraf›ndan onaylanan topluluk mo-
nograf›na göre afla¤›daki preparat-
lar›n, belirtilen endikasyonlarda ve 
dozlarda, yetiflkinler ve yafll›larca 
a¤›z yoluyla geleneksel kullan›m› 
uygundur.

	

Toz edilmifl kuru kök: 350 mg, 
günde 3 defa. 	

Kuru ekstre (2,5-6,5 : 1 su): 
140-200 mg, günde 1-3 defa. 	

Kuru ekstre (5,0-8,5 : 1, % 80 
h/h etanol): 86 mg, günde 1-2 defa. 	

Kuru ekstre (6-9 : 1, ana çözücü 
% 96 h/h etanol, sonra su): 45 mg, 
günde 2 defa. 	

Kuru ekstre (15-20 : 1, % 60 
h/h metanol): 37 mg, günde 2 defa. 	

Bu kullan›m önerileri, rusko-
genin ve neoruskogenin üzerinden 
hesaplanm›fl, toplam ruskogenin mik-
tar›na göre ayarlanm›fl, kuru toz drog 
veya kuru ekstre (günde 7-11 mg) 
içindir. 	

Çocuk veya ergen (adolesan) 
dozu mevcut de¤ildir. 	

HMPC tan›mlad›¤› preparatla-
r›n, flu endikasyonlar için kullan›lma-
s›n› önermektedir. 	

- Minör venöz dolafl›m rahats›z-
l›klar›na ba¤l› a¤›rlaflm›fl bacak hissi 
ve ilgili flikayet semptomlar›n›n gi-
derilmesi. 	

- Hemoroide ba¤l› kafl›nt› ve 
yanma hissi semptomlar›n›n gideril-
mesi.

	

‹ki haftal›k kullan›m sonras›nda 
semptomlar devam ediyorsa, hekime 
veya yetkili sa¤l›k profesyoneline 
dan›fl›lmas› tavsiye edilir. 	

“Ruscus aculeatus”, Adapazar›-
Hendek-Akçakoca yöresinde “devedi-
keni”, “tavflanmemesi”, “yandakdike-
ni” olarak bilinir; halk aras›nda kar›n 
a¤r›s›na karfl› ve iyileflmeyen yaralar-
da haricen kullan›l›r. 	

Çanakkale-Bursa-Bal›kesir yöre-
sinde bitki “sidikkesen”, “ç›t›rotu”, 
“temren”, “bürtü”, “tavflanmemesi” 
olarak bilinir; halk aras›nda tohum 
ve kökleri suda kaynat›larak, çocuk-
larda idrar kaç›rmaya karfl› kullan›l›r. 	

Adana-Osmaniye-Kahraman-
marafl yöresinde bitki, “devedikeni” 
ve “tavflantopu¤u” ad› ile bilinir. 	

Tavflanmemesinin meyveli dal-
lar› demetlendikten sonra, kokina 
ad›yla y›lbafl› süsü olarak sat›l›r. 
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