
(Hyperici herbae extractum siccum
quantificatum) kay›tl›d›r. Bitkiden
haz›rlanan preparatlar, depresyonu
önleyici (antidepresan) olarak kul-
lan›l›r. Sar› kantaronun depresyona
karfl› kullan›m›, Alman E Komisyonu
taraf›ndan 1984 y›l›nda onaylanm›flt›r.
1994 y›l›nda haz›rlanan bir raporda,
Alman hekimleri taraf›ndan günde
ortalama 66 milyon adet sar› kantaron
dozu içeren reçete düzenlendi¤i
belirtilir.

Antidepresan etkili ekstre haz›rla-
mak için, bitkinin çiçekli dal uçlar›n›n
tepeden itibaren 30 ila 60 cm’lik k›sm›
toplan›r. Alt dallarda, etken madde
miktar› düfler. Çiçekli dal uçlar›,
düflük s›cakl›kta kurutulup ya da s›v›
azotta dondurularak liyofilize
edildikten sonra, sulu metanol ile
karanl›kta ekstre edilir.

Taze veya kuru çiçekli herban›n,
cam kavanoz içindeki zeytinya¤›na
bat›r›larak, günefl gören yerde 15 gün
bekletilmesi sonucunda “Kantaron
ya¤›” elde edilir. K›rm›z› renkli ve
özel kokulu bu ya¤, yara iyilefltirici
olarak kullan›l›r. Haricen üzerine
sürüldü¤ü yaralar›, iz b›rakmadan
iyilefltirmesiyle ünlüdür. Halk aras›n-
da, dahilen az miktarda içilen ya¤›n
mide ülserini de iyi etti¤ine inan›l›r.

Bitkinin oldukça karmafl›k kimya-
s›nda, etken maddelerin neler oldu¤u
konusu tart›flmal›d›r. Kuru ekstrenin
ana madde gruplar› fenil propanoit-
ler, flavon glikozitleri, biflavonlar,
oligomerik proantosiyaninler yan›nda
floroglusinoller, ksantonlar ve nafto-
diantronlard›r. Sar› kantarondaki
fenilpropanoitler aras›nda, p-kumarik
asit ve kafeik asit say›labilir. 

Naftodiantronlar, özellikle de
hiperisin ve psödohiperisin, yaprak-
larda ve çiçeklerdeki delik görünümlü
guddelerde bulunur ve kantaron
ya¤›na k›rm›z› rengini verir. Ayr›ca,
büyükbafl hayvanlarda deride günefl
›fl›¤›na hassasiyet olarak görülen
hiperisizme neden olur.

1997’de öne sürülen bir hipoteze
göre hiperisin, uzun dalga boylar›nda
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ar› kantaron, Clusiaceae familya-
s›ndan bir Avrasya bitkisidir; 
ancak di¤er k›talarda da yay›l›fl

gösterir. Sar› çiçekleri ve küçük yap-
raklar› üzerinde, noktac›klar halinde
ya¤ guddeleri tafl›r. Bu noktac›klar
›fl›¤a tutuldu¤unda delik gibi görün-
dü¤ünden bitki, “binbirdelikotu”
(Herbe de millepertuis) ad›yla da
bilinir.

Haziran ve eylül aylar› aras›ndaki
dönemde çiçek açan bitki, bir met-
reye kadar boylanabilir. Bitkinin tepe
k›s›mlar›, yani çiçekli dal uçlar›
“Hyperici herba” ad›yla drog olarak
kullan›l›r. Drog haz›rlan›rken çiçekli
dallar›n gölgede kurutulmas› gerekir.

Avrupa Farmakopesi’nde, sar›
kantaron herbas› (Hyperici herba)
ve ayarl› sar› kantaron kuru ekstresi

Sar› Kantaron
(Hypericum perforatum L.)

Antik dönem hekimleri ve bitki
bilimcilerce yara iyilefltirici
özelli¤iyle çok iyi bilinen bir
bitkidir. Latince ad›, “ikonan›n
üstünde” anlam›nda olup, kötü
ruhlar› kovdu¤u ima edilir. Sar›
kantaronun Kuzey Yar›mküre’de
çiçek açt›¤› tarih olan 24 Haziran
günü, St. John (Aziz Yahya)
bayram›d›r. Bu nedenle bitki,
‹ngilizce “St. John’s wort” (Aziz
Yahya otu) ad›yla an›l›r.

S



Bu yaz›da belirtilen ifadeler, sadece bilgilendirme amaçl›
olup tavsiye niteli¤i tafl›maz.Hastal›kta, tedavinin mutlaka
doktor kontrolünde yap›lmas› gerekti¤i unutulmamal›d›r.

›fl›k absorpsiyonu yapar ve serotonin
metabolizmas›n› de¤iflikli¤e u¤ratarak
depresif davran›fllar› azalt›r. Baflka bir
hipoteze göre ise, sar› kantaronun
etkisi, enflamasyon (yang›) yapan
sitokinlerin modülasyonu ile ilgilidir.
Buna göre, hiperisin alan depresyon
hastalar›n›n kan›nda, interlökin 6
sal›m›n›n bast›r›ld›¤› gösterilir.
Böylece, antidepresan etkinin
kortikosteroit salg›layan hormonlar›n
etkisiyle ortaya ç›kt›¤› ileri
sürülmektedir.

Son zamanlarda sar› kantaron
ekstresinin, floroglusinol fraksiyonu
daha çok ilgi çekmektedir. Bu fraksi-
yonun en önemli bilefli¤i, hiperforin
olup sadece çiçek ve meyvelerde, %
2-4.5 oranlar›nda bulunur. Ya¤da
çözünen bir bileflik oldu¤undan,
merkezi sinir sistemine nüfuz etmesi
muhtemeldir.

Hiperforin’in önemli nörotrans-
miter inhibisyonu ve modülasyon
etkilerine sahip oldu¤u gösterilmifltir.
Hiperforin kolayca oksitlendi¤inden,
ancak -700 C azot atmosferinde
saklanabilir ve bitki matrisi içinde
iken oksitlenmez. Yani, kuru drog ve
ekstrede hiperforin, yan›nda bulunan

antioksidan maddelerin etkisiyle
bozulmadan kal›r.

Sar› kantaron’un 2.5-5:1, 4-7:1 ya
da 5-7:1 oranlar›nda haz›rlanm›fl sulu-
alkollü standart kuru ekstreleri, hafif
ve orta fliddette depresyonlu yetiflkin-
ler ve 12 yafl›n› geçmifl çocuklarda,
a¤›z yoluyla günde 450-1050  mg
al›nd›¤›nda etkilidir. Çocuk dozu
bunun yar›s›d›r ve mutlaka hekim
deste¤inde verilmelidir. Yan etkileri,
sentetik antidepresanlara göre daha
azd›r. A¤›r depresyonda ya da akut
ani depresif rahats›zl›klarda etkili
oldu¤una dair klinik veri yoktur. Etkili
standart ekstreler, % 0.3 hiperisin
içerir; standart ekstredeki hiperforin
miktar›, % 5 oran›ndad›r. Sar› kanta-

ron ve preparatlar›, hamile ve
emziren kad›nlar taraf›ndan dikkatli
kullan›lmal›; bilhassa aç›k tenliler,
morötesi ›fl›¤a yani gün ›fl›¤›na
ç›karken dikkatli olmal›d›r.

Proteaz-1 inhibitörü ilaç alan
HIV/AIDS hastalar› ile siklosporin
alan organ nakli hastalar›, sar› kanta-
ron almadan önce hekime dan›flma-
l›d›r. Warfarin, fenprokumon, teofilin
ve digitoksin alan hastalar da
kullan›m öncesi hekime dan›flmal›d›r.
Sar› kantaron ekstresinin, araç
sürücülü¤ünü etkiledi¤ine dair bir
veri bulunamam›flt›r.

Tentür ve çaylar için doz rejimi
flöyledir: % 60 etil alkolle 1:5 oran›nda
haz›rlanan tentürün günlük dozu, 3-
4.5 ml’dir. Çay haz›rlamak amac›yla,
günde 2-4 g kuru drog kullan›labilir.

6-12 yafl grubundaki çocuklar için
günlük doz, yukar›daki dozun
yar›s›d›r; ancak, hekim kontrolü
alt›nda verilmelidir. Kullan›m süre-
sine iliflkin bir k›s›tlama olmamakla
birlikte, 4-6 haftal›k kullan›mda
semptomlar devam ediyorsa, tedavi
kesilmeli ve t›bbi destek al›nmal›d›r.
Sulu alkollü ekstrenin afl›r› dozda
(3600 mg) al›nmas› halinde, hasta
günefl ›fl›¤›ndan uzak tutulmal›d›r;
900-1800 mg’l›k dozlarda, hafif
fototoksik belirtiler görülebilir.

K. Hüsnü Can Bafler
Prof.Dr.; Anadolu Üniv. Eczac›l›k Fakültesi
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