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G ü l g û n  A k b a b a

Ça¤›m›z›n en önemli sorunlar›ndan biri hiç kufl-
kusuz, tüm canl›lar›, özellikle de insan› olumsuz
yönde etkileyen çevresel tehlikelerin her geçen gün
artmas›. Bu tehlikeler içinde belki de en önemlisi,
modern yaflam›m›z›n vazgeçilmezi, iç içe yaflad›¤›-
m›z kimyasal maddeler. Bundan dolay›; çevreyi kir-
leten, do¤al dengeyi bozarak yeni sorunlar›n ortaya
ç›kmas›na neden olan, canl›lar› de¤iflik flekillerde ve
de¤iflik oranlarda zehirleyen kimyasal maddelerin
canl›lar üzerindeki etkileri sorunu günümüz araflt›r›-
c›lar›n›n son derece ilgisini çekmekte. Yap›lan arafl-
t›rmalar do¤al çevremize bulaflt›rd›¤›m›z pek çok
kimyasal maddenin kanserojenik ya da mutajenik
etkiye sahip olduklar› gerçe¤ini ortaya koyuyor.
Kanserojen (ya da karsinojen) kansere neden olan,
mutajen mutasyona yani kal›tsal materyalde (DNA)
herhangi bir de¤iflikli¤e neden olan anlam›na geli-
yor. Genler üzerinde toksik etkisi olan kimyasal
maddelereyse genotoksik deniliyor. 

Türk Toksikoloji Derne¤i’nin bilgilerine göre;
günümüzde 80.000 civar›nda kimyasal madde çeflit-
li amaçlar için kullan›lmakta ve bu say› her geçen y›l
artmakta. Kimyasallar, ilaç aktif maddeleri (4 000),
ilaç yard›mc› maddeleri (2 000), kozmetikler (3
000), g›da katk› maddeleri (2 600), tar›m ilaçlar› (1
500) ve endüstriyel kimyasallar (48 000) olarak da-
¤›l›m göstermekte. Ayr›ca kullan›lan kimyasallara
da her y›l 1 000 yeni kimyasal›n eklendi¤i hesaplan-
makta. 20. yüzy›l›n bafl›nda ço¤u do¤al kaynakl›
olan kimyasallar›n say›s› birkaç bin ile s›n›rl›yken,
özellikle 1940'lardan sonra bu say› h›zla artt›. Say›-
sal olarak art›fl›n yan› s›ra miktar olarak da h›zl› bir
art›fl söz konusu. Birleflmifl Milletler Çevre Progra-
m›’n›n (UNEP) verilerine göre, 1950’de 7 milyon
ton/y›l olan dünya kimyasal madde üretimi,
1970’te 63 milyon ton/y›l’a ve 1985’te 250 milyon
ton/y›l'a yükseldi. fiimdilerde bu rakam›n 400 mil-
yon ton/y›l'a ulaflt›¤› tahmin ediliyor. Yani biz iste-
sek de istemesek de kimyasal maddeler yaflant›m›z-
da do¤rudan ya da dolayl› olarak çok önemli bir yer
tutmakta. 

1960'lardan sonra toksikoloji bilimindeki h›zl›
geliflmeler ve kimyasal maddeler için risk yönetimi
uygulamalar›n›n gelifltirilmesiyle birlikte güvenli
kimyasal kullan›m›n›n önemi gündeme geldi. Bugün
ilaç, g›da katk› maddesi, kozmetik, tar›m ilac›, en-
düstri kimyasal› olarak kullan›lan her türlü kimyasa-
l›n insan sa¤l›¤› ve çevreye olan etkisi ayr›nt›l› ola-
rak incelenmekte, insan sa¤l›¤› ve çevre üzerinde
kabul edilemez ölçüde risk tafl›yanlar›n kullan›m›na
izin verilmemekte. Her faaliyet de¤iflen oranlarda
risk tafl›r. Risk bir olaydaki istenmeyen sonuçlar›n
gerçekleflme olas›l›¤›d›r. Modern yaflam›n vazgeçil-

mez unsurlar› olan kimyasal maddelerin kullan›m›n-
da da insan sa¤l›¤› ve çevre için riskler her zaman
söz konusu.

Sözcük anlam› zehir bilimi olan toksikoloji, kim-
yasallarla biyolojik sistem aras›ndaki etkileflimleri
zararl› sonuçlar› yönünden incelemekte. Toksikoloji
kimyasallar›n zarars›zl›k limitlerini inceleyen bilim
dal› ve inceleme alanlar›na göre çeflitli alt dallara
ayr›lmakta. Toksikolojinin bir alt dal› olan ve  kim-
yasallar›n, çeflitli hücre geneti¤i teknikleriyle elde
edilen kromozomlar üzerine etkilerini inceleyen bi-
lim dal› “genotoksikoloji” olarak adland›r›lmakta.
Kromozom tekniklerinin geliflmesinden sonra kim-
yasallar›n genotoksik etkileri de incelenmeye bafl-
land›.

Günümüzde genetik laboratuvarlar›nda pek çok
kimyasal›n genotoksik etkileri üzerine çal›fl›lmalar

yap›lmakta. Bu çal›flmalar zahmetli olmakla birlikte
kimyasallar hakk›nda güvenilir sonuçlar elde edil-
mesini sa¤lamakta. Genotoksisite çal›flmalar›nda,
etkisi araflt›r›lan kimyasal için çok say›da kromozom
preparatlar›n›n haz›rlanmas›, anormallik oranlar›n›n
ayr› doz ve süreler için belirlenmesi, bu aflamada
yüzlerce hücrenin mikroskopta say›lmas›, incelen-
mesi ve istatistiksel hesaplamalarla sonuca gidilme-
si gerekmekte. 

Kromozomlar; hücrelerin çekirde¤inde bulunan,
DNA ve proteinden oluflmufl, say›s› ve flekli her can-
l› için sabit olan, hücre bölünmesi s›ras›nda iplikler
halinde ortaya ç›kan ve koyu renkli boyanan yap›lar.
Kromozomlar üzerinde genler dizili. Her kromozom
çok uzun bir DNA molekülü ve bu molekülle birlik-
te bulunan proteinlerin çok say›da sarmallar meyda-
na getirmesiyle, hücre bölünmesinin metafaz safha-
s›nda gözlenebilir duruma gelir. ‹nterfazda sarmal-
lar›n k›smen ya da tamamen çözünmesi nedeniyle
kromozomlar ay›rt edilemezler. ‹nsan ya da di¤er
canl›lar›n kromozomlar›n› inceleyebilmek için ara-
nan ilk koflul, hücrelerin bölünme döneminde olma-
s›d›r. Bu özellikteki hücreler, yani bölünme duru-
mundaki hücreler çeflitli yöntemlerle elde edilir. Ça-
l›flmalarda, herhangi bir d›fl uyarana gerek kalmak-
s›z›n vücutta sürekli bölünmekte olan hücreler (ör-
ne¤in kemik ili¤i hücreleri) kullan›labilir. Di¤er bir
yöntemdeyse vücuttan al›nan hücreler (örne¤in len-
fositler) yapay uyar›c›larla mitoz bölünmeye sokula-
rak kullan›labilir. Kromozom çal›flmalar› için, bölün-
menin çok oldu¤u so¤an ya da baflka bitkilerin kök
ucu hücreleri gibi materyaller de kullan›lmaktad›r.

Çeflitli dokularda kromozomlar, mitoz bölünme-
nin metafaz›nda en iyi flekilde görülebilirler. Çünkü
bilindi¤i gibi kromozomlar mitozun metafaz evresin-
deyken en fazla k›salm›fl ve kal›nlaflm›fl haldedirler.
Kromozom incelemesinin yap›labilmesi için, çok sa-
y›da metafaz hücresi bulunmal›d›r. Oysa bu çal›flma-
lar için en çok kullan›lan materyallerden biri olan in-
san periferal kan lenfositleri normal olarak %1 gibi
düflük bir oranda kendili¤inden bölünmeye girerler.
Bu yüzden fitohemaglütinin (PHA) denilen maddey-
le hücre kültürlerinde üretilen lenfositler yapay ola-
rak mitoza sokulurlar. Ancak ifllem bununla bitmez.
Mitoz bölünmenin metafaz evresine girmifl olan hüc-
re, belli bir süre sonra, anafaz evresine geçecektir
ve bu çal›flmalarda istenen, hücrenin metafaz evre-
sidir. Bu amaçla, yani mitoz bölünme durumundaki
hücrelerin metafazda birikmeleri için, hücrelerin i¤
ipliklerinin parçalanmas›n› sa¤layan kolflisin (colchi-
cine) denilen madde kullan›l›r.

Mitoz bölünme s›ras›nda kromozomlar say›lar›-
n›n çoklu¤u ve hücrelerin küçüklü¤ü nedeniyle ol-
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dukça s›k›fl›k durumdad›r. Hücre içindeki kromo-
zomlar› daha iyi görünebilir duruma getirmek için
kromozomlar›n daha büyük bir düzlem içinde da¤›l-
malar› sa¤lanmaktad›r. Bu ifllemlerden sonra kro-
mozom preparatlar› haz›rlan›p DNA boyalar›ndan bi-
riyle boyanarak gerekli incelemeler yap›labilir, kro-
mozomlar›n foto¤raflar› çekilebilir. 

Bir maddenin potansiyel mutajen olup olmad›¤›-
n›n belirlenmesi için kromozomal anormalliklere ne-
den olup olamad›¤›na bak›l›r. Kimyasal›n çeflitli doz
ve muamele sürelerinde hücre kültürüne eklenmesi-
nin ard›ndan, elde edilen kromozom preparatlar›n›n
incelenmesiyle sonuca gidilir. Kromozom anormal-
liklerinin genotoksik maddeler için indikatör oldu¤u
ayr›ca insan periferal lenfositlerinde gözlenen kro-
mozom anormallikleriyle kanser oluflumu aras›nda
pozitif bir korelasyon oldu¤u belirtilmektedir.

Araflt›rmalar›n sonuçlar›na göre genotoksik
maddeler, uygulanan doz ve süreye ba¤l› olarak, mi-
toz bölünme halinde olan hücrelerin toplam hücre
say›s›na % cinsinden oran› olan mitotik indeksi etki-
lemekte. Kimyasallar›n mitoz bölünme üzerindeki
olumlu ya da olumsuz etkileri mitotik indeksin sap-
tanmas›yla belirlenmekte. Bu etki sitotoksitenin
göstergesi olarak de¤erlendirilmekte. Kromozom
anormallikleriyse genotoksisite testlerinde kullan›-
lan en önemli bir parametre.

Kromozomlarda görülen anormallikler oldukça
çeflitli ve ilginç flekillerdedir. Tek bir kromatitte olan
k›r›k yani kromozomu teflkil eden DNA maddesinin
kendini efllemesi sonucu oluflan ve sentomerle ba¤-
l› durumdaki iki iplikten birinde olan k›r›k, kroma-
tid k›r›¤› olarak adland›r›l›r. Kromozomun her iki
kromatidinde de k›r›k varsa bu, kromozom k›r›¤›d›r.
Kromozomlardan kopmufl parçalara fragment denil-
mektedir. Kimyasallar›n etkisiyle baz› kromozomlar
iki sentromerli bir hal alabilir ki buna da disentrik
kromozom denilir. Bunlardan poliploidi ikiden fazla
kromozom tak›m› bulundurma durumudur. Farkl›
kromozomlar›n bir araya gelerek  kromatidlerinde
birleflmelerin görüldü¤ü durumsa kromatid de¤iflimi
olarak tan›mlanmakta. Bu durumda genelde haç
fleklinde ilginç görüntüler oluflmakta. Hücrede nor-
mal büyüklükteki çekirdekten (nukleus) daha küçük
ve genel olarak fragmentlerden meydana gelen ya-
p›  mikronukleus; kromatidlerin uçlar›nda oluflan k›-
r›klar›n birleflmesiyle oluflan kardefl kromatidlerdeki
birleflmeyse  “sister union” olarak adland›r›lan kro-
mozom anormallikleridir.

Tüm bu kromozom anormalliklerinin oluflumuy-
la ilgili çeflitli görüfller bulunmaktad›r. Temel olarak
anormallikler ayr› mekanizmalarla oluflan DNA k›-
r›klar› sonucu meydana gelmektedir. Basit bir aç›k-
lamayla kimyasal maddelerin yap›s›nda bulunan çe-
flitli gruplar (örne¤in alkil ve fosforil gruplar›), DNA
yap›s›ndaki k›s›mlara ba¤lanarak DNA’n›n fiziksel
ve kimyasal yap›s›n› etkilemektedir.

Burada unutulmamas› gereken, kimyasallar›n
canl›lar üzerine etkileri aç›s›ndan en önemli unsurun
kullan›m miktar› yani dozu oldu¤udur. Zaten araflt›r-
ma sonuçlar› doz ve maruz kalma süresi artt›kça
anormallik yüzdesinin art›fl›n› iflaret etmektedir. 
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Bitkilerle tedavi binlerce y›ll›k geçmifle sahip;
eski M›s›r, Mezopotamya, Çin ve Hint gibi pek çok
uygarl›k hastal›klara karfl› bitkilerden
haz›rlad›klar› ilaçlar› kullanm›fllar. 1800’lü
y›llarda bitkilerden etkili bilefliklerin elde edilmesi,
ard›ndan özellikle 20. yy’›n son çeyre¤inde analiz
yöntemlerinin geliflmesiyle içeriklerin saptanmas›
ve etkilerin araflt›r›lmas› büyük h›z kazanm›fl, 90’l›
y›llardaysa ABD ve Avrupa Birli¤i’nde ilgili yasalar
yürürlü¤e girmifl. Son y›llarda t›bbi bitkilere karfl›
olan ilginin yeniden artmas› “fitoterapi”nin (bitki
veya ekstrelerinin hastal›klardan korunmak,
hastal›¤›n fliddetini hafifletmek ya da tedaviye
yard›mc› olmak amac›yla kullan›lmas› esas›na
dayanan bir bilim dal›) yayg›nlaflmas›na ve bu
alanda yap›lan çal›flmalar›n da ivme kazanmas›na
neden oldu. Günümüzde, eczac›l›k alan›ndaki en
önemli referans kitaplardan biri olan ve ülkemizin
de üyesi oldu¤u Avrupa Farmakopesi’nde 200’e
yak›n bitki yer almakta. Dolay›s›yla bitkisel
ilaçlar, baflta Almanya olmak üzere, pek
çok Avrupa ülkesinde doktorlar
taraf›ndan reçeteye yaz›lmakta. 

Bitkisel tedavide genifl kul-
lan›m› olan nane, ço¤umuzun
evimizden eksik etmedi¤i, çor-
balar›m›za, salatalar›m›za katt›¤›m›z
bir bitki. Ülkemizde, biber nane, ‹ngiliz nane-
si, fülfüli nane gibi farkl› isimlerle an›lan nane;
Mentha piperita, M. aquatica, M. longifolia, M.pu-
legium gibi Mentha cinsinin türlerinden elde edi-
len, kuvvetli kokulu, hemen hemen tüysüz, gövde
ve dallar› k›rm›z›ms›, çok y›ll›k otsu bir bitki. Yap-
raklar› diflli kenarlar› ve burufluk yüzeyiyle karak-
terize olup koyu yeflil renkli. 

Nane, neredeyse her yerde yetifliyor; ama özel-
likle sulak ve gölgeli alanlar› seviyor. Bilefliminde
rezin, tanen ve genellikle % 0,5 -1 aras›nda uçucu
ya¤ (ester halde mentol, menton ve mentofuran)
tafl›makta. Bitkisel tedavide bu bitkinin yapraklar›
ya da çiçekli ve yaprakl› dallar›ndan elde edilen
uçucu ya¤ kullan›l›yor.

fiimdilerde dünya nane üretiminde Fransa, ‹n-
giltere ve ‹talya önde yer al›rken, ülkemizde en
çok Kuzeybat› ve Bat› Anadolu’da üretimi yap›l›-
yor. 

TTeeddaavviiddee KKuullllaann››mm AAllaannllaarr››
Nane, mide bulant›s›na karfl› oldukça etkili.

Naneyle haz›rlanan çaylar, özellikle sinirsel köken-
li mide bulant›lar›n› kesici ve gaz söktürücü etkiye
sahip. Ayr›ca nane esans›n›n 4-5 damlas› bir küp
flekerin üzerine damlat›larak da kullan›labiliyor. 

Nane, mide spazmlar›na oldu¤u kadar sindi-
rim zorluklar›na, fliflkinliklere ve oluflum aflamas›n-

daki mide ülserine karfl› da koruyucu etki göster-
mekte. 

Nane ya¤› g›da zehirlenmesinde, özellikle Sal-
monella ve Listeria gibi zararl› mikroorganizmala-
r›n  üremesini yavafllatarak etkisini gösteriyor. 

Nane ya¤› topik olarak, yani deri üzerinden uy-
guland›¤›nda bafl a¤r›s›n› azalt›yor. Christian- Alb-
rechts Üniversitesi’nde (Almanya) yap›lan bir arafl-
t›rmaya göre, al›na uygulanan nane ya¤›, bugün
a¤r› kesici pek çok ilac›n bileflimine giren asetami-
nofen isimli etken maddenin (Parasetamol olarak
da bilinir.) 1000 mg’l›k tabletiyle eflde¤er a¤r› ke-
sici etkiye sahip. Ayr›ca nane ya¤›n›n flakaklara uy-
gulanmas›n›n buradaki kaslar› dinlendirdi¤i ve tan-
siyonu da düflürdü¤ü saptanm›fl.

Nane, safra kanal›ndaki ani ataklarda etkili
olup, safra tafllar›n›n çözünmesinde ve safta at›m›-
n› art›rmada da rol oynuyor.

“Hassas Kolon Sendromu” (Irritable Bowel
Syndrome- IBS), mide-ba¤›rsak ve sant-

ral sinir sistemi bulgular›yla seyreden,
kronik kar›n a¤r›s›n›n ön planda ol-

du¤u bir hastal›k. Bu hastal›k-
ta da, barsakta aç›lan kapsül
içerisinde do¤al nane ya¤›

ilaç olarak kullan›l›yor.
‹çeri¤indeki mentol nedeniyle, nane-

nin hafif lokal anestezik etkisi var. Bu ne-
denle kafl›nt›yla beliren çeflitli deri hastal›klar›nda
kafl›nt›ya karfl› ilaç olarak kullan›l›yor. Ayr›ca baz›
losyon, krem ve pomatlara da % 0,25 - 1 aras›n-
da nane konuluyor.

Nane, koku verici ve ferahlat›c› olarak difl ma-
cunlar›, sak›z ve baz› haz›r g›dalar›n içeri¤inde de
yer al›yor. Son zamanlarda nanenin cinsel gücü ar-
t›r›c› etkiye sahip oldu¤u söyleniyorsa da henüz bi-
limsel olarak kesinleflmifl de¤il.

Bugün nanenin bitkisel tedavide en s›k kulla-
n›lan flekli “nane çaylar›”. Nane çay› en basit flek-
liyle bir fincan kaynam›fl suya 1-2 çay kafl›¤› nane-
nin ilavesi ve ard›ndan 5 -10 dakika kadar bekle-
nip süzülmesiyle elde ediliyor. ‹ste¤e ba¤l› olarak
tarç›n, lavanta çiçe¤i, ginger, papatya ve anason
gibi farkl› bitkilerle de¤iflik kombinasyonlar da ha-
z›rlanabilir. ‹ster çay fleklinde, isterse yal›n olarak
sabah ve günün her saatinde nane içilebilir.

Kaynaklar
Balch, Phyllis., “Prescription for Herbal Healing”, Penguin Putnam

Inc, NY 10014, 2002, USA.
Duke, Dr. James., “Anti-ageing prescriptions – Herbs, foods &

natural formulas to keep you young”, Rodale Ltd., Bath Press,
2001, UK.

Mességue, Maurice., “C’est la nature qui a raison”, Opera Mundi,
1972, France.

Baytop, T., “Türkiye’de Bitkilerle Tedavi”, Nobel T›p Kitabevi, 2.
Bask›, 1999, ‹stanbul.

Tanker, M.., Tanker, N.., “Farmakognozi Ders Kitab›”, Ankara
Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi Yay›nlar› No: 65, 1998, Ankara.

Nane, Limon Kabu¤u 

Ankara muhabirimiz Halil Tekiner, hepimizin bir biçimde tedavi amac›yla
kulland›¤› nane hakk›nda bir çal›flma haz›rlad›. Halil’in, eczac› kimli¤ini kulla-
narak okuyucular›m›za bir de mesaj› var: “Ülkemizde bitkisel ilaçlar›n e¤itim-

siz kiflilerce haz›rlanmas› ya da önerilmesi, aktarlarda sat›lan baz› bitkilerin
yanl›fl adland›r›lmas›, konuyla ilgili piyasadaki pek çok kitab›nsa sa¤l›k alan›nda hiçbir e¤itimi ol-
mayan kiflilerce yaz›lmas› bazen dönüflü olmayan hatalara yol açabilmekte.” diyen Halil, ad›n› hiç

duymad›¤›n›z bir bitkisel ilac› kullan›rken, sa¤l›¤›n›z› riske etti¤inizi unutmay›n” diyor. 


