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1. GĠRĠġ 

 

Ġlk çağlardan bu yana insanlar bitkileri; gıda, gıda maddelerinde tatlandırıcı, hayvan 

beslenmesi, kozmetik ve yakacak gibi çeĢitli amaçlarla kullanmıĢlardır. Bitkiler bu 

kullanım alanlarının yanında insan sağlığında da koruyucu ve tedavi edici olarak 

kullanılıp hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiĢlerdir (ÜrüĢan, 2016; 

Selicioglu, 2018). 

Ġnsanlar tarafından uygulanan bitkilerle tedavi yöntemleri, geçmiĢe dayanan 

yöntemlerdir. Ġlaç sanayisinin yeterince geliĢmediği dönemlerde insanlar hastalıkları 

tedavi edebilmek için çeĢitli metodlar geliĢtirip özellikle bitkilerin belirli kısımlarını 

hastalıkları tedavi etmek için kullanmıĢlardır. Ġlaç sanayisinin geliĢmesiyle birlikte 

insan ve hayvan sağlığının korunması amacıyla kullanılan ilaçların ve kimyasal 

maddelerin aynı zamanda risk oluĢturması, günümüzde beĢeri ve veteriner 

hekimlikte hem hastalıkların tedavisinde hem de koruyucu hekimlikte bitkisel 

ürünlerin kullanımını gündeme getirmiĢtir (Bacak ve Avcı, 2013). Ayrıca farmasötik 

maddelerin maliyetinin yüksek olması, geliĢmemiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde 

bitkisel ürünleri bazı hastalıkların tedavisinde alternatif çözüm yolu olarak karĢımıza 

çıkarabilmektedir (Bulca, 2014). 

Esansiyel yağlar; bitkilerin tohum, çiçek, yaprak, kabuk ve köklerinden elde 

edilen, oda sıcaklığında genellikle sıvı formda bulunan, kolay kristalleĢebilen, 

çoğunlukla açık sarı renkte veya renksiz karıĢımlardır. Elde edildikleri bitkiye özgü 

kokuya ve genelikle yakıcı tada sahiptirler. Oda sıcaklığında uçucu olmaları en 

belirgin özelliklerindendir (Sevinç, 1995; Dhifi ve ark., 2016). Suda çözünmeyip, 

organik çözücülerde çözündükleri için yağ olarak tanımlansalar da kimyasal yapıları 

sabit yağlardan farklıdır (Bayaz, 2014; Dhifi ve ark., 2016). Esansiyel yağların iki 

temel bileĢeni bulunmaktadır. Bu bileĢenler terpenler ve fenilpropen‟lerdir. 

Terpenler, beĢ karbonlu izopren birimlerinin birleĢme sayılarına bağlı olarak mono-, 

seskui-, di-, tri-terpen olarak adlandırılır. Terpenlerin daha ileri türevleri yapısındaki 

halka durumuna, çift bağa veya oksijene göre Ģekillenir (Buğdaycı ve ark., 2011; 

Edris, 2007). 
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Tablo 1. Bazı esansiyel yağların elde edildikleri bitkiler, önemli bileĢikleri ve uçucu 

yağ miktarları (ġengezer ve Güngör‟e göre Burt 2004). 

Bitki adı Elde edildiği bitki  Önemli bileĢikleri  Uçucu 

yağdüzeyi,% 

Adaçayı  Salvia officinalis L. Camphor 

β-Pinene 

1,8-Cineole 

γ-tujone 

6 – 15 

2 – 10 

6 – 14 

20 – 42 

Ardıç  Juniperus communis L. α –Pinene 

Sabinene 

Myrcene 

34 

28 

6 

Bergamot  Citrus bergamia 

 

Limonene+ 

γ -Phellandrene 

γ-Terpinene 

Linalool 

39 

9 

11 

28 

Biberiye Rosmarinus officinalis α-Pinene 

Bomyl acetate 

Camphor 

1,8-Cineole 

2 – 25 

0 - 17 

2 - 14 

3 – 89 

Dereotu Anethum sowa Limonene 

Trans-

Dihydrocarvone 

Carvone 

51 

10 

20 

37 

Karabiber Piper nigrum L. β -Pinene 

Sabinene 

Limonene 

Caryophyllene 

10 

19 

18 

15 

Karanfil Syzygium aromaticum Eugenol 

Eugenyl acetate 

75 – 85 

8 – 15 

Kekik Thymus vulgaris Thymol 

Carvacrol 

g-Terpinene 

β-Cymene 

10 – 64 

2 – 11 

2 – 31 

10 – 56 

Melek otu Angelica archangelica L.  a-Pinene 

d-3-Carene 

α-Phellandrene + 

myrcen 

25 

11 

11 

13 

Mersin 

bitkisi 

Myrtus communis L α-Pinene   

1,8-cineole 

Limonene 

 Linalool 

31 

24 

14 

9 

Ökaliptus Eucalyptus citriodora Citronellal 

Citronellol 

73 

15 

Tarçın Cinnamomum zeylandicum Trans-

cinnamaldehyde 

Eugenol 

65 – 77 

7 
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Esansiyel yağların bileĢiminde monoterpenler ve bazı seskuiterpenler yer 

almaktadır. Diğer türevler uçucu olmadıkları için bu yağlara geçemezler (Sevinç ve 

Merdun, 1995, Caputi ve Aprea, 2011). Uçucu yağların bileĢim ve miktarları bitkinin 

cinsine, elde edilen kısmına, üretim Ģekline, yetiĢtirildiği bölgenin coğrafi yapısı ve 

iklimine bağlı olarak değiĢiklik göstermektedir (Masotti ve ark, 2003; Baydar 2005). 

Bazı esansiyel yağların elde edildiği bitkiler, önemli bileĢikleri ve uçucu yağ 

düzeyleri Tablo 1‟de gösterilmektedir (ġengezer ve Güngör‟e göre Burt ve ark., 2004 

ve Bulbul ve ark., 2014). Esansiyel yağların içerdiği etken bileĢiklere göre asiklik 

monoterpen türevi olanlar; Lavandula officinalis (Lavanta, Labiatae), Citrus 

limonum (Limon, Rutaceae), monosiklik monoterpen türevi olanlar; Mentha piperata 

(Nane, Labiatae), Eucalyptus globulus (Ökaliptus, Myrtaceae), bisiklik monoterpen 

türevi olanlar; Pyrethrum cinerariaefolium (Pire otu, Compositae) ve Rosemarinus 

officinalis (Biberiye-kusdili, Labiatae) üç kısıma ayrılmaktadır (Bugdaycı ve ark., 

2008; Gang ve ark., 2001; Blerot ve ark., 2018). 

 

1.1.    Esansiyel Yağların Kullanım Alanları ve Etki Mekanizmaları 

Birçok aromatik bitki tohum, meyve, yaprak ya da köklerinde bulunan aktif bileĢikler 

nedeniyle çeĢitli alanlarda kullanılmaktadır (Edris, 2007). Ġçerdikleri etken 

maddelere göre esansiyel yağların antimikrobiyal, antioksidan, sedatif, diüretik 

etkileri bulunmaktadır (Javanmardi ve ark., 2003; Önenç ve Açıkgöz 2005; Santonyo 

ve ark., 2005).  

 

1.1.1. Antimikrobiyal etkinlik 

Kekik yağı, esansiyel yağlar içerisinde antimikrobiyal yönden en güçlü etkiye sahip 

yağ çeĢididir. Kekik yağında bulunan timol ve karvakrol gibi aktif maddelerin 

yarattığı antimikrobiyal etki, E. coli baĢta olmak üzere birçok patojen 

mikroorganizma üzerinde etkilidir (Marino ve ark., 1999; Dorman ve Deans., 2000; 

Abdollahi ve ark., 2003).  

Esansiyel yağların içerdiği bileĢenler antimikrobiyal etkilerini fonksiyonel 

hidroksil grupları ve yüksek redoks potansiyellerine bağlı oluĢturmaktadır (Ultee ve 
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ark., 2002). Bununla birlikte esansiyel yağların mikroorganizmalar üzerine etkisi, 

mikroorganizmanın türüne ve bitkide bulunan esansiyel yağ miktarına bağlı olarak 

değiĢmektedir (Giese 1994). Santonyo ve ark. (2005), biberiye esansiyel yağında % 

80 kısmi pinen, 1,8 sineol, camphor, verbenone ve borneol‟den oluĢan 33 adet 

bileĢen belirlemiĢlerdir. AraĢtırmacılar bu yağın antimikrobiyal etkisini gram pozitif 

(Staphylococcus aureus ve Bacillus subtilis) ve gram-negatif bakteriler (Escherichia 

coli ve Pseudomonas aeruginosa) ile maya (Candida albicans) ve mantar 

(Aspergillus niger) üzerinde incelemiĢ ve mikroorganizmaların hepsinin üzerinde 

tüm fraksiyonların etkin ancak Staphylococcus aureus ile Aspergillus niger üzerine 

en fazla etkiye sahip olduğunu bildirmiĢlerdir. Etkin maddelerden borneolün; 

camphor ve verbenone‟den sonra en etkili antimikrobiyal olduğu, esans yağlarının 

tatlarının da önemli olduğu  belirtilmiĢtir (Lee ve ark., 2004). Farag ve ark. (1989) 

adaçayı, biberiye, çörekotu, kimyon, karanfil ve kekik bitkilerinden elde edilen 

esansiyel yağların düĢük düzeyde (0.25-12 mg/ml) bile kullanımlarının mikrobiyal 

geliĢimi önlediğini, gram pozitif bakterilere oranla gram negatif bakteriler üzerinde 

daha etkili olduklarını, kekik ve kimyon yağlarının antimikrobiyal etkisinin daha 

güçlü olduğunu bildirmiĢlerdir.  

 

1.1.2. Antioksidan etki 

Uzun yıllar gıda ve yem endüstrisinde antioksidan olarak butilathidroksianisol 

(BHA) ve butilathidroksitoluen (BHT) gibi sentetik ürünler kullanılmıĢtır. Bu 

ürünlerin kanserojenik etkilerinin belirlenmesi, aromatik ve tıbbi bitkilerden elde 

edilen esansiyel yağ ve bitki ekstraktlarının antioksidanlara alternatif kullanımlarını 

gündeme getirmiĢtir (Bandoniene ve ark., 2002). Özellikle yapılarında bulunan 

fenolik terpenler, flavonoid ve fenolik asitler (Javanmardi ve ark., 2003; Önenç ve 

Açıkgöz 2005; Skerget ve ark., 2005), serbest radikalleri temizleme (Rice-Evans ve 

ark., 1995; Pekkarinan ve ark., 1999), metal iyonlarla Ģelat oluĢturma ve tekli oksijen 

oluĢumunu engelleme veya azaltma (Rice-Evans ve ark., 1995) yollarını kullanarak 

antioksidan etkinlik göstermektedir. 
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1.1.3. Yağ metabolizmasına etkisi 

Esansiyel yağların kan kolesterol düzeyini azaltıcı etkisini, karaciğer 3-hidroksi-3-

metilglutaril koenzim A (HMG-CoA) redüktazı inhibe ederek (Middleton ve Hui 

1982 ve Crowell 1999; Elson, 1995) ya da bu etkinliğini azaltarak (Lee ve ark 2004) 

oluĢturduğu belirtilmektedir. Bu yönde yapılan çalıĢmada (Case ve ark., 1995) kekik 

esansiyel yağında bulunan timol ve karvakrolün tavuklarda serum kolesterol düzeyini 

düĢürdüğü bildirilmiĢtir. Bıldırcınlarda yapılan diğer bir araĢtırmada benzer Ģekilde 

rasyona mersin esansiyel yağı ilavesinin kullanılan doza bağlı olarak kan 

kolesterolünü düĢürdüğü görülmüĢtür (Bülbül ve ark., 2014). 

 

1.1.4. Sindirim sistemi üzerine etkisi 

Esansiyel yağların ve bitkisel ekstraktların, özellikle hayvan beslemede rasyonlara 

ilave edilmesiyle sindirimin uyarıldığı bildirilmiĢtir (Pradeep ve ark., 1991; Pradeep 

ve Geervani, 1994; Hernandez ve ark., 2004). Esansiyel yağların, sindirimde görevli 

enzimlerin ya da enzim aktivatörlerinin etkinliğini arttırabileceği gösterilmiĢtir. 

Özellikle safra tuzu salınımını  arttırdığı ifade edilmektedir (Bhat ve ark., 1984; Bhat 

ve Chandrasekhara, 1987; Sambaiah ve Srinivasan, 1991). Buna karĢın Lee ve ark.  

(2003) tarafından broylerlerde yapılan bir çalıĢmada; esansiyel yağların yapılarını 

oluĢturan flavonoidlerden 100‟er mg/kg timol, cinnamaldehyde ile 100 mg/kg uçucu 

yağ karıĢımının pankreastan salınan tripsin, kimotripsin, lipaz ve amilaz miktarını 

değiĢtirmediği belirlenmiĢtir. Hernandez ve ark. (2004) ise bitki ekstraktlarının 

broylerlerde besi performansı ve sindirilebilirlik üzerine etkilerinin incelendiği diğer 

bir çalıĢmada rasyonlara oregano, tarçın ve biber ekstraktı karıĢımının 200 ve 5000 

mg/kg ilave edilmesinin 42. gün canlı ağırlığı, yem tüketimi ve yemden yararlanma 

oranını etkilemediği, buna karĢın besin maddelerinin sindirilebilirliğini arttırdığı 

tespit etmiĢlerdir. Buna karĢın karanfil esansiyel yağındaki cinnemaldehyde ve 

eugenol‟ün sırası ile 1000 mg/kg ve 850 mg/kg düzeylerinde sıçan rasyonlarına ilave 

edilmesiyle proteinin yapı taĢı olan alanini jejunumdan emilimini azalttığı 

görülmüĢtür (Kreydiyyeh ve ark., 2000).  

Fenolik bileĢiklerden olan flavonoidlerin bağırsak kasılımlarına etkileri 

gösterilmiĢtir (Di Carlo ve ark., 1993). Flavonoidlerden genistein ve quercetinin 
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tavĢan duodenum düz kasında spontan kasılımların Ģiddetini azalttığı, ancak 

frekansında herhangi bir değiĢikliğe neden olmadığı belirlenmiĢtir. Özellikle 

genisteinin etkisini iyon (kalsiyum ve potasyum) kanalları, quercetinin ise etkisini 

cAMP ve proteinkinaz A'nın aracılığıyla gösterdiği ifade edilmiĢtir (Santos-Fagundes 

ve ark., 2015). 

 

1.2.     Çörek Otu (Nigella sativa L.) 

Çörek otu geçmiĢten bugüne tedavide kullanılan bitkilerin en önemlilerinden bir 

tanesidir. ÇeĢitli yöntemlerle çörek otu tohumundan elde edilen ekstraklar, yağlar ve 

esansiyel yağlar  pek çok hastalığın tedavisi için kullanılmaktadır (Sapmaz ve ark., 

2015).  

Ranunculaceae (Düğünçiçeğigiller) familyasına ait çörek otunun (Nigella 

sativa L.) tarımı Kuzey Afrika, Orta Asya, Güney Avrupa (Khare, 2004) ve 

ülkemizde de özellikle Isparta, Konya, Afyon, Kütahya, Burdur ve Çukurova 

bölgelerinde yaygın olarak yapılmaktadır. Tek yıllık otsu bir bitki olan çörek otu dik 

gövdeli, tüylü, dallı ve seyrek yapılıdır. Bu bitkinin yaprakları almaĢıklı ve üç parçalı 

ya da düzdür (Demir ve KoĢar, 2014). Çiçekleri tek tek olup, uzun saplıdır ve 

dalların uç kısımlarına yerleĢmiĢlerdir. Çiçekler involukrum bulundurmaz, 

aktinomorf, beyaz veya açık mavi renklidir. Ülkemizde Haziran-Temmuz aylarında 

çiçek açar (Demir ve KoĢar, 2014). Meyvesi çok tohumlu bir kapsül Ģeklindedir. 

Meyve kapsülü olgunlaĢınca açılır ve tohumların rengi siyaha dönüĢür. Tohumlar 

oval Ģekilli, üç köĢeli, 2-3 mm büyüklüğünde taneler olup, bunlar bitkinin kullanılan 

en önemli kısımlarıdır (Resim 1). Bu tohumlar ovalandığında anason ve rezeneye 

benzer bir koku verir (Demir ve KoĢar, 2014, Ahmad ve ark., 2013). 

Nigella cinsinin 20 türü olmakla birlikte bunların 13 türü ülkemiz florasında 

bulunmaktadır. Nigella arvensis, Nigella damascena ve Nigella sativa insan 

hekimliğinde ve gıda tüketiminde baharat olarak kullanılan en önemli üç Nigella 

çeĢididir (Landa ve ark., 2006). Ülkemizde ise tarımı en çok yapılan ve ticarete konu 

olan türü Nigella sativa‟dır (Sarıçiçek ve Tarakçıoğlu, 2009). 

Nigella kelime olarak Latincede siyahımsı anlamına gelen „„nigellus‟‟tan 

türetilmiĢtir. Çörek otu bitkisi adını tohumlarının siyah renginden almıĢtır. Nigella 
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sativa bitkisi için kara çörek otu, siyah kimyon ve bereket tohumu gibi isimler 

kullanılmaktadır. Ayrıca ülkemizde çörek otuna; cöcce, cücem, cüccam, cütcan, 

karaca, karaca occanı, otcam ve ekilen çörek otu da denilmektedir (Demir ve KoĢar, 

2014).  

 

 

Resim 1. Çörek otu bitkisi, çiçeği ve tohumu (Ahmad ve ark., 2013) 

Nigella sativa bitkisi sıcak, çok killi olmayan ve besin maddeleri yönünden 

zengin topraklarda yetiĢir. Dane ağırlığı 1.9-2.5 gram arasında değiĢmekte olup, 

tohumlar ovalandığı zaman keskin bir koku yayar. Çörek otu tohumu ekildikten bir 

hafta sonra çimlenerek yaklaĢık iki hafta içerisinde çıkar (Demir ve KoĢar, 2014). 

Çörek otu bitkisi çok dikkat çekici tarihsel bir geçmiĢe sahiptir. Bu bitki 

Anadolu kökenli olup, Mısır, Suriye, Hindistan, diğer Afrika ülkeleri ve Avrupa‟ya 

yayılmıĢtır (Sapmaz ve ark., 2015). Yapılan çalıĢmalarda 18. Firavun 

Tutankhamon‟un (M.Ö 1325) eski krallar vadisinde bulunan mezarında çörek otu 

tohumlarına rastlanılmıĢtır. Bu tohumların Tutankhamon‟un ölümden sonraki 

yaĢamında iyi ve sağlıklı bir yaĢam dilemek amacıyla konulduğu düĢünülmektedir. 

Ayrıca Kleopatra‟nın sağlıklı ve güzel görünmek için çörek otu yağını kullandığı, 

Romalılar döneminde baharat olarak kullanıldığı ve Antik Mezopotamya‟da da 

bulunduğu bilinmektedir (Baydar, 2005). Hipokrat (MÖ. 460-370) sindirim sistemi 

Ģikayetlerinin azaltılması ve karaciğerin güçlendirilmesi amacıyla kullanılmasını 

önermektedir. Ayrıca çörek otu tohumları eski Mısırlı ve Yunanlı hekimler 

tarafından diĢ ağrılarında, migrende, burun tıkanıklığında ve bağırsak kurtlarında 
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tedavi amaçlı kullanılmıĢ, bunun yanı sıra adet söktürücü ve laktasyon arttırıcı olarak 

da reçetelendiği kaydedilmiĢtir (IĢık ve Kartal, 2018). 

Ayrıca çörek otu bitkisi, Hipokrates ve Dioscorides‟in eserlerinde 

"Melanthion" adı altında geçmektedir. Avrupa ülkelerinde Ortaçağ‟ın baĢlarında 

önem kazanan çörek otu, Alman krallarından Ludwig der Fromme ve Büyük Karl 

tarafından ülkelerinde çörek otu tarımına baĢlanmıĢtır. 1031 yılında Ġbn-i Sina‟nın 

eserlerinde çörek otunun tedavi edici etkilerini açıklamasıyla, çörek otu önemli bir 

tıbbi bitki haline gelmiĢtir. Çörek otu, halk arasında 1750‟li yıllara kadar yılan 

ısırmaları, kuduz ve tümörlerin tedavisi gibi birçok hastalığın tedavisinde yaygın bir 

Ģekilde kullanılmıĢtır. Bu ihtiĢamlı geçmiĢe rağmen batılı ülkelerde yaklaĢık 200 yıl 

kadar unutulduktan sonra, 21. Yüzyılın baĢlarında tesadüfen yeniden keĢfedilmiĢtir 

(IĢık ve Kartal, 2018). 

 

1.2.1. Çörek otunun kimyasal özellikleri  

Çörek otunun kimyasal bileĢimi üzerine diğer aromatik bitkilerde olduğu gibi 

bitkinin yetiĢtirildiği yer, hasat zamanı, bölgenin coğrafi farklılıkları ve iklim 

özelliklerinin etkili olduğu ifade edilmektedir. Çörek otu tohumlarının yapısında 

uçucu yağlar, fosfolipitler, sabit yağlar, polifenoller, fitosteroller, proteinler, lifler, 

karbonhidratlar, mineraller, vitaminler, organik asitler, reçine, alkaloidler, metarbin, 

tanenler ve saponinler gibi biyoaktif bileĢenler bulunmaktadır (Hamrouni-Sellami ve 

ark., 2008; Özçelik ve Bayram, 2008). Çörek otunun yapısında bulunan önemli 

fenolik ve diğer bileĢenlerin ise timokinon, ditimokinon, timol ve timohidrokinon 

ayrıca indazol alkoloidlerinden nigellisin, nigellimin, nigellimin N-oksit ve nigellidin 

olduğu ifade edilmektedir (Özçelik ve Bayram, 2008; ġeflek ve Kalkan, 2015).  

Çörek otu tohumlarının yapısında karaciğerde A vitaminine dönüĢtürülebilen 

karoten ve önemli miktarda mineral elementler bulunmaktadır. Tohumlar özellikle 

kalsiyum, potasyum, fosfor ve demir yönünden oldukça zengindir. Bunların yanı sıra 

çörek otu tohumunda magnezyum, selenyum, çinko gibi mineraller ve A vitamini, B 

grubu vitaminleri (B1, B2, B3, B6, B9) ve C vitamini bulunmaktadır (Özçelik ve 

Bayram, 2008; Demir ve KoĢar, 2014). 
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Çörek otu yağında bulunan yağ asitleri doymuĢ veya doymamıĢ formlarda 

bulunabilir. Bu kısımlar yağ oksidatif stabilitesi ve beslenme özellikleri açısından 

önemlidir. Yağ asidi bileĢimi, ekstraksiyon yöntemlerinden ve tohumların orijininden 

etkilenebilir. Soğuk sıkım yağın toplam doymuĢ ve doymamıĢ yağ asitleri, sırasıyla 

% 29.2 ve % 69.7 belirlenmiĢtir (Atta, 2003). Çörek otu tohumunda en bol bulunan 

doymuĢ yağ asitleri palmitik asit, ardından stearik ve miristik asitler iken, linoleik, 

oleik ve alfa linolenik asitler ana doymamıĢ yağ asidleridir (Rajsekhar ve Kuldeep, 

2011).  

Çörek otu uçu yağında 32 aktif bileĢik belirlenmiĢtir. YaklaĢık % 46.7 fenil 

propanoid, % 26.7 monoterpenoid hidrokarbonlar, % 26.9 monoterpenoid ketonlar, 

% 4.0 monoterpenoid hidrokarbonlar, % 4.0 monoterpenoid ketonlar, % 4.0 

monoterpenoid hidrokarbonlar ile % 26.7'lik monoterpenoid hidrokarbonlardır 

(Nickavar ve ark., 2003). 

Bitkinin uçucu yağının farmakolojik olarak aktif bileĢenleri ise timokinon, 

ditimokinon, 4-terpineol, timmohidroqunon, trans-anetholeun ve timol‟dur (Ghosheh  

ve ark., 1999; Burits ve Bucar, 2000, M., Gilani ve ark., 2004). Nigellone, 

timokinonun karbonil polimeridir ve N.sativa tohumlarından izole edilir. Bu polimer 

çok daha az toksiktir ancak aktif bileĢeni olan timokinonun farmakolojik 

özelliklerinin çoğunu korur (Chakravarty, 1993). Bitkinin uçucu yağından izole 

edilen diğer bileĢenler; alfa-pinen (% 13.75), ρ-cymene (% 7.1-15.5), karvakrol (% 

5.8-11.6), trans-anethole (% 0.25-2.3 veya% 38.3), 4-terpineol (% 2.0-6.6), 

longifolin (% 1.0-8.0), limonen (% 4.3) ve carvone (% 4.0)‟dur (Burits ve Bucar, 

2000; Hosseinzadeh ve ark., 2004; Toma ve ark., 2010; Keyhanmanesh ve ark., 

2014) 

Çörek otunda, uçucu yağlar ve fenolik bileĢikler gibi sağlık üzerine olumlu 

olan fakat eser miktarda bulunan kimyasallar da tespit edilmiĢtir. Çörek otu yağının, 

ayçiçeği, hindistan cevizi, susam, pirinç kepeği, yer fıstığı ve hardal yağlarına kıyasla 

polifenollerden ve tokoferollerden zengin olduğu bildirilmiĢtir (Janu ve ark., 2014).  

Bu bileĢiklerin ayrıca yağ stabilitesinde rolleri vardır ve lezzet verici maddeler 

yanısıra tıbbi özellikleri de bulunmaktadır (Chakravarty, 1993; Kanter ve ark., 2009; 

Janu ve ark., 2014).  
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1.2.2. Çörek otunun terapötik etki mekanizmaları 

Çörek otu bitkisi, insan hekimliğinde mide-bağırsak hastalıklarının tedavisinde, 

astım, bronĢit gibi solunum yolu hastalıklarının yanı sıra, dizanteri, hipertansiyon, 

enfeksiyon, obezite, kas ve eklem ağrıları dahil olmak üzere geniĢ bir hastalık 

grubunun tedavisinde özellikle Uzak Doğu halkı tarafından geleneksel bir ilaç olarak 

kullanılmaktadır. Egzama gibi deri hastalıklarında tedavi edici olarak kullanılması da 

dünya genelinde kabul edilmiĢtir. (Kaya, 2011; Bacak ve Avcı 2013; Kumari ve ark., 

2014; IĢık ve Kartal, 2018)  

Yapılan farmakolojik çalıĢmaların sonucunda çörek otu tohumu ve 

bileĢenlerinin antioksidan, antidiabetik, antibakteriyal, antikanserojenik, antifungal, 

antitümoral, antifungal, antikonvülsan, antienflamatuar, antiülserojenik, hipoglisemik 

ve immun sistem güçlendirici gibi etkilerinin olduğu tespit edilmiĢtir (Kaya 2011; 

Bacak ve Avcı 2013; Kumari ve ark., 2014). 

 

1.2.2.1. Antioksidan etkisi 

Çörek otu bitkisinin tohumları geleneksel tıpta antioksidan özelliklerine bağlı olarak 

kullanılagelmiĢtir. Nigella sativa L. bileĢenlerinin çevresel veya enfeksiyona bağlı 

faktörlerce, kimyasal ajanlar ve/veya kanser ilaçlarınca oluĢturulan oksidatif stresin 

yan etkilerini azalttığı görülmüĢtür (Demir ve KoĢar, 2014). Serbest radikallerin 

neden olduğu oksidatif stres; damar sertliği, Ģeker, hipertansiyon, kanser, AIDS gibi 

birçok hastalığın patogenezinde rol oynar. Çörek otu sabit yağının ve fenolik 

içeriğindeki timokinonun lipozomlardaki lipid peroksidasyonunu önleyici etkisinin 

olduğu gösterilmiĢtir (Demir ve KoĢar, 2014; Mariod ve ark., 2009; Kumari ve ark., 

2014). Özellikle çörek otu yağının in vitro DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) ve 

hidroksil (OH) temizleyici özelliği olduğu, aynı zamanda nonenzimatik lipid 

peroksidasyon tayini ve deoksiriboz testleri ile antioksidan etkinlik gösterdiği ifade 

edilmiĢtir (Burits ve Bucar, 2000; Demir ve KoĢar, 2014). Aynı araĢtırmacılar 

nonenzimatik lipid peroksidasyonu üzerinde yağın temel bileĢenlerinden olan 

timokinon, karvakrol, 4-terpineol, t-anetol ve quersetinin etkili olduğunu tespit 

etmiĢlerdir. 



11 
 

 
 

Çörek otu yağının, serbest radikallerin neden olduğu beyin ve kalp anoksisi 

ve iskemisi, arterioskleroz, romatizma ve kanser gibi hastalıklarda lipid 

peroksidasyonunu azaltmada kullanılabileceği in vivo çalıĢmalarla da gösterilmiĢtir 

(Burits ve Bucar 2000; Demir ve KoĢar, 2014). Yine yapılan baĢka bir çalıĢmada, 

sıçan beyin dokusunda radyasyon sonucu artan nitrikoksitsentaz (NOS) etkinliği 

sonucunda oluĢan nitrikoksit (NO) ve peroksinitrit gibi nitrozatif stres 

parametrelerinin çörek otu yağı ve aktif bileĢeni olan timokinon tarafından azaltıldığı 

belirlenmiĢtir (Demir ve KoĢar, 2014). 

 

1.2.2.2. Antimikrobiyal ve yangı giderici etkisi 

Ġmmun sistem canlı vücudundaki hastalıklara karĢı görevi olan, patojenleri ve 

tümörlü hücreleri yok eden bir sistemdir. Makrofajlar, doğal katil hücreler, granüllü 

ve granülsüz akyuvarlar, T hücreleri bağıĢıklığı sağlayan hücrelerdir. Çörek otu 

yağının ve bileĢeni olan timokinonun, T hücreleri ve immun cevaba aracı olan 

fagositik hücrelerde artıĢ sağladığı ve çok önemli immunmediyatör etki yaptığı 

belirtilmiĢtir (Salem, 2005; Sarıçiçek ve Tarakçıoğlu, 2009; Amin ve ark., 2016; 

Tjandrawinata ve ark., 2015). 

Mevcut antibiyotiklere karĢı geliĢen direncin ciddi bir sağlık sorunu teĢkil 

etmesi sebebiyle araĢtırmacılar son yıllarda dirençli izotlar üzerinde etkili olabilecek 

alternatif çözümler aramaya baĢlamıĢlardır. Ülkemizde ve dünyada birçok bitki 

çeĢidi bakteri, virus, mantar ve parazitlere karĢı kullanılmaktadır. Çörek otu 

tohumları da bu özelliklerinden dolayı pek çok çalıĢmada kullanılmıĢtır (Durukan ve 

Bayramoğlu, 2013). Yapılan çalıĢmalarda çörek otu yağının aktif bileĢenleri olan p-

cymene, a-pinen, limonen, timol, linalool, timokinon ve timohidrokinonun 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, L. monocytogenes, Shigella flexneri ve 

Pseudomonas aeruginosa gibi birçok bakteri türüne karĢı antimikrobiyal etkisi 

olduğu tespit edilmiĢtir (Knobloch ve ark., 1989). Ayrıca timokinon ve 

timohidrokinonun antibiyotiklerle Staphylococcus aureus‟a karĢı ortak kullanımı 

sonucunda, sinerjistik bir etki gösterdiği ifade edilmiĢtir (Çelik, 2013). 

Çörek otu tohumunun Candida albicans gibi birçok mantar türüne karĢı 

antifungal etkisi olduğu bilinmektedir. Farelerde, çörek otu tohumu sulu ekstresinin 
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antifungal etkisinin araĢtırıldığı bir çalıĢmada; farelerde Candida albicans ile enfekte 

edildikten 24 saat sonra baĢlayarak 3 gün devam eden çörek otu tohumu tedavisiyle 

mantardaki büyümenin belirgin bir Ģekilde inhibe edildiği görülmüĢtür (Khan ve ark., 

2003).  

Murin sitomegalovirus (MCMV), herpes virus bir hastalık olup immun 

yetmezliği olan hayvanlarda ölümcüldür. Yapılan çalıĢmalarda bu hastalık ile enfekte 

edilen deney fareleri çörek otu yağı ile 10. günde tedavi edildiğinde, farelerin 

karaciğer ve dalağında hastalık etkeninin gözlemlenmediği ve diğer belirtiler ile 

birlikte değerlendirildiğinde çörek otu yağının belirgin derecede antiviral etkisinin 

olduğu tespit edilmiĢtir (Salem ve Hossain, 2000). 

Schistosomiyazis hastalığı, III. dünya ülkelerinde yaygın olarak görülen, 

etkeni Schistosoma mansoni olan bir hastalıktır. Bu hastalıktan korunmada her ne 

kadar aĢılama gibi koruyucu tedavi yöntemleri uygulanmıĢ olsa da en etkili tedavinin 

kemoterapi yöntemi olduğu belirtilmiĢtir. Schistosomiyazis ile enfekte edilen deney 

hayvan hücrelerinde, bu hastalığın sebep olduğu kromozomal bozukluklara karĢı 

hem çörek otu ekstraktının hem de timokinonun koruyucu bileĢikler olabileceği 

saptanmıĢtır (Aboul-Ela, 2002). 

Akut ve kronik yangının baĢlaması ve ilerlemesinde inflamatuvar hücreler, 

makrofajlar, nötrofillerden salınan oksidanlar ve sitokin gibi mediyatörler ve 

enzimler rol oynar. Nitrik Oksit (NO) baĢta olmak üzere Reaktif Oksijen Türleri 

(ROS) doku hasarına yol açan toksik oksidatif reaksiyonları baĢlatırlar (Moilanen ve 

Vapaatalo, 1995; Salem, 2005). Ayrıca siklooksigenaz (COX) ve lipooksigenaz 

(LO), inflamasyonu kontrol eden diğer önemli enzimlerdir. Siklooksigenaz, 

araĢidonik asitten prostoglandin ve tromboksan oluĢtururken, lipooksigenaz 

lökotrienlerin oluĢumunu sağlar (Subhash ve ark., 2007). Prostoglandin ve 

lökotrienler inflamasyonun ana mediyatörleridir. Yapılan birçok çalıĢmada, çörek otu 

yağının ve yapısında bulunan aktif bileĢenlerin inflamasyonu kontrol eden 

mediyatörlerin üretiminde inhibe edici özelliğinin bulunduğu bildirilmiĢtir (Al 

Ghamdi, 2001). Çörek otu yağı ve timokinon bu etkisini araĢidonik asit 

metabolizmasında hem siklooksigenaz hem de 5-lipooksigenaz yolaklarını inhibe 
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ederek gösterir (Salem, 2005; Sarıçiçek ve Tarakçıoğlu, 2009; Amin ve ark., 2016; 

Tjandrawinata ve ark., 2015).  

Çörek otu tohumu ve yapısındaki bileĢenlerin kolit, deneysel ensefalomiyelit 

gibi inflamatuvar hastalıklarda da etkili olduğu, artritin etkilerini hafiflettiği 

görülmüĢtür (Noor ve ark., 2015). Çörek otu tohumlarından hazırlanan sulu 

ekstraktın ağrı kesici, yangı giderici ve ateĢ düĢürücü etkilerinin olduğu fare ve 

sıçanlarda yapılan çalıĢmalarla tespit edilmiĢtir (Al-Ghamdi, 2001; Üstün ve Ersöz, 

2015). 

 

1.2.2.3. Antidiabetik etkisi 

Diabetes mellitus, canlılarda insülin üretiminin yetersizliğinden ya da insülin 

direncinden kaynaklanan, kan glikoz seviyesinin artıĢı ile karakterize olan metabolik 

bir hastalıktır. Çörek otundan elde edilmiĢ olan timokinon maddesi daha önce diabet 

oluĢturulan deney farelerine dört hafta süreyle verilmiĢ ve bu süre sonunda deney 

farelerinin kan Ģeker düzeyinin önemli derecede düĢtüğü görülmüĢtür. Çörek otunun 

yapısındaki timokinonun karaciğerde glikojenden glikoz üretimini azaltması bu 

olayın mekanizmasında rol aldığı araĢtırıcılar tarafından ifade edilmektedir (Fararh 

ve ark., 2002, 2004). Yapılan diğer çalıĢmalarda ise diabetik farelerde kullanılan 

çörek otu yağının herhangi bir yan etki oluĢturmadan kan Ģeker düzeyini düĢürdüğü 

(El-Dakhakhny ve ark., 2002), ve bu etkisini pankreastan salınan insülin miktarının 

artıĢına bağlı olarak gerçekleĢtirdiği tespit edilmiĢtir (Rchid ve ark., 2004). 

 

1.2.2.4. Antihistaminik etkisi 

Histamin; mast ve bazofil hücrelerinden salınan, bronĢial astım, atopik astım ve 

alerjik rinit gibi durumlarda alerjik reaksiyon oluĢturan kimyasal maddelerdir. 

BronĢial astım tedavisinde çocuklara ve yetiĢkinlere verilen çörek otu yağının 

hastaların bir çoğunda bazı semptomları baskıladığı görülmüĢtür (Boskabady ve ark., 

2007; Koshak ve ark., 2017). 
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1.2.2.5. Antikonvülsan etkisi 

Yapılan araĢtırmalarda çörek otu yağının antikonvülsan etkisinin de olduğu tespit 

edilmiĢtir (Abdel-Fattah ve ark., 2000; Hosseinzadeh ve Parvardeh, 2004) Yapılan 

bir çalıĢmada çörek otu yağı ile iyi bir antiepileptik ilaç olan valproat‟ın etkileri 

karĢılaĢtırılmıĢ, çörek otu yağının antikonvülsan etkisinin daha güçlü olduğu 

bulunmuĢtur. Çörek otu yağının antikonvülsan etkisinin fazla bulunması, ilerde tıbbi 

tedavilerde kullanılabileceği umudunu uyandırmıĢtır (Raza ve ark., 2008). Aynı 

zamanda timokinonun insanlardaki nöral bozuklukların patolojilerinde nöroprotektif 

bir etkisi olduğu tespit edilmiĢtir (Al-Majed, Al-Omar ve Nagi, 2006; Bacak ve Avcı, 

2013). 

 

1.2.2.6. Organ ve DNA hasarına karĢı koruyucu etkisi 

Genom, DNA hasarına sebep olabilecek pek çok etkene maruz kalabilir. Tüm 

organizmalar bu etkenlerin oluĢturabileceği hasarlara karĢı genetik materyallerini 

koruyan bir DNA onarım sistemi bulundururlar. Normal Ģartlarda DNA hasarı ile 

DNA onarım sistemi bir denge halinde olup, bu dengenin bozulmasıyla DNA‟da 

meydana gelen hasar genetik kararsızlığa, kontrollü hücre ölümüne ve kanser gibi 

hastalıklara sebep olabilmektedir. Son zamanlarda DNA hasarını önlemeye yönelik 

birçok çalıĢma yapılmaktadır (Çelik, 2013). Hücre kültürü ortamında yapılan 

çalıĢmalarda çörek otu tohumu ekstraktının serbest radikalleri temizlediği ve DNA 

hasarını önlediği tespit edilmiĢtir. Ayrıca radyasyon etkisiyle oluĢturulan DNA 

hasarına karĢı da hücre ve dokularda koruyucu etkisi olduğu görülmüĢtür (Çelik, 

2013). Aynı Ģekilde radyasyonla oluĢturulan DNA hasarına karĢı 5 gün boyunca 

kullanılan çörek otu tohumu yağının DNA‟daki hasara karĢı koruyucu etki gösterdiği 

görülmüĢtür (Rastogi ve ark., 2010). 

   Hücre çoğalmasını, farklılaĢmasını ve hücre döngüsünü kontrol eden genlerde 

meydana gelen hasarlara bağlı olarak hücrelerin kontrolsüz bölünmeleri ve 

çoğalmaları sonucu kanser oluĢur. Kanser hastalığı modern hayatın en büyük 

sorunlarından biri olup her yıl milyonlarca insan bu hastalığın farklı türlerinden 

hayatını kaybetmektedir (Khan ve ark., 2003). 
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Çörek otu tohumlarının ve aktif bileĢenlerinin, yapılan birçok in vivo ve in 

vitro araĢtırmada antitümoral etkileri tespit edilmiĢtir. AraĢtırmalar timokinonun 

kolon kanseri (Gali-Muhtasib ve ark., 2004) göğüs ve yumurtalık adenokarsinomu 

(Shoieb ve ark., 2003), akciğer karsinomu, prostat kanseri (Kaseb ve ark., 2007) ve 

sıçanlarda mide karsinogenez (Badary ve ark., 1999) gibi birçok kanser türünde 

hücrelerin çoğalması üzerinde engelleyici etkisinin olduğu ifade edilmiĢtir. 

Farelere uygulanan timokinon tedavisi çörek otunun antitümöral etkisini 

kanıtlayan en önemli çalıĢmalardandır. Yapılan çalıĢma sonucunda timokinon 

uygulanmıĢ farelerde, timokinon uygulanmayan farelere oranla tümör boyutunun 

%1,25 oranında küçüldüğü, uygulama yapılmayan farelerde tümör boyutunun 

%209,8 oranında arttığı görülmüĢtür (IĢık ve Kartal, 2018). Yapılan bu çalıĢma ile 

timokinonun tümör büyümesini engellediği hatta tümörü küçülttüğü tespit edilmiĢtir. 

Yi ve ark., (2008) tarafından yapılan bir çalıĢmada, çörek otunun bileĢeni olan 

timokinonun insan umbilikal veni endotel hücre göçünü, çoğalmasını ve tüp 

Ģekillenmesini engellediği görülmüĢtür. Buna göre timokinonun, tümör 

anjiyogenezisini ve tümörün büyümesini engellediği tespit edilmiĢ olup, timokinonun 

kanser tedavisinde potansiyel bir ilaç olabileceği araĢtırmacılar tarafından ifade 

edilmektedir.  

Karbontetraklorür (CCI4) ile toksisite oluĢturulan bir çalıĢmada çörek otu 

yağının hepatotoksisiteye karĢı etkili olduğu tespit edilmiĢtir. ArtmıĢ olan potasyum 

(K+) ve kalsiyum (Ca+2) serum düzeyleri ile karaciğer enzim düzeylerini düĢürmüĢ; 

azalmıĢ olan eritrosit, lökosit, hemoglobin ve antioksidan enzim seviyesini ise 

arttırmıĢtır. Karaciğerdeki hasarı belirgin derecede azalttığı görülmüĢtür (Salem, 

2005). Ayrıca karaciğer iskemi-reperfüzyon hasarında (Yıldız ve ark., 2010) ve safra 

kanallarındaki bağlanmaya bağlı olarak geliĢen karaciğer sirozunda da çörek otu 

yağının koruyucu etkilerinin olduğu görülmüĢtür (Çoban ve ark., 2010). 

 

1.2.2.7. Antihipertansif etkisi 

Hipertansiyon, dünya genelinde yaygın olarak görülen ve birçok hastalığa sebep olan 

bir sağlık sorunudur. Hipertansiyonu kontrol altına almak ve sebep olduğu 

rahatsızlıkların önüne geçmek için tıbbi ürünler önemli rol oynamaktadır. 
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Hipertansiyon tedavisinde çörek otu tohumunun etkisinin araĢtırıldığı bir çalıĢmada, 

çörek otu tohumunun yapısında bulunan timokinonun hem arterial kan basıncını 

düĢürdüğü hem de kalp ritmini azalttığı tespit edilmiĢtir. Bununla beraber çörek otu 

tohumlarının tansiyon düĢürücü etkisinin kısmen idrar söktürme özelliğinden 

kaynaklandığı düĢünülmektedir (Zaoui ve ark., 2002). 

 

1.2.2.8. Antiastmatik etkisi 

Alerjik astımın en önemli sebebi, solunum yollarının hiperaktivitesi ile alerjik 

inflamasyon oluĢmasıdır. Bu inflamatuar yanıt eozinofil hücreleri ile mukus 

sekresyonunun artması ve Th2 hücrelerinin aktivasyonuyla olur. El Gazzar ve ark. 

(2006) tarafından yapılan bir çalıĢmada çörek otu tohumunun aktif bileĢeni olan 

timokinonun solunum yollarındaki eozinofilleri, Th2 hücrelerini ve mukus 

sekresyonunu inhibe ederek alerjenlerle indüklenmiĢ akciğer inflamasyonunu 

azalttığı tespit edilmiĢtir.  

 

1.2.2.9.  Çörek otunun diğer kullanım alanları 

Çörek otu tohumu Yakın Doğuda unlu gıdalar ve yemeklerde baharat olarak 

kullanılır. Saç dökülmesi ve nazara karĢı kullanımı oldukça yaygındır. Çörek otu 

tohumunun hem gıda hem de tıbbi alanda çok yönlü kullanımları vardır. Çörek otu 

tohumu peynir, çay ve kahveye aroma ve tat katmak için ilave edildiği gibi, 

konservelerde de koruyucu olarak kullanılmaktadır. Ayrıca çörek otu tohumu 

öğütülerek salatalara serpilebilir ya da bal ile karıĢtırılabilmektedir (Sarıçiçek ve 

Tarakçıoğlu, 2009). 

 

1.2.3.   Çörek otunun yan etkisi  

Çörek otunun yüksek dozlarda kullanımına bağlı olarak bir yan etkisi olduğu rapor 

edilmemiĢtir. Ancak bazen hemoglobin metabolizmasını değiĢtirdiği, lökosit ve 

trombosit oranını düĢürdüğü saptanmıĢtır. Bunun nedeni kesin olarak bilinmemekle 

birlikte, çörek otunun yapısında bulunan timokinondan kaynaklandığı 

düĢünülmektedir. (ġahin ve Yüncü, 2012) 

 



17 
 

 
 

1.3. Ġnce Bağırsak Motilitesi 

Gastrointestinal sistemin özelleĢmiĢ ve geliĢmiĢ kassal bir yapısı vardır. Ġnce 

bağırsak, mide-bağırsak sistemin en uzun organıdır ve insanlarda yaklaĢık 5 m'dir. 

Ġnce bağırsak, spesifik kasılma aktivitesi modellerini kullanarak alınan besinlerin 

emilimini gerçekleĢtirir (BölükbaĢı, 1989; Ganong, 1996; Noyan 2004). Bu 

kasılmalar yutulmuĢ gıdaların sindirimini ve emilimini kolaylaĢtıran, karıĢtıran ve 

ilerleten hareketlerdir. Ġnce bağırsağın bu motor fonksiyonları, bağırsakta hem 

dairesel hem de uzunlamasına bulunan düz kas tabakaları ile gerçekleĢtirilir 

(Otterson ve Sarr, 1993; Birol ve ark., 1997; Hatemi ve Dobrucalı, 2005). 

Mide-bağırsak kasılımları ile kimus, bağırsağın lümeninde hem bağırsağın 

kendi salgıları hemde sindirime yardımcı organların salgılarıyla iyice karıĢtırılarak 

enzimsel etkinlik en yüksek düzeyde sağlanmıĢ olur. Ayrıca bu kasılımlar, lümen 

içerisindeki içeriğin bağırsak mukozasında bulunan epitel hücrelerin fırça kenarları 

ile temasını gerçekleĢtirerek emilime de katkıda bulunur. Sindirilemeyen ve 

emilmeyen maddeler ise anüsten atılır. Gastrointestinal sistemdeki tüm kasılım 

hareketleri bağırsak serozasında bulunan kan ve lenf akımına da fayda sağlamaktadır 

(BölükbaĢı, 1989, Guyten,  1987, Marieb ve Hoehn, 2004; Reece, 2008). 

 

1.4. Çörek Otunun (Nigella sativa L.) Farklı Ekstraktlarının Düz Kaslar Üzerine 

Etkisi 

N. Sativa L. ve çeĢitli bileĢenlerinin farklı düz kas tipleri üzerinde gevĢetici etkileri 

mevcuttur. Yapılan çalıĢmalarda çörek otunun en önemli bileĢeni olan timokinonun 

trakeal düz kas üzerinde önemli oranda gevĢetici etkiye sahip olduğu tespit edilmiĢtir 

(Boskabady ve Shahabi, 1997;  Boskabady ve ark., 2004). Benzer Ģekilde çörek otu 

uçucu yağının, kobaylarda bronĢ düz kaslarda gevĢetici etkiye neden olduğu ve 

özellikle histamine bağlı bronkospazma karĢı koruyucu rolü olduğu gösterilmiĢtir 

(Gilani ve ark., 2001). 

 Çörek otunun. (2, 4, 6, 8, 10 ve 14 mg/ml) hidroetanolik ekstraktının 

kümülatif uygulanmasıyla, hem KCl hem de fenilefrin tarafından kasılmıĢ sıçan aort 

düz kasındaki gevĢetici etkisi gösterilmiĢtir (Niazmand ve ark., 2014). Benzer etki 
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fenilefrin ile önceden kontrakte edilen pulmoner arterlerde de timokinon uygulanarak 

tespit edilmiĢtir (Suddek ve ark., 2010). 

Çörek otu tohumu, yağı, farklı ekstrakları doğal bitkisel takviye grubunda 

olup, yüzyıllardır sağlığı destekleyici ve hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. 

Çörek otu tohumu ve tohumundan elde edilen preparatlar halk hekimliğinde burun 

tıkanıklığı, diĢ ağrısı, baĢ ağrısı, baĢ dönmesi, ateĢ, grip, astım, bronĢit, gaz giderici, 

idrar söktürücü, sarılık, süt arttırıcı, bağırsak kurtlarını düĢürücü, romatizma, iltihabi 

hastalıklar ve egzema gibi birçok hastalığın tedavisinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Yapılan çalıĢmalarda Nigella sativa L.‟nın ekstraksiyonu veya 

yağına odaklanılmıĢ olup, özellikle esansiyel yağı hakkında çalıĢmalar az miktarda 

bulunmaktadır. Kasılım çalıĢmalarında ise kalp, bronĢ ve in vitro jejunum 

kasılımlarına odaklanılmıĢtır. Özellikle esansiyel yağının in vivo ve kalın bağırsak 

kasılımları üzerine etkisine dair bir araĢtırmaya rastlanılmamıĢtır.  

Bu çalıĢma, çörek otu esansiyel yağının ratlarda in vitro bağırsak kasılımları 

(duodenum ve kolon) üzerine etkisi ile mide-bağırsak geçiĢ zamanına etkisinin 

belirlenmesi amacıyla yapıldı. 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

2.1. Çörek Otu (Nigella sativa L.) Esansiyel Yağının Elde Edilmesi 

AraĢtırmada kullanılan çörek otu esansiyel yağı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 

Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı laboratuvarında bulunan Clevenger 

Cihazı'nda hidrodistilasyon metodu ile elde edilmiĢtir.  

Çörek otları öncelikle blendırda toz haline getirildikten sonra 25 gram‟lık 

porsiyonlar Ģeklinde 500 ml‟lik cam balon içerisine alındı. Üzerine 300 mL saf su 

ilave edilip, 2,5 saat kaynama iĢlemi uygulandı. Daha sonra geri soğutucu altında 

hidrodistilasyon iĢlemi uygulanarak çörek otu uçucu yağları elde edildi. Elde edilen 

bu uçucu yağlar toplandığı kapiler borudan ayırma hunisine aktarıldı. 

 

2.2. AraĢtırmada Kullanılan Deney Hayvanları 

Bu çalıĢma Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu 

(AKUHADYEK)‟in, AKUHADYEK-242-17 referans numaralı ve 20.06.2017 tarihli 

izni ile yapılmıĢtır. AraĢtırmada Afyon Kocatepe Üniversitesi Deney Hayvanları 

Uygulama ve AraĢtırma Merkezi tarafından üretilen 250-300 gr ağırlığında 24 Wistar 

albino erkek rat kullanılmıstır. Ratların 6‟sında in vitro 18‟inde ise in vivo deneme 

yapılmıĢtır.   

 

2.3. Rat Ġzole Duodenum ve Kolon Preparatlarının Hazırlanması 

AraĢtırmada 6 rat genel anestezi altında dekapite edilerek karın bölgesi hemen açıldı. 

Takibinde duodenum ve kolon çıkarılarak Krebs Çözeltisi (NaCl 118; KCl 4,7; 

CaCl2 2,5; MgSO4 1, KH2PO4 1, NaHCO3 25 ve glikoz 11 mM) içerisine alındı. 

Daha sonra dokuların etrafında bulunan mezenter ve yağ dokudan dikkatli bir Ģekilde 

temizlenerek 0,2 x 0,3 cm x 0,5 cm boyutlarında Ģerit Ģeklinde doku parçaları elde 

edildi. Hazırlanan bu preparatlar, 37 
o
C sıcaklıkta ve %95 O2 - %5 CO2 gaz karıĢımı 

ile sürekli havalandırılan 20 ml Krebs Çözeltisi içerisinde olacak Ģekilde izole organ 

banyosunun I, II, III ve IV numaralı olmak üzere her dört kadehindeki platin halka 

elektrotun alt ucuna bağlanarak dokunun halka elektrotlar arasında kalması sağlandı. 

Dokunun diğer ucu üst uçlarından force transducer'a bağlanıp tespit edilerek ve 
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izometrik düz kas hareketleri force transducer (COMMAT, Ankara, Türkiye) ve 

acquisition system (Biopac systems Inc., CA, USA) yardımı ile bilgisayarda 

görüntülenerek kaydedildi. 

BaĢlangıçta organ banyosunun 4 kadehine tespit edilen doku parçasına 2 

gram‟lık bir gerim uygulandı. Ortama alıĢmaları için en az 1 saat süreyle ve her 15 

dakikada bir değiĢtirmek koĢulu ile Krebs Çözeltisi içerisinde bekletildi. Öncelikle 

normal spontan kasılımların belirlenmesi için 45 dakikalık kasılım periyodu 

kaydedildi. Ekstraktların logaritmik olarak artan dozlarda organ banyosundaki 

etkileri kaydedilerek değerlendirildi. AraĢtırmada uygulanan deneysel prosedür 

Tablo 2.1 de özetlenmiĢtir. 

 Tablo 2.1: Yöntem içerisinde dokulara uygulanan deney protokolü 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. Ġzole duodenum ve kolon preparatlarında çörek otu esansiyel yağının 

etkisinin tek baĢına belirlenmesi  

Duodenum ve kolon doku örnekleri organ banyosunda dengelendikten sonra çörek 

otu esansiyel yağı 0,1 – 1000 μg/ml deriĢim aralığında krebs solüsyonuna ilave 

edilerek kasılım üzerine etkisi değerlendirildi. Her bir doz aralığı 3 dakika aralıklı 

olacak Ģekilde kümülatif olarak uygulandı.  

 

 

Uygulama Uygulama Protokolü 

Ġnkübasyon 1 saat inkübasyona bırakıldı 

Uygulama I 0,1 µg çörek otu esansiyel yağı 

Uygulama II 1 µg çörek otu esansiyel yağı 

Uygulama III 10 µg çörek otu esansiyel yağı 

Uygulama IV 100 µg çörek otu esansiyel yağı 

Uygulama V 1000 µg çörek otu esansiyel yağı 

Uygulama VI Ach (10
-4

 M) 

Uygulama VII Ach (10
-4

 M)+1000 µg çörek otu 

esansiyel yağı  
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2.3.2. Ġzole duodenum ve kolon preparatlarında Asetilkolin etkisinin 

belirlenmesi 

Duodenum ve kolon doku örneklerine Asetilkolin 10
-10

,10
-9

, 3x10
-9

, 10
-8

, 3x10
-8

, 10
-7 

 

3x10
-7

, 10
-6

, 3x10
-6

, 10
-5

, 3x10
-5

, 10
-4

, 3x10
-4

 ve 10
-3

M dozları sırasıyla kümülatif 

olmayan bir Ģekilde ayrı ayrı uygulandı. Uygulanan Asetilkolin dozlarına verilen 

cevap gözlemlendikten sonra dokular iki dakika arayla iki kez Krebs solüsyonuyla 

yıkandı ve 15 dakika bekletilerek doku dinlendirildi. 

 

2.3.3. Asetilkolin (10
-4

M) ile uyarılan duodenum ve kolon kasılımları üzerine 

çörek otu esansiyel yağının etkisinin belirlenmesi 

Ġzole bağırsak segmentleri 10
-4

 M Asetilkolin ile maksimal kasılım oluĢturularak 

takibinde çörek otu esansiyel yağının en etkili (1000 μg / ml) dozu uygulandı. Elde 

edilen yanıtların % değerleri hesaplandı. 

 

2.4. Çörek Otu Esansiyel Yağının Bağırsak GeçiĢ Hızına Etkisinin Belirlenmesi 

Bu denemede kullanılan 18 rat, her biri 6 rattan oluĢan üç gruba ayrıldı. Gruplar; 

kontrol grubu, çörek otu esansiyel yağı 50 mg/kg grubu (ÇOEY 50 mg/kg grubu)  ve 

çörek otu esansiyel yağı 100 mg/kg grubu (ÇOEY 100 mg/kg grubu) olarak 

belirlendi. Deneme baĢlamadan 18 saat önce yemlikler boĢaltıldı, buna karĢın içme 

suyu ad libitum olarak verildi.  

Kontrol grubuna 1 ml aktif kömür karıĢımı (FTS 20 ml + 1.5 g aktif kömür 

karıĢımı) gavajla verilirken; ÇOEY 50 mg/kg ve ÇOEY 100 mg/kg gruplarına 

sırasıyla 1 ml aktif kömür karıĢımına ilave edilmiĢ 50 mg/kg ve 100 mg/kg ÇOEY 

yine gavajla verildi. Takibinde bir saat süreyle kafeslerine bırakılan ratlar, genel 

anestezi altında dekapite edilerek laparotomi ile ince bağırsakları pilordan ve 

sekumdan klemplenerek çekiĢtirilmeden çıkartıldı. Uzunlamasına yerleĢtirilen 

bağırsakta ilerlemiĢ olan kömürün ulaĢtığı uzaklık tespit edilerek, bu uzaklık 

kömürün ulaĢtığı uzaklığın tüm uzunluğa oranı olarak ifade edildi (Mittelstadt ve 

ark., 2005). 
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2.5.  Ġstatistiksel Analiz 

Ġstatistiksel yöntem olarak, her bir doku için ayrı olacak Ģekilde elde edilen amplitüt 

değerler arasında yapılan karĢılaĢtırmalarda tek yölü varyans analiz “ANOVA” ile t 

testi uygulandı. Post hoc  testi olarak Tukey kullanıldı. Veriler ortalama ± standart 

sapma (mean±standart deviation-SD) Ģeklinde ifade edildi. Analizler için 'SPSS 13.0 

Ġstatistik Paket Programı' kullanıldı. 
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3.BULGULAR 

 

3.1. Spontan Duodenum ve Kolon Kasılımları Üzerine Çörek Otu Esansiyel 

Yağının Etkisi  

Spontan duodenum ve kolon kasılımlarının Ģiddeti üzerine 0,1, 0,3, 1, 3, 10, 30, 100, 

300 ve 1000 μg/ml dozlarında uygulanan çörek otu esansiyel yağının etkisi Tablo 

3.1‟de gösterilmiĢtir. Buna göre duodenum ve kolon düz kaslarında çörek otu 

esansiyel yağının farklı deriĢimlerde kademeli deriĢim yanıtına uygun olmayan 

gevĢemelere sebep olduğu belirlendi.  

Tablo 3.1. Çörek otu esansiyel yağının duodenum ve kolon dokularında farklı 

deriĢimlerde kademeli deriĢim yanıtı 

 Kasılım (g) 

Çörek Otu Esansiyel Yağı Miktarı 

(μg/ml) 
Duodenum Kolon 

0,1 0,512±0,032 1,508±0,046 

0,3 0,506±0,033 1,504±0,046 

1 0,494±0,028 1,516±0,031 

3 0,490±0,030 1,510±0,031 

10 0,480±0,034 1,496±0,024 

30 0,480±0,033 1,490±0,028 

100 0,472±0,032 1,480±0,030 

300 0,466±0,030 1,486±0,012 

1000 0,410±0,024 1,372±0,012 

 

Çörek otu esansiyel yağının duodenum ve kolon dokularında oluĢturduğu % 

inhibisyon ise Tablo 3.2. ve Grafik 3.1.‟de gösterilmiĢtir. Buna göre çörek otu 

esansiyel yağının 1000 μg/ml olan dozunun, duodenum ve kolon spontan 

kasılımlarını sırasıyla 19,66 ± 3,06; 8,66 ± 2,90 düzeyinde engellediği buna karĢın 

diğer deriĢimlerde özellikle kolonda belirgin bir yanıt oluĢturmadığı tespit edildi. 

Aynı zamanda Krebs solüsyonuyla dokuların yıkanması sonrası kasılımların tekrar 

normale döndüğü görüldü. 
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Tablo 3.2. Çörek otu esansiyel yağının duodenum ve kolon dokularında oluĢturduğu 

% inhibisyon 

 Ġnhibisyon (%) 

Çörek Otu Esansiyel Yağı Miktarı (μg/ml) Duodenum Kolon 

0,1 0,000±0,000 0,000±0,000 

0,3 1,214±0,837 0,267±0,164 

1 3,334±1,532 -0,693±1,666 

3 4,238±0,839 -0,287±1,606 

10 6,356±1,587 0,604±1,631 

30 6,309±1,637 1,011±1,799 

100 7,837±1,662 1,679±1,886 

300 8,909±2,537 1,164±2,404 

1000 19,669±3,064 8,669±2,905 

 

 
Grafik 3.1. Çörek otu esansiyel yağının duodenum ve kolon dokularında 

oluĢturduğu % inhibisyon 

 

3.2. Spontan Duodenum ve Kolon Kasılımları Üzerine Asetilkolinin Etkisi  

Duodenum ve kolon doku örneklerinde, spontan doku kasılımları üzerine çeĢitli 

deriĢimlerde Asetilkolinin (10
-10

,10
-9

, 3x10
-9

, 10
-8

, 3x10
-8

, 10
-7

, 3x10
-7

, 10
-6

, 3x10
-6

, 

10
-5

, 3x10
-5

, 10
-4

, 3x10
4
 ve 10

-3
 M) oluĢturduğu kasılımlara ait amplitut değerler 
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Tablo 3.3. ve sırasıyla duodenum ve kolonda oluĢturduğu etkiler Grafik 3.2. ve 

Grafik 3.3.‟de gösterilmektedir.  

Tablo 3.3. Duodenum ve kolon doku örneklerinde Asetilkolin (Ach 10
-10

- 10
-3

 m) 

uygulamasıyla elde edilen ortalama kasılım (g) değerleri (n=6) 

 

  Kasılım (g) 

Konsantrasyon (M) Duodenum Kolon 

Ach 10
-10

 M 0,5120±0,032 1,508±0,046 

Ach 3x10
-10

 M 0,5140±0,031 1,508±0,046 

Ach 10
-9

 M 0,5200±0,032 1,514±0,043 

Ach 3x10
-9

 M 0,528±0,035 1,530±0,044 

Ach 10
-8

 M 0,550±0,036 1,544±0,036 

Ach 3x10
-8

 M 0,572±0,033 1,556±0,038 

Ach 10
-7

 M 0,602±0,030 1,574±0,039 

Ach 3x10
-7

 M 0,624±0,026 1,606±0,041 

Ach 10
-6

 M 0,636±0,031 1,636±0,041 

Ach 3x10
-6

 M 0,724±0,016 1,740±0,040 

Ach 10
-5

 M 0,868±0,019 1,922±0,057 

Ach 3x10
-5

 M 1,026±0,028 2,136±0,056 

Ach 10
-4

 M 1,280±0,022 2,338±0,025 

Ach 3x10
-4

 M 1,298±0,019 2,322±0,019 

Ach 10
-3

 M 1,148±0,024 1,780±0,060 

 

Buna göre Asetilkolinin duodenumda 3x10
-4

 M ve kolonda 10
-4

 M düzeyine 

kadar kasılım Ģiddetini arttırdığı, buna karĢın daha yüksek düzeylerde alınan cevabın 

azaldığı gözlemlendiğinden en etkili Asetilkolin dozu olarak her iki doku da 10
-4

 M 

yoğunluğu olarak belirlendi. 
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Grafik 3.2. Duodenum kasılımları üzerine Asetilkolinin oluĢturduğu doz-cevap 

eğrisi  

 

 

Grafik 3.3. Kolon kasılımları üzerine Asetilkolinin oluĢturduğu doz-cevap eğrisi 

 

3.3. Asetilkolin (10
-4

M) ile OluĢturulmuĢ Duodenum ve Kolon Kasılımları 

Üzerine Çörek Otu Esansiyel Yağının Etkisinin Belirlenmesi  

Asetilkolin ile uyarılmıĢ duodenum ve kolon düz kası üzerine 1000 μg/ml çörek otu 

esansiyel yağının etkisi Tablo 3.4. ve Grafik 3.4.‟ de gösterilmektedir. Duodenum ve 

kolonda sırasıyla 1,28 ve 2,33 g olan kasılımın Ģiddeti 1,16 ve 2,21 g‟a düĢmüĢtür. 

Buna göre çörek otu esansiyel yağı duodenum ve kolonda Ach (10
-4 

M) ile 



27 
 

 
 

oluĢturulan maksimal kasılımı % 8 ve % 5 düzeyinde azalttığı belirlendi. Duodenum 

ve kolonda meydana gelen azalmanın istatistiksel olarak önemli olduğu belirlenmiĢtir 

(p<0.01). 

Tablo 3.4. Asetilkolin ile uyarılmıĢ duodenum ve kolon düz kası üzerine (g) 1000 

μg/ml çörek otu esansiyel yağının etkisi   

 Ak 10


 M Ak 10
-4

 M + 1000 μg/ml çörek 

otu esansiyel yağı 

P 

Duodenum 1,28±0,022 1,16±0,024 0,008** 

Kolon 2,33±0,025 2,21±0,022 0,007** 

**: p<0.01 

 

 

Grafik 3. 4. Duodenum ve kolon düz kası üzerine Ach ve Ach + 1000 μg/ml çörek 

otu esansiyel yağının etkisi  
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3.4. Çörek Otu Esansiyel Yağının Mide-Bağırsak GeçiĢ Hızına Etkisi 

Aktif kömürün bağırsak içerindeki görüntüsü Resim 3.1. A/B‟de gösterilmiĢtir. 

Gavajla aktif kömür uygulamasından 30 dakika sonra bağırsakta ilerlemiĢ olan 

kömürün ulaĢtığı uzaklığın tüm uzunluğa oranı Tablo 3.5.‟de belirtilmektedir. Buna 

göre, çörek otu esansiyel yağının içeriğin bağırsaktaki ilerlemesini hızlandırarak 

geçiĢ süresini azalttığı tespit edildi (p<0,05). 

 

Resim 3.1. A/B: Gavajla verilen aktif kömürün bağırsak içeriğindeki görüntüsü 
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Tablo 3.5. Çörek otu esansiyel yağının gastrointestinal geçiĢ süresine etkisi. Aktif 

kömürün ince bağırsakta uzunluğuna göre aldığı yolun yüzdesi 

 Kontrol 
ÇOEY 50 

grubu 

ÇOEY 100 

grubu 
P 

Gastrointestinal 

geçiĢ süresine 

etkisi 

44,00±4,26b 72,50±5,20a 71,00±10,40a 0,034* 

*Aynı satırda farklı harfler arasında istatistiki fark belirlenmiĢtir (p<0.05).  
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TARTIġMA 

 

Çörek otu sulu süspansiyonunun prostaglandin (PG) sentezini düzenlemesi ve/veya 

antioksidan etkisiyle, mide-asit sekresyonunu ve kimyasal ülser oluĢumunu önemli 

ölçüde azalttığı görülmüĢtür (Al-Mofleh ve ark., 2008). Benzer Ģekilde çörek otu 

esansiyel yağı ve onun en önemli fenolik bileĢiklerinden olan timokinonun gastrik 

asit sekresyonu, serbest asitlik, toplam asitlik ve ülser indeksini azaltarak mide-

bağırsak sisteminde mukoza koruyucu bir etkiye sahip olduğu belirlenmiĢtir 

(Rajkapoor ve ark,, 2002; Kanter ve ark., 2005). Çörek otu tohumu ekstraktının ve 

çörek otu esansiyel yağında bol miktarda bulunan timokinonun, mide mukozasında 

histamin salınımını önemli oranda azaltarak, müsin içeriğini ve glutasyon düzeyini 

arttırdığı belirlenmiĢtir (Kanter ve ark., 2006; Sultan ve ark., 2014). Sindirim sistemi 

üzerinde oluĢturduğu bu etkiler ile çörek otunun mide-bağırsak sisteminde koruyucu 

ve sindirim düzenleyici rolünün bulunduğu ifade edilmektedir (Rajkapoor ve ark,, 

2002; Kanter ve ark., 2005; Al-Mofleh ve ark., 2008; Sultan ve ark., 2014). 

Kanatlılarda Rosmarinus officinalis L. (biberiye), Thymus vulgaris L. (kekik), 

Myrtus communis L. (mersin) esansiyel yağları (Bülbül ve ark., 2018), kemirgenlerde 

Teucrium polium (Mayasıl otu; Sadraei ve ark., 2003), Pterodon polygalaeflorus 

(Leonhardt ve ark., 2010) ve koyunlarda Mentha longifolia (Uzun yapraklı nane; 

Ghader ve ark., 2012) esansiyel yağlarının mide-bağırsak düz kaslarında kasılımları 

engellediği bildirilmektedir. Çörek otu esansiyel yağının ise alveoller (Agarwal ve 

ark., 1979) ve kan damarları (Suddek, 2010) düz kaslarında gevĢeme oluĢturduğu 

belirtilmiĢtir. Aynı Ģekilde bu esansiyel yağın sıçan ve kobay uterin düz kasında 

oksitosinin neden olduğu kasılımları engellediği saptanmıĢtır (Aqel ve ark., 1996). 

Bu bağlamda çörek otu esansiyel yağının mide-bağırsak sistemi üzerine diğer bir 

etkisinin de sindirim sistemi düz kaslarındaki kasılımları düzenleyerek 

gösterebileceği bildirilmektedir  (Bhat ve ark., 1984; Bhat ve Chandrasekhara, 1987; 

Sambaiah ve Srinivasan, 1991). Nitekim çörek otu uçucu yağın rat ileal myenterik 

pleksus boyunca fazik kasılmalarını (Reiter ve Brandt, 1985) ve tavĢan jejunumunun 

kendiliğinden hareketlerini (Aqel, 1993) inhibe ederek spazm çözücü olduğu ifade 

edilmektedir. Bu çalıĢmada hem ince bağırsak (duodenum) hemde kalın bağırsak 
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(kolon) izole doku örneklerinde çörek otu uçucu yağının kısmen spontan kasılımların 

Ģiddetini azalttığı belirlendi. Bu bağlamda araĢtırma bulgusunun daha önce yapılmıĢ 

olan çalıĢmaları (Bhat ve ark., 1984; Bhat ve Chandrasekhara, 1987; Sambaiah ve 

Srinivasan, 1991; Parvardeh ve Fatehi, 2007) destekler nitelikte olduğu 

değerlendirilmektedir. 

 

 Asetilkolin mide-bağırsak sisteminde parasempatik innervasyonun 

nörotransmitteri olup, farklı tipte muskarinik reseptörleri uyararak düz kas kasılımına 

neden olmakta ve aynı zamanda bağırsak peristaltiğini arttırmaktadır (Giraldo ve 

ark., 1987; 1988). Kemirgenlerin sindirim kanalının farklı düz kas denemelerinde 

Asetilkolinin 10
-5

–10
-4 

M dozunun maksimal kasılıma neden olduğu belirlenmiĢtir 

(Valentino ve ark., 1979; Zholos ve Bolton, 1997). Bu çalıĢmada duodenum ve kolon 

dokusunda maksimal kasılımı oluĢturan doz olarak 10
-4

M olarak belirlenmiĢtir. Aynı 

zamanda çörek otu uçucu yağının 1000 µg/ml düzeyinin Asetilkolin ile uyarılmıĢ 

(10
-4

M) duodenum ve kolon kasılımlarının Ģiddetini ortadan kaldırmamakla beraber 

etkinliğini azalttığı belirlenmiĢtir. 

 

 Asetilkolin, M2 reseptörlerine bağlanarak zar depolarizasyon iyon 

kanallarının açılmasına neden olmaktadır (Zholos ve Bolton, 1997). Diğer 

reseptörlere de bağlanarak Fosfolipaz C etkinliğini arttırıp, fosfotidilinositol 4, 5-

bifosfat‟ı (PIP2) hidrolize eder ve diaçilgliserol (DAG) ve 1,4,5 trifosfat (IP3 

oluĢumu ile ikinci haber yolunu etkinleĢtirir. Ġnizitol 1,4,5- trifosfatın sakroplazmik 

retikulum üzerindeki IP3 kapılı Ca
+2

 kanallarını aktive etmesi Ca+2‟un sitozol 

salınımına yol açarak kasılımı etkinleĢtirir (Guyten 1987; Ganong 1996). Çörek otu 

tohumu uçucu yağının spazmolitik etkileri, tavĢan jejunumunun izole edilmiĢ 

bölümleri kullanılarak in vitro olarak test edilmiĢtir. Çörek otu uçucu yağı ve etanol 

ekstraktının tavĢan jejunumunun spontan kasılımlarını ve ayrıca uçucu yağ, 

potasyum veya asetilkolin ile indüklenmiĢ tavĢan jejunumunda oluĢan kasılımları 

inhibe ettiği belirlenmiĢtir. Doza bağımlı ve dönüĢümlü olan bu inhibisyonun organ 

banyosuna kalsiyum eklenmesinden etkilenmediği görülmüĢtür. Bu verilere bağlı 

olarak araĢtırmacılar, bitki tohumunun muhtemelen bir kalsiyum antagonistik 
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etkinliğinden dolayı antispazmolik bir etkiye sahip olabileceğini bildirmiĢlerdir 

(Aqel, 1993). 

Çörek otu uçucu yağının, tavĢan jejunumunda KCl ile uyarılmıĢ kasılımları 

doza bağımlı olarak azalttığı görülmüĢtür (Aqel, 1993). Timokinonun, izole sıçan 

epididim vas deferens düz kasında eksojen Norepinefrin (100 µM) ve KCl'ye (80 

mM)bağlı kasılma yanıtlarını konsantrasyona bağlı bir Ģekilde inhibe ettiği, aynı 

etkinin elektriksel alan uyarımı (EFS) ile oluĢturulan kasılımlarda da görüldüğü 

bildirilmektedir (Parvardeh ve  Fatehi, 2003). AraĢtırmacılar bu durumun çörek otu 

uçucu yağının kasılımların Ģiddetini azaltmada potasyuma bağlı yolları kullandığını 

düĢündüklerini ifade etmektedir (Aqel, 1993; Parvardeh ve Fatehi, 2003).   

 Çörek otu tohumu sulu metanolik ekstraktının izole trakeal ve ileal düz 

kaslarında kalsiyum kanallarını bloke ederek spazmolitik bir etkiye sahip olduğu 

gösterilmiĢtir (Gilani ve ark., 2001). Benzer etki, izole edilmiĢ kobay trakeal düz 

kaslarında da belirlenmiĢtir (Boskabady, 2004). Ayrıca çörek otu sulu ekstraktının 

kalsiyum kanalları üzerindeki etkisi, kalsiyum içermeyen Krebs çözeltisi varlığında 

kalp hızı ve izole kalbin kasılması üzerindeki etkileri ile daha kesin bir Ģekilde 

incelenmiĢtir. Bulgular, bu bitki ekstraktının izole edilmiĢ gine domuzunun kalbinde 

kalsiyum kanallarını neredeyse tamamen inhibe ettiğini göstermiĢtir (Shafei ve ark., 

2005). Bu bağlamda mevcut araĢtırma bulgusu çörek otunun kasılımlar üzerinde 

etkisini potasyuma benzer Ģekilde olasılıkla kalsiyum kanallarını da kullanabileceğini 

ortaya koymaktadır.  

Bu çalıĢmada çörek otu esansiyel yağının duodenum ve kolondaki kasılımları 

in vitro olarak azalttığı belirlenmesine karĢın in vivo olarak önemli oranda arttırdığı 

görülmüĢtür. Ġlaçların ya da kimyasal maddelerin güvenilirliğinin ve gastrointestinal 

fonksiyonlar üzerine etkilerinin incelemesinde ilk basamak olan in vivo, besinlerin 

geçiĢ süresinin veya geçiĢ hızının belirlenmesi için en yaygın yöntemdir. 

Kemirgenlerde sulu bir karbon çözeltisinin belirli bir sürede mide-bağırsak kanalında 

aldığı yolun hesaplanmasıyla belirlenmektedir (Erlwanger ve ark., 2004; Mortin, ve 

ark., 1997). Bu çalıĢmada da yapıldığı gibi karbon çözeltisi deney hayvanlarına 12-

18 saatlik açlıktan sonra uygulanmaktadır. Açlık durumunda kasılım paterni 

Migrating Motor Kompleks (MMC; Göç eden motor kompleks) olarak ifade 
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edilmektedir (Sarr ve Kelly, 1981; Zenilman ve ark., 1992). Göç eden motor 

kompleks dört aĢamaya ayrılmıĢtır. Faz I motor sessizlik ( 40 dk), Faz II spontan 

düzensiz motor etkinlik (50 dk),  Faz III ritmik yüksek amplitütlü kasılımlar (5-10 

dk) ve son olarak faz IV, faz I ile faz III arasındaki geçiĢ dönemidir. Faz III evresi, 

sıçanlarda açlık süresinin tamamı boyunca döngüsel olarak geliĢmektedir 

(Ruckebusch ve Fioramonti, 1975; Weisbrodt, 1981; Zenilman ve ark., 1992). Ġzole 

bağırsak segmentleri vücut dıĢında da olsa anal yönde yayılan spontan faz III 

etkinliği göstermekte fakat bu faz III etkinliğinin döngüsü ana bağırsak 

segmentinden farklılık göstermektedir (Sarr ve Kelly, 1981). Bu bağlamda mevcut 

araĢtırma bulgusu, çörek otu esansiyel yağının Migrating Motor Kompleksinin 

özellikle faz III döneminde etki ederek kasılımı arttırdığını düĢündürmektedir. 

Bununla birlikte kesin yargıya varılabilmesi için besin alımı sonrasında saatlik açlık 

uygulamalarla yeni çalıĢmaların yapılması önerilebilir.  
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5. SONUÇ 

 

Çörek otu esansiyel yağının in vitro spontan duodenum ve kolon kasılımları üzerine 

1-300 µg/ml düzeylerinin etki etmediği, 1000 µg/ml düzeyinin ise kasılımları kısmen 

engellediği belirlenmiĢtir. 

Çörek otu esansiyel yağının spontan ve Asetilkolin ile uyarılmıĢ kasılımlar 

üzerine oluĢturduğu kısmi inhibisyonu muskarinik reseptörler üzerinden 

göstermediği, etkisini olasılıkla kalsiyum kanalları üzerinden göstermiĢ olabileceği 

öngörülmüĢtür. 

Buna karĢın; çörek otu esansiyel yağının in vivo duodenum ve kolon 

kasılımlarını açlık durumunda arttırarak mide-bağırsak kanalında besinlerin geçiĢ 

süresini azalttığı görülmüĢtür.  

Çörek otu esansiyel yağının in vitro ve in vivo etkileri göz önünde 

bulundurulduğunda in vitro etkinlik için çok yüksek dozlarda kullanılması gerektiği, 

in vivo etkinliğin ise daha net ortaya konulması için açlık ve tokluk durumunun göz 

önünde bulundurularak yeni çalıĢmaların yapılması önerilmektedir
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ÖZET 

 

Çörek Otu (Nigella Sativa L.) Esansiyel Yağının Ratlarda Bağırsak Kasılımları 

Üzerine Etkisi 

 

Bu çalıĢma, çörek otu esansiyel yağının ratlarda in vitro bağırsak kasılımları 

(duodenum ve kolon) ile mide-bağırsak geçiĢ zamanı üzerine etkisini belirlemek 

amacıyla yapıldı. 

Kasılım denemesi için 6 adet Wistar Albino erkek ratın ince bağırsağı 

kullanıldı. Duodenum ve kolon dokusunun orta bölgesinden alınan doku parçaları 

etrafındaki mezenter ve yağdan dikkatli bir Ģekilde temizlenerek 0,1-0,3 cm x 0,5 cm 

boyutlarında Ģerit Ģeklinde doku parçaları elde edildi. Dokular organ banyosunda 

dengelendikten sonra ekstraktların 0,1–1000µg/ml deriĢimlerindeki etkileri 

değerlendirildi. Çörek otu esansiyel yağının (ÇOEY) bağırsak transit hızına etkisinin 

belirlenmesi amacıyla 18 rat, her biri 6 rattan oluĢan üç gruba ayrıldı. Gruplar; 

kontrol grubu, çörek otu esansiyel yağı 50 mg/kg grubu ve çörek otu esansiyel yağı 

100 mg/kg grubu olarak belirlendi. Deneme baĢlamadan 18 saatlik açlıktan sonra 

kontrol grubuna gavajla aktif kömür karıĢımı verilirken; ÇOEY 50 mg/kg grubu ve 

ÇOEY 100 mg/kg gruplarına sırasıyla aktif kömür karıĢımına ilave edilmiĢ 50 mg/kg 

ve 100 mg/kg ÇOEY yine gavajla verildi. Bir saat sonra laparotomi ile ince 

bağırsaklar pilordan ve sekumdan klemplenerek çıkarılıp, ince bağırsak motilitesi 

(transit indeksi) kömürün ulaĢtığı uzaklığın tüm uzunluğa oranı olarak ifade edildi. 

Clevenger Cihazında hidrodistilasyon metodu ile elde edilen çörek otu 

esansiyel yağının 1000µg/ml düzeyinin spontan ve Asetilkolin ile uyarılmıĢ 

duodenum ve kolon kasılımlarında kısmi bir inhibisyon oluĢturduğu belirlendi. 

Esansiyel yağın bağırsak transit hızını dolayısı ile ince bağırsak kasılımlarını ise 

tersine in vivo arttırdığı görülmüĢtür.  

Sonuç olarak; çörek otu esansiyel yağının in vitro ve in vivo etkilerinin farklı 

olduğu, in vitro spontan ve asetilkolin ile uyarılmıĢ kasılımlarda oluĢturduğu kısmi 

inhibisyonu muskarinik reseptörler üzerinden göstermediği, olasılıkla etkisini 
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kalsiyum kanalları üzerinden göstermiĢ olabileceği öngörülmüĢtür. Çörek otu 

esansiyel yağının in vivo ince bağırsak kasılımlarını açlık durumunda arttırarak 

besinlerin mide-bağırsak kanalında geçiĢ süresini azalttığı görülmüĢtür. İn vivo 

etkinliğinin daha net ortaya konulması için açlık ve tokluk durumunun göz önünde 

bulundurularak yeni çalıĢmaların yapılması önerilmektedir.  
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SUMMARY 

 

The effect of Black Seed (Nigella Sativa L.) Essential Oil on intestinal 

contractions 

 

This study was carried out in order to determine the effect of black seed 

(Nigella Sativa L.) essential oil on intestinal transition time with in vitro intestinal 

contractions (duodenum and colon) in rats. 

6 Wistar albino rats were used for the contraction trial.0,1--0,3 cm x 0,5 cm 

tissue pieces was used in the experiments. The pieces were taken from the central 

zone of duodenum and colon after the fat and mesenteric tissues were removed. 

Tissues were balanced in organ bath and the effect of the extracts were evaluated at 

0,1–1000 µg/ml concentration. In order to determine the effect of black seed 

essential oil (BSEO) on intestinal transition rate, 18 rats were divided into three 

groups of 6 rats each. Groups were determined as control group, 50mg/kg BSEO and 

100 mg/kg BSEO.  

After 18 hours of starvation, a mixture of 1 ml gum arabic and active carbon 

was given to the control group by gavage while 50 and 100 mg/kg BSEO, 1mL gum 

arabic and active carbon were given to the experiment groups again by gavage. After 

1 hours, small intestine was removed after clamping from secum and pyloris by 

laparoscopy. The ratio of the distance reached by the coal to the whole length was 

denoted as transit index. 

 It is determined that BSEO, obtained by the hydrodistilation method of 

Clevenger device hadpartially inhibited spontaneous and acethylcholine  induced  

duodenum and colon contractions at 1000 µg/ml concentration. Inversely, the 

essential oil has increased intestinal transition rate, thus increasing small intestinal 

contractions in vivo. 

 As a result, the effects of black seed essential oil are different in vitro and in vivo 

and it is predicted that in vitro spontaneous and partial inhibition of acetylcholine-

induced contractions does not occur through muscaranic receptors but potentially 

through calcium channels. BSEO has been shown to decrease the transition time of 
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nutrients in gastrointestinal tract by increasing the contraction frequency in fasting 

state in vivo. In order to clarify the efficacy of in vivo activity, it is recommended to 

carry out new studies considering fasting and fed states. 
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