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Özet
Amaç: Günlük hayatta tükettiğimiz işlenmemiş doğal yiyecek ve içeceklerde yüksek oranda
hastalıklara iyi gelen bileşenler bulunmaktadır. Bu bileşenleri yüksek oranda içeren gruplardan bir tanesi de
Allium cinsine ait bitkilerdir. Normal şartlar altında çiğ veya pişmiş olarak sıklıkla tükettiğimiz; soğan, sarımsak,
pırasa gibi sebzeler bu grupta yer almaktadır. İçerdikleri fenolik bileşikler, vitaminler, yağ asitleri, elzem
aminoasitler, glikozitler gibi bileşikler bu ürünlerin sağlık açısından bir hayli önemli olduğunu göstermektedir.
Bu derlemenin amacı Allium cinsine giren ve en çok tüketilen üç önemli tür olan soğan (Allium cepa), sarımsak
(Allium sativum) ve pırasada (Allium porrum) bulunan sağlık açısından faydalı bileşenlerin neler olduğunu ve
hangi rahatsızlıklara iyi geldiğini bilimsel literatüre dayandırarak özetlemektir.
Materyal ve Yöntem: Bu makalede Allium türlerinden özellikle soğan, sarımsak ve pırasadaki
biyoaktif bileşenlerin neler olduğu ve insan sağlığı üzerine nasıl etki gösterdikleri konularında yapılan
çalışmalar sistematik bir şekilde derlenmiştir.
Bulgular: Yüksek antioksidan ve antimikrobiyal özelliklere sahip bu bitkilerin insan sağlığı açısından
önemli olduğu yapılan klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır.
Sonuç: Bu çalışmaların sonuçlarına bakıldığında soğan, sarımsak, pırasa gibi bitkilerde bulunan
kuersetin, allisin, kaempferol gibi bileşenler; kardiyovasküler rahatsızlıklardan kolesterole, diyabetten tümör
oluşumuna kadar çeşitli hastalıkların tedavisinde olumlu sonuçlar elde edilmesini sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Allium, Kuersetin, Allisin, Kaempferol, Sağlık
Abstract
Objective: Natural foodstuffs consumed daily contain compounds which are recuperative for healing of
diseases. Plants belong to genus Allium contain these components highly. Vegetables often consumed raw or
cooked like onion, garlic, leek are included in this group. Compounds they contain such as phenolic compounds,
vitamins, fatty acids, essential amino acids, glycosides show that these products are very important for health.
The aim of this study is to summarize, based on scientiﬁc literature, the components good for health found in
three of most consumed species belonged to the genus Allium as onion (Allium cepa), garlic (Allium sativum) and
leek (Allium porrum) and the kinds of disorders which of these components are good for healing them.
Materials and Methods: In this article, the studies on the bioactive components of Allium species,
especially onion, garlic and leek and how they act on human health have been systematically reviewed.
Results: Clinical studies have proven that these plants, which have high antioxidant and antimicrobial
properties, are important for human health.
Conclusion: Components like quercetin, allicin, kaempferol have provided to obtain positive results in
the treatment of various diseases from cardiovascular disorders to cholesterol, from diabetes to tumor formation.
Keywords: Allium, Quercetin, Allicin, Kaempferol, Health
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1. Giriş
Ekonomik bakımdan gelişmiş, refah seviyesi yüksek toplumlarda, geçen yüzyıl içerisinde bir yandan
insanların bedensel etkinliklerinin, diğer yandan tüketilen ekmek ve diğer hububat ürünlerinin miktarının
önemli düzeyde azalarak, bireylerin gereksinim duydukları günlük enerjinin büyük kısmını et, yağ ve şeker
içeriği yüksek gıdalardan sağlamaya başlamaları; şişmanlık, kalp ve dolaşım rahatsızlıkları, diyabet ve bağırsak
hastalıkları gibi bazı hastalıkların artmasına ve yaygınlaşmasına yol açmıştır. Bu hastalıklara karşı önlem olarak;
diyetlerin dikkatle seçilip düzenlenmesi ve günlük diyetlerde lif içeriği ve fonksiyonel özelliği yüksek gıdaların
bulundurulması önerilmektedir (Gül ve ark. 2008, Dizlek ve ark. 2009). Bu amaçla üzerinde durulan ve sağlıklı
gıdalara olan ilginin ve bilincin artmasıyla önemi son yıllarda daha da artan bitki gruplarından bir tanesi Allium
cinsine ait bitkilerdir.
Allium, Alliaceae ailesinin en büyük ve en önemli temsilcisi olup başta Kuzey Amerika, Kuzey Afrika,
Avrupa ve Asya olmak üzere kuzey yarımkürede geniş çapta dağılmış 700 tür içerir (Tsiaganis ve ark. 2006).
Allium cinsinin üyeleri olan soğan (Allium cepa), sarımsak (Allium sativum) ve pırasa (Allium porrum L.) gibi
türler aşçılığın yanı sıra halk tıbbında da kullanılmaktadır (Lanzotti 2006; Tsiaganis ve ark. 2006). Tüketimi,
başta lezzetli olması ve sağlık açısından olumlu etkilerinin bulunması sebebiyle fazla olmakla birlikte, birkaç
faktör daha bu bitkilerin tüketiminin fazla olmasında etkilidir. Bu bitkilerin çoğunun güçlü ve kendilerine özgü
lezzetleri, besleyicilik etkileri ve tıbbi uygulamaları, birçok bitki ﬁzyoloğu, kimyager, beslenme uzmanı ve tıbbi
araştırmacıların dikkatini çekmiştir (Gowda ve ark. 2004).
Yemeklik bitkiler olmalarının yanı sıra antimikrobiyal, lipid düşürücü, hipokolesterolemik,
antitrombotik, kardiyovasküler, hipoglisemik ve antitümorijenik olarak tıpta kullanılmaları sebebiyle Allium
cinsine giren türlerin hepsinin ayrı ayrı önemi vardır (González-Morales ve ark. 2017).
2. Allium Türlerinin Genel Özellikleri
Birçok epidemiyolojik araştırma, Allium cinsine ait bitkilerin diyetle tüketilmesinin birçok formdaki
kanser türünün, kardiyovasküler ve nörodejeneratif hastalıkların gelişme riskini azaltması ile ilişkili olduğunu
doğrulamıştır. Bu bitkilerin sağlık üzerindeki yararlı etkileri fenolik bileşikler, özellikle ﬂavonoidler ve çeşitli
organosülfür bileşikleri gibi biyolojik açıdan aktif ﬁtomolekülleri yüksek oranda içermelerine bağlanmaktadır
(Fredotović ve ark. 2017). Allium cinsinde yer alan soğan, sarımsak ve pırasada bulunan temel organosülfür
bileşikleri Şekil 1’de gösterilmiştir (Poojary ve ark. 2017).
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Şekil 1. Allium türlerinde yer alan temel organosülfür bileşikleri (Poojary ve ark. 2017).

Allium türlerinin biyolojik ve medikal etkilerinin aynı zamanda içeriğinde bulunan ﬂavonoidler,
lektinler, prostoglandinler, fruktan, pektin, adenozin, vitamin B1, B2, B6, C, E, biotin, nikotik asit, yağ asitleri,
glikolipitler, fosfolipitler, elzem amino asitler, steroid saponinler ve sapogeninlerden kaynaklandığı
bildirilmektedir (Kocić-Tanackov ve ark. 2017). Çizelge 1’de Allium türlerinin yağı çıkarılmış metanol
ekstraktlarının toplam fenolik ve ﬂavonoid içerikleri gösterilmiştir (Abdel-Gawad ve ark. 2014).
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Çizelge 1. Allium türlerinin yağı çıkarılmış metanol ekstraktlarının toplam fenolik ve ﬂavonoid içerikleri
(Abdel-Gawad ve ark. 2014).

Bazı baharat bitkilerinin antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. Bu nedenle kimyasal
katkı maddelerinin aksine doğal otlardan antimikrobiyal ajanlar olarak ekstrakte edilen elzem yağlar (EY),
ekstraktlar, oleoresinler ve bunların ana bileşenleri, gıdalardaki mantar gelişimi ve mikotoksin biyosentezinin
kontrol edilmesi için olası çözümlerden biri olarak dikkat çekmektedir. Soğan ve sarımsak gibi Allium türlerinin
de organosülfürik bileşenleri sayesinde antimikrobiyal etkilerinin olduğu bilinmektedir. Birçok makale,
bitkilerdeki ekstraktların ve elzem yağların inhibitör etkisinin, birçok bakteri ve mantarın büyümesini
engellediğini göstermektedir (Kocić-Tanackov ve ark. 2012). Yağı çıkarılmış Allium türlerinin metanol
ekstraktlarının; 2,2-difenil1-pikrilhidrazil (DPPH) serbest radikal önleyici aktivite, toplam antioksidan
kapasitesi ve indirgen güç analizini gösteren değerler Çizelge 2’de gösterilmiştir (Abdel-Gawad ve ark. 2014).
Allium türlerinin etkisinin araştırıldığı çalışmalarda bunların nöroﬁzyofarmokolojik kullanımına yer
verilmesi bu bitkilerin farklı kullanımlarına da ışık tutmaktadır. Allium türlerinden elde edilen ekstraktların;
analjezik ve ateş düşürücü etkiler sergilediği ve iltihap, ülser, viral enfeksiyon, kanser, egzema, diyabet,
yaşlanmaya bağlı kangren, zona, AIDS (edinilmiş bağışıklık yetmezliği sendromu) gibi hastalıkların tedavisinde
kullanılabileceği görülmüştür (Bhandari ve ark. 2017).
Çizelge 2. Allium türlerinin yağı çıkarılmış metanol ekstraktlarının DPPH serbest radikal önleyici aktivite,
toplam antioksidan kapasitesi ve indirgen güç analizi (Abdel-Gawad ve ark. 2014).

3. Allium Cinsine Ait Yemeklik Olarak Tüketilen Önemli Bitkiler
3.1. Soğan
Diğer Allium türleri arasında Allium cepa L. (yemeklik soğan) dünya genelinde yetiştiriciliği yapılan en
eski bitkilerden birisidir (Gurushizde ve ark. 2007). Soğanın 5000 yıl önce Mısır’da kullanıldığına dair bulgular
mevcuttur (Kaur ve ark. 2017). Dünya genelinde domatesten sonra en çok yetiştirilen tarımsal ürün soğandır
(Kaur ve ark. 2009). Yıllık olarak Dünya genelinde 4.955.432 hektarlık alanda 93.198.548 ton kuru, 253.661
hektarlık alanda 5.725.132 ton yaş (yeşil) üretim ile birlikte toplamda 5.209.093 hektarlık alanda 98.923.680 ton
soğan üretimi söz konusudur (Anonim 2016).
Birçok epidemiyolojik çalışma; diyet olarak tüketilen soğanın bazı kanser türlerinin, kardiyovasküler ve
nörodejeneratif hastalıkların gelişme riskinin azaltılmasıyla ilişkili olduğunu göstermiştir (Yang ve ark. 2013).
Soğanın sağlık üzerindeki yararlı etkileri; içerdiği fenolik bileşikler, özellikle ﬂavonoidler ile soğanın tadından
ve kokusundan sorumlu olan çeşitli organosülfür bileşikleri gibi biyolojik açıdan aktif ﬁtomolekülleri yüksek
oranda içermesine bağlanmaktadır (Fredotović ve ark. 2017).
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Bütün soğan çeşitleri başta kuersetin olmak üzere diğer ﬂavonoid türleri bakımından zengindir. Soğan
diyet olarak tüketilen gıda ürünleri içerisinde kuersetinin ana kaynağı olarak kabul edilmektedir (Siddiq ve ark.
2013). Epidemiyolojik çalışmalar kuersetinin kardiyovasküler hastalıklar ve kanserin önlenmesinde muhtemel
rolü olduğuna dikkat çekmektedir (Rodríguez Galdón ve ark. 2008).
Bu bileşiklerin, DNA hasarı ve tümör gelişimini tetikleyen serbest radikalleri önleyici etkisi olduğu
düşünülmektedir (Rodrigues ve ark. 2010). Soğan aynı zamanda; öksürük, grip, yanık, diş ağrısı, bağırsak ve
böbrek enfeksiyonları ile kalp yetmezliği gibi diğer yaygın rahatsızlıkların tedavisinde ve vücutta bulunan
mikropları uzaklaştırmak için kan temizleyici olarak kullanılır. Çiğ soğan, ağız ve boğaz için iyi bir temizlik
ajanı olarak işlev görür (Lanzotti 2006, Kaur ve ark. 2017).
3.2. Sarımsak
Sarımsak Allium cinsine ait türler arasında ve diğer sebzeler arasında hem sağlık açısından hem de
ekonomi açısından çok önemli bir yere sahiptir. Üretilen alan ve elde edilen ürün bakımından dünya genelinde
önemli bir paya sahiptir. 2016 yılı verilerine bakıldığında dünya genelinde toplamda 1.468.811 hektarlık alanda
26.573.001 ton sarımsak üretiminin yapıldığı görülmektedir (Anonim 2016). Sarımsak bitkisi 6000 yıldan beri
insanoğlu tarafından çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Anavatanı Orta Asya olmakla birlikte zamanla dünya
geneline yayılmıştır ve şu anda çoğu ülkede üretimi yapılmaktadır (Petropoulos ve ark. 2018).
Şimdiye kadar yapılmış olan çalışmalar, sarımsağın terapötik özelliklerine ve sağlık açısından
yararlarına büyük ilgi oluşmasını sağlamıştır ve birçok rapor sarımsak ve olgunlaştırılmış sarımsak ekstraktları,
sarımsak yağları, elzem yağları gibi sarımsakla ilgili ürünlerin çeşitli hastalıklara karşı faydalı etkileri olduğunu
bildirmektedir (Kyung 2012, Casella ve ark. 2013, Zeng ve ark. 2017).
Yemeklik amaçla yaygın olarak kullanılan sarımsak, hem geleneksel hem de modern tıp camiasında
terapötik ve tıbbi özelliklerinden dolayı yoğun bir şekilde ilgi görmektedir. Çiğ sebze (taze yapraklar veya
kurutulmuş sarımsak dişleri) olarak ya da yağ, ekstrakt ve hatta toz formunda işleme tabi tutulduktan sonra
tüketilebilen farklı sarımsak formülasyonları arasında kimyasal bileşimde ve sonuç olarak biyoaktif bileşiklerde
belirgin farklılıklar ortaya çıkmaktadır (Lanzotti ve ark. 2014).
Çiğ sarımsak, sarımsak ekstraktları, olgunlaştırılmış sarımsak ekstraktları, ticari takviyeler ve bitkisel
ilaçlar ile kobaylarda ve çeşitli formlarda klinik araştırmalarda; sarımsağın en önemli yararlı etkilerinden birinin
antioksidan özelliği olduğu bildirilmektedir. (Petropoulos ve ark. 2018, Santhosha ve ark. 2013). Kanserin
önlenmesi, antitrombotik etki, kardiyovasküler koruma ve yaşlanma karşıtı etkileri de içeren birçok tedavi edici
etki sarımsağın güçlü antioksidan özellikleri ile yakından ilişkilidir (Huang ve ark. 2015).
Sarımsağın antimikrobiyal etkisi çok eski zamanlardan beri bilinmektedir. Geçmişte insanlar sarımsağı
halk tıbbında çeşitli hastalıklara karşı temel bileşen olarak kullanıyorlardı (Lanzotti ve ark. 2014). Saf haldeki
allisin ile yapılan in vitro testler ile teyit edilerek, allisinin belirgin antibakteriyel ve fungisit özellikleri ile
sarımsağın potansiyeli en yüksek bileşeni olduğu düşünülmektedir. Fakat şimdiye kadar in vivo aktivitesi klinik
öncesi ve klinik çalışmalarla elle tutulur bir şekilde teyit edilmemiştir (Marchese ve ark. 2016). Sarımsaktaki
özellikle tiyosülﬁnatlar gibi organosülfürik bileşikler, uçucu bileşikler olarak önem sırasına göre son sıralarda
yer almasına rağmen; özellikle işlenmesinden sonra sarımsak; fenoller, saponinler, peptidler ve benzerleri genel
antimikrobiyal aktivitelerine katkıda bulunan çok çeşitli biyoaktif bileşik içerir (Kyung 2012, Lanzotti ve ark.
2014).
3.3. Pırasa
Pırasa Allium cinsine ait bir bitki olup özellikle Avrupa’da yetiştiriciliği yapılan en önemli sebzelerden
birisidir. Yıllık olarak dünya genelinde 131.766 hektarlık alanda 2.096.067 tonluk üretimi söz konusu olup bu
değer pırasayı diğer yetiştiriciliği yapılan sebzeler arasında üretim miktarı açısından önemli bir yere
koymaktadır (Anonim 2016).
Diğer Allium bitkilerine kıyasla, bitkisel gelişimi için optimum sıcaklık 20°C civarında olmasına
rağmen pırasa, soğuk havaya karşı çok daha dayanıklıdır. Farklı iklimlere ve pazar taleplerine göre uyarlanmış
yerel türler, Bulgaristan’dan İrlanda’ya kadar birçok Avrupa ülkesinde ve dünyanın diğer bölgelerinde (Örn:
Ortadoğu) geliştirilmiştir. Daha önceleri yetiştiriciliği yapılan pırasa kültür bitkileri aslında yerel türler olmasına
rağmen, sonraki zamanlarda bu bitkinin tarımsal ve morfolojik işlemlere karşı oldukça değişken olduğu tespit
edilmiştir. 20. yüzyılın ikinci yarısında çok sayıda yeni türler geliştirilmiştir. Kışa karşı dayanıklılık, kış
türlerinde uzun saplar, yaprakların dik olması ve koyu yaprak rengi pırasada arzulanan özelliklerdendir
(Barnaert ve ark. 2012).
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Yaygın olarak yiyeceklere lezzet vermek için pişirilerek veya nadir bir biçimde çiğ olarak yiyeceklerin
yanında tüketilen pırasa, sağlık açısından faydalı olduğu bilinen fenolik asitler (ve türevleri), ﬂavonoidler
(ﬂavan, ﬂavanon, ﬂavonler, ﬂavonol, dihidroﬂavonol, ﬂavan-3-ol, ﬂavan-4-ol ve ﬂavan-3,4-diol) ve ﬂavonoid
polimerler (proantosiyanidinler veya yoğunlaşmış tanninler) de dahil olmak üzere polifenolik bileşikler gibi
zengin ikincil metabolitlerin kaynağı olarak tanınmaktadır (Barnaert ve ark. 2012).
Pırasa aynı zamanda kuersetin 3,4_-O-diglukozit, kuersetin 3-O-glukozit, kuersetin 4´-O-glukozit,
izoramnetin 4-O-glukozit ve kuersetin aglikon gibi ﬂavonoller açısından zengin bir kaynaktır. Konu üzerinde
daha önce yapılan çalışmalar pırasadaki esas ﬂavonoid aglikonunun kaempferol olduğu göstermiştir (Soininen
ve ark. 2014). Bu fenolik bileşiklerden bazıları kanda pıhtılaşmayı ve topaklaşmayı önleyici etki göstermektedir.
Kaempferol aynı zamanda tromboksan alıcısına karşıt etkili davranmaktadır. Bunun damar tıkanıklığının ve
akut trombosit pıhtı oluşumunun önlenmesinde etkili bir madde olduğu iddia edilmektedir (Fattorusso ve ark.
2001).
Pırasa; halk arasında ateşli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca öğütülmüş formu öksürük,
mukozal sekresyon ve boğaz ağrısının başlangıç aşamasında tedavi edicidir. Pırasa taze suyunun oral olarak
alındığında mideye iyi geldiği ve antispazmodik olarak etki gösterdiği bildirilmiş ve ayrıca sindirim üzerine
olumlu etkileri olduğu belirtilmiştir (Adão ve ark. 2011).
4. Sonuç
Beslenmenin sağlık üzerindeki etkileri ortaya çıktıkça insanlar tükettikleri gıdalar konusunda daha
bilinçli davranmaya başlamıştır. İşlenmiş gıdalardan ziyade doğal olan gıdaların tüketimi konusundaki istek her
geçen gün artmaya devam etmektedir (Gül ve Dizlek 2009). Doğal olarak sınıﬂandırabileceğimiz ürünlerin
başında da meyve ve sebzeler gelmektedir. İçerdikleri besleyici öğelerin yanında sağlık açısından da son derece
önemli bileşenleri ihtiva etmeleri bu ürünlerin mümkün olduğunca az işlem görerek tüketilmelerinin ne kadar
önemli olduğunu ortaya koymaktadır.
Allium cinsinde yer alan soğan, sarımsak ve pırasanın hem besleyici olduğu hem de yüksek oranda
ﬁtokimyasal bileşikleri içerdiği görülmüştür. Özellikle soğan, sarımsak ve pırasada sırasıyla yüksek oranlarda
bulunan kuersetin, allisin ve kaempferol insan sağlığı açısından son derece önem arz eden biyoaktif bileşiklerdir.
Bu bileşiklerin vücuda alınması insanların bağışıklık sistemi üzerine olumlu etki göstermekle birlikte çeşitli
hastalıkların tedavisinde de olumlu etki göstermektedir. Ayrıca yine bu bitkilerin serbest radikal önleyici
aktivitelerinin (342,17–842,13 μg/ml) ve toplam antioksidan kapasitelerinin (32,01–87,25 mg askorbik asit
eşdeğer cinsinden/g ekstrakt) yüksek olması da bu ürünlerin önemini bir kat daha arttırmaktadır. İnsanların
günlük diyetinde bu bileşikleri yüksek oranda ihtiva eden soğan, sarımsak ve pırasayı gerek çiğ gerekse pişmiş
olarak tüketmeleri hem beslenmelerine hem de sağlıklarına olumlu katkılar sağlayacaktır.
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