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Hepato toksinle r ve Bitkilerd e
Bulunan Antihep atotoks ik Bileşikler
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Özet

İnsanlarda toksik belirtilere neden olan ve geniş bir yayılını

gösteren hepatotoksin içeren bitkiler, Farmakognozid e önemli bir
bu oluşturmaktadır.

gru~

hepatotoksinler ve antihepatotoksi k bileşikler, yafarmakolojik ak:tiviteleri ve bitincelenmiştir.
yönünden
kiler alemindeki yayılışları
Bu

çalışmada,

pı-aktivite ilişkileri, sınıflandırılmaları,

HEPATOTOXIN ES ET COMPOSES ANTIHEPATOT OXIQUES SE
TROUVANT DA1\1S LES PLANTES
Resume : Les plan'ies renfermant des hCpatotoxines qui entrainent
des symptômes toxiques variees chez les hommes et, dont leur repartition geographique est tres repandu forment un groupe tres iınportant
en MatiCre ·Medicale.
Dans ce travail, nous avans etudie les compo~ôs hepatotoxins et
antih6patotoxiq ues du point de vue de leur rapport structure-activit C
chimiques, leur classification, leur activitE pharmacologiqu es et leµr
expansion dans le regne vegetal.
Mots - cıes - H6patotoxines, composes antihepatotoxiq ues, le rapport
structure - activite.
(*) Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı

Etiler - Ankara
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tıran ilaçların verilmesi hücrelerin
aktif metabolitlere olan direncini
arttırmaktadır. İlaçların aktif metabolitlere dönüşmesini hızlandıran
enzim indükleyiciler,
karaciğer
nekrozu ve buna bağlı olan fibrozis
gibi yapısal toksik tesirleri arttır
makta, enzim inhibitörleri ise bu
etkileri azaltmaktadır(2).
Karaciğer harabiyeti; lipitlerin
akümülasyonu, protein sentezi, lipit peroksidasyonu, nekroz, kolestazis, siroz ve karsinogenezis şek
linde görülmektedir (3-7).

GİRİŞ
fiastalıkların

tedavisinde kullameydana getirdiği istenmeyen tesirlerin çoğunluğu canlı
için zararlı olmaktadır.
Kullanış
yeri ne olursa olsun ilaçların sebep
olduğu bu yan tesirlerin büyük bir
kısmına toksik tesirler
adı verilmektedir(!, 2).
İlacın kendi etkinliğinden baş
ka, ilacın biyotransformasyonu sı
rasında oluşan aktif metabolitler
de zararlı olabilınektedir. Aktif meta:bolitler hücrelerde çeşitli makromoleküllerle konvalent bağ oluştu
rarak reaksiyona girmektedir. Aktif metabolitlerin agresif etkisi ile
hücredeki makromoleküllerin kalıcı kimyasal değişikliklere uğrama
sı sonucu, hücrede fonksiyonel, biyokimyasal ve yapısal değişiklikler
ortaya çıkmaktadır. Bu değişiklik
lere en fazla karaciğer ve böbreklerde rastlanmaktadır.
Aktif metabolitler karaciğer
hücresinde GSH-transferaz enziminin etkisi altında, indirgenıniş glutation (GSH) ile konjugasyon sonucu zararsız
hale getirilmektedir.
Sistein ve glutation oluşumunu art-

ıulan ilaçların

Karaciğer bozukluklarının bazı
ları

tedavi edilebilir olduğu halde
ise tamamiyle dokuyu harap etmektedir. Değişik karaciğer
harabiyetleri de şiddetli hastalık
şekline ve doza bağlı olarak ölümle neticelenmektedir.
Kimyasal ınaddelerin neden olduğu karaciğer harabiyetleri
yüzyıllardır toksikolojik problem olarak bilinmekte ve çok büyük önem
bazıları

taşımaktadır.

HEPATOTOKSİNLER

Hepatotoksinler, karaciğerde kolestatik ya da hepatoselüler reaksiyonlara neden olmaktadır(l).

Tablo I. Kolestatik reaksiyona ne den olan Hepatotoksik

A) Antimikrobiyal ilaçlar
- Aminosalisilik asit
- Eritrornisin estolat
- Etionaınid
- Nitrofurantion
- Penisillin
- Sikloserin
- Sulfonamidler
- Triasctiloleandomisin
B) Antikuagulan ilaçlar

-

Fenindion

Bileşikler

C) Anabolik ve androjenik ilaçlar

-

Metilestosteron
Noretandrolen
- Oksimetolon
D) Oral hipoglisemik ilaçlar
- Klorpropamid
- Tolbutamid
E) Antitiroid ilaçlar
- Metimazol
- Tiourasil
F) Psikotropik ilaçlar
- K.Iorprornazin
- Tranilsiproınin
-
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dop!azmik retilmlumun da NADPHsitokrom P-450 enzim sistemi aracılığıyla radikal C·Cl3 'e dönüşümü
ne bağlıdır. Bu da endoplazrnik retikulurn rnembranının fosfolipit
peroksidasyo nu ve CC13'ün hücre
metabolitler ine ·kovalent bağlarla
bağlanması sonucu kar:aciğer tahribatına neden olmaktadır (!, 7).
Yüksek konsantrasyo ndaki tetrasiklinler, memeli hücrelerinde ve
bakterilerde protein sentezini inhibe etmektedir ve hepatositlerd c
protein sentezinin inhibisyonu çok
tehlikeli olup ölümle neticelenmek tedir.
Amanita phalloides'in toksik bihepatositleşiklerinden amanitin,
lerin çekirdeklerin e ve renal tubuler hücrelere, falloidin ise endoplazmik retikuluma etki etmek suretiyle hepatoselüle r reaksiyonlar

a) K o 1 e s t a t i k r e a k s i y o n 1 a r'da konjuge edilmiş
bilirubinin plazma seviyesi ve alkalen fosfatazlar yükselmekte dir.
Ayrıca tıkanmalarda oluşmaktadır.

Örneğin, klorpromazi n ve fenotiazinler gibi ilaçlarla tedavi sırasın
da safra glukoprotein leri teşekkül
etmektedir.
Testosteron benzeri bileşikler
de 17.C da ıı-alkil grubu taşıyan
androjen ve anabolik ajanların yüksek dozda kullanılmaları ise kolestatik sarılığa neden olmaktadır.
b) H e p a t o s e 1ü1 e r
r e a k s i y o n 1 a r 'da, hepatositlerin harabiyeti uyarı ve aşırı
duyarlılığa bağlı olmakta ve yağ
infiltrasyonu nekroz ya da fibrozis
şekliııde ortaya çıkmaktadır.
Hepatoselüle r reaksiyon meydabileşiklerden CC14 'ün hegetiren
na
patotoksisite si, karaciğer hücre en-

oluşturmaktadır.

Tablo il. Hepatoselüle r harabiyet yapan Hepatotoksi k
-

Asetanilid
Aflatoksinle r
Amanita phalloides
Aromatik hidrokarbon lar
Benzen tü:fevleri
Bizmut bileşikleri
Dinitrofenol
Etionin
Etilenglikol
Fenilbutazon
Halotan
Hidrazinler
föuprofen

hepatoselüle r
ise
karsinogenez
harabiyetten
de neden olmaktadır (1, 8-10).
Karsinojen olarak bilinen çok
sayıda kimyasal bileşik ve bunlardan meydana gelen metabolitler, insanlar tarafından kullanılan yiyeBazı bileşikler,
başka
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-

Bileşikler

lndometazin
Izoniazid
Karbontetrak lori.ir
Kloroform
Mepakrin
Orotik asit
Parasetamol
Pirolizidin alkaloitleri
Sinkofen
Sitotoksik ilaçlar
Tannik asit
Tioasetamid
Toriumdioks it
cek ve içeceklerde de bulunmaktadır.

Aromatik hidrokarbon lar mikrozomal enzimlerle epoksitlere dönüşn1ekte, bu epoksitlerde sentrilobuler nekroza neden olmaktadır.
Kompleks polisiklik aromatik hid-

rokarıbonlardan
meydana
gelen
epoksitler ise karsinojenik etkilidir.
1950 yıllar'ında bir araştırma
laboratuvarında çalışan iki kişinin
siroz olmasıyla nitrozamin grubu
bileşiklerin hepatotoksik ajan
oldukları tespit edilmiştir. Nitrozamin bileşikleri gıda kontaminantları
olup sentrilobuler nekrozis
oluşturmaktadır.

Compositae, Graminae, Legu,
minosae familyalarında pirolizidin
alkaloitlerinin akut hepatoselüler
toksisitcleri mevcuttur ve kroni~ç:
olarak karaciğer tümörleri oluştur
ınaktadır.
Bu etkilerin, aktif pirol mctabolitine bağlı olduğu düşünülmektedir.
Karsinojenik aktiviteye sahip olan toksik al-kaloitler
1 - hidroksimetil-1, 2 - dehidropirolizidin esterleridir (11-15). Senecio
ve Crotalaria türlerinden izole edilen alkaloitlerin hepatotoksik etkileri bilinmesine rağmen, bu alkaloitlerin forbol-esterleri düşük dozlarda antilösemik aktivite göstermektedir. Crotalaria spectabilis ve
C. assamica'dan izole edilen monokrotalin'in hücre bölünmesini inhibe edecek şekilde antitün1öral aktivitesi bulunınaktadır (9-16).
Aspergillus flavus
tarafından
nıeydana getirilen ve furanokumarin türevi bileşikler olan Aflatoksin'Ierin çifte bağ taşıyan B 1 ve Gı
tipleri, B 2 ve G2 ye göre daha toksik olup, mikrozomal enzimlerle
epoksitlere dönüşerek akut hepatotoksisiteye neden oln1aktadır.
Akut toksisite, zona! nekroz ve saf·
rada proliferasyon oluşturmakta
dır fakat uzun süreli az dozlarda
kullanımı ise karaciğer tümörlerine neden olmaktadır (16-20).
Aflatoksinlerin insanlar üzerindeki etkileri açıklanman1ış olmasına karşın, dünyanın birçok ülkelerindeki insanlarda görülen karaciğer hastalıklarının nedeni, As-

pergillus fiavus'la kontamine olmuş
yiyeceklerle beslenmelerinden dolayıdır.

Aspergillus versicolor'da bulunan ve furanokumarin türevi olan
sterigmatosistin de toksik ve karsinojeniktir (10).
Luteoskirin ve sikloklorotin,
Penicilliuın
islandicum Sopp.'un
toksik n1etabolitleridir. Graminae
tohumlarında
n1ajor olarak izole
edilen ınikotoksinlerdir. Siklik peptit olan sikloklorotin'in, siroz ve
hemora:jik lezyon yapıcı etkisinin
yanında zayıf karsinojenik aktivitesi de mevcuttur. Yağda çözünen
bir bisantrakinon olan luteoskirin'de hepatotoksik ve zayıf karsinojeniktir (10).
Bitkiler üzerinde üreyip üremediği ve gıdalarda bulunduğu henüz
tespit edilmemiş olan griseofulvin,
Penicillium griseofulvum'un ürettiği antifungal ve antibiyotik özelliğe sahip bir bileşiktir. Fareler üzerinde yapılan deneyler neticesinde
karaciğer tümörlerine neden olduğu
belirlenmiştir (10).
Streptomyces türlerinin ürettiği
antibiyotikler olan streptozotosin
ve elaiomisin'in de karsinojenik
özellikleri bulunmaktadır (10).
Etionin ise, Escher.ichia coli gibi
bazı bakterilerin ınetabolitidir ve
metionin'in S-etil analoğudur. Sı
çanlara diet olarak verildiklerinde
karaciğer hücrelerinde lcarsinomaya neden olmaktadır.
Sikazin'de, Cycadinae fan1ilyası
bitkilerjnin normal dokularında
bulunan azoksiglikozitlere benzer
bir bileşiktir. Aglikonu, B-glikozidaz enzimi aracılığıyla elde edilen
metilazoksimetanol (MA·M)'dür ve
bu aglikondan dolayı karaciğer için
toksik ve karsinojeniktir (10).
Birçok uçucu yağda bulunan
safrol, izosafrol ve dihidrosafrol'ün
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de toksik ve karsinojenik etkileri
safrol'ün dozuna bağlı olarak, iyi huylu (benign) ve kötü huylu (malign) karastlanmaktaraciğer tümörlerine
safrol'den daha
dır. İzosafrol ise,
zayıf hepatokarsino_ien bir maddedir (10).

bulunmaktadır. Ayrıca

Labumum cinsinin tohumların
da tespit edilen tiyoüre, sıçanlar
da iyi huylu karaciğer tümörleri
oluşturmaktadır (8).
II. Dünya savaşı sırasında yatedavi amacıyla kullanılan
tannik asit, karaciğer harabiyetlerine neden olmuştur. Kobaylar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde gallotannik asitin hepatotoksik
siroz ve karaciğer tümörlerine, hidroliz olmayan tanenlerin ise fare·
lerde karaciğer tümörleri ve sarsaptan·
kamaya neden olduklar1

nıkları

mıştır

(8).

peroksit yağlarının
neden olduğu karaciğer harabiyetleri insan sağlığında ciddi problemler doğurmaktadır. Buna rağ
men insan hayatının günlük ihtiyacı olan yağ asitleri havayla temasta kolaylıkla peroksitlere dönüşüp bundan dolayı da insanlarda karaciğer lezyonları oluştur
Gıdalardaki

maktadır.

ANTİHEPATOTOKSİK

ETKİNİN

DENEYSEL OLARAK
BELİRLENMESİ

Bitkisel yağlar, çoğunlukla Ji.
noleik asit taşımaktadır, linoleik
asitte hava ve ısıyla peroksitlere
neden olmakdönüşüp toksisiteye
tadır. Bundan dolayı, Iinoleik asit
peroksitinin neden olduğu karaciğer hücresi lezyonları deneysel bir
metodla incelenmiştir.
Sıçan karaciğer

hazırlanmış
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hücrelerinden
hücre kültüründe ha-

rabiyete neden olan peroksit kulantihepatotoksik aktivite
için, invitro metodlar ve gerekli
şartlar araştırıln1ıştır. Linoleik asit
peroksit, benzoilperoksit, kumenhidroperoksit ve adenozindifosf.at/
uygun neticelS!r
Fe+:cı kullanılarak
elde edilmiştir. Karaciğere koruyucu etldsi olduğu bilinen bazı doğal
ürünler invivo olarak gözlenmiş ve
glisirretinik asit, glisirrizin, sina-

lanılarak,

rin, silibin ve dezoksipodofillotoksin'in benzer antihepatotoksik etki
gösterdikleri izlenmiştir (21-23).

CC14 ve benzeri bileşiklerle
olan zehirlenınelerde, karaciğerde
ki serbest yağ asidi miktarları artzehirlenınaktadır. Galaktozamin
melerinde ise enzim aktivitelerinde
artn1a görülınektedir.
Peroksitlerin neden olduğu sitotoksisitenin tayini amacıyla Wistar sıçanların karaciğer hücreleri
izole edilmiş, kültür ortamları MEM
(Eagle's minumum essential medium) He hazırlanmış ve 0ıo 10 luk
inaktive dana serumu ve 100 IU/
ınl penisillin, 100 µg/mI streptomisin, ıo-s M dekzametazon ve ıo-s
M insulinle takviye edilmiştir. İzo
le edilen hepatositler plastik petrilere ekildikten sonra 36.5°C de rutubetlendirilmiş inkübatörlerde o/o 5
C0 2 etkisiyle 1.5 saat bekletildikten sonra, hazırlanmış ortalama
0.25-1.25 mg/ml linoleik asit perok·
sit ( 0/o 1 lik DMSO içinde), % 1 lik
etanol; 0.1-0.5 mM kumen-hidroperoksit veya ADP /Fe+3 ilave edilerek, peroksit miktarı tespit edilen
saatlerde vasattaki GPT (glutamikpirüvik transaminaz) aktivitesiyle
ICarmen metodu kullanılarak tayin
edilıniştir. Bütün deneyler neticesinde, GPT miktarının artması si·
neden olduklarını
totoksisiteye
göstermektedir.

aktivitenin
Antihepatotoksik
için de 1 ml lik bir vasata, O.Ol, 0.1 ve 1 mg dozlarda sinarin, dezoksipodofillotoksin, glisirretinik asit, gilisirrizin, metionin,
pikrozit I, pikrozit il, silibin ve 1.0
mg/ml {1800 mEq/kg) lino!eik asit
peroksit, 1.0 mM benzoilperoksit,
0.5 mM kumenhidroperoksit ve 0.2
mM ADP /Fc..:.3 ilave edilerek 1.5 sant sonra GPT miktarları ölçülmüş
tür.
saptanması

BİTKİSEL KAYNAKLI
ANTİHEPATOTOKSİK
BİLEŞİKLER

Atractylodes sp. - Atractylodes'
(Compositae) in, A. macrocephala
(=A. ovata) ve A. japonica türlerinin rizomlarının seskiterpenik yaolan atraktilon,
bileşikleri
pıda
(3-ödesmol ve hinesol'ün, invitro
olarak, CC14 ve galaktozamin içeren, sıçan karaciğer doku kültürlerinde oluşan sitotoksisiteye karşı
antihepatotoksik etkileri mevcuttur. Bu bileşiklerin enzim aktivitesi
üzerine olan direkt etkileri GPT ile
mukayese edilerek saptanmıştır

ruyucu etkisinin

bulunmadığı

da

saptanmıştır.

Atractylodes rizomlarının İçer
et1cen maddeler yanında, A. japonica köklerinin uçucu yağı ve
hekzanlı ekstresi, A. ovata ve A. japonica'nın o/o 50 lik metanollü ekstreleri, · CC14 'ün fare ve sıçanlarda
neden olduğu karaciğer lezyonları
na karşı antihepatotoksik aktiviteye sahiptir. Fakat bu ekstreler,
galaktozaminin oluşturduğu hepatotoksisiteye karşı inaktiftir.
diği

Artemisia capillaris · Artemisia
capillaris' (Compositae) in tomurcuklarının metanollü ekstresi, kumarin (6, 7-dimetil eskuletin) ve
flavonoitlere (kapillarisin, arkapillin, kaktisin) fraksiyonlandığında,
fraksiyonlanan bileşiklerin, invivo
ve invitro metodlarla karaciğer lezyonları üzerine önemli antihepatoaktiviteye sahip oldukları
toksiJ~
gözlenmiştir. Aktivite, droğun toplanma tarihleriyle ilgili olarak degöstermekte ve hatta
ğişiklikler
droğun ticari preparatlarındaki etki değişimine de neden olmaktadır
(26-28).

(24, 25).

Atraktilon'un antihepatotoksik
etkisi furan halkası içermesinden
dolayıdır. Benzer yapıdaki B-ödesmol ve hinesol'ün bazı türevleri de
antihepatotoksik etkiye sahiptir.
Seskitcrpenlerin hidrojenasyonu
fakat dihidroödesmol'ün 3.C'da hidroksil
ve karbonil gruplarının mevcudiyeti aktivitenin azalıp çoğalmasına
neden olmaktadır. Hinesol'ün oksidasyonunda ise aktivitede belirli
ölçüde azalma görülmektedir. Aynca, atraktilon'un invivo metabolitlerinin ve otooksidasyon ürünleri
olan atraktilenolit II ve III'ün, kakarşı koraciğer harabiyetlerine
aktiviteyİ değiştirmekte

Bitkinin ilk çiçeklenme döneminde gözlenen aktivitenin fazla
sonra hızla
oluşu, bu dönemden
azalmaktad1r.
Curcuma longa - Curcuma longa (Zingiberaceae) rizomlarının °ıo
50 Iik etanollü ekstresi ve bu ekstrenin etil-asetatlı fraksiyonu CC14 'ün invivo ve invitro olarak yaptığı
karaciğer tahribatlarına karşı antihepatotoksik aktiviteye sahiptir
(29). Etki, drogun içerdiği kurkuminoitlerin yapısındaki sinnamik
asit molekülünün o-hidroksi gruplarının mevcudiyetinden dolayıdır.
Etilasetatlı fraksiyonda aktivitenin
gözlenmesine neden olan maddeler; kurkumin, p-kumaroilferuloiI-
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metan ve di·p-kumaroilmetan'dır.
Bu üç kurkum inoit bileşiğinin, galaktozam inin, sıçan karaciğer doku
karkültürle rindeki harabiye tine
şekilde antihepa toşı durduru cu
toksik aktivites i mevcutt ur.
Ayrıca, kurkum inoit metabo·
liti olan ferulik asit ve p·kumar ik
asit'in de karaciğer koruyuc u etkisi
bulunma!~tadır.

hidra türevler inde
maktadır (45).

ise etki azal-

Silybun1 marianu m'dan elde
edilen flavonol ignanlar , bu toksisiteleri, artan veya eksilen enzim aktiviteler ini normale döndüre rek önlemekte , ayrıca karaciğerin rejenerasyonu nu hızlandırıp, hücreler in
mitotik yenilenm elerini yükseltmektedi rler (48-52).

Dianthu s superbu s var. longi·
calycinu s - Dianthu s superbu s var.
(Caryop hyllacea e)
longical ycinus
izole edilen triterpeherbasından
nik saponoz itlerin (Dianozi t A, Dianozit G, Dianozi t B, Dianozi t C, E,
D) antihepa totoksik aktivitel eri bubu saponoAyrıca,
lunmaktadır.
CC14 'ün
,
zitlerin aglikonlarınında
karşı
isiteye
sitotoks
uğu
oluşturd
koruyuc u etkileri mevcutt ur. Bu et·
ki, yapıdaki OH- gruplarının artma·
sıyla azalmaktadır. Bu durum, galaktozam inin neden olduğu sitotoksisiteye karşı aynı değildir (30-33).

chinensi s - SchiSchizan dra
zandra chinensi s (Schizan draceace )
ve Kadsura japonica meyvalarının
içerdiği lignanla r, CC1 4 ve galaktozaminin sıçan, karaciğer hücrelerinde oluşturduğu hepatoto ksisiteye karşı antihepa totoksik etki göstermekt edir (53, 54).

Saponoz itlerin gösterdiği antihepatoto ksik etkide ise, yapı-akti
vitc ilişkisi saptanamamıştır.

Antihep atotoksi k aktivite, di.
benzosik looktan iskeletin deki metilcndioks i grubunu n varlığıyla ortaya çıkmakta ve yapı-etki yönünde n
büyük bir önen1 taşımaktadır.

marianu m - Silybum
(Compo sitae) meyvala rından elde edilen flavonol ignanların ve silimari n adı verilen bileşik
lerin karaciğer üzerine koruyuc u
etkileri bulunmaktadır (34-38).
Silybuın

nıarianum

Bu bileşikler karaciğeri, ama·
nitin ve fal.loidin'in etkisind en CC14 ,
klorofor m, halotan, galaktoz amin,
etanol ve röntgen
tioasetam id,
koışınlarının toksik etkilerin den
rumaktadır (39-47).
Silimari n'in, falloidin 'e karşı
olan koruyuc u etkisi, amanitin 'e
karşı saptana n etkisind en daha faz.
la olup, bu etkiler silibin, silidiani n
ve silikrist in'de daha kuvvetli olarak gözlenm ektedir. Fakat 2,3-de-
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Bu lignan, bileşiklerinden wuwcizisu C ve şizanterin D, CC14 'ün;
deoksigo misin A, gomisin N, wuweizisu C, gomisin C ve şizanterin
D ise galaktozaıninin
hücre harabiye tlerine
patotok sik etkilidir .

oluşturdı.ı.ğu
karşı

antihe.

Panax ginseng - Panax ginseng
(Araliac ease)'in saponoz itleri olan
ginseno zitler ve bunların aglikon.
!arının, CC1 4 ve galaktoz amin'in sı
çan karaciğer hücreler inde oluştur
karşı antiheduğu sitotoks isiteye
patotok sik aktivitel eri mevcutt ur
(55).
CCI4 'ün neden olduğu sitotoksisiteye karşı 20 (S)-ginsenozit-Rh2 ,
20 (R)-ginsenozit-Rg:ı, ginsenoz it
Ro'ın aglikonu olan prosapo genin,
20 (R) ve 20 (S)-ginsenozit-Rs, galaktozam inin neden olduğu karaciğer harabiye tlerine de 20 (S)-ginsenozit Rh 1 ve 20 (S)-ginse nozit·Rs '

nin aglikonu olan prosapogenin,
önleyici olarak etki etmektedir.
Ayrıca Panax japonicus'un saponozitleri olan şikusetsusaponin
lerin anotihepatotoksik etkileri de
incelenmiş fakat yapı-aktivite
ilişikleri tam olarak saptanmamıştır.
Bu konudaki tartışmalar devam etmektedir.
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