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Özet : Bitkilerde yaygın olarak bulunan, çeşitli fiziksel, kimyasal 
ve farmakolojik özelliklere sahip olan saponozitler, farmakognozide 
önemli bir grubu oluşturmaktadır. 

Bu çalışmada, steroidal ve triterpenik saponozitlerin farmakolojik 
etkileri, yapı-aktivite ilişkileri gözönüne alınarak incelenmiş ve farklı 
kullanım alanlarından söz edilmiştir. 

EVALUATION OF SAPONINS IN PHARMACY 

Summary : Saponins, \>Videly distributed in the plants, having va
rious physical, chemical and pharmacological properties, form an im
portant group in Pharmacognosy. 

in this study, thc pharmacological effects of steroidal and triter
peoind saponins are examincd in the aspeot of structure-activity 

relationships and diffcrent usages are mentioned. 

Keywords : Saponins, Sapogenins, Steroidal, Triterpenoid, Struc
ture-activity. 

GİRİŞ 

Saponozitler, bitkilerde yaygın 
olarak rastlanarı ·ve su ile çalka

landıklarında kalıcı bir köpük ve
ren heterozit yapısındaki bileşikler
dir. Yüzey gerilimini azaltma özel
liklerinden dolayı enıülsiyon stabi
lizatörü, köpük yapıcı ajan, ıslatıcı 
toz ve deterjan olarak kullanılır-

lar. Hücre zarının geçirgenliğini 

değiştirdiklerinden hücre zehiridir
ler ve balıklara karşı toksik etki 
gösterirler. Alkoldeki çözeltileri ise, 
kolesterolle çökelek vermektedir 
(!, 2). 

Genellikle sulu çözeltileri kanı 
hemoliz ettiği halde, hemoliz yap
ma özelliği olmayan hatta hemolizi 

{1') G.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, 
Etiler - Ankara 
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önleyen saponozitler de bulunmak
tadır (1, 3). 

Büyük moleküllü bileşikler ol
duklarından ağız yoluyla alındıkla
rında, barsaktan absorbe olmazlar. 
Ancak intestinal kanalda bulunan 
asit, mikroorganizmalar ve B-gluku
ronidaz gibi enzimlerin yardımıyla 

hidroliz olmaktadır. Hidroliz sonu
cu oluşan aglikon ve türevlerinin 
çok az bir kısmı vücut tarafından 
absorbe edilebilmektedir (4, 5). 

Saponozitler gelikonlarının kiın

yasal yapısına göre; a) steroidal 

ve b) triterpenik saponozitler ol

mak üzere iki gruba ayrılmaktadır. 

Genellikle 27 C lu spirostanol 

halkası taşıyan Steroidal sapono
zitler, kolan grubu saponozitler ola
rak da bilinirler (Şekil 1). Halkada 

O yerine N atomu taşıyan steroidal 
alkaloitler de özellikleri bakımından 
saponozi tlere benzemektedir. Fu
rostanol, nuatigenol ve polipodoge
nol halka yapısını taşı:Yan sapana.. 
zitlerde bu gruptandır. Steroidal 

saponozitler bitkiler aleminde, Mo
nocotyledone sınıfından, Similax, 

Yucca Agave, Dioscorea, Dicotylo

donae sınıfından ise Digitalis ve 

Trlgonella gibi bazı genuslard.:ın 

izole edilmiştir(6). 

OH 

o 

Şekil 1. Spirostanol halkası 
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Başlıca Caryophyllaceae, Pri-
111ulaceae, Araliaceae, Fabaceae, Ro
saceae ve Sapindaceae familyala
rında bulunan triterpenik sapono
zitlerin aglikonları penta ya da tet

rasiklik triterpen olup oleanan, ur
san ve dammaran halka yapısını 
taşımaktadır. Triterpenik aglikon

ların çoğu oleanan yapısında olup, 
B-amirenol türevidirler (Şekil 2). 

Tabiatta a.-amirenol, lupol tiple

rinde aglikon içeren saponozitlere 
de rastlanmaktadır (6). 

Şeki 2. B-Amirenol 

Bazı deniz hayvanlarında da 
rastlanılan saponozitler, çoğunluk~ 

la yüksek yapılı bitkilerin tohum, 
yaprak, gövde kabuğu, kök ve ri

zomlarında o/o 10-20 oranında bu
lunmaktadır (2, 6). 

Tabiatta geniş bir yayılıma sa
hip olmaları, fiziksel, kimyasal ve 
fizyolojik özellikler bakımından 

farklılıklar göstermeleri nedeniyle 
saponozitlerle ilgili çok sayıda 

araştırma yapılmıştır. ·Bu çalışma

larda bitkilerde bulunan sapono
zitler izole edilip, kimyasal yapıları 
tayin edildikten sonra, farmako· 

lojik etkileri yapı-aktivite ilişkileri 

dikkate alınarak incelenmiştir. 

Hemoliz Mekanizmaları : 

Sapanozitlerin alyuvarların çe· 
perlerindeki kolesterolle birleşerek, 
çeperi hemoglobine karşı geçirgen 
hale getirmeleri sonucu hemolitik 
etki gösterdiklerinin bilinmesine 



rağmen, son yıllarda kolesterolü 
alınmış eritrositlerle yapılan hemo
liz denemelerine göre, kolestero· 
lün hemoliz olayına etkisinin oı. 

maclığı anlaşılmıştır(?). 

Bupleurum falcatum L. kökle
rinden elde edilen saikosaponozit
lerle yapılan bir çalışmada, hemo· 
liz sırasında eritrositlerin ATP se
viyesinde düşme olduğu görülmüş 
ve hemoliz ortamına katılan adenin 
ve inosin'in hemolizi önlediği sap
tanmıştır. Aynı çalışmada saikosa
ponozit a ve d de bulunan 13-B28 
epoksi oleanen yapısının ve 16-a-OH 
grubunu taşıyan saponozitlerin çok 
kuvvetli hemoli tik etkiye sahip ol
dukları belirlenmiştir. 23 C da OH 
grubunun bulunmaması etkiyi bü
yük ölçüde düşürmektedir (saiko
saponozit c) (8). 

Szıko~rıpottmıt ı ı M. :!: li...QH 
Saikonpcino1,it d : R: o.:;-OH 

Şekil 3. Saikosaponozitler 

Saponozi tler ve aglikonlannın 
hemolitik etkileri üzerinde yapılan 
araştırmaların (9) sonucunda, he-

moliz sırasında saponozitlerin, erit
rositlerin hücre zarında bulunan en
zimlerin yardımıyla hidroliz olduğu 
ve hemolizi aglikonun yaptığı sap
tanını.ştır. Ortama glikozidaz in· 
hibitörü olan aldanolaktonlar ilave 
edildiğinde, hemolizin inhibe oldu
ğu göriilmüştür. Hemolitik etki hid
rolizi kolay olan monodezmozidik, 
kısa ve dallanmış oz zinciri taşıyan 
saponozitlerde, bisdezmozidik olan, 
uzun ve düz oz zinciri içerenlere 
göre daba yüksektir (10, 11). Agli
konda bulunan hidroksil, karboksil 
gibi kuvvetli polar gruplar etkiyi 
yükseltmektedir. Bu gruplarda es
terleşme olduğunda etki daha da 
artmaktadır (10, 11, 12). 

PanaX ginseng C.A. Meyer kök
lerinden elde edilen ginsenozitler ile 
yapılan çalışmalarda (3,13) ilginç 
sonuçlar alınmıştır. Saponozitleri 
karışım halinde İçeren ginseng 
ekstresinin hemolitik aktivitesi ol
madiği halde ekstreden izole edilen 
bazı saponozitlerin hemolitik etki 
gösterdiği, bazılarının ise hemolizi 
önlediği belirlenmiştir. 

Kolesterol Metabolizmasına Et
kileri : 

Saponozit içeren ve besin ola
rak kullanılan bazı bitkilerin (soya 
fasulyesi, nohut, yer fıstığı v.b.) 
plazma kolesterol düzeyini düşürdü
ğü ,bilinmektedir (14, 15). 

Domuz yağı ve pamuk yağı ile 
beslenerek kolestrolü yükseltilen 
sıçanlara saponozit içeren diyet uy· 
gulandığında, plazma kolesterol se
viyesinde düşme olduğu halde, fe. 
çal safra asitlerinde artma görül
müştür. Saponozit ve kolesterol bir
likte verildiğinde intestinal lümen
den kolesterolün reabsorpsiyonu 
azalmıştır (!). 

Triterpenik yapıda saponozit ta
şıyan, Bupleurum, Platycodon, 
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Saponaria ve Gypsophila türleri ile 

bu konuda çeşitli çalışmalar ya
pılmıştır (!, 2, 16). Tribulus terres
tis. L. ve Commiphora ınulcul Ho

ok Ex. Stocks'dan izole edilen ste

roidal saponozitlerin de serum ko

lesterolünü, trigliseritleri, fosfoli

pidleri ve esterleşmeıniş yağ asit

lerini düşürdüğü tespit edilmiştir 

(15, 17). 

Ginseng saponozitlerinin ko

lesterol metabolizması üzerine et

kileri ile ilgili olarak yapılan araş

tırmalar (18, 19) sonunda, hiperli

pemik sıçanların kanındaki koles

terol ve trigliserit düzeylerinde azal

manın meydana geldiği tespit edil

miştir. Diğer taraftan, ginsenozitle
rin, işaretli cı4_asetat kullanılarak 

kolesterol metabolizmasına etkileri 

incelendiğinde, bunların kolesterol 

biyosentezini stimule ettikleri sap

tanmıştır. Ginsenozitlerden en et

kili olan, bitkideki major sapono

zittir (Rb
1
). Rbı ile aynı aglikonu 

taşıyan, sadece oz zincirinde glukoz 

yerine arabinoz ihtiva eden R, de 

etki azalmaktadır. Re ve R"
1 

için de 
aynı durum söz konusu olup, pa

naksatriol taşıyan ginsenozitlerin, 

panaksadiol taşıyanlardan daha az 

etkili olduğu anlaşılmıştır. 

Ginsenozitlerle yapılan deney

lerde, serum ve karaciğerdeki total 

kolesterol miktarının, serbest ko

lesterol miktarına göre daha az ol

duğu tespit edilmiştir. Safra ve fe
çesle işaretli cı4.kol~sterolün atılı

mında artış olması, ginsenozitlerin 

kolesterol sentezi yanında koleste

rolün katabolizmasını da stimüle 

ettiklerini ortaya koyınaktadır. 

Adreno-kortikal Sisteme Etki

leri : 

Radix Ginseng, RadiX Bupleiri, 

Radix Platycodi ve Semen Hippo· 

castani'den · elde edilen triterpenik 
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Panaksadio.I 

Ginsenozit-Rbı: R! = G ıt-1cıu, R 2=Gı8-b lu 

G• . 1 12 1 2 61 
ınsenozıt-Rc : R = G u - G lu, R : G-lıı-Ar 

eo 

ÔR1 
Panılı:satriot 

Ginsenozit- Re : R1= Gıu2-1Ra, R2.:Glu 

G. . 1 2 
ınocnozıt -Rg

1
:R =G!u, R:Glu 

Şekil 4. Ginsenozitler 

saponozitlerin, kortikosteron salgı

lanmasını stimüle ettikleri çeşitli 

deneylerle belirlenmiştir (2, 20). 

Ginseng saponozitleri hipofizi alın

mış deney hayvanlarına verildiğin

de, adrenokortikotropik hormon 

miktarında artış olmadığının görül

mesi, saponozitlerin bu etkiyi hipo

fizi stimüle ederek oluşturduğunu 

göstermektedir. Yapı-etki araştır

maları sonunda en kısa oz zinciri

ni taşıyan ginsenozitlerin, en yük

sek aktiviteye sahip oldukları tes

pit edilmiş ve etkinin molekülün 

aglikon kısmından ileri geldiği be

lirtilmiştir (21, 22). 

Bupleurwn falcatum L. kökle

rinden elde edilen saikosaponozit 

a ve 'nin ön hipofizi adrenokorti
kotropik hormon salgılamak üzere 

uyardığı çeşitli deneylerle gösterilK 



ıniştir (16, 23). 23. C da OH grubu 
taşımayan saikosaponozit c ise et
kisizdir (Şekil 3). 

Diğer taraftan deksametazon 
verilerek adrenokortikotropik hor
mon salgılanması inhibe edilen sı

çanlara ginseng saponozitleri, saiko
saponozit a ve d verildiğinde plaz
ma kortik:osteronlarında artış ol
muştur. Adrenokortikal sistemde 
deksametazonun yaptığı ihnibisyo
nu, saponozitler ortadan kaldırmak
tadır (20). 

Antienflamatuar Etkileri : 

Steroidal ve triterpenik yapıda 
saponozit içeren pek çok bitki, çe
şitli deri hastalıklarını tedavi et

nıek anıacıyla halk arasında <:'nti
enflamatuar özelliklerinden dolayı 

kullanılınaktadır. 

Triterpenik yapıda olan, Glyc
yrrhiza glabra L. köklerinden elde 
edilen glisiretinik asit ve Aesculus 
hippocastanum L. tohumlarında 

bulunan essin'in antienflamatuar et
kileri çeşitli deaemelerle kanttLtn
ınıştır (2, 24, 25). Eryngium planum 
L., Sanicula europaea L., Akebia 

quinata D.C. bitkilerinin triterpe
nik saponozitleri ve Ruscus acule
atus L. ve Yucca schotti Fngehn.' 
nin ste:roidal saponozitlerinin anti
enflamatuar etki gösterdikleri tes
pit edilmiştir (2, 15, 26, 27, 28). 

Buıpleurum falcatum L. dan izo
le edilen saikosaponozit a ve d'nin 
antienflamatuar etkisinin bulun
masına karşın, 23. C da OH grubu 
taşunayan saikosaponozit c'nin et
kisiz olduğu saptanmıştır (Şekil 

3) (29). Karragenle sıçan pençele
rinde oluşturulan ödemlere saiko
saponozit a haricen uygulanmış ve 
ödemlerin irritasyon olmaksızın 

derhal geçtiği görülmüştür (30). 

Antibakteriyal Etkileri : 

Bitkilerde, bitkiyi dış etkenlere 
karşı koruyucu olarak meydana ge
tirildiği kabul edilen sepenozler, 

enzimler yardımıyla antibiyotik ak-' 
tivite gösteren bileşiklere dönüş

mektedir (31). 

Saponozitlerin antibakteriyal 
etkileri ile ilgili olarak yapılan ça
lışmalarda (32) spirostanol halkası 

taşıyan digitonin, lanatonin ve to
matin'in bazı bakterilere karşı et
kisiz olduğu görülmüştür. Aynı ça
lışmada Cyclamen europaeum L. ve 
Primula elatior L.'da bulunan tri
terpenik saponozitlerin ise yüksek 
3-ktivite gösterdil<leri tespit edilmiş
tir. Bir diğer araştırmada (15) AI
Iium, Verbascum ve Caltha türle
rinden elde edilen sterodial sapo
nozitlerin, Bacillus mycoides'in ge
lişmesini önlediği saptanmıştır. 

Doğu Afrika'da yetişen, kök 
kabukları halk arasında dizanteri, 
diyare ve gonore tedavisinde l;:ulla
nılan Ozoroa ınucronata bitkisin
den elde edilen triterpenik yapıdaki 
mo:;_-onik asidin, çok düşük kon
santrasyonda, Staphylococcus aure

us ve Bacillus subtilis'in gelişmesi
ni inhibe ettiği görülmilştilr (33). 

Centella asiatica Urban'dan el
de edilen, aglikonu a-aınirenol tipi 
olan asiatikozit lepra tedavisinde 
ve çeşitli deri hastalıklarında kul
lanılmaktadır. Asiatikozit'ten hare
ketle elde edilen oksiasiatikozit'in 
ise tüberküloza karşı önemli ölçüde 
etkili olduğu saptanmıştır (34). 

Antifungal Etkileri : 

Düşük konsantrasyonlarda bile 
antifungal etkili olan saponozitler
den, monodezmozidik olanlar, bis
dlf.'zmozidiklere göre daha etkilidir. 
Steroidal saponozitlerden as yapısı 
gösterenlerde etki azalmaktadır 

(35). 
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Eryngium planum L., Sanlcula 
europaea L. ve Astrantia major 
L.'da bulunan triterpenik sapono
zitler, insanlar için patojen olan 
Candida'ya karşı fungustatiktir (36). 
Primula acaulis L.'ten elde edilen 

saponozitin Candida albicans'a et
kisi, Nistatin ve Stamisin gibi anti
biyotiklerle karşılaştınldığında, bu 
amaçla kullanılabileceği görülmüş

tür (37). Saponaria kotschyi Boiss .. 
ve Polygala pruniosa Boiss. ssp. 
pruniosa J, Cullen'da da antifun
gal triterpenik saponozitlerin bu
lunduğu tespit edilmiştir (38). 

Antiviral Etkileri : 

İnfluenza A'ya karşı antiviral 
aktivite gösteren triterpenik sapo
nozitler arasında en yüksek etki, 
asetilli B-amiren türevi aglikon içe
ren Essin'de tespit edilmiştir. 16. 
C'da OH ve 28. C'de primer alkol 

grubu taşıyan primula saponozitle
ri de antiviral etki göstermektedir. 
B-Amiren halkasında açil grupları
na ilaveten aldehit gruplarının bu· 
Iunması etkiyi önemli ölçüde azalt
maktadır (39). 

Panax ginseng eksterisi deney 

hayvanlarına semliki orman virusu 
verilmeden önce uygulandığında, 
0/o 34-40 a kadar koruyucu etki elde 
edilmektedir. Ekstre, fungal orijin
li interferon oluşturan antiviral 
6MFA ile birlikte verildiği zaman, 
koruyucu etki % 82-100 e ulaşmak
tadır (40). 

Gypsophila, Polygala ve Sapo
noria türlerinin ham saponozitleri
nin beş farklı vinıs tipi üzerine 
antiviral etkileri avaştırılmış ve en 
yüksek etki Gypsophila bicolor 

(Freyn. Sint.) Grossh. saponozitle

rinde tespit edilmiştir (41). 

Antihelmentik Etkileri : 

Afrikada yetişen Ozoroa muc
ronata'nın kök kabukları ve Opilia 
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celtidifolia'nın gövde kabukları halk 
arasında antihelmentik olarak kul
lanılmaktadır. Opilia celtidifolla' 

dan elde edilen saponozit fraksi

yonunun Taenia pisiformis, ToXas
caris leonari parazitlerine karşı et
kili olduğu çeşitli deneylerle göste
rilmiştir (33, 42). 

Kardiyovaskular Sisteme Etki
leri : 

Bazı saponozitlerin kalb ve do
laşım sistemi üzerine de etkileri 

bulunmaktadır. Astragalus sp. ve 

Glycine maX (L.) Merr. saponozit
leri kardiyotonik ve hipotansör 
özeliktedirler. Bir deniz hayvanı 

olan Asteria vulgaris'ten elde edi· 
len tetrasiklik triterpen yapısındaki 
saponozitte hipotansördür (43). 
Opilia celtidifolia saponozitlerinin 
hipotansör etkileri yanında, kar

diyak depresan özellikleri de sap
tanmıştır (42). 

İzole tavşan, kurbağa ve domuz 
kalbi kullanılarak, Tribulus terres
tis L. ve Achyranthes aspera L. 
saponozitlerinin kalbin kontraksi
yon gücünü artırdığı gösterilmiştir. 
Ruscus hyrcanus L.'ta bulunan ste· 
roidal yapıdaki ruskozit A ve B 
aortta biriken Iipid miktarını ve 
karaciğer arteriyal basıncını düşür· 
mekte, ateriosklerozlu insan ve tav
şan kalb ritmini yavaşlatmaktadır 

(15). Kan basıncını önce hafif yük
seltip sonra düşüren ginsenozitle
rin; insan, tavşan ve köpeklerin 
farklı kan damarlarına değişik etki 
göstermesinin nedeni hala açıklık 
ka•anmamıştır (44, 45). 

Tümör İnhibitör Etkileri : 

Saponozitlerin sitotoksik etki
leri çeşitli doku kültürleri kullanı
larak invitro 't>e inovivo deneylerle 
araştınlmıştır. Acer negundo L. dan 
elde edilen asitlik yapıdaki sapo-



nozit, sıçanlarda Walker intramus
cular sarcino sarcoına 256 tümörü
nü inhibe etmiştir (46). Aynı ça
lışmada Cyclamen persicum Mili. 
saponozitlerinin, sıçanlardaki Wal
ker 256 tümörüne etkili olduğu bu
lunmuştur. 

Çin' de yetişen Paris polyphylla 
S.M. rizomlarından elde edilen ste
roidal saponozitin P-388, L-1210 ve 
9KB doku kültürlerinde sitotoksik 
etkisi gösterilmiştir (47). Deniz hı

yarında bulunan saponozitlerin si
totoksik etkilerini, doku kültürle
rinde RNA ve protein sentezini in.
hibe ederek gösterdikleri ileri sü
rülmüştür (48). 

Steroidal yapıda saponozitleri 
taşıyan Dioscorea ekstreleri, Hin
distan, Çin ve Güney Amerika' da 
halk arasında çeşitli tümörlere kar
şı yaygın olarak kullanılmaktadır 
(47). 

Analjezik Etkileri : 

Çin halkı tarafından analjezik 
özelliklerinden dolayı kullanılan 
Bupleurum falcatum L. ve Platy
codon grandifloruın DC köklerin
den elde edilen saponozitlerin, de
ney hayvanlarında asetik asitle 
oluşturulan ağrıları inhibe ettigi 
saptanmıştır (30). 

Dianthus superbus var. longi. 

calycinus V{illiams ta bulunan~ ag
likonu gipsogenik asit olan diano
zitler, kuvvetli analjeziktirler. Dia
nozit B, aynı aglikon yapısını taşı

yan ancak daha az sayıda oz içe
ren dianozit A dan daha etkilidir 
(Şekil 5). Diğer taraftan aglikon 
olarak dianik asidi taşıyan ano

zit C ve E de, 29.C da OH grubu

nun bulunması ile etkide önemli. 
ölçüde azalma olmuştur (49). 

R'o 

Dianoıit A: R1:H, R2 :G\u 

Dianoıit B:R1:R2:Glu 

o;mozit C: R1:R2:c;Ju 

Diai-ı.ozit İ!: R1=Glu, R2::GJu6-
1
G!u 

Şekil 5. Dianozitler 

Antihepatotoksik Etkileri : 

Oleanan yapısındaki glisiretinik 
asit ve gipsogenik asit antihepato
toksik maddeler olarak bilinirler. 
Dammaran tipi triterpenik aglikon 
taşıyan ginsenozitlerde de aynı et
ki görülmüştür. Daha az sayıda oz 
taşıyan ginsenozitler, fazla oz taşı
yanlara göre daha etkilidir (50) 

Dianthus superbus var. longi
calycinus Willi<!ms saponozitleri, 
karıbontetraklorür ve galaktozamin' 
in oluşturduğu sitotoksisi teye karşı 
etkilidirler. Diantozitlerden gipso
genik asit glikonunu taşıyanlar da
ha etkili olup, molekülde hidrofilik 
grupların artması ile etki azalmak
tadır (Şekil 5) (49). 

Triterpenik saponozit içeren 
Anemone rivularls Buch. Ham., Çin 
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halkı tarafından hepatit tedavi" 

sinde kullanılmaktadır (51). 

Ülsere Karşı Olan Etkileri : 

Glycyrrhiza glabra L. köklerin
den elde edilen glisirhizin ve glisi
retinik asidin ülseri tedavi edici 
etkisi çeşitli deneylerle gösteril
miştir (1, 24). Saikosaponozitlerin 

ülserdeki koruyucu etkileri, mide" 

lerine dilüe asetik asit enjekte edi
lerek ülser oluşturulan farelerle ya

pılan testler sonunda saptanmıştır 

(30). 

Çin halkı tarafından ülseri te
davi etmek amacı ile kullanılan 
Anemone rivularis Buch. Ham. ve 

Panacis japonici triterpenik sapo
nozit taşırlar (2, 51). 

Yorgunluğu Giderici Etkileıi : 

Çin halkının yorgunluğu gider
mek için kullandıkları PanaX gin
seng C.A. Mayer köklerinden elde 
edilen saponozitler, dinlenmiş ve 
30-60 dakika yüzdürülerek yorul

muş sıçanlara enjekte edildikten 
sonra plazmadaki gJukoz, serbest 
yağ asidi, pirüvik ve laktik asit se

viyeleri, kontrol hayvanları ile kar
şılaştırılmıştır. Ginsenozitlerin din

lenmiş hayvanlarda etkisiz olması
na karşın, yorgun hayvanlarda lak
tik ve pirüvik ~sit miktarında azal

ma, kan şekerinde ise yükselme 
meydana gelmiştir (2, 44, 52, 53). 

Östrojenlk Etkileri : 

Steoridal saponozit taşıyan 

Costus speciosus utenıs stimülanı 

olarak bilinmektedir. Vajina ve ute
rusta stilbesterona benzer şekilde 
proliferatif değişmeler yapmakta, 
ancak gebe deney hayvanlarında 

abortife sebep olmaktadır. Gleditsc
hla horrida1 da bulunan triterpenik 

saponozitte de aynı etki görülmüş

tür (15). 
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Halk arasında uterus stimülanı 

olarak kullanılan Akebia quinata 

DC ve Opilia celtidifolia'nın sapo

nozitleri, gebe olmayan uterusu 

stimüle ettiği halde, gebe uterusa 

etkimemektedir (2, 42). 

Diğer Etkileri : 

Bazı saponozitler halk arasın" 

da insektisit olarak kullanılmak

tadır. Phytolacca türlerinde bulu

nan saponozitler insektisit ve mol" 

lusit etkilidirler. Bazı steroidal ve 

tritcrpenik saponozitlerin ise Re" 

tuciliterms flaviceps üzerine ter

misit etkisi çeşitli deneylerle sap" 

lanmıştır (54). 

Halk arasında Bupleurum ve 

Platycodon kökleri antipiretik, 

Guaiacum officinale L. kabukları, 

diyaforetik amaçla kullanılmak" 

tadır (55). 

Triterpenik saponozitleri içe

ren Dianthus, Cyclanıen, Guaiacum, 

Aesculus ve Akebia türlerinden, yıl" 

lardan beri bilinen diüretik özelik

lerinden dolayı halk ilacı olarak 

yararlanılmaktadır (2, 25, 49, 55). 

Polygala, Bupleurum, Platyco" 

don türleri antitüssif ve ekspekto" 

ran olarak bilinmektedir. Aynı 

amaçla kullanılan Glycyrrhiza eks" 

treleri öksürük şurup ve pastilleri" 

nin bileşimine girmektedir (2, 24, 

30). 

Colubıina asiatica Brongen da 

bulunan dammaran tipi aglikon 

yapısındaki saponozitleri içeren 

Zizyphus jujuba Mill. bitkisinin to

humları halk arasında uykusuzlu" 



ğa karşı kullanılmaktadır (56). 

Polygala tenuifolia Willd., Polygala 

senega L. saponozitleri de scdatif 

olarak bilinmektedir (2). 

Poterium spinosum L. kökle

rinden elde edilen triterpenik SU· 

ponozitin hipoglisemiyan etkili ol

duğu saptanmıştır. GJycyrrhiza glab· 

ra L. dan elde edilen glisirctinii~ 

asitte de aynı etki bulunn1aktadır 

(57). 

Hormon Yan Sentezinde 

Kullanılışlan : 

Steroidal saponozitleri olJ.ukça 

yüksek miktarda içeren Agave, Di

oscorea, Yucca gibi bitkiler, özcl

lilde Meksika'da yıllardan beri hor

mon yarı sentezinde başlangıç 

maddesi elde edilmek üzere kulla

nılmaktadır. Kaynak olabilec~k 

bitkilerin çeşitli türlerindeki sapo

nozitlerin cinsi, miktarı ve bitkinin 

yaşına göre durumları araştırılmış 

ve saponoziti en fazla mil~tarda ta

şıyan türler kültüre alınmıştır. 

Meksika'da Dioscorea türlerin

den bu amaçla elde edilen sapoge

noller, oral kontraseptiflerin ~Yo 70-
75 ini oluşturmaktadır. Hormon 

başlangıç maddesi olarak daha çok 
Dioscorea'dan Diosgenol, Agave'dan 

Hekogenol, Yucca'dan Tigogenol el

de edilmiştir(24). 
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