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Ecballium elaterium (L.) A. Rich. Bitkisinin Biyolojik 
Aktivitesi ve Geleneksel Kullanıını 

Özet: Ecballium elaterium (Cucurbitaceae) bitkisi, çok eski za
nuuılardan beri Akdeniz ülkelerinde halk arasında özellikle si
nüzit, hepatit ve ro1natiz1nal hastalıklar olnıak üzere, çe}çftli 
hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Aynca bitkinin si
totoksik, antitümöral, antienflamatuvar, antihepatotoksik, piir
gat{f, kardiyovasküler, analjezik ve antipiretik gibi çeşitli bi
yolojik aktiviteleri bulunınaktadır. Bu derlemede, E. elaterium 
bitkisinin .geleneksel kullanımı ve biyolojik aktivitesi hakkında 
geniş bilgi verilecektir. 
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Ecballium elaterium (L.) A. Rich. (Cucurbitaceae) 

Türkiye' de oldukça yaygın olarak yetişen sarı çiçekli, 

tüylü, çok yıllık otsu ve sürünücü bir Akdeniz bit

kisidir!. 

Ecballium, Ekballein denen Yunanca bir kelimeden 

türemiştir. Ekballein, dışarı atmak, fırlatmak an

lamındadır. Elaterium ise Yunanca itmek anlamına 

gelir ve meyve suyundan hazırlanan droğa bu ad ve

rilmektedir2. Bu adın, meyvaların olgunlukta iç ba

sınç etkisiyle tohumlarını fışkırtmasından ileri gel

diği sanılmaktadır. Bu nedenle halk arasında bitkiye 

eşek hıyarı, acıdülek, yabanihıyar, acıkavun gibi çe-

Bio/ogica/ ActWifies and Tradilional Usage o/Ecballium 
elaterium (L) A. Rick 

Summmy : Ecballiuın elateriıan (Cucurbitaceae) has been used 
far years in folk medicine in Mediterranean countries for various 
therapeutic treatmi!nts, especially sinusitis, hepatitis and rheımwtic 
cotiditions. It alsa has been,repoı1ed to have various biological ac
tivities including cytotoxic, antitımıor, antünfianunato1}', anti
hepatotoxic, purgative, cardiovascular, analgesic and antipyretic 
activities. Biological activities are due ta the cucurbitacin content 
of the planı. In this review, exclu~ive infonnation will be presented 
about traditional ıtsage and biological activities of E. elaterium. 
Key Worfil: Ecballium elateriuın. Cucurbitacins, Biological 

activity, Cucurbitaceae 

şitli isimlerin yanısıra cırtatan, cırtlatan, cırtlağan, ci

ritatan gibi isimler de verilmektedir3.4. 

Ecballium cinsinin sadece 2 türü vardır. Bunlar E. ela

terium (L.) A. Richl ve E. linneanum Kurz.'dur. E. lin

neanum, Hindistan'da "Udajeti" olarak bilinen ve 

kökleri sarılık ile menorajide kullanılan bir bitkidir-0. 

Ülkemizde sadece E. elaterium türü yetişmektedir ve 

bu bitki uzıın yıllardır çeşitli hastalıkların tedavisinde 

kullanılmıştır. 

E. elaterium bitkisinin içerdiği maddeler başta ku

kurbitasinler olmak üzere, steroller, fenolik bileşikler, 

amino asitler, yağ asitleri, flavonoitler, alkaloitler, re

çine, nişasta ve madensel maddelerdir6·8. 

Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, 06330, Etiler/ANKARA 
0 Yazışına Adresi 
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l. GELENEKSEL KULLANIMI: 

E. elateriıım, antik çağlardan beri kuvvetli pürgatif 

olarak kullanılmışhr9. Dioscorides; meyva suyundan 

çöktürülüp, toz edilip, süt ile karıştmlmış Ela

terium\ın, sinüzitte burun temizlenmesinde ve uzun 

süreli baş ağrılarım dindirmede kullanılabileceğini 

bildirıniştirrn Elaterium, 1947 yılına kadar İngiliz 

Farmakopesinde kayıtlı kalmış bir drogtur. Buna 

göre drog, kuvvetli pürgatif etki göstermekte ve 

hazım zorluğunda kullanılmaktadırll(BP)*. 

Bitki halk arasında sinüzit, romatizma, konstipasyon 
ve hepatit tedavisinde kullanılmaktadu3,6,12,13. Mey

valardan elde edilen sıvının özellikle Anadolu' da 

halk arasında yaygın olarak sinüzit tedavisinde kul

lanıldığı bildirilmektedir3,6,12-15. Meyva suyunda 

doza bağınılı olarak artan bir antienflamatuvar ak

tivite tespit edilmiş ve bu etkiyi oluşturan maddenin 

kukurbitasin B olduğu anlaşılmıştır14-15. Anadolu'da 

taze olarak apse ve ağrılı yerlerde kullanıldığı bi

linmektedir. Kökleri, Radix Mandragorae adı alhnda 

ağrı dindirici olarak satılmaktadrr. Köklerinden ha

zırlanan lapa ve merhemler ise haricen tümörlere ve 

ekzama gibi kronik cilt hastalıklarına karşı kul

lamlmaktadır3,16. 

E. elateriıım'un Anadolu dışında da benzer kul

lanımları vardır. Örneğin; Yunanistan'da, halk ara

sında konstipasyon, romatizma ve tümör tedavisinde 

kullanılmaktadır. Girit' in bazı bölgelerinde burun as

pirasyonuyla sinüzit tedavisinde kullanımı vardrr17. 

Ecballiıım'un kökleri Mısır'daki eczanelerde kuvvetli 

pürgatif, emetik ve yara iyileştirici olarak sa

tılmaktadır18. Meyva suyu, Ürdün ve Lübnanda sa

rılık tedavisinde19, Hindistanda ise halk arasında 

sıtına ve kuduz tedavisinde kullanılmakta ve nar

kotik etkisi bilinınektedir5. 

* BP (British Pharmaceutical Codex): İngiliz Farmakopesi 
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il. BİYOLOJİK AKTİVİT.ESİ: 

1-) Sitotoksik ve Antitümör Aktivite 

Ecballiıım elaterium'un 1952 yılından beri antitümör 

etkisi, bilinmektedir20. Araştırıcılar, farelerde yapmış 

oldukları deneylerde bitki ekstresinin aktif olduğunu 

tespit etınişlerdir21 . Bitkide kukurbitasinB, E, D, !, G, 

H, L, R ile çeşitli kukurbitasin türevleri izole edil

miştir. Kukurbitasin E (a-Elaterin)'den türetilen ela

teridin ile kukurbitasin D (elaterisin A) ve ku

kurbitasin 1 (elaterisin B)'nin aktivitesi, 1958 yılında 

bulunınuştur22. 

Kukurbitasin B, D, Eve J'nın He La insan karsinoması 

hücre kültürü (HeLa) ve insan nasofarinks kanseri 

hücre kültürüne (KB) karşı kuvvetli sitotoksik ak

tivitesi bulunınaktadır. Özellikle kukurbitasin B'nin 

farelerde Ehrlich ascites karsinoması (Lettre) ve 280 

s.arkomasına (S-280) karşı kuvvetli antitümör ak

tivitesi saptanmıştır23-25 . Gitter ve arkadaşlarının 

yaptığı çalışmada ise kukurbitasin D, 1 ve E'nin Ehr

lich ascites karsinomasına karşı aktif olduğu tespit 

edilmişfu26-27. Kukurbitasin D'nin kronik lenfositik 

lösemi ve lenfosarkonılu hastaların lenfositlerinde, 

sağlıklı insan hücrelerine göre daha büyük morfolojik 
değişikliklere yol açtığı tespit edilmiştir25,26,28-3D. 

Sarkoma 37 (S-37) üzerindeki etkileri incelendiğinde, 

subkutan uygulanan kukurbitasin E'nin nontoksik ol

duğu ve buna bağlı olarak o ölçüde düşük aktivite 

gösterdiği belirtilıniştir. Kukurbitasin B'nin subkutan 

uygulanmasında ise yüksek aktivite gözlenıniş ve 

toksisitesinin fazla olduğu saptanınıştır. İnt

raperitoneal uygulamada kukurbitasin E'nin ak

tivitesi yüksek olarak bulunmuştur ancak yine de her 

iki uygulamada da aktivitesi en yüksek olan, ku

kurbitasin B olarak tespit edilmiştir21. 

Bunun yanında birçok kukurbitasin heterozitinin de 
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sitotoksik aktiviteleri saptarnnıştır20,29. İnsanda mey

dana gelen nazofarenks kanserinde kukurbitasin B 

ve E'nin sitotoksik etkileri belirtilnUştir25,31. 

e-) C-25'de asetat grubu olmalıdır (Kukurbitasin B, 

E ... vb). 

E. elaterium'un kurutulup toz edilmiş meyva su-

Kukurbitasinlerin sitotoksik etki mekanizması, nük- yunun, AFB1 (aflatoksin B1)'in mutajenik ve ·kar-

leik asitlerdeki timidinin bloke edilmesiyle ger- sinojenik etkisini baskıladığı ve bu etkinlı'"l bitkinin 

çekleşmektedir. Bu durum, Whitehause ve Doskotch antitümör aktivitesinden kaynaklandığı tespit edil; 

tarafından, lenfositlerin kukurbitasin B, D ve di- nıiştir33. :J_ 

hidrokukurbitasin B ile inkübe edilmesi yoluyla gös-

terilmişfü3D. Kukurbitasinlerin, radyoterapi ile kom

bine edildiğinde etkileri artmaktadır. 

Kukurbitasinlerin tedavide kullanımı etkili doz

larının, toksik dozlara yakın olmasından dolayı sı

nırlıdır32. 

Şekil l'de kukurbitasinlerin genel formülü (ku

kurbitan halkası) gösterilmiştir. Kukurbitasinlerin, 

KB ve HeLa hücrelerindeki maksimum sitotoksisitesi 

ile yapı aktivite arasındaki ilişki karşılaşhrılmıştır. 

Buna göre gereken şartlar aşağıda gösterilmiştir32 .. 

H 12 
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Şekil 1. Kukurbitasinlerin genel formülü 

a-) A halkasında diosfenol (Kukurbitasin !, E, 

L.. ... vb) veya 2-0H, 3-keto grubunun varlığı (Ku

kurbitasin B, D, A. ... vb) gereklidir. 

b-) C-16cx serbest OH grubu içermelidir (Ku

kurbitasin B, D, I, E, L, R. .. vb). 

c-) C-20cx serbest OH grubu içermelidir (Ku

kurbitasin B, D, !, E, L, R. .. vb). 

1997 yılında yapılan bir çalışmada, E. elaterium 'un 

toprak üstü kısımlarından 2 sterol, 2 kukurbitasin ve 

4 çeşit yağ asili izole edilmiş ve bunların bronşiyal 

karsinomalarda, KB ve insan bronşiyal epidermoid 

kanseri (NSCLC-N6) hücrelerine karşı sitotoksik et

kileri incelenmiştir. Bitkideki yağ asitleri en yüksek 

antiproliferatif etkiyi gösterirken, steroller inaktif çık

mıştır34. 

E. elateıium'dan elde edilen fraksiyonların interlökin-

1 (IL-la, IL-1~) ve tümör nekroz faktörü (TNF-cx) bi

yosentezindeki inhibitör etkileri incelenmiş ancak 

hekzan fraksiyonu hariç inhibitör etkileri oldukça 

düşük bulurnnuştür. Hekzan fraksiyonun aktivitesi 

için ise yüksek konsantrasyon gerektiği sap

tarnnıştir35. 

2-) Antienflamatuvar ve Antiflojistik Aktivite 

Bilindiği gibi bitkinin meyvalarından elde edilen sıvı, 

halk arasında buruna çekilmek suretiyle sinüzitte 

kullanılınaktadır. Ancak sıvının irritan karekteri 

sorun oluştünnuştür. Bunun için Sezik ve arkadaşları 

tarafından yapılan klinik çalışmalarda sıvının uygun 

dilüsyon ve dozlarda aerasyon azalması, baş ağrısı, 

postnazal akınlı ve burun hkarnnası gibi sinüzit be

lirtilerine karşı etkili olduğu ortaya çıkrnıştır14-15. 

Buna karşılık meyvalardan elde edilen sıvının mu

koza kalınlaşmasına ve kist üzerinde hiçbir etkisine 
d-) C-22 ile C-24 arasında cx, ~ - doymamış keton ya- rastlanmamışhr. Bu çalışmada, sinüzit teşhisi konan 

pısı olmalıdır (Kukurbitasin B, D, l, E ... vb). hastaların aerasyon azalınası %71.43 oranında iyi-

. i~Ş'me~ine karşın14,15, Cingi ve arkadaşlarının yaptığı 
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benzer çalışmalarda % 50 oranında bir iyileşme tespit 
edilmiştir12. 

E. elaterium'da antienflamatuvar etkiyi oluşturan 

madde kukurbitasin B olarak tespit edilmiştir. Fareye 
oral uygulandıktan sonra vasküler permeabilitenin 
inhibisyonu WHITILE metodu ile araşhrılmış ve 200 
mg/kg dozda %70 inhibisyon gözlenrnişfu36. 

Yeşilada ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada ise 
farede serotonin, bradikinin ve asetik asit ile in
düklenmiş ödem üzerinde E. elaterium meyva su
yunun ve kukurbitasin B'nin doza bağımlı olarak artan 
antienflamatuvar etkisi bıılunnıuştur14,37-38. 400 mg/ 

kg dozda en yüksek inhibisyon görülmesine rağmen fa
reler için bu doz çok toksiktir. 200 mg/kg dozda ise 
yüksek antienflamatuvar aktivite tespit edilmesine kar
şın toksik etki tespit edilmemiştir37. ED50 değerleri 
meyva suyu ve kukurbitasin B için (12.dk.da) sırasıyla 
88.0 ve 3.9 mg/kg olarak tespit edilmiştir38. 

3-) Analjezik ve Antipiretik Aktivite 

E elaterium'dan analjezik karakterde çeşitli maddeler 
izole edilmiştir39 . Bitkinin taze meyva suyu ve Ela
terium çeşitli enflamasyonların tedavisinde kul
lanılmaktadır. Agil ve arkadaşları tarafından yapılan ça
lışmada, Elaterium'un çeşitli hayvan modelleri üzeıinde 
analjezik ve antipiretik aktivitesi incelenmiştir. Sıçan 
kullarnlarak yapılan sıcak tepsi testinde, standart olarak 
kullanılan aspirin ve Elaterium analjezik aktivite gös
termemiştir. Buna karşılık farelerde asetik asitle iri
düklenmiş olan enflamasyonlarda aspirine ·göre daha 

4-) Hepatoprotektif Aktivite 

Kukurbitasinler ve özellikle kukurbitasin B, he
patoprotektif ve hepatotoksik etkilerinden dolayı 

uzun süredir karaciğer rahatsızlıklarında ·kul
lanılmaktadır. Kukurbitasinlerin sıçanlarda hepatit 
ve sirozu önleyici ve kapiller geçirgenliği arttırıcı et
kisi bulurunuştur41. 

Ecballium nıeyva suyunun; erkek sıçanlarda, serum 
bilirubin konsantrasyonu üzerindeki etkisi in
celeruniş ve bunun için ana safra yolu cerrahi olarak 
bağlanıp sarılığa yol açılmışhr. Bağlanmadan 2 gün 
sonra intravenöz 0.05 mi meyva suyu uy
gulanmasıyla 24 saat içinde meyva suyu verilmeyen 
sıçanlara göre serum bilirubin konsantrasyonunda % 

54 azalma gözlenmiştir. 0.1 ml'lik uygulamada ise 2, 4 
ve 24 saat sonra daha belirgin bir azalma (sırasıyla% 
64, % 52 ve % 58) saptanmışhr. 0.1 mi meyva suyu 
intranazal uygulandığında, bilirubin konsantrasyonu 
3., 4. ve 5. günlerde tedavi edilmeyenlere göre % 38-
47. azalınıştır. Sonuçta meyva suyunun doza bağımlı 
olarak serum bilirubin konsantrasyonunda belirgin 
bir azalmaya yol açtığı tespit edilmiştir19. 

1999 yılında Agil tarafından yapılan bir çalışmada,· 
Elaterium ve kukurbitasin B'nin CC14 ile indüklenmiş 
hepatotoksisiteye karşı koruyucu ve tedavi edici et
kileri bulunmuştur. Elaterium'un hepatoprotektif ve 
hepatoküratif etkisinin kukurbitasin B'nin an
tienflarnatuvar aktivitesinden dolayı olabileceği ileri 
süıiilrnüştür42. 

yüksek bir aktivite saptanmışhr. Elateıium'un özellikle 5-) Kardiyovasküler Etki 
11.90 mg/kg dozu, aspirinin 200 mg/kg dozundan 
daha yüksek bir analjezik aktivite göstermiştir40. İzole tavşan kalbinde bitkinin meyva suyunun etkisi in-

Ayrıca bu çalışmada, doza bağımlı olarak artan bir 
antipiretik aktivite belirlenmiştir. Erkek Wistar Al
bino sıçanlarda 11.90 mg/kg dozda uygulandıktan 4 
saat sonra vücut sıcaklığı l.3°C azalmış ve % 35'lik 
bir antipiretik aktivite tespit edilmiştir. Buda as
pirinin 200 mg/kg dozuna eşdeğerdir40_ 
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celenmiş ve düşük konsantrasyonlarda bazı maddelerin 
pozitif inotrop etki ve koroner vazodilatasyon oluş

turduğu gözlenmiştir. Buna karşılık yüksek kon
santrasyonlarda diğer bazı maddeler negatif inotrop 
etki, kalp hızında azalma ve vazokonstriksiyona neden 
olmuştur. Sol ventriküler basına üzerinde meyva su
yunun hem pozitif hem de negatif inotrop etki gös-
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terci.iği, bunun da konsantrasyona bağlı olarak değiştiği 

tespit edilmiştir. Kalp hızı üzerinde ise sadece yüksek 

konsantrasyonda etkili olduğu saptaruruşhr43. 

Kukurbitasin D, kapiller permeabilite üzerinde kuv

vetli bir arhş sonucu hipovolemi ve arteriyal basınçta 

azalmaya yol açar. Bunu bağlı olarak bradikardi ve 

negatif inotrop etki tespit edilmiştir25. 

Elaterium'un balık ve kurbağa kalbinde inhibisyona 

ve bu etkinin de vagal stimülasyona yol açtiğı göz

lenrniştir12. 

6-) Gastrointestinal Etki 

E. elaterium'un meyvası pürgatif etkisinden dolayı 

halk arasında uzun yıllardır kullanılmaktadır. Ku

kurbitasin E ve Elaterium kuvvetli pürgatif etkiye· sa

hiptir. Buna karşılık pürgatif etkinin mekanizması bi

linmemektedir. Kukurbitasin D'nin in vivo intestinal 

hareketleri arttirdığı ancak izole bağırsakta etkili ol

madığı tespit edilmiştir. Kukurbitasinler, genel ola

rak kuvvetli acı tatlarından dolayı midedeki sek

resyonu stimüle ederek, stomaşik etki 

göstermektedir25. 

7-) Diğer Etkiler 

E. elaterium'un etanollü ekstresinin Bacillus subtilis 

ve Sacclıaromyces pastorianus'un gelişimini inhibe 

ederek antimikrobiyal aktivite gösterdiği ortaya çık

ımşhr44. Bitki ekstresi ile kukurbitasin I ve D'nin, lak

kaz enziminin oluşumunu inhibe ettiği tespit edil

miştir. Bu durum funguslar üzerinde zararlı bir etki 

oluşturmaktadır45. Cucumis sativus bitkisine Botrytis 

cinerea aşılanmadan önce E. elaterium'un ekstresi ve 

kukurbitasin I uygulandığında, dokudaki en

feksiyonun engellendiği ve koruyucu bir etki oluş

tuğu gözlenmiştir. Bu etki, E. elaterium ekstresinin 

ve kukurbitasin I'nın, lakkazın mRNA kodlamasını 

engellemesinden kayı1aklanmaktadır. Ecballıum eks

tresinin, saf kukurbitasin !'dan ve kukurbitasin ka

rışımının da tek maddeden daha fazla aktif olduğu 

ileri sürülmüştür46•47. 

E. elaterium tohumlarından kuvvetli tripsin in

hibitörü olan bir mikroprotein izole edilmiştir. Bu 

mikroprotein EETI II olarak adlandırılmış ve yüksek 

proteaz inhibitör aktivitesi saptanıruştır48. 

Ecballium'un Salmonella typhimurium ve COMET 

metoduyla insan lenfositlerindeki etkisi incelenmiş ve 

COMET metoduyla bitkinin genotoksik potansiyeli 

tespit edilmiştir49. Ayrıca bitkinin kök ve yaprak eks

tresi cilt üzerinde koruyucu etki yaptiğı için, mantar 

enfeksiyonlarının teda".isinde ve kelliği önlemede 

kullarulnuştir12. 

E. elaterium ve kukurbitasin R'nin dişi farelerde an

tifertil etkisi saptanıruştirso. Kukurbitasinler arasında 

kukurbitasin D'nin santral sinir sisteıni üzerinde dep

resif etkisi tarumlanınış ve faredeki sodyunl pen

tobarbitalin hipnotik etkisini arthrdığı saptanmışhr51. 

Kukurbitasin B'nin ise yüksek antigibberelinik ak

tivitesi tespit edilmiştir. Antigibberilinik aktivitesi tek 

başına zayıf bir inhibitör etki şeklindeyken, GA3 ile 

kombine verildiğinde belirgin bir aktivite tespit edil

miş ve Kukurbitasin B'nin konsantrasyonu arttikça ak

tivitenin de arthğı gözlenrniştir52. 

Tablo 1 E.elaterium'da bulunan çeşitli ku

kurbitasinlerin biyolojik aktiviteleri 

Kukurbitasinler Biyolojik Aktiviteleri 
Kukurbitasin B Antienflamatuvar12,14,15,25,36, 

Sitotoksik-Antitümör21,23-25,3l,3Z,53.54, 

Hepatoproteklif41·42, 
AntigibbereJinik25.S2, Böcek çekici55 

Kukurbitasin E Sitotoksik-Antitümör21,23-27,31, 

Pürgatif25, Hepatoprotektif25.41, 

Antihelmentik56, İnsektisit25 

Kukurbitasin D Sitotoksik-Antitümör22-3D, Kar-
diyovasküler25,Sl, Hipnotik25,51, 

Antimikrobiyal25.45 

Kukurbitasin I Sitotoksik-Antitümör22-27, An-

timikrobiyal25.45, 

Böcek uzaklaştirıcı25 

Kukurbitasin L Sitotoksik-Antitümör23,24, 

Antihelmentik56 

Kukurbitasin R AntifertiJSO 
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III. TOKSİSİfE 

E. elateriwn'un tüm kısımları ve özellikle meyvası 
çok toksiktiL Yüksek dozlarda alındığında şiddetli 
kusma, diyare, nörotoksisite, ani.iri, 1irenıi, bazı du
rumlarda hemoroit ile kalp ve solunum yetinezliğine 
yol açmaktadır. Çok akut durumlarda solunum fel
cinden dolayı ölüm olasıdır. Dahilen yüksek mik
tarlarda alındığında, özellikle kalın bağırsağı tahriş 
eder ve bunun sonucunda kanlı ishale neden olur. 
Ecballium'un suyu deride initasyon, enflamasyon ve 
ödeme yol açabilir9·57. 

E. elaterium'un meyva suyunun toksisitesi in vitro ve 
in vivo sistemler kullanılarak araştmlınıştır. Buna 
göre, erkek Sprague Dawley albino sıçanlarda, int
ravenöz enjeksiyon ile LD50 değeri 2.5 mg/kg vücut 
ağırlığı olarak tespit edilıniştir. Meyva suyu, kırınızı 
kan hücrelerinin aglutinasyonuna yol açmıştır. Bu 
etki, türlere göre değişmektedir. Örneğin tavşanların 
kırmızı kan hücreleri en fazla etkilenmesine karşın, 
koyunlarda en az duyarlılık gözlenmiştir. Meyva su
yunun 0.5 mg/ml'ye eşit yada daha fazla .kon
santrasyonlarda insan plazma koagülasyonunu art
hrınasına rağmen, protrombin zamanını geciktirdiği 
tespit edilıniştir. Isı uygulaması ile, meyva.suyunun 
sıçanlarda ve Balb / c fareleri üzerinde, deride nekroz 
oluşturucu etkisinin arttiğı saptanınışhr58. 

Bitkinin ana bileşeni olan kukurbitasinler bilinen en 
toksik triterpenoitlerdir59. Kukurbitasin E, kuvvetli 
gıda zehiıi olarak bilinmektedir60. Kukurbitasin D ise 
yüksek dozda ve uzun süreli kullanımda kardiyak so
lunum azalınası ve ölüme neden olınaktadırl2. 

Kukurbitasinler fareye intraperitoneal uy
gulandığında 10 mg/kg dozda toksik olduğu sap
tanınıştir. Hayvanlarda solunumda değişikliğe yol 
açmış ve ölüm 12 ile 24 saat içerisinde ger
çekleşmiştir. Otopsi sonucunda bağırsak ve böb
reklerde konjestiyon ve akciğerlerde ödem tespit 
edilıniştir59. 
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Sisteınik toksisite özellikle meyvadaki alkaloit, reçine ve 
kukurbitasin heterozitlerinden kaynaklanmaktadırl7. 

Bitkinin suyu son derece toksik olan steroitleri de içer
mektedir9. 

SONUÇ 

Ecballiwn elateriwn (L.) A. Rich., Türkiye'de ve Ak
deniz ülkelerinde sıkça rastlanan bir bitkidir!. Halk 
arasında başta sinüzit olınak üzere romatizma, he
patit ve konstipasyon tedavisinde kul
lanilınaktadır3·6·12-B Sinüzit tedavisinde kullarunu 
göz önüne alınarak yapılrruş olan çalışmalarda 

meyva suyunda doza bağımlı olarak artan bir an
tienflamatuvar aktivite tespit edilmiş ve bu etkiyi 
oluşturan maddenin kukurbitasin B olduğu an
laşılmıştır12-13,37-38. 

E. elateriwn'un aktif maddelerinin ve Elaterium'un 
antienflamatuvar 12,14-15,25,36-38, analjezik-
antipiretik39A0, antitümöral-sitotoksik20-35, he
patoprotektif19,4D,42, kardiyoaktif12,25,43, pürgatif25, 

antimikrobiyal44 gibi çeşitli aktiviteleri tespit edil
miştir. 

Genel olarak bakıldığında majör madde grubu olan 
tetrasiklik triterpenoit yapıdaki kukurbitasinler, bit
kinin biyolojik aktivitelerinden sorumlu ana madde 
grubudur. Tablo l'de bitkide . bulunan ku
kurbitasinlerin gösterdikleri önemli biyolojik ak
tiviteler sıralanımştır. Bunların arasında kukurbitasin 
B, antienflamatuvar ve hepatoprotektif etkilerinden 
dolayı göze çarpmaktadır. 

Biyolojik aktivite çalışmalarında ve klinik ça
lışmalarda denenecek madde miktarının fazla alınası 
gerekınektedir. Buna bağlı olarak kukurbitasin B'yi 
fazla miktarda elde etinek amacıyla E. elaterium'da 
doku kültürü çalışması yapılınıştır ve gövde eks
plantlarından elde edilen kalluslarda meyva su
yundaki miktara yakın kukurbitasin B tespit edil
mişfü61,62. 
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E. elateriıun ekstrelerinin toksisitenin fazla olınası ne

deniyle, içerdiği etken maddelerin yüksek mik

tarlarda elde edilip ilaç haline getirilmesi bundan 

somaki çalışmalarda hedef olarak alınmalıdır. 
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