
ÇEVRE BAHÇE Ç‹ÇEK DERG‹S‹   SAYI: 16   MART-N‹SAN 2008   F‹YATI: 3 YTL

Katran A¤ac›

Ars›z Otlar

NGBB
So¤anl› Bitkiler Koleksiyonu

‹lkbaharda
Bahçe ve Bitkilerimiz

Mavi Y›ld›z

“Türkiye Floras›n› Koruma Çal›flmalar›”
Hedef 8

Sümbülfiili Topraklar›nda...

Devedikeni



ba¤bahçe 16 (Mart-Nisan 2008) 23

klinik deneylerle ispatlanm›flt›r.
Alman E Komisyonu, silimarin’in
köygöçüren (Amanita phalloides)
mantar› (amanitin ve falloidin)
zehirlenmeleri, lantanitler, karbon-
tetraklorür, galaktozamin, tiyoase-
tamit ve so¤ukkanl› sürüngenlerin
hepatotoksik virüsü olan FV3’ün
neden oldu¤u, deneysel karaci¤er
harabiyeti modellerinde, antagonist
olarak etki etti¤ini kabul etmifltir.
E Komisyonu’na göre, terkibinde
%70-80 silimarin içeren ekstreler,

toksik karaci¤er harabiyetinde
endikedir; ayr›ca kronik hepatit  ve
karaci¤er sirozunda yard›mc› tedavide
kullan›labilece¤i kabul edilmifltir.
Silimarin, diyalize olabildi¤inden,
diyaliz hastalar›nda sadece diyalizler
aras› devrede verilmelidir.

Silimarin’in etki mekanizmas› flöy-
ledir; karaci¤er hücrelerinde (Hepa-
tozitler), d›fl zarlar›n yap›s›n› de¤ifltirir
ve karaci¤er toksininin hücre içine
girmesini engeller. Ribozomlardaki
protein sentezini art›r›r; karaci¤erin

yenilenme (rejenerasyon) kabiliyetini
ve yeni hücrelerin yap›m›n› h›zland›-
r›r. Ayr›ca, antioksidan etkisi de var-
d›r. Devedikeni preparatlar› ve silima-
rinin, hafif müshil etkisi hariç, her-
hangi bir yan etkisi ve di¤er ilaçlarla
etkileflimi yoktur. Hamile ve lohusala-
r›n kullanmas› sak›ncal› de¤ildir. Sili-
marin, günde 12-15 gram toz edilmifl
tohum çay ya da baflka preparatlar
halinde al›nabilir; günlük doz, 200
ila 400 mg’d›r. Karaci¤er rahats›zl›k-
lar› için, %70-80 silimarin içeren kuru
ekstre (70:1 a/a), günde 600 mg al›-
n›r. Sudaki çözünürlü¤ü az oldu¤un-
dan, karaci¤er rahats›zl›klar› için, çay›
yerine ekstresinin kullan›lmas› daha
uygundur. Silimarin içeren preparat-
lar, ilaç firmalar›nca pazarlan›r.

Ülkemizde yetmifl y›l önce ruhsat
alan “Lityazol Cemil” isimli ilaç,
böbrek tafl› düflürücü etkisi nedeniyle
uzun y›llar üretilmifltir. ‹lac›n
kutusunda ve prospektüsünde,
devedikeni (Carduus marianus) kök
kabuklar›ndan elde edildi¤i yazma-
s›na ra¤men; daha sonra yap›lan
çal›flmalarda, kullan›lan bitkinin
flevketibostan (Scolymus hispanicus L.)
oldu¤u anlafl›lm›flt›r.

K. Hüsnü Can Bafler
Prof Dr; Anadolu Üni. Eczac›l›k Fak.

Foto¤raflar: Adil Güner

Bu yaz›da belirtilen ifadeler, sadece bilgilendirme amaçl›
olup tavsiye niteli¤i tafl›maz. Hastal›kta, tedavinin mutlaka
doktor kontrolünde yap›lmas› gerekti¤i unutulmamal›d›r.
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Devedikeninin meyveleri ile kök
ve yapraklar›, Fransa’da sar›l›k, safra
tafl›, hepatit ve ya¤ bezleri hastal›¤›na
(steatoz) ba¤l› kronik kab›zl›kta
kullan›l›r. Meyvelerinden haz›rlanan
çay ve tentürler, basur ve varis gibi
dolafl›m sistemi rahats›zl›klar› ile
saman nezlesi ve ast›ma karfl› çözüm
olarak önerilir. ‹talya’da meyveleri,
idrar azalmas› (oliguri) ve yüksek
tansiyon için kullan›l›r. Almanya ve
Macaristan’da dekoksiyonlar› ve
tentürleri, safrayolu iltihab›, safratafl›
ve karaci¤er rahats›zl›klar›nda
kullan›l›r. Yunanistan’da, bitkinin
çeflitli k›s›mlar›ndan varis, safratafl›,
onikiparmak ba¤›rsa¤› ülseri, adet
kesilmesi (amenore) ve karaci¤ere
ba¤l› kronik kab›zl›k gibi sorunlarda
yararlan›lmaktad›r.

Türkiye’de bitkinin topraküstü
k›s›mlar›, idrar art›r›c›, atefl düflürücü,
romatizma a¤r›lar›n› azalt›c›, yat›fl-
t›r›c› ve ifltah aç›c› olarak kullan›l›r.
Meyveleri, “devedikeni tohumu”
ad›yla toz haline getirildikten sonra,
bal ile kar›flt›r›larak ya da su ile %5
oran›nda kaynat›larak, karaci¤er
hastal›klar›na karfl› ve safra art›r›c›
olarak önerilir. Bitki, günümüzde
Avrupa’daki hekimler taraf›ndan,
karaci¤erdeki harabiyete ba¤l›
hepatit; alkol ba¤›ml›l›¤› ve siroz;
ilaç, anestezi ve mantar zehirlenmesi
gibi sorunlara karfl›, koruyucu ve
tedavi edici olarak yayg›n flekilde
kullan›lmaktad›r.

Devedikeni tohumunun etken
maddesi, “silimarin” ad› verilen
“flavonolignan” kar›fl›m›d›r.
Silimarin’in “silibinin”, “silidianin”
ve “silikrisin” adl› üç izomeri bulunur.
Silibinin’in de “a” ve “b” isimli iki
izomeri vard›r. “Silibinin a”, silimarin
kompleksinin ana bilefli¤idir. Tohum-
larda, tümü %1,5-2 oran›nda olmak
üzere “flavonolignanlar”; ayr›ca
flavonoitler ile protein (%25-30) ve
sabit ya¤ (%20-30) bulunur. Almanya-
da, %53 oran›nda “linoleik asit”
içeren sabit ya¤ pazarlanmaktad›r.
Silimarinin, karaci¤er koruyucu ve
tedavi edici etken madde oldu¤u,

evedikeni [Silybum marianum 
(L.) Gaertner] bitkisinin, litera-
türde önceki ad› (sinonimi),

“Carduus marianus L.” olarak kay›t-
l›d›r. Papatyagiller (Compositae) famil-
yas›na ba¤l› otsu bir bitkidir. Boyu
1,5 m’ye kadar yükselir. Sert kabuklu
meyveleri, 6-8 mm boyunda, parlak
ve kahverengidir; uç k›sm›nda 15 mm
uzunlu¤unda, beyaz renkli, ipeksi tüy
demeti tafl›r.

Baz› ülkelerde, bitkinin kökü ile
dikenleri ay›klanm›fl haldeki yap-
ra¤›n›n yendi¤ine dair bilgiler vard›r.
Tohumlar›n›n, kavrulduktan sonra
kahve gibi tüketildi¤i de bilinmek-
tedir. Ülkemizde, kabu¤u soyulduk-
tan sonra gövdesi yenir. MS 1. yüzy›lda
Anadolu’da yaflam›fl olan Hekim
Dioscorides, bitkinin köklerini
kusturucu olarak önermifl; yaprak-
lar›n› hafllayarak haz›rlad›¤›
dekoksiyonu, y›lan sokmas›nda
kullanm›flt›r. Muhtemelen, yaprak-
lar›ndaki süt benzeri lekelerin
ça¤r›fl›m›n›n da etkisiyle, tohumlar›
süt ifrazat›n› art›r›c› (galaktagog)
olarak bilinmektedir. Bir inan›fla göre,
‹sa’y› emziren Meryem’in sütü,
devedikeni yapra¤›na damlam›fl ve
bitkideki beyaz lekeler ile damarlar
oluflmufltur. Bu nedenle bitki, baz›
dillerde “Meryem dikeni” olarak
an›l›r.

Ondokuzuncu yüzy›lda yaflam›fl
olan ‹ngiliz Herbalist Culpeper, o
tarihlerde melankoli hastal›klar›
kapsam›nda de¤erlendirilen
karaci¤er ve safra hastal›klar› için
devedikeni önerir. Örne¤in, sar›l›k
tedavisinde, devedikeninin taze kökü
ve tohumlar›n›n hafllama suyu olan
çay›n› kullanm›flt›r. Yirminci yüzy›l›n
bafllar›nda ABD’de faaliyet gösteren
eklektik hekimler, karaci¤er, dalak
ve böbrek t›kanmalar› ile varise karfl›,
devedikeninden haz›rlad›klar› ilaçlar›
önerirler. Günümüzde de tohum-
lar›ndan haz›rlanan sulu-alkollü
ekstreler (tentürler); sar›l›k, safra tafl›,
kar›nzar› iltihab› (peritonit), iç
kanama, bronflit, varis gibi rahats›z-
l›klar›n tedavisinde kullan›lmaktad›r.

Devedikeni
[Silybum marianum (L.) Gaertner]

Bitkinin genifl dikenli
yapraklar› üzerinde, süte
benzeyen iri beyaz lekeler
bulunur; bu nedenle,
‹ngilizce’de “süt dikeni”
anlam›nda “Milk thistle”
olarak adland›r›l›r. K›z›l›ms›-
mor renkli tüpsü çiçekleri, sert
dikenli topuz fleklindeki çiçek
durumunu cazip k›lar. Akdeniz
ikliminin hâkim oldu¤u
yörelerde ve tüm dünyan›n
›l›man yerlerinde yay›l›fl
gösterir. Ülkemizin bat›, kuzey
ve güney bölgelerinde
yayg›nd›r. Avrupa, Kuzey
Amerika ve Güney Amerika’da
tar›m› yap›lmaktad›r.
Avrupa'da, bahçe peyzaj›nda
s›kl›kla kullan›l›r.
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