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1. GİRİŞ 

 

 

 

Karaciğer vücudumuzda deriden sonraki en geniş organlardandır. Fonksiyonları 

açısından değerlendirilirse, beyin ve kalpten sonra üçüncü önemli organımızdır. 

Diyaframın aşağısında sağ kenardadır. Dört lob, beş çatlak içerir. Glisson kapsülü 

denen fibröz membranla sarılıdır. Organizmanın anahtar organı olup çok sayıda 

metabolik olayda rol oynar (Aktay ve ark., 2000). 

 

 

Amino asit metabolizması, safra salgısı, karbonhidrat metabolizması, 

detoksifikasyon, endokrin fonksiyonlar, yağ metabolizması, fagositoz, B vitamini 

aktivasyonu, protein sentezi, depolama gibi görevleri vardır. Bu görevlerle orantılı 

olarak çok sayıda karaciğer ve safra hastalığı görülebilir. Bunlar karaciğer sirozu, 

sarılık, karaciğer yetmezliği, karaciğer kisti, yağlı karaciğer, karaciğer kanseri, safra 

spazmı ve safra kesesi irritasyonu olarak sayılabilir. Bu endikasyonların tedavisinde 

kolagog, koleretik, kolesistokinetik, hepatoprotektif ve antikanserojenik etkili 

ilaçlara gereksinim duyulmaktadır. Aynı zamanda bu hastalıkların tedavisinde halk 

arasında bitkisel ve hayvansal kaynaklı ilaçlar antik zamanlardan beri 

kullanılmaktadır. Günümüzdeki ilerlemelerle birlikte bu ilaçların yararları da 

bilimsel olarak kanıtlanmaktadır (Blumenthal, 2000) . 

 

 

Dünyanın değişik bölgelerinde karaciğer hastalıklarında proflaktik veya  tedavi 

amaçlı olarak yararlı fitokimyasallar içeren Silybum marianum (L.) Gaertner, Cynara 

scolymus L. , Taraxacum officinale  Weber, Angelica archangelica L. gibi bitkiler 

tek başlarına yada kombine olarak kullanılmaktadır. Bu bitkilerden tedavide en çok 

kullanılanı, güvenilir ve etkili olanı Silybum marianum’dur  (Aktay ve ark, 2000) . 
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Bitkisel ilaçlarla tedavi özellikle batıda yaygınlaşmıştır. Araştırmalara göre bu 

ülkelerde yaşayan nüfusun % 20- 65’i düzenli olarak bu ilaçları kullanmaktadır, 

İngiltere’de hastanelerde pratisyen hekimlerin sıkça tercih ettiği bir uygulama haline 

gelmiştir (Singh ve Agarwal, 2005). 

 

 

Gerek genetik gerekse çevresel nedenlerle dünya genelinde karaciğer hastalıkları her 

geçen gün artmaktadır ve dolayısıyla hastalar da bitkisel ilaçlara yönelmektedirler. 

Kanser açısından bir sıralama yapıldığında karaciğer kanseri akciğer, mide ve kolon 

kanserinden sonra dördüncü sıradadır (Singh ve Agarwal, 2005). 

 

 

Hepatit, bir tür karaciğer enfeksiyonudur, enfekte ya da non-enfekte sebepleri 

olabilir. Amerika’da her yıl 500.000-750.000 yeni hasta görülmektedir. Dünya 

genelinde 400-500 milyon insan hepatit B, 170 milyon kişi de hepatit C taşımaktadır. 

Hepatit A bu enfeksiyonun akut halidir, kronikleşmez; vücut salgılarında (örneğin 

feçeste) bulunur, kişisel temaslarla bulaşabilir. Hepatit B kan ve seksüel ilişki 

yoluyla bulaşır. Hepatit C de kan yoluyla ve özellikle intravenöz ilaç kullanımıyla 

bulaşır. Farklı nedenlerle gelişen hepatit D, E ve G formları da vardır (Foster, 1990). 

 

 

Karaciğer hastalıkları Amerika’da dokuzuncu ölüm nedenidir, 65 yaş ve üstünde ise 

dördüncü sıradadır. Her yıl görülen 200.000 ölümden % 80’i alkol, %20’si ise hepatit 

ve toksin nedenlidir. Amerika’da kayıtlı 11 milyon alkolik vardır. Siroz ve alkole 

bağlı oluşan hepatit hastalarının % 60’ı 4-5 yıl içinde ölmektedir (Arteel ve ark., 

2003) . 

 

 

Bazı kimyasallar, ilaçlar, toksinler ve hatta yiyecekler bile karaciğere zarar verebilir. 

Çünkü karaciğer hem sentez hem analiz yolaklarında rol oynamaktadır ve direkt etki 

altındadır (Brown,1996). 
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Sağlıklı bir karaciğer için yağca  fakir diyetler uygulanmalı, sindirim fonksiyonları 

izlenmeli, kolesterol düzeyi düşük tutulmalı, oral kontraseptif ve hormon tedavisi 

azaltılmalı, alkol alımı düzenlenmeli, pestisit, solvan ve yabancı kimyasallardan uzak 

durulmalıdır (Luper, 1998). 

 

 

Silybum marianum’un toprak üstü kısımları ve meyveleri drog olarak 

kullanılmaktadır, ayrıca yaprak ve çiçekleri sebze gibi yenebilir, haşlanıp salatası 

yapılabilir. Tatlı, serinletici, keskin ve lahanaya benzer lezzettedir. Tohumların toz 

edilmiş hali veya sıvı ekstresi kullanılır. Tohumlar yaz sonu toplanır. Bitki dünyada 

Güney-Batı Avrupa, Avustralya, Kuzey Afrika ve Batı Asya’da yetişmektedir. 

Akdeniz ülkeleri ve Rusya’nın güneyinde yaygındır. Kaşmir-Hindistan-Pakistan 

bölgesinde de doğal olarak yetişir. Amerika’da yetişenler Avrupa ve Asya’dakilere 

göre daha verimlidir. Akdeniz ülkelerinde sebze olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de 

ise Batı ve Güney Anadolu’da İzmir, Aydın, Denizli, Mersin, Adana ve Antakya 

yörelerinde ve Marmara bölgesinin sahil kesiminde; yol ve tarla kenarları ile boş 

alanlarda yetişmektedir, bir çit bitkisidir. Türkiye’de kültürü yapılmaktadır, iki 

alttürü bulunmaktadır, bunlar S. marianum ssp. marianum ve S. marianum ssp. 

anatolicium’dur. Özellikle Akdeniz çevresindeki ülkelerde uzun yıllardır karaciğer 

için tonik olarak kullanılmaktadır. Bitkinin tüm kısımları yiyecek olarak 

kullanılabilir, çünkü toksik değildir. Halk arasında toprak üstü kısmı idrar söktürücü, 

ateş düşürücü, romatizma ağrılarında, yatıştırıcı ve iştah açıcı; meyveleri ise, 

karaciğer hastalıklarında ve safra arttırıcı olarak kullanılmaktadır (Baytop, 1999; 

Tanker ve Tanker, 1998) . 

 

 

Primer etkileri siroz, safra taşı, hepatit, sarılık, böbrek problemleri, karaciğer 

hastalıkları ve psöriazistir. Sekonder etkileri ise alkolizm, kemoterapi, kronik 

yorgunluk, aşırı yağlanmanın olumsuz etkilerinde; gaz, göğüste yanma, hazımsızlık, 

obezite, toksinlere maruziyet ve varikoz venler gibi durumlarda ortaya çıkar (Wagner 

ve ark., 1986). 
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1.1. Amaç 

 

 

Bu çalışmanın amacı; dünyada hem tek başına hem de kombine halde birçok 

preparatı bulunan, Komisyon E’ce dispeptik şikayetlerde, toksik karaciğer hasarı, 

siroz ve kronik karaciğer enflamasyonunda tavsiye edilen Silybum marianum’un 

özellikle karaciğer üzerindeki önemli etkilerinin ve fitoterapideki yerinin 

vurgulanmasıdır.    
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

 

Bu çalışmada Silybum marianum bitkisinin tarihçesi, botanik özellikleri, kimyasal 

bileşikleri, etkileri, etki mekanizmaları, yan etkileri, bitkinin preparatları ve bu 

preparatların kullanımı literatür bilgilerine dayanarak incelenmiştir. 

 

 

 

2.1. Botanik özellikler 

 

 

 

2.1.1. Bitkinin Sistematikteki Yeri 

 

 

Bölüm: Spermatophyta  

Altbölüm: Angiospermae 

Sınıf: Dicotyledones  

Takım: Campanulales 

Familya: Asteraceae (Compositae) 

Cins: Silybum L. 

Tür: Silybum marianum L. (Davis, 1982 ) 
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2.1.2. Asteraceae (Compositae) 

 

Çoğu Asteraceae bitkisi otsu formdadır, nadiren de olsa çalı yada ağaç şeklinde de 

görülebilir. Yaprakları oppozit, alternan veya tamamen tabanda toplanmıştır. Çiçek 

durumu büyükçe bir kapitulumdur, tabanında involukrum taşır. Çiçekler erdişi, tek 

eşeyli, aktinomorf veya zigomorftur. Korolla beş petalli, bileşik petalli, tüpsü veya 

dilsidir; stamenler beş adettir. Ovaryum alt durumlu ve iki karpelli, tek ovüllüdür. 

Meyve şekli akendir, çoğu zaman tepesinde papüs veya kaliks artığı taşır (Davis, 

1982). 

 

 

 

2.1.3. Cins ve Tür Özellikleri 

 

 

 

2.1.3.1. Silybum L. cinsi 

 

 

İki yıllık, basit ama genelde dallanmış, bazal yapraklar rozet şeklinde yükselir. 

Yaprakları dikenli, kapitulum tek, homogam ve disk şeklindedir. İnvolukrum diken 

taşır. Çiçekleri pembeden mora kadar değişir. Korolla derin ve eğik 5 lobludur. 

Filamentleri tüylü, monodelf akenleri sıkı, obovat, düz, tepeleri koniktir. Hilum 

bazal, papüsün dış tüyleri skabroz, içtekiler kısa ve kapiler şeklinde beyaz veya bej 

renktedir (Morazzoni ve Bombardelli, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 



 7

2.1.3.2. Silybum marianum (L.) Gaertner (Carduus marianus L.) 

 

 

Gövdesi köşeli, seyrek tüylü, 1-2 yıllık 40-150 cm’e kadar uzanan otsu bir bitkidir. 

Bitkiler hayat döngülerini erken filizlenip yeterince büyürlerse bir yılda tamamlar. 

Kış ve bahar fideleri iki yıllıktır. Filizlenme sonbahar ve ilkbaharda meydana gelir. 

Yağış sonrası fide verimlidir. Kuraklığa dayanıklıdır, güneşli yerleri ve taşlı toprağı 

sever. Yaprakları büyük lanseolat, kesik, yuvarlaktır, 20 cm uzunluğa 10 cm 

genişliğe ulaşabilir. Tepede çentikli pennatisekt, parlak yeşil renkli, beyaz damarlı, 

tüysüz, lobları kaba ve dikenlidir. Genç yapraklar oldukça yumuşaktır, alt yaprakları 

ise daha küçük ve az lobludur. Sapı sert ve siyahtır, enginara benzer ama 

yapraklarındaki beyaz lekeler karakteristiktir. Sap ve yaprak kırılınca süte benzeyen  

salgı görülür. Çiçek durumu büyük bir kapitulumdur, 2-6 cm’e kadar büyüyebilir. 

Çiçekler hermafrodit, parlak  kırmızı-pembe veya eflatun-kahverengidir, borumsu ve 

yoğun dikenlidir. Çiçek açma zamanı Mayıs-Hazirandır, Ağustos’a kadar sürebilir, 

kışınsa rozet taşır. Her bir çiçek yaklaşık 190 tohum taşır, bu da her bitkide 6350 

tohuma denk gelir. Meyveleri 7 mm uzunlukta, esmer-siyah renkli, obovoid, parlak, 

lekelidir. Sert, kısa, beyaz bir papüsü vardır, papüs tohumlar olgunlaştıktan sonra 

halka halinde düşer. Tohumlar 9 yıl süreyle kullanılabilir. Çoğalma da tohumlar 

yoluyla olur (Tanker ve ark., 2004 ). 

 

 

 

2.2. Tarihçesi 

 

 

Silybum marianum  Avrupa’da ve Akdeniz ülkelerinde antik zamanlardan beri 

bilinmektedir. 1.yüzyılda kullanımı kayıtlıdır, “Silybum” adı da 1.yy’da oluşmuştur. 

Hristiyanlığın erken dönemlerinde Meryem’e adanmış ve “Marian Thistle” adıyla 

anılmıştır. Efsaneye göre Meryem bu bitkinin dalları altında dinlenip ve bir yandan 

da bebeği İsa’yı emzirirken, sütünün bir damlası yapraklar üzerine düşmüş ve orada 

kalmıştır. Bitkinin yapraklarındaki beyaz izlerin bundan kaynaklandığına inanılır. 
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Hatta bu yüzden John Eveleyn emziren kadınlarda bitkiyi laktasyon arttırıcı olarak da 

önermiştir. Theophrastus 4.yy’da bu bitkiden Pternix adıyla bahsetmiştir. 

Dioscorides yılan ısırığında tedavideki değerinden bahsetmiştir, Plinius the Elder 

balla karıştırıldığında safra akışı üzerine arttırıcı etkisinden söz etmiştir ki bu bitkinin 

karaciğer ile ilgili bir durumda kullanımına ilk referanstır ve bitkiyi Silybum adıyla 

ifade etmiştir. Roma ve Yunanistan’da yaşlanmaya karşı kullanılmışsa da esas 

etkileri karaciğer koruyucu ve yenileyici olmasıdır. Almanya’da Hildegarde el 

yazması eserinde bitkinin kullanımını açıklamış ve onu Venus-vehedistel olarak 

adlandırmıştır. John Gerard 16.yy İngiliz herbalistlerindendir ve bu bitkiyi 

melankoliden kurtulmak ve karaciğer şikayetleri için önermiştir. İngiliz herbalist 

Nicholas Culpeper 1650’de karaciğerde ve dalakta farklı olgularda kullanımından 

bahsetmiştir, sıtma ateşine etkili olduğunu gözlemiştir. Albrecht Von Haller 1744’de 

Medizinischen Lexicon adlı çalışmasında karaciğer için kullanımını anlatmıştır. 

Materia Medica’da ayrıntılı olarak anlatılmıştır. 1848’de Johannes Gottfried 

Rademacher önemli çalışmalara başlamıştır. 19.yy’da halk arasında bu bitkiden 

varislerde, menstruasyon  şikayetlerinde, karaciğer tıkanıklıklarında, dalak ve böbrek 

problemlerinde yararlanılmıştır. Ayrıca yine 19.yy’da Almanya’da doktorlar bu 

bitkinin tohumlarından elde ettikleri ekstreyi sarılık ve diğer karaciğer şikayetlerinde 

kullanmışlardır. 20.yy başlarında bu bitki menstrüasyon problemlerinde, kolon 

düzensizliklerinde, karaciğer komplikasyonlarında ve safra taşlarında kullanılır 

olmuştur. 20.yy sonlarına doğru karaciğer toniği ve hazmı kolaylaştırıcı olarak 

kullanılmıştır. Bitki hakkındaki kapsamlı araştırmalar bundan 30 yıl öncesine 

dayanmaktadır (Foster, 1990). 

 

 

Tohumdaki etken maddenin izole edilme çalışmaları 1958’ de başlamıştır. 1968’de 

H. Wagner tarafından silimarin elde edilmiştir. 1988 baskısı Herbal Medicine’ de 

Rudolf Fritz Weiss kullanım alanlarından ayrıntılı olarak bahsetmiştir.  Washington’ 

daki ulusal eczacılık kütüphanesinde bununla ilgili 300’den fazla çalışma kayıtlıdır. 

2000 yıldır kullanılan Silybum marianum için “geçmişten geleceğe kutsanmış bitki” 

diye söz edilmiştir (Foster, 1990). 
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Homeopatik kullanımı peritonit, öksürük, varis, uterus tıkanıklığındadır. 1954’den 

beri bilim  adamları bu bitkinin flavonoid içerdiğinin farkındaydı, ancak 1960’larda 

Alman bilim adamları bir grup etken madde keşfetmiş ve bunların hepsine birden 

“silimarin” adını vermişlerdir. Alman Sağlık Komisyonu E’ye göre meyve ve 

tohumun standardize ekstresi dispeptik şikayetler, iştah kaybı, toksik karaciğer 

problemleri ve hepatik sirozda endikedir, karaciğer sağlığı için etkili ve güvenlidir. 

Tentürü ve nonstandardize ekstreleri safra kesesi problemleri, safra kesesi 

enflamasyonu ve hazımsızlıkta tavsiye edilmiştir (Sayed, 1980). 

 

 

Halk arasında astım, kanser, nezle, göğüs ağrısı, ödem, ateş, hepatit, sarılık, vajinal 

problemler, malarya, sıkıntı, nezle, spazm, dalak problemlerinde kullanılmaktadır 

(Aktay ve ark., 2000 ). 

 

 

Dünya genelinde kullanılan isimleri: Marian thistle, St Mary’s thistle , Milk thistle,  

Our Lady’s thistle, Holy thistle, Venus Thistle, Heal Thistle, Chouk Jmal Guandoule, 

Wond of God’s Grace, Christ’s Crown olarak sıralanabilir. Almanya’da 

Mariendistel, Fransa’da Chardon Marie, Çin’de Shui Fei Ji adıyla bilinir (Foster,  

1990). 

 

 

Türkiye’de ise mübarek diken, akkız, deve dikeni, Meryem ana dikeni, yabani 

enginar, deve kengeli, sütlü kengel, kengel, kıbbun, şevkülmeryem gibi isimlerle 

bilinmektedir; toprak üstü kısımları, meyveleri ve tohumları drog olarak 

kullanılmaktadır (Tanker ve ark., 2004). 
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2.3. Kimyasal Bileşikler  

 

 

 

2.3.1. Flavonolignanlar 

 

 

Silybum marianum tohumlarında bulunan flavonolignanlar terapötik etkiden sorumlu 

gruptur. Flavonolignanlar % 1,5-3 oranındadır. Flavanolignanlar taksifolol adı 

verilen flavanole koniferil alkol katılımıyla oluşur. Silimarin bazı flavanolignanların  

bir karışımıdır. Silibin (silibinin), izosilibin (izosilibinin), silikristin, silidianin’den 

oluşur. Bu yapı 1968’de Wagner tarafından aydınlatılmıştır (Tanker ve Tanker., 

1998). 
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Standardize preparatlarda bu üç flavonolignan türevi maddenin oranı % 70-80 

oranındadır. Silibin % 50’lik oranla en fazla bulunan maddedir. Türkiye’de 

yetişenlerde silimarin oranı %1’in üzerinde bulunmuştur. Denizli civarından 

toplananlarda ise bu oran %2’yi geçmektedir (Tanker ve ark., 2004). Tohumda 

silimarin konsantrasyonu yaprak ve meyveye oranla daha yüksektir (Brown, 1996; 

Blumenthal, 2000).  

 

 

Silibin Silybum marianum tohumlarından elde edilen flavonolignanların temel 

izomeridir. Silibin insan karaciğeri mikrozomlarında depolandığında majör bir 

metabolit ile iki minör metabolite ayrılır. Kütle spektrometresi ile tanımlanan majör 

metabolit demetil silibindir. Minör metabolitler ise mono-hidroksi ve di-hidroksi 

silibindir. Silimarin oranı tohum ve yaprakta daha yüksektir (Gunaratne ve Zhang , 

2003). 
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Bitkinin toprak üstü kısımları kullanılarak etanol, metanol, asetonitril ve asetonla 

ekstraksiyon yapılmıştır. Silimarin miktarı etanollü ekstrede, silibin a ve b 

diasteroizomerleri ise metanollü ekstrede en yüksek oranda görülmüştür. Farklı bir 

çalışmada da  sıcak su ile ekstraksiyon yapılmıştır. Sıcaklık arttıkça ekstraksiyon 

verimi artmaz, aksine bileşikler degredasyona uğrayabilir. Bu yüzden ekstraksiyon 

100-140 °C arasında gerçekleştirilmiştir (Duan ve ark., 2004). 

 

 

Silibin polietilenglikolde konsantrasyon ve sıcaklıkla bağlantılı olarak çözünür (Bai 

ve ark., 2006). 

 

 

Silybum marianum meyvesi ham ekstresinin(12 g) su; metanol; etilasetat; n-hekzan 

(4: 3: 4: 1) solvan sistemi ve HSCCC  ile ayırımı yapılmıştır. 1,37 g  silikristin (% 

93,1 saflıkta), 3,47 g  silibin (%95,7 saflıkta ) ve 0,93 g  izosilibin (%89,7 saflıkta) 

izole edilmiştir (Wallace ve ark., 2003). 

 

 

Silybum marianum flavanolignanları UV, NMR ve Kütle spektoskopisi ile 

incelenmiş ve silibin, silidianin, silikristin ve 2,3 dehidrosilibin bileşiklerinin yapısı 

tayin edilmiştir. 2,3 dehidrosilibin Rusya’da yetişen bitkilerde gözlenmiştir (Wagner 

ve ark., 1986). 

 

 

Tohumlardaki diğer flavanolignanlar ise  izosilikristin, neosilihermin, 

desoksisilikristin, desoksisilidianin, siliandrin, silibinom, silihermin, 3-

deoksilikristin,  2,3 dehidrosilikristin ve 2,3 dehidro silimarindir. Bitkide 

flavanolignan miktarının Ekim ayında maksimum düzeyde olduğu tesbit edilmiştir 

(Kim ve ark., 2003).  
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Başka bir deneyde tohumların sıvı kromatografisi ve elektrosprey kütle 

spektrometresi ile incelemesi yapılmış diasteroizomer olan silibin A ve B ile 

izosilibin A ve B ve  silidianin, silikristinin ayrımı ve karakterizasyonu yapılmıştır. 

Solvan sistemi olarak amonyumasetat: metanol: su: formik asit kullanılmıştır (Lee ve 

ark., 2006). 

 

 

 

2.3.2. Flavonoitler  

 

 

Silybum marianum meyvelerinde flavonoit yapısındaki apigenin, krisoeriol, 

eriodiktiol, naringenin bulunur (Blumenthal, 2000). Tohumunda  flavonoit yapıdaki 

taksifoline de rastlanmıştır(Kim ve ark., 2003). 

 

 

 

2.3.3. Triterpenoitler 

 

 

Silybum marianum ‘un tümünden marianin ve marianosit A-B adlı triterpenoitler 

elde edilmiş, yapıları dimensional NMR ile aydınlatılmıştır (Ahmed ve ark., 2006). 

 

 

 

2.3.4. Sabit Yağlar 

 

 

Silybum marianum tohumları %20-30 oranında sabit yağ içermekte olup; bu yağın 

%60’ ı linoleik, % 30’u oleik ve % 9’u palmitik asittir (Wagner ve ark., 1986). 
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2.3.5. Diğer Bileşikler 

 

 

Bunların dışında bitkinin toprak üstü kısımlarında; alüminyum, ß-karoten, araşidik 

asit, manganez, fosfor, kalsiyum, krom, kobalt, demir, magnezyum, sodyum, çinko, 

potasyum, selenyum, fumarik asit, protein bulunmuştur (Blumenthal, 2000). 

 

 

Tohum, ayrıca % 25-30 oranında protein, % 0,038 tokoferol, % 0,63 steroller 

(kolesterol, kamfesterol, stigmasterol, sitosterol), müsilaj, dehidrokoniferilalkol, 

histamin, kemferol, kesretin, taksifolin, tiramin taşımaktadır (Gruenwald ve ark., 

2000) . 

 

 

 

2.4. Biyolojik Etkiler 

 

 

Alman Sağlık Komisyonu E Silybum marianum’un ham meyve preparatlarının 

dispeptik şikayetlerde kullanımından bahseder. Ayrıca destekleyici tedavide, kronik 

karaciğer enfeksiyonlarında, sirozda, kronik hepatitte ve yağ infiltrasyonunda 

kullanımına onay vermiştir. Standardize ekstre toksik karaciğer rahatsızlıklarında, 

destekleyici bir tedavi olarak kronik enflamasyonla seyreden karaciğer 

hastalıklarında ve hepatik sirozda, ayrıca karaciğerin toksik kimyasallar ve alkolün 

zararlı etkilerinden korunması için kullanılır. Hepatit C’de kullanımı nadirdir (Barrite 

ve ark., 2002). 

 

 

Antikarsinojenik, antioksidan, antipsöriatik, antidot, antienflamatuar, 

antihiperlipidemik ve hipoglisemik etkileri gözlenmiştir. Yağlı karaciğer 

sendromunda, östrojenle ilgili hastalıklarda, safra kesesi şikayetlerinde kullanılır. 
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Hepatoprotektör, immunomodülatör, antiproliferatif ve antisklerotik etkileri hala 

çalışılmaktadır (Barzaghi ve ark., 1990). 

 

 

Silybum marianum flavonolignanlarının karaciğere iki spesifik etkisi vardır. Birincisi 

silimarin karaciğer hücresi membranına bağlanır, çevresel toksinlerin olası 

zararından korur (örneğin mantar zehiri, endojen zehirler, serbest radikaller) . İkincisi 

silimarin karaciğer hücrelerine girer ve karaciğer sağlığı için hayati olan enzimlerin 

yapımını arttırır, bu da rejenerasyonu stimüle eder (Barrite ve ark.,2002). 

 

 

 

2.4.1. Hepatoprotektif- Hepatorejeneratif Etki 

 

 

Silybum marianum meyvasının dispeptik şikayetlerde kullanımı Alman Sağlık 

Komisyonu E tarafından onaylanmıştır. Etkili grup silimarin adı verilen komplekstir, 

aynı zamanda betain içeriği de bu etkisine destek olmaktadır. Silimarinin bileşiminde 

bulunan silibin antioksidan etkili olup, hücre membranını stabilize ederek karaciğer 

hücrelerini korur. Lipid peroksidasyonunu engeller. Karaciğer hücrelerinin 

(hepatositler) reseptörlerini bloke ederek bu hücrelere toksinlerin girişini önler. Bunu 

hepatositlerde birikerek ve yarışmalı olarak yapar. Nükleer polimeraz A enzimini 

stimüle eder, ribozomal protein sentezini arttırır, yeni hepatositlerin yapımını ve 

hasarlı hücrelerin rejenerasyonunu hızlandırır (Brown, 1996) .  

 

 

1990’da Avrupa’da karaciğer patoloji enstitüsü kliniğinde yapılan bir çalışmada 

bilim adamlarınca Silybum marianum ekstresinin hayvanları yüksek dozdaki  karbon 

tetra klorür toksisitesinden koruduğu tespit edilmiştir. Etki mekanizması olarak önce 

karaciğerdeki solvan aktivasyonunu bu maddeyi daha az toksik parçalara ayırarak 

azaltır ve ikinci olarak da potent antioksidan olarak toksik bileşiklerden karaciğer 

hücrelerini korur. Çalışmalar sonucunda karaciğer hücrelerindeki hasarın yarı yarıya 
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azaldığı gözlenmiştir. Bu mekanizmayla da yüksek dozda tetrasiklin, asetaminofen, 

salisilik asit, butirofenon, fenotiazin, halotan, dilantin, etanol, karbontetraklorür, 

aflatoksin ve amanitinin karaciğere verdiği zarardan korumaktadır (Saller, 2001). 

 

 

Bir fabrikada 5 ile 20 yıl arasında  toluen ve ksilene maruz kalan işçilerin 200’ünden 

49’unda transaminaz değerleri yüksek çıkmıştır. Bunların 30’una bir Silybum 

marianum preparatı olan Legalon® verilmiş ve Legalon® grubunda transaminaz 

aktivitesi azalmış, platelet sayısı artmıştır ( Jacobs ve ark., 2002). 

 

 

S.marianum infüzyonunun farelerde karaciğer enzim fonksiyonları üzerindeki etkisi 

araştırılmış, sonuçta hayvan dokularında glutatyonun arttığı, sitokrom P450 ve 

transaminazların  azaldığı gözlenmiştir, bu da bitkinin hepatoprotektif etkisinden ileri 

gelir. Ayrıca aşırı demir alımında şelat oluşturarak glutatyon parçalanmasını azaltıcı 

etkisi de vardır. Bir çalışmada glutatyonun %35 oranında arttığı görülmüştür 

(Fraschini ve ark., 2002). 

 

 

Silibin insan karaciğer mikrozomlarında sitokrom P450 enzimlerini inhibe edici 

etkisi vardır. Olası hepatoprotektif etki mekanizmaları bu enzim sistemini 

redüklemesiyle ilgilidir. Silibin sıçan ve farelerde aminopirin, etanol, benzopiren, 

heksobarbital, 7-etoksi kumarin gibi sitokrom P450 substratlarını inhibe eder (Luper, 

1998). 

 

 

Silimarin’in hepatoprotektif etkisini saptamak için yapılan bir çalışmada, akut viral 

hepatitli hastalara 1 ay süreyle günde 3 defa 140 mg silimarin verilmiş, aynı zamanda 

plasebo verilen başka bir grup da oluşturulmuştur. Beş gün sonra ilaç verilen grupta, 

plasebo grubuna oranla AST, ALT ve total bilurubin önemli ölçüde düşmüştür. Bir 

başka deneyde ise karbon tetra klorüre maruz kalan  köpeklerde yükselen AST ve 
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ALT değerlerinin silimarin ile normal seviyelerine döndüğü görülmüştür (Flora ve 

ark., 1998) . 

 

 

Silimarin’in karaciğerin kimyasal, fonksiyonel ve morfolojik değişimleri üzerindeki 

etkisini incelemek üzere yapılan başka bir çalışmada ise, alkolden kaynaklanan 

nispeten hafif ve subakut karaciğer hastalarına günde 420 mg dozda silimarin 

verilmiştir. Başlangıçta serum transaminaz seviyesi yüksek iken 4 hafta sonra SGPT 

ve SGOT seviyelerinde önemli bir azalma görülmüştür. Ayrıca karaciğer 

hücrelerinde meydana gelen histolojik değişimler de normale dönmüştür, çünkü 

silimarin alkol metabolizmasını yavaşlatır ve böylece karaciğeri potansiyel hasardan 

korur (Flora ve ark., 1998) . 

 

 

Silimarin’in karaciğer fonksiyon testleri, serum prokollajen III protein seviyesi ve 

karaciğer hastalıkları üzerine etkisi 36 kronik alkol nedenli karaciğer hastasında 

denenmiştir. Silimarin uygulamasıyla serum bilirubin, AST ve ALT değerleri 

normale dönmüş, gamaglutamiltransferaz aktivitesi ve prokollagen III peptid 

değerleri azalmıştır. AST ve ALT sırasıyla  % 30 ve % 41 oranında gerilemiştir 

(Fraschini ve ark., 2002). 

 

 

Aynı deney alkol kullanan ve kullanmayan kronik hepatitli hastalara da 

uygulanmıştır. Deneyler 4 yıl devam etmiş, hastalara günde 3 kez 140 mg silimarin 

verilmiştir. Tedavinin 2. yılında anlamlı bir değişme görülmesine rağmen 4 yıl sonra 

yapılan biyokimyasal analizler, alkole bağlı olarak gelişen siroz hastalıklarında ilacın 

alkol kullanmayanlara nazaran çok daha etkili olduğu gözlenmiştir (Flora ve ark., 

1998). 

 

 

Hepatik fibrozisin en bilinen nedeni enfeksiyondur, karakteristik özelliği de hepatik 

steatosistir. Hepatik steatosis hepatositlerde lipid peroksidasyonunda artışa neden 
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olur ve hepatositler hepatik stellat hürelerine (HSCs) döner. Enflamatuar 

stimülasyonun ilk hedefi de bunlardır. Silibin lipid peroksidasyonunu redükler ve 

HSCs aktivasyonunu azaltır. Hepatosit membranların lipid profilini korur, invitro 

HSC proliferasyonunu inhibe eder ve kollajen akümülasyonunu geciktirir (Brady ve 

ark., 1998). 

 

 

Alman ve İtalyan bilim adamları alkol nedenli karaciğer hastalığı olan 36 hastada 6 

ay boyunca silimarin kullanmışlar, bu hastaların yaşam kalitesi ve süresinde artma 

gözlemlemişlerdir. Kronik hepatit C’li ve interferon kullanan hastalarda, silimarin’in 

etkisini ölçmek için yapılan bir çalışmada serum ALT değerlerinin ve viral seviyenin 

düştüğü gözlenmiştir (Barrite ve ark., 2002). Silybum marianum preparatlarının 

kronik hepatit C’li hastalarda serumdaki virüs RNA’sı ve ALT değerlerini etkilemese 

de yaşam kalitesi ve süresini arttırdığı gözlenmiştir (Gordon ve ark., 2006). 

 

 

Yapılan bir başka çalışmada kronik hepatit C’li 177 hastaya günde 3 kez 125 mg 

silimarin ve multivitamin preparatları 1 yıl süreyle verilmiştir. Bu süre sonunda 

klinik bulgular, ultrason ve kan testlerinin değerlendirilmesi silimarin’in bu dozda 

güvenli olduğunu, ALT’yi fazla etkilemediğini ancak histopatolojik bulgularda 

iyileşme sağladığı görülmüştür. Sonuçta doz artışı ile bu etkinin artacağı kanısına 

varılmıştır (Tanamly ve ark., 2004) . 

 

 

Başka bir çalışmada yetişkinlerde kronik karaciğer hastalığında Legalon® preparatı 

560 mg/gün dozda verilmiş aspartat transferaz, alanin transferaz, l-glutamiltransferaz 

sırasıyla % 36; 34; 46 oranında düşmüştür (Victorrajmohan ve ark., 2005). 

 

 

Hepatit C’li hastalarda böbrek enflamasyonunda interferona cevap alınamamışşa 

interferonsuz tedavi düzeltici bir seçenektir. Çoğu Mısırlı olan Hepatit C hastalarında 

genelde ilaçla tedavi sağlanamamıştır. Etkili ve ucuz bir yöntem olması bakımından  
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S.marianum ile tedavi denenmiştir. Normal tedaviden 10 kat daha iyi bir  

biyokimyasal yanıt alınmıştır. Metadon nedenli hepatit C’li hastalarda silimarin 

kullanımı interferonla birlikte denenmiş ve olumlu sonuçlar alınmıştır (Mayer ve 

ark., 2005). 

 

 

Büyükbaş hayvanlarda yapılan bir deneyde Silybum marianum ketoziste kullanılmış, 

süt salgısı artmış, ketonüri azalmıştır. Ketotik ineklerde asetona maruziyet sonrasında 

bu bitkiyle besleme sonucu sütte aseton, asetoasetik asit ve kanda ß-hidroksibütirik 

asit miktarı azalmıştır. Hepatoprotektif etki hamile ve süt veren ineklerde de 

çalışılmıştır. Vücut kondüsyon skoru, sağlık kondüsyonu ve önceki süt üretimine 

bakılmıştır. Karaciğerden yağ infiltrasyonu hamilelik sonrası ve laktasyonun ilk 

aşamalarında negatif enerji dengesi gösterir. Bu infiltrasyon doğurmak üzere 

olanlarda azalmayla ortaya çıkar, kuru besin alımıyla beraber süt yapımı için yüksek 

enerjiye ihtiyaç ortaya çıkar, adipoz dokuda esterleşmemiş yağ asidi yükselmesi 

yağlı karaciğer sendromuna neden olabilir. Yağ asidi geri alımı ve esterifikasyonu 

tüketim oranını aşarsa trigliseritlerin lipoproteinlere dönüşümü görülür. Bu limitler 

aşılınca trigliseritler hepatositlerde birikir, asetoasetat ve ß-hidroksibütirata 

dönüşümü artar. Bu noktada ketozis başlar. Hepatik fonksiyonlar, plazma total 

kolesterol, yüksek-düşük yoğunluklu lipoproteinler, trigliserit ve total bilurubin 

değerlendirildiğinde hamile ve süt veren ineklerde Silybum marianum’un güvenli ve 

etkin olduğu görülmüştür. Laktasyonun ilk aşamalarında süt üretimine destek olduğu 

ve doğum sonrası kondüsyon kaybını azalttığı da izlenmiştir. Silimarin ksenobiyotik 

bir maddedir (Tedesco ve ark., 2004). 

 

 

Karaciğer dokusu sık sık serbest radikal hasarına uğrar ve yağ asitleri salınır, bu yağ 

asitlerinin varlığı ve lökotrienlerin hasarı enflamasyona neden olur. Yağ infiltrasyonu 

karaciğerde alkol veya diğer kimyasallar nedeni ile olabilir. Silimarin bu reaksiyonu 

yağ asidi miktarını arttıran lipid yıkımını inhibe ederek nötralize eder. Silimarin 

varlığında yağ asidi yapımı durur, protein yapımı artar. Bu etki  yeni karaciğer 
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hücrelerinin artışına neden olur. Bu stimülatör etkiyle sağlıklı hücreler çoğalır, 

malign çoğalma olmaz (Bergner, 1988). 

 

 

 

Alkol tüketimi ve viral hepatit karaciğer hücrelerini hasara uğratmaktadır. Silibin ve 

silikristin, DNA’ya bağlı RNA polimeraz I’i stimüle edici etkisinden dolayı, hasarlı 

karaciğer hücrelerinin rejenerasyonunu hızlandırmaktadır. Böylece rRNA sentezinde 

artış, aynı zamanda sağlam ribozomların formasyonunda da hızlanma meydana 

gelmektedir. Bu sonuçlar tüm sellüler proteinlerin sentezinde artışa neden olmakta ve 

böylece karaciğerin rejenerasyon yeteneği ortaya çıkmaktadır (Blumenthal, 2000). 

 

 

Silibin ya da silimarin ribozomal RNA polimerazın aktivitesini stimüle ederek 

hepatosit protein sentezini arttırmaktadır (Blumenthal, 2000). 

 

 

 

2.4.2. Antikarsinojenik Etki 

 

 

Laboratuvar çalışmaları silimarin ve silibinin kanser kemoterapisi üzerinde etkin 

olduğunu göstermektedir. Bu etkiyle insanda farklı prostat, meme ve serviks 

karsinoma hücrelerinde incelenmiş olup hem hücre büyümesinde hem de DNA 

sentezinde zamana bağlı olarak belirgin bir düşüş meydana gelmiştir. Silibin’in bu 

etkileri silimarin ile kıyaslandığında, silibin’in daha tutarlı sonuçlar verdiği 

saptanmıştır (Bhatia ve ark., 1999; Agarwal ve ark., 2003). 

 

 

Silibin, telomeraz aktivitesinin inhibisyonu ve prostat spesifik antijeninin kanserli 

prostat hücresinden salımının inhibisyonunda etkilidir. Silibin varlığında PSA’nın 

azaltılması ve DHT’nin (dihidrotestesteron) etkilerini gidermesi gösterir ki bu 
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komponent genlerle alakalı olup androjen reseptör yoluyla düzenlenir. Silibin 

telomeraz aktivitesini inhibe eder, dolayısıyla karsinojenezi ve hücrelerin sürekli 

çoğalmasını engeller, prostat kanserinde antiproliferatiftir (Thelen ve ark., 2004). 

 

 

Silibin insan prostat kanseri hücrelerinin büyümesini invitro ve invivo engeller, bu 

etkisi sisplatin ve karboplatinle de çalışılmıştır. DU145 hücrelerinde sisplatin 

büyümeyi %48 engellerken, bu tedaviye silibin eklendiğinde oran %80’e 

çıkmaktadır. Aynı şekilde karboplatinle büyüme %68 engellenirken, silibin ile bu 

oran %90’a ulaşmaktadır. Silibin’in platin komponentleri ile kombinasyonu 

apoptozisi %8-15’den %20-40 seviyesine çıkarmıştır (Dhanalakshmi ve ark., 2003). 

 

 

Yapılan bir başka çalışmada ise silimarinin SENCAR farelerinin derisinde tümöre 

neden olan 12-o-tetra dekanoilforbol-13-asetat (TPA) ve okadaik asit (OA)’e karşı 

önemli oranda protektif etkinliği bulunmuştur. Silimarin proteinkinazı etkilemek 

yoluyla apoptozisi indükler. Silimarin ve onun majör bileşiği olan silibin cilt 

kanserini önleme veya gelişmekte olan kanseri yavaşlatmada insanlarda da etkili 

olabilir. Reseptör ve non-reseptör tirozinkinaz sinyalini baskılamaya aracılık eder ve 

fotokarsinojene karşı korur (Zi ve ark., 1997). 

 

 

Silibin’in farelerde deri kanseri insidansında kuvvetli etkileri vardır, sitotoksik 

ajanlara karşı koruyucudur. Mitojenik ve hayatsal sinyalleri modüle eder; P53, cip 

1/p21 ve diğer hücre döngülerini düzenler. P53 mutasyonunu inhibe eder. UVB 

nedenli deri kanserinde önleyicidir, ayrıca bu nedenle oluşan epidermal DNA 

hasarının tamirinde olumlu etkilidir, insanlarda da potansiyel kullanımı vardır. Deri 

enflamasyonunu inhibe eder, epitel hücre çoğalmasını azaltır ve  DNA hasarı ile 

güneş yanığını giderir. Hücre döngüsü arrestini indükler ve genetik instabilite 

ilerlemeyi inhibe eder. UVB indüklü Nükleer Faktör Kappa B aktivasyonunu inhibe 

eder (Singh ve ark., 2005). 
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UV radyasyonu deri hücrelerinde oksidatif stresi arttırır, reaktif oksijen çeşitleri 

(ROS) oluşturur, bu da kanser başlamasına neden olur. ROS oluşum yolaklarını 

antioksidanlar engelleyebilir. Yüksek kanser riskinde ve ileri güneş yanığında 

silimarin antioksidandır (Singh ve Agarwal , 2005). 

 

 

Silibin’in UV nedenli insan keratinosit hücrelerinde kaspase 8 yolakları yoluyla 

apoptozisi inhibe eder, incelenen bu etki uygulamadan 9 saat sonra görülmektedir (Li 

ve ark., 2006). 

 

 

Silibin’in mesane kanseri üzerindeki etkileri de araştırılmış ve kötü huylu olanlarda 

önemli oranda düşüşe neden olduğu saptanmıştır. Sonuçlara survivin proteini ve 

mRNA seviyeleri ölçülerek ulaşılmıştır. Silibin survivin m RNA seviyesinde önemli 

oranda düşüşe neden olmuştur (Tyagi ve ark., 2003). 

 

 

Silimarin’in sıçanlarda kolon kanserindeki olumlu etkisi görülmüş, ancak 

mekanizması tam olarak aydınlatılamamıştır. Başka bir çalışmada saf silibin 

kullanılmış ve insan kolon kanseri hücrelerinde (HT-29) inceleme yapılmıştır. Silibin 

sikline bağlı kinaz inhibisyonu ile hücre döngüsünde regülatör ve apoptozis 

indükleyici etki göstermektedir, bu nedenle potansiyel ve nontoksik bir ajan olarak 

kanser proflaksisi ve tedavisinde kullanılabilir (Agarwal ve ark., 2003). 

 

 

Silibin’in oral alımı hakkındaki bir pilot çalışmada kemirgenlerde kolorektal kanseri 

önleyici etkisi bulunmuştur. Bu etkisi, intestinal kanserde kuvvetli bir antioksidan 

olmasından dolayıdır (Hoh ve ark., 2006). 
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Silybum marianum flavonolignanları antikanser etkilerini G1 ve S fazlarını 

engelleyerek gösterir, direkt sitotoksik etkilidir, ancak bunu yaparken kanser 

ilaçlarının etkisini azaltmazlar. Sıçanlarda sisplatinin neden olduğu böbrek hasarını 

da  antitümöral etkiyi azaltmadan önlerler (Zi ve ark., 2000). 

 

 

Silimarin’in N-butil –N-nitrozamin indüklü idrar torbası kanserinde erkek farelerde 

koruyucu etkisi araştırılmış, 1000 ppm dozda idrar torbası neoplazmalarını ve 

preneoplastik lezyonları azalttığı bulunmuştur. Siklin- D1 pozitif hücre oranı ilgili 

kontrol parametresidir ve G1 fazını düzenler (Yanaida ve ark., 2002). 

 

 

Silimarin 34 yaşındaki promyelösitik lösemili bir kadında 18 ay  boyunca günde 800 

mg olmak üzere kullanılmıştır. Bu sırada hastaya metotreksat ve 6-merkaptopürin 

uygulanmaya devam edilmiştir. Sonuçta hastanın karaciğer transaminaz seviyeleri 

normale dönmüştür (Kurkin ve ark., 2001). 

 

 

Silibin hücre döngüsünü engeller ve insan kanındaki kanserli yuvarlak hücrelerde 

apoptozise neden olur. Aktif mitojenik ve yaşamsal hücre sinyalleri farklı epigenetik 

değişimlere, apoptik cevapsa kontrolsüz hücre büyümesine neden olur. Silibin insülin 

bağımlı büyüme faktörünün protein III bağlamasını arttırır ve androjenden bağımsız 

prostat kanser hücrelerinin çoğalmasını inhibe eder. Silibin malign hücrelere karşı 

antiproliferatif olmasıyla diğer tedavilerden ayrılır. Bundan dolayı prostat kanserini 

önlemede ve tedavisinde tercih edilir (Wallace ve ark., 2003). 

 

 

Silimarin göğüs kanseri gibi östrojenle ilgili hastalıklarda riski kontrol eder. 

Araştırma sonuçlarına göre karaciğer fonksiyonları normalse östrojenin kötü formları 

vücuttan filtre edilebilir. Eğer karaciğerde tıkanma yada hasar varsa bu maddeler 

kanda dolaşmaya devam eder ve spesifik hastalıkları örneğin göğüs kanserini 



 24

tetikleyebilir. Bu yüzden bayanlarda östrojen– progesteron dengesini korumak çok 

önemlidir (Pham ve ark., 2002). 

 

 

Silimarin’in UV nedenli insan malign melanoma hücrelerinde (A375-S2) etkisi 

araştırılmış, fosforile Akt ve fosforile p53 üzerindeki olumsuz etkileri geri 

çevirebildiği gözlenmiştir. Silimarin aynı zamanda UV’nin MAPK ailesi üyelerinin 

fosforilasyonuna etkisini de önlemiştir (Li ve ark., 2006). 

 

 

Silibin insanda hepatoselüler karsinomada invivo koruyucu olarak kullanılmaktadır. 

Hep G2 ve Hep 3B hücrelerini inhibe etmektedir. Hep 3B hücrelerinde sitotoksik 

etkilidir, Hep G2 ‘de ise G1 arrestine neden olmaktadır (Varghese ve ark., 2005). 

 

 

Silibin ve deguelin farelerde benzopiren kaynaklı akciğer tümöründe denenmiştir. 

Deguelin tümör gücü ve çoğalmasında azalma sağlarken, silibinin önemli bir etkisine 

rastlanmamıştır (Yan ve ark., 2005).  

 

 

 

2.4.3. Antioksidan Etki 

 

 

Antioksidan aktivitesi DPPH yöntemi (süpürme yöntemi), oksijen radikal absorbans 

testi, akış injeksiyon analizi, TAS, Randox testi, elektrokimyasal antioksidan test gibi 

yollarla ölçülmektedir (Dehmlov ve ark., 1996). 

 

 

Zehirler, ağır metaller, ilaçlar, radyasyon, hormonların fazlası, doymuş ve acılaşmış 

yağlar, biyokimyasal reaksiyonlarda meydana gelen metabolitler, pestisitler, 

herbisitler, nikotin, stres, proteince zengin diyet gibi faktörler karaciğerin işini 
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zorlaştırır.Yüksek yağ, şeker, protein diyetleri karaciğeri strese sokmaktadır. Bu 

durumlara maruz kalmak karaciğerdeki glutatyon miktarını azaltır ve dolayısıyla 

karaciğer hasara karşı hassaslaşır. Silimarin karaciğer hücrelerini antioksidan etkisi 

ile de desteklemektedir, detoksifikasyon aşamalarını  stimüle ederek etki gösterir. Bu 

etkisini glutatyon üretimine katkıda bulunarak yapmaktadır. Silimarin’in karaciğer 

hücrelerindeki glutatyon seviyesini %35- 50 oranında arttırdığı deneylerle 

saptanmıştır ki karaciğer detoksifikasyonunda bu mekanizma önemli bir rol oynar. 

Serbest radikallerin zararlı etkilerini de önlemektedir (Miller, 1996). 

 

 

Silimarin aynı zamanda kırmızı kan hücrelerinde bulunan diğer bir antioksidan olan 

süperoksit dismutazın da etkisini arttırmaktadır. İnsan plateletlerinde lipid 

peroksidasyonunu doza bağlı olarak inhibe eder. Bu etkiler özellikle alkol alanlarda 

önemlidir. Alkol bağımlılığı immunsupresyon yaptığı için bazı bireylerde önemli 

hasara neden olabilir. Bu sebepten alkol tüketiliyorsa antioksidan desteği almak 

gereklidir. Ayrıca eritrosit membranını lipid peroksidasyonu ve hemolize karşı korur. 

Araştırmalara göre bu bitki karoten, selenyum, C ve E vitamininden daha potansiyel 

bir antioksidandır (Brown, 1996). 

 

 

Karaciğer, aktive olmuş lökotrienler gibi zararlı bileşikler nedeniyle hasar görebilir. 

Bunlar bir oksijen molekülü doymamış yağ asidine transfer olurken meydana gelir. 

Bu reaksiyonun olması için lipoksigenaz enzimi gerekmektedir. Silimarin bu enzimin 

etkisini inhibe eder, lökotrienlerde bir azalma gözlenir. 5-Lipoksigenaz baskılanması 

ile hidrojenperoksit ve süperoksit nedeniyle olan yaralanmalardan da korur. Aynı 

zamanda reaktif oksijen çeşitlerini (ROS ve R-OH) ve Nükleer faktör-kappa B’yi 

baskılar, bu yolla enflamasyon ve karsinojenezi düzenler. Mikroglia beyin 

hücrelerinin makrofaj benzeri bir popülasyonudur, merkezi sinir sistemi savunma ve 

doku tedavisinde rol oynar. Silimarin efektif olarak lipopolisakkarit nedenli 

süperoksit üretimi ve nükleer faktör kappa B aktivasyonunu engeller. Merkezi sinir 

sisteminde nörodejeneratif hastalığın ilk basamaklarında gelişen mikroglia 

aktivasyonu denen antienflamatuar cevabı inhibe eder, dolayısıyla Nükleer Faktör 
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aktivasyonunun inhibisyonuna aracılık eder ve LPS-indüklü nörotoksisiteden 

dopaminerjik nöronları korur (Wang ve ark., 2002). Ancak H2O2  ve O2
  radikallerini 

inhibe edemez (Fraschini ve ark., 2002). 

 

 

Silibin antioksidan etkisini, Kupffer hücreleri tarafından nitrik oksit ve süperoksit 

anyon radikallerinin üretimini azaltarak gösterir. Bunun yanı sıra kuppfer 

hücrelerinin ürettiği lökotrien oluşumunu inhibe eder. Silimarin karaciğer, barsak ve 

mide tarafından salgılanan glutatyon üretimini arttırır. Glutatyon karaciğerdeki 

detoksifikasyon hücrelerince hormon, kimyasal madde ve ilaçların metabolizmasında 

kullanılır. Silibin ise aşırı demir yüklenmesi ile oluşan hepatit ve mitokondrial 

glutatyonun oksidasyonunu azaltır, ayrıca fosfotidilkolin sentezini stimüle edip 

kolinfosfotidiltransferaz aktivitesini arttırır. Süperoksit anyon radikal ve nitrik oksit 

yapımını doz bağımlı olarak inhibe eder (Gunaratne ve Zhang, 2003; Dehmlow ve 

ark., 1996). 

 

 

Silibin’in invitro deneylerde böbrek hücrelerindeki oksidatif zararı da azalttığı 

gözlenmiştir. Sıçanlarda silibin sisplatinin neden olduğu nefrotoksisiteyi engeller. 

Silimarin antioksidan olarak pankreası da zararlardan korur (Miller, 1996). 

 

 

Silimarin sıçan beyninde oksidatif hasardan koruyucu etkilidir. Yüksek dozda oral 

yolla  asetaminofen alımı glutatyon değerinde azalmaya neden olur. Sıçanda 

asetaminofen nedenli beyin hasarında enzimatik-nonenzimatik antioksidan savunma 

sistemi araştırılmıştır. Albino Wistar sıçanlarına önce asetaminofen verilmiş, 

glutatyon; askorbik asit miktarı ve süperoksitdismutaz aktivitesinin azaldığı, okside 

olmuş glutatyon ve malondialdehit seviyesinin ise arttığı gözlenmiştir. Silimarin 

uygulanmış sıçanlarda glutatyon,askorbik asit miktarı ve süperoksitdismutaz 

aktivitesi önemli ölçüde artmıştır (Nencini ve ark., 2006). 

 

 



 27

2.4.4. Antipsöriatik Etki 

 

 

Psöriazis normal olmayan karaciğer fonksiyonlarıyla bağlantılıdır. Karaciğerin filtre 

edememesi nedeniyle kanda biriken toksinlerle ilgili bir hastalıktır. Lökotrienlerin 

varlığı da psöriazise bağlıdır. Silimarin bu problemi çözmekte kullanılabilir. 

Silimarin vücudun meydana getirdiği “lökotrienler” denen maddeleri azaltarak 

psöriazisin gelişmesini engeller. Diğer bir faydası da derideki hücresel kimyasalların 

yapımını dengelemektir. Abnormal deri hücresi çoğalmasını da yavaşlatır. 

Silimarin’in bu amaçla kullanılan topikal preparatları mevcuttur (Giovanni ve Aldo, 

2003). 

 

  

 

2.4.5. Mantar Zehirlenmelerindeki Etkisi 

 

 

Bu etki 1970’lerde araştırılmaya başlanmıştır. Silybum marianum’dan elde edilen 

silibin’in enjektabl formu Amanita phalloides (deathcap) zehirlenmelerinde 

kullanılan iyi bir antidottur, suda çözünür. Bu mantar çok toksiktir ve 2-5 saatte 

ölüme neden olur. Hipovolemi ve hipoglisemiye yol açar. Amanitin hemorajik 

karaciğer atrofisine neden olur ve ölüm kaçınılmazdır. Çalışma yapılmadan önce 

bilim adamları bu kadar öldürücü bir toksine karşı bitkinin bu derece koruyucu 

olmasını beklemiyorlardı. Zehrin karaciğer hasarı yapan 2 peptidden kaynaklandığı 

biliniyordu. Amanitatoksin ve galaktozaminin karaciğere zararlarını RNA Polimeraz 

I’i inhibe ederek gösterirler. Bu hasarın Silybum marianum tarafından önlendiği 

görülmüştür. Etki mekanizması silimarinin mantar toksinlerinin hepatositlere 

bağlanıp, oradan da enterohepatik sirkülasyona geçişini inhibe etmesine bağlıdır 

(Vogel, 1980). 
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Avrupada 60 hastada Silybum marianum denenmiş ve etkileyici sonuçlar elde 

edilmiştir. Amanita toksini verilmeden önce deneklere silimarin verilmiş ve karaciğer 

toksisitesi önlemede %100 etkin olduğu bulunmuştur. 10.dakikada verildiğinde zehri 

nötralize etmektedir. Hatta 24 saat sonra bile ölümden ve karaciğer hasarından 

korumaya devam eder. Bu bitki karaciğeri sadece amanitin hasarından korumaz, 

zehirlenen hayvanlarda görülen ağırlık kaybının önlenmesinde de yardımcı olur 

(Lorenz, 1982). 

 

 

Akut mantar zehirlenmeleri için Almanya’da hazırlanmış silibin içeren preparat 

mevcuttur ve parenteral olarak kullanılmaktadır. Silimarin amanitin ve falloidin 

alkaloitlerinin yüksek oranda gösterdiği toksisiteden dolayı oluşan karaciğer 

harabiyetini tedavi edici özelliktedir. Yapılan klinik çalışmalarda silibin uygulanan 

hastaların ölüm oranı % 12,8’e gerilemiştir (Lorenz, 1982). 

 

 

Başka bir çalışmada da zehirlenen 452 hastada silibin varlığında ölüm oranı %9,8’e 

düşmüştür. En tehlikeli mantar zehirlenmesi olan Phalloides sendromunda bugün 

için Legalon SIL® den başka hayat kurtarabilecek bir antidot bulunmamaktadır 

(Lorenz, 1982). 

 

 

A. phalloides’in 85 mg/kg günlük dozda liyofilize edilmiş halde oral kullanımı 

köpeklerde ilk 16 saat içinde gastrointestinal hastalık, diyare ve bulantı yapar. 

Patolojik lezyonlar serum transaminaz, alkalin fosfat, bilurubin artışı ve ek olarak 

protrombin zamanında düşme ve 48 saat sonra karaciğer hasarının maksimuma 

ulaşması ile devam eder. Hepatik koma ile ölüm 35-54 saatte gerçekleşir. Silybum 

marianum verilmesiyle biyokimyasal değerlerin normale dönmesi 9. günde olur. 

Silibin 50 mg/kg dozda 15-24 saat sonra serumdaki farklılıkları düzenler, protrombin 

zamanın düşüşünü ve hemorajik nekrozu baskılar. Deneylerde toksine maruziyetten 

6 saat önce verilirse maksimum koruyuculuk sağladığı, hatta zehirlenmeden 48 saat 

sonra bile verildiğinde etkili olduğu ortaya çıkmıştır (Hruby, 1983). 
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2.4.6. Antienflamatuvar Etki 

 

 

İtalyan bilim adamları alerjik reaksiyon basamaklarını inhibe eden bir etki 

görmüşlerdir. Bunlara göre Silybum marianum antienflamatuvar ve anaflaktik şok 

baskılayıcıdır, çünkü histamin salımını engellemektedir. Mast hücreleri histamin 

salgılayan hücrelerdir, enflamasyona neden olmaktadırlar. Silybum marianum 

etkisini bu hücrelerin membranını stabilize ederek gösterir. Silybum marianum bu 

mekanizma ile kırmızı kan hücrelerini de korur, yaşam sürelerini uzatır, çünkü 

membranlarındaki oksidasyonu inhibe eder. Aslında bu etki de antioksidan etkisinin 

bir sonucudur ve hala araştırmaya devam edilmektedir (Yanaida ve ark., 2002). 

 

 

Silybum marianum’un içerdiği esansiyel yağ asitleri de kronik enflamasyon 

tedavisine yardımcı olmaktadır. Kolon ve önkolon iltihabında da etkilidir. T 

lenfositleri için yararlıdır ve immunite arttırıcı özelliği vardır. Tümör nekrozis faktör, 

4-nitrooksit, interlösin-6, interlösin-1 reseptör antagonisti gibi enflamatuvar aracıları 

düzenler. Silimarin lenfosit proliferasyonunu, interferon gamma, interlösin-4 ve 

interlösin-10 sitokinlerini doza bağlı olarak arttırır, enfeksiyon hastalıklarını 

engellemede başarılıdır. Kuppfer hücrelerinde lökotrien formasyonunu inhibe eder, 

growth faktör beta-1 aktivitesini arttırır (Yanaida ve ark., 2002). 

 

 

Silimarin’in guinea pigler üzerinde invivo antijen değişimi ve histaminle 

indüklenmiş bronkokonstrüksiyonda koruyucu etkisi araştırılmıştır. Duyarlı guinea 

piglerde antijen ve postantijen değişiminde substans P’ye aşırı duyarlılıkta 

indükleyicidir. Silimarin bronkokonstrüksiyonu yanıtın erken aşamalarında önemli 

bir şekilde azaltır. Propanolol ve platalet aktive edici faktör (PAF) uygulanmış ve 

etkisi değerlendirilmiştir. Bulgular silimarin’in alerjik astımın ilk aşamalarında 

koruyucu olduğunu ve etki mekanizmasının histamin üstünden gerçekleştiğini 

göstermiştir. Histaminin soluk yolundaki cevabını azaltıcı bir indirekt mekanizma 

söz konusudur. Lökotrienlerin karıştığı stres nedenli gastrik ülserde de koruyucu 
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etkilidir, ancak etanolle indüklenmiş ülserde etkisizdir. Araşidonik asit 

metabolitlerinin yapımın ve salımını inhibe edicidir. Pulmoner enflamasyon, astımın 

önemli bir patogenezidir, mastosit membran stabilizasyonu antiastmatikler için 

hedeftir. Akut enflamasyonda silimarin lökosit göçünde inhibitör etkilidir. Substans 

P uyarılmış nöronlardan salgılanır, silimarin anaflaktik şokta bronkospazmı 

azaltabilir. Propanolol ve PAF haricinde silimarin bu etkiyi göstermez (Breschi ve 

ark., 2002). 

 

 

Silybum marianum yapraklarının metanollü ekstresi albino sıçanlarda formalin 

nedenli akut enflamasyonu inhibe etmektedir ( Balian ve ark., 2006).  

 

 

Silidianin invitro olarak reaktif oksijen çeşitlerinin salımını engellemektedir. 

Polimorfonükleer nötrofiller enflamatuvar cevabın başlaması ve artışında rol 

oynamaktadır ve apoptozis mekanizması açısından önemlidir. Kaspase 3 

aktivasyonunu düzenlemesi antienflamatuvar etkisine işaret eder. Bu etkisi de 

antioksidan aktivite yoluyla olmaktadır (Zielinska-Przyjemska ve Wiktorowicz,  

2006). 

 

 

  

2.4.7. Safra Kesesine Etkisi 

 

 

Silybum marianum’daki histamin ve tiramin içeriği safra yapımını ve akışını stimüle 

eder. Emülsifiye yağların ve safranın akışını arttırması hazımsızlık şikayetlerinde 

olumlu sonuçlar verir. Silimarin safra akışı ve çözünürlüğünü arttırdığı için, safra 

taşlarından korunma ve bunları yok etme konusunda etkilidir, safradaki kolesterol 

yüzdesini azaltır. Safra salgısı akışı arttıkça safra taşı gelişimi şansı azalır. Yağca 

yoksul diyetlerde yağ miktarının hızlı bir şekilde azalması safra akışını inhibe eder 

ve durulan safrada taş oluşmaya başlar. Safranın akışı bu yüzden çok önemlidir. 



 31

Safra kanalı enflamasyonlarında da önemli etkileri vardır (Schandalk ve Perucca, 

1994).  

 

 

Silybum marianum’un kombine bir preparatı olan Iberogast® 5-hidroksitriptamin 

yolakları ile gastro intestinal motiliteyi düzenler, irritabl barsak sendromunu giderir, 

dolayısıyla safra kesesi problemlerinde de sıkça kullanılır (Hohenester ve ark., 2004). 

 

 

 

2.4.8. Antihiperlipidemik Etki 

 

 

Hayvanlarda yapılan bir çalışmada silimarinin kolesterol düşürücü ilaç olan probukol 

gibi etkili olduğu ve HDL (yüksek yoğunluklu lipoprotein) düzeyini arttırdığı, LDL  

(düşük yoğunluklu lipoprotein) düzeyini ise azalttığı bulunmuştur. Silimarinin insan 

deneylerinde hepatik kolesterol sentezini azalttığı görülmüştür. Ayrıca kanı temizler. 

Silimarin sıçanlarda doymuş yağ asitlerince zengin diyette plazma triaçilgliserol 

değerlerini azaltır, plazma metabolitlerine etkisi hiperlipidemik düzenleyici 

olmasından kaynaklanır (Schopen ve Lange, 1990). 

 

 

Silybum marianum’un arteriosklerozisteki etkisi izlenmiştir. Lipid metabolizmasında 

normalleşme görülmüş, total serum kolesterol, LDL, fosfolipid ve trigliserit seviyesi 

inhibisyonu tavşanlarda izlenmiştir. Silimarin bu çözünürlük arttırıcı özelliği ile safra 

taşlarından korunma yada bunu hafifletmede de kullanılabilir (Scopen ve Lange, 

1990). 
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2.4.9. Hipoglisemik Etki 

 

 

Silibin’in sıçanlarda pankreastaki Siklosporin A toksisitesi üzerine azaltıcı etkisi 

çalışılmıştır. Deney sonrası kan glukoz değerleri ve amilaz sekresyonu normal 

bulunmuştur. Silibin glukoz stimüle insülin salımını invitro olarak inhibe etmektedir, 

invivo olarak kan glukoz düzeyine etki etmez. İnsülin bağımsız diyabet hastalarında 

bu etkiden dolayı tercih edilebilir. Silibin pankreastaki bu koruyucu etkisi 

Siklosporin A için spesifik değildir, tüm toksinlere karşı aynı etkiyi gösterir 

(Schönfeld ve ark., 1997).  

 

 

İnsanda diyabette kullanıldığında hastada kan şekerinde ve insüline duyulan ihtiyaçta 

azalma görülmüştür. Sirozlu ve diyabetli hastalarda denendiğinde insülin ihtiyacında 

%25’e varan düşme görülmüştür. Bireysel bir çalışmada ensefalopatili hastalarda   

%8,7 azalma olmuştur (Velussi ve ark., 1997). 

 

 

Silybum marianum ve Fraxinus excelsior’un toprak üstü kısımlarının sulu 

ekstrelerinin  ortak kullanıldığı bir çalışmada normal ve streptozosinli (STZ) 

diyabetik sıçanlarda tip-I diyabette hipoglisemik etkisi araştırılmıştır. 20 mg/kg 

dozda oral sulu ekstre şeklinde verildiğinde kan glukoz değerlerinde önemli bir 

azalma görülmüştür. Vücut ağırlığı normal sıçanlarda artıp STZ sıçanlarda 

azalmıştır. Bazal plazma insülin konsantrasyonu uygulamadan sonra iki grupta da 

değişmemiştir,  yani insülin salgısını etkilemeden farmakolojik aktivitesini gösterir. 

Diyabetin bitkisel tedavisinde S. marianum’dan izole edilen flavonolignanlar 

Siklosporin-A ile indüklenmiş ekzokrin pankreas toksisitesinde koruyucu etki 

gösterir. Alloksan nedenli diyabette pankreatik hasardan korur. Tip II Diabetus 

Mellitus’ta uzun süreli tedaviden sonra kan glukoz seviyesinde düşüş sergiler. 

Diyabetteki etkisi referans antidiabetik ilaç olan sodyum vanadat ile kıyaslanmıştır 

(Schönfeld ve ark., 1997). 
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Silybum marianum’u  12 ay boyunca  kullanan tip II DM hastalarında insülin 

sekresyonu da önemli ölçüde azalmıştır. Alloksana maruz kalan sıçanlarda plazma 

glukoz indüklü artışı azaltır. Silibin glukoz stimüle insülin salımını invitro olarak 

inhibe eder. Silibin-betasiklodekstrin kan glukoz değerinde tip II diyabetli hastalarda 

%14, 7 gibi bir azalma yapar. Hipoglisemik etkileri insülin sekresyonunda pankreatik 

Langerhans hücrelerini etkilemek yoluyla gösterir. İnsülin sekresyonu uygulamadan 

sonra invitroda azalır. Bu sonuçlar hepatik glukoz yapımını inhibe edip, glikoz 

yararlanımını arttırır, yani insülin duyarlılığı artar. Diyabetik STZ sıçanlarda insülin 

direnci gelişmişse, insülin hassasiyetini tekrar kazandırır. Silybum marianum’un sulu 

ekstresi normal sıçanlarda potansiyel hipoglisemik ajandır, STZ sıçanlarda insülin 

sekresyonundan bağımsız  etki gösterir (Velussi ve ark., 1997). 

 

 

 

2.4.10. Diğer Etkiler 

 

 

Silibin’in direkt olarak sistemik kan basıncını düşürmesi ile ilgili çalışmalar da 

devam etmektedir. Bu etkiden dolayı kalp krizi ataklarından koruyucudur. 

Flavonolignan içeriği serbest radikallerle savaşır ve bu da arter çeperini hasardan 

korumaya yardımcıdır. Protrombin zamanındaki ilerleme önemlidir, karaciğer 

transaminaz seviyesini tutarlı bir şekilde düşürür (Koch ve ark.,1985). 

 

 

Farelerde beyaz kan hücreleri ve sinir hücreleri üzerinde çalışılmış, immun sistem ve 

sinir sisteminde artış sağladığı, sinir hücrelerine yardım ettiği, nöronların yapımını ve 

hücrelerinin canlılık süresini arttırdığı görülmüştür. Beyin hastalıkları ile savaşabilen 

bu bitkinin etkileri insan deneylerinde de kanıtlanırsa  enfeksiyonla savaşan ve 

nörolojik bozukluklara (Alzheimer, Parkinson, beyin travması gibi) iyi gelen bir ürün 

bulunmuş olacaktır (Kittur ve ark., 2002). 
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Silybum marianum bitkisel bir immunomodülatördür, sitokin salımında etkilidir. Bu 

yolla bağışıklık sistemini düzenler. Bu etki invitro ve invivo olarak çalışılmıştır. 

Sitokin nedenli hastalıklardaki etkileri hala çalışılmaktadır (Spellman ve ark., 2006). 

 

 

Rejeneratif etki cilt üzerinde de görülmektedir, genomik yaralarda korucudur, 

fibrozisi durdurucu etkiye sahiptir (Muzes ve ark., 1990). 

 

 

Bir diğer çalışmada kadminyumun karaciğer dokusunda birikerek yarattığı hasarı 

silimarinin nötralize ettiği görülmüştür (Muzes ve ark., 1990). Ayrıca kalsiyum 

metabolizmasını da yavaşlatabilir (Flora, 1998). 

 

 

Silibin’in diasteroizomerlerinin ve silimarin’in spesifik reseptör etkileşimleri ve ilaç 

transferi uyarılması-baskılanması gibi yeni etkileri hala çalışılmaktadır (Kren ve 

Walterova, 2005). 

 

 

Silybum marianum triterpenoitleri konsantrasyona bağlı olarak kemotripsini inhibe 

etmektedir( Ahmed ve ark.,2006). 

 

 

 

2.5. Toksisite ve Yan Etkiler 

 

 

Silybum marianum ekstresinin toksisitesi yoktur. Ancak karaciğer ve safra kesesinin 

uyarılmasından dolayı ya da standardize ekstresi silimarince yüksek konsantrasyonda 

ise laksatif etkisine bağlı olarak bazı kişilerde ilk birkaç gün aşırı defekasyon 

gözlenebilmektedir. Bu etki genelde günde 1500 mg ve daha yüksek dozda 
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kullanımda görülmüştür. Bu durumda kullanımı kesilmeli ve doktora başvurulmalıdır 

(Brown, 1996). 

 

 

1992’de 2637 kişi üzerinde yapılan bir çalışmaya göre oral kullanımda nadiren de 

olsa gastrointestinal sistem problemleri (bulantı, diyare, dispepsi, abdominal ağrı, 

anoreksi) baş ağrısı, deri reaksiyonları (pruritis, ürtiker, ekzema), nöropsikolojik 

etkiler (asteni, insomnia), terleme, kolaps, artralji, rinokonjunktivit, impotens, 

anaflaksi, menstrüel siklus uyarılması ihtimali vardır. Oral alınan preparatları 

enginara oranla daha güvenlidir. Özellikle interferon kullanan Hepatit B ve C’li 

hastalarda bu durum gözlenir. Lifçe zengin diyetlere (pektin, yulaf gibi) eklenmesi 

sindirim yolu irritasyonuna neden olabilir. Bazı preparatları hemokromatozis ve 

kronik hepatit C gibi şikayetleri olan hastalarda yüksek doz demirle etkileşip 

problem yaratabilir (Blumenthal, 2000). 

 

 

Ayrıca Compositae familyasına; silibin, silikristin, silidianin ve siliandrin’e karşı 

alerji gelişebilir (Jacops ve ark., 2002). 

 

 

Silimarin besin desteği olarak Sprague- Dowley dişi sıçanlarında denenmiş, ancak 

plazmadaki serbest ve total silibin artışı ile tümör gelişmesinde bir artış görülmüştür. 

Östrojen benzeri aktivite ile göğüs kanseri hücrelerinde büyümeyi stimüle 

etmektedir. Silybum marianum preparatı kullanırken bu ayrıntıya dikkat edilmelidir 

(Malewicz ve ark., 2006). 
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2.6. Hamilelik ve Laktasyonda Kullanımı 

 

 

Hamilelerde çok az çalışma yapılmıştır, güvenli bir bitki olmasına rağmen hamilelik 

ve laktasyon boyunca kullanımı netleştirilmiş değildir. Çocuklarda yapılmış bir 

çalışma henüz yoktur. Erişkinlerde kullanımı güvenlidir (Albrecht ve ark., 1992). 

 

 

Bunun yanı sıra hamile hayvanlarda denenmiş ve oldukça olumlu sonuçlar alınmıştır, 

hatta hamilelikteki safra kesesi şikayetlerinde ve böbrek taşlarında kullanımı tavsiye 

edilmiştir. Hamile bayanlarda Legalon® enterohepatik kolestaziste 560 mg/gün 

olarak 16 gün boyunca kullanılmış, anne veya fetüste toksisite oluşmamıştır 

(Albrecht ve ark., 1992). 

 

 

İnsanlarda kullanılan dozun %30’u 30 kg ve üstü kedi-köpeklerde 2-3 ay boyunca 

uygulanmıştır. Bu homeopatik tentür 1 kısım kuru tohum ile 2 kısım alkolün 

karışımıyla hazırlanır. Beş gün kullanılıp, iki gün ara verilir, bu şekilde 6 hafta 

kullanıldıktan sonra 1 hafta ara verilip tekrar başlanır. Bu deneyler hamile ve 

emziren hayvanlarda yapılmış, karaciğer problemleri ve karaciğer toksinlerinde 

denenmiş, ancak kontrendikasyon görülmemiştir (Albrecht ve ark., 1992). 

 

 

 

2.7. İlaç Etkileşimleri 

 

 

İnsanlarda ilaçla etkileşimi nadirdir. Az da olsa sitokrom P 450 mekanizması ve 

antikanser ilaçlarla etkileşebilir. CYP3A4 enziminin aktivitesini azaltır. İlaç-ilaç 

etkileşimlerinde CYP3A4 enzimi çok önemlidir. Bu, kanda ilaç düzeyinin 

yükselmesi ya da görülen yan etkinin artması ile sonuçlanabilir. Kalsiyum kanal 

blokerleri, siklosporin, antihistaminikler , kinidin gibi ilaçların metabolizmasında rol 
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oynar. Rifampin, klaritromisin ve midazolam metabolizması üzerinde de etkili 

olduğu bildirilmiş ,ama yeni çalışmalarda bunun doğru olmadığı gözlemlenmiştir 

(Gurley ve ark., 2006). Gerçekte toksik ve karsinojenik kimyasalların 

aktivasyonunda majör enzimdir. CYP2A6, 3A4, 1A2, 2E1, 2C19, 2C9, 2A6 gibi ilaç 

metabolizması için önemli enzimleri inhibe eder (Schönfeld ve ark., 1997). 

 

 

Pittsburgh Üniversitesi’nde yapılan araştırmalara göre silimarinle CYP3A4’ün %50-

100 azaldığı gözlenmiştir. Bazı ilaçlar AIDS hastalarında proteaz inhibitörü gibi etki 

eder ve bu esnada Silybum marianum kullanımı ilaç seviyelerinde düşüşe neden olur. 

AIDS’li hastalarda proteaz inhibitörlerinin azaldığı bulunmuştur (Beckmann ve ark., 

2000). 

 

 

Silimarinin antiviraller, metadon, kalp ilaçları (flekainid, propafenon), 

transplantasyon ilaçları (siklosporin, takrolimus), antibiyotikler (eritromisin, 

rifampisin), antiepileptikler (karbamazepine), antidepresanlar (paroksetin, fluoksetin, 

sertralin), antihistaminikler (astemizol, terfenadine), GIS motilite düzenleyiciler 

(sisaprid), ergo ilaçları (ergomar, ergonovine), antipsikotikler (kolzapin, pimozid), 

sedatifler (zolpidem, triazolam, midazolam), antifungaller (ketokonazol, ıtrakonazol)  

ve antiparazitler (atovaquone) ile alınması bu ilaçların etki seviyesini düşürür 

(Venkataramanan ve ark., 2000). 

 

 

Silibin CYP3A4 ve UGT1A1 enzimlerini invitro olarak inhibe eder, dolayısıyla bu 

enzimlerin substratı olan irinotekan farmakokinetiğini de engellemektedir (Van Erp 

ve ark., 2005). 

 

 

Silibin  ß-glukuronidaz denen bir enzimle etkileşip östojenin ve oral kontraseptiflerin 

etkisini azaltabilir. Bu bitki aynı zamanda kan şekerini düşürdüğü için, acı kavun 



 38

veya şeker ilaçları ile birlikte kullanımına dikkat edilmelidir (Venkataramanan ve 

ark., 2000). 

 

 

Yohimbin ve regitin ile kombinasyonundan kaçınılmalıdır, çünkü ikisi de kan basıncı 

düşürücü özelliğe sahiptir. Bu bitkinin hayvanlarda karaciğer sirozunda yapılan bir 

çalışmada aspirinin etkisini arttırdığı görülmüştür, ancak bu deney insanlara 

uygulanmamıştır (Gottlieb, 1999). İnvivo deneylerde  silimarin kullanan 16 sağlıklı 

bireyde Digoksin  metabolizmasında önemli bir değişiklik gözlenmemiştir (Gurley 

ve ark., 2006). 

 

 

Silimarin sisplatin ve doksarubisinin meme ve over kanserinde etkilerini arttırabilir. 

İfosfamidin antikanserojenik etkisi bu preparat kullanımında azalabilir. Karaciğer 

fonksiyon testleri değişebilir. Sağlıklı gönüllülerde indinavir farmakokinetiğini 

etkilemediği gözlenmiştir (Gottlieb, 1999). 

 

 

 

2.8. Dozaj ve Kullanımı 

 

 

Silybum marianum ekstresi % 70- 80 silimarin taşıyacak şekilde standardize 

edilmiştir. 70 kısım tohumdan 1 kısım S. marianum ekstresi elde edilir. Standardize 

ekstre 200-400 mg/gün silimarine eşdeğer olmalıdır (Flora ve ark.,1990). En çok 

çalışılan doz 140 mg’dır, ancak kullanılan doz 800 mg a kadar çıkabilir. Ticareti 

yapılan bu preparatlar bitkinin meyvelerinden ve tohumlarından elde edilir. Aç veya 

tok alım fark etmez, mideyi korumak açısından tok alımı daha çok önerilir, ancak en 

iyi sonuçlar preparatın yüksek dozda günde üç kez ve yemek öncesi alımıyla elde 

edilmiştir. Preparatlar genelde 150-175 mg kapsül halindedir. Ekstre hızlıca absorbe 

olur, biyoyararlanımı %23-47 civarındadır. Doruk plazma konsantrasyonu 2-4 saatte 

oluşur (Fogden ve Neuberger, 2003). 
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Toz edilmiş tohumlar infüzyon halinde ya da oral alınabilen diğer preparatlar ile 

kullanılabilir. Bunlar kapsül, pilül, infüzyon, tentür şeklindedir. Kapsül içeriği sap, 

yaprak ve çiçekten oluşuyorsa 180 mg; standart ekstre ya da kuru ekstreden 

oluşuyorsa 175 mg olmalıdır. Oral kullanımı bol su ile olmalıdır. Kapsül oldukça 

dayanıklı ve konsantre bir formdur. ß-siklodekstrin ya da fosfatidilkolin ile kombine 

formları suda daha iyi çözünür, bunların alımı biyoyararlanım ve maksimum etki 

açısından daha olumludur, çünkü fosfatidilkolin silimarinin hücre membranına 

tutunmasını kolaylaştırır. Absorbsiyon açısından fosfotidilkolin formu normal forma 

oranla 4-6 kat daha avantajlıdır, plazmadaki piki 5 saat sonunda izlenir, yarılanma 

zamanı 6 saattir. Bu kompleksler günde 100-200 mg ve 2 defa olmak üzere kullanılır. 

Ultrathistle® adlı kuru ekstre-fosfotidilkolin kompleksi halindedir ve 360 mg günde 

3 defa olarak alınır (Barzaghi ve ark., 1990). 

 

 

Fitozomlar suda çözünen molekülleri lipide uyumlu moleküler kompleksler haline 

dönüştüp, hidrofilik çevreli molekülü lipit çevreli bir hale getirirler. Böylece 

molekülün hücreye girişi kolaylaşmaktadır. Silimerin-fosfotidilkolin 

kompleksi(Siliphos) de bu özelliktedir (Gurley ve ark., 2006). 

 

 

Silybum marianum tohumların elde edilen sıvı ekstreden hareketle doyurulmuş yağlı 

yeni bir ürün geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu ürünün peroksidasyon mekanizmasını 

yavaşlattığı gözlenmektedir. Spektrometre ile incelendiğinde doyurulmuş yağda 

flavonolignanların potansiyel etkilerinin arttığı saptanmıştır (Spiridonov ve ark., 

2005). 

 

 

Silimarin’in hibrit liposomlu kapsül formları fiziksel stabilite ve invivo performans 

açısından çalışılmış, bu yolla oral alınan dozaj formlarının biyoyaralanımı 

arttırılmaya çalışılmıştır. Silimarin’in hibrit liposomları lesitin, kolesterol, 
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stearilamin ve tween 20 (9:1:1:0,5) ile hazırlanmıştır. Albino sıçanlarda 

karbontetraklorürün oral alımı sonucu oluşan oksidatif strese karşı denenmiş, 

transaminaz değerlerindeki önemli düşüş gözlenmiştir (El- Samaligy ve ark., 2006). 

 

 

Doz zehirlenme olgularında ve şiddetli alkolizmde arttırılabilir, ancak dikkat 

edilmesi gereken nokta alkolizm tedavisinde bitkinin alkollü ekstrelerinin değil, 

kapsül halinin kullanılmasıdır (Muzes ve ark., 1990). 

 

 

Hassas midelerde ise tentür, infüzyon ve çay olarak kullanılmalıdır. En aktif formu 

alkolle hazırlanmış ekstresidir, çünkü silimarin suda çözünmez. Bu yüzden çay 

olarak tüketimi ya da yapraklarının yenmesi çok da faydalı değildir. Tentür halinde 

alınacaksa 15-20 damla günde 4-5 defada alınmalıdır. Ham tohum günlük 2 yemek 

kaşığı alınır, genelde kullanımı 12-15 g’dır. Tedavide belirgin optimum  bir süre 

yoktur, bir aydan başlar ve 9 aya kadar çıkabilir, yine de en azından 4-8 hafta 

kullanılmalıdır. En az 70 en çok 420 mg günlük doz kullanılmalıdır. Konsantre ve 

alkollü ekstre 2-5 mg dozda kullanılır (Morazzoni ve Bombardelli, 1995). 

 

 

Meyve infüzyonu 3 g meyveyi 1 bardak suda 15-20 dakika kaynatmak yoluyla 

yapılır. Elde edilen infüzyon günde 2-3 defa içilir. Bitkinin toprak üstü kısımlarının 

infüzyonu ise 2-5 g bitkiyi 1 bardak kaynar suya koyup 20 dakika beklemek suretiyle 

hazırlanır, günde 2-3 bardak içilir (Morazzoni ve Bombardelli, 1995). 

 

 

Doza bağlı olarak farklı olgularda kullanımı şöyle sıralanabilir; 

 

-Proflaktik olarak ; 120 mg, günde 2 defa 

-Safra sorunlarında ; 100-175 mg, günde 2-3 defa 

-Psöriaziste; 120-175 mg, günde 2 defa 

-Alkole bağlı karaciğer rahatsızlıklarında ; 420 mg, 4-8 hafta 
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-Karaciğer sirozu; 420 mg, 41 ay 

-Kronik hepatit; 420 mg, 9 ay 

-İlaç tedavisi esnasında karaciğer destekleyici olarak; uzun süreli 

-Amanita phalloides zehirlenmelerinde antidot olarak; 133 mg/ kg dozda yada 20 

mg/kg 24 saat boyunca 4 eşit infüzyonda verilir (Brown, 1996). 

 

 

Pediatrik kullanımda çocuğun ağırlığı esastır. Normal doz 70 kg üzerinden 

hesaplanır, 20-25 kg için yetişkin dozunun 1/3’ü verilir (Blumenthal, 2000). 

 

 

Genelde tek başına kullanılır, bazen Cynara scolymus ile kombine edilebilir. 

Preparatlar oda sıcaklığında 15-30 derecede saklanmalıdır. Taze bitkiden elde edilen 

tentür ve infüzyonlar kuru, hava geçirmez, ışıktan korunmuş kaplarda saklanmalıdır. 

Son kullanma tarihinden sonra mutlaka atılmalıdır. Taze bitkinin tentür, merhem gibi 

formülasyonlarda miadı uzar. Alkollü ekstreler genelde en uzun dayanandır (Tyagi 

ve ark., 2003). 

 

 

 

2.9. Preparatları 

 

 

Çok sayıda Silybum marianum preparatı günümüzde hem eczanelerde hem de 

marketlerde satılmaktadır. Bunların çoğunda etkileri, hangi laboratuvarda test 

edildiği etiket bilgilerinde yazılıdır. ABD’deki OTC ürünlerde bu etiket yer alırken, 

henüz Avrupa’dakilerde bu uygulamaya geçilmemiştir. ABD, İngiltere, Kanada’da 

tanımsız; Fransa’da geleneksel, Almanya’da Komisyon E tarafından onaylanmış bir 

bitkidir (Foster, 1990). 
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    Çizelge 1. Piyasada mevcut preparatlardan bazıları(Komisyon E’ye göre): 
 

PREPARAT ADI İÇERİĞİ ETKİ VE KULLANIMI 

Alepa®forte Kapseln                  
Meryemana dikeni 
meyvesi kuru ekstresi 
350mg       

toksik karaciğer hastalıklarında 
kronik karaciğer hastalıklarında ve 
sirozda kahvaltıdan sonra 1 kapsül 

Ardeyhepan® N Dragees 
Meryemana dikeni 
meyvesi kuru ekstresi 
250mg       

toksik karaciğer hastalıklarında 
kronik karaciğer hastalıklarında 
koruyucu ve sirozda, günde 2 defa  
1-2 tablet 

Carduus marianus Kapseln 
Meryemana dikeni 
meyvesi kuru ekstresi 
61,4-66,7 mg      

hepatit , kronik hepatit,toksik 
hepatit,enterohepatit kolestazis 
günde 3 defa 1-2 kapsül 

Legalon® SIL-Trokensubstraz 
Silibin-disodyumtuzu           
528,5 mg  
(350 mg silibin içerir ) 

mantar zehirlenmesinde günde  
20 mg/kg  24 saatde 4 eşit infüzyona 
bölünerek 2 saat boyunca intravenöz 
olarak 

Milk Thistle® Formula - 
Kanada  

Meyan kökü-Devedikeni-
Wildyam kökü-Butternut 
kökü 

karaciğer desteği günde 3 defa 

Cefasilymarin® 140 
filmtablette 

Meryemana dikeni  
meyvesi kuru ekstresi 176-
200mg       

toksik karaciğer hastalıklarında 
kronik karaciğer hastalıklarında  ve 
sirozda.günde 2-3defa  1film tablet 

Duraslymarin kapseln (70/150) 
Meryemana dikeni  
meyvesi kuru ekstresi 
87,5mg 1175mg-1375mg     

toksik karaciğer hastalıklarında 
kronik karaciğer hastalıklarında ve 
sirozda günde 3 defa 2 kapsül (70) 
günde 3 defa 1 kapsül (150) 

Hepaduran® V Dragees 
Meryemana dikeni 
meyvesi kuru ekstresi 
63mg-97mg       

toksik karaciğer hastalıklarında 
kronik karaciğer hastalıklarında  ve 
sirozda günde 3 defa 2 draje 

Hepa-loges® N Dragees 
Meryemana dikeni 
meyvesi kuru  ekstresi 
150mg       

toksik karaciğer hastalıklarında 
kronik karaciğer hastalıklarında 
koruyucu ve sirozda günde 3 defa 2 
draje 

Hepa-Merz Sil Kapseln 
Meryemana dikeni 
meyvesi kuru ekstresi 
239mg       

toksik karaciğer hastalıklarında 
kronik karaciğer 
hastalıklarında,sirozda ve 
zehirlenmelerde 2-3 kapsül günlük 

Heparano N Dragees 
Meryemana dikeni 
meyvesi kuru ekstresi 
203,7mg       

toksik karaciğer hastalıklarında 
kronik karaciğer hastalıklarında  ve 
sirozda günde 3 defa 1 draje 
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Hepa-Pasc® 100 Filmtablette Meryemana dikeni -meyva 
kuru ekstresi 203,7mg       

toksik karaciğer hastalıklarında 
kronik karaciğer hastalıklarında  ve 
sirozda günde 2-4 defa 1 film tablet 

Heparsyx N Lösung Meryemana dikeni - 
meyva kuru ekstresi 7g       

toksik karaciğer hastalıklarında 
kronik karaciğer hastalıklarında  ve 
sirozda günde 2 defa bir bardağın 
yarısı su ile seyreltilip içilir 

Hepatorell ® Kapseln Meryemana dikeni -meyva 
kuru  ekstresi 220-155 mg   

toksik karaciğer hastalıklarında 
kronik karaciğer hastalıklarında  ve 
sirozda günde 4 defa 1 kapsül ağır 
olgularda günde 2-3 defa 1 kapsül 
basit olgularda  

Hepatos Mariendisteldrogees 
Meryemana dikeni - 
meyva kuru  ekstresi 220-
260 mg    

toksik karaciğer hastalıklarında 
kronik karaciğer hastalıklarında  ve 
sirozda  2-4 defa günde 1 draje 

Heplant Filmtablette Meryemana dikeni -meyva 
kuru  ekstresi 125-155 mg   

toksik karaciğer hastalıklarında 
kronik karaciğer hastalıklarında  ve 
sirozda günde 2 defa 2-3 film tablet 
bir miktar su ile alınabilir 

Legalon® 70 Kapseln 
Meryemana dikeni 
meyvesi kuru ekstresi 
86,5-93,3 mg    

toksik karaciğer hastalıklarında 
kronik karaciğer hastalıklarında  ve 
sirozda günde 3 defa 2 kapsül 

Legalon® suspansion Meryemana dikeni -meyva 
kuru ekstresi     

toksik karaciğer hastalıklarında 
kronik karaciğer hastalıklarında  ve 
sirozda günde 4 defa 1 ölçek içilir 

Phytohepar 200 Kapseln 
Meryemana dikeni 
meyvesi kuru ekstresi  
296,2 mg   

toksik karaciğer hastalıklarında 
kronik karaciğer hastalıklarında  ve 
sirozda günde 1-2 defa 1 kapsül 
yemekle beraber. 

Silicur 140-200 Kapseln 
Meryemana dikeni 
meyvesi kuru ekstresi  
170-200  mg   

toksik karaciğer hastalıklarında 
kronik karaciğer hastalıklarında  ve 
sirozda günde 2-3 defa 1-2 kapsül  

Silimarit ® Kapseln 
Meryemana dikeni 
meyvesi kuru ekstresi  
170-239  mg   

toksik karaciğer hastalıklarında 
kronik karaciğer hastalıklarında  ve 
sirozda günde 2 defa 1 kapsül  
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Silvaysan Kapseln 
Meryemana dikeni 
meyvesi kuru ekstresi  
136-160  mg   

toksik karaciğer hastalıklarında 
kronik karaciğer hastalıklarında  ve 
sirozda günde 3 defa 1 kapsül  

Silymarin AL 50 Drogees 
Meryemana dikeni 
meyvesi kuru ekstresi  
71,34-76,92  mg   

toksik karaciğer hastalıklarında 
kronik karaciğer hastalıklarında  ve 
sirozda günde 3 defa 3 draje 

Silymarin Laber-Kapseln 
Meryemana dikeni 
meyvesi kuru ekstresi  
122,5-169,75  mg   

toksik karaciğer hastalıklarında 
kronik karaciğer hastalıklarında  ve 
sirozda günde 3 defa 1 kapsül  

Silymarin STADA® 140 mg 
Silymarin STADA® 200 mg 

Meryemana dikeni 
meyvesi kuru ekstresi  
170-200 mg /242-285 mg   

toksik karaciğer hastalıklarında 
kronik karaciğer hastalıklarında  ve 
sirozda 140 günde 2-3 kapsül  
200 günde 1-2 kapsül   

SX Carduus Filmtabletten 
Meryemana dikeni 
meyvesi kuru ekstresi  
125,155 mg   

Toksik karaciğer hastalıklarında 
kronik karaciğer hastalıklarında  ve 
sirozda  

Bilisan ® duo Filmtabletten 
Meryemana dikeni 
meyvesi kuru ekstresi  85 
mg   

toksik karaciğer hastalıklarında 
kronik karaciğer hastalıklarında  ve 
sirozda,subakut 
kolesistit,koleliticois-safra diskinezi 
3 defa 1-2 draje 

Hepatofolk ® Planto N 
kapseln 

Meryemana dikeni 
meyvesi kuru ekstresi 
162,8 mg  
javanischer gelbuuwz 25 
mg 

toksik karaciğer hastalıklarında 
kronik karaciğer hastalıklarında 
koruyucu,ağır karaciğer  sirozunda 3 
defa 2 kapsül bolsu ile alınır. 

Regasinum ® hepaticum N 
Mischyg 100 gr 

Taraxacum 40 g  
C.marianus 40 g 
Chelidonium        20         g

hepatit posthepatik sendrom 

Iberogast® 

S.marianum 
meyvesi,papatya 
çiçeği,meyankökü,karaman 
kimyonu,kırlangıçotu 

spazmolitik ve ileumu rahatlatıcıdır. 
Günde 2-3 defa bir kapsül bol suyla 
alınır. 
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2.10. Eliminasyonu 

 

 

Oral alınan dozun %20-40’ı safrada glukuronit veya sülfat bileşiği haline dönüşür. 

%3-8’i idrarla atılır. Silibin düzeyi alındıktan 2-9 saat sonra maksimuma çıkar, 

safrayla atımlı 24 saati bulur. Silimarin fosfatidilkolin ile kompleks halde alınırsa 

absorbsiyonu artar, dolayısıyla elimine olan yüzdesi azalır (Muzes, 1990). 

 

 

Kemirgenlerde yapılan bir çalışmada oral silibin alımından sonra plazmada silibin 

monoglukuronit/diglukuronit ve silibin  monosülfat metabolitleri gözlenmiştir. 

İnsanda ise en yüksek oranda kolorektal mukozada bulunmuştur (Hoh ve ark., 2006). 

 

 

 

 

2.11. Ekonomik Önemi 

 

 

Silybum marianum en çok Almanya’da üretilir. Kaliforniya’da  da üretimi çok 

fazladır, bir yılda 1,4 milyon bitki işlenmektedir. ABD bu bitkiden 2000 yılında 380 

milyon dolar kazanmıştır. Bu preparatların fiyatları 15-80 dolar arası değişmektedir 

(Dewick, 1997). 
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2.12. Kayıtlı Olduğu Farmakopeler 

 

 

Avrupa Farmakopesi (Ph. Eur.5.0.): Milk Thistle Fruit- Silybum marianum meyvesi 

kayıtlıdır. Olgun meyve papüsünden ayrılır. Kuru drogda silimarin içeriği silibin 

cinsinden %1,5’dan az olmamalıdır. 

 

 

Amerikan Farmakopesi (USNF 22): Milk Thistle- Silybum marianum’un papüssüz 

kuru meyvesi kayıtlıdır. Kuru drogda silimarin içeriği silibin cinsinden %2’den az 

olmamalıdır. Drog ışıktan korunmalıdır.  

 

 

Rote Liste (2000): Silybum marianum’un tek başına ve diğer bitkilerle kombine 

preparatlarının karaciğer sağlığı ve Amanita phalloides zehirlenmesinde 

kullanımından bahsedilmiştir.  

 

 

Martindale (34. Edition) : Carduus marianus (Silybum marianum) tanımı, etken 

maddeleri, etki alanları ve preparat adları bulunmaktadır.  
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3. BULGULAR 

 

 

 

3.1. Kimyasal Bileşiklere Ait Bulgular 

 

 

Yapılan literatür taramasına göre Silybum marianum’un flavonolignan yapısındaki 

silibin, silidianin, silikristin, izosilibin taşıdığı ve bunların biyolojik etkiden sorumlu 

oldukları bulunmuştur. Silibinin kapalı formülü C25H22O10 ve molekül ağırlığı 482,4 

olarak belirtilmiştir (Martindale, 2000). 

 

 

Silimarin grubu flavonolignanların standardizasyonu silibin izomeri üzerinden 

yapılmaktadır. Farmakope kriterlerine göre kuru drog %1,5-2’den az silibin 

içermemelidir. 
 

 

Ayrıca protein, sterol, müsilaj, yağ asitleri içerdiği görülmüştür. Oldukça zengin 

mineral içeriğine sahiptir, bunlardan bazıları alüminyum, manganez, fosfor, 

kalsiyum, krom, kobalt, demir, magnezyum, sodyum, çinko, potasyum, selenyum 

olarak sıralanabilir (Blumenthal, 2000). 
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3.2. Biyolojik Etkilere Ait Bulgular 

 

 

Literatür bilgilerine göre; Silybum marianum’un karaciğer üzerine hepatoprotektif, 

hepatorejeneratif etkisi vardır. Ayrıca sindirim sisteminde motilite düzenleyicidir, 

safra ve böbrek hastalıklarında oldukça etkilidir.  

 

 

Silybum marianum preparatlarının genel etkileri antikarsinojenik ve antioksidan 

olmasıdır. Son dönemlerde keşfedilen ve hala araştırılan etkileri antipsöriatik, 

antienflamatuar,  antihemorajik, immunomodülatör, antihiperlipidemik, hipoglisemik 

ve mantar zehirlenmelerindeki etkileridir.  

 

 

Silybum marianum’un karaciğere iki spesifik etkisi vardır. Birincisi silimarin 

karaciğer hücresi membranına bağlanır, çevresel toksinlerin olası zararından korur  

(örneğin mantar zehiri, endojen zehirler, serbest radikaller). İkincisi silimarin 

karaciğer hücrelerine girer ve karaciğer sağlığı için hayati olan enzimlerin yapımını 

arttırır, bu da rejenerasyonun ve hepatositlerin artmasını sağlar.  

 

 

Kimyasal ve biyolojik bulgular değerlendirildiğinde Silybum marianum üzerinde 

yapılmış 120 klinik çalışma tespit edilmiştir (Blumenthal, 2000). 
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4. TARTIŞMA 

 

 

Bu çalışmanın amacı karaciğer ve safra kesesi hastalıklarında en sık kullanılan 

bitkilerden Silybum marianum’un etkinlik ve güvenilirliğinin bilimsel açıdan 

değerlendirilmesidir. Silybum marianum’un tek başına preparatları olduğu gibi 

Cynara scolymus, Angelica archangelica, Taraxacum officinale gibi bitkilerle 

kombinasyonları da bulunmaktadır. 

 

 

Silybum marianum’un standardize ekstreleri hazırlanmış, preparatların güvenilirlik 

ve etkinliği deneysel ve klinik çalışmalarla ortaya konmuştur. 

 

 

S. marianum tohumları hafif durumdaki karaciğer hastalıklarının tedavisinde, daha 

ciddi vakalarda ise karaciğer fonksiyonlarını desteklemekte kullanılmaktadır. Alkole 

bağlı karaciğer problemlerinde kullanımı güvenilir ve önemli ölçüde yararlıdır. 

Hepatit ve karaciğer sirozunda kullanımı nispeten daha az araştırılmıştır. Safra taşı 

endikasyonunda ise çalışmalar oldukça eksiktir. 

 

 

Bağışıklık sistemindeki düzensizliklerin karaciğer hastalıklarında önemli rol 

oynadığı bilinmektedir. Bu nedenle tedavide immun sistem fonksiyonlarını 

destekleyici formülasyonlar önemlidir. Dolayısıyla Silybum marianum’un  

antioksidan etkisi öne çıkmaktadır. 

 

 

Silybum marianum’un ilaçlarla etkileşimleri hakkındaki çalışmalar bazı gruplarla 

sınırlı kalmıştır, besinlerle etkileşimi konusunda veri yoktur.  
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Silybum marianum’un insanda hamilelik ve laktasyonda kullanımı konusunda 

literatürde sadece bir çalışma bulunmaktadır.  
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

 

Kronik hepatit ve siroz gibi karaciğer hastalıklarının yaygınlığı bu bitkinin önemini 

daha da arttırmıştır.  Günümüzde Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilaç 

firmaları tarafından karaciğer ve safra kesesi hastalıklarında kullanılmak üzere 

üretilen çok sayıda preparat vardır. Bu preparatların çoğu Silybum marianum bitki 

ekstresini içermektedir. Standardizasyon problemleri henüz tamamlanmış olup 

standardize ekstreler kullanıma sunulmuştur ve kullanımı Komisyon E’ce 

onaylanmıştır. 

 

 

Dünya genelinde sıklıkla tercih edilen Silybum marianum’un fosfotidilkolin ve ß-

siklodekstrin preparatları karaciğer hastalıklarının oldukça yaygın olduğu ülkemizde 

de kullanılmalıdır.  

 

 

Bu bitkiye ait dozaj formları sınırlı olup, özellikle mantar zehirlenmelerinin çok 

olduğu ülkemizde parenteral formları hastanelerde bulundurulmalıdır.  

 

 

Bu konuda kullanılan preparatlar, birkaç firma tarafından ithal edilmektedir. Ayrıca 

bu ürünleri ülkemize getirebilmek ve üretebilmek için ruhsat başvuruları her geçen 

gün artmaktadır. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın tüm bitkisel ürünlerde olduğu gibi bu 

üründe de gerekli ehemmiyeti göstermesi gerekmektedir.  

 

 

Bu ürünlerde kurumlarca geri ödeme yapılmamaktadır, ancak özellikle karaciğer 

tedavilerinde kurumlarca ödenen oldukça yüksek fiyatlı müstahzarlara bir alternatif 

olabilir.  
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Ancak kullanılan preparatların standardize edilmiş olması, güvenilirlik 

değerlendirmelerinin tam olarak yapılması tedavinin başarısı açısından önemlidir. 

Deneysel ve klinik çalışmalar artmalı ve sonuçlar yayınlanmalıdır. 

 

 

Silybum marianum’un klinik etkisi tam olarak açıklanamamıştır, bunun nedeni 

karaciğer hastalıklarının etiyolojisindeki çeşitliliktir. Olası formülasyonlar, kullanım 

dozu ve süresi ile ilgili daha fazla çalışma gerekmektedir. Ayrıca silimarinin 

interferon ve ribavirinle kombine kullanımı da araştırılmalıdır. Yine de bu bitki için 

dünyanın en iyi araştırılan bitkilerinden biridir demek yanlış olmaz. 

 

 

Silybum marianum’la ilgili gündemde 11 Patent İşbirliği Anlaşması başvurusu 

bulunmaktadır. Bunlar ; 

 

-Silybum marianum tohumlarından silimarin izolasyon metodları, 

-Silybum marianum ekstresinin cilt preparatlarında kullanımı, 

-Silybum marianum ve flavonolignanlarının farmasötik preparat olarak 

yapılandırılması, 

-Karaciğer sağlığı korunması ve safra disfonksiyonlarında L-karnitin ve Silybum 

marianum ekstresinin destekleyici besin olarak kullanımı, 

-AIDS’te spesifik terapötik kompozisyonlar, 

-Cynara cardunculus ve Silybum marianum yağlarının diyette kullanımı, 

- Cynara cardunculus ve Silybum marianum yağlarının kozmetikte kullanımı, 

-L-ergotionein, Silybum marianum, s-adenoslimehionin karaciğer hasarı tedavisinde 

kullanımı, 

-Oral problemlerde koruyucu ve tedavi edici kompozisyonlar, 

-Cimicifuga racemosa, Vitex agnus-castus, Vaccinium myrtillus ve Silybum 

marianum’un farmasötik kombinasyonu, 

-Flavonolignan preparatları, özellikle silimarin preparatları olarak sıralanabilir 

(Boyd, 1996). 
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Bu projeler de hızla tamamlanıp,  Silybum marianum’un fitoterapide kullanımı ve 

yaygınlığı arttırılmalıdır. Böylece hem dünyada hem Türkiye’de yetişen Silybum 

marianum bitkisi en iyi ve etkin şekilde değerlendirilebilir. 

 

 

“Silybum marianum (L.) Gaertner Meyvelerinden hareketle Fitofarmasötik Preparat 

Geliştirilmesi” adlı Devlet Planlama Teşkilatı ve Ankara-Selçuk Üniversitesi 

ortaklığıyla 2006 yılında başlayan proje Türkiye ekonomisi için gelecek vaat 

etmektedir. Bu projeyle standardize ekstreler kapsüllere doldurulacak, kapsüller 

üzerinde gerekli analizler yapılacak, geliştirilen ürüne ait Sağlık Bakanlığı’nca 

istenen bütün işlemler yapılmış olacaktır. 
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ÖZET 

 

 

Silybum marianum (L). Gaertner ve Fitoterapideki Önemi 

 

 

Silybum marianum L. (Meryem ana dikeni) (Compositae) dünyada geniş bir 

coğrafyaya dağılmaktadır. Bu bitkinin iki alttürü Türkiye’de de Batı ve Güney 

Anadolu’da görülmektedir. 

 

 

Silybum marianum kimyasal olarak flavonolignan yapısındaki silibin, silikristin, 

silidianin ve izosilibin’i taşımaktadır. Ayrıca protein, müsilaj, yağ asidi ve 

minerallerce de zengindir. 

 

 

Biyolojik etkilerden sorumlu grup flavonolignan karışımı yapısındaki silimarindir 

 

  

Silybum marianum karaciğer üzerine hepatoprotektif, hepatorejeneratif 

antikarsinojenik, antioksidan, antipsöriatik, antienflamatuar, antidot, antihemorajik, 

immunomodülatör, antihiperlipidemik ve hipoglisemik etkilidir. Ayrıca sindirim 

sisteminde motilite düzenleyicidir, safra ve böbrek hastalıklarında da oldukça 

etkilidir.  

 

 

Anahtar Sözcükler : Silybum marianum, Silimarin, Compositae, Milk Thistle, 

Silibin. 
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SUMMARY 

 

 

Importance of Silybum marianum (L). Gaertner in Phytotherapy 

 

 

Silybum marianum L.(Milk thistle) (Compositae) are distributed to an extended 

geography in the world. Two sub-species of this herb are seen in the West and South 

Anatolian of Turkey. 

 

 

Silybum marianum contains chemically silybin, silychristin, silydianin and izosilybin 

in the structure of the flavonolignan. In addition, it is rich in protein, mucilage, fatty 

acid and minerals.  

 

 

Silymarin in the structure of flavonolignan, is the responsible group of the biological 

effects. 

 

 

The effects of Silybum marianum on liver are hepatoprotective, hepatoregenerative 

anticarsinogenic, antioxidant, antipsoriatic, antienflamatuar, antidot, antihemorajik, 

immunomodulator, antihiperlipidemic and hipoglisemic. Besides, it is a motility 

regulator in the digestion system, and also very effective in the gall and renal 

diseases. 

 

 

Silymarin in the structure of flavonolignan, is the responsible group of the biological 

effects. 

 

Key Words : Silybum marianum, Silymarin, Compositae, Milk Thistle, Silybin. 
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