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ÖZET
Centaurea L.(Asteraceae) cinsi, Türkiye florasında 116 tanesi endemik olmak
üzere 200 takson ile temsil edilmektedir (Endemizm %58). Gerek halk arası
kullanımlarına dayandırılarak, gerekse farklı türlerde bu etkinin tespit edilmesi ile
birlikte Centaurea taksonları doğal ve potansiyel antienflamatuvar kaynak olarak
görülmeye başlanmış ve bu konuda yapılan çalışmalar hız kazanmıştır.
Centaurea calolepis Boiss. Batı ve Güneybatı Anadolu’da yayılış gösteren, çok
yıllık endemik bir bitkidir. Laboratuvarımızda daha önce yapılan çalışmalarla; C.
calolepis bitkisinin farklı polaritede hazırlanan ekstrelerinin in-vitro NF-κB inhibisyonları
denenmiş ve kloroform ekstresi güçlü antienflamatuvar aktivite göstermiştir (IC50: 4.4
µg/mL). Yine C. calolepis üzerinde fitokimyasal çalışmalar yapılarak kimyasal içeriği
ortaya koyulmuş, baskın komponent olarak sinisin bileşiği elde edilmiştir. Daha sonra
bu bileşik üzerinde in-vitro antienflamatuvar çalışma gerçekleştirilmiş ve bu çalışma
sonucunda PMA ile indüklenen SW1353 hücrelerinde NF-κB üzerinde standart
antienflamatuvar ajan partenolite (IC50:6.4 µM) kıyasla güçlü inhibisyon etkisi göstermiş
(IC50:1.8 µM) ve LPS ile indüklenen makrofajlarda (RAW 264.7 hücreleri) iNOS
aktivitesinin inhibisyon IC50 değeri oldukça düşük bulunmuştur (IC50:6.5 µM).
Yılan ısırıklarının tedavisinde standart olarak anti-venomlar kullanılmaktadır;
bununla birlikte anti-venom tedavi, yılan zehirinin lokal etkilerini yok etmede yeteri
kadar etkili olmamaktadır. Oysa yılan zehrinin neden olduğu sistemik etkiler ve lokal
doku lezyonları sadece zehire değil, zehirlenmeyle uyarılan enflamatuvar mediyatörler
nedeniyle de oluşmaktadır. Macrovipera lebetina (Koca Engerek) ve Montivipera
xanthina (Ottoman viper, şeritli engerek) Viperidae (Engerekgiller) familyasından
oldukça zehirli ve ülkemizde yaygın yayılış gösteren yılanlardır.
Bu proje ile daha önce yapılan çalışmalar genişletilerek; Centaurea calolepis
Boiss. kloroform ekstresinin ve bu bitkinin ana bileşeni olan seskiterpen yapıda sinisin
molekülünün, Macrovipera lebetina ve Montivipera xanthina türü yılan zehirleri ile
indüklenen ödeme karşı antienflamatuvar etkinliği in vivo olarak belirlenmiştir. Zehirlerin
protein içerikleri belirlenmiş, indükleyici dozları tepit edilmiş ve çalışmalar hem
karragenin hem de yılan zehiri indüklü pençe ödem testi ile gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışma ülkemiz endemiği Centaurea calolepis’in antienflamatuvar etkinliğini
ve yılan ısırıklarına karşı kullanım potansiyelini ilk kez ortaya koyan ilk çalışmadır.
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ABSTRACT
Centaurea L.(Asteraceae) genus is represented by 200 taxons in Turkish flora
and 116 of them are endemic (Endemism %58). Centaurea taxons have great interest
as potential anti-inflammatory natural sources due to even traditional uses and also
determination of this effect in different species and investigations on this topic have
been accelerated.
C. calolepis Boiss. is an endemic taxon distributed mainly in West and SouthWest Anatolia. As result of preliminary experiments in our laboratory; extracts with
different polarities of C. calolepis was evaluated for in-vitro NF-κB inhibition and the
chloroform extract has shown to have strong antiinflammatory activity. (NF-κB- IC50: 4.4
µg/mL;). Chemical profile of C. calolepis was clarified by phytochemical investigations
and sesquiterpene cnicin was isolated as majör compound. İn-vitro antiinflammatory
experiments were performed on this molecule and strong inhibitory effect was
determined on Nf-κB (1.8 µM) compared to standart antiinflammatory agent
parthenolide (6.4 µM) on SW1353 induced by PMA. Moreover IC50 value of inhibition of
iNOS activity have also found significantly low (6.5 µM) on macrofages induced by
LPS.
A common suggested treatment for snakebites involves the administration of
antivenoms as standart of care. However antivenom treatment can not be succesful
enough to abate the local effects of the bites. Wheraes systemic effects and local
lesions of the snake bites are not only due to venoms, they are also because of the
inflammatory mediators. Macrovipera lebetina ve Montivipera xanthine are viper
snakes from Viperidae family.
By this project; the in-vivo antiinflammatory activities of Centaurea calolepis
Boiss. chloroform extract and the sesquiterpenoid cnicin which is the main compound
of this plant, against the eudema induced by Macrovipera lebetina and Montivipera
xanthina venoms were evaluated. Protein contents of the venoms were identified,
doses for inductions are determined and the experiments were carried out with
carrageenan and snake venom induced paw eudema tests.
This is the first study revealing the antiinflammatory effect and potential for the
use againist sanke bites of endemic Centaurea calolepis.
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