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Ö Z E T 
Birçok bitkinin içerdiği fitokimyasal maddelerin biyokimyasal ve 
fizyolojik aktiviteler, reaksiyonlar ve çevrimlerde önemli rol oynadığı 
bilinmektedir. Bu yüzden günümüzde, bitkilerin yapısında bulunan 
kimyasal maddeler daha spesifik olarak araştırılmakta ve bu maddelerin 
koruyucu, tedavi edici ve antioksidan özellikleri incelemektedir. 
Saponinler çeşitli bitkilerde doğal olarak bulunan, steroid veya 
triterpenoid yapıda lipofilik bir çekirdek ile bir veya daha fazla sayıda 
karbonhidrat yan zincirine sahip glikozidler olarak son yıllarda, insan ve 
hayvan sağlığı ile ilgili araştırmalarda giderek önem kazanmaktadır. Bu 
derlemede, saponinlerin kimyasal yapıları ve saponin içeren bitkilerin 
bazı biyolojik etkileri incelenmiştir.  

 
●●● 

 
Saponins and Some Biological Effects 

S U M M A R Y 
Several plants play an important role in biochemical and physiological  
activities and reactions with the phytochemical contents of them. 
Therefore novadays, contents of chemical matters of plants and their 
protective effects on disease are investigated. Saponins which are found 
in many plants are glycosides containing either a steroid or triterpenoid 
nucleus an done or more side chain of carbohydrates. Recent years, the 
saponin containing plants  and  their effects on human and animal health 
are one of the most studied subject. In this review, the chemical 
structere and properties of saponins ,their  biological effects have been 
discussed. 
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G İ R İ Ş 
 
Tarih boyunca endüstri öncesi dönemde de  bitkiler 
çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır. 
Sanayileşme devrimi sonrasında kimyasal madde 
endüstrisinin gelişmesi,  tedavi, verimlilik  kontrolü 
ve koruyucu hekimlik amaçlı olarak, bitkiler yerine 
sentetik ürünlerin kullanımını, yaygın ve ekonomik 
hale getirmiştir. Bu gün gelinen noktada ise, çoğu 
kimyasalların ekolojik denge, insan ve hayvan sağlığı 
ile bitkiler için risk oluşturduğu anlaşılmıştır. Bu 
veriler, tüm dünyada bilim  adamları, araştırmacılar 
ve üreticileri, çevre ve sağlığın korunması refleksiyle,  
kimyasal maddelerin kullanımının hem kısıtlamak 
hem de yeni alternatifler aramaya itmiştir. Bu 
bağlamda hekimlik, gıda ve çevre alanlarında çalışan 
araştırmacıların pek çoğu dikkatlerini yeniden bitkisel 
kaynaklara yoğunlaştırmışlardır.1-3  

Antibiyotikler yem endüstrisinde özellikle 
büyütme faktörü, tedavi edici ve patojen 
mikroorganizmaların eliminasyonu gibi amaçlarla 
yıllardır kullanılmaktadır. Ancak günümüzde 
rasyonlarda antibiyotiklerin çok yüksek dozlarda 
kullanılmasının, mikroorganizmaların bunlara karşı 
direnç kazanmasına sebep olduğu fark edilmiştir. 
Ayrıca kanser oluşumunda rol alabildiklerinin 
anlaşılması, antibiyotiklerin kısıtlanma ve 
yasaklanmalarını gündeme getirmiştir.4,5 Bu nedenle 
özellikle antibiyotiklere bir alternatif olarak, bazı 
bitkilerde bulunan yüksek miktarları toksik etkili 
olan, genellikle antinutrisyonel faktör olarak kabul 
edilen fitokimyasallardan biri olan saponinler3,6, 
üzerinde yoğunlaşılan bir bitkisel içeriktir. 
Çalışmalarda saponin içeren bitkilerin başta 
hipokolesterolemik, antikarsinojenik, antioksidan, 
antiinflamatör, antimikrobiyel, antiprotozoal, ve 
antihipertansif etkileri olmak üzere pek çok biyolojik 
etkilere sahip olduklarını ileri sürülmektedir.7  

 
Saponinler 

 
Saponin ismi “sapo” kelimesinden türetilmiş olup 
Latincede sabun anlamına gelmektedir. Saponinler; 
genellikle triterpenik veya steroidal bir aglikona sahip 
sulu çözeltileri çalkalandığında kalıcı köpük veren, 
alyuvarları hemoliz edebilen glikozitlerdir. Tanımda 
yer alan bu temel özelliklerin yanı sıra, kolesterin ile 
kompleks meydana getirmeleri, balıklar gibi soğuk 
kanlı hayvanlar üzerinde toksik etki göstermeleri, 
antifungal ve antibiyotik aktiviteye sahip olmaları 
saponinleri dikkat çeker hale getirmektedir.8 

Saponinler yapısında glikan ve aglikan 
(sapogenin)  olmak üzere iki farklı form içerir. 
Aglikan bölgenin kimyasal yapısına göre steroidal 
veya triterpenoidal saponinler olarak iki grup altında 
toplanırlar.9 Gerek steroidal gerekse, triterpenik tip 
saponinler taşıdıkları karbonhidrat zinciri sayısına 

göre10; aglikan kısmında bulunan bağlanma 
bölgelerine bir şeker grubu bağlanmışsa 
monodezmodize, iki şeker grubu bağlanmışsa 
bidezmozide, üç şeker grubu bağlanmışsa 
tridezmozide olarak adlandırılmaktadır. 
Monodezmozidik yapıda olanlar tipik saponin 
özellikleri gösterirken, bidezmozidikler bu özellikleri 
hemen hemen hiç göstermemektedirler.8 
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Şekil 1. Streoid ve triterpenoid saponinlerin aglikan iskeleti11 

Figure 1. Aglican skeleton of steroid and triterpenoid saponins  

 
 
Saponinler doğada geniş bir yayılış 

göstermektedir.12 Orta Asya’da yetişen 104 
familyadan 1730 bitki türü üzerinde yapılan bir 
çalışmada 627 triterpenik ve 127 steroidal yapıda 
olmak üzere, bitkilerin % 45’inde saponin tipi 
bileşiklerin varlığı bildirilmiştir.9 Steroid ilaçların 
yapımında kullanılabilecek bitkisel kaynakların 
belirlenmesine yönelik çalışmalarda, optimum 
aktivitesi oldukça yüksek steroid saponin içeriğine 
sahip 100'den fazla grup tespit edilmiştir.13,14 

Uzun yıllar bilim adamlarınca saponinlerin zararlı 
olduğu düşünülmüş olsada, yapılan bir dizi 
araştırmada bunların doz ve tekrarlama sıklığı 
değerlendirildiğinde yararlı etkilerininde olabileceği 
kaydedilmiştir. Bitkiler bünyelerindeki saponinleri, 
çevreden gelebilecek zararlı etkenlere karşı 
kendilerini savunmada kullanmaktadırlar. 
Saponinlerin böceklere karşı olan toksitesinin, bitkiyi 
böcek saldırılarına karşı koruduğunu göstermektedir.8 
Birçok bitki türü normal gelişme ve büyüme 
evresinde hayatta kalabilmek için saponin sentezler.15 
Bitkinin büyüme ve üremesinde rol almayan 
saponinler, sahip oldukları kuvvetli antimikrobiyal 
aktiviteleri ile bitkiyi otçul böcekler ve mikropların 
toprak altından yaptığı saldırılara karşı koruyarak 
bitkinin hayatta kalma şansını artırmaktadır.16 

 
Saponin Kaynakları  

 
Yüksek oranda saponin içeren10, ancak acı tat 
vermeleri nedeniyle çok azı insan ve hayvanlar 
tarafından tüketilebilen bazı bitkiler çizelge 1’ de 
verilmiştir.17,18 

Steroidal saponinler triterpenik yapıdaki 
saponinlere göre doğada daha az bulunurlar. Yapı ve 
özellikleri bakımından dört grup altında toplanırlar. 



Kurt ve Fidan ● Saponinlerin biyolojik etkileri / Biologic effects of saponins 
 

 

Kocatepe Vet J (2008) 1: 89-96                                                                                                                              91 

Doğada en çok spirostanol tipteki steroidal 
saponinlere, daha sonra ise sıra ile furostanollere, 
nuatigeninlere ve polipodosaponinlere 
rastlanmaktadır.9 

Steroidal saponinler, seks hormonları, kortizon, 
diüretik steroidler, vitamin D ve kalp heterozitlerine 
benzer yapıları nedeniyle dikkat çeken maddelerdir. 
Bazıları bu bileşiklerin yarı sentezinde başlangıç 
maddesi olarak kullanılmaktadır. Y. schidigera 
bitkisinden elde edilen sarsapogenin 
kortikosteroitlerin sentezinde kullanılabilmektedir. 
Sarsapogenin ve smilagenin Y. schidigera 
saponinlerinin büyük bir kısmını oluşturur. 
Taramalar sonucunda Dioscorea, Agave ve Yucca türü 
bitkilerin zengin steroidal saponin kaynakları olduğu 
anlaşılmıştır.19 

 
Çizelge 1. Bazı bitkiler ve saponin içerikleri17,18 
Table 1. Some plants and their saponin contents17,18 
 

Bitki  Saponin  
(g/kg KM)      

Nohut ( Cicer arietinum L) 2,3-60 

Soya Fasulyesi ( Glycine Max L. Merrill) 43 

Yonca ( Medicago sativa L.)  56 

Yonca Filizleri 87 

Yeşil Fasulye (P. Vulgaris)  13 

Maş Fasulyesi (P. Mungo) 0,5-5,7 

Fıstık ( Arachis Hypogaena L.) 6,3 

Ispanak ( Spinacea oleracea L.) 47 

Mercimek (Lens culinaris)  3,7-4,6 

Susam Tohumu ( Sesamun indicum L.) 3,0 

Yeşil Bezelye ( Pisum sativum ssp. 11 

Kuşkonmaz ( Asparagus officinalis L.) 15 

Sarımsak ( Allium sativum L.) 2,9 

Yulaf ( Avena sativa L.) 1,0 

Pancar ( Beta vulgaris) 58 

Bakla (Vicia faba) 3,5 

 
Dünyada yaygın ticari kullanım alanı bulmuş 

saponin içeriği yüksek bitkiler Yucca schidigera ve 
Quillaja saponaria’dir. Yucca saponinlerinde steroidal 
çekirdek bulunurken Quillaja saponinleri triterpenoid 
çekirdek taşımaktadır. Ayrıca Yucca saponinleri 
monodezmozidal, Quillaja saponinleri ise, 
bidezmozidal yapıdadır.20   

 
Hücre Membranlarına Etkileri  

 
Saponinlerin biyolojik etkilerinin önemli bir kısmı 
membranlar üzerindeki rollerine bağlanmaktadır. 
Saponinler hücre membranlarında “por oluşturma” 
yetenekleri nedeniyle hücre bazlı araştırmalarda 
yaygın bir şekilde kullanılmaktadırlar.13,21,22 

Saponinlerin eritrosit membranları üzerinde litik bir 
role sahip oldukları ve uzun bir zamandır bu 
özellikleri ile tanındıkları bilinmektedir.6 Saponinlerin 
hemolitik aktivitesi, aglikonların membran 
sterollerine özellikle kolesterole affinite 
göstermelerinden kaynaklanır ve bu ilgi çözünmeyen 
kompleksler oluşturur. Hemolitik etkileri nedeniyle 
dozu ne olursa olsun saponinlerin doğrudan damar 
içi verilmeleri yerine oral uygulamaları 
önerilmektedir.23,24 

Kolesterolden zengin membranlarda 
permeabilizasyon için gerekli glikozitlerin miktarı 
kolesterolsüz membranlara göre daha düşüktür.25 

Saponinlerden kaynaklanan lezyonların membran 
yüzeyindeki saponinler ve kolesterolün oluşturduğu 
misel benzeri yapılar olduğu düşünülmektedir. 
Saponin molekülleri kolesterolle birleşince  
membranın dış yüzeyi hidrofobik kısımlarla 
çevrelenmiş olur.23 Brain ve ark., aglikon yapının çift 
katlı lipid tabakasına bağlanmasının kolesterol 
varlığına bağlı olmadığını belirtmişlerdir.26 Oleanolik 
aglikonun 3. ve 28. karbonları glikozillendiğinde 
saponinler kolesterolsüz lipozomal membranlarda 
permeabilite değişmesine neden olmuştur.27 Yucca 
saponinleri bağırsak epitel hücrelerinin porlarını 
genişletmek suretiyle besin maddelerinin emilimini 
artırırken, yine hücre geçirgenliğini de etkileyerek 
bağırsak vizkozitesinde değişime yol açmaktadır.20  
Bu bilgiler saponin içeren bitkilerin daha çok oral 
kullanılmasının sağlığa katkılarının olumlu etkiler 
doğurduğunu göstermektedir. 

 
Lipid Metabolizması Üzerine Etkileri  

 
Hem yağda hem de suda çözünebilme özelliğine 
sahip olan saponinlerin yüzey gerilimini düşürücü ve 
deterjan özelliğine sahip olmaları nedeniyle, safra 
asitleri, yağ asitleri, digliseritler ve yağda eriyen 
vitaminleri içeren misellerin oluşumu da dahil olmak 
üzere sindirim sisteminde yağda çözünen maddelerin 
emulsifikasyonunu etkilemektedirler.20  Yüzlerce 
safra asiti ve saponin molekülleri, hidrofobik 
çekirdek kısmı içe, hidrofilik karbonhidrat kısmı dışa 
gelecek şekilde kompleksler oluştururlar .28   

Saponin içeren bitkisel rasyonla beslenen 
hayvanlar veya saponin ekstraktı verilen insanlarda 
lipid metabolizması değişimleri gösterilmiş29,30,35; 
ratlarda31,32,33, tavşanlarda28, yumurtacı tavuklarda7 ve 
maymunlarda34 saponinlerin serum kolesterol 
düzeyini azalttığı bildirilmiştir. Whitehead ve ark. 
saponinlerin, karaciğer lipid ve plazma trigliserit 
konsantrasyonunu azalttığını, ancak karaciğer 
kolesterol ve plazma yüksek dansiteli lipoprotein 
(HDL) düzeyini ise etkilemediğini saptamışlardır.36 
Küçükkurt ise ratlarda steroidal saponin içeren Y. 
schidigera’nın total kolesterol ve düşük dansiteli 
lipoprotein (LDL) düzeyini azalttığını, HDL 
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düzeyinde ise artış olduğunu bildirmektedir.37 
Yumurta tavuklarında Yucca schottii saponinlerinin 
yumurta sarısı kolesterolünü etkilemediği 
bildirilmesine karşı, yonca ve Y. schidigera 
saponinlerinin yumurta kolesterolünü azalttığı tespit 
edilmiştir. 38, 39, 40 

Saponinlerin eksojen ve endojen 
hiperkolesterolemiyi önlemesi çeşitli mekanizmalarla 
açıklanmaktadır. Daha çok düşünülen yola göre 
saponinler, bağırsak lumeninde kolesterolle 
kompleksler oluşturarak kolesterolün 
presipitasyonuna neden olmakta, kolesterol içeren 
misellerin büyüklük ve/veya stabilitesini etkileyerek 
mukoza hücrelerine girişini azaltmakta ve mukoza 
hücre membranındaki kolesterolü de etkilediği için 
membran transport fonksiyonunu bozmaktadırlar. 
Saponinler bu yollarla kolesterol emilimini azaltıp, 
safra asiti ve kolesterol, koprostanol, bitki sterolleri 
gibi nötral sterollerin dışkıyla atılımını 
arttırmaktadırlar.24, 34, 41, 42 Ayrıca, saponinlerin 
bağırsak hücrelerinin dökülmesine yol açan 
membranolitik etkisi bağırsaklarda hücre 
membranlarıyla birlikte kolesterol kaybına sebep 
olmaktadır.27 

Ortamda saponinlerin bulunması, saponin-safra 
asidi komplekslerinin oluşumu yanı sıra safra 
asitlerini selüloza bağlayarak, dolayısıyla yüksek 
molekül ağırlıklı miseller oluşmasına yol açmaktadır. 
Bu da safra asitlerinin reabsorbsiyonunu önleyerek 
safra asitlerinin atılımı ve buna bağlı olarak 
karaciğerde kolesterolün safra asitlerine 
dönüşümünün artmasına neden olmaktadır.27,29,41 

Kolesterol emiliminin baskılanmasıyla yakın ilişkili 
olan hepatik kolesterol düzeyinin azalması 
karaciğerde HMG-CoA redüktaz aktivitesinin ve 
düşük dansiteli lipoprotein (LDL) reseptör düzeyinin 
artışına neden olmaktadır.41 Bu bilgilerden kan 
kolesterol düzeyini azaltmada saponinlerin olumlu 
etkilere sahip olduğu anlaşılmaktadır. 

 
Antioksidan Etkileri 

 
Antioksidanlar oksidatif zincir reksiyonlarının 
başlamasını ve devam etmesini engelleyen, lipidlerin 
oksidasyonunu durduran ya da baskılayan 
bileşiklerdir.43 Bitkisel fenolik bileşiklerin antioksidan 
aktiviteleri redoks özelliklerinden kaynaklanmaktadır. 
Bunlar serbest radikallerin, singlet ve triplet oksijenin 
nötralize edilmesinde veya peroksidazların 
dekompozisyonunda önemli rol oynarlar.44 Panax 
ginseng’in metanollü ekstaktındaki saponinlerin de 
antioksidatif özelliklerinin bulunduğu saptanmıştır.49 

Y. schidigera ile in vitro olarak yapılan bir çalışma 
fenolik bileşiklerin trombositlerdeki oksidatif stresi 
önlediğini göstermektedir.45 Siyah ve yeşil çayın 
antioksidan etkileri de taşıdıkları polifenolik 
bileşiklere bağlanmaktadır.48 Aslan ve ark., yumurta 

tavuklarında yaptıkları çalışmada Y. schidigera’nın 
antioksidan aktiviteyi olumlu yönde etkilediğini, 
bunun bu bitkideki fenolik bileşikler yanı sıra diğer 
fitokimyasalların  ortak etkisi olabileceğini 
bildirmektedirler.7 Enginar ve ark., 4 hafta süreyle Y. 
schidigera ekstraktı verdikleri tavşanlara iyonize 
gamma radyasyon uygulamışlar ve oluşan oksidatif 
stresin Y. schidigera ile önlenebileceğini ileri 
sürmüşlerdir.46 Çay saponinleri ile ratlarda yapılan 
çalışmada ise, araştırmacılar, antioksidan etkinin 
ksantin, ksantin oksidaz sistemi üzerinden çalıştığını 
saptamışlardır.47 Kim ve Park, insanlarda Panax 
ginseng’in metanollü ekstaktının 8 haftalık uygulama 
sonunda malondialdehid düzeylerini düşürüp, katalaz 
ve süperoksit dismutaz enzim aktivitelerini 
arttırdığını bildirmektedir.50  Deneysel diyabet 
oluşturulmuş ratlarda, diyete katılan Yucca schidigera ve 
triterpenoit yapılı saponin içeren Quillaja saponaria 
karışımlarının etkilerinin araştırıldığı çalışmada; Yucca 
schidigera’nın total antioksidan kapasite düzeyini 
değiştirmemekle birlikte, diyabetik ratlarda artmış 
MDA, mononukleer lökosit DNA hasarını ve 
protein oksidasyonu düzeylerini anlamlı olarak 
azalttığı, oksidatif stresin olumsuz etkilerinin 
tamponlamasında Yucca schidigera tozunun oksidasyon 
reaksiyonlarının yıkımlayıcı etkilerine karşı  diabetes 
mellitus’da koruyucu etki sağlayabileceği 
bildirilmiştir.51 Küçükkurt ve ark, 100 ve 200 ppm 
yucca tozu ile yaptıkları çalışmalarında ratların kan ve 
böbrek doku MDA düzeylerinin azaldığını, karaciğer 
de ise değişmediğini; 200 ppm yucca tozu verilen 
grupta böbrek doku GSH düzeyinin arttığını, yucca 
tozu ilavesinin ise kan ve karaciğer GSH miktarını 
etkilemediğini bulmuşlardır.52   Bu bilgiler ışığında 
saponin içeren bitkilerin,  oksidatif stres düzeyini 
azaltmada ayrıca antioksidan gücü artırmada olumlu 
etkilere sahip olduğu görülmektedir. 

 
Kan Basıncı Üzerine Etkileri 

 
Çeşitli bitkilerden elde edilen saponin ekstraktlarının 
hipertansif ratlarda kalp atım sayısını ve arteriyel kan 
basıncını önemli düzeyde azalttığı gösterilmektedir.53-

55 Saponinlerin kan basıncını düşürücü bu etkisinin 
diüreze yolaçması53,54, NO üretimini stimüle 
edilmesi55,56 ve anjiotensin converting enzimini 
inhibisyonu 57 ile açıklanmaktadır. Öztaşan ve ark., 
yaptıkları çalışmada deneysel hipertansiyon 
oluşturulan ratlarda Y. schidigera’nın antihipertansif 
etki gösterdiğini, kalp atım sayısı ve arteriyel kan 
basıncını azalttığını bildirmektedirler.58  Diğer 
taraftan hipertansif ratlara 30 gün boyunca oral 
olarak 200 mg/kg dozda verilen Heniaria glabra 
saponinlerinin arteriyel basıncı azalttığı fakat kalp 
atım sayısını değiştirmediği bulunmuştur.53 Bu 
bilgiler ele alındığında  kan  basıncının 
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düzenlenmesinde  saponinlerin olumlu etkilere sahip 
olabileceğini göstermektedir. 

Kanser Oluşumuna Karşı  Etkileri 
 

Sitotoksik etkiye sahip olan sekonder safra asitleri, 
primer safra asitlerinin mikrobiyel metabolizması 
sonucu oluşmaktadır.17,20 Örneğin, primer safra asiti 
olan kolik asit, kalın bağırsakta mikrobiyel 
fermentasyonla deoksikolik asite çevrilmektedir.59 
Saponinler, primer safra asitlerini bağlayarak 
sekonder safra asitlerinin oluşumunu 
engellediklerinden34, kolon kanserinin, önlenmesinde 
önemli rol alabilirler.60 Farelerde yapılan bir 
araştırmada saponinler preneoplastik kolon 
lezyonlarının sayısını azaltmıştır.61 Yine farelerde 
yapılan bir başka araştırmada ise kırmızı ginsengten 
elde edilen ginsenoside-Rb2 ve ginsenoside-Rg3 
saponinlerinin tümör metastazlarını inhibe edici 
etkileri olduğu bildirilmiştir.61 Ayrıca Panax ginseng’in 
metanollü ekstaktındaki saponinlerin sitotoksik ve 
sitostatik etkileri ile cilt kanserini önleyebileceği ileri 
sürülmektedir.49 Yaptığımız taramalar saponin içeren 
bitkilerin antikansorejen özelliklerini ortaya 
koymaktadır ancak bu etkinin tam olarak ortaya 
konması için daha fazla veriye ihtiyaç bulunmaktadır. 

 
Mineraller Üzerine Etkileri 

 
Saponinlerin organizmada önemli etkilere sahip 
mineraller üzerine etkilerine yönelik sınırlı sayıda 
çalışma bulunmaktadır. Avcı ve ark., tavşanların 
yemine Y. schidigera ekstraktı katılmasının doza bağlı 
olarak bazı elementleri ve makromoleküllerin serum 
düzeylerinin değişebileceğini belirlemişlerdir.64  
Gypsophila saponini ile beslenen ratlarda demir 
emiliminin azaldığı, femur çinko düzeyinin 
etkilenmediği tespit edilmiştir.33 Saponinlerle 
mineraller arasındaki bu etkileşim saponinlerin 
büyümeyi baskılamada etkili bir özelliğe sahip 
olabileceğini göstermektedir.33,42 Bununla birlikte 
rasyonlarına farklı oranlarda Y. schidigera tozu ilave 
edilen yumurtacı bıldırcınlarda serum kalsiyum 
düzeyinin yüksek olması, bu bitkinin sindirim 
kanalında mineral emilimini arttırıcı etkisi 
olabileceğine bağlanmıştır.62  Ayrıca yemin yağ içeriği 
ile saponin içeriği arasında bir etkileşim bulunduğu; 
saponinlerin bağırsak ortamında yağların 
bağlanmasıyla oluşan sindirilmeyen kalsiyum 
sabunlarını, azaltarak bağırsakta mineral emilimini 
arttırabileceği bildirilmektedir.23 

Diğer yandan, saponinlerin mikroelementlerin 
emilimini engellediğine ilişkin etki mekanizması tam 
olarak aydınlatılamamıştır. Diyetteki Gypsophila 
saponinlerinin bağırsaktaki demir emilimini bozarak 
karaciğerdeki demir miktarını azalttığı belirtilen 

çalışmada, Lecurne saponinlerinin ratlarda demir ve 
magnezyum atılımını artırdığı, domuzlarda ise plazma 
kalsiyum ve çinko düzeyini düşürdüğü 
bildirilmektedir.33 Bu etkinin saponinlerin çinko ve 
demir ile kompleks oluşturması ve bağırsak emilimini 
bozması ile oluştuğu düşünülmektedir. Sindirilmiş 
saponinler, bağırsakta safra asitleri, kolesterol, 
mukozal hücrelerin membran sterolleri ve diyetteki 
nutrisyonel, antinutrisyonel faktörler ile güçlü bağlar 
kurmakta ve bunların etkilerini artırmakta ya da 
azaltmaktadır.63 Metabolizmada önemli etkilere sahip 
mineraller üzerine saponinlerin etkilerinin tam olarak 
ortaya konması için daha fazla veriye ihtiyaç 
bulunmaktadır. 

 
Endokrin Sistem ve Üreme Hormonları Üzerine 
Etkileri 

 
Saponinlerin hayvan reprodüksiyonu engelleyici 
etkileri uzun süredir bilinmektedir. Bu negatif etkileri 
abort yapıcı, antizigotik ve implantasyonu engelleyici 
özelliklerine bağlanmaktadır. Broom weed 
(Gutierrezia sp.) ve lechuguilla (Agave lecheguilla)’dan 
elde edilen veya farmakolojik olarak hazırlanmış olan 
saponinler tavşan, keçi ve ineklerde 2-3 mg/kg’dan 
yüksek dozlarda damar içi verildiği zaman abort, ölü 
doğum veya her ikisine de sebep olabilmektedir. 
Çeşitli bitkilerden elde edilen saponinler farelerde 
steriliteye neden olmuştur23,  Anadolu’da yumruları 
kadınlar tarafından kısırlık tedavisinde kullanılan 
Cyclamen coum var. Coum ve Cyclamen mirabile’ nin 
triterpenik saponinlerinin sıçanlarda antimikrobiyel 
ve uterokontraktif etkileri olduğu bildirilmektedir.65 
Ayrıca Mussaenda pubescens’in bütanol ekstraktı 
ratlarda gebeliğin sonlanmasına yol açmıştır. Bu 
bitkinin ekstraktı Çin’in Fujian bölgesinde halk 
tarafından gebeliğin oluşmasını engellemek amaçlı 
olarak kullanıldığı bildirilmektedir.66 

Saponinler hipofiz hücre kültüründen 
luteinleştirici hormon (LH) salımını oldukça güçlü 
şekilde uyarırlar.13,67 Dişi ratlara saponinden zengin 
ekstrakt verilmesi sonucunda uterus büyümesi 
uyarılır, LH salınımı azalır ve östrus siklusu bloke 
edilir.13 Ratlara steroid özelliği bulunan saponin 
enjekte edilmesi sonucunda östrojen üretiminin 
engellendiği ve diöstrusun uzadığı gözlenmiştir.68 
Steroid saponinler direk olarak steroid sentezinden 
sorumlu olan geni durdurur ve ovaryum 
folliküllerinde FSH tarafından düzenlenen granulosa 
hücrelerinin çoğalmasını baskılar.68 

Saponinlerin, insanlarda sperm kalitesi üzerine 
hem pozitif hem de negatif etkilerinin bulunduğu 
bildirilmektedir. Çalışmalarla bazı saponinlerin 
spermada motiliteyi ve ilerlemeyi artırdığı bazılarının 
ise sperma canlılığını engellediği tespit edilmiştir.69,70 
Saponinden zengin ekstratların cinsel yönden 
gelişmemiş ratlarda çiftleşme performansını artırdığı 
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ancak cinsel olgunluğa erişen ratlarda etkisiz olduğu 
bildirilmektedir.  Saponinlerin etkisini beyinde 
noradrenerjik ve dopaminerjik tonusu ayrıca 
oksitosin transmisyonunu artırarak gösterdiği 
vurgulanmaktadır.71 

Saponinlerin reproduktif fonksiyon üzerine in 
vivo etkileri steroid reseptörleri ile etkileşime 
girmeleri sonucu ortaya çıkabilir, çünkü steroidlerle 
saponinlerin kimyasal yapısı arasında benzerlik 
bulunmaktadır.72 Ginseng saponinleri insan 
miyometrium sitosollerinde östrojen ve progesteron 
bağlanma bölgeleri için östrojen ve progesteronlerle 
güçlü şekilde yarışmaktadır. Spirostenol steroid yapılı 
saponin olan digitonin progesteronun sığır luteal 
membrana bağlanmasını uyarır ve bu etkisi membran 
sterollerine bağlanmasıyla ortaya çıkar.73 Saponin 
reseptör kompleksi çekirdek içinde bulunabilir ve 
çoğalma özelliklerini etkileyebilir. Gisenoside Rg3 
doza bağlı olarak androjen ve testesteronu daha 
güçlü etki gösteren dihidrotestesterona 
dönüşümünden sorumlu olan alfa redüktaz 
reseptörlerinin çoğalmasından sorumlu genin 
kodlanmasını engelleyici etki gösterir.74 Yapılan 
çalışmalar saponin içeren bitkilerin bazı hormonlar 
üzerine etkileri bildirmelerine karşın, saponin içeren 

bitkilerin  hormonlar ve reprodüksyon üzerine olan 
etkilerinin tam olarak ortaya konabilmesi için daha 
fazla veriye ihtiyaç duyulmaktadır. 

 
SONUÇ 

 
Bir fitokimyasal olan saponinlerin üreaz aktivitesini 
önleyici ve bu yolla azot metabolizmasını düzenleyici 
özelliği hayvanlarda verim ve ürün kalitesini artırıcı 
bir faktör olabilir. Ayrıca saponinlerin uygun miktar 
ve dozlarla oluşturulacak istenen biyolojik etkileri, 
hayvan ve insan sağlığının korunmasında ve çok 
amaçlı olarak,  başta antibiyotikler olmak üzere 
birçok sentetik kimyasal maddenin yerine doğal 
ürünler olarak kullanılmalarını sağlanabilir. Sonuç 
olarak saponinlerin farklı dozları ile elde edilecek 
metabolik etkilerinin araştırılması ile kronik sindirim 
bozukluklarının önlenmesi ve metabolik işleyişin 
düzenlenmesi başta olmak üzere koruyucu hekimlik 
alanına destek verebileceği; diyete eklenecek saponin 
düzeylerinin pet ve çiftlik hayvanlarının 
beslenmesinde, yeni modülasyonların geliştirilmesine 
katkı sağlayabileceği düşünülmektedir ■ 
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