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ÖZET
Lawsonia inermis’ te lawsone adındaki oldukça etkin bir kimyasal maddenin varlığının tespit edilmesiye
bu bitki popülerlik kazanmıştır. Lawsonia inermis’ te Lawsone’nun yanı sıra kinonlar, fenilpropanoidler,
flavonoidler, terpenoidler, fenolikler, yağ asitleri, karbonhidratlar, proteinler, tanenler, alkaloitler,
ksantanlar, kumarin, glukozitler, naftokinon, saponinler, triterpenoidler, steroller ve dioksin türevleri
bulunmaktadır. Lawsonia inermis’in, tıbbi kullanımları için kökler, çiçekler, gövde kabuğu ve tohumlar
yetiştirilmektedir. Lawsonia inermis' in fitokimyasal bileşenleri, analjezik, antienflamatuar, hepatoprotektif
ve hipoglisemik özelliklerinden sorumludur. Bitkinin ayrıca antibakteriyel, antifungal, immünostimülatör,
antioksidan ve sitotoksik aktivite gösterdiği de ifade edilmektedir. Bu özelliklerin Lawsonia inermis
bitkisinde bulunması, çeşitli patojenik organizmalara ve hastalıklara karşı tedavide kullanılmasına yönelik
çalışmaların yapılmasına öncülük edebileceğinin göstergesidir. Bu derleme bitkinin farmakolojik
özellikleri hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Lawsonia İnermis, kına, farmakoloji, kanser, antimikrobiyal etki

LAWSONIA INERMIS (HENNA) AND PHARMACOLOGICAL
PROPERTIES
ABSTRACT
The herb gained popularity after detecting the presence of a highly active chemical called lawsone in
Lawsonia inermis. Lawsonia inermis contains lawsone, as well as quinones, phenylpropanoids, flavonoids,
terpenoids, phenolics, fatty acids, carbohydrates, proteins, tannins, alkaloids, xanthans, coumarin,
glucosides, naphthoquinone, saponins, triterpenoids, sterols, and dioxins. Roots, flowers, stem bark and
seeds of Lawsonia inermis are cultivated for medicinal uses. The phytochemical components of Lawsonia
inermis are responsible for its analgesic, anti-inflammatory, hepatoprotective and hypoglycemic properties.
It is also stated that the plant has antibacterial, antifungal, immunostimulatory, antioxidant and cytotoxic
activities. The presence of these properties in Lawsonia inermis is an indication that it can lead to studies
on its use in the treatment of various pathogenic organisms and diseases. This review aims to provide
information about the pharmacological properties of the plant.
Keywords: Lawsonia inermis, henna, pharmacology, cancer, antimicrobial
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GİRİŞ
Bitkiler hastalıklara karşı tıbbi özelliklerinden dolayı yeryüzünde önemli bir rol
oynamaktadır. Bitkilerin ürettiği primer ve sekonder metabolitler doğrudan ya da dolaylı
yollardan ilaç endüstrisinin temelini oluşturmaktadır. Tarih boyunca insanlar; şeker,
sarılık, nefes darlığı gibi birçok hastalığı bitkileri kullanarak tedavi etmeye çalışmıştır.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünya nüfusunun yaklaşık %80’inin karşılaştıkları
herhangi bir sağlık sorununu ilk olarak bitkisel drogları kullanarak ortadan kaldırmaya
çalıştıklarını raporlamıştır. Bunun yanı sıra günümüzde kullanılan reçeteli ilaçların
%25’ini (vimbilastin, rezerpin, kinin, aspirin vb.) bitki kaynaklı etken maddeler
oluşturmaktadır [1].
Kına (Lawsonia inermis), kınagiller (Lythraceae) familyasından çiçekli bir bitkidir.
Kına ağacı, tüysüz, çok dallı ve orta boylu bir çalı olarak tasvir edilir. Şekil 1’ de bir
örneği görülen bitkinin, boyu 1,8 ile 7,6 metre arasındadır, yaprakları eliptiktir ve
ortalama yaprak boyutları 1,5-5 cm x 0,5-2 cm'dir. Kına ağacı meyveleri 4-8 mm çapında,
küçük ve kahverengi kapsüllerdir. Lawsonia inermis (Lawsonia inermis); kinonlar,
fenilpropanoidler, flavonoidler, terpenoidler, fenolikler, yağ asitleri, karbonhidratlar,
proteinler, tanenler, alkaloitler, ksantanlar, kumarin, glukozitler, naftokinon, saponinler,
triterpenoidler, steroller ve dioksin türevlerini içeren bir bitkidir. Lawsonia inermis
yapraklarında lawsone (hennotannik asit (2-hidroksi-l, 4-naftokinon)) adı verilen kırmızıturuncu renklere sahip bir pigment bulundurmaktadır [2].
Popüler olarak mehndi, henna ya da kına olarak bilinen monotipik bir cins olan
Lawsonia inermis L. (Lythraceae), hem kozmetikte hem de farmakolojide kullanılan bir
bitkidir. Lawsonia inermis’in özleri ve saflaştırılmış bileşenleri, antibakteriyel,
antifungal, antioksidan, analjezik, antienflamatuar, antipiretik, antikanserojenik,
immünomodülatör, hepatoprotektif gibi çeşitli aktivitelere sahip olduğu ve alerjenik ya
da kanserojenik herhangi bir etki göstermediği yapılan çalışmalarla doğrulanmıştır.
Lawsone türevlerinin, moleküllerinin belirli tip kanserlere karşı etkili olduğu, çok sayıda
antikanser fitokimyasalının ana özelliği olabilecek önemli antioksidan ve antienflamatuar
aktiviteye sahip olduğu yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır [3].

Şekil 1. Lawsonia inermis (Kına) Bitkisi [43]
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Lawsonia inermis tıbbi açıdan önemli etkilere sahip moleküller içeren bir bitkidir. Bu
bitki kullanılarak kozmetik ve tıp alanlarında birçok gelişme yaşanmıştır. Bu derleme
Lawsonia inermis’ in farmakolojik etkinlikleri ve bitki potansiyeli ile ilgili genel bir bilgi
vermeyi amaçlamaktadır.
Antikarsinojenik Etkisi
İnsan karaciğer kanseri hücre dizisinde (HepG2) yapılan bir çalışmada, apoptotik
olayların Lawsonia inermis ’ten elde edilen uçucu yağ ile indüklendiği, tedavi edilen
gruplardaki apoptotik cisimlerin sayısı, DNA fragmantasyonu ve kromatin yoğunlaşması
ile kanıtlanmıştır [4]. Bir başka araştırmada Lawsonia inermis ekstrelerinin, farelerde
DLA kaynaklı tümör hücrelerinin çoğalmasını durdurduğu gösterilmiştir. Ayrıca,
ortalama hayatta kalma süresi ve farelerin yaşam süresinin de arttığı gözlemlenmiştir. Bu
sonuçlar Lawsonia inermis ' in kanser tedavisinde yeni bir ilaç olarak kullanılabileceği
sonucunu ortaya çıkarmıştır [5]. Yapılan bir çalışmada araştırmacılar, kına tozunun
kanserli hücreler üzerindeki etkisi araştırmış ve hücre içi serbest radikallerin, hidrojen
peroksit seviyesinin yükseldiğini, ancak oksidatif etkinin bir sonucu olarak apoptozun
uyarılmasına yol açan hidrojen iyonu konsantrasyonunun azaldığını gözlemlemişlerdir
[6]. 2-hidroksi-1,4-naftokinon ve kloroasetaldehitten sentezlenen Furano-1, 2naftokinon, G (2) / M hücre döngüsü durmasının durdurulması ve apoptozun teşvik
edilmesi yoluyla A549'un (akciğer kanseri hücreleri) büyümesini bloke ettiği yapılan
başka bir çalışmada ifade edilmiştir [7]. Lawsonia inermis yapraklarının kansere karşı
etkinliği, Ehrlich ascites tümörü taşıyan farelerde Zümrütdal ve arkadaşları (2008)
tarafından incelenmiştir. Tümör taşıyan farelere uygulanan Lawsonia inermis’ in bu
farelerin ortalama hayatta kalma süresini arttırdığını gözlemlemişlerdir. Lawsonia
inermis’ in ayrıca tümör hücrelerinin toplam sayısında önemli bir azalmaya neden
olduğunu belirlemişlerdir [8]. Abdel Hamit ve ark. [9] Lawsonia inermis ve oktreotid'in
toplam metanolik ekstraktının antikanser etkisini farelerde nitrozamin tarafından
indüklenmiş hepatoselüler karsinomda incelemişlerdir. Lawsonia inermis'in metanolik
özü ve oktreotid tedavisinin, oksidatif stresi hafifletme, hücresel büyüme reseptörünü
SST'ye karşı duyarsızlaştırma etkilerinden dolayı etkili kemopreventif ajan olabileceğini
düşünmüşlerdir.
Antifungal Etkisi
Dixit ve ark. [10] Lawsonia inermis' in yapraklarından izole edilen Lawsone ile
yaptıkları bir çalışmada önemli antifungal etki gösterdiği bildirilmiştir. Khan ve Nasreen
[11], beş bitki ile yaptığı çalışmada bitkilerin metanolik ekstraktlarının antifungal
aktivitesini 10 fitopatojenik mantar ve Candida albicans B017'ye karşı test etmiş ve
Lawsonia inermis’ in test edilen bütün ekstreler arasında hedef mantarların misel
büyümesinin (%76,47- %87,77) en büyük yüzde inhibisyonunu gösterdiğini
belirlemişlerdir. Lawsonia inermis'in protein fraksiyonları, protein olmayan fraksiyonlara
kıyasla Bipolaris oryzae ve Colletotrichum lindemuthianum'un miselyel büyümesinin
inhibisyon yüzdesinin dört ila beş katı kadar olduğunu saptamışlardır. Bir başka
çalışmada Lawsonia inermis yapraklarının sulu ekstresi, mısır, sorgum ve çeltik
tohumlarından izole edilmiş sekiz önemli Aspergillus türüne karşı antifungal aktivite
açısından test edilmiştir. Bitkinin petrol eteri, benzen, kloroform, metanol gibi çözücü
özleri ile bitkinin etanol özünün önemli antifungal aktivite gösterdiği kaydedilmiştir [12].
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Lawsonia inermis yapraklarının sulu, metanol ve kloroform ham özütlerinin farklı
patojenik mantar suşlarının büyümesini inhibe ederek in vitro antimikrobiyal aktivite
gösterdiği yapılan diğer çalışmalarla ortaya konmuştur [13, 14]. Anwar ve ark. [15]
yaptıkları çalışmada Lawsonia inermis yapraklarının etanol özünün, fitopatojenik
mantarlara karşı önemli antifungal etkiye sahip olduğunu ve etanol özünün bitkilerin ya
da ekinlerin mantar enfeksiyonuna karşı korunması için alternatif antifungal ajan kaynağı
olarak kullanılabileceğini kaydetmişlerdir.
Antiviral Etkisi
Lawsonia inermis meyvelerinin etanol özünün, 10 ila 25 günlük virüs tehdidinden
sonra %100 ila 65 aktivite sergileyen İsviçre farelerinde ve civciv embriyo
modellerinde Sembiki orman virüsüne (SFV) karşı oldukça güçlü aktivite sergilediği
vurgulanmıştır [16]. Mouhajir ve ark. [17] Lawsonia inermis'in etanol özütünün Sindbis
virüsünü minimum konsantrasyonda inhibe ettiğini ortaya koymuşlardır. Lawsonia
inermis'in virüsidal aktivitesi daha fazla çalışma gerektiği bildirilmiştir.
Antiparaziter Etkisi
Wadekar ve ark. [18] Lawsonia inermis yapraklarının kloroform, etanol ve su
ekstraktlarını yetişkin Eicinia fetida’ da antelmintik etki için araştırmışlardır. Lawsonia
inermis özlerinin çok daha erken felç etkisi yarattığını ve ölüme kadar geçen sürenin daha
kısa olduğunu belirlemişlerdir. Yapılan bir başka çalışmada araştırmacılar, Fildişi
Sahili'nde kullanılan antiparaziter şifalı bitkilerin etnofarmakolojik incelemesinde, 17
bitki toplamış ve tanımlamışlardır. Bu bitkilerin çeşitli kısımlarının polar, polar olmayan
ve alkaloidal özlerini antiparaziter ilaç taramasında in vitro olarak değerlendirmişlerdir
ve bitkiler arasında, Lawsonia inermis’ in tripanokidal aktiviteler gösterdiğini ifade
etmişlerdir [19]. Khanavi ve ark. [20] ise 11 tıbbi bitkinin metanolik ekstraktlarının sıtma
vektörü Anopheles stephensi'ye karşı larvasit etkilerini araştırmışlar ve Lawsonia
inermis'in toprak üstü kısımlarının metanolik özütünün, 69.40 ppm LC50 değeri ile yüksek
larva öldürücü aktivite gösterdiğini kaydetmişlerdir. Bir başka araştırmada Lawsonia
inermis'in metanol yaprağı ekstraktının (125, 250 ve 500 mg/kg, ağızdan) iyileştirici
etkisi, intraperitoneal olarak her ml kanda 106 Trypanosoma congolense ile enfekte
edilmiş sıçanlarda incelenmiştir. Ekstraktın, 250 mg/kg'da parazitemi düzeylerini önemli
ölçüde azalttığı, PCV'yi arttırdığı, EOF ve MDA'yı önemli ölçüde azalttığı araştırmacılar
tarafından gözlemlenmiştir [21].
Abortifaktif (düşük yaptırıcı) ve Antifertilite Etkisi
Aguwa [22], Lawsonia inermis kökünün metanolik ekstresinin abortif aktivitesini
incelemiştir ve metanolik ekstrenin, fareler, sıçanlar ve kobaylarda kürtajın
indüklenmesinde doza bağlı etki gösterdiğini belirtmiştir. Sonuçlar, Nijerya'nın bazı
bölgelerinde insanlarda kürtaj alımında etno tıbbi kullanımıyla doğrulanmıştır. Lawsonia
inermis özütünün düşük etkisi bir başka çalışma ile gebe farelerde incelenmiştir.
Araştırmacılar Lawsonia inermis'in hidroalkolik ekstraktının 1 ve 10 mg/kg vücut
ağırlığındaki gebe farelere gebeliğin ilk gününden on yedinci gününe kadar
intraperitoneal olarak enjekte ederek etkisini gözlemişlerdir. Düşüklerin, Lawsonia
inermis ile tedavi edilen gruplarda anlamlı olarak daha yüksek serum östrojen ortalaması
ve anlamlı olarak daha düşük progesteron seviyesi ortalaması ile daha sık gözlendiği
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belirtilmiştir [23]. Antifertilite araştırmaları için yapılan bir çalışmada Lawsonia inermis
'in tohumlarından hazırlanan etanol özünün, herhangi bir antifertilite aktivitesi
göstermediği kaydedilmiştir. Ancak daha sonra gerçekleştirilen çalışmalarda, Lawsonia
inermis 'in toz haline getirilmiş yapraklarının süspansiyon halinde verilmesi ya da diyete
dahil edilmesi durumunda sıçanların doğurganlığını engellediği gözlemlenmiş ve
indüklenen doğurganlığın kalıcı olduğu belirtilmiştir [24].
Antioksidan Etkisi
Yapılan bir çalışmada araştırmacılar Lawsonia inermis yapraklarının %80 etanol
ekstraktının İsviçre Albino farelerinin karaciğerinde ilaç metabolize eden faz I ve faz II
enzimleri, antioksidan enzimler, lipid peroksidasyonu üzerindeki modülatör etkisini
incelemişlerdir. Antioksidan enzim açısından araştırılan dozların, her iki doz seviyesinde
de hepatik glutatyon redüktaz (GR), süperoksit dismutaz (SOD) ve katalaz aktivitelerini
önemli ölçüde arttırmada etkili olduğunu belirlemişlerdir [25]. Philip ve ark. [26],
antioksidan ve serbest radikal süpürme aktivitesini belirlemek için Lawsonia inermis
tohumları üzerinde yaptıkları bir çalışmada, Lawsonia inermis tohumlarının dört farklı
özünü kullanmışlardır. Bu çalışmalarında; etanol (ET), diklorometan (DCM), petrol eteri
(PE) ve sulu özlerinin (AQ) barındırdıkları flavonoidler ve toplam fenolik içerikleri ile
antioksidan aktiviteleri için karşılaştırmıştır. Lawsonia inermis tohumlarının etanolik
ekstraktının daha yüksek fenolik ve flavonoit bileşik konsantrasyonu bulundurmasından
dolayı; sulu ekstrakt, petrol eteri ekstraktı ve diklorometan ekstraktı ile
karşılaştırıldığında daha etkili antioksidan olduğu sonucuna varmışlardır.
Antiinflamatuar Etkisi
Saba ve ark. [27] Lawsonia inermis yaprağının sulu ve alkollü ekstraktının antienflamatuar aktivitesini, carrageenan kaynaklı arka pençe ödemini kullanarak wistar
sıçanlarında incelemişlerdir. Çalışmada oral olarak 250 mg / kg vücut ağırlığı ve standart
diklofenak sodyum da oral başına 5 mg / kg vücut ağırlığı uygulamışlardır. Sulu ekstrakt
ve diklofenak sodyumun önemli aktivite gösterirken alkolik ekstraktın, carrageenan
kontrolüyle
karşılaştırıldığında
önemli
aktivite
göstermediğini
kaydetmişlerdir. Lawsonia inermis'in ham etanol ekstraktının sulu fraksiyonundan daha
güçlü anti-inflamatuar, analjezik ve antipiretik etkiler gösterdiği sonucuna ulaşmışlardır.
Başka bir çalışmada ise Lawsonia inermis'in metanolik ekstraktlarının anti-inflamatuar
etkisini, farelerde asetik asit kaynaklı kıvranma testi kullanarak belirlemişlerdir.
Yaprakların metanolik ekstratının, kimyasal olarak indüklenen nosiseptif ağrı
uyaranlarını önemli ölçüde azalttığı sonucuna varmışlardır [28].
Antibakteriyel Etkisi
Hem gram pozitif hem de gram negatif bakterilerin kullanıldığı antibakteriyel bitki
taramalarında test edilen türler arasında, Lawsonia inermis etil asetat ekstresinin en
yüksek antibakteriyel aktivite gösterdiği sonucuna ulaşmışlardır [29]. Hussein ve ark.
[30] Lawsonia inermis yaprağı ekstraktının bazı patojenik bakterilere karşı antibakteriyel
aktivitesini belirlemeyi amaçlamış ve bu nedenle Lawsonia inermis yapraklarının için
aseton, etanol, metanol, etil asetat ve damıtılmış su ekstratlarını beş bakteri türü
(Pseudomonas eroginosa, Pseudomonas oryzihabita, Proteus varaplis, Klebsila
pneumonia ve Staphylococcus aureus) üzerinde test etmişlerdir. Lawsonia inermis
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yapraklarından patojenik bakterilere karşı en etkili ve verimli ekstraktın aseton olduğu
sonucuna ulaşmışlardır. Lawsone üzerinde genotoksik çalışmalar yapan Kirkland ve
Marzin [31], Lawsone’ nun Salmonella typhimurium suşu TA98 için zayıf bir bakteriyel
mutajen olduğunu ve TA2637 suşu için daha açık bir şekilde mutajen olduğunu ileri
sürmüşlerdir. Lawsonia inermis'in tüketici için genotoksik bir riskinin bulunmadığını
belirtmişlerdir. Lawsonia inermis'in tüberkülostatik aktivitesi ile ilgili Sharma [32] in
vitro ve in vivo çalışmalar bildirmiştir. Lawsonia inermis’ in in vitro tüberkülostatik
aktivitesi için 6 μg / ml bitkinin, Mycobacterium tuberculosis H37Rv ve tüberküloz
basillerin büyümesini engellediğini belirlemiştir. İn vivo çalışmalarında ise, kobaylarda
ve farelerde 5 mg / kg vücut ağırlığı dozunun, Mycobacterium tuberculosis H37Rv ile
enfeksiyonu takiben deneysel tüberkülozun belirgin bir çözünürlüğüne yol açtığı
sonucuna ulaşmıştır. Wadekar ve ark. [18] çalışmalarında, çeşitli Lawsonia inermis
özlerini, antibakteriyel aktiviteleri için standart antibakteriyel ilaçlarla
karşılaştırmışlardır. Etanol ekstraktının S. aureus ve B. subtilis'e karşı aktivite
göstermediğini, ancak diğerlerinin aktivite gösterdiği sonucuna ulaşmışlardır. Lawsonia
inermis’ in sulu ekstraktının ise en iyi aktiviteyi gösterdiğini belirlemişlerdir. Bir başka
çalışmada ise Lawsonia inermis'in sulu ve alkollü ekstraktlarının antibakteriyel
aktivitelerini belirlemek için dört tip bakteri (Staphylococcus aureus, Escherichia coli,
Enterococus faecalis, Pseudomonus aureginosa) üzerinde çalışılmıştır. Çalışma
sonucunda araştırmacılar Lawsonia inermis'in sulu ekstraktının, antibakteriyel aktivitede
daha etkili olup bakteriyostatik etkiler ürettiğini belirlemiler ve Lawsonia inermis'in S.
aureus, P.aeruginosa ve E. faecalis kaynaklı yüzeysel cilt enfeksiyonları için
kullanılabileceği önerilmiştir [33].
Yara İyileştirici Etkisi
Araştırmacılar Lawsonia inermis etanol ekstresini (200 mg / kg / gün), eksizyon,
insizyon ve ölü boşluk yara modelleri kullanılarak sıçanlarda yara iyileşme aktivitesini
değerlendirmek için kullanılmışlardır. Hayvanları her bir modelde 6 gruba ayrılmışlar ve
eksizyon yara modelinde topikal uygulama, insizyon ve ölü alan yara modellerinde ise
oral tedavi uygulamışlardır. Ekstrakte edilen hayvanlar kontrol gruplarıyla
karşılaştırıldığında yara bölgesinde %71 azalma gösterdiğini gözlemlemişlerdir. Ayrıca,
gelişmiş yara kasılması, artan cilt kırılma dayanımı, hidroksiprolin ve histolojik
bulgularda Lawsonia inermis' in yara iyileşmesi tedavisinde kullanılabileceği yönünde
bir sonuca varmalarını sağlamıştır [34]. Muhammad ve ark. [35], Lawsonia inermis
yaprakları ekstraktlarının yanık yarası enfeksiyonlarına neden olan mikroorganizmaların
büyümesine karşı etkisini araştırmış ve mikroorganizma büyümesini önleyebildiğini
belirlemişlerdir. Kronik enfekte yaralı bir köpekte yara iyileşmesinde Lawsonia inermis’
in tedavi amaçlı kullanılması için gerçekleştirilen çalışmada, bitkinin içerdiği alkaloidler,
trimonoterpenler ve tanenlerin yara üzerinde kurutucu, yara kontraksiyonunu sağlayıcı ve
epitelizasyonu teşvik edici, yara iyileşmesini hızlandırıcı etkileri olduğu düşünülmüştür
[36].
Hipoglisemik ve Hipolipidemik Etkisi
Syamsudin ve Winarno [37], Lawsonia inermis yaprakları etanol ekstraktının
sıçanlarda yapay olarak indüklenen diyabetin glikoz düzeyi üzerine etkisini anlamak için
çalışma gerçekleştirmişlerdir. Yaprakların etanol ekstratının hipoglisemik aktivite
gösteren glukoz seviyesini önemli ölçüde azalttığını belirlemişlerdir. Etanol ekstratının
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ayrıca hipolipidemik aktivitesi olduğunuda bildirmişlerdir. Arayne ve ark. [38] ise
Lawsonia inermis yapraklarının metanolik ekstraktının önemli bir in vitro antihiperglisemik aktivitesini göstermişlerdir. Sıçanlarda alloksan kaynaklı diyabetik
dislipidemide Lawsonia inermis hidroalkolik ekstraktının (100, 200 ve 400 mg/kg)
hipoglisemik ve hipolipidemik etkilerini inceleyen çalışmada, ekstraktın hipoglisemik
etkisinin lipid profilinde, plazma albümininde, toplam plazma proteininde ve serum
kreatinininde önemli bir gelişme gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır [39].
Hepatoprotektif Etkisi
Yapılan bir çalışma, hepatoksisitesi karbon tetraklorür ile indüklenen sıçanlarda,
ağırlıkça 200 ve 400 mg/kg olan Lawsonia inermis’ in etanol ekstresi ve etil asetat
fraksiyonlarının hepatoprotektif etkisini incelemiştir. Tedavi edilen gruplarda alkalin
fosfataz (ALP), serum transaminazlar (AST ve ALT) ve toplam bilirubin (TB) 'de önemli
ölçüde azalma gösterdiğinden Lawsonia inermis’ in karaciğer hastalıklarında
kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Karaciğer bölümlerinin histopatolojik incelemesinde
etil asetat fraksiyonunun, sıçanlarda CCl4'e bağlı hepatotoksisiteye karşı daha önemli
hepatoprotektif etkiye sahip olduğunu göstermişlerdir [40]. Latha ve ark. [41] Lawsonia
inermis' in kurutulmuş yapraklarının etanolik özütünün ve ham fraksiyonlarının (petrol
eter, etil asetat, bütanol ve bütanon fraksiyonları) hepatoprotektif aktivitesini, farelerde
CCl4' ün neden olduğu hepatotoksisiteyi kullanarak değerlendirmişlerdir. Etanolik
ekstrakt ve fraksiyonların, kontrole kıyasla SGOT, SGPT, SAL aktivitelerini, toplam
bilirubin içeriğini ve karaciğer ağırlığını azalttığını kaydetmişlerdir.
Sitotoksik Etkisi
Endrini ve ark. [4] Lawsonia inermis ekstrelerinin sitotoksik etkisini, insan kolon
kanseri hücre dizileri (Caco-2), karaciğer kanseri hücre dizileri (HepG2), hormona
bağımlı meme kanseri hücre dizileri (MCF-7) ve hormondan bağımsız meme kanseri
hücre hatları (MDA-MB-231) ve chang karaciğer hücre hatlarına karşı MTT deneyini
kullanarak incelemişlerdir. Lawsonia inermis’ in kloroform özünün, sırasıyla 25.1 ve 28
μg/ml IC50 değeriyle insan kolon kanseri hücre hatlarına (Caco-2) ve karaciğer kanseri
hücre hatlarına (HepG2) karşı aktif olduğunu belirlemişlerdir. Ekstraktın, c-myc gen
ekspresyonu üzerindeki etkisini belirleyerek sitotoksik mekanizmasınıda araştıran ekip
Lawsonia inermis ekstraktının c-myc ifadesinin aşağı regülasyonuna neden olduğunu
ortaya koymuşlardır. Yapılan bir başka çalışmada ise Lawsonia inermis'in yapraklarının
kloroform özünün, MTT deneyi ile karaciğer kanseri hücre dizileri (HepG2) ve meme
kanseri hücre dizilerine (MCF-7) karşı IC50 değerleri 0.3 ve 24.85 ug / ml olan sitotoksik
etkilerini göstermişlerdir. Normal katalaz farelerinden (Csa) ve katalaz eksikliği olan
mutant farelerden (Csb), Ames mutajenlik deneyi ve H2O2'den türetilen memeli katalaz
genini eksprese eden transformant Escherichia coli suşlarının bakteri üremesinin ve
koloni oluşturan etkinlik testinin bir inhibisyon testi bölgesi CAT testi jenerasyon
deneyini gerçekleştirmişlerdir. Lawsone’un hafif fosfat tampon sisteminde H2O2
ürettiğini ve hem metabolik aktivasyonun yokluğunda hem de varlığında TA98, TA100
ve TA102 kullanılarak Ames testinde mutajenik olmadığını gözlemlemişlerdir.
Lawsone’a maruziyetin, hem Csa hem de Csb suşlarının büyümesini doza bağlı bir
şekilde inhibe ettiği belirlenmiştir [42].
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Toksikolojik Etkisi
Gull ve ark. [44], 10 erkek albino fareden (150-200 g ağırlığında) oluşan iki grupta,
Lawsonia inermis etanol özütünün akut toksisitesini değerlendirmek için yaptıkları
çalışmada, gruplardan birine Lawsonia inermis' in etanol özütünü (300 mg/Kg), diğer
gruba ise günlük eşit hacimde DMSO’yu 2 hafta boyunca subkutan enjeksiyonla
uygulamışlardır. Hayvanları ilk 2 saat boyunca ve ardından 24 saat sonra; saldırganlık,
sedasyon, kürkün kabarması, solunum artışı, kalp hızında değişiklik, konvülsiyon, stupor,
kusma vb. veya ölüm gibi toksidrom belirtileri açısından sürekli olarak
gözlemlemişlerdir. Çalışma sırasında mortalite gözlemlenmemiş ve akut zehirlilik
denemesi sonuçları negatif olarak kaydetmişlerdir. Çalışma sonucunda Lawsonia inermis'
in tıbbi açıdan büyük bir önem taşıdığını belirtmişlerdir.
Bir başka çalışmada araştırmacı erkek sıçanlara 42 gün boyunca 200 mg ve 1000
mg/kg/gün dozlarında kına yaprağı solüsyonu verilmiştir. Süreç sonunda sıçanlara
ötenazi yapılmış ve karaciğer, böbrek ile dalak histopatolojik olarak incelemiştir.
Karaciğer, böbrek ve dalakta, 200 mg dozda herhangi bir patolojik değişiklik olmadığını,
ancak 1000 mg dozda karaciğer ve böbrekte dejeneratif veya apoptotik değişiklikleri
düşündüren önemli patolojik izlenimleri tespit ettiklerini ifade etmişlerdir. Araştırmacılar
elde edilen bu sonuçlar ışığında klinik formülasyonlarda bu kadar yüksek dozlarda
Lawsonia inermis ekstresi kullanılmamasını önermiş ve ek farmakokinetik çalışmalar için
potansiyel bir bitki olduğunu da vurgulamışlardır [45].
Kaur ve ark. [46], her iki cinsiyetten albino wistar sıçanları kullanarak Lawsonia
inermis 'in yaprak özütünün olumsuz etkilerini incelemek istemişlerdir. Akut toksisite
çalışmaları için, 72 saat boyunca 100 mg/kg, 500 mg/kg, 1000 mg/kg ve 2000mg/kg
dozlarda uygulamalar yapmışlardır. ÖD50 dozun belirlenmesinin ardından 14 gün
boyunca 200 mg/kg, 500 mg/kg ve 1000 mg/kg dozlarla subakut çalışma
gerçekleştirmişler. 14 gün sonra çeşitli biyokimyasal testler ve histopatolojik incelemeler
yapmışlardır. Histopatolojik ve biyokimyasal sonuçların, kontrol grubu ile
karşılaştırıldığında 200mg/kg ve 5000mg/kg doz seviyelerinde hiçbir patolojik ve
hematolojik değişiklik göstermediğini belirtmişlerdir.
SONUÇ
Dünyanın Doğu bölgelerinde Lawsonia inermis, saçları ve vücudu boyamak için
kozmetik amaçla kullanılıyor olsada, çeşitli sitotoksik ve kemopreventif ajanları
içermektedir. Kapsamlı literatür araştırması, Lawsonia inermis L.'nin, çeşitli
farmakolojik aktivite spektrumu ile birçok hastalığa karşı etkili olduğunu ortaya
koymuştur. Kınanın çeşitli kısımlarından elde edilen ham özler tedavi edici uygulamalara
sahiptir ancak; modern ilaçlar biyolojik aktivitesi, etki mekanizması, farmakoterapötikleri
ve toksisitesinin kapsamlı bir şekilde araştırılmasından ve uygun standardizasyon ve
klinik denemelerden sonra geliştirilebilir. Lawsonia inermis’in fitokimyası, farmakolojik
özelliklerinin belirlenebilmesi için daha geniş çalışmalara ihtiyaç duymaktadır. Yapılan
çalışmalarla bu mucizevi bitkiden yeni ajanların keşfi birçok bilimsel çalışmaya öncü
olacaktır. Lawsonia inermis’in insanlığın refahı için daha ekonomik ve tedavi edici
kullanımlar amacıyla potansiyel bir bitki olarak düşünülebilir.
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