
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   ETKİ MEKANİZMASI / ETKİNLİK KANITI 

 

Glisiretinik asit anti-inflamatuar özelliğe sahiptir. Kortizolün (hidrokortizon) kortizona oksidasyonunda, histamin sentezi ve salınımında ve antijenler 

tarafından indüklenen intrasellüler kalsiyom konsantrasyonu artışında rol oynamaktadır. 

 
Cilt, kortizolü inaktif formu olan kortizona okside edebilmektedir (glukokortikoid engelleyen inflamatuar yanıt adımları). Bu enzimleri katalize eden 

reaksiyonlar 11-β-hidroksisteroid dehidrojenaz 2 (11-β-HSD), 5 β-redüktaz ve 3 α-hidroksisteroid dehidrojenazdır (3 α-HSD). 

 

• Enoxolone kortizol-kortizon dönüşümünü engeller 

18 β glisiretinik asit kortizol – kortizon dönüşümünü engelleyen kortikosteroid benzeri özelliklere sahiptir. Bu asit 11 β-HSD [1], 3α-HSD ve 

5β-redüktaz’ı [2] engeller. 5β-redüktaz’ın engellenmesi steroid eliminasyonunun yavaşlamasına ve plazma yarı ömürlerinin uzamasına [2] 

neden olur. Kortizol/kortizon oranındaki artış inflamatuar yanıt sürecinde ve özellikle de vazodilatasyon ya da vasküler olmayan düz kasların 

kasılmasında rol oynayan sitokinlerin sentezini ve salınımını durdurur. 

 
• Enoxolone histamin sentezini bloke eder 

Glisiretinik asit aynı zamanda histamin sentezi ve salınımında da rol oynamaktadır. Ultraviyole ışınların cilt hücreleri üzerinde yarattığı stresle 

karşılaştığında bağışıklık sistemi buna karşı koymaya hazırlanır. Bunun için de mast hücreleri ve bazofiller alarma geçirilir ve histamin 

salınımını tetiklerler. Bu kimyasal medyatör kan damarları boyunca yayılır. Güçlü bir vazodilatör olan histamin, cildin kırmızı renginden ve 

sıcaklık hissinden sorumludur. 18 β-glisiretinik asit histidin dekarboksilazı engelleyerek [2,3] histamin sentezini, intrasellüler kalsiyum 

konsantrasyonundaki artışı engelleyerek de salınımını bloke eder [3,4]. Glisiretinik asidin histamin kaynaklı kaşınma üzerinde etkisi yoktur: 

histamin bir kez salındıktan ve vücutta dolaşmaya başladıktan sonra Histamin/Histamin H1 reseptörü arasındaki etkileşim üzerinde herhangi 

bir etkisi yoktur [5]. 

 
• Enoxolone cildi yatıştırır 

Bu farklı ögeler glisiretinik asidin anti-inflamatuar özelliklerini açıklamaktadır. In vivo olarak etkinliği atopik dermatit hastaları üzerinde 

gösterilmiştir. İki hafta boyunca yapılan %2’lik meyan jeli uygulaması eritem, ödem ve kaşıntıda önemli derecede azalma sağlamıştır. Ayrıca, 

%2 oranında glisiretinik asit içeren PO12 kremi cilt koruyucudur ve orta dereceli cilt tahrişi durumunda kendi kendine bakım için endike 

edilmektedir [6][7]. Son olarak da glisiretinik asit (hyaluronik asit, vitis vinifera ekstraktı ve telmestein ile kombinasyon halinde), yanma hissi, 

eritem ve dermatitte azalma sağlayarak radyoterapi kaynaklı kutanöz reaksiyonların önlenmesi ve azaltılmasındaki etkinliğini göstermiştir.   

 

Meyanın en önemli etken maddelerinden biri gliserizindir, bu da iki glukuronik aside ve buna karşılık gelen aglikona, yani glisiretinik aside hidrolize 

edilir. Glisiretinik asit, C30’da bir karboksilik fonksiyon ve C11’de bir α, β-doymamış keton taşıyan oleanane iskeletinden oluşur. Bu molekül vücutta 

kendiliğinden üretilmez. Yalnızca, aynı zamanda Enoxolone olarak da bilinen glisiretinik asidin 18 β izomeri aktiftir ve anti-inflamatuar özellikleriyle 

bilinmektedir. Topikal yolla β-glisiretinik asit genellikle fazla enfekte olmamış, egzama, güneş eritemi, seboreik dermatit, pruritus vulva ve hatta 

böcek ısırıkları gibi orta derecede inflamatuar durumların semptomatik bakımında kullanılmaktadır.  

Meyanın geçmişi birkaç yüzyıl geriye dayanmaktadır. Geleneksel Çin Bitki incelemelerinde ve Mısır papirüslerinde adı geçmektedir. Geleneksel Çin 

tıbbında “Gan Cao” olarak adlandırılan meyan kökü genellikle “Qi” veya enerji eksikliğinden kaynaklanan durumlarda enerji toniği olarak 

kullanılmaktadır. Aroması tüm preparatların tadını güzelleştirir. Ayrıca meyan kökü, sert tonik ilaçların etkilerini yavaşlatıp uzatır. Çin tıbbında 

genellikle güçlendirici ve canlandırıcı özellikleri için tercih edilir. Bununla birlikte, bazı zehirlerin etkisini ortadan kaldırabilmektedir (zehirli mantar, 

belladonna vb.). Yatıştırıcı etkisiyle de bilinir. 

Aristo’nun öğrencisi, botaniğin “babası” Theophrastus “Historia plantarum” eserinde, “meyan kökü ağızda tutulursa susuzluğu giderir” yazmıştır. 

Örneğin, Büyük İskender’in ordularının uzun seferlerde bu bitki sayesinde susuzlukla başa çıkabildiklerine inanılmaktadır.   
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UV ışınlarına maruz kalmak kimyasal ve biyolojik reaksiyonlara neden olur. UV-kaynaklı ya da güneş eritemi de denilen güneş yanığı acı veren şişlikler 

ve bazen de ikinci derece yanıklarla karakterize edilir. Güneş yanığı dokularda inflamasyon medyatörlerinin yayılmasına neden olur. İnflamasyonun 

ilk aşaması, üzerine bastırıldığında yok olan hafif acı veren kızarıklık ile ortaya çıkar ve cildin yüzeysel kan damarlarının dilatasyonu ile alakalı 

olduğunu gösterir. 

Bu durumlar glisiretinik asidin anti-inflamatuar ajan olarak ne kadar faydalı olduğunu göstermektedir. UV kaynaklı eritemin, yanma ve sıcaklık hissinin 

giderilmesinde yararlıdır. Aynı zamanda glisiretinik asidin güvenliği konusundaki son değerlendirme raporu %2’lik konsantrasyonda kozmetik 

kompozisyonlarda kullanımının herhangi bir risk taşımadığını [10] ve foto yaşlanmayı önleyebileceğini ortaya koymuştur [11]. 

 

 UZMANLARIMIZIN GÖRÜŞÜ 

 
Umut vaat eden ve önemli bir doğal etken madde olan, kortikosteroid benzeri yapısıyla gerçekten sağlam bir profile ve aktivite seviyesine sahiptir. 

Kutanöz inflamasyon başka alanlarda kullanılan anti-inflamatuar ajanlara ya çok zayıf yanıt veriyor ya da hiç yanıt vermiyor (aslında lipoksijenaz yolağı 

üzerinde bir etki sağlanıyor). Spesifik bir mekanizma sayesinde glisiretinik asit, (topikal uygulama yoluyla) birinci nesil bir kortikosteroid olan, kutanöz 

yolla kullanımı güvenli kabul edilen (sistemik etkisi yok) ve aktivitesi modern glukokortikosteroidlere göre daha düşük kalsa da kontrolsüz tekrarlanan 

uygulama riski bulunan her durumda faydalı ve önemli olan hidrokortizona benzer etki ve aktivite seviyesine sahiptir. 

Özellikle formülde pro-penetrating ajanlar kullanıldığı ve iritasyon, kızarıklık ve kutanöz inflamasyonla ilişkili kaşıntıda (hafif egzama, böcek ısırıkları, 

güneş eritemi, jilet tahrişi, hafif alerjik hassasiyet vb.) etkili olduğu görüldüğünden %2’de 18 β-GA aktivitesinin %1 hidrokortizon ile mukayese edilebilir 

olduğunu söyleyebiliriz [12]. Sinerji oluşturabileceği %1 hidrokortizon ya da bisabolol, allantoin veya yulaf ekstraktları gibi farklı mekanizmaya ve 

genelde daha zayıf semptomatik aktiviteye sahip yatıştırıcı ajanlarla birlikte kullanıp etkilerinden faydalanabiliriz. Daha yüksek konsantrasyonların 

daha iyi sonuç vereceğini düşündüren herhangi bir faktör bulunmamaktadır. Her ne kadar güvenlik profili tatmin edici olsa da zamanla %2’lik 

konsantrasyonda kullanımı önlem olarak biraz kısıtlanabilir (akut kullanım, birkaç gün ile birkaç hafta arasında). 

 

    ETKİN DOZ 
 

Tüm yayınlar, bilimsel çalışmalar, standart kullanımlar ve uzmanlarımızın görüşleri doğrultusunda Enoxolone konsantrasyonu %2, yani 15 ml’lik şişe 

başına 285 mg olarak belirlenmiştir. 
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Bu bilgiler örnek olarak sunulmaktadır, hiçbir şekilde yükümlülük doğuracak şekilde tıbbi bilgi olarak kabul edilmemelidir. Bu bilgiler 
yalnızca kişisel ve özel kullanım için bilgi sağlamak amacıyla kopyalanabilir ve çoğaltılabilir. Farklı amaçlarla bu bilgilerin kopyalanması 
veya çoğaltılması yasaktır ve Fransa Fikri Mülkiyet Kanunu’nun L 122-3 maddesi kapsamında kullanıcı yükümlülüğü doğurmaktadır. 
 


