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Öz
Amaç

Anahtar
kelimeler

Antik dünyanın çok değerli bir ürünü olan Dracaena cinnebari (DC) ağacı “Ejderha ağacı”, “Ejder Kanı Ağacı”, “İki Kardeşin Kanı” ve Arabistan’da da “dammalachawin”
veya “cinnebar” olarak bilinmektedir. Ejderhanın kanı, antik çağlardan beri birçok kültür tarafından ünlü bir geleneksel tıp olarak kullanılan koyu kırmızı bir reçinedir.
“Ejderhanın kanı” terimi, genellikle halk tıbbında kullanılan granüller, toz, topaklar veya çubuklar olarak karşılaşılan kırmızımsı reçineli ürünleri ifade eder. Ejderhanın
kanı (Dracaena) Yemen halk tıbbında dizanteri, ishal, kanama ve dış ülser tedavisinde kullanılmaktadır. Dracaena reçinesi güçlü vazokonstrüktif özelliklere sahiptir ve kas
gevşetici olarak kullanılır. Ayrıca gonore, idrarın durması, sulu gözler ve küçük yanıkların tedavisinde kullanılmıştır. Dracaena cinnabarini’nin ayrıca antikanser, antiviral,
antimikrobiyal, antioksidan, antidiyabetik ve antifugal gibi önemli özelliklere sahiptir.
Dracaena cinnabari, Ejderha kanı, Yemen, reçine.

Abstract
Aim

Keywords

Dracaena cinnebari (DC) tree, which is a valuable product of the ancient world, is known as "Dragon tree", "Dragon Blood Tree", "Blood of Two Brothers" and "dammalachawin" or "cinnebar"
in Arabia. Dragon's blood is a dark red resin that has been used as a traditional medicine famous by many cultures since ancient times. The term "dragon's blood" refers to products of reddish
resin, often encountered as granules, powder, lumps or sticks used in folk medicine. Dragon's blood (Dracaena) is used in Yemeni folk medicine to treat dysentery, diarrhea, bleeding and
external ulcers. Dracaena resin has strong vasoconstrictive properties and is used as a muscle relaxant. It has also been used to treat gonorrhea, urinary arrest, watery eyes, and minor burns.
Dracaena cinnabarini also has important properties such as anticancer, antiviral, antimicrobial, antioxidant, antidiabetic and antifugal.
Dracaena cinnabari, Dragon’s blood, Yemen, Resin.
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Giriş

Dracaena Cinnebari Reçinesinin

Sokotra adası, Hint Okyanusu’nda, Afrika Boynuzu ve

Geleneksel Tıp Olarak Kullanımı

Arap Yarımadası arasında bulunan Yemen Cumhuriyeti’ne

Antik dünyanın çok değerli bir ürünü olan Dracaena

ait izole bir adadır. 3609 km alana sahip olan adada, 825

cinnebari ağacı “Ejderha ağacı”, “Ejder Kanı Ağacı”, “İki

karasal bitki (430 cins, 114 aile) ve yaklaşık 130 yosun ve

Kardeşin Kanı” ve Arabistan’da da “dammalachawin” veya

deniz yosunu da dahil olmak üzere 950’den fazla bitki tü-

“cinnebar” olarak bilinmektedir.1,2,3 Ejderhanın kanı, antik

rüne ev sahipliği yapmaktadır. Toplam bitki ve eğrelti otu

çağlardan beri birçok kültür tarafından ünlü bir geleneksel

sayısının %37’si diğer takım adalarla karşılaştırıldığında

tıp olarak kullanılan koyu kırmızı bir reçinedir. “Ejderha-

endemiktir. Bu ada, sahip olduğu olağanüstü niteliklerin

nın kanı” terimi, genellikle halk tıbbında kullanılan gra-

uluslararası olarak tanınması sonucu 2003 yılında UNES-

nüller, toz, topaklar veya çubuklar olarak karşılaşılan kır-

CO tarafından korunmaya alınmıştır. Adadaki çevresel

mızımsı reçineli ürünleri ifade eder. Ejderhanın kanı, tıbbi

koşullar ve kalite genellikle Yemen anakarasındakinden

literatürde açıklanan birçok kırmızı reçineye uygulanan

çok daha iyidir. Ada, jeolojik olarak, merkezinde bulunan

bir isimdir; Doğu Hint Ejderi’nin kanı (Daemonorops dra-

granitik Hagghier Dağları’nın plütonik çekirdeği ve ada-

co (Willd.) Blume), Socotran veya Zanzibar Ejderi’nin kanı

nın doğu ve batı uçlarında, tortul kayalarla kaplı yerlerde

(Dracaena cinnabari Balf.) L.), Batı Hint Ejderinin kanı

benzer iki kristal masif ile karakterize edilir. Granitlerin

(Pterocarpus draco L.’nin eksüdaları), Meksika Ejderinin

ayrışması, zengin kırmızı toprakların oluşmasına yol aç-

kanı (Croton lechleri M¨ull. Arg. Reçinesi) ve Venezuella

mıştır.2 Cheung ve DeVantier’e (2006) göre, uzun bir tecrit

Ejderinin kanı (Croton gossypifolium Vahl reçinesi).4

1

1,2

1

döneminde, adanın topraklarının ve faunasının evrimi,
kurak ve rüzgarla süpürülen çevre ile başa çıkmak için

Ejderhanın kanı ağacı, dünyanın dört bir yanındaki Dra-

çeşitli adaptasyonlarda ilerlemiştir. Şemsiye şeklindeki

caena türlerine ait çeşitli bölgelere özgü farklı bitki türle-

çalılar ve ağaçlar eko-morfolojik stratejiyi benimsemiştir.

rinden koyu kırmızı reçineli eksüdasyonlar için spesifik

Ejderha Kanı Ağacı (Dracaena Cinnebari) (DC)’nın hakim

olmayan bir isimdir. (Agavaceae), Croton spp. (Euphor-

olduğu her daim yeşil bir ormanlık alan, yarı kurak orta-

biaceae), Daemonorops spp. (Palmaceae) ve Pterocarpus

ma uyarlanmış eşsiz bir bitki örtüsü oluşturur. Dracaena

spp. (Fabaceae) dünyada geleneksel tıp olarak uzun bir

ormanlık alanı, Sokotra adasının %1.1’ini kaplar. Dracae-

geçmişe sahiptir: Ejderhanın kanının tıbbi kullanımı Eski

na’nın Soqotra üzerindeki genel dağılımı, muson sislerin-

Yunanlılar, Romalılar, Çinliler ve Araplara dayanır. An-

den etkilenen alanların boyutunu yansıtmaktadır. Sokotra

cak, Dracaena cinnabari Balf. f. (D. cinnabari), Yemen’de

adası, yoğun keçi otlatma nedeniyle rejenerasyon eksik-

Damm Alakhwain olarak bilinen Agavaceae ailesine aittir.5

liğinden muzdariptir. Bu nedenle, fideler ve genç ağaçlar

Ejderha ağacı grubu, fosil ve paleoklimatik verilere göre

esas olarak kaya çıkıntılarında ve keçilerin erişemediği

Tethyan kökenli olmak üzere Doğu ve Batı Afrika arasında

diğer alanlarda büyür. Erişilebilir arazide sadece olgun ve

iki büyük biyocoğrafik kopukluğun bir örneğini sunmak-

aşırı olgun ağaçlar vardır. Bitki yoğunluğu homojen değil-

tadır. Hooker (1878) ilk olarak ejderha ağacının, Makar-

dir. Firmihin’deki Dracaena ormanlık alanı, dünyanın en

na defne ormanının diğer türleri ile birlikte muhtemelen

eski orman topluluklarından biri olarak kabul edilir. Dra-

bir zamanlar kuzeybatı Afrika’da bulunan eski bir bitki

caena ağaçlarının en yoğun olduğu yer olan Firmihin için

örtüsünün kalıntısı olduğunu öne sürdü. Axelrod (1975),

ağaç yoğunluğu gelişiminin tahmini yapılmıştır. Gerçek

Dracaena ve Sideroxylon gibi subtropikal elementlerin,

otlatma yoğunluğu değişmeden kalırsa, Dracaena ağacı

Sahra’nın çölleşmesinin bir sonucu olarak, doğu ve batı

yoğunluğunun 2110’a kadar %36 azalacağı tahmin edil-

Afrika’ya sığınmış olabileceklerini öne sürmüştür. Bunun-

miştir.

la birlikte, Dracaena sp. Akdeniz bölgesi boyunca güney

1
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Rusya’ya uzanıyordu. Neojenden elde edilen polen analizlerine göre, soyu tükenmiş iki Dracaena türü tanımlanmıştır. İlk türün poleni D. saportae Van Campo ve Sivak
Bohemia’dan gelirken, ikincisi D. guinetii Van Campo ve
Sivak Tunez’de bulundu. Bu nedenle, ejderha ağacı grubunun mevcut türleri, Mio-Pliocene Laurasian subtropikal
florasının sadece tükenmiş ve kalıntı bir temsilidir. Bu türlerin kapalı ormanların kenarında geliştiği varsayılmaktadır.2
Dracaena Cinnebari Ağacının Biyolojik Özellikleri
Şekil 1. Dracaena cinnabari ağacı

Dracaena cinsi 60 ila 100 tür içerir. DC, Yemen’deki Damm
Alakhwain olarak bilinen Agavaceae familyasına aittir.
Dracaena türleri, sapların, dalların ve köklerin ikincil bü-

Dracaena Cinnebari Reçinesinin Tıbbi Kullanımı

yümesi nedeniyle monokotiledon bitkiler arasında istisnai

Bitkisel ilaçlar, özellikle kırsal alanlarda, Yemen’deki ge-

bir durumdur. Dracaena türlerinin çoğu çalı veya geofit

leneksel tıbbın en önemli alanlarından birini temsil eder.

olarak büyür. Arborescent büyüme gösteren sadece yedi

Bu nedenle, fitoterapi birkaç fiziksel, fizyolojik, zihinsel ve

tür vardır ve kseromorfik Dracaena cinnabari onlara ait-

sosyal rahatsızlığın tedavisi için Yemen popülasyonunun

tir. Taç şekli kurak iklimlere uyarlanmıştır ve atmosferik

büyük bir kısmı tarafından uygulanır. Bitkisel tıbbın doğ-

nemin bulunabilirliğinden etkilenir. Sert yapraklar yoğun

ru kullanımını teşvik etmek ve yeni ilaçlar için potansiyel

püsküllü, koyu yeşil, 60 cm uzunluğunda ve 4 cm geniş-

olarak potansiyellerini belirlemek için folklor itibarı olan

liğindedir. Yapraklar, aşırı su kaybını önlemek için özel

tıbbi bitkileri daha yoğun bir şekilde incelemek önemlidir.8

olarak skleromorfiktir. Küçük kremalı çiçekler büyük terminal salkımlarında büyür. Küresel meyvelerin çapı yakla-

Ejderhanın kanı, erken Yunanlılar, Romalılar ve Arap-

şık 1 cm’dir ve çok sert olan 1-3 küresel ve kahverengimsi

lar tarafından tıbbi özellikleri için kullanılmıştır. Sokotra

kırmızı tohumlar içerir. Olgunlaşma aşamaları siyahtan

adasındaki Moomy şehrinin yerlileri, Ejderhanın kanını

kırmızıya gider. Tohumlar kuşlar tarafından yayılır.

(Dracaena) bir tür tedavi olarak kullandı; bağırsaklar ve

1,6,7

mide, solunum ve mide virüsleri, egzama gibi cilt hastalık10 metreye kadar çıkabilen uzunluğu ve pürüzsüz gri bir

ları için bir antiviral olarak kullanılmıştır. Dioscorides ve

kabuğu olan büyük, tek parça bir ağaçtır. Sosis şeklinde

diğer erken dönem Yunan yazarları, tıbbi kullanımlarını

bölümlere sahip dallar, şemsiye şeklinde bir taç oluştu-

anlatmışlardır. Ejderhanın kanı (Dracaena) Yemen halk

rur1. Dracaena cinnabari, adanın sisten etkilenen alanla-

tıbbında dizanteri, ishal, kanama ve dış ülser tedavisinde

rında, genellikle en yüksek dağ alanlarına kadar 300m’nin

kullanılmaktadır. Dracaena reçinesi güçlü vazokonstrüktif

üzerinde büyür. Bazı çalışmalara göre, ejderhanın Kan

özelliklere sahiptir ve kas gevşetici olarak kullanılır. Ayrıca

Ağacının adada oluşumu ve dağılımı tehlikeli bir şekilde

gonore, idrarın durması, sulu gözler ve küçük yanıkların

sınırlıdır ve aşırı hayvan otlatmasından ciddi şekilde etki-

tedavisinde kullanılmıştır.4,9,10

lenmektedir. Soqotra’nın en ikonik bitkisi olarak Dracaena
cinnabari, esas olarak aşırı otlatmanın neden olduğu habi-

Eski zamanlardan beri, Dracaena cinnabarinin kan kırmızı

tat kalitesinin düşmesi nedeniyle yenilenme eksikliğinden

tıbbi reçinesi, hasat etmek ve yakıt odunu olarak kullanıl-

muzdariptir (Şekil 1).

maktadır. Ayrıca, çiçekler, meyveler ve yapraklar hayvan-

6
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cılık için kuru mevsim yem kaynağı olarak kullanılmıştır.1

Oral skuamöz hücreli karsinom (OSCC), dünyada yaygın

DC, çeşitli tıbbi ve sanatsal uygulamalar için kullanılmış-

olarak görülen altıncı yaygın malignitedir.13 Doğal ürün-

tır. Koyu kırmızı kırmızı reçine antik dünyada çok de-

lerden yeni antikanser ajanların keşfi, yan etkilerin yükü-

ğerliydi. Ejderhanın kanı (Dracaena cinnabari) Akdeniz

nü azaltabilecekleri umuduyla, kanser tedavisi için umut

havzasında boya ve ilaç olarak kullanılmıştır. Miller ve

verici yeni bir yaklaşım sunmaktadır.14 Bitki kaynaklı

Morris (1988) Dracaena reçinesinin vernikler, tentürler,

antikanser ajanların keşfi ve değerlendirilmesi, bitki ma-

diş macunları, alçı ve kaplumbağa kabuğu gibi görünmesi

teryalinin doğrulanması ve ekstraksiyonu ile başlayarak,

için boynuz boyamak için bir renklendirici madde olarak

ilgili bileşenlerin ayrılması ve izolasyonu, izole bileşiklerin

kullanıldığından bahsetmektedir. Mabberley (1998) ayrıca

karakterizasyonu ve kantitatif değerlendirmenin ardından

Dracaena cinnabari’nin kabuğundaki veya sapındaki in-

birçok adımı kapsamaktadır. Alabsi ve ark. DC’nin ham

sizyonlarla üretilen reçineli sapın, eskiler tarafından kap-

ekstresinin sitotoksik etki incelemelerinde, OSCC hücre

lumbağayı andırmak için boynuzları boyamak için kulla-

çizgi panelinde gözlem yapmışlar ve en çok H400’de belir-

nıldığını belirtmektedir. Sokotra’daki insanlar yün, çömlek

gin ve IC50 değeri 5.9 μg/ml olduğunu bildirmişlerdir. DC

yapıştırıcı, ağız spreyi, çömlek ve evleri süslemek, Çin’de

reçinesi metanol ekstraktı, H400 hücrelerinin büyümesini

ahşap mobilyalar için kırmızı vernik ve hatta ruj olarak

zamana bağlı bir şekilde inhibe etmiş ve indüklenen hüc-

Dracaena cinnabari’nin reçinesini kullanmıştır. Bu kırmızı

re ölümü modu apoptoz yoluyla gerçekleşmiştir. Ayrıca

reçineler aynı zamanda boyada pigment olarak kullanıldı,

DC’nin antikanser ajan olarak geliştirilme potansiyeli ol-

değerli taşların rengini ve İtalyan kemanları için vitray,

duğu vurgulanmaktadır.15 Al-Afifi ve ark. da DC reçine-

mermer ve ahşabı geliştirdi. Efsanevi hayvanın, ejderha-

sinin metanol ekstraktının sistemik uygulamasının, oral

nın kanı olduğu inancı nedeniyle, simya ve ritüel büyü için

karsinojenez üzerinde antikarsinojenik potansiyele sahip

de kullanılır.

olduğunu göstermiştir.16

4

Dracaena Cinnebari Reçinesinin Antikanser Etkisi

Al-Fatimi ve ark. DC ekstraktının, insan ECV-304 hücre-

Dünyanın çeşitli bölgelerinde antikanser ajanlar olarak

lerine karşı sitotoksik aktivite incelemelerinde dikkate de-

farklı tıbbi bitkilerin ve doğal ürünlerin kullanımının

ğer bir etkinlik sergilediğini bildirmişlerdir.17

uzun bir geçmişi olduğu iyi bilinmektedir. Çeşitli tıbbi
bitkiler, klinik olarak anlamlı antitümör bileşiklerinin fay-

Dracaena Cinnebari Reçinesinin Antiviral Etkisi

dalı kaynakları olmuştur. Ayrıca antikanser aktivitesi için

Mothana ve ark. Yemen geleneksel tıbbında kullanılan ve

klinik çalışmalarda ilaçların % 50’sinden fazlasının doğal

kısmen endemik bitki olarak Soqotra adasında yetiştirilen

kaynaklardan izole edildiği veya bunlarla ilişkili olduğu

25 farklı bitki türünün metanol ve sıcak sulu ekstraktla-

bildirilmektedir. Bu nedenle, bugün yapılan çok sayıda

rının, antiviral aktivitelerini ve ana kimyasal bileşenlerin

araştırma, tıbbi bitkilerin antitümör aktivitesinin araştırıl-

fitokimyasal tanımlaması açısından araştırmışlardır. DC

masına ve kanserlerin yanı sıra diğer kanser türlerinin te-

reçinesi, herpes simpleks virüsü (HSV) ve insan grip vi-

davisinde yeni ilaçların geliştirilmesine odaklanmaktadır.

rüsleri gibi çeşitli mikroorganizmalara karşı anti-influenza

Mothana ve ark. Dracena cinnabari metanolik ekstrakt-

aktivite göstermiştir.18

11

larının, umut vadeden antikanser bileşik kaynakları olarak düşünülebileceğini öne sürmüştür. Ayrıca gelecekteki

Dracaena Cinnebari Reçinesinin

çalışmalarla, bu bitkilerin, antitümör aktif bileşenlerinin

Antioksidan ve Antifungal Aktivitesi

izolasyonu ve kimyasal karakterizasyonu ile daha da ileri

Flavonoidler bitkisel gıdaların her yerinde bulunan bile-

çalışmalar yapılabileceğini önermişlerdir.

şenleridir ve gıda katkı maddeleri olarak kullanılır. Sağlık
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üzerindeki yararlı etkileri ve özellikle antikanserojenik

Yapılan bu çalışmanın sonucunda, DC reçinesi ekstraktı-

potansiyelleri, bakteriyel ve mutajenite testlerinde gös-

nın, akut oral toksisitede tedaviye bağlı ölüm veya toksik

terilen inhibisyon güçleri, kimyasal olarak indüklenen

değişikliği gözlenmemiştir. Ayrıca 1500 mg/kg doza kadar

tümör oluşumuna karşı kemopreventif aktivite, in vitro

28 gün boyunca günlük olarak uygulanan DC reçine me-

ve in vivo faz I enzimatik aktivitelerinde modülasyonları

tanol ekstraktının tolere edilebilirliğini göstermişlerdir.23

ve bunların antioksidan aktiviteleri bu bileşikleri önemli
hale getirmektedir. Flavonoidlerin in vivo etkileri karma-

Diyabetes mellitus dünya nüfusunun ¾’ünü etkileyen,

şıktır, genellikle dokuya veya türe özgüdür ve uygulama

yüksek ekonomik kaybın önemli bir nedeni olan ciddi bir

Bir bileşiğin indirgeme kapasitesi,

hastalıktır.24 Diyabetik durumların tedavisi için birçok bit-

potansiyel antioksidan aktivitesinin önemli bir göstergesi

kisel preparat yaygın olarak reçete edilmektedir. Bitkisel

olabilir. Elektron verme aktivitesinin bir göstergesi olan

tıpta araştırma ve geliştirme çalışmalarına ihtiyaç vardır,

Fe3+ redüksiyonunun, fenoliklerin antioksidan aktivite-

çünkü sosyal ve ekonomik faydaların yanı sıra, gelişmek-

sinin önemli bir mekanizması olduğu düşünülmektedir.

te olan ülkelerde günümüz sağlık hizmetlerinin kalıcı bir

İndirgeme gücü deneyinde, numunelerdeki antioksidanlar

yönü haline gelmiştir.25 Yassar Hussein ve ark. DC’nin eti-

Fe3+ ‘dan Fe2+ kompleksine indirgenir ve ardından 700

lasetat ekstraklarının, MCF-7 hücre hattında, glikoz alım

Kalkonlar,

çalışmalarına dayanarak, DC’nin reçinesinin anti-diyabe-

homoizosler, avonlar, bi-avonoidler (Cinnabarone), tri-a-

tik ilaçlar için potansiyel kaynak olabileceğini bildirmiş-

vonoidler (Damalachawin) ve metasiklofanlar (drakotan)

lerdir.24

yöntemine bağlıdır.

19

nm’de spektrofotometrik olarak ölçülebilir.

20

gibi bazı polifenolik türevler, kampesterol, stigmatat ve
strolt gibi birçok sterollerin yanı sıra DC reçinesinde tanımlanmıştır. Al-Fatimi ve ark. Tarafından yapılan çalışmalarda biyolojik aktiviteleri ile ilgili olarak, antioksidan
ve sitotoksik özellikler bildirilmiştir.21 Ek olarak, reçine
özleri ve metanol içindeki çözeltisi, agar difüzyon yöntemiyle altı insan patojenik mantar suşlarına karşı in vitro
antifungal aktiviteleri, DPPH deneyi kullanılarak antioksidan aktiviteleri ve nötr kırmızı alım deneyi kullanılarak
sitotoksik aktiviteleri açısından araştırılmıştır. Ham otantik reçine, tamamen metanol içinde çözülür. Farklı reçine
ekstraktlarına kıyasla, tüm reçinenin metanolik çözeltisi
en güçlü biyolojik aktivite göstermiştir. Antioksidan aktivitelerin yanı sıra özellikle Microsporum gypseum ve Trichophyton mentagrofitlere karşı güçlü antifungal aktivite
göstermiştir. Bu bulgular, reçinenin cilt hastalıkları ve ağız
mantarı enfeksiyonlarının tedavisinde geleneksel kullanımlarını destekleyici olarak gösterilmiştir.21,22
Dracaena Cinnebari Recinesinin Diğer Kullanım Alanları
Nashwan Al-Afifi ve ark. DC reçinesinin metanol ekstraktları ile ratlarda akut oral toksisite çalışmaları yapmışlardır.
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