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Öz
Bu çalışmada Centaurea fenzlii Reichardt bitkisinin antioksidan özellikleri ve çeşitli enzimler üzerine inhibe edici
etkisi araştırıldı. Bu amaçla çiçeklenme döneminde toplanan Centaurea fenzlii Reichardt’ın toprak üstü kısımları
farklı polariteye sahip çözücülerde maserasyon yöntemi kullanılarak çözüldü ve ekstreleri elde edildi. Çalışmalara
metanol ekstresi ile devam edildi. Metanol ekstresinin toplam fenolik ve flavonoid içerikleri sırasıyla, 16,72 mg
GAE/g ka ve 173,16 mg KAE/g ka olarak belirlendi. Antioksidan kapasiteleri demir indirgeyici gücü (FRAP) için
0,256 mmol TE/g ka, bakır indirgeyici gücü (CUPRAC) için 0,878 mmol TE/g ka, ABTS için 0,354 mmol TE/g
ka ve DPPH için 0,661 mmol TE/g ka olarak saptandı. Ayrıca, ekstrelerinin kolinesteraz, α-amilaz, α-glukozidaz
ve tirozinaz enzimlerine karşı inhibe edici etkileri de belirlendi. Enzim inhibisyon etkisi sırasıyla, α-Glukozidaz
için 0,331 mmol AKE/g ka, α-Amilaz için 0,354 mmol AKE/g ka, AChE için 0,367 mmol GAE/g ka, BChE için
0,878 mmol GAE/g ka ve Tirozinaz için mmol 0,256 KE/g ka olarak bulundu.
Anahtar kelimeler: Centaurea fenzlii Reichardt, Antioksidan, Enzim İnhibisyonu.

The Determination of Antioxidant Properties and Enzyme
Inhibition Effect of Centaurea fenzlii Reichardt Extract

Abstract
In this study, antioxidant properties of Centaurea fenzlii Reichardt plant and its inhibitory effect on various
enzymes were investigated. For this purpose, aerial parts of Centaurea fenzlii Reichardt which collected during
flowering time were solved in solvents having different polarity by maceration method and extracts were obtained.
The study was continued with methanol extract. Total phenolic and flavonoid contents of the methanol extract
were determined as 16.72 mg GAE/g ka and 173.16 mg KAE/g ka respectively. Antioxidant capacity was
determined as iron reducing power (FRAP) to 0.256 mmol TE/g ka, cupper reducing power (CUPRAC) to 0.878
mmol TE/g ka, ABTS to 0.354 mmol TE/g ka and DPPH to 0.661 mmol TE/g. Additionally, enzyme inhibiting
effect of extracts were also determined against to cholinesterase, α-amylase, tyrosinase and α-glucosidase
inhibition. Enzyme inhibitory effects were found for α-glucosidase 0.331 mmol AKE/g ka, α-amylase 0.354 mmol
AKE/g ka, AChE to 0.367 mmol GAE/g ka, BChE to 0.878 mmol GAE/g ka and tyrosinase for mmol 0.256 KE/g
respectively.
Keywords: Centaurea fenzlii Reichardt, Antioxidant, Enzyme Inhibition.

1. Giriş
Türkiye’deki en büyük üçüncü cins olan Centaurea’nın 217 türü vardır ve endemizm oranı yaklaşık
%68’dir [1]. Centaurea türleri bazı ülkelerde ve Türkiye’de geleneksel olarak apseler, mide ve baş
ağrısı, astım, hemoroid, inflamatuar, ürogenital, endokrin hastalıkları, gastrointestinal semptomlar,
kardiyovasküler hastalıklar, parazitik, mikrobiyal enfeksiyonlar gibi çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmek
için kullanılmaktadır [2-9]. Centaurea ile ilgili yapılan bazı çalışmalarda antimikrobiyal, antifungal,
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antiplasmodiyal [8, 10], antiülserojenik [11], antiviral [12], sitotoksik ve apoptotik [13] etkileri
belirlenmiştir.
Son yıllarda Alzheimer, Tip II diyabet, Melazma gibi hastalıkları tedavi edici yeni ajanlar
bulunmasına yönelik çalışmalar artmıştır. Alzheimer hastalığının 2040 yılında yaklaşık 81,1 milyon
insanın etkileyeceği beklenmektedir [14]. Bu hastalığının tedavisinde beyindeki asetilkolin seviyesinin
azaltılması, dolayısıyla asetilkolin parçalanmasından sorumlu enzimler olan asetil ve bütiril
kolinesterazların inhbisyonu hedeflenmektedir [15].
Tip II diyabetin Alzheimer hastalığına yakalanma riskini artırır. Bu nedenle, hiperglisemiyi
kontrol etmede önemli olan α-amilaz ve α-glukosidazın inhibisyonu ile ilgili çalışmalar önemlidir [16].
Ayrıca Tip II diyabet ciltte hiperpigmentasyona neden olabilir ve tirozinazın inhibisyonu
hiperpigmentasyonun önlenmesini sağlayabilir [17].
Bu çalışmada endemik C. fenzlii bitkisinin antioksidan kapasitesi, enzim inhibiyonu üzerine
etkisi araştırılmıştır. Literatürde, C. fenzlii bitkisinin Tip II diyabet, Azheimer hastalığı ve
hiperpigmentasyon ile ilgili enzimlere karşı inhibe edici etkisini araştıran bir çalışmaya rastlanmamıştır.
2. Materyal ve Metot
2.1. Bitkilerin toplanması ve ekstre edilmesi
C. fenzlii Reichardt, Muş-Elazığ yolu 7. km, 1270 m yükseklikten toplanmış ve Kırıkkale Üniversitesi
Herbaryumunda bir örneği (ADO 3) alınmıştır. Bitki toplandıktan hemen sonra oda sıcaklığında, kuru
ve karanlık bir odada hava ile kurutulmuş ve öğütülmüştür.
Öğütülmüş bitki örnekleri sırasıyla hekzan, metanol ile 3×24 saat olacak şekilde oda
sıcaklığında tutularak ekstre edilmiştir. Çözücüler ekstrelerden rotary-evaporatör kullanılarak
uçurulmuştur. Metanol ekstrelerinden elde edilen bileşiklerin daha yüksek biyoaktiviteye sahip olmaları
nedeniyle çalışmalara metanol ekstresi ile devam edilmiştir [18].
2.2. Toplam Fenolik ve Flavonoid içeriğin belirlenmesi
Toplam fenolik içerik 96 kuyucuklu mikroplakada Folin Ciocalteau metodu modifiye edilerek
spektrofotometrik olarak ölçülmüştür [19]. Kuyucuklara 187,5 µL distile su, 25 µL metanol ekstresi,
12,5 µL Folin Ciocalteau reaktifi (1:9 oranında seyreltilmiş) eklenip karıştırılmıştır. 6 dakika sonra %20’
lik 25 µL Na2CO3 uygulanan örnekler 60 dakika karanlıkta oda sıcaklığında bekletilip 760 nm’de
okunmuştur. Standart olarak Gallik asit kullanılmıştır. Ekstrenin fenolik içeriği g kuru ağırlık (ka) başına
düşen mg Gallik asit (mg GAE/g ka) şeklinde ifade edilmiştir.
Toplam flavonoid içerik bazı değişiklikler yapılarak spektrofotometrik olarak 96 kuyucuklu
mikroplakada AlCl3 yöntemine göre ölçülmüştür [20]. Kuyucuklara 100 μL ultra saf su, ardından 10 μL
NaNO2 ve metanol ekstresinin 25 μL’si eklenerek oda sıcaklığında 5 dakika beklemeye bırakılmıştır.
Daha sonra 15 μL %10 AlCl3 eklenmiş ve 6 dakika oda sıcaklığında karanlıkta bekletildikten sonra 1 M
100 μL NaOH ve 50 μL ultra saf su eklenmiştir. Absorbans, mikroplaka okuyucusunda 510 nm’de köre
karşı ölçülmüştür. Standart olarak Kateşin kullanılmıştır. Değerler mg Kateşin eşdeğeri (KAE) g kuru
ağırlık olarak ifade edilmiştir (mg KAE/g ka).
2.3. Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi
C. fenzlii metanol ekstresinin antioksidan kapasitesinin belirlenmesi amacıyla, radikal süpürücü etkisi
(DPPH ve ABTS) ve indirgeyici güç etkisi (CUPRAC ve FRAP) ölçülmüştür. Radikal süpürücü etkinin
belirlenmesi amacıyla, 96 kuyucuklu plakalara 10 μL metanol ekstresi ve 190 μL DPPH (%0,004)
solüsyonu eklendikten sonra örnekler 30 dakika, karanlıkta ve oda sıcaklığında bekletilmiştir. 517
nm’de mikroplaka okuyucuda okunmuştur. Standart olarak Troloks kullanılmıştır. Değerler mmol
Troloks eşdeğeri (TE) g kuru ağırlık olarak ifade edilmiştir (mmol TE/g ka) [21].
ABTS testi birkaç değişiklik yapılarak mikroplaka yöntemi ile ölçülmüştür [22]. ABTS.+
çözeltisi, oda sıcaklığında 16 saat boyunca 2,45 mmol/L potasyum persülfat ile 7 mmol/L 2,2'-azinobis
(3-etilbenzotiazolin-6-sülfonik asit) diamonyum tuzunun reaksiyona sokulmasıyla hazırlanmıştır. Elde
edilen çözelti daha sonra etanol ile 1:50 oranında ve 734 nm'de 0.70±0.02 absorbans olacak şekilde
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seyreltilmiştir. Kuyucuklara 10 μL bitki ekstresi ve 190 μL ABTS radikal solüsyonu eklendikten sonra
6 dakika oda sıcaklığında bekletilmiştir. Absorbans, mikroplaka okuyucusunda 734 nm’de köre karşı
ölçülmüştür. Standart olarak Troloks kullanılmıştır. Değerler mmol Troloks eşdeğeri (TE) g kuru ağırlık
olarak ifade edilmiştir (mmol TE/g ka) [20].
Metanol ekstrenin bakır indirgeyici gücü birkaç küçük değişiklik yapılarak spektrofotometrik
olarak 96 kuyucuklu plakada ölçülmüştür [23]. Öncellikle CUPRAC reaktifi; 10 mM CuCl2, 7.5 mM
neokuproin, 1 M NH4Ac (pH 7) tamponu 1:1:1 olacak şekilde taze olarak hazırlanmıştır. Kuyucuklara
175 μL CUPRAC reaktifi ve 25 μL bitki metanol ekstresi eklendikten sonra örnekler oda sıcaklığında
30 dakika bekletilmiş ve 450 nm’ de okunmuştur. Standart olarak Troloks kullanılmıştır. Ekstrenin
CUPRAC aktivitesi mmol Troloks eşdeğeri (TE) g kuru ağırlık olarak ifade edilmiştir (mmol TE/g ka).
Metanol ekstresinin demir indirgeyici gücünü ölçmek için öncellikle FRAP reaktifi; 300 mM asetat
tamponu (pH 3.6), 20 mM FeCl3·6H2O ve 10 mM TPTZ, 10:1:1 oranında olacak şekilde taze olarak
hazırlanmıştır. Kuyucuklara 12,5 μL metanol ekstresi ve 312,5 μL FRAP reaktifi eklendikten sonra
örnekler oda sıcaklığında 10 dakika bekletilmiş ve 593 nm’ de okunmuştur. Standart olarak Troloks
kullanılmıştır. Değerler mmol Troloks eşdeğeri (TE) g kuru ağırlık olarak ifade edilmiştir (mmol TE/g
ka) [24].
2.4. Enzim İnhibisyon Tayini
Kolinesteraz inhibisyonun tayini için, 96 kuyucuklu plakaya 50 μL metanol ekstresi, 125 μL 5,5-ditiobis(2-nitrobenzoik) asit (DTNB) ve Tris-HCl (pH 8.0) tamponunda hazırlamış 25 μL asetilkolinesteraz
(AChE) veya butilkolinesteraz (BChE) solüsyonu eklenip örnekler 25 oC’de 15 dakika inkübe edilmiştir.
Kuyucuklara 25 μL asetilkolin iodid (ATCI) veya butilkolin klorid (BTCl) solüsyonunun eklenmesiyle
reaksiyon başlatılmıştır. Kör olarak enzimsiz örnekler kullanılmıştır. Örnekler ve kör 10 dakika ve 25
o
C tutulduktan sonra 405 nm’de okunmuştur. Ekstrenin kolinesteraz inhibisyon aktivitesi, g kuru ağırlık
başına mmol Galantamin olarak ifade edilmiştir (mmol GAE/g ka) [25].
α-Amilaz inhibisyonunun tayini için, 96 kuyucuklu plakaya 25 μL metanol ekstresi, sodyum
fosfat tamponunda (pH 6.9) hazırlamış 50 µL α-amilaz solüsyonu eklenip örnekler 37 oC’de 10 dakika
inkübe edilmiştir. Kuyucuklara 50 μL nişasta solüsyonunun eklenmesiyle reaksiyon başlatılmıştır. Kör
olarak enzimsiz örnekler kullanılmıştır. Örnekler ve kör 10 dakika ve 37 oC’de inkübe edilmiştir.
Reaksiyon 25 μL 1M HCl eklenerek durdurulmuş ve 100 µL potasyum iodid solüsyonu eklenmiştir.
Örnekler ve kör 630 nm’de okunmuştur. Ekstrenin α-amilaz inhibisyon etkisi, g kuru ağırlık başına
mmol Akarboz olarak ifade edilmiştir (mmol AKE/g ka) [25].
α-Glukozidaz inhibisyonunun tayini için, 96 kuyucuklu plakaya 50 μL metanol ekstresi, 50 μL
glutation, fosfat tamponunda (pH 6.8) hazırlamış 50 μL α-glukozidaz solüsyonu ve 50 µL 4-N-trofenilα-D-glucopiranosid (PNPG) eklenip örnekler 37 oC’de 15 dakika inkübe edilmiştir. Kör olarak enzimsiz
örnekler kullanılmıştır. Reaksiyon 50 μL 0.2 M sodyum karbonat eklenerek durdurulmuştur, örnekler
ve kör 400 nm’de okunmuştur. Ekstrelerin α-glukozidaz inhibisyon etkisi, g kuru ağırlık başına mmol
Akarboz olarak ifade edilmiştir (mmol AKE/g ka) [25].
Tirozinaz inhibisyonunun tayini için, 96 kuyucuklu plakaya 25 μL metanol ekstresi, 100 μL
fosfat tamponu (pH 6.8) ve 40 µL tirozinaz solüsyonu eklenip örnekler 25 oC’de 15 dakika inkübe
edilmiştir. Kuyucuklara 40 μL L-DOPA solüsyonunun eklenmesiyle reaksiyon başlatılmıştır. Kör olarak
enzimsiz örnekler kullanılmıştır. Örnekler ve kör 10 dakika ve 25 oC tutulduktan sonra 492 nm’de
okunmuştur. Ekstrelerin tirozinaz inhibisyon aktivitesi, g kuru ağırlık başına mmol kojik asit olarak
ifade edilmiştir (mmol KE/g ka) [25].
2.5. İstatistiksel Analiz
Çalışmada tüm deneyler üç tekrar olacak şekilde yapılmıştır. Çalışmaya ait tanımlayıcı istatistik verileri
(Ortalama±Standart Sapma (Ort.±S)) tablolar halinde gösterilmiştir.
3. Bulgular ve Tartışma
C. fenzlii metanol ekstresinin toplam fenolik ve flavonoid içeriği tayin edilmiştir (Tablo 1).
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Tablo 1. C. fenzlii metanol ekstresinin toplam fenolik ve flavonoid içeriği
Yöntem
Metanol Ekstresi (Ort.±S)
Toplam fenolik içerik (mg GAE/g ka)

16.72±0,01

Toplam flavonoid içerik (mg KAE/g ka)

173,16±0,01

C. fenzlii metanol ekstresi için toplam fenolik içerik 16,72 mg GAE/g ka olarak bulunmuştur.
Centaurea cinsine ait diğer türlerle yapılan çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmiştir [26-28]. Bu
sonuçlar Centaurea türlerindeki toplam fenolik içeriğin değişkenlikler gösterebileceğini ortaya
koymaktadır. Toplam fenolik içerik antioksidan aktivite için önemlidir. Çünkü fenolik içerik arttıkça
ekstrenin, reaktif serbest radikalleri veya primer oksidanları gidebilmesi o kadar güçlü olur ve insan
sağlığı için önemli hale gelir [18].
Toplam flavonoid içerik ise 173,16 mg KAE/g ka şeklinde bulunmuştur. C. fenzlii bitkisinden
elde edilen toplam flavonoid içerik benzer ve farklı standartlar kullanılan çalışmalara göre daha yüksek
tespit edilmiştir [9, 10, 28]. Chigayo ve arkadaşları flavonoidlerin hastalıklarla mücadele önemli
olduklarını ve yapılarına bağlı olarak da antioksidan olarak kullanılabileceklerini, fenolik bileşiklerle
birleştiklerinde ise yüksek antioksidan aktivite gösterebileceklerini bildirilmişlerdir [18]. Bu yüzden
yüksek flavonoid içerik farmasötik açıdan önemlidir.
Bu çalışmada C. fenzlii metanol ekstresinin antioksidan kapasitesi DPPH, ABTS, FRAP, CUPRAC
testleri kullanılarak belirlenmiştir (Tablo 2).
Tablo 2. C. fenzlii metanol ekstresinin radikal giderici ve indirgeyici gücü
Yöntem (mmol TE/g ka)
Metanol Ekstresi (Ort.±S)
DPPH

0,661±0,01

ABTS

0,354±0,02

CUPRAC

0,878±0,08

FRAP

0,256±0,03

DPPH testi radikal giderme aktivitesini ölçmek için yaygın olarak kullanılan bir antioksidan
testtir [29]. C. fenzlii için DPPH radikal giderme aktivitesi 0,661 mmol TE/g ka olarak bulunmuştur.
Elde edilen bu sonuç DPPH radikal giderme aktivitesi araştırılan birçok Centaurea türüne göre yüksektir
[28, 30]. DPPH radikali giderme aktivitesinin fenolik içerikle ilişkisi olduğu söyleyen birçok çalışma
bulunmaktadır [29, 31, 32].
ABTS testi de yine antioksidan aktivitesini belirlemek için yaygın olarak kullanılan başka bir
testtir. C. fenzlii metanol ekstresi için ABTS radikal giderme aktivitesi 0,345 mmol TE/g ka olarak
bulunmuştur.
Bu değer farklı Centaurea türleri ile ilgili bazı çalışmalara göre daha düşük bulunmuştur [4, 33].
Genel olarak ABTS testinin, hidrofilik, lipofilik ve pigment oranı yüksek antioksidan bileşiklere
uygulandığında DPPH testine göre üstün olduğu kabul edilmektedir [34]. Bu yüzden metanol
ekstresinde bu tür antioksidan bileşiklerin daha az bulunduğu söylenebilir.
Metanol ekstresinin indirgenme gücünü belirlemek için CUPRAC ve FRAP yöntemleri yapılmıştır.
FRAP yöntemi, çalışılan örneğin ferrik tripiridiltriazini (Fe+3-TPTZ) ferröz tripiridiltriazine (Fe+2TPTZ) indirgeme potansiyelini ölçerken, CUPRAC, kuprik-neokuprinin (Cu+2-Neokuprin) kuprözneokuprine (Cu+1-Neokuprin) indirgeme potansiyelini ölçer. C. fenzlii için CUPRAC değeri 0,878 mmol
TE/g ka,, FRAP değeri 0,256 mmol TE/g ka olarak bulunmuştur. Çalışan türün hem demir hem de bakır
indirgeme gücü açısından etkin olduğu söylenebilir [28, 30, 35]. FRAP testi, fizyolojik pH’ dan uzak
asidik bir pH 3.6’da yapılırken, CUPRAC testi pH 7.0' da gerçekleştirilir ve fizyolojik koşullara daha
uygundur [36].
C. fenzlii metanol ekstresinin 4 farklı enzime karşı inhibe edici etkisi belirlenmiştir (Tablo 3).
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Tablo 3. C. fenzlii metanol ekstresinin enzimleri inhibe edici aktivitesi
Yöntem
Metanol Ekstresi (Ort.±S)
α-Glukozidaz (mmol AKE/g ka)
0,331±0,01
α-Amilaz (mmol AKE/g ka)
0,354±0,06
AChE (mmol GAE/g ka)
0,367±0,02
BChE (mmol GAE/g ka)
0,878±0,01
Tirozinaz (mmol KE/g ka)
0,256±0,00
Asetilkolin bilişsel işlevlerde, özellikle bellekte rol oynar. AChE, bir nörotransmitter olan
asetilkolini parçalayan bir enzimdir. Kolinerjik nöronların dejenerasyonu asetilkolinin azalması ile
karakterize edilir ve alzheimer hastalığı ile ilişkilidir [37]. AChE inhibitörleri, asetilkolinin hidrolizini
önler, böylece beyindeki seviyesini arttırır. BChE, beyinde sinirsel iletimde görev yapan bir başka
kolinesteraz enzimidir. Alzheimer hastalığının geç evresinde BChE aktivitesinin %40-90 arasında arttığı
belirlenmiştir [38]. Aynı zamanda senil plak oluşumunun ilk evresinde beta-amiloid agregasyonunda
yüksek düzeyde BChE aktivitesi bildirilmiştir [39]. BChE inhibisyonu, beta-amiloid protein seviyelerini
düşürdüğü ve farelerde öğrenme performansını artırdığı gösterilmiştir [40]. C. fenzlii metanol
ekstresinin AChE için inhibe edici etkisi 0,367 mmol GAE/g ka, BChE için inhibe edici etkisi ise 1,496
mmol GAE/g ka olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar diğer Centaurea cinsine ait yapılan
çalışmalarla benzerlik göstermektedir [35, 41].
Diyabet kronik hiperglisemi ile karakterizedir ve tüm dünyada önemli bir sağlık problemi haline
gelmiştir. Kanda sürekli yüksek glukoz seviyesi, kardiyovasküler hastalıklara, nöropatiye, retinopatiye,
nefropatiye ve diğer işlev bozukluklarına yol açar. Günümüzde kullanılan hipoglisemik ilaçlar, serum
glikoz seviyesini normale döndürmeyi başarmakta ancak gastrointestinal rahatsızlıklar neden
olmaktadır. Bu nedenle, α-Amilaz ve α-Glukozidaz’ı inhibe eden ve yan etkisi olmayan etkili terapötik
ajanların bulunması önemlidir [42].
C. fenzlii metanol ekstresinin α-Amilaz için inhibe edici etkisi 0,614 mmol AKE/g ka, αGlukozidaz için inhibe edici etkisi 0,331 mmol AKE/g ka bulunmuştur. Genel olarak α-Amilazı inhibe
edici etkisi için çıkan sonuç literatürle benzerdir, α-Glukozidazı inhibe edici etkisi ise bazı çalışmalara
göre daha düşük bazı çalışmalara göre daha yüksek bulunmuştur [35, 43].
C. fenzlii metanol ekstresinin Tirozinaz enzimini inhibe edici etkisi 0,952 mmol KE/g ka olarak
bulunmuştur. Benzer türlerle yapılan çalışmalar göre C. fenzlii bitkisinin tirozinaz enziminin
inhibisyonunda daha etkili olduğu söylenebilir [35, 43].
Tirozinaz, UV ışığının önlenmesine yardımcı olan melanin pigmentinin üretimini katalizleyen
bir enzimdir. Fazla olması hiperpigmentasyona ve Parkinson hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıklara
yol açabilir. Tirozinaz enzim inhibitörleri, cilt kanseri ve melanin birikimi ile ilişkili diğer dermatolojik
hastalıkların tedavisinde kullanılabilir [44].
Oksidatif stres, diyabet tip II ve Alzheimer hastalığı dahil olmak üzere birçok hastalık için ana
patolojik tetikleyici olarak kabul edilmektedir. Sonuç olarak, antioksidanlar oksidatif stres eylemini ve
oluşumunu engellemek için terapötik araçlar olarak düşünülmektedir [42].
4. Sonuç ve Öneriler
Bu araştırmada, endemik C. fenzlii metanol ekstresinin antioksidan özellikleri ve farklı enzimleri inhibe
edici etkisi araştırılmıştır. C. fenzlii bitkisinin diğer Centaurea türlerine göre toplam flavonoid içeriğinin
daha yüksek, fenolik içeriğinin ise araştırılan diğer türlere yakın olduğu belirlenmiştir. DPPH testi ile
radikal giderme aktivitesinin, CUPRAC ve FRAP testleri ile de indirme gücü açısından daha etkin fakat
ABTS radikal giderme gücü açısından ise daha az olduğu tespit edilmiştir. AChE, BChE ve α-Amilazı
enzimleri ile ilgili olarak diğer Centaurea türlerine göre benzer etkiler görülse de α-Glukozidaz ve
Tirozinaz enzimleri üzerine inhibe edici etkisi yüksek bulunmuştur. C. fenzlii bitkisinin antioksidan
özelliklerinin ve farklı enzimleri inhibe edici etkisinin belirlenmesiyle ilgili ilk çalışma olması nedeniyle
literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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