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Öz

Çalýþmamýzda gözden geçirme çalýþmalarý

doðrultusunda geleneksel hekimlik uygulamalarýndan

bitkisel týp uygulamalarýnýn deðerlendirilmesi

amaçlanmýþtýr. Tüm dünyada saðlýk hizmetlerinin

yaklaþýk %70 ya da %90'ý alternatif gelenekler ve

uygulamalarla saðlanmaktadýr. Ülkemizde genel

yaygýnlýðý tam olarak bilinmemekle birlikte de pek

çok geleneksel hekimlik uygulamasý mevcuttur.

Alternatif tedavilerin çoðu güvenirliliði ve etkililiði

belirleyen bilimsel araþtýrmalarla

desteklenmemektedir. Bitkisel týp bitkileri kullanarak

hastalarý tedavi etmek yaklaþýmý olarak

tanýmlanmaktadýr. Bitkisel ürünler genellikle meme

kanseri(%2), karaciðer hastalýklarý(%21), HIV(%22),

astým(%24) ve romatolojik bozukluklarý(%26) da

içeren kronik týbbi durumlarý olan hastalar tarafýndan

kullanýlmaktadýr. Pek çok kiþi doðal olan tedavi

yöntemlerinin zararsýz olduðuna inanmaktadýr.

Oysaki yakýn zamanlý yayýnlar, obezite gibi sorunlara

çözüm yollarý arayan hastalara sýklýkla baþka zararlar

vermek gibi, bitkisel ürünlerin yan etkilerinden

kaynaklanan ciddi sonuçlara dikkat çekmiþtir. Alman

Federal Ýlaç ve Týbbi Planlar Enstitüsü ve Amerikan

Gýda ve Ýlaç Yönetimi'nden (FDA) gelen son

uyarýlarda, karaciðer nakline giden üç olgu ve ölümle

sonuçlanan bir olguda kava bitkisi ve karaciðer hasarý

arasýnda iliþki tanýmlanmýþtýr. Yan etkiler bitkisel

ürünlerin yanlýþ kullanýmýna, kontamine olmasýna,

diðer bitkiler ve ilaçlarla etkileþimine baðlý olarak

ortaya çýkabilmektedir. Bu nedenle dikkatli

kullanýlmasý gereken ürünlerdir. Ancak tüm dünyada

bitkisel ürünler yasal alanda gýda katkýsý olarak ele

alýndýklarý, ilaç kabul edilmedikleri için ciddi bir

kontrol ve denetime tabi tutulmamaktadýrlar. Bu da

var olan bitkisel ürünlerin daha da dikkatli ele

alýnmasýný gerektirmektedir. Özellikle birinci

basamakta hizmet veren saðlýk ekibinin bitkilerle

tedavi konusundaki yanlýþ bilgi ve inanýþlarý bireye ve

topluma yönelik saðlýk eðitimleri ile deðiþtirmeleri son

derece önemlidir. 

Anahtar Sözcükler: Altenatif typ, fitoterapi,

bitkisel ürünler, yan etki

Abstract

Traditional medicine refers to health practices,

approaches, and knowledge and beliefs

incorporating plant, animal and mineral based

medicines, spiritual therapies, manual techniques and

exercises, applied singularly or in combination to

treat, diagnose and prevent illnesses. In World,

approximately 70-90% of health care was supplied

with alternative and traditional application. Although

the frequency of traditional medicine applications

weren't known exactly, there were many traditional

applications in our country. The effectiveness and

reliability of many of the alternative-medicine

applications were not supported with

epidemiological studies. Herbal medicine is defined

to treat patient with herbs. Herbal products were

used patients who had breast cancer(12%), liver

disease(21%), HIV(22%), asthma(24%) and

romatoid disease (26%). Currently many studies

were showed that herbal products were commonly

used in obesity problem but appeared serious

complications. Recent warnings from the German

Federal Institute for Drugs and Medical Dvices and

Food and Drug Administration describe an

association between the popüler ferb kava and liver

damage, including three cases leading to liver

transplant and one case ending in death. Many of

complications were occurred because of the wrong

common used, contamination and herbs-drug

interactions of herbal products. So these reasons,

consumptions of herbal products very given

attention by health professionals. But herbal

products were recognized food additives, not to be

drugs and weren't controlled and follow-up by

governmental or nongovernmental instituon. In

these cases, given more at tention present herbal

products. Especially, health professionals tried to

changed common incorrect belief of individual and

community with education program for in primary

health care. 

Key Words:Alternative medicine, fitoterapia,

herbal products, side effect.        

Hekimlik; günümüzde koruyucu, tedavi

edici ve esenlendirici uygulamalarý içeren

kanýta dayalý "Çaðdaþ Hekimlik" olarak

tanýmlanmaktadýr. Bilimsel, teknolojik ve

toplumsal geliþim süreçleri ve buna paralel

olarak saðlýk ve hastalýk kavramýnýn tarihsel

geliþimi sýrasýyla mistik, polifarmasi, etiyolojik

tedavi geleneksel ve çaðdaþ hekimlik

uygulamalarýný ortaya çýkarmýþtýr. Halen

günümüzde hekimlik uygulamalarýnýn tarihsel

geliþim süreçlerinin ilk dönemlerine ait izlere

sýk olarak rastlanmaktadýr. Özellikle alternatif

týp (doðal, geleneksel týp) ve uygulamalarý bu

geliþimsel dönemin pek çok farklý aþamalarýný

günümüze taþýmaktadýr (1). Bu gün kronik

hastalýklarýn baþlýca hastalýk ve ölüm nedeni

olmasý ve bu hastalýklarýn doðal seyri, pek

çoðunda bilinen korunma ve taný tedavi
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yollarýnda tam baþarý saðlanamamasý gibi

nedenlerle hem hastalar hem de saðlýk

profesyonelleri zaman zaman deðiþik

arayýþlara girmektedir. Yine saðlýk hizmetlerine

ulaþmadaki güçlükler de bu tür arayýþlarý

artýrmaktadýr. 

Tüm bu nedenlerle, bu arayýþlarýn baþýnda

yer alan alternatif týp uygulamalarýndan birisi

olan "fitoterapi" bitkilerle tedavi konusu

yapýlan bilimsel araþtýrmalarýn ýþýðýnda ele

alýnmasý amaçlanmýþtýr.

Çok çeþitli terimlerle tanýmlanan alternatif

týp (tamamlayýcý, bütünleyici ve geleneksel

olmayan) geleneksel týpta yer almayan tedavi

uygulamalarýný içerir. Geleneksel týp baþlýca

geliþen dünyanýn tüm bölgelerinde ve

endüstrileþmiþ ülkelerde hýzla yayýlmaktadýr. 

Avrupa, Kuzey Amerika ve endüstrileþmiþ

diðer bölgelerde toplumun %50'den fazlasý

tamamlayýcý ya da alternatif týp

yöntemlerinden en az birini kullanmaktadýr. 

San Francisco, Londra ve Güney Afrika'da

HIV/AÝDS'li insanlarýn %75'i geleneksel

/alternatif týbbý kullanmaktadýr. 1995-2000

yýllarý arasýnda doðal týbbi ilaçlarý alanlarla

karþýlaþan doktor sayýsý hemen hemen iki

katýna çýkmýþtýr (2). Amerika Birleþik Devletleri

(ABD)'nde týbbi uygulamalarýn büyük

çoðunluðunun geleneksel olmasýna karþýn,

tüm dünyada saðlýk hizmetlerinin yaklaþýk

%70 ya da %90'ý alternatif gelenekler ve

uygulamalarla saðlanmaktadýr (3). Ülkemizde

genel yaygýnlýðý tam olarak bilinmemekle

birlikte de pek çok geleneksel hekimlik

uygulamasý mevcuttur (4).

Randomize kontrollü çalýþmalardan elde

edilen bilimsel kanýtlar yalnýzca akupunktur

kullanýmý, bazý bitkisel ilaçlar ve bazý el

terapileri için yeterince güçlüdür (2). Alternatif

tedavilerin çoðu güvenirliliði ve etkililiði

belirleyen bilimsel araþtýrmalarla

desteklenmemektedir. Týbbi bitkiler ve diðer

bazý uygulamalarýn etkinlik ve güvenirliliðini

belirleyebilmek için baþka araþtýrmalara

gereksinim vardýr. Bazý alternatif tedavi tipleri

þunlardýr; akupunktur, aromaterapi,

þiropraktik, folk týp, bitkisel týp ve homeopati

(3). 

Tarihçe: Bitkileri kullanarak hastalarý tedavi

etme yaklaþýmý olarak açýklanabilen "fitoterapi"

teriminin ilk kez 1870-1953 yýllarýn arasýnda

yaþamýþ Fransýz hekimi Henri Lenclerc

tarafýndan La Presce Medical adlý dergide

kullanýldýðý iddia edilmiþtir. Oysa, bu tarihten

çok önceleri bitkilerin saðlýðý korumak ya da

geri kazanmak için tarihin her döneminde, her

toplum tarafýndan kullanýldýðýný görmekteyiz

(5).

Bu konuda ilk yazýlý belge olan M.Ö. 3000

yýllarýna ait Ninova tabletleri,

Mezopotamya'da kurulan Sümer, Akat, Asur

medeniyetlerinde bitkisel ve hayvansal ilaçlarla

tedavilerin mevcut olduðunu kanýtlamaktadýr.

M.Ö. 2500 yýllarýnda Çin týbbýyla paralel bir

geliþme içinde olan Hint týbbýnýn önemli

temsilcilerinden Rig Veda, eserlerinde bine

yakýn þifalý bitkiden bahsetmiþtir. Yunan

týbbýnýn önemli adlarýndan Eskulap ve modern

týbbýn temeli olarak kabul edilen Hipokrat

kitaplarýnda 400'e yakýn bitkisel ürünü

anlatmýþtýr. Ýslam uygarlýðý döneminde, yirmiye

yakýn þifalý bitkiden bahseden bir kopyasý

Orhan Gazi kütüphanesi'nde bulunan Kitab-al

Saydalafi al Týp adlý kitabýn yazarý Ebu Reyhan,

1650li yýllara kadar referans kitap olarak kabul

edilen 800 hayvansal ve bitkisel tedaviden

bahseden "Týp Kanunu" adlý eseri yazan ibn-i

Sina ve Al Gafini bitkisel týp konusunda

önemli eserlere imza atmýþlardýr (5). 

Günümüzde fitoterapi: 19.-20. yüzyýllarda

kimya ve biyokimya bilimlerindeki geliþmeler

ilaç sanayisine büyük bir ivme kazandýrmýþ, bu

sayede etkinlik, zararsýzlýk ve kalite prensipleri

benimsenerek analitik, toksikolojik,

farmakolojik ve klinik çalýþmalar sonucu,

laboratuvarlarda týbbýn gereksinimlerine yanýt

veren pek çok ilaç geliþtirilmiþtir. Mevcut

ilaçlarýn 1/4'i bitkisel kökenlidir ve bunlarýn bir

çoðunda bitkiden elde edilmek istenen etken

madde, laboratuvar ortamýnda kopya

edilmektedir. Son yýllarda sentetik ilaçlarla

meydana gelebilen ciddi yan etkilerin yol

açtýðý medikal ve ekonomik sorunlar,

"yaratýcýlarý" arasýnda uluslar arasý ilaç

sanayiinin de yer aldýðý, endüstrileþmiþ

ülkelerdeki çevre kirliliðinin güçlendirdiði

ekolojik yaklaþýmlar ve hareketler, küratif

tedavileri henüz mümkün olmayan bir çok

kronik hastalýðýn oluþturduðu tehdit ve

doðallýðýn her zaman etkili ve yan etkiden

arýnmýþ olduðu düþüncesi gibi bir çok etmene

baðlý olarak bitkisel tedavi yeniden popüler

duruma gelmiþtir. 1997 yýlýnda ABD'nde

bitkisel ilaçlarýn satýþýnýn bir önceki yýla göre

%59'luk bir artýþ göstermiþ olmasý, hastalarýn

%3-5'lik bir bölümünün temel tedavi olarak

yalnýzca bitkisel tedavi alýyor olmasý, bu
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tedaviler için yalnýz Amerika'da yýlda 3,24

milyar dolar, Ýngiltere'de 40 milyon sterlin

harcanmasý, Dünya Saðlýk Örgütü'nün

insanlarýn %80'inin doðal tedaviye inandýðýný

açýklamasý bu popülaritenin iyi bir

göstergesidir (5). Halen bitkisel ilaçlara gönül

veren bir çok hasta bitkisel ilacýný, aktardan

aldýðý bitkiden ya da bitki parçalarýndan kendi

mutfaðýnda hazýrlar ve genelde doktora ya da

diðer bir uzmana danýþmadan kullanýr. Diðer

yandan, sentetik ilaç üretimi kalitesinde ve

standartlar temelinde bitkisel ilaç üreten

firmalarýn sayýsý da giderek artmaktadýr. 

Bitkisel ürünler genellikle meme kanseri

(%12), karaciðer hastalýklarý (%21), HIV

(%22), astým (%24) ve romatolojik

bozukluklarý (%26) da içeren kronik týbbi

durumlarý olan hastalar tarafýndan

kullanýlmaktadýr (6). 1998'de en çok satan yedi

bitkisel ilaç gingko (mabed aðacý, büyük

Amerikan marketlerindeki perakende satýþ

tutarý 150 milyon dolar, ki bu bir önceki yýla

göre %67 artmýþ), St John's wort (hypericum

perforatum=sarý kantaron, 140 milyon dolar,

%190), ginseng (96 milyon dolar, %11),

garlic (sarýmsak, 84 milyon dolar; %17),

echinacea (kirpi otu, 70 milyon dolar, %42),

saw palmetto (32 milyon dolar, %74) ve kava

(17 milyon dolar, %46) (7). Buna karþýn Alman

Federal Ýlaç ve Týbbi Planlar Enstitüsü ve

Amerikan Gýda ve Ýlaç Yönetimi'nden (FDA)

gelen son uyarýlarda, karaciðer nakline giden

üç olgu ve ölümle sonuçlanan bir olguda kava

bitkisi ve karaciðer hasarý arasýnda iliþki

tanýmlanmýþtýr (6).

Bu noktada temel sorun milyonlarca

insanýn bitkilere bu kadar rahatça

güvenmesidir ve bu güven sonucu bilinçsiz

yaygýn kullaným, toplum saðlýðýný tehlikeye

atacak pek çok soruna yol açabilir. Bitkisel

ürünler doðal olduklarý için sýklýkla güvenli

olarak algýlanýr. Doðal olan her zaman güvenli

olan demek deðildir. Bitkisel tedavi

uzmanlarýna (herbalistler) göre saflaþtýrýlmamýþ

bitkinin kullanýmý, bitkiyi oluþturan maddelerin

birbirini nötralize etmesi sebebiyle yan etki

olasýlýðýný azaltmaktadýr. Pek çok bitki yüksek

derecede toksiktir ve diðer tamamlayýcý tedavi

yöntemleri içinde fitoterapi yan etki ve

toksisite yönünden çok daha fazla risk taþýr.

Bitkiler potent biyoaktif maddeler içerir.

Farmasötik ilaçlarýn hemen hemen üçte biri

bitkilerden elde edilmiþtir. Bitkisel ürünlerin

kullanýmýndan kaynaklanan çok tehlikeli ve

öldürücü yan etkiler rapor edilmiþtir. Bu yan

etkiler birkaç farklý mekanizmaya baðlý olabilir.

Örneðin; bitkinin doðrudan toksik etkileri,

alerjik reaksiyonlar, kontaminasyona baðlý

etkiler, ilaç ve diðer bitkilerle olan etkileþimler.

Bazý çalýþmalar mevcut bitkisel ürünlerin

içerdikleri çeþitli aktif markerlarýn miktarlarýna

baðlý olarak deðiþtiklerini göstermiþtir.

Örneðin, varolan 25 ginseng ürün analizi,

biyolojik aktiviteye sahip olduðu sanýlan iki

maddenin -ginsenosides ve eleutherosides-

konsantrasyonunun 15'den 200 kata kadar

deðiþkenlik gösterdiðini saptamýþtýr (6). Yapýlan

bir araþtýrmada, Kuzey Amerika'da bitkilerden

zehirlenenlerin sayýsýnýn hayvanlar tarafýndan

yaralananlardan daha çok olduðu ortaya

konmuþtur. Amerika'da Ulusal Kanser

Enstitüsü tarafýndan, kanserde etkili tedaviyi

bulmak için yapýlan araþtýrmalarda son 10

yýlda incelenen 53.000 maddenin 37.500'

ünün bitki (36.000 tanesi kara, 1500 tanesi

deniz bitkisi) olmasý, 1983-1993 yýllarý

arasýnda tanýmlanan ilaçlarýn %40' nýn

bitkilerden köken almasý ve bunlarýn

Amerika'da reçete edilen ilaçlarýn %50' sini

oluþturmasý, Almanya'da 7. en çok satan

reçeteli ilacýn lisanslý Hypericum Perforatum

preparatý olmasý týp çevrelerinin, her ne kadar

fitoterapiyi alternatif týp metotlarý içinde kabul

etseler de, bitkisel 'þifaya' inandýklarýný

göstermektedir (5). Çin'de geleneksel bitkisel

preparatlar toplam týbbi tüketimin %30-50'sini

oluþturmaktadýr (2). Bununla birlikte bitkisel

ürünlerin varolan çok geniþ etkilerini

destekleyen randomize kontrollü

çalýþmalardan elde edilen kanýtlar sýnýrlýdýr.

2001'de ABD'de en yaygýn kullanýlan 10 þifalý

bitki kirpi otu, sarýmsak, mabed aðacý, saw

palmetto, ginseng, grape seed ekstrakt (üzüm

çekirdeði özü), yeþil çay (green tea), sarý

kantaron, yaban mersini (bilberry) ve aloe

(aloe vera)'dýr. Sistematik bir derlemede

yalnýzca dört bitkinin etkisine ait istatistiksel

olarak anlamlý kanýtlar bulunmuþtur. Bunlar;

sarýmsak, mabedaðacý, saw palmetto ve sarý

kantarondur. Yaygýn olarak kullanýlan 10

bitkiden geriye kalan altýsýnýn etkilerine dair

kanýtlar çok sýnýrlýdýr. Sistematik derlemeler

ginseng ve aloe veranýn hiçbir durumun

tedavisinde etkili olduðunu gösteren kanýtlar

bulamamýþtýr. Benzer biçimde, geriye kalan üç

bitkinin -üzüm çekirdeði özü, yeþil çay ve
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yaban mersini- etkisini deðerlendirmeye

yetecek kanýtlar çok sýnýrlýdýr. Ve bu ürünlere

ait derlemeler yayýmlanmamýþtýr. Menopozal

belirtilerin tedavisinde kullanýlan bitkiler, en

çok kullanýlan 10 bitki arasýnda yer

almamasýna karþýn hormon replasman

tedavisinin faydalarýnýn sorgulanmasýyla

bunlar popülarite kazanmaya baþlamýþlardýr.

Menapoz belirtilerinde bitkisel terapiye iliþkin

yakýn zamanlý bir sistematik derlemede

yalnýzca black cohosh (tahta biti otu) adlý bir

bitkinin flashing için etkili olabileceði

sonucuna ulaþýlmýþtýr. Teþhise dayalý dört

randomize kontrollü çalýþmadan üçü bu bitkiyi

yararlý bulmuþtur. Altý aydan uzun süren klinik

çalýþma yoktur ve araþtýrmacýlar tahta biti

otunun uzun dönem kullanýmýnda

endometrium ya da meme stimülasyonuna

neden olabileceði konusunda

kaygýlanmýþlardýr. Yaygýn olarak kullanýlan bu

10 bitki için varolan kanýtlar kýsýtlýdýr. Buna

karþýn ABD'nde tahminen 20 bin bitkisel ürün

vardýr. Bu durum Çin'de de daha iyi deðildir.

Solunum yolu hastalýklarýnda bitkilerin

kullanýmýna iliþkin yakýn zamanlý bir derleme

vardýr, ancak destekleyici etkileri olduðuna

dair kanýtlar çok sýnýrlýdýr. Geleneksel Çin Týbbý

Dergisinde (Traditional Chinese Medicine

Journal) yayýmlanan randomize kontrollü

çalýþmalardan oluþan bir derleme, çalýþmalarýn

çok büyük bir bölümünde çok sayýda yöntem

bilimsel hatalar saptanmýþtýr. Tamamlayýcý ve

alternatif týbbi terapilerin etkisini inceleyen bir

diðer derleme bu alanda çok sayýda düþük

kalitede randomize kontrollü çalýþma olduðu

sonucuna varmýþtýr (6).

Yakýn tarihli bazý yayýnlar, obezite gibi

sorunlara çözüm yollarý arayan hastalarda

bitkisel ürünlerin yan etkilerinden kaynaklanan

ciddi sonuçlara dikkat çekmiþtir. Aristolochia

fangchi bitkisini içeren kilo kaybettirici bitkisel

bir ürünün alýmýný takiben Çin bitki nefropatisi

geliþen 104 kadýndan oluþan bir olgu serisi

tanýmlanmýþtýr. Çalýþma bu bitkinin yalnýz

nefrotoksik olmayýp, 43 hastada son evre

böbrek hastalýðýna yol açtýðýný, ayrýca potent

karsinojen olduðunu göstermiþtir (6). Benzer

bir örnek, Belçika'da en az 70 kiþinin

zayýflamak için sakýncalý bitki türlerinden

yapýlmýþ bitkisel bir preparatý kullanmasýný

takiben oluþan interstisyel böbrek fibrozisi

sonucu diyaliz ya da böbrek nakline

gereksinim duyulmuþtur (2). Bir baþka olgu

serisinde yohimbine ek olarak norefedrin,

sodyum usniate, kafein ve 3,5-diodotironin

içeren bir ek besin kullanan yedi hasta tespit

edilmiþtir. Tüm hastalarda üç ay içinde akut

hepatotoksisite geliþmiþ ve hepsi bu ürünü

býraktýktan sonra kendiliðinden iyileþmiþtir.

Son zamanlarda yapýlmýþ bir derlemede, 13

kalýcý sakatlýk olgusu ve 10 ölüm olgusunun

dahil olduðu 140 olgunun %31'inin kesinlikle

ya da muhtemelen efedra bitkisinin

kullanýmýna baðlý olduðu bulunmuþtur (6).

Yan etkiler bitkisel ürünlerdeki

kontaminasyonlara baðlý olarak da oluþabilir.

260 adet Asya patentli ilacý ele alan bir

derlemede istenen etkiyi ortaya çýkarabilmek

üzere maksatlý ve illegal olarak kurþun, civa ve

arsenik gibi aðýr metalleri %25 oranýnda,

diðer bildirilmeyen farmasötikleri ise %7

oranýnda içeren bitkilerin saptandýðý

bildirilmiþtir. Prostat kanseri tedavisinde ilk kez

umut verdiðine inanýlan, PC-SPES adlý yaygýn

bitkisel bir ilacýn! warfarin, etinil östradiol,

indometazin ve dietilstilbestrol gibi sentetik

ilaçlardan deðiþik miktarlarda içerdiði tespit

edilmiþtir. Bu durum bitkinin gerçekten

antikanser etkilerinin olup olmadýðýný

araþtýrmayý zorlaþtýrmaktadýr (6). 

Bitkiler birbirleriyle ve ilaçlarla etkileþim

içinde olabilir. Bitki-ilaç etkileþimine ait

kuþkular olgu raporlarýna dayanarak ortaya

atýlmýþtýr. Bitki-ilaç etkileþimleri birkaç

çalýþmayla incelenmiþ ve bitkisel ürünlerle

ilaçlarýn birlikte reçete edilmesinin getirdiði

risklerin büyük oranda bilinmediði

farkedilmiþtir. ABD'ndeki yetiþkinlerin

%16'sýnýn reçete edilen ilaçlarla birlikte bir

bitki ya da katký maddesi kullandýðý rapor

edilmiþtir. Bunun önemli bir potansiyel halk

saðlýðý sorunu olduðu açýktýr. Son zamanlarda

yapýlmýþ bitki-ilaç etkileþimini konu alan

yayýnlardan hazýrlanan bir derlemede sarý

kantaron, mabed aðacý, ginseng, sarýmsak ve

kava ile etkileþim olduðuna dair kanýtlar

bulunmuþtur (Tablo 1). 

Benzer biçimde, perioperatif dönemde

bitkisel ilaç kullanýmýna ait bir inceleme birkaç

bitkinin ameliyatlarda yaygýn olarak kullanýlan

anestezikler ve diðer ilaçlarla potansiyel

etkileþime sahip olduðunu belirledi. Özellikle

sarýmsak (garlic), mabedaðacý (G. biloba) ve

ginseng (-g ile baþlayanlar) ameliyat boyunca

kanama riskini artýrabilir. Kava (biber) ve

kediotu (valerian) anesteziklerin sedatif



Tablo 1. Yaygýn olarak kullanýlan bitkiler ve yayýmlanmýþ bitki-ilaç etkileþimleri *(6)
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Bitki Ýlaç Etkileþim

Sarýmsak Warfarin Kanama, INR artýþý

(Garlic) Klorpropamid Hipoglisemi

Mabedaðacý Warfarin Kanama

(G. biloba) Aspirin Kanama

Tiazid diüretik Kan basýncý artýþý

Trazodon Sedasyon artýþý

Ginseng Warfarin INR azalmasý

Fenelzin Ýnsomnia, baþ aðrýsý, ürkeklik, mani

Kava Alprazolam Sedasyon

Sarý kantaron Amitriptilin Plazma yoðunluðunda azalma

(St John's wort) Siklosporin Plazma yoðunluðunda azalma

Digoksin Plazma yoðunluðunda azalma

Ýndinavir Plazma yoðunluðunda azalma

Nefazodon Santral seratonin artýþ belirtileri

Oral kontraseptif Menstrüel kanama deðiþiklikleri

Paroksetin Santral seratonin artýþ belirtileri

Fenprokomon Plazma yoðunluðunda azalma

Sertralin Santral seratonin artýþ belirtileri

Teofilin Plazma yoðunluðunda azalma

Warfarin INR azalmasý

*Bitki - ilaç etkileþimleri son zamanlarda yayýmlanmýþ sistematik derlemelerden seçilmiþtir. 

etkisini artýrabilir. Sarý kantaron için pek çok

ilaç etkileþimi rapor edilmiþtir. Efedra

kardiyovasküler hadise riskini artýrabilen

sempatomimetik aktiviteye sahiptir (6). Bitki-

ilaç etkileþimleri gerçektir ve insan saðlýðýný

ciddi biçimde tehdit edebilir.

Bitkisel Ýlaçlarla Ýlgili Yasal Durum: Týbbi

bitkiler yalnýzca terapötik ajan gibi doðrudan

kullanýldýðýnda deðil, farmakolojik araþtýrmalar

ve ilaç geliþtirme için önemlidir. Yüzyýllardýr

bitkisel ilaçlar kullanýlmasýna karþýn nispeten az

sayýda bitki türü için gerekli týbbi çalýþmalar

yapýlmýþtýr. Güvenirlilik ve etkinlik verileri çok

az sayýda bitki, bunlarýn özleri ve aktif

içerikleri için elde edilebilir. Yasal durum

ülkeden ülkeye deðiþiklik gösterir (8). Ancak

unutulmamalýdýr ki bir maddenin ilaç olarak

kabul edilebilmesi ve ruhsatlandýrýlabilmesi için

geçmesi gereken pek çok bilimsel araþtýrma

süreci bulunmaktadýr. 

Dünya Saðlýk Meclisi (World Health

Assembly) hala geliþmiþ bir çok ülkede

geleneksel týbba toplumun büyük bölümü

tarafýndan bel baðlanýlmasý ve geleneksel

uygulamalarý kullananlar ile sunulan

iþgücünün birincil saðlýk hizmetleri için önemli

bir potansiyel kaynak olduðu gerçeðine dikkat

çekilmesine dair kararlarý benimsedi. 1978

Alma-Ata Bildirisi'nde ulusal ilaç politikalarý ve

düzenlemeleri içerisine denenmiþ geleneksel

þifa verici yöntemlerin dahil edilmesi tavsiye

edildi (8). 2002 Mart ayýnda Bitkisel Ýlaçlarýn

Uyumu için Batý Pasifik Bölgesel Forumu

baþladýðýndan beri, Avustralya, Çin, Hong

Kong (Çin), Japonya, Kore Cumhuriyeti,

Singapur ve Vietnam'daki ilaç düzenleyici

otoriteler, bitkisel ilaçlarla ilgili iþbirliðini

güçlendirmeyi amaçlayan bu forumu

uygulamaktadýr. Forumun rolü, bitkisel ilacýn

güvenirlilik, etkinlik ve kalitesiyle ilgili teknik

konularda ortak alanlarý belirlemek ve

geliþtirmektir. Uzman gruplar 

1- Terminoloji, 

2- Monografýn test metodlarý, 

3- Kimyasal referans standartlar ve týbbi

bitki materyalleri hakkýnda referans, 

4- Analitik olarak geçerlilik yöntemlerinin

listesi ve 

5- Bitkisel ilaçlarýn kontaminasyonuna ait

genel testlerle ilgili bilgi konularýnda yeni

düzenlemeler yapmýþlardýr (9). 

ABD'nde bitkiler gýda katký maddeleri

olarak ele alýnmakta ve 1994'de Dietary

Supplement Health and Education Act

(DSHEA) tarafýndan belirtilen düzenlemeye

tabi tutulmaktadýr. ABD'nde bitkisel ürünler

için etki saptama, güvenlik, pazarlama sonrasý

izleme dönemlerinde geçerli süreç farmasötik

ilaçlardan çok farklý ve serbest bir yapýya

sahiptir (6). 

Dünyadaki 70 ülkede bitkisel ilaçlar için

ulusal düzenlemeler yapýlmýþtýr, ancak týbbi

bitkilerin yasal kontrolü varolan yapýsal model

etrafýnda geliþtirilememiþtir. Bu, bitkisel ürün
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ya da bitkilerin farklý ülkelerde farklý

tanýmlanmasý ve izin, daðýtým, imali ve

ticaretine gelindiðinde zýt yaklaþýmlarý

benimsemelerinden kaynaklanýr. Çin, Kore

Cumhuriyeti ve Vietnam geleneksel týbbý

kendi saðlýk sistemlerine tümüyle entegre

etmiþlerdir (2).

Bitkisel Ýlaçlarla Ýlgili Ülkemizde Yasal

Durum: 27 Mayýs 2004 tarihli resmi gazetede

yayýmlanarak yürürlüðe giren 5179 numaralý

"Gýdalarýn Üretimi, Tüketimi ve

Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde

Kararnamenin Deðiþtirilerek Kabulü Hakkýnda

Kanun" ile Türkiye'de süpermarket ve

aktarlarda satýlan bitkisel ilaçlar artýk yalnýzca

eczanelerde satýlacak. Bu preparatlarýn

ruhsatlandýrýlmasý, Tarým ve Köy Ýþleri

Bakanlýðý'nda Saðlýk Bakanlýðý (SB)'na

devredildi. SB Ýlaç ve Eczacýlýk Genel

Müdürlüðü, diðer ilaçlarla ilgili yönetmelik,

genelge ve denetimleri bu ilaçlar için de

uygulayacak (10). 

Sonuç olarak bitkilerle tedavi, tüm

dünyada ve ülkemizde yaygýn olarak

kullanýlmasý ancak bilinenin-inanýlanýn aksine

pek çok saðlýk sorununa da yol açabilmesi

nedeniyle saðlýk profesyonellerinin üzerinde

önemle durmasý gereken bir konudur. Pek çok

kiþi ismini dahi bilmediði bitki karýþýmlarý satýn

alabilmekte ve geliþi güzel dozlarda

kullanabilmektedir. Ülkemizde bireylerin

saðlýkla ilgili konularda bilgi düzeyleri eðitimli

gruplarda bile oldukça düþüktür. Bu nedenle,

halka yönelik saðlýk eðitimindeki yeri ve önemi

göz önünde bulundurulduðunda, bunlara ek

olarak saðlýk sorunu ile karþýlaþtýðýnda

bireylerin ilk baþvuru yeri olan birinci basamak

çalýþanlarýnýn bu konuda daha da duyarlý

olmasý beklenmektedir. Bu noktada; öncelikle

bireylerin saðlýk ve hastalýk kavramlarýna

bakýþý, hastalýklara karþý tutum ve davranýþlarý,

hangi durumlarda ve hangi saðlýk kurumlarýna

baþvurduklarý bilinmelidir. Ayrýca hangi

geleneksel tedavi yaklaþýmlarýnýn bilindiði ve

uygulandýðý da kayýt edilmelidir. Ýkinci

aþamada ise konu ile ilgili (özellikle yukarýda

belirtilen bitkisel tedavi yöntemleri

konusundaki, bitkisel ise iyidir, zararý yoktur

vb.) yanlýþ inanýþlarýn doðru bilgilerle

deðiþtirilmesi süreci baþlatýlmalýdýr. Bu

aþamada saðlýk hizmeti sunan ekibin birlikte

hareket etmeli, toplumun katký ve katýlýmýný

da saðlamalýdýr. Üçüncü ve son aþamada ise

bu müdahalenin tutum ve davranýþlara olan

etkisi ölçülmelidir. Unutulmamalýdýr ki

geleneksel yaygýn yanlýþ uygulamalarýn

deðiþtirilmesi yasal- ekonomik- toplumsal

olarak desteklenebilir ise zaman içerisinde

etkin-sistematik-sürekli eðitimler ile

deðiþtirilebilir.
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STED Okuyucu Danýþma Kurulu’nda Yer Almak Ýster misiniz?

Lütfen bize Dergi ile ilgili deðerlendirmelerinizi yazýnýz. Bundan sonraki

sayýlar sizin de katkýnýzla oluþsun. Sizden gelecek her türlü katký, öneri ve

eleþtiri bizim için çok önemli... Ýletiþim kolaylýðý için açýk adresinizi, telefon

numaralarýnýzý ve varsa elektronik posta adresinizi eklemeyi unutmayýnýz.




