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Sunum Sunum ÖÖzetizeti
Giriş (tanım ve dünyadaki durum)
İlaç Tanıtım Yönetmeliği
Bitkisel tedavi uzmanları !!!
Bitkisel ürünlerle ilgili sorunlar
◦ Etki sorunları
◦ İçerik sorunları
◦ Farmakokinetik problemler
◦ Yan/advers etkiler
◦ Etkileşmeler
Yapılması gerekenler



GEGEÇÇMMİŞİŞTEN GTEN GÜÜNNÜÜMMÜÜZE ZE 
TIPTIP
M.Ö. 2000…… Al bu otu ye.
M.S. 1000…… O ot kötü, gel bu duayı oku.
M.S. 1500…… O dua batıl, al bu iksiri iç.
M.S. 1850…… O iksirin ne faydası var, al bu 
hapı yut.
M.S. 1950…… O hap etkisiz, al bu 
antibiyotiği iç.
M.S. 2000…… O antibiyotik kimyasal, al bu 
otu ye.
Günümüz ….. HEPSİ BİRDEN !!!

Bitkisel Bitkisel ÜÜrrüünlernler
Geleneksel tıp, fiziksel veya ruhsal hastalıkların 
teşhisi, tedavisi ve önlenmesinin yanı sıra, sağlıklı
yaşamak amacıyla farklı kültürlere has, teori, inanç
ve deneyimlere dayalı bilgi, beceri ve 
uygulamalarının toplamıdır1

Bitkisel ürünler geleneksel tıbbın içinde milyarlarca 
dolarlık pazar payı ile en karlı olanıdır1

◦ A.B.D.’de 2006 yılı gıda takviyesi pazar payı 22.1, 
bitkisel ürün payı 4.59 (2006), 4.79 (2007) milyar $2

◦ AB’de 5 milyar $ (2003-2004)1

◦ Çin’in satışı ise 14 milyar $ (2005)1

1- Traditional medicine. December 2008. World Health Organisation Fact sheet N°134.
2- Update on NTP Studies of Dietary Supplements / Herbal Medicines. National
Toxicology Program, National Institute of environmental Helath Sciences December
2009.



Bitkisel Bitkisel ÜÜrrüünlernler
Geleneksel tıp ürünleri bazı Afrika ve Asya 
ülkelerinde nüfusun % 80’i tarafından 
kullanılmaktadır1

Bitkisel ürünler bazı hastalıkları tedavi edebilir 
(malarya: Artemisia annula – artemisin)2

Uluslararası pazarlardaki sahte, kalitesiz ya da 
hileli bitkisel ürünler hasta güvenliğine ciddi 
tehditler oluşturmaktadır1

Bitkisel ürünler ile ilgili 100’den fazla ülkede 
yasal düzenlemeler bulunmasına rağmen birçok 
ülkede halen yasal düzenleme yoktur1

1- Traditional medicine. December 2008. World Health Organisation Fact sheet N°134.
2- Natural products as starting points for future anti-malarial therapies: going back to 
our roots? Wells TN. Malar J. 2011 Mar 15;10 Suppl 1:S3.

Bitkisel Bitkisel ÜÜrrüünlernler
Geleneksel tıp ürünleri geliştirildikleri toplumların 
dışında kullanıldıklarında genellikle alternatif talternatif tııp p 
veya tamamlaytamamlayııccıı ttııp p adlarıyla adlandırılmaktadır1

Birçok gelişmiş toplumda nüfusun %70-80’i 
alternatif veya tamamlayıcı tıp yöntemlerini 
kullanmaktadır1

Bu ürünlerin birçoğu (1/3) sağlıklı yaşam amacıyla 
kullanılmaktadır, ki bu, bu ürünlerin kronik 
kullanımı anlamına gelmektedir2

1- Traditional medicine. December 2008. World Health Organisation Fact sheet N°134.
2- Update on NTP Studies of Dietary Supplements / Herbal Medicines. National
Toxicology Program, National Institute of environmental Helath Sciences December
2009.



Alternatif TAlternatif Tııp ???p ???
Alternatif tıp, tamamlayıcı tıp, yardımcı tıp 
gibi tanımlar ile anılan onlarca yöntem 
vardır.
Ayurveda, Yoga, Akupunktur, Hipertermi, Hidroterapi, 
Siddha, Unani, Bitkisel TBitkisel Tııpp, Geleneksel Uzak Doğu 
Tıbbı, Çigong, Tui Na, Yoga, Ortomoleküler tıp, 
Oksijen terapisi, Ozon terapisi, Detoksifikasyon
terapisi, Aromaterapi, Şelasyon terapisi, Homeopati, 
Kiropraktik, Osteopati, Mezoterapi, Elektromanyetik 
alanlar, Biyofeedback,  Biyorezonans, Masaj, Reiki, 
Terapötik Dokunuş, Johrei, Manyetik Terapi, Ses 
Enerjisi Terapisi, Işık Terapisi, Aleksandr Tekniği, 
Refleksoloji, Feldenkrais Metodu, Craniosakral
Terapi Rolfing Nöral Terapi Hipnoz*

* http://tr.wikipedia.org/wiki/Alternatif_t%C4%B1p (son erişim: 15 Ekim 2011)

Alternatif TAlternatif Tııpp
Tıbbın gerçekten alternatifi var mıdır?
Hukukun?
Fiziğin?
Kimyanın?
Biyolojinin?
Bilimin?



Alternatif TAlternatif Tııpp
• Etkinlikleri ve güvenilirlikleri bilimsel 

yöntemlerle kanıtlanmamış tedavi 
yöntemlerini körü körüne reddedilmeli midir? 

• Hepsinin olmasa bile bazılarının bilimsel 
yöntemlerle araştırıldıktan sonra modern tıbbi 
tedaviler içinde yer alma olasılıkları
bulunmakta mıdır?

• Atropin, Digoksin, Morfin, Aspirin, Efedrin, 
Vinka alkaloidleri,  Fizostigmin, Kinin, 
Penisilin, Takrolimus, vd.

Bitkilerin TBitkilerin Tııptaki Yeriptaki Yeri
1820’lerde basılan ilk Amerikan 
Farmakopesinde yer alan 650 ilaçtan 455’i 
(%70) bitkisel kaynaklı iken, 1900’lerin 
sonlarında bu oran % 5’ler düzeyine 
gerilemiştir1.
Bunda modern farmakolojinin laboratuvarla
sınırlı kalmasının rolü büyüktür2.
Son 10-20 yıldır ilaç kaynağı olarak doğal 
kaynak arayışları yeniden başlamıştır2.

1. Plants in the Development of Modern Medicine edited by Tony Swain. Cambridge, Mass.: Harvard University Press 1972. 
2. MODERN MEDICINES: The Discovery and Development of Healing Drugs. Margery Facklam, Howard Facklam, and Sean 

M. Grady. Facts On File, Inc. New York, 2004.



TanTanıımlar*mlar*
•• TanTanııttıım: m: Tanıtma işi, lansman

•• Etik: Etik: 1- Ahlak felsefesi. 2- Çeşitli 
meslek kolları arasında tarafların 
uyması veya kaçınması gereken 
davranışlar bütünü. 3- Etik bilimi. 4-
Ahlaki, ahlakla ilgili.

•• Reklam:Reklam:1- Bir şeyi halka tanıtmak, 
beğendirmek ve böylelikle sürümünü
sağlamak için denenen her türlü yol. 
2. Bu amaç için kullanılan yazı, resim, 
film vb

* Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü



TanTanıımlar*mlar*
•• Bilgilendirme: Bilgilendirme: 1. Bilgilendirmek işi. 

2. Bir konuda özet olarak verilen bilgi 
veya açıklama.

•• Bitkisel: Bitkisel: 1. Bitki ile ilgili, bitki 
cinsinden olan. 2. Bitkiden elde 
edilen, nebati.

•• ÜÜrrüün: n: 1. Doğadan elde edilen, 
üretilen yararlı şey, mahsul. 2. Türlü
endüstri alanlarında ham maddelerin 
işlenmesiyle elde edilen şey. * Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü

İİlalaçç TanTanııttıımmıında Durum*nda Durum*
Madde 6 Madde 6 -- 2. f2. fııkra: kra: İlgili mevzuata göre 
ruhsatlandruhsatlandıırrıılmamlmamışış yaya da izin da izin 
verilmemiverilmemişş beşerî tıbbi üürrüünlerin nlerin sağlık 
meslek mensuplarına tantanııttıımmıı
yapyapıılamazlamaz.
Madde 6 Madde 6 -- 4. f4. fııkra:  kra:  Tanıtım, ürünün 
terapötik değeri hakkında sağlık meslek 
mensuplarının kendi görüşlerini 
oluşturmasına yardımcı olacak yönde ve 
ürünün özellikleri hakkında bilgilendirici 
ve kankanııta dayalta dayalıı ttııbbi bilgiler ibbi bilgiler iççerirerir.* BEŞERÎ TIBBİ ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK  (26 Ağustos 2011)



İİlalaçç TanTanııttıımmıında Durum*nda Durum*
Madde 6 Madde 6 -- 6. f6. fııkra: kra: Tanıtım, beşerî tıbbi 
ürün kullanımını gereksiz ygereksiz yöönde tende teşşvik vik 
edecek veya beklenmeyen riskli edecek veya beklenmeyen riskli 
durumlara neden olabilecek yandurumlara neden olabilecek yanııltltııccıı, 
abartabartıılmlmışış yaya da doda doğğruluruluğğu u 
kankanııtlanmamtlanmamışış bilgiler vermek bilgiler vermek suretiyle 
veya ilgi ilgi ççekici ve ekici ve üürrüünnüün kendisi ile n kendisi ile 
dodoğğrudan ilgisi olmayan grudan ilgisi olmayan göörrüüntntüüler ler 
kullankullanıılarak yaplarak yapıılamazlamaz.
Madde 8 Madde 8 -- 3. f3. fııkra: kra: İlgili idari amir, sağlık 
kuruluşlarında tanıtım malzemelerinin 
hastalarhastalarıın gn göörecereceğği i şşekilde ekilde 
sergilenmemesisergilenmemesi için gerekli tedbirleri alır* BEŞERÎ TIBBİ ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK  (26 Ağustos 2011)

Eğer bir yerde küçük insanların 
büyük gölgeleri oluşmuşsa orada 

güneş batıyor demektir. 
Konfiçyüs



KullanKullanıılan lan ÜÜnvanlarnvanlar
Herbalist
Fitoterapist
Bitki uzmanı
Şifacı
….
Prof. Dr.

Bitkisel Tedavi UzmanlarBitkisel Tedavi Uzmanlarıı
Gerçek meslekler:
◦ Tütün eksperi
◦ Kimya mühendisi
◦ Ekonomist
◦ Sosyolog
◦ Aktar
◦ Tıp doktoru !!!

Pratisyen hekim
Aile hekimi
Histolog & embriyolog
Patolog
Onkolog



Bitkisel Bitkisel ÜÜrrüünlerle nlerle İİlgili lgili 
SorunlarSorunlar

Tedavi mi, destekleyici mi?
Sahte ilaç veya aktif madde içerikleri
Varyasyonlar 
◦ Üretimden kaynaklanan
◦ İşlemden kaynaklanan
Standardizasyon 
◦ Kutudan kutuya farklılıklar
◦ Firmadan firmaya farklılıklar
Bilimsel dayanak



Bitkisel Bitkisel ÜÜrrüünlerle nlerle İİlgili lgili 
SorunlarSorunlar

Yan, advers etkiler
◦ “Hiçbir yan etkisi yoktur” aldatmacası
◦ Gerçek yan, advers etkiler

Kısa dönem kullanımdan kaynaklanan
Uzun dönem kullanımdan kaynaklanan

Karsinojenite
Teratojenite
Diğer

İçerikleri
◦ İlaç bir madde, bitki binlerce madde???
◦ Doz/konsantrasyon???
◦ Kirleticiler
◦ Suistimal edilen maddeler (yeni dağıtım yolları??)

Bitkisel Bitkisel ÜÜrrüünlerle nlerle İİlgili lgili 
SorunlarSorunlar

Etkileşmeler
◦ Diğer bitkisel ürünlerle
◦ Gıdalarla
◦ İlaçlarla
Farmakokinetikleri
◦ Absorpsiyon
◦ Dağılım
◦ Metabolizma
◦ İtrah



İİlalaçç İİmajmajıı OluOluşşturmaturma
Bitkisel ürünlerin neredeyse 
tamamında (genellikle ürüne ait kutu veya 

reklamda en altta ve dikkati çekmeyecek biçimde) “bu bu 
bir ilabir ilaçç dedeğğildirildir” veya “ggııda takviyesidirda takviyesidir”
gibi bilgiler bulunmasına rağmen, bu 
ürünler genellikle tablet, kapsül veya 
draje gibi ilaç formülasyonları şeklinde 
ve eczane benzeri yerlerde satışa 
sunulmaktadır.
Akılda “İİLALAÇÇ” imajı oluşmaktadır.

Bitkisel mi, Aktif Bitkisel mi, Aktif İİlalaçç mmıı??
Analizi yapılan 20 zay20 zayııflatflatııccıı bitkisel bitkisel 
üürrüünden 13nden 13’ü’ünnüün in iççinde inde sibutraminsibutramin
bulunmuştur1

Zayıflatıcı bitkisel ürünlerde, olmaması
gereken çok zehirli Aristolochia, zayıflama 
için kullanılmaması gereken Ephedra sinica
ve hepatotoksik ve nefrotoksik etkileri olan 
antrakinon gibi bitkiler bulunmaktadır2

1- Analysis of adulterated herbal medicines and dietary supplements marketed
for weight loss by DOSY 1H-NMR.  Vaysse J, Balayssac S, Gilard V, 
Desoubdzanne D, Malet-Martino M, Martino R. Food Addit Contam Part A Chem
Anal Control Expo Risk Assess. 2010 Jul;27(7):903-16.
2- Potential risks associated with the use of herbal anti-obesity products. Chan 
TY. Drug Saf. 2009;32(6):453-6.



Bitkisel mi, Aktif Bitkisel mi, Aktif İİlalaçç mmıı??
Bu ürünü kullanan kişiler ürünü ““dodoğğalal””, 
““kimyasal ikimyasal iççermeyenermeyen””, ““bitkiselbitkisel””
zannederek önerilenden fazla 
aldıklarında veya uygun olmayan 
kişilerce alındığında zehirlenmeler hatta 
ölümler görülebilmektedir1

Yakın tarihteki ““LidaLida””, ““Meksika biberiMeksika biberi””
gibi ürünlere bağlı ölümler.

1- İnternet ilaçları öldürüyor (RADİKAL, 15 Mayıs 2011)
2- Potential risks associated with the use of herbal anti-obesity products. Chan 
TY. Drug Saf. 2009;32(6):453-6.

KanKanııtlanmtlanmışış Etki???Etki???
Bu ürünlere ait reklam veya internet 
sayfalarında klinik araştırmalarla kanıtlanmış
etkilerden bahsedilir.
Ancak bu bilgi dikkatle incelendiğinde 
cümleler “miş”, “mış” muş” gibi bitmekte ve 
konuyla ilgili referanslar verilmemektedir.
Verilen referanslar ise “impact factor”ü
sorgulanan dergilerde yer alır.
Gerçek bilimsel makalelerde ise bu ürünlerin 
genellikle etkili olmadıkları açıklanmaktadır1

1- Ginseng and ginsenoside Re do not improve β-cell function or insulin
sensitivity in overweight and obese subjects with impaired glucose tolerance or
diabetes. Reeds DN, Patterson BW, Okunade A, Holloszy JO, Polonsky KS, 
Klein S. Diabetes Care. 2011 May;34(5):1071-6. Epub 2011 Mar 16.



Fiyat Fiyat –– PlaseboPlasebo etkisietkisi
Bu ürünlerin neredeyse tamamı fahiş
fiyatlarla piyasada satılmaktadır.
Genellikle ilaçlardan (ilaçlara sosyal güvence 
ile ücret ödemeden ulaşım) çok daha 
pahalıdırlar.
Bu miktar parayı verince bazı kişilerde 
“bu bu üürrüün gern gerççekten iekten işşe yare yarııyoryor” hissi 
oluşabilir1-2

1- A randomised placebo-controlled trial of a traditional Chinese herbal formula in 
the treatment of primary dysmenorrhoea. Yeh LL, Liu JY, Lin KS, Liu YS, Chiou JM, 
Liang KY, Tsai TF, Wang LH, Chen CT, Huang CY. PLoS One. 2007 Aug
15;2(8):e719.
2- Nutritional and herbal supplements for anxiety and anxiety-related disorders: 
systematic review. Lakhan SE, Vieira KF. 
Nutr J. 2010 Oct 7;9:42.

FarmakokinetikFarmakokinetik problemlerproblemler
Binlerce farklı bitki türünün insandaki 
farmakokinetik özelliklerine dair bilgiler 
neredeyse yok denecek kadar azdır.
Eldeki veriler genellikle sık kullanılan 
Sarı kantaron (St. John’s wort), 
Ginseng, Ginko biloba, Echinessea
gibi az sayıdaki bitki için vardır1

1- ADME properties of herbal medicines in humans: evidence, challenges and 
strategies. He SM, Chan E, Zhou SF. Curr Pharm Des. 2011;17(4):357-407.



ÜÜrrüünler arasnler arasıı varyasyonlarvaryasyonlar
Bu ürünlerden aynı bitkiyi veya bitkileri 
içerenlerde içerik bakımından 
varyasyonlar bulunmaktadır1

Bu varyasyonlar ya bitkinin 
üretiminden ya da işlenmesinden 
kaynaklanmaktadır1

Dolayısıyla doz veya dokularda 
oluşacak nihai konsantrasyonları eşit 
değildir.

1- Update on NTP Studies of Dietary Supplements / Herbal Medicines. National
Toxicology Program, National Institute of environmental Helath Sciences December
2009.

Yan veya Yan veya adversadvers etkileretkiler
Bitkisel ürünlerin kimyasal olmadıkları
ve hiçbir yan etki yapmayacakları
belirtilmesine rağmen birçok yan hatta 
toksik etki yapmaktadırlar1-2

Tek bir kimyasal içeren ilacın onlarca 
yan etkisi varken binlerce maddeyi 
içeren bir bitkinin yan etki yapmaması
bilimsel bir söylem değildir.

1- Herbal therapy for treating rheumatoid arthritis. Cameron M, Gagnier JJ, 
Chrubasik S. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Feb 16;(2):CD002948.
2- Treatment of irritable bowel syndrome using complementary and alternative 
medicine. Chang FY, Lu CL. J Chin Med Assoc. 2009 Jun;72(6):294-300.



Uzun dUzun döönem kullannem kullanıımmıında ortaya nda ortaya 
ççııkabilecek yan etkilerkabilecek yan etkiler

Bitkisel ürünlerin yan etkilerinin olmadığı
tezine karşı fazla sayıda bilimsel çalışma-
da bunların yan etkileri gösterilmiştir.
Ancak uzun dönem kullanımlarına dair az 
sayıda çalışma bulunmaktadır.
Bunlardan birinde uzun dönem meyan meyan 
kköökküü kullananların %80%80’’inde inde hipokalemihipokalemi
ve pspsöödoaldosteronizmdoaldosteronizm gelişmiştir1-2

1- Effects of long term administration of Shakuyaku-kanzo-To and Shosaiko-To
on serum potassium levels. Homma M, Ishihara M, Qian W, Kohda Y. Yakugaku
Zasshi. 2006 Oct;126(10):973-8.

EtkileEtkileşşmeler ???meler ???

Tedavileri son derece hassas olan organ 
nakilli hastalarda bile yüksek oranda (%51 

karaciğer, % 44 böbrek nakilli hasta) bilinçsizce 
bitkisel ürün kullanıldığı ve birçok olası
etkileşme saptandığı gösterilmiştir1

1- Dietary supplements and herbal preparations in renal and liver transplant
recipients. Foroncewicz B, Mucha K, Gryszkiewicz J, Florczak M, Mulka M, 
Chmura A, Szmidt J, Patkowski W, Pączek L. Transplant Proc. 2011 
Oct;43(8):2935-7.



EtkileEtkileşşmeler ???meler ???
Sık kullanılan beş bitkisel ürünün (St. 
John’s wort, Gingseng, sarımsak, Echinesea ve Ginko
biloba) içinde bulunan bilgilendirme 
yazıları incelendiğinde önemli 
etkileşmelerin ve uyarıların bulunmadığı
anlaşılmıştır1-2

Diğer bitkisel ürünlere dair etkileşmeler 
ise çoğunlukla bilinmemektedir.

1- Buyer beware? Does the information provided with herbal products available
over the counter enable safe use? Raynor DK, Dickinson R, Knapp P, Long AF, 
Nicolson DJ. BMC Med. 2011 Aug 9;9:94.

Kirleticiler (bulaKirleticiler (bulaşş))
Bitkisel ürünlerin içinde birçok kirletici 
bulunabilmektedir1-2

Bunlar:
◦ Pestisidler
◦ Ağır metaller
◦ Mikroorganizmalar
◦ Miktarı kontrol edilemeyen ilaçlar

1- Safety of herbal supplements: a guide for cardiologists. Cohen PA, Ernst E. 
Cardiovasc Ther. 2010 Aug;28(4):246-53.
2- Determination of synthetic drugs used to adulterate botanical dietary
supplements using QTRAP LC-MS/MS. Chen Y, Zhao L, Lu F, Yu Y, Chai Y, 
Wu Y. Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo Risk Assess. 2009 
May;26(5):595-603.



İİççerik erik –– yeni pazarlama yeni pazarlama 
taktikleritaktikleri

Son yıllarda ortaya çıkan ve sayıları hızla 
artan sentetik uyuşturucular (sentetik 
kanabinoidler) bu konudaki yasal boşlukları
da kullanarak “bitkisel ürün”, “bonzai
gübresi” “bonzai tohumu” “bitki katkısı”, 
“K2”, “Spice” gibi adlarla pazarlanmaktadır1

“Bitkisel Bitkisel üürrüün kapn kapııssıı” suistimal edilen 
maddeler için de iyi bir pazarlama yolu 
olabilir.
1- Marijuana-based drugs: innovative therapeutics or designer drugs of abuse? 
Seely KA, Prather PL, James LP, Moran JH. Mol Interv. 2011 Feb;11(1):36-51.



YapYapıılmaslmasıı GerekenlerGerekenler
Türkiye’de FDA benzeri bir yapılanma oluştu-
rulmalı ve bu ürünlerin izinleri / ruhsatları Sağlık 
Bakanlığı tarafından verilmelidir.
Bitkisel ürünler için de bir “tantanııttıım ym yöönetmelinetmeliğğii”
çıkarılmalıdır
Sağlık Bakanlığı ve tıbbi meslek örgütleri (örn. 
TFD) halkı, medyayı bilinçlendirmek için 
rasyonel yollar bulmalıdır.
Bilim, bitkisel ürünleri dışlamamalıdır.
Konu üzerinde bilimsel araştırmalar 
yapılmalıdır.

Tartışma ve Sorular

Prof. Dr. Atila Karaalp
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tıbbi Farmakoloji Ab. D
. akaraalp@yahoo.com 0216 349 28 16


