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BİLİMSEL GÖRÜŞ 

Cassia senna L. ve Cassia angustifolia Vahl. Yaprak Kısmının Gıdalarda Kullanımının 

Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi Hakkında Bilimsel Görüş1 

  Gıda Olarak Kullanılabilecek Bitkiler Komisyonu 

 

ÖZET 

Gıda Olarak Kullanılabilecek Bitkiler Komisyonu tarafından, “Bitki Listesi”nin 

yeniden gözden geçirilmesi kapsamında, Cassia senna ve Cassia angustifolia bitkilerinin 

yaprak kısımlarının güvenirlilik değerlendirmesi güncel bilimsel çalışmalar ışığında yeniden 

yapılmıştır. 

Yapılan literatür taramasından elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda, 

Cassia senna ve Cassia angustifolia bitkilerinin yaprak kısmının laksatif etkisi nedeniyle 

gıdalarda belirli süre ve belirli miktar kullanılabileceği ayrıca bunları içeren ürünlerde 

hamileler, emzirenler ve çocuklar için etikette uyarıcı ifadeye yer verilmesi gerektiği tespit 

edilmiştir. 

Diğer taraftan, Cassia senna'nın diğer ülkelerde kullanım durumuna bakıldığında, 

bitkinin yaprak kısmının 2 ülkede pozitif, 5 ülkede koşullu pozitif, 7 ülkede negatif olduğu ve 

9 ülkenin listesinde yer almadığı görülmektedir. Ayrıca değerlendirmeye alınan ülkelerin 

2’sinde ise bitkilerin gıda olarak kullanımı hakkında bilgi veren herhangi bir liste 

bulunmamakta olup sadece tıbbi amaçlı kullanım hakkında bilgi veren listeler yayımlanmıştır. 

Bu listelerin ikisinde de C. senna bitkisi yer almaktadır.  

C. angustifolia'nın diğer ülkelerde kullanım durumuna bakıldığında, bitkinin yaprak 

kısmının 2 ülkede pozitif, 4 ülkede koşullu pozitif, 7 ülkede negatif olduğu ve 10 ülkenin 

listesinde yer almadığı görülmektedir. Ayrıca değerlendirmeye alınan ülkelerin 2’sinde ise 

bitkilerin gıda olarak kullanımı hakkında bilgi veren herhangi bir liste bulunmamakta olup 

sadece tıbbi amaçlı kullanım hakkında bilgi veren listeler yayımlanmıştır. Bu listelerin birinde 

C. angustifolia bitkisi yer almaktadır.  

Yukarıda açıklanan nedenlerle, Cassia senna (Sin.: Cassia acutifolia) ve Cassia 

angustifolia bitkisinin yaprak kısımlarının aşağıda belirtilen uyarılar ile pozitif (P) olarak 

Bitki Listesindeki durumunun güncellenmesi kararı alınmıştır. 

 Cassia senna (Sin.: Cassia acutifolia) ve Cassia angustifolia bitkisinin yaprak 

kısımları hazır ambalajlı hale getirilerek tüketiciye sunulmalıdır. 

                                                        
1 06/08/2021 tarihindeki Komisyon toplantısında yapılan değerlendirmelere istinaden hazırlanmış ve 06/08/2021 

tarihli toplantıda kabul edilmiştir. 07/12/2021 tarihinde ilgi tarafların değerlendirmesi için görüşe açılmış, bu 

kapsamda komisyona sunulan bilimsel literatürler ve son yapılan bilimsel çalışmalar dikkate alınarak yeniden 

gözden geçirilmiş ve 21/01/2022 tarihli toplantıda kabul edilmiştir. 
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 Cassia senna (Sin.: Cassia acutifolia) ve Cassia angustifolia yapraklarının tek başına 

kullanıldığı ürünlerde,  

Bitki yapraklarının günlük alım miktarında, toplam antranoitler (sennozit B cinsinden 

hesaplanmalı) 18 mg'dan fazla olmayacak şekilde tüketilecek günlük miktar belirlenmeli ve 

günlük tüketim miktarı etiket üzerinde belirtilmelidir.’ 

 Cassia senna (Sin.: Cassia acutifolia) ve Cassia angustifolia yapraklarını içeren 

karışım halindeki ürünlerde; 

Bitki yaprak kısımları ile birlikte ürün bileşiminde antrakinon içeren birkaç bitki yer 

aldığında ürünün günlük alım miktarında, toplam antranoitler (sennozit B cinsinden 

hesaplanmalı) 18 mg'dan fazla olmayacak şekilde tüketilecek günlük miktar belirlenmeli ve 

günlük tüketim miktarı etiket üzerinde belirtilmelidir. 

Ayrıca bu bitkiyi içeren gıdanın etiketinde aşağıdaki uyarılar yer almalıdır. 

-“Hamileler, emzirenler ve 12 yaş altı çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.” 

-“15 günden fazla kullanılmamalıdır.” 

 

GKGM - Risk Değerlendirme Daire Başkanlığı, 2022   

ANAHTAR KELİMELER 

Cassia senna, Cassia acutifolia, Cassia angustifolia yaprak, bitki listesi. 
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KONUNUN GEÇMİŞİ 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 2005 yılında kurulan Bitki Değerlendirme 

Komisyonu’nun, Almanya, İngiltere, İtalya ve Belçika’da uygulamada olan bitki listelerini 

gözden geçirerek oluşturduğu ilk “Bitki Listesi” 31/01/2006 tarihinde yayımlanmıştır. Söz 

konusu bitki listesinde zaman içinde gelen talepler doğrultusunda çeşitli güncellemeler 

yapılmıştır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak 

yeniden yapılanmasının ardından 2012 yılında, gıdalarda kullanılabilecek bitkiler ve bitkisel 

preparatların güvenilirlik değerlendirmesinin yapılabilmesi amacıyla Gıda Olarak 

Kullanılabilecek Bitkiler Komisyonu kurulmuştur. 

Bakanlığın, 2006 - 2012 yılları arasında gerçekleştirdiği Bitki Listesine ilişkin 

uygulamalar sırasında, liste ile ilgili bazı değişiklik ihtiyaçları ortaya çıkmış ve ayrıca çeşitli 

taraflardan gelen talepler olmuştur. Bunun üzerine Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Gıda 

Olarak Kullanılabilecek Bitkiler Komisyonu tarafından Bitki Listesinin yeniden gözden 

geçirilmesini, listede yer alan bitkilerin güvenilirlik değerlendirmesinin güncel bilimsel 

çalışmalar ışığında tekrar yapılmasını ve yapılan değerlendirmeye göre bitkilerin listedeki 

durumunun güncellenmesini talep etmiştir. 

Bitki Listesinde yer alan bitkilerden olan Cassia senna’nın (sinonim Cassia acutifolia) 

yaprak kısmı ilk yayımlanan listede yer almıştır.  

 

 

GÖREV TANIMI 
Bitki Listesinin yeniden gözden geçirilmesi kapsamında Cassia senna (sinonim Cassia 

acutifolia) ve Cassia angustifolia bitkilerinin yaprak kısmı güvenilirlik değerlendirmesinin, 

güncel bilimsel çalışmalar ışığında yapılması ve yapılan değerlendirmeye göre bitkinin 

listedeki durumunun güncellenmesi.    
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DEĞERLENDİRME 

1. Bitkilerin Tanımlanması 

Familyası: Fabaceae 

Bilimsel (Latince) adı: Cassia senna L. 

Sinonimleri: Cassia acutifolia Delile, Senna alexandrina Mill. (The Plant List, 2021) 

Türkçe adı: Sinameki, İskenderiye sinamekisi  

İngilizce adı: Senna, Alexandrian senna, Khartoum senna 

Kullanılan kısımları: Yaprak 

______________________________________ 

Bilimsel (Latince) adı: Cassia angustifolia Vahl. 

Sinonimleri: Cassia senna L., Senna alexandrina Mill. (The Plant List, 2021)  

Türkçe adı: Sinameki, Tinnevelly sinamekisi, Hindistan sinamekisi  

İngilizce adı: Senna, Tinnevelly senna, Indian senna 

Kullanılan kısımları: Yaprak 

Kullanılan kısımların elde ediliş yöntemleri ve kullanım şekli:  

Kurutulmuş yapraklar 

2. Bitkilerin Yaprak Kısmının Kimyasal Yapısı:  

 Sinameki yapraklarında hidroksiantrasen türevleri % 2-3 oranındadır. Serbest olarak 

bilhassa rein (%0.05-0.10) ile bunun yanında az miktarda krizofanol ve aloe-emodin bulunur. 

Glikozit olarak Sennozit A, B, C ve D, palmidin A, aloe-emodin-diantron-diglikozit, rein-

antron-8-glikozit, rein-8-diglikozit, aloe-emodin-8-glikozit, aloe-emodin-antron-diglikozit 

taşır. Ayrıca sennozit A ve B’den daha aktif 2 şeker fazla taşıyan glikosennozit A ve B adlı 

primer glikozitler bulunmuştur. Yapıları aşağıdaki gibidir: 

Sennozit A ve B Sennidin A ve B + 2 mol glikoz 

Sennozit C ve D Rein ve aloe-emodin+ glikoz (Samuelsson ve Bohlin, 2015). 

Avrupa Farmakopesine göre (EP, 2019): 

Sinameki yaprağı: Sennozit B cinsinden hesaplanmış hidroksiantrasen türevleri en az 

%2.5 olmalıdır. 

 Standardize edilmiş sinameki yaprağı kuru ekstresi: Yapraklardan etanol (%50-80 h/h) 

ile uygun yöntemlerle hazırlanır. Sennozit B cinsinden hesaplanmış hidroksiantrasen türevleri 

%5.5-8 oranında olmalıdır. 

file:///F:/A%20Y%20H%20A%20N%20%20270510/FARMAKOGNOZIÌ�%20130110/Ders%20NotlarÄ±/Farmakognozi%202%20Ders/kaskaro/kaskaro.html
file:///F:/A%20Y%20H%20A%20N%20%20270510/FARMAKOGNOZIÌ�%20130110/Ders%20NotlarÄ±/Farmakognozi%202%20Ders/kaskaro/kaskaro.html
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3. Bitkilerin Yaprak Kısmının Kullanımı ile İlgili Bilgiler 

Yapraklar kalın bağırsak üzerinde etkili, kuvvetli müshildir. Doğrudan gıda olarak 

kullanılmazlar, infüzyonları kullanılmaktadır (Baytop, 2021). 

Kronik olmayan kabızlıklarda: 12 yaşın üzerindeki ergenler, yetişkinler, yaşlılarda; 

Tek doz: sennozit B cinsinden hesaplanan 10 – 30 mg'a eşdeğer hidroksiantrasen türevlerini 

(fotometrik yöntem) taşıyan bitkisel materyal günde bir kez geceleri kullanılır. Doğru doz 

yumuşak dışkılamayı rahatça sağlayacak en küçük dozdur. 12 yaşın altındaki çocuklarda 

kullanımı kontrendikedir. Farmasötik formlarında daha düşük değerlere izin verilmelidir. 1 

haftadan fazla kullanılmamalıdır. Genellikle bir hafta içinde en fazla iki ila üç kez almak 

yeterlidir (EMA, 2018). 

4. Bitkilerin Yaprak Kısmının Etkileri ile İlgili Bilgiler 

 Etki Mekanizmaları 

 Literatürde hidroksiantrasen türevlerinin ve antranoit laksatiflerin metabolizmasını ve 

farmakokinetiğini açıklayan birkaç in vivo çalışma bulunmaktadır. Glikozidik 

hidroksiantrasen türevlerinin, mide-bağırsak (GI) sisteminde ilgili antronlarına 

(aglikonantronları) hidrolize olana kadar bozulmadan kaldıkları gösterilmiştir. 

 Aglikon hidroksiantrasenler, bozulmadan emilebilirler, ancak sistemik dolaşımda 

sadece rein bulunur. GI sistemde, hidroksiantrasenler mikrobiyota tarafından antronlara 

indirgenebilir. 

 Emilimden sonra, aloe-emodin gibi hidroksiantrasenler hızla ve tamamen reine 

oksitlenir. Bağırsak epitelinde ve karaciğerde emilen aglikon hidroksiantrasenler, safra veya 

idrarla atılan karşılık gelen glikuronitlere ve sülfatlara konjuge edilir (EFSA, 2017). 

 Glikozidik sennozitler emilmez, sadece kalın bağırsak bakterilerinin β-glikozidaz 

enzimi ile sennidinlere hidroliz olurlar. Sennidinler de yine bakteriler tarafından aktif 

metabolite (reinantron) dönüştürülür. Aglikonlar üst bağırsakta emilir ve karaciğerde 

glikuronidasyona uğrar. Sennozitlerin ve bilinen metabolitlerinin atılımı %92.8 feçes 

yoluyladır. Deneysel hayvan çalışmalarında, oral olarak uygulanan sennozit antranoit 

dozlarının %6 kadarı idrar ve feçeste bozulmamış olarak bulunabilir (EMA, 2008a,b). 

 Absorpsiyon 

 Senna preparatlarının müshil etkilerini esas olarak bağırsakta oluşan metabolitleri olan 

reinantron meydana getirir. Bununla birlikte, diantronların biyoyararlanımı olup olmadığı ve 

biyolojik olarak kullanılabilir olup olmadığını belirlemek için; İnsan bağırsak mukoza 

bariyerinin bir in vitro modeli olarak Caco-2 insan kolon hücre hattı kullanılmış, diantronların 

biyoyararlanımı apikalden bazolaterale (emici) ve bazolateralden apikal (salgılayıcı) yöne 

incelenmiştir (Waltenberger ve ark.,2008). 
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 Elde edilen verilerden, sennozit A ve B'nin yanı sıra bunların aglikonları sennidin A ve 

B, konsantrasyona bağlı bir şekilde Caco-2 tek tabakaları boyunca zamanla orantılı olarak 

doğrusal taşındıkları belirlenmiştir. Müshil etkilerinin metabolitlerle açıklanabileceği bir kez 

daha gösterilmiştir (Waltenberger ve ark.,2008). 

 Metabolizma 

 Sennozitlerin insan bağırsak bakterileri tarafından metabolizması üzerine yapılan 

çalışmalar sırasında, sennozitlerin ve sennidinlerin indirgenmesinde rol alan bir enzim orijinal 

olarak Peptostreptococcus intermedius'tan izole edilmiştir. Bu enzim, NADH (Nikotinamid 

Adenin Dinükleotit)'den FAD (Flavin Adenin Dinükleotit)'a, FMN (Flavin Mononükleotit)'ye 

veya benzil viologen'e elektron transferini katalize etmiş; enzimatik olmayan yolla 

sennozitleri ve sennidinleri sırasıyla 8-glikozit-rein antron ve reinantronuna indirgemiştir 

(Hattori ve ark., 1988). 

 Anaerobik bir bakteri olan ve insan gaitasından izole edilen Bifidobacterium sp.   

sennozitlerin O-glikozitini hidroliz etmiş, sennozit B'yi, sennidin-8-monoglikozit yoluyla 

sennidin B'ye, PYF (modifiye pepton-maya ekstresi-fruktoz) ortamında adım adım hidroliz 

etmiş, ancak GAM broth (Gifu Anaerobic Medium Broth) içinde hidroliz etmemiştir. D-

glikozun PYF ortamına eklenmesi kültürde hidroliz edici aktivitenin kaybına neden olmuş, 

ancak D-fruktoz ilavesi aktiviteyi etkilememiştir. Bu bakterinin P. intermedius ile birlikte 

kültürü, besi yerinde reinantronunun hızlı birikmesine yol açmıştır. Benzer şekilde bir bakteri, 

Eubacterium sp. BAR barbaloinin C-glikozilini parçalayabilen, insan gaitasından izole 

edilmiştir. Bu bakteri barbaloin içeren PYF ortamında gelişmiş ve C-glikozili parçalayan 

enzim(ler) üretmiştir. Enzimlerin indüksiyonu, D-glikoz varlığında tamamen inhibe edilmiştir. 

Nojirimisin, barbaloin tarafından yol açılan enzim aktivitesini inhibe etmiş ancak D-glikoz 

varlığında bakteriyel büyümeyi inhibe etmemiştir (Hattori ve ark., 1993). 

5. Bitkilerin Yaprak Kısmının Yan Etkileri ile İlgili Bilgiler 

 Hidroksiantrasen türevlerinin bağırsak fonksiyonlarını iyileştirdiği bilinmekte ve 

onaylanmaktadır, ancak uzun süreli kullanımları önerilmemektedir. Elektrolit dengesizliği 

tehlikesi, bağırsak fonksiyonunun bozulması ve laksatiflere bağımlılık gibi potansiyel riskler 

nedeniyle yüksek dozlarda kullanım ve tüketim risklidir (EFSA, 2017). 

Sıçanların, 6 ay boyunca sennozitler (haftada 6 x 10, 6 x 40 veya 2 x 30 mg/kg) veya 

dantron (haftada 6 x 500 mg/kg) ile tedavi edildiği araştırmada, tedaviden sonraki ilk 10 saat 

boyunca dışkı ıslak ağırlığı ile müshil etkisi ölçülmüş, daha yüksek sennozit dozlarıyla 

(günlük veya aralıklı olarak) etkinin 3 ila 4 kat ve dantron ile 1 ila 3 kat arttığı belirlenmiştir. 

Düşük sennozit dozunun, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında 1. gün (2 kat) dışında 

ölçülebilir bir etkisi olmadığı görülmüş, ortalama dışkı su içeriği, yüksek sennozit dozları ile 

tedavi edilen sıçanlarda %53'ten (kontroller) %66-79'a ve dantron ile tedavi edilen sıçanlarda 

57 (1. gün) -69'a yükselmiş, ince bağırsak ve kolondaki serum aldosteron seviyeleri ve 

mukozal Na+-K+-ATPase aktiviteleri tedavi ile değişmemiştir. 6 ay boyunca kronik ishale 
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rağmen sennozitler veya dantrona bağlı alışkanlık veya sekonder hiperaldosteronizm belirtisi 

görülmemiştir (Leng-Pescklow ve ark., 1993). 

6 ay boyunca günde 10 veya 40 mg sennozit/kg vücut ağırlığı, haftada iki kez 30 

mg sennozit/kg veya günde 500 mg dantron/kg ile kronik olarak ön tedavi edilen sıçanların 

kolonik motilitesi ex vivo preparasyonlarda değerlendirilmiştir. Son ilaç veya plasebo 

uygulamasından 48 saat sonra kolon kasılmalarının kaydedilmesi, kolonun çıkan, enine ve 

azalan kısımları arasında ve ayrıca karşılık gelen dairesel veya uzunlamasına yönlendirilmiş 

segmentler arasında çarpıcı farklılıklar ortaya çıkmıştır. Tedavi, inen kolonda spontan 

motilitede bir miktar azalma dışında, kolonun çeşitli kısımlarındaki motilite etkilememiştir. 

Elektrik stimülasyonuna ve asetilkoline yanıt, çoğu segmentte tedaviden bağımsız iken, ancak 

sırasıyla çıkan kolonda ve inen kolonda yüksek günlük sennozit dozu ve dantron tarafından 

maksimum kasılmada bir azalma görülmüştür. Sennozitlerin aktif bir metaboliti olan reine 

duyarlılık, tüm gruplarda benzer gelişmiştir. Bu nedenle, “antranoitlerle kronik tedavi, 

anormal motilite paterni göstermez, ancak yüksek dozların son uygulamasından 48 saat sonra 

farmakolojik aktivite gösterir” sonucuna varılmıştır (Odenthal ve ark., 1993). 

6. Bitkilerin Meyve Kısmı ile İlgili Toksikolojik Bilgiler 

 Hidroksiantrasen türevleri, aksini gösteren spesifik veriler olmadıkça genotoksik ve 

kanserojen olarak kabul edilmelidir. Hidroksiantrasen türevleri içeren aloe-emodin, emodin, 

danthron ve aloe ekstrelerinin gıdalarda kullanımının sağlık üzerindeki ciddi zararlı etkileri 

bulunmaktadır. Gıdalar içinde yer alan hidroksiantrasen türevlerinin günlük alım miktarının, 

insan sağlığı için endişe yaratmayacak şekilde belirlenemeyeceği göz önünde bulundurularak, 

bu tür bitkisel ürünler yasaklanmalıdır (EU, 2021/468). 

 Kronik toksisite 

 Sprague–Dawley sıçanlara (50/her bir grup) 0, 5, 15 veya 25 mg/kg vücut ağırlığı gün 

sinameki ekstresi 104 hafta boyunca içme sularına katılarak verilmiştir (USP florimetrik 

yönteme göre %94.7 sennozitler, ters faz YBSK ve UV yöntemleri ile %35.7 total sennozitler 

ve %5.1 diğer antranoitler) olarak belirlenmiş. Kontrol ve yüksek doz grubu arasında 

neoplastik lezyon insidansında bir artış görülmemiştir. Saflaştırılmış sinameki ekstresine uzun 

süreli maruz kalma ile böbrek, adrenal, karaciğer veya GI sisteminde tümör gelişimi arasında 

herhangi bir ilişki belirlenmemiştir. Sıçanlarda orta derecede müshil etki ile ilişkilendirilen 

yüksek doz, önerilen klinik dozun 20-25 katı olmuştur (Lydén-Sokolowski ve ark., 1993). 

 Sprague–Dawley sıçanlara (çalışma başlangıcında erkekler için vücut ağırlığı 145-218 

g ve dişiler için 120-165 g vücut ağırlığı grup başına 60/cinsiyet) 0, 25, 100 veya 300 mg 

sinameki preparatı/kg canlı ağırlık 104 hafta boyunca uygulanmış. Sinameki meyve 

preparatları, (%1.829 A-D sennozitleri, %1.596 potansiyel rein, %0.111 potansiyel aloe-

emodin, toplam emodinin %0.014'ü ve toplam krisofanolün %0.004'ü potansiyel 

hidroksiantrakinonların toplamı %1.725 içeren) toz halindeki Tinnevelly sinameki 

kapsüllerinden oluşuyordu. Değerlendirmeler klinik kimya, hematoloji, tam histoloji (kontrol 



 
 [Cassia senna ve Cassia angustifolia yaprak kısmının güvenilirliği] 

 

GKGM - Risk Değerlendirme Daire Başkanlığı, 2022 

 
9 

ve yüksek doz grupları; ayrıca düşük ve orta doz: bağırsak yolu, adrenaller, karaciğer, 

böbrekler, beyin ve büyük lezyonlar) ve toksikokinetiği içermiştir. Tedaviyle ilgili birincil 

klinik gözlem, 300 mg/kg/gün'de görülen mukoit dışkıydı. Kontrollerle karşılaştırıldığında, 

300 mg/kg/gün uygulanan hayvanların vücut ağırlıklarında hafif azalma, su tüketiminde artış 

ve serum elektrolitlerinde (potasyum ve klorür artışları) ve idrarda (sodyum, potasyum ve 

klorür) belirgin değişiklikler gözlenmiştir. Elektrolitlerdeki değişiklikler büyük olasılıkla 

sinamekinin müshil etkisine fizyolojik adaptasyonlardır. Otopside tedavi edilen tüm 

gruplardaki hayvanlarda, böbreklerde koyu renk değişikliği görüldü. Tedavi edilen tüm 

gruplardan hayvanların böbreklerinde histolojik değişiklikler görüldü ve bunlar hafif ila orta 

derecede tübüler bazofili ve tübüler pigment birikintilerini içeriyordu. Ek olarak, tedavi edilen 

tüm gruplar için kolon ve çekumda minimal ve hafif hiperplazi belirgindi. Bu histolojik 

değişiklikler, klinik kimya ve idrar parametrelerinin değerlendirilmesinde görülen 

değişikliklerle birlikte incelenmiştir. Bu değişikliklerin, önceki 13 haftalık sinameki/sıçan 

çalışmasında, tersine çevrilebilir olduğu gösterilmiştir. İncelenen organların hiçbirinde 

tedaviye bağlı neoplastik değişiklikler görülmemiştir. Bu verilere dayanarak, Sprague-Dawley 

sıçanlarında 300 mg/kg/gün'e kadar dozlarda 2 yıl boyunca günlük uygulamadan sonra bile 

sinamekinin kanserojen olmadığı sonucuna varılmıştır (Mitchell ve ark., 2006). 

Erkek Wistar sıçanlarından oluşan dokuz gruba (çalışmanın başlangıcında vücut ağırlığı 120-

140 g olan) aşağıdaki tedavi uygulanmıştır:  

grup 1 (N = 10) kontrol;  

grup 2 (N = 20) 15 mg azoksimetan (AOM)/kg va;  

grup 3 (N = 10) sonda ile yaklaşık %50 sennozit B (SE) içeren Cassia angustifolia meyve 

ekstresi’(SE)nden 10 mg/kg va;  

grup 4 (N = 10) 100 mg SE/kg va;  

grup 5 (N = 10) 15 mg AOM/kg va ve 10 mg SE/kg va;  

grup 6 (N = 10) 15 mg AOM/kg va ve 100 mg SE/kg va;  

grup 7 (N = 10) 15 mg AOM/kg va;  

grup 8 (N = 10) 10 mg SE/kg va;  

grup 9 (N = 10) 15 mg AOM/kg va ve 10 mg SE/kg va. 

Yazarlara göre, sonuçlar SE'nin kolonda ACF (anormal kripto odakları)'ye neden 

olmadığını ve herhangi bir dozda tümörü teşvik edici bir etkiye sahip olmadığını, bunun 

laksasyona neden olduğunu ve ishale neden olan bir dozda SE'nin sıçanlarda AOM ile 

oluşturulan kolonik tümör sayısını artırdığını göstermiştir (Mascolo ve ark., 1999). 

Subkronik toksitite 
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Sinamekinin potansiyel toksik etkilerini belirlemek için, C57BL/6N faresinde 5 haftalık 

bir doz aralığı bulma çalışması ve C3B6'da 40 haftalık bir toksikoloji ve karsinojenez 

çalışması yapılmıştır. Çalışma 129F1 Trp53(tm1Brd) N12 haploinsufficient (p53(+/-)) 

faresinde gerçekleştirilmiştir. Beş haftalık çalışmada, C57BL/6N fareleri yemlerine 10.000 

ppm'ye kadar eklenmiş, 5.000 veya 10.000 ppm’e maruz kalan her iki cinste çekum ve 

kolonun epitel hiperplazisi insidansında artış görülmektedir. Bu bağırsak lezyonlarının, ölüme 

neden olacak kadar şiddetli olmadığı düşünülerek, p53(+/-) fare 40 haftalık çalışmasında, 

10.000 ppm'lik yüksek doz seçilmiş, her iki cinste 10.000 ppm'de kolon ve çekum epitel 

hiperplazisi insidansında önemli artışlar görülmüş ve kolon hiperplazisi insidansı dişilerde 

3.000 ppm'de önemli ölçüde artmıştır. Ancak p53(+/-) farede neoplastik bir değişikliğe neden 

olmamıştır (Surh ve ark.., 2013). 

Erkek ve dişi C57BL/6NTac fare grupları (grup başına N = 5/cinsiyet, başlangıçta 6-7 

haftalık) bazal diyette 0, 625, 1250, 2500, 5000 veya 10000 mg sinameki/kg diyet 29 gün 

uygulanmıştır (erkeklerde günde 0, 115, 245, 490, 975 ve 2.075 mg/kg canlı ağırlık ve 

dişilerde 0, 160, 310, 625, 1.190 ve 2.570 mg/kg canlı ağırlık). Kullanılan sinamekinin aktif 

bileşikleri   şu şekildedir: %0.7 (a/a) sennozit A, %1.3 sennozit B, %0.06 sennidin A ve 

%0.03 sennidin B. Tüm fareler, planlanan sonlandırmaya kadar hayatta kalmış, tedaviye bağlı 

hiçbir belirgin klinik semptom bildirilmemiştir. Epitel hiperplazisi, tedavi edilen tüm erkek 

gruplarının çekum ve kolonunda ve günde 625 mg sinameki/kg canlı ağırlık veya daha yüksek 

doz alan dişilerin çekum, kolon ve rektumunda kaydedilmiştir (Surh ve ark., 2013). 

Genotoksisite 

Hidroksiantrasen türevlerinin genotoksisitesi, çok sayıda in vitro ve in vivo çalışmada 

değerlendirilmiştir. Mevcut çalışmalar esas olarak emodin, aloe-emodin, rein ve sennozitler 

ve daha az olarak Aloe vera, Folia Sennae ve Fructus Sennae ekstrelerine odaklanmıştır. 

Dantron ve krizofanol ile ilgili sınırlı sayıda çalışma da mevcuttur (EFSA, 2017). 

Epidemiyolojik veriler hidroksiantrasen türevleri içeren müshillerin kolorektal kanser 

riskini arttırdığını göstermektedir. Mevcut verilere göre, hidroksiantrasenler, emodin, aloe-

emodin ve dantron’un in vitro olarak genotoksik olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, aloe-

emodinin farelerde genotoksik olduğu görülmüştür (EFSA, 2017). 

Sinameki ekstreleri Salmonella typhimurium TA98 suşunda S9 metabolizması 

varlığında ve TA1537 ve TA98 suşlarında S9 metabolizmasının yokluğunda mutajenik etki 

göstermiştir. Ayrıca, Bacillus subtilis yeniden tahlilinde DNA hasarına yol açılmış ve S9'un 

yokluğunda Çin hamsteri yumurtalık (CHO) hücrelerinde kromozomal anormallikleri doza 

bağlı olarak neden olunmuştur (EFSA, 2017). 

Kemirgen kemik iliği mikronükleus testleri, fetal melanoblastlarda fare somatik 

mutasyon testi (Fare Noktası Testi), sıçan kemik iliği kromozomu sapma testleri ve sıçanda in 

vivo/in vitro UDS (Urine Drug test) testini içeren birkaç in vivo genotoksisite çalışması 

mevcuttur. Sonuçlar, test edilen sinameki, sinameki meyve ekstreleri, sennozitler ve 1,8-
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dihidroksiantrakinonların genotoksisitesinin olmadığını göstermiştir. Ancak Panel, tüm bu 

çalışmalarda hedef hücrelerde hiçbir toksisite kanıtının görülmediği ve bu da hedef dokuların 

test bileşiklerine yeterince maruz kalmamış olabileceğini belirmiştir. Bu varsayım, sıçanlarda 

aloe-emodinin düşük absorpsiyonunu ve bir dizi in vitro ve in vivo tahlilde önemli bir 

genotoksik aktiviteye sahip olmayan bir antranoit olan reine hızlı bir metabolizmayı gösteren 

bir in vivo çalışmanın sonuçlarıyla doğrulanmıştır (EFSA, 2017) 

 Sennozitler 

 Heidemann ve ark. (1993), sennozitleri (%75.0–82.2 sennozit A + B ve %3.7–4.3 

sennozit C  + D) sitotoksik düzeye kadar denemişler, hem S9 metabolizmasının yokluğunda 

hem de varlığında CHO hücrelerinde, bakteriyel ters mutasyon testinde (Ames testi) ve 

memeli hücresi TK+/- mutasyon testinde sennozitlerin gen mutasyonunu neden olmadığını 

göstermişlerdir (EFSA, 2017). 

 Sinameki ekstreleri 

 Morimoto ve ark. (1982), sinameki (Cassia angustifolia Vahl) su veya metanol 

ekstrelerini, bir bakteriyel ters mutasyon testinde (Ames testi) genotoksisiteleri açısından 

değerlendirmiştir. Sinameki metanol ekstresinin Bacillus subtilis [rec-assay (DNA repair 

test)] DNA hasarına neden olduğunu ve S9 metabolizması varlığında Salmonella 

typhimuriumTA98 suşunda mutajenik etkili olduğu belirlenmiştir (EFSA, 2017). 

 Genel olarak kabul görenin vivo fare mikronükleus testi (MNT) ile sinameki meyve 

ekstresinin genotoksik aktivitesi araştırılmış, genotoksisite belirlenmemiştir. Diğer negatif 

sonuçlu in vivo genotoksisite çalışmaları ile birlikte antranoitlerin, şu ana kadar kullananlarda 

da genotoksik risk gösteren hiçbir belirti olmadığı sonucuna varılabilir (Mengs ve ark., 1999). 

 Rein 

 Heidemann ve ark. (1993)’nın elde ettiği sonuçlar reinin S9 metabolizmasının varlığı 

ve yokluğunda Çin Hamster Over (CHO) hücreleri, bakteriyel ters mutasyon testi (Ames testi) 

ve fare lenfoma L5178Y hücrelerinin kullanıldığı memeli hücresi TK+/- mutasyon memeli 

hücresi testi) hiçbirinde genotoksik etkili olmadığını göstermiştir (EFSA, 2017). 

  Chen ve ark. (2010) ilk çalışmalarında, emodin, aloe-emodin ve reinin, SCC-4 insan 

dil kanseri hücrelerinde hücre döngüsü durması ve apoptoz dâhil sitotoksik etkilere neden 

olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada incelenen tüm bileşiklerin SCC-4 hücrelerinde DNA 

hasarına indüklediği yol açtığı ve bu etkilerin doza bağımlı olduğu, ancak emodinin aloe-

emodin veya reinden daha güçlü olduğu belirlenmiştir. 

 Antikanser Etkileri İle İlgili Araştırmalar  

 Rein 

 Rein, 6.25 mg/mL konsantrasyonda insan kolon kanseri (COLO 320 DM) hücrelerine 

karşı sitotoksik etki göstermiş ve apoptozu uyarmıştır (Duraipandiyan ve ark., 2012). 
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 Rein birikimi, MC (melanosiskoli) oluşumu dâhil olmak üzere kolonik toksisitelere 

katkıda bulunabilecek hücre apoptozunu ve otofajiye neden olabilir. Hücre kültürü deneyleri, 

rein tarafından neden olunan apoptoz ve otofajinin, ravent antrakinonlarının kronik 

toksisitesinin olası mekanizması olduğunu düşündürmüştür (Cheng ve ark., 2020). 

 Rein potansiyel bir kanser tedavi bileşiğidir. Rein, kanser hücrelerinin çoğalmasını ve 

apoptozu, yayılma ve göçünü, özellikle rein tarafından neden olunan içsel ve dışsal apoptoz 

yolaklarını düzenleyerek birçok kanser hücresini kontrol edebilir. NF-κB yolunda iyi bir 

inhibitör, Ras/Raf/MEK (MAPK)/ERK ve PTEN/PI3K/AKT/mTOR yolları, ERK, PI3K ve 

AKT, kanserde sıklıkla düzensiz olan, kanser hücrelerinin aktivasyonu, çoğalması, yayılma ve 

göçü ile ilgili birçok kanserin gelişimini kontrol eder (Wu ve ark., 2017). 

 Rein, STAT3 yolunu inhibe ederek NSCLC' (non-small-cell lung cancer) ye karşı 

güçlü etkinlik göstermiştir. Rein'in NSCLC tedavisi için yeni bir antitümör olarak kullanım 

için umut verici bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir (Yang ve ark., 2019). 

 Reinin insanlarda asil glikuronite metabolize olur, açilglikuronit kimyasal olarak 

reaktif ve sitotoksiktir. Laboratuvar hayvanları ve insanlar arasında rein metabolik 

aktivasyonunda önemli tür farklılıkları vardır. Rein içeren ürünlerin neden olduğu toksisite 

mekanizması açilglikuronitinin mekanizmasından kaynaklanıyor olabilir (Yuan ve ark., 

2016). 

 Kolorektal kanser (CRC), dünya çapında en yaygın dördüncü kanser ve kansere bağlı 

ölümlerin ikinci en yaygın nedenidir. Rein, çeşitli kanserlerde güçlü antikanser aktivitesi 

sergileyen doğal bir antrakinondur. Bu çalışmada, rein'in doğrudan mTOR'a bağlanarak ve 

mTOR sinyal yolunu inhibe ederek CRC hücrelerinin büyümesini, göçünü ve yayılımını 

önemli ölçüde inhibe ettiğini gösterdik. Rein, ubikuitin-proteazom yolu yoluyla mTOR 

bozunmasını destekler. Ek olarak, rein, belirgin bir toksisite olmaksızın bir ksenograft fare 

modelinde tümör büyümesini önemli ölçüde bastırdı. Sonuçlar, rein'in, CRC'nin önlenmesi ve 

tedavisi için yararlı olabilecek umut verici bir antikanser madde olduğunu göstermektedir 

(Zhang ve ark., 2021). 

 

7. Bitkinin Yaprak Kısmının Gıda Olarak Kullanımı Hakkında Diğer Ülkelerdeki 

Durumu 

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından 2012 yılında yayımlanan “Gıda 

veya takviye edici gıdalarda kullanıldığında insan sağlığı endişesi doğurması muhtemel 

maddeleri doğal olarak içerdiği bildirilen bitkiler kompendiyumu” başlıklı bilimsel veri 

tabanında, Avrupa Birliği ülkelerinde gıda uygulamalarında kullanılan bitkilerle ilgili bilgiler 

derlenmiştir. Söz konusu veri tabanında yer alan listede, Cassia acutifolia ve C. angustifolia 

bitkisi yer almamaktadır (EFSA, 2016). 
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 Avrupa Çay ve Bitkisel İnfüzyon Birliği (THIE) tarafından yayımlanan “Gıda Olarak 

Kabul Edilen Bitki Envanter Listesi”nde, C. acutifolia ve C. angustifolia bitkisi yer 

almamaktadır (THIE, 2020). 

C. acutifolia yaprak kısmının gıda olarak kullanımı hakkında diğer ülkelerdeki durumu 

Tablo 1’de verilmiştir. Gıda olarak kullanım konusunda bilgi veren bitki listelerinin 

bulunduğu ülkelere bakıldığında, yaprak kısmının 2 ülkede pozitif, 5 ülkede koşullu pozitif, 7 

ülkede negatif olduğu ve 9 ülkenin listesinde yer almadığı görülmektedir. Ayrıca 

değerlendirmeye alınan ülkelerin 2’sinde ise bitkilerin gıda olarak kullanımı hakkında bilgi 

veren herhangi bir liste bulunmamakta olup sadece tıbbi amaçlı kullanım hakkında bilgi veren 

listeler yayımlanmıştır. Bu listelerin ikisinde de C. acutifolia bitkisi yer almaktadır.  

C. angustifolia yaprak kısmının gıda olarak kullanımı hakkında diğer ülkelerdeki 

durumu Tablo 2’de verilmiştir. Gıda olarak kullanım konusunda bilgi veren bitki listelerinin 

bulunduğu ülkelere bakıldığında, yaprak kısmının 2 ülkede pozitif, 4 ülkede koşullu pozitif, 7 

ülkede negatif olduğu ve 10 ülkenin listesinde yer almadığı görülmektedir. Ayrıca 

değerlendirmeye alınan ülkelerin 2’sinde ise bitkilerin gıda olarak kullanımı hakkında bilgi 

veren herhangi bir liste bulunmamakta olup sadece tıbbi amaçlı kullanım hakkında bilgi veren 

listeler yayımlanmıştır. Bu listelerin birinde C. angustifolia bitkisi yer almaktadır.  



 

 

T.C. 

TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 
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Tablo 1. Cassia acutifolia yaprak kısmının gıda olarak kullanımı hakkında diğer ülkelerdeki durumu 
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N YA YA YA P YA N 

M (Mevzuat): Mevzuat olarak yayımlanmıştır. 

Mt (Mevzuat-tıbbi kullanım): Mevzuat olarak yayımlanmıştır, ancak sadece bitkilerin 

tıbbi amaçlı kullanımı hakkında bilgi vermektedir. 

T (Tavsiye): Tavsiye/kılavuz niteliğinde yayımlanmıştır.  

Tt (Tavsiye-tıbbi kullanım): Tavsiye/kılavuz niteliğinde yayımlanmıştır, ancak 

sadece bitkilerin tıbbi amaçlı kullanımı hakkında bilgi vermektedir. 

M/T (Mevzuat/Tavsiye): İtalya’da, pozitif ve negatif olarak iki ayrı liste 

yayımlanmıştır. Pozitif liste mevzuat, negatif liste ise tavsiye/kılavuz niteliğindedir. 

 N: Negatif 

P: Pozitif 

P*: Koşullu pozitif 

LY (Liste Yok): Bitkilerin gıda olarak kullanımı hakkında bilgi veren bir liste 

bulunmamaktadır. 

YA (Yer Almıyor): Bitkilerin gıda olarak kullanımı hakkında bilgi veren 

listede yer almamaktadır. 

NOT: Ülke adlarının yanında bulunan rakamlar ile ifade edilen açıklamalar, 

sayfa 16’dan itibaren verilmiştir.  
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Tablo 2. Cassia angustifolia yaprak kısmının gıda olarak kullanımı hakkında diğer ülkelerdeki durumu 
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M (Mevzuat): Mevzuat olarak yayımlanmıştır. 

Mt (Mevzuat-tıbbi kullanım): Mevzuat olarak yayımlanmıştır, ancak sadece bitkilerin 

tıbbi amaçlı kullanımı hakkında bilgi vermektedir. 

T (Tavsiye): Tavsiye/kılavuz niteliğinde yayımlanmıştır.  

Tt (Tavsiye-tıbbi kullanım): Tavsiye/kılavuz niteliğinde yayımlanmıştır, ancak 
sadece bitkilerin tıbbi amaçlı kullanımı hakkında bilgi vermektedir. 

M/T (Mevzuat/Tavsiye): İtalya’da, pozitif ve negatif olarak iki ayrı liste 

yayımlanmıştır. Pozitif liste mevzuat, negatif liste ise tavsiye/kılavuz niteliğindedir. 

 N: Negatif 

P: Pozitif 

P*: Koşullu pozitif 

LY (Liste Yok): Bitkilerin gıda olarak kullanımı hakkında bilgi veren bir liste 

bulunmamaktadır. 
YA (Yer Almıyor): Bitkilerin gıda olarak kullanımı hakkında bilgi veren 

listede yer almamaktadır. 

NOT: Ülke adlarının yanında bulunan rakamlar ile ifade edilen açıklamalar, 

sayfa 16’dan itibaren verilmiştir.  
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 1 Almanya Tüketicinin Korunması ve Gıda Güvenliği Federal Ofisi tarafından “Yetkili 

Federal Hükümet ve Federal Eyalet Otoritelerinin Maddeler Listesi: ‘Bitkiler ve Bitki 

Kısımları’ Kategorisi” başlıklı bir doküman yayımlanmıştır. Bu doküman, bitkilerin ve bitki 

kısımlarının gıda veya gıda bileşeni olarak kullanımı açısından sınıflandırılması ve 

değerlendirilmesinde kılavuz olarak kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Söz konusu dokümanda 

yer alan bitki listesinde C. senna L. (Sin.: C. acutifolia DEL., Senna acutifolia LINK) ile 

Cassia angustifolia VAHL. (Sin.: Cassia lanceolata WIGHT et ARN., Senna alexandrina 

MILL., Senna angustifolia BATKA) yaprak ve meyve kısmı "tıbbi ürün" sınıfına dâhil 

edilmiş olup aynı zamanda Liste-A (Gıdada kullanımı tavsiye edilmeyen maddeler) grubunda 

yer almaktadır. Bitkide bulunan antranoitler kritik bileşen olduğu bildirilmiştir. Ayrıca 

elektrolit kaybına (özellikle potasyum), kas zayıflığı ve kardiyak disfonksiyon, albüminüri, 

hematüri, psödomelanoz koli, felçten kaynaklanan kolonik eylemsizliğin şiddetlenmesi 

(müshil bağımlılığı gelişimi), potasyum kaybına bağlı bağırsak kaslarında azalma, 

kontrendikasyonlar ve bildirilen etkileşimler, rahim kaslarının uyarılması nedeniyle bağırsak 

sinirlerinde hasar, hamile kadınlarda düşük riskine neden olabileceği bildirilmektedir (BVL, 

2016). 

 2 Avusturya Federal Çalışma, Sosyal İşler, Sağlık ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı 

tarafından yayımlanan doküman, bitkilerin ve bitki kısımlarının gıda veya gıda bileşeni olarak 

kullanımı açısından sınıflandırılması ve değerlendirilmesinde kılavuz olarak kullanılmak 

üzere hazırlanmıştır. Söz konusu dökümanda gıdalara yönelik olarak "Pozitif Liste" ve 

"Negatif Liste" olmak üzere iki ayrı bitki listesi bulunmaktadır. Ayrıca "Çay ve Çay Benzeri 

Ürünler" ile ilgili başka bir döküman daha bulunmakta olup "Çay ve benzeri ürünlerde 

kullanımı uygun olan Ek-1 Listesi" ile "Çay ve benzeri ürünlerde kullanımı uygun olmayan 

Ek-2 Listesi" yer almaktadır. C. senna L. (Sin.: C. acutifolia Delile, C. angustifolia Vahl) 

bitkisi "Çay ve benzeri ürünlerde kullanımı uygun olmayan Ek-2 Listesi"nde yer almakta olup 

kullanılan kısmının yaprak ve meyve olduğu belirtilmektedir. Bitkide bulunan antrasen 

türevlerinin kritik bileşik olduğu bildirilmiştir (BMASGK, 2019).   

 3 Belçika’da 1997 yılında “Bitki ve Bitkisel Preparatlardan Oluşan veya Bunları 

İçeren Gıdaların Üretimi ve Ticaretine İlişkin Kraliyet Kararnamesi” yayımlanmıştır. En son 

2017 yılında güncellenmiş olan bu Kararnamede, üç ayrı bitki listesi bulunmaktadır: Gıda 

Olarak veya Gıdalarda Kullanılamayan Tehlikeli Bitkiler Listesi (Liste 1), Yenilebilir 

Mantarlar Listesi (Liste 2) ve Bildirimi Zorunlu Olan Dozu Belirlenmiş Bitkiler Listesi (Liste 

3). Liste 3, takviye edici gıdalarda kullanılabilen bitkileri içermektedir. C. senna bitkisi Liste-

3'de "Senna alexandrina Mill." şeklinde yer almakta olup bitkinin sinonim isimleri olarak "C. 

acutifolia Delile, C. alexandrina (Garsault) Thell., Cassia angustifolia M.Vahl, C. senna L., 

S. acutifolia (Delile) Batka, Senna alexandrina Garsault, Senna angustifolia (Vahl) Batka." 

belirtilmiştir. Söz konusu listede, bitkinin kullanımına izin verilen kısmının yaprak ve meyve 

olduğu belirtilmiştir. Yapılan düzenlemeye göre: “Bitkinin günlük porsiyon miktarının 

toplam antranoitlerin (sennozid B) 18 mg'dan fazla alınmaması gerektiği", “Hamileler, 

emzirenler ve 12 yaş altı çocuklar için tavsiye edilmez.” ve "Uzun süreli kullanımına karşı 
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bir açıklama içermelidir."  uyarılarının tüketiciye bildirilmesi gerekmektedir (SPSCAE, 

2017).  

4 Bulgaristan Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan “Takviye Edici Gıdalara 

İlişkin 47/2004 Sayılı Yönetmelik”in Ek 4’ünde “Takviye Edici Gıdalarda Kullanımına İzin 

Verilmeyen Bitkiler ve Bitki Kısımları” listesi bulunmaktadır. Söz konusu listede C. acutifolia 

ve C. angustifolia bitkisi yer almamaktadır (MHB, 2004). 

5 Çekya Resmi Gazetesi’nde yayımlanan “Takviye Edici Gıdalar İçin Gereklilikler ve 

Gıda Maddelerine Besin Öğelerinin İlave Edilmesine İlişkin 58/2018 Sayılı Tüzük” 

kapsamında bitkilerle ilgili iki liste bulunmaktadır. Tüzüğün “Takviye Edici Gıdalarda 

Kullanılan Diğer Bazı Maddelerin Kullanım Şartları” başlıklı Ek-1’inde bulunan 1 nolu 

listede bazı bitkilerin kullanım şartları belirlenmiştir. Aynı Tüzüğün “Gıda Üretiminde 

Kullanımı Yasak Olan Diğer Maddeler” başlıklı Ek-2’sinde yer alan Tablo 1’de ise “Gıda 

Üretiminde Kullanımı Yasak Olan Bitkiler” listesi bulunmaktadır. Söz konusu Tüzükte C. 

acutifolia ve C. angustifolia bitkisi yer almamaktadır (CR, 2018).  

 6 Danimarka Teknik Üniversitesi Ulusal Gıda Enstitüsü tarafından yayımlanan ve 

Danimarka Veteriner ve Gıda İdaresi tarafından referans olarak kullanılmakta olan “Bitki 

Listesi: Takviye Edici Gıdalarda ve Bitkisel Çaylarda Kullanılan Bitkiler, Mantarlar ve 

Bunların Kısımlarının Değerlendirilmesi” başlıklı dokümanda, gıdalarda kısıtlı olarak 

kullanılabilen veya kullanımı uygun görülmeyen bitkilere yer verilmiştir. İlk olarak 1998 

yılında yayımlanan söz konusu dokümana 2011 yılında yayımlanan bir liste ile ilaveler ve 

güncellemeler yapılmıştır. Yayımlanan ilk listede C. acutifolia Delile (C. senna L.) veya 

Cassia angustifolia Vahl bitkisinin yaprak ve meyve kısmı yer almakta olup değerlendirmeye 

alınan günlük maksimum doz miktarının 50 mg düzeyinde olduğu belirtilmiştir. Ayrıca "ürün 

bileşiminde antrakinon içeren birkaç bitki (Cassia acutifolia ve C. angustifolia; Rhamnus 

cathartica; Rhamnus frangula; Rhamnus purshiana; Rheum officinale ve Rheum palmatum)  

aynı ürüne dahil edildiğinde, her bitki için maksimum günlük doz yüzdesi orantılı olarak 

azaltılmalıdır. Bu nedenle, bitki parçalarından biri günlük maksimum dozun yarısı ile 

kullanılırsa, diğerlerinden biri de maksimum günlük dozun yarısından fazlası ile 

kullanılabilir." bilgisine yer verilmiştir (DTU, 1998, 2011).  

7 Estonya Devlet İlaç Ajansı (Ravimiamet) tarafından “Tedavi Edici Özellikleri 

Tanımlanmış Olan Tıbbi Bitkiler Listesi” yayımlanmıştır. Söz konusu listede C. acutifolia 

bitkisi yer almakta olup C. angustifolia bitkisine yer verilmemiştir (Ravimiamet, 2018).  

8 Finlandiya İlaç Ajansı tarafından “Tıbbi Kullanımı Olan Bitkiler Listesi” 

yayımlanmıştır. Söz konusu listede C. acutifolia ve Cassia sp. şeklinde iki kayıt yer 

almaktadır dır (FIMEA, 2019). 

 9 Fransa’da 2014 yılında yayımlanan “Takviye Edici Gıdalarda Kullanımına İzin 

Verilen Mantarlar Dışındaki Bitkiler Listesinin ve Kullanım Koşullarının Belirlenmesi 

Hakkında 24 Haziran 2014 Tarihli Karar”ın ekinde “Takviye Edici Gıdalarda Kullanımına 
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İzin Verilen Bitkiler Listesi (Ek 1)” bulunmaktadır. En son Temmuz 2020'de  güncellenen bu 

düzenleme, Fransa Dış Ticaret, El Sanatları, Tüketim, Sosyal ve Dayanışma Ekonomi 

Bakanlığı tarafından yürütülmektedir (Legifrance, 2020). Diğer taraftan, Fransa Sosyal İşler 

ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Halk Sağlığı Tüzüğü”nün D4211-11 nolu 

maddesinde, “Eczacılar dışındaki kişiler tarafından satılabilen tıbbi bitkiler veya bitki 

kısımları listesi” de bulunmaktadır (Legifrance, 2008). Söz konusu listelerde "Senna 

alexandrina Mill." şeklinde “Takviye Edici Gıdalarda Kullanımına İzin Verilen Bitkiler 

Listesi (Ek 1)” bulunmaktadır. Bitkinin kullanılan kısmının meyve ve yaprak olduğu 

belirtilmiştir. Ayrıca yapılan düzenlemeye göre: “Hamileler, emzirenler ve 12 yaş altı 

çocuklar için tavsiye edilmez.” ve "Uzun süreli kullanımına karşı bir açıklama 

içermelidir." uyarılarının tüketiciye bildirilmesi gerekmektedir (Legifrance, 2019).  

 10 Hırvatistan Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan “Takviye Edici Gıdalara 

İlişkin Yönetmeliğin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik”in Ek 3’ünde takviye edici 

gıdalarda kullanılmak üzere “İzin Verilen Bitkiler ve Mantarlar Listesi” bulunmaktadır. Liste 

kapsamında yer alan bitkilerin bazıları için kısıtlamalar ve kullanım koşulları da bildirilmiştir. 

Söz konusu listede C. acutifolia (C. senna) yer almakta olup bitkinin kullanılan kısmı ile ilgili 

bilgiye yer verilmemiştir. Söz konusu bitki ile ilgili: "Ana bileşenlerin karışımında izin 

verilen maksimum %30 m/m (günlük dozda 20 mg'a kadar toplam hidroantrasen bileşikleri).", 

"2 haftadan fazla kullanılması tavsiye edilmez.", "İlaç kullanan kişiler, kullanmadan önce 

doktora danışmalıdır." ve "Bağırsak tıkanıklığı durumunda meyan kökü ile alınması tavsiye 

edilmez, stenoz, atoni, apandisit, ülseratif kolit, Crohn hastalığı, nedeni bilinmeyen karın 

ağrısı, sindirim bozukluğu olan kişiler, hamileler ve emzirenler tarafından 

kullanılmamalıdır." uyarılarının tüketiciye bildirilmesi gerekmektedir. C. angustifolia 

bitkisine ise yer verilmemiştir (MZ, 2013).   

11 Hollanda’da Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan “Bitkisel 

Maddelere İlişkin Kararname”de bitkisel ürünlerle ilgili düzenlemelere yer verilmiştir. 

Kararnamenin Ek 1’inde listelenen bitkiler için pirolizidin alkaloitlerinin limiti 1 mg/kg 

olarak belirlenmiş ve aristolohik asit ve yohimbin alkaloitinin kullanımı yasaklanmıştır. Aynı 

Kararnamenin Ek 2’sinde ise gıdalarda kullanımına izin verilmeyen bitkiler ve mantarlar 

belirlenmiştir. Söz konusu Kararnamede C. acutifolia ve C. angustifolia bitkisine yer 

verilmemiştir (VWS, 2001). 

12 İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu tarafından “Bitkisel Bileşenler 

ve Bildirilen Kullanım Şekilleri” başlıklı bir liste yayımlanmıştır. Söz konusu listelerde 

"Senna alexandrina Mill." şeklinde yer almakta olup bitkinin tıbbi ve kozmetik amaçlı 

kullanımının bulunduğu ancak gıda ve aromaterapi kullanımının bulunmadığı 

belirtilmektedir. Bitkinin tıbbi olarak kullanılan kısmının yaprak ve meyve olduğu 

belirtilmiştir (MHRA, 2005).  
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 13 İrlanda Sağlık Ürünleri Düzenleyici Otoritesi (HPRA) tarafından “Geleneksel 

Bitkisel Tıbbi Ürün Olarak Kabul Edilebilen Tıbbi Bitkiler Listesi” yayımlanmıştır. Listede 

yer alan dipnotta, listede yer alan bitkilerden bazılarının, uygun dozlarda takviye edici gıda 

bileşenleri olarak da kabul edilebileceği belirtilmiştir. Ayrıca, HPRA’nın resmi internet 

sitesinde yayımlanan açıklamalarda da tıbbi beyan taşımayan, ilaç tanımını karşılamayan ve 

ilgili gıda mevzuatına uygun olan bitkisel ürünlerin gıda veya takviye edici gıda olarak 

sınıflandırılabileceği ve bu konudaki düzenlemelerin İrlanda Gıda Güvenliği Otoritesi 

tarafından yapıldığı ifade edilmiştir. Söz konusu listede C. angustifolia M. VAHL. (Sin.: C. 

senna L., C. acutifolia Delile) şeklinde yer almaktadır. Bitkinin antrakinon glikozitler 

(laksatif) içerdiği belirtilmiştir (HPRA, 2011, 2015).  

14 İsveç Ulusal Gıda Ajansı tarafından yayımlanan bir doküman bitkilerle ilgili 

değerlendirmede; Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından 2016 yılında 

yayımlanan “Gıda veya takviye edici gıdalarda kullanıldığında insan sağlığı endişesi 

doğurması muhtemel maddeleri doğal olarak içerdiği bildirilen bitkiler kompendiyumu” 

başlıklı bilimsel veri tabanın kullanılmasına yönlendirmektedir. Söz konusu veri tabanında 

yer alan listede, C. acutifolia ve C. angustifolia bitkisi yer almamaktadır (NFA, 2020).     

15 İsviçre Gıda Güvenliği ve Veteriner Federal Ofisi ile İsviçre Federal İçişleri 

Bakanlığı (EDI) tarafından ortaklaşa yayımlanan “Bitki Kökenli Gıdalar Yönetmelik”in 

ekinde iki ayrı bitki listesi yer almaktadır. Söz konusu Yönetmelikte 2020 yılında yapılan 

değişiklikle bu listeler şu şekilde düzenlenmiştir: “Gıdalarda kullanımına izin verilmeyen 

bitki ve bitki kısımları listesi” ve “Sadece belirli gereksinimler altında piyasaya sürülebilecek 

yenilebilir mantarlar listesi”. C. acutifolia bitkisi "C. senna L." şeklinde “Gıdalarda 

kullanımına izin verilmeyen bitki ve bitki kısımları listesi”nde yer almakta olup kullanılan 

kısmın meyve ve yaprak olduğu belirtilmiştir (BLV, 2020). 

 16 İtalya’da 2018 yılında yayımlanan “Bitkiler ve Bitkisel Preparatların Takviye Edici 

Gıdalarda Kullanımına İlişkin Koşullar Hakkında Sağlık Bakanlığı Kararı”nın ekinde “İzin 

Verilen Bitkiler ve Bitkisel Preparatlar Listesi (Ek 1)” bulunmaktadır. Söz konusu listede 

"Senna alexandrina Mill." şeklinde yer almakta olup bitkinin sinonim isimleri olarak "C. 

acutifolia Delile, C. alexandrina (Garsault) Thell., Cassia angustifolia M.Vahl, C. senna L., 

S. acutifolia (Delile) Batka, Senna alexandrina Garsault, Senna angustifolia (Vahl) Batka." 

belirtilmiştir. Bitkinin kullanılan kısmı olarak meyve ve yaprak olduğu belirtilmiştir (MDS, 

2018). 

17 İzlanda İlaç Kurumu tarafından yayımlanan “Tıbbi Ürünler Mevzuatına Göre 

Kurum Tarafından Gözden Geçirilen Bitkiler ve Diğer Organizmalar” başlıklı dokümanda, 

bitkisel bileşenlerin yer aldığı bir liste oluşturulmuştur. Bu listede yer alan bitkiler, “ilaç 

olarak kabul edilmeyen bileşenler (A)” ve “ilaç sınıfına giren bileşenler (B)” şeklinde 

sınıflandırılmıştır. Söz konusu listede "Cassia angustifolia" ve "Cassia sp." şeklinde yer 
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almakta olup "ilaç sınıfına giren bileşenler (B)” grubunda sınıflandırılmıştır. Bitkinin 

kullanılan kısmı hakkında bilgi verilmemiştir (LÍ, 2013).  

18 Letonya’nın Avrupa Komisyonuna sunduğu 2018/421/LV numaralı taslak  

dökümanda “Gıdalarda kullanımı yasaklanmış veya kısıtlanmış bitkiler, bitki kısımları ve 

diğer maddelere ilişkin yönetmelik”in ekinde bitki listeleri yer almaktadır. Söz konusu 

Yönetmelikte “gıdalarda kullanılması yasak bitki ve bitki kısımları (Ek-1)" ile ilgili liste 

oluşturulmuştur. Söz konusu listede C. acutifolia ve C. angustifolia bitkisi yer almamaktadır 

(MR 2018). 

 19 Litvanya Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan "Litvanya Hijyen 

Standardı"nda Takviye Edici Gıdalarda Kullanımı Yasak Olan Bitkiler Listesi yer almaktadır. 

Söz konusu listede "Senna alexandrina Mill." şeklinde yer almakta olup bitkinin kullanılan 

kısmının yaprak olduğu belirtilmiştir (SAM, 2016). 

20 Macaristan Ulusal Gıda ve Beslenme Bilimleri Enstitüsü tarafından “OGYÉI 

Bilimsel Danışma Kurulunca Gıdalarda ve Takviye Edici Gıdalarda Kullanılması Tavsiye 

Edilmeyen Bitkiler” listesi yayımlanmıştır. Söz konusu listede Cassia sp. (C. angustifolia, C. 

acutifolia, C. tora ve C. fistula hariç) şeklinde bütün bitki yer almaktadır (OGYÉI, 2018).  

21 Norveç İlaç Kurumu tarafından yayımlanan “Tıbbi Ürünlerin Sınıflandırılması 

Hakkında 1565/1999 Sayılı Tüzük (İlaç Listesi, İstisna Listesi ve Bitki Listesi)” kapsamında 

bir bitki listesi yer almaktadır. İlk olarak 1999 yılında yayımlanan Tüzük, en son 2017 yılında 

güncellenmiştir. Tüzükteki listede bulunan bitkiler, “tıbbi amaç dışında kullanılanlar (H)”, 

“tıbbi amaçlı olarak kullanılanlar (L)” ve “sadece reçeteli ilaç olarak kullanılanlar (LR)” 

şeklinde sınıflandırılmıştır. Yapılan sınıflandırma, taze veya kurutulmuş bitkinin tamamı ve 

belirli kısımları için ve ayrıca bunların sulu ekstreleri için geçerlidir. Söz konusu listede, C. 

angustifolia bitkisi yer almakta olup “tıbbi amaçlı olarak kullanılanlar (L)” şeklinde 

sınıflandırılmıştır (SLV, 1999; AESGP, 2012). 

22 Polonya Bitki Komitesi tarafından “Takviye Edici Gıdalarda Kullanılabilecek 

Bitkisel Materyal Listesi” yayımlanmıştır. Söz konusu listede C. acutifolia ve C. angustifolia 

bitkisi yer almamaktadır (PKZ, 2013).   

23 Romanya’nın Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından 

yayımlanmış olan “Dozu Belirlenmiş Takviye Edici Gıdalarda Kullanılan İşlenmiş veya 

Kısmen İşlenmiş Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin İşlenmesi ve Pazarlanması Hakkında 244/2005 

Sayılı Yönetmelik”in ekinde üç ayrı bitki listesi yer almaktadır. Söz konusu Yönetmelikte 

2014 yılında yapılan değişiklikle bu listeler şu şekilde düzenlenmiştir: Liste 1 – Bitki kısımları 

veya türevleri insan tüketimi için tehlikeli olan bitki cinsleri ve türleri (Liste 1.A – Bitki 

kısımları veya türevleri insan tüketimi için tehlikeli olan bitki cinsleri; Liste 1.B - Bitki 

kısımları veya türevleri insan tüketimi için tehlikeli olan bitki türleri); Liste 2 – Takviye edici 

gıdalarda kullanımına izin verilen yenilebilir kültür mantarı ve yabani mantar türleri (Liste 

2.A – Yenilebilir kültür mantarı türleri; Liste 2.B – Biyolojik çeşitliliği düzenleyen kurallara 
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uyulması kaydıyla hasat edilebilen ve satılabilen yabani mantar türleri); Liste 3 – Takviye 

edici gıdalarda kullanımına izin verilen bitki türleri. Söz konusu listede Senna alexandrina 

Mill.(= C. acutifolia Delile = C. senna L.) şeklinde Liste-3'de yer almakta olup kullanılan 

kısmı hakkında herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir (MADR ve MS, 2014).  

24 Rusya Federasyonu Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan “Sağlıkla İlgili 

Kuralların Kabulü Hakkında Karar” kapsamında bitkilere ilişkin düzenlemeler de 

yapılmıştır. Bu Kararın “Biyolojik Aktif Maddeler ve Biyolojik Aktif Gıda Katkı Maddelerinin 

Üretiminde Kullanılması Durumunda İnsan Sağlığını Olumsuz Etkileyebilecek Kaynaklardan 

Elde Edilen Gıda Bileşenleri ve Ürünler” başlıklı Ek 5b’sinde bitkiler yer almaktadır. Söz 

konusu ekte C. acutifolia ve C. angustifolia bitkisi yer almamaktadır (MHRF, 2011). 

25 Slovenya Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tıbbi Bitkilerin Sınıflandırılması 

Hakkında Kurallar” mevzuatının ekinde tıbbi bitkiler listesi yayımlanmıştır. Bu listede yer 

alan bitkiler “gıda olarak kullanılabilen bitkiler (H)”, “reçetesiz tıbbi ürün (Z)”, “sadece 

reçeteli ilaç (ZR)” ve “kullanımı yasak (ND)” şeklinde sınıflandırılmıştır. Söz konusu listede 

Cassia spp. şeklinde yer almakta olup  “reçetesiz tıbbi ürün (Z)” grubunda yer almaktadır. 

Bitkinin kullanılan kısmı hakkında herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir (MZRS, 2019).   
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yapılan literatür taramasından elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda, 

Cassia senna ve Cassia angustifolia bitkilerinin yaprak kısmının laksatif etkisi nedeniyle 

gıdalarda belirli süre ve belirli miktar kullanılabileceği ayrıca bunları içeren ürünlerde 

hamileler, emzirenler ve çocuklar için etikette uyarıcı ifadeye yer verilmesi gerektiği tespit 

edilmiştir. 

Diğer taraftan, Cassia senna'nın diğer ülkelerde kullanım durumuna bakıldığında, 

bitkinin yaprak kısmının 2 ülkede pozitif, 5 ülkede koşullu pozitif, 7 ülkede negatif olduğu ve 

9 ülkenin listesinde yer almadığı görülmektedir. Ayrıca değerlendirmeye alınan ülkelerin 

2’sinde ise bitkilerin gıda olarak kullanımı hakkında bilgi veren herhangi bir liste 

bulunmamakta olup sadece tıbbi amaçlı kullanım hakkında bilgi veren listeler yayımlanmıştır. 

Bu listelerin ikisinde de C. senna bitkisi yer almaktadır.  

C. angustifolia'nın diğer ülkelerde kullanım durumuna bakıldığında, bitkinin yaprak 

kısmının 2 ülkede pozitif, 4 ülkede koşullu pozitif, 7 ülkede negatif olduğu ve 10 ülkenin 

listesinde yer almadığı görülmektedir. Ayrıca değerlendirmeye alınan ülkelerin 2’sinde ise 

bitkilerin gıda olarak kullanımı hakkında bilgi veren herhangi bir liste bulunmamakta olup 

sadece tıbbi amaçlı kullanım hakkında bilgi veren listeler yayımlanmıştır. Bu listelerin birinde 

C. angustifolia bitkisi yer almaktadır.  

Yukarıda açıklanan nedenlerle, Cassia senna (Sin.: Cassia acutifolia) ve Cassia 

angustifolia bitkisinin yaprak kısımlarının aşağıda belirtilen uyarılar ile pozitif (P) olarak 

Bitki Listesindeki durumunun güncellenmesi kararı alınmıştır. 

 Cassia senna (Sin.: Cassia acutifolia) ve Cassia angustifolia bitkisinin yaprak 

kısımları hazır ambalajlı hale getirilerek tüketiciye sunulmalıdır. 

 Cassia senna (Sin.: Cassia acutifolia) ve Cassia angustifolia yapraklarının tek başına 

kullanıldığı ürünlerde,  

Bitki yapraklarının günlük alım miktarında, toplam antranoitler (sennozit B cinsinden 

hesaplanmalı) 18 mg'dan fazla olmayacak şekilde tüketilecek günlük miktar belirlenmeli ve 

günlük tüketim miktarı etiket üzerinde belirtilmelidir.’ 

 Cassia senna (Sin.: Cassia acutifolia) ve Cassia angustifolia yapraklarını içeren 

karışım halindeki ürünlerde; 

Bitki yaprak kısımları ile birlikte ürün bileşiminde antrakinon içeren birkaç bitki yer 

aldığında ürünün günlük alım miktarında, toplam antranoitler (sennozit B cinsinden 

hesaplanmalı) 18 mg'dan fazla olmayacak şekilde tüketilecek günlük miktar belirlenmeli ve 

günlük tüketim miktarı etiket üzerinde belirtilmelidir.’ 

Ayrıca bu bitkiyi içeren gıdanın etiketinde aşağıdaki uyarılar yer almalıdır:                                                                

-“Hamileler, emzirenler ve 12 yaş altı çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.”                                                                            

-“15 günden fazla kullanılmamalıdır." 
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KISALTMALAR 

  

AESGP : Association of the European Self-Medication Industry (Avrupa Reçetesiz İlaç 

Üreticileri Birliği) 

BLV : Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (İsviçre Gıda 

Güvenliği ve Veteriner Federal Ofisi) 

BMASGK : Bundes Ministerium für Arbeit Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz, 

Avusturya Federal Çalışma, Sosyal İşler, Sağlık ve Tüketiciyi Koruma 

Bakanlığı 

BVL : Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Almanya 

Tüketicinin Korunması ve Gıda Güvenliği Federal Ofisi)  

CR : Czhech Republika (Çek Cumhuriyeti) 

DTU : Danmarks Tekniske Universitet (Danimarka Teknik Üniversitesi) 

EFSA : European Food Safety Authority (Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi) 

FIMEA : Finnish Medicines Agency (Finlandiya İlaç Ajansı) 

HPRA : Health Products Regulatory Authority (İrlanda Sağlık Ürünleri Düzenleyici 

Otoritesi) 

LÍ : Lyfjastofnun Íslands (İzlanda İlaç Kurumu) 

MADR : Ministerul Agriculturii şi Dezvoltǎrii Rurale (Romanya Tarım ve Kırsal 

Kalkınma Bakanlığı) 

MDS : Ministero della Salute (İtalya Sağlık Bakanlığı) 

MHB : Министерство на здравеопазването (Bulgaristan Sağlık Bakanlığı) 

MHRA : Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (İngiltere İlaç ve 

Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu) 

MHRF : Ministry of Health of the Russian Federation (Rusya Federasyonu Sağlık 

Bakanlığı) 

MR : Minister Rolnictwa (Letonya Tarım Bakanı)  

MS : Ministerul Sănătății (Romanya Sağlık Bakanlığı) 

MZ : Ministarstvo Zdravlja (Hırvatistan Sağlık Bakanlığı) 
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MZRS : Ministrstvo za Zdravje Republike Slovenije (Slovenya Cumhuriyeti Sağlık 

Bakanlığı) 

NFA : National Food Agency (İsveç Ulusal Gıda Ajansı) 

OGYÉI  : Országos Gyogyszereszeti és Élelmezés – egészsézegügyi  Intézet 

(Macaristan Ulusal Gıda ve Beslenme Enstitüsü) 

PKZ : Polski Komitet Zielarski (Polonya Bitki Komitesi) 

SAM : Sveıkatos Apsaugos Mınıstras (Litvanya Sağlık Bakanlığı) 

SLV : Statens Legemiddelverk (Norveç İlaç Kurumu) 

SPSCAE : Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et 

Environnement (Belçika Federal Kamu Hizmeti – Sağlık, Gıda Zinciri 

Güvenliği ve Çevre) 

THIE : Tea & Herbal Infusions Europe (Avrupa Çay ve Bitkisel İnfüzyon Birliği) 

VWS : Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Hollanda Sağlık, Refah 

ve Spor Bakanlığı) 
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