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ÖZET
Gıda Olarak Kullanılabilecek Bitkiler Komisyonu tarafından, “Bitki Listesi”nin
yeniden gözden geçirilmesi kapsamında, Cnidium officinale bitkisinin kök kısmının
güvenirlilik değerlendirmesi güncel bilimsel çalışmalar ışığında yapılmıştır.
Yapılan literatür taramasından elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda,
Cnidium officinale bitkisi kök kısmının Asya ülkelerinde geleneksel tıp sistemlerinde birçok
hastalığın tedavisinde kullanıldığı ve bitki ile yapılan toksisite çalışmalarının yetersiz olduğu
tespit edilmiştir. Ayrıca, bitkinin gıda olarak kullanımı bilgisine rastlanılmamıştır.
Diğer taraftan, Cnidium officinale'nin diğer ülkelerde kullanım durumuna
bakıldığında, bitkinin kök kısmının gıda olarak kullanımının 3 ülkede negatif olduğu ve 20
ülkenin listesinde yer almadığı görülmektedir. Ayrıca değerlendirmeye alınan ülkelerin
ikisinde ise bitkilerin gıda olarak kullanımı hakkında bilgi veren herhangi bir liste
bulunmamakta olup sadece tıbbi amaçlı kullanım hakkında bilgi veren listeler yayımlanmıştır.
Bu listelerin hiç birinde yer almamaktadır.
Yukarıda açıklanan nedenlerle, Cnidium officinale'nin bitkisi kök kısmının Bitki
Listesi'ne negatif (N) olarak eklenmesi yönünde tavsiye kararı alınmıştır.
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29/04/2021 tarihindeki Komisyon toplantısında yapılan değerlendirmelere istinaden hazırlanmış ve 29/04/2021
tarihli toplantıda kabul edilmiştir. 07/07/2021 tarihinde ilgi tarafların değerlendirmesi için görüşe açılmış, bu
kapsamda komisyona sunulan bilimsel literatürler ve son yapılan bilimsel çalışmalar dikkate alınarak yeniden
gözden geçirilmiş ve 19/11/2021 tarihli toplantıda kabul edilmiştir.
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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 almayan bitkilerden biri olan Cnidium officinale'nin kök kısmı ilk
yayımlanan listede yer almamıştır. Daha sonra yapılan bir başvuru üzerine 25/02/2021
tarihinde yapılan değerlendirme sonucunda değerlendirilmesine karar verilmiştir.

GÖREV TANIMI
Bitki Listesinin yeniden gözden geçirilmesi kapsamında Cnidium officinale bitkisinin
güvenilirlik değerlendirmesinin, kök kısmı için, güncel bilimsel çalışmalar ışığında yapılması
ve yapılan değerlendirmeye göre bitkinin listedeki durumunun güncellenmesi.
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DEĞERLENDİRME
1. Bitkinin Tanımlanması
Familyası: Apiaceae
Bilimsel (Latince) adı: Ligusticum officinale (Makino) Kitag. (The Plant List, 2021;
Worldfloraonline, 2021)
Sinonimleri: Cnidium officinale Makino (The Plant List, 2021; Worldfloraonline,
2021)
Türkçe adı: Sinidiyum
İngilizce adı: Cnidium
Kullanılan kısımları: Kök ve rizom
Kullanılan kısımların elde ediliş yöntemleri ve kullanım şekli:
Rizomlar toplandıktan sonra dilimlenir veya kabaca parçalanarak kurutulur ve ince toz
haline getirilip liyofilize edilerek saklanır (Kobayashi ve ark., 2012).
2. Bitkinin Kök Kısmının Kimyasal Yapısı
Bitkinin kök kısımları esas olarak uçucu ftalitler taşımaktadır. Ftalitler, (3S)-butilftalit,
butilidenftalit, senkyunolide B, C, E; dihidroftalitler, (Z)-ligustilit, senkyunolit A, D, F ve G;
ve tetrahidroftalitler, knidilit, neoknidilit, ligustilidiol ve senkyunolit H–J bitkinin
rizomlarında yaygın olarak bulunan bileşiklerdir (Beck ve Chou, 2007; Ningsih ve ark.,
2020).
Bir alkin olan falkarindiol ve dihidro ftalit olan 6-hidroksi-7-metoksidihidroligustilit yeni
bulunan bileşiklerdir. Bunların yanında koniferilferulat ve pregnenolon gibi fenolik ve
terpenik bileşikler de elde edilmiştir (Bae ve ark., 2011; Bohrmann ve ark., 1967; Kobayashi
ve ark., 1984). Çin ve Japonya’da kültürü yapılmış ve farklı zamanlarda toplanmış 23 bitki
örneği üzerinde yürütülen bir GC-MS metabolom çalışmasında, amino asit, nükleik asit,
organik asit, fenolik asit ve oz sınıflarına giren toplam 68 metabolit tanımlanmıştır.
Bunlardan, N-metiletanolamin, N,N-dimetilarjinin, psikoz, tagatoz, üridin difosfat-Dglukuronik asit ve akonitik asitin Cnidium officinale için yeni bileşikler oldukları bildirilmiştir
(Kobayashi ve ark., 2012; Tran ve ark., 2018).
3. Bitkinin Kök Kısmının Kullanımı ile İlgili Bilgiler
Gıdalarda kullanımı
Bitkinin rizomlarının gıdalarda kullanımı ile ilgili bir bilgiye rastlanmamıştır.
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Halk ilacı olarak ve tıbbi amaçlı kullanımı
Cnidium officinale rizom ekstreleri Kore başta olmak üzere, Çin ve Japonya gibi Asya
ülkelerinde, ağrı (baş ağrısı, karın ağrısı, romatizma ağrıları) ve enflamasyon tedavisi ile
menstrual rahatsızlıklarda (adet yokluğu, azlığı veya aşırı adet durumları), kadınlarda
infertilitede, kan dolaşımını düzenlemede ve kan basıncını düşürmede geleneksel olarak
kullanılmaktadır (Bae ve ark., 2011; Chung ve ark., 2019; Jeong ve ark., 2009; Ku ve ark.,
2021; Lee ve ark., 2003; Yang ve ark., 2019).
Son zamanlarda yapılan çalışmalar bitkinin, antienflamatuvar, antitümör, antikanser
(hepatik, kolorektal kanserler), antimetastatik ve antianjiyogenik etkileri olduğunu ortaya
koymuştur. Sedatif, antianemik, antifungal ve düz kas gevşetici özelliktedir (Bae ve ark.,
2011; Cha ve ark., 2018; Chung ve ark., 2019; Lee ve ark., 2003; Yang ve ark., 2019). Cilt
sağlığında ve cildin renginin açılmasında (cilt beyazlatıcı) yararlı olduğunu gösteren
çalışmalar da bulunmaktadır. Ayrıca, UV tarafından oluşturulan radyasyon hasarını
engelleyerek ve apoptozu tetikleyerek, aynı zamanda reaktif oksijen türlerinin miktarlarını
azaltıp, oluşumunu engelleyerek kanserde koruyucu rol oynadığı da bildirilmiştir (Ku ve ark.,
2021).
Kadın hastalıklarında kullanılan bitkisel karışımlarda yer almaktadır. Bu karışımların
östrojenik potansiyelleri ve vajinal akıntıyı önleyici etkileri nedeniyle faydalı olduklarını
gösteren çalışmalar bulunmaktadır (Chung ve ark., 2019).
Formülünde yer aldığı bir bitkisel preparatın gastrit ve gastrik ülserde etkili olduğunu
gösteren bir çalışma mevcuttur (Kwon ve ark., 2019). Aynı ürünün ayrıca, sisplatin ile immün
sistemi baskılanmış farelerde, immüm hücre aktivitesini ve sitokin salınmasını düzenleyerek
immün sistemi uyardığını gösteren bir çalışma mevcuttur (Kim ve ark., 2019).
4. Bitkinin Kök Kısmının Etkileri ile İlgili Bilgiler
Antioksidan etki
Rizomların % 80’lik metanollü ekstresinin etil asetat fraksiyonu üzerinde, DPPH,
hidroksil radikalleri ve demir bağlama testi ile radikal süpürücü etki araştırılmış ve ekstrenin
IC50 2.6 g/ml ile askorbik asite benzer bir etki gösterdiği bildirilmiştir (Jeong ve ark., 2009).
Aynı çalışmada hücre içi antioksidan etki de glomerülar mezangial hücrelerde lipit
peroksidasyon deneyi ile araştırılmış ve ekstrenin hidrojen peroksitle hücrede oluşturulmuş
oksidatif hasarı engellediği bulunmuştur 8 g/ml’ de % 53 etki görülmüştür. Bu çalışma
sonucunda, rizom ekstresinin oksidatif DNA hasarını engelleyerek kanserde koruyucu etki
gösterebileceği bildirilmiştir (Jeong ve ark., 2009).
Etanol, metanol ve sıcak su ile hazırlanan farklı ekstrelerin, DPPH ve ksantin oksidaz
sistemleri ile araştırılan antioksidan etkilerinin yüksek olduğu, sıcak sulu ekstrenin 1000
µg/ml’de etki gösterirken, etanollü ve metanollü ekstrelerin 50-2000 µg/ml’de % 19 - % 89
arasında etki gösterdikleri bulunmuştur (Hur, 2015). Farklı serbest radikaller üzerinde
GKGM - Risk Değerlendirme Daire Başkanlığı, 2021
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yürütülen in vitro çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir (Ramalingam ve Park,
2010; Yong ve ark., 2011).
Akarisidal ve Larvisidal etki
C. officinale rizomlarından elde edilen ekstrelerin ve bileşiklerin çeşitli maytlara ve
larvalara karşı akarisidal ve larvisidal etkileri olduğu bulunmuştur (Kim ve ark., 2018; Kwon
ve Ahn, 2002; Tsukamoto ve ark., 2005).
Antienflamatuvar etki
C. officinale rizomlarının metanollü ekstresi ve bu ekstreden elde edilen bir alkin ile 3
ftalitin antienflamatuvar etkileri, LPS ile uyarılmış RAW 264.7 makrofaj hücrelerinde nitrik
oksit salınmasının inhibisyonu ölçülerek araştırılmış ve bileşiklerin IC50 değerlerinin 4.31 ±
5.22 - 173.42 ± 3.22 μM arasında değiştiği bulunmuştur. Ayrıca ekstre ve bileşiklerin
indüklenebilir nitrik oksit sentaz (iNOS) ve siklooksijenaz-2 (COX-2) enzimlerini inhibe
ettikleri de bildirilmiştir (Bae ve ark., 2011). Benzer bir çalışmada, elde edilen ftalit yapılı
farklı bileşiklerin IC50 değerlerinin 5.1 - 27.8 µM arasında olduğu belirtilmiştir (Tran ve ark.,
2018).
Başka bir çalışmada metanollü ekstrenin etil asetat, n-butanol ve suda çözünen
fraksiyonlarının antienflamatuvar etkileri, IL-1β ile tetiklenen primer sıçan karaciğer hücre
kültüründe (hepatosit) NO mediyatörü üzerinden tayin edilmiştir. Etilasetatlı fraksiyon NO
düzeyini en fazla düşüren fraksiyon olarak tespit edilmiştir. Bu fraksiyondan elde edilen
ftalitler de NO düzeyini önemli derecede düşürmüşlerdir (Ningsih ve ark., 2020).
Rizomların % 80’lik metanollü ekstresinin etil asetatlı fraksiyonunun antienflamatuvar
etkisi LPS ile uyarılmış RAW 264.7 ve THP-1 hücrelerinde NO, iNOS, PGE2, COX-2, TNFα, NF-κB p50 ve NF-κB p65 proenflamatuvar sitokinlerinin düzeyleri ELISA testi ile
ölçülerek tayin edilmiştir. Sonuç olarak, ekstrenin etkisinin NF-κB aktivasyonunun
baskılanması yoluyla meydana geldiği bildirilmiştir (Jeong ve ark., 2012). Ekstreden elde
edilen alkilftalat sınıfı bir bileşik olan knidilit üzerinde aynı yöntemle yapılan çalışmada,
bileşiğin AP-1 ve NF-κB’yi inaktive ederek NO, PGE2, COX-2, IL-1β, IL-6 ve TNF-α
salınmasını baskıladığı bulunmuştur (Lee ve ark., 2016a).
Apoptotik, Antianjiyogenik ve Sitotoksik (In vitro antikanser) etki
C. officinale rizomlarının metanollü ekstresi ve bu ekstreden elde edilen bir alkin
(falkarindiol) ile 3 ftalitin sitotoksik etkileri MCF-7 insan meme kanser hücreleri üzerinde
araştırılmış ve falkarindiolün kanser hücrelerinin siklüsünü,G0/G1 fazını bloke ederek (IC50
değeri 35.67 μM) sitotoksik etki gösterdiği bulunmuştur. Apoptotik etkiler faz kontrast ve
floresan mikroskopu kullanılarak tespit edilmiştir (Bae ve ark., 2011).
Metanollü C. officinale rizom ekstresinin apoptoz yoluyla insan ağız kanseri
hücrelerinin (HSC-2) çoğalmasını durdurduğu anlaşılmıştır. Ekstre ayrıca, özgül protein 1’in
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(Sp1) ifadesini önemli derecede azaltmıştır. Bu nedenle oral kanserlerde faydalı olabileceği
düşünülmektedir (Lee ve ark., 2013).
Neovaskülarizasyon, çeşitli patolojik durumlarda (yaşa bağlı makular dejenerasyon,
prematürelerde görülen retinopati, diyabetik retinopati, retinal ven tıkanması vb.) yeni kan
damarları meydana gelmesidir. C. officinale rizom dekoksiyonu ve aktif bileşiğinin
(butilidenftalit) yeni damar oluşumunu engelleyici (antianjiyogenik) etkileri, insan umbilikal
veni endotel hücrelerinde (HUVECs), anjiyogenezin kritik basamaklarından olan hücre göçü
ve tüp oluşumunu inhibe etmeleri üzerinden araştırılmıştır. Sonuç olarak, ekstre ve bileşiğin
hücre göçünü ve tüp oluşumunu % 91-94 oranında inhibe ettiği bulunmuştur. Aynı çalışmada
oksijen kaynaklı retinopati oluşturulmuş fare modeli de kullanılmış ve ekstrenin retinal
anjiyogenezi önemli ölçüde azalttığı tespit edilmiştir (Lee ve ark., 2016b).
C. officinale liyofilize sulu rizom ekstresi (dekoksiyon), kültüre alınmış glomerular
kapiler endotelyal hücreler (GECs), koriyoallantoik membran (CAM) ve sıçan kornea
hücrelerinde, 24 saatte, 5-50 µg/ml konsantrasyon aralığında, anjiyotensin II (10-8 M) ile
uyarılmış [3H] timidin alımı ve hücre sayısındaki artışı inhibe etmiştir (Kwak ve ark., 2002).
C. officinale rizomu etanollü ekstresi insan kolon kanseri (HT-29) hücrelerinin
çoğalmasını konsantrasyon ve zamana bağlı olarak inhibe etmiştir. Hücre siklüsü
çalışmasında inhibisyonun, G1 fazı tutulması ve apoptoz ile meydana geldiği anlaşılmıştır (de
la Cruz ve ark., 2014).
C. officinale rizomu metanollü ekstresi, karaciğer karsinoma (HepG2) hücrelerinde
apoptoza sebep olup, kaspaz-3 bölünmesi ve p53 sinyal yolağı üzerinden, hücre siklüsünü
baskılayarak hücre çoğalmasını engellediği tespit edilmiştir (Hong ve ark., 2017).
C. officinale rizomu etanollü ekstresinin lenfoma ve çoklu miyeloma hücrelerine karşı
sitotoksik etkisi ve etki mekanizması araştırılmıştır. Ekstrenin U937 ve U266 hücrelerine
sitotoksik etki gösterdiği, ancak Raw264.7 hücrelerinde toksik olmadığı tespit edilmiştir.
Ekstrenin U937 ve U266 hücrelerinde, reaktif oksijen türleri (ROS) ve C/EBP benzeri
proteini (CHOP) aktive ederek, diğer taraftan da miR-211 proteinini baskılayarak apoptoza
yol açtığı bildirilmiştir (Cha ve ark., 2018).
Antidiyabetik etki
Aspergillus oryzae ve Aspergillus kawauchi ile fermente edilmiş C. officinale
rizomlarının kan şekerini düşürücü etkileri, α-amilaz ve α-glikozidaz enzimlerinin
inhibisyonu ile tayin edilmiştir. A. kawauchi ile fermente edilmiş rizomlar daha yüksek α amilaz inhibitör etki gösterirken, A. oryzae ile fermente edilmiş olanlar ise yüksek αglikozidaz inhibisyonu yapmıştır (Yong ve ark., 2011).
Bir çalışmada, C. officinale rizomları ile Tabanus fulvus (Tabanus)’un su ile
hazırlanmış ekstrelerinin (dekoksiyon), tek başlarına veya karışım halinde birlikte, 2.5-20
µg/ml konsantrasyonlarda kullanıldığında, glomerülar mezangial hücrelerindeki yüksek
GKGM - Risk Değerlendirme Daire Başkanlığı, 2021
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glikoz kaynaklı çoğalmayı konsantrasyona bağlı olarak engellediği bulunmuştur. Her iki
ekstrenin de, normal glikoz şartlarında 20 µg/ml’de hücre çoğalması üzerine herhangi bir etki
göstermedikleri bildirilmiştir (Jeong ve ark., 2005).
Analjezik etki
C. officinale ekstresinin ağrı kesici etkisi farklı in vivo modellerde (postoperatif ağrı
modeli, nöropatik ağrı modeli ve menopozal ağrı modeli) araştırılmış, ekstrenin ve etkili
maddesi olan ferulik asitin tüm modellerde ağrıyı enflamasyonu inhibe ederek azalttığı
bulunmuştur (Lim ve ark., 2019).
Kas gevşetici etki
C. officinale rizomlarından hazırlanan ekstrenin kloformda çözünen fraksiyonu ve elde
edilen ftalitler üzerinde, anestezi uygulanmış sıçanlarda yürütülen bir çalışmada ekstre ve
ftalitlerin hayvanları deprese ederek santral etki ile kasları rahatlattığı bulunmuştur (Ozaki ve
ark., 1989).
Kısırlık ve menstrual bozukluklar üzerine etki
C. officinale liyofilize sulu rizom ekstresinin (dekoksiyon), endometriyal alıcılığı hem
in vitro olarak hem de in vivo embriyo implantasyon modelinde araştırılmıştır. Ekstrenin,
lösemi inhibe edici faktör (LIF) ve integrinlerin ifadesini stimüle ederek JAr hücrelerinin
Ishikawa hücrelerine adhezyonunu arttırdığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlar C. officinale’nin
endometriyal alıcılığın azalmasından kaynaklı kısırlıkta terapötik potansiyeli olabileceğini
göstermiştir (Chung ve ark., 2019).
C. officinale etanollü rizom ekstresinin, yumurtalıkları alınmış ve ameliyat sonucu arka
bacakta iskemi oluşmuş farelerde iyileştirici etkisinin araştırıldığı çalışmada, ekstrenin 150 ve
300 mg/kg dozlarda, ameliyattan 14 ve 21 gün sonra, kapilerlerin sayısını doza bağlı olarak
arttırdığı görülmüştür. HUVEC hücrelerinde yapılan çalışmada ise ekstre uygulanmış grupta
hücre göçü ve tubul dalları ile bağlantı noktalarının sayısının, 50 ve/veya 75 µg/ml’de kayda
değer oranda arttığı bulunmuştur. Bu iyileşmenin periferal anjiyogenetik sistemin
gelişmesinden kaynaklanabileceği bildirilmiştir (Yang ve ark., 2019).
5. Bitkinin Kök Kısmının Yan Etkileri ile İlgili Bilgiler
Yan etkileri ile ilgili bilgiye rastlanmamıştır.
6. Bitkinin Kök Kısmı ile İlgili Toksikolojik Bilgiler
Akut toksisite
Akut toksisite çalışmasına rastlanmamıştır.
Subakut ve subkronik toksisite
Subakut ve subkronik toksisite çalışmasına rastlanmamıştır.
Kronik toksisite
GKGM - Risk Değerlendirme Daire Başkanlığı, 2021
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Kronik toksisite çalışmasına rastlanmamıştır.
Genotoksisite
Genotoksisite çalışmasına rastlanmamıştır.
Karsinojenisite
Karsinojenisite çalışmasına rastlanmamıştır.
Üreme toksisitesi
Üreme toksisitesi çalışmasına rastlanmamıştır.
7. Etkileşim Bilgileri
61 yaşında subdural hematomu olan ve parasetamol, diklofenak, aspirin, klopidogrel
ve rebamipit kullanan bir erkek hastanın C.officinale’nin rizomlarının da yer aldığı karışımı
kullanması sonucunda karaciğer hasarı görülmüştür (Awortwe ve ark., 2018).
8. Bitkinin Kök Kısmının Gıda Olarak Kullanımı Hakkında Diğer Ülkelerdeki
Durumu
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
tabanında Avrupa Birliği ülkelerinde gıda uygulamalarında kullanılan bitkilerle ilgili bilgiler
derlenmiştir. Söz konusu veri tabanında yer alan listede C. officinale bitkisi yer almamaktadır
(EFSA, 2016)
Avrupa Çay ve Bitkisel İnfüzyon Birliği (THIE) tarafından yayımlanan “Gıda Olarak
Kabul Edilen Bitki Envanter Listesi”nde, C. officinale bitkisi yer almamaktadır (THIE, 2020).
Cnidicum officinale kök kısmının gıda olarak kullanımı hakkında diğer ülkelerdeki
durumu Tablo 1’de verilmiştir. Gıda olarak kullanım konusunda bilgi veren bitki listelerinin
bulunduğu ülkelere bakıldığında, C. officinale’iın kök kısmının 3 ülkede negatif olduğu ve 20
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 hiç birinde ise C. officinale bitkisi yer almamaktadır.
.
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T.C.
TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Hollanda11

İngiltere12

İrlanda13

İsveç14

İsviçre15

İtalya16

İzlanda17

Letonya18

Tt

M/
Mt

M

M

T

T

T

M

M/T

T

M

YA

YA

YA

YA

YA

YA

LY

LY

YA

YA

YA

YA

YA

YA

YA

YA

YA

YA

M (Mevzuat): Mevzuat olarak yayımlanmıştır.

N: Negatif

Mt (Mevzuat-tıbbi kullanım): Mevzuat olarak yayımlanmıştır, ancak sadece bitkilerin
tıbbi amaçlı kullanımı hakkında bilgi vermektedir.

P: Pozitif

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.
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M

YA

T

M

T

M

M

N

N

YA

YA

YA

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 11’den itibaren verilmiştir.

Slovenya25

Hırvatistan10

Mt

Rusya24

Finlandiya8

T

Romanya23

Estonya7

M

Polonya22

Danimarka6

M

Norveç21

Çek Cumhuriyeti5

M

Macaristan20

Bulgaristan4

T

Litvanya19

Belçika3

T

Fransa9

Avusturya2

Kök

Almanya1

Kullanılan kısmı

Tablo 1. Cnidicum officinale Makino’nın kök kısmının gıda olarak kullanımı hakkında diğer ülkelerdeki durumu

M

N

T.C.
TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

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. officinale bitkisi yer almamaktadır (BVL, 2016).
1

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. Söz konusu listelerde C. officinale bitkisi yer almamaktadır
(BMASGK, 2019).
2

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. Söz konusu listelerde
C. officinale bitkisi yer almamaktadır (SPSCAE, 2017).
3

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. officinale
bitkisi yer almamaktadır (MHB, 2004).
4

Çek Cumhuriyeti 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.
officinale bitkisi yer almamaktadır (CR, 2018).
5

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
6
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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. Söz konusu listelerde C. officinale bitkisine yer verilmemiştir
(DTU, 1998, 2011).
Estonya Devlet İlaç Ajansı (Ravimiamet) tarafından “Tedavi Edici Özellikleri
Tanımlanmış Olan Tıbbi Bitkiler Listesi” yayımlanmıştır. Söz konusu listede C. officinal
bitkisine yer verilmemiştir (Ravimiamet, 2018).
7

Finlandiya İlaç Ajansı tarafından “Tıbbi Kullanımı Olan Bitkiler Listesi”
yayımlanmıştır. Söz konusu listede C. officinale bitkisi yer almamaktadır (FIMEA, 2019).
8

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
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 C. officinale
bitkisine yer verilmemiştir (Legifrance, 2020).
9

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. officinale bitkisine yer verilmemiştir (MZ, 2013).
10

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. officinale bitkisine yer verilmemiştir (VWS,
2001).
11

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu tarafından “Bitkisel Bileşenler
ve Bildirilen Kullanım Şekilleri” başlıklı bir liste yayımlanmıştır. Söz konusu listede C.
officinale bitkisi yer almamaktadır (MHRA, 2005).
12

İrlanda Sağlık Ürünleri Düzenleyici Otoritesi (HPRA) tarafından “Geleneksel
Bitkisel Tıbbi Ürün Olarak Kabul Edilebilen Tıbbi Bitkiler Listesi” yayımlanmıştır. Listede
13
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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. officinale bitkisine yer
verilmemiştir (HPRA, 2011, 2015).
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 C.
officinale bitkisi ile ilgili bilgi yer almamaktadır (NFA, 2020).
14

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”. Söz konusu listelerde C. officinale bitkisine yer verilmemiştir
(BLV, 2020).
15

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 C.
officinale bitkisi yer almamaktadır (MDS, 2019).
16

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 C. officinale bitkisi yer almamaktadır (LÍ, 2013).
17

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 "gıdalarda
kısıtlı kullanımı olan bitkiler ve bitki kısımları (Ek-2)” ile ilgili listeler oluşturulmuştur. Söz
konusu listelerde C. officinale bitkisi yer almamaktadır (MR 2018).
18

Litvanya Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan "Litvanya Hijyen
Standardı"nda Takviye Edici Gıdalarda Kullanımı Yasak Olan Bitkiler Listesi yer almaktadır.
Söz konusu listede C. officinale bitkisi yer almamaktadır (SAM, 2016).
19
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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 C. officinale bitkisi "Cnidium
sp." şeklinde yer almakta olup bitkinin tüm kısımlarına listede yer verilmiştir. Bitkinin
yasaklanmasına neden olan bileşiklerin kumarinler ve furokumarinler olduğu belirtilmiştir
(OGYÉI, 2018).
20

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.
officinale bitkisi yer almakta olup, “tıbbi amaçlı olarak kullanılanlar (L)” grubuna dâhil
edilmiştir. Bitkinin kullanılan kısmı hakkında herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir (SLV,
1999; AESGP, 2012).
21

Polonya Bitki Komitesi tarafından “Takviye Edici Gıdalarda Kullanılabilecek
Bitkisel Materyal Listesi” yayımlanmıştır. Söz konusu listede C. officinale bitkisi yer
almamaktadır (PKZ, 2013).
22

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
uyulması kaydıyla hasat edilebilen ve satılabilen yabani mantar türleri); Liste 3 – Takviye
edici gıdalarda kullanımına izin verilen bitki türleri. Söz konusu listelerde C. officinale bitkisi
yer almamaktadır (MADR ve MS, 2014).
23

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. officinale bitkisi yer almamaktadır (MHRF, 2011).
24
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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
C. officinale bitkisi yer almakta olup “reçetesiz tıbbi ürün (Z)” sınıfında yer almaktadır
(MZRS, 2019).

9. Kısıtlamalar ve Uyarılar
Herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Yapılan literatür taramasından elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda,
Cnidium officinale bitkisi kök kısmının Asya ülkelerinde geleneksel tıp sistemlerinde birçok
hastalığın tedavisinde kullanıldığı ve bitki ile yapılan toksisite çalışmalarının yetersiz olduğu
tespit edilmiştir. Ayrıca, bitkinin gıda olarak kullanımı bilgisine rastlanılmamıştır.
Diğer taraftan, Cnidium officinale'nın diğer ülkelerde kullanım durumuna
bakıldığında, bitkinin kök kısmının gıda olarak kullanımının 3 ülkede negatif olduğu ve 20
ülkenin listesinde yer almadığı görülmektedir. Ayrıca değerlendirmeye alınan ülkelerin
ikisinde ise bitkilerin gıda olarak kullanımı hakkında bilgi veren herhangi bir liste
bulunmamakta olup sadece tıbbi amaçlı kullanım hakkında bilgi veren listeler yayımlanmıştır.
Bu listelerin hiç birinde yer almamaktadır.
Yukarıda açıklanan nedenlerle, Cnidium officinale'nin bitkisi kök kısmının Bitki
Listesi'ne negatif (N) olarak eklenmesi yönünde tavsiye kararı alınmıştır.
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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)

IC50

: Maksimum inhibisyonun %50’sini oluşturan konsantrasyon (half maximal
inhibitory concentration)

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)
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[Cnidium officinale Makino kök kısmının güvenilirliği]
MZ

: Ministarstvo Zdravlja (Hırvatistan Sağlık Bakanlığı)

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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