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BİLİMSEL GÖRÜŞ 

Peumus boldus Molina’nın 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, Peumus boldus Molina bitkisinin yaprak 

kısımlarının güvenilirlik değerlendirmesi güncel bilimsel çalışmalar ışığında yeniden 

yapılmıştır.    

Yapılan literatür taramasından elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda, P. 

boldus bitkisinin yalnız veya kombine halde çay olarak ya da yemeklerde aroma verici amaçlı 

kullanıldığı belirlenmiştir. P. boldus bitkisinin toksisitesinin değerlendirildiği araştırmalarda 

boldin alkaloidi ve etanollü ekstresinin yüksek dozlarda teratojenik ve abortif etki 

potansiyelinin bulunduğu belirtilmekle birlikte gıda olarak kullanımına ilişkin belirgin bir 

toksisite bilgisine ulaşılamamıştır. 

Diğer taraftan, P. boldus Molina’nın incelenen ülkelerde kullanım durumuna 

bakıldığında; bitkinin yaprak kısmının gıda olarak kullanımının 5 ülkede pozitif, 8 ülkede 

negatif olduğu ve 9 ülkenin listesinde yer almadığı görülmektedir. Değerlendirmeye alınan 

ülkelerin 3’ünde ise bitkilerin gıda olarak kullanımı hakkında bilgi veren herhangi bir liste 

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

Bu listelerden ikisinde P. boldus'a yer verilmiştir.  

Yukarıda açıklanan nedenlerle, P. boldus Molina bitkisinin yaprak kısımlarının 

gıdalarda kullanılabileceği değerlendirilmiştir. Buna göre; bitkinin yaprak kısımları ve bu 

kısımlardan elde edilen ekstrelerinin Bitki Listesindeki durumunun pozitif (P) olması yönünde 

tavsiye kararı alınmıştır.  
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ANAHTAR KELİMELER 

Peumus boldus, boldo, yaprak, bitki listesi.  

                                                           
1 24/02/2017 ve 24/03/2017 tarihlerindeki Komisyon toplantılarında yapılan değerlendirmelere istinaden 

hazırlanmış, 24/03/2017 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 alan bitkilerden biri olan P. boldus Molina’nın yaprak kısmının 

kullanımı, ilk yayımlanan listede pozitif (P) olarak yer almıştır.  

 

GÖREV TANIMI 

Bitki Listesinin yeniden gözden geçirilmesi kapsamında, mevcut Bitki Listesinde 

yaprak kısmının kullanımı açısından pozitif (P) olarak yer alan P. boldus Molina bitkisinin 

güvenilirlik değerlendirmesinin yaprak kısımları için güncel bilimsel çalışmalar ışığında 

yeniden yapılması ve yapılan değerlendirmeye göre bitkinin listedeki durumun 

güncellenmesi.   
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DEĞERLENDİRME 

1. Bitkinin Tanımlanması  

Familyası: Monimiaceae 

Bilimsel (Latince) adı: Peumus boldus Molina 

Sinonimleri: Boldea boldus (Molina) Looser, Boldea fragrans (Pers.) Endl., Peumus 

fragrans Pers. (The Plant List, 2017). 

Türkçe adı: Boldo 

İngilizce adı: Boldo (Fernández ve ark., 2009), Boldu, Boldus, Boldoa, Boldina, 

Baldina (Duke, 2009).  

Kullanılan kısımları ve/veya preparatları: Yaprak 

Kullanılan kısımların elde ediliş yöntemleri ve kullanım şekli 

Yaprakların boldin üzerinden hesaplanmış en az % 0.1 alkaloit, yapraklardan suyla 

hazırlanan ekstrenin en az % 0.5; sulu-alkollü ekstrenin ise en az % 1.0 toplam alkaloit 

(boldin üzerinden hesaplanan) taşıması gerektiği belirtilmektedir (European Pharmacopeia 8, 

2014).  

Bitkinin yapraklarının kullanımına yönelik önerilere göre, bitkisel çayı günde 2-5 g 

(infüzyon şeklinde), 0.2-0.6 g bitki veya eşdeğeri niteliğinde sulu etanollü ekstre, tentürü[1:5 

olmak üzere, % 80 etanol (h/h)] günde 1-3 mL, ekstre [1:1 olmak üzere, % 80 etanol (h/h)] 

günde 0.5-1 mL kullanılmaktadır (ESCOP, 2009).  

2. Bitkinin Yaprak Kısımlarının Kimyasal Yapısı 

Bitkinin yaprakları alkaloit (% 0.2-0.5) ve uçucu yağ (10-30 mL/kg) taşımaktadır. 

İzokinolin alkaloitlerinden boldin, izoboldin, 6a,7-dehidroboldin, izokoridin-N-oksit, 

izokoridin, norizokoridin, laurotetanin, laurolitsin, N-metil laurotetanin, retikulin, (-) 

pronusiferin, sinoakutin; uçucu yağında ise başlıca limonen, p-simen, β-fellandren, α-pinen, 

askaridol, 1,8-sineol, linalol; nerolidol, spatulenol, karyofillen oksit, β-oplopenon gibi 

bileşikler taşımaktadır. Ayrıca içeriğinde ramnetin, izoramnetin, kemferol glikozitleri, 

kumarinler, reçine ve tanenler bulunmaktadır (Blázquez ve Carbo, 2015; EMA, 2016; 

Fernández ve ark., 2009; O’Brien ve ark., 2006; Schindler, 1957; Hughes ve ark., 1968; 

Miraldi ve ark., 1996; Bombardelli ve ark., 1976). 

3. Bitkinin Yaprak Kısımlarının Kullanımı ile İlgili Bilgiler 

Gıdalarda kullanımı  

P. boldus bitkisinin yaprakları Amerika Birleşik Devletleri Federal Tüzüğünün “Gıda 

ve İlaç” başlıklı kısmının “Genel Olarak Güvenilir Kabul Edilen (GRAS) Maddeler” 

bölümünde yer almaktadır. GRAS listelerinde, P. boldus’dan elde edilen sıvı ve katı 
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ekstrelerin, konsantrelerin, yağların, zamkların, balsamların, reçinelerin, oleogummirezinlerin, 

mumların ve distilatların kullanımı güvenilir olarak kabul edilmektedir (FDA, 2017).  

Yaprak ve uçucu yağının baharat olarak kullanıldığı değişik kaynaklarda 

belirtilmektedir (Anonymus, 2005; Seideman, 2005). Ayrıca bitkisel çay olarak da sınırlı 

miktarda kullanılması önerilmektedir (THIE, 2015).  

Halk ilacı olarak ve tıbbi amaçlı kullanımı  

Halk ilacı olarak Şili’de karaciğer ve sindirim sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde  

kolagog, sindirim stimülanı ve sinir sisteminde sedatif olarak kullanıldığı belirtilmektedir 

(Fernández ve ark., 2009). 

4. Bitkinin Yaprak Kısımlarının Etkisi ile İlgili Bilgiler 

P. boldus’un geleneksel kullanımından hareketle birçok farmakolojik aktivitesi 

incelenmiştir. Yapılan çalışmalar sonunda antioksidan, hepatoprotektif, antienflamatuvar ve  

koleretik gibi çeşitli biyolojik etkilere sahip olduğu ortaya konulmuştur.  

Antioksidan etki 

P. boldus ekstresi kullanılarak yapılan çalışmalar serbest radikal süpürücü etkiden 

sorumlu bileşiğin boldin olduğunu göstermiştir (O’Brien ve ark., 2006).  

Antienflamatuvar etki 

Sıçanlarda karagen ile oluşturulmuş pençe ödemi testinde P. boldus’un kurutulmuş 

sulu etanollü yaprak ekstresinin 50 mg/kg ve 100 mg/kg dozlarda intraperitonal (i.p.) olarak 

uygulandığında doza bağlı antienflamatuvar aktivite gösterdiği kaydedilmiştir. Bu testte 

boldin (10 ve 20 mg/kg)’in enflamasyon üzerinde etkisi bulunmamıştır (Lanhers ve ark., 

1991, 1992).  

Koleretik etki 

250 ve 500 mg/kg dozlarda etanollü P. boldus ekstresinin intraduodenal yolla 

uygulandıktan sonra safra sekresyonu ölçülerek önemli koleretik aktivite meydana geldiği 

bulunmuştur (Levy-Appert-Collin ve Levy, 1977). Alkollü ekstrelerden başka, yapraklardan 

infüzyonla hazırlanan sulu ekstre de safra miktarında artış meydana getirmiştir (Pirtkien, 

1960).  

Hepatoprotektif etki 

P. boldus’un kurutulmuş sulu-etanollü ekstresi farelerde CCl4 nedenli oluşturulmuş 

karaciğer hasarına karşı önemli koruyucu etki göstermiştir (Lanhers ve ark., 1991).  

5. Bitkinin Yaprak Kısımlarının Yan Etkileri ile İlgili Bilgiler 

P. boldus bitkisi terapötik dozun üzerinde alındığında kusma ve spazmlara neden 

olduğu görülmüştür (ESCOP, 2009).  Ayrıca safra yolları tıkanıklığında kontrendike olduğu 

belirtilmektedir (Lambert ve Cormier, 2001). 
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6. Bitkinin Yaprak Kısımları ile İlgili Toksikolojik Bilgiler 

Akut toksisite 

Sulu-etanollü yaprak ekstresinin, sıçanlara oral yoldan 3 g/kg dozda uygulanmasında 

toksisite belirtisi veya ölüm görülmediği belirtilmektedir (Magistretti, 1980). % 80 etanollü 

ekstrenin farelerde LD50’si düşük olup 6 g/kg olduğu bildirilmektedir (Levy Appert Collin ve 

Levy,1977).  

Diğer bir araştırmada ise bitkinin toplam alkaloitlerinin farelerde LD50 (i.p. yolla) 

değerinin 420 mg/kg (75 g/kg yaprağa eşdeğer) ve saf boldin uygulanması ile 250 mg/kg (125 

g/kg yaprağa eşdeğer) olarak tespit edilmiştir. Daha önceki başka bir çalışmada da köpeklere 

5 mg/kg dozda toplam alkaloitin subkutan enjeksiyonla uygulanması sonucunda önce kusma 

ve diyare, 40 dakika sonrasında 7 dakikalık epileptik semptomlar meydana geldiği ve 

sonrasında iyileşme görüldüğü belirtilmektedir (Kreitmair, 1952). 

Subkronik toksisite 

Bitkinin etanol ekstresinin 200 mg/kg/gün dozda oral yoldan 90 gün boyunca sıçanlara 

uygulandığı bir araştırmada 30. ve 60. günlerde kanda aspartat amino transferaz (AST) ve 

kolesterol düzeylerinde artış, 90. günde kolesterol, AST, total bilirubin, glukoz ve üre 

seviyelerinde azalma saptandığı bildirilmiştir. Aynı ekstrenin düşük dozunun (50 mg/kg/gün) 

uygulandığı sıçanlarda herhangi bir toksisitenin saptanmadığı belirtilmiştir (Almeida ve ark., 

2000). 

Mutajenisite, genotoksisite 

Bitkinin yapraklarından hazırlanan ekstre ve ekstraktlarının mutajenisite ve 

genotoksisite potansiyelini değerlendirmeye yönelik çalışmalara rastlanmamıştır. 

Karsinojenisite 

Karsinojenite üzerine yapılmış çalışmalara rastlanmamıştır (EMA, 2016). 

Üreme toksisitesi ve gelişimsel toksisite 

Gebe sıçanlar üzerinde yapılan bir çalışmada bitkinin etanolik yaprak ekstresinin veya 

boldin alkaloitinin oral yolla 500 mg/kg dozunun fetotoksisiteye neden olmadığı ancak fetal 

ağırlıklarda % 28-40 düzeyinde azalma olduğu, 800 mg/kg dozda ise abortif ve teratojen 

etkiye neden olduğu belirtilmiştir (Almeida ve ark., 2000). 

7. Etkileşim Bilgileri 

İlaç etkileşimi hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır (EMA, 2016). 

 

8. Bitkinin Yaprak Kısımlarının 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 
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maddeleri doğal olarak içerdiği bildirilen bitkiler kompendiyumu” başlıklı bilimsel görüşte, 

Avrupa Birliği ülkelerinde gıda uygulamalarında kullanılan bitkilerle ilgili bilgiler 

derlenmiştir. Söz konusu kompendiyumda yer alan aynı adlı listede P. boldus Molina 

bitkisinin yaprak kısmı yer almaktadır. Bitkinin içerdiği izokinolin alkaloitleri (örneğin, 

boldin), uçucu yağ: fenilpropanoitler (örneğin, meteorik) kullanım açısından dikkat edilmesi 

gereken kimyasal maddeler olduğu bilgisine yer verilmiştir (EFSA, 2012). 

Avrupa Çay ve Bitkisel İnfuzyon Birliği (THIE) tarafından yayımlanan “Gıda Olarak 

Kabul Edilen Bitki Envanter Listesi”nde de P. boldus Mol. bitkisinin yaprak kısmına yer 

verilmiş ancak sınırlı miktarda kullanılması önerilmiştir (THIE, 2015). 

P. boldus Molina’nın yaprak kısmının gıda olarak kullanımı hakkında diğer 

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

listelerinin bulunduğu ülkelere bakıldığında, P. boldus.’un yaprak kısmının kullanımının 5 

ülkede pozitif, 8 ülkede negatif olduğu ve 9 ülkenin listesinde yer almadığı görülmektedir. 

Değerlendirmeye alınan ülkelerin 3’ünde ise bitkilerin gıda olarak kullanımı hakkında bilgi 

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

listeler yayımlanmıştır. Bu listelerden ikisinde P. boldus'a yer verilmiştir.  
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Tablo 1.  P. boldus Molina’nın yaprak kısmının gıda olarak kullanımı hakkında diğer ülkelerdeki durumu 
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Yaprak N YA P YA YA YA LY LY P YA YA N P YA N P N LY N YA N YA P N 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 9’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, P. boldus MOL. (sin.: P. fragrans PERS., Boldea fragrans JUSS., 

Boldea fragrans C. GAY) yaprak kısmı hem "tıbbi ürün", hem de "geleneksel tıbbi ürün” 

sınıfına dâhil edilmiş olup aynı zamanda Liste-A (Gıdalarda kullanılması tavsiye edilmeyen 

maddeler) grubunda yer almaktadır. Bitkinin yüksek dozlarda kullanımında felç, 

halüsinasyonlar ve CNS rahatsızlıklarına neden olduğu, nevrotoksik etki görüldüğü 

belirtilmiştir. Ayrıca safra yolu tıkanıklığı, şiddetli karaciğer hastalıkları ve gebelik (skaridol 

içeriği nedeniyle) durumunda kontrendike olduğu belirtilmektedir. Safra taşı durumunda, 

doktora danışılarak kullanılması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca, bitkinin farmakolojik etkili 

dozunun 3 g ilaç/gün eşdeğer (Komisyon E),  2-5 g ilaç/gün (ESCOP) içerik olduğu 

bildirilmiştir (BVL, 2014). 

2 Avusturya Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan bir dokümanda, takviye edici 

gıdalara yönelik olarak pozitif ve negatif olmak üzere iki ayrı bitki listesi bulunmaktadır: 

“Takviye Edici Gıdalarda Miktar Kısıtlaması Olmaksızın Kullanılabilen Bitkiler ve Bitki 

Kısımları” başlıklı liste ve “Takviye Edici Gıdalarda Kullanılamayan Bitkiler ve Bitki 

Kısımları” başlıklı liste. Söz konusu listelerde P. boldus bitkisine yer verilmemiştir (BMG, 

2005). 

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

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

2014 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. P. boldus Molina 

Bitkisi Liste 3’de yer almakta olup kullanılan kısmının yaprak kısmı olduğu belirtilmiştir 

(SPSCAE, 2014).  

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 P. boldus 

bitkisine yer verilmemiştir (MHB, 2004). 

5 Çek Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde yayımlanan “Takviye Edici Gıdalar İçin 

Gereklilikler ve Gıda Maddelerine Besin Öğelerinin İlave Edilmesine İlişkin 225/2008 Sayılı 

Tüzük” kapsamında bitkilerle ilgili iki liste bulunmaktadır. Tüzüğün “Takviye Edici 

Gıdalarda Kullanılan Diğer Bazı Maddelerin Kullanım Şartları” başlıklı Ek 3’ünde bulunan 

1 nolu listede bazı bitkilerin kullanım şartları belirlenmiştir. Aynı Tüzüğün “Gıda Üretiminde 
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Kullanımı Yasak Olan Diğer Maddeler” başlıklı Ek 4’ünde yer alan Tablo 1’de ise “Gıda 

Üretiminde Kullanımı Yasak Olan Bitkiler” listesi bulunmaktadır. Söz konusu Tüzük 

kapsamında P. boldus bitkisine yer verilmemiştir (CR, 2008).  

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. Söz konusu listelerde P. boldus bitkisine yer verilmemiştir (DTU, 

1998, 2011).  

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

Tanımlanmış Olan Tıbbi Bitkiler Listesi” yayımlanmıştır. Söz konusu listede P. boldus 

bitkisine yer verilmemiştir (Ravimiamet, 2015).  

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

yayımlanmıştır. Söz konusu listede P. boldus bitkisi yer almaktadır (FIMEA, 2009).  

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 

İzin Verilen Bitkiler Listesi (Ek 1)” bulunmaktadır. En son Ocak 2015’de güncellenen bu 

düzenleme, Fransa Ekonomi, Sanayi ve Dijital Sektör Bakanlığı – Rekabet Politikası, Tüketici 

İşleri ve Sahtecilik Kontrolü Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir (Legifrance, 2015). 

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). P. boldus 

Molina “Takviye Edici Gıdalarda Kullanımına İzin Verilen BitkilerListesi (Ek 1)”nde yer 

almakta olup, kullanılan kısmının yaprak kısmı olduğu belirtilmiştir (Legifrance, 2015). 

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 P. boldus bitkisine 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 alkaloidinin kullanımı yasaklanmıştır. Aynı 

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

belirlenmiştir. Söz konusu Kararnamede P. boldus bitkisine yer verilmemiştir (VWS, 2001). 
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12 İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu tarafından “Bitkisel Bileşenler 

ve Bildirilen Kullanım Şekilleri” başlıklı bir liste yayımlanmıştır. Söz konusu listede, P. 

boldus bitkisi yer almakta olup bitkinin tıbbi ve kozmetik amaçlı kullanımının bulunduğu 

ancak gıda ve aromaterapi alanında kullanımının olmadığı bildirilmektedir. P. boldus için 

tıbbi amaçlı olarak kullanılan kısmın yaprak ve kabuk kısmı olduğu belirtilmiştir (MHRA, 

2005). 

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. P boldus Molina bitkisi söz konusu listede yer almakta 

olup, bitkinin kullanılan kısmı yaprak olarak ifade edilmiştir (HPRA, 2011, 2015). 

14 İsveç Ulusal Gıda Ajansı tarafından “Gıdada Kullanıma Uygun Olmayan Bitkiler ve 

Bitki Kısımları Listesi” yayımlanmıştır. Söz konusu listede P. boldus bitkisine yer 

verilmemiştir (NFA, 2010). 

15 İsviçre Gıda Güvenliği ve Veteriner Federal Ofisi ile İsviçre Terapötik Ürünler 

Ajansı tarafından ortaklaşa yayımlanan “Bitkisel Maddelerin ve Preparatların Tıbbi Ürün 

Olarak veya Gıda Olarak Sınıflandırılması” başlıklı listede gıdalarda veya sadece tıbbi 

ürünlerde kullanılabilecek bitkiler listelenmiştir. Liste, bitkilerin sadece kuru ve toz hale 

getirilmiş formları için geçerlidir. Bu listede yer alan P. boldus Mol.’un tıbbi ürünlerde 

kullanımının olduğu, ancak gıda olarak kullanılmadığı bildirilmektedir. Bitkinin kullanılan 

kısmı hakkında bilgi verilmemiştir (BLV, 2014).  

16 İtalya’da 2012 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 düzenleme 

en son 2014 yılında güncellenmiş olup, hem Ek 1’de değişiklik yapılmış hem de BELFRIT 

Listesi (Ek 1a) uygulamada kullanılacak ikinci bir liste olarak yayımlanmıştır. BELFRIT 

Listesine ilişkin çalışmalar sonuçlanana kadar, her iki listenin de geçerli olduğu ve çalışmalar 

tamamlandığında tek bir liste haline getirileceği belirtilmiştir. Diğer taraftan, yine Sağlık 

Bakanlığı tarafından yayımlanan ve en son 2009 yılında güncellenen “Takviye Edici 

Gıdalarda Kullanımına İzin Verilmeyen Bitkiler ve Bitkisel Ekstreler” başlıklı bir liste daha 

bulunmaktadır. P. boldus Molina bitkisi “İzin Verilen Bitkiler ve Bitkisel Preparatlar Listesi 

(Ek 1)”nde yer almakta olup kullanılan kısmının yaprak ve kabuk olduğu belirtilmiştir. 

BELFRIT Listesinde de (Ek 1a) P. boldus Morina bitkisi yer almakta olup, kullanılan 

kısmının yaprak kısmı olduğu belirtilmiştir (MDS, 2009; MDS, 2014a,b).  
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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. P. boldus bitkisi bu listede yer almakta olup “ilaç sınıfına giren bileşenler 

(B)” grubuna dâhil edilmiştir. Bitkinin kullanılan kısmı hakkında bilgi verilmemiştir (LÍ, 

2013). 

18 Letonya Devlet İlaç Ajansının resmi internet sitesinde, ilaç olarak kabul edilen 

maddelere ilişkin bir veri tabanı bulunmaktadır. Söz konusu veri tabanında "Boldi folii pulvis 

(Boldi yaprak tozu) şeklinde kayıt yer almaktadır (ZVA, 2015).  

 19 Macaristan Ulusal Gıda ve Beslenme Bilimleri Enstitüsü tarafından “OÉTI Uzman 

Komitesi Tarafından Takviye Edici Gıdalarda Kullanılması Tavsiye Edilmeyen Bitkiler” 

listesi yayımlanmıştır. Söz konusu listede P. boldus bitkisinin yaprak  kısmı yer almaktadır. 

Bitkinin yasaklanmasına veya kısıtlanmasına neden olan kimyasal bileşiklerin izokinolin 

alkaloitleri (örneğin, boldin, izoboldin) olduğu belirtilmiştir. Güçlü alkaloitler, santral sinir 

sistemi üzerindeki hafif etkileri; toksik yağ, toksisite seviyesi veri eksikliği nedeniyle bitkinin 

kullanımının tavsiye edilmediği ifade edilmiştir (OÉTI, 2013).  
20 Malta Tıbbi Ürünler Otoritesi tarafından “Sadece Bitkisel Tıbbi Ürün Olarak 

Kullanılan Bitkiler ve Bitkisel Maddeler” başlıklı bir liste yayımlanmıştır. Bu listede yer alan 

bitkilerin gıda olarak kullanımı bulunmamakta ve bunlar takviye edici gıdalara ilave 

edilememektedir. Söz konusu listede, P. boldus bitkisine yer verilmemiştir (MMA, 2013). 

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 2013 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 

P.boldus bitkisi yer almakta olup, “tıbbi amaçlı olarak kullanılanlar (L)” grubuna dâhil 

edilmiştir (SLV, 1999; AESGP, 2012). 

22 Polonya Bitki Komitesi tarafından “Takviye Edici Gıdalarda Kullanılabilecek 

Bitkisel Materyal Listesi” yayımlanmıştır. Söz konusu listede P. boldus bitkisine yer 

verilmemiştir (PKZ, 2012). 

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 
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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. P.boldus Molina bitkisine Liste 3’te yer 

verilmiş, ancak bitkinin kullanılan kısmı hakkında bilgi 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. Ek 

5b’nin birinci bölümünde “Güçlü, Narkotik veya Toksik Maddeleri İçeren Bitkiler” 

listelenmiş olup, bu listede “P. boldus” bitkisi bulunmaktadır. Bitkinin yaprak kısımlarından 

elde edilen uçucu yağın bu listeye dâhil olduğu belirtilmiştir (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. P. boldus bitkisi bu 

listede yer almakta olup “reçetesiz tıbbi ürün (Z)” grubuna dâhil edilmiştir. Bitkinin 

kullanılan kısmı ile ilgili olarak bilgi verilmemiştir (MZRS, 2008).  

26 BELFRIT - Belçika, Fransa ve İtalya’nın yetkili otoriteleri, bitkilerin ve bitkisel 

preparatların takviye edici gıdalarda kullanımına ilişkin ulusal listelerini güncel bilimsel 

verilere göre gözden geçirmiş ve ortak bir liste oluşturmuşlardır. Bu liste BELFRIT Listesi 

olarak bilinmekte olup, “BELFRIT” terimi üç ülkenin adlarının ilk birkaç harfini temsil 

etmektedir. Takviye edici gıdalarda kullanılabileceği düşünülen bitkileri içeren bu liste 

üzerindeki çalışmalara devam edilmesi ve listenin zaman içinde yeniden güncellenebileceği 

öngörülmüştür. Listenin yasal bir bağlayıcılığı bulunmamakla birlikte, ülkeler arasındaki 

bitkisel takviye edici gıdalara ilişkin ticarette uygulamaların uyumlaştırılmasına yönelik 

olarak kullanılması hedeflenmiştir. P. boldus Molina bitkisi BELFRIT Listesinde yer almakta 

olup, kullanılan kısmının yaprak kısmı olduğu belirtilmiştir (BelFrIt List, 2013).  
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9. Kısıtlamalar ve Uyarılar 

P. boldus 4 haftadan fazla kullanılmaması gerekmektedir. Yeterli veri olmadığından, 

18 yaşın altındaki bireylerde kullanımı tavsiye edilmemektedir (EMA, 2016).  

Gebelik ve laktasyon döneminde tıbbi otorite tavsiyesi olmaksızın kullanılmaması 

gerektiği belirtilmektedir (Almeida ve ark., 2000; ESCOP, 2009).  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Yapılan literatür taramasından elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda, P. 

boldus bitkisinin tek başına veya kombine halde çay olarak ya da yemeklerde aroma verici 

amaçlı kullanıldığı belirlenmiştir. Genel olarak P. boldus bitkisinin fazla miktarda (günde>3-5 

gram) ve uzun süre (>1 ay) kullanılmadıktan sonra toksisite riski bulunmadığı 

belirtilmektedir.   

Diğer taraftan, P. boldus Molina’nın incelenen ülkelerde kullanım durumuna 

bakıldığında; bitkinin yaprak kısmının gıda olarak kullanımının 5 ülkede pozitif, 8 ülkede 

negatif olduğu ve 9 ülkenin listesinde yer almadığı görülmektedir. Değerlendirmeye alınan 

ülkelerin 3’ünde ise bitkilerin gıda olarak kullanımı hakkında bilgi veren herhangi bir liste 

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

Bu listelerden ikisinde P. boldus'a yer verilmiştir.  

Yukarıda açıklanan nedenlerle, P. boldus Molina bitkisinin yaprak kısımlarının 

gıdalarda kullanılabileceği değerlendirilmiştir. Buna göre; bitkinin yaprak kısımları ve bu 

kısımlardan elde edilen ekstrelerinin Bitki Listesindeki durumunun pozitif (P) olması yönünde 

tavsiye kararı alınmıştır.  
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KISALTMALAR 
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Üreticileri Birliği) 

BLV : Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (İsviçre Gıda 

Güvenliği ve Veteriner Federal Ofisi) 
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Tüketicinin Korunması ve Gıda Güvenliği Federal Ofisi)  
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LD50 : Bir canlı popülasyonunun istatistiksel olarak % 50’sini öldüren kimyasal 
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