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BİLİMSEL GÖRÜŞ 

Plukenetia volubilis L. Tohum 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, Plukenetia volubilis bitkisi tohum kısmının 

güvenirlilik değerlendirmesi güncel bilimsel çalışmalar ışığında yeniden yapılmıştır. 

Plukenetia volubilis’in kavrulmuş tohumlarının 3. dünya ülkelerinden geleneksel bir 

gıda olarak Avrupa Birliğine yeni gıda statüsünde girebilmesi amacıyla, EFSA tarafından, 

değerlendirme yapılmıştır. EFSA, bu geleneksel gıdadaki alkaloitlerin türü ve miktarı 

hakkında bilgi eksikliğine dayanarak, kavrulmuş tohumların insan sağlığı için risk 

oluşturabileceği sonucuna varmıştır. Bu nedenle, kavrulmuş tohumların geleneksel gıda 

olarak Avrupa Birliği içinde piyasaya sürülmesine yönelik güvenlik itirazlarını gündeme 

getirmiştir.  

Yapılan literatür incelemelerinde, tohum kısmının içerdiği lektinlerin toksik risin 

benzeri proteinler nedeniyle insan sağlığı için risk oluşturabileceği sonucuna varılmıştır. 

 Diğer taraftan, Plukenetia volubilis'in diğer ülkelerde kullanım durumuna 

bakıldığında, bitkinin tohum kısmının hiç bir 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 de P. volubilis bitkisi yer almamaktadır.  

Yukarıda açıklanan nedenlerle, Plukenetia volubilis tohum kısmının Bitki Listesi'ne 

negatif (N) olarak eklenmesine karar verilmiştir.  
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ANAHTAR KELİMELER 

Plukenetia volubilis, inka fıstığı, tohum, bitki listesi. 

 

                                                           
1 25/06/2021 tarihindeki Komisyon toplantısında yapılan değerlendirmelere istinaden hazırlanmış ve 25/06/2021 

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 alan bitkilerden biri olan Plukenetia volubilis'in tohum kısmından 

elde edilen sıvı sabit yağ ilk yayımlanan listede yer almamıştır. Daha sonra yapılan bir 

başvuru üzerine 13/05/2015 tarihinde listeye eklenmiştir. 

 

 

GÖREV TANIMI 
Bitki Listesinin yeniden gözden geçirilmesi kapsamında Plukenetia volubilis bitkisinin 

güvenilirlik değerlendirmesinin, tohum kısmı için, güncel bilimsel çalışmalar ışığında 

yapılması ve yapılan değerlendirmeye göre bitkinin listedeki durumunun güncellenmesi.    
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DEĞERLENDİRME 

1. Bitkinin Tanımlanması 

Familyası:  Euphorbiaceae 

Bilimsel (Latince) adı: Plukenetia volubilis L.  

Sinonimleri: Plukenetia peruviana Müll.Arg., Sajorium volubile (L.) Baill. (The Plant 

List, 2021)  

Türkçe adı:  İnka fıstığı, Plukenetiya, Saşa inşi  

İngilizce adı: Sacha inchi, Inca inchi, Inchan peanut  

Kullanılan kısımları: Tohum 

Kullanılan kısımların elde ediliş yöntemleri ve kullanım şekli:  

Tohumlar, sert kabukları soyulduktan sonra farklı ısı derecelerinde, farklı sürelerde 

(hafif kavrulmuş;  75-81 °C, 9 dak., orta kavrulmuş; 83-86 °C, 10 dak., çok kavrulmuş; 99-

102 °C, 10 dak.) kavrularak Peru ve Brezilya’nın bazı kısımlarının yer aldığı Güney 

Amerika’nın Amazon Bölgesi yağmur ormanlarında, gıda olarak (çerez) ve yağ elde etmek 

amacıyla kullanılır (Minh ve ark., 2019; Wang ve ark., 2018).    

2. Bitkinin Tohum Kısmının Kimyasal Yapısı:  

Tohumlar; omega-3, 6 ve 9 yağ asitleri bakımından zengin lipitler  (% 35-60), 

proteinler  (% 25-30), karbonhidratlar (% 13.4-30.9), esansiyel aminoasitler (sistein, tirozin, 

treonin ve triptofan), E vitamini, tokoferoller, karotenoitler, polifenoller (feniletil alkoller, 

flavonoitler, sekoridoitler, lignan tipte fenoller, kondanse tanenler), fenolik asitler (sinnamik, 

protokateşik, hidrosinnamik, p-kumarik asitler), fitosteroller, mineraller (potasyum (5563.5 

mg/kg), magnezyum (3210 mg/kg), kalsiyum (2406 mg/kg), demir (103.5 mg/kg), çinko (49.0 

mg/kg), sodyum (15.4 mg/kg), bakır (12.9 mg/kg) taşır (Chirinos ve ark., 2013; 2016; 

Gutiérrez ve ark., 2011; Kim ve Joo, 2019; Kodahl ve Sorensen, 2021; Rawdkuen ve ark., 

2016; Quinteros ve ark., 2016; Wang ve ark., 2018). Ayrıca, lektinler, saponinler ve 

alkaloitler taşıdığı da bilinmektedir (Khine ve ark., 2020; Rawdkuen ve ark., 2016; 

Srichamnong ve ark., 2018). 

3. Bitkinin Tohum Kısmının Kullanımı ile İlgili Bilgiler  

 Gıdalarda kullanımı    

 Amazon bölgesinde tohumlar,  kavrulduktan sonra yer fıstığına benzer şekilde, çerez 

olarak tüketilir. Kavrulurken tuz veya şeker de ilave edilebilir. Çikolataya batırılıp şekerleme 

olarak tüketimi de söz konusudur. Peru yerlileri tarafından, ezilerek tereyağ gibi çorbalarda 

veya soslarda kullanılır ya da geleneksel yemeklere katılır.  Toz edilip, protein kaynağı olarak 

http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Euphorbiaceae/
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-161497
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-338169
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tüketilir veya tohum tozu ve yağı kapsüllere doldurulup gıda takviyesi şeklinde 

kullanılmaktadır (Kodahl ve Sorensen, 2021; Srichamnong ve ark., 2018; Wang ve ark., 

2018). 

 P. volubilis'in kavrulmuş tohumları 25 yılı aşkın bir süredir Güney Amerika'da 

geleneksel olarak tüketilmektedir. EFSA tarafından tohumların bileşimi ve özellikle güvenlik 

endişesi olan bileşiklerin varlığını araştırdı. Yapılan değerlendirmede kavrulmuş tohumların 

karakterizasyonu için kullanılan analitik yöntemlerin yetersiz tanımlandığı ve bu nedenle 

Yeni Gıdayı karakterize etmek için uygun olmayacağı belirtilmiştir. Kavrulmuş tohumlarda 

bulunabilecek alkaloitlerin türü ve miktarı hakkında bilgi eksikliği nedeniyle, insan sağlığı 

için bir güvenlik riski oluşturabileceği belirtilmektedir (EFSA, 2020). 

 Halk ilacı olarak ve tıbbi amaçlı kullanımı 

Kavrulmuş tohumlar ve tohumlardan sıkma ile elde edilen yağ, Peru’da kolesterol 

kontrolü ile kardiyovasküler ve gastrointestinal sistem hastalıklarında kullanılmaktadır. 

Öğütülmüş tohumlar ve yağının Peru yerlileri tarafından cilt yenileyici ve canlandırıcı krem 

olarak kullanıldığı da bildirilmiştir (Kodahl ve Sorensen, 2021). Tohumlar ayrıca, Amazon 

bölgesinde,  romatizmal hastalıklarda ve kas ağrılarında da kullanılır (Chirinos ve ark., 2013; 

Wang ve ark., 2018).    

4. Bitkinin Tohum Kısmının Etkileri ile İlgili Bilgiler:  

 Bitkinin tohumları ve tohum kabuklarının antioksidan, antibakteriyal ve antitirozinaz 

etkileri  bulunmaktadır (Khine ve ark., 2020; Sainakham ve Mungmai, 2020; Wang ve ark., 

2018). 

Antioksidan etki 

Ham ve işlenmiş tohumların çeşitli ekstrelerinin ve tohumlardan elde edilen yağın in 

vitro antioksidan etkileri DPPH ve ORAC yöntemleriyle araştırılmıştır (Chirinos ve ark., 

2013; Sterbova ve ark., 2017). 16 farklı kültür bitkisinden elde edilen kavrulmamış tohum 

ekstrelerinin ORAC değerleri 6.5 - 9.8 μmol trolox ekivalan (TE)/g tohum, hidrofilik ve 

lipofilik ORAC değerleri ise 4.3-7.3 μmol trolox ekivalan (TE)/g tohum ve 1.0-2.8 μmol TE/g 

tohum olarak bulunmuştur  (Chirinos ve ark., 2013). 

 İşlem görmemiş tohumların metanollü estresinin DPPH değerinin 241 mmol TE/100 g 

tohum  olduğu ve bu etkiyi fenolik bileşikler, tokoferoller ve karotenoitlerin meydana 

getirdiği belirtilmiştir (Sterbova ve ark., 2017; Wang ve ark., 2018). 

 Tohum kabuklarının antioksidan etkileri de araştırılmıştır. İşlenmemiş, 50 oC’lik 

fırında bir gece tutulmuş ve 150 oC’de 5 dakika kavrulmuş tohum kabuklarının sıcak su ve 

%95 etanol karışımında (1:1) hazırlanmış ekstrelerinin antioksidan etkilerinin araştırıldığı 

çalışmada, işlenmemiş tohum kabuklarının en yüksek fenolik içeriğe (129.95±7.58 mg 
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GAE/g) ve en yüksek serbest radikal süpürücü etkiye (SC50 0.12±0.03 mg/mL) sahip 

oldukları tespit edilmiştir (Sainakham ve Mungmai, 2020). 

 Tirozinaz inhibitörü etki 

 İşlenmemiş, 50 oC’lik fırında bir gece tutulmuş ve 150 oC’de 5 dakika kavrulmuş 

tohum kabuklarının sıcak su ve %95 etanol karışımında (1:1) ve soğuk etanolle hazırlanmış 

ekstrelerinin antitirozinaz etkileri araştırılmış ve kavrulmuş tohumların soğuk etanollü 

ekstresinin en yüksek tirozinaz inhibitörü (IC50 6.90±1.40 mg/mL) etkiye sahip olduğu 

bulunmuştur (Sainakham ve Mungmai, 2020). 

5. Bitkinin Tohum Kısmının Yan Etkileri ile İlgili Bilgiler 

Meslek ile ilişkili astıma sebep olabilecek 372 farklı nedenin araştırıldığı kanıta dayalı 

bir değerlendirmede tohumların alerjik astım ataklarına sebep olabilme düzeylerinin çok 

düşük olduğu (Baur ve Bakee, 2014) bildirilmiş olmasına rağmen, tohumların anaflaksi dahil, 

çeşitli alerjik reaksiyonlara yol açtığını gösteren vakalar da kayıtlıdır. 10kDa’lık tohum 

proteinine bağlı alerjik rinokonjuktivit ve bronşiyal astım görülmüştür. Bu protein molekül 

ağırlığı olarak Ricinus communis’te bulunan toksik risin proteinine benzer olup, yapısı tam 

olarak aydınlatılamamıştır (Bueso ve ark., 2010; Wang ve ark., 2018). 

Tohumlar nemli ortamlarda saklandığında kolaylıkla küflenir. Fungal üreme sonucunda 

kalite düşmekte ve kanserojen aflatoksinler meydana gelmektedir (Bueso ve ark., 2010; Wang 

ve ark., 2018). 

6. Bitkinin Tohum Kısmı ile İlgili Toksikolojik Bilgiler 

Akut toksisite  

Toz edilmiş tohumlar sıçan ve farelere 2000 mg/kg dozda oral olarak verilmiş ve 14 gün 

boyunca toksisite semptomları incelenmiştir. Sonuçta herhangi bir yan etki ve ölüm 

görülmemiştir. Tohum tozu 2000 mg/kg dozda sıçan ve farelerde akut toksisite 

göstermemiştir (Rodeiro ve ark., 2018). 

 Başka bir çalışmada akut oral toksisite, dişi fareler için LD50 7940 mg/kg va, erkek 

fareler için ise LD50 9260 mg/kg va olarak tespit edilmiştir (Li ve ark., 2014). 

Subakut ve subkronik toksitite 

Sprague Dawley sıçanlara (erkek ve dişi) oral olarak, tekrarlanan dozlarda tohum tozu 

verilmiştir. Hayvanlar 90 gün boyunca 50, 250 ve 500 mg/kg/gün tohum tozu almış, 90 gün 

sonunda öldürülmüş, hematolojik ve biyokimyasal analizler için örnekler alınmıştır. Organ 

ağırlıkları ölçülmüş ve histopatolojik incelemeler yapılmıştır. Sonuç olarak en yüksek dozda 

bile herhangi bir ölüm, kayda değer bir yan etki, hematolojik, biyokimyasal ve  histopatolojik 

değişiklik gözlenmemiştir (Rodeiro ve ark., 2018). 
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Sıçanlarda yürütülen 30 günlük beslenme testinde, vücut ağırlığı artışı, gıda yararlanma 

oranı, kan sayımı ve biyokimyasal parametreler üzerine tohumların negatif etkisi olduğu 

saptanmış, karaciğerde önemli patolojik hasar gözlenmiş ve deney şartlarında tohumların 

toksik olduğu  sonucuna ulaşılmıştır (Li ve ark., 2014). 

Genotoksisite  

Tohum tozunun genotoksisitesi farelerde mikronükleus testi ile değerlendirilmiş ve 

mikronükleus oluşumu gözlenmemiştir. Sonuç olarak, deney şartlarında tohum tozunun 

genotoksik potansiyelinin olmadığı anlaşılmıştır (Rodeiro ve ark., 2018). 

Mutajenik özelliklerin belirlenmesi için in vivo Drosophila  (SMART) testi kullanılan 

bir çalışmada tohum tozunun mutajen olmadığı bulunmuştur (Srichamnong ve ark., 2018). 

Ames testi, kemik iliği mikronükleus testi ve sperm anormalite testi kullanılarak 

gerçekleştirilen genotoksisite çalışmasında sonuçlar olumsuz bulunmuştur (Li ve ark., 2014). 

Karsinojenisite 

Karsinojenisite çalışmasına rastlanmamıştır. 

7. Etkileşim Bilgileri:  

Herhangi bir etkileşim bilgisine rastlanmamıştır. 

8. Bitkinin Tohum 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, P. volubilis bitkisi yer almamaktadır 

(EFSA, 2016). 

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

Kabul Edilen Bitki Envanter Listesi”nde, P. volubilis bitkisi yer almamaktadır (THIE, 2020). 

P. volubilis tohum kısmının gıda olarak kullanımı hakkında diğer ülkelerdeki durumu 

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

bulunduğu ülkelere bakıldığında, tohum kısmının hiç bir 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 de P. volubilis 

bitkisi yer almamaktadır.  
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Tablo 2. Plukenetia volubilis L. tohum 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 10’dan itibaren verilmiştir.  

 



 

 

T.C. 

TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 
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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. volubilis bitkisi yer almamaktadır (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. Söz konusu listelerde P. volubilis bitkisi yer almamaktadır 

(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. P. volubilis L. 

bitkisinin tohumdan elde edilen yağ kısmı Liste-3'de yer almakta olup "yalnızca yeni gıda 

bileşenleri olarak yetkilendirmeye uygun ürünlere izin verilir" bilgisine yer verilmiştir 

(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 P. volubilis 

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 P. 

volubilis bitkisi yer almamaktadır (CR, 2018).  

6 Danimarka Teknik Üniversitesi Ulusal Gıda Enstitüsü tarafından yayımlanan ve 

Danimarka Veteriner ve Gıda İdaresi tarafından referans olarak ku llanılmakta olan “Bitki 

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

bitkisi yer almamaktadır (Ravimiamet, 2018).  

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

yayımlanmıştır. Söz konusu listede P. volubilis bitkisi yer almamaktadır (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 

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 P. volubilis 

bitkisi yer almamaktadır (Legifrance, 2020).  

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. volubilis bitkisi yer almamaktadır (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 P. volubilis 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 listede P. 

volubilis bitkisi yer almamaktadır (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 
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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 P. volubilis bitkisi yer almamaktadır 

(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, P. volubilis 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”. Söz konusu listede P. volubilis bitkisine yer verilmemiştir  

(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. P. volubilis  L. bitkisi 

söz konusu listede yer almakta olup kullanılan kısmının yağ olduğu belirtilmiştir (MDS,  

2019). 

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 P. volubilis bitkisi yer almamaktadır  (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 P. volubilis 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 P. volubilis bitkisi yer almamaktadır (SAM, 2016). 
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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 P. volubilis bitkisi yer 

almamaktadır (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, P. 

volubilis bitkisinin tohum yağı yer almakta olup “tıbbi amaç dışında kullanılanlar (H)” 

sınıfına dahil edilmiştir (SLV, 1999; AESGP, 2012). 

22 Polonya Bitki Komitesi tarafından “Takviye Edici Gıdalarda Kullanılabilecek 

Bitkisel Materyal Listesi” yayımlanmıştır. Söz konusu listede P. volubilis 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 

uyulması kaydıyla hasat edilebilen ve satılabilen yabani mantar türleri); Liste 3 – Takviye 

edici gıdalarda kullanımına izin verilen bitki türleri. Söz konusu listede P. volubilis bitkisi 

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

P. volubilis bitkisi yer almamaktadır (MZRS, 2019).  

 

 

 

9. Kısıtlamalar ve Uyarılar 

P. volubilis tohumlarının kavrulmadan, çiğ olarak tüketilmesi önerilmez. Çok yüksek 

ısıda (120 oC) kavurma kimyasal içeriğinde, dolayısıyla etkisinde farklılıklara neden olabilir 

(Chirinos ve ark., 2016; Minh ve ark., 2019; Srichamnong ve ark., 2018; Suwanangul ve ark., 

2021). 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Plukenetia volubilis’in kavrulmuş tohumlarının 3. dünya ülkelerinden geleneksel bir 

gıda olarak Avrupa Birliğine yeni gıda statüsünde girebilmesi amacıyla, EFSA tarafından 

değerlendirme yapılmıştır. EFSA, bu geleneksel gıdadaki alkaloitlerin türü ve miktarı 

hakkında bilgi eksikliğine dayanarak, kavrulmuş tohumların insan sağlığı için risk 

oluşturabileceği sonucuna varmıştır. Bu nedenle, kavrulmuş tohumların geleneksel gıda 

olarak Avrupa Birliği içinde piyasaya sürülmesine yönelik güvenlik itirazlarını gündeme 

getirmiştir.  

 Diğer taraftan, Plukenetia volubilis'in diğer ülkelerde kullanım durumuna 

bakıldığında, bitkinin tohum kısmının hiç bir 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 de P. volubilis bitkisi yer almamaktadır.  

Yapılan literatür incelemelerinde, tohum kısmının içerdiği lektinlerin toksik risin 

benzeri proteinler nedeniyle insan sağlığı için risk oluşturabileceği sonucuna varılmıştır. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle, Plukenetia volubilis tohum kısmının Bitki Listesi'ne negatif 

(N) olarak eklenmesine karar verilmiştir.  
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KISALTMALAR 
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Güvenliği ve Veteriner Federal Ofisi) 
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LD50 : Bir canlı popülasyonunun istatistiksel olarak %50’sini öldüren kimyasal 
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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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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


