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BİLİMSEL GÖRÜŞ
Rheum palmatum L. Kök ve Rizom Kısımlarının 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, Rheum palmatum bitkisi kök ve rizom kısmının güvenirlilik
değerlendirmesi güncel bilimsel çalışmalar ışığında yeniden yapılmıştır.
Yapılan literatür taramasından elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda,
Rheum palmatum bitkisi kök ve rizom kısmının antrakinonlarca zengin olduğu, özellikle
emodin türevlerini yüksek miktarlarda içerdiği bildirilmektedir.
Diğer taraftan, Rheum palmatum'un diğer ülkelerde kullanım durumuna bakıldığında,
bitkinin kök ve rizom kısmının 2 ülkede pozitif, 6 ülkede koşullu pozitif, 8 ülkede negatif
olduğu ve 7 ülkenin listesinde yer almadığı görülmektedir. Ayrıca değerlendirmeye alınan
ülkelerin 2’sinde ise bitkilerin gıda olarak kullanımı hakkında bilgi veren herhangi bir liste
bulunmamakta olup sadece tıbbi amaçlı kullanım hakkında bilgi veren listeler yayımlanmıştır.
Bu listelerin ikisinde de R. palmatum bitkisi yer almaktadır.
Yukarıda açıklanan nedenlerle, Rheum palmatum bitkisi kök ve rizom kısmı ile bu
kısımlardan elde edilen ekstre/ekstraktlarının Bitki Listesi'nde negatif (N) olan durumunun
devam etmesi yönünde tavsiye kararı alınmıştır.
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16/10/2021 ve 19/11/2021 tarihlerindeki Komisyon toplantısında yapılan değerlendirmelere istinaden
hazırlanmış ve 19/11/2021 tarihli toplantıda kabul edilmiştir. 07/12/2021 tarihinde ilgi tarafların değerlendirmesi
için görüşe açılmış, bu kapsamda komisyona sunulan bilimsel literatürler ve son yapılan bilimsel çalışmalar
dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmiş ve 21/01/2022 tarihli toplantıda kabul edilmiştir.
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[Rheum palmatum L. kök ve rizom kısmının güvenilirliği]
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 Rheum palmatum'un kök kısmı ilk
yayımlanan listede negatif (N) olarak yer almaktadır.

GÖREV TANIMI
Bitki Listesinin yeniden gözden geçirilmesi kapsamında Rheum palmatum bitkisinin
güvenilirlik değerlendirmesinin, bütün kısmı için, güncel bilimsel çalışmalar ışığında yapılması
ve yapılan değerlendirmeye göre bitkinin listedeki durumunun güncellenmesi.
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[Rheum palmatum L. kök ve rizom kısmının güvenilirliği]
DEĞERLENDİRME
1. Bitkinin Tanımlanması
Familyası: Polygonaceae
Bilimsel (Latince) adı: Rheum palmatum L.
Sinonimleri: Rheum potaninii Losinsk., Rheum qinlingense Y.K. Yang, D.K.Zhang &
J.K.Wu (The Plant List, 2021).
Türkçe adı: Ravent, Çin ravendi
İngilizce adı: Rhubarb, Chineese rhubarb
Kullanılan kısımları: Kök ve rizomları
Kullanılan kısımların elde ediliş yöntemleri ve kullanım şekli: Bütün veya kesilmiş
kök ve rizomları drog olarak kullanılmaktadır. Standardize ekstresi şeklinde veya tozundan
hazırlanmış çay şeklinde tıbbi amaçlar için oral olarak kullanılmaktır (ESCOP 2018).
Kökler tıbbi çay ve standardize ekstre halinde veya katı veya sıvı dozaj formları şeklinde
kullanılmaktadır (EMA 2019).
2.

Bitkinin Kök ve Rizom Kısmının Kimyasal Yapısı:

Bitkinin kökleri etkili bileşikler olarak antrakinonlarca zengindir. Özellikle emodin
türevleri yüksek miktarlarda bulunmaktadır. Ana karakteristik bileşikleri esas olarak (%60- 80)
rein, krizofanol, aloe-emodin, fision ve emodin mono- ve diglikozitleridir (Aichner ve Ganzera,
2015; Wang ve ark., 2013; Zhang ve ark., 2010). Diantron glikozitleri (sennozitler) de
mevcuttur ve hasat zamanına ve kurutma koşullarına bağlı olarak az miktarda antron glikozitleri
taşır.
Bitki ayrıca gallotanenler, kromonlar, fenilbutanoller ve eser miktarda uçucu yağ
taşımaktadır (Liang ve ark., 2013).
3. Bitkinin Kök ve Rizom Kısmının Kullanımı ile İlgili Bilgiler
Gıdalarda kullanımı
Gıda olarak kullanımı bulunmamaktadır.
Halk ilacı olarak ve tıbbi amaçlı kullanımı
Kökler kabızlık tedavisinde kısa süreli olarak kullanılmaktadır. Etkiden sorumlu
bileşenler antrakinon türevi bileşiklerdir (ESCOP 2018). Çin’de uzun yıllardır ateşli hatalıkların
tedavisinde kullanılmaktadır (Kong ve ark., 2014).
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[Rheum palmatum L. kök ve rizom kısmının güvenilirliği]
4. Bitkinin Kök ve Rizom Kısmının Etkileri ile İlgili Bilgiler
1,8-dihidroantrasen türevleri laksatif etkiden sorumlu bileşiklerdir. Ravent içindeki bbağlı glikozitler, üst bağırsakta emilmez; kalın bağırsağın bakterileri tarafından aktif
metabolitlere (antronlar) dönüştürülürler. Başlıca etkisi laksatif etkidir. Laksatif etki oral
kullanımdan 8-12 saat sonra başlar (ESCOP 2018).
Antipiretik etki
Kök ekstreleri Plexia modeli kullanılarak işlemden 1 saat önce ve 2 saat sonra olmak
üzere 3,5 g/kg dozda intragastrik olarak sıçanlara uygulanmış ve daha sonra rektumdan vücut
sıcaklığı ölçülmüştür. İmmünohistokimyasal olarak da incelemeler yapılmıştır. Ekstre test
grubunda 4-12 saat aralığında antipretik etki göstermiştir. Bu etkinin vanilloit reseptörleri
üzerinden yürüdüğü immünohistokimyasal sonuçlarla da gösterilmiştir (Kong ve ark., 2014).
Antimikrobiyal etki
Köklerden hazırlanan metanol ve butanol ekstreleri çeşitli bakteri ve maya suşları
üzerinde denenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda orta derecede antimikrobiyal etki
belirlenmiştir (Aly and Gumgumjee, 2011).
Su ekstresinin Helicobacter pylori’ye karşı güçlü etkisi gösterilmiştir (MIC <1 mg).
Etanol ekstresi de yine aynı patojene karşı denenmiş ve MIC değeri 17,24 g/mL olarak
bulunmuştur. Ayrıca bu çalışmada etkili bileşiklerin antrasen türevleri olduğu gösterilmiştir
(ESCOP 2018).
Etanol ekstresi Herpes simplex virüsünü hücre içine girişini engelleyerek inhibe etmiştir
(ESCOP 2018).
Sulu ekstresinin antimikotik etkisi ise Aspergillus fumigatus and Candida albicans’a karşı
denenmiş ve nistatin standartı ile karşılaştırılabilecek düzeyde etkili olduğu belirlenmiştir
(ESCOP 2018).
Antiviral etki
R. palmatum ekstresi hücre kültüründe hepatit B virüsüne uygulanmış ve sonuçta doza
bağlı bir antiviral aktivite tespit edilmiştir. Aynı çalışmada etkiden sorumlu bileşikler olarak
özellikle krizofanol türevi antrasen glikozitleri belirlenmiştir (Li ve ark., 2007).
Antioksidan etki
Köklerden hazırlanan su ekstresi ile yapılan antiradikal etki deneyleri sonucunda güçlü
bir antioksidan aktivite belirlenmiş ve etkili bileşikler olarak antrakinonlar belirlenmiştir
(Miraj, 2016).
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[Rheum palmatum L. kök ve rizom kısmının güvenilirliği]
Antiproliferatif etki
Köklerden elde edilen su ekstresi (8:1) doz ve zamana bağımlı olarak insan akciğer
adenokarsinoma ve göğüs kanser hücrelerinde anlamlı düzeyde inhibisyon etki göstermiştir
(IC50 620 ve 515 g/mL) (ESCOP 2018).
Rizomlardan elde edilen metanol ekstresi östrojene hassas MCF-7 hücrelerinde 100 ve 30
g/mL dozlarda proliferasyonu anlamlı düzeyde arttırmıştır. Çalışmada etkiden sorumlu
bileşiklerin emodin türevleri olduğu ve östrojen reseptörlerine bağlanarak etki gösterdiği
belirlenmiştir (ESCOP 2018).
Antikanser etki
Köklerden hazırlanan metanol ekstresi karaciğer kanser hücreleri üzerinde test edilmiştir.
Serum ALT, AST, GGT, AFP, toplam protein, serum albumin ve globulin miktarları ile DNA
fragmantasyonu ve histopatolojij incelemeler yapılmıştır. Deneyler sonucunda karaciğer enzim
düzeyleri belirgin bir şekilde düşmüştür. Tümör belirteçleri olan AFP ve GGT düzeyleri de
belirgin şekilde azalmıştır. Sıçanlarla yapılan bu çalışmada karaciğer kanserine karşı belirgin
bir iyileşme görülmüştür. Ektre bileşiminde ise antrakinonlar, flavonoitler ve tanenler tespit
edilmiştir (El-Saied ve ark., 2018).
Diğer etkiler
Köklerden hazırlanan metanol ekstresinin antiradikal etkisi gösterilmiştir. Gallik asit
türevlerinin etkili bileşikler olduğu belirlenmiştir (ESCOP 2018).
Sıcak su ekstresi kolesterol biyosentezinde yer alan skualen epoksidaz enzimini 50 μg/ml
konsantrasyonda %70 inhibe etmiştir. Bu etkiden sorumlu bileşikler de galloil türevleri olarak
gösterilmiştir (ESCOP 2018).
Köklerden hazırlanmış aseton ekstresinde güçlü insektisidal etki belirlenmiştir. Bu
etkiden emodin türevlerinin sorumlu olduğu gösterilmiştir (Shang ve ark., 2019).
5. Bitkinin Kök ve Rizom Kısmının Yan Etkileri ile İlgili Bilgiler
Bitki 2 haftadan fazla kullanılmamalıdır. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde ve 10
yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır (ESCOP 2018).
6. Bitkinin Kök ve Rizom Kısmı ile İlgili Toksikolojik Bilgiler
R. palmatum ekstresi intragastrik olarak genç ve yaşlı sıçanlara 5 hafta boyunca
uygulanmış ve sonuçlar biyokimyasal ve histopatolojik olarak değerlendirilmiştir. Bu süre
sonunda genç grupta herhangi bir ölüm görülmezken yaşlı grupta 40 g/kg/gün dozda %23.3
oranında ölüm kayıt edilmiştir. Ayrıca böbreklerde doza bağlı histopatolojik değişiklikler
belirlenmiştir. Yine yüksek dozlarda yine yaşlı grupta karaciğer hücrelerinde nekrotik dokular
görülmüştür (Wang ve ark., 2011).
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Akut toksisite
Akut toksisite çalışmasına rastlanmamıştır.
Subakut ve subkronik toksitite
Subakut ve subkronik toksisite çalışmasına rastlanmamıştır.
Genotoksisite
Bitki ile yapılmış genotoksisite çalışması yoktur. Fakat bitkinin taşıdığı antrakinonlar in
vitro ortamda genotoksik etki gösterirken in vivo ortamda toksik olmadığı bulunmuştur
(ESCOP 2018).
Karsinojenisite
Normal ve CCl4 uygulanan sıçanlara 12 hafta boyunca günlük olarak 2, 5.4, 14.69 ve 40g
ham drog/kg vücut ağırlığına eşdeğer dozaj seviyelerinde intragastrik olarak %90 hidroetanollü
kurutulmuş ekstre (3.4:1) uygulanmıştır. CCl4 ile tedavi edilen sıçanların en düşük iki dozaj
grubunda hücresel hasarın boyutunda bir azalma gözlemlenmesine rağmen, hem normal
sıçanlarda tüm dozaj seviyelerinde ve hem de CCl4 uygulanan sıçanlarda en yüksek iki dozda
karaciğer hasarını gösteren fibrozda önemli bir artış görülmektedir (ESCOP 2018).
7. Etkileşim Bilgileri:
Hipokalemi (müshil olarak uzun süreli kötüye kullanımından kaynaklanan) kardiyak
glikozitlerin etkisini güçlendirir ve anti-aritmik ilaçlarla etkileşime girer. Hipokalemiye neden
olan diğer ilaçlarla (örn. tiyazid diüretikleri, adrenokortikosteroidler ve meyan kökü) eşzamanlı
kullanım elektrolit dengesizliğini şiddetlendirebilir (ESCOP 2018, EMA 2019).
Diüretikler, adrenokortikosteroitler ve meyan kökü ile birlikte kullanım potasyum kaybını
artırabilir (EMA 2019).
Hamilelik ve emzirme dönemlerinde kullanılmamalıdır (EMA 2019).
8. Bitkinin Kök ve Rizom 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, R. palmatum bitkisi yer almaktadır
Bitkinin kök ve rizom kısımlarının içerdiği antrokinonların (≥= %2,20 ≤=%6), emodin,
palmidin C, rhein, sennozit A, B'nin dikkat edilmesi gereken kimyasal bileşikler olduğu
belirtilmiştir (EFSA, 2016).
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Avrupa Çay ve Bitkisel İnfüzyon Birliği (THIE) tarafından yayımlanan “Gıda Olarak
Kabul Edilen Bitki Envanter Listesi”nde, R. palmatum bitkisi yer almamaktadır (THIE, 2020).
R. palmatum kök kısmının gıda olarak kullanımı hakkında diğer ülkelerdeki durumu
Tablo 1’de verilmiştir. Gıda olarak kullanım konusunda bilgi veren bitki listelerinin bulunduğu
ülkelere bakıldığında, kök kısmının 2 ülkede pozitif, 6 ülkede koşullu pozitif, 8 ülkede negatif
olduğu ve 7 ülkenin listesinde yer almadığı görülmektedir. Ayrıca değerlendirmeye alınan
ülkelerin 2’sinde ise bitkilerin gıda olarak kullanımı hakkında bilgi veren herhangi bir liste
bulunmamakta olup sadece tıbbi amaçlı kullanım hakkında bilgi veren listeler yayımlanmıştır.
Bu listelerin ikisinde de R. palmatum bitkisi yer almaktadır.
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Hollanda11

İngiltere12

İrlanda13

İsveç14

İsviçre15

İtalya16

İzlanda17

Letonya18

Tt

M/
Mt

M

M

T

T

T

M

M/T

T

M

P*

N

P*

YA

YA

P*

LY

LY

P

P*

YA

N

N

N

P*

P*

N

YA

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.
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N

T

M

T

M

M

N

N

YA

P

YA

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.

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. Rhe um pa lmatum L.'in kö kve ri zom kısmının gıda olar ak ku llanımı hakkı nda d iğer ülkelerdeki dur umu
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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 R. palmatum L.'nin (Sin.: Rhabarbarum palmatum (L.) MOENCH,
Rheum laciniatum PRAIN) kök kısmı hem “gıda”, hem de "tıbbi ürün" sınıfına dâhil edilmiş
olup aynı zamanda Liste-B (Gıdada kullanımı kısıtlı olan maddeler) grubunda yer almaktadır.
Bitkinin içerdiği okzalik asit ve antranoidlerin kritik bileşen olduğu belirtilmiştir. Bitkinin
içerdiği antranoidlerin; elektrolit dengesi bozukluğu (özellikle potasyum), albüminüri,
hematüri, gebelik sırasında uterusun yansıtıcı aktivasyonu, aglikonların anne sütüne geçmesi,
gastrointestinal şikayetlere neden olabileceği belirtilmiştir (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. Bitki, Rheum sp. şeklinde "Çay ve benzeri ürünlerde kullanımı uygun olmayan Ek2 Listesi"nde yer almaktadır (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. R. palmatum L. bitkisinin kök ve rizom
kısmı Liste-3'de yer almakta olup kullanımı için bazı kısıtlamalar ve uyarılar belirlenmiştir.
Yapılan düzenlemeye göre, "bitkinin önerilen günlük miktarının 25 mg'dan daha yüksek toplam
antranoid (rhein olarak ifade edilir) alımına yol açmamalıdır."ve “12 yaş altındaki çocuklar,
hamileler ve emzirenler için tavsiye edilmez.” uyarılarının tüketiciye bildirilmesi gerekmektedir
(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 R. palmatum
bitkisi yer almamaktadır (MHB, 2004).
4

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
5
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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 R. palmatum bitkisi
yer almamaktadır (CR, 2018).
Danimarka Teknik Üniversitesi Ulusal Gıda Enstitüsü tarafından yayımlanan ve
Danimarka Veteriner ve Gıda İdaresi tarafından referans olarak kullanılmakta olan “Bitki
Listesi: Takviye Edici Gıdalarda ve Bitkisel Çaylarda Kullanılan Bitkiler, Mantarlar ve
Bunların Kısımlarının Değerlendirilmesi” başlıklı dokümanda, gıdalarda kısıtlı olarak
kullanılabilen veya kullanımı uygun görülmeyen bitkilere yer verilmiştir. İlk olarak 1998
yılında yayımlanan söz konusu dokümana 2011 yılında yayımlanan bir liste ile ilaveler ve
güncellemeler yapılmıştır. Yayımlanan ilk listede R. palmatum bitkisinin kök kısmı yer almakta
olup değerlendirmeye alınan günlük maksimum doz miktarının 100 mg düzeyinde olduğu
belirtilmiştir. Ayrıca "ürün bileşiminde antrakinon içeren birkaç bitkiler aynı ürüne dahil
edildiğinde, her bitki bölümü için maksimum günlük doz yüzdesi orantılı olarak azaltılmalıdır.
Bu nedenle, bitki parçalarından biri günlük maksimum dozun yarısı ile kullanılırsa,
diğerlerinden biri de maksimum günlük dozun yarısından fazlası ile kullanılabilir." bilgisine
yer verilmiştir (DTU, 1998, 2011).
6

Estonya Devlet İlaç Ajansı (Ravimiamet) tarafından “Tedavi Edici Özellikleri
Tanımlanmış Olan Tıbbi Bitkiler Listesi” yayımlanmıştır. Söz konusu listede R. palmatum
bitkisi yer almakta olup bitkinin kullanılan kısmı hakkında herhangi bir bilgiye yer
verilmemiştir (Ravimiamet, 2018).
7

Finlandiya İlaç Ajansı tarafından “Tıbbi Kullanımı Olan Bitkiler Listesi”
yayımlanmıştır. Söz konusu listede R. palmatum bitkisi yer almakta olup bitkinin kullanılan
kısmı hakkında herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir (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 İşlerve 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). R. palmatum bitkisi “Takviye Edici Gıdalarda Kullanımına
İzin Verilen BitkilerListesi (Ek 1)”nde yer almakta olup, kullanılan kısmının kök ve rizom kısmı
olduğu belirtilmiştir. Yapılan düzenlemeye göre, “12 yaş altındaki çocuklar, hamileler ve
emzirenler için tavsiye edilmez.” uyarılarının tüketiciye bildirilmesi gerekmektedir (Legifrance,
2019).
9
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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.
R. palmatum bitkisi "Rheum emodi" şeklinde bu listede bulunmakta olup kullanımı için bazı
kısıtlamalar ve uyarılar belirlenmiştir. Yapılan düzenlemeye göre, “izin verilen maksimum
miktar % 30 m/m (günlük dozda 20 mg'a kadar toplam hidroantrasen bileşikleri)", "2 haftadan
fazla kullanılması tavsiye edilmemektedir.", "İlaç alan kişiler, kullanmadan önce bir doktora
danışmalıdır." ve "Bağırsak tıkanıklığı durumunda meyan kökü ile alınmamalı, atoni,
apandisit, ülseratif kolit, Crohn hastalığı, nedeni bilinmeyen karın ağrısı, dehidrasyon, sindirim
bozukluğu olan kişiler, hamileler ve emzirenler için tavsiye edilmez.” uyarılarının tüketiciye
bildirilmesi gerekmektedir. Söz konusu listede bitkinin kullanılan kısmı ile ilgili bilgi
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 R. palmatum 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 R.
palmatum bitkisi yer almakta olup bitkinin tıbbi ve kozmetik amaçlı kullanımının bulunduğu
ancak gıda ve aromaterapi kullanımının bulunmadığı belirtilmektedir. Bitkinin tıbbi olarak
kullanılan kısmının kök olduğu belirtilmiştir (MHRA, 2005).
12

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. R. officinale Baill. bitkisi söz konusu listede yer almakta
olup bitkinin kullanılan kısmının kök ve rizom olduğu belirtilmiştir. Bitkinin antrakinon
glikozitler (müshil) içerdiği bildirilmektedir (HPRA, 2011, 2015).
13

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
14
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doğurması muhtemel maddeleri doğal olarak içerdiği bildirilen bitkiler kompendiyumu”
başlıklı bilimsel veri tabanın kullanılmasına yönlendirmektedir. Söz konusu veri tabanında yer
alan listede, R. palmatum bitkisi yer almaktadır. Bitkinin kök ve rizom kısımlarının içerdiği
antrokinonların (≥= 2,20 ≤=6), emodin, palmidin C, rhein, sennozit A, B'nin dikkat edilmesi
gereken kimyasal bileşikler olduğu belirtilmiştir (NFA, 2020).
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”. R. palmatum bitkisi “Gıdalarda kullanımına izin verilmeyen bitki ve bitki
kısımları listesi”nde yer almakta olup "Sadece alkollü içeceklerde aroma olarak
kullanılabileceği" bilgisine yer verilmiştir. Bitkinin kullanılan kısmı hakkında herhangi bir
bilgiye 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. R. palmatum bitkisi söz
konusu listede yer almakta olup “12 yaş altındaki çocuklar, hamileler ve emzirenler için tavsiye
edilmez.” uyarılarının tüketiciye bildirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bitkinin kullanılan
kısmının kök ve rizom olduğu belirtilmiştir (MDS, 2018).
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 R. palmatum bitkisi yer almakta olup “ilaç sınıfına girenbileşenler (B)” sınıfına
dahil edilmiştir (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 ilgili liste oluşturulmuştur. Söz
konusu listede R. palmatum 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 R. palmatum bitkisi yer almakta olup bitkinin kullanılan kısmının rizom
olduğu belirtilmiştir (SAM, 2016).
19

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 R. palmatum bitkisinin kök
20
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kısmı yer almaktadır. Bitkinin içerdiği hidroksiantrasen glikozit içeriğinin (rhein olarak) bitmiş
üründe günlük doz miktarının 10 mg'dan az ise kısıtlamalarla kullanılabileceği belirtilmiştir.
Bitkinin "1 haftadan fazla kullanılmaması gerektiği" ve “12 yaş altındaki çocuklar, hamileler
ve emzirenler için tavsiye edilmez.” uyarılarının tüketiciye bildirilmesi gerektiği
belirtilmektedir (OGYÉI, 2018).
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, R.
palmatum bitkisi yer almakta olup “tıbbi amaçlı olarak kullanılanlar (L)” sınıfında yer
almaktadır (SLV, 1999; AESGP, 2012).
21

Polonya Bitki Komitesi tarafından “Takviye Edici Gıdalarda Kullanılabilecek
Bitkisel Materyal Listesi” yayımlanmıştır. Söz konusu listede R. palmatum 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 kısımlarıveya
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 - Bitkikısımları 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. R. palmatum bitkisi Liste-3'de yer almakta olup
kullanılan kısmı hakkında herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir (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 R.
palmatum bitkisi yer almamaktadır (MHRF, 2011).
24
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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
R. palmatum bitkisi yer almamaktadır (MZRS, 2019).
25
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Yapılan literatür taramasından elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda,
Rheum palmatum bitkisi kök ve rizom kısmının antrakinonlarca zengin olduğu, özellikle
emodin türevlerini yüksek miktarlarda içerdiği bildirilmektedir.
Diğer taraftan, Rheum palmatum'un diğer ülkelerde kullanım durumuna bakıldığında,
bitkinin kök ve rizom kısmının 2 ülkede pozitif, 6 ülkede koşullu pozitif, 8 ülkede negatif
olduğu ve 7 ülkenin listesinde yer almadığı görülmektedir. Ayrıca değerlendirmeye alınan
ülkelerin 2’sinde ise bitkilerin gıda olarak kullanımı hakkında bilgi veren herhangi bir liste
bulunmamakta olup sadece tıbbi amaçlı kullanım hakkında bilgi veren listeler yayımlanmıştır.
Bu listelerin ikisinde de R. palmatum bitkisi yer almaktadır.
Yukarıda açıklanan nedenlerle, Rheum palmatum bitkisi kök ve rizom kısmı ile bu
kısımlardan elde edilen ekstre/ekstraktlarının Bitki Listesi'nde negatif (N) olan durumunun
devam etmesi yönünde tavsiye kararı alınmıştır.
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: Министерство на здравеопазването (Bulgaristan Sağlık Bakanlığı)

MHRA

: Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (İngiltere İlaç ve
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