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Valeriana officinalis L.’nin Rizom ve Kök 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, Valeriana officinalis L.’den elde edilen rizom ve
kök kısımlarının güvenilirlik değerlendirmesi güncel bilimsel çalışmalar ışığında yeniden
yapılmıştır.
Yapılan literatür taramasından elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda, V.
officinalis L. rizom ve kökleri ile bu kısımlardan elde edilen ekstre ve uçucu yağların çeşitli
gıdalarda aroma verici ve takviye edici gıdalarda bileşen olarak kullanıldığı belirlenmiştir.
Ayrıca uzun yıllardır geleneksel tıp sistemlerinde ve modern tıpta çeşitli hastalıkların
tedavisinde kullanıldığı tespit edilmiştir.
Diğer taraftan, V. officinalis’in diğer ülkelerde kullanım durumuna bakıldığında
bitkinin kök kısmının gıda olarak kullanımının 4 ülkede pozitif, 6 ülkede koşullu pozitif, 5
ülkede negatif olduğu ve 7 ülkenin listesinde yer almadığı; rizomlarının kullanımının ise 3
ülkede pozitif, 4 ülkede koşullu pozitif, 5 ülkede negatif olduğu ve 10 ülkenin listesinde yer
almadığı görülmektedir. Ayrıca 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 V.
officinalis’e yer verilmiştir. Toplamda ise 9 ülkenin listesinde bitkinin tıbbi amaçlı
kullanımının olduğu bildirilmiştir. Tıbbi kullanım açısından, kök kısmına 3 ülkenin listesinde,
rizom kısmına ise 2 ülkenin listesinde yer verilmiş; 6 ülkenin listesinde de kullanılan kısım
belirtilmemiştir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle, V. officinalis bitkisinin rizom ve kök kısmının ve bu
kısımdan elde edilen ekstrelerin gıdalarda kullanılabileceği ve listedeki durumunun pozitif (P)
olarak devam etmesi yönünde tavsiye kararı alınmıştır.
GKGM - Risk Değerlendirme Daire Başkanlığı, 2018
ANAHTAR KELİMELER
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25/03/2016 ve 20/04/2016 tarihli Komisyon toplantılarında yapılan değerlendirmeler doğrultusunda
hazırlanmış, 25/05/2016 tarihli toplantıda kabul edilmiştir. 27/12/2017 tarihinde ilgi tarafların değerlendirmesi
için görüşe açılmış, bu kapsamda komisyona sunulan bilimsel literatürler ve son yapılan bilimsel çalışmalar
dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmiş ve 11/07/2018 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 Valeriana officinalis L.’nin kök kısmının
kullanımı, ilk yayımlanan listede pozitif (P) olarak yer almıştır.

GÖREV TANIMI
Bitki Listesinin yeniden gözden geçirilmesi kapsamında, mevcut Bitki Listesinde kök
kısmının kullanımı açısından pozitif (P) olarak yer alan Valeriana officinalis L.’den elde
edilen kurutulmuş rizom ve stolonları ile birlikte köklerin güvenilirlik değerlendirmesinin
güncel bilimsel çalışmalar ışığında yeniden yapılması ve yapılan değerlendirmeye göre
bitkinin listedeki durumunun güncellenmesi.
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DEĞERLENDİRME
1. Bitkinin Tanımlanması
Familyası: Valerianaceae (APG2 sistemine göre, 2009: Caprifoliaceae)
Bilimsel (Latince) adı: Valeriana officinalis L.
Sinonimleri: Valeriana alternifolia Bunge, Valeriana baltica Pleijel, Valeriana
chinensis Kreyer ex Kom. (The Plant List, 2018).
Türkçe adı: Kediotu (Baytop, 1984), valeriyan
İngilizce adı: Valerian, all-heal, amantilla, heliotrope (Aronson, 2009; WHO, 1999),
baldrian, St. George’s herb, setwall (WHO, 1999).
Kullanılan kısımları ve/veya preparatları: Kök ve rizom (stolonlar bulunabilir)
Kullanılan kısımların elde ediliş yöntemleri ve kullanım şekli
V. officinalis’in kültürü deniz seviyesinde, taşlı ve humuslu topraklarda ve nemli bir
ortamda yapılmaktadır. Rizom, kök ve stolon gibi toprak altı kısımları eylül ayında hasat
edilir ve 40º C’nin altındaki sıcaklıklarda dikkatlice kurutularak kullanılmaktadır (WHO,
1999; PDR, 2000).
Dahilen rizom ve kökler ile taze bitki suyu, tentürü, ekstreleri ve çeşitli kapsül, tablet
gibi preparatları kullanılmaktadır (WHO, 2009, PDR, 2000).
Maksimum tek dozlar, ufalanmış drog ve infüzyon için 3 g, drog çözücü oranı 4-7.4:1
olan ve metanol/etanol ile hazırlanan kuru ekstrelerinin 600 mg, 1:1 oranında etanolle
hazırlanan sıvı ekstraktlar için 1 mL, 1:5-10 oranında hazırlanan tentürler için ise 10 mL’dir.
Bu dozların hepsi için günde 3 kez alınabileceği bildirilmiştir (EMA, 2015).
2. Bitkinin Rizom ve Kök Kısımlarının Kimyasal Yapısı
V. officinalis rizom ve kökü, alkaloit, iridoit, steroit, uçucu yağ, amino asit, polifenolik
bileşikler, metil 2-pirolketon, kolin, tanen, zamk ve reçine taşır. Bitki kök ve rizomu % 0.010.05 oranında piridin tipi alkaloitler (aktinidin, katinin, valerianin, valerin) içermektedir
(Barnes ve ark., 2007). Bitki kök ekstresinin % 0.9 oranında valepotriat olarak anılan
esterleşmiş iridoit monoterpenler içerdiği belirtilmektedir (Aronson, 2009; Patocka ve Jakl,
2010). Valtratlar, didrovaltratlar ve izovaltratlar’dan oluşmaktadır. Valeroksidat adlı bir iridoit
glikozit de bulunmaktadır. Valepotriatlar stabil değildir, saklama sırasında dekompoze olarak
baldrinal ve homobaldrinal’e dönüşürler. Bu dönüşümlerin devam ettiği ve son üründe bu
maddelerin de bulunmadığı bildirilmektedir (Barnes ve ark., 2007). Ticari kültürlerde
valerenik asit ve türevleri 12.34-3.01 mg/g ve valepotriatlar 3.67-0.92 mg/g olarak
belirlenmiştir. Oda ısısında 3 hafta saklanan drogda valepotriatlar tamamen baldrinallere
parçalanmaktadır (Gao ve Björk, 2000; Aronson, 2009).
Angisoperm Filogeni Kümesi (Evrimsel Kapalı Tohumlu Gelişimi Topluluğu, Angiosperm
Phylogeny Group)
2
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Bitki kök ve rizomu % 0.5-2 oranında uçucu yağ içermekte olup uçucu yağın en önemli
bileşiklerinin monoterpenler (α- ve β-pinen, kamfen, borneol vb.) olduğu belirtilmektedir
(Barnes ve ark., 2007). İran’dan toplanan köklerden su distilasyonu ile % 1.62 verimle elde
edilen uçucu yağın ana bileşenleri, valerianol (% 12.55), (Z)-valerenil asetat (% 12.19),
valerenal (% 11.27), α-kessil asetat (% 11.06) ve valeranon (% 4.11) olarak tespit edilmiştir
(Asadollahi-Baboli, 2015). Ayrıca amino asitler (arjinin, γ-aminobutirik asit (GABA),
glutamin, tirozin) ve polifenolik bileşikler de (kafeik ve klorojenik asitler) içermektedir
(Barnes ve ark., 2007)
3. Bitkinin Rizom ve Kök Kısımlarının Kullanımı ile İlgili Bilgiler
Gıdalarda kullanımı
Bitkinin rizom ve kökleri çay olarak kullanılmaktadır (THIE, 2015). Valeriyan
ekstreleri ve uçucu yağı, alkollü (likör, bira, vb.) ve alkolsüz (kök biraları gibi) içecekler ile
dondurulmuş sütlü tatlılar, şekerler, unlu mamüller, pudingler ile et ve et ürünleri gibi pek çok
gıda maddesinde aroma olarak kullanılmaktadır. % 0.01 lik ekstresinin kullanımına izin
verilen maksimum miktarın alkollü içeceklerde 96.1 ppm, unlu mamullerde 94.3 ppm; uçucu
yağ için unlu mamullerde bu miktarın % 0.002 olduğu belirtilmektedir (Khan ve Abourashed,
2010).
Kurutulmuş köklerden hazırlanan valeriyan ekstreleri, uyumaya yardımcı olmak ve
sakinleştirmek amacıyla takviye edici gıda olarak kullanılmaktadır (Patocka ve Jakl, 2010;
Khan ve Abourashed, 2010). Ayrıca FDA’nin V. officinalis ekstrelerinin takviye edici gıda
olarak listelediği ve etiketleme zorunluluğu getirdiği belirtilmiştir (Barceloux, 2008,
Asadollahi-Baboli, 2015). Bitkinin tek başına ya da diğer bitkilerle karışım halinde çeşitli
formlarda (çay, tentür, kapsül, tablet vb.) kullanıldığı bildirilmektedir (Khan ve Abourashed,
2010).
Halk ilacı olarak ve tıbbi amaçlı kullanımı
V. officinalis’in taze veya kurutulmuş kökleri geleneksel olarak hafif yatıştırıcı,
hipnotik, hipotansif, antispazmodik, karminatif, stomaşik ve sedatif olarak kullanılmaktadır.
Migren, insomnia, histeri, nevrasteni, yorgunluk, romatizma ağrıları, dismenore, kusmaya
neden olan ve sinirsel mide kramplarında çay ve infüzyon şeklinde, konvansiyonel tıpta ise
sedatif ve hipnotik olarak kullanıldığı bildirilmektedir (Barnes ve ark., 2007; Khan ve
Abourashed, 2010). Geleneksel tıpta, epilepsi, baş ağrısı, üriner sistem rahatsızlıkları, vajinal
mantar enfeksiyonları ve boğaz ağrısında; ayrıca adet söktürücü, ter önleyici, panzehir, idrar
söktürücü, ağrı kesici ve soğuktan korunmak için dekoksiyon olarak da kullanılmaktadır
(WHO, 2009).
4. Bitkinin Rizom ve Kök Kısımlarının Etkileri ile İlgili Bilgiler
Antidepresan etki
V. officinalis’in depresyon benzeri davranışları baskıladığı bildirilmiştir. Yapılan bir
çalışmada; bir grup Wistar sıçan ovalbumine duyarlı hale getirilmiş ve bunlardan bir kısmına
GKGM - Risk Değerlendirme Daire Başkanlığı, 2018
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V. officinalis kök ve rizomlarının sulu alkollü ekstresi verilerek depresyon benzeri davranışlar
üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu ekstrenin ovalbumine duyarlı sıçanlarda depresyon benzeri
hareketleri önlediği tespit edilmiştir (Neamati ve ark., 2014). Ayrıca dişi fareler üzerinde
yapılan deneylerde antidepresan etki görülmüştür (Hattesohl ve ark., 2008).
Antikonvülzan etki
Valeriyan ekstreleri ve valerenik asitin zebra balıkları (Danio rerio) üzerinde
antikonvülzan etkisi incelenmiş her iki maddenin de konvülziyonun başlangıcını önemli
derecede geciktirdiği gösterilmiştir (Torres-Hernández ve ark., 2015).
Anksiyolitik etki
Dişi fareler üzerinde yapılan deneylerde anksiyolitik etki görülmüştür (Hattesohl ve
ark., 2008).
Su ile hazırlanan bitki kök ekstresinin anti-anksiyete etkisini glutameterjik reseptörler
ile etkileşerek gösterdiği bildirilmiştir (Del Valle- Mojica ve ark., 2011a). Bu etkilerin
şiddetinin ekstrelerin hazırlanışında kullanılan çözücü ve ekstrelerin stabilitesi ile de ilgili
olduğu tespit edilmiştir (Del Valle-Mojica, 2011b).
Bronkodilatasyon, koronerdilatasyon ve antihipertansif etki
V. officinalis kökünün su ve alkol ile hazırlanan ekstrelerinin kobaylarda
bronkodilatasyon, koronerdilatasyon ve antihipertansif etkileri tespit edilmiştir (Circosta ve
ark., 2011).
Çocuklarda hiperaktivite tedavisi
V. officinalis kökü ve oğul otu ekstrelerinin ilkokul çocuklarında hiperaktivite, dikkat
eksikliği ve düşünmeden hareket etme gibi problemleri düzenlediği bildirilmiştir (Gromball
ve ark., 2014).
Hipomani
V. officinalis’in hipomaniyi tetiklediğine dair bir vaka sunumu yer almaktadır.
(Aydınoğlu ve ark., 2012). Bu yayın bir kongre özeti olup vakaya ilişkin ayrıntılı bilgi
bulunmamaktadır.
Kognitif yetersizlik
Yapılan bir çalışmada; koroner arter cerrahisi uygulanan hastalara 8 hafta boyunca her
12 saatte bir 530 mg valeriyan ekstresi verilmiş, ameliyat sonrası oluşan bilişsel (zihinsel)
fonksiyon bozukluğunu önlemeye yardımcı olduğu tespit edilmiştir (Hassani ve ark., 2015).
Nöroprotektif etki
Valeriyan ekstrelerinin farelerde iskemi kaynaklı spontan motor hiperaktivitesini ve
lipit peroksidasyonunu önemli derecede azalttığı tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar
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iskemik hasara karşı kök ekstresinin nöral koruyucu özelliğinin olduğunu göstermektedir
(Yoo ve ark., 2015).
Stres azaltıcı ve Sedatif etki
Bu etki ile ilgili yapılan bir çalışmada 3 hafta boyunca her gün ağız yoluyla valeriyan
ekstresi (100 mg/kg/0.5 ml) verilen farelerde fiziksel ve psikolojik strese etkileri
incelenmiştir. Ulaşılan veriler doğrultusunda ekstrenin stres parametrelerini düşürdüğü
saptanmıştır (Jung ve ark., 2014). Ancak dişi fareler üzerinde yapılan deneylerde sedatif etkisi
olmadığı, anksiyolitik ve antidepresan etkinin bulunduğu bildirilmiştir (Hattesohl ve ark.,
2008).
Diş tedavisi ile ilgili yapılan bir çalışmada; hastalara cerrahi müdahaleden bir saat
önce oral yolla 100 mg V. officinalis’in kök ve rizomu ya da plasebo verilmiştir. Hastaların
endişe seviyesi fizyolojik parametreler (kan basıncı ve kalp atışı) kullanılarak
değerlendirilmiştir. V. officinalis ile müdahale edilmiş hastaların işlem sırasında daha sakin ve
rahat oldukları ayrıca cerrahi müdahale sonrasında kalp atışı seviyesi ve kan basıncı üzerinde
daha etkili olduğu tespit edilmiştir (Pinheiro ve ark., 2014).
Uykusuzluk (Insomnia) üzerine etki
V. officinalis’in kökleri bitkisel tedavi uzmanları tarafından en az 2000 yıldır hem
Amerika hem de Avrupa’da uykusuzluk tedavisinde kullanılmaktadır. Bent ve ark. tarafından
yapılan metaanaliz değerlendirmesinde, sadece bu etkiyi araştırmak üzere yapılmış 1093
hastayı kapsayan 16 araştırma sonucunda yan etkileri olmadan uyku kalitesini iyileştirdiği
belirtilmektedir (Bent ve ark., 2006; Rosick, 2014).
5. Bitkinin Rizom ve Kök Kısımlarının Yan Etkileri ile İlgili Bilgiler
Bitkinin önerilen dozlardan yaklaşık 20 kat daha fazla oranda alındığı bir durumda
yalnızca hafif semptomlar görüldüğü ve bunların tamamının 24 saat içerisinde kaybolduğu
belirtilmektedir (Willey ve ark., 1995). Aşırı dozda V. officinalis kuru ekstresi (75 mg) almış
23 hastada görülen problemler, merkezi sinir sistemi depresyonu ve antikolinerjik zehirlenme
olmuştur. Subklinik, akut veya gecikmiş karaciğer hasarına dair bulgu tespit edilmediği
belirtilmektedir (Chan ve ark., 1995).
Bitkiden hazırlanan terapötik dozların önerilen miktarda kullanıldığında sağlığa zararlı
olmadığı bildirilmesine rağmen nadir de olsa gastrointestinal şikâyetler ve alerjik reaksiyonlar
olabileceği belirtilmektedir. Uzun zamanlı kullanımlarda zaman zaman baş ağrısı,
huzursuzluk, kalp fonksiyonları ile ilgili rahatsızlıklar ortaya çıkabilmektedir (PDR, 2000).
6. Bitkinin Rizom ve Kök Kısımları ile İlgili Toksikolojik Bilgiler
Yapılan çeşitli çalışmalarda V. officinalis kök ve rizomlarının hem sulu hem de alkollü
ekstrelerinin toksik olmadığı belirtilmektedir. Tek bir vakada; hastanın aşırı doz (25 g)
V.officinalis kökünü içeren kapsülü ağız yoluyla aldıktan sonra yalnızca yorgunluk,
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abdominal kramplar, çarpıntı ve ürperme gibi orta seviye semptomların görüldüğü ve ortaya
çıkan bu semptomların 24 saat içerisinde kaybolduğu bildirilmiştir (Patocka ve Jakl, 2010).
Akut toksisite
Valerian etanol ekstresinin sıçanlar için LD50 değerinin 3.3 g/kg olduğu
belirtilmektedir (Herbalist Upton, 1999).
Subakut ve subkronik toksisite
Günlük 400-600 mg/kg valerian etanol ekstresinin 45 gün boyunca sıçanlara
intraperitoneal olarak uygulanması sonucu kilo, kan veya idrar ölçümlerinde herhangi bir
değişiklik gözlenmediği bildirilmiştir (Herbalist Upton, 1999).
Kronik toksisite
Kronik toksisite çalışmasına rastlanmamıştır.
Genotoksisite
İnsan ECV304 endotel hücre kültürlerinde 5-60 µg/mL konsantrasyonda uygulanan V.
officinalis diklorometan ektresinin genotoksik etkisi olmadığı belirlenmiştir. Ancak yüksek
konsantrasyonlarda oksidatif stresten dolayı DNA hasarına neden olabileceği belirtilmiştir
(Hui-lian ve ark., 2003). Ticari kapsülleri ile yapılan bir araştırmada erkek Swiss albino
farelerde karaciğer ve testis hücrelerinde malondialdehit (MDA) düzeylerini arttırdığı ve
nonprotein sulfhidril (NP-SH) düzeyinde azalmalara neden olduğu belirlenmiş, ancak doza
bağlı bu cevabın insanlarda risk oluşturmadığı ifade edilmiştir (Al-Majed ve ark., 2006).
Karsinojenisite
Karsinojenisite çalışmasına rastlanmamıştır.
Üreme toksisitesi ve gelişimsel toksisite
Hamilelikte kullanımı, teratojenik etkisi, laktasyon döneminde kullanımını kısıtlayıcı
kanıtlar bulunmamaktadır (PDR, 2000; Mills ve ark., 2006). Bir ticari ekstresi ile fare
fetuslarında, insan dozunun 65 katı ile yapılan bir araştırmada ağırlık kaybı ve malformasyona
rastlanmamıştır (Yao ve ark., 2007).
V. officinalis kök ve rizomlarının uterus kasları üzerinde muhtemel bir kasılma etkisi
yapabileceği düşünüldüğünden hamilelerde kullanımı ile ilgili teorik bir çekince bulunduğu
bildirilmektedir (Tracy ve Kingston, 2007).
Sitotoksisite
İnsan ECV304 endotel hücre kültürlerinde 5-60 µg/mL konsantrasyonda uygulanan V.
officinalis kök ve rizomlarının diklorometan ektresinin sitotoksik etkisi olmadığı
belirlenmiştir (Hui-lian ve ark., 2003).
Hepatotoksisite
Hepatotoksisite çalışmasına rastlanmamıştır.
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7. Etkileşim Bilgileri
Alkol, barbitüratlar, sedatif ilaçlar, benzodiazepinler ve sitokrom CYP3A4 tarafından
metabolize edilen ilaçlar ile birlikte kullanılmaması önerilmektedir (Mills ve ark., 2006).
8. Bitkinin Rizom ve Köklerinin 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 görüşte,
Avrupa Birliği ülkelerinde gıda uygulamalarında kullanılan bitkilerle ilgili bilgiler
derlenmiştir. Söz konusu kompendiyumda V. officinalis L. bitkisi “En az bir AB ülkesinde
negatif listede yer alan veya kullanımı kısıtlanan, ancak Bilimsel Komitenin, ulaşılan verilerin
analizi vasıtasıyla, endişe uyandıran maddeleri veya kompendiyuma dâhil edilmesi için
gerekli olan diğer verileri tespit edemediği bitkiler” başlıklı Ek-B’de yer almaktadır. Bitkinin
Caprifoliaceae familyasında yer aldığı belirtilmiş, kullanılan kısmı hakkında bilgi
verilmemiştir (EFSA, 2012).
Avrupa Çay ve Bitkisel İnfüzyon Birliği (THIE) tarafından yayımlanan “Gıda Olarak
Kabul Edilen Bitki Envanter Listesi”nde, V. officinalis L. bitkisinin kök kısımlarına yer
verilmiş, ancak kısıtlı miktarda kullanılması önerilmiştir (THIE, 2015).
V. officinalis bitkisinin kök kısmının gıda olarak kullanımı hakkında diğer ülkelerdeki
durumu Tablo 1’de verilmiştir. Gıda olarak kullanım konusunda bilgi veren bitki listelerinin
bulunduğu ülkelere bakıldığında, V. officinalis'in kök kısmının kullanımının 4 ülkede pozitif,
6 ülkede koşullu pozitif, 5 ülkede negatif olduğu ve 7 ülkenin listesinde yer almadığı, rizom
kısmının kullanımının ise 3 ülkede pozitif, 4 ülkede koşullu pozitif, 5 ülkede negatif olduğu
ve 10 ülkenin listesinde yer almadığı görülmektedir. Ayrıca 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 V. officinalis’e yer verilmiştir. Toplamda ise 9 ülkenin listesinde
bitkinin tıbbi amaçlı kullanımının olduğu bildirilmiştir. Tıbbi kullanım açısından, kök kısmına
3 ülkenin listesinde, rizom kısmına ise 2 ülkenin listesinde yer verilmiş; 6 ülkenin listesinde
de kullanılan kısım belirtilmemiştir.
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T.C.
GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

İrlanda13

İsveç14

İsviçre15

İtalya16

İzlanda17

Letonya18

Macaristan19

Malta20

Norveç21

Polonya22

Mt

Tt

Mt/M

M

M

T

T

T

T

M/T

T

Tt

T

T

M

T

Kök

P*

YA

P*

YA

P*

P*

LY

LY

P*

P*

YA

P

P

YA

N

P

N

LY

YA

YA

N

YA

P

Rizom

YA

YA

P*

YA

P*

YA

LY

LY

P*

P*

YA

P

YA

YA

N

P

N

LY

YA

YA

N

YA

P

(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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Slovenya254

İngiltere12

T

Rusya 24

Hollanda11

M

Romanya23

Hırvatistan10

M

Fransa9

M

Finlandiya8

Bulgaristan4

T

Estonya7

Belçika3

T

Danimarka6

Avusturya2

Çek
Cumhuriyeti5

Almanya1

Kullanılan kısmı

Tablo 1: Valeriana officinalis’nin kök ve rizom kısmının gıda olarak kullanımı hakkında diğer ülkelerdeki durumu

M

M

M

N

N

N

N

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 11’den
itibaren verilmiştir.

T.C.
GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK 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, V. officinalis L.'nin kökü hem “gıda”, hem "tıbbi ürün" hem de
"geleneksel tıbbi ürün” sınıfına dâhil edilmiş olup aynı zamanda Liste-B (Gıdada kullanımı
kısıtlı olan maddeler) grubunda yer almaktadır. Bitkinin sedatif özellikleri olduğu, % 0.1-2
valepotriatlar içerdiği, yüksek dozlarda kullanıldığında; baş ağrısı, ajitasyon, uyku
bozuklukları, aritmi, merkezi felç, kalp durmasına neden olabileceği belirtilmiştir. Ayrıca,
bitkinin kök kısmında bulunan valepotriatların kritik bileşen olduğu bildirilmiştir. Bitkinin
rizom kısmı ile ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir (BVL, 2014).
1

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 V.officinalis bitkisine yer verilmemiştir (BMG,
2005).
2

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. V. repens Host (V. officinalis L.
subsp. repens (Host) O. Bolòs et Vigo) olarak Liste 3’te yer almaktadır. Söz konusu listede,
bitkinin kullanımına izin verilen kısmının kök ve rizom olduğu belirtilmiştir. Ayrıca bitkinin
kök ve rizom kısımlarının takviye edici gıdaların bileşiminde yer alabilmesi için; ürün etiket
ve reklamında günlük porsiyon miktarının 3,6 g (kurutulmuş kök) miktarını aşmaması
gerektiğinin ve valepotriat içermediğinin belirtilmesi gerekmektedir (SPSCAE, 2014).
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 V.officinalis
bitkisine yer verilmemiştir (MHB, 2004).
4

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
5
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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. V. officinalis bitkisi,
Tüzüğün Ek 3’ündeki 1 nolu listede yer almakta olup günlük alım dozunun en fazla 500 mg
olacağı belirtilmiştir. Bitkinin kullanılan kısmı hakkında bilgi verilmemiştir (CR, 2008).
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 V. officinalis L. bitkisinin kök kısmı yer
almakta olup değerlendirmeye alınan günlük doz miktarının 400 mg düzeyinde olduğu
belirtilmiştir (DTU, 1998; DTU, 2011).
6

Estonya Devlet İlaç Ajansı (Ravimiamet) tarafından “Tedavi Edici Özellikleri
Tanımlanmış Olan Tıbbi Bitkiler Listesi” yayımlanmıştır. Söz konusu listede V.officinalis
bitkisine yer verilmemiştir (Ravimiamet, 2015).
7

Finlandiya İlaç Ajansı tarafından “Tıbbi Kullanımı Olan Bitkiler Listesi”
yayımlanmıştır. Söz konusu listede V. officinalis bitkisi yer almakta olup kullanılan kısmı
hakkında bilgi verilmemiştir (FIMEA, 2009).
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 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). V. officinalis
L.'nin toprak altı kısmının “Takviye Edici Gıdalarda Kullanımına İzin Verilen Bitkiler Listesi
(Ek 1)”nde yer almakta olup valepotriatlar ile valerinik asitlerin kontrol edilmesi gerektiği
belirtilmiştir. Ayrıca valepotriatların yer almadığının analiz raporu ile belgelendirilmesi ve
etiket bilgilerinde 12 yaş altındaki çocukların kullanmaması için uyarıcı bilginin yer alması
gerektiği belirtilmektedir (Legifrance, 2015).
9

Hırvatistan Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan “Takviye Edici Gıdalara
İlişkin Yönetmeliğin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik”in Ek 3’ünde takviye edici
gıdalarda kullanılmak üzere “İzin Verilen Bitkiler ve Mantarlar Listesi” bulunmaktadır. Liste
kapsamında yer alan bitkilerin bazıları için kısıtlamalar ve kullanım koşulları da bildirilmiştir.
10
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V. officinalis bitkisi bu listede bulunmakta olup, kullanımı için bazı kısıtlamalar ve uyarılar
belirlenmiştir. Yapılan düzenlemeye göre: “Bitkisel ilaçlarda günlük maksimum dozun (kök)
0,5 g olduğu.", “İlaç kullanan kişiler, tüketmeden önce doktora danışmalıdır.”ve “Hamileler,
emzirenler ve 12 yaş altı çocuklar için tavsiye edilmez.” uyarılarının tüketiciye bildirilmesi
gerekmektedir. Söz konusu listede bitkinin kullanılan kısmı ile ilgili bilgi yer almamaktadır
(MZ, 2013).
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 V. officinalis bitkisine yer verilmemiştir (VWS,
2001).
11

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu tarafından “Bitkisel Bileşenler
ve Bildirilen Kullanım Şekilleri” başlıklı bir liste yayımlanmıştır. Bu listede V. officinalis
bitkisi yer almaktadır. Bitkinin tıbbi, gıda, aromaterapi ve kozmetik amaçlı kullanımının
bulunduğu bildirilmiştir. Ayrıca valerian ekstrelerinin aroma verici olarak kullanıldığı
belirtilmektedir. Bitkinin tıbbi amaçlı olarak kullanılan kısmının rizom, kök ve yağı 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. V.officinalis söz konusu listede yer almakta olup, bitkinin
kullanılan kısmı kök olarak ifade edilmiştir (HPRA, 2011, 2015).
13

İsveç Ulusal Gıda Ajansı tarafından “Gıdada Kullanıma Uygun Olmayan Bitkiler ve
Bitki Kısımları Listesi” yayımlanmıştır. Söz konusu listede V. officinalis bitkisine yer
verilmemiştir (NFA, 2010).
14

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 V.officinalis L. bitkisinin sadece tıbbi
15
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ürün olarak kullanımının olduğu bildirilmiş, ancak kullanılan kısmı hakkında bilgi
verilmemiştir (BLV, 2014).
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 BELFRIT3
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. V. officinalis L. bitkisi “İzin Verilen Bitkiler ve Bitkisel Preparatlar Listesi
(Ek 1)”nde yer almakta olup kullanılan kısmının kök ve rizom olduğu belirtilmiştir.
BELFRIT Listesinde de (Ek 1a) V. officinalis L. bitkisi yer almakta olup, kullanılan kısmının
kök olduğu belirtilmiştir (MDS, 2009; MDS, 2014a,b).
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. V. officinalis bitkisi bu listede yer almakta olup “ilaç sınıfına giren
bileşenler (B)” grubuna dâhil edilmiştir. Bitkinin kullanılan kısmı hakkında bilgi
verilmemiştir (LÍ, 2013).
17

Letonya Devlet İlaç Ajansının resmi internet sitesinde, ilaç olarak kabul edilen
maddelere ilişkin bir veri tabanı bulunmaktadır. Söz konusu veri tabanında V. officinalis
bitkisi yer almaktadır (ZVA, 2015).
18

Macaristan Ulusal Gıda ve Beslenme Bilimleri Enstitüsü tarafından “OÉTI Uzman
Komitesi Tarafından Takviye Edici Gıdalarda Kullanılması Tavsiye Edilmeyen Bitkiler”
listesi yayımlanmıştır. Söz konusu listede V. officinalis bitkisine yer verilmemiştir (OÉTI,
2013).
19

Belçika, Fransa ve İtalya’nın yetkili otoriteleri “BELFRIT Projesi” kapsamında, 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.
3
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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, V. officinalis bitkisine yer verilmemiştir (MMA, 2013).
20

Norveç İlaç Kurumu tarafından yayımlanan “Tıbbi Ürünlerin Sınıflandırılması
Hakkında 1565/1999 Sayılı Tüzük (İlaç Listesi, İstisna Listesi ve Bitki Listesi)” kapsamında
bir bitki listesi yer almaktadır. İlk olarak 1999 yılında yayımlanan Tüzük, en son 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
V.officinalis bitkisi yer almakta olup, “tıbbi amaçlı olarak kullanılanlar (L)” grubuna dâhil
edilmiştir (SLV, 1999; AESGP, 2012).
21

Polonya Bitki Komitesi tarafından “Takviye Edici Gıdalarda Kullanılabilecek
Bitkisel Materyal Listesi” yayımlanmıştır. Söz konusu listede V. officinalis bitkisine yer
verilmemiştir (PKZ, 2012).
22

Romanya’nın Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından
yayımlanmış olan “Dozu Belirlenmiş Takviye Edici Gıdalarda Kullanılan İşlenmiş veya
Kısmen İşlenmiş Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin İşlenmesi ve Pazarlanması Hakkında 244/2005
Sayılı Yönetmelik”in ekinde üç ayrı bitki listesi yer almaktadır. Söz konusu Yönetmelikte
2014 yılında yapılan değişiklikle bu listeler şu şekilde düzenlenmiştir: Liste 1 – Bitki kısımları
veya türevleri insan tüketimi için tehlikeli olan bitki cinsleri ve türleri (Liste 1.A – Bitki
kısımları veya türevleri insan tüketimi için tehlikeli olan bitki cinsleri; Liste 1.B - Bitki
kısımları veya türevleri insan tüketimi için tehlikeli olan bitki türleri); Liste 2 – Takviye edici
gıdalarda kullanımına izin verilen yenilebilir kültür mantarı ve yabani mantar türleri (Liste
2.A – Yenilebilir kültür mantarı türleri; Liste 2.B – Biyolojik çeşitliliği düzenleyen kurallara
uyulması kaydıyla hasat edilebilen ve satılabilen yabani mantar türleri); Liste 3 – Takviye
edici gıdalarda kullanımına izin verilen bitki türleri. V. officinalis L. bitkisi Liste 3’de yer
almakta olup, bitkinin kullanılan kısmı hakkında herhangi bir bilgi 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 V. officinalis bitkisi "Valeriana L." olarak yer almakta olup kullanılan kısmı tüm
türler için kök ve rizom olarak belirtilmiştir (MHRF, 2011).
24

GKGM - Risk Değerlendirme Daire Başkanlığı, 2018

15

[Valeriana officinalis L. rizom ve kök kısımlarının güvenilirliği]

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. V. officinalis bitkisi
bu listede yer almakta olup, “reçetesiz tıbbi ürün (Z)” grubuna dâhil edilmiştir. Bitkinin
kullanılan kısmı ile ilgili olarak bilgi verilmemiştir (MZRS, 2008).
25

9. Kısıtlamalar ve Uyarılar
WHO Monograflarında hastaların valeriana ile birlikte alkol tüketmemelerini ya da
diğer sakinleştiriciler ile birlikte kullanmamaları konusunda uyarıda bulunduğu
belirtilmektedir (Barrett, 2004).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Yapılan literatür taramasından elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda, V.
officinalis L. rizom ve kökleri ile bu kısımlardan elde edilen ekstre ve uçucu yağların çeşitli
gıdalarda aroma verici ve takviye edici gıdalarda bileşen olarak kullanıldığı belirlenmiştir.
Ayrıca uzun yıllardır geleneksel tıp sistemlerinde ve modern tıpta çeşitli hastalıkların
tedavisinde kullanıldığı tespit edilmiştir.
Diğer taraftan, V. officinalis’in diğer ülkelerde kullanım durumuna bakıldığında
bitkinin kök kısmının gıda olarak kullanımının 4 ülkede pozitif, 6 ülkede koşullu pozitif, 5
ülkede negatif olduğu ve 7 ülkenin listesinde yer almadığ; rizomlarının kullanımının ise 3
ülkede pozitif, 4 ülkede koşullu pozitif, 5 ülkede negatif olduğu ve 10 ülkenin listesinde yer
almadığı görülmektedir. Ayrıca 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 V.
officinalis’e yer verilmiştir. Toplamda ise 9 ülkenin listesinde bitkinin tıbbi amaçlı
kullanımının olduğu bildirilmiştir. Tıbbi kullanım açısından, kök kısmına 3 ülkenin listesinde,
rizom kısmına ise 2 ülkenin listesinde yer verilmiş; 6 ülkenin listesinde de kullanılan kısım
belirtilmemiştir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle, V. officinalis bitkisinin rizom ve kök kısımlarının ve
bu kısımdan elde edilen ekstrelerin gıdalarda kullanılabileceği ve listedeki durumunun pozitif
(P) olarak devam etmesi yönünde tavsiye kararı alınmıştır.
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KISALTMALAR
AHP

American Herbal Pharmacopoeia (Bitkisel Amerikan Farmakopesi)

AESGP

: Association of the European Self-Medication Industry (Avrupa Reçetesiz İlaç
Üreticileri Birliği)

BLV

: Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (İsviçre Gıda
Güvenliği ve Veteriner Federal Ofisi)

BMG

: Bundesministerium für Gesundheit (Avusturya Sağlık Bakanlığı)

BVL

: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Almanya
Tüketicinin Korunması ve Gıda Güvenliği Federal Ofisi)

CR

: Czhech Republika (Çek Cumhuriyeti)

DTU

: Danmarks Tekniske Universitet (Danimarka Teknik Üniversitesi)

EFSA

: European Food Safety Authority (Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi)

FDA

Food and Drug Administration (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi)

FIMEA

: Finnish Medicines Agency (Finlandiya İlaç Ajansı)

GRAS

Generally Recognized as Safe (Genel Olarak Güvenilir Kabul Edilen)

HPRA

: Health Products Regulatory Authority (İrlanda Sağlık Ürünleri Düzenleyici
Otoritesi

LD50

: Bir canlı popülasyonunun istatistiksel olarak % 50’sini öldüren kimyasal
maddenin dozu (median lethal dose).

LÍ

: Lyfjastofnun Íslands (İzlanda İlaç Kurumu)

MADR

: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltǎrii Rurale (Romanya Tarım ve Kırsal
Kalkınma Bakanlığı)

MDS

: Ministero della Salute (İtalya Sağlık Bakanlığı)

MHB

: Министерство на здравеопазването (Bulgaristan Sağlık Bakanlığı)
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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)

MMA

: Malta Medicines Authority (Malta Tıbbi Ürünler Otoritesi)

MS

: Ministerul Sănătății (Romanya Sağlık Bakanlığı)

MZ

: Ministarstvo Zdravlja (Hırvatistan Sağlık Bakanlığı)

MZRS

: Ministrstvo za Zdravje Republike Slovenije (Slovenya Cumhuriyeti Sağlık
Bakanlığı)

NFA

: National Food Agency (İsveç Ulusal Gıda Ajansı)

OÉTI

: Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (Macaristan Ulusal
Gıda ve Beslenme Bilimleri Enstitüsü

PKZ

: Polski Komitet Zielarski (Polonya Bitki Komitesi)

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)

WHO

:World Health Organization (Dünya Sağlık Örgütü)

ZVA

: Zāļu Valsts Aģentūra (Letonya Devlet İlaç Ajansı)
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