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BİLİMSEL GÖRÜŞ
Populus sp.’nin Yaprak Tomurcuğu 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, Populus türlerinden elde edilen yaprak tomurcuğu
kısmının güvenilirlik değerlendirmesi güncel bilimsel çalışmalar ışığında yeniden yapılmıştır.
Yapılan literatür taramasından elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda,
Populus sp. yaprak tomurcuğunun (Populus balsamifera, P. candicans Ait., P. nigra L.)
ABD’de “Genellikle Güvenli Kabul Edilir” listesinde kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca
yaprak tomurcuklarının olumsuz etkisini gösteren herhangi bir bilimsel yayına
rastlanmamıştır.
Diğer taraftan, Populus türlerinin incelenen ülke listelerinde Populus sp. olarak genel
cins adı ile veya kullanılan tür/alttür verilerek belirtildiği görülmüştür. Bitkinin yaprak
tomurcuğu gıda olarak kullanımı konusunda ülkelerdeki durumu, Populus sp. için ve bu
bilimsel görüş kapsamında öncelikli olarak dikkate alınan türler için değerlendirilmiştir.
Populus2 türlerinin diğer ülkelerde gıda olarak kullanım durumuna toplam olarak
bakıldığında, bitkinin yaprak tomurcuğu kısmının kullanımının 7 ülkede pozitif, 2 ülkede
negatif olduğu ve 14 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 birinde P. candicans ve P. tremuloides Michx. türlerine yer
verilmiştir. Toplamda ise 2 ülkenin listesinde bitkinin (P. nigra L. var. nigra, P. candicans ve
P. tremuloides Michx)'nın tıbbi amaçlı kullanımının olduğu bildirilmiştir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle, Populus türlerinin yaprak tomurcuğu kısmının ve bu
kısımdan elde edilen ekstrelerin gıdalarda kullanılabileceği ve listedeki durumunun pozitif (P)
olarak devam etmesi yönünde tavsiye kararı alınmıştır.
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24/10/2013 ve 25/03/2016 tarihli Komisyon toplantılarında yapılan değerlendirmelere doğrultusunda
hazırlanmış, 24/06/2016 tarihli toplantıda kabul edilmiştir.
Slovenya'da; "Populus sp.“gıda olarak kullanılabilen bitkiler (H)”grubuna dâhil edilmiş oysa "P. nigra ve P.
tremula" türleri ise “reçetesiz tıbbi ürün (Z)” grubuna dahil edilmiştir. Dolayısıyla bu durum çelişki olduğu için
ülke değerlendirmesine Slovenya dahil edilmemiştir.
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[Populus sp.’nin yaprak tomurcuğunun güvenilirliği]
Populus sp., kavak tomurcuğu, kara kavak tomurcuğu, yaprak tomurcuğu, tomurcuk,
bitki listesi.
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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 Populus sp.’nin yaprak tomurcuğu
kısmının kullanımı, ilk yayımlanan listede pozitif (P) olarak yer almıştır.

GÖREV TANIMI
Bitki Listesinin yeniden gözden geçirilmesi kapsamında, mevcut Bitki Listesinde
yaprak tomurcuğu kısmının kullanımı açısından pozitif (P) olarak yer alan Populus sp.’den
elde edilen yaprak tomurcuğunun 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: Salicaceae
Bilimsel (Latince) adı: Populus gieadensis Rouleau, Populus candicans Ait., Populus
tacamahacca Mill., Populus balsamifera L., Populus nigra L., ve diğerleri (Williamson ve
ark, 2009)
Sinonimleri:
Türkçe adı: Kavak Tomurcuğu, Kara Kavak Tomurcuğu (Baytop, 1999)
İngilizce adı: Balsam Poplar (Williamson ve ark, 2009), Poplar, Black Poplar (PDR,
2007).
Kullanılan kısımları: açmamış yaprak tomurcuğu3 (PDR, 2007).
Kullanılan kısımların elde ediliş yöntemleri ve kullanım şekli
P. nigra ve buna yakın diğer türlerinin erken ilkbaharda toplanıp kurutulmuş yaprak
tomurcukları dahilen infusyon (%5) şeklinde kullanılmaktadır (Baytop, 1999).
P. nigra’nın yaprak tomurcuklarından hazırlanan dekoksiyonun artrit ve romatizmal
ağrılarda kullanıldığı belirtilmiştir (Leporatti ve Corradi, 2001).
2. Bitkinin Yaprak Tomurcuğu Kısmının Kimyasal Yapısı
Populus türlerinin yaprak tomurcuklarında; flavonoitlerin (krisin, tektokrisin,
galengin, izalpinin, galangin-3-metil eter, kamferol-3-metil eter, pinokembrin, pinokembrin7-metil eter, apigenin), glikozitler ve salisilik asit esterlerinin (salisin, populin), uçucu yağ
(alfa- ve beta- karyofillen) bulunduğu belirtilmektedir (PDR, 2007). Ayrıca;
- P. nigra ve P. tremula tomurcuklarında; benzoilsalisin (EFSA, 2012),
- P. gieadensis Rouleau ve diğer Populus türlerinin yaprak tomurcuklarının; fenolik
gikozitler (salisin ve populin), uçucu yağ [α-karyofillen (sineol, bisabolen, farnesen ve
aktofenon içeren)] ve flavonoitleri (apigenin, krisin ve diğerleri) (Williamson ve ark, 2009),
- P. nigra ve buna yakın diğer türlerinin tomurcuklarında ise uçucu yağ, reçine ve
glikozitler (populin ve salisin) (Baytop, 1999) bulunduğu bildirilmektedir.
3. Bitkinin Yaprak Tomurcuğu Kısmının Kullanımı ile İlgili Bilgiler
Gıdalarda kullanımı
İlaç, kozmetik ve gıda sanayiinde kullanımı bulunan propolisin (Doğan ve Hayoğlu,
2012) ana kaynağı olarak Populus türleri gösterilmiştir (Rivera ve ark, 1997). Benzer bir
şekilde diğer bir makalede de propolis kaynağı olarak P. nigra, P. italica, P. tremula, P.
suaveolens, P. fremontii, P. euramericana türlerine işaret edilmiştir (Burdock, 1998).
Bu bilimsel görüşün oluşturulması amacıyla yapılan bilimsel literatür taraması sırasında dikkate alınan bitkinin
kullanılan kısmı "açmamış yaprak tomurcuğu"dur. Ancak metin içerisinde "tomurcuk" olarak belirtilmiştir.
3
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P. balsamifera, P. candicans ve P. nigra tomurcukları Amerika Birleşik Devletleri
Federal Tüzüğünün “Gıda ve İlaç” başlıklı kısmının “Genel Olarak Güvenilir Kabul Edilen
(GRAS) Maddeler” bölümünde yer almaktadır. FDA tarafından yayımlanan 21CFR172.510
numaralı düzenlemeye göre P. balsamifera L., P. candicans Ait. ve P. nigra tomurcukları
gıdalarda doğal aroma verici olarak kullanılabilmektedir (FDA, 2015).
Halk ilacı olarak ve tıbbi amaçlı kullanımı
P. nigra ve buna yakın diğer türlerin tomurcuklarının kabız, idrar artırıcı, terletici,
yatıştırıcı ve balgam söktürücü, haricen basur ve yanıklarda ağrı kesici ve iyileştirici olarak
kullanıldığı bildirilmektedir (Baytop,1999).
Bulgaristan’da halk ilacı olarak kullanımı bulunan tıbbi bitkilerden P. alba, P. nigra
ve P. tremula tomurcuklarının astrenjan diüretik ve antiseptik olarak tentür şeklinde
kullanıldığı bilgisine yer verilmiştir (Leporatti ve Ivancheva, 2003).
Tomurcuklarının ekspektoran, stimülan, antipiretik ve analjezik aktivitesinin
bulunduğu, başlıca öksürüğe karşı kullanıldığı bildirilmiştir (Williamson ve ark, 2009).
İtalya Chieti bölgesinde yapılan bir halk ilacı çalışmasında P. nigra tomurcuklarının
astrenjan, romatizma ile artrite karşı ve yara iyileştirici olarak terapötik kullanımlarının
bulunduğu bilgisi kayda geçirilmiştir (Leporatti ve Corradi, 2001).
4. Bitkinin Yaprak Tomurcuğu Kısmının Etkileri ile İlgili Bilgiler
Antimikrobiyal aktivite
P. balsamifera yaprak tomurcuklarının etanollü ekstraktlardan elde edilen
fraksiyonların antibakteriyel etkisinin incelendiği bir çalışmada; saflaştırılmış enantiomerlerin
Staphylococcus aureus’a karşı güçlü antibakteriyel etki (IC50: 0.061-6 µM) sergiledikleri
bildirilmiştir (Simard ve ark, 2015).
Populus (P. nigra, P. alba, P. tremuloides) tomurcuk ekstraktlarının Gram-negatif
bakteriler dışında patojenik mantarlarıda kapsayacak şekilde çoğu klinik yönden önemli
mikroorganizmayı inhibe ettiği saptanmıştır (Vardar ve ark., 2008).
Antienflamatuar etki
Populus x canadensis Moench’in tomurcuklarından hazırlanan etanollü ekstraktın
antienflamatuar özelliklerinin in vitro ve in vivo test sistemlerinde incelendiği bir araştırmada;
ekstraktın güçlü serbest radikal süpürücü aktivitesinin bulunduğu, mRNA transkripsiyonunun
modülasyonu, spesifik enflamatuar sitokininlerin üretimininin inhibisyonu ve nüklear faktör
κB aktivasyonunun blokajıyla antienflamatuar etki gösterdiği bildirilmiştir. Ayrıca ekstraktın
(25 ve 100 mg/kg) endotoksemik farelerde enflamatuar sitokininlerin sekresyonunu
baskılayarak ve akciğer histopatolojik değişimlerini hafifleterek belirgin bir korucucu etki
sağladığı ifade edilmiştir (Wang ve ark, 2014).
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Antioksidan Aktivite
Kuzey Kanada’da halk ilacı olarak diyabet ve komplikasyonlara karşı kullanılan 35
bitki üzerinde yapılan bir çalışmada P. balsamifera tomurcuk ekstraktlarının antioksidan
etkisinin bulunduğu tespit edilmiştir (McCune ve Johns 2002).
P. nigra’nın sulu ekstraktının antioksidan özelliklerinin çeşitli test sistemlerinde
incelendiği diğer bir araştırmada ise ekstraktın antioksidan etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.
Ayrıca bu araştırmada ekstraktın deri yaşlanması üzerindeki transkripsiyonel etkisi in vitro
sistemde incelenmiş ve ekstraktın antioksidan savunma, enflamatuar cevap ve hücre
yenilenmesinde yer alan genleri belirgin bir şekilde düzenlediği de bildirilmiştir (Dudonne ve
ark, 2011).
Ksantin Oksidaz İnhibitor Etki
Çek Cumhuriyeti ve Orta-Doğu Avrupa bölgesinde gut, artrit ya da romatizma
tedavisinde halk ilacı olarak bazı bitkilerin ksantin oksidaz inhibitör etkilerinin in vitro test
sisteminde incelendiği bir araştırmada; P. nigra yaprak tomurcuklarından hazırlanan etanollü
(% 20 ve % 80) ve kloroform/metanollü ekstraktların yüksek düzeyde ksantin oksidaz
inhibitör etkiye sahip olduğu belirlenmiştir (Havlik ve ark, 2010).
5. Bitkinin Yaprak Tomurcuğu Kısmının Yan Etkileri ile İlgili Bilgiler
Yaprak tomurcuğunun belirlenen terapötik doz ve uygulamalarında bilinen yan
etkisinin bulunmadığı bildirilmiştir (PDR, 2007).
6. Bitkinin Yaprak Tomurcuğu Kısmı ile İlgili Toksikolojik Bilgiler
Populus türlerinin olası toksisitelerinin değerlendirilmesine yönelik bilimsel bir
kaynağa ulaşılamamıştır. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Federal Tüzüğünün “Gıda ve
İlaç” başlıklı kısmının “Genel Olarak Güvenilir Kabul Edilen (GRAS) Maddeler” bölümünde
P. balsamifera, L. (P. tacamahacca Mill.), P. candicans Ait. veya P. nigra’dan elde edilen
tomurcukları kayıtlıdır.
Akut toksisite
Akut toksisite çalışmasına rastlanmamıştır
Subkronik toksisite
Subkronik toksisite çalışmasına rastlanmamıştır.
Kronik toksisite
Kronik toksisite çalışmasına rastlanmamıştır.
Genotoksisite
Genotoksisite çalışmasına rastlanmamıştır.
Karsinojenisite
Karsinojenisite çalışmasına rastlanmamıştır.
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Üreme toksisitesi ve gelişimsel toksisite
Üreme toksisitesi çalışmasına rastlanmamıştır.
Hepatotoksisite
Hepatotoksisite çalışmasına rastlanmamıştır.
7. Etkileşim Bilgileri
Bitkinin yaprak tomurcuğu kısmının kullanımı ile ilgili herhangi bir etkileşim bilgisine
rastlanmamıştır.
8. Bitkinin Yaprak Tomurcuğunun 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 yer alan aynı adlı listede Populus türleri “P. nigra
L. ve P. tremula L.” olarak kabuk ve tomurcuk kısmı yer almaktadır. Tomurcukların içerdiği
“benzoilsalisin” ve kabuk kısmının içerdiği “salisilalkol glikozit:salisin (% 2.4), salicortin ve
bunların benzoil türevlerinin[ örneğin populin, tremulodin]” toksik/yan etkileri bilinmediği
için dikkat edilmesi gereken kimyasallar olduğu belirtilmiştir (EFSA, 2012).
Avrupa Çay ve Bitkisel İnfüzyon Birliği (THIE) tarafından yayımlanan “Gıda Olarak
Kabul Edilen Bitki Envanter Listesi”nde, Populus türlerine yer verilmemiştir (THIE, 2015).
Populus türlerinin yaprak tomurcuğu kısmının gıda olarak kullanımı hakkında diğer
ülkelerdeki durumu Tablo 1’de verilmiştir. Gıda olarak kullanım konusunda bilgi veren bitki
listelerinin bulunduğu ülkelere bakıldığında, bitkinin 2 ülkenin listesinde Populus sp. olarak
yer aldığı diğer ülkelere ait listelerde ise belirli türlerinin bulunduğu görülmektedir. Bitkinin
yaprak tomurcuğu kısmının gıda olarak kullanımı konusunda ülkelerdeki durumu, Populus
türleri için ve bu bilimsel görüş kapsamında öncelikli olarak dikkate alınan türler için aşağıda
özetlenmiştir. Populus türleri pozitif olarak belirtilmişse, tür adı verilenler için de durumun
pozitif olduğu kabul edilmiştir.
- Bitkinin Populus sp. olarak yaprak tomurcuğu kısmının kullanımının 2 ülkede pozitif
olduğu ve 19 ülkenin listesinde yer almadığı görülmektedir.
- Bitkinin P. alba L. türü için, yaprak kısmının kullanımının 4 ülkede pozitif olduğu ve
17 ülkenin listesinde yer almadığı görülmektedir.
- Bitkinin P. balsamifera L. türü için, yaprak tomurcuğu kullanımının 4 ülkede pozitif
olduğu ve 17 ülkenin listesinde yer almadığı görülmektedir.
- Bitkinin P. candicans türü için, yaprak tomurcuğu kısmının kullanımının 2 ülkede
pozitif, 1 ülkede negatif olduğu ve 18 ülkenin listesinde yer almadığı görülmektedir.
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- Bitkinin P. jackii türü için, yaprak tomurcuğu kısmının kullanımının 3 ülkede pozitif
olduğu ve 18 ülkenin listesinde yer almadığı görülmektedir.
- Bitkinin P. nigra L. var. nigra alttürü için, yaprak tomurcuğu kısmının kullanımının
6 ülkede pozitif, 1 ülkede negatif olduğu ve 14 ülkenin listesinde yer almadığı görülmektedir.
- Bitkinin P. tremula L. türü için, yaprak tomurcuğu kısmının kullanımının 4 ülkede
pozitif olduğu ve 17 ülkenin listesinde yer almadığı görülmektedir.
- Bitkinin P. tremuloides Michx. türü için, yaprak tomurcuğu kısmının kullanımının 6
ülkede pozitif, 1 ülkede negatif olduğu ve 14 ülkenin listesinde yer almadığı görülmektedir.
Populus türlerinin incelenen ülke listelerinde Populus sp. olarak genel cins adı ile veya
kullanılan tür/alttür verilerek belirtildiği görülmüştür. Bitkinin yaprak tomurcuğu gıda olarak
kullanımı konusunda ülkelerdeki durumu, Populus sp. için ve bu bilimsel görüş kapsamında
öncelikli olarak dikkate alınan türler için değerlendirilmiştir. Populus türlerinin diğer
ülkelerde gıda olarak kullanım durumuna toplam olarak bakıldığında, bitkinin yaprak
tomurcuğu kısmının kullanımının 7 ülkede pozitif, 2 ülkede negatif olduğu ve 14 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
birinde P. candicans ve P. tremuloides Michx. türlerine yer verilmiştir. Toplamda ise 2
ülkenin listesinde bitkinin (P. nigra L. var. nigra, P. candicans ve P. tremuloides Michx)'nın
tıbbi amaçlı kullanımının olduğu bildirilmiştir.
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P
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Fransa9

T

Finlandiya8

Slovenya25
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Rusya24

YA YA YA YA YA YA LY

Romanya23

Populus sp.

Polonya22

T

Norveç21

T

Malta20

T

Macaristan19

M

Letonya18

M

İzlanda17

M/Mt

İtalya16

Tt

İsviçre15

Mt

Estonya7

İsveç14

Bulgaristan4
M

İrlanda13

Belçika3
M

İngiltere12

Avusturya2
T

Hollanda11

Almanya1

Bitkinin türü

T

Hırvatistan10

Yaprak tomurcuğu

Kullanılan kısmı

Tablo 1: Populus sp.’nin yaprak tomurcuğu kısmının gıda olarak kullanımı hakkında diğer ülkelerdeki durumu

P

P. nigra L. var. nigra YA YA

P

YA YA YA LY
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P

-

YA

P. tremula L.

YA YA

P

YA YA YA LY

LY

P

-

YA YA YA YA YA

YA

YA

LY

YA

YA

YA
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-
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P. tremuloides
Michx.

YA YA

P

YA YA YA LY

LY

P

-

YA YA YA YA YA

P

YA

N

YA

YA

P

YA

-

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: 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, Populus türlerine 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 Populus türlerine 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. Populus türlerine “P. nigra L.
var. nigra”, “P. tremula L.” ve “P. tremuloides Michx.” olarak Liste 3’te yer almaktadır. Söz
konusu listede, bitkinin kullanımına izin verilen kısmının kabuk ve yaprak tomurcuğu olduğu
belirtilmiştir (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 Populus
türlerine 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
Kullanımı Yasak Olan Diğer Maddeler” başlıklı Ek 4’ünde yer alan Tablo 1’de ise “Gıda
Üretiminde Kullanımı Yasak Olan Bitkiler” listesi bulunmaktadır. Söz konusu Tüzük
kapsamında Populus türlerine yer verilmemiştir (CR, 2008).
5

Danimarka Teknik Üniversitesi Ulusal Gıda Enstitüsü tarafından yayımlanan ve
Danimarka Veteriner ve Gıda İdaresi tarafından referans olarak kullanılmakta olan “Bitki
Listesi: Takviye Edici Gıdalarda ve Bitkisel Çaylarda Kullanılan Bitkiler, Mantarlar ve
Bunların Kısımlarının Değerlendirilmesi” başlıklı dokümanda, gıdalarda kısıtlı olarak
6

GKGM - Risk Değerlendirme Daire Başkanlığı, 2016

11

[Populus

sp. yaprak tomurcuğu kısmının güvenilirliği]

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 Populus türlerine yer verilmemiştir (DTU,
1998; DTU, 2011).
Estonya Devlet İlaç Ajansı (Ravimiamet) tarafından “Tedavi Edici Özellikleri
Tanımlanmış Olan Tıbbi Bitkiler Listesi” yayımlanmıştır. Söz konusu listede Populus
türlerine yer verilmemiştir (Ravimiamet, 2015).
7

Finlandiya İlaç Ajansı tarafından “Tıbbi Kullanımı Olan Bitkiler Listesi”
yayımlanmıştır. Söz konusu listede Populus türlerine yer 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). Populus türleri
"P. nigra L. var. nigra”, “P. tremula L.” ve “P. tremuloides Michx.” olarak “Takviye Edici
Gıdalarda Kullanımına İzin Verilen Bitkiler Listesi (Ek 1)”nde yer almakta olup kullanılan
kısmın kabuk ve yaprak tomurcuğu olduğu belirtilmiştir (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.
Populus türleri bu listede bulunmakta olup, kullanımı için bazı kısıtlamalar ve uyarılar
belirlenmiştir. Yapılan düzenlemeye göre: “İlaç kullanan kişiler, tüketmeden önce doktora
danışmalıdır.”ve “Hamileler ve emzirenler tavsiye edilmez.” uyarılarının tüketiciye
bildirilmesi gerekmektedir. Söz konusu listede bitkinin kullanılan kısmı ile ilgili bilgi yer
almamaktadır (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 alkaloidinin kullanımı yasaklanmıştır. Aynı
Kararnamenin Ek 2’sinde ise gıdalarda kullanımına izin verilmeyen bitkiler ve mantarlar
belirlenmiştir. Söz konusu Kararnamede Populus türleri yer verilmemiştir (VWS, 2001).
11
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İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu tarafından “Bitkisel Bileşenler
ve Bildirilen Kullanım Şekilleri” başlıklı bir liste yayımlanmıştır. Bu listede Populus
türlerinden P. alba, P. jackii ve P. nigra yer almaktadır. P. alba’nın tıbbi (kabuk), gıda ve
kozmetik amaçlı kullanımının bulunduğu, ancak aromaterapi alanında kullanımının olmadığı;
P. jackii’nin tıbbi (kabuk ve tomurcukları) ve gıda amaçlı kullanımının bulunduğu, ancak
aromaterapi ve kozmetik alanında kullanımının olmadığı; P. nigra’nın tıbbi (kabuk ve
tomurcukları) ve kozmetik amaçlı kullanımının bulunduğu, ancak gıda ve aromaterapi
alanında kullanımının olmadığı bildirilmiştir. (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. Söz konusu listede Populus türlerine yer verilmemiştir
(HPRA, 2011, 2015).
13

İsveç Ulusal Gıda Ajansı tarafından “Gıdada Kullanıma Uygun Olmayan Bitkiler ve
Bitki Kısımları Listesi” yayımlanmıştır. Söz konusu listede Populus türlerine 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. Söz konusu listede Populus türlerine yer verilmemiştir
(BLV, 2014).
15

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 BELFRIT4
Listesi (Ek 1a) uygulamada kullanılacak ikinci bir liste olarak yayımlanmıştır. BELFRIT
16

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.
4
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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. Populus türlerinden P. alba L., P. balsamifera L., P. nigra L. ve P.
tremuloides L. “İzin Verilen Bitkiler ve Bitkisel Preparatlar Listesi (Ek 1)”nde yer almakta
olup kullanılan kısımlarının kabuk ve tomurcuk) olduğu belirtilmiştir. BELFRIT Listesinde
de (Ek 1a) Populus türlerinden P. alba L., P. balsamifera L., P. nigra L., P. tremula L. ve P.
tremuloides L. bitkileri yer almakta olup, kullanılan kısımlarının kabuk ve tomurcuk) olduğu
belirtilmiştir (MDS, 2009; MDS, 2014a,b).
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 Populus türlerine yer 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 Populus
türlerinden P. candicans ve P. tremuloides yer almakta olup kullanılan kısmı hakkında bilgi
verilmemiştir (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 Populus türlerine yer verilmemiştir (OÉTI, 2013).
19

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, Populus türlerine 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
Populus türlerinden P. nigra ve P. tremuloides türleri yer almakta olup, “tıbbi amaç dışında
kullanılanlar (H)” grubuna dâhil edilmiş olup kullanılan kısmı hakkında bilgi verilmemiştir
(SLV, 1999; AESGP, 2012).
21
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Polonya Bitki Komitesi tarafından “Takviye Edici Gıdalarda Kullanılabilecek
Bitkisel Materyal Listesi” yayımlanmıştır. Söz konusu listede Populus türlerine 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. Populus türleri 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 Populus türlerine yer verilmemiştir (MHRF, 2011).
24

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. Populus sp. bu
listede yer almakta olup, “gıda olarak kullanılabilen bitkiler (H)”, P. nigra ve P. tremula
türleri “reçetesiz tıbbi ürün (Z)” grubuna dâhil edilmiştir. Bitkinin kullanılan kısmı ile ilgili
olarak bilgi verilmemiştir (MZRS, 2008).
25
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9. Kısıtlamalar ve Uyarılar
Yaprak tomurcuklarının salisilatlara, propolise ve Peru balzamına aşırı duyarlılarda
kontrendike olduğu belirtilmiştir ( PDR, 2007).

SONUÇ VE ÖNERİLER
Yapılan literatür taramasından elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda,
Populus türlerinin yaprak tomurcuğunun (P. balsamifera, P. candicans Ait., P. nigra L.)
ABD’de “Genellikle Güvenli Kabul Edilir” listesinde kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca
yaprak tomurcuklarının olumsuz etkisini gösteren herhangi bir bilimsel yayına
rastlanmamıştır.
Diğer taraftan, Populus türlerinin incelenen ülke listelerinde Populus sp. olarak genel
cins adı ile veya kullanılan tür/alttür verilerek belirtildiği görülmüştür. Bitkinin yaprak
tomurcuğu gıda olarak kullanımı konusunda ülkelerdeki durumu, Populus sp. için ve bu
bilimsel görüş kapsamında öncelikli olarak dikkate alınan türler için değerlendirilmiştir.
Populus türlerinin diğer ülkelerde gıda olarak kullanım durumuna toplam olarak bakıldığında,
bitkinin yaprak tomurcuğu kısmının kullanımının 7 ülkede pozitif, 2 ülkede negatif olduğu ve
14 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 birinde P. candicans ve P. tremuloides Michx. türlerine yer verilmiştir.
Toplamda ise 2 ülkenin listesinde bitkinin (P. nigra L. var. nigra, P. candicans ve P.
tremuloides Michx)'nın tıbbi amaçlı kullanımının olduğu bildirilmiştir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle, Populus türlerinin yaprak tomurcuğu kısmının 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
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 (Birleşik Devletler – Gıda ve İlaç İdaresi

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

LÍ

: Lyfjastofnun Íslands (İzlanda İlaç Kurumu)

MADR

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

MDS

: Ministero della Salute (İtalya Sağlık Bakanlığı)

MHB

: Министерство на здравеопазването (Bulgaristan Sağlık Bakanlığı)

MHRA

: Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (İngiltere İlaç ve
Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu)

MHRF

: Ministry of Health of the Russian Federation (Rusya Federasyonu Sağlık
Bakanlığı)
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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)

ZVA

: Zāļu Valsts Aģentūra (Letonya Devlet İlaç Ajansı)
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