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Bitkisel Ürünler ‹le ‹laç Etkileﬂimleri
ve Yaratabilece¤i Toksisite

Prof. Dr. Semra ﬁardaﬂ
Marmara Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi
Toksikoloji Anabilim Dal› Baﬂkan›
Farmakogenetik ve ‹laç Güvenlili¤i
Araﬂt›rma ve Uygulama Birimi

Yaﬂlar› 40-65 aras› olan 100 sa¤l›kl› birey
üzerinde bitkisel ürün kullan›m›na dair yapt›¤›m›z
bir anket çal›ﬂmas›na kat›lanlar›n %20’ye yak›n›
reçete edilen ilaçlar›n yan› s›ra, en az bir tane
vitamin, bitkisel ürün kulland›klar›n› belirtmiﬂlerdir.
Ankete dahil olan kiﬂilere reçete yaz›l›rken
genelde hekimlerin kulland›klar› destek ürünleri
ile ilgili bilgi sormad›klar›, dolay›s› ile kendilerinin
de bilgi vermedikleri ve kulland›klar› ürünün
hangi ilaçla nas›l etkileﬂti¤i konusunda bilgi
sahibi olmad›klar› saptanm›ﬂt›r.
Son y›llarda dünyada ve ülkemizde bitkisel ürünlerin do¤al
olmalar› nedeniyle daha güvenli ve daha ekonomik say›lmalar›
sonucu tüketimlerinde sa¤l›kl› insanlar›n yan› s›ra, çeﬂitli
hastal›klar›n tedavisinde ilaçlarla beraber kullan›m›nda büyük
art›ﬂ gözlenmektedir. Bitkisel ürünlerin genelde tavsiyeler,
reklamlar, medya yönlendirmesi üzerine sa¤l›kl› koﬂullara
uymayan yerlerden yetkisiz kiﬂilerin önerileri ile al›nd›¤›
bilinmektedir. Bu ürünlere ait akut ve kronik toksisite çal›ﬂmalar›
dahil hem preklinik hem de klinik çal›ﬂma verileri yoktur,
standardizasyon ve kaliteleri ile ilgili bilimsel veriler eksiktir.
Dolay›s› ile vücuttaki emilimi, da¤›l›m› ve vücut fonksiyonlar›na
etkisi, dozlar›, klinik etkilili¤i ve güvenlili¤i, al›nan ilaçlarla
etkileﬂimi, istenmeyen etkileri, kronik kullan›mda ortaya
ç›kabilecek riskler, gebelikte kullan›m›, gecikmiﬂ toksisite verileri,
kiﬂinin genetik özelli¤i ve yarar/zarar oran›, kalite kontrol
çal›ﬂmalar› yap›lmad›¤› için bu ürünlere “tehlikesizdir” ve “bitkisel
ürünlerden kaynaklanabilecek advers etkiler sentetik ilaçlara
k›yasla daha azd›r” düﬂüncesi ile yaklaﬂmak son derece yanl›ﬂt›r.
Ayr›ca, bitkisel ürünlerin kiﬂinin kulland›¤› ilaçlarla etkileﬂmesi
sonucu ilac›n farmakokinetik / farmakodinamik özelliklerini
de¤iﬂtirebilece¤i, enzim indüksiyonu veya inhibisyonu sonucu
amaçlanmam›ﬂ, istenmeyen zararl› etkilere yol açabilece¤i
dikkate al›nmal›d›r. Ancak günümüzde bitkisel destek ürünlerine
kolay eriﬂim imkan› vard›r ve do¤al olmalar› nedeniyle güvenli
oldu¤u düﬂüncesi yayg›nd›r. Bitkisel ürünlerin genelde tavsiyeler
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üzerine, sa¤l›kl› koﬂullara uymayan yerlerden,
yetkisiz kiﬂilerin önerileri ile al›nd›¤› bilinmektedir.
Halbuki, bitkilerin bileﬂiminde bulunan maddelerin
miktarlar›, yetiﬂtikleri iklim, toprak, çevre, ekolojik
koﬂullar, topland›klar› mevsim, geliﬂim evresi,
topland›ktan sonraki iﬂleme ﬂekilleri, saklama
koﬂullar›, saklama süresi gibi çok say›da faktör
toksisitesini etkilemektedir. Zehirli maddelerin
bitkideki da¤›l›ﬂ›, türlere göre de¤iﬂim gösterdi¤i
gibi, bitkinin bütününde, kök ya da yaprak, rizom,
çiçek, meyve ve tohum gibi farkl› organlar›nda
da¤›l›m gösterebiliyor. Zehirlenmenin ﬂiddeti de
al›nan miktara, bitkiyi tüketenin sa¤l›k durumu
ve yaﬂ›na, eﬂlik eden di¤er ilaçlarla etkileﬂimine
ba¤l› olarak farkl›l›k gösterir.

Asit’i verebiliriz. Haziran 2006’da sonuçlanan
bilimsel araﬂt›rmalar folik asidin kanser bask›layan
özellik gösterdi¤ini savunmuﬂtur, ancak Kas›m
2007’de kanser oran›n› art›rd›¤› iddas› ortaya
at›lm›ﬂt›r ve son y›llarda Cancer Epidemiol 2012
Feb;36(1):78-81 dergisinde yay›nlanan meta analiz
çal›ﬂmas› ile bu görüﬂü desteklemesi bilimsel
verilerde yaﬂanan kaosun tipik örne¤idir.

Bitkisel ürünlerin fazla tüketilmesi interstisyel
nefrite yol açarak, son dönem böbrek yetmezli¤i
geliﬂimine neden olabilmektedir. Bu durumun en
fazla Hindistan, Pakistan Çin ve Afrika’da
görüldü¤ü bildirilmektedir.

45 yaﬂ sonras› kullan›m›n daha yayg›n oldu¤u,
e¤itim düzeyi ve gelir yüksekli¤i ile kullan›m›n
farkl›l›k göstermedi¤i ve ankete dahil olan kiﬂilere
reçete yaz›l›rken genelde hekimlerin kulland›klar›
destek ürünleri ile ilgili bilgi sormad›klar›, dolay›s›
ile kendilerinin de bilgi vermedikleri ve kulland›klar›
ürünün hangi ilaçla nas›l etkileﬂti¤i konusunda
bilgi sahibi olmad›klar› saptanm›ﬂt›r.

Bireyleri bitkisel ilaç kullanmaya iten di¤er bir
etken ise modern t›pta zaman zaman yay›nlanan
bilimsel araﬂt›rmalard›r. Buna örnek olarak ‘Folik

Di¤er taraftan yaﬂlar› 40-65 aras› olan 100 sa¤l›kl›
birey üzerinde bitkisel ürün kullan›m›na dair
yapt›¤›m›z bir anket çal›ﬂmas›na kat›lanlar›n
%20’ye yak›n› reçete edilen ilaçlar›n yan› s›ra, en
az bir tane vitamin veya bitkisel ürün
kulland›klar›n› belirtmiﬂlerdir.

Yayg›n Olarak Kullan›lan Baz› Bitkisel Destek Ürünlerinin Etkileﬂti¤i ‹laç Örnekleri
Bitkisel ürün

Etkileﬂti¤i ilaç örnekleri

Garlic(Sar›msak)

Parasetamol, Varfarin, Klorpropamid, HIV Proteaz inhibitörleri, Dekarbazin,
kemoterapötiklerVarfarin ile kullan›ld›¤›nda, etkisini art›rmas› sonucu kanama
gözlenir.
Di¤er taraftan etkileﬂme sonucu http://www.drugs.com/druginteractions/garlicindex.html?filter=3&generic_only=yaratabilece¤i klinik önemi
olan ilaçlara bak›n›z

Ginkgo Biloba
(Mabet a¤ac› bitkisi)

Alkilleyici ajanlar, Epipodofillotoksinler, Antrasiklinler, Varfarin, Aspirin, Omeprazol,
Tiazid diüretikler, Tradazon, di¤er kemoterapotik ilaçlar Aspirin ile kanamaya,
varfarin ile hemoraja ve thiazide ile kullan›ld›¤›nda da hipertansiyona neden oldu¤u
bildirilmiﬂtir.
Klinik önemi olabilecek etkileﬂme örneklerine bak›n›z http://www.drugs.com/druginteractions/ginkgo,ginkgo-biloba.html

Echinacea (Ekinezya)

Camptothesin, Siklosfamid, EGFR-TK inhibitörleri, Epipodofillotoksinler, Taksan ve
Vinka alkaloitleri Alerji benzeri etkler, anjiyodem, ürtiker, disipne ve bronkospazm
görülmüﬂtür.
Etkileﬂti¤i Di¤er minör ilaç örnekleri için http://www.drugs.com/druginteractions/echinacea.html bak›n›z.

Mart 2013

Composite

107

semra_sardas.fh11 6/5/13 6:37 PM Page 3
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

FARMAKOV‹J‹LANS

Soy (Soya)

Tamoksifen
Nardil ve parnate gibi ilaçlar soyada bulunan tiraminin y›k›m›n› azalt›r ve uzun vadede
yüksek tansiyon gibi sonuçlara neden olabilir.
Etkileﬂti¤i di¤er ilaç örnekleri http://www.drugs.com/drug-interactions/calciumvitamin-d,caltrate-600-with-d-plus-soy-index.html?filter=3&generic_only bak›n›z

Ginseng
(Ginseng)

Digoksin, varfarin, MAO inhibitörleri, tamoksifen, varfarin ile kullan›ld›¤›nda varfarinin
etkisini azaltma, phenelzine ile kullan›ld›¤›nda baﬂa¤r›s›, Indinavir’in düﬂük
konsantrasyonuyla kullan›ld›¤›nda HIV hastalar›n›n tedavisinde baﬂar›s›zl›¤a neden
olmuﬂtur.
Bu gün için etkileﬂti¤i bilinen 113 ilaç listesi için http://www.drugs.com/druginteractions/ginseng.html bak›n›z

St John’s wort
(Sar› kantaron)

Siklosporin, fenprokomon, teofilin, amitriptilin, digoksin, indinavir, nefazodon,
sertralin, paroksetin, oral kontraseptifler, kemoterapotik ilaçlar.
Paroksetin hidrokloridle kullan›ld›¤›nda letarji, huzursuzluk ve bulant›
http://www.drugs.com/drug-interactions/st-john-s-wort.html bak›n›z

Black cohosh
(Karay›lan otu)

Disülfiram, leflunomid, teriflunumid, anksiyete tedavisinde kullan›lan ilaçlar ve di¤er
etkileﬂti¤i tart›ﬂ›lan ilaç gruplar› için http://www.drugs.com/drug-interactions/blackcohosh bak›n›z

Cranberry
(K›z›lc›k)

Kan suland›r›c› özelli¤inden dolay› varfarin ile kullan›ld›¤›nda etkisini art›r›r.
http://www.drugs.com/drug-interactions/cranberry.html bak›n›z
Valerian

(Kedi otu)

Sodyum oxibate,tamoksifen, siklosfomid, teniposid http://www.drugs.com/druginteractions/valerian.html bak›n›z
Alkol ve sedatif ilaçlarla al›nd›¤›nda etkilerini art›rarak hastada aﬂ›r› uyku hali
meydana getirir.

Milk thistle
(Devedikeni)

Voltaren, diazepam (valium), ‹buprofen gibi CYP2C9 enzimleri taraf›ndan indüklenen
ilaçlara dikkat. Indinavir http://www.drugs.com/drug-interactions/milk-thistle.html
bak›n›z
Evening primrose

(Çuha çiçe¤i)

Kemoterapötik ilaçlar, albümin deste¤i, phenobarbital ile al›nd›¤›nda ilaçlar›n
etkilili¤inde düﬂüﬂ. Di¤er taraftan minör etkileﬂme gösterdi¤i ilaç örnekleri için
http://www.drugs.com/drug-interactions/evening-primrose,evening-primrose-oilindex.html?filter=1&generic_only bak›n›z
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Bitkisel ürünlerin özellikle Kemoterapi ilaçlar› ile birlikte kullan›lmas›n›n sak›ncal› oldu¤unu ortaya koyan bilimsel araﬂt›rmalar›n
sonuçlar› aﬂa¤›da gösterilmektedir.

Tablo 2: Kemoterapi ilaçlar› ile Etkileﬂerek Enzim ‹nhibisyon / ‹ndüksiyonuna Neden Olabilecek Bitkisel Destekler
Sar›msak

CYP2E1 inhibisyonundan dolay› dekarbazin içeren maddelerle birlikte kullan›lmamal›d›r. Yetersiz verilerden dolay› di¤er kemoterapilerle de
ile eﬂzamanl› kullan›mlar› risklidir.

Ginkgo

Kamptotesinler, siklofosfamid, EGFR-TK inhibitörleri, epipodolfilotoksinler, taksenler ve vinka alkaloidleri (CYP3A4 ve CYP2C19 inhibisyonu)
ile kulan›lmas›nda dikkatli davran›lmal›, alkile edici ajanlar, anti-tümör antibiyotikler ve analoglar› (serbest-radikal süpürücü etkileri) ile
tüketilmeleri de önerilmemektedir.

Ekinezya

Kamptotesin, siklofosfamid, EGFR-TK inhibitörleri, epipodofilotoksin, taksen ve CYP3A4’ü indükleyen vinka alkaloidleri ile kullan›lmamal›d›r.

Soya

Tamoksifen (tümör büyüme inhibisyonu antagonizmas›), östrojen–reseptörü pozitif meme ve rahimiçi kanseri tedavisi (tümör
büyümesinin uyar›lmas›) ile birlikte kullan›m›dan kaç›n›lmal›d›r.

Ginseng

Kamptotesinlerin, siklofosfamid, EGFR-TK inhibitörleri, epipodoolfitotoksinler, taksenler ve vinka alkaloidleri (CYP3A4 inhibisyonu) ile dikatli
olunmal›, östrojen reseptörü pozitif meme ve rahim içi kanserlerinde (tümör büyümesinin uyar›lmas›) ile kullan›mlar›nda ise önerilmemektedir.

Sar› Kantaron

Tamoksifen (CYP2C9 inhibisyonu), siklofosfamid ve teniposide ile birlikte kullan›m›nda dikkatli olunmal›d›r.

Kedi Otu

Karaci¤er hasar› belirileri olan önceden karaci¤er hastal›¤› bulunan, ve/veya hepatotoksik kemoterapi ile kombinasyon halinde olan tüm
hastalar kullanmamal›d›r. Kamptotesinler, siklofosfamid, EGFR-TK inhibitörleri, taksen, epipodofilotoksin, ve vilka alkaloidleri (CYP3A4
indüksiyon) ile kullan›m›nda temkinli davran›lmal›d›r.

Kava Üzüm
çekirde¤i

Kamptotesinlerin, siklofosfamid, EGFR-TK inhibitörleri, epipodoolfitotoksinler, taksenler ve vinka alkaloidleri (CYP3A4 indüksiyonu),
alkile edici ajanlar, anti-tümör antibiyotikler ve platinyum analoglar ( serbest radikal süpürücü etkileri) ile kullan›rken dikatli olunmal›d›r.

Herbal Remedies in the United States: Potantial Adverse Interactions With Anticancer Agents, Journal of Clinical Oncology, Vol:22. No:12,2004

Bitkisel ürünlerin sadece kanser tedavisini de¤il, hayati bir önem
taﬂ›yan anestezi ilaçlar›n› da etkiledi¤i unutulmamal›d›r. Bu konuda
The American Society of Anesthesiologists’in tavsiyesi ameliyat
öncesi hastan›n sorgulanmas›, bitkisel ürün kullan›m›n› durdurmakt›r
(http://www.asahq.org).
Olumsuz etkileri saptanm›ﬂ bitkisel ürün örnekleri;
•Sar›msak ve Ginseng agresif kanama nedeni oldu¤undan
operasyondan en az 7 gün,
•Ginkgo biloba yine ayn› nedenden dolay› 3 gün,
•Kava kava anestezi ilaçlar›n›n etkisini artt›rabilece¤i için 24 saat,
•Sar› kantaron kalp h›z› ve kan bas›nc›n› artt›rd›¤› için ameliyattan
5 gün önce b›rak›lmal›d›r.
Bununla birlikte anestezi prati¤inde bitkisel ürünlerin yaratabilece¤i
baz› potansiyel riskler ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir:
•Koagülasyon sorunlar›
•Kardiovasküler yan etkiler
•Su ve elektrolit denge bozuklu¤u
•Endokrin etkisi

•Hepatotoksisite
•Anestezik ajanlar›n etki sürelerinin uzay›ﬂ›
Dolay›s› ile bitkisel ürünlerin güvenlili¤inin daha yak›ndan izlenmesi
gerekmektedir. ‹laç güvenlili¤i ile ilgili sorunlar›n saptanmas›,
izlenmesi, de¤erlendirilmesi, ilaçlara ba¤l› olarak k›sa ve uzun
dönemde ortaya ç›kmas› muhtemel advers reaksiyonlar›n önlenmesi
ya da en aza indirilmesi ile u¤raﬂan FARMAKOV‹J‹LANS sistemi,
ilaçlar›n yan› s›ra bitkisel ürünlerin kullan›m›, ilaçlarla etkileﬂimine
ba¤l› ortaya ç›kabilecek amaçlanmam›ﬂ zararl› etkilerinin
ayd›nlat›lmas›na, bu etkilerin ﬂiddeti ve s›kl›¤›na, ilaç etkileﬂimlerine
iliﬂkin verilerin ortaya ç›kmas›na ve de¤erlendirmelerine de ›ﬂ›k
tutmaktad›r.
Sistemin ülkemizde 2005 y›l›ndan beri Sa¤l›k Bakanl›¤› Türkiye ‹laç
ve T›bbi Cihaz Kurumu bünyesinde Türkiye Farmakovijilans Merkezi
(TÜFAM) olarak aktivitesine devam etti¤ini ve art›k sadece sa¤l›k
mesle¤i mensuplar›ndan de¤il, hastalar veya yak›nlar›ndan da
ilaçlarla ilgili advers etki bildirimi ald›¤›n› hat›rlatmak isterim. ‹laç
veya bitkisel ürün deste¤i kullan›m› s›ras›nda karﬂ›laﬂ›lan istenmeyen
etkileri do¤rudan TÜFAM'a www.titck.gov.tr
ana sayfas›ndaki linki kullanarak iletebilirsiniz.
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