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BİTKİSEL ÜRÜNLER VE 
BÖBREK 





Hasta örneği 

 63/E, Kuzey Irak’tan geliyor 

 Kronik böbrek hastalığı var, Akut 

alevlenme? 

 Hemodiyaliz başlanmış 

 1-2 gün diyalizsiz izledim, kreatinin 

yükselince hemodiyaliz yapıp ülkesine 

yolladım 



1 ay sonra 

 Hasta hemodiyalize girmiyor 

 Gum Arabic kullanmış 

 Bana boşa diyaliz yapıldı havasında 



%100 natürel 



Eczane 

 Yaşlı bir kadın aldığı ilacı (burun açmak 

için kullanılan tuzlu su) geri vermeye 

çalışıyor 

 Geri verme gerekçesi yan etkisi olması 

 Eczacı: Bu doğal bir ürün yan etkisi olmaz 

diyerek açıklama yapıyor 
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Tarihçe 
 Tüm kültürlerde binlerce yıldır kullanılıyor 

 Avrupa’da 17. yüzyılda bitkisel ürünlerin 

yıldızı parlamış 

 Bilimsel Devrimle kullanımı azalmış 

 1920 yılında standardize farmakolojik 

ilaçlar bitkisel ürünlerin yerini almış 

 Sentetik ilaçların daha fazla farmakolojik 

etkiye sahip olduğu bulunmuş 

 



Bitkisel ürünlerin özellikleri 

 Bitkilerden köken alması 

 Doğal koşullarda olması 

 Sıfır veya minimal endüstriyel işleme 

 Hastalıkları iyileştirmek amacı ile bölgesel 

kullanılması 



Araştırma/Yatırım 
 Çin, Hindistan, Nijerya, ABD ve WHO 

geleneksel bitkisel ürünler üzerine hatırı 

sayılı yatırım yapıyor 

 Benzer şekilde ilaç endüstrisi de 

 Bu yatırımın boyutu ilaç endüstrisi ile 

kıyaslandığı zaman oldukça sınırlı 

 Bitkisel ürün üreticileri kaynaklarını daha 

çok pazarlamaya harcıyorlar 

 



Bitkisel ürün tercih nedeni 

 Birçok ilacın bitkiden türetilmesi 

 İlaç yan etkileri 

 İlaç sanayiye güvensizlik 

 Ucuz, temini kolay 

 Doğal 





Kronik Böbrek Hastalığı 

 Bitkisel ürün kullanma sıklığı % 37 olarak bulundu. 
 Doktora bilgi vermeme %78 
 Hastaların 17’ si (%46) kullandığı bitkisel ürünün yararı 

olduğunu belirtirken, 20’ si (%54) herhangi bir yararı 
olmadığını belirtmişlerdir.  

 En çok kullanılan üç ürün hazır preparatlar, ısırgan otu 
ve maydanozdur (%19, %19, %14).  



Kara B: Herbal product use in a sample of Turkish patients 
undergoing hemodialysis. J Clin Nurs 2009; 18: 2197-2205 

 Türkiye’de hemodiyaliz hastaları ile 
yapılan bir çalışmada hastaların bitkisel 
ürün kullanım sıklığı %28 olarak 
bulunmuştur. 

 Hastalar 39 farklı bitkisel ürün 
kullanmışlardır. 

 Sarımsak, ıhlamur ve ısırgan en sık 
 Evli olanların daha sık bitkisel ürün 

kullandığı saptanmıştır. 
 



Kleshinski JF ve ark. A survey of herbal product use in a dialysis 
population in Northwest Ohio. J Ren Nutr 2003; 13: 93-97 

 Amerika’da hemodiyaliz ve periton diyalizi 
hastaları ile yapılan bir çalışmada 
hastaların %14,4’ü bitkisel ürün 
kullandıklarını belirtmişlerdir.  

 16 farklı bitkisel ürün kullanıldığı 
bulunmuştur.  

 Sarımsak en sık tercih edilen bitkisel ürün 
olmuştur.  

 Eğitim düzeyi yüksek olan hastaların daha 
sık bitkisel ürün kullandığı bulunmuştur. 
 



Akyol AD ve ark. The use of complementary and alternative medicine 
among chronic renal failure patients. J Clin Nurs 2011; 20: 1035-1043 

 Ülkemizde prediyaliz kronik böbrek hastaları ile 
yapılan bir çalışmada hastaların %25’inin TAT 
yöntemlerinden birini kullandığı saptanmıştır.  

 TAT kullanan hastalarında %17’sinin bitkisel 
ürünleri kullandıkları bulunmuştur. 

 En sık tercih edilen bitkisel ürün sarımsak sonra 
ise ıhlamur çayı olarak bulunmuştur. 

 Kadınların ve eğitim düzeyi yüksek olanların 
daha sık olarak TAT yöntemlerinden birinin 
kullandıkları saptanmıştır. 

 





 

 

A systematic review and metaanalysis on the effects of 
garlic preparations on blood pressure in individuals with 

hypertension (Am J Hypertens 2015; 28: 414-23). 

  2014 yılına kadar tüm randomize çalışmalar 

 En az 4 hafta 

 Although evidence from this review suggests 

that garlic preparations may lower BP in 

hypertensive individuals, the evidence is not 

strong. A well-conducted and powered trial of 

longer duration is needed to confirm these 

findings. 
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Nasıl zarar verebilir? 

 Mevcut tedavinin aksaması/tedaviye 

uyumsuzluk 

 İlaçlarla etkileşim 

 Nefrotoksisite, böbrek taşı veya idrar 

yollarında tümör gelişimi 

 Kan basıncını yükseltmesi/tedaviye direnç 

 Elektrolit bozuklukları 



Vieira MdLT and Huang S-M. Planta Med 2012; 78: 1400–1415 



İlaçlarla etkileşim 

 Sitokrom P450 ve P-glikoprotein sistemi 

 Siklosporin ve Tacrolimus 

 St. John’s wort, Gingko biloba, greyfurt 

suyu 



Aristoloşik asit nefropatisi 

 Kronik interstisiyel renal fibrozis: Son 

dönem böbrek yetmezliği 

 Fanconi sendrom 

 Akut böbrek hasarı 

 İdrar yollarında tümör 





Aristoloşik asit nefropatisi 

 İlk kez zayıflamak amacı ile uzun süre 

kullanan Belçikalı kadınlarda farkedilmiş 

 Başlangıçta ismi Chinese herb nephropathy 

 Daha sonra çok değişik ülkelerde rapor 

edilmiş 

 Balkanlarda buğday ekiminde A. Clematitis 

köklerine rastlanmış 











Kan basıncını yükselten/kontrolünü 
zorlaştıran ürünler 

 Bitter orange (turunç) 

 Ginseng 

 Licorice (meyan kökü, şerbet) 

 St. John’s wort (sarı kantaron otu) 

 Ephedra (ma-huang) 



Elektrolit bozuklukları 

 Hiperpotasemi ciddi sorun olabilir 

 Birçok meyve ve sağlık içecekleri 

potasyumdan zengin 





Üremi tedavisi 

 Vücuttan üre atılımını kolaylaştıran pırasa, 

enginar (taze veya konserve), muz, üzüm, 

domates, pirinç, soğan, ahududu, elma, 

limon, patates, marul gibi yiyecekler bol 

yenmelidir. Bol maden suyu içilmelidir. 
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Güncel sorunlar 

 Sağlık turizmi, Değişik ülkelerden gelen 

hastalar 

 Öldüren çay 

 Hasta çeşitliliği artıyor, kas yapıcı ilaçlar 







  



 Günde 4 litre buzlu çay 

 Oksalat içeriyor 

 Böbrek taşı 

 Kronik böbrek hastalığı 
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Hürriyet  

3 Mayıs 2015 



Güvenilir mi? 



Ülke: Kanada 

 44 bitkisel ürün 

 12 firma 

 30 değişik bitki türü 

 Kontrol grubu: 42 bitkiden 50 yaprak 

 Yöntem: DNA Barkodlama  



Sonuç 

 % 59’unda etikette yer almayan başka bir bitki 

de saptanmış 

 % 48’inde ürünlerin doğru olduğu kanıtlanmış 

ama bu ürünlerin 1/3’ünde etikette yer almayan 

maddeler saptanmış 

 44 ürünün 30’unda ürün değiştirmesi saptanmış 

 Sadece 2 firmanın ürününde ek bir madde 

yokmuş 



Bitkisel ürünlerdeki ek maddeler 

 Pestisid 

 Mikrop 

 Ağır metaller 

 Kimyasal toksinler 

 İlaçlar 



Amerika’da bir çalışma 

 Asya’dan gelen ilaçların % 32’sinde bildirilmemiş 

madde veya ağır metal var 

 % 10-15’inde kurşun, cıva veya arsenik (+) 

 500 den fazla Çin ilacının %10’unda deklare 

edilmemiş ilaç veya metal saptanmış 



Fas’ta bir çalışma: Saç boyası 

 Zehirlenmelere bağlı ABH’nın %10’u, 

rabdomiyolizin % 50’si ve yoğun bakıma 

kabul edilen hastaların % 25’inden sorumlu 

 Zehirlenmeye bağlı ölümlerin 2/3’ü 

 Neden: Az olan Tamarix orientalis kökü 

yerine paraphenylenediamine  



Sağlık Bakanlığından: 

 GELENEKSEL BİTKİSEL TIBBİ ÜRÜNLER 

YÖNETMELİĞİ  (6 Ekim 2010) 

 BEŞERÎ TIBBİ ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİ 

HAKKINDA YÖNETMELİK (26 Ağustos 2011) 

 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ 

TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 

HÜKMÜNDE KARARNAME (2 Kasım 2011) 

 

 



Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığından: 
 BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ 

RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK 

(17 Aralık 2011) 

 



Reklam 

 İnternet 

 Televizyon 



Ne zaman şüphelenilmeli 

 Ani bozulan kronik böbrek hastası 

 Açıklanamayan böbrek problemi olan 

onkoloji hastası 

 Kontrolünü aksatmış hasta 



Bitkisel ürünün araştırılması 



Wikipedia 

 Gum arabic, also known as acacia gum, chaar 

gund, char goond, or meska, is a natural gum 

made of the hardened sap of two species of 

the acacia tree; Senegalia (Acacia) senegal and 

Vachellia (Acacia) seyal.  

 Senegal to Somalia—though it is historically 

cultivated in Arabia and West Asia. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pharmacognosy_of_Acacia_(Gum)
http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_gum
http://en.wikipedia.org/wiki/Sap
http://en.wikipedia.org/wiki/Acacia
http://en.wikipedia.org/wiki/Acacia_senegal
http://en.wikipedia.org/wiki/Acacia_seyal
http://en.wikipedia.org/wiki/Senegal
http://en.wikipedia.org/wiki/Somalia
http://en.wikipedia.org/wiki/Arabia
http://en.wikipedia.org/wiki/West_Asia


ARABİK GAM (AKASYA GAMI)  



PubMed Genel Tarama n=841 



Gum Arabic renal taraması n=41 



Pubmed örnekler 

 Effect of gum arabic on oxidative stress and 

inflammation in adenine-induced chronic renal failure in 

rats (2013). 

 Antioxidant effect of Arabic gum against mercuric 

chloride-induced nephrotoxicity (2013). 

 Effects of gum arabic (Acacia senegal) on renal 

function in diabetic mice (2012). 

 The use of acacia gum in end stage renal failure (2007, 

Diyaliz hastası 1 vaka raporu) 



National Kidney Foundation 

 http://www.kidney.org/atoz/content/herbalsupp.cfm 



Tavsiyeler (NKF) 

 Önce doktor, diyetisyen ve/veya eczacınla 

paylaş 

 Ünlü firmaların standardize edilmiş ürünlerini 

kullan 

 Belirtilen dozda kullan 

 Ciddi hastalıklarda kullanma 

 Gebelik düşünüyorsan kullanma 



AA bitkisel öksürük şurubu 

 İçinde Hedera helix folium ekstresi var 

 Google’da arama yaptığınız zaman bilgi edinmek 

mümkün 

 Duvar sarmaşığı (Hedera helix), (helix Antik 

Yunanca'da "sarmal" anlamına gelmektedir) 

sarmaşıkgiller (Araliaceae) familyasından Avrupa 

ve Güneybatı Asya bölgesine özgü bir sarmaşık 

türü. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Antik_Yunanca
http://tr.wikipedia.org/wiki/Antik_Yunanca
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sarma%C5%9F%C4%B1kgiller
http://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCneybat%C4%B1_Asya
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCr




Etki ve kullanılışı 

 Sedatif, antispazmodik, hipnotik, 

diüretik, sekretolitik ve ekspektoran 

etkileri vardır. 

 Öksürük, soğuk algınlığı ve bronşitte 

kullanılır. 

 Kaynak: Wikipedia 

 



Hedera Helix Extract taraması 



www.ilacpedia.com 

 KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR 

 UYARILAR / ÖNLEMLER ve GEBELİKTE 

KULLANIMI 

 YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER 



Özet 1 

 Bitkisel ürünler birçok yan etkiye neden 

olabilirler 

 Kullanımı oldukça yaygındır 

 Hastalar sorulmadıkça söylememe 

eğilimindedirler 

 Hastalara bitkisel ürün kullanımı ısrarla 

sorulmalıdır 

 Güvenilirlik de ayrı bir sorundur 

 



Özet 2 

 Zararlı olduklarına dair yeterince kanıt 

var,  

 Yararlı olduklarına dair yeterli kanıt yok 

 Hekimler ve hastalar pazarlamaya karşı 

mücadele halindedir 

 İnternetten araştırma için doğru 

kaynaklar kullanılmalıdır 



www.tekinakpolat.net 


