İÇ HASTALIKLARI Dergisi 2014; 21: 135-147

DERLEME

Gıda Desteklerinin ve Bitkisel Ürünlerin
Yaşlılarda Akılcı ve Güvenli Kullanımı
Rational and Safe Usage of Food Supplements and Herbal
Products in Elderly
Prof. Dr. Terken BAYDAR, Doç. Dr. Pınar ERKEKOĞLU
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Ankara

ÖZET
Günümüzde iyi tanı tekniklerinin ve yeni birçok ilacın geliştirilmesiyle beklenen yaşam süresi belirgin bir şekilde uzamaktadır. Dünya
genelinde geriatrik popülasyonun 2020 yılında 232 milyona ve 2030 yılında ise 1.4 milyara ulaşacağı öngörülmektedir. Yaşlılarda
görülen kronik ve kompleks hastalıklar, hekimlerin bu riskli popülasyona polifarmasi uygulamalarını neredeyse zorunlu duruma getirmektedir. Bunun yanı sıra, yaş ilerledikçe, özellikle çevrenin ve yazılı/görsel basının etkisiyle farklı gıda desteklerine ve bitkisel ürün
kullanımına ilgi ve talep artmaktadır. Genel olarak polifarmasi uygulamaları sonucu oluşması muhtemel ilaç-ilaç etkileşmeleri bilinse
de, ilaç-gıda desteği veya ilaç-bitkisel ürün kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek ilaç etkileşmelerini çoğunu bilmek veya öngörmek oldukça güçtür. Gıda desteği veya bitkisel ürünle birlikte ilaç kullanan yaşlılar, ciddi bir istenmeyen durumla karşı karşıya kalıncaya kadar
doktorunu ve ilgili sağlık personelini genellikle bilgilendirmemektedir. Bu nedenle yaşlıların ilaç, gıda desteği ve bitkisel ürün kullanımını
sağlık personeli çok yakından takip etmeli ve mümkün olduğunca ilaç ve bu ürünlerin beraber kullanımından kaçınmasını önermelidir.
Bu derleme kapsamında yaşlılarda gıda desteklerinin ve bitkisel ürünlerin akılcı ve güvenli kullanımından ve bu ürünler ile ilaçlar arası
olası etkileşmelerinden söz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Geriatri, gıda desteği, bitkisel ürün, akılcı ilaç kullanımı

SUMMARY
Today, life expectancy is significantly increasing due to good diagnosis techniques and several novel drugs. Through the globe, geriatric
population is expected to reach to 232 million in 2020 and 1.4 billion in 2030. Due to chronic and complex diseases in elderly, doctors
are almost forced to apply polypharmacy. In addition, as age increases, especially due to effects of the neighborhood and visual/
printed media, demand and interest to food supplements and herbal products continuously increases. Though drug-drug interactions
due to polypharmacy are generally known, knowing or predicting drug-food supplement or drug-herbal product interactions is very
hard. Elderly population using food supplements or herbal products among with drugs, usually do not inform their doctors or medical
personnel unless they observe a serious side effect. Therefore, medical personnel should closely follow their food supplement or herbal
product use and should suggest avoiding the use of drugs and these products together. This review will focus on the use of food
supplements and herbal products in elderly and their possible drug interactions.
Key Words: Geriatrics, food supplement, herbal product, rational drug use
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GİRİŞ
Özellikle çevresel temas sonucu birçok kimyasal maddenin özellikle fertilite üzerindeki olumsuz etkileri
nedeniyle, doğurganlığın göreceli olarak azalmasıyla
dünya nüfusu hızla yaşlanmaktadır. Günümüzde “geriatrik popülasyon” 65 yaş ve üzeri kabul edilmektedir
(1). Tüm dünya genelinde hijyen koşullarının iyileşmesi, iyi tanı tekniklerinin geliştirilmesi, yan etkisi düşük
ve güvenliliği yüksek yeni ilaçların kullanımı ve ekonomik koşulların iyileşmesiyle yaşam süresinin uzadığı bilinmektedir. 1990’larda erkekler için beklenen
yaşam süresi 70.7 yıl iken, bu süre 2000 yılında 71.9
yıla ulaşmıştır. Kadınlar için ise 1990’da beklenen
yaşam süresi 76.9 iken, 2000 yılında bu süre 78.2
yıla çıkmıştır. Dünyanın en uzun ortalama yaşam süresine sahip ülkesi 83.5 yıl ile Andorra’dır. Türkiye’de
ise 2008 yılı itibariyle beklenen yaşam süresi Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 73.6 yıl, 2012
itibariyle 75 yıl olarak açıklanmıştır (2). Yayınlanan
bu rapora göre, ülkemizde beklenen ortalama yaşam
süresi 2008 yılında erkekler için 71.4 ve kadınlar için
75.8 iken, 2012’de erkekler için 72, kadınlar için 78
olarak belirlenmiştir. Bu da tüm dünya gibi ülkemizde
de beklenen yaşam süresinde önemli artış olduğunu
göstermektedir (3).
TÜİK verilerine göre, 2013 yılında %7.7 olan yaşlı
nüfus oranı, nüfus projeksiyonlarına göre 2023 yılında %10.2’ye, 2050 yılında %20.8’e, 2075 yılında ise
%27.7’ye yükselecektir. Türkiye nüfusunun ortanca
yaşı 2050’de 42.9 ve 2075’te 47.4 olarak öngörülmektedir. Erkeklerde 2050’de 41.8 olacak olan ortanca yaşın, 2075’te 46’ya çıkacağı; kadınlarda 2050’de
44’e ve 2075’te 48.7’ye ulaşacağı önerilmektedir
(4,5). Dünya genelinde ise, 2005 yılında gelişmiş ülkelerde ise 65 yaş ve üzerinde 146 milyon insan olduğu;
2020 yılında bunun 232 milyona ve 2030 yılında
ise 1.4 milyara ulaşacağı öngörülmektedir (6). 2012
yılında en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip olan ilk üç
ülke sırasıyla %24.4 ile Japonya, %21.1 ile Almanya
ve %20.8 ile İtalya’dır. Türkiye 2012 yılındaki bu sıralamada 91. sırada yer almaktadır (7,8).
Yaşla birlikte entelektüel ve metabolik kapasite, hareket ve buna bağlı olarak da sosyalleşme azalır. Özellikle
sosyal izolasyon, yorgunluk hissi, majör/minör depresyon, kendini aşağı görme, kendine güvensizlik ve
vücut imaj bozukluğu gibi psikolojik bozukluklarda
ciddi oranda bir artış görülür (9). 65 yaş üstündeki
bireylerin %90’ında en az bir kronik hastalığın olduğu
görülmektedir (10). Yaşla birlikte en büyük artış kas-is-
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kelet sistemi hastalıkları, kalp-damar hastalıkları ve
endokrin sistem hastalıklarında olmaktadır. Ayrıca
gastrointestinal, renal, genitoüriner ve dermatolojik
bozukluklar, pulmoner sistem hastalıkları, nörolojik
hastalıklar ve kanser sıklığı artış göstermektedir (11).
Bu hastalıkların cinsiyete göre görülme sıklığına bakıldığında, erkeklerde kardiyovasküler sistem hastalıkları; kadınlarda ise diyabet, hipertansiyon ve kas-iskelet
sistemi hastalıkları (osteoartrit, osteoporoz) daha sık
ortaya çıktığı ifade edilmektedir (12). Bu nedenlerle
çoğunlukla yaşlılarda ilaç kullanımı artar ve polifarmasi uygulaması kaçınılmazdır. Güvenli ilaç kullanımı
açısından değerlendirildiğinde ise en önemli risk gruplarını çocuklar ve yaşlılar oluşturmaktadır.
YAŞLILARDA GIDA DESTEKLEYİCİLERİNİN
AKILCI ve GÜVENLİ KULLANIMI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 1985 yılında “rasyonel =
akılcı” ilaç kullanımını şöyle tanımlamıştır: “Hastaların
ilaçları klinik gereksinimlerine göre uygun şekilde,
kendi gereksinimlerine göre uygun dozlarda, yeterli
bir sürede, kendilerine ve yaşadıkları toplumlarına en
düşük maliyette olacak şekilde almalarıdır” (13).
Yaşlıların güvenli olduğuna inandıkları ve genel sağlık
durumlarını düzelteceğini düşünerek kullandığı birçok
gıda destekleyicisi bulunmaktadır. Gerek çevrelerinden gelen, gerekse basın yoluyla gördükleri/duydukları öneriler doğrultusunda birçok gıda takviyesi aldıkları
görülmektedir. Ancak, bu kullanım düzeyini gösteren
bilimsel veri eksikliği bulunmaktadır. Bu gıda destekleyicileri besinlerle alınabilecek besin öğeleri (örn.
vitaminler) ve bunların kombinasyonları olabilirler.
Ayrıca, yaşlanmayı geciktirdiği düşünülen veya var
olan iyi sağlık durumunun korunmasına destek olduğu
düşünülen kofaktörler veya antioksidanlar da yaşlılar
tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Gıda destekleyicilerinin içinde en sık kullanılanları vitaminler [multivitamin kombinasyonları ya da bunların ayrı kullanımları (A vitamini, B vitaminleri, C vitamini, D vitaminleri,
E vitamini, folik asit)], eser elementler ve mineraller
(kalsiyum, demir, magnezyum, çinko, selenyum, mangan), vitamin-mineral/eser element kombinasyonları,
kofaktörler ve antioksidanlar (koenzim Q10, sistein,
glutatyon, melatonin), enerji içecekleri ve doğal kaynaklı destekleyicilerdir (balık yağı/omega-3) (14).
VİTAMİN, MİNERAL ve ESER ELEMENT DESTEKLERİ
ve İLAÇ ETKİLEŞMELERİ
Polifarmasi uygulaması yaygın olan yaşlılar başta
olmak üzere rasyonel ilaç tedavisi alan her birey, gıda
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destekleyicilerinde bulunan vitaminler, eser elementler ve doğal kaynaklı destekler ile olası bir etkileşmeye
adaydır. Bu etkileşmelerin en bilinen örnekleri özellikle vitaminlerdir. A vitamin için 51 yaş üstü önerilen
günlük alım düzeyi [recommended daily intake (RDA)]
900 μg retinol aktivite ekivalanı/gün’dür. A vitamininin
yüksek dozlarda tetrasiklinlerle birlikte kullanımı intrakraniyel hipertansiyona neden olur. Yüksek miktarda A vitamini kullanımı hepatoksisiteye neden olur. Bu
nedenle, karaciğer toksisite potansiyeli olan ilaçlarla
(asetaminofen, amiodoron, karbamazepin, izniazid,
metotreksat, metildopa, flukonazol, itrakonazol, eritromisin, fenitoin, lovastatin, pravastatin, simvastatin
gibi) birlikte A vitamini kullanımı durumunda karaciğerde hasar oluşma riskini artar.
C vitamini için RDA 19 yaş üstü erkekler için 90 mg/
gün, kadınlar için 75 mg/gün’dür. Sigara içenlerin bu
değerlere ek olarak 35 mg/gün daha fazla C vitamini
alması gerektiği belirtilmiştir (15).
Özellikle yüksek dozlarda varfarin ve benzeri antikoagülanları kullanan yaşlılarda, A ve C vitaminlerinin
bu ilaçların etkilerini arttırabilecekleri ve kanamalara
neden olabilecekleri bildirilmiştir (16-18). Bir dönem
menopoz tedavisinde sıklıkla kullanılan östrojenlerin,
C vitaminiyle birlikte kullanımının östrojenlerin hem
etkinliğini, hem de yan etkilerini arttırdığı bildirilmiştir
(19). Diğer taraftan, yüksek miktarlarda C vitamininin
flufenazin ile birlikte kullanımı bu ilacın etkinliğini
azaltır. Özellikle yaşlı popülasyonunun kemoterapötiklerle birlikte antioksidan kullandıkları bilinmektedir.
C vitamininin kemoterapötiklerin tedavi etkinliklerini
azalttığı bildirilmiştir (20). Diğer taraftan, vitamin C’nin
tek başına veya A vitamin, selenyum veya E vitamini ile birlikte kullanımının atorvastatin, fluvastatin,
lovastatin ve pravastatin gibi statinlerin ve niasinin
etkinliğini azalttığı gözlenmiştir (21,22). Ayrıca, C
vitamininin asetaminofenin eliminasyonunu artırdığı, ancak bunun çok önemli bir etkileşme olmadığı
belirtilmektedir (23,24). Diğer taraftan, nikardipin ve
nifedipin gibi kalsiyum kanal blokörlerinin C vitaminin
biyoyararlanımını azalttığı bildirilmiştir (25).
E vitamini için 14 yaş üstü RDA değeri, kadınlar ve
erkekler için 800 mg/gün (1200 U)’dür. Bu vitamin
için 19 yaş üstü günlük üst alım düzeyi (upper limit,
UL) 1000 mg/gün (1500 U)’dür (26). E vitamini,
yüksek dozlarda antiplatelet etkili antikoagülanların
etkilerini potansiyalize edebilir ve etkilerini uzatabilir
(26). Diğer taraftan, kemik ağrısı ve kırıklar ile oste-

oporoz tedavisi için kalsiyum desteği alan yaşlılarda
tetrasiklin ve florokinolon tipi antibiyotiklerin absorpsiyonu etkilenebilir (27). Yüksek miktarda E vitaminiyle
birlikte siklosporin alımı siklosporin absorpsiyonunu
arttırır. Bu durum, siklosporinin istenmeyen etkilerinin
artmasına yol açar. Ayrıca E vitaminin takrilumu ile
de etkileştiği belirtilmiştir (18,28). Diğer taraftan, E
vitaminin sitokrom 3A4 (CYP3A4) substratı olan bazı
ilaçların yıkımını artırdığı ve etkinliklerini azalttığı bildirilmiştir. Bu ilaçlara örnek olarak lovastatin, ketokonazol, itrakonazol, feksofenadin ve triazolam verilebilir
(28). Ayrıca, E vitamininin kemoterapötiklerin tedavi
etkinliklerini azalttığı belirtilmiştir (28). Diğer taraftan,
yüksek dozlarda E vitamininin, antiplatelet ve antikoagülan ilaçları (örn. aspirin, klopidogrel, diklofenak,
ibuprofen, naproksen, dalteparin, enoksaparin, heparin, varfarin) kullanan yaşlılarda bu ilaçların etkilerini
arttırabilecekleri, kanamalara ve deride morarmalara
neden olabilecekleri bildirilmiştir (18,29).
Kalsiyum için 51 yaş üstü tolere edilebilir günlük
üst alım düzeyi 2000 mg olarak belirlenmiştir. Buna
rağmen, yaşlılarda günlük en fazla 1000-1300 mg
kalsiyum alımı önerilir. Çünkü, daha yüksek miktarda kalsiyum desteği kalsiyum kanal blokörlerinin
(verapamil, nifedipin, nikardipin, diltiazem, isradipin,
felodipin, amlodipin) etkinliğini değiştirebilir. Kalsiyum
takviyesiyle birlikte diltiazem ve verapamil kullanımı
ise bu ilaçların etkinliğini azaltır. Ayrıca intravenöz (IV)
seftriakson uygulamasıyla birlikte yüksek miktarda
parenteral kalsiyum alımının ciddi akciğer ve karaciğer hasarına neden olabileceği bildirilmiştir (30,31).
Kalsiyum takviyesiyle birlikte kinolon türü antibiyotiklerin (siprofloksasin, levofloksasin ofloksasin, moksifloksasin, gatifloksasin, gemifloksasin) kullanımı
sonucunda ise, kinolonların absoprsiyonu ve etkinlikleri azalmaktadır. Kalsiyum için iyi bilinen bir diğer
etkileşme de tetrasiklin türü antibiyotiklerle midede
gözlenen ve tetrasiklinlerin (tetrasiklin, demeklosiklin,
minosiklin) absorpsiyonunun azalması ve etkinliklerinin azalmasıyla gözlenen etkileşmedir. Bu etkileşmeyi önlemek için kalsiyum alımının, tetrasiklin
kullanımınından 2 saat önce veya 4–6 saat sonra
olarak yapılmalıdır (32,33). Ayrıca kalsiyum, özellikle
menopoz sonrası görülen osteoporoz tedavisinde sıklıkla kullanılan bifosfonatlarla (alendronat, etidronat,
ibandronat, risedronat, tiludronat) birlikte bu ilaçların
etkinliklerini azaltabilir. Bu etkileşmeyi önlemek için
bifosfanat türü ilaçları kalsiyumdan en az 30 dakika
önce veya bu iki ilacın günün farklı zamanlarında
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alınması önerilir (34,35). Kalsipotrien, D vitaminine
benzer etki gösteren ve kalsiyum absorpsiyonunu artıran bir ilaçtır. Bununla birlikte kalsipotrien ile birlikte
kalsiyum desteği alınması, vücutta kalsiyum birikimine
yol açar (36,37). Yüksek miktarda kalsiyum ile birlikte
digoksin kullanımı digoksinin etkinliğini arttırır ve kalp
ritminin bozulmasına yol açabilir (38). Levotiroksin
ile birlikte kalsiyum kullanımı sonucu levotiroksinin
absorpsiyunu ve etkinliği azalır. Bu nedenle en az 4
saat ara ile alınmaları önerilmektedir (39,40). Benzer
şekilde, kalsiyum destekleri sotalolün absorpsiyonunu
ve etkinliğini azaltır (41).
Tiyazid diüretikleri (klorotiyazid, hidroklorotiyazid, indapamid, metolazon, klortalidon) ise su atılımını arttırarak, vücuttaki kalsiyum miktarının artmasına neden
olmaktadır. Tiyazidlerle birlikte kalsiyum desteği ise,
ciddi böbrek rahatsızlıklarına yol açabilir (42,43).
Östrojenlerin (etinil estradiol, estradiol gibi) kalsiyum
absorpsiyonunu artırdığı bilinmektedir. Östrojen takviyesiyle birlikte kalsiyum kullanmak vücut kalsiyum
yükünü artırır (44,45).
Çinko için 19 yaş üzeri RDA değeri erkekler için 11
mg/gün, kadınlar için ise 8 mg/gün’dür (46). Çinko
için UL 19 yaş üstü 40 mg/gün’dür. Çinko desteği
özellikle saç ve tırnak sorunlarında, yaşlılarca tercih
edilmektedir. Ancak, çinko tetrasiklin ve florokinolon
tipi antibiyotiklerin absorpsiyonunu ve takiben etkinliğini azaltabilir. Bunu önlemek için bu antibiyotikleri
çinko desteğinden en az 2 saat önce veya 4-6 saat
sonra almak gereklidir (47,48). Amilorid gibi bir diüretikle birlikte çinko kullanımı ise, çinkonun vücuttaki
miktarının artmasına neden olabilir (49).
Balık yağı ve omega-3, özellikle son yıllarda yaşlılara
kan trigilserit düzeylerinin düşürülmesi, ikincil bir kalp
krizinin ve migrenin önlenmesi amacıyla sıklıkla önerilmektedir. Balık yağı ve özellikle omega-3 takviyesinin
özellikle romatoid artrit tedavisine yardımcı olabileceği ve uyku sorunlarını düzeltebileceği belirtilmektedir
(50). Bu desteklerin siklosporinin yan etkilerini azalttığı; topikal steroidlerle birlikte kullanımlarında psöriasis semptomlarını azalttığı; atorvastatin, lovastatin
ve simvastatin gibi statinlerin etkinliklerini artırdıkları;
ibuprofen ve naproksen gibi non-steroidal antiinflamatuvar ilaçların (NSAİİ) mide ülseri oluşturma risklerini
azalttıkları bildirilmiştir (51-53). Ancak, balık yağı ve
omega-3 takviyelerinin birçok ilaç ile etkileştiği rapor
edilmiştir. Örneğin omega-3 yağ asitleri aspirin, varfarin
ve klopidogrel gibi antikoagülanların etkilerini artırabilir
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(54,55). Omega-3 desteklerinin aspirin ile birlikte
alımının kalp hastalarında yaralı olduğu belirtilse de,
ikisinin birlikte kullanımı mutlaka bir hekim gözetimi
altında gerçekleşmelidir (56). Omega-3 desteklerinin
açlık kan şekerini yükselttiği de belirlenmiştir. Bu
nedenle glipizid, glibürid, metformin gibi antidiyabetiklerle birlikte alımı esnasında dikkatli olunmalıdır (50).
YAŞLILARDA BİTKİSEL ÜRÜNLERİN
AKILCI ve GÜVENLİ KULLANIMI
Günümüzde ilaç-bitkisel preparat etkileşmeleri konusunda çok az bilimsel veri bulunmakla beraber, bu
etkileşmeleri işaret eden olgu raporları gittikçe artan
sayıdadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
yaşlıların bitkisel ürün kullanımı oldukça sıktır ve
ilaçlarla birlikte bu ürünlerin kullanımı, önemli toksikolojik sonuçları olabilecek bir durumdur. Geriatrik
popülasyonun gerek ilerleyen yaş nedeniyle görülen,
başta metabolik olmak üzere kinetik ve dinamik
homeostatik değişiklikler, gerek polifarmasi uygulama
gereksinimleri, gerekse yaşla görülen kronik hastalıklar nedeniyle bitkisel ürünlerin ters etkilerine daha
açık oldukları bilinmektedir. Doğal oldukları için toksik
olmadıkları düşünülen çaylar dahil bitkisel ürünler,
tek veya çoklu ilaç kullanan bireylerde farklı etkileşmelere neden olarak bu bireylerde istenmeyen etkiler
doğurabilir; bunun nedeni kullanılan bu ürünlerin
genelde birden çok etken madde içermesidir. Bitkisel
ürünler, esas tedavinin etkinliğinin azalması veya
beklenen terapötik yanıtın abartılı olmasına neden
olabilir. Ayrıca bu hastaların %60 kadarı sağlık personelini bu preparatları kullandığı konusunda haberdar
etmemektedir. Diğer taraftan, bu ürünler yaşlılarda
var olan hastalıklarla da etkileşebilir. Yaşlılar genel
olarak aktarlar veya arkadaşlar gibi bu konuda bilimsel bilgisi olmayan kişilerin önerileri ile bitkisel ürünler
kullanmaktadırlar. Ayrıca, son yıllarda yazılı ve görsel
basın da bu kullanımı teşvik eden, bilimsel dayanaktan yoksun, birçok yayın yapmaktadır.
İlaç-bitki etkileşmeleri özellikle hastaların terapötik
indeksi dar olan ilaçları (varfarin, digoksin, teofilin,
fenitoin) kronik kullandığı durumlarda önemlidir. İlaç
ve ilaç dışı ürünlerin etkileşmelerinin önlenmesi için
ilaç veya kullanılan üründen kısıtlama yapılması veya
herhangi birinden tamamen vazgeçilmesi gerekmemektedir. Bunların farklı zamanda alınması, ilaçların
düzenli kullanılması gibi kolay ve temel önlemler bu
tip çoğu etkileşmeyi önleyebilir (57-62).
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SIKLIKLA KULLANILAN GÜNCEL BİTKİSEL
ÜRÜNLERE ÖRNEKLER
Sarımsak
Allium sativum (sarımsak) yaşlıların çok sıklıkla tercih
ettiği bir bitkidir. Çiğ halde veya yağının, antibakteriyel, antiviral, antifungal, antiprotozoon ve antiparazitik
özelliklerinin olduğu; grip, ses kısıklığı, astım rahatsızlıklarına, romatizma ve eklem infeksiyonlarına, öksürük
ve bronşite iyi geldiği belirtilmektedir. Diğer taraftan,
sarımsağın anjiotensin dönüştürücü enzim-1 (ADE) inhibitörü olduğu bilinmektedir ve halk arasında tansiyon
düşürücü olarak kullanımı oldukça yaygındır (63).
Gingko Biloba
Dolaşım düzenleyici ve hafızayı güçlendirici olduğu
önerilen ve Alzheimer hastalığının tedavisinde etkinliği
tartışmalı olan Gingko biloba da yaşlılarca gerek doğal
halde, gerekse tablet formunda sıklıkla kullanılır (64).
Ephedra
Ephedra, Ephedra sinica bitkisinin tıbbi preparatıdır. Çok uzun süredir peformans artıcı ve kilo kaybı
sağlayıcı özelliği bilinmektedir. İçerdiği efedrin ve
psödoefedrin alkaloidlerinin stimülan ve termojenik
özellikleri vardır. Ancak, ephedranın iritabilite, sinirlilik, baş dönmesi, baş ağrısı, uykusuzluk, titreme,
aşırı terleme, dehidratasyon, saç derisinde ve deride
batma hissi, deri reaksiyonları, kusma ve hipertermiye
neden olduğu bilinmektedir. Daha ciddi potansiyel yan
etkileri ise düzensiz kalp atışı, tutarık, kalp krizi, inme
ve ölümdür (65-67).
Sarısabır
Sarısabır, Asphodelaceae familyasından Aloe cinsini
oluşturan yaklaşık 300 bitki türünün ortak adıdır. 3-4
türünün şifalı özelliği bulunmaktadır ve bu özelliği en
bilinen tür Aloe vera’dır. Bu bitkinin yaprağın iç kısmında bulunan ve parankim hücreler tarafından imal
edilen müsilaj görünümlü renksiz kısma ise “Aloe vera
jel” adı verilir; nemlendirici, antihistaminik, laksatif
gibi özelliklerinin olduğu rapor edilmiştir (68).
Akşamsefası
Akşamsefası (Evening Primrose, eşek otu), Oenothera
genusuna ait bitkilere verilen genel isimdir. Bu bitkiden elde edilen yağ “Evening Primrose yağı” olarak
adlandırılır. Bu yağın premenstrüel ağrılara iyi geldiği
bildirilmekte ve bazı deri hastalıklarında (özellikle
egzama, yara ve morarmalarda) iyileşmeye yardımcı
olarak kullanılmaktadır (69,70). Ayrıca bu yağ, kan-

serdeki tedavi edici özelliği hakkında yeteri kadar veri
olmamasına rağmen, kanser tedavisinde kullanımı
önerilmektedir (71).
Sarı Mühür Çiçeği
Hydrastis canadensis (Goldenseal, sarı mühür çiçeği),
hidrastin, berberin, berberastin, hidrastinin, tetrahidroberberastin, kanadin ve kanalidin gibi izokinolon
alkaloidleri içeren bir bitkidir. Berberinin antibakteriyel, antifungal ve antiprotozoal etkinliğinin olduğu
bilinmektedir. Bitki soğuk algınlığına karşı yaygın
olarak kullanılır. Ayrıca hafif yaralarda; deri, göz ve
mukoz membranlarda görülen sorunlarda (sinüzit,
pembe göz gibi) ve idrar yolu hastalıklarında kullanılır.
Boğaz ağrısına iyi geldiği için gargaralara eklendiği
belirtilmektedir (72,73).
Karayılan Oyu
Actaea racemosa (Black cohosh, karayılan otu),
premenstrüel şikayetleri ve menopoz gibi jinekolojik sorunlarda sıklıkla kullanılan bir bitkidir. Bunun
yanında, boğaz ağrılarına, böbrek hastalıklarına ve
depresyona iyi geldiği belirtilmektedir. Ancak yüksek
miktarlarda uzun süre kullanımının karaciğer hasarı,
hipotansiyon, kalp hızının yavaşlaması ve kilo artışına
neden olduğu bildirilmektedir (74,75).
Ekinezya
Ekinezya (Echinacea, kirpi otları), Asteraceae ailesine
ait çiçekli bitkilere verilen genel addır. Bu aileye ait en
çok bilinen çiçek Echinacea purpurea (koni çiçeği)’dır.
Ekinezyanın soğuk algınlığına iyi geldiği yıllardır belirtilse de, bu etkinin aslında çok da kuvvetli olmadığı gösterilmiştir. Ekinezyanın antikanser etkinliği olduğu da
çok şüphelidir. Bitkinin yüksek miktarda kullanımının
trombositopenik purpura, lökopeni, hepatit, böbrek
yetmezliği, atriyel fibrilasyon gibi idiyosenkratik reaksiyonlara yol açabileceği bildirilmiştir (76,77).
Yeşil Çay
Camellia sinensis’in yapraklarının işlenmesi esnasında
minimum oksidasyona uğraması ile elde edilen ve son
yıllarda genel popülasyon tarafından sıklıkla tüketilen
bir çaydır. Yeşil çay biyolojik olarak aktif birçok bileşen
içerir. Bunlar arasında kafein, polifenoller ve epigallokateşin gallat bulunmaktadır. Bu çayı tüketmenin,
metabolizma hızını artırdığı ve kilo vermeye yardımcı
olduğu belirtilmektedir (78,79). Yeşil çayın kalp hastalıklarında faydalı olabileceği ve antikanser etkinliğinin
de olduğu belirtilmektedir. Ancak yüksek miktarlarda
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tüketiminin oksidatif stres ve karaciğer toksisitesine
neden olabileceği de belirtilmiştir (80,81).
Argan Yağı
Son yıllarda bilhassa deri ve saç bakımı için çok popüler olan “Argan Yağı”, sadece Fas’ın güney batısındaki
Agadir, Essaouira ve Taroudant bölgelerinde yetişen
ve UNESCO tarafından koruma altına alınan (Argania
Spinosa) ağacının meyvesinden elde edilir. Argan yağı
yaklaşık %44 oleik asit, %30 α-linolenik asit, %12
palmitik asit, %6 stearidonik asit, %5 linoleik asit ve
%3 miristik asit içerir (82,83). Bunun yanında, resin,
tannen ve glikozit de içermektedir. Yağın oral olarak
tüketimi mümkündür. Kalp hastalıklarında yararlı olabileceği ve antidiyabetik etkisinin olduğu belirtilmiştir
(84,85). Olası östrojenik etkisinden şüphelenilmektedir (86).
Diğer Bitkiler
Hypericum perforatum (St John’s wort, sarı kantaron),
hiperforin ve adhiperforin içeren, antidepresan, antibakteriyel, antioksidan, nöroprotektif ve potent antiinflamatuvar etkisi olan bir bitkidir (87,88). Ginseng,
genelde kökleri, nadiren yapraklarının kurusu kullanılan, seksüel disfonksiyonda afrodizyak olarak ve
tip II diyabet tedavisine yardımcı olduğu belirtilen
Araliaceae ailesine ait yavaş büyüyen 11 çeşit bitkiye
verilen ortak isimdir (89,90). Tanacetum parthenium
(feverfew, gümüş düğme) ekstresi ise ateş, baş ağrısı,
migren, artrit ve sindirim sorunlarında etkin olduğu
düşünülen bir bitkidir (91,92). Glycyrrhiza glabra (liquorice, licorice, meyan kökü) antibakteriyel, antiviral,
antiinflamatuvar ve hepatoprotektif özellikleri olduğu
düşünülen bir bitkidir. Genelde kökleri çay halinde
tüketilir (93,94). Sedatif, anksiyolitik ve hipnotik olarak Valeriana officinalis (valerian, kedi otu) kökü de sık
tercih edilen ürünler arasındadır (95,96). Ranunculus
spp (düğün çiçeği) ise, son yıllarda antiinflamatuvar
ve antiromatizmal özelliği nedeniyle kullanılmaktadır
(97). Bellis perennis’in (daisy, çayır papatyası, koyungözü) çay infüzyonları astrinjen ve yara iyileştirici
olarak ve gastrointestinal sorunlarda tercih edilmektedir (98). Pausinystalia yohimbe (Yohimbin), bir indol
alkaloidi olan yohimbin içerir. Bu alkaloidin afrodizyak
etkisi vardır ve α2-adrenerjik reseptör antagonistidir
(99,100).
Zingiber officinale (zencefil)’in, iştah açıcı, antiseptik,
gastrointestinal sorunlara karşı ve özellikle gaz söktürücü ve sindirimi düzenleyici olarak, antiromatizmal,
solunumu ve dolaşımı düzenleyici olarak kullanımı
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yaygındır (101-103). Curcuma longa (zerdeçal), son
on yıldır çok popüler olan ve çok tüketilen, içerdiği
kurkumin nedeniyle antiinflamatuvar, antikanserojen
ve antiaterojenik olduğu belirtilen bir bitkidir (104).
Crataegus spp (hawthorn, akdiken, alıç) bitkilerinin
meyveleri ve dikenleri, Ganoderma lucidum (reishi
mantarı), Lespedeza capitata (round-headed lespedeza, kanoka) bitkisi ve Salvia miltiorrhiza (Chinese
sage, dan shen) kökü dolaşımı düzenleyici, tansiyon
düşürücü ve karaciğer böbrekleri koruyucu olarak yaşlılarda tercih edilmektedir (105-107). Reishi mantarının antikanser etkinliğinin de olduğu belirtilmektedir
(108). Yine böbrek koruyucu ve olarak ve böbrek ve
mesane taşlarına karşı Parietaria judaica (yapışkan
otu) bitkisi, diüretik, laksatif ve pürgatif olarak Rheum
palmatum (ravent) kökü ve böbrek koruyucu olarak
ve prostat hiperplazisine karşı Urtica dioica (ısırgan
otu) tohumunun da tercih edildiği bilinmektedir (109112). Ayrıca özellikle sarılık, hepatit ve siroza karşı
karaciğer koruyucu olarak, tohumları %4-6, tohum
ekstraktları %65-80 silimarin içeren Silybum marianum (milk thistle, deve dikeni) kullanılmaktadır (113).
İmmünomodülatör, antidiyabetik ve antitümör etkili
olarak ise Astragalus membranaceus (astragalus,
geven) kökü ve Cordyceps spp (kordiseps, Çin tırtıl
mantarı) miselyumu tercih edilen bitkiler arasındadır
(114-116).
Diğer taraftan, genel sağlık durumunu düzeltmek için
sirke, vitamin B, C ve A içeriği nedeniyle (karalahana)
(Brassica oleracea Acephala, kale) suyu, glukozaminler
ve başta kırmızı üzüm olmak üzere greyfurt, yaban mersini, ahududu, karadut gibi pek çok farklı bitkide bulunan resveratrolün kullanımı da yaygındır (117-119).
Diğer Ürünler
Propolis, bal arılarının bitkilerden ürettiği ve kovan
içi temizlikte ve kovanın yalıtımında kullandıkları bir
maddedir. Propolisin çeşitli kullanım şekilleri mevcut
olup, saf ya da aloe jel ile polenle, ekstrakt olarak
(hidroalkolik veya glikolik), ağız spreyi olarak (melisa,
adaçayı ve/veya rosemary ile karıştırılarak), boğaz
pastillerinde, kremler ve pudra şeklinde, gargara olarak üretilmekte ve içindeki balmumu alındıktan sonra
kullanılmaktadır (120,121).
BİTKİSEL DESTEKLER, DİĞER DESTEK ÜRÜNLER
ve OLASI İLAÇ ETKİLEŞMELERİ
Sık rastlanan ve ciddi sonuçları olabilecek ilaç-bitkisel
preparat etkileşmeleri özetlenerek şu şekilde sıralanabilir:
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1. Antiplatelet/antikoagülan ilaçlar: Bu ilaçlar
Gingko biloba ile etkileşebilir. Bu bitkide bulunan
ginkolidler trombosit aktivasyon faktörünü inhibe
edebilir ve kanamayı şiddetlendirebilir (122,123).
Diğer taraftan, bu ilaçlarla birlikte Valeriana officinalis, Ranunculus spp, Bellis perennis, Zingiber
officinal, Allium sativum, Tanacetum parthenium
ve Ginseng kullanımı sonucunda kanama riski
artar (124). Sarımsağın da antitrombotik aktivitesi
vardır ve bu tip ilaçlarla birlikte alındığında kanama riskini artırabilir (125,126).
2. Siklosporin ile birlikte Hypericum perforatum
kullanımı plazma siklosporin konsantrasyonunu
düşürerek organ transplantasyonu sonrası doku/
organ reddine neden olabilir (127,128).
3. Potasyum atılımını sağlayıcı ilaçların (streoidler ve
diüretikler), Aloe vera veya meyan kökü ile birlikte kullanımı gastrointestinal kanaldan potasyum
kaybını artırır (129,130).
4. Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörlerinin Ephedra,
Hypericum perforatum ve Ginseng ile etkileştiği
belirtilmiştir. MAO inhibitörlerinin efedranın etkinliğini artırdığı; Hypericum perforatum’un MAO inhbisyonunu azaltabildiği; Ginseng’in ise MAO inhibitörleriyle birlikte öfori ve santral sinir sistemi stimülasyonu
oluşturabildiği belirtilmiştir (131).
5. Seratonin geri alım inhibitörlerinin Hypericum
perforatum ile birlikte kullanımı sonucu aditif etki
gözlenebilir ve hafif seratonin sendromu oluşabilir
(132). Lityum ile birlikte yeşil çay kullanımında
dikkatli olunmalıdır. Yeşil çay kan lityum düzeylerini azaltır; ancak sürekli yeşil çay tüketenlerde çay
tüketimi birden kesildiğinde serum lityum düzeyleri aniden artabilir (132,133).
6. Fenotiyazinler, Ephedra ve Evening Primrose
yağı ile birlikte kullanıldıklarında, fenotiyazinler
Ephedra’nın stimüle edici etkisini bloke edebilir.
Bu durumda hipotansiyon ve kalp atımında artış
olabilir; Ephedra’nın oluşturduğu stimülasyon ve
enerjiyi azalır (134,135).
7. Antidiyabetikler (glibürid, metformin, insülin) ile
birlikte Ginseng kullanımı sonucu kan glukoz
düzeylerini aşırı düşürebilir; çünkü Ginseng’in içerdiği panoksazidler glisemi kontrolünde etkilidir
(136,137). Diğer taraftan, sarımsağın hipoglisemik
etkisi de vardır ve antidiyabetikler ile birlikte sarımsak preparatları ile kullanıldığında bu ilaçların doz
ayarlamasının yapılması gereklidir (138).

8. Antihipertansif ajanlar ile birlikte Ephedra kullanımı uygun değildir. Efedrin, β-blokörlerin etkilerini, sempatik stimülasyon sonucunda etkileyebilir.
Potansiyel olarak kan basıncını artırır (139). Sarı
Mühür çiçeğinin içerdiği berberin ve hidrastinin
bileşikleri çeşitli kardiyak etkilere neden olabilir
(140). Karayılan otunun periferal vazodilatör ve
hipotansif etkilerinden dolayı, bu bitkiyle birlikte
antihipertansif kullanımı sonucu, kan basıncında
ciddi düşüşler görülebilir (141). Meyan kökü ise,
sodyum ve su tutulumunu arttırabilir. Bu nedenle
antihipertansif ilaçların etkilerini ortadan kaldırarak,
kan basıncındaki yükselmeye neden olabilir (142144). Yohimbin, hipertansiyona neden olabildiği için,
antihipertansiflerin etkinliklerini azaltabilir (145).
Ginkgo biloba, tiyazid diüretikleri ile birlikte kullanıldığı zaman kan basıncını arttırabilir (146).
9. Evening Primrose yağının temporal lob epilepsisini
arttırabildiği gözlenmiştir. Bu yağın antiepileptiklerin etkinliğini azaltabileceği belirtilmektedir.
Ayrıca, antikonvülsanlarla (fenitoin, fenobarbital)
birlikte kedi otu kökü ekstresi ve Evening Primrose
yağı kullanımının fenitoinin plazma konsantrasyonunu azaltabileceği belirtilmiştir (62,147).
10. İmmünsüpresif ajanlarla birlikte ekinezya kullanımı, bu ilaçların immün sistem baskılayıcı ilaçların
etkisini tersine çevirebilir (148).
11. Kemoterapötik etkili bortezomib ve boronik asit
bazlı proteazom inhibitörleriyle yeşil çayın etkileşebildiği belirtilmiştir (149). Laboratuvar çalışmalarında yeşil çay ve kemoterapötiklerin (özellikle
doksorubisin ve tamoksifen) bir arada kullanımının, bu ilaçların etkinliğini artırdığı belirlenmiştir
(150,151). Ayrıca, yeşil çayın bakteriyel rezistansı
azaltarak beta-laktam antibiyotiklerin etkinliğini artırabileceği de önerilmiştir (152). Yeşil çay
yüksek miktarda kafein içerdiği için benzodiazepinlerin sedatif etkilerini azaltabilir (152). Kafein
aynı zamanda propanolol ve metoprolol gibi β-blokörlerin etkinliklerini azaltabilir ve kan basıncında
artışa neden olabilir (152,153). Yeşil çay yüksek
miktarda K vitamini içerdiği için aspirin gibi antikoagülan ve antiplatelet ilaçlarla birlikte alındığında
bu ilaçların etkinliğini azaltabilir (154,155). Eğer
yeşil çay tüketiminin üzerinden 40 dakikadan az
bir süre geçmişse ve klozapin kullanılıyorsa, klozapinin antipsikotik etkinliği azalabilir (156). MAO
inhibitörleriyle birlikte yeşil çay tüketimi sonucu
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kan basıncı ciddi şekilde yükselebilir ve hipertansif kriz ortaya çıkabilir (133). Yüksek miktarlarda
yeşil çay tüketimi ve aynı anda fenilpropanolamin
tüketimi sonucu yine kan basıncında ciddi yükselme görülebilir (133). Oral kontraseptifler ise yeşil
çayın içerdiği kafeinin atılım süresini uzatarak stimüle edici etkilerini artırırlar (157). Diğer taraftan,
yeşil çay ve Ephedra’nın birlikte kullanımı sonucu
ajitasyon, tremorlar, uykusuzluk ve kilo kaybı
görülebilir (158).
12. Argan yağının antidiyabetikler, demir preparatları,
metildopa, kinolon antibiyotikler, bisfosfonatlar,
tiroid hormon ilaçları ve penisilaminle etkileşebildiği belirtilmektir; ancak bu konuda kapsamlı
çalışmalara ihtiyaç vardır (159,160).
13. Kardiyak glikozidlerin (digoksin) sarısabır ve
meyan kökü ile birlikte kullanımı, potansiyel
potasyum atılımı artar ve toksisite riski yükselir
(161). Siberian Ginseng ise kardiyak glikozitlerin
kan serbest düzeylerini arttırır (162).
14. Propolisin içerdiği flavonoidlerin CYP2C9 inhibisyonuna neden olmasının, varfarin gibi ilaçların kan
düzeyini ve etkinlikleri artıracağı belirtilmiştir (163).
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SONUÇ
Dünya genelinde sağlık sistemlerinin en önemli
sorunlarından biri popülasyonun hızla yaşlanmasıdır.
Yaşlanma süreci, beraberinde kronik hastalık ve kronik ilaç kullanımının artışını getirmektedir. Modern
ilaçlarda tedavi, yaşam kalitesinin artırır ve daha kaliteli bir hayat yaşamayı sağlar. Bilindiği gibi yaşlıların
büyük çoğunluğu pekçok kronik ve kompleks hastalık
nedeniyle çoklu ilaç kullanır. Bu olay ise çoğu zaman
ilaç-ilaç etkileşmelerini kaçınılmaz hale getirir. Ayrıca,
yaşlıların konvansiyonel ilaçlar dışında gıda destekleri
ve bitkisel ürünler gibi alternatif (yardımcı) tedavi yaklaşımlarına sıklıkla başvurduğu düşünülürse, ortaya
boyutları oldukça yüksek bir sorun çıkmaktadır. Çoklu
ilaç kullanımı ile gıda desteği ve bitkisel preparatlar
gibi ürünlerin beraber tüketimi sonucu ortaya çıkabilecek bazı etkileşmeler bilinse de, bu etkileşmelerin
çoğunu bilmek veya öngörmek oldukça güçtür. Bu
nedenle, hangi yaş grubunda olursa olsun ilaç kullanımı söz konu olduğunda, gıda desteği ve bitkisel
ürün tüketimin olup-olmadığı gerek hekimler, gerekse
eczacılar tarafından sıkı takip edilmeli ve mümkün
olduğunca özellikle çoklu ilaç kullanımında yardımcı
tedavi yöntemlerine temkinli yaklaşılmalıdır.
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