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Bitkilerin
Farmakolojik
Özellikleri

Gerçekte bir balkonu düzenlemek, 
genellikle bir bahçeyi düzenlemekten daha zordur. 

Çok daha küçük bir alana, istedi¤imiz fleyleri 
do¤ru olarak yerlefltirmek kolay ifl de¤ildir.
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Basit bir yaklafl›mla bakacak
olursak, bir ilaç tabletiyle bir
t›bbi bitki yapra¤› aras›nda

pratik olarak fark olmad›¤›n›
görebiliriz. Her ikisi de insan bedeni
üzerindeki etkilerini, içerdi¤i
kimyasal maddeler yoluyla yapar.
Tabletin özelli¤i içindeki kimyasal
madde miktar›n›n ayarlanm›fl ve
genellikle de çok olmas›d›r.
Yapraktaysa kimyasal maddeler
daha az bulunur. Bu nedenle
aralar›nda doz fark› vard›r. Al›nacak
yaprak say›s› artt›r›larak ya da
içindeki kimyasal maddeler tüketme
(ekstraksiyon) yoluyla zenginlefltirilerek
etkili doza ulafl›labilir. Anlafl›laca¤›
gibi bir maddeyi ilaç yapan onun
maddeyi bedene verilebilecek
biçime sokulabilmesi ve
uygun dozun saptanmas›d›r.
Bu da standardizasyonla sa¤lan›r. 

‹laç hammaddelerinin
standardizasyon kayna¤›
farmakopelerdir. Farmakopeler,
ilaçlar›n kalite kontrolü için gerekli
standart yöntemleri, malzemeleri ve
ilaç hammaddelerinin özelliklerini,
miktar saptama ve test yöntemlerini
içeren kitaplard›r. Yürürlükte olduklar›
sürece hukuki nitelik tafl›rlar. Her ülke
kendi farmakopesini ç›karabilece¤i
gibi, birçok ülkeye yönelik

uluslararas› nitelikte farmakopeler
de ç›kar›labilir. Farmakope yaz›m›
süreklilik isteyen bir çal›flmad›r ve
enstitü ciddiyeti içinde bir çal›flmay›
gerektirir. Ülkemizde geçerli olan
farmakope, Avrupa Farmakopesi’dir.
Türkiye 1994’te, bu farmakopeyi
kabul etmifltir. Bunun yan›nda Sa¤l›k
Bakanl›¤›, merkezi Fransa’n›n
Strazburg kentinde bulunan Avrupa
Farmakopesi Komisyonu’nun

Dünyan›n bütün kültürlerinde
insanlar binlerce y›ld›r hayvan
davran›fllar›n› gözlemleyerek ya da
deneme-yan›lma yoluyla 
hangi bitkilerin zehirli, hangilerinin
de besleyici oldu¤unu ve
hangilerinin tedavi amac›yla
kullan›labilece¤ini ö¤renmifltir. 
Bu bilgiler de kuflaktan 
kufla¤a aktar›larak günümüze
de¤in ulaflm›flt›r. 

Bizler bugün o bilgileri 
bilimin süzgecinden geçirerek 
yeni ilaçlar keflfediyoruz ya da
geleneksel t›pta kullan›lagelen
bitkilerin kimi yararl› 
özelliklerini kan›tl›yoruz.
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çal›flmalar›na, elindeki uzmanlarla
katk› sa¤lamaktad›r. Bitkisel ilaç
hammaddeleriyle ilgili 13 numaral›
uzmanlar grubu ifl yo¤unlu¤u
nedeniyle iki komite olarak
çal›flmakta ve her y›l üçer kez
toplanmaktad›r. Ülkemizi, 13A
grubunda Prof. Dr. Ekrem Sezik ve
13B grubunda da Prof. Dr. K. Hüsnü
Can Bafler temsil etmektedir.

Dördüncü bask›s› 2002’de hem CD
hem de kitap halinde yap›lan, Avrupa
Farmakopesi’nde 170’i aflk›n bitkisel
ilaç hammaddesi (drog) monograf›
bulunuyordu. 2005’in ilk aylar›nda
ç›kan beflinci bask›daysa, bu say›
200’ü afl›yor. Türkiye’deyse, Sa¤l›k
Bakanl›¤› bünyesinde etkinlik
gösteren Türk Farmakope Komisyonu,
Avrupa Farmakopesi’nden uyarlanan
Türk Farmakopesi’nin haz›rl›k
çal›flmalar›n› tamamlad›.

Farmakopenin genel yöntemleri
içeren birinci cildi bask›dad›r. 

Bu sütunda her say›da Avrupa
Farmakopesi’ne kay›tl› t›bbi bitkileri
tek tek ifllenip, o bitkilere iliflkin
en son bilimsel veriler ›fl›¤›nda
güvenilir bilgiler verilecektir.
Bu bilgiler genel okuyucuyu oldu¤u
kadar, doktor ve eczac›lar›m›z› da
bilgilendirmeye yönelik olacakt›r.
Böylece önemli bir bofllu¤un
doldurulaca¤› düflünülmektedir.
Çünkü günümüzde flifal› bitkilere
iliflkin bilgi veren Türkçe
yaz›lm›fl güvenilir kitap say›s›
yok denecek kadar azd›r. Gazete ve
dergi ekleriyle, ‹nternet sitelerinde
verilen bilgilerse, ne yaz›k ki
bilimsel yanl›fllar ve çeviri
hatalar›yla doludur.

Prof. Dr. K. Hüsnü Can Bafler 
Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Bitkilerin Farmakolojik
Ansiklopedisi

Farkl› Cinsler
Farkl› Kimyasal
Maddeler

Yüz milyonlarca y›l süren 

evrim sürecinde inan›lmaz say›

ve çeflitlilikte bitki cinsi ve türü

ortaya ç›km›flt›r. Yaflama ve

soyunu sürdürme çabas›

içindeki bitki türleri,

düflmanlar›n› ve rakiplerini

cayd›rmak, yok etmek ya da

onlarla uzlaflmak amac›yla

flafl›rt›c› çeflitlilikte kimyasal

molekülü sentezleyebilme

özelli¤i gelifltirmifltir. Soyu

tükenip, yok olan baflar›s›z

türlerin say›s›n› bilmek,

kuflkusuz olanaks›zd›r. Bugün

dünyam›z› süsleyen bitkiler 

en küçü¤ünden en büyü¤üne

kadar yaflam mücadelesinde 

baflar›l› olanlard›r.

Farmakopede kay›tl› bitkilerle 

ilgili bilgi verilirken, o bitkiler

üzerinde yap›lm›fl klinik

çal›flmalar özetlenir. Bunun

yan›nda yan etkileri, ters

etkileri, baflka ilaçlarla

geçimsizlikleri, kullan›m

dozlar›, gebelik ve emzirme

döneminde kullan›l›p

kullan›lamayacaklar› gibi 

bilgilere de yer verilir.
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