
 

BÜTAD Mayıs 2019                                    www.butad.org                                                             Sayfa 1 / 9 
   

 

 

Aylık Bülteni 

Mayıs 2019  

Sayı: 5 
10.05.2019 

 

 

 



 

BÜTAD Mayıs 2019                                    www.butad.org                                                             Sayfa 2 / 9 
   

 
 

 

 

 Mayıs kelimesi kökenine baktığımızda Latince olup; ‘Maius’ sözcüğünden 

gelmektedir  Bu sözcük Maia "Büyük Hanım, Mayıs başında bayramı kutlanan Roma 

tanrıçası" özel adından türetilmiştir.  

 Türkçe kökenine baktığımızda ise, Mayıs ayının Öztürkç’de ‘Gülay’ olduğunu 

görüyoruz ve ‘güllerin açtığı ay’ anlamı taşıyor. Bazı kaynaklarda da Mayıs ayının 

karşılığında Hederlez kelimesini görmekteyiz. Orta Asya, Ortadoğu ve Anadolu’da 

kutlanan mevsimlik bayramdan ismini aldığı aşikar olan bu ay dünyada darda 

kalanların yardımcısı olan, bolluk ve bereketin de adıyla anıldığı, bizlere umut veren bir 

dönemin habercisidir adeta… 

 Ülkemizde 2019 yılının Mayıs ayının Ramazan ayına tekabül etmesi nedeni ile 

sindirim sistemine odaklanmak istedik ve hastalarımızdan en sık şikayet aldığımız 

konstipasyon konusunu ele almak istedik. Her ne kadar fizyolojik bir sorun gibi 

algılansa da duygusal ve zihinsel değişikliklerin de habercisi olan konstipasyonun önemli 

bir semptom olduğunu biliyoruz.   

Bu nedenle Mayıs sayımızda;  

 Homeopatik 3 ilaçla ele aldık ve karşılaştırmalı bilgileri derledik, 

 Schussler mineralleri ile nasıl dengeleme ve atılım yapacağımızı araştırdık,  

 Star of Betlehem’i ineceleyerek Bach çiçekleri ile ruhsal bir yolculuğa çıktık, 

 Barsak üzerine etkili  olduğu yönde çalışmalar olan ebegümecini inceledik,  

 Aromaterapi ile barsaklarımıza nasıl ulaşacağımızı araştırıp örnek reçete 

hazırladık 

 Proiyotikler ve önemi hakkında gelişmeleri derledik. 

Haziran Ayında konumuz Diyare, Görüşmek üzere… 
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Konstipasyonda etkili 3 Özel Homeopatik İlaç 

BRYONIA  

Gelecek endişesi ile sürekli çalışmaya odaklı olan  Bry; gayretli, 
çalışkan, kararlıdır ancak başkalarının hissettiklerine duyarsız, 
donuk bir kişiliktir. Sıkı etli, kas dokusu yağ dokusundan fazla, iyi 
yiyeceklere alışık kişilerdir. Birçok özelliği ile nux vomicaya benzer. 
Akut durumlarda hasta hareket etmek istemez, sinirli hisseder ve 
yalnız bırakılmak ister, semptomların çoğu tüm sistemi kapsayan 
kurulukla ilgilidir. Bol miktarda soğuk su içme isteği, ancak su uzun 
aralıklarla içilir (nat-m kısa aralıklarla çok su içmek ister, Ars kısa 
aralıkla az su içer). Dil özellikle ortası beyaz veya sarımsı kahve 
tabakayla kaplıdır. Dışkılama ihtiyacı hissetmeyen pasif kabızlık; 
barsak mukozasının aşırı kuruluğu kabızlığa neden olur. Katı ,kuru 
dışkı küçük sert maddelerden oluşan  sanki yanık gibi görünümlüdür. 
Ancak çok çaba göstererek çıkabilir, barsakta yumuşatacak mukoza 
yoktur, mevcut mukoza parça parça atılır, bazen az miktarda, bazen 
yığın oluşturacak kadar dışkı vardır ve ardından mukoza çıkışı 
gelir.(Nux vom: peristaltik hareket azlığından kabızdır) 

GRAPHITES 

Bütün antipsorikler gibi cilt, saç, tırnak, bez ve mukoza 
problemleriyle karakterize, hastanın balmumu gibi soluk tenli, 
anemik hale geldiği kronik hastalıklarda derin çalışan bir 
ilaçtır(Kent).Bu kişi; şişman (obeziyete meyilli), kaba yapılı, cilt 
yüzeyi kalın, yavaş düşünen, hüzünlü, kabız, tombul yüzlü, cildinde 
bal kıvamında irinli akıntılı kabuklu döküntüleri olan birisidir. Şiş ve 
gazlı karın, koliklerden sonra pis kokulu gaz çıkartma, rektum 
sarkması, anüste kaşıntı, ağrılı, yanıcı, kaşıntılı anüs, oturmayı 
engelleyecek kadar ağrılı anüs çatlakları, yakıcı batıcı hemoroidler 
(Ratanhia, silicea, berberis). Hasta tuvalete gitme ihtiyacı duymaz, 
dışkılamadan günler geçirebilir, dışkı olduğunda ise sert, iri kuru 
kütleler halindedir, az/çok mukoza ile kaplıdır, güçlükle çıkarılır 
(cascara, hydrastis, nux.vom, sepia) Büyük sert dışkı ile kabızlık, 
dışkı rektumda kalır ve hiçbir şey onu atamaz. 

SILICEA 

Özellikle çocuklarda görülen kabızlıkta çok rahat kullanacağımız 
silicea çekingen, kaygılı, korkaktır, dikkatini toplamakta güçlük 
çeker, cesaretsiz ve somurtkandır. Yetişkin hasta; ince, zayıf, morali, 
kasları ve  sinir sistemi zayıflamış birisidir. Ağız kurudur, şiddetli 
susuzluk eşlik eder, dilin üzerinde saç teli hissi (allium sat) (dil 
ucunda:nat-m,nat.ph) (dil kökünde:kali.bi) Anüste ve rektumda 
kaşıntı ve yanma, çok ağrılı hemoroidler, anüs çatlağı, anal fistül. 
Dışkı, çok çabaladıktan sonra gelir, bir kısmı çıkıktan sonra geri 
kaçar, rektumda dışkılama ihtiyacı vardır ama dışkıları atma gücü 
yoktur. (Bu nedenle Silicea çocuğunun çamaşırı kirlidir). Dışkılar 
küçük toplar halinde ya da uzun sert parçalar halinde olabilir. Dışkı 
çok zorlama ile, ağrılarla ve başta terleme ile gelir. Sık sık ıkınması 
gerekir (nux.vom,nat.m,alumına,nux.moc). 



Konstipasyon:disşezi, 

kabızlık, dissinerjik 

defekasyon olarak da 

adlandırılır; haftada  3 

defadan az dışkılama,fazla 

ıkınma  gerekmesi, katı ve 

hacimli dışkılama, dışkıyı 

tam boşaltamama, dışkının 

takılma hissi olması, ilaç 

kullanmadan çıkamama, 

zayıf ıbs semptomları ..bu 

belirtilerden 2 si 3 aydır 

devam ediyorsa 

konstipasyon tanısı alırsınız. 

Yetersiz sıvı –lif alımı, 

ilaçlar, bazı hastalıklar (ms, 

parkınson, felç, dm, 

hiperparatiroidi, 

skleroderma) makat çatlağı, 

makat sarkması, kalsiyum 

fazlalığı, potasyum 

düşüklüğü, üremi 

sebeplerden bazılarıdır. 

Kaynaklara göre Bryonia, 

Graphites, Natrum 

Muriaticum, Nux Vomica, 

Silica, Sulphur en sık 

kullanılan remediler. Bu 

sayıda Bry, Graphites, ve 

Silicayı inceleyeceğiz. 

Uzm. Ecz. Berna Barut 

Bayram/İzmir  
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KABIZLIK ŞİKAYETLERİNDE SCHÜSSLER TUZLARI 

DESTEĞİ 

Schüssler Tuzu Nr. 3 Ferrum phosphoricum: Vücutta 

oksijen transportunun yapılmasını sağlayarak oksidatif 

proseslerin oluşmasına ve enfeksiyonların azalmasına 

yardımcı olur. Bağırsaklarda daha uzun süre kalmak zorunda 

olan içeriğin enfeksiyonlara neden olmasının engellenmesine 

destek verir. 

Nr. 7 Magnesium phosphoricum: Bağırsak peristaltiğinin 

arttırılmasına yardımcı olur. Bağırsak koliklerinin ve 

ağrıların azaltılmasına destek olur, krampları çözer. Çoğu 

zaman sıcak yedili olarak kullanılır. Bunun için 10 adet tablet 

parçalanarak kaynar suda çözündürülüp yudum yudum içilir. 

Kolik gibi akut durumlarda püre veya krem olarak karna 

sürülüp saat yönünde masaj yapmalıdır.  

Nr. 8 Natrium chloratum: Dışkının sert olduğu durumlarda 

sıvı regülasyonu yapar. Dokulara su alınımını regule ederek 

sindirim sistemi mukozasının rejenerasyonuna destek olur. 

Nr. 9 Natrium phosphoricum: Asit-baz dengesini sağlar. 

Yağ metabolizmasını destekler. Mide yanmasının eşlik ettiği 

durumlarda en iyi yardımcıdır. Bağırsak içeriğinin asiditesini 

dengeler.  

Nr. 10 Natrium sulphuricum: Safra faaliyetini düzenler. 

Bağırsak cidarının faaliyet destek tuzudur. Bağırsak 

içeriğinin su oranının yüksek olmasını sağlayarak kolona 

kadar sorunsuz bir şekilde ulaşmasını sağlar ve sıvının tekrar 

geri resorpsiyonunu sağlar.  

Nr. 6 Kalium sulphuricum: Karaciğer sorunlarının eşlik 

ettiği durumlarda kullanılır. Sindirim prosesine destek 

vererek boşaltımın kolaylaşmasını destekler.  

 

 

 

                               



KONSTİPASYON/KABIZLIK 

Kabızlık sindirim sisteminde 

boşaltım prosesinin sekteye 

uğramasıdır. Dışkı çıkışı 

rutinden çıkıp, boşaltım 

aralıkları uzamıştır. Dışkının 

kıvamı koyulaşıp 

sertleşmiştir ve çoğu zaman 

gaz ve kolik eşlik 

etmektedir. Ani ortaya 

çıktığı durumlarda sebebinin 

araştırılması gerekir. Normal 

bir kabızlığın çoğu zaman 

sadece ilaç ile çözümü 

mümkün olmamaktadır, 

aksine devamda içinden 

çıkılamaz hal alabilmektedir. 

Metabolizmanın dengeli 

çalışmasını öncelikle 

sağlamak gerekir. Bunun bir 

çok yöntemleri vardır. 

Bunlardan biri Schüssler 

Tuzları desteği almaktır.  

Uzm. Ecz.  

Fatma Henden /Bursa  
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      STAR OF BETLEHEM  (Ornithogalum umbellatum , akyıldız) 

 Geçmiş travmaları iyileştirmek için yardımcıdır. 

 Kısa veya uzun geçmişte yaşanmış fiziksel veya psikolojik 

travma ve şokların sonrada tedavisinde ,ruhsal tedavi ve ağrılara 

karşı destekler. Şok için uygulanan bir remedidir. 

 

 Kabızlık problemleri yaşayanların nefesine baktığımızda 

nefeslerini tuttuklarını gözlemleriz. Bu da geçmişte olan olayları , 

travmaları,  atlatılamayan şokları hala kafamızda yaşıyormuşuz 

gibi sürekli düşünmemiz anlamına gelir. Geçmişte yaşadığımız  

duyguları, travmaları  bırakamamamız, geçmiş anılarımıza 

tutunmamız,  işe yarayamayan çöp duyguları dışarı boşaltamamış 

anlamına gelir. Kabız olmamıza sebep olur. Geçmişe takılıp kalmak 

demek, bağırsaklarımızda atıkları tutmak kabız olmak demektir. 

Kişilerin kişiliğine ve gereksinimlerine bağlı olarak kabızlık 

durumlarında kullanabileceğiniz Bach Çiçeklerinden bazıları 

Honeysuckle , Star of betlehem , Rock water , White chestnut , 

Gentian olabilir ,ben yazımda Star of betlehem ‘ı ele alıyorum. 

Star of Bethlehem kötü haberi, şoku ve travmayı  baskılayan 

insanlara yardım edebilir. Bu tür insanlar derin duygularını 

tutarlar. Bu ilaç şokun neden olduğu zihinsel engeli hafifletmek 

için kullanışlıdır. 

 Enerjik  travma,  enerji sistemimizin üstesinden gelemediği 

şok edici bir olay yaşadığımız zaman ortaya çıkar. Tedavi 

edilmediğinde, enerjik sistemde kalır ve etkilediği alanda 

dengesizlik ve tıkanmaya neden olur. Star of  Bethlehem kişiliği 

uyandırır ve onu Yüksek Benliğine geri götürür. Enerjik  travma  

kalıntıları çözülebilir ve bireyin enerjiyi, canlılığı, zihinsel açıklığı 

ve içsel gücü yeniden kazanmasını sağlayacak şekilde enerjik 

bağları yeniden kurar. 

 Bu remediye en çok ihtiyaç duyan kişiler, üzücü haberler alan 

kişiler kadar, korkunç olayların veya kazaların sonuçlarına da 

katlanmakta olanlardır. Kişinin yaşayacağı ağır üzüntü sonrasında 

insanların acılarıyla yüzleşmelerine ve yaşadıkları acı ve kederle 

başa çıkmalarına yardımcı  olur, bazen insan bir yakınını 

kaybettiği zaman hislerini tam olarak ifade edemez, kişi ağlamak 

istese bile bir damla gözyaşı dökemez, duygularını bastırır,Star of 

betlehem deyim yerindeyse bu tıkanıklığı açar ve zihnin yaşadığı 

üzüntü halini rahatlatır 

Bu remedi  geleneksel acil durum formülünün remedilerinden  

biridir .  Beklenmeyen kötü haberlerin veya beklenmedik ve 

istenmeyen olayların neden olduğu şok  ve şok sonrası etkileri için 

kulanılır.  

 



STAR OF BETLEHEM  

hazırlaman tam zamanı… 

Bu ay doğada sıkca 

karşılaşacağımız geçmiş 

travmaları iyileştiren 

Bach çiçeği; Akyıldız, 

Sakarca ... 

 

Ecz. Şenay Şentürk- 

İstanbul 

 

 ‘Bir süredir büyük 
mutsuzluk yaratan  
koşullar altında,  büyük 
sıkıntı ,stres yaşayanlara 
yönelik remedidir. Ciddi 
haberlerin şoku, 
sevdiğiniz birinin  
kaybının, bir kazanın 
ardından yaşanan  korku 
ve benzeri şeylerin 
arattığı şok... Bu remedi 
teselli edilmeyi  
reddedenler için belirli 
bir süre rahatlık sağlar. 
- On İki Şifacı ve Diğer 
Remediler 
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KONSTİPASYON İÇİN BİR FİTOTERAPÖTİK : EBEGÜMECİ, Malva sylvestris L. 

 Diğer İsimler: Common mallow, Ebegömeci, Kazankarası, 
Cilatka, Çolaka, Develangir, Develik 

 Familya: Ebegümecigiller (Malvaceae)  

 Sınıf:  İki çenekliler (Eudicots)  

 Bölüm: Kapalı tohumlular (Magnoliophyta) 

 Takım Rosids 

 Yetiştiği Bölgeler:  Anadolu da yaygın olarak yetişmektedir. 

 Kullanılan Kısım: Çiçek, kök ve yaprak 

 Etken Maddeler : Müsilaj, malvin, malvidin adlı anthocyan 
madde, tanen, glikoz, C vitamini, kalsiyum, fosfor, protein 
taşımaktadır. 

Ebegümeci mor renkte çiçekleri olan, Nisan ve Temmuz ayları 
arasında kendi kendine yetişebilen bir veya otsu bitkilerin 
çiçeğine verilen addır. Ebegümeci çiçeği en az 5 ya da daha çok 
parçalıdır. Ebegümeci çiçeği kolaylıkla yol kenarlarında, göl, su 
kenarlarında, tarlalarda ve ormanlarda yetişebilen bir 
çiçektir. İngilizce adı olan “Mallow” Yunanca “yumuşatmak” 
anlamına gelen bir sözcükten türeyen ebegümeci adı cildi 
yumuşatması ve sindirim sistemini rahatlatması dolayısıyla 
verilmiş.  

Türkiye'den seçilen bitkilerin antibakteriyel, antifungal ve 
enzim inhibe edici etkileri isimli çalışmada,  Hypericum 
bithynicum,  Malva neglecta, Morus alba, Rubus discolor, 
Sambucus ebulus ve Smilax excelsa'nın antibakteriyel, 
antifungal, antihiyalüronidaz, anticollagenaz ve antielastaz 
aktiviteleri incelenmiştir. M. neglecta ve R. discolor'un metanol 
ekstreleri ve H. bithynicum'un bütün ekstreleri Staphylococcus 
epidermidis'e karşı daha etkindi. Benzer şekilde, M. alba ve S. 
ebulus'un su özleri, Streptococcus pneumonia'ya karşı daha 
etkindi. Ek olarak, S. ebulus ve S. excelsa, Candida 
albicans'larında belirgin antifungal aktiviteye sahipti. Ayrıca, 
M. neglecta'nın metanol ekstresive H. bithynicum'un n-heksan 
ekstraktının önemli anti-hiyalüronidaz aktivitesine sahip olduğu 
belirlendi. Sadece R. discolor önemli anti-elastaz etkisi 
göstermiştir(Gurbuz I, Ozcelik B, Gunbatan T, Akkol EK, Sahinoz 
M, Akaydin G.) 
Denize kıyısı olan yerlerde ya da bataklık çevresinde yetişen 
özel bir bitki olan ebegümeci, hem besin olarak tüketilmekte 
hem de ilaç yapımında kullanılmaktadır. Kuzey Afrika’da, 
Avrupa’da ve Kurutulmuş çiçeklerinden infüzyon şeklinde 
hazırlanan çayı, mide-bağırsakta yanma ve üşütmeyi giderici, 
bağırsak yumuşatıcı, göğüs yumuşatıcı öksürük ilacı olarak 
solunum yolları iltihabını kurutmak için içilir.  

 



‘Ebegümeci bilinçsiz 

kullanıldığı takdirde kişide 

gerginlik hissi, uykusuzluk, 

kalp atışlarında düzensizlik 

gibi sorunlar yaratabilir. Bu 

yüzden tedavi amaçlı 

kullanılacaksa, ebegümeci 

tavsiye edilen miktarlarda 

tüketilmelidir. Ayrıca 

bileşiminde bulunan bazı 

maddeler gebe kalmayı 

zorlaştırabilir. Hamile 

olanlar içinde ebegümeci 

önerilmeyen bitkiler 

arasındadır.’ 

Pub-med,Gurbuz I, Ozcelik B, 
Gunbatan T, Akkol EK, 
Sahinoz M, Akaydin G.  
 

 

 

Ecz. Nurdan Köylü-

ANKARA

 

 

https://www.tibbivearomatikbitkiler.com/
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KONSTİPASYONDA AROMATERAPÖTİK YAKLAŞIM 

 Kabızlık için etkili olan esansiyel yağların bazıları rezene, 

zerdeçal, nane, biberiye, karabiber, zencefil, limon, tatlı fesleğen, 

portakal ve mercanköşk  yağlarıdır.  

 Rezene Yağı :Foeniculum vulgare; monoterpen,keton ,eter 

içeriğinden dolayı antispazmodiktir.Rezene yağı ,bağırsak kasları 

üzerinde direkt etki ederek,rahatlatıcı etki yaratır(OSTAD.et.al.2001). 

İçeriğindeki kayda deger trans -anethol sayesinde antispazmadik etki 

eder (Albuquerque.et. al 1995). 

Bir baharat olarak rezene, binlerce yıldır sindirim sistemi olarak 

kullanılmakta ve sağlıklı sindirim sürecini teşvik etmeye yardımcı 

olmaktadır, bu yüzden tohumlarının yemekten önce çiğnemelerinin 

nedeni budur. Çok konsantre olan rezene yağı müshil olarak işlev görür, 

peristaltik hareketi uyarır ve bağırsaklarınızın gerektiği gibi hareket 

etmesini sağlar. Rezene yağı taşıyıcı yağ ile karıştırılabilir, daha sonra 

bu karışım karın bölgesine ovularak sürülebilir.  

 Nane Yağı :Mentha piperita; monoterpen, monoterpenol, 

keton, ester, oksit. Nane yağının anti-spazmodik özellikleri, 

bağırsaklardaki kas gerginliğini hafifletmeye yardımcı olabilir 

(Heinrich.et.al.2004).Bu yağın rahatlatıcı ve antienflamatuar özellikleri 

hızlı bir şekilde bağırsaklarınızı yatıştırırken kabızlıkla ilişkili ağrıyı da 

hafifletebilir. Bir bardak ılık suya 2-3 damla nane yağı ilave edin ve 

uyumadan önce için, bu karışım vücudunuzun tüm gün çalışmasına 

yardımcı olabilir. Ayrıca, 1-2 damla nane yağının taşıyıcı yağ   ile karın 

bölgesine saat yönünde masaj yaparak  uygulanması, bu rahatsız edici 

semptomların giderilmesine yardımcı olabilir. Nane yağı, sindirim 

problemlerinde çok etkilidir. Spazm, kolik, irritabl bağırsak, 

konstipasyon gibi sindirim sistemi problemlerinde, rezene yağı, limon 

yağı, biberiye yağı ve ıtır ile kombine edilerek abdominal bölgeye   

masaj yağı olarak kullanılabilir.  

 Mercanköşk Yağı :Marjoram (sweet) origanum majorana ; 
monoterpenler, monoterpenoller. Mercanköşk terpinen-4-ol içerir bu 
sayede düz kasları rahatlatıcı etkisi vardır(Lahlou et.al.2003). 
Geleneksel tıpta, mercanköşk ve esansiyel yağı, peristaltik hareketleri 
hızlı bir şekilde teşvik etmeye ve sindirim sisteminizi tekrar çalışma 
durumuna getirmeye yardımcı olabilen müshil maddeler olarak 
bilinmektedir. 

 

 

 

 



Kabızlık, belirli ilaçların 

kullanımı, uygun olmayan 

diyet, hormonal 

bozukluklar, aşırı müshil 

kullanımı, kolonda veya 

midede uzun süreli hastalık 

ve enfeksiyon gibi birçok 

farklı şeyden 

kaynaklanabilir. Ayrıca, aşırı 

alkol tüketimi, dehidrasyon 

ve madde kullanımı 

kabızlığa neden olabilir. 

Bununla birlikte, özünde, 

kabızlık, atık maddenin 

kolon boyunca yavaş veya 

gecikmiş hareketinden 

kaynaklanır, bu nedenle 

peristaltik hareketi artırmak 

ve bağırsakları hareket 

ettirmek her zaman en 

önemli amaçtır. Kabızlık için 

esansiyel yağların 

kullanılması, iltihap önleyici, 

spazmodik, kirletici, 

antibakteriyel, yatıştırıcı ve 

gevşetici özelliklerinden 

dolayı etkilidir. 

Ecz. Sinem Us-Bursa 

 

KONSTİPASYON VE KARIN AĞRISI İÇİN FORMÜL 

 7 DAMLA MERCANKÖŞK, 3 DAMLA BERGAMOT, 3 DAMLA 

PORTAKAL, 2 DAMLA NEROLİ, 1 DAMLA R.PAPATYA, 5 DAMLA 

HİNT SÜMBÜLÜ 

 28 GRAM  BAZ KREMİN İÇİNE karıştırıp abdominal bölgeye saat 

yönünde masaj yapınız. 
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PROBİYOTİKLER 

 Probiyotikler, belirli miktarlarda tüketildiğinde konakçı 
sağlığı üzerinde olumlu etkilere neden olan mikrobiyal gıda katkıları 
olarak tanımlanmaktadır. Probiyotiklerin tüketici sağlığı üzerinde 
yarattığı etkilerin en detaylı şekilde araştırıldığı mikroorganizma 
grubu laktik asit bakterileridir. Bu çalışmalardan elde edilen veriler; 
probiyotiklerin kullanımının insanların ve hayvanların sağlıklı 
beslenmesinde ve mikrobiyal enfeksiyonlardan korunmasında ucuz 
ve güvenli bir yol olduğuna işaret etmektedir (Kim v.d., 2006). 
Günümüzde probiyotik katkılı birçok süt ürününün endüstriyel 
üretimi gerçekleştirilmektedir. İnsan ve hayvan bağırsak 
sisteminden izole edilen Lactobacillus acidophilus, L.paracasei ve 
Bifidobacterium türleri, bu amaçla en yaygın kullanım alanı bulan 
bakterilerdir. Bu bakteriler aracılığı ile hazırlanan probiyotik 
preparatlarının endüstriyel gıda üretim süreçlerinde kullanımı, 
tüketici istekleri doğrultusunda, giderek yaygınlık kazanmaktadır. 
(Dunne v.d., 2001). Probiyotik Mikroorganizmaların Özellikleri 
Probiyotik bir mikroorganizmanın tanımı için zorunlu kriterler 
LABIP (Laktik Asit Bakteri Endüstriyel Platformu) tarafından 
belirlenmiştir (Guarner ve Schaafsma, 1998; Ewaschuk ve Dieleman, 
2006).  

     İnsan tüketimi için tasarlanan ürünlerde insan kaynaklı 
suşların kullanımı, konakçı ile spesifik interaksiyonlar ve türe bağlı 
sağlık etkileri açısından önem taşımaktadır. Normal bağırsak 
mikroflorasının tespit edilen Lactobacillus türleri: L. 
cellobiosus, L. delbrueckii, L. brevis, L. acidophilus, L. reuteri, L. 
Curvatus, L. fermetum, L. plantarum, L. jonhsonii, L.rhamnosus, L. 
helveticus L. salivarius, L. Gasseri. Bifidobacterium türleri: B. 
adolescentis, B. bifidum, B. breve, B. infantis, B. Longum, B. 
Thermophilum. Bacillus türleri: B. subtilis, B. pumilus, B. lentus, B. 
licheniformis B. Coagulans. Pediococcustürleri: P. cerevisiae, P. 
acidilactici P. Pentosaceus. Streptococcus türleri :S. Salivarius,S. 
thermophilus, S. İntermedius. Bacteriodes türleri: B. capillus, B. suis, 
B. ruminicola B. amylophilus .Propionibacterium türleri :P. 
shermanii, P. Freudenreichii. Leuconostoc türleri :L.mesenteroides 
ssp. Mesenteroides. Küfler: Aspergillus niger, Aspergillus oryzae 
Mayalar :Saccharomyces cerevisiae, Candida torulopsis. 

 Probiyotiklerin konağı intestinal sistem bozukluklarına karşı 
nasıl koruduğunu açıklamaya çalışan birçok mekanizma 
bulunmaktadır. Muhtemel etki mekanizmaları; • Antimikrobiyal 
maddeler üreterek patojen bakterilerin inhibisyonu, • Tutunma 
bölgelerinin bloke edilmesi,  • Besin maddeleri için rekabet,  • 
Toksin reseptörlerinin yıkımı, • İmmün sistemin uyarılması, olarak 
tanımlanmaktadır (Rastall v.d., 2005) 

   İnsan sağlığı üzerinde mikrofloranın çok önemli bir rolü 
bulunmaktadır. Probiyotiklerin insan sağlığının korunmasında ve 
hem gastrointestinal hem de immün sistem üzerindeki etkilerinden 
dolayı bir çok hastalığın tedavisinde kullanımı giderek artmaktadır.  



‘İnsan sağlığını daha iyi hale 

getirmek için yararlı 

bakterilerin kullanımı yüz 

yıldan beri insanlığın 

gündemindedir. İnsan 

sağlığına spesifik yarar 

sağlayacak canlı bakteriler 

doğrudan veya yiyecek 

içeriği olarak alınır. İnsan 

sağlığına yararlı canlı bakteri 

ya da besindeki canlı 

bakteriye probiyotik denir. 

Yoğurt gibi besinlerdeki 

canlı mikroorganizmalara da 

genel olarak probiyotik 

denir.’ 

Uzm. Ecz. Gamze Türkoğlu 

ANKARA 

 

Probiyotik potansiyeli taşıyan 

mikroorganizmalar; 

• İnsan orijinli olmalıdır,  

• Patojen özellik içermemelidir,  

• Mide asidine ve safra tuzuna 

direnç göstermelidir, 

 • Bağırsak epitel dokularına 

tutunmalıdır, 

 • Gastrointestinal sistemde 

kısa süreler için de olsa 

sürekliliğini devam 

ettirebilmelidir, 

 • Antimikrobiyal bileşikler 

üretebilmelidir, 

 • İmmün cevabı stimüle 

edebilmelidir, 

 • Metabolik etki kabiliyeti 

olmalıdır. 
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Derneğimizin Amacı; 

Ülkemizde son yıllarda Geleneksel Tıp Uygulamalar başlığı altında incelenmekte olan tedavi 

metodları hakkında, bilimsel araştırmaları desteklemek, yapılan uygulamaları kayıt altına alarak bir 

veri tabanı oluşturabilmek ve bu yolla bu tedavi ve tedavi  destek metodlarının  tekrar edilebilirliği, 

uygulanabilirliği, olası yan etkileri, diğer yöntemlerle etkileşimleri gibi konularda bilgi birikimi 

oluşturmak üzerine çalışmalar yapmaktır. 

Öncelikle ilgilendiğimiz bütünleyici yöntemler, dünyada da en çok kullanılan ve güven aralığı geniş 

olan Homeopati, Fitoterapi ve Orthomoleküler Tıp uygulamalarıdır. Schussler Mineralleri ve Bach 

Çiçekleri Terapisi Homeopati başlığı altında, Aromaterapi ise Fitoterapi başlığı altında yer almaktadır. 

 Bunun dışında girişimsel yöntemler ile ilgili olarak çalışmalarımız da devam etmektedir. 

İnanıyoruz ki; bilimsel zemine oturmuş geleneksel uygulamalar hekimler, eczacılar, psikologlar, 

veterinerler, hemşireler, diyetisyenler gibi hem sağlık sisteminde çalışan kişilerin güvenlerini  ve 

uygulama heyecanlarını perçinleyecek, hem de hastalarımızın bu yöntemlere olan inancını 

arttıracaktır. 

Bu  amaç doğrultusunda sağlık profesyonelleri için yurt içi ve yurt dışı katılımcılı eğitimler 

düzenlemek, tecrübe paylaşım toplantıları yapmak, beslenme okulu çalışmaları yapmak, dergi ve kitap 

gibi basılı yayınlar yapmak ve ilgi alanlarımız çerçevesinde gönüllü ve sosyal faaliyetler yapmak için 

bir aradayız. Birlikten kuvvet doğması ve bu kuvvetin bütünün iyiliğine yansıması dileklerimizle. 

Onursal Başkan; Ecz. Fatma Henden 

Yönetim Kurulu  

Uzm. Ecz. Tuba Çalık Durmaz, Başkan 

Ecz. Ezgi Koçak, Genel Sekreter 

Ecz.Sinem Us, Başkan Yardımcısı 

Ecz. Mahi Gül Koç, Sayman 

Ecz.Sebati Bilgiç, Üye 

Ecz. Şenay Şentürk, Üye 

Denetim Kurulu 

Uzm.Ecz. Berna Barut Bayram  

Ecz. Nurdan Köylü 

Uzm.Ecz. Gamze Türkoğlu  

 


