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Mevsim değişirken, yeniden oluşumun, doğanın canlanmasının verdiği neşe ile buluştuk 

sizinle; 

Mart ayı, pembedir, ılık esintidir, mavi bulutlardır ama kimisi için de alerjinin, egzemanın, 

ruhsat değişimlerin atak yaptığı aydır. Bu nedenle Mart sayımızda Alerjik Hastalıklar 

konusunda bilgi paylaşımı yapmak istedik.  

 Alerjide kullanılan 4 homeopatik ilaç seçtik ve diğer homeopatik ilaçlarla 

karşılaştırmalı bilgililerini derledik,   

 Bach Çiçeklerinden Agrimony  ile ruhsal bir yolculuğa çıktık, 

 Alerji deyince ilk akla gelen fitoterapötik ajan nigellini analiz etmek için Çörek 

Otu yağına değindik ve ülkemizin değerlerine sahip çıktık, 

 Alerjide 3 bitkiden hareketle Fitoterapi reçetelerini hazırladık. 

                

                                                             Nisan ayında Cilt Lekeleri konulu bültende buluşmak üzere, 
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1-CARCINOCINUM  

Alerjik astım, tekrarlayan bronşit ve göğüste baskı hissi, boğazda  gıcıklanma 

öksürük-konuşmak, gülmek, esnemek-kötü gelir. Hasta sık üşütür ve akut 

hastalıkları olur. Hastalıkları periyodiktir,her bahar… 

Geçirilmiş boğmaca, mononükleoz hastalığı gibi bir  hastalıktan beri kötüdür. 

Akne, alerji apseler, astım, bronşit, bağışıklık sisteminin düşük olması bize 

yardımcı olur. Seçilmiş homeopatik ilaçların  işe yaramadığı yada uzun süre 

etki etmediği zaman düşünülür. 

2- SABADILLA 

Mukozalar üzerinde özellikle üst solunum yolları ve sindirim kanalı mukoza 

şikayetlerinde kullanılır. Boğazın sol tarafında başlayıp sağa  geçen (lach) 

yutkunmak zorunda bırakan ağrı, batma ve kuruluk ile boğazda sertlik ve 

kazınma, ancak sıcak içeceklerle yatışır. (lach-soğuk iyi gelir)  

Burun mukozasında açık yara hissiyle nezle, yanma ve tıkanma hissi ile önce 

sıvı daha sonra yoğun mukoza akıntısı ancak sıcak hava ve örtünme ile geçer. 

Çiçek kokuları kötü gelir, hapşırma -hapşırık krizleri, burun deliklerinde ve 

damakta  şiddetli kaşıntı, göz kapaklarında kızarıklık eşlik eder. 

Sabahları baş ağrısı ile uyanır, ağrı gün içinde artar, tek yanlı baş ağrısı, alın 

sinüslerinde, gözlerin üstüde nezleye bağlı ağrısı vardır.  

Nezle; doluluk, patlama ,aptallaştırma hissi, hapşırıklar ve yürüyüşün kötü 

gediği baş ağrıları ile karakterizedir. Gece baş dönmesi ile uyanır, açık havada 

dahi başı döner. İlk lokmayı yiyinceye kadar iştahı kapalıdır.  

Sabadilla hastası hayali hastalıklarla gerçek hastalıkta olabileceğinden fazla acı 

çeker. 

3-CARDIOSPERMUM HALICACABUM ‘ Homeopatinin Kortizonu’  

Sinüs ağrısı, başın her tarafında hissedilen nabız artışı, özelikle alında baş ağrısı 

ile birlikte, ağırlık ve daralma hissi ile, sanki kafasında bir bant varmış gibi. 

Gözlerde lakrimasyon artışı, kaşıntı ve tahriş ile bulanık görme. Çeneye doğru 

kulak ağrısı ve kulak çınlaması. Sinüs ve burunda tıkanıklık, hapşırık ve bol 

akıntı –berrak, sarı, gri, kalın olabilir. Yüz kırmızı ve yer  yer döküntülüdür 

Ağız kuruluğu, salyada artış, beyaz dil, diş izi. Sabahları kuruluk boğazı tahriş 

eder, yutkunma zorluğu ve hırıltılı solunum-geceleri kötüleşir ve kuru, kalıcı 

öksürük eşlik eder, hasta oturmak zorunda hisseder. 

 

4- NATRIUM MURIATICUM  

Geniş spekrtumlu alerji ilacımız:şiddetli hapşırık, koku ve tat kaybı, burunda 

ağrılı hassasiyetle şeffaf, beyaz akıntılı 2-3 gün süren şiddetli nezle yerini 

tıkanma, kuruluk ve kabuklanmaya bırakır. Mukoza kuruluğu ses kısıklığı, 

gıcıklanma, akşam kötüleşen kuru –boğucu öksürüğe neden olur. Öksürük  baş 

ağrısı, göz yaşarması, solunumu engelleyen sancılı nefes darlığı, idrar 

kaçırmaya sebep olur. Kulaklarda işitme kaybı,irinli kulak akıntısı, östaki 

borusu akıntısı(kali-s)yemek yerken çıtırtı, yanma, kaşıntı zonklama ve sancı 

vardır. Şişkin, ülserleşmiş ve kırmızı gözkapakları ile kaşıntılı, acı ve yakıcı 

gözyaşı artışı izlenir. 

 

 

ALLERJİK  RİNİTTE  

KULLANILAN AKUT 

HOMEOPATİK İLAÇLAR 

Uzm. Ecz. Berna Barut Bayram-

İzmir  

Bağışıklık sitemimiz zararsız, 

yabancı maddeler ile 

karşılaştığında Ig G tipinde 

antikor oluşturur. Alerjen olarak 

tanımlanan bu maddeler  

vücudumuza tekrar girdiğinde 

IgE-Alerjen etkileşimi olur.   

Bu etkileşim ile mast 

hücrelerinden histamin ve birçok 

mediyatör olarak adlandırılan 

kimyasal maddeler salınır ve 

organa göre (burun, göz, 

akciğerler, cilt vb) tipik alerji 

semptomları ortaya çıkar.  

Peki hangi semptomda hangi 

remediyi düşünmeliyiz, işte 

birkaç ayırıcı tanı: 

1. CARCINOSİN 

 

2. SABADILLA  

 
3. CARDIOSPERMUM  

 

4. NATRIUM MURIATICUM 

 



 

BÜTAD  Mart 2019 Sayı:2                                                                                                                                             Sayfa 3 / 7 
 

AGRIMONY (Koyun Otu-Kasık otu-Agrimonia eupatoria) 

Bach Çiçek Özü Agrimony,  içinde acı çekse bile bunu sevinç ve neşe 

maskesi altına gizleyen kişilere yönelik bir remedidir. Neşeli maskenin 

arkasında hüzünlü palyaço tam bir Agrimony modelidir. Arkadaşları , 

Agrimony karakterinin yaşamında bir şeylerin ters gittiğini çoğunlukla en 

son öğrenen kişilerdir. Uygun şekilde kullanıldığında, Bach Çiçek Özü 

Agrimony, bizi karanlık yönlerimizi kucaklamamıza teşvik eder. Karanlığı 

ve ışığı kucaklamak, daha dengeli bir kişiliğe  dönüşümü sağlar. 

Bach Çiçek Özü Agrimony ile karanlığı kucaklamayı öğrenin. 

 Agrimony kişisi, benliğinin karanlık yönlerini neşeli bir cephenin arkasına 

gizler. Bu nedenle, sessizlik içinde acı çekmeye meyillidirler ve iç kargaşası 

hakkında konuşmamayı tercih ederler. Agrimony insanları barış ve uyumu 

seven dost canlısı, sosyal insanlardır.  Agrimony, insanların sıkıntılarıyla 

yüzleşmelerine ve karakterlerinin daha karanlık taraflarını benimsemelerine 

yardımcı olur. Bunu yapmak, sorunları birisiyle görüşmek için kapıyı açar.  

Bach Çiçek özü Agromony’nin  yardımcı olabileceği durumlar 

Agrimony durumu, bir insanın iç çatışmasının etrafındakiler tarafından fark 

edilmemesine neden olur. Bir Agrimony insanı genellikle sorunları hakkında 

başkalarıyla konuşmakta çok zorlanır. Bu kişiler uzun süre yalnız kalmaktan 

hoşlanmazlar. Arkadaş, parti ve parlak ışık arayışındadırlar.  Karanlık 

duygular için çıkış olmadığında sorunlar oluşmaya başlar. Gecenin sonunda 

kendilerini yalnız bulurlar ve acıyı görecek kimse olmadığında mutlu maske 

çaresizlik içinde kaybolur. Bazı Agrimony insanları, karanlık düşüncelerini 

bastırmak ve daha mutlu hissetmek için aşırı alkol ve uyuşturucu 

kullanımına başvururlar. Fakat her zaman çok mutlu hissetmek doğal 

değildir ve aşırı hareketlerin sağlık için kötü sonuçları vardır. Parti sona 

erdiğinde, düşünceleriyle baş başa kaldıkları gecelerde, bastırmış oldukları 

zihinsel işkence yeniden belirerek onları usandırır. 

Bu döngüyü kırmak için Bach Flower Özü Agrimony kullanmak: 

Agrimony kürünü önerilen dozda kullanarak,  eğlenceli bir insan olmaya 

devam edebilirsiniz. Aradaki fark ise, sıkıntılarınız olduğunda, 

konuşabileceğiniz biri olmasıdır.  İyi arkadaşlar, iyi ve kötü zamanlarda da 

birbirlerinin yanında olmaya istekli olmalıdırlar. Olumsuz duyguları 

şişelemek yerine, güvenle bırakabilirsiniz.  Barış ve uyum önemli 

ideallerdir. Ama hayat asla mükemmel değildir ve hepimizin bilinmesini 

istemediğimiz sorunları vardır. . Bach Çiçek Özü Agrimony kullanımı, 

sorunuyla yüzleşemeyen ve acı veren gerçeklerden kaçan insanları rahatlatır, 

gülmenin sorunları gizlemek yerine gidermeye yaradığını öğretir. 

Sorunlarını daha dürüstçe paylaşarak her şey iyiymiş gibi davranmak yerine 

bunlarla başa çıkmanın yolunu bulmamıza yardımcı olur. 

DR BACH İÇİN HONEYSUCKLE 

Huzuru seven, tartışmaya ve ağız kavgasına üzülen,şen şakrak,nüktedan 

kişiler en çok,bırakmayı  kabul edecekleri şeyden kaçınırlar.Genellikle 

sorunları olmasına,zihinsel ya da bedensel olarak endişeli,huzursuz ve işkence 

çekmiş olmalarına karşın kaygılarını mizah güçlerinin ve şakalarının arkasına 

saklarlar ve çok iyi arkadaş olarak kabul edilirler.Kendilerini canlandırmak ve 

yaşadıkları sınavlara neşeyle katlanmalarına yardımcı olması için çoğunlukla 

fazla miktarda alkol veya uyuşturucu alırlar.  -On İki Şifacı ve Diğer Remediler  

-Bach Flowers Guide -The Bach Centre 

 

 

Diş gıcırdatan, tırnak yiyen 

kişiler. 

Kaygı ve üzüntü onları 

içten içe eritse bile, dışa 

karşı sürekli gülümsemeyi 

eksik etmeyen insanlardır. 

Bu kişiler problemlerinin 

kaynağını öğrenirlerse 

daha iyi hissederler… 

‘Bu sayımızda Dr. Bach’ın 

sistematize ettiği Agrimony  ile 

bir  yolculuğa çıkacağız.’ 

Ecz. Ş enay Şentürk-İSTANBUL 
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NİGELLA SATİVA-ÇÖREK OTU  

Çörek otu, bazı yörelerimizde siyah tohum olarak da bilinir. Otsu formda bir 

bitki olan çörek otunun bilenen türleri Şam, kır, Mısırdır. Kır çörek otu 

zehirlidir kullanılmamasını öneririm. 

 Çörek otunun çiçeklerinin ortasında oluşan kapsüllerin içinde yaklaşık 2-3 

mm kadar siyah tohumlar yer alır. Bu yönüyle haşhaş bitkisine 

benzetebiliriz.  Yurdumuzda hemen hemen her yerde yol kenarlarında dahi 

kendi kendine yetişmektedir. Çörek otu vücudumuzun direncini artırıyor. 

Vitamin olarak A, H, C, B1, B2 içerir. Mineral olarak ise çinko ve 

magnezyum içerir. Çörek otunda ortalama % 38 karbonhidrat, %35 çeşitli 

yağlar, %21 albümin bulunmaktadır. Çörek otu bir çok hastalık için şifa 

kaynağı olarak bilinir.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nigella Sativa’nın Antihistaminik Özelliği 

Yapılan bir çalışmada, 152 allerji hastasına (allerjik rinit, bronşiyal astım, 

atopik egzema) 40-80 mg/kg/gün dozda Nigella sativa yağı kapsül içinde 

verilmiştir. Daha sonra hastalar, önceden tanımlanmış ölçeğe uygun olarak, 

hedef semptomların yoğunluğuna göre değerlendirilmiştir. Ayrıca, IgE, 

özinofil sayımı, plazma ve idrarda endojen kortizol, ACTH, trigliseritler, 

total kolesterol, LDL ve HDL kolesterol gibi laboratuvar parametreleri de 

kontrol edilmiştir. Sonuçta, çörekotu tohum yağının alerjik hastalıkların 

tedavisinde etkili bir yardımcı ajan olarak kullanılabileceği sonucuna 

varılmıştır (Kalus ve ark., 2003). 

 

 ‘Bu sayıda  ALLERJİ denilince 

ilk akla gelen ülkemizin en 

önemli değerlerinden Nigella 

Sativa-Çörek otu ile 

şifalanacağız.’ 

Ecz. Sinem Us, Bursa 

 

Bilimsel sınıflandırma 

Alem:Plantae (Bitkiler) 

Bölüm:Magnoliophyta (Kapalı 

tohumlular) 

Sınıf:Magnoliopsida(İki 

çenekliler) 

Takım:Ranunculales 

Familya: Ranunculaceae(Düğün 

çiçeğigiller) 

Cins:Nigella 

 

Çörekotu tohumları 100'den fazla kimyasal bileşik içerir, özellikle sabit yağı, 

esansiyel yağ asitleri, fitosteroller, glikolipitler ve fosfolipitler bakımından 

çok zengindir (Ramadan, 2007; Ramadan ve Moersel, 2002). Sarımsı uçucu 

yağ (960.5-1.6), sabit yağ (9635.6-41.6), protein (%22.7) amino asit 

(örneğin; lizin, lösin, izolösin, valin, glisin, alanin, fenilalanin, sistin, 

glutamik asit, aspartik asit, prolin, serin, tereoninı triptofan ve tirozin), 

indirgeyici şekerler, müsilaj, alkaloitler, organik asitler, tanen, reçine, toksik 

glukozit, metarbin, acı maddeler, glikozidal saponinler, melantinı 

melantigenin içerir (Al-Gaby, 1998; Duke, 1992; Ramadan, 2007). 

Tohumlarda ayrıca; ham lif, mineraller (Fe, Na, Cu, Zn, P ve Ca), askorbik 

asit, tiamin, niasin, piridoksin ve folik asit de belirlenmiştir (Takruri ve 

Damehı 1998). Tohum yağında ise serbest steroller, steril esterler, steril 

glukozitler ve asillenmiş steril glukozitlerin varlığı gösterilmiştir (Menounos 

ve ark., 1986; Ramadan ve Moersel, 2003). Bitkinin tohumlarından nigellisin 

adı verilen yeni bir alkaloit, bir izokinolin alkaloidi (nigellimin) ve bir de 

indazol tipi alkaloit (nigellidin) izole edilmiştir (Atta-ur-Rahman ve ark., 

1985, 1992, 1995). Tohumlar aynı zamanda, lipaz da içerir (Duke, 1992). 

Tohum uçucu yağında ise; doymamış bir keton olan karvon, a-pinen ve p-

simen bulunur. Kristal halindeki aktif madde nigellon ise yağın karbonil 

fraksiyonundaki tek bileşendir. Farmakolojik olarak, timokinon, ditimokinon, 

timohidrokinon ve timol, uçucu yağdaki aktif bileşenlerdir (Ghosheh ve ark., 

1999).  
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HELİCHRYSİ FLOS (ÖLMEZ ÇİÇEK) 

Helichrysi flos, ölmez çiçek içerik: flavanoitler. Chalgon, isosalipurposit, 

naringenin, helikrisin a,b apigenin ,luteolin, kempferol, quersetin, arenarin. 

Bitkinin etkisi üzerinde yeterli çalışma yapılmamıştır. Çok fazla etkisi 

vardır. Geleneksel olarak kullanımı yaygındır. Hazım problemleri, diüretik, 

safra arttırıcı, karaciğer şikayetleri, ishal, ekspektoran, antiviral, antialerjik, 

kronik göğüs şikayetleri, koleretik ve diüretik olarak kullanılır. Av. 

kom.e,hmpc 

 

 

 

FUMARİA HERBA, ŞAHTERE 

Papaveracea familyasında olduğundan alkaloit içerir. Protoberberin, 

protopin,fumarin, fumaricin, fumarilin, fumaritin,fumarofin ve klorojenik 

asit içerir. safraartırıcı ve safra yolları krampları çözücü etkilidir. 

Antıkolinerjik, antiaritmik, antibakteriyel, gaba stimulan etkilidir. 

Nörolojide koreada ve tremorda ve kramplarda kullanılır. allerjik astım ve 

alerjik reaksiyonlarda etkilidir . Ige yi düşüren önemli bir bitkidir. Sindirim 

sistemi krampları safra yolları krampları kronik egzama ve sedefte 

rahatlatıcı etkilidir. Şahtere otunun yaprakları ya da bitkinin toprak üstü 

kısımlarının tamamı kurutulduktan sonra sıcak suda haşlanarak çay ya da 

merhem şeklinde kullanılabilir. Bitkinin özsuyu haricen cilt hastalıklarına 

karşı kullanılır. 4-5 dakika kadar kaynatıldıktan sonra elde edilen bu su ile 

baş yıkanırsa kepeği gidermeye yardımcı olur. Cilt hastalıklarına karşı da 

faydalıdır. Bitkiden 1 çorba kaşığı 0,5 it. Suda 5 dakika kaynatılır. Günde 4 

defa yemeklerden evvel birer çay bardağı alınır. Şahtere otunu uygun 

ölçülerde ve tarife uygun kullanınız. Asla alışkanlık haline getirmeyiniz. 

URTİCA HERBA: URTİCAE FOLİUM, ISIRGAN, URTİCAE RADİX 

Günlük doz:8-12 g yaprak ya da 4-6 g kök İçerik:%5 oranında silisyum 

içerir. Aminli bileşikler seratonin, asetil kolin ve histamin içerir. 

Flavanglikozitler, fenolkarbolik asitler, klorjenik asit, kafeik asit, 

kafeikmalikasit içerir. Bunların yanısıra skopoletin, sitosteroller, tanenler 

içerir. Kökler ise polisakkaritler, lektin, lignan, kumarin ve steroller içerir. 

Yapraklar hafif idrar söktürücü, ağrı dindirici, enfeksiyon baskılayıcı. 

steroller androjen reseptörleriyle etkileşirler. Isırgan lektinleri 

immunstımulan etkilidir. BPH ve artritte kullanılır. 

 

 

 

                              

 

‘Bahar geldi, alerjik 

hastalıklar kaçınılmaz, Bu 

sayıda alerjide kullanılan 

fitoterapötik ajanları 

inceleyelim.’ 

Ecz. Nurdan Köylü-Ankara 

1. HELİCHRYSİ FLOS 

  

2. FUMARİA HERBA 

  

3. URTİCA HERBA 

 

Rx (dinlenme çayı)  • Folium salvia(söğüt 30)  • Fructus cnosbati 20 

kuşburnu  • Flores helichrysi 20ölmez çiçek • Herba equiseti 20 • 

Pericarbium aurantii 10ceviz yapraği   • 3x1 ınf a.c 

Rx   Herba urticae 30  Herba equıseti 20  Herba tymii 30 

 Pericarbium citrii 20 3x1 infuzyon 

Rx  Urticae herba 50  Flores primulae 20 Fructus anisi 30  3x1 ınfuzyon 
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Bütünleyici Tedaviler Araştırma Derneği 

 

Derneğimiz Hakkında; 

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,  

 

 

Uzm. Ecz. Tuba Çalık Durmaz , Başkan 

Ecz.Ezgi Koçak, Genel Sekreter  

Ecz.Sinem Us, Başkan Yardımcısı 

Ecz.Mahi Gül Koç, Sayman  

Ecz. Şeney Şentürk, Üye 

Uzm. Ecz. Fatma Bilgili Henden, Üye 

 

Uzm. Ecz. Berna Barut Bayram, Denetmen 

Ecz.Nurdan Köylü, Denetmen 
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  Bütünleyici Tedaviler Araştırma Derneği Komisyonları  

 

 

 

 

 

Sosyal Komisyon 

Ecz.Sevinç Daştan 

Ecz. Ayşegül Akyol 

Ecz. Gönül Yaşar 

Ecz. Nurcihan Topuzoğlu 

Komisyon Sorumlusu: Ecz.Nurdan Köylü 

Eğitim Komisyonu 

Ecz. Işıl İlknur 

Ecz. Hacer Arıkan 

Ecz. Tuba Sezer 

Ecz. Berrin Cesur 

Dt. Sevim Yağcı 

Komisyon Sorumlusu: Ecz. Sinem Us 

Kitap Tercüme ve Yazım Komisyonu 

Ecz. Gökşen Çelik 

Ecz. Birim Tümer 

Ecz. Yeliz Evcil 

Dr. Ali Saz 

Dr. Hasan Çağlar Gürol 

Komisyon Sorumlusu: Ecz. Fatma Henden 

Dergi Komisyonu: 

Ecz. Cemil Sarıkaya 

Ecz. Tuba Sezer 

Ecz. Ezgi Koçak 

Ecz. Selen Söylemez 

Ecz. Ruken Karakeçili 

Komisyon Sorumlusu: Ecz. Tuba Çalık Durmaz  


