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Nisan ayında, toprağın uyanışı ile her gün ayrı bir rengi görür, ayrı bir koku duyar, 

güneşin her gün ışıltısını daha da derinden hisseder olduk. 

Hastalarımızdan ise en sık şikayet aldığımız konular cilt problemleri olmaya başladı. 

Her ne kadar kozmetik bir sorun gibi görünse de olaya bütüncül baktığımızda ne kadar 

derin bir stigma olduğunu anlayabiliyoruz.  

Bu nedenle Nisan sayımızda; Cilt Lekelerini 

 Homeopatik 3 ilaçla ele aldık ve karşılaştırmalı bilgileri derledik, 

 Schussler mineralleri ile cilt lekesinde nasıl dengeleme yapacağımızı araştırdık,  

 Crab Apple’ı ineceleyerek Bach çiçekleri ile ruhsal bir yolculuğa çıktık, 

 Melatonin metabolizması üzerine etkili 2 farklı fitoterapik aday bitkiyi inceledik,  

 Aromaterapi ile kozmetik iyileşmenin ajanlarına göz attık. 

Mayıs Ayında konumuz konstipasyon, Görüşmek üzere… 
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KALI SULFURICUM 

‘Çabuk sinirlenen pulsatilla’ olarak adlandırılan ilacımız pulsatilla ile 

yakın benzerliği yanında, yapısına giren sülfür ve causticumun 

özelliklerini de  barındırır.  Hasta pulsatillanın tüm semptomlarını 

gösterse de, çok kızgındır, kolay öfkelenir, inatçıdır. Yüz hatları bozuk, 

cildi kırmızı ya da soluktur. 

Saçlı deri, mukozalar ve ciltte sarı, yeşilimtırak salgılar, yapışkan akıntılı 

yara, ülser, egzama görülür. Kaşındıktan sonra yanma hissi, pul pul 

dökülen soğuk cilt, kolay kabuklanan ve kabukların altı yapışkan nemli 

bir yüzey ortaya çıkartarak pul pul dökülür. Çiçek hastalığında 

kabukların dökülüp cildin çabuk iyileşmesini sağlar. Yılancık  sivilceleri, 

siyah nokta, akne, egzema, ürtiker, kaşıntılı ve akıntılı cilt hastalıklarında 

kullanılır. 

LACHESİS TRIGONOCEPHALUS 

Karşısında tek kelime konuşturmayan, iç çekerek,hiç durmadan konuşan 

Lach hastası aşırı rekabetçi,çalışkan,egoist ve küstahtır. Gururlu, kıskanç 

ve aşırı kuşkucudur.  

Lachesis’in yüzü sarımtırak ve kırışıktır. Özellikle elmacık kemiklerinde 

bazen kırmızı-mor renkli belirgin damarlaşma vardır, burunda kırmızı-

mor renklidir, burun ucu bazen domates burun denilecek kadar 

şişkindir. Kan dolaşımında sorun varmış gibi dudaklar mordur, kaş 

kökünde kızarıklık, damarlı, şişkin, sarılıklı yüz. 

Cildi mor-mavimtrak renkte, bazen siyaha kadar ilerleyebilen 

karakteristik mavimtırak renk ile şişlikler. Ülserler, yaralar, çıban, apse 

ve bu bölgelerde dokunulmaya hassasiyet hatta dokununca kanamaya 

meyil vardır. Yaz aylarında hem güneş çarpmasına bağlı baş ağrısı hem 

de cilt lezyon ve lekeleri için tercih edebiliriz. 

SEPİA 

Kadın hastalarda genital ve perianal bölge şikayetlerinde akla ilk gelen 

ilacımız mürekkep balığını mürekkebi polikrest remedi olup, calc, mg, 

na, renk verici(melanin) ve nat-m içeren yapıya sahiptir. Kadın 

organizması üzerinde derin etkili  çalışır, ajitasyon, kaygı ve karakteristik 

mental problemler ile sinir sistemi şikayetlerinde tercih edilir. Sepia 

siyahı –melaninler grubuna –dahildir (damar tabakanın, saçların, 

melatonik karsinomların, siyah pigmentleri) Sepia’nın cildi; karaciğerin 

kötü durumu sonucunda, göğüste, karında çok sayıda sarı ve kahverengi 

lekeler oluşur, yüz solgun, kirli görünümlü, toprak gibi-sarı renkte, çok 

sayıda çil ve özellikle dudak ve alın çevresinde, gözlerin altında, burnun 

her iki tarafında kelebek veya at eğeri şeklinde geniş sarı lekere sahiptir.  



Güneşli bir İzmir 

sabahında; güneş ve 

diğer kaynaklı lekeler için 

en çok tercih edilen 

remedilerden Kali-

sulfuricum, Lachesis, 

Sepia’dan ve ayırıcı 

semptomlardan 

bahsedeceğim. 

Uzm. Ecz.  

Berna Barut Bayram/İzmir  





KALI SULFURICUM 



LACHESİS 

TRIGONOCEPHALUS 



SEPİA 



CİLT LEKELERİNDE KULLANILAN HOMEOPATİK İLAÇLAR 
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 CİLT LEKELERİNDE KULLANILAN SCHUSSLER MİNERALLERİ  

Melanositlerin fonksiyonel tuzu Nr 6 Kalium sulphuricumdur. 

Potasyum sülfat cildin iyi bir şekilde düzenli renk almasına destek 

verir. Bu minerale ihtiyaç varsa vücutta, cillteki oluşan 

pigmentasyon görünümünü değiştirmeye başlar.  

Melanositler vücudumuzu güneşe karşı bir şemsiye gibi korurlar. 

Ne kadar çok güneşe maruz kalırsa o kadar çok pigment üretirler. 

Güneşin cilde zarar vermemesi için önlem alınmalıdır. Bunun içen 

de en uygun ve sağlıklı olanı cildin kendini koruma sistemlerini 

devreye sokulmasıdır. Nr 6 Kalium sulphuricum hücrenin 

metabolizmasını uyarır. Hücre içine, mitokondrilere oksijen taşır 

ve matabolizmal atıkların hücre dışına taşınmasına destek verir. 

Cilt hücreleri atıklardan temizlendikçe canlı, diri ve duru bir 

görünüm almaya başlar.   

Hücre dışına çıkan atıkların da bağ dokusundan temizlenmesi 

gerekir. Nr 10 Natrium sulphuratum yardımı ile vücut dışına 

atılırlar. Sodyum sülfat sağaltım metabolizmasının tuzudur. 

Nr 12 Calcium sulphuratum noksanlığında ise yaşla birlikte artan 

atıkların çokluğundan kaynaklı cilt lekeleri oluşmaya başlar. 

Lentigo dediğimiz lekeler bu sınıfa girerler. Bu lekeler görünüm 

açısından sağlıksız ve kirli hissi uyandırır. Kalsiyum sülfat 

dokularda biriken bu tür lekelerin sağaltılıp atılmasına destek 

verir. Dokuların geçirgenliğini artırarak arınmasına yardımcı olur.   

Lekelerin oluşması asit ortamda artmaya neden olur. Tekrar 

oluşmasını engellemek için asitlerin ortamdan uzaklaştırılması 

gerekir. Asit nötralizasyonu için gerekli tuz Nr 9 Narium 

phosphoricumdur. 

Kullanım: Her bir üründen güne yayarak saat başı birer tablet 

olmak üzere toplam on tablet ağızda çiğnenip eritilir. Lokal 

olarak her bir üründen beşer tablet alınıp toz edilir, su ile yogurt 

kıvamına getirilip maske şeklinde cilde uygulanır. Ya da baz 

kreme ilave edilerek lekeler geçene kadar uygulanır. 

 

 



CİLT LEKELERİ 

Cilt yüzeyindeki renk 

farklılıkları, pigment yada 

yaşlılık lekeleri genetik 

faktörlerle birlikte artarak 

lekeler oluşturmaktadır. 

Cilt lekeleri kullanamayan 

metabolizma artıklarının ve 

zararlı maddelerin 

depolanmasından  

kaynaklanır. UV ışınları 

veya stress de aynı zamanda 

bir etkendir. İnsanların 

dörtte biri bu durumdan 

şikayetçidir. 

Uzm. Ecz.  

Fatma Henden /Bursa  



Güneş lekelrin oluşumunda 

bir etken olmasına rağmen, 

güneşi başlı başına zararlı 

diye sınıflandıramayız. 

Bilakis güneş yaşam için 

olmazsa olmazlardandır. 

UV ışınları yardımı ile 

vücudumuzda Vitamin D 

üretiriz. Vitamin D 

melanositlerde melanin 

pigmentlerinin oluşmasına 

destek verir. Düzenli 

pigmentasyon oluşması için 

bazı minerallerin yardımı 

gereklidir. 
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Bach Çiçek Esansları genel olarak fiziksel koşullar için 

seçilmez. Bununla birlikte, Crab Apple istisnadır ve sistemin 

tüm seviyelerinde arınma getirebilir - zihinsel, duygusal ve 

fiziksel. Öksürük, soğuk algınlığı, alerjik reaksiyonlarda, cilt 

sorunlarında (leke, sivilce vb.), kemoterapi alanlarda 

kullanılabilir. Aynı zamanda, insanlar kendilerini iğrenme hissi 

duydukları ve bir şekilde kendilerini sevmedikleri zaman da 

kullanılır. 

Temizleyen, gideren, arındıran remedi olarak bilinir. Bireyin 

örneğin hastalık hava kirliliği, pis bir objeyle veya steril olmayan 

bir maddeyle teması sonucu kirlenmiş hissettiği ve temizlenme 

gerekliliği duygusunun ağır bastığı durumlarda etkilidir. Mikrop 

ve pislik düşüncesiyle takıntılı bir halde belki de defalarca 

ellerimizi yıkamamız ya da titizlikle üstümüzü başımızı düzeltip 

temizlenmemiz; görüntümüzün belli bir yerinden 

hoşlanmadığımız, rahatsız olup, utandığımız durumlarda Crab 

Apple bu takıntılı düşünceleri giderir.  

Crab apple ruh halindeki kişiler genelde evleriyle gurur duyar, 

hijyen konusuna çok önem verir, örneğin restoranda yemek 

yemeden önce çatal-bıçağının temizliğini kontrol eder dahası 

temizler. Bireyler, kendileri ve yakın çevreleri içindeki düzen, 

saflık ve mükemmelliğe o kadar dikkatle odaklanır ki, büyük 

resmi göremezler. Bu insanlar "Ağaçlar için ormanı 

görememek" başlığının en iyi örnekleridir. 

Crab  Apple’ ı  gerçek sorunları görmezden gelip, takıntılı bir 

şekilde tek bir şeye odaklanıp (sürekli el yıkama, bir sivilce 

yüzünden kendini hiç beğenmeyen, prizleri defalarca kontrol 

etme vb)tekrar eden davranışları gidermek için kullanırız. 

Fiziksel düzeyde, genellikle Pine ile birleştirilen Crab Apple, cilt 

bozukluklarını tedavi etmek için uzun zamandan beri 

kullanılmaktadır. Banyo suyuna eklenebilir veya kompres olarak 

kullanılabilir. Losyon ile birlikte sık sık yaraların tedavisinde 

kullanılır. Crab Apple'ı yeni başlayan bir soğuk algınlığından 

kurtarmaya yardımcı olmak veya ilaçların yan etkilerini azaltmak 

içinde kullanabiliriz. Akşamdan kalma durumlarında da 

kullanılması önerilir. 



  Arınmanın 

çiçeğidir. 

 Kendine kin 

duyar, kirli 

olduğunu düşünür 

 Detaycıdır. 

‘Bu sayımızda Dr. Bach’ın 

sistematize ettiği Crab 

Apple ile bir yolculupa 

çıkacağız.’ 

Ecz. Şenay Şentürk- 

İstanbul 

 

 

 

‘Bu, temizliğin,arınmanın 

remedisidir.Kendileri ile 

ilgili yeterince temiz 

olmayan bir şey varmış 

gibi hissedenler içindir.’ 
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Onobrychis oxyodonta içeriğinde bulunan Tirozinaz (polifenol 

oksidaz, monofenol oksidaz, fenolaz veya katekolaz, dihidroksi-L-

fenilalanin: oksijen oksidoredüktaz (E.C 1.14.18.1)) olarak 

adlandırılan bir enzimdir. Memelilerde, bitkilerde, 

mikroorganizmalarda ve mantarlarda bulunur. Bitki ve hayvanlarda 

geniş yer kaplayan melanin pigmentleri için gerekli bir enzim olup 

kofaktörü bakırdır. Tirozinaz hayvansal organizmaların özellikle deri, 

saç, ve göz pigmentlerinde bulunur. Tirozinaz, vücutta melanin 

sentezinin aşırı olmasından kaynaklanan cilt lekesi gibi 

hiperpigmentasyon problemlerinde; psoriazis, vitiligo gibi melanin 

sentezinin yeterli olmamasından kaynaklı hipopigmentasyon 

problemlerinde rolü olduğu bilinen önemli bir enzimdir. Bu enzimi 

inhibe eden ajanlar hiperpigmentasyon problemlerinin tedavisinde 

ve aktive eden ajanlar ise hipopigmentasyon problemlerinin 

tedavisinde kullanılabilir.(Gholamhoseinian A, ZohreRazmi Z. Screening 

themethanolic extracts of some plants for tyrosinase inhibitory activity. Toxicol Environ 

Chem 2012; 94: 310-318.) Tirozinaz inhibitörlerinin kullanımı özellikle 

güneş yanıkları sonrası deri beyazlatıcı ve pigmentasyonu önleyici 

etkilerinden dolayı ilaç ve kozmetik endüstrilerinde giderek 

artmaktadır. (Medicago rigidula (L.) ALL.’nın Antioksidan ve Enzim İnhibisyon 

Aktiviteleri ve Fenolik Bileşiminin İncelenmesi Yavuz Selim Çakmak, Gökhan Zengin, Bülent 

Eskin, Kevser Yıldırım, Müge Topal, Gözde Hatun Aydın, Emre Ünlü, Merve Baydemir, Kübra 

Erten) 

Melanin sentezi, ultraviyole ışınları ve inflamasyon gibi dış 

uyaranlar tarafından hızlanmaktadır. Bu yüzden melanin oluşumu, 

zararlı uyarıcılar azaltılarak, sinyal iletimi engellenerek ve tirozinazın 

aktivitesinin bastırılmasıyla kontrol edilmektedir. Tirozinaz melanin 

biyosentezinde önemli bir enzimdir. (Seo, S. Y., Sharma, V.K., Sharma, N., 

2003, Mushroom tyrosinase: recent prospects, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 

51 (10), 2837-2853.) Bazı ilaçlara ve kimyasallara maruz kalmanın yanı 

sıra belirli hastalıkların varlığı da hiperpigmentasyonla 

sonuçlanabilir. Depigmente edici ajanlar genellikle 

hiperpigmentasyon bozuklukların iyileştirilmesi için 

reçetelenmektedir. (KUBO I., YOKOKAWA Y., 1992, Two tyrosinase inhibiting 

flavonol glycosides from Buddleia coriacea, Phytochemistry, 31, 1075-1077 )Doğada 

çok yaygın olmasıyla beraber yapılan araştırmalar tirozinazın 

özellikle mantar, yumru patates, şeftali, elma, muz, avokado, çay 

yaprakları, kahve tohumları ve tütün yapraklarında diğer 

kaynaklardakine oranla daha yüksek konsantrasyonlarda olduğunu 

göstermiştir. (WITKOP, G.J., 1985, Inherited disordes of pigmentation, American 

Journal of Clinical Dermatology, 3, 70 -13.) Ayrıca kayısı, yabanı gül, enginar, 

yabani pirinç, ıspanak, yonca, buğday, yulaf, bezelye, şekerkamışı 

yaprağı, bakla yaprakları, fasulye, domates, mısır yaprakları, üzüm, 

armut, zeytin gibi meyve ve sebzelerde de tirozinazın olduğu tespit 

edilmiştir.  



‘Melaninin rolü ultraviyole 

ışınlarının zararlı 

etkilerinden cildi 

korumaktır. Buna ek olarak 

melanin miktarı 

insanlardaki cilt renginin 

belirlenmesinde önemlidir. 

Melaninin fazla üretimi 

çiller, koyu lekeler olarak 

ortaya çıkan 

hiperpigmentasyona sebep 

olmaktadır. (Gupta, A. K., Gover, 

M. D., Nouri, K., Taylor, S., 2006, 

The treatment of melasma: a review 

of clinical trials, Journal of the 

American Academy of Dermatology, 

55 (6), 1048-1065.) 

Anormal melanin pigmenti 

üretimi insanlarda ciddi bir 

estetik problemdir. 

Genellikle orta ve ileriki 

yaşlarda sıkça rastlanır. 
(KALKA, K., MUKHTAR, H., TUROWSKI-

WANKE A., MERK H., 2000, 

Biomelanin antioxidants in cosmetics: 

assessment based on inhibition of 

lipid peroxidation, Skin Pharmacology 

and Applied Skin Physiology, 13, 143-

149.) 

Ecz. Nurdan Köylü-

ANKARA

 

Onobrychis oxyodonta 

 

D. osmanica 
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Carrot seed oil/Havuç tohumu yağı : 

Havuç tohumu yağı ,kozmetikte parfümeride tercih edilmektedir. 

Cilt bakımında;cilt tonunu dengeleyici, elastikiyeti artırıcı, kuru 

ciltleri nemlendirici etkilidir. Kırışıklıkları, dermatitleri, egzamayı, 

kızarıklıkları ve ciltteki solgunluğu dengeler, ülserli ciltleri tedavi 

eder. 

Boswellia carterii /Frankincense : 

Antik zamanlardan beri kullanılan bir reçinedir. Kozmetikte ve cilt 

bakımında lekeli ve akneli ciltlerde kullanılır. Ciltteki bakteri ve 

mantar enfeksiyonlarından, iyileşmesi zor yara izlerinde sikatrizan 

olarak kullanılır. Frankincense iz giderici ve kırışıklık  açıcı ve iyi bir 

antioksidandır.(Yang et.al 2010 ) 

Geranium/Pelargonium graveolens/ITIR 

Cilt bakımında populer olan bir yağdır. Ciltteki kızarıklık ,iltihaplı 

yaralarda,egzemada,akne,yanıkların tedavisinde kullanılır. Skar ve 

leke giderici,kanama durdurucu,ciltteki çatlaklarda kullanılır.Ayrıca 

kırışıklı önleyici etkisiyle antiaging karışımların  

vazgeçilmezidir.(Boukhatem et.al.2013) 

Myrrh /MÜR  

Cilt lekelerinde rejeneratif etki gösterir.Ciltteki enflamasyonu 

giderir ve cildi yeniler. (Baylac and Racine 2004)  

Palmarosa/ Cympbopogon martini. motia 

Akne izi giderici, yağlı ve lekeli ciltlerde leke giderici olarak 

kullanılır. Kırışıklık giderici etkisiyle de antiaging karışımlara 

eklenir. 

Patchouli/Pogostemon cablin 

Ayurvedik ve Çin tıbbında bu yağ onlarca cilt probleminde özellikle 

skarlı, lekeli dokuların tedavisinde kullanılmaktadır(Holmes 1997 ). 

Güçlü bir antibakteriyel ve cilt dengesini düzenleyici bir esansiyel 

yağdır.Kuru ve çatlak ciltlerde ,akneli ciltlerde kullanılır. 

Gül yağı/ Rosa damascena  

Antienflamatuar etkilidir. Astrenjan ve toksinlerden arındırıcı bir 

esansiyel yağdır cilt bakımında leke ve iz giderici, sikatrizan, anti-

aging. Roza da kızarıklık giderici olarak kullanılabilir. 



Cilt Tipleri; Normal, kuru, 

yağlı, karma, 

problemli,lekeli,olgun ve 

güneşten zarar görmüş 

lekeli ciltler,rozalı  cilt gibi 

çeşitlere ayrılır. 

LEKELİ CİLTLER; Cilt lekeleri 

her yaşta meydana 

gelebilir.Güneş ışınlarının ve 

yaşlanmanın ilk etkileri 

ciltte kırışıklıklar ve 

lekelenme problemidir. 

Ecz. Sinem Us-Bursa 

 

Myrrh/ MÜR  

 

Palmarosa/ 

Cympbopogon martini. 

motia 

 

Gül yağı/  Rosa 

damascena    
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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. 

 

Yönetim Kurulu  

Uzm. Ecz. Tuba Çalık Durmaz, Başkan 

Ecz. Ezgi Koçak, Genel Sekreter 

Ecz.Sinem Us, Başkan Yardımcısı 

Ecz. Mahi Gül Koç, Sayman 

Ecz. Şenay Şentürk, Üye 

Ecz. Fatma Henden, Üye 

Ecz.Sebati Bilgiç, Üye 

Denetim Kurulu 

Ecz. Berna Barut Bayram  

Ecz. Nurdan Köylü 

Ecz. Gamze Türkoğlu  

 


