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 Ne mutlu ki 2019 yılında Haziran ayını bayramla karşıladık.  Sağlık açısından 

anlamı son zamanlarda pekişen ‘oruç’ kelimesinin etimolojik kökenine indiğimizde 

‘gündüz, ışık ve aydınlık’ anlamları ile karşılaşmaktayız. Bayram kelimesine etimolojik 

olarak baktığımızda ise ilk kaynaklarda (Divan-i Lugat-it Türk- 1070) 

beyrem kelimesi olarak karşımıza çıkan kelimenin anlamı ‘neşe, huzur, mutluluk, 

sükûn’. Bu çıkarımda  bile huzura ve mutluluğa çıkan yolun ışıktan geçtiğini görmek 

içimizi aydınlatıyor.  

  Eczacılar için ise 1 Haziran yeni bir başlangıcın habercisi olan, adeta bayram 

havası estiren bir haberle geldi. T.C. Sağlık  Bakanlığı  Sağlık Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2019/10 sayılı genelge ile Eczaneler 

konumlandırılmayan sağlık hizmeti sunucusu olmaktan ilgili mevzuatında tanımlanan, 

hastaların ayaktan veya yataklı teşhis ve tedavilerinin yapıldığı sağlık kuruluşlarının 

birinci basamağında yer alan  sağlık kuruluşları listesine terfi etti. Bu demek oluyor ki; 

diğer birinci basamak sağlık hizmeti veren kuruluşlar ile işbirliği içinde hastanın 

farmasötik bakımını üstlenme konusunda kanuni yetkiye eczaneler sahip olacaklardır. 

Bu haber ile eczacılarımızın daha çok bilgi sahibi olup daha çok sorumluluk alacağı  

eczacılıkta yeni bir dönem de başlamış olmaktadır.  

   

Bu heyecanla ve öğrenme ve bilgi yansıtma heyecanımızla yeni  sayımızda;  

 Diarede kullanılan Homeopatik 3 ilacı ele aldık ve karşılaştırmalı bilgileri 

derledik, 

 Schussler mineralleri ile nasıl dengeleme yapacağımızı araştırdık,  

 Aspen’i ineceleyerek Bach çiçekleri ile ruhsal bir yolculuğa çıktık, 

 Barsak üzerine etkili  olduğu yönde çalışmalar olan yabanmerisini inceledik,  

 Proiyotikler ve önemi hakkında gelişmeleri derledik. 

Temmuz ayında konumuz Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu , 

Görüşmek üzere… 
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PODOPHYLLUM PELTATUM(AYAKOTU): 

Kadıntuzluğugiller (berberis vulgaris) ailesinden çok yıllık 

bitki,patlıcangillerden gelen gerçek adamotu ile karıştırılmamalı.Sindirim 

kanalı,özellikle onikiparmak barsağı, incebarsak üzerine etkilidir. Rektum 

iritasyonu ve anal sarkma eşliğinde gastroenterit meydana getirir. İştah 

kaybı, susuzluk (bry) her seferinde çok miktarda su içer. Çok erken 

saatte, uzun süren, sabah devam eden, öğleden sonra normale dönen, 

karın rektumda güçsüzlük hissi ile ishal. Yedikten, içtikten sonra ishal 

(arg-n,ars,chin,crot,staph) dönüşümlü ishal-kabızlık. Öncesinde kolikler, 

şiddetli sancılar, anüste ateş ve ağrı ile dışkı. Çocuklarda diş çıkartma 

döneminde (Cham.daki öfke yok) yemek yedikten sonra, banyo yaptıktan 

sonra, ıslandıktan sonra dışkı. Dilin tamamı kirli su tabakası ile 

kaplanır(Benz-ac). Her seferinde sulu, bol miktarda, mukozalı (ise daha 

az miktarda) dışkılama, dışkı sarımtırak veya gri, sindirilmemiş besinleri 

içeren ve pis kokulu. (Aloe, Apis, Sülfür, Rumex kadar acele ile çıkartma 

ihtiyacı yok) 

ALOE  SOCOTRINA 

Zambakgiller ailesinden, Akdeniz ülkelerinde haziranda çiçeklenir. 

Rektumda olduğu gibi barsak, karın ve karaciğerde doluluk hissi;ek 

olarak hemoroidler. Tuvalete gitme ihtiyacı ile karın ağrıları (Nux-vom) 

Karında kesici, oyucu, göbekten rektuma inen ağrı-sancı. İshal ve 

dizanteri; sarı, saldırgan, tahriş edici, ateş gibi yakan(Ars) anüsü ağrı 

içinde bırakan fışkırtarak ishal. Sindirilen her lokma ve içecek acilen 

tuvalete gitme ihtiyacı yaratır. Gaz ile aynı anda dışkı çıkışı da olur 

(Oleand, Muriat.ac,Nat-m),dışkı tutamama .Karında gazdan şişlik ve sık 

dışkılama ihtiyacı hisseder. Anal kaslardaki büzülme kaybı yüzünden 

yürümeye başlar başlamaz istem dışı dışkı kaçıran çocuklarda çok 

başarılıdır. Karında özellikle sağda kolik ve şiddetli sancı görülür. 

Dışkılamadan önce ve sırasında  bol gaz, gurultu, buruntu vardır. 

Dışkılamadan sonra terleme, güçsüzlük ayrıca rektum düşmesi görülür. 

Rektum soğuk su ile yatışır. 

ARSENICUM ALBUM 

Ofansif, rahatsız edici, anüs etrafı cildi tahriş eden, egzema, kaşıntı, 

yanma getiren dışkı, bu bölge çok sıcak su uygulamalarıyla yatışır. 

Dizanterik hatta koleriform karakterli dışkı. Mukozalı dışkıdan siyah, 

kanlı, pis kokulu dışkıya kadar her çeşit dışkılı ishal. Dizanterik, yakıcı, 

ağrılı, el ve ayaklarda soğuma, kusma ve bitkinlik yapan ishal. Çok az, 

saldırgan, koyu renkli, bitkinlik yapan, geceleri ve her çeşit soğukta 

(Acon,Bry,Puls) yedikten içtikten sonra daha kötüleşen dışkılar. Az 

miktarda, koyu renkli, pis kokulu büyük bitkinlik yapan ishal. Kaygı, 

bitkinlik, şiddetli susuzluk (az az su içer, Bry çok su içer) ve ciltte 

soğuma ile birlikte çocuk kolerası, vücut buz gibi soğuktur. Karaktristik: 

yanma, sıcakla iyiye, soğukla kötüye gidiş, gece yarısı kötüye gidiş. 

Doz: Tabloya en uygun ilacı verip bekliyoruz,Etkisi geçince dozu tekrar 

ediyoruz,tekrar için dakikalar-saatler-gün geçmesi gerekebilir,verdiğimz 

ilaç hiç çalışmıyorsa  ya da artık etki etmiyorsa başka ilaca geçebiliriz. 



Bu sayıda akut diare için 3 

remedi inceleyip ,masaüstü 

için ; kaynaklarda verilen en 

sık kullanılan remedilerden  

karşılaştırmalı tablo 

hazırladık. 

Uzm. Ecz. Berna Barut 

Bayram/İzmir  





Podophyllium 

Peltatum 

 

Aloe socotrina 

 

Arsenicum album 
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ALOE Gaz ile karışık ishal İstemsiz,çok miktarda 

dışkılama 

Dışkılama öncesi karında 

guruldama 

ARG-N İshal,su,şeker kötü gelir Panik atak öncesi ishal Gurultu ,gaz ,kolit 

ARS Yakıcı-kötü kokulu ishal Zayıflık,baygınlık Sağ over ağrısı 

BRY İshal,büyük susuzlukla Hareket kötü gelir Bulantı ve kusma  

CHAM İshal,ateş ve asabiytle Diş çıkartma ishali Kolik,çürük yumurta 

kokusu 

CHIN Periyodik-kronik ishal Sıvı kaybından 

kötüleşme 

Guruldama,geğirme,gaz 

COLOC İshal ve kolik Kahve iyi gelir,iki 

büklüm olmak ağrıya 

iyi gelir 

Kesilme ve pubik bölgeye 

yayılan kramp ağrısı 

GELS Korku,bekleme,kötü 

haberden ishal 

Sık idrar yapar Titreme,bitkinlik 

IPEC İshal bulantı ile Kanama eğilimi Tekrarlayan ateş 

PET Sadece gündüz ishal,lahana 

ve klahana turşusundan 

ishal 

Karında soğukluk hissi Önce kramp ve kolit,İshal 

boyunca iştah artışı 

PULS Çocuklarda ishal Ağız kuru ama susama 

yok 

Baş ağrısından 

bulantı,kusma 

PHOS Fışkırır tarzda bol ishal Ağrısız,bitkin düşüren 

ishal.çok susar. 

Sulu,çeşmeden akar gibi 

ishal 

POD Gurultu,gaz,ağrı,krampla 

ishal 

Diş 

çıkartma,ıslandıktan 

sonra ishal 

İshal-kabızlık dönüşümlü 

 

Kay:Homeopatik Remediler Kullanım Kılavuzu,Remedilerin Ruhu,J.A.Lathoud Materia Medica
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Beslenme sorunlarından kaynaklı 

ishaller ise çoğunlukla bakteriyel  

kaynaklıdır. İshal şikayetlerinde  

salgına sebebiyet vermemek için  

hijyene çok dikkat edilmelidir. 

 

Bağırsak problemlerinin çoğunda kullanılan tuzlar hemen hemen 

aynıdır. Aynı tuzlar bağırsak florasını dengeleyerek oluşmuş sorunları 

çözmeye yardımcı olurlar. Diğer taraftan ise ishalin yan etkilerini 

bertaraf etmek için farklı tuzlar kullanılır.  

Nr. 3 Ferrum phosphoricum: Dokulara oksijen taşıyarak 
enfeksiyonların giderilmesine destek verir. Antienflamatuar etkilidir. 
Villusların rahatlamasına destek verir.  

Nr. 10 Natrium sulphuricum: Kalın bağırsaktan fazla sıvının geri 
kazanılmasını sağlayarak dışkının kalınlaşmasına destek olur. Bol 
gazlı ishallerde kullanılır. Vücudu toksinlerden arındırmaya destek olur. 
İshal esnasında dilde kahverengi pas oluşursa Nr. 6 Kalium 
sulphuratum ilave edilmelidir.  

Nr. 5 Kalium phosphoricum: Kusmanın eşlik ettiği ishallerde 
kullanılır. Bağırsak cidarı sinirlerinin yatışmasına destek vererek 
iritasyonu önlemeye yardımcı olur. Bağırsak fonksiyonlarının azaldığı 
durumlarda kullanılır. Bitkinliği azaltarak organizmanın güçlenmesine 
destek olur. Seyahatte oluşan ishallerde yardımcı olur. Ayrıca inek 
sütüne yeni başlayan küçük çocuk ishallerinde yardımcıdır. Nr. 2 
Calcium phosphoricum ile birlikte. 

Nr. 8 Natrium chloratum: Bağırsaktaki fazla suyu kendine çekerek 
dışkının kalınlaşmasına destek verir. Bağırsak mukozasının 
rejenerasyonunu sağlar. Köpüklü ishallerde kullanılır.  

Nr. 9 Natrium phosphoricum: Asiditenin giderilmesine destek verir. 
Ekşi kokulu ve yağlı ishallerde kullanılır.  

Nr. 12 Calcium sulphuricum: Kronik ishalde antienfektif ve antiparazit 
etkisi ile yardımcı olur.  

İshallerin yan etkilerinin giderilmesi için ise: 

Nr. 19 Cuprum arsenicosum: Yoğun ishallerin neden olduğu 

krampların giderilmesine destek olur.  

Nr. 18 Calcium sulphuratum: Israrlı ishallerin neden olduğu bitkinlik 
durumlarının ivedilikle giderilmesine destek olarak çetin enfeksiyonların 
hızla iyileşmesine yardımcı olur. Özellikle çürük yumurta kokulu 
ishallerde kullanılır.  

Nr. 14 Kalium bromatum: Yeşil-sulu ishallerde yardımcıdır.  

Nr. 4 Kalium chloratum: Yabancı organizmaların bıraktığı organik 

toksinlerin bertaraf edilmesine destek verir 

 



Yoğun ve ani ishaller, sebebi 

bilinmeyenler ve üç günden 

fazla süren ishaller hekim 

tedavisi gerektirir. İshaller, 

eğer beslenme ve 

metabolizma sorunlarından 

kaynaklanmıyorsa iki 

sebepten oluşur:  

Bakteriler ve virüsler. 

Burada ajanlar direkt ya da 

endirekt olarak salgıladıkları 

toksinleri yardımıyla 

bağırsak mukozasına 

saldırarak sindirim sistemini 

bozarlar. Schüssler tuzlarıyla 

bu gibi durumlarda genelde 

semptomların 

rahatlamasına destek verilir. 

Bu gibi durumları üç farklı 

grupta toplayabiliriz. 

1. Sekresyon tipi 

(Staphylococcus): Bakteriyel 

toksinlerle ince bağırsak 

mukozası irite edilmiş 

durumdadır. Su ve 

elektrolitler bol miktarda 

bağırsağa akıtılarak ishal 

oluşur.  

2. Penetrasyon tipi 

(Salmonella): Bakteriler ince 

bağırsak epitellerine 

yerleşerek ateş ve ishal 

yaparlar.  

3. İnvaze tip (EHEC, 

Shigella): Ajanlar ince 

bağırsak epiteline saldırarak 

hasar verirler. Dolayısıyla 

dokuda enfeksiyon 

oluşturarak kanlı-balgamlı 

ishallere neden olurlar.  

Uzm. Ecz. Fatma Henden 

/Bursa  
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ASPEN (Titrek kavak, Populus tremula) 

*Bilinmeyen, tanımlanamayan,sebepsiz korkuları vardır. 

*Olabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı nedensiz , basit korkular, 

kurgular, gizli kaygılar. 

*Titrek kavak adını en küçük rüzgarda titreyen yapraklarından alır. 

 Diare ile Bach çiçekleri  Apsen’ i bağlayan şey  diarenin zihinsel 
nedeninin korkular olmasıdır. Duygularımız ve stresin tetiklediği 
rahatsızlıklarda, Bach çiçekleri bu yönü üzerinde çalışır. Çiçekler, 
duyguları dengelemeye yardımcı olur, böylece daha iyi hissedersiniz 
ve bu nedenle bu duyguların tetiklediği semptomları azaltmaya 
yardımcı olur. Çiçek 
esansları, hastalıkların ince duygusal seviyelerinde çalışır. 
 
 ASPEN nedeni bilinmeyen, adlandırılamayan her türlü korkunun 
remedisidir, Aspen korkusu, korkutucu bir şey olacağına dair rahatsız 
edici bir kaygı,bir önsezidir. 
 
 Bu remediye ihtiyacı olanlar  uçaklar, cennet ve cehennem, batıl 
inançlar, filmler,hatta masallar,karanlık ve geceden (rüyalar ve 
karabasanlarla bağlantılı karanlık ve gece korkusu)nedensiz bir şekilde 
korkanlar olabilir.  Genellikle "yatağın altındaki canavar" ın gerçek 
olabileceğine inanan  ve yatak odalarının kapısının açık kalması ya da 
bütün gece bir ışık bırakılması konusunda ısrar eden çocuklarında 
ihtiyacı olan remedi Aspen’dir. 
 
Bu insanlar, işyerindeki çatışmalar, bir otobüse binen insanın psişik 
enerjisi , savaş korkusu, finansal felaket ve diğer "ne olursa olsun" gibi 
etrafındaki dürtü ve psişik akımlara karşı aşırı derecede hassastır.Bu 
insanlar neden korktuklarını söyleyemezler sadece Korkunç ve endişe 
dolu bir "duygu" - korkunç bir şey olmak üzere duygu 
durumundadırlar. 
 
Aşırı durumlarda bu korku tüylerin diken diken olması, titreme, 
terleme ,bağırsak ve midede rahatsızlık  hissi, dehşete kapılmak,  
anksiyete  durumlarıyla kendini gösterebilir. Ve yine de korkularının 
nedenini söyleyemezler, tek söyleyebildiği kötü bir şey olacakmış 
hissidir. 
 
ASPEN, korkularımızın boş olduğunu fark etmemize ve bunları bir 
bütün olarak değerlendirmemize yardımcı olur. 
 

 

 

 



Anadolu’da ASPEN   

hazırlamanın tam 

zamanı… 

Bu ay doğada sıkca 

karşılaşacağımız ; yaptığı 

iş adı ile örtüşen  Bach 

çiçeği; Aspen  

 

Ecz. Şenay Şentürk- 

İstanbul 

 

 ‘Açıklaması 

yapılamayan,nedeni 

söylenemeyen, bilinmeyen 

belirsiz korkular… Hasta, ne 

olduğunu bilemediği ancak 

korkunç bir şeyin 

yaşanacağı endişesiyle 

dehşete kapılmış olabilir. Bu 

belirsiz ve açıklanamaz 

korkular hastayı gece ve 

gündüz etkisi altına alabilir. 

Bu korkuları çekenler, 

çoğunlukla sorunlarını 

başkalarına söylemekten 

korkarlar. 

*On İki Şifacı ve Diğer 

Remediler 

 

 

https://irritablebowelsyndrome.net/spotlight/emotional-toll/
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Maviyemiş çok farklı amaçlar için kullanılabilmektedir. Meyvesi taze olarak 

yerel pazarlara sunulmakta ve tabla koşullarında 12-15 gün 

dayanabilmektedir. Meyveleri, kökleri, çiçekleri ve yaprakları ilaç 

sanayisinde kullanılmaktadır. Süt ve süt ürünleri teknolojisinde 

(dondurma, meyveli süt-yoğurt), kuru meyve teknolojisinde, meyveli 

ekmek, çörek, kek, puding ve pastalarda, baharat sanayisinde, meyve 

salatalarında, reçel, marmelât ve konserve sanayisinde de kullanılan 

maviyemişler gerek meyvesi gerekse yaprakları kurutularak meyve çayı 

şeklinde de değerlendirilmesi mümkündür. Ayrıca, bitkisi çok sağlam 

olduğu için kulp (sap) yapımında kullanılmaktadır. Maviyemiş insan sağlığı 

ve beslenmesi için de çok büyük öneme sahiptir. Araştırmalara göre bir 

bardak maviyemiş meyvesinin 145 gram geldiği ve 21 gram karbonhidrat, 

1 gram protein, 0,5 gram yağ, 19 miligram C-Vitamini, 145 IU A-Vitamini 

ve 85 kalori içerdiği belirtilmektedir. Ayrıca, 100 gram yenilebilir 

maviyemişin %83’ünün su, %0.7’sinin protein, %0.5’inin yağ, %15’inin 

karbonhidrat, %1.5’unun lif olduğu ve 62 kalori sağladığı saptanmıştır. 

Ayrıca, yaprak ve kuru meyvelerinden yapılan çay ishal giderici özellik 

taşımakta, bayanlarda özel günlerin etkisini azaltarak düzene sokmakta ve 

idrar yolu enfeksiyonlarında antibiyotik etkisi göstermektedir. Kansere 

karşı vücudu koruyan enzimleri aktive eden maviyemiş anti kanserojen ve 

antioksidan özelliğe sahiptir. Yağlı bileşiklerin vücuttan atılmasını sağlar, 

kalp krizi riskini azaltır ve taze olarak yenildiğinde kanı temizler. Besleyici 

olmasına rağmen kalori ve sodyum içeriği düşüktür. Kan şekerini düşürür, 

lifli yapısından dolayı bağırsak metabolizmasını düzenler ve kan 

kolesterolünü düşürür. Gece görüş kabiliyetini artıran maviyemiş, göz 

yorgunluğunu giderir, miyopluk ve şeker hastalığından kaynaklanan görme 

bozukluklarını engeller. Gözlerde kamaşma, kılcal damar çatlaması ve 

gece körlüğünü ortadan kaldırır, damar elastikliği ve gözlerin geçirgenliğini 

artırır. HIV Virüsünün tekrarlanmasını azaltır. Vücutta biyoaktif madde 

olarak kullanılan polifenoller, aktosiyaninler, flavanoller ve tanenlerce 

zengin olup kansere karşı savaşan ellagic asit içeriği oldukça yüksektir. 

Diyetlerin sağlıklı ve çok değerli bir parçasıdır. Kabızlık, bulantı, mide 

kramplarını ve ülseri önler. Damar sertliği oluşumunu engelleyen 

maviyemiş varis ve basuru (hemoroit) iyileştirir. Ayrıca sakinleştirici 

özelliği vardır ve ağız içi yaralarını iyileştirir ve iltihaplar için dezenfektan 

özelliği taşımaktadır (Çelik, 2006). 

Araştırmacılar ayrıca yabanmersininin kalın bağırsak kanseri üzerine olası 
etkilerini de incelemektedir. İngiltere’deki Leicester Üniversitesi’ne bağlı 
bilim insanlarının yaptığı çalışmada kolon kanseri olan hastalara 7 gün 
boyunca yabanmersini ekstresi verilmiş ve tümördeki hücre artışı 
oranında %7 oranında azalma görülmüştür. Bu etkinin nedeni, 
antosiyanidin maddesinin tümörü çevreleyen dokuda bulunan kan 
damarlarındaki büyümeyi engellemesi olabilir. Çelik, H., 2006. Karadeniz 
Bölgesi için yeni bir meyve türü, yaban mersini (likapa). II. Ulusal 
Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 124-128, Tokat,  

Vaccinium myrtillus L. /  

Yaban mersini, Çoban 
üzümü/ Bilberry 

Drog olarak kullanılan 
kısmı: Meyve (Myrtilli 
fructus) 



Tıbbi Kullanımı 
(Endikasyonları): 
Akut diare (ani gelişen ishal) 
tedavisinde kullanılır. Bir 
şifalı bitki olarak 
yabanmersini yüzyıllar 
boyunca ishal tedavisinde 
ve dolaşımı güçlendirmek 
için kullanılmıştır. 
Yabanmersininin şifalı bir 
bitki olarak kullanımı 
görünüşe göre Orta Çağ’ın 
ilk zamanlarında başlamıştır.    
Yabanmersini 
yapraklarından demlenen 
çay, diyabet tedavisinde 
kullanılan bir halk ilacıydı. 
Taze, kurutulmuş ya da ilaç 
haline getirilmiş meyveler 
özellikle çocuklarda ishali 
tedavi etmekte; bulantı, 
kusma ve mide 
kramplarında ve bağırsak 
yolu için tonik olarak 
kullanılırdı. 1500’lü yıllarda 
Avrupalı, özellikle Alman, 
bitki uzmanları idrar yolları 
enfeksiyonu, mide 
şikayetleri ve başka 
rahatsızlıklar için tavsiye 
ediyorlardı. 18. yüzyılın ve 
19. yüzyılın ilk yarısında 
yaşayan bitki uzmanları 
yabanmersinini özellikle 
dizanteri ve ishal 
tedavisinde kullandılar. 
İkinci Dünya Savaşı boyunca 
İngiliz savaş pilotları 
yabanmersini reçeli 
yedikten sonra görüş 

güçlerinde gelişme 
olduğunu bildirmişlerdi.  
Ecz. Nurdan Köylü-

ANKARA
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NASIL TÜKETİLMELİDİR? 

 TAZE YABANMERSİNİ: Her gün bir tabak taze meyve 
 ÇAY: 1 çay kaşığı kurutulmuş yabanmersinini 2 bardak suda 20 dakika kadar kaynatın. 

Süzün. İshal için 3-4 saatte bir yarım bardak için. 
 EKSTRELER: Doz aralığı günlük 360-600 mg arasındadır, %25 oranında antosiyanidin 

standardize edilmiş olur. 
 YABAN MERSİNİ ŞURUBU: Yarım bardak taze ya da dondurulmuş 

yabanmersini/çayüzümü karışımını, 1 çay kaşığı limon suyu, 2 yemek kaşığı koyu bal 
ve 1 tutam öğütülmüş karanfille karıştırın (eğer taze yabanmersini/çayüzümü 
kullanıyorsanız 2 kaşık su ekleyin). Orta ateşte meyveler koyulaşana kadar kaynatın. 
Buzdolabında 10 gün kadar tutun. 2 yemek kaşığı karışımı maden suyuna katarak için. 
2 yemek kaşığı karışımı meyveli yoğurda katın. Salata sosu için 2 yemek kaşığı karışımı 
yarım bardak zeytinyağıyla ve bir diş sarımsakla karıştırın.  

 

 

 

 

 

http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/yaban-mersini
http://www.hurriyet.com.tr/lezizz/yemek-tarifleri/
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 Akut ishaller, özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli bir 

mortalite nedeni olmaya devam etmektedir. Tedavide temel 

amaç dehidratasyon gelişmesini önlemek ve tedavi etmek, ishal 

süresini kısaltmak, mortalite ve morbiditeyi azaltmaktır. 

İshal tedavisinde kullanılabilecek ideal tek bir ilaç yoktur ve tedavi 

genellikle semptomatiktir. Probiyotikler uygun dozda 

kullanıldıklarında konakçı sağlığında yararlı etkiler sağlayan 

mikrobiyal hücre preparatları veya mikrobiyal hücre 

komponentleri olarak tanımlanırlar. Etkilerini patojenik 

bakterilerin mukoza epiteline bağlanmalarını ve çoğalmalarını 

engelleyerek, bağırsak bariyer fonksiyonlarını iyileştirerek, immun 

sistemi düzenleyerek gösterirler. Akut ishallerin önlenmesi ve 

tedavisinde probiyotiklerle ilgili çok sayıda klinik çalışma 

yapılmıştır. Ancak bu çalışmalarda kullanılan probiyotiklerin cinsi, 

dozu, uygulama süresi, uygulama yolu çoğunlukla farklılık 

göstermektedir. Çalışmalarda çoğunlukla kullanılan probiyotik 

suşları Lactobacillus türleri, Bifidobacterium türleri ve 

Saccharomyces boulardii'dir. Ancak son yıllarda bu çalışmaların 

bir arada değerlendirilmesi ile yapılan meta-analizlerle kanıt 

düzeyi yüksek verilere ulaşılmıştır. Özellikle viral gastroenteritlere 

bağlı ishallerin tedavisinde, probiyotiklerin suşdan bağımsız 

olarak ortalama ishal süresini bir gün, ishalin 4 gün ve üzerinde 

devam etme riskini ve ishalin 2. günündeki defekasyon sayısını 

anlamlı oranda azalttığı saptanmıştır. Bakteriyel gastroenteritlere 

bağlı ishallerde etkili olduğunu gösteren veriler çok azdır. 

 Nazokomiyal ishalin önlenmesinde özellikle Lactobacillus GG ile 

yapılan çalışmalarda etkili ve güvenilir olduğu gösterilmiştir. 

Antibiyotik ilişkili ishallerin önlenmesinde antibiyotikle birlikte 

başlangıçtan itibaren yüksek dozda probiyotik kullanımının ishal 

gelişme olasılığını belirgin olarak azalttığı gösterilmiştir. Çocukluk 

çağı ishallerinin önlenmesi ve tedavisinde kullanılan 

probiyotiklerin çoğunluğunun etkinliği suşa ve doza bağlı olarak 

değişmektedir. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci. 2012;8(3):27-33

 



    Gastronteritler başta 

beş yaş altı çocuklar 

olmak üzere her yaş 

grubunu etkileyebilen, 

yüksek ölüm oranlarının 

yanı sıra sosyoekonomik 

kayıplara da neden olan 

önemli bir sağlık 

problemidir (Anderson, 

2010; Işıldak Pamuk, 

2010). Akut, dizanterik ya 

da kronik olarak 

sınıflandırılabilirler. 

Önemli salgınlara sebep 

olan akut gastroenteritler 

tüm dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de yüksek 

morbidite ve mortaliteye 

sahiptirler. Viral, paraziter 

veya bakteriyel etkenlerle 

ortaya çıkabilen akut 

gastroenteritlerin en 

yaygın etiyolojik etkeni 

viral ajanlardır. Akut 

gastroenterite sebep olan 

viral ajanlar rotavirüs, 

norovirüs, adenovirüs, 

bocavirüs, sapovirüs ve 

astrovirüs olarak 

sıralanabilir. Dünya 

üzerinde prevelansı en 

yüksek olan viral 

gastroenterit rotavirüs 

gastroenteritidir 

(Erdoğan, 2011). 

Uzm. Ecz. Gamze Türkoğlu 

ANKARA 

 

Probiyotik potansiyeli taşıyan 

mikroorganizmalar; 

• İnsan orijinli 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  

 


