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 Yaşamak ne kadar kıymetli! Ne çok korkumuz varmış, hepsi kış hastalıkları ile 

saklandığı yerden çıkıverdi. Hatta; Hindistan’ın homeopatik ilaç kullanımını önermesi 

nedeniyle topa tutulduğunu okuduğumuzda, yüzümüzde muzur bir gülümseme oluştu. 

Çünkü hepimiz semptomları takip edip acaba neye karşılık geliyor, eşsiz olan ne diye 

düşünüyorduk. Bu düşüncelerin ışığında sizler için Şubat ayı sayımızda;  

 

 Konu ile ilgili Homeopatik 3 ilacı ele aldık ve karşılaştırmalı bilgileri derledik, 

 Elm’i inceleyerek Bach çiçekleri ile ruhsal bir yolculuğa çıktık, 

 İnfluenza  üzerine klinik çalışmaları yapılan bitkileri araştırdık,  

 Probiyotikler ile sağlığımıza nasıl katlı sağlayabileceğimizi inceledik, 

 Aromaterapi ile influenzaya nasıl destek olacağımızı araştırdık, 

 Schussler tuzlarının influenza destek tedavisindeki yerini inceledik, 

 

 

Şairin dediği gibi çabamız; 

Yaşamak birer birer ve hep beraber, 

İpekli bir kumaş dokur gibi, 

Hep bir ağızdan sevinçli sevinçli bir destan okur gibi..  

 

Mart 2020’de konumuz; yara bakımı, 

Görüşmek üzere…  
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AROMATERAPİ- Antiviral hava temizleyici 

100 ML Gülsuyuna 50 damla paçuli 25 damla lavanta 

25 damla limon  veya portakal ekleyip karışımı havaya, 

saçınıza püskürterek  havada asılı olan virüslerden 

korunabilirsiniz... 

Ecz. Sinem US-Bursa 

 

 

 

İNFLUENZA (GRİP) 

NEDİR? 

Yaygın olarak “grip” olarak 

adlandırılan influenza, solunum 

yollarını enfekte eden virüslerden 

kaynaklanır. Soğuk algınlığı gibi diğer 

solunum yolu enfeksiyonlarının çoğu, İnfluenza A ve B virüsleri çok 

bulaşıcıdır. İnfluenza virüsleri, grip olan kişilerin konuşması, hapşırması veya öksürmesi sırasında 

havaya saçılan damlacıkların solunması ile, virüsle kirlenmiş yüzeylere temas sonucunda ve eller 

aracılığı ile kişiden kişiye bulaşır. Grip olan kişilerle aynı ortamda bulunmak (bir metre çapındaki 

alan) temas olarak kabul edilmektedir. Aromaterapi ile tedaviyi   virüslerin  direnç geliştirme 

ihtimallerinin ve yan etkilerinin daha az olması nedeniyle daha fazla tercih etmeliyiz. 

ANTİVİRAL (gribal) UÇUCU YAĞLAR: NANE,.KEKİK, PAÇULİ, BENZOE, KAYEPUT, 

KAKULE, GÜNLÜK, LADİN, ZUFA OTU, OKALİPTUS, TARÇIN, ADAÇAYI, LİMON, 

SEDİR, DEFNEİBİBERİYE, RAVİNTSARA, ÇAYAĞACI, ITIR, LAVANTA, NEROLİ, 

MELİSA, NİOLİ, KARANFİL, GÜL, BERGAMUT, PALMAROSA 

GRİP VE SOĞUK ALGINLIĞI İÇİN  

 1-2 DAMLA PAÇULİ  

 1-2 DAMLA NANE 

 1-2 DAMLA LİMON  

10 ML SABİT YAĞA EKLEYİP BURUN KENARLARINA SÜRÜNÜZ. 

100 ML Gülsuyuna: 50 damla paçuli- 25 damla lavanta-  

25 damla limon  veya portakal ekleyip karışımı havaya saçınıza püskürterek   

havada asılı olan virüslerden korunabilirsiniz... 

PAÇULİ: POGOSTEMON CABLIN ,PATCHOULİ 

SESKİTERPEN & SESKİTERPONOL 

ENERJİ ALANI: AKTİF ÇALIŞAN ZİHNİ DENGELER 

  SİNİRSEL BASKIYI HAFİFLETİR 

  İNSANIN KENDİ ÖZBENLİĞİ İLE BAĞLANTISINI GÜÇLENDİRİR. 

PAÇULİ  immun destek için eşsiz bir yağdır. PALMAROSA İle birlikte çok iyi çalışır. H2n2  

influenza VİRÜSÜ üzerinde PAÇULİ  ile  yapılan çalışmalar çok etkili sonuçlar 

göstermiştir(WU.et al.MOLECULES .2011). 
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Dr Bach’ın açıklaması: İyi bir iş ortaya 

koyan,yaşamlarının çağrısını takip eden ve 

önemli,çoğunlukla da insanlığın hayrına bir şeyler 

yapmayı umut eden kişiler.bu kişiler ele aldıkları işin 

çok zor olduğu ve bir insanın gücünü aştığı duygusuna 

kapıldıklarında depresyon yaşayabilirler. 

Ecz. Şenay Şentürk, İstanbul 

 

 

ELM,Ulmus procera,Karaağaç 

*Çok büyük sorumluluk ve 

güçlülük duygusu vardır.  

*Geçici olarak görev ve 

sorumluluklarına karşı kendini

 yetersiz hisseder. 

 

Grip, ınfluenza gibi rahatsızlıkları ,tüm 

sorumlulukları kendi üstünde toplayarak, baskı ve 

sorumluluklarının altında ezilenler ve dolayısıyla yetersiz ve tükenmiş hissedenler için, hayata bir 

mola olarak ele alarak bach çiçeklerinden Elm remedisinin bu kişilere çok uygun düştüğünü 

düşünüyorum. 

Elm kişiliği genellikle kendisini olumlu biçimde gösterir - "sorumluluk al, hepsini hallet" tutum ve 

davranışında. Bu insanlar genellikle ortalamanın üzerinde zeka ve yetenek ve sorumluluğa sahiptir ve 

diğerleri liderlik ve rehberlik için onlara bağımlıdır. 

Ne yazık ki, Elm kişilikleri genellikle diğerlerinin ihtiyaçları için kendi ihtiyaçlarını bir kenara 

koyarlar ve bu da neredeyse bozulma durumuna yol açabilir. Her birimizin önce kendimize bakma 

sorumluluğunun olduğunu ve fiziksel veya duygusal sınırlarımızı aşmamaya dikkat etmemiz 

gerektiğini unutmuşlardır. 

Elm ile tedaviye ihtiyaç duyanlar aniden başa çıkamayacaklarını hissederler. Sadece birkaç gün önce 

kolay olan bir görev şimdi çok zor ve kapasitesinin üstünde gibi gelir.  

Çoğu zaman, bu olumsuz durum geçici bir fiziksel zayıflıkla çakışan artan profesyonel veya kişisel 

baskının sonucudur. "Arıza" bedenin kişiye "mola vermesini" söylemeye çalıştığıdır. 

Kişinin benlik saygısı, sorumluluklarını yerine getirmekte çok köklü olduğu için, ego devam 

edemediğinde büyük bir darbe alır. 

 

 

Bach Çiçek Özleri enerjileri yeniden dengelemeye yardımcı olur, ancak bir kez dengede 

olduğunda, Elm kişiliğine sahip olanlar, onu başlangıçta negatif Elm durumuna sokan aynı faaliyetleri 

tekrarlamamaya dikkat etmelidir. İlk önce kendilerini hem kendilerine hem de başkalarına karşı 

sorumlulukları olan bir birey olarak görmeyi hatırlamalıdırlar. Ayrıca tatil zamanı ve bir tedavi zaman 

zaman planlamalıdırlar. 
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Yıllık verilere bakıldığında hekimlerin en sık antibiyotik 

kullandıkları enfeksiyonların başında üst solunum yolu 

enfeksiyonları gelmektedir. Çoğunun hafif seyirli ve kendi 

kendine iyileşme özelliği olmasına karşın, gerek 

semptomatik tedavi için reçetelenen ilaçlar, gerekse 

uygunsuz antibiyotik kullanımı dolayısıyla ÜSYE oldukça 

yüksek bir tedavi maliyetine sahiptir.                                

Ecz. Gamze Türkoğlu- ANKARA 

 

 

 

 

Üst solunum yolu 

enfeksiyonları 

(ÜSYE) hekimlerin en 

sık gördüğü enfeksiyonlardır. 

Özellikle çocuk yaş grubu hastaların 

hekime başvuru nedenlerinin önde gelen sebebidir. Bu hastalığın ayaktan 

tedavisinde analjezikler, antipiretikler, nazal ve sistemik dekonjestanlar, antihistaminikler, antitusif 

ve/veya ekspektoranlar ve antibiyotikler sıkça reçete edilir. Bacillus cereus, Streptococcus 

thermophilus, Sacrcharomyces boulardii, Eschericia coli Nissle 1917 suşu çocuklarda kullanılan 

probiyotik bakterilerdir.  

Probiyotiklerin etki mekanizmaları:  

1) Patojen ve zararlı bakterilerin sayılarını azaltmak, antimikrobiyal bileşikler üretmeleri,  besin 

elementleri ve kolonizasyon bölgeleri için rekabet etmeleri. 

2) Mikrobiyal metobolizmayı (enzimatik aktiviteyi) değiştirmek. Sindirim sistemini teşvik eden 

enzimlerin üretimi (örneğin; laktaz). Amonyak, amin veya toksik enzimlerin üretiminin azalıp, 

bağırsak duvarının fonksiyonlarını iyileştirmesi.  

3) Bağışıklık sistemini iyileştirmek;antikor düzeyinin ve makrofaj aktivitesinin artması.  

 

PROBİYOTİKLER ve ÜSYE ARASINDAKİ İLİŞKİ: Probiyotiklerin immün stimulan etkileri ile 

lokal mukoza savunma sistemlerini güçlendirdiği iddia edilmektedir. Yapılan bir çalışmada 

rekombinan L. plantarum’un farelerde mukozal antikor yanıtını ve hücresel immün yanıtı indüklediği, 

Lactobacillus casei shirota’nın splenik doğal öldürücü hücre aktivitesini uyararak immün modülatör 

rol oynadığı bulunmuştur. Weizman ve arkadaşları, 2 farklı probiyotik (Lactobacillus ve Bifidobacteri) 

ajanın küçük çocuklardaki enfeksiyonlar üzerine olan etkilerini göstermişlerdir. Laktobacilli türü 

probiyotiklerin enfeksiyonlara karşı vücudu nonspesifik immün mekanizmalarla veya 

hücresel/humoral immün mekanizmalar yoluyla immün stimüle ettiği ve koruduğu düşünülmektedir. 

Bu immünostimülan etkinin tekrarlayan enfeksiyonlarda da çocukları koruduğu gösterilmiştir. 

Lactobacillus reuteri, gastrointestinal sistemde yer alan bir Lactobacillus türü olup yıllarca güvenle 

besinlerle vücuda alınmış bir probiyotiktir. L. reuteri’nin immünomodülatör etkisi hayvan 
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deneylerinde gösterilmiş olup insan ileum biyopsilerinden de elde edilmiştir. Bu mikroorganizma 

immünomodülatör aktiviteyi arttırabileceği gibi T helper hücrelerini de aktive eder. Soğuk algınlığının 

çocuklarda ve bebeklerdeki en önemli etken viral enfeksiyonlardır. Fakat küçük bebeklerde soğuk 

algınlığı ciddi ve komplikasyonlu seyredebilmektedir. Taipale ve arkadaşları 2010 yılında yaptıkları 

bir çalışmada çocuklarda günlük probiyotik alınmasıyla daha az sayıda üst solunum yolu enfeksiyonu 

oluştuğunu göstermişlerdir. Finlandiya’da yapılan bir çalışma bir aydan büyük 109 bebek üzerinde 

yapılmıştır. Bir probiyotik olan Bifidobacterium animalis, bebekler 8 aylık olana dek günde iki kez 

verilmiş, plasebo grubuna göre probiyotik alan bebeklerin anlamlı olarak daha az sayıda üst solunum 

yolu enfeksiyonu geçirdikleri bulunmuştur Bu çalışmada probiyotik alan bebeklerin %65’i üst 

solunum yolu enfeksiyonu geçirirken, plasebo grubunun %94’ü bu enfeksiyonu geçirmiştir. Bu 

çalışma sonucunda 1 yaş altındaki bebeklere bu yararlı probiyotiklerin emzikle verilebileceği kanısına 

varmışlardır. Leyer ve arkadaşları 2009 yılında yaptıkları çalışmada; 3 ile 5 yaş arasındaki toplam 329 

çocuğa 6 hafta boyunca günlük probiyotik vermişlerdir. Sonuçta üst solunum yolu enfeksiyonu sonucu 

gelişen ateş, burun akıntısı, öksürük ve antibiyotik kullanımını azalttığını göstermişlerdir. Hojsak ve 

arkadaşlarının 2009 yılında Hırvatistan’da yaptıkları çalışmada, 281 çocuğa 3 ay boyunca 

Lactobacillus GG adlı probiyotik vermişler ve Lactobacillus GG verilen çocuklarda plasebo grubuna 

göre üst solunum yolu enfeksiyonu geçirme sıklığı belirgin şekilde azaldığını tespit etmişlerdir. Baron 

ve arkadaşları 2009’da yaptıkları çalışmada, probiyotik olan Bacillus coagulans’ın viral üst solunum 

yolu enfeksiyonlarını T-hücre yanıtı arttırması yoluyla azalttığını göstermişlerdir. Berman ve 

arkadaşlarının yaptıkları çalışmada 8 hafta boyunca yetişkin sağlıklı bireylere probiyotik verilmesiyle 

tükürüklerinde IgA düzeylerini ve NK (Natural Killer) hücrelerinde belirgin bir artış tespit etmişlerdir. 

Lenoir ve arkadaşları yaptıkları çalışmada probiyotiklerin, çocuklarda soğuk algınlığı semptomlarını 

hafiflettiği, immun sistemi kuvvetlendirdiği göstermişlerdir. Çocukların kreşe devamlılığı açısından bu 

önemli etkilerini ebeveynlerin iş gücü kaybını da önlediği gösterilmiştir. Winkler ve arkadaşları 477 

sağlıklı yetişkine probiyotik vermişler ve etkilerini kış ve ilkbahar ayında gözlemlemişler. Bunun 

sonucunda üst solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığı ve şiddetini diğer plasebo ve multivitamin 

verilen gruba göre anlamlı derecede azaldığını göstermişlerdir. Hatakka ve arkadaşları Finlandiya’da 

571 çocukta yaptıkları çalışmada, 1-6 yaş arasındaki çocuklara probiyotik olan Lactobacillus GG 

içeren süt verilmiş ve 7 ay boyunca izlemişlerdir. Yedi ay sonunda Lactobacillus GG içeren süt içen 

çocuklarda diğer plasebo gruba göre anlamlı düzeyde üst solunum yolu enfeksiyonlarını daha az 

oranda saptadılar. Rautava ve arkadaşları 2008 yılında yaptıkları çalışmada, hayatın ilk bir yılında 

probiyotik verilmesiyle çocuklarda tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonu sıklığını ve otitis media 

sıklığını azalttığını göstermişlerdir. Kukkonen ve arkadaşlarının 2008 yılında yaptıkları çalışmada, 

gebe kadınlara doğumdan 6 hafta önceden probiyotik vermeye başlamışlar ve doğum olduktan sonrada 

toplam 925 yeni doğana 6 ay boyunca probiyotik vermeye devam etmişler. Bu bebekler 2 yıl boyunca 

takip edilerek kontrollere çağrılmıştır ve görülmüş ki bu 2 yıl boyunca probiyotik alan grubun almayan 

gruba göre anlamlı bir şekilde solunum yolu enfeksiyonu geçirme sıklığı az olarak belirlenmiştir. 

Vouloumanou ve arkadaşlarının 2008 yılında yayımladıkları 14 kontrollü çalışmayı kapsayan bir 

metaanaliz çalışmasında 10 ayrı çalışmada probiyotiklerin ÜSYE’larının rekürrenslerini önlemediği 

ancak semptom ve şiddetini azalttığı ve enfeksiyonun süresini kısalttığı gösterilmiştir. Yukarıdaki 

çalışmalara bakıldığında üst solunum yolu enfeksiyonlarında hastalıktan korunmada, hastalığın 

sıklığının, şiddetinin ve süresinin azaltılmasında probiyotiklerin yararlı olabileceği söylenebilir. 

Çocukluk çağı enfeksiyonlarında çocuklara uygun dozda probiyotik verilmesiyle gereksiz ilaç, okula 

devamsızlık süresi ve sağlık hizmeti kullanımı azaltılabilir. Sonuç olarak probiyotiklerin solunum yolu 

enfeksiyonlarından korunmada ve semptomatik tedavide hekimler için iyi birer alternatif gibi 

görünmekle birlikte, bu konu hakkında yapılacak ileri ve çok merkezli çalışmalara ihtiyaç vardır. 

www.tjfmpc.com ▪ VOL. 6, NO.2 ▪ July 2012 



 

BÜTAD  Şubat 2020                                www.butad.org                                                           Sayfa 7 / 11 
 

İnfluenza (grip) çok eski zamanlardan beri bilinen ve 

sık görülen bir hastalıktır. İlk kez MÖ 412'de Hipokrat 

tarafından tanımlanmıştır ve influenzaya benzer ilk 

pandemi 1580'de yaşanmıştır. O zamandan bu yana 

31 ayrı olası influenza pandemisi bildirilmiştir. 

Bunlardan üçü 20. yüzyılda olmuştur.           

Uzm.Ecz.Berna Barut Bayram-İzmir 

 

 

  

Homeopatik Bakış; 

Influenzada en sık  

kullanılan 3 remediyi 

inceledik  ve  diğer önemli 

remedileri tabloda gösterdik.  

(Arsenik remedisi özellikle: Corona virüs  Kovid 

-19' da etkili ) 

ARSENICUM ALBUM 

Kateşik durumların ve akut hastalıkların ardından gelen, uzayıp giden nekahat dönemleri gerektiren 

kronik durumların ilacıdır. Kişi tedavisi olmayan ölümcül bir hastalığa yakalandığını düşünür. 

Ajitasyon ve iç sıkıntısı, bir yataktan diğerine taşınmak ister ama bunu tek başına yapamayacak kadar 

güçsüzdür. Ağrılar yakıcıdır ve vücudun bütün bölümlerinde bu şekilde gözlenir (sulp-phos). 

Soğuktan korkar, sıcağı sever. Odasının sıcak olmasını ama pencerenin açık olmasını ister, temiz hava 

iyi gelir. Akut hastalıkta başa ait şikayetler soğukla iyi olur(ör. grip sırasındaki başağrısı) ve vücut 

soğuk olmasına rağmen başı sıcak hisseder(Bell,Arn). Susuzluk, az ve sık su içer (Bry: çok ve uzun 

aralıklarla su içer). Ajitasyon ve bitkinlik ile birlikte nefes darlığı, göğüste hırıltılar, yakıcı ağrılar. 

Kuru, yorucu, ıslık çalar gibi, uzanmış durumda daha kötü, gece yarısından sonra kötüye giden 

öksürük. Solunum yollarında kasılma hissi, göğüste üşüme hissi, zonklayıcı ve sabit  ağrı. Ateş: 

aralıklı, nöbetleri tamamlanmamıştır, belirgin değildir; titreme düzensiz; sıcaklık yoğundur. 

BRYONIA ALBA 

Şiddetli, batıcı, parçalayıcı, hızlı ve genellikle sürekli ağrılar; en küçük hareketle bile kötüye gider. 

Gözlerin üstünde başağrısı, alında , başı çatlayacakmış gibi ağrı. Ağızda, yutakta, dilde, kızarmış 

dudaklarda büyük susuzluk, dudaklarda küçük kabuklar oluşur. Yutarken kasılma ve iğne batmaları ile 

boğazda büyük kuruluk, akut ağrılar ile faranjit, kızarık ve kuru boğaz, büyük miktarda soğuk su 

isteği, su uzun aralıklarla içilir(Kent). Sık sık uzun bir nefes alma arzusu, akciğerlerini genişletme 

ihitycındadır(Cactus,Ign,Nat-s). Göğüste akut, zonklayıcı, batıcı ağrılar; bu ağrılar en küçük hareketle 

bile kötüye gider. Kaslarda ağrı ve sertlik. Kızarık, şişkin, sıcak, zonklayıcı eklemler. Kırıklık, 

ateşlenen yüz ve susuzluk ile üşüme ve titreme hissi. Yorgunluk hissi ile tüm vücutta hassasiyet. 

GELSEMIUM SEMPERVIRENS 

parmaklarda üşüme hissi, bazen bacakların dizlere kadar olan kısmı buz gibi iken baş sıcak, yüz 

konjestiyonlu, aynı zmanda gözler şişkin, göz bebekleri büyümüştür; hasta srlemlemiş hisseder, 

hezeyan geçiriyormuş gibi konuşur. Sırt boyunca kuyruk kemiğinden art kafaya kadar uzanan çok 

büyük üşüme hisi, sanki sırtında buz gezdiriyormuş gibi ürperme hissi; ağrılar sırtta, aşağıdan 

yukarıya doğru omurga boyunca uzanır. Cilt çok sıcak ve ateş çok yüksektir. Özellikle yavaş ilerleyen 

akut hastalıklarda kullanılır. Hasta yavaş, tembel, uyuşuktur; hareket etmekten korkar. Susuzluk 

yoktur. 

 



 

BÜTAD  Şubat 2020                                www.butad.org                                                           Sayfa 8 / 11 
 

 

Acon Soğuğa maruz kaldıktan sonra aniden yüksek ateş, aşırı sıcaklık burun deliklerinin 

 yanmasıyla başlıyor. 

Apis Küçük dilin çanta gibi şişmesiyle faranjit, boğaz ağrısı kulaklara uzanıyor. 

Ars Büyük huzursuzluk, anksiyete, üşüme ve sık sık yudum yudum su içme ihtiyacı ile olan  

akut  hastalıklar. 

Bapt Çürük ağrısıyla grip, hiçbir pozisyonda rahat edemez. Gripten mastoid. 

Bell Soğuk el ve ayaklar ama yüz sıcak, akut iltahaplı tonsillit, otit, sinüs ağrısı, baş ağrısı. 

Bry Hareketten kötü olan yoğun ağrıyla, şiddetli bsş ağrısı, paslı dil ve büyük susama. 

Eup-p Aşırı şiddetli ağrı, sanki kemikleri kırılmış gibi, üşürken soğuk içecek ister, yüksek ateş,  

kısıtlı terleme. 

Fer –p Yüksek ateş, baş ağrısı, ışığa duyarlılık, tonsillit. 

Gels Büyük bitkinlik ve yorgunlukla susuzluk.  

Nux-vom Üşüyor ve soğuktan, soğuk kuru rüzgardan kötü olur. Ateş esnasında battaniyenin  

altında üşür. 

Osscıl Ağrı, ateş, titreme, yorgunluk. 

Rhus-t Hastayı sürekli etrafta kımıldamaya zorlayan ağrılı grip. Sabah 10 gibi gelen ani ateş. 

Phos Tekrarlayan enfeksiyon, her üşütme göğüse iner. Ses kısıklığı, ses tamamen kaybolur. 

Homeopatik Materia Medica J.A.LATHOUD,Homeopatik  Remediler Kullanım Kılavuzu Dr. Roger Morrıson 



 

BÜTAD  Şubat 2020                                www.butad.org                                                           Sayfa 9 / 11 
 

Bitkiler insanlık tarihi boyunca tıbbi tedavide kullanılmışlardır. 

Günümüzde bitkisel tedaviye olan ilgi tüm dünyada artmıştır. 

Bitkiler aynı zamanda sentetik ilaçlar için yol gösterici bir kaynak 

olmuştur. Hastalıklarının başlıca sebepleri olan virüsler, canlının 

bağışıklık sistemini zayıflatarak bir seri hastalıkları tetiklemekte ve 

önemli bazı hastalıklara sebep olmaktadır. Viral enfeksiyonlara 

karşı halen etkili ilaçlar geliştirilemediği için bu hastalıklar önemli 

bir sağlık sorunu olarak yer almaktadır. Günümüzde geliştirilen 

antiviral ilaçların etkileri sınırlıdır.   Ecz. Nurdan Köylü- Ankara 

  

  Fitoterapik Bakış; 

Doğada mevcut 

bulunan bitki 

bileşenlerinin 

yapısal 

çeşitliliği ve 

sayısal çokluğu 

göz önüne 

alındığında bitki 

dünyası yeni antiviral 

tedaviler için umut verici bir 

kaynaktır. Bu çalışmada HIV, HSV, HCV, HBV, VZV, 

RSV, MV, Dengue virüs, Coronavirüs, Coxsackievirus, Influenza virüsü, Adenovirus, Enterovirus ve 

Rotavirus’lara karşı aktivite gösteren Phyllantus spp, Glycyrrhiza glabra, Andrographis 

paniculata, Aloe vera, Salvia officinalis, Clinacanthus nutans, Melissa officinalis ve diğer antiviral 

etkili bitki türleri yer almaktadır. Sambucus nigra bitkisi ile influenza virüslerine 2 klinik çalışma, 

HSV-1 ve HIV virüslerine karşı birer in vitro çalışma değerlendirilmiştir. 

 

Ülkemizde tedavi kültüründe çok fazla kullanılışı olmayan droglardan biri olan mürver çiçeği, AB 

ülkelerinde özellikle influenza enfeksiyonlarının başlangıcında, tıbbi çayların, draje ve damlaların 

bileşiminde yer almakta ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Randomize, plasebo kontrollü ve çift-körlü 

yapılan iki klinik çalışma; bitkinin meyvesinden elde edilen ekstresinin, influenza tip A ve tip B 

virüslerini etkili bir şekilde inhibe ettiğini göstermiştir.Sambucus nigra’nın meyvelerinden hazırlanan 

şurubu ilaç olarak Avrupa’da kullanılmaktadır. Şurup hem bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye 

sahip hem de antiviral etkilidir. Melissa officinalis standardize edilmiş yapraklarının ekstresinin uçuk 

tedavisinde haricen kullanımına ESCOP tarafından onay verilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre; 

günümüzde tehlikeli ve yaygın olarak bilinen Hepatit B, Hepatit C, AIDS ve influenza hastalıklarının 

tedavisinde Phyllanthus türleri ve Glycyrrhiza glabra türünün antiviral olarak en etkili bitkiler 

olduğu gözlenmiştir. 
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Ülkemizde doğal olarak yetişen, günlük rahatsızlıklarda da sık kullanılan Melissa officinalis ve 

Allium sativum türleri ise en fazla virüs çeşidine karşı antiviral etki gösteren bitkiler olarak önem 

kazanmıştır. Çalışmada yer alan antiviral bitkilerden fonksiyonel gıda olarak kullanılanlar aşağıdadır: 

Glycyrrhiza glabra’dan elde edilen meyan şerbeti, Salvia officinalis (adaçayı) bitkisi kullanılarak 

yapılan tıbbi çay, Melissa officinalis’ten melisa çayı, Allium sativum (sarımsak) bitkisinin 

soğancıkları, Rosa canina (kuşburnu) bitkisinden kuşburnu çayı, Nigella sativa (çörek otu) 

bitkisinin tohumları incelenen çalışmalar bitkilerde çok sayıda antiviral etkili bileşiklerin bulunduğunu 

göstermektedir. Antiviral aktiviteye sahip bu yapılar farklı sınıflardan olan kumarinler, flavonoidler, 

tanenler, alkaloidler, lignanlar, terpenler, antrakinonlar, polisakkaritler, proteinler ve peptitlerdir. Bu 

bitkilerde birçok etkin bileşikler izole edilmiş ve tanımlanmıştır. Tıbbi bitkilerin 30 Deneysel Tıp 

Araştırma Enstitüsü dergisidir daha ileri araştırmalarla çalışılarak, patojenik virüsler tarafından 

oluşturulan tehditlerin ortadan kaldırılması için önem taşımaktadır (İrem GÜÇLÜ1, Vehbi YÜKSEL2* 2 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Fitoterapi Anabilim Dalı, İstanbul, 

Türkiye[1] . Başer HC. Tıbbi Bitkiler ve Sağlığımız, Fitomed, Sayı 2, 8-11 (2008)) 
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İnfluenza şikayetleri ani başlayıp yüksek ateşle seyreder. 

Burada ende en önemli olan şey vücudun bağışıklık sistemini 

güçlü hale getirmektir. İmmun sistemin güçlü olması 

hücresel fonksiyonların optimal işlemesi açısından mineral 

seviyelerinin yeterli olması gerekmektedir. Ateş, öksürük, 

vücut, kulak ve boğaz ağrısı gibi semptomların başlamasıyla 

birlikte hemen vücudun güçlendirilmesi 

gerekmektedir. Ecz. Fatma Bilgili Henden, Bursa 

 

 

 

 

Schüssler Tuzları ve 

İnfluenza 

Sebep olan etkenlerden en 

bilinenleri:  

 

 Picornavirüsler (Rinovirüs)(yaklaşık % 40) 

 Coronaviruslar 

 Adenoviruslar 

 Paramiksoviruslar 

Ana mineral olarak Nr. 3 Ferrum phosphoricum ilk akla gelmeli. Enfeksiyonların 1. Safhasında 

yanma, kaşınma, hapşırık ve pıskırığın başladığı durumlarda, hatta bir enfeksiyonun başlayacağının 

anlaşıldığında sık sık beş dakikada bir kullanılmaya başlanır, ilk iyileşme oluncaya da dek, sonradında 

kullanım sıklığı azaltılabilir. Nr. 3 Ferrum phosphoricum vücudun en ücra köşelerine kadar oksijen 

taşır ve enerji kazanımına destek olur. İnfluenzada düşük ateşte kullanılır. Yüksek ateş olduğu 

durumlarda Nr. 5 Kalium phosphoricum kullanılmalıdır. Nr. 5 aynı zamanda antiseptik etkilidir.  

 

 

 

 

 

 

Viruslarla daha iyi baş edebilmek için Nr. 4 ve Nr. 10 Natrium sulphuricum kullanılır. Nr. 4 

Kalium chloratum enfeksiyonların 2. aşamasında kullanılmaya başlanır, akıntılar oluşup beyaza 

dönmeye başlayınca. Toksinleri ve zararlı maddeleri bağlayıp atar Nr. 4 Kalium chloratum, aynı 

zamanda şişkinliklerin varlığında da kullanılır. Akıntılar şeffaf ise Nr. 8 Natrium chloratum 

kullanılır. Nr. 10 ise virusların bulunduğu ortamdan çoğalmaları için gerekli suyu çekerek çoğalmasını 

yavaşlatır. Toksinlerin atılmasına destek olarak vücudun rejenerasyonunu hızlandırmaya destek olur.  

Enfeksiyonların 3. Safhasında akıntılar sarıya ve sarımsı kahverengine dönmeye başlayınca Nr. 6 

Kalium sulphuricum kullanılır. 

Nr. 21 Zincum chloratum immune sistemi güçlendirir. İyi bir antiviral etkisi vardır.  

 

 


