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Fitofarmasi Uzmanlık Alanı

Çocuk Nefrolojisinde
Geleneksel ve Tamamlayıcı 

Yaklaşımlar 



• Fitoterapi
• Aromaterapi
• Nefrotoksik

bitkler
• Beslenme



DOZ HESAPLAMASI

https://ndnr.com/pediatrics/naturopathic-dosing-guidelines-for-the-pediatric-population/
https://www.bioceuticals.com.au/page/pages/help/childrens-dosage-guidelines
https://www.koop-phyto.org/

o Clark formülasyonunda 150 lbs=70 kg olarak 
kabul edip çocuk dozunu bitki/bitkisel ürün 

içinde hesaplayabiliriz.

o Young formülasyonunda ise bu hesaplamadan 
yola çıkarak bir şema oluşturursak;
0-1 yaş için yetişkin dozun 1/8’i
1-2 yaş için yetişkin dozun 1/4’ü

2-5 yaş için yetişkin dozunun 1/3’ü
5-12 yaş için yetişkin dozunun 1/2‘si

12 yaş ve üzeri için yetişkin dozu kabul edilmektedir.

o Kooperation Phytotherapiae (2002)’ye 
göre;

1-2 yaş için erişkin dozunun 1/4‘ü
3-7 yaş için erişkin dozunun 1/3 ‘ü

8-12 yaş için erişkin dozunun 1/2 ’si
13-16 yaş için erişkin dozunun 3/4’ü

17 yaş için erişkin dozu kabul 
edilmektedir.

https://ndnr.com/pediatrics/naturopathic-dosing-guidelines-for-the-pediatric-population/
https://www.bioceuticals.com.au/page/pages/help/childrens-dosage-guidelines
https://www.koop-phyto.org/


• Diüretik etkiye yönelik yaklaşım

• Enfeksiyona yönelik yaklaşım

• Böbrek taşına yönelik yaklaşım



FİTOTERAPÖTİK 
YAKLAŞIMLAR



Diüretik amaçlı kullanılan bitkiler
• Taraxacum officinale (Dandelion)

• Apium graveolens (Celery)
• Asparagus officinalis (Asparagus)
• Petroselinum crispum (Parsley)
• Equisetum arvense (Horsetail)

• Sambucus nigra (Elder)
• Matricaria chamomilla (Chamomille)

• Tilia platyphyllos (Lime)
• Urtica dioica (Nettle)
• Erica sp. (Heather)

• Helichrysum arenarium (Sandy Everlasting)

• Diüretik amaçlı olarak kullanılan bitkiler; disüri ve 
oligoüri ile beraber devam eden üriner sistem 
enfeksiyonları ve üriner taş endikasyonlarında

kullanılmaktadır. 

• Renal yetmezlik, diyabet, kalp yetmezliği olan 
bireylerde diüretik etki elde etmek amacıyla kullanılan 

bitkiler kontrendikedir. 

Kerry Bone and Simon Mills (Auth.)-Principles and Practice of Phytotherapy. Modern Herbal Medicine-Churchill 
Livingstone (2013)



• Latince adı: Taraxacum officinale
• İngilizce adı: Dandelion

• Türkçe adı: Karahindiba

• Kullanılan kısımları: Taraxaci radix cum 
herba (kök ve gövde)

• Etken maddeleri: İçerisinde yüksek 
miktarda potasyum bunun yanı sıra 
demir, magnezyum, çinko, kalsiyum, 
bakır, selenyum, kolin içermektedir. 

Vitamin A, C, D ve B kompleks içerir. Lif, 
linoleik asit, şeker ve müsilaj da 

taşımaktadır. Terpenler, fenolik bileşikler 
bitkinin tüm kısımlarında bulunurken, 

köklerinde seskiterapen laktonlar , 
triterpenler, fitosteroller, fenolik asitler 

ve inülin bulunmaktadır.
• İçerisinde yer alan yüksek potasyum 
miktarından kaynaklı olarak diüretik etki 

göstermektedir. Seskiterpen lakton
yapısındaki bileşiklere bağlı olarak 

antiinflamatuar etki göstermektedir. 

• İn vivo ortamda yapılan 
çalışmalarda CYP1A2 ve 

CYP2E enzimlerinin 
aktivitesini azaltmıştır. 
CYP2D, CYP3A enzim 

sistemleri üzerinde etki 
görülmemiştir. Faz-2 

detoksifikasyon enzimi 
olan UDP—

glukuroniltransferaz
düzeylerini arttırmıştır. 

• Yaprakları: 4-10 gram 
günlük 3 defa. 

(İnfüzyon)
• Kökleri: 2-8 gram 

günlük 3 defa 
(dekoksiyon)

Herbs and natural supplements. Volume 2. 2015.



• Bu bitki güvenli olarak tüketilmektedir. 
Ancak yapraklarından kaynaklı olarak 

kontakt alerji gelişebilmektedir. 

• Compositae (Asteraceae) yani 
Papatyagiller familyasına ait olan bitkilere 
karşı gelişmiş bir alerji durumu varsa bu 

bitkiye de alerji gelişme riski artmaktadır. 

• Yüksek miktarda mineral içerdiği için
kinolon grubu antibiyotikler ile beraber 
kullanımında şelat oluşumu artmaktadır. 

Buna bağlı olarak absorbiyon ve 
biyoyararlanımın azalma riski ortaya 

çıkmaktadır. Bu etkileşim açısından çalışma 
ratlar üzerinde yapılmış olup, klinik açıdan 
dikkat edilmesi gereken bir durum olarak 

fikir vermektedir.

Herbs and natural supplements. Volume 2. 2015.



Temmuz organik çiftliğİ/Bitki çayları 
Taraxacum officinale

Taraxaci radix cum herba



• Latince adı: Urtica dioica

• İngilizce adı: Nettle

• Türkçe adı: Isırgan otu

• Kullanılan kısımları: Urticae folium (yaprakları)

• Etken maddeleri: Flavonoidler(kemferol,kersetin, 
sklopoletin), kafeik asit kafeik malik asit, lektinler, 
lignanlar, steroller, aminler, beta-karoten, tannin, 
magnezyum, kalsiyum, potasyum, vitamin A, C, B 

taşımaktadır. 

• Yan etki: Gastrointestinal sistemde rahatsızlıklar, 
alerjik cilt reaksiyonları gelişmiştir. Vaka 

raporlarında çayının tüketilmesi sonucunda erkek 
bir hastada jinekomasti, kadın bir hastada 

galaktagogetki görülmüştür.

• Etkileşimler: Diüretikler ve hipotansifajanlar ile 
beraber kullanımı sonucunda additifi etki 

görülmektedir. Diyabet ve yüksek/düşük tansiyon 
hastalarında uzun dönem kullanımında etkileşim 

görülmektedir. SSS depresan etki gösteren 
ajanların etkisini yüksek doz kullanımlarda 

arttırmaktadır.

• Dikkat edilmesi gereken durumlar: Kardiyak 
veya renal ödemi olan hastalara, 12 yaş altı 

olan çocuklara önerilmemektedir.

• Doz: Çay olarak günlük 4-6 gram olacak 
şekilde günde 3-6 defa kullanımı tavsiye 
edilmektedir. Günlük toplam tüketilecek 
miktar 8-12 gram aralığını geçmemelidir.

• İçerisinde yer alan flavonoidler, kafeik asit, 
kafeik malik asit etken maddelerine bağlı 

olarak antiinflamatuar etki göstermektedir. 

• Diüretik etkisi yapılan hem in vitro/in vivo
hemde klinik çalışmalarda görülmüştür. Bu 

etkisinden dolayı yalnızca idrar yolları 
enfeksiyonlarında etkili olan bitki çayı 

karışımlarında yer almaktadır.

Phytopharmacy: An Evidence-Based Guide to Herbal Medicine Products.
Herbs and Natural Supplements. Volume 2. 2015





Enfeksiyona yönelik 
yaklaŞIm

• Böbrek ile ilgili enfeksiyonlarda 
Cranberry bitkisi tercih edilmekle 

beraber hem immün sistemi 
desteklediği için hem de geleneksel 

kullanımı olduğu için Ekinezya bitkisinin 
kökleri tercih edilmektedir.

• Vaccinium macrocarpon ve Vaccinium
myrtillus bitkilerinin meyveleri in vitro
ortamda başta E. Coli bakterisi olmak 

üzere birçok bakterini yüzeye 
tutunmasını engellemektedir.

• Cranberry bitkisi klinik 
bakımdan Arctostaphylos uva-
ursi (Bearberry) ile benzer etki 
göstermektedir. İçerisinde yer 

alan hidrokinon yapısındaki 
arbutin glikozitine bağlı olarak 

bakterilerin yüzeye tutunmasını 
engelleyerek antiseptik etki 

göstermektedir. 
• İnterstisyel mesane 

enfeksiyonlarında mesane 
duvarında inflamatuar geçiş 

olmasına rağmen görünür bir 
enfeksiyon tespit 

edilememektedir. Bu kişilerde 
bitkisel tedavilerden 

yararlanılmak istenirse yalnızca 
üriner antiseptikler değil, 
beraberinde diüretik etkili 
bitkiler ile de desteklenme 
sağlanması gerekmektedir. 

Kerry Bone and Simon Mills (Auth.)-Principles and Practice of Phytotherapy. Modern Herbal Medicine-
Churchill Livingstone (2013)



ÜRİNER ANTİSEPTİKLER
• Arctostaphylos uva-ursi (Bearberry)
• Vaccinium macrocarpon (Cranberry)
Genel olarak üriner antiseptik amaçlı 

kullanılan bitkilerin etki mekanizmalarına 
bakıldığında mesane duvarına bakteri 

tutunmasını engelleyici özellik 
göstermektedir. 

• Kullanım yerleri: Üriner enfeksiyon, üriner
taş, interstisyel sistit.

Kerry Bone and Simon Mills (Auth.)-Principles and Practice of Phytotherapy. Modern Herbal Medicine-Churchill Livingstone
(2013)



Latince adı:Vaccinium macrocarpon

İngilizce adı: CRANBERRY

Kullanılan kısımları: Meyveleri

Etken maddeleri: Antosiyaninler (siyanidin, peonidin), 
flavonoller(kemferol, quercetin), kateşin, epikateşinler, 

benzoik asit, fenolik asit, proantosiyanidinler

• Ürik asit ve okzalik asit atılımını arttırmaktadır. İdrarın 
pH değerini azaltarak idrarın asidifikasyonunu

arttırarak etki göstermektedir.

• Antiviral ve antifungal etkiliği antibaktertiyal etkiye 
göre zayıftır.

• Cranberry formülasyonları içerisinde C vitamini 
(asiditeyi arttırdığı için) ve D-mannoz (bakterilerin 

mesaneye tutunmasını azalttığı için) olanların etkinliği 
yüksektir. 

• Cranberry bitkisi ile ilgili var olan risk ise yüksek 
miktarlarda tüketildiğinde okzalat formundaki taş 

oluşumunu arttırmasıdır.

• Yan etki: Gastrointestinal rahatsızlık, diyare.
Herbs and natural supplements. 2015. Volume 2
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/



Yetişkin dozu:

• 120–400 mL günlük veya 400–
500 mg kapsül günde 1-3 

defa.

• 250-1500 mg günlük 6 ay 
süresince. (Kurutulmuş toz 

ekstre)

• 120-1600 mg 12 hafta süresince 
(Cranberry ekstresi)

• 120-750 ml 90 gün süresince 
(Cranberry suyu)

Çocuk dozu:

• 15 mL/kg ya da 300 ml günlük.

Herbs and natural supplements. 2015. Volume 2
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/

• Etkileşim: yapılan hayvan çalışmalarında ilk olarak 
CYP3A4, CYP2C9, CYP1A2 üzerine etki göstermediği 

tespit edilmiştir. Daha sonra yapılan insan 
çalışmalarında ise CYP3A sitokrom enzim sistemleri 

üzerine etki gösterdiği tespit edilmiştir. 

• Cranberry içerisinde yer alan triterpen yapıdaki 
bileşiklerden kaynaklı olarak CYP3A enzim sistemi ile 

metabolize olmaktadır. Beraberinde CYP3A enzimlerini 
kullanan ilaçlar alındığında ilaçların metabolizması 

inhibe olmaktadır. 

• Cranberry suyu ile beraber B12 vitamini kullanımında 
vitamin B12 absorbsiyonu artmaktadır. Bu bağlamda 
proton pompası inhibitörü kullanan bireylerde yararlı 

bir etkileşim sağlayabilmektedir. 

• Nifedipin

• Atorvastatin

• CYP2C19 düzeyinde etkileşim ise in vitro düzeyde 
görülmüştür.

• Cranberry bitkisinin in vitro çalışmalarda ve bazı hayvan 
çalışmalarında CYP2C9 ve CYP3A4 izoenzimlerini

etkilediği tahmin edilmiştir. Fakat klinik çalışmalarda
insanda önemli etkilerin olduğuna dair kanıtlar 

bulunamamıştır.



• Bir vaka raporunda varfarin
kullanan hastanın 6 hafta boyunca 

her gün 2 fincan Cranberry suyu 
içtikten sonra hayatını kaybettiği

kaydedilmiştir. 

• Başka bir vaka raporunda varfarin
alan bir erkek hastada Cranberry
suyu günlük 710 ml başlandıktan

kısa süre sonra yüksek INR 
parametresi ve belirgin kanama 

vakasının meydana geldiği
kaydedilmiştir.

Ge B, Zhang Z, Zou Z. Updates on the Clinical Evidenced Herb-Warfarin Interactions. 
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2014: 1-18. 

• Bir kontrol çalışmasında, 20 sağlıklı gönüllüye
5*5mg coumadin tablet olarak 15 gün

varfarin verildikten sonra günde 3 kez 2 
kapsül Cranberry verilmiştir. INR 

parametreleri %28 oranında artmıştır. 
Cranberry suyu platelet agregasyonu ile hem 

R-varfarinin hem de S-varfarinin
farmakokinetiklerine etkisi olmamıştır.

• Cranberry suyunun salisilat bileşeni
hipoprotrombinemiye sebep olabileceği
kaydedilmiştir. Bu raporların temelinde 

varfarin alan hastaların meyve suyu içmekten
kaçınmasının tavsiye edildiği kaydedilmiştir. 

• Bazı çalışmalarda cranberry suyunun 
kullanılması varfarin alan hastalarda INR 
düzeyini arttırırken bazı hastalarda klinik 

açıdan anlamlı hiçbir sonuç ortaya 
çıkmamıştır. Klinik açıdan anlamlı olmayan 

çalışmalarda ise antikoagülan aktivite, 
CYP2C9, CYP1A2 ve CYP3A4 enzim aktiviteleri 

değişmemiştir. 



• Latince adı: Hibiscus sabdariffa

• İngilizce adı: Roselle

• Türkçe adı: Hibiskus

• Kullanılan kısımları: Çiçeklerinin 
kaliks kısımları

• Etken maddeleri: Hidroksisitrik asit, 
malik asit, tartarik asit, hibiskus

asit/hibissik asit  ((+)-allo-
hidroksisitrik asidin lakton formu)), 

vitamin C, lif, kalsiyum, demir, 
antosiyanidinler(delpidin ve 

siyanidin türevleri), Delfinidiol-3-
sambucosid yani hibissin, 

flavonoitler, ellajik asit, kateşin, 
klorojenik asit, müsilaj, pektin ve

polisakkaritler taşımaktadır. 

Hibiscus sabdariffa L. – A phytochemical and pharmacological review. 2014. Food Chemistry.



• Hibiscus sabdariffa bitkisinden elde edilen ekstre 
ile streptozosin ile indüklenmiş olan diyabetik 

nefropatisi olan tip 1 diyabet ratlara 100 
mg(kg(gün ve 200 mg/kg/gün olarak 

uygulanmıştır. 

• Ekstre uygulanmasının sonrasında böbrek 
yükünün azaldığı, böbrek proksimalindeki
kıvrımlı tübüllerdeki hidropik değişimlerde 

iyileşme görülmüştür. Bu etkiler dışında serum 
trigliserit, LDL, total kolesterol düzeylerinde 

azalma, glutatyon ve katalaz aktivitesinde artma, 
lipit peroksidasyonunda azalma görülmektedir. 

• Böbrekler üzerinde görülen pozitif etki 
antioksidan aktivite ve Akt/Bad/14-3-3c 

sinyalizasyonunu düzenleyerek anti-apoptotik
etki göstermesini şeklinde yorumlanmıştır.

• Albino ratlarda oral olarak 1g/kg şeklinde 
kurutulmuş bitki kısımlarının dekoksiyon metodu 

ile tüketilmesi ürikozürik etki göstermiştir.

• Ratlarda günlük olarak 3.5 mg kullanımı ile 
böbreklerde okzalat birikiminin azaldığı, idrarla 

atılımının arttığı ve böbreklerdeki kalsiyum 
kristal depolarının azaldığı görülmüştür. 

• Faz-2 çalışmasında 36 sağlıklı erkek 
hastaya böbrek taşından korumak ve 

tedavi etmek amacıyla Hibiskus ekstresi 
verilmiştir. 16 kg/gün ya da 24 kg/gün 

şeklinde dozlaması planlanmıştır. 
İnceleme yapıldığında idrarda kreatinin, 

ürik asit, sitrat, tartarat, kalsiyum, 
sodyum, potasyum azalmıştır. Fosfat 

düzeyleri ise hiç etkilenmemiştir. Aynı 
şekilde idrarla atılan okzalat

konsantrasyonunda değişim olmamıştır. 
Yüksek doz kullanım ile daha yüksek 

konsantrasyonda atılım olduğu 
görülmüştür. Ancak okzalat taşlarının 

atılımına doz etki etmemiştir. 

• Diğer bir çalışmada 18 böbrek taşı 
olan/olmayan katılımcıya 15 gün süre ile 

3 gram günlük antilitiyatik etki ya da 
diüretik etki görülmemiştir. Çalışma 

süresince idrardaki sodyum düzeyleri 
değişmemiştir.

• Sulu ekstresinin yada infüzyon halinde 
tüketilmesine yönelik olarak hiçbir 

advers etki görülmemiştir.

Hibiscus sabdariffa L. – A phytochemical and pharmacological review. 2014. Food Chemistry.



• Yapılan hayvan çalışmalarında sulu 
ekstresinin CYP450 aktivitesi üzerinde 

etki göstermediği, kan kimyasal 
parametrelerinde ve hematolojisinde 

önemli etki göstermediği 
kaydedilmiştir. 

• Hidroklortiyazid (10 mg/kg) kullanan 
yetişkin albino fareler, ratlar ve 

tavşanlarda beraberinde metanolik
hibiskus çiiçeklerinin ekstresi (20-40 
mg/kg) kullanımında idrar hacminin 

önemli ölçüde arttığı, idrar pH
değerinin, sodyum, bikarbonat, klor 

iyonlarını azaldığı görülmüştür. Diüretik
etkili ilacın 24 saatlik periyotta dağılım 

hacmi, AUC alanı, plazma 
konsantrasyonu artmıştır. 

• Bir farmakokinetik çalışmada Sudanlı 
sağlıklı erkek katılımcılar 600 mg 

klorokin ve taze hazırlanmış Hibiskus
içeceğini kullanmışlardır. Çalışma 

sonucunda klorokin plazma 
konsantrasyonu, AUC değeri önemli 

ölçüde azalmıştır.

• Yapılan bir çalışmada doz ve uygulama 
hakkında çok bilgi olmayan 6 kişilik 

sağlıklı erkeklerde oluşan bir gruba sulu 
ekstre şeklinde hazırlanmış içerisinde 
30 gram hibiskus kısımları olan içecek 

ve asetominofen uygulanmıştır. 
Farmakokinetik açıdan hiçbir değişiklik 

olmamıştır ancak  %11 oranında 
asetominofen klerensi artmıştır. Bu 

çalışma hakkında az bilgi olmasından 
kaynaklı olarak bu uygulamanın bir 

etkileşim olarak kaydedilmesi 
gerekmektedir. 

Hibiscus sabdariffa L. – A phytochemical and pharmacological review. 2014. Food Chemistry.



• Latince adı: Arctostaphylos-uva ursi

• İngilizce adı: Bearberry

• Türkçe adı: Ayı üzümü

• Kullanılan kısımları: Uvae ursi folium

• Etken maddeleri: Ana etken maddesi 
arbutin(hidrokinon tip glikozitler), polifenolik yapıda 

bileşenler(kateşin, antosiyanidin..), fenolik asitler, 
flavonoitler(quersitrin), triterpenler(ursolik asit, 

uvaol)

• Yan etkiler: Bulantı, kusma ve mide ağrısı gibi yan 
etkiler olabilmektedir. Yüksek dozda alımında nefes 

daralmasıi kulak çınlaması ve alerjik reaksiyon 
görülmektedir. Yüksek dozda kullanımda nadiren de 

olsa konvülziyon, deliryum ve kardiyovasküler kollaps
görülebilmektedir. Serum enzim düzeylerini 

etkilemediği bilinmesine rağmen yapılan birkaç 
prospektif çalışmada gelişen karaciğer hasarına 

neden olarak enzim düzeylerinde advers etki 
oluşturduğu kaydedilmiştir.

• Doz: Günde 3-4 defa 150 ml su içerisinde sıcak yada 
soğuk su içerisnde 1-4 gram şeklinde hazırlanarak 

kullanımı bulunmaktadır. Önerilen dozlarda 
kullanımının güvenli ve tolere edilebilir olduğu 

kaydedilmiştir. 

LiverTox: Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury.

Herbs adn natural supplements. Volume 2. 2015



• Hidrokinon yapısındaki arbutin etken 
maddesi bağırsaklarda parçalandıktan sonra 
serbest hidrokinon ya da konjuge hidrokinon
yapısına geçerek böbrekler ile idrardan atılır. 

• İdrar yolları enfeksiyonlarında sık kullanılan 
gruplardan biri olan NSAID ile beraber 

kullanımında oldukça dikkatli bir şekilde 
takip edilmelidir. Çünkü; ayı üzümü bitkisinin 

yaprakları sitokrom-P450-enzim sistemi 
üzerinde inhibe edici etkiye sahiptir. Bu 
bağlamda gastrointestinal kanama ya da 
akut böbrek hasarı gelişebilme ihtimali 

artmaktadır. Bu durum sadece NSAID grubu 
için geçerli değil, birçok ilaç grubu için 

geçerlidir.

Antibiotic Sparing Agents for Uncomplicated Cystitis: Uva-Ursi and Ibuprofen not Ready for Primetime
Phytopharmacy: An Evidence-Based Guide to Herbal Medicine Products

• Dikkat edilmesi gereken durumlar: Böbrek taşı 
olan kişilerin ve 18 yaş altı olan bireylerin 

kullanımı tavsiye edilmemiştir. 1 haftadan uzun 
süre kullanımı tavsiye edilmemektedir. İçerisinde 
yer alan kinon grubu bileşikler böbrek epitelinde

harabiyet oluşturmaktadır. 

• Mekanizma açısından bakıldığında hidrokinon
türevi olan bileşiklerin antiinflamatuar ve 
antimikrobiyal etkilerine bağlı olarak etki 
göstermektedir. Üriner mukoz membran

üzerinde astrejan etki göstererek daha asidik 
idrar oluşmasını sağlamaktadır. 

• Proflaktik olarak yapraklarından elde edilen 
hidroalkolik ekstresi Taraxacum officinale

(karahindiba) ile beraber çift körlü, randomize, 
prospektif bir çalışmada kullanılmıştır. Günde 
3*3 şeklinde kullanılan preparat işe akut sistit 
durumundaki semptomları azaltmıştır. Aynı 
zamanda tekrarlama sıklığını da azaltmıştır.



• Latince adı: Persea americana

• İngilizce adı: Avocado

• Türkçe adı: Avokado

• Kullanılan kısımları: Meyveleri, yaprakları

• Etken maddeleri: Karotenoidler, yağ 
asitleri, mineraller, fenolik ve polifenolik

yapıda bileşikler(flavonoidler, resveratrol), 
proteinler, vitaminler, fitosteroller, benzer 
yapıda olan fitostanoller, lutein, tokoferol.

• Yaprakları; antidiyabetik, analjezik, 
antiinflamatuar, hipotansif, antikonvülsan, 

antioksidan, hipolipidemik, 
kardiyoprotektif etki göstermektedir. 

• Halk arasında soğuk su içerisinde 
kaynatılarak çayı hazırlanmaktadır. Üriner
sistem enfeksiyonlarına, safra ve böbrek 

taşlarına karış kullanımı halk tıbbında 
bulunmaktadır.

Effects of Avocado (Persea americana) on Metabolic Syndrome: A Comprehensive Systematic Review. 2017. Phytotherapy
Research. 
Evaluation of avocado (Persea americana Mill.) leaves in terms of public health



• Yapılan in vivo bir çalışmada Persea
americana yani Avokado yaprakları ve 
Viburnum opulus meyveleri le elde 

edilen etanolik ekstrenin nefrolitiyazis
olan 42 rat üzerinde etkisi incelenmiştir. 

Bu iki bitki uzun yıllardır Türkiye’de 
nefrolitiyatik etkiden kaynaklı olarak 

kullanılmaktadır. Ratlar etanolik
ekstreyi 28 gün süresince oral olarak 

tüketmişlerdir. 

• 42 rat 6 gruba ayrılmıştır. Her bitki 
yüksek doz olarark 1 ml ekstre ve düşük 

doz olarak 0.5 ml ekstre şeklinde 
haftada 5 gün olacak şekilde bir ay 

süresince kullanmışlardır. Tüm gruplar 
çalışma süresince %0.75 v/w olarak 
etilen glikolü su ile taş oluşumunu 

indüklemek için almaya devam 
etmişlerdir.

• Çalışma sonucunda düşük doz ve yüksek 
doz uygulamalar arasındaki 

incelemelerde yüksek doz kullanılan 
gruplarda düşük doz kullanılmasına göre 

daha az patolojik hasar 
görülmüştür.ancak tüm parametreler ile 
değerlendirildiğinde fark görülmemiştir.

• Hiçbir yan etki görülmeden böbrek taş 
oluşumunu azalttığı görülmüştür. Total 

patolojik skorda tübüler ve intersistisyel
hasarı önleyerek taş oluşumu 

azaltılmıştır. 

• İdrar volümü, idrardaki sitrat oranı 
artarken sistin ve okzalat seviyeleri 

azalmıştır. Böbrek dokusundaki kristal 
depositler azalmıştır. Bu etkiyi gösteren 
mekanizma oksidan hasarın ve kristal 

oluşumunu önlenmesi şeklinde 
açıklanmaktadır. 

ANTINEPHROLITHIATIC ACTIVITY OF PERSEA AMERICANA (AVOCADO) AND VIBURNUM OPULUS (GUELDER ROSE) AGAINST ETHYLENE 

GLYCOL-INDUCED NEPHROLITHIASIS IN RATS. 2016.



• Yapılan in vivo çalışmada Avokado 
yapraklarından elde edilen etanollü
ekstre etilen glikol ile nefrolitiyazis

durumu artırılmış 20 rata
uygulanmıştır. 4 gruba ayrılan 

ratlara 1. grupta %0.75 etilen glikol, 
2. grupta %2 amonyum klorid, 3. 

grupta 100 mg/kg avokado yaprağı 
ekstresi 4. grupta 300 mg/kg 

avokado yaprağı ekstresi 
uygulanmıştır. Bu uygulama 10 gün 

süre ile devam etmiştir.

• Sonuç olarak böbrekte kalsiyum 
okzalat kristallerinin oluşumu ve 

böbrekte kalsiyum oluşumu 
azalmıştır. 

Anti Lithiasis Activity of Avocado (Persea americana Mill) Leaves Extract in White Male. Rats. 2012. 



AROMATERAPÖTİK 
YAKLAŞIMLAR



• Aromaterapi, bitkilerin belli kısımlarından 
(kök, gövde, çiçek,yaprak..) uygun metotlar 

kullanılarak elde edilen uçucu yağların 
tedavide en çok inhalasyon olmak üzere 

topikal, oral şekillerde kullanıldığı bir tedavi 
yöntemidir. Tüm uçucu yağlar ortak olarak 
antiseptik, antimikrobiyal ve antioksidan 

etki göstermektedir. 

• Atılımı inhalasyon yöntemi ile uygulanmış 
ise akciğerler aracılığıyla, oral olarak 
uygulanmış ise böbrekler aracılığıyla 

gerçekleşmektedir.

• Oral kullanımlarda böbrekler aracılığı ile 
atılan uçucu bileşikler antimikrobiyal etki 

göstermektedir. İdrarda analiz yapıldığında 
uçucu bileşenlere metabolize form şeklinde 
sülfat yada glukuronat konjugatları şekilnde

rastlanmaktadır. Bundan dolayı idrar 
antibakteriyal etkiyi yansıtmamaktadır. 

**Melaleuca viridiflora
(Niaouli oil)

**Melaleuca alternifolia (Tea
Tree oil)

Origanum vulgare (Oregano)
Szygium aromaticum (Clove)

Cinnamomum zeylanicum
(Cinnamon)

Cympobogon citratus
(Lemongrass) 

Kerry Bone and Simon Mills (Auth.)-Principles and Practice of Phytotherapy. Modern 
Herbal Medicine-Churchill Livingstone (2013)



Melaleuca alternifolia (Tea
Tree oil)

Antibakteriyal etki 
göstererek mesane 

enfeksiyonlarına karşı etkili 
olmaktadır. Oral olarak 

kullanılmamalıdır. Banyo 
suyuna 10 damla eklenerek 

üretradan uygulama şeklinde 
kullanımı bulunmaktadır. 3-4 

gün içerisinde idrar yolları 
enfeksiyonlarına karşılık 

olumlu sonuçlar 
alınmaktadır. Aynı zamanda 
tekrarlayan enfeksiyonlarda 

sıklığı azaltmaktadır. 

Nature’s Weapon against Urinary Tract Infections. IJDDR. 2011



• Cinnamomum zeylanicum (Cinnamon): 
Tarçın uçucu yağı sudan ağır bir uçucu 
yağdır. Antiinflamatuar, antioksidan, 

antidiyabetik, antimikrobiyal etki 
göstermektedir. İdrar yapma sırasındaki 

inflamasyon kaynaklı ağrıyı azaltmaktadır. 
Aynı zamanda bakteri üremesini 

azaltmaktadır. E.coli ve  Staphylococcus
aureus bakterilerine karşı etki 

göstermektedir. Ancak bu uçucu yağ ciddi 
korozif özellik göstermektedir. Bundan 

dolayı uygulama sırasında mutlaka uygun 
sabit yağ içerisine eklenerek 

uygulanmalıdır. 

• Syzygium aromaticum (Clove): karanfil 
uçucu yağı sudan ağır bir yağdır. Güçlü 

antimikrobiyal etkiye sahiptir. 
Antimikrobiyal, antifungal, antiviral ve 

analjezik etki göstermektedir. 
Antibiyotik tedavisi ile beraber maya 
enfeksiyonlarını önlemek için ve idrar 

yolları enfeksiyonları tedavisinde 
kullanıma uygundur. Ancak bu uçucu 

yağ ciddi korozif özellik göstermektedir. 
Bundan dolayı uygulama sırasında 
mutlaka uygun sabit yağ içerisine 

eklenerek uygulanmalıdır. 

Nature’s Weapon against Urinary Tract Infections. IJDDR. 
2011



• Origanum vulgare (Oregano): 
Kekik bitkisinden elde edilen 

ekstre ve uçucu yağ 
antiinflamatuar etki ve enfeksiyon 

kaynaklı sitokin artışını 
azaltmaktadır. Uçucu yağı 

içerisinde yer alan karvakrol etken 
maddesi E.coli ve Salmonella

bakterilerine karşı etkilidir. E.coli
ve P.aeruginosa bakteri suşlarına

karşı inhibitör etki 
göstermektedir. Üriner sistem 

enfeksiyonlarında E.coli’ye
dirençli olan enfeksiyonlarda 

etkilidir. 

• Cymbopogan citratus (Lemongrass): 
Uçucu yağı E.coli bakterisine karşı etki 
göstermektedir. Yapılan bir çalışmada 

Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, 
Bacillus subtilis, Escherichia coli ve 
Klebsiella pneumoniae etkenlerine 

karşı etkili olduğu görülmüştür. 

Nature’s Weapon against Urinary Tract Infections. IJDDR. 2011



İçindekiler: Ayçiçek yağı, Büyük Meyveli Vaksiniyum
ekstresi, yenilebilir jelatin (sığır jelatini), deiyonize su, 
nem verici: gliserol, kıvam arttırıcı: lesitin, emülgatör: 
balmumu (beyaz), renklendirici: demir oksit (kırmızı), 

soya lesitin.

Tavsiye Edilen Günlük Alım Dozu:Akut Dönemde 12'şer 
Saat Arayla 2×1 Kapsül, Sonrasında Koruyucu Olarak 1×1 

Kapsül

Saklama Koşulları: 25ºC’ nin altındaki oda sıcaklığında ve 
kuru yerde saklayınız. 

**1 kapsül içerisinde 200 mg Cranberry meyvelerinin 
ekstresi bulunmaktadır.  % olarak bakıldığında %14.73 

olarak bulunmaktadır. Tab ilaç

www.tabilac.com



Bu ürün Cranberry bitksinin meyvelerinin içerisinde yer alan 
proantosiyanidin etken maddesine göre standardize edilmiştir. 

İki  kapsülde 36 mg PAC (proantosiyanidin) etken maddesi 
bulunacak şekilde dizayn edilmiştir ve miktarlar Fransız Sağlık 

Ürünleri Güvenliği Ajansı (AFSSAPS) tarafından onaylanan 
miktarlardır.

Cranberry suyunun günlük olarak üriner sistem 
enfeksiyonlarında 300 ml olarak kullanımdan yola çıkılmıştır. 
300 ml cranberry suyu yapılan çalışmalar sonucunda 36 mg 
proantiosiyanidin içeriğine denk gelmektedir. Bundan dolayı  

içerik 2 kapsül içerisinde toplam 36 mg proantosiyanidin
olarak hesaplanarak üretilmiştir. 36 mg proantosiyanidin 514 

mg Cranberry meyve ekstresinden elde edilmiştir.

Cranberry meyvelerinin taşıdığı proantosiyanidin etken 
maddeleri çifte bağ taşımaktadır. Bundan dolayı da E.coli

bakterisi sıklıkla olmak üzere birçok enfeksiyon ajanı için anti-
adezif etki göstermektedir.

Multi-laboratory validation of a standard method for quantifying proanthocyanidins in cranberry powders. J Sci Food Agric (2010).
www.orzax.com
https://www.dmac-asso.org/

11 yaş ve üzeri kişilerde günde 2 
kapsül tok karnına alınması 

tavisye edilmektedir.

http://www.orzax.com/
https://www.dmac-asso.org/


Kapsül formu (2 
kapsül için)

Şurup formu (10 ml 
için)

Cranberry meyve 
ekstresi

500 mg 7200 mg

Vitamin C 30 mg 30 mg

Fruktooligosakkaritler 155 mg 155 mg

**Buradaki ürün içerisinde yer alan fruktooligosakkaritler
minimum %90 oranında inülin içermektedir.



Hibiscus sabdariffa (100 mg) içerisinde yer alan

Vaccinium macrocarpon (250 mg)

Vitamin C (90 mg)

Ürün Pacran ve UTIrose adlı iki 
patentli ürünün kombinasyonu 

şeklinde hazırlanmıştır.

Kapsül İçeriği Kapsül miktarları

Cranberry ekstresi 267 mg

Cranberry içeriğindeki 
proantosiyanidin

36 mg

Funda bitkisi çiçekleri(Heather) 250 mg

Tarçın kabukları uçucu yağı 24 mg

Niaouli yaprak tomurcukları 
uçucu yağı

24 mg

Biberiye çiçekleri yağı 24 mg 

Satureja montana (Kekik türü) 24 mg



İçindekiler: D-mannoz (200 mg)
Vaccinium macrocarpon (250 mg)

11 yaş ve üzeri kullanım için uygundur.



İçerik: D-mannoz (300 
mg)

Vaccinium macrocarpon
(25 mg)

Salvia officinalis (30 mg)

İçerik: 
Vaccinium macrocarpon (500 mg)

Vaccinium macrocarpon ekstresi
Vitamin C 
D-mannoz

Ocean-Nutrition ürünü.
4-10 yaş arası için kullanımı uygun.



• Latince adı: Viburnum opulus

• İngilizce adı: Cramp Bark

• Türkçe adı: Gilaburi

• Kullanılan kısımları: Major olarak yüksek 
miktarda klorojenik asit etken maddesi içerir. Total 

fenolik madde içeriği olarak bakıldığında %54 
oranında klorojenik asit taşımaktadır. Bitkide ayrıca 
flavonoit yapısında kateşin, epikateşin, siyanidin-3-
glikozit, siyanidin-3-rutinozit ve polisakkaritler de 

bulunmaktadır. Antosiyaninler, proantosiyanidinler, 
taşımaktadır. 

• Antioksidan, antimikrobiyal, antiinflamatuar, lipit ve 
karbonhidrat metabolizması üzerine etki 

göstermektedir.

• Böbrek taşı tedavisinde ve idrar yolları enfeksiyonu 
tedavisinde kullanılmaktadır.

• Günde 3 defa 2 adet olacak şekilde maksimum 4 hafta 
kullanımı önerilmektedir.

Viburnum opulus L.—A Review of Phytochemistry and Biological Effects. Nutrients. 2020.
http://www.nhp.com.tr/



NEFROPATİ VE 
NEFROTİK 

SENDROMDA 
YAKLAŞIMLAR 



• Latince adı: Astragalus membranaceus

• İngilizce adı: Astragalus

• Kullanılan kısımları: Kökleri

• Etken maddeleri: Astragalositler(1-7), beta-
sitosteroller, polisakkaritler, saponinler, 

flavonoidler, kolin, betain, mikroelementler
içermektedir. 

• Kontrendikasyon: Akut enfeksiyon sırasında 
kullanımı kontrendikedir. 

• Etkileşim: 
• Teorik olarak immünstimülan ajanların 

aktivitesini azaltmaktadır. Kullanımda dikkatli 
olunmalıdır. 

• Asiklovir ile beraber kullanımında antiviral etki 
artmaktadır. 

• Pozitif inotropik aktivite gösterdiği için 
Astragalus ile beraber pozitif inotropik ajan 

kullanımlarında etkiyi artırabilmektedir.  
• İn vitro çalışmalarda CYP1A2 enzimini inhibe

edici etkisi bulunmaktadır. Ancak insan 
çalışmalarında bu etkileşim klinik olarak henüz 

görülmemiştir.

Herbs and natural supplements. 2015. Volume 2



• Astragalus, kronik böbrek hastalığında 
en sık reçete edilen Çin bitkilerinden 

biridir. Farmakolojik çalışmalar, bitkideki 
farklı bileşenlerin antioksidan, diüretik
ve antiinflamatuvar etkiler gibi kronik 
böbrek hastalığında değerli olabilecek 
etkilere sahip olduğunu doğrulamıştır. 

Rat modellerinde yapılan çalışmalar 
Astragalus köklerinin glomerüler

hiperperfüzyonu azalttığını ve böbrek 
fonksiyonlarını iyileştirdiğini 

göstermektedir.
• Cochrane sistematik incelemesi, 

yetişkinlerde nefrotik sendromda 
enfeksiyonları önlemek için farmasötik

tedavilerin ve Astragalus bitkisinin 
etkinliğini karşılaştırmıştır. Astragalus
bitkisi nefrotik sendromlu çocuklarda 
enfeksiyonun önlenmesinde olumlu 

etkileri olabileceği sonucuna varırken, 
tüm çalışmaların metodolojik kalitesi 

zayıf olarak değerlendirilmiştir.

Herbs and natural supplements. 2015. Volume 2



• Diyabetik nefropatide Astragalus
enjeksiyonunun klinik etkisini ölçen bir 

meta-analiz sonucunda 945 hasta ve 859 
kontrol deneğini içeren 25 klinik 
çalışmadan elde edilen sonuçlar 
değerlendirilmiştir. Astragalus

enjeksiyonunun, kontrol grupları ile 
karşılaştırıldığında serum üre nitrojenini, 

serum kreatinini, idrar proteinini ve 
idrarda mikroalbümini azaltarak daha fazla 

renal koruma ve sistemik iyileşme 
sağladığını ve diyabetik nefropatili

hastalarda kontrollere kıyasla serum 
albüminini artırdığını göstermiştir.

• Primer nefrotik sendromlu 524 Çinli 
hastayı içeren 14 randomize kontrollü 

çalışmalardan yapılan meta analizi, 
Astragalus ile 1-3 ay tedavinin prednizon
ve immünsüpresanların terapötik etkisini 

artırabileceğini göstermiştir. Bitkisel tedavi 
proteinüriyi düşürmüştür ve toplam 

kolesterol ve albümin düzeylerini 
yükseltmiştir.



• Yapılan bir çalışmada ABD'li bir doktor grubu, Astragalus
ile tedaviden sonra idiyopatik membran nefropatisinin

(IMN, muhtemelen köken otoimmün) remisyonuna
ilişkin iki ayrı vakayı yayınlamıştır. 

• Birinci vaka, IMN'ye sekonder nefrotik sendromu olan 
77 yaşındaki bir kadın hasta genellikle geleneksel 
tedavilere yanıt vermemekte olarak belirtilmiştir. 

Astragalus'a başladıktan sonra (Shen-Yan Siwei Pian
formülasyonunun bir parçası olarak 15 g / gün) 

proteinüride belirgin bir azalma olmuştur. Nefrotik
sendrom, formülasyonun geçici olarak kesilmesinden 

sonra nüksetti ve yeniden verilmesinden sonra tam bir 
remisyona girdi. Bitkisel tedaviyi bıraktıktan sonra bile 

remisyon devam etti. 
• İkinci vaka, IMN'ye bağlı nefrotik sendromlu 63 yaşında 

bir erkek hasta olarak kaydedilmiştir. Konvansiyonal
tedavilere (proteinüriyi çözmemiş olan) ek olarak 

Astragalus'u (15 g / gün 4: 1 ekstrakt ) almıştır. Yaklaşık 
12 ay kadar bir süre tamamlandıktan sonra nefrotik

sendromda tamamen gerileme yaşandığı kaydedilmiştir. 
Herbs and natural supplements. 2015. Volume 2



NEFROTOKSİK 
ETKİ GÖSTEREN

BİTKİLER 



• Aloe vera bitkisinin yapraklarının oral 
kullanımı sonucunda akut interstisyel

nefrit ve akut tübüler nekroz 
gelişmiştir. Laksatif etkisine bağlı 
olarak gelişen hacim kaybı akut 

böbrek yetmezliğinin gelişmesine 
zemin hazırlamıştır. Toksik etkili 

bileşen etken maddesi ALOESİN’dir. 
Diyaliz tedavisi ile hasta iyileşmiştir.

• Echinaceae purpurea bitkisinin 
immünstimülan etkisinden 
yararlanmak amacıyla oral 

kullanılması sonucu renal tübüler
asidoza bağlı hasar görülmüştür. Bu 
durum iki sebebe bağlanmıştır. İlk 

olarak otoimmün bir hastalığın 
alevlenmesi durumu gerçekleşmiştir. 
İkinci olarak ise prolizidin alkaloidleri

ya da arabinogalakton bileşiklerine 
bağlı kontaminasyon olmasına 
bağlanmıştır. Hasta iyileşmiştir.

• Crataegus orientalis olarak bilinen 
Anadolu alıç bitkisinin yaprakları oral 
olarak kardiyak tonik destek amaçlı 
kullanılmıştır. Hangi mekanizmaya 

dayandığı bilinmemekle beraber (ve 
hangi etken maddelere) akut 

intersitisyel nefrit gelişmesine neden 
olmuştur. Diyaliz ve steroid tedavisi ile 

hasta iyileşmiştir.

• Aesculum hippocastanum bitkisinin 
tohumlarından elde edilen ekstrenin 

oral olarak kronik venöz yetersizlik için 
kullanılmıştır. Eskulin etken 

maddesinin antikoagülan etkisine bağlı 
olarak renal anjiomyolipoma bağlı 

hemoraji gelişmiştir. Hasta sonrasında 
iyileşmiştir. 

Toxicology of Herbal Products. 2017. Chapter 13:  Nephrotoxicity of Herbal Products.



• Cassia angustifolia bitkisinin meyvelerinin 
(tohumlarının) laksatif amaçlı olarak oral 

olarak tüketilmesi sonucunda proksimal ve 
distal renal tübüler asidoz ve diyabetes

insipidus gelişmiştir. Deneysel modellere 
göre yorumlandığında antrokinon etken 

maddelerinin böbreklerde biriktiği 
görülmüştür. Bunun dışında olası bir 

kadminyum benzeri ağır metal olması 
proksimal tübüllerdeki toksik etkiye neden 
olmaktadır. Hasta yoğun bakım ünitesinde 

kaldıktan sonra iyileşmiştir.

• Hypericum perforatum bitkisinden elde 
edilen ekstreyi oral olarak nakil sonrası 

depresyonu, anksiyeteyi gidermek amaçlı 
kullanan bir hastanın akut graft reddi 

gelişmiştir. Mekanizma olarak CYP-450 
enzimlerini indüklediği için siklosporin

düzeylerini etkilemiştir.

• Vaccinium macrocarpon bitkisinin 
meyvelerinden elde edilen meyve 
suyu idrar yolları enfeksiyonunu 

önlemek ve tedavi etmek amacıyla 
kullanıldığında içerisindeki okzalat
maddesine bağlı olarak böbrek taşı 

oluşumuna neden olmuştur. 
Mekanizma açısından bakıldığında 

yüksek dozlarda tüketildiğinde meyve 
suyu ya da tablet formülasyonları
içerisinde bulunan okzalat etken 
maddesinin idrar atılımı artar ve 

kalsiyum okzalat taşı olan hastalar için 
risk oluşturmaktadır.

Toxicology of Herbal Products. 2017. Chapter 13:  Nephrotoxicity of Herbal Products.



BESLENME 
ÖNERİLERİ



Öğünlerden sonra 2 saat sonra 1-2 
bardak şeklinde su tüketilmelidir. 

Aynı zamanda yoğun protein 
içeren et ve türevlerinin 

tüketiminden sonra ise hem 
öğünden 2 saat sonra hemde 4 
saat sonra sindirilmiş olan et ve 
türevlerinden gelen ürik asidin 
vücuttan atılması için tüketilen 

miktarın 5 KATI su tüketilmelidir.

PEKİ ÖĞÜN SIRASINDA NE OLMALI??
ÖĞÜN sırasında SU tüketimi minimize olmalıdır.

Yarım bardak su tüketilmesi yarar sağlayabiliyorken daha
fazla tüketilmesi sindirimi bloke edecektir ve midenin sindirim

sırasındaki görevini yapmayı engelleyecektir.



• İdrar yolları enfeksiyonu tedavisi süresince ve korunma amacıyla, böbrek taşı 
enfeksiyonlarında taşın atılırken zarar verdiği dokunun iyileşmesini 

desteklemek amacıyla limonlu su, sirkeli su tüketimi tedaviyi desteklemekte, 
bedenin asitlikten alkaliliğe geçişine destek vermektedir. 

• Genel olarak kullanılan sirke ELMA SİRKESİ olmalıdır. Çünkü içerisinde olan 
malik asit sayesinde anti-adezif etki sayesinde yararı görülebilmektedir. ÜZÜM 

SİRKESİ kullanılması ise mideye zarar verebileceği için kullanılmamalıdır. 

• Sirkelerin bulunduğu şişeler CAM olmalıdır. Eğer plastik ya da türevleri olursa 
sirke içerisindeki asit her ne kadar zayıf asitte olsa (içerisinde bulunma süresi, 

saklama şartları ile ilgili olarak) plastik içindeki maddeler (bisfenol A vb.) 
çözünmektedir ve vücutta subkronik düzeyde toksisite oluşturabilmektedir.



UYUZ TEDAVİSİ
İÇİN 

GENEL 
YAKLAŞIMLAR



Melaleuca alternifolia (Tea tree oil)
• Tea tree oil hem Avustralya’da hemde

uluslararası olarak 90 yılı aşkın süredir 
kullanılmaktadır. Antimikrobiyal, 

antienflamatuar etki göstermektedir. MRSA 
suşları üzerinde yapılan in vitro bir çalışmada 

%2lik uygulaması ile bakterisid etki 
göstermiştir ve MRSA kolonizasyonunu

azaltmıştır. Bakteriyel, viral ve fungal birçok 
enfeksiyon üzerinde etkili olmaktadır. 

• Domuz uyuz akarı (S. scabiei var. suis) istilası, 
bir hafta arayla iki defa %1 TTO uygulaması 

kullanılarak, in vivo çalışmalardaki tedavi 
tamamlandıktan 4 hafta sonra vakaların 

%98,5'inde çözülmüştür

• İn vitro ortamda yapılan çalışmada ise S. 
Scabiei etkenine karşı standart tedavi olan 

150 dakika ivermektin uygulanmasına karşılık 
tea tree oil kullanımı daha iyi sonuç vermiştir.

• Yapılan bir çalışmada yaşları 5-16 arası 
olan 200 Aborjinli çocuk katılımcıya 

kontrol grubuna %5 permektin krem 
çalışma grubuna %5 TTO jel uygulanacak 
şekilde uyuz tedavisi amacıyla randomize

kontrollü çalışma yapılmıştır. Her iki gruba 
da 1. gün ve 8. gün olacak şekilde tedavi 
verilmiştir. Her iki uygulamanında 8-12 
saat vücutta kalması sağlanacak şekilde 

gece uygulanmıştır. 9., 16. ve 30. 
günlerde katılımcılar takip edilmiştir. 15. 

günde %5 permektin kullanan grupta 
iyileşme %95 iken, %5 TTO uygulanan 

grupta iyileşme oranı %80 olarak 
hedeflenmiştir. Ancak çalışmanın 

sonuçları etik ve etnik sebeplerden dolayı 
belirtilmemiştir.

Treatment of scabies using a tea tree oil based gel formulation in Australian Aboriginal children: protocol for a randomised
controlled trial.
Therapeutic Potential of Tea Tree Oil for Scabies.



• Oral olarak kullanımı diğer uçucu 
yağlarda olduğu gibi 

toksiktirkonfüzyon, yürümede 
bozukluk, disoryantasyon, ataksi, 
koma, sistemik kontakt dermatit 
görülmüştür. . Nötrofil lökositoz
oral olarak 2.5 ml ve daha az çay 

ağacı yağı tüketildiğinde 
görülmektedir.

• 10 ml ve daha azının genç 
çocuklarda tüketilmesia ataksi, 
nefeste ökaliptus benzeri koku, 
baygınlık, solunum kaybı, koma, 

disoryantasyona neden olmuştur.

• Dilüe olmamış olan uçucu yağ oral 
olarak kullanılmamalıdır. 

• Dilüe edilmesine rağmen uçucu 
yağın oral kullanımı 
önerilmemektedir.

• Topikal uygulama iyi tolere
edilmektedir ancak lokal irritasyon ve 
inflamasyon, alerjik kontakt egzema, 
alerjik kontakt dermatit görülmüştür.

• Puberta öncesi erkek bir çocuğun saç 
jeli ve şampuanında bulunan çay 

ağacı yağı ve lavanta yağı jinekomasti
gelişmesine neden olmuştur.

• Oral olarak 2.5 ml ve daha azı çay 
ağacı yağı tüketilmesi sonucu 
peteşiyal vücut kızarıklıkları 

görülmüştür. Semptomlar bir hafta 
sonra düzelmiştir.

• %5lik olarak hazırlanan çay ağacı yağı 
preparatları güvenli olarak 

değerlendirilirken çocuklar(özellikle 
genç erkek) bu listede değildir.

Yan etkileri



İn vitro ortamda yapılan bir çalışmada 
hem difüzör (hava yayıcı) ile verilerek 

hem de temas ile uygulanarak tea tree
yağı, ökaliptus yağı, karanfil yağı, 

sadece temas uygulaması ile palmarosa
yağı S. scabiei var. suis etkenine karşı 

etki göstermiştir.
Sadece Cade oil yani «Juniperus
oxycedrus(Katran Ardıcı)» etkili 

görülmemiştir.

In vitro activity of ten essential oils against Sarcoptes scabiei. 2016.




