BİTKİSEL ÜRÜNLER
DANIŞMA ve ARAŞTIRMA POLİKLİNİĞİ
Punica granatum (Nar)


Günlük ortalama 250 ml nar suyunun uzun
süreli kullanımda hipertansiyon üzerine
olumlu etkilerinin olduğu klinik çalışmalarla
gösterilmiştir.



Aynı zamanda güçlü bir antioksidandır.

! Hipotansif

bireyler kullanmamalıdır.

Antihipertansif ilaçlar ile etkileşim görülebilir.



Vitis vinifera
(Üzüm)

Yaprak ve meyve (özellikle
tohum) ekstreleri kronik venöz yetmezliklerde (varis,
hemoroid gibi) kullanılmaktadır.
Meyve (tohum) ekstresi bağışıklığı korumak amacıyla
önerilmektedir.

İlk adım olarak kurulacak olan bu
poliklinikte diğer kliniklerden hekimler tarafından yönlendirilen ve bitkisel ürün veya fitoterapötik kullandığı öğrenilen hastalar, tıbbi açıdan hekimlerce incelenerek,
uzman eczacılar ile birlikte değerlendirilecektir. Uygulamaların etkinliğine ilişkin var
olan bilgilerle, bilinçsiz uygulamaların neden olacağı istenmeyen sonuçların önüne
geçilmesi de planlanmaktadır.
Değerlendirilen her hasta için fitoterapi
uygulama bilgilerinin bir veri tabanında
birleştirilmesiyle, bu alanda yapılacak bilimsel araştırmalar için kaynak oluşturmak
ve nihai olarak, fitoterapi danışmanlık süreçlerinin geliştirilmesini sağlamak hedeflenmektedir.

FİTOTERAPİ NEDİR?
İnsanlar var olduğundan beri bitkilerden tedavi
amacıyla yararlanılmaktadır. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulaması olarak kabul edilen Fitoterapi, günümüzde modern tıp uygulamalarını
destekleyici bir rol oynamaktadır.
Fitoterapi hastalıklardan korunmak veya tedaviyi
desteklemek amacıyla tıbbi etkisi bilimsel olarak
kanıtlanmış bitkiler, onların etkin maddelerini taşıyan kısımları veya bunlardan hazırlanarak standardize edilmiş farmasötik formlar ve bitkisel tıbbi
ürünler (fitoterapötikler) kullanılarak uygulanmaktadır.

Ancak bitkisel preparatların bilinçsizce
ve kontrolsüz kullanılması, yan etkilere
veya olumsuz ilaç etkileşimlerine yol
açmaktadır. Tıbbi bitkiler doğru kullanıldıkları takdirde tedavi edici olabilir.
Fitoterapi mutlaka hekim ve eczacı
kontrolünde uygulanması gereken bir
tedavi yöntemidir.

Crataegus monogyana (Alıç)

Nigella sativa
(Çörek otu)
Nigellae sativae oleum
(Çörek otu tohum yağı)


Otoimmün ve allerjik hastalıklarda,



Vitiligo, saç dökülmesi, egzama, cilt lekeleri ve sivilcelerde tedavi edici amaçlarla
kullanılmıştır.
Antihipertansif etkiye sahip olduğuna dair
klinik veriler vardır.







Konjestif kalp yetmezliği sınıf 2,



Hafif kalp çarpıntısı ve ritimde artış,



Stres, anksiyete gibi durumlarda kalp
atım hızını ılımlı azaltarak rahatlatma
amacıyla kullanımı önerilir.

Kalp yetmezliği için
kullanılacaksa en
az 6 hafta kullanılması önerillir.

! Yapılan çalışmalarda klinik olarak ciddi
ilaç etkileşimi görülmemiştir fakat digoksin,
beta bloker, kalsiyum kanal blokerleri ile
dikkatli kullanılmalıdır.

Çörek otu yağı 2.5 ml günde 2 defa ya
da 40-80 mg/kg/gün dozlarda kullanılabilir



Gebelikte kullanımı önerilmemektedir



Klinik olarak ciddi ilaç etkileşimi görülmemiştir

Panax ginseng


Panax ginsengin klinik
ve fizyolojik aktiviteleri,



Strese dayanıklılığı artırdığı, kardiyovasküler
aktiviteleri düzenlediği,



Öğrenme sürecini geliştirdiği hafızayı güçlendirdiği, nöroendokrin
sistem aktivitelerini düzenlediği,



Karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasını düzenleyici ve dolayısıyla yaşam kalitesini yükselten adaptojen bir bitki olduğu
yapılan çalışmalarla gösterilmiştir

Ginseng'in hipoglisemik etkilere sahip
olduğu gösterildiğinden, kandaki glikozu
düşürmek için bir antidiyabetik ajan veya
insülin alınırken dikkatli olunmalıdır.
Trombosit agregasyonunu geri dönüşümsüz inhibe etmesi nedeniyle cerrahi operasyondan 7 gün önce bırakılmalıdır.
3 aydan uzun süreyle kullanılmamalıdır.

Bireyin kalp damar hastalığı varsa
18 yaş altında eğer yoksa 12 yaş
altında kullanımı önerilmemektedir.

18 yaşın altındaki çocuklarda, hamilelerde
ve emziren annelerde güvenlilikle ilgili yeterli veri bulunmadığından kullanılmamalıdır.

