Alternatif ve
Tamamlay›c› T›p
Tarih boyunca, Geleneksel Çin t›bb›, Hindistan’daki ayurveda, ve Arap yunani t›bb› gibi dünyan›n
birçok bölgesinde o kültürlere özgü çok çeﬂitli sa¤altma sistemleri ortaya ç›km›ﬂ. Bu sistemlerin
baz›lar›, binlerce y›ll›k geleneklere dayan›yor ve dünyan›n birçok bölgesinde günümüzde de
insanlar›n sa¤l›k gereksinimlerine yan›t olmay› sürdürüyor. Bunun yan› s›ra, günümüzde, özellikle
geliﬂmiﬂ ülkelerde, birço¤u eski geleneksel t›p sistemlerinden beslenen ve “tamamlay›c› ve
alternatif t›p” baﬂl›¤› alt›nda toplanan, akupunktur, çeﬂitli bitkisel ilaçlar, do¤al diyet yard›mc›lar›,
reiki, osteopati, refleksoloji, aromaterapi, homeopati, naturapati gibi çeﬂitli iyileﬂtirme
yöntemlerine karﬂ›, giderek artan bir ilgi var. Alternatif ve tamamlay›c› t›p yaklaﬂ›mlar›,
kimilerince sorgulanmadan kucaklan›yor; kimilerince de büyük bir kuﬂkuculukla karﬂ›lan›yor.
“Tamamlay›c›” ve “alternatif” terimleri, bir ülkenin kendi sa¤l›k geleneklerinin bir parças› olmayan ya da resmi
sa¤l›k sistemi içinde yer almayan çok
çeﬂitli sa¤l›k uygulamalar›n› tan›mlamak için kullan›l›yor. Bunlar tek baﬂ›na kullan›l›rsa “alternatif” olarak, al›ﬂ›lageldik yöntemlere ek olarak kullan›l›rsa da “tamamlay›c›” olarak adland›r›l›yor. Bu iki baﬂl›k alt›nda toplanan
iyileﬂtirme yöntemleri çok renkli. Geliﬂmiﬂ ülkelerdeki bilinen sa¤l›k hizB‹L‹M ve TEKN‹K 72 Eylül 2003

metlerinin yan›s›ra kullan›labilen ve
deyim yerindeyse “ortodoks” olmayan
hemen her ﬂey, tamamlay›c› terapi olarak kabul ediliyor: Bitkisel ilaçlar, akupunktur, aromaterapi ya da çeﬂitli masaj yöntemleri gibi. Bunlardan, güvenilir ve etkili oldu¤u görülenlerin, resmi
sa¤l›k hizmetlerine dahil edildi¤i de
oluyor. Alternatif terapilerse, ad› üstünde, geliﬂmiﬂ ülkelerdeki yerleﬂik biyomedikal sistemden farkl› felsefelere
sahip ve onun yerine baﬂvurulan sis-

temler: Geleneksel Çin t›bb› ya da Hint
Ayurveda t›p sistemi gibi.
Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün (WHO)
geleneksel t›p tan›m›, sa¤l›¤› korumak
için, hastal›klar› iyileﬂtirmek, tan›mlamak ve önlemek amac›yla baﬂvurulan,
bitki, hayvan ya da minerallerden yap›lma ilaçlara, ruhani terapilere, elle
uygulanan yöntemlere ve özel egzersizlere dayanan çok çeﬂitli sa¤l›k uygulamalar›n›, bilgi ve inanç sistemlerini
içeriyor. WHO verilerine göre, Afrika’da nüfusun % 80’i, sa¤l›k gereksinimlerini karﬂ›lamak için geleneksel
t›p yöntemlerine baﬂvuruyor. Çin’deyse, geleneksel t›p tüm sa¤l›k hizmetlerinin % 40’›n› oluﬂturuyor. Asya’da ve
Güney Amerika’da da, insanlar, tarihsel geçmiﬂlerine ve kültürel inançlar›na ba¤l› olarak geleneksel t›p yöntemlerini kullanmay› sürdürüyorlar.
Öte yandan, birçok geliﬂmiﬂ ülkede
uzmanlar, alternatif ve tamamlay›c› t›p
uygulamalar›n›n gittikçe popülerleﬂmesine ba¤l› olarak, tüketicilerin bu
uygulamalar için yapt›klar› harcamalar›n çok büyük bir h›zla artt›¤›na dikkat
çekiyorlar. Yine WHO verilerine göre,
örne¤in Malezya’da, her y›l geleneksel
t›p için yaklaﬂ›k 500 milyon dolar, modern t›p uygulamalar› içinse 300 milyon dolar harcan›yor. ABD’deki tüketicilerin alternatif ve tamamlay›c› t›p uygulamalar› için her y›l 2,7 milyar dolar
harcad›klar› tahmin ediliyor. Bu miktar Avustralya’da 80 milyon dolar, Kanada’da 2,4 ve ‹ngiltere’de 2,3 milyar
dolar.
Geliﬂmekte olan ülkelerdeyse, geleneksel t›bb›n yayg›n kullan›m› herkesçe eriﬂilebilmesine ve maliyetlerinin
herkesçe karﬂ›lanabilmesine ba¤lan›yor. Kimi ülkelerdeyse yoksullar›n eriﬂebildi¤i tek sa¤l›k hizmeti durumunda. Geliﬂme yolundaki birçok ülkede
geleneksel t›p yöntemlerinin, inanç sistemleriyle bütünleﬂmiﬂ oldu¤unu da
unutmamak gerekiyor. Geliﬂmiﬂ ülkelere gelince, tamamlay›c›-alternatif t›bb›n popülerli¤inin alt›nda kimyasal
ilaçlar›n yan etkileri konusundaki kayg›lar, modern t›p yaklaﬂ›mlar›n›n ve
varsay›mlar›n›n sorgulanmas› ve insanlar›n sa¤l›k bilgilerine eskiye göre daha kolay ulaﬂabilmesi yat›yor. Uzmanlar, geliﬂmiﬂ ülkelerde ortalama ömrün
uzamas›n›n, kalp hastal›¤›, kanser, ﬂeker hastal›¤› ve zihinsel hastal›klar gibi kronik hastal›k risklerini art›rd›¤›na

da dikkat çekiyorlar. Birçoklar›na göre
tamamlay›c› ve alternatif t›p yaklaﬂ›mlar› bu hastal›klarla baﬂa ç›kmak için
daha “yumuﬂak” yollar sunuyor. Ancak, birçok kiﬂinin bu dünyaya ad›m
atmas›, magazin dergilerinde, gazetelerde ya da çeﬂitli ‹nternet sitelerinde
okuduklar› “bilgilendirici” yaz›lar yoluyla gerçekleﬂiyor.

Ne Kadar Güvenilir?
Geleneksel t›bb›n yan› s›ra, tamamlay›c› ve alternatif t›p anlay›ﬂlar›na
olan talebin de artmas›yla birlikte, bu
ürünlerin ve uygulamalar›n güvenilirli¤i, etkisi ve kalitesini gösteren bulgulara duyulan gereksinim de art›yor.
Bugüne kadar yaln›zca akupunkturun
baz› kullan›m alanlar›, baz› bitkisel

ilaçlar, ve elle uygulanan baz› sa¤alt›m yöntemlerinin etkilili¤iyle ilgili baz› klinik araﬂt›rmalar yap›lm›ﬂ. Birçok
uygulaman›n ve ürünün, özellikle de
bitkisel ilaçlar›n gerçekten söylendi¤i
gibi etkili olup olmad›klar›, güvenilirlikleri, etkilerini nas›l gösterdikleri gibi konularda yan›tlanmas› gereken birçok soru var. Araﬂt›rmalarda, baz› bitkisel ilaçlar›n ve diyet yard›mc›lar›n›n,
baﬂka ilaçlarla etkileﬂim gösterebildi¤i
ya da olumsuz ve tehlikeli etkileri oldu¤unun ortaya ç›km›ﬂ olmas› kayg›
verici. Örne¤in, depresyon tedavisinde
yayg›n olarak kullan›lan sar› kantaron
otunun, san›ld›¤› kadar etkili olmad›¤›n›n ve baz› ilaçlar›n etkisini azaltt›¤›n›n ortaya konulmas›, ABD ve Avrupa’daki tüketiciler için büyük bir sürpriz oldu. Çünkü bu ilaç “do¤al” oldu¤u
için çok popülerdi ve çok tüketiliyordu. Uykusuzluk, stres ve kayg›ya karﬂ›
etkili oldu¤u için kullan›lan kava kava
bitkisinin karaci¤ere zarar verdi¤inin
bulunmas›ysa bunun bir baﬂka örne¤i.
Öte yandan, tamamlay›c› ve alternatif t›p popülerleﬂtikçe, bu konudaki
araﬂt›rmalar›n araﬂt›rma fonlar›ndan
daha çok destek görmeye baﬂlamas›
sevindirici. Bugün dünyan›n bir çok
bölgesinde, yasalar› düzenleyenler,
sa¤l›k çal›ﬂanlar› ve kamuoyu, bu uygulamalar›n güvenilirli¤i, kalitesi, ulaﬂ›labilirli¤i, ve geliﬂtirilmesiyle ilgili çeﬂitli sorunlarla u¤raﬂ›yorlar. Ülke yönetimleri, kimi yerlerde yavaﬂ da olsa,
bu uygulamalar›n popülerli¤ine yan›t
veriyorlar. Çin, Kore Demokratik Halk
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Geliﬂmiﬂ Ülkelerde En Popüler Bitkisel ‹laçlar
.

Sar›msak: Geleneksel olarak Uzak Do¤uda antiseptik olarak kullan›lm›ﬂ. Bugünse yüksek kolesterolü ve yüksek kan bas›nc›n› tedavi etti¤i düﬂünülerek
kullan›l›yor. Etkin maddesi bilinmiyor. Etkisi konusundaki bilimsel bulgular net de¤il. ‹laçlarla zararl› etkileﬂimi çok ender görülüyor; ancak, “warfarin”le birlikte al›nd›¤›nda kan›n yo¤unlu¤unun aﬂ›r› azalmas›na
neden olabiliyor. Sar›msa¤›n etkisiyle ilgili 13 farkl›
klinik deney, kolesterolü düﬂürmede placebo’dan
(yalanc› ilaç) daha etkili oldu¤u, ancak bu etkinin de
orta düzeyde oldu¤u görülmüﬂ bulunuyor. Sekiz klinik
deneyin incelendi¤i bir çal›ﬂma da, hafif düzeyde yüksek kan bas›nc›na karﬂ› kullan›labilece¤ini gösteriyor.
Ancak, karar verebilmek için daha kapsaml›
araﬂt›rmalara gereksinim oldu¤u belirtiliyor.
Ginseng: Birkaç farkl› ginseng bitkisinden herhangi birinin kökünden elde edilen bir ürün olarak
tüketiliyor. (Genellikle Kore ginsengi, Panax ginseng ya da Amerikan ginsengi, Panax quinquefolius). Genel amaçl› bir tonik olarak kullan›l›yor. Strese karﬂ› dayan›kl›l›¤› art›rmaya, yaﬂl›l›kla savaﬂ›ma,
ba¤›ﬂ›kl›k fonksiyonlar›n› iyileﬂtirmeye ve fiziksel ve
cinsel gücü art›rmaya yarad›¤› söyleniyor. ‹çerdi¤i
etkin maddeler bilinmiyor. ‹shal ve yüksek kan bas›nc›na neden olabiliyor. ‹laçlarla baz› zararl› etkileﬂimleri var. Çok say›da bitkinin ginseng olarak an›lmas›, araﬂt›rmalar› engelliyor. 16 klinik deney
sonucunda, söylendi¤i etkilere sahip olup olmad›¤›
belirlenememiﬂ.
Kava kava: Güney Pasifik’te yetiﬂen Piper
methysticum bitkisinin kökünden elde ediliyor. Geçmiﬂte narkotik bir içecek yap›m›nda kullan›l›yordu;
bugünse uyuﬂturucu etkisi için kullan›l›yor. Etkin
maddeleri biliniyor; ancak, yat›ﬂt›r›c› ilaçlara benzer
etki yap›yor. Ruh durumu de¤iﬂikliklerine, görüﬂün
bulan›klaﬂmas›na, kaslarda koordinasyon kayb›na;
yüksek dozlarda al›nd›¤›ndaysa sar›l›k hastal›¤›na
neden oluyor. Baz› ilaçlarla zararl› etkileﬂimleri
oldu¤u belirlenmiﬂ. Yak›n zamanda, yedi klinik
araﬂt›rman›n incelenmesi sonucu, kayg› bozuklu¤u
için bir tedavi seçene¤i olabilece¤ine karar verilmiﬂ.
Echinacea: Kuzey Amerika’da yetiﬂen Echinacea
purpurea ve Echinacea augustifolia bitkilerinin yapraklar›yla köklerinden elde ediliyor. Kuzey Amerika’n›n yerlilerince yaralar›n, yan›klar›n, y›lan ›s›r›k-

Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti ve Vietnam’›n sa¤l›k sistemlerinde tamamlay›c› ve alternatif t›p, resmi olarak tan›n›yor ve sa¤l›k sistemlerinin her alan›na yay›lm›ﬂ durumda. Bu ilaçlar, ad›
geçen ülkelerin ilaç politikalar›nda yer
al›yorlar; bu uygulamalar› sa¤layanlar
ve kullan›lan ürünler kay›t alt›na al›n›yor ve denetleniyor. Alternatif ve tamamlay›c› t›p uygulamalar› sa¤l›k sigortas› kapsam›nda bulunuyor; araﬂt›rmalara konu oluyor ve bunlarla ilgili
e¤itim veriliyor.
Kimi ülkelerdeyse, geleneksel ve alternatif-tamamlay›c› t›p uygulamalar›
resmi olarak tan›nsa da, bu uygulamalar sa¤l›k hizmetleri, sa¤l›k e¤itimi ve
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lar›n›n ve solunum yollar› enfeksiyonlar›n›n iyileﬂtirmesinde kullan›l›yordu. Günümüzdeyse, so¤ukalg›nl›¤›n› önlemede ve iyileﬂtirmede etkili oldu¤u
söyleniyor. Etkin maddeleri bilinmiyor. Baz› ilaçlarla zararl› etkileﬂimleri oldu¤u görülmüﬂ. Bu bitkiyle
ilgili 17 klinik deney incelenmiﬂ ve bu deneylerdeki
metodoloji sorunlar› nedeniyle bir sonuca var›lamam›ﬂ. Baﬂka bir çal›ﬂmada, 16 klinik deney incelenmiﬂ ve bu bitkinin baz› kar›ﬂ›mlar›n›n placebo’dan
daha etkili oldu¤u görülmüﬂ.
Ginko: Ginko a¤ac›n›n (Ginkgo biloba) yapraklar›ndan elde ediliyor. Ayurveda doktorlar›nca yaﬂam›
uzatt›¤› düﬂünülen bir iksirin yap›m›nda kullan›l›yor.
Günümüzde, bellek yitimi, konsantrasyon bozuklu¤u, hafif bunama, baﬂ dönmesi ve damar hastal›klar›n› iyileﬂtirmede kullan›yor. Etkin maddeleri, farkl›
etkilere sahip iki kimyasal madde grubundan oluﬂuyor: Bunlardan biri antioksidan etkiye sahip, ötekiyse kan›n p›ht›laﬂmas›n› önlüyor. Yak›n zamanda yap›lan bir çal›ﬂmada, bellek yitimi ve damar sertli¤ine karﬂ› etkili oldu¤u sonucuna var›ld›. Baﬂka bir çal›ﬂmada, belle¤i güçlendirdi¤i, konsantrasyonu ve

dikkati art›rd›¤›; tinnitusu azaltt›¤› sonucuna var›ld›.
Sar› Kantaron: Hypericum performatum bitkisinden elde ediliyor. Araﬂt›rmalar, sar› kantaronun a¤›r
depresyona karﬂ› etkili olmad›¤›n› gösteriyor.Hafif
ve orta ﬂiddette depresyonun iyileﬂtirilmesinde kullan›l›yor. 20’den fazla etkin madde içeriyor ve bu
maddelerin birço¤u henüz incelenmemiﬂ. Baﬂka antidepresan ilaçlar gibi sar› kantaronun da birçok yan
etkisi var; a¤›z kurulu¤u, baﬂa¤r›s›, kab›zl›k, çarp›nt›, terleme ve bulant› gibi. Parlak ›ﬂ›¤a maruz kalan
kullan›c›larda katarakt geliﬂebiliyor. Baz› ilaçlarla
zararl› etkileﬂimleri de var. Yak›n bir zamanda yap›lm›ﬂ iki araﬂt›rmada sar› kantaronun placebodan daha etkili oldu¤u ve “tricyclic” grubu antidepresanlar
kadar iyi oldu¤u sonucuna var›lm›ﬂ. Ancak, uzun dönemli etkileri ve modern ilaçlarla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
ne kadar etkili oldu¤u aç›k de¤il. 27 klinik araﬂt›rman›n ele al›nd›¤› bir çal›ﬂmada, placebodan daha
etkili oldu¤u, ancak etkisi konusunda bir sonuca varabilmek için daha fazla araﬂt›rmaya gereksinim duyuldu¤u sonucuna var›lm›ﬂ.
Sabal: Kuzey Amerika’da yetiﬂen Serenoa repens adl› palmiye türünün meyvelerinden elde ediliyor. Prostat bezinin iyi huylu büyümesini iyileﬂtirmek için kullan›l›yor. Araﬂt›rmalar, sabal›n, testosteron hormonunun prostat büyümesine yol açan hormona dönüﬂmesini engelledi¤ini gösteriyor. Yan etkisi ya da baﬂka ilaçlarla ciddi bir etkileﬂimi bulunmuyor. 18 klinik araﬂt›rman›n incelendi¤i bir çal›ﬂmada, etkisinin, ayn› amaçla kullan›lan sentetik bir
ilaç olan Proscar’la karﬂ›laﬂt›r›lacak derecede oldu¤u görülmüﬂ. Ancak, uzun süreli etkisi ve güvenilirli¤i bilinmiyor.

düzenlemelerinin her alan›nca kapsanm›yor; yasal düzenlemeler, hizmetler,
uygulamalar›n sunumu, sa¤l›k sigortas›
kapsam›na al›nmas›, araﬂt›rmalar ve
e¤itimle ilgili bir çok eksik bulunuyor.
Geliﬂmekte olan ülkelerde, ulusal sa¤l›k sistemi tümüyle modern t›p üzerine
kurulu olsa da, yasalar kimi geleneksel
ve alternatif-tamamlay›c› t›p hizmetlerini hoﬂgörüyor; ancak bu uygulamalarla
ilgili hemen hemen hiç denetim bulunmuyor. Dünya Sa¤l›k Örgütü, bu ülkelerde, alternatif ve tamamlay›c› t›p uygulamalar›n›n ve ürünlerinin kalitesini
ve güvenilirli¤ini sa¤lamak için büyük
bir çabaya gereksinim duyuldu¤una
dikkat çekiyor.

Birçok tüketici, “do¤al” olan›n ayn›
zamanda güvenilir de oldu¤unu düﬂünüyor. Ancak, elbette ki bu do¤ru olmak zorunda de¤il. Özellikle reçetesiz
olarak sat›lan sa¤l›k ürünlerinin güvenilirli¤i, ürünün içindeki maddeler, bu
maddelerin nereden geldi¤inin ve üretim sürecinin kontrol alt›nda olmas›
gerekiyor.
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