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Son y›llarda genel olarak tüm toplumlarda
anneanne ve babaanne tedavi yöntemlerine
dönüﬂ oldu¤unu gözlemliyoruz. Do¤al olarak
adland›r›lan bu ürünlere (her zaman da do¤al
oldu¤u anlam›na gelmemekle birlikte) ilginin
artmas›, hem insano¤lunda do¤al olan›n sa¤l›kl› oldu¤u inanc›n›n yayg›nlaﬂmas›, hem de
artan ilginin yaratt›¤› ekonomik büyüklükten
pay kapmaya çal›ﬂanlar›n yaratt›¤› bilgi kirlenmesinin baﬂta gelen nedenlerden oldu¤unu
söylemek hatal› olmayacakt›r. Ancak k›saca
kocakar› veya eski Çin ilaçlar› olarak ya da
Lokman Hekim tedavileri olarak da ülkemizde
de s›k s›k baﬂvurdu¤umuz bu tedavi yaklaﬂ›mlar›na bilimsel olarak t›bb›n ilgisi de her geçen
gün artmaktad›r, bunun son örne¤i olarak Arch
Pediatr Adolesc Med dergisinin 2007 Aral›k ay›
say›s›nda çocuklarda görülen gece öksürü¤ünün tedavisinde bal›n etkinli¤inin araﬂt›r›ld›¤› iki
ayr› makalenin yay›nlanmas›n› da gösterebiliriz.
Bu makalelerden bal›, dekstrometorfan (öksürük ﬂurubu) ve herhangi bir tedavi yaklaﬂ›m›
uygulanmayan çocuklarda karﬂ›laﬂt›ran Paul
ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›n› sizlerle paylaﬂmak istedim.
Çal›ﬂma, 2 ile 18 yaﬂ aras›ndaki 105 çocu¤a, geçe yatmadan önce yar›m ile 2 çay kaﬂ›¤›
bal, dekstrometorfan içeren öksürük ﬂurubu

(ülkemizde de Tylol Cold ﬂurup – içeri¤i; parasetamol, klorfeniramin maleat, dekstrometorfan, psödoefedrin, ve Deksan ﬂurup - içeri¤i;
parasetamol, klorfeniramin maleat, dekstrometorfan, ile Triatüs ﬂurup - içeri¤i; dekstrometorfan, psödoefedrin, klorfeniramin maleatﬂeklinde bulunmaktad›r) veya herhangi bir tedavi verilmeden takip edilmiﬂ.
Çal›ﬂmada ailenin ve hastalar›n rahat uyumalar› ve hastalar›n öksürü¤e ba¤l› ﬂikayetlerinin puanlamas› yap›larak, hastalar›n de¤erlendirmeleri yap›ld›¤›nda (düﬂük puan daha iyi olmak üzere) çal›ﬂma baﬂlang›c›nda tüm gruplar›n puanlar› eﬂit iken, bal alan grubun ikinci gece skor ortalamas› 9, öksürük ﬂurubu alan grubun 11 ve tedavisiz izlenen grubun 13 oldu¤u
tespit edilmiﬂ. Araﬂt›r›c›lar istatistiksel olarak
bal ile öksürük ﬂurubu aras›nda fark olmad›¤›n›, ancak bal ile tedavisiz izlem aras›nda istatistiksel olarak belirgin fark gözlendi¤ini, ancak
öksürük ﬂurubu ile tedavisiz izlem aras›nda da
fark gösteremediklerini belirterek bunun çal›ﬂma grubu say›s›na ba¤l› oldu¤unu ayr›ca daha
önceki çal›ﬂmalar›nda da öksürük ﬂurubu ile
plesebo aras›nda da fark olmad›¤›n› gösterdiklerini söylüyorlar. Yorum olarak öksürük ﬂurubunun plesebo ya da tedavisiz izlemden belirgin bir avantaj taﬂ›mad›¤›n› ancak yatarken verilen bir çay kaﬂ›¤› bal›n belirgin olarak genel
bir rahatlama ve düzelme sa¤lad›¤›n› ifade ediyorlar.
Öksürü¤ün düzelmesi olarak bak›ld›¤›nda
çal›ﬂmada bal alanlarda farkl› bir puanlama ile
bak›ld›¤›nda 1.89’luk bir iyileﬂme, öksürük ﬂurubu alanlarda 1.39’luk ve tedavisiz izlenenlerde de 0.92’lik bir de¤iﬂim aileler taraf›ndan
ikinci gece için belirtilmiﬂ. Yani öksürü¤ün
azalmas›nda da bal›n belirgin avantajl› oldu¤u
gösterilmiﬂ.
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Bu çal›ﬂmada yatmadan önce verilen çay kaﬂ›¤› ile
bal tedavisinin, hem öksürü¤ün ﬂiddetini azaltmada,
hem öksürük s›kl›¤› azaltmada, hastan›n rahat›nda ve
hastan›n uyku düzeninde ve ayr›ca ailenin uyku düzeninde en avantajl› yaklaﬂ›m oldu¤u gösterilmiﬂ.
Sonuç olarak öksüren hastalar›m›z›n tedavisinde t›p
fakültesinde ö¤rendi¤imiz yaklaﬂ›mlar›n yan› s›ra annelerimizin tedavilerini de hastalar›m›za önermemizin
zaman›n geliyor gibi görünmekte. Ayr›ca öksürük ﬂuruplar›n›n tedavi maliyetleri ile bak›ld›¤›nda bal›n daha ucuz
oldu¤u da söylenebilir. Ancak mutlak dikkat edilmesi
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gereken nokta sa¤l›kl› ballar›n tercih edilmesi ve ayr›ca
ar› allerjsi olan çocuklarda da bu tedavinin dikkate al›nmas› gerekti¤idir. Bir di¤er önemli noktada ilk bir yaﬂ alt›nda teorik olarak botulismus riski nedeni ile bebeklere
bal önerisinde bulunulmamas›n›n hat›rlanmas›d›r.
Son bir not olarak; asl›nda hep ilaç endüstrisi ile
araﬂt›r›c›lar›n veya doktorlar›n iliﬂkileri de¤erlendirilir ancak bu çal›ﬂmada, Amerika Bal Üreticileri Birli¤i ve
Amerika Tar›m Bakanl›¤› destekleme fonlar› taraf›ndan
desteklendi¤i de dikkate al›narak de¤erlendirilmelidir.

