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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 kirlen-
mesinin 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›m-
lar›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¤ü-
nün tedavisinde bal›n etkinli¤inin araflt›r›ld›¤› iki
ayr› makalenin yay›nlanmas›n› da gösterebiliriz.
Bu makalelerden bal›, dekstrometorfan (öksü-
rük flurubu) ve herhangi bir tedavi yaklafl›m›
uygulanmayan çocuklarda karfl›laflt›ran Paul
ve arkadafllar›n›n çal›flmas›n› sizlerle paylafl-
mak 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; para-
setamol, klorfeniramin maleat, dekstrometor-
fan, psödoefedrin, ve Deksan flurup - içeri¤i;
parasetamol, klorfeniramin maleat, dekstro-
metorfan, ile Triatüs flurup - içeri¤i; dekstro-
metorfan, psödoefedrin, klorfeniramin maleat-
fleklinde bulunmaktad›r) veya herhangi bir te-
davi verilmeden takip edilmifl. 

Çal›flmada ailenin ve hastalar›n rahat uyu-
malar› ve hastalar›n öksürü¤e ba¤l› flikayetleri-
nin puanlamas› yap›larak, hastalar›n de¤erlen-
dirmeleri yap›ld›¤›nda (düflük puan daha iyi ol-
mak üzere) çal›flma bafllang›c›nda tüm grupla-
r›n puanlar› eflit iken, bal alan grubun ikinci ge-
ce skor ortalamas› 9, öksürük flurubu alan gru-
bun 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 ista-
tistiksel olarak belirgin fark gözlendi¤ini, ancak
öksürük flurubu ile tedavisiz izlem aras›nda da
fark gösteremediklerini belirterek bunun çal›fl-
ma 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› gösterdik-
lerini söylüyorlar. Yorum olarak öksürük fluru-
bunun plesebo ya da tedavisiz izlemden belir-
gin bir avantaj tafl›mad›¤›n› ancak yatarken ve-
rilen bir çay kafl›¤› bal›n belirgin olarak genel
bir rahatlama ve düzelme sa¤lad›¤›n› ifade edi-
yorlar.

Öksürü¤ün düzelmesi olarak bak›ld›¤›nda
çal›flmada bal alanlarda farkl› bir puanlama ile
bak›ld›¤›nda 1.89’luk bir iyileflme, öksürük flu-
rubu alanlarda 1.39’luk ve tedavisiz izlenenler-
de 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 düze-
ninde 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 an-
nelerimizin tedavilerini de hastalar›m›za önermemizin
zaman›n geliyor gibi görünmekte. Ayr›ca öksürük flurup-
lar›n›n tedavi maliyetleri ile bak›ld›¤›nda bal›n daha ucuz
oldu¤u da söylenebilir. Ancak mutlak dikkat edilmesi

gereken nokta sa¤l›kl› ballar›n tercih edilmesi ve ayr›ca

ar› allerjsi olan çocuklarda da bu tedavinin dikkate al›n-

mas› gerekti¤idir. Bir di¤er önemli noktada ilk bir yafl al-

t›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 an-

cak 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.
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