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Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarında 
Bitkisel ve Nonfarmakolojik Tedaviler
Herbal and Nonpharmacological Therapies in Upper 

Respiratory Tract Infections

Doç. Dr. Hülya AKAN
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Özet
Akut üst solunum yolu enfeksiyonları 

ve akut bronşit poliklinik başvurularının 
ve iş ve okul kayıplarının en sık nedeni-
dir. Çoğu kez üst solunum yolu enfeksi-
yonları, kendi kendini sınırlar, hafif ve 
kısa sürelidir. Her ne kadar nadiren fatal 
seyrettiğinden, beniyn olarak algılansa da 
yaşam kalitesi ve iş kayıpları açısından 
değerlendirildiğinde  etkisinin büyüklü-
ğü kronik hastalıklara eş değerdir. Kesin 
tedavinin olmaması ve gittikçe artan hız-
lı yaşam temposu, bir an önce iyileşme 
isteği, sağlığın algılanmasındaki deği-
şiklikler ve Tamamlayıcı Alternatif Tıp 
(TAT) uygulamalarının artan popülaritesi 
hem hekimleri hem de hastaları farklı te-
davi arayışlarına yönlendirmektedir. 

Bu derlemede üst solunum yolları en-
feksiyonlarından korunma ve tedavisin-
de günlük pratiğimizde en sık kullanılan 
vitamin, mineral ve bitkisel takviyeler ve 
diğer uygulamaların etkinliği ve güve-
nirliği ile ilgili son kanıtların bize neler 
sunduğunun incelenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Soğuk algınlığı, 
üst solunum yolu enfeksiyonu, bitkisel 
tedavi, ekinazya, çinko, pelargodium si-
noides, vitamin C.

Summary
Acute upper respiratory tract infections 

and acute bronchitis are the most common 
causes of outpatient admissions and work 
and school abstinence. Often acute upper 
airway infections are self-limited, light 
and short in duration. Although they are 
perceived to be benign as they are rarely 
fatal, in terms of quality of life and work 
abstinence, they are equivalent to the size 
of the effect of chronic diseases. The lack 
of precise treatment and increasingly rapid 
pace of life, a moment before the recovery 
demand, changes in health perception and 
increasing trend of complementary alter-
native medicine (TAT) direct both physi-
cians and patients to search different treat-
ment modalities. 

In this review, it is encountered that 
the latest body of evidence regarding ef-
fectiveness and safety of most commonly 
used vitamins, minerals and herbal sup-
plements, and other applications for pre-
vention and treatment of upper airway in-
fections.

Key words: Common cold, upper air-
way infections, herbal treatment, echina-
cea, zinc, pelargodium sinoides, vitamin 
C.
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Giriş
Akut üst solunum yolu enfeksiyonları ve akut 

bronşit poliklinik başvurularının ve iş ve okul kayıp-
larının en sık nedenidir. Bir erişkin yılda ortalama iki 
kez, yuvaya devam eden bir çocuk ise tipik olarak 6 
- 7 kez soğuk algınlığına yakalanır1. Çoğu kez soğuk 
algınlığı, kendi kendini sınırlar, hafif ve kısa süreli-
dir. Her ne kadar süreçleri gereği soğuk algınlığı be-
niyn olarak algılansa da yaşam kalitesi ve iş kayıpları 
açısından değerlendirildiğinde etkisinin büyüklüğü 
kronik hastalıklara eş değerdir2.

Çoğu zaman klinik olarak üst solunum yolu enfek-
siyon (ÜSYE) tanılarının klinik bulguları iç içe geç-
miştir ve akut sinüzit, akut bronşit, rinosinüzit gibi 
kesin ayırıcı tanıları yapmak mümkün olmayabilir. 
Klinik yaklaşım ve izlem açısından her zaman gerek-
li de değildir. Bu nedenle daha genel bir tanımlama 
içinde larenks üstü lokal enfeksiyonları üst solunum 
yolu enfeksiyonu olarak kavramlaştırmak klinik yak-
laşım açısından daha pratiktir. Komplike olmayan 
ÜSYE’ler tipik olarak burun akıntısı ve tıkanıklığı, 
boğazda ağrı veya kaşıntı ve gıcıklanma hissi, ök-
sürüğe neden olur1. ÜSYE’ler en fazla antibiyotik 
reçeteleme nedeni olmakla birlikte büyük çoğunluğu 
viral kaynaklıdır. En sık etken olan rhinovirüsleri, 
coronovirüsler ve İnfluenza A ve B virüsleri izler3. 
Tedavi semptomatiktir. ÜSYE’nin tam iyileşmesi 
7-10 günü bulabilir. Kesin tedavisinin olmaması ve 
gittikçe artan hızlı yaşam temposu, bir an önce iyi-
leşme isteği, sağlığın algılanmasındaki değişiklikler 
ve Tamamlayıcı Alternatif Tıp (TAT) uygulamaları-
nın artan popülaritesi hem hekimleri hem de hastaları 
farklı tedavi arayışlarına yönlendirmektedir.

“TAT, Ulusal Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Mer-
kezi (“National Center for Complementary and Al-
ternative Medicine” (NCCAM) ) tarafından “şu anda 
geleneksel tıbbın bir parçası olarak kabul edilmeyen 
farklı tıp ve sağlık sistem, uygulama ve ürünleri” 
olarak tanımlanmıştır (NCCAM 2004)4.

Ülkemizde yapılan farklı hastalık alt grupları ile 
yapılan çalışmalarda TAT uygulama oranlarının Av-

rupa ve Amerika ile karşılaştırıldığında görece daha 
düşük olmakla birlikte özellikle kronik hastalıklar-
da hiç de azımsanamayacak oranda olduğu saptan-
mıştır5. TAT yöntemleri arasında bitkisel tedaviler 
ağırlıklı yer tutmaktadır. TAT tanımına göre sap-
tanan oranlar değişmekle beraber evde uygulanan 
geleneksel uygulamalar katıldığında oranların daha 
da yüksek olduğu tahmin edilebilir. ÜSYE ile ilgili 
ülkemize özgü çalışma sınırlıdır. İnternetten tarandı-
ğı zaman ÜSYE tedavisine yönelik homeopati gibi 
uygulamalar olmasına rağmen en çok bitkisel tedavi 
önerileri olduğu görülmektedir. TAT yöntemlerinin 
çoğunun etkinliği ve güvenliği ile ilgili bilimsel ka-
nıtlar son yıllarda artan çalışmalara rağmen kısıtlıdır.

Amaç: Bu derlemede ÜSYE tedavisinde günlük 
pratiğimizde en sık karşılaştığımız vitamin, mineral 
ve bitkisel takviyeler ve diğer uygulamaların etkin-
liği ve güvenirliği ile ilgili son kanıtların bize neler 
sunduğunun incelenmesi amaçlanmıştır.

Çin tıbbı, homeopati gibi uygulamalar derlemenin 
dışında tutulmuştur. Kombine bitkisel preparatlarla 
ilgili çalışmalar sınırlıdır ve henüz meta analizler bu-
lunmamaktadır, bu nedenle bitkisel kombine ürünler 
ve derlemeye alınan bitkisel ürünlerin kombinasyon-
ları da derleme dışında tutulmuştur.

Ekinazya
Ekinazyanın kök ve çiçekleri uzun zamandır te-

davi amaçlı kulanılmaktadır. Laboratuar ortamında 
makrofajları aktive eder, fagositozu arttırır, sitokin 
üretimini tetikler6. Bitkinin farklı türleri ve farklı 
parçaları kullanıldığından klinik çalışmaların sonuç-
larını yorumlamak zordur. 2006 Cochrane sistematik 
derlemesinde koruma ve tedavi amaçlı 16 çalışma in-
celenmiştir. Koruma ile ilgili üç çalışmada plasebo-
dan farklı bir sonuç elde edilememiştir. Tedavi için 
plasebo ile karşılaştırılan dokuz çalışmanın altısında 
ise etkili olduğu saptanmıştır. Yazarlar bu inceleme-
nin sonucunda farklı türlerin ve bitkinin farklı or-
ganlarının kullanılması ve farklı hazırlama teknikleri 
nedeni ile kanıtlar tedavi açısından olumlu etkisi var-
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mış gibi durmakla birlikte kanıtların yetersiz olduğu 
sonucuna varmışlardır7.

Daha yeni yayınlanan bir derlemede kanıtlar daha 
fazla olduğu için sadece E purpera ile yapılan çalış-
malar incelenmiştir. Koruyuculukla ilgili çalışma-
larda plasebodan fark saptanmaz iken 764 sağlıklı 
erişkini kapsayan toplam altı çalışmanın dördünde 
semptom şiddetini azalttığı ve semptom süresini 
inceleyen dört çalışmanın üçünde süreyi 1,5-4 gün 
arasında azalttığı gösterilmiştir. Bu çalışmalarda da 
kullanılan doz ve hazırlama şekilleri farklıdır8.

Ekinazya ile ilgili kanıtlar henüz yetersiz olsa da 
hastalık başlangıcında kullanıldığında hastalık süre 
ve şiddetini azalttığı yönünde olmakla birlikte, eki-
nazyanın duyarlı kişilerde ciddi alerjik reaksiyona 
neden olabileceği dikkate alınmalıdır9. Diğer yan 
etkileri arasında barsaklarda bozulma, baş ağrısı ve 
döküntü bulunur10. Hamilelikte ve uzun süreli kulla-
nımdaki etkileri bilinmemektedir11.

Çinko
Singh ve Das 2011 Cochrane sistematik derleme-

sine soğuk algınlığı için en az beş gün ve korunma 
amaçlı en az beş ay boyunca çinko verilen randomi-
ze, çift-kör ve plasebo kontrollü çalışmaları dahil et-
mişlerdir12.

Tedaviyi içeren onüç çalışmada çinko alımı hasta-
lık süresinde (standardize ortalama fark SMD -0.97; 
95% güvenirlik aralığı (CI) -1.56 to -0.38) (p=0.001), 
ve semptom şiddetinde (SMD -0.39; 95% CI -0.77 to 
-0.02) (p=0.04) anlamlı azalma ile ilişkili olduğunu 
saptadılar. Hastalığın yedinci gününde çinko grubu 
ile kontrol grubu arasında hala semptomatik olma 
açısından anlamlı fark (OR 0.45; 95% CI 0.2 to 1.00) 
(p=0.05) mevcuttu.

Yazarlar, çinkonun sağlıklı insanlarda soğuk al-
gınlığı süresini ve şiddetini azalttığı ve çocuklarda 5 
ay boyunca destek olarak verildiğinde soğuk algınlı-
ğına yakalanma, okul günü kaybı ve antibiyotik reçe-
telenme oranlarını azalttığı ama var olan çalışmalarla 
süre, doz ve formülasyon konusunda kesin öneriler 

yapmanın zor olduğu sonucuna varmışlardır12.
Çinko tedavisi verilirken ağızda acı tat, mide bu-

lantısı ve koku ve tat almada azalma gibi yan etkileri 
akılda tutulmalıdır13,14.

Vitamin C
C vitaminin soğuk algınlığından korunmada ve 

tedavisindeki yeri yaklaşık altmış yıllık bir tartışma 
konusudur. Douglas ve arkadaşları tarafından 2007 
Cochrane sistematik derlemesi bu konuya son nok-
tayı koymaktadır. Derlemede günde 0,2 g ve üzeri 
dozlarda C vitamininin sürekli profilaksi veya semp-
tomlar başladıktan sonraki etkinliği ile ilgili çalışma-
lar incelenmiştir15.

Korunma amaçlı C vitamini almakta iken soğuk 
algınlığına yakalanma rölatif riski için toplam 11350 
kişinin katıldığı 30 çalışma dahil edilmiştir ve sonuç-
ta toplu rölatif risk 0.96 (95% güvenirlik aralığı (CI) 
0.92 ila 1.00) olarak saptanmıştır. Maraton koşucu-
ları, kayakçılar ve kutup bölgesine yakın askerlerin 
alt grupları oluşturduğu altı çalışmada toplu RR 0.50 
(95% CI 0.38 ila 0.66) olarak hesaplanmıştır. Profi-
laksi alırken soğuk algınlığına yakalanan 9679 atağı 
dahil eden 30 karşılaştırmalı çalışmada, soğuk algın-
lığı süresinde erişkinlerde %8 ve çocuklarda %13.6 
azalma saptanmıştır.

Semptomlar başladıktan sonra C vitamini başlan-
dığında semptom süresini plasebo ile karşılaştıran 
yedi çalışmada fark saptanmamıştır. Yine soğuk al-
gınlığı şiddetini inceleyen dört çalışmada da plase-
boya göre fark saptanmamıştır.

Yazarlar normal popülasyonda soğuk algınlığı 
sıklığını azaltmak için megadoz vitamin kullanma-
nın rasyonel olmadığı ama kısa süreli ağır egzersiz 
veya soğuk ortama maruz kalan kişiler için düşünü-
lebileceği sonucuna varmışlardır15.

PELORGODİUM SİNOİDES (EPS 7630)
Umckloabo
Pelorgodium sinoides diğer adı ile umckloabo adı 

ile bilinen ve akut üst solunum yolu enfeksiyonların-
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da etkili olduğu düşünülen bir bitkidir. Bazı ülkeler-
de akut bronşit tedavisinde onaylanmıştır.

Timmer A ve ark tarafından yapılan 2008 sistema-
tik derlemede erişkinlerde yapılan 3 çalışma (746) ve 
çocuklarda yapılan üç çalışma (819) dahil edilmiş ve 
akut bronşitteki etkinliği araştırılmıştır. Yazarlar bu 
çalışmaların sonuçlarının tutarsız olduğu ve en fazla 
tutarsızlığın bitkinin tablet formunun etkisiz olma-
sından kaynaklandığını saptamışlar ve erişkinlerde 
akut rinosinüzit ve soğuk algınlığı semptomlarını 
hafifletebileceği ama şüpheli olduğu; çocuk ve eriş-
kinlerde akut bronşit semptomlarını ve erişkinlerde 
sinüzit semptomlarını azaltabileceği sonucuna var-
mışlardır16.

Sadece akut bronşitteki etkinliğini araştıran bir di-
ğer sistematik derleme ve meta analize altı RCT dahil 
edilmiş ve plasebo ile karşılaştıran dört RCT de akut 
bronşit semptomlarını anlamlı derecede azalttığı so-
nucuna varılmıştır. Yazarlar akut bronşitte sonuçların 
cesaret verici olduğu sonucuna varmışlardır17.

Bu meta-analizlerden sonra yapılan çalışmalar da 
mevcuttur. 2010 yılında yapılan çok merkezli, çift 
kör bir RCT’de 406 akut bronşit vakası plasebo ve 
üç farklı doz olarak dört gruba randomize edilmiş ve 
plasebodan üstün ve optimal dozunun 3x20 mg oldu-
ğu sonucuna varılmıştır18.

Diğer bir RCT’de 400 6-18 yaş arası akut bron-
şit vakası dahil edilmiş ve plasebo ve üç farklı doz 
olmak üzere dört gruba randomize edilmiştir. Semp-
tomlarda azalma, hızlı iyileşme ve hastalık süresi 
açısından plasebodan üstün olduğu ve optimal dozun 
60-90 mg/gün olduğu sonucuna varılmıştır19. 

Bir diğer çift kör RCT’de yakınmaları klinik ola-
rak yedi günden uzun süredir devam eden ve sinüzit 
semptom skoru 12 üzerinde olan 103 olası bakteriyal 
sinüzit olgusu çalışmaya dahil edilmiş ve semptomla-
rın giderilmesinde plasebodan üstün bulunmuştur20.

Sarımsak
Sarımsak yutulduğunda veya çiğnendiğinde Al-

licin adlı organosülfür serbestleşir, bu madde pişir-

me ile aktivitesini kaybeder21. Laboratuar ortamında 
antiviral etkileri gösterilmiştir22. Sarımsağın soğuk 
algınlığı tedavisinde kullanılması ile ilgili çalışma 
yoktur. 2011 Cochrane sistemik derlemesinde Koru-
ma ile ilgili altı çalışma saptanmış, ama sadece bir 
tanesi dahil edilme kriterlerini karşılamıştır23.

Bu çalışmada 146 sağlıklı erişkin günde 180 mg 
alicin eşdeğeri sarımsak takviyesi ve plasebo gru-
buna randomize edilmiş ve dramatik sonuçlar elde 
edilmiştir24. Müdahale grubunda 24 soğuk algınlığı 
olgusu meydana gelirken plasebo grubunda bu sayı 
65’tir (p>0.001). İyileşme süresi arasında iki grup 
arasında fark saptanmamıştır. Çalışmanın kısıtlı ta-
rafı soğuk algınlığı ataklarının hastaların kendi beya-
nına dayanmasıdır. Yan etki olarak döküntü ve koku 
bildirilmiştir.

Sonuç olarak tek çalışma umut verici olsa da ge-
nellenecek sonuçlara ulaşmak mümkün değildir ve 
daha fazla klinik çalışma yapılmasına gereksinim 
vardır.

Probiyotikler
Probiyotikler bağışıklık fonksiyonunu düzenle-

yerek sağlığı iyileştirebilir. 2010 da Hoa Q ve ark 
tarafından yapılan sistematik derlemede 3451 kişi-
yi kapsayan 10 RCT’nin metaanalizi yapılmıştır25. 
Meta analiz sonucunda probiyotiklerin plasebo ile 
karşılaştırıldığında soğuk algınlığına yakalanmayı 
önlemede plasebodan üstün olduğu ve antibiyotik 
reçeteleme oranını azalttığı sonucuna varılmıştır. 
Hastalık süresi ve yan etki sıklığı her iki grupta ben-
zerdir. Probiyotiklerin en sık gastrointestinal olmak 
üzere minör yan etkileri olabilir. Yazarlar, plasebo-
dan üstün görünmekle birlikte kanıtların yeterli ol-
madığı ve yaşlılarla ilgili çalışmaların yetersiz oldu-
ğunun altını çizmişlerdir25.

Soğuk Algınlığında Sıcak Buhar
Sıcak buhar uzun zamandır soğuk algınlığında 

kullanılmaktadır. Teorik açıdan bakarsak buharın 
mukus drenajını kolaylaştıracağı ve in vitro olduğu 
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gibi virüsü etkisizleştireceği düşünülmektedir. Bir 
sistematik incelemede altı çalışma dahil edilmiş (394 
olgu); üç çalışma semptomlar açısından havuza alı-
nabilmiş ve semptomların rahatladığı gösterilmiştir. 
Bir çalışmada nazal direncin arttığı, bir diğerinde 
azaldığı gösterilmiştir. Bir diğer çalışma nazal yıka-
mada virüs miktarını ve antikor titrelerini incelemiş 
ve plasebo ile fark bulamamıştır. Bazı çalışmalarda 
nazal irritasyon gibi minör yan etkiler bildirilmiştir. 
Yazarlar, sıcak buhar uygulaması ile ilişkili tutarlı 
sonuçların bulunmadığı ve daha fazla çift-kör rando-
mize kontrollü çalışmaya gereksinim olduğu sonucu-
na varmışlardır26.

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Tuzlu Su 
İrrigasyonu

Tuzlu su ile nazal yıkama genellikle kronik ve 
alerjik sinüzitte yardımcı tedavi olarak önerilmekte-
dir. Üst Solunum yolları enfeksiyonlarında tuzlu su 
irrigasyonu ile ilişkili olarak yapılan bir sistematik 
derlemede üç RCT (618 kişi) dahil edilmiş ve kont-
rollerle arasında fark olmadığı sonucuna varılmış-
tır. Yazarlar dahil edilen çalışmaların küçük ölçekli 
olduğu ve çok fazla bias içerdiği için, daha büyük 
ölçekli ve iyi dizayn edilmiş çalışmalara gereksinim 
olduğu sonucuna varmışlardır27.

Solunum Yolu Virüslerinin Bulaşını Engelle-
mek İçin Fiziksel Bariyerler

2010 pandemisinde deneyimlediğimiz gibi res-
piratuar virüslerin özellikle influenza bulaşının en-
gellenmesinde fiziksel bariyerler, özellikle salgın 
dönemlerinde hem DSÖ hem de SB tarafından öne-
rilmektedir28,29.

Son yapılan Cochrane sistematik derlemesinde 67 
yayın kriterlere uygun bulunarak dahil edilmiştir. En 
yüksek kalitedeki RCT ler hijyen tedbirlerinin özel-
likle küçük çocuklarla beraber yaşayanlarda el yıka-
manın virüs bulaşını engellediğini göstermektedir. 
Diğer çalışma türlerinde de el yıkanmanın çocuklar-
da ev halkına geçişi engellediği desteklenmektedir. 

Dokuz vaka kontrol çalışması bariyer, izolasyon ve 
hijyen tedbirlerinin bulaşı engellemede etkin oldu-
ğunu göstermektedir. En etkilileri basit cerrahi mas-
keler ve N95 respiratörlerdir. N95 respiratörler daha 
etkin gibi görünmekle birlikte kullanımı kişi açısın-
dan daha zordur ve daha pahalıdır. El yıkamaya an-
tiseptik veya virusidallleri eklemenin üstünlüğü gös-
terilememiştir. Sosyal mesafeyi koruma tedbirinin de 
etkinliği belirsizdir30.

Bu tedbirler basit, ucuz ve etkin görünmekle bir-
likte salgın tehdidi dışında hepsinin rutin olarak uzun 
süreli uygulanması zordur. Diğer yandan özellikle 
çok küçük çocuk, çok yaşlı veya risk grubunda olan 
hastalarla birlikte yaşayan kişilere bu yönde danış-
manlık yapmak için yeterince kanıt vardır.

Sonuç
Kanıtlar göz önüne alındığında üst solunum yolu 

enfeksiyonlarından korunmada ekinazya, probiyotik-
ler ve çinko etkili görünmektedir. Vitamin C koruma 
amaçlı mega dozlar gerektirdiğinden soğuğa maruz 
kalanlar ve ağır egzersiz yapanlar gibi alt gruplar dı-
şında rutin olarak önerilmesi rasyonel görünmemek-
tedir; semptomlar başladıktan sonra ise yararı yoktur. 
Sarımsak ile yapılan tek çalışmada, korunmadaki et-
kisi umut verici olmakla birlikte yetersizdir.

Semptomlar başladıktan sonra çinko hem semp-
tom süresini kısaltmada hem de semptom şiddetini 
azaltmada etkin görünmektedir. Umckoloabo eriş-
kinlerde akut rinosinüzit ve gribal enfeksiyon semp-
tomlarını azaltabilir ama kesin kanıtlanmış değil. 
Çocuk ve erişkinlerde akut bronşit ve erişkinlerde 
sinüzit yakınmalarını azaltabilir.

Sıcak buhar ve tuzlu su ile nazal yıkamanın üst 
solunum yolu enfeksiyonunda semptomları rahat-
lattığı yönünde kanıtlar olsa da yetersizdir ve virüs 
miktarını azalttığı veya hastalık süresini kısalttığı 
gösterilememiştir.

Fiziksel bariyerler, el yıkama gibi hijyen tedbir-
leri ve izolasyon ve sosyal mesafeyi koruma bulaşı 
önlemede etkin tedbirlerdir. Ama sürekli ve uzun sü-
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mada çoğu bitkisel tedavinin yan etkileri olabilece-
ği ve ilaç etkileşimleri göz önüne alınmalı ve çoğu 
zaman kendi kendini sınırlayan bir hastalık grubu 
olduğu unutulmadan yarar zarar hesabı iyi yapılma-
lıdır. Göz önüne alınması gereken bir diğer nokta da 
kişinin kendi deneyimleri ve beklentileri ve hekimler 
olarak bizlerin kendi deneyimlerimizdir.

reli uygulanmaları salgınlar dışında pratik anlamda 
güç olabilir.

Kanıtlar günlük pratiğe uyarlanırken dikkatli 
olunmalıdır. Burada sadece meta analizler ele alın-
mış olmakla beraber analizlere dahil edilen çalış-
maların çoğu belli popülasyonlarda yapılmış görece 
küçük ölçekli ve sınırlı sayıda çalışmalardır, genel 
popülasyona uyarlanmaları zordur. Klinik uygula-
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