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TanTanıımm

““Belirli dBelirli döönemlerde, bir  toplumda, politik nemlerde, bir  toplumda, politik 
olarak dominant saolarak dominant sağğllıık sisteminin dk sisteminin dışıışında nda 
kalan, hastalkalan, hastalııktan iyilektan iyileşşme veya me veya 
korunmaykorunmayıı amaamaççlayan her tlayan her tüürlrlüü teori, teori, 
yyööntem, uygulama ve davranntem, uygulama ve davranışış bibiççimleri.imleri.””



TerminolojiTerminoloji
Unortodoks?  
Unconventional?  
Questionable?
Non-Western?
Non-Traditional?
Alternative?
Complementary?
Complementary-alternative(CAM)



KATKAT’’lerinlerin Ortak YOrtak Yöönlerinleri

KarmaKarmaşışık k -- gizemli teorileri vardgizemli teorileri vardıırr
Bilinmeyen bakteri, baBilinmeyen bakteri, bağışığışıklklıık sistemik sistemi
Manyetik alan, elektriksel alanManyetik alan, elektriksel alan
Toksin, Toksin, öözel bitki zel bitki -- vitamin vitamin -- diyetdiyet
ÖÖllçüçülmesi lmesi -- ispatispatıı zor ama halkzor ama halkıın kolay n kolay 
kabullenebilecekabullenebileceğği ai aççııklamalar kullanklamalar kullanııllıır.r.



Tedavilerin tamamen zararsTedavilerin tamamen zararsıız, z, ““dodoğğalal ve ve 
ucuzucuz”” olduolduğğu her zaman u her zaman ööne sne süürrüüllüürr
Uygulayanlar genellikle Uygulayanlar genellikle öözel yetenekleri olan zel yetenekleri olan 
her ther tüürlrlüü meslekten meslekten şşifacifacıılar veya bir komplolar veya bir komplo--
ya kurban edilip ya kurban edilip ““ddışışlanmlanmışış doktorlardoktorlar””ddıırr..
Komplocular; Komplocular; ççooğğunlukla ilaunlukla ilaççtan para tan para 
kazananlar (Firmalar, eczackazananlar (Firmalar, eczacıılar, hekimler)lar, hekimler)

KATKAT’’lerinlerin Ortak YOrtak Yöönlerinleri

ŞŞifaifa oranoranıı iddiasiddiasıı ççok yok yüüksektirksektir





KATKAT’’lerinlerin Ortak YOrtak Yöönlerinleri
İddia edilenler:

Aslında kanserin tedavisi bilinmekte ve bu çok 
kolay ancak hekimler işlerini kaybetmemek için bu 
durumu insanlardan gizlemektedirler.
“Klasik tedaviler bağışıklık sistemini zayıflatır, 
normal hücreleri öldürür”
“Ortodoks tıp-ilaç firmaları çetesi çıkar ilişkisi 
sebebiyle dışlanmaktadırlar”



Kullanan HastalarKullanan Hastalarıın n ÖÖzellikleri        zellikleri        
( ( PaltielPaltiel at al JCO 2001:19 )at al JCO 2001:19 )

İleri hastalık 
Ailede başka kanser olanlar 
Bayanlar ve orta yaşlılar 

Daha Eğitimliler 
İleri sosyoekonomik düzey



Kullanan HastalarKullanan Hastalarıın n PsikososyalPsikososyal
ÖÖzelliklerizellikleri((PaltielPaltiel at al JCO 2001:19)at al JCO 2001:19)

Hekimine tam olarak güvenmeyenler 
Standart tıbbi hizmetten tatmin 
olmayanlar 
Tedavi sürecinde çeşitli sorunlar 
karşısında çaresizlik hissedenler 





Dünyadaki Durum –A.B.D.

NCI  bünyesinde OAM (Office of Alternative
Medicine,1998)
Bu kuruluş halen 20 KAT araştırma merkezini 
destekliyor.
1990 lı yıllardan sonra  Cancer, NEJM, Lancet,
JCO gibi kabul gören dergilerde alternatif 
tedavilerle ilgili ciddi yayınlar görülmeye 
başlıyor



Amerika-Popüler Tedaviler
Livingston

Essiac

PC-SPES

Köpekbalığı kıkırdağı

Misletoe

Kelley/Gonzales
Gerson

Antineoplastonlar

Meditasyon
Hipnoterapi
Aromoterapi
Spor ve Relaksasyon





Dünyadaki Durum -Avrupa

8 Bilimsel Çalışma: %17-45 oranında 
hasta bu yöntemlere başvuruyor.
Bayanlar ve üst sosyoekonomik 
sınıflarda daha yaygın
Bitkisel karışımlar, beres damlası
Diyetler, Mega doz Vitaminler,                                
Gerson, Ukraın rejimi, kanglaite vb.



Sık kullanılan Rejimler





Livingston Rejimi

Livingston Kanser Enstitüsünde uygulanmakta
Etyen Mahçupyan ve Dr.İlhami Güneral rejimi
“Progenitor Cryptosides” adlı bakteri
suçlanmaktadır
Aşı + Havuç ağırlıklı Diyet + Multivitamin +
TNF  (LABOLİFE) + lavman   
Klinik çalışanları %90 başarı bildiriyor
Tek Bilimsel matched-cohort çalışmada 

başarısız?

Livingston Kanser Enstitüsünde uygulanmakta
Etyen Mahçupyan ve Dr.İlhami Güneral rejimi
“Progenitor Cryptosides” adlı bakteri
suçlanmaktadır
Aşı + Havuç ağırlıklı Diyet + Multivitamin +
TNF  (LABOLİFE) + lavman   
Klinik çalışanları %90 başarı bildiriyor
Tek Bilimsel matched-cohort çalışmada 

başarısız?



Beres Damlası Plus

Demir 2 mgr , Çinko 1.1 mgr , Mg 0.4 mgr , 
Manganez 0.31 mgr , Bakır 0.25 mgr , Nikel 
0.11 mgr , Bor 0.1 mgr , florin 0.9 mgr , 
Kobalt 0.025mgr

Karışımdaki diger maddeler:
gliserol,tartrat,glisin,suksinat, askorbat...



Ukrain Rejimi
Chelidonium Majus L bitkisinden elde edilen 

alkoloid. Bu bitki 3500 yıldır halk ilacı olarak 
kullanılıyor.

Ukrain alkoloidinin ( Celadin) etki mekanizması
var.

1) Antineoplastik
2) İmmünstimülan
3) Antiviral etki



Kanglaite
Çin dilinde   Kanglaite Zhusheye

Coix Seed Oil
Hayvan deneylerinde  sitostatik etki 
İmmünstimulan etki de mevcut

NSCLC ve HCC’de etkili olduğu belirtiliyor

200mlt/gün ...yavaş iv infüzyon, 21 gün 



Gerson Tedavisi
Max B.Gerson:  Alman fizikçi                       
“Kanser K ile Na dengesizliğinin sonucudur.”

Düşük Na, yüksek K içeren vejeteryan bir diyet 
+ sığır karaciğeri ekstresi + lavman
153 evre I-III melanomalı hastada , adjuvan
tedavi ile, historik kontrollere göre uzun 
sağkalım



Kelley-Gonzales

Dr. William Kelley, Dişhekimi, 1950’li yıllarda 
sempatik-parasempatik sinir sistemi arasında 
dengeyle ilgili teori ortaya attı
Diyet + vitamin + mineraller + çiğ sığır organ 
ve bezleri + pankreatik enzimler + lavman



Köpek Balığı ve Sığır  
Kıkırdağı

Kıkırdak ekstreleri  MMP inhibitörleri (TIMP-1)
içeriyor  ( Science 1983:201)

Kıkırdak dışında Karaciğer gibi organlar da 
kullanılıyor

NEOVASTAT  ve  SQUALAMİNE



Bitkisel öz ve karışımlar

Essiac Karışımı
Burdock kökü, türk rhubarb, kuzukulağı
Kanada’lı Hemşire Rene Caisse tarafından 
popüler kılınmıştır  
Tek tek bitkilerin analizlerinde tekrarlanabilir 
in vitro antitümör etki gösterilmiştir.
Hoxey Rejimi (Harry Hoxey)



Bitkisel öz ve karışımlar

Mistletoe: Avrupa’da sık kullanılır
Semiparazitik bitki olan LORANTHACEA (VİSCUM 

ALBUM L. öKSEOTU) familyasından elde edilirler.

Preperat isimleri: Iscador, Helıxor, Eurixor, 
Isorel
677 Meme kanserli hastada yapılan adjuvant
çalışmada KT kolu ile farksız



Bitkisel Bitkisel ööz ve karz ve karışıışımlarmlar

Dr. Dr. SophSophııee ChenChen’’inin KarKarışıışımlarmlarıı: : PCPC--SPESSPES

ApoptosisiApoptosisi indindüüklklüüyor ve yor ve bclbcl-- 66’’yyıı inhibeinhibe ediyor  ediyor  

Prostat kanserinde yaklaProstat kanserinde yaklaşışık %75 PSA yank %75 PSA yanııttıı ve ve 
%33 total %33 total androjenandrojen ablasyonuablasyonu bildirilmibildirilmişş.          .          
(N (N EngEng J J MedMed 1998:339;785)1998:339;785)



İnternet Adresleri

www.lfmc.net     

www.angelfire.com  

www.quackwatch.com  

Nccam.nih.gov



Türkiye

1973         Zakkum Tedavisi
1979         Dr. Seçkiner Görgün manyetik alan tdv’si
1988         2. Zakkum hadisesi
2000         Livingston Rejimi 
2001         Isırgan Otu (Kütahya- EmekliAstsubay rejimleri)
2000         Beres Damlası , Kanglaite
2003         Ulusal Kanser Danışma Kurulu’nda  KAT

alt kurulu
2007        Yrd. Doç. Dr. Ömer Coşkun bitki kokteyli





Türkiye

Samur ve ark.
Supp Care Cancer 2001;9(6):452-458
Tıbbi Onkoloji Polikliniğine başvuran 
ardışık 135 hasta
KAT kullanan: %50
Birden Fazla: %60
3’ten fazla    : %35



KAT  HACETTEPE    ARAŞTIRMA

HÜTF Medikal Onkoloji Polikliniğine Ocak-temmuz 2004 

aylarında başvuran 153 hastayla yapıldı. 

%48’i olumlu etkileri gördüğünü belirtiyor.

%67’si doktorundan habersiz kullanıyor, 

%84’ü doktorların bu konuyu öğrenmeleri gerek diyor





Kullanılan Rejimler 
Isırgan otu ve tohumu (%85)
Zakkum,  Köpek balığı kıkırdağı
Livingston rejimi, Beres damlası
Kanglaite,  Kambu çayı,  kefir
İsveç Şurubu (Isırgan otu , civan perçemi , aslan 
pençesi , biberiye , kekik , sinir otu , acı pelin , toros
nanesi , kantron)
Kaplumbağa kanı

Kurt pençesi



Türkçe İnternet Adresleri
www.bitki.com
www.bitkiseltedavi.com

Cassia angustifolia (sinameki) 
Alpina ficinarum (havlucan)
Combretum caffrum (ırmak söğüdü)
Rosea Canina (kuşburnu)
Cassia fistula (hıyarşember)
Urtica dioica (Isırgan)
Nerium oleander Zakkum)

http://www.bitki.com/
http://www.bitkiseltedavi.com/


Zakkum                Zakkum                
((NerNerııumum oleanderoleander)  )  

Ağu çiçeği, zıkkım ağacı
Kutsal kitaplarda adı geçer
Diüretik,  kardiotonik
Haricen  uyuz tedavisinde kullanılır
Yaprağının 1 gr’ı ölümcüldür
Kusma, ishal, kalp  yetmezliği  yapar 



ZAKKUM
YYüüzyzyııllardllardıır bilinen bir ajanr bilinen bir ajan
1973 y1973 yııllıında gnda güündeme gelmindeme gelmişş
1988 y1988 yııllıında bnda büüyyüük tartk tartışışmalarla medyaya malarla medyaya 
tataşışınmnmışışttıırr
NCI ve TNCI ve TÜÜBBİİTAK  destekli projelerle TAK  destekli projelerle 
araaraşşttıırrıılmlmışış, son olarak Bel, son olarak Belççikaika’’da da 
incelenmiincelenmişş ancak ancak extrelerindeextrelerinde
antitantitüümoralmoral etkinlik bulunamametkinlik bulunamamışışttıır.r.



Isırgan  Otu 
(Urtıcaceae familyası)

Dünyada 42 cins ve 600’e yakın türü var

Türiye’de 2 cinsi var:                                  

1. Urtica Lienne 2. Parieteria

Urtica L.’nin 5 türü var:  memranacea, 

hausknechtii, pilulifera, urens, dioica



Kimyasal Yapı
Steroidal, terpenik, fenolik yapıda bileşikler
(Flavanoitler, tanenler, kumarinler)
polisakkaritler
Azotlu bileşikler   (lektin, seramitler, kolin 
ve esterleri, sitokinler, enzimler)
Diğerleri                                                         



Kullanım Yerleri
Diüretik, Purgatif
Antiromatizmal
Antitussif
Antiviral
Hipoglisemik
Afrodiziak
BPH, iştah açıcı, Hb yükseltici ,

Saç çıkarıcı



ŞŞebnem Harput ve Ark.(Japonya)ebnem Harput ve Ark.(Japonya)

Sitotoksisite çalışmaları:
1. Farklı kanser hücre kültürlerinde MTT

deneylerinde sitotoksisite gözlenmedi

2. Nitrik Oksit düzeylerinde azalma sağlıyor

3. T-Lenfositler üzerinde stimülan etkisi
mevcut (immünstimülan etki) 



Aktif Çalışmalar
Renal Cell Ca:  Placebo vs Kb Kıkırdağı
Akciğer Ca: KB kıkırdağı vs KT  (MDACC)
Pankreas Ca: Gemcitabin vs Gonzales Rejimi
Prostat Ca: PC-SPES+DES,  (California Univ.)

Yeşil çay  (NCCTG grubu)
Çeşitli tümörler: Mistletoe (EORTC-13001 )



KATKAT’’dede Yan  EtkilerYan  Etkiler

PS-SPES: östrojenik yan etkileri 
Gerson tedavisi: Complobakter fetus sepsisi
Kambu çayı: kardiak arrest
Ginger-Sarımsak: warfarinle etkileşim, 
Zakkum: kusma,ishal,kalp yetmezliği,ölüm
Isırgan Otu: beyin ödemi, trombositopeni





SonuSonuçç
KATKAT’’lerler’’inin inkar edilemez bir inkar edilemez bir ““realiterealite”” olduolduğğu  u  
ggööz ardz ardıı edilmemelidir.edilmemelidir.
ÜÜlkemizde ve dlkemizde ve düünyada ne tnyada ne tüür yr yööntemlere ntemlere 
babaşşvurulduvurulduğğu bilinmelidir.u bilinmelidir.
Bu yBu yööntemlerin ntemlerin varsavarsa yararlaryararlarıı bilinmelidir.bilinmelidir.
Bu yBu yööntemlerin  ntemlerin  yan etkileriyan etkileri ve klasik tedavilerle ve klasik tedavilerle 
etkileetkileşşimiimi araaraşşttıırrıılmallmalııddıır...r...



Sonuç

Konuyla ilgili araştırma yapmalı, 
yapanlara destek olunmalı

Dürüstlükten ve bilimsel metodlardan
ayrılmamalı

Hasta ile iletişimde, ona güven vermeli, 
sorunları ve duygularına değer vermeli

Medya etkin kullanılmalı...





Sonuç: Ne Yapılmamalı?

“ Bunlar saçmalık ” “Sakın Kullanmayın”
“ Bizim önerdiğimiz tedaviyi almazsanız         
ölürsünüz”
“ Bu kadar sene ben bunları tartışmak için 
mi okudum ” “ Şarlatanların oyununa gelmeyin ”
“ Bunlar bir günde bir doktorun bir aylık maaşını

kazanıyor ”



Sonuç

‘ Ne kadar bilirsen bil ve ne kadar 
anlatırsan anlat , senin bildiğin 
karşıdakinin anladığı kadardır.’

Mevlana





Beslenme ve Kanser
(ACS önerileri)

Sigara ve Alkolün bırakılması
Bitkisel kaynaklı yiyeceklere ağırlık verilmesi :

Hergün 3 porsiyon veya daha fazla sebze ve meyve tüketilmesi
Ekmek,diğer tahıllar,soya,pirinç,bakla ,fasulye gibi yiyeceklerin
günlük alınması

Özellikle hayvansal kaynaklı yağlı yiyeceklerden sakınma :
Az yağlı yiyeceklerin seçilmesi
Et tüketiminin azaltılması

Fiziksel aktivitenin arttırılması,ideal kiloda kalınması



Beslenme ve Kanser Önerileri-1

Düzenli Eksersiz
Erişkinlerde ortalama BMİ 21-23 arası olmalı
Alkol kullanılmamalı (BİRA, ŞARAP DAHİL) 
Sebze ve meyveler: günde 3 porsiyon tüketilmesi
Tahılların “tam tahıl” olarak tüketilmeleri
Günlük kalorinin %45-55’nin karbohidratlardan
sağlanması, rafine şekerden kaçınılması



Beslenme ve Kanser önerileri-2
Toplam yağdan gelecek enerjinin %20-30 
sınırları arasında kalması
Omega yağ asit oranına dikkat edilmeli 
(omega 6:omega 3 oranı birbirine yakın olmalı)

Kırmızı et tüketiminin azaltılması
(kömür ızgarasından kaçınılması)

Günlük posa alımı 20-30 gram olmalı
Günlük tuz alımı 6 gramdan az olmalı



Beslenme ve Kanser  Önerileri-3

Çok sıcak ve soğuk içilip yenilmemesi
Yiyeceklerine doğru koşullarda  saklanılması
(aflatoksin içerebilecek gıdalara dikkat)
Yiyeceklerdeki pestisit vb. kimyasalların ve katkı
maddelerinin güvenli sınırlarda olması

Gıdaların doğal, hormonsuz, mevsiminde ve
gübre-ilaç kullanımına dikkat edilerek üretilmiş
olanları tercih edilmeli (organik gıdalar)



SON
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