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EDİTÖRDEN

Değerli Meslektaşlarım,

Bildiğiniz gibi Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi daha önce yayına başlamış ve birkaç sayı yayın-
lanmıştı. Ancak elimizde olmayan bazı nedenlerden dolayı yayını devam ettirmekte zorlanmış ve bir süre ara 
vermek zorunda kalmıştık. Şimdi uzunca bir aradan sonra Dergimizi yeniden sizlerin huzuruna çıkarmanın 
mutluluğu içindeyiz. 

Hem akupunktur hem de diğer tamamlayıcı tıp alanlarındaki bilimsel gelişmeler baş döndürücü bir hıza ulaş-
mış durumda. Tüm dünyada akupunktura karşı olan ilgi giderek artıyor. Hekimler akupunkturun hastalar 
üzerindeki etkinliğini gördükçe ve nitelikli bilimsel çalışmaları okudukça, akupunktur konusundaki bilgilerini 
artırmak ihtiyacı duyuyorlar. 

Yabancı dillerde yayınlanan akupunktur literatürü geniş bir kaynakça oluşturmaktayken, maalesef dilimizde 
yayınlanan akupunktur makalelerinin sayısı henüz arzulanan düzeyde değil. Daha önce İstanbul Akupunktur 
Derneği tarafından yayımlanmış olan Akupunktur Dergisi, bu alandaki boşluğu doldurmuş ve çok değerli 
makaleleri Türk akupunktur camiasına kazandırmıştı. 

Bizim de amacımız, akupunktur konusundaki Türkçe yayınların sayısını ve niteliğini artırmak, hazırladıkları 
bilimsel yazıları için Türkçe bir dergi arayışında olan meslektaşlarımız için uygun bir platform oluşturmaktır. Bu 
sayede karşılıklı fikir alışverişi sağlanabilecek ve akupunkturun gelişmesine katkı sağlanmış olacaktır.

Dergimiz, akupunktur yanında diğer tamamlayıcı tıp uygulamaları konusundaki yayınlara da açıktır. Bilimsel 
içerik taşımak koşuluyla her türlü tamamlayıcı tıp uygulaması da dergimiz sayfalarında yerini bulacaktır.

Uzun sayılabilecek bir aradan sonra yayınlanan Derginin bu sayısının sizlerin beğenisi kazanacağı umuduyla 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Cemal ÇEVİK
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AĞRILI HASTALARDA AKUPUNKTUR NOKTALARINA O2O3 
(OZON) UYGULAMALARI

O2O3 (OZONE) APPLICATIONS TO ACUPUNCTURE POINTS IN PAINFUL PATIENTS

Yard. Doç. Dr. Betül BATTALOĞLU İNANÇ

Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, MARDİN

Özet

Amaç: Akupunktur noktalarına, düşük konsantrasyonda ozon-oksijen (O2O3) enjeksiyonunun hastalık teda-
visindeki etkinliği araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Yirmi yedi hasta rastgele seçilerek, düşük konsantrasyonda O2O3 subkutan enjeksiyon ile 
akupunktur noktalarına uygulandı. Tedavi, bir hafta içinde üç kez ve toplam 12 seans sürdü. Tedavi etkinliği, 
görsel analog skalası (VAS) ve Liekert skalası ile tedavi öncesi ve sonrasında değerlendirildi.

Bulgular: Tüm hastalara başarılı şekilde akupunktur noktalarına O2O3 enjeksiyonu uygulandı. Liekert skalası-
na göre, % 11,1 (N=3) hastada mükemmel, %66,7 (N=18) hastada iyi, %14,8 (N=4) hastada zayıf, ve %7,4 
(N=2) hastada asla düzelmeyen seyir gözlendi. Genel olarak, % 77,8 başarılı sonuç alındı. Tedavi süresince 
ağrı, bel (p=0,000), boyun (p=0.008) ve diz osteoartriti (p = 0,016) için istatistiksel anlamlılık göstererek azaldı.  
Sonuç: Akupunktur noktalarına O2O3 enjeksiyonu, bel, boyun ağrısı ve diz osteoartriti için etkili bir tedavi 
olarak gözlendi.

Anahtar sözcükler: Bel ağrısı, ozon enjeksiyonu, diz osteoartriti, boyun ağrısı, akupunktur noktaları

Abstract

Aim: To verify the efficacy on patients’ treated with ozone injection of low concentration using acupuncture 
points. 

Material and Methods: Twenty seven cases were randomized. Ozone (O2O3) injection of low concentration 
was used in acupuncture points subcutaneously. The treatment was given three times in a week, 12 session 
was made. After treatment, the clinical efficacy of the patients were observed, scores of visual analogue scale 
(VAS) and Liekert scala were counted before and after treatment. Successful ozone injection was obtained 
in all patients.

Results: The overall efficacy was 77.8%; the outcome was the excellent in 3 cases (11.1%), good in 18 
cases (66.7%), fair/poor in 4 cases (14.8%) and never in 2 cases (7.4%) according to the Liekert scala. Pain 
diminished during the treatment for back pain p=0.000, for cervical pain p=0.008, for knee osteoarthritis 
p=0.016, significantly.

İletişim Bilgileri: Dr. Betül BATTALOĞLU İNANÇ, Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Meydanbaşı - MARDİN     
 Tel: 0 482 212 13 95, GSM: 0 505 268 55 39   betulbattaloglu00@gmail.com

Bu çalışma, 29-30 Nisan 2011 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Ozon Kongresinde sunulmuştur.
This study was presented at International Academic Ozone Therapy Congress in Istanbul 29-30.04.2011
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GİRİŞ

Çoğu kişi, sık sık ve şiddetli, aşağı bölge sırt ağrısını 
göz ardı eder. Ancak, bu bölgenin ağrı etkileri çok 
yaygın ve özellikle yaşam kalitesini etkileyebilir. Ve 
sonunda bu etki, spinal instabiliteye (kararsızlığa) yol 
açacaktır. Daha rahatsız edici bu durum, nihayetin-
de kronik bel ağrısına yol açacaktır. Akupunktur, en 
eski ve aynı zamanda Geleneksel Çin Tıbbı (TCM)’nın 
önemli bir tedavi şeklidir. Akupunktur, çoğu ülkede 
bir tamamlayıcı tedavi olarak, ağrı azaltımı için kabul 
edilmiştir. Örneğin, iğne ile yapılan akupunktur ile diz 
osteoartriti için %80 subjektif (öznel) iyileşme vardır. 
Bununla birlikte, çeşitli çalışmalar, iğne ile yapılan 
akupunkturun boyun ağrısı tedavisi için uzun süre-
li etkinliğe sahip olduğunu göstermiştir (1). Kronik 
diz ağrısı, insanlarda özellikle 50 yaş üzerindekilerde 
yaygın ve hareketsizlik yaratabilen bir durumdur. Diz 
eklemi osteoartriti (OA), diz ağrısının asıl sebebidir ve 
fonksiyonel bağımsızlık, psikolojik bozukluk ve etki-
lenen bireylerin genel yaşam kalitesinin azalmasına 
sebeptir. Buna ilaveten, diz OA kişisel yük olmanın 
yanında, sağlık bakım masrafları, istihdam durumu, 
verimlilik ve eklem değiştirme ameliyatları açısından, 
doğrudan ve dolaylı olarak halk sağlığı sorunu olarak 
önemlidir. Ağrı tedavisi ve sakatlığın farmakolojik ol-
mayan terapilerle tedavisi, diz OA tedavi yönetiminin 
önemli bir köşe taşı olmuştur. Akupunktur, kas-iskelet 
sistemi ile ilişkili ve fonksiyon bozukluğu ve ağrı için 
çok uygun bir tedavidir (2). Bu hastalar için, oral ec-
zacılık ve rehabilitasyon tedavilerinin yanı sıra, ozon 
terapisi, özellikle Avrupa’da, alternatif veya ek teda-
vi seçeneği olarak ortaya çıkmıştır. Ozon tedavisinin 
etkinliği, analjezik, antiinflamatuar ve antioksidan 
mekanizmalarla açıklanabilir. Ozon,  çeşitli perkütan 
yöntemler kullanılarak, oksijen-ozon gaz karışımı bi-
çiminde, 1- 40 ug ozonun her ml.sine oksijen tatbik 
edilerek, değişen konsantrasyonlarda toksik olmayan 
şekilde uygulanır (3). Çalışmamızda, ozon tedavisinin 
etkinliğini araştırmak amacıyla, kronik ağrılı hastala-
ra, ozon enjeksiyonları akupunktur noktalarınına uy-
gulanmıştır. 

GEREÇ VE YÖNTEM

Bu, rastgele örneklemin seçildiği prospektif bir ça-
lışmadır. 27 hasta dahil edildi. Tüm hastaların ağrı 
şikayeti vardı. Lumbal disk hernili oniki, servikal disk 
hernili sekiz, diz osteoartiti olan yedi hasta alındı. 
Hastalar Mart 2011’de İstanbul’da Sema Hastanesi 
Ozon Tedavi Kliniğine başvuran hastalardı. Tüm has-
talar doktor tarafından muayene edildi. Tanı sonrası, 
çalışmaya dâhil edilen her hastaya, çalışma prosedürü 
açıklandı. Yazılı bilgilendirilmiş onamları   ve her hasta-
nın özgeçmişleri kaydedildi. Tüm hastaların, odaların-
da yatağa yatırılarak akupunktur noktaları belirlendi. 
Lumbal disk herniasyonlu hastaların Bare Foot Doc-
tor, servikal disk hernili hastaların BL 11, BL 13, BL 
14, SI 15 ve TE 15 noktaları, diz osteoartritli hastalar 
için Xiyan (EX-LE 5), Heding (EX-LE 2), ST 34, ST 36, 
SP 10 noktaları seçildi. 10 ug/ml ozon konsantras-
yonu, 1 ml. subkutan olarak bir hafta içinde üç kez 
toplam 12 seans, 30 gauge enjektör ile akupunk-
tur noktalarına uygulandı. Ve hastaların LI 4 ve LR 
3 noktaları da bastırılma ile ağrılı ise iğnelendi. Tüm 
hastaların, acı ve memnuniyet sıralaması, Visual Ana-
log Skala (VAS) ve Likert Ölçeği ile değerlendirildi. 5 
noktalı Likert ölçeğine göre; 1: Ağrım hiç azalmadı 2: 
Ağrım hafif  azaldı 3: Ağrım, acım ne azaldı ne arttı 
4: Çok az ağrım var 5: Hiç ağrım yok. Bu çalışmada 
istatistiksel analizler istatistiksel yazılım paketi SPSS 
16 kullanılarak değerlendirildi. Elde edilen tüm veriler 
işaret testi ile analiz edildi. P<0.05 istatistiksel olarak 
anlamlı kabul edildi.

SONUÇ

12 seans tüm hastalar takip edildi. Sonuçlar, doktor 
tarafından değerlendirildi. İki hastanın ağrısı hiç azal-
madı (Bir hasta lumbal disk hernili, bir hasta diz oste-
oartritli idi). Üç hastanın ağrısı yoktu (İki servikal disk 
hernili, bir hasta lomber disk hernili idi). Ağrı, tedavi 
sırasında önemli ölçüde azaldı. Alt bölge sırt ağrısı 
(p=0,000), boyun ağrısı (p=0,008) ve diz osteoartriti 
(p=0,016) için, tedavi sonucunda ağrı anlamlı ölçüde 
azaldı (Tablo 1).

Conclusion: The O2O3 injection at acupuncture points are convenient and highly effective therapy for low 
back and neck pain and knee osteoarthritis.

Key words:  Low back pain, ozone injection, knee osteoarthritis, neck pain, acupunture points

Betül BATTALOĞLU İNANÇ
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TARTIŞMA

Ozonun antiinflamatuar etki mekanizması şöyle açık-
lanabilir; Sırt ve siyatik ağrısı, hem sinir kökü üzerin-
deki fıtıklaşmış diskin mekanik sıkıştırması, hem de 
bakteriyel olmayan inflamasyonun lokal sinir kökü 
ödem ve efüzyonunun neden olduğu venöz dola-
şım tıkanmasından kaynaklanır. Bu arada, histamin, 
- protein ve glikoproteinler gibi hasarlı diskal doku-
dan salınan inflamatuar faktörler sinir kökü ağrısını 
stimüle edebilir. Intradiskal ve paraspinal alanlara 
ozon enjeksiyonu, ağrıyı bu inflamatuar faktörlerin 
salınımını engelleyerek ve doğrudan lokal dolaşımı 
artırarak, lokal sinir kökü ödem ve yapışıklığını azal-
tarak yapmaktadır. Bel ve siyatik ağrısı için, akupunk-
tur tedavisinin analjezik etkisi, iğne ile akupunkturun 
uygulanması, intradiskal ve paraspinal alanlardaki 
inter nöronların inhibisyonu, endofilin benzeri mad-
delerin üretilerek ağrı kesici önemli bir rol oynamak-
tadır. Bu «kimyasal akupunktur» olarak adlandırılır, 
ozon tedavisi ağrıyı azaltmak için 1-3 gün içinde bu 
ağrı yolunu kullanabilir (4). De Oliveira Magalhaes ve 
ark. 1966 yılından itibaren Eylül 2011 arasındaki tüm 
elektronik veri tabanlarını kullanarak literatürü tara-
yarak, sekiz gözlemsel çalışma, sistematik inceleme 
ile ve 4 randomize çalışma meta analizi değerlendir-
mişlerdir. Uzun süreli ağrı azatımı için, paravertebral 

ozon uygulaması II–1 ve intradiskal ozon uygulaması 
için II-3  kanıt seviyesi gösterilmiştir. Önerinin dere-
celendirmesi, paravertebral ozon tedavi için 1B, int-
radiskal ozon terapi için 1C olmuştur (5). Melhindo 
et ark. tarafından akut L5 veya S1 radikülopatisi olan 
38 hasta çalışmışlardır. Hastalar rastgele iki gruba 
ayrılmıştır: A) 20 hasta lumbal paravertebral ozon 
enjeksiyonları ile tedavi B)18 hasta antiinflamatuar - 
analjezik ilaçlar ile farmakolojik tedavi alınmışlardır. 
Ağrı yoğunluğu ve tedavilerin sonucu Görsel Analog 
Ölçeği (VAS) ve Oswestry Engellilik Endeksi ile değer-
lendirildi. Ağrı azaltımı ve rahatsızlık, oksijen-ozon 
enjeksiyonları ve farmakolojik tedavi alanlarda, bir 
hafta sonra karşılaştırıldığında yanıt farkı bulundu, 
bu cevap, farkı iki hafta sonra istatistiksel farklılık 
oluşturdu; 3 ve 6 ay sonra ozon enjeksiyonu teda-
visi alan hastaların %80’i, farmakolojik tedavi edilen 
hastaların yarısı ağrısızdı (6). Ve LI 4’e manuel iğne 
manipülasyonu, posterior cingulat, superior tempo-
ral girus ve putamen / insula’da fMRI sinyallerinde 
belirgin bir düşüş göstermiştir (7). Bizim sonuçlarımız, 
bu sonuç ile ağrı azatlımı yönünden benzerdir. Aku-
punktur noktalarına ozon enjeksiyonları inflamasyo-
nu azaltarak, ağrının azalmasını sağladığını gösterdi. 
Ve kullandığımız LI 4 noktasının da bu bağlamda et-
kili olduğu görüldü. Ve akupunktur noktalarına ozon 
uygulamalarının ağrıyı azaltmak için katkı sağladığı 

N Ortalama
Standart 
sapma

En 
düşük

En  
yüksek

Ortanca 
Ortancalar 

toplamı
Sign test p

Diz OA
Tedavinin  
başlangıcında

7 7,0000 1,41421 5,00 9,00 4,00 28,00

0,016*

Tedavinin  
sonunda

7 2,1429 1,77281 1,00 6,00 ,00 ,00

Lumbal 
ağrı

Tedavinin  
başlangıcında

12 7,4167 1,24011 5,00 9,00 6,50 78,00
0,000**

Tedavinin  
sonunda

12 1,7500 1,21543 ,00 4,00 ,00 ,00

Servikal 
ağrı

Tedavinin  
başlangıcında

8 6,7500 1,48805 5,00 9,00 4,50 36,00
0,008**

Tedavinin  
sonunda

8 1,1250 ,99103 ,00 3,00 ,00 ,00

Tablo 1: Görsel analog skalası (VAS) ile ağrı değerlendirmesi
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gözlemlendi. Diğer çalışmalar bize akupunkturun diz 
osteoartriti etkilerini göstermektedir. Tillu ve ark. to-
tal diz eklemi replasmanı bekleyen, ileri diz osteoart-
ritli 44 hastayı değerlendirdi. SP 9, SP 10, ST 34 ve ST 
36 akupunkturun lokal,  LI 4 de distal noktası oldu. 
Tüm hastaların diz fonksiyonları değerlendirildi. Teda-
viye başlamadan, hastanenin özel cerrahi diz skoru 
(HSS), 4 defa 50 metre yürüme ve 20 adım tırmanış 
zamanları ve görsel analog ağrı skoru (VAS) kullanı-
larak değerlendirildi. Tek taraflı ve bilateral akupunk-
tur uygulanan gruplarda, iki ayın sonunda HSS ve 
VAS skorları işaretlendi. 50 m yürüyüş ve 20 adım 
tırmanış zamanlarında iyileşmeler çok önemliydi (8). 
Karmer ve ark. 116 hastada diz hareketlilik ve ağrı 
azaltımını (9), White ve ark. hastaların ağrı, sertlik ve 
fonksiyonlarını 2 yıla kadar devam eden zamanda ve 
akupunkturun etkisini destekleyerek değerlendirdiler 
(10). Sistematik değerlendirmeler veya meta analizler 
için çok yeterli veri mevcut olmasa da, yayınlanan ka-
nıtlara dayanarak, akupunkturun, bel ağrısı, boyun 
ağrısı, kronik idiyopatik ya da gerilim tipi baş ağrısı, 
migren, ve diz osteoartritli hastalarındaki faydası ola-
sıdır (11). Ağrılı durumda olan hastalar farmakolojik 
olmayan tedavi yöntemlerini tercih edebilir. Böyle bir 
durumda, akupunktur ağrıyı azaltmak için ozon te-
davisi ile tavsiye ve kombine edilebilir.
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SİGARA İÇEN YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNDE  
SİGARA BIRAKTIRMADA AKUPUNKTUR TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ

EFFICACY OF ACUPUNCTURE TREATMENT FOR SMOKING CESSATION IN VOCATIONAL  
HEALTH SCHOOL STUDENTS

Doç. Dr. Turan GÜNDÜZ

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, MANİSA

Özet

Amaç: Son yıllarda sigara bırakmada alternatif tedavilerin kullanılması yaygınlaştığı ve yapılan çalışmalarda da 
sigara bırakmada akupunktur tedavisinin etkinliği açıkça görülmektedir. 

Gereç ve Yöntem: Okulumuzda öğrenim gören 313 öğrenciye sigara kullanımına yönelik anket uygulandı. 

Bulgular: Sigara içen 23 (%7.3) öğrenciden 1 (%0.3)’i sigara bırakmayı kabul etmedi. Tedaviyi kabul eden 
öğrencilere, dominant elin kullanıldığı taraftaki kulağa sigara bıraktırmada etkili noktalar seçilerek akupunk-
tur tedavisi uygulandı. 4 hafta süreyle takip yapıldı.  Süre sonunda 2 (%0.6) öğrencinin tekrar sigara içmeye 
başladığı, 20 (%6.4) öğrencinin ise sigara içmeyi bıraktığı görüldü. 

Sonuçlar: Tedavinin etkili olmadığı öğrencilerin anket bilgilerine bakıldığında ve kendileri ile yapılan görüşme-
lerde ortalama 4 yıldır sigara içtikleri (20 adet/gün), ailelerinde sigara içenlerin olduğu ve sigara içmeyi sosyal 
ayrıcalık olarak gördükleri anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: akupunktur, sigara, öğrenci

Abstract

Backround: In recent years, alternative treatment modalities are increasingly used in smoking cessation and 
studies have shown that acupuncture is an effective method. 

Material and Method: 313 students in the Vocational Health School answered the questionnaire about 
smoking habits. 

Results: One (%0.3) of 23 (%7.3) smoking students did not accept acupuncture treatment for smoking ces-
sation. In the students who accepted the treatment, acupunture was performed to the selected points of the 
ear on the side of the dominant hand. They were followed up for 4 weeks. At the end of period, 2 (0.6%) 
students started smoking again, 20 (6.4%) of the students did not smoke again. 

Conclusion: The questionnaire and interview with the students in whom acupunture treatment was not ef-
fective have been smoking for 4 years (20/day), their family members were also smoking and they accepted 
smoking as a social privilege.

Key words: acupuncture, smoking, students

İletişim Bilgileri : Doç. Dr. Turan GÜNDÜZ, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
  Uncubozköy Yerleşkesi C Blok, MANİSA 
  Tel: 0 236 2371378 - 0 536 339 86 88               drtgunduz@yahoo.com
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GİRİŞ

Sigaranın içerdiği 4000’den fazla toksik maddeler 
ile insan sağlığı üzerine olan olumsuz etkilediği biln-
mektedir. Başta larinks, akciğer ve özefagus kanseri, 
koroner arter hastalığı ve serebrovaskuler hastalıklar 
gibi birçok hastalıkta önemli risk faktörü olduğu bi-
linmektedir (1-4). Buna rağmen sigara toplumda ve 
gençler arasında bir ayrıcalık, sosyal statüde iyileşme 
ve değişme, öz güveni artırıyormuş gibi algılanmak-
tadır. Sigara içen gençler sigara içmeyenleri sigara 
içmeye özendirmeye çalışmaktadırlar. Oysa ilerleyen 
yaşlarda kişinin ne tür sağlık sorunlarıyla karşılaşa-
cağı, günlük yaşamlarını nasıl etkileyeceği, maddi ve 
manevi kayıpları hakkında yeterince eğitici bilgiler ve-
rilmemektedir.  

Ülkemizde yapılan çalışmalarda, 15 yaş üstü erkek-
lerin %62,8, kadınların %24,3 ve tüm nüfusun ise 
%43,6’sının sigara kullandığını belirtilmektedir. Yine 
Türk Kalp Vakfının yaptırmış olduğu bir çalışmada ül-
kemizde eğitim düzeyi arttıkça sigara kullanım ora-
nın arttığı, üniversite mezunlarında bu oranın %59 
kadar çıktığı bildirilmektedir. Gelişmiş ülkelerde siga-
ra içim oranları azalmasına karşın, gelişmekte olan 
ülkelerde ve ülkemizde bu oran artmaktadır (5,6).

Sigara bağımlılığının hem fiziksel hem de  psikolojik 
bağımlılık türü olmasından ötürü kişinin kendi irade-
siyle sigarayı bırakması çoğu kez başarısız oluyor. Si-
gara içmeyi bırakmak isteyen kişilere psikolojik veya 
tıbbı yöntemlerle destek olunduğunda, yapılacak 
olan işlemler iyi anlatılır ve sigara içen kişi ikna edile-
bilir ise daha başarılı olunacağı kesindir.

İlaç veya benzeri maddeler kullanılarak yapılmış olan 
tıbbı yöntemlerde sigara içmeyi bırakma oranı %25-
30 iken (7), akupunktur tedavisi ile sigarayı bırakma 
başarı oranı %47.95-95 olduğu bildirilmektedir (8-
10).

Bu çalışmada sigara hakkında gençlerin düşüncele-
rini öğrenmek, sigara ve benzeri maddelerden uzak 
durmalarını sağlamak, yeni sigara içmeye başlayanla-
rın sigara içmeyi bırakmalarına yardımcı olmak ama-
cıyla planlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

313 öğrencinin eğitim gördüğü Sağlık Hizmetle-
ri Meslek Yüksekokulu’ndaki öğrencilerle yüz yüze 
görüşmek suretiyle öğrencilerin demografik özel-
liklerini, sigara başlama yaşı, günlük sigara tüketim 
sayı gibi değişik soruları içeren 31 sorudan oluşan 
anket uygulandı. Sigara içen örgenci sayısı belirlen-
dikten sonra bu öğrencilerle tekrar görüşülerek si-
gara içmeyi bırakmak isteyip istemedikleri, sigaranın 
zararları hakkında bilgi ile uygulanacak akupunktur 
tedavi yöntemi hakkında bilgi verildi. Sigara içmeyi 
bırakmak isteyenlere dominant elin olduğu taraftaki 
kulağa akupunktur tedavisi (Corpus callosum, Mide 
bölgesi, Shen-men ve sedasyon bölgesi) uygulandı. 
İğneleme işlemine başlamadan önce kulak temizlen-
di ve öğrencilere gerekli bilgiler verildi. İlk hafta iki 
defa daha sonra ise haftada bir olmak üzere dört haf-
ta kontrole çağrıldı. 

BULGULAR

Anket uygulanan 313 öğrenciden, 23 (%7.3) sigara 
içtiği belirlendi.  Sigara içen öğrencilerden 14’ünün 
yatılı okulda okuduğu ve sağlık meslek lisesi mezunu 
olduğu, 19 öğrencinin ailesinde sigara içen olduğu, 
7’sinin 15 yaşından daha önce sigara içmeye başla-
dığı, 10 kişinin dikkat çekmek amacıyla sigara içme-
ye başladığı belirlenmiştir. Sigara içen öğrenciden 1’i 
(%0.3) sigara bırakmayı kabul etmedi. Tedaviyi ka-
bul eden öğrencilere akupunktur tedavisi uygulandı. 
4 hafta süreyle izlemeleri yapıldı. Süre sonunda 2  
(%0.6) öğrencinin tekrar sigara içmeye başladığı, 20 
(%6.4) öğrencinin ise sigara içmeyi bıraktığı görül-
müştür. 

TARTIŞMA 

Sigara ülkemizde ve dünyada önemli bir halk sağlı-
ğı sorunudur. Gelişmiş ülkelerde sigara içim oranları 
azalmasına karşın, gelişmekte olan ülkelerde ve ülke-
mizde bu oran artmaktadır (5,11). Bu çalışmada bul-
gularına göre, yatılı okulda okuyan öğrenciler, aile-
sinden uzakta yaşayanlar ile ailesi ile birlikte yaşayan 
fakat sevgisiz büyüdüğünü ifade eden öğrencilerin  
dikkat çekmek gibi değişik nedenlerle sigara içmeye 
başladıkları görülmektedir. 

Turan GÜNDÜZ
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Sigara içme oranları sosyo-kültürel özelliklerin farklı 
olması nedeniyle toplumlar arasında farklılıklar gös-
termektedir. Kore’de (12) yapılmış olan bir çalışmada 
gençler arasında sigara içme oranı %35.3, ABD ve 
İngiltere de da yapılmış olan çalışmalarda bu oranın 
%15 ve %26 (13) iken ülkemizde 2008 yılı verilerine 
göre 15 yaş ve üstü sigara içme oranı % 47,9 olarak 
bildirilmektedir (14).

Sigara kullanım oranın yüksek olması sigara içilmesi-
nin azaltılması için tedbirler almayı gerektirmektedir.  
Bu amaçla değişik yöntemler kullanılarak sigara bı-
raktıramaya veya kullanılmasının azaltılmasına yöne-
lik  çalışmalar mevcuttur. 

Son zamanlarda sigara bıraktırmada akupunkturun 
etkinliği tartışma götürmez bir gerçektir. Sigara bı-
rakma oranının %0.6 olarak bulunduğu bir çalışma-
da kulak akupunkturunun sigara tüketimini azaltma-
da etkisi olabileceğini fakat sigara içmeyi bırakmada 
etkisiz olduğunu ifade etmelerinde değişik faktör-
lerin (hedef kitle, içilen sigara miktarı ve sigaradaki 
nikotin oranları v.s) etkisi olabilir (15). Yapılmış olan 
farklı çalışmalarda sigara içmeyi bırakma oranlarının  
% 47,95-95 arasında değiştiği bildirilmektedir (8-10).

Bizim çalışmada hedef kitle ile olan iyi diyalog, siga-
ranın zararlarının anlatılmış olması, yapılacak olan 
tedavi yönteminin iyi anlatılması ve öğrencilerin 
bana kolay ulaşabilmelerinin de etkisiyle tedavi uy-
gulananların % 87’si (toplamda %6.4) sigara içmeyi 
bırakmışlardır. Tedavinin etkili olmadığı öğrencilerin 
anket bilgilerine bakıldığında ve kendileri ile yapılmış 
olan görüşmelerde ortalama 4 yıldır sigara içtikleri 
(20 adet/gün), ailelerinde sigara içenlerin olduğu ve 
sigara içmeyi sosyal ayrıcalık olarak gördükleri anla-
şılmıştır.

Sonuç olarak hedef kitleye sigaranın zararları iyi anla-
tılır ve sigara içimini bırakmak istiyorlar ise akupunk-
tur tedavisinin yeterli olduğu kanaatindeyim.
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Summary

This workshop will discuss the following questions: 

What is depression? 

Can depression be treated with acupunctur?

Özet

Depresyon nedir ve nasıl tedavi edilir?

Depresyonu akupunktur ile tedavi edebilir miyiz?

Uzun yıllar depresyon tedavisinde Freud’un psikana-
liz yöntemi uygulandı.

Depresyonun farmakolojik tedavisine 1962 yılında 
Von Prag’ın depresyon nedeni ile intihar etmiş kişi-
lerin Beyin/Omurilik sıvılarında serotonin seviyesinin 
çok düşük olduğunu bulması ile başlanılabildi.

Von Prag’a Post ve Schildkraute de katıldılar.

Psikiatrik hastalıklarda teşhis ve tedavi zorluğunun 
ana nedeni Beyin/Kan bariyeri idi.

1982 yılından bu yana nörotransmiterler daha yakın-
dan incelenmeye alındı.

Bu neden ile de özellikle serotonin ve noradrenalin 
eksikliğine bağlı depresyon tedavilerinde büyük atı-
lımlar gerçekleşti.

Örneğin tedavide anafranil içeren ilaçlar kullanılıyor.

Bu sayede serotoninin sinaptik aralıktan re-uptake’si 
önlenerek, postsinaptik depolarizasyonda güçlenme 
ve devamlılık sağlanması hedefleniyor.

Bunun negatif tarafı, Raphe çekirdeklerinin presinap-
tik ayaktaki vezikülleri devamlı dolu tutabilmek için, 
daha fazla üretim sağlamaktan yorulması.

Neticede hastanın ilaca bağımlılık kazanması.

Serotonin depresyonda multifonksiyonel bir rol oy-
nar. 

Çünkü serotonin, depresyon anında, bozukluğu gö-
rülen pek çok işlevin yürütülmesinde önemli bir rol 
oynar. 

Örneğin uyku, mizaç, canlılık, yeme ve muhtemelen 
seksüel davranış ile ilgili fonksiyonlarda serotonin 
önemli bir faktördür. 

Depresyonda serotonin azalmalı bir alt grup varsa, bu 
grupta sözünü ettiğimiz  fonksiyonlarda bozulur. 

Çünkü o fonksiyonların yürütülmesinde serotonin iş-
lev görür. 

Antidepressif ilaçlar en çok hangi reseptör-
ler üzerine etkilidir?

Anti depressif ilaçlar daha çok 5-HT 1 reseptörlerine 
etkilidirler. 

DEPRESYON VE AKUPUNKTUR İLE TEDAVİSİ
DEPRESSION AND ITS TREATMENT WITH ACUPUNCTURE

Uzm. Dr. Mehmet Fuat ABUT

Akademik Akupunktur Derneği Başkanı 
Yeditepe Üniversitesi Eğitim Görevlisi 
ICMART İkinci Başkanı

İletişim Bilgileri: Dr. M. Fuat ABUT, Gazeteciler Mah. Sağlam Fikir Sok. No:5 Esentepe - İSTANBUL 
  Tel: 0212 212 31 52     

Mehmet Fuat ABUT
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Tedavi görmemiş depresif hastalarda serotonin resep-
törlerinin sayısında artış, buna karşılık her bir resep-
törün serotonine verdiği cevapta düşüş görülmüştür. 

Bu durum, depresif hastalarda serotonin reseptör-
leriyle ikinci ulak sistemleri arasındaki bağlantının, 
bozulduğunu düşündürür. 

Sonuç olarak depresyonda,  serotonin 5-HT1 re-
septörlerinin A  alt biriminde ve 5-HT2  reseptörle-
rinde  anormallik saptanmıştır. 

Serotonin reseptörlerinin  bir çok alt tipi var. 

Bu reseptörlere spesifik  agonist ya da antagonist et-
kili ilaçları kullanarak, çok özel bir fonksiyon ya da 
bozukluk  düzeltilebilir. 

Bu tür ilaçlarla tedavide yan etki ihtimali yok, ya da 
yok kadar azdır. 

Peki akupunktur ile ne yapılabilir? 

Akupunktura gelince  depresyon, serotonin agonist 
ve antagonistleri yerine kulak ve vücut akupunkturla-
rı ile çok iyi bir şekilde tedavi edilebilmektedir.

Bunun için LR 3 ve kulak akupunktur noktaları 
kullanılır.

LR 3 noktasına hassas olarak palpe edilen ayakta al-
tın iğne batırılır.

        LR 3 noktasının yeri

Kulak akupunkturu dedeksiyonu, böyle bir hastada 
görülen noktalarda patolojik sinyaller verir. 

Dominant kulak kepçesinde Anti-Depresyon noktası 
dedektörle aranır.

Bulunduğu taktirde, noktaya altın iğne batırılır.

Dominant Kulak kepçesinde Anti-Depresyon noktası 
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Auriküloterapi kulak kepçesinin tedavi amacıyla kul-
lanılmasıdır. Auriküla, innervasyonu çok zengin ve 
merkezi sinir sistemi ile birçok bağlantısı olan bir or-
gandır. Aurikülaya dikkatle bakıldığında fötal imaj 
kolayca fark edilebilir.

Kulak kepçesinin tedavi amaçlı kullanılmasının tari-
hi eski Mısır, Pers ve Çin İmparatorluğuna kadar git-
mektedir.

Batı dünyasına bakıldığında; 1637’de Portekizli dok-
tor Zactus Lusitanus siyatik nevraljiyi auriküler koteri-
zasyonla tedavi edilebileceğini iddia etmiştir. 1717’de 
Valsalva ilk defa “nokta”yı tanımlamış ve diş ağrısını 
kulaktan tedavi etmiştir. 1850’de Amerikalı Dr. Rul-
ker yine heliks koterizasyonu ile siyatik tedavi ettiğini 
yayınlamıştır.

20. yüzyılda ise ilk defa Dr. Paul Nogier 1951’de Lyon/
Fransa’da hasta konsültasyonları sırasında hastaları-
nın kulak kepçelerinde koterize edilmiş noktalar fark 
edip, bunların Marsilyalı Madame Barrine tarafından 
siyatik nevralji tedavisi amaçlı yapıldığını öğrenmiştir. 
Beş yıllık bir çalışma sonucunda da 1956’da kulakla 
fötal imaj arasındaki ilişkiyi açıklayan yazısını yayınla-
mıştır. Yazı Almanca’ya çevrilip Çin’e gönderildiğinde 
büyük ilgi çekmiş ve Uzakdoğuda unutulmuş olan 
kulak kepçesi akupunkturu yeniden kullanılmaya 
başlanmıştır.

1987’de Güney Kore’de WHO genel direktörü Dr. Hi-
roshi Nakajima’nın organizasyonu ile Afrika, Avrupa, 
Güney Amerika, Avustralya ve Asya’dan gelen dok-
torlar akupunktur ile ilgili ilk büyük toplantıyı yapmış-
lardır. 1990’da yine WHO organizasyonunda, içinde 

Dr. Nakajima  ve Dr. Paul Nogier’nin de bulunduğu 
bir çalışma grubu  43 auriküler noktayı standardize 
etmiştir. J.E.H. Niboyet 1963’te yaptığı çalışmalarda 
akupunktur noktalarının çevre deriye kıyasla daha 
düşük elektrik direncine sahip olduklarını tespit et-
miştir.

Sénélar, Auziech ve Terral, 1970-1980 arasında 
Montpellier Üniversitesi’ndeki çalışmaların sonuçları-
nı şöyle özetlemişlerdir:

- Akupunktur noktalarının fiziksel, histolojik ve fiz- 
 yolojik varlığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

- Niboyet’nin daha önce tanımladığına ilaveten,  
 deneylerimizle noktanın elektriksel özelliğini de- 
 monstre ettik. Ölçümlerimizde direk ve sinusoidal  
 akım kullanarak noktanın spesifik aktivitesini  
 tespit ettik.

- Bu özellik terleme sırasında ortaya çıkan depolari- 
 zasyon benzeri etki ile ilişkili değildir.

- Nokta histolojisi; bir arteriol, bir venül, bir lenfatik  
 ve bir sinir sonlanmasından oluşan nöro-vasküler 
 bir yapıdır.

- İlaveten tekrarlanabilir bir analjezi modeli olarak,  
 tavşan arka ayağındaki nokta stimulasyonu ile  
 nörotransmitterlerin sekresyonu ve plazma trans- 
 ferleri gösterildi.

- Auriküler noktaların impedans ölçümünün diag- 
 nostik değeri vücut görüntüleme teknikleri ile  
 açıkça gösterildi.

AURİKÜLOTERAPİ VE AURİKÜLOMEDİSİN
AURICULOTHERAPY AND AURICULOMEDICINE

Dr. Ayfer KUZULUGİL
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- Şimdi bütün omurga boyunca sıralanan bu nöro- 
 vasküler bantların neden akupunktur noktası ola- 
 rak tanımlandığını anlamaya çalışıyoruz. Hipotezi- 
 miz bunların akupunkturistlerin rasgele iğne ba- 
 tırdıkları noktalar olmayıp önemli fonksiyonlarda  
 rol alan periferik regülasyon merkezleri gibi etkili  
 olduklarıdır.

- İnternal  organların  aynası  olan ve organizmanın 
 disfonksiyonlarını aksettirdiği  deride yer alan  
 akupunktur noktaları uyarıldığında, organların  
 lokal kan akımlarını düzenleyerek vücudun termo- 
 regülasyonunu kontrol eder, karmaşık iyileşme 
 süreci ve rejenerasyonu başlatırlar.

- Kulak derisi, çok zengin, özel innervasyonuna 
 uygun olarak vücudun bütün organlarının dis- 
 fonksiyonlarını yansıtır. Kulakta akupunktur nokta  
 ağı hipotalamus ve beyin sapına yönlenmiştir. 

- Kulak kepçesinde organ ve sistemler her üç  
 embriyolojik bölgede (Konka; endoderm, Anthe- 
 liks; mezoderm, Heliks ve Lobül; ektoderm),  
 tragusta ve kepçenin mastoid yüzünde olmak 
 üzere beş ayrı bölgede projekte edilirler. Aurikula 
 derisi süperpoze reflex sistemlerden oluşmaktadır. 
 Projeksiyonlar beyindeki Homunculus ile uyumlu- 
 dur.

1966’da Dr. Paul Nogier’nin VAS’ı (Vasculer Autono-
mic Signal) keşfetmesiyle aurikuloterapi yepyeni bir 

boyut kazandı. Artık kulaktaki patoloji ifade eden 
noktalar radyal nabzın yardımıyla bulunabiliyordu. 
Yani auriküloterapide kullanılan standart tedaviler 
yerini çok daha kişiye özel nokta tedavilerine bıra-
kıyordu.

VAS; kulak ve vücutta derinin uyarılmasıyla arter du-
varında beliren sabit dalga deplasmanı olarak tanım-
lanabilir. Uyarı ses, ışık, temas veya  filtreler olabilir. 
VAS’ın oluşmasında mekanik, hemodinamik ve nöro-
vejetatif sistemler rol oynar.

Verilen uyarı bir mikrostrestir. Vücuda çok hafif bir 
sempatik stimulus verilir, bu da nabızda ağrı modü-
lasyonuna yol açar. Nabzın çıkan eğrisinde bir seg-
ment artar, amplitüd keskinleşir, insisura azalır, dik-
rotik bir dalga belirir. Refleks yalnızca aurikulokardiak 
değil, vaskulo-kütanözdür. 

VAS’ın keşfi ile; kulak ve vücutta patoloji ifade eden 
noktalar kolayca bulunabilmektedir. Ayrıca gıda ve 
ilaç intoleransı, alerji ve gereksinimleri tespit edilebil-
mekte, diş foküsleri, skatris  blokajları, vitalite, late-
ralizasyon gibi durumların değerlendirilmesi de yapıl-
maktadır.

Auriküloterapinin öncüleri olan Paul Nogier, Jaque 
Niboyet ve Henri Jarricot’ya mükemmel çalışma ve 
buluşlarından ötürü teşekkür ediyoruz. 
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Randomize kontrollü çalışmalarda tedavinin spesifik 
etkisini gösterebilmek için plasebo kontrol prosedür-
leri kullanılmaktadır (1). Plasebo kontrol yöntemi, 
görünüm, hissetme, inandırıcılık gibi tüm yönlerden 
gerçek tedaviden ayırt edilememeli, ancak terapo-

tik yada fizyolojik bir değişikliğe neden olmamalıdır 
(2,3). Akupunktur cilde iğne batırılması ve deQi his-
sedilmesiyle etkisini gösteren bir tedavidir. Bu neden-
le akupunktur çalışmalarında plasebo kontrol kullanı-
mı oldukça zordur. Kullanılan bir çok plasebo yöntem 

RANDOMİZE KONTROLLÜ AKUPUNKTUR ÇALIŞMALARINDA 
PLASEBO KONTROL UYGULAMALARI

THE PLACEBO CONTROL METHODS IN RANDOMIZED CONTROLLED ACUPUNCTURE TRIALS

Prof. Dr. Saliha KARATAY
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, ANKARA

Özet

Randomize kontrollü çalışmalarda kullanılan plasebo kontrol, görünüm, hissetme, inandırıcılık gibi bir çok 
yönden gerçek tedaviden ayırt edilemeyen, terapotik ya da fizyolojik bir değişikliğe neden olmayan bir yön-
tem olmalıdır. Akupunktur cilde iğne batırılması ve deQi hissedilmesiyle etkisini gösteren bir tedavi olduğu 
için, akupunktur çalışmalarında plasebo kontrol kullanımı oldukça zordur. Kullanılan bir çok plasebo yöntem 
cilde değmeyi yada penetrasyonu içerdiği için bazı fizyolojik değişikliklere neden olabilmektedir. Bu nedenle 
günümüzde akupunktur çalışmalarında plasebo kontrol yerine sham kontrol terimi daha çok tercih edilmek-
tedir. Kontrollü akupunktur çalışmalarında bugüne kadar plasebo kontrol olarak bir çok yöntem denenmiştir. 
Bu derlemede günümüzde akupunktur çalışmalarında kullanılan plasebo yöntemler tartışılmaktadır.
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Abstract
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or penetration through skin may lead to some physiological changes. Therefore, the term of sham-control is 
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cilde değmeyi yada penetrasyonu içerdiği için bazı 
fizyolojik değişikliklere neden olabilmektedir (4). 
Bu nedenle günümüzde akupunktur çalışmalarında 
kontrol grubu için, tıpkı cerrahi çalışmalarda olduğu 
gibi plasebo kontrol yerine sham kontrol terimi daha 
çok tercih edilmektedir (5).

Bazı çevreler tarafından sıkça dile getirilen “akupunk-
tur sadece bir plasebo etkiden ibarettir” görüşü, en 
bilimsel şekilde plasebo kontrollü çalışmalarla çürü-
tülebilir (6). Belli şartlar altında, belirli bir durum yada 
hastalık için akupunkturun plaseboya üstün olduğu 
gösterildiğinde o durum için akupunkturun etkili, gü-
venilir bir yöntem olduğu teyit edilmiş olacaktır (2). 
Böylece benzer durumlar için belli düzeyde çalışma 
yapıldıktan sonra tekrar plasebo kontrollü çalışma ye-
rine akupunkturu artık diğer tedavilerle karşılaştıran 
çalışmalara ağırlık verilecektir. 

Plasebo ya da sham kontrol seçiminde etkili olabile-
cek akupunkturun 3 temel etkisi vardır (7):

- Hasta ile akupunkturist arasındaki etkileşimle ve 
 hastanın beklentisiyle ilişkili nonspesifik bir etki,

- Cilde iğne batırılmasına bağlı genel bir fizyolojik  
 etki,

- Spesifik akupunktur noktalarına iğne batırılıp ma- 
 nipüle edilmesine bağlı spesifik etki

Kontrollü akupunktur çalışmalarında bugüne kadar 
plasebo kontrol olarak bir çok yöntem denenmiştir. 
Bunlardan bazıları:

Tırnak ucuyla akupunktur noktalarına baskı yapmak

Plastik kılavuz tüple baskı yapmak

İğnenin künt tarafıyla baskı yapmak

Meridyen dışı bir bölgede belirli bir akupunktur nok-
tası olmayan yerleri iğnelemek

O tedavi için uygun olmayan akupunktur noktalarını 
iğnelemek

Yüzeyel iğneleme

Elektroakupunktur ya da laser akupunktur çalışmala-
rında aletle gerçek stimülasyonun yapılmaması

Künt uçlu sham iğne kullanmak

Bu kadar çeşitli kontrol yöntemleri akupunktur çalış-
ma sonuçlarının rapor edilmesinde standart bir ter-
minoloji kullanımını zorlaştırmaktadır (8). Bazı araş-
tırmacılar sham akupunktur terimini tedavi noktaları 
dışındaki noktaları iğnelemek anlamında kullanmak-
ta, yüzeyel akupunktura da minimal akupunktur 
adını vermektedir (9). Bazı araştırmacılar ise tedaviye 
birebir uygun olmayan tüm invaziv yöntemlere sham 
akupunktur, noninvaziv yöntemlere ise plasebo aku-
punktur adını vermektedir (10). Tüm bu karışıklıkları 
gidermek anlamında kontrol yöntemlerini sınıflama-
da şu anki en uygun terim penetre (invaziv) sham ve 
nonpenetre (noninvaziv) sham terimleri olabilir (2). 
Bu terimler gerçek akupunktur (verum akupunktur) 
gibi görünmekle beraber , gerçek olmayan tüm yön-
temler için kullanılabilir. 

Sham kontrol yöntemlerini birbirlerinden ayıran 2 ti-
pik özellik bulunmaktadır:

- Uygulama yeri: Spesifik noktalar, Nonspesifik  
 noktalar, Akupunktur noktası olmayan meridyen 
 dışı bölgeler

- Cilt penetrasyonu: Normal iğneleme, Yüzeyel  
 iğneleme, Künt uçlu iğne kullanma

Bu iki özelliğe göre sham kontrol seçmede, araştırı-
cıların görüşü büyük rol oynamaktadır. Bir çok aku-
punkturist akupunkturun belirli bir hastalık yada 
durum için spesifik akupunktur noktalarının stimülas-
yonuyla etki gösterdiğini düşünmektedir. Bu nedenle 
geleneksel akupunkturistler genelde şimdiye kadar o 
durum ya da o hastalık için uygun olmayan akupunk-
tur noktalarını seçerek yada bilinen bir akupunktur 
noktası olmayan bölgeleri kontrol grubunda kullan-
mışlardır (2,11,12). Ancak akupunkturun bazı etkileri 
uygulanan bölgedeki sinir uçlarının stimülasyonuyla 
ortaya çıkmaktadır. Cilde iğne batmasıyla mikroplan-
da bir çok değişikliğin meydana geldiği, nörokutanöz 
ve nöroimmün reflekslerle de gösterilmiştir (4,13). 
Buna göre bir tedavi için spesifik olmayan akupunk-
tur noktalarına yada akupunktur noktası olmayan 
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meridyen dışı bölgelere iğne batırmak yada yüzeyel 
iğneleme bazı fizyolojik değişikliklere neden olabil-
mektedir. Ayrıca hangi akupunktur noktalarının o 
duruma uygun olmadığı konusunda da ihtilaflar bu-
lunabilir. Akupunktur noktası olmayan meridyen dışı 
yerlerin de henüz etkisi bilinmeyen bir ekstra nokta 
olma ihtimali her zaman vardır. Bazı araştırmalarda 
kullanılan yüzeyel iğnelemenin de ciltte bazı değişik-
liklere neden olduğu bilinmektedir (14,15). Bu özellik 
nedeniyle kozmetik akupunkturda iğneler dermise 
kadar batırılarak kollojen, elastin sentezi sağlanmak-
tadır (16). 

Tüm bunlar gözönüne alındığında, akupunktur ça-
lışmalarında kullanılan bu tür invaziv kontrol grup-
larının kendilerinin de akupunkturla benzer fizyolojik 
etkilere sahip olabileceği unutulmamalıdır. Bu du-
rumda akupunktur tedavisi tam bir plasebo yerine 
aktif bir girişimle karşılaştırılmış olacaktır. Böylece 2 
grup arasında anlamlı fark giderek azalabilir. Ayrıca 
invaziv girişimler genelde noninvaziv  girişimlere göre 
daha fazla bir plasebo etkiye sahiptir. Bu durum, aku-
punktur, sham akupunktur ve tedavisiz grupları içe-
ren yada akupunktur, sham akupunktur ve konvan-
siyonel tedavi gruplarını kapsayan 3 kollu randomize 
kontrollü çalışmalarda tespit edilmiştir (11,17). Bu 
şekilde 234 çalışmayı inceleyen Cochrane analizinde 
de bu durum rapor edilmiştir (18).

İnvaziv sham konrollerin bu şekildeki olumsuzlukları 
nedeniyle cilde batmayan ancak iğne batma hissi ve-
ren, cilde girmiş gibi görünen sham iğneler (plasebo 
iğneler) geliştirilmiştir. Bu iğneler temel olarak teles-
kopik sistemle çalışmaktadır (19,20). Bu teleskopik 
sistemde künt uçlu sham iğne cilt yüzeyine dokuna-
rak bir batma hissi verir. Sonra iğne, tutma yerindeki 
sap kısmının içine girerek boyu kısalır ve doku içine 
batmış gibi görünür. İlk teleskopik sham iğne 1998 
yılında Streitberger ve ark. tarafından geliştirildi (21). 
Streitberger’in teleskopik iğnesinde akupunktur nok-
tası üzerine bir plastik halka konur. Halkanın üzerine 
yara bandı şeklinde bir flaster yapıştırılır. İğne flaster 
üzerinden uygulanır. Gerçek iğne (verum iğne) flas-
ter içinden cildi deler ve derin dokulara girerek deQi 
hissini oluşturur. Sham iğne ise künt uçludur. Flasteri 
deldikten sonra cilde değdiği zaman, tutma bölge-
sindeki sapın içine girer. İğnenin boyu kısaldığı için 

o da derine batmış gibi görünür. Burada dikkat edil-
mesi gereken bir nokta, tedavi sonunda sham iğne 
çıkarılırken sapından tutulmamalı, iğnenin kendisi 
kavranarak hızla çekilmelidir. Bu iğnenin validasyon 
çalışması yapılmış ve rotator manşon tendinitlerinde 
gerçek akupunktura göre etkisiz olduğu gösterilmiş-
tir (22). Bu yöntem gerçek akupunktura oldukça ya-
kın görünmesine, cilde batmamasına rağmen, flas-
terin altında halkanın ve noktanın doğru yerinin her 
zaman tam tespit edilememesi, manipülasyon için 
çevrilememesi gibi çeşitli zorlukları da vardır. 

Streitberger’in bu iğnesinden sonra Park ve ark. tara-
fından daha komplike bir Park sham iğne üniti geliş-
tirilmiştir (23). Bu ünitte Park tüp denen çapı geniş bir 
tüpün ucundaki yuvarlak kök kısmı çift taraflı yapış-
kan bir bantla cilde tutturulur. Bu Park tüpün içinde 
kayabilen standart bir kılavuz tüp bulunur. Gerçek 
yada sham iğne standart tüp içine konur. İğnenin tut-
ma yerinin tepesine gerçek iğne batması hissini ver-
mek için hafifçe vurulur. Sonra kılavuz tüp Park tüp 
içine doğru kaydırılıp ilerletilir. İğne derine batmış gibi 
göründüğü halde iğne sapın içine ilerlemiş ve boyu 
kısalmıştır. Bu şekildeki bir sham iğne döndürülebilir, 
kaldırılabilir, manipüle edilebilir. Bu Park sham ünitle-
rinin de validasyonu yapılmıştır (24).

Günümüzde randomize kontrollü akupunktur çalış-
malarında sham kontrol için en uygun yöntem non-
penetran sham iğneler gibi görünmektedir. Ancak 
tedaviye spesifik akupunktur noktalarında sham iğ-
nelerin klinik bir etkiye neden olup olmadığının gös-
terilmesi için çeşitli konularda yeni klinik çalışmalara 
ihtiyaç bulunmaktadır.  
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GİRİŞ

Kozmetik Akupunktur, estetik görünüm amacıyla ge-
len hastaya “sağlıklı bir bedene sahip” olmak getiri-
sini de sağlar. Her tedavide, vücutta daha iyi bir enerji 
dengesi sağlanarak kozmetik etkinin ortaya çıkması 
kolaylaşır.

Kozmetik Akupunktur, meridyen enerji dengelerini 
düzenlemek esasına dayanan  bir TCM tedavisidir. 
TCM’in esası, dengelenmiş bir Qi enerjisinin tüm vü-
cut sağlığına etki etmesidir. Yani Kozmetik Akupunk-
tur ile yüzde elde edilen etki, vücut dengelenmiş 
Qi’sinin yüze yansımasıdır.

Modern Tıp bakış açısına göre; ortaya çıkan kozme-
tik sonuç, lokal olarak batırılan iğnelerin ciltte oluş-
turdukları bir mikrotravmaya bağlıdır. Akupunktur 
iğnesinin uyarısı, bir refleks cevap oluşturur. İğnenin 
batışını, bir yaralanma olarak algılayan vücut, tamirat 
için o bölgeye fibroblastları göndererek orada kolla-
jen ve elastin salgılanmasını sağlar. Akupunktur iğ-
nesinin batırılması ile, kollajen ve elastin depolarını 
bollaştırabiliriz. Yara iyileşme süreci, kollajen dağılımı 
dengesini sadece lokal etki olarak ortaya çıkarmaz, 
genele de etki eder.

Kozmetik Akupunktur ile; cilt, tonusunu arttırır, daha 
esnekleşir ve doku, toparlanıp gerginleşerek yerçeki-
mine karşı koyar.

KOZMETİK AKUPUNKTUR
COSMETIC ACUPUNCTURE

Dr. Asuman KAPLAN ALGIN

Serbest Hekim, ANTALYA

Özet

Kozmetik Akupunktur, yüz bölgesinde kozmetik etkilerin ortaya çıkmasını sağlayan ve bununla beraber ge-
nel sağlığın da kazanılmasını amaçlayan bir uygulamadır. Geleneksel Çin Tıbbı‘nı (TCM) esas alır ve  içteki 
sağlıklı bedenin enerjisinin (Qi) yüzde dışa yansımasını amaçlar. Bunun için nabız teşhisi yöntemiyle vücuttaki 
dengesizlikler belirlenir ve tedavi edilir. Daha sonra dengelenmiş bedenin enerjisi üzerinden yüz bölgesindeki 
akupunktur noktaları kullanılarak uygulama yapılır. Dengelenmiş Qi enerjisi olmadan Kozmetik Akupuntur 
uygulamaları istenilen sonuçları veremeyebilmektedir. Bu tedavi yöntemi ile hem genel sağlıkta antiaging etki 
ve hem de yüzdeki kırışıklıkların, lekelenmelerin ve sarkmaların giderilmesi hedeflenir. 

Abstract

Cosmetic Acupuncture is a practice which aims to provide cosmetic benefits for the face as well as improving 
the general health.  Based on Traditional Chinese Medicine (TCM), the procedure aims to reflect the inner 
energy (Qi) in the healthy body on the face. The process involves determining imbalances in the body through 
pulse diagnosis method followed by stimulation of the acupuncture points around the face area using the 
flow of energy from the balanced body. Desired results may not be achieved through Cosmetic Acupuncture 
without the balanced Qi energy. The therapy aims to achieve overall anti-aging results as well as eliminating 
wrinkles, spots and sagging on the face.

İletişim Bilgileri: Dr. Asuman KAPLAN ALGIN, Yeşilbahçe Mh. Portakal Çiçeği Blv, Turunç Plaza No:6/19, Antalya
 Tel: 0 242 322 00 75     asuman@akupunkturist.com
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TANI

Teşhise ilk olarak yüzden başlanmalıdır. MÖ 2500 yıl-
larına dayanan bu yüz teşhisi sadece Kozmetik Aku-
punktur için değil tüm tedavi planını oluşturmak için 
de iyi bir ön bilgi verir.

Yüz teşhisi ve detaylı anamnezin ardından, “Nabız 
Teşhisi” tedavi planının şekillenmesini sağlar.

Yüze Ait Fizyolojik ve Karakteristik  
Özellikler

Burun – Omuriliğin Hologramıdır.

Köprü – Belirgin olarak dar bir köprü, boyun prob-
lemlerine işaret eder.

Burun Kemik Bölümünün Ucu – Omuzlar ve sırtı tem-
sil eder.

Burun Ortası– Torasik bölgedir.

Burun Ucu – Ala nasi’nin burun ucuyla bağlandığı 
bölümdür. Bu bölge acılı ise lumbal bölgede bir prob-
lem varlığına işaret eder.

Burnun Yuvarlak Uç Bölümü – Bu bölge Kalp ve Dalak 
pankreas için önemli göstergedir. Mor renkte olması 
diyette yağ ve alkolün fazla olduğunun göstergesidir.

Nostriller- Akciğerleri temsil eder. Nostrillerin dar ol-
ması, kişinin solunum sisteminin iyi çalışmadığının 
göstergesidir. Mesela, bu kişi tedavi olur ve kalp pili 
takılırsa, kişinin nefesinin rahatlaması ile nostrillerin 
tekrar açıldığı gözlenebilir.

Dudaklar 

Üst dudak çizgisi (Vermillion) Mide’yi temsil eder. 
Mesela, çok kuru ise Mide Ateşi olduğunu anlarız. 

Üst dudağı etli kısmı İnce Bağırsaklar, alt dudağın etli 
kısmı ise Kalın Bağırsaklarla ilgili durumunu gösterir.

Dudak dış köşelerinde çatlakların varlığı Vit B12 ek-
sikliğini işaret eder. 

Kadınlarda bıyık bölgesinde kıllanma olması Ren ve 
Chong ekstra meridyenleri arasında bir denge prob-
lemi olduğunu gösterir ki zaten bu kişilerde infertili-
teye sık rastlanır. 

Ağız çevresi, bölge olarak genital bölge ve fertilite 
problemleri için bulgular verir. 

Ağız, ayrıca sindirim sistemi ile ilgili bulgulara sahip-
tir. Kuru ve çatlamış dudaklar, Dalak Pankreas Ateşi 
ve Dalak Pankreas Yin Yetersizliği’nin göstergesidir.

Kuru dudaklar, Dalak Pankreas Yin Yetersizliği’nin 
belirtisidir.

Gözler

Gözlerin iç kenarları Kalp ve İnce Barsağı temsil eder. 
Gözlerdeki şişliğin nedeni, emilim problemleridir. Sarı 
renk gıda retansiyonunu işaret eder. 

Göz kapakları: Üst göz kapağı Dalak Panreası, alt göz 
kapağı Mide ve Böbrekleri temsil eder.

Gözaltında morluk ve sarkmalar Soğuk Rutubet, Böb-
rek Yetersizliği veya dehidratasyona bağlıdır. Yapısal 
bir problem olarak ele alınmalı, Böbrekler ve Dalak 
Pankreas  tedavi edilmelidir.

Cilt Rengi

Siyah: Böbrek Yetersizliği, genellikle durum ciddidir.

Yeşil: Karaciğer Qi ve Kan Durgunluğu.

Kırmızı: Kalp. Parlak olması Doluluk; donuk ve kuru 
olması Boşluk; donuk ve koyu olması Durgunluk be-
lirtisidir.

Sarı: Dalak Pankreas.  Rutubet veya Kronik Qi ve Kan 
Yetersizliği; parlak sarı Rutubetli Ateş durumunda 
görülür.

Beyaz: Akciğerler. Hafif soluk Qi Yetersizliği; parlak 
soluk Yang Yetersizliği; mat soluk  Kan Yetersizliğinin 
belirtileridir.
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Cildin Durumu

Akneli, yağlı bir cilt bir Yin fenomenidir. Şeker ve yağ 
Yin karakterde oldukları için akne oluşturular. Çok 
fazla miktarda şeker ve yağlı yemek, böbreklerin kanı 
tam olarak temizleyememesine neden olur.

Yanaklar – Akciğerler ve mide ile ilgili durumlar ken-
dini yanaklarda gösterir.

Çene – Ren, Chong ve Böbrek Meridyenleri ile ilgili 
durumlar kedini çenede gösterir. Ren ve Chong Me-
ridyenlerine ait durumlarda, çenede akneler ortaya 
çıkar. 

Alın – Bir kişi çok fazla stress altında ise alında akne 
görülebilir. Barsaklar ve karaciğer ile ilgili durumlar 
kendini alında gösterir.

Burun Ucu – Kalp ile ilgili durumlar kendini burun 
ucunda gösterir.

SONUÇ

Kozmetik Sonuçlar:

Kozmetik Akupunktur ile bir çok tatmin edici sonuç 
elde edilmektedir. Tedavinin başında bu sonuçlar has-
ta ile paylaşılmalıdır. 

Kozmetik Akupunkturun Yüz Bölgesindeki 
Etkileri:

Kozmetik Akupunktur ile elde edilmesi amaçlanan 
sonuçlar şunlardır:

•	 İnce çizgilerin azalması ve hatta kaybolması

•	 Kalın çizgilerin derinliklerinin azalması (Kalın çiz-
giler tamamen kaybolmasa bile derinliğinin azal-
ması ve dolması ile daha yumuşak görüntüsü de 
olumlu bir genç görünüş etkisi meydana getirir)

•	 Sarkmanın ilk başladığı çene çizgisinin daha iyi 
görünmesi, gerdanın toparlanması ve bir miktar 
küçülmesi

•	 Aknelerde ve rozaseada iyileşme etkisi

•	 Cildin daha yumuşak, daha parlak ve daha canlı 
olması

•	 Yanakların daha pürüzsüz hal alması

•	 Tüm cilt tonusunda artış olması ve ciltteki kırmı-
zılıkların azalması 

•	 Yaşlılığa bağlı lekelerin renklerinin açılması

•	 Dekolte bölgesindeki daha çok güneşin olumsuz 
etkisine bağlı olarak artan kırışıklıkların azalması 

Kozmetik Akupunkturun Tüm Vücut Üzerin-
deki Etkileri:

•	 Ateş basmaları ve gece terlemeleri kaybolur.

•	 Gözlerde bir canlı bakış ortaya çıkar. Bu, TCM ‘e 
göre kalbe ait ruhsal düşüncenin (Shen) denge-
lenmiş enerjisini göstergesidir.

•	 Orta dereceli depresyon geriler.

•	 Ilımlı anksiyete çözülür.

•	 Çoğu Kozmetik Akupunktur hastası sindirimleri-
nin iyileştiğini ifade eder ki bu durum kesinlikle 
cilde olumlu etkiler sağlar.

•	 Hastalar kendilerini daha enerjik hissederler.

•	 Başağrıları geçer.

Kozmetik Akupunkturun Yan Etkileri

Kozmetik akupunktur uygulamalarında genel ola-
rak bir yan etkiyle karşılaşılmamakla birlikte, yapılan 
akupunktur uygulaması sırasında bazı noktalarda bir 
miktar ekimoz meydana gelebilir. Nadiren, bazı du-
rumlarda 1-2 mm çapında bir morluk yüzde 1-2 gün 
süreyle kalabilir. 

Kontraendikasyonlar/Dikkat Edilmesi Gereken Nok-
talar ve Uygun Aday Seçimi

•	 Öncelikle çok iyi bir tanı ve ayırıcı tanıyı yapmak 
ve hastanın genel sağlık durumuyla ilgili gözö-
nünde tutulması gereken noktaları belirlemek 
gerekir. Kozmetik Akupunktur ile en iyi sonucu 
elde etmek için, kişinin tam sağlıklı olması gere-
kir.

•	 Migreni olan hastalar yüz ve boyuna uygulana-
cak olan Kozmetik Akupunktur için uygun aday 
değildirler. Migrenin nedenini araştırmak, tedavi 
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etmek ve sonrasında Kozmetik Akupunktur uy-
gulamak gerekir. Başağrısına neden olan faktör-
leri ortadan kaldırmak, tedavi etmek ve iyi takip 
etmek gerekir. 

•	 Nöbet geçiren hastalar için Kozmetik Akupunk-
tur kontraendikedir, uygulanmaz.

•	 Kontrol altna alınmamış hipertansiyon hastaları 
için Kozmetik Akupunktur kontraendikedir, uy-
gulanmaz. Tansiyon ilacı alması söylenen ama 
almayan, uyarılara aldırmayan bu hastalardan 
Kozmetik Akupunktur tedavisini destekleyecek 
önerilere uyması da beklenmez.

•	 Kan sulandırıcı kullanan hastaların iğneye bağlı 
morarma ihtimali yüksektir. Bunun yanında kan 
sulandırma ilacı almasını gerektirecek önemli bir 
kalp hastalığı olan kişi zaten sağlıklı bir bedenin 
yüze yansıması esasına dayanan Kozmetik Aku-
punktur tedavisi için uygun bir aday değildir.

•	 Eğer ciddi bir Karaciğer Qi Durgunluğu varsa ön-
celikle bunun tedavi edilmesi gerekir. 

•	 Hamilelik kontraendikedir, uygulanmaz.

•	 Sigara içen, alkol kullanan ve korunmasız aşırı 
güneşe maruz kalan kişilerde iyi bir sonuç alama-
yabiliriz, Kozmetik Akupunktur için uygun aday 
değlidirler. 

Sigara: Sigarayı bırakmalıdırlar. Çünkü, sigara cilde 
(ve cilt için bağlantılı organ akciğerlere) zarar verir. 
Sigarayı bıraktıktan 2-4 ay sonra Kozmetik Akupunk-
tur tedavisine  başlanabilir.

Alkol: TCM’e göre fazla alkol kullanımı Rutubetli 
Ateş’e neden olur ve karaciğer toksik hale gelir. Rutu-
betli Ateş ve Toksik Karaciğer cildi etkiler ve Kozmetik 
Akupunktur tedavisinin etkili olabilmesine engeldir.  
Ve alkol şekerdir, şeker ciltte sarkmaya neden olur. 
Cildi toparlamaya, lifting etkisi oluşturmaya çalışır-
ken alkol aracılığı ile şeker almak ve cildin sarkmasına 
neden olmak yapılan tedaviye engeldir.

Güneş Hasarı: Güneş hasarı oluşmuş, çok kuru, do-
kununca parşömen kağıdı hissi veren cilde sahip bir 
kişiye normalden daha uzun seans gerekir.

Hasta seçimi Kozmetik Akupunktur tedavisinde ba-
şarıyı etkileyen en önemli faktördür. 

Neden Kozmetik Akupunktur tedavisini ter-
cih ediyorsunuz?

Bu soru, kişinin beklentisini belirlemek için çok önem-
lidir. Aslında cerrahi bir çözüm isteyen ama korktuğu 
için Kozmetik Akupunktur yaptırmak isteyen bir kişi, 
çok dramatik ve çok hızlı bir sonuç beklentisi olan bi-
risidir ve bu kişi Kozmetik Akupunktur sonuçlarından 
memnun kalmayabilir. 

Kendi cilt durumuyla ilgili gerçekçi yaklaşan ve Koz-
metik Akupunktur tedavisini, yan etkisiz, güvenli ve 
sağlıklı bir yöntem olduğu için seçen, yaşına göre 
daha iyi görünmek isteyen bir kişi için ise Kozmetik 
Akupunktur  memnun edici bir tedavidir.

Geleneksel Çin Tıbbı, gerçek bir anti-aging tedavidir 
ve Kozmetik Akupunktur cildin daha genç ve sağlıklı 
görünmesini de sağlayarak çok iyi bir anti-aging et-
kiyi sunar.

Tedavi Planı ve Kontrol Seansları:

Kozmetik Akupunktur uygulanbırken aşağıdaki esas-
lar göz önüne alınmalıdır: 

12 seanslık temel tedavi aksatılmadan yapılmalıdır. 
Daha sonra da elde edilen etkinin devamı için kont-
rol seanslarına devam edilmelidir. Kontrol seansları  
4 ayda bir yapılır. 

Önce iyi bir anamnez alınır. Ardından Nabız Teşhisi 
ile vücut enerji dengesi belirlenir. Kişi için uygun bir 
vücut akupunkturu planlanıp kademe kademe nabız 
kontrol edilerek vücut iğnelemesi tamamlanır.

Yüz temizlenir. Arnika Jel hem alkol içermesi ve hem 
de morarmaları azaltması nedeniyle en ideal temizle-
me maddesidir.

Lokal uygulama yüzeyeldir. İğnenin ucu dermisin 
içinde kalmalıdır. İğne ne yan yatmış ne de çok derin 
konumda olmalıdır. Yüz için özel iğnelerin 1/3 kadar 
kısmının cilt içinde kalması ve açısının yaklaşık 45 de-
rece olması en doğrusudur.
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Lokal iğneleri sırasıyla grup grup bilateral uygulama-
lıdır. 

Tüm iğneleme işlemi bittikten sonar iğneler vücutta 
20-30 dakika kalmalıdır. 

Tedavi süresi bitince önce lokal iğneler çıkartılır. Na-
bıza göre vücut enerjisini dengelediğimiz vücut aku-
punkturu iğneleri ise en son çıkartılır. 

İşlem bittikten sonra besleyici serum damlatılır.

Hasta ile çok yakın temas gerektiren bir tedavidir. 
Akupunkturist, tekniğe ve lokal tedaviye odaklanır-
ken ellerinin ve dirseklerinin nerede olduğunu unut-
mamalıdır.

Kozmetik Akupunktur, cilde uygulanması gereken 
destek nemlendiricilerin ihtiyacını ortadan kaldırmaz.

Kozmetik Akupunktur Tedavisinde Kullanılan Nokta-
lar ve Fonksiyonları:

UB 6: Burun ve gözler için faydalıdır, baş bölgesini 
temizler ve görmeyi iyileştirir. Bulantı ve kusma teda-
visinde de kullanılr.

Du 20: Ruhu rahatlatır ve sakinleştiririr. 

Lu 7: Akciğer ve Ren Mai kanallarının buluşma nok-
tasıdır ve Rn Mai kanalını temizler.

Du 24: Du Mai, Mesane ve Mide meridyenleri için 
buluşma noktasıdır. 

GB 13:  Safra Kesesi ve Yang Wei meridyenlerinin 
buluşma noktasıdır. 

St 8: Safra kesesi ve Yang Wei meridyenleri ile bulu-
şur ve alnı control eder. 

Bitong: Allerjik rinit dahil tüm rinitleri ve sinüzit teda-
visinde kullanılır.

SJ 17: Safra Kesesi ve  Gallbladder ve San Jiao merid-
yenlerinin kavşak noktasıdır. 

GB 14:  Alında meydana gelen yaşlanma belirtileri 
için çok önemli bir noktadır. 

UB 2: Göz çevresi için yararlıdır.  .

Yintang: Zihni sakinleştirir,

SJ 23: Gözlere yararlıdır. 

Taiyang: Temporal bölge ile ilgili kullanılır.  

GB 3: Çeneyi etkiler ve Dudakları da etkiler. 

GB 2: Safra Kesesi ve San Jiao meridyenlerinin bağ-
lantı noktasıdır. Çeneyi etkiler. 

SI19: İnce Bağırsak, San Jiao ve Safra Kesesi merid-
yenlerinin buluşma noktasıdır. Ruhu sakinleştirir. Çe-
neyi etkiler 

SJ 21: Çeneyi, temporamandibuler bölgeyi ve dudak-
ları etkiler.

GB 1: San Jiao ve İnce Bağırsak Meridyeni buluşma 
noktasıdır. 

ST 7: Trigeminal nevralji ve yüz spazmları ve fasial pa-
ralizide kullanılır.

LI 20: Mide ve Kalın Bağırsak meridyenlerinin buluş-
ma noktasıdır. 

St 3: Fasial paralizi, trigeminal nevralji ve rinitte kul-
lanılır..

SI 18: Trigeminal nevralji ve yüz spazmları ve fasial 
paralizide kullanılır.

ST 4: Mide, Kalın Bağırsak, Ren Mai ve Yang Qiao 
kanallarının buluşma noktasıdır. 

ST 5: Çeneyi etkiler. Fasial paralizi ve diş ağrısında 
kullanılır.

ST 6: Ağız ve çeneyi etkiler. 

Ren 24:Ren Mai, Du Mai, Kalın Bağırsak ve Mide me-
ridyenlerinin buluşma noktasıdır.

Ren 23: Tonsillit, ses kısıklığı, faranjit ve hipoglossus 
kas paralizisinde kullanılır. 

GB 20: Kafa ve gözler için yararlıdır. 

An Mian: Boyun, boğaz ve yanakları etkiler. 

SI 17:  Boyun, boğaz ve yanakları etkiler.
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Ekstra Meridyenlerin Kozmetik Akupunk-
turdaki Yeri

Ekstra meridyenler vücutta denge sağlamada nabız 
teşhis ile bağlantılı olarak uygulanır. Ayrıca ciltte lokal 
olarak bulunan sorunları gidermek için tercih edil-
mektedir. Bu şekilde, yüz bölgesindeki sorunlar için 
enerjinin yüze doğru akması sağlanır. Örneğin alın 
bölgesinde kırışıklık olan bir kişide şu noktalar kul-
lanılabilir. 

•	 Yang Wei –SJ 5, GB 41.  Yang Wei ekstra merid-
yeninin GB 13 ile GB 20 (crossing points) ve GB 
21 ile St 8 arasındaki seyri, alınla ilgili lokal katkı 
sağlar.

•	 Du Mai –SI 3 , BL 62.  Du Mai meridyeninin tüm 
noktaları geçiş noktalarıdır (crossing points) ve 
meridyen üst dudağı  içe kadar çevreler.

Kozmetik Akupuınktur İçin Alınan Destek-
ler

Kozmetik Akupunktur uygulamasında yenilenen Qi 
enerjsini desteklemek için bazı desteklerin alınması 
önemlidir. Bu nedenle gece kremi ve UV korumalı 
gündüz kremi kullanılması ve ayrıca gerekirse vitamin 
desteği alınması hastalara önerilir.

Beslenme ve Yaşam Tarzı

Sağlıklı bir vücut için sağlıklı ve dengeli beslenmek, 
bol su içmek, egzersiz yapmak gereklidir. Kozmetik 
Akupunktur, sağlıklı yaşam tarzını benimsemiş kişi-
lerin daha genç görünmelerini sağlayan bir kozmetik 
ve anti-aging tedavidir.

Kozmetik Akupunktur İçin Gerekli Görüldü-
ğünde Kullanılabilecek Oral Destekler

Vitamin A, B- Komplex (B1, B2, B3, B4, B5, B6, 12), 
Vitamin C, Vitamin E

Calcium

Magnesium

Zinc 

Silicon

Sulfur

Alpha Lipoic Acid 

Co-Enzyme Q10

Omega 3/Omega 6

Yüz bölgesinde aşağıdaki ajanları içeren 
topikal ürünler başarıyı destekleyecektir. 

Vitamin C Ester

Alpha Lipoic Acid 

Alpha hydroxyl acid 

Beta hydroxyl acids
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8 ELEMENT
8 ELEMENTS

Dr. Can ZİNNEHA 
Serbest Hekim, HATAY

Özet

Geliştirmiş olduğum teori, insanı beden, ruh, zihin ve yaşam enerjisi dörtlemesi ile ele aldığım ve hipotez 
aşamasında olan bir çalışmadır. Akupunktur tedavisinde, bu teori ile, holistik bir yaklaşımla denge ve uyum 
hedeflenmiştir. Aynı zamanda bu teoride, insan beyninin algıladığı üç bilgi kaynağı olan, bilim, felsefe ve 
dinin birlikteliği ile ortaya çıkan bütünsel bilgi kaynağı, Yaşam Çiçeğinin gerçekliği ile ele alınmıştır. Burada 
kullanılan semboller ve element adları insan beyninin daha rahat algılaması amacıyla sistematize edilmişlerdir. 
Okuduğunuz bu yazının bir hipotez olduğu gerçekliği ile algılanmasını ve yorumlanmasını dilerim. Katkı ve 
emek canı gönülden kabulümdür. 

İletişim Bilgileri : Dr. Can ZİNNEHA, Kışlasaray Mah. İnönü Cad. 16/1 31070 Antakya – HATAY
  Tel: 0326-2140750    GSM: 0532-6122302            e-posta:canhanna@gmail.com

Akupunktur tedavisinde geliştirmiş olduğum 8 Ele-
ment Teorisi, 5 Element Teorisinden farklılık göster-
mektedir. 8 Element Teorisinde, yaşamda olduğu gibi 
yin ve yang elementler dengededir. 5 Element teo-
risinde ise bir yang elemente (Ateş) karşılık dört yin 
element (Metal, Toprak, Su ve Ağaç) bulunmaktadır. 
Gökyüzünü Ateş temsil ederken, öteki dört element 
te yeryüzünü temsil etmektedir. Bundan dolayı 5 Ele-
ment teorisi fazlaca yeryüzü odaklı, yin ağırlıklı bir 
teoridir. 

8 Element teorisinde ise denge ve uyum yin ve yang’ın 
eşitliği ile sağlanmaktadır. Bu teoride elementler bü-
yük bir aile olarak ele alınırlar. Bu aile örneği I Ching 
öğretisinde olduğu gibidir. Elementler ise bu teoriye 
özgüdür ve element adları I Ching öğretisinden fark-
lılık gösterebilir. Ailenin yapısı aşağıdaki gibidir:

Bu aile yapısı içerisinde birinci element olan Erk’ten, 
sonuncu element olan Ağaç’a kadar elementler yok-
luktan varlığa doğru bir sıralanış ve yaratılış içinde var 
olurlar. Baba olan Erk elementi İlahi olanı temsil eder. 
Ana element olan Ses ise, içinde yin’i ve yang’ı do-
ğurma kapasitesini içeren enerjinin ilk maddeleşme 
halini anlatır. Burada Erk saf yang olanı ve Ses saf yin 

olanı tanımlar. İlahi olan Erk ilk olarak “OL” söyle-
miyle Ses elementini varlık düzeni içinde yaratır. Erk 
ve Sesten sonra ilk olarak Işık elementi sevgi ile var 
olur. Kainatta boşluk içinde var olan ışık elementinin 
hızı, muhtemelen şu andaki ışıktan daha fazlaydı. Ve 
bilgimize göre bir şey ışıktan daha hızlıysa, ne olacağı 
Einstein Lorentz transformasyonuna göre belirsizdir.

AİLE ÜYELERİ 8 ELEMENT 

Baba Erk

Anne Ses

Büyük Oğul Işık

Ortanca Oğul Hava

Küçük Oğul Ateş

Büyük Kız Toprak

Ortanca Kız Su

Küçük Kız Ağaç

Şekil 1: 8 Element ve Aile yapısı
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Benim öngörüm; ilk oluşan Işık partiküllerinin hızının 
çok yüksek olduğu ve bu yüksek hızda partiküllerin 
havayı oluşturan ilk atoma yani hidrojen atomuna 
dönüştüğüdür. Ve böylece hava elementi oluşmuştur.

Hava elementi ile Işık elementinin yüksek hızlarda 
çarpışması veya dönüşmesi sonucu Big-Bang olarak 
bildiğimiz süreç başlamış ve Ateş elementi var olmuş-
tur. Ondan sonraki süreçte Ateş elementinin soğu-
ması sonucu, Toprak elementi varlıklar zincirinde ye-
rini almıştır. Yüksek sıcaklıklarda toprak elementinin 
içindeki ani ısınma-soğumalarla; değişik atomların 
birlikte olmalarını sağlayan yeni bir element oluşmuş-
tur. Bu elementi Ağaç elementi olarak tanımlıyorum. 
Ağaç elementi sonrasında birleşik atomlar süreci baş-
lamıştır (Ağaç elementini bildiğimiz ağaç ile özdeşleş-
tirmeyelim). Ağaç elementini iki atomun birleşmesini 
ve canlılığı sağlayan bir unsur olarak algılamakta fay-
da vardır. Bu birleşim sonucunda yeni bir şey ortaya 
çıkmaktadır.  Sonrasında bu birleşmeyi sağlayan her 
şey Ağaç olarak anılacaktır. Ağaç doğada yaratıcı ele-
ment olarak görev yapar ve eylemi anlatır. 

Ağaç ilk olarak Su elementini hidrojen ve oksijen 
atomlarını birleştirmesiyle oluşturmuştur. Bundan 
sonra ise doğada var olan öteki elementler varlık 
göstermişlerdir. Şu ana kadar saydığım 8 elementi 
ana elementler olarak kabul ediyorum. Bundan son-
ra oluşan öteki elementler ise bu 8 elementin değişik 
oranlarda birlikte olmalarıyla oluşmuşlardır. 

Erk ile beraber Işık, Hava ve Ateş yang özellikte olup 
gökyüzünü oluştururlar. Ses, Toprak, Ağaç ve Su 
elementleri ise yeryüzünü oluştururlar. Gökyüzü ve 
yeryüzünün birlikteliği ise Doğayı ve öteki varlıkları 
oluşturur. Gökyüzünü, ucu yukarı bakan eşkenar üç-
gen prizması şeklinde sembolize edebiliriz. Bu şekil 
aynı zamanda felsefe ve tarihte eril olanı temsil eder. 
Yeryüzünü ise ucu aşağı bakan eşkenar üçgen priz-
ması şeklinde sembolize edebiliriz. Bu şekil, dişil olanı 
tanımlamak amacıyla felsefe ve tarihte kullanılmıştır. 
Bu iki prizmayı birleştirdiğimizde ise karşımıza tarihte 
en fazla yorumlanan ve çizilen bir sembol çıkmakta-
dır. Bu sembol Davud’un Yıldızı veya Metatron Kübü 
olarak tanımlanmaktadır. Yıldız aynı zamanda Yaşam 
Çiçeği formunun özünü oluşturmaktadır. Anadolu 
kültüründe de Yaşam Çiçeği formunun kullanıldığını 
görüyoruz. 

Yaşam çiçeği formu

Metatron Kübü ve İnsan

Yeryüzü ve gökyüzünü tabanları birbirinin içine gire-
cek ve Ses önü, Erk arkayı gösterecek şekilde birleşti-
rirsek karşımıza insanın yapısı çıkar. Bu yapı Leonardo 
Da Vinci’nin ünlü çizimi Adam çalışmasında da ele 
alınmıştır. Ve bu bilgiler ışığında, insanda elementle-
re karşılık gelen akupunktur meridyenleri ve organlar 
aşağıdaki gibidir.

5 Element Teorisinden farklı olarak, Metal elementi 
yerine Işık elementi yer almıştır. Ateş elementi altın-
daki Perikard ve San Jiao meridyenleri, Hava elementi 
altında tanımlanmışlardır. Du meridyeni Erk elementi 
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olarak; Ren meridyeni de Ses elementi olarak tanım-
lanmıştır. Böylece Akupunkturda çok konuşulan Be-
yin ve Genital Organları da sistemde yerlerini almış-
lardır.

Yang elementlerin yang organları (LI, TE ve SI) elde 
başlar ve başta biterler. Yin organları ise (LU, HT, PC) 
göğüste başlar elde biterler. Yin elementlerin yang 
organları (BL, GB, ST) başta başlar ayakta sonlanır-
lar ve yang organların meridyenleri (SP, KI, LR) ayakta 
başlar ve göğüste biterler. Du meridyeni ise anüste 
başlar ve omurga üzerinden gelerek ağızda biter. Ren 
meridyeni de anüste başlar ve göbekten yukarı çıka-
rak ağızda biter. 

İnsan kollarını yukarı kaldırdığında ve ayakta durdu-
ğunda yang meridyenlerin üstte ve arkada olduğunu 
ve yin meridyenlerin altta ve önde olduğunu görü-
rüz. Bu yapı itibarıyla meridyenler 8 Element Teorisi 
ile yang ve yin tanımlamalarına daha uygun bir yapı 
oluşturmaktadırlar. 8 Element Teorisi ile meridyenler 
daha rahat anlaşılabilir ve sistematik bir yapı oluştu-
rur. Tüm elementler ve yin ile yang bu sistemde eşit 
ağırlıkta varlık göstermişlerdir. Aslında bu yapı Yaşam 
Çiçeği öğretisinde de söylendiği gibi, evrensel bir 
model teşkil etmektedir. Bu evrensel model makro-
kosmos ve mikrokosmosun birlikteliğini daha anlaşılır 
kılmaktadır. Makrokosmos olan evren, mikrokosmos 
olan insanda aynı içerik içinde var olur. Doğaya baktı-
ğımızda da aynı içeriği görmek mümkündür. Makro-
kosmos ne ise aslında mikrokosmos da odur. Şimdi 8 
Element Teorisini biraz daha yakından tanıyalım.

Bilindiği üzere Akupunktur, meridyenlerde chi ener-
jisinin varlığını kabul eder. Chi enerjisi meridyenlerde 

belli saat aralıklarıyla turunu tamamlar. Bu döngü-
ye Akupunkturda Hollary Yöntemi denmektedir. Bu 
döngüye göre chi akciğerden başlar ve karaciğerde 
biter. Buradan da akciğere geçerek döngü tekrar baş-
lar. Böylece chi enerji döngüsü her 24 saatte bir tur 
atacak şekilde tamamlanır. Chi, her bir organda iki; 
her bir elementte ise dört saat kalacak şekilde dön-
güyü sağlar. Enerji döngüsünün en iyi tanımlandığı 
Akupunktur yöntemi, Hollary Yöntemidir. Burada ele-
ment ve organlara göre enerji döngüsünü ele alırsak 
karşımıza çıkan tablo aşağıdaki gibidir. Bu tabloda 
aydınlığın karanlığa değişimini Ses elementi; karan-
lığın aydınlığa dönüşümünü ise Erk elementi sağla-
maktadır. 

ELEMENT ORGAN SAAT

Erk Beyin 03.00

Ses Genital Organlar 15.00

Işık Akciğer 03.00 - 05.00

Kalın Barsak 05.00 - 07.00

Toprak Mide 07.00 - 09.00

Dalak 09.00 - 11.00

Ateş Kalp 11.00 - 13.00

İnce Bağirsak 13.00 - 15.00

Su Mesane 15.00 - 17.00

Böbrek 17.00 - 19.00

Hava Perikard 19.00 - 21.00

San Jıao 21.00 - 23.00

Ağaç Safra Kesesi 23.00 - 01.00

Karaciğer 01.00 - 03.00

8 Element Teorisini Hollary Yönteminde ele alırsak, 
karşımıza ilginç bir resim çıkmaktadır. Öncelikle; 8 

ELEMENTLER YİN ORGAN YANG ORGAN

Erk ------- Beyin (Du)

Ses Genital Organlar (Ren) ------

Işık Akciğer Kalın Bağırsak

Hava Perikard San Jıao

Ateş Kalp İnce Bağırsak

Toprak Dalak Mide

Ağaç Karaciğer Safra Kesesi

Su Böbrek Mesane
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Elementi tanımladığımız sekiz köşeli yıldız sembolü 
ile, Tai Chi’nin sembolünü ve Hollary Yöntemindeki 
saatleri üst üste koyalım. Ve çıkan şekli incelediğimiz-
de Hollary Yöntemine göre chi’nin vücuttaki seyri ile 
doğadaki seyrinin örtüştüğünü görebiliriz.

Chi güne Işık ile başlar. Sonrasında Toprağa düşer. 
Toprakta ısınan chi yükselir, Ateş olur. Sonrasında 
Suya düşer. Bu düşmeyi Ses aracılığıyla yapar. Suda 
biriken chi Havaya dönüşür. Havadaki chi, Ağaca ge-
çer. Ağaçta olgunlaşan chi yeni bir güne devinmek 
için Erk aracılığıyla tekrar Işığa dönüşür. Burada dik-
katinizi birkaç noktaya çekmek istiyorum. Birincisi; 
Işık elementi Hollary Yöntemine göre 03.00 - 07.00 
saatleri arasında ve günün aydınlaması ile aynı zaman 
diliminde olmasından dolayı, Işık elementi hakkettiği 
yeri almaktadır. Sonrasında ise Chi Toprağa düşerek 
devinimine devam etmektedir. İkinci önemli husus 
ise; Hava elementinin 19.00-23.00 saatleri arasında 
olmasıdır. Karanlığın oluşması ile Hava elementine 
geçen enerji, kendini Ağaç elementine hazırlamak-
tadır. 

Chi›nin Hollary Yöntemine göre devinimini ve dö-
nüşümünü 8 Element üzerinde çizersek, karşımıza 
başka bir sembol çıkmaktadır. Işık ile yükselen Chi, 
Ateşle düşmektedir. Ve Suyla tekrar yükselip Ağaçla 
tekrar düşmektedir. Bu devinimin çiziminden doğan 

sembol Sonsuzluk sembolünü (∞) oluşturmaktadır 
(Kırmızı çizgiler). Böylece Chi Enerjisinin doğada, ev-
rende ve insanda sonsuz döngüsü olduğu gerçeği ile 
örtüşen bir bilgi ortaya çıkmaktadır. Aslında bilinen 
görünür olmuştur. 

Bu çizimle 8 Element ikiye bölünmüştür. Bir tarafta 
Işık, Toprak ve Ateş; diğer tarafta Su, Hava ve Ağaç 
elementleri oluşmuştur. Bilindiği üzere beyaz renk 
yang’ı, siyah ise yin’i temsil eder. Buna göre birinci ta-
rafta beyaz renk ile tanımladığımız iki yang element 
(Işık ve Ateş) ve siyah renk ile tanımladığımız bir yin 
element (Toprak) vardır. Yani aydınlığın içinde karan-
lık oluşmuştur. İkinci tarafta ise siyah renk ile tanım-
lanan iki yin element (Su ve Ağaç) ve beyazla tanım-
lanan bir yang element (Hava) vardır. Bu durumda 
da karanlığın içinde aydınlık oluşmuştur. Burada Erk 
ve Ses elementlerinin saf yang ve saf yin olduklarını 
belirtmek isterim. Onlar aydınlığın karanlığa, karanlı-
ğın aydınlığa dönüşmesine hizmet ederler. Bu açıdan 
baktığımızda 8 Element aynı zamanda Tai Chi sem-
bolüne dönüşmektedir. 

Bir başka konuya daha dikkatinizi çekmek istiyo-
rum. Yin elementleri arasındaki döngünün; Toprak 
- Ağaç - Su ve tekrar Toprak şeklinde olduğunu ve 
bu döngünün yinsel karakter göstererek saat yönün-
de olduğuna dikkat ediniz. Ayrıca yang elementler 

Elementler ve Tai Chi

Can ZİNNEHA
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arasındaki döngünün Işık - Hava - Ateş ve tekrar Işık 
olduğunu ve döngünün yangsal karakter göstererek 
saat yönünün tersine olduğunu da belirtmek isterim. 
Yin ve yang elementler arasındaki bu döngü, bir baş-
ka seviyede denge ve uyumun varlığını göstermekte-
dir.     

Yin ve yang elementleri arasındaki bir başka ilişki de, 
akupunkturda sıkça kullanılan sendromlarda karşı-
mıza çıkmaktadır. Bilindiği üzere Akupunkturda 64 
adet sendrom vardır. Bu 64 sendrom aynı zamanda  
I Ching öğretisindeki 64 rakamı ile örtüşmektedir. Ve 
DNA’nın yapısını oluşturan 64 adet kombinasyondan 
bahsedebiliriz. 64 rakamı 8 Elementin ikili kombinas-
yonu sonucu çıkan rakamdır. I Ching 64 değişik du-
rumdan bahseder. Bu açıdan ele alırsak 8 Element 
teorisi kadim ve güncel olan birçok öğreti ve bilgi ile 
paralellik göstermektedir. 

Günümüz öğretileri de incelendiğinde kuantumda 8 
Element Teorisinin geçerliliği söz konusudur. Kuan-
tum modelinde çekirdeğin yapısı incelendiğinde kar-
şımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır. Çekirdek nötron 
ve protondan oluşmaktadır. Protona baktığımızda iki 
up (yang) ve bir down (yin) kuarktan oluştuğunu gö-
rüyoruz. Nötronun ise iki down (yin) ve bir up (yang) 
kuarktan oluşur. Nötron ve protonun bir arada bu-
lunmasını sağlayan iki bozon olduğu son zamanlar-
da bilgi dağarcığımıza dahil olmuştur. Bu bozonların 
biri Higs Bozonu olup üzerinde yoğun araştırmalar 
yapılmaktadır. Higs Bozonunun Tanrı Parçacığı, yani 
İlahi bir değer olduğu söylenmektedir. Bu durumda 
Higs Bozonunu Erk ile özdeşleştirebiliriz. Yukardaki 
paragrafta anlattığım Tai Chi ve 8 Element ilişkisinin 
aynısı, burada da 8 Element ve Atomun Kuantum ya-
pısı şeklinde var olmaktadır. 

Genişleyen Evren modeli incelendiğinde Evrenin 30 
derecelik açıyla üstte kara delik, altta ak delik oldu-
ğunu görürüz. Evren bu yapısıyla sonsuz bir döngü 
içerisinde, 8 Element Teorisiyle benzerlik göstermek-
tedir. 8 Element Teorisinde Ateş ve Ağaç elementleri 
arasında inen enerji, Su ve Işık elementleri arasından 
çıkmaktadır. Bu döngüde inen ve çıkan enerjiye bak-
tığımızda, açının dik eksene göre 30 derece olduğu-
nu görürüz (Elementler ve Tai Chi şeklindeki kırmızı 
çizim). Ve bu şekle baktığımızda beynin üstten gö-
rüntüsüne benzemektedir. Beyin 8 Element Teorisin-

deki gibi bir sisteme sahiptir. Psikoterapide üzerinde 
çalıştığım ve geliştirdiğim modelin de temelinde 8 
Element Teorisi yatmaktadır. 8 Element Teorisini in-
sanın psikolojik yapısını açıklamakta kullandığım Ya-
şam Çarkı Modelinde ele almaktayım. Bu Modelde 
de gözlemlediğim katmansal yapının varlığı, Teoride-
ki katmansal yapı ile uyum sağlamaktadır. 

8 Element Teorisini dinsel bilgiler ışığında inceledi-
ğimde tüm dinleri kapsadığını ve tüm dinlerin bir-
birini tamamlayarak Din olgusunu gerçekleştirdiğini 
belirtmek istiyorum. Dinlerin birisi olmasaydı Bir-lik 
olmazdı. Her şey bütünsel, belli bir denge ve uyum 
içinde var-olmaktadır. Var-lık düzeni içinde her şeyin 
kuralları vardır. Tıpkı yok-luk düzeni içindeki kurallar 
gibi. Her şey sonsuz döngüde bir birine devinmek-
te, dönüşmekte ve değişmektedir. Devinen, dönüşen 
ve değişen her zaman aynıdır. Ve o Bir olandır. O’na 
ne dersek diyelim, O tanımsız olandır, isimsiz olan-
dır. Neyi bilir ve nasıl inanırsak O’dur. Olması gereken 
olur. 

Bahsettiğim bu konular çok geniş bir perspektife sa-
hiptir. Burada bu konulara sadece değinmekle kala-
cağım. Şunu belirtmek isterim ki 8 Element Teorisi bu 
yapısı itibarıyla Newton Fiziğinin Termodinamik Yasa-
ları dahil, tüm kurallarını açıklamaktadır. Bunun yanı 
sıra Kuantum Fiziğinde geçerli olan Standart Model 
ve benzeri bir çok bilgiyi de açıklamaktadır. Ve bana 
göre, 8 Element Teorisi ile Newton Fiziği ve Kuan-
tum Fiziği arasındaki bağlantı kurulmuş olacaktır. Bu 
konuda şu an için kesin bir şey söylemek mümkün 
değildir. Ve bu konudaki çalışmalarımın devam etti-
ğini belirtmek istiyorum. Yazının başında da belirtti-
ğim gibi, 8 Element Teorisi hipotez aşamasında olup, 
çok daha geniş çalışma gruplarıyla teorinin bilimsel 
ispatının sağlanması gerekmektedir. Kişisel görüşüm, 
8 Element Teorisinin Evrensel Yasaya daha yatkın 
olduğudur. Katmanlarının çok olduğunu ve değişik 
katmanlarda farklı dinamiklerin olduğunu özellikle 
vurgulamak istiyorum. 

Bahsi geçen tüm bu konuların temelinde, 8 Element 
Teorisinin felsefik bir yorumu bulunmaktadır. Din ve 
Bilim açısından birlikteliği ile Gerçek Bilgiye erişileceği 
inancım tamdır. Kainatın sonsuzluğu içinde atomun 
sonsuzluğu yatmaktadır ve sonsuzluk içinde var olan 
her şey sonsuzdur. 
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Akupunktur etki mekanizmalarına kısa bir 
bakış

Melzack (2) tarafından ağrı mekanizmalarını açıkla-
mak için ortaya koyan “Kapı kontrol teorisi” (3) aku-
punkturun  etki mekanizmasını aydınlatma çabaların-
da öncü bir rol oynamıştır. Ancak akupunkturun etki 
mekanizmalarının tümünü salt ağrılı uyarana bağımlı 
spinal blokajla, yani etki-tepki yöntemiyle açıklamak 
mümkün değildir.

Gittikçe artan çalışmalarla, bilinen nörotransmitter-
lerin hemen tümünün, periferik ve merkezi sinir sis-
temin içerisindeki etkileşimlerin bu mekanizmalarda 
yer aldığı gösterilmektedir (4). Ayrıca hormonal me-
kanizmalar da akupunktur etki mekanizmasının için-
de yer almaktadır.

Şimdilik pek dokunulmamış bir alan olarak metabolik 
parametreler ve enzimatik faaliyetler sırada bekle-
mektedir.

Görünen o ki, akupunktur etki mekanizmalarının 
arkasında, bir veya bir iki organ ya da sistem değil, 
vücut tümüyle ve tüm alt sistem ve birimleriyle yer al-
maktadır. İlerleyen dönemde, bir tek iğne batırılması 
ile vücudun tümünün, tüm birimleriyle harekete geç-
tiği ve iğnenin batırıldığı yere göre meydana gelen 
tepkideki değişikliğin vücudun tüm alt birimlerini ve 
bütününü ilgilendirdiği muhtemelen basamak basa-
mak da olsa ortaya konacaktır.                            

Akupunktur tedavisindeki invivo dengeler

Akupunktur noktalarına iğne batırılmasıyla nörot-
ransmitter düzeylerinde meydana gelen değişiklikler; 

AKUPUNTUR TEDAVİ YÖNTEMİ VE DOZ AŞIMI
ACUPUNCTURE TREATMENT METHOD AND OVERDOSE

Dr. M. Salih ÖZAYTÜRK
Serbest Hekim, İSTANBUL

Sorgu

İlaçlarla yapılan tedavilerde terapötik aralık üzerine çıkıldığında meydana gelen doz aşımı ve sonuçları bilin-
mektedir. Bir sağaltım yöntemi olarak akupunkturla yapılan tedavilerde doz aşımıyla karşılaşmak mümkün 
müdür? Eğer böyle bir ihtimal varsa belirtileri neler olabilir, yoksa nedeni nedir, bu durum hangi mekanizma-
larla açıklanabilir?

Özet

İlaçlar, vücuda dışarıdan verilen ve çoğunlukla vücutta üretilmeyen kimyasal maddelerdir. Genetik verilerde 
yer almazlar, dolayısıyla vücut bu maddelere karşı atılım ve yıkım yöntemleri hariç savunmasızdır. Bireysel 
farklılıklar ve bireyin bünyesindeki olağan değişiklikler nedeniyle alerji, intolerans, birikim, doz aşımı meydana 
getirebilirler. Orjinal olmadıkları için spesifik değillerdir (1). İstenmeyen etkilerle istenmeyen ve beklenmeyen 
sonuçlara yol açabilirler. Oysa akupunktur tedavi yöntemiyle vücutta düzeyi değiştirilen maddeler orjinal ve 
spesifiktirler. Ayrıca reseptörler aracılığıyla MSS tarafından ve vücuttaki karşıt mekanizmalarla sürekli olarak 
denetlenir ve dengelenirler.
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ACTH, kortizol, insülin veya tiroksin düzeylerindeki 
farklılaşmalar oldukça fazla sayıda akedemik çalış-
mayla ortaya konulmuştur ve bu çalışmalar halen de-
rinleştirilerek devam etmektedir.

Bu bölümde, bahsi geçen çalışmaları isim ve içerik 
bahsetmeksizin dolayısıyla referans alarak, yine bu 
çalışmalarda gözden kaçan bir alana kısaca işaret et-
mek amacındayım.

Akupunktur etkisiyle nöronal bileşkelerde salınan 
nörotransmitterlerin ve kana salınan hormonların, 
uyarılan periferik ve merkezi sistemlerin, kendileri-
ne karşıt mekanizmaları harekete geçireceği de bir 
gerçektir. Yani kana salınan kortizol elbette ki negatif 
feed back diye bilinen mekanizmayla, olumsuz geri 
etki yaparak, kortizolü kana salan böbreküstü bezini 
uyaran ve böbrek üstü bezinin büyümesine, kortizo-
lün kana salınmasına neden olan ACTH’ın hipofizden 
salınmasını, hipofiz seviyesinde baskılayacaktır. Hatta 
kana salınan kortizolün, hipofizi uyaran CRH’ı hipo-
talamusta baskıladığı da bilinmektedir. Bu baskı, ge-
rektiğinde hormonal üretimi tümüyle durdurabilecek 
güçtedir.

Yine en uzak bakışla ifade edilecek olursa, medul-
la spinalisteki merkezlerin uyarılması, bu merkezler 
üzerindeki kortikal baskının ve kontrolün artmasıyla 
sonuçlanacaktır.  Aynı şekilde sempatik bir uyarı oluş-
turuluyorsa, buna parasempatik bir yanıt mutlaka ge-
lişecektir. Merkezi sinir sisteminin ayrıntılarda ise say-
makla bitmeyecek kadar karşıt ve kombine sistemler, 
uyarıcı ve inhibe edici hücreler, bir diğerini tamamla-
yıcı, uyarıcı yada karşıt etki edici nörotransmitterler 
ve neticede açığa çıkan, bedendeki canlılıkla kendini 
ifade eden tam bir ‘denge’ hali vardır. Bu dengenin 
gereği olarak, düzeyi değiştirilen bir parametre, ken-
disine bağlı diğer tüm parametreleri harekete geçire-
rek yeni bir dengenin oluşmasını sağlayacaktır.

Dolayısıyla akupunktur etkisiyle meydana getirilen 
değişikliğin uzamsal etkileri gittikçe belirsizleşerek 
ortadan kalkacaktır. Hatta henüz tedavi seansı esna-
sında karşıt mekanizmalar devreye girecek ve oluştu-
rulan etki yavaşça dengelenecek, seans süresini uzat-
manız bu nedenle anlamasızlaşacaktır.

Maddeler halinde ifade edilecek olursa,

1. Nörotransmitterler arasınadaki çapraz dengeleyici  
 ilişkiler: GABA - glutamat - glisin - seratonin - do- 
 pamin - asetilkolin - adrenalin - nor epinefrin - en- 
 dorfin - enkefalin vd. nörotransmitter maddeler  
 arasındaki ilişki gibi (5) 

2. Hormonal karşıt dengeler: Kalsitonin - parathor- 
 mon,  insulin - glukagon,  antidiüretik hromon  
 (ADH) - natridiüretik hormon (NDH), vs.

3. Sempatik ve parasempatik sistemler arasındaki 
 dengeleyici ilişki.

4. MSS içindeki nöronal ve  nöron grupları arasında- 
 ki karşıt dengeler,

5. Son ürün negatif feed-back mekanizmaları. Ör- 
 neğin tiroid hormonlarının hipofizden salınan  
 TSH ve onu indükleyen TRH üzerindeki, sürrenal 
 bezden salınan kortizolün yine hipofizden salınan  
 ACTH ve onun idükleyicisi CRH üzerindeki baskı- 
 layıcı etkileri gibi, karşıt sistemler, mekanizmalar  
 ya da maddeler aracılığıyla, akupunktur etkisi sü- 
 rekli olarak dengelenmekte ve akupunktur tedavi- 
 lerinde doz aşımının tümüyle önüne geçilmekte- 
 dir.

Karşıt mekanizmalara rağmen akupunktur 
nasıl etki ediyor olabilir?

Henüz seans esnasında bile karşıt mekanizmalarla 
akupunktur etkisi bloke ediliyorsa, teorik olarak aku-
punktur hastalıklar karşısında etkisiz kalmalıdır, ama 
pratik durum bunun tam tersidir. Akupunktur bek-
lenenin aksine yeterince etkili bir tedavi yöntemidir.

Çünkü, etkiyi engelleyici mekanizmalar daha seans 
esnasında devreye girse bile, yapılan her seans, nö-
ronal yolak ve hormonal mekanizmalarda etki - tepki 
hızlarında optimal bir artışla sonuçlanmaktadır. Ör-
neğin nöronal yolaklarda yer alan nöron - nörotirans-
mitter akslarındaki tepki süresinin azalması, iletinin 
hızlanmasıyla; iletinin hızlanması ise, negatif feed 
back mekanizmaları devreye henüz giremeden kapı-
ların açılması, dolayısıyla bir miktar etkinin alınma-
sıyla sonuçlanacaktır. Negatif mekanizmalarla etkinin 
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durdurulması işlevi bir sonraki seansa kadar normal-
leşecek ve ortadan kalkacaktır. Sonraki süreçte ya-
pılan yeni bir akupunktur seansı, etkinin bir düzey 
daha hızlanmasına neden olacaktır.

Böylece, vücudun frenleyici mekanizmalarını ser-
bestleyebileceği belli aralıklarla yapılacak tedaviler, 
nihayetinde bozulan dengelerin yerine oturacağı, vü-
cudun tüm sistemleriyle doğru bir haberleşme aksı 
içerisinde olaya etkin bir şekilde müdahele edebile-
ceği “homeostazis”in yeniden sağlanmasıyla sonuç-
lanacaktır.

Yine maddeler halinde ifade edilecek olursa,

1. Nöronal yolaklarda fasikülasyon meydana getire- 
 rek nöronların tepki hızlarını artırmak,

2. Nörotransmitterlerin üretim ve salınım mekaniz- 
 malarını kolaylaştırmak,

3. Son ürün üretim merkezlerinin etki - tepki hızlarını 
 yükseltmek,

4. Nihai organ tepkisini kuvvetlendirmek

suretiyle akupunktur etkisi devam ediyor olabilir.

Tartışma

Akupunktur tedavi yönteminde doz aşımına imkan 
bulunmamaktadır. Aksine, ‘zarar verme potansiyeli 
çok düşük, terapötik aralığı sonsuz geniş bir yöntem 
olarak görünmektedir.

Bu nedenle, ‘akupuntur’la tedavi edilebilen hastalık-
ların, özellikle tedavisi kronikleşmiş ‘kronik hastalık-
ların’ ilaçlarla veya diğer radikal yöntemlerle tedavi 
edilebilen hastalıklar listesinde sonlara yazılması ge-
rekmektedir. 

Bu hastalıklarda akupunkturun tedavi yollarının başı-
na yazılması, eğer akupunktur tedavisi yeterli düzey-
de etki meydana getirmezse veya hiç etki etmezse 
diğer yöntemlerin tamamlayıcı ya da alternatif yön-
temler olarak değerlendirimelidir.

Kaynaklar

1- Selektif seratonin geri emilim inhibitörleri arasındaki  
 etki farklılıkları, bu drogların selektif ve dolayısıyla  
 spesifik olmadıklarını gösterir.

2- Ronald Melzack, (Doğumu, Haziran 19, 1929,  
 Montreal, Quebec) Kanada’lı fizyolojist.

3- Kapı Kontrol Teorisi: Belirli sinir lifleriyle omuriliğe  
 taşınan ağrılı uyaranlarla ilgili bilgiler önce omurilikte 
 değerlendirilir. Buradaki nöronlar ağrılı uyaranın 
 omurilik seviyesinde durdurulması için çaba gösterir.

4- Kapsamlı bir örnek makale olarak bkz. “Akupunktu- 
 run etki mekanizmaları ve klinik uygulamaları” Meh- 
 met Tuğrul Cabıoğlu, Neyhan Ergene. Selçuk Üniver- 
 sitesi Meram Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı,  
 Konya

5- “A Biochemical Hypothesis for the Effectiveness of  
 Acupuncture in the Treatment of Substance Abuse:  
 Acupuncture and the Reward Cascade”  Sean Scott,  
 William N. Scott, Center for Pain Management, 
 125 East Barstow Avenue, Suite 118, Fresno,  
 California 93710 U.S.A.

Akupunktur seanslarına vücudun cevabı

M. Salih ÖZAYTÜRK
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OZON TERAPİ
OZON TREATMENT
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Ozon, 1840 yılında Avusturyalı kimyager Christian 
Schönbein tarafından keşfedildi. 1857 yılında H.W. 
Siemens ilk ozon jeneratörünün patentini aldı. 1890 
yılında ozonun dezenfekte edici özelliği olduğu bildi-
rildi. 1891 yılında Amerika’da Dr. Kelloggs ozon te-
rapi uygulamalarını yayınladı. I. Dünya savaşında Dr. 
Albert Wolff, Alman askerlerinin kangren ve benzeri 
ciddi yaralanmalarında Ozon terapi uyguladı. Mevcut 
Ozon teknolojisi, ozona dayanıklı aksesuarların sınır-
lı oluşu ve modern ilaç teknolojisindeki gelişmeler 
1960 yılına kadar ozon terapinin gelişmesini engelle-
yen faktörler olmuştur. 1960’lı yıllarda teknolojideki 
ilerlemeler ve tedavi tekniklerinin gelişmesi ile ozon 
terapi yeniden güncel olmaya başlamıştır. 1995 yılın-
da ABD Sağlık Bakanlığı  ozon terapiyi  tamamlayıcı 
tıp uygulaması kabul ettikten sonra  preklinik ve kli-
nik akademik çalışmalar giderek artmış ve ozon te-
rapi  tüm dünyada medikal alanda  yaygın uygulanır 
olmuştur (1-9). 

Paraselsus (1493-1541) ¹T üm maddeler zehirdir, ilacı 
zehirden ayıran dozudur” diyerek zehirde doz kavra-
mını getirmiştir. Nebraska Üniversitesinden Dr. Har-
man 1956 yılında “Serbest Radikal Teorisi” ile yaş-
lanmayı tanımlamıştır (10). Bu teoriye göre yaşlanma, 
“iyonizan radyasyon etkisi, non-enzimatik reaksiyon-
lar ve enzimatik reaksiyonlar sonucu ortaya çıkan ser-
best radikallerin oksidasyon etkisi ile hücre yapısının 
bozulması” şeklinde tanımlanmıştır. 1989 yılına ka-
dar oksidan ajanların “toksik” olduğu kabul edildi. R. 
Burdon düşük doz hidrojen peroksit verildiğinde hüc-
rede proliferasyon olduğunu göstermesi ile serbest 
radikal teorisindeki oksidanlar zararlıdır görüşünde 
kırılma olmuştur (11). Bu gelişmeler ışığında Gold-
man, “hormesis” (yüksek dozda zararlı olan bir aja-

nın düşük dozda faydalı etki gösterebileceği) tanımını 
gündeme getirmiştir (12). Calabrese yapmış olduğu 
deneysel kontroller ile toksik dozların altındaki uya-
rılarla hormesis etkisini göstermiştir (13-15). 1990’lı 
yıllarda teknik olarak radikal olmamakla birlikte hüc-
relerde oksidatif hasara yol açan oksijen türleri (hid-
rojen peroksit ve aldehid) nedeni ile “Oksidatif Stres 
Teorisi” geliştirilmiştir (16). Reaktif Oksijen Türlerinin 
(reactive oxygen species -ROS) oksidan özellikleri yanı 
sıra doza bağımlı “ikincil mesajcılar” oldukları görül-
dü. Çeşitli doku ve hayvan modeli çalışmasında, lipit-
ler, DNA ve proteinlerde yaşa bağlı artmış oksidatif 
hasar gösterilmiştir. Daha uzun yaşayan hayvanlarda 
azalmış oksidatif hasar ve/veya atmış oksidatif stres 
direnci tespit edilmiştir (17).

Biyolojik yapıların oksidanlara cevabının doza bağımlı 
olduğu, düşük dozda uyarıcı, yüksek dozda baskıla-
yıcı etki gösterdiği netleşmiştir. 90’lı yıllarda Ozon, 
oksidan bir gaz, bu nedenle toksikdir demenin yanlış 
olduğu görülmüştür. Ozona verilen cevap da doza 
bağlıdır. Uyarıcı veya baskılayıcı etki elde etmek için 
seçilecek doz, uygulama yapılacak dokunun oksidatif 
yüküne, antioksidan kapasitesine göre değişmekte-
dir. Gerekli dozun altındaki uygulamalarda yanıt alı-
namayacağı gibi gereğinden yüksek doz kullanımında 
antioksidan kapasite aşılacağından karbonhidratlar, 
enzimler, DNA ve RNA reaksiyonlardan etkilenebilir.

Medikal ozon terapi uygulamak için saf oksijenden 
jeneratör yardımı ile ozon-oksijen karışımı elde edilir. 
Kabul edilen terapötik doz aralığı:

(%0.05 O
3) + (%99.05 O2) = 1 µg/ml

(%5 O3) + (%95 O2) = 100 µg/ml 
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Ağırlıklı olarak kullanılan sistemik tedavi doz aralığı 
20-80 µg/ml’dir. Lokal tedavilerde 1-20 µg/ml doz 
aralıkları sıklıkla kullanılmaktadır. 

Ozon Terapi Uygulama Yöntemleri

Akciğerlerde yeterli antioksidan kapasite olmadığın-
dan ozon düşük dozlarda dahi toksik etki oluşturur. 
Bu nedenle ozonu direk solumak tehlikeli ve yasaktır. 
Çok sayıda uygulama yöntemi olmakla birlikte aşağı-
da belirtilen ilk 6 yöntem en sık uygulanandır. 

1. Majör otohemoterapi (venöz kanın ex vivo  
ozonlanarak reinfüzyonu) 

2. Rektal uygulama

3. Torbalama / kupa

4. Ozon Sauna

5. Subkutan, intradiskal, intramusküler,  
intraartiküler

6. Ozonize su ve yağ

7. Auriküler

8. Serum fizyolojik ozonlanarak intravenöz  
uygulanır

9. Su ozonlanarak intravenöz uygulanır

1) Majör Otohemoterapi

50 – 100 ml venöz kan alınarak, dış ortamda steril 
şartlarda eşit hacimdeki ve doğru dozdaki ozon-ok-
sijen karışımı ile ex-vivo olarak birleştirilir. Plazmanın 
içerisindeki potent antioksidan kapasiteyi oluşturan 
hidrofilik, lipofilik ve hücresel enzimler ile (askorbik 
asit ve ürik asit gibi antioksidanlarla, sistein gibi sülf-
hidril (SH) grubu taşıyan tiyol bileşikleri, indirgenmiş 
glutatyon (GSH), albumin tarafından taşınan çoklu 
doymamış yağ asitleri – polyunsaturated fatty acid 
(PUFA) 1 saniyede reaksiyona giren ozon, ROS üre-
timine neden olur. Kan ile birleşen ozon, çeşitli bi-
yolojik fonksiyonların aktivasyonu için gerekli olan 
geçici oksidatif stresi yaratır. Üretilen ROS (başlıcası 
– radikal molekül olmamakla birlikte bu gruba dahil 
edilen oksidan H2O2 molekülü) ex-vivo ortamda kan-
daki hücrelerde pek çok biyokimyasal yolu tetikler ve 
1 dakika içerisinde ortamdaki antioksidanlar tarafın-
dan yok edilirler. Medikal terapotik doz aralığında en 

fazla %1 oranında hemoliz görülür ki günlük doğal 
hemoliz oranına eşittir.

PUFA ile olan reaksiyon en önemlisi olup ozonun po-
tansiyel enerjisi sonuç olarak önemli habercilere, H2O2 
ve iki lipid oksidasyon ürünü -lipidoxidising product 
(LOP) dönüşür (18). LOP olarak en çok bilinenler lipo-
peroksil radikaller (ROO.), hidroperoksitler (R- OOH), 
aldehitik son ürün malondialdehit (MDA), izopros-
tan, alkenaller ve 4-hidroksitransnonenal (4-HNE)’dir.

-R-CH=CH-R + H2O + O3   2 RCHO + H2O2

Oksijen ise ozona göre 10 kat daha yavaş çözüldü-
ğünden yaklaşık 3-5 dakika içerisinde kan ile reaksi-
yonunu tamamlayıp hemoglobini maksimum oranda 
satüre eder. PaO2 400 mmHg seviyesine ulaşır. Ozo-
nize kanın reinfüzyonu sonrasında bu oran dilüsyona 
bağlı hızla düşer.

Hb4O4-6 + O2   Hb4O8

Plazma ve kan hücreleri arasında ortaya çıkan H2O2 
gradient farkına bağlı difüzyon ile hücre içerisine ge-
çer (19). Hücre içine hızla giren H2O2 bir seri kimyasal 
reaksiyonu uyarmak için yeterli olur.

Eritrositlerde

Eritrosit içerisinde artan H2O2, oksidasyon /redüksiyon 
zincirini aktifleyerek 2-3 DFG ve G6PDH’ı aktive eder. 
Glikolizi uyarır. ATP üretimi artar. Oksijen saturasyon 
eğrisi sağa kayar. Böylece doku oksijenizasyonu art-
mış olur. Eritrosit, H2O2’in çoğunu katalaz ve glutati-
on peroksidaz enzimleri ile su ve oksijene dönüştürür.

2 O2 
.-   + 2H+      SOD         O2 + H2O2

2H2O2      
Katalaz     O2 + 2H2O

H2O2 + 2GSH   Glutatyon peroksidaz   GS-SG + 2H2O 

ROOH+2GSH    Glutatyon peroksidaz    ROH+GSSG+H2O 

ROOH: Organik Hidroperoksit

ROH: Hidroperoksit redüksiyon ürünü

GS-SG + NADPH + (H+)  Glutatyon redüktaz  2GSH + (NADP+)
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(NADP+) + G6P   G6PDH    (NADPH+) + H + G6P-Glukonat

Lökositlerde

Lökositler içerisine diffüz eden H2O2 düşük dozda 
NFkB’yi uyarıcı yüksek dozda ise baskılayıcı özellik 
taşır. Düşük dozda monosit ve lenfositlerde IkB fosfo-
rilasyonu ile tyrosin kinaz aktive olur. Böylece nüklear 
faktör kapa-B (NFkB) aktiflenir ve nükleusa ulaşarak, 
proinflamatuar Th1–fenotip hücrelerde (IL-1,IL-2,IL-
18,INF-α,TNF-α) ve Th2-fenotipik hücrelerde (IL-3, 
IL-4, IL-5, IL-10, TGFβ1) doza bağlı immün ve infla-
matuar yanıttan sorumlu bazı genlerin regülasyonu-
nu sağlar.

 Il-8 ve TNF-α ekspresyon artışı nötrofilleri aktive eder. 
Fagositik aktivite artar. NFKB’nin aktive ettiği diğer 
bir gen, inflamatuar hastalıklarda rol oynayan, pros-
taglandin ve tromboksan üretiminden sorumlu sik-
looksijenaz-2 (COX-2) dir. Ozon dozuna bağlı olarak 
COX-2 gen ekspresyonu kontrol ile analjezik ve anti-
inflamatuar etki sağlanır.

Kronik hastalıklarda adezyon molekülleri, dolaşım-
daki inflamatuar hücrelerini inflamasyon alanına çe-
ker. Bu moleküllerin (intraselüler adezyon molekül-1, 
E-selektin) gen ekspresyonundan sorumlu olan NFkB, 
H2O2  dozu ile kontrol edilebilmektedir.

Kortikosteroid hücre içerisindeki reseptörüne bağ-
landıktan sonra Ap-1 ve NFKB aktivasyonunu bloke 
etmekte böylece inflamatuar gen ekspresyonunu en-
gellemektedir. Benzer etki yüksek doz ozon kullana-
rak hormesis etkisi ile Ap-1 ve NFkB aktivasyonunun 
baskılanması sonucunda elde edilebilmektedir. 

Trombositlerde

Akut strese hassas olan trombositler ozon konsant-
rasyonuna bağlı olarak oluşacak H2O2 dozuna bağlı 
olarak hormesis etkisi ile PDGF-AB, TGF-β1, IL-8 ve 
EGF salınımı kontrol edilir.

Ortaya çıkan lipit oksidasyon ürünlerinden başlıcası 
olan 4-HNE,  albumin’in –SH grupları ile birleşerek 
daha stabil yapıya kavuşur. İntravasküler ve ekstravas-
küler alandaki yoğun albumin miktarı nedeni ile di-
lüsyona uğrayarak submikromolar düzeye indirgenir 

ve sistemik dolaşım ile tüm organlara taşınır, hücrele-
re geçici akut oksidatif stres olduğu mesajını verir. Bu 
mesaj gama gulutamat sistein ligaz, gama gulutamil 
transferaz, gama gulutamil transpeptidaz, HSP-70, 
Hemoksijenaz-1 (HO-1) ve antioksidan enzimlerden 
superoksid dizmutaz (SOD), GSH-peroksidaz, katalaz 
ve kemik iliğinde eritropoez sırasında kritik bir enzim 
ve elektron donör’ü olan G6PDH ı artırır. Düşük doz 
ve ardışık kontrollü oksidatif stres, koruyucu mole-
küllerinin indüksiyonunda rol alarak antioksidan sa-
vunma sistemini güçlendirip oksidanlara karşı bir tür 
adaptasyon sağlar (20, 21).

Kan ile birleşen terapötik yüksek doz ozon en faz-
la  %1 oranında hemolize neden olmaktadır. Ortaya 
çıkan düşük miktardaki hem ve 4-HNE, HO-1 indük-
siyonuna yol açmaktadır (22). Sonuç olarak ortaya 
çıkan yıkım ürünleri bilirubin, CO ve Fe anti-inflama-
tuar, antioksidan ve anti apoptotik etki gösterir. HO-1 
aktivasyonu, CO ve bilirubin, ortamdaki superoksid 
anyonu (O

2
-) süpürecek olan ekstraselüler (EC-SOD) 

artırarak endoteliyal fonksiyon bozukluğuna yol aça-
bilen peroksinitrit okuşumunu azaltır. 

2) Rektal Ozon Terapi

Rektal uygulama sırasında ozon, barsak mukozasın-
daki su, sekrete antioksidanlar, mukoproteinler ve 
glikokaliks ile reaksiyona girerek ROS ve LOP üretir. 
ROS kısa sürede detoksifiye edilirken LOP’lar ve emi-
len O2 sistemik dolaşa katılır.

Hayvan deneyinde, rektal uygulamadan 8-20 dakika 
sonra PvO2 mezokolonik vende %230, portal vende 
%121, karaciğer parankiminde %127 oranında artış 
görüldü. 50 dakika sonra başlangıç seviyesine dön-
dü. Uygulamadan 35-40 dakika sonra juguler ven 
oksijen miktarında artış görüldü. PvCO2 ve pH deği-
şikliği saptanmadı. LOP değerlerinde uygulamadan 
sonra görülen artış 24 saat sonra başlangıç seviyesine 
döndü. Ayrıca kür uygulanan hastalarda eritrositlerde 
ATP ve 2,3-DPG artışının gözlenmesi lokal ve sistemik 
etki oluştuğunu göstermiştir (23-26).

3) Torbalama / kupa

Özellikle diyabetik ayak, yanık, kapanmayan yaralar, 
periferik dolaşım bozukluğunda bölge ozona daya-
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nıklı torba içerisine alınır. Vakum yapılarak hava boşal-
tılır ve lezyonda enfeksiyon var ise dokunun oksidatif 
yüküne ve antioksidan kapasitesine göre mümkün 
olan en yüksek doz ozon torba içerisine doldurularak 
uygun olacak süre kadar beklenir. Genellikle birkaç 
gün içerisinde ozonun bakterisit etkisinden yararla-
nıp enfeksiyon kontrol altına alınır ve en kısa sürede 
doz düşürülerek, uygulama süresi ve aralığı açılarak 
dokuda proliferasyon artışı sağlanır.  

4) Ozon Sauna

Cilt 1.5-1.7 m2 alanı ile ozon uygulamaya çok elve-
rişli. Isıya, neme ve ozona dayanıklı kabin içerisinde 
37–45 °C ısı aralığında su buharı ile yüksek nem or-
tamı sağlanır. Bu ortam periferik vazodilatasyona yol 
açar. Dermis ve subkutan dokularında bulunan yo-
ğun kapiller ve venöz yapılarda açılan arteriovenöz 
şantlar ile kardiyak atımın %30’a varan hacmi sirküle 
olabilir. Isı transfer kapasitesi 8 kat artabilir.

Ozon cilt yüzeyinde oluşmuş su, ter ve cildin sebum 
yapısı içindeki PUFA ile reaksiyona girerek H2O2 ve 
LOP oluşturur. H2O2 cildin antioksidan kapasitesi  (Vi-
tamin E, C vb.), diffüze olduğu dokulardaki enzima-
tik ve nonenzimatik kapasite ile çok kısa sürede yok 
edildiğimden dolaşıma katılmaz. Ancak LOP’lar difü-
ze olarak (majör otohemoterapi ve rektal uygulama 
kadar olmasa da) sistemik dolaşıma geçerler. Ozon 
saunada kullanılan doz, süre, cildin antioksidan ka-
pasitesi gibi pek çok faktöre bağlı olarak LOP dozu 
değişir.

5) İntradiskal Uygulama

Genellikle 10 dakikalık tek seansın yeterli olduğu, 
anestezi gerekmeyen, klasik yöntemlerden çok daha 
emniyetli “kimyasal diskektomi”, “kimyasal nükleo-
tomi” “nükleolizis” olarak tanımlanan son 15 yıl içe-
risinde onbinlerce uygulamanın yapıldığı,  tek başına 
veya steroid, anestetik veya intradiskal radyofrekans 
termokoagülasyon kombinasyonları ile %60–90 ora-
nında klinik başarı bildirilen bir yöntemdir (27,28). 
Disk içerisindeki suda eriyen ozon, dönüştüğü H2O2 
ve hidroksil radikal ile nükleus pulpozusun karbon-
hidrat, aminoasit ve proteoglikanları ile reaksiyona 
girerek dejenerasyon sağlar. Hidrolitik ürünlerin ve 
sunun geri emilimi sonrasında diskte büzülme olur. 

6) Ozonize su ve yağ

Ozonize suyun bakterisit etkisi 120 yıldır bilinmekte. 
110 yıla yakın süredir içme sularının dezenfeksiyo-
nunda ve yara bakımında kullanılmaktadır. Ozonlu 
yağ elde etmek için genellikle zeytinyağı, ayçiçeğiya-
ğı ve susamyağına uzun süreli ozon gazı verilerek çift 
karbon bağları kırılır ve farklı dozlarda triolein-triozo-
nidler oluşturulur. İki yıl boyunca buzdolabında sta-
bil halde saklanabilir. Sıcak vücut dokusu ve yaranın 
nemi ile reaksiyona girerek ROS ve LOP oluşturarak 
bakterisit etki yanında yara iyileşmesine katkıda bu-
lunur. Yara iyileşme, Faz I devresinde yüksek, Faz II’de 
orta ve Faz III’de düşük peroksit değere sahip yağlar 
kullanılmalıdır.   

Endikasyon  Alanları

Ozon terapi sırasında Ozon terapi etkinliği üç başlık 
altında özetlenebilir.

1- Ozon terapi tek başına uygulandığında yük-
sek başarı elde edilen hastalıklar. Modern teda-
viye destek şeklinde de uygulanabilir. 

•	 Osteomiyelit, plevral ampiyem, fistül ve abseler, 
enfekte yaralar,yatak yaraları,kronik ülserler, di-
yabetik ayak ve yanıklar. 

•	 İlerlemiş iskemik hastalıklar. (alt ekstremite iske-
misi, iskemik kalp, inme –tromboliz için geç ka-
lınanlar). 

•	 Yaşa bağlı maküler dejenerasyon (atrofik formu) 

•	 Lokalize osteoartroz. 

•	 Kronik yorgunluk sendromu ve fibromiyalji. 

•	 Primer diş kökü çürüklerinde özellikle çocuklar-
da. 

•	 Oral kavitenin tekrarlayıcı veya kronik enfeksi-
yonları

•	 Bartolin ve vajinal candida enfeksiyonları

•	 Özellikle antibiyotik ve kimyasal dirençli bakte-
ri, virüs ve mantarlar (akut ve kronik enfeksiyon 
hastalıkları. Hepatit, HIV, herpetik enfeksiyonlar 
ve herpes zoster, papillomavirus enfeksiyonları, 
onikomikoz ve candida enfeksiyonları v.b.). Siste-
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mik olanlar ortamdaki ve hücre içindeki antiok-
sidanlar tarafından ozonun bakterisit, virüsit ve 
fungusit etkisinden korunmakla birlikte bağışıklık 
sisteminin güçlenmesi sonucunda hastalıkla mü-
cadelede avantaj elde edilmektedir.

2- Ozon terapi uygulandığında şaşılacak sonuç 
elde edilebilen hastalıklar.

Kansere bağlı yorgunluk. Eldeki veriler ozon terapi-
nin kansere bağlı yorgunluk ve yaşam kalitesini ar-
tırmada, kemoterapi, radyoterapinin vücuttaki yan 
etkilerini azaltmada etkili olduğunu göstermiştir. He-
nüz kanser tedavisinde kullanımı hakkında yeterli veri 
yoktur.

Astım, multifaktöryel olması nedeni ile çok iyi sonuç 
elde edilen hastalar olmakla birlikte zayıf sonuç alı-
nanlar da vardır

3- Modern tedaviye destek olarak  
kullanıldığında başarının arttığı hastalıklar

Otoimmün hastalıklar (multipl skleroz, romatoid art-
rit, Crohn, kolitis ülseroza, psoriazis)

Senil demans

Pulmoner hastalıklar (KOAH, idiopatik pulmoner fib-
roz)

Cilt hastalığı (psoriazis, atopik dermatit)

Metastatik kanser

Sepsis

Diyabetik hastalarda hiperglisemiye bağlı mitokond-
rial elektron transport zincirinde üretilen O2

.- oksida-
tif hasara yol açan en önemli ajandır. Diğer faktörler 
yanında antioksidan savunma sisteminin zayıflaması 
– eritrosit SOD ve katalaz azlığı, lökositlerdeki vita-
min C azalması ve plazmanın radikal süpürücü kapa-
sitesinin azalması etkiyi artırmaktadır (27). Diyabette 
özellikle endometrial artmış oksidan O2

.- üretimi NO 
ile birleşerek peroksinitrit oluşturur. Damarda artmış 
vazokonstrüksiyon, trombosit aktivasyonu ve mikro-
vasküler hasar gelişir. Ozon terapi sonrasında genel 
olarak güçlü antioksidan enzimlerde (GSH-Px, GSH-
Rd, GSH-Tr, SOD ve katalaz) artış olduğu çe-
şitli araştırmacılar tarafından bildirildi (28-30). 

Bu enzimler miktar olarak non-enzimatik antioksidan 
ajanlardan az olmakla birlikte oksidatif hasar yapan 
tüm olaylarda oksidan süpürme kapasitesi yönünden 
çok daha güçlüdürler. Ayrıca Valacchi ve Bocci’nin 
çalışmasında ozonterapi sırasında fizyolojik vazo-
dilatatör, trombosit - lökosit agregasyon inhibitörü 
ve  endotele adezyon inhibitörü olan NO salınımının 
arttığı gösterilmiştir (31). Bu sayede diyabette oluşan 
kronik oksidatif yük, ozon terapi ile belirgin olarak 
azaltılabilir. Özellikle mikrovasküler dolaşım bozuklu-
ğu şiddeti geriler, komplikasyon görülme sıklığı azalır, 
ilaç tüketimi azalır.

Otoimmün hastalıklarda (Th>>Th2) kanın düşük doz-
da ozonlanması Th1 hücrelerinden sitokin üretimini 
uyarabilir ve hastalığın progresyonunu hızlandırabilir. 
Yüksek konsantrasyonlarda otoreaktif hücreler bas-
kılanır ve remisyon sağlanabilir. Proinflamatuar sito-
kin salınımı azaldığında inflamasyonun gerilemesine 
yardımcı olacak IL-10 ve TGF-b salınımını kolaylaştırır.
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Dünya Müzik Terapi Federasyonu, müzikle tedavi-
yi ‘Bir kişi veya grubun fiziksel, duygusal, sosyal ve 
kognitif ihtiyaçlarını karşılamak üzere gereksindiği 
iletişim, ilişki, öğrenme, ifade, mobilizasyon, orga-
nizasyon ve diğer ilgili terapötik öğeleri geliştirmek 
ve artırmak için müziğin ve/ veya müzikal elemanla-
rın (ses, ritm, melodi ve harmoni) eğitimli bir müzik 
terapisti tarafından tasarlanarak kullanılması’ olarak 
tanımlar. 

Pisagor (M. Ö. 585-500), müzik teorilerinin ve müzik-
le hastalık tedavisinin ilk bilimsel kurucularındandır. 
Günümüzde, ‘Pisagor Gamı’ veya ‘Kemancı Gamı’ 
diye adlandırılan beşli bir gam sistemi tanımlamıştır. 

Antik Dönemlerde Müzikle Tedavi

Müzikle tedavi tarihi, tıp tarihi kadar eskiye gitmek-
tedir. Çünkü insanlar, tedavi araçlarını çoğu kez bir 
arada kullanmışlardır. Eski Yunan mitolojisinde güzel 
lir çalmasıyla tanınan Apollon, hem müziğin hem de 
hekimliğin tanrısı sayılmış ve lir çalarak insanların sı-
kıntılarını gidermiştir. Eski Yunanlılarda müzik, her 
türlü erdemin esası olup ruhun eğitimi ve arınmasın-
da büyük bir etmen olarak kabul edilmiştir.

Filozof ve matematikçi Pisagor, umutsuzluğa düşen 
kimseleri veya çabuk öfkelenen hastaları belirli melo-
dilerle tedavi edebilme imkanını araştırmıştır. Seslerin 
harmonisinin bir sonucu olan müzik, Pisagor’ a göre 
vücuttaki harmoninin bozulduğu durumlarda en et-
kili devadır. 

Tıbbın babası sayılan Hipokrat, bazı hastaları teda-
vileri için ilahilerle tapınağa götürmüştür. Hipokrat’a 

göre tıbbın diğer vasıtalarının faydasız kaldığı hasta-
lıklarda müziğin denenmesi önemlidir.

Sokrat’ın öğrencisi Platon (Eflatun) M.Ö. 400 yılların-
da müziğin ahenk ve ritmle ruhun derinliklerine etki 
ederek kişiye bir hoşgörü ve rahatlık verdiğini belirt-
miştir. 

Antik Yunan’da müziğin epilepsi, depresyon, sıla 
hastalığı-melankoli, mani, cinnet, somnambulizm, 
letarji, katatoni, histeri, felç, afazi, tarantizma, korea, 
gut, ateşli hastalıklar, romatizma, çeşitli ağrılar, veba, 
kızamık, kuduz gibi hastalıkların tedavilerinde kulla-
nıldığına dair veriler vardır. 

M.Ö. 9. yüzyılda yaşamış olan Homeros’un yazdığı 
Odyssiea’da müziğin kanamaya iyi geldiği iddia edilir 
(kan basıncı regülasyonu?).

Anatomi ve fizik bilgini Gallen, müziğin akrep ve bö-
cek sokmalarına karşı bir panzehir olduğunu söyler.

Athennoaops, hasta bölgenin üzerinde çalgı çalarak 
ağrı tedavi etmiştir (vibrasyon etkisi?).

Aristidis, Teofrates, Platon, Asclepiades, Xenokrates, 
Cicero ve Celsus musiki ile akıl hastalıklarını tedavi 
etmişlerdir. 

Aurelianus, kronik hastalıkların tedavisinde Frigya 
usulü obua çalmayı önermiştir. Aynı zamanda Frig-
ya usulü müzik, Pisagor’a göre, cinsel sorunların te-
davisinde de faydalıdır. Çeşitli kaynaklara göre, Batı 
Anadolu’da yüksek bir medeniyet kuran Frigyalılar, 
müzikle tedavinin başlangıcında önemli bir mihenk 
taşı oluşturmaktadır.

MÜZİKLE TEDAVİ, TARİHİ GELİŞİMİ VE UYGULAMALARI
MUSIC THERAPY, ITS HISTORICAL DEVELOPMENT AND APPLICATIONS
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Homere, ameliyatlarda müzik kullanmış ve başarılı 
olmuştur.

Platon sağırlığın tedavisinde trampet kullanmakla 
ünlüdür.

Eski bir Yunan atasözü, ‘İnsan ıstırabını dindirmek bir 
şarkıyı kullanabilme olanağı ile bağlantılıdır’ der.

Heros Asklepios, hekimlik tanrılığına yükselince M.Ö. 
4. yüzyılda Yunanistan’da bulunan Epidaures’teki 
asklepionun bir benzerini Bergama’ya da kurdur-
muştur. Bunlar, dünyanın bilinen ilk hastaneleridir. 
Kapılarında ‘Buraya ölüm giremez’ yazar. Yazıtlardan 
öğrendiğimize göre, asklepionlarda bugün de halen 
kullanılmakta olan, telkin, fizyoterapi, müzik terapi 
yöntemleri uygulanmıştır. 

Sami bir kavim olan İbraniler’in, bazı kaynaklara 
göre, Sümer ve Hitit müziklerinden yararlandıkları 
bilinmektedir. İskenderiye’li bir tarihçi olan Kleman, 
Hz. Musa’nın tababetle musikiyi Mısırlılar’dan öğren-
diğini yazmaktadır. 

Hz. Davud (M.Ö. 1055-974), Kral Saul’ün cinnetini 
çeng (bir arp çeşidi) çalarak iyileştirmiştir. 

Eski Mısır’a göre müzik, sanatların en gizlisidir. İnsan-
ların sezgisinin uyanmasına müzik, yardımcı olduğun-
dan her asırda mistik törenlerde müziği kullanmışlar-
dır. Kahire’nin büyük hastanelerinde operasyondan 
önce müzik dinletilerek hastalara güç kazandırıldığı-
na inanılmıştır.

Eski Çin’de gür ses veren lo isimli bir gongun kötü 
ruhları ve cinleri hastanın yanından kaçırdığına ina-
nılmıştır. 

‘Böylece müzik yapıldığı zaman, kişiler arası iliş-
kiler düzelir, gözler parlak, kulaklar keskin olur. 
Kanın hareketi ve dolanımı sakinleşir. Görenek-
ler değişir ve dünyada her şey bir düzen içinde 
olur. Müzik, tonların bir verimidir. Kökeni, dış et-
kenlerin beyine olan etkisidir. Neşeli sesler, ince 
ve yavaştır, ruha rahatlık verir. Sevinç dolu sesler, 
yüksek ve dağılıcıdır. Öfkeli sesler, korkunç ve 
kabadır. Saygı taşıyan sesler, doğru ve gösteriş-
sizdir. Sevgi gösteren sesler, yumuşak ve ahenk-

lidir. Ancak sesin bu altı özelliği, doğal değildir, 
dış etkenlerle meydana gelir. Müzik ahenkle süs-
lenir, iyi ruhlara yönelir.’

Konfiçyus

Orta Çağ Avrupası’nda Müzikle Tedavi

Antik devirlerde Mısır, Anadolu, Yunanistan ve Ro-
ma’daki felsefe ve bilim alanındaki gelişmeler, Orta-
çağ Avrupası’nda Hıristiyanlık dininin etkisi ile yerini 
skolastik düşünceye bırakmış ve Avrupa için karanlık 
bir dönem başlamıştır. Bu dönemde Avrupa, ancak 
Türk- İslam bilim adamlarının etkisiyle antik dönem 
bilgi birikimine ulaşabilmiştir. Müzik terapiye lişkin 
önemli örnekler sınırlıdır. 

Serras’nın 1742’de yayınladığı bir kitapta, 15. yüzyıl-
da tarantula cinsi örümceğin ısırmasına bağlı gelişen 
tarantizm İtalya’da müzikle tedavi edilmiştir. Yazılı 
kaynaklara göre bu hastalar, müzik yardımlarına ye-
tişmezse, ölünceye kadar büyük bir korku ve dehşet 
içinde bulunmaktaydılar. Müzik duyduklarında ise 
bitkin düşünceye kadar dans edip terleyerek derin 
bir uykuya dalar ve iyileşirlerdi. Bu amaçla iyileştirici 
özel besteler de yapılmıştır. Bu besteler, diğer böcek 
zehirlenmelerinde de kullanılmıştır. Bu tip tedavi se-
ansları, 2-3 gün gece gündüz süren, bitkinlik hali ile 
sona eren bir ‘katharsis’, yani temizlenme olarak ka-
bul edilmiştir.

Tarihte müziği Tanrı’nın bir armağanı olarak kabul 
eden din adamları olduğu gibi, şeytani kabul edip in-
sanları engizisyon mahkemelerinde yakan din adam-
ları da olmuştur. Zamanla müzik, ruhi bir tedavi aracı 
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Nitekim Protestan-
lığın kurucusu Luther, iyi bir müzisyendir ve müziği 
Tanrı’nın bir hediyesi olarak kabul etmiştir.

XX. Yüzyıla Kadar Avrupa’da Müzikle  
Tedavi

İngiltere

Dr. R. Brocklesby, Londra 1749 baskılı eserinde, has-
talık seyrinde eski ve modern müziğin etkilerini ince-
lemiştir.

Işıl BİRKAN
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Dr. R. Clay ise ‘The Alternative. A Study in Psycho-
logy’, Londra 1882 basım eserinde, müziğin eleman-
larından armoni, ritm, melodi gibi unsurların birer 
terapi faktörü olduğunu, bunun hastaya yeni bir güç, 
yeni bir enerji ve gözle görülür bir iyileşme getirdi-
ğini, hastaya uygulanacak terapi tarzının, hastanın 
durumuna ve yapısına göre seçilmesi gerektiğini ve 
çocuk hastalarda başarının daha büyük olduğunu 
belirtmiştir.

İngiltere’de ‘La Gilda de Saint Cecile’ (İnsanlığa Hiz-
met Cemiyeti) bir çok hastalıkta musikinin beden ve 
ruha sakinlik veren etkisini incelemiş, gece gündüz 
doktorların emrini uygulamaya hazır müzisyen has-
tabakıcılar yetiştirmiştir. Müziğin etkisiyle hastaların 
ağrılarının azaldığı, ateşlerinin düştüğü gözlenmiştir. 
Uykusuzluk hastalığında müzik kutusu kullanımı iyi 
sonuçlar vermiştir.

1561-1626 yılları arasında yaşamış düşünür ve devlet 
adamı Francis Bacon, yayınlanan ‘Sylva Sylvarum’ adlı 
eserinde her gün müzik dinlemekle ruhun canlandı-
ğını ve beslendiğini belirtmektedir.

Shakespeare, 1595’te yazdığı ‘Kral Richard’ adlı ese-
rinde müziğin ruh hastalıkları üzerindeki etkisine de-
ğinmiştir.

Fransa

Quarin, müzik ile iyileşmiş bir epilepsi hastasından 
bahsetmektedir. Kadın hasta, nöbetin ilk belirtilerini 
hissettiği anda bir müzik duymuş ve nöbet o aşama-
da kalmıştır, bunun üzerine de deney her seferinde 
tekrarlanarak kasılmalar önlenmiştir. 

Bruckmann ise krampları olan bir genç kızın hastalı-
ğının piyano sesleri aracılığıyla tedavi edildiğini yaz-
mıştır.

Arles’in hekimi Pomme, müzik aracılığıyla histeri nö-
betlerini iyileştirdiğini anlatmaktadır.

Marguet (1769) ‘Nabzı İyi Anlamak İçin Tek Yöntem’ 
adlı eserinde melankoliyi tedavi etmek için basit, çeşit 
çeşit inleyen, ruhu okşayan bir müziğe başvurulması 
gerektiğini söylemektedir. Ona göre müzik, işitme ve 
diğer duyu sinirlerini uyararak ağırlaşmış ruhu uyan-

dırmaktadır. Kronik melankolide müzik, hafif, yumu-
şak perdelerdeyken, akut vakalarda şen, şakrak ve 
güçlü olmalıdır. 

Laurent 1840’da hipokondriakların ve monomanile-
rin tedavisinde müziği kullanmıştır. 

Bununla beraber, Dr. Beronotise ve bazıları müziğin 
tedavide dikkatli kullanılması gerektiğini, aksi takdir-
de hastalığın şiddetlenme tehlikesi olduğunu söyle-
mişlerdir.

14. yüzyıldan itibaren müzik, Fransa’da akıl hasta-
lıklarında da kullanılmış ve bu amaçla hastanelerde 
orkestralar kurulmuştur. Müzikoterapiler sırasında 
hastalar tarafından bestelenmiş eserler de çalınmıştır. 
Yayınlardan bazıları müzik tedavide faydalı oldu der-
ken, kimisi de tedavi etmedi, ancak nekahatte olan-
lara yardımcı oldu şeklindedir.

1707’deki bir yayına göre sıtmaya tutulan bir kompo-
zitör, on gün gece gündüz süren müzik seansları so-
nucu iyileştirilmiştir. 1700’lü yıllardan itibaren çeşitli 
sebeplerle oluşan ateşli hastalıklarda müziğin tedavi-
deki yerine ait pek çok yayın bulunmaktadır.

Ayrıca antik çağlardan bu yana müziğin gut, afazi 
ve felç hastalarında tedavi aracı olarak kullanıldığına 
dair yayınlar bulmak mümkündür. Gut hastalarında 
müzik, ağrı tedavisinde kullanılırken, afazi ve felçte 
müzik sayesinde hastaların bazı kelimeleri heceleye-
bildikleri belirtilmiştir.

Savaşlarda uzuvlarını kaybeden askerlerin fantom ağ-
rılarıyla baş etmek için de müziğe başvurulduğunu 
yayınlardan öğrenmek mümkündür.

Müzik, en eski çağlardan beri şiddetli arzuların bastı-
rılması için de kullanılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman, 
I. Françoise’nın kendisine hediye olarak gönderdiği 
orkestranın müziği ile karakterindeki sertliğin yumu-
şadığını görerek müzik grubunu geri göndermiştir. 
1623’te IV. Murat’ın kardeşlerini öldürme fikrinden 
dinlediği musiki ile vazgeçtiği söylenir.

18.-19. yüzyıllarda müziğin, ses titreşimlerinin kan 
dolaşımını yöneten sinir merkezleri üzerine çarpıp 
geri dönmesi ile kan dolaşımını etkilediği düşünü-
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lürdü. Böylelikle kan damarları genişleyerek kan 
dolaşımı artmaktaydı. 1880’de Rus doktor Dogiel, 
venografi kullanarak bu etkinin sesin yüksekliğine, 
şiddetine, perdesine ve enstrümanın  cinsine göre 
değişebildiğini göstermiştir. 

Türk- İslam Medeniyetinde Müzikle Tedavi

Türklerde en az 6000 yıldan beri süregelen bir mü-
zik tarihinden bahsedilmektedir. Davul, Türklerde en 
yaygın olan müzik, ilan ve işaret aletidir. Ayrıca çeşitli 
üflemeli, vurmalı ve yaylı çalgılar tarih boyunca var 
olmuştur.

M.Ö. 3000-2000 yılları arasında Anadolu’ya yerleşen 
Oğuzlar’ın müziği, Şaman müziğine kaynak gösteril-
mektedir. Şamanların, davulu ve Kırgız Türkleri’nde 
Baksı denen kopuzcuların, kopuzu sihir ve tedavide 
kullandıkları ve bu kişilerin de kutsal sayıldıkları, halk 
içinde insan ruhunun uzmanı olarak maneviyatlarına 
eşlik ettikleri bilinmektedir. Kırgız Türklerinde baksı, 
bir nevi şamandır ve müzik, şiir ve dansla hastasını 
iyileştirmeye çalışır. Günümüzde halen baksılar ve şa-
manlar, Orta Asya steplerinde mevcuttur.

Milattan önceki yıllarda Çin’e inen Türkler’in oradaki 
müziği de etkiledikleri yönünde bulgular vardır. Bir 
oktavlık müzikal aralığın sekize değil de altıya bö-
lünmesi, yani beş ses aralığının kullanılması Batı’ da 
‘Pentatonizm’ olarak bilinir ve bu tür müzik, daha 
çok Doğu ve Uzak Doğu imajı uyandırmaktadır. An-
cak beş sesliliğin, Orta Asya’dan dünyaya yayıldığı 
ve pek çok yerde devam ettiği gözlemlenmektedir. 
Eduart Chasannes, ‘Sur La Musique Chinoise’ adlı 
eserinde pentatonik müziğin Türkler’in öz malı oldu-
ğunu ve M.Ö. 370-335‘de Cao zamanında yaşayan 
Çauyen’in bu sistemi Çinliler’e telkin ettiğini, ancak 
Ş. Huank T.’den sonra sistemin Çin’de yerleşebildiği-
ni belirtmektedir. Halen Asya Türk illerinde kullanılan 
koray, sıbızgı adlı üflemeli aletler, dombra, dutar gibi 
telli aletler ve uskurık, tastavık gibi topraktan yapıl-
mış üflemeli aletler pentatonik özellik taşımaktadır. 
Bu sistem, Macar müziğini, Bering Boğazı yoluyla da 
Eskimo, Aztek ve İnka müziklerini sistem, melodi ve 
enstrüman açılarından etkilemiştir. Aynı zamanda 
spiritüel bir yapıya da sahiptir. Pentatonik melodiler, 
halen Londra Kraliyet Müzik Terapi Okulu’nda otis-

tik çocukların adaptasyonunda, Macaristan’da ço-
cuk eğitiminde ve çeşitli ülkelerde de beyindeki teta 
dalga aktivasyonunu artırdığından, parapsikolojik 
çalışmalarda ve konsantrasyon artırıcı eleman olarak 
kullanılmaktadır. Tedavi merkezlerinde uygulanacak 
müziğin gerilimden uzak olması istendiğinde beş ses 
sistemine başvurulmaktadır.

Asya Türk musikisi, İslamiyetle spiritüel yönden daha 
da güçlenmiş ve tasavvuf müziği oluşmuştur. Ancak, 
İslamiyetin kabulü ile başlangıçta müziğe bir direnç 
gelişmiş, Halife Yezid ve kız kardeşi Atike ile tekrar 
canlanmaya başlamış, sözler daha saf sevgiyi içeren 
sözler olmuş ve ilerleyerek Abbasiler döneminde üs-
tün bir düzeye ulaşmıştır. İslamiyet tarihinde Sufiler, 
müziği savunmuş, onu ruh ve sinir hastalıklarında 
kullanmışlardır. Ancak beş seslilik, dini tesirle birlikte 
değişmeye başlamış ve bir gamda sekiz ses kullanımı-
na doğru gidilmiştir.

Klasik Türk müziği, pentatonik müziğin gelişimi ile 
doğmuştur. Bu birikimle Amasya, Sivas, Fatih ve 
Edirne Darüşşifaları’nda kullanılan Klasik Türk mü-
ziğinin makamları, zaman içinde sınıflandırılmış, Ze-
keriya El-Razi (854-932), Ebu-Bekir Razi (865-925), 
Farabi (870-950), İbn-i Sina (980-1037), Hasan Şuuri 
(17. yy), Hekimbaşı Gevrekzade Hafız Hasan Efendi 
(1727-1801) gibi önemli kişilerin bu konuda yazdık-
ları yazılar günümüze kadar ulaşabilmiştir. Farabi, 
ayrıca udun mucidi olarak da bilinir. Makamların et-
kileri, hastalıklara, gezegenlere, haftanın günlerine, 
günün saatlerine, hastanın kişiliğine ve milliyetine 
göre sınıflandırılmıştır.

Bu hekimlere göre makamların faydalı olduğu 
hastalıklar ve etkili oldukları zamanlar şöyledir:

Rast Makamı: Felç illetine devadır, insana sefa, yani 
neşe ve huzur duygusu verir. Güneş iki mızrak boyu 
yükselince uygulanır. Kemik ve beyin üzerine etkili-
dir. Düşük nabzın yükselmesine neden olur. Heyecanı 
arttırır. Uyumayı engeller, iç huzuru ve rahatlık verir. 
Ulema meclisine etkisi fazladır.                

Rehavi Makamı: İnsana bekaa, yani sonsuzluk dü-
şüncesi verir, imsak vaktinde etkilidir. Baş ağrısına ve 
hafakana faydalıdır. Bu makam sofiler meclisine etki-
lidir. Doğuma faydalıdır. Akıl hastalıklarında kullanılır.
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Zengule (Zirgüle) Makamı: Kalp hastalıklarının de-
vasıdır. Uyku hali verir. Sabah ve öğlen arası etkilidir. 
Toprak tabiatlı, sıcak ve nemlidir. Menenjit ve beyin 
hastalıklarına etkilidir. Mide ve karaciğeri rahatlatır. 
Ruh hastalıklarının tedavisinde etkilidir.

Hüseynî Makamı: Barış, sakinlik ve rahatlık hissi 
verir. Sabahleyin gün ağarırken etkilidir. Su tabiatlı-
dır. Güzellik, iyilik, sessizlik ve rahatlık verir. Güven 
ve kararlılık duygusu aşılar. Karaciğer, kalp ve mideye 
iyi gelir. Barış duygusu verir. Otistik ve spastik rahat-
sızlıklarda kullanılır.

Saba Makamı: Cesaret ve kuvvet verir. Su tabiatlıdır, 
soğuk ve nemlidir. Kalp ve ayak ağrılarına etkilidir. 
Gülme, sevinç ve kahramanlık duyguları verir. Derin 
aşk duygularının ifade aracıdır. Şecaat, cesaret, kuv-
vet ve genel rahatlık verir. Kalbe iyi gelir. Seher vak-
tinde etkilidir. Ruhsal hastalıkların iyileştirilmesinde 
kullanılır.

Uşşak Makamı: Öğlen vakti etkilidir. Su tabiatlıdır, 
soğuk ve nemlidir. Gülme, sevinç, kuvvet ve kahra-
manlık duyguları verir. Derin aşk ve mistik duyguların 
ifade aracıdır. Uyku ve istirahat için faydalıdır, gevşe-
me hissi verir.

Hicaz Makamı: Ateş tabiatlıdır, sıcak özellik taşır. 
Tevazu, yani alçakgönüllülük verir. Yatsıdan sabaha 
kadar olan zamanlarda etkisi fazladır, idrar zorluğuna 
iyi gelir, cinsel yönden uyarıcıdır. Düşük nabız atışı-
nı yükseltir. Bu makam daha çok, dervişler meclisine 
etki eder.

İsfahan Makamı: Zihni açar, zekâyı artırır, anıları 
tazeler. Hareket kabiliyeti ve güven hissi verir. Gün 
batarken etkilidir. Bu makam, ümera (emirler, beyler, 
seyitler) meclisine daha çok etki eder.

Irak Makamı: Har mizaçlılara, sersam ve hafakana 
faydalıdır. Akşamüstü etkilidir. Karakteri dişidir. Me-
nenjit, beyin ve akıl hastalıklarında kullanılır. Lezzet 
verir, düşünme ve kavrama konusunda etkilidir. Kor-
kuyu giderir.

Buselik Makamı: Güç ve kuvvet verir. Kuşluk vak-
tinde, yani güneşin doğuşundan 45 dakika sonra et-
kilidir. Kuvvet ve barış duygusu verir. Kulunç, bel ve 
bacak ağrılarında ve akıl hastalıklarında kullanılır.

Büzürk Makamı: Ateşli hastalıklara iyi gelir, zihni te-
mizler, vesvese ve korkuyu uzaklaştırır. Fikre yön verir. 
Yatsıdan sonra etkilidir. Güç kazandırır. Beyin hasarı 
ile ortaya çıkan şiddetli rahatsızlıklarda kullanılır.

Neva Makamı: Lezzet ve ferahlık duygusu verir. Ak-
şam vakti etkilidir. Üzüntüyü giderir ve lezzet verir. 
Gönül okşayıcıdır. Kötü fikirleri kovar, cesaret ve yiğit-
lik duygusu uyandırır. Kuvvet ve kahramanlık duygu-
larını meydana getirir. Akıl hastalıklarının tedavisinde 
ve buluğ çağındaki kız çocuklarının rahatsızlıklarında 
kullanılır.

Acemaşiran Makamı: Ateş tabiatlıdır. Kuru ve sıcak 
makamdır. Fecirden kuşluk vaktine kadar etkilidir. Vü-
cudun dengesine yardım eder. Yaratıcılık duygusu ve 
ilham verir. Durgun düşünce ve duyguları canlandırır. 
Ağrıyı hafifletir. Lezzet verir ve gevşemeye yardımcı 
olur.

Zirefgent Makamı: Sırt ve eklem ağrıları ile kulunç 
tedavisine faydalıdır. Uyku zamanı etkili olur. Akıl 
hastalıklarının tedavisinde etkilidir. Ruhsal rahatlama 
aracı olarak kullanılır.

Hekimbaşı Gevrekzade Hafız Hasan Efendi, makam-
ları çocukluk çağı hastalıklarına göre de sınıflandır-
mıştır:

Irak makamı, çocukluk çağı menenjitinde etkilidir.

İsfahan makamı, aklı temizler, soğuk ve ateşten ko-
rur.

Zirefgent makamı, inme ve sırt ağrısında etkilidir, 
güçlülük hissi verir.

Rehavi makamı, her çeşit başağrısı, burun kanama-
sı, yüz felci, paraliziler ve balgamlı hastalıklarda fay-
dalıdır.

Büzürk makamı, beyin hastalıkları ve kramplarda 
etkilidir, yorgunluk hissini giderir.

Zirgüle makamı, kalp ve beyin hastalıklarında, me-
nenjitte, mide yanması ve karaciğer ateşinde kulla-
nılır.

Hicaz makamı, üriner sistem hastalıklarında etkilidir.
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Buselik makamı, kalça ve baş ağrılarıyla, göz hasta-
lıklarında faydalıdır.

Uşşak makamı, ayak ağrısı ve insomniada etkilidir.

Hüseyni makamı, karaciğer ve kalp hastalıkları te-
davisiyle, nöbetler ve saklı ateşte kullanılır.

Neva makamı, puberteye erişmiş çocukların teda-
visinde, kalça ağrılarında kullanılır, kalbe neşe getirir.

‘¼ Tedavinin en iyi yollarından, en etkililerinden 
biri, hastanın akli ve ruhi güçlerini artırmak, ona 
hastalıkla daha iyi mücadele için cesaret ver-
mek, hastanın çevresini daha sevimli ve hoşa gi-
der hale getirmek, ona en iyi musikiyi dinletmek 
ve sevdiği insanlarla bir araya getirmektir¼’          

İbn-i Sina

İbn-i Sina’ya göre ses, varlığımız için zaruridir. Müzik 
bestelerini bize hoş gösteren, işitme gücümüz değil, 
o besteden çeşitli telkinler çıkaran idrak yeteneğimiz-
dir. 

İbn-i Sina’nın etkisinde kalan Osmanlı saray hekimi 
Musa bin Hamun, Kanuni Sultan Süleyman’a ithaf 

ettiği diş hekimliğine ait Türkçe eserinde diş hasta-
lıklarının müzikle tedavisinden söz eder, çocukların 
müzikle uyutulmasını önerir.

Selçuklu ve Osmanlılarda tedavi, bireysel olarak veya 
darüşşifalarda yapılmıştır. En bilinenleri:

Kayseri Gevher Nesibe Tıp Medresesi (1206)

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (1228)

Amasya Darüşşifası (1309)

Fatih Darüşşifası (1470)

Edirne Sultan II.Bayezid Darüşşifası (1488)

Süleymaniye Tıp Medresesi ve Şifahanesi (1556)

Enderun Hastanesi

Ayrıca Selçuklu, Memlüklü ve Osmanlı Türkleri’nin 
Şam, Kahire ve Bursa’daki hastanelerinde akıl hasta-
larını, ilaçla, uğraşıyla ve müzikle tedavi ettikleri bilin-
mektedir.

XV-XVI. yüzyıllarda Osmanlı hastane mimarisinde 
mevcut olan merkezi sistem, tehlikeli hastaların tec-
ridi, havalandırma ve müzikle tedaviyi göz önünde 
tutan tasarımlarındaki ileri düzeye, Batı’da XVIII-XIX. 
yüzyıllarda, hatta bazı ayrıntılar açısından ancak XX. 
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Edirne Sultan II. Beyazıt Darüşşifası
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yüzyılda ulaşılabilmiştir. Klasik Osmanlı hastaneleri, 
XVII. yüzyılda Budapeşte’den Kırım’a, Selanik’ten 
Mekke’ye kadar bütün imparatorluk sathında faali-
yette olup IV. Mehmet devrinde son parlak dönem-
lerini yaşamıştır. Bazı Avrupa kaynaklarına göre bu 
yüzyılda yalnızca İstanbul’da 183 hastane bulunmak-
tadır. Ayrıca Selçuklular’da da hastane-köylerin varlı-
ğından söz edilmektedir. Bu köylerde köy halkı, akıl 
hastalıklarının tedavisini bilen kişiler olup, hastayı du-
rumuna göre evinde veya hastanede uygun şekilde 
bakım vererek tedavi etmekteydiler.

Günümüzde Müzik Terapi İle İlgili  
Gelişmeler

Ortodoks tıbbın gelişimi ile unutulan ve binlerce yıldır 
kullanılmış olan müzikle tedavi, Batı tıbbı tarafından 
yeniden fark edilmeye başlanmıştır. Artık, müzik ve 
müzikoterapinin nörobilimi çalışılmaktadır. Müzik te-
rapi, müzik ve onun fiziksel, duygusal, mental, sos-
yal, estetik ve spiritüel olmak üzere tüm yüzlerini kişi-
nin sağlığını düzeltmek veya geliştirmek için kullanan 
eğitimli bir müzik terapisti ile hasta ilişkisine dayanan, 
yardımcı bir sağlık uzmanlığıdır. Müzik terapisti, te-
melde hastanın sağlığının düzelmesine kognitif fonk-
siyonlar, motor beceriler, duygusal ve affektif gelişim, 
davranış ve sosyal yetenekler ve yaşam kalitesi gibi 
çeşitli alanlarda müzik deneyimlerini (doğaçlama, 
şarkı söyleme, şarkı yazma, müziği dinleme ve tartış-
ma, müzikle hareket etme) kullanarak tedavi yöntem 
ve hedeflerine ulaşarak yardımcı olur. Müzik terapi, 
fizyolojik fonksiyonlara daha holistik yaklaşır. Yani, 
ritm, melodi, tını, dinamikler, harmoni ve formdan 
oluşan altı unsurla, sistemi düzenlemek, daha doğru 
bilgiyi alıp işlemesini sağlamak için beden ve ruha yö-
nelir. Literatürdeki pek çok nitelik ve niceliksel araştır-
malarla hem bir sanat, hem de bir bilim olarak kabul 
edilmektedir. Uygulama, birebir kişiyle veya grup ile 
birlikte, aktif katılımcı veya pasif dinleyici şeklinde, 
doğaçlama veya belli bir müzik üzerinden yapılabilir.

Fizyolojisi

Basitçe müzik, duyguları uyarır, duygular da birçok 
otonomik değişiklikle karakterizedir. Kohlea, akustik 
bilgiyi, işitsel beyin sapına ulaşan nöral aktiviteye dö-
nüştürür. İşitsel kortekste bu bilgiden başlangıç özel-
likleri çıkarılır. Bu işlemi, çıkarılan özelliklerin grup-

landırılması ve analizi takip eder. Müziksel yapılar 
inşa edildiğinde, anlam ve duygular uyarılır. Tüm bu 
işlemler, vücut reaksiyonları ve immün sistem yanıt-
ları, otonom sinir sistemi tarafından yönetilir. Yapılan 
çalışmalarda kalp hızı, solunum derinliği, kan basıncı, 
EEG, galvanik cilt direnci üzerinde etkili olduğu gös-
terilmiştir. Müzik, ACTH, kortizol ve prolaktini düşür-
mekte, dopamin, noradrenalin, endorfin, enkefalin 
ve feniletilamini artırmaktadır. Mutlu ve hüzünlü mü-
zik ayrımı, diastolik kan basıncı, ektodermal aktivite 
ve zigomatik aktivite ile yapılabilmektedir. 

Beyin, müziksel girdiye ve yapımına yüksek derecede 
plastik yollarla yanıt vermekte, devam eden ve yoğun 
müzik çalışmaları ise beyinde bariz yapısal ve fonksi-
yonel değişikliklere yol açmaktadır.

Müzik dinlemek, sadece işitsel bir olay olmayıp vi-
züel, taktil ve duygusal deneyimlere de sahiptir. Bu 
işlevlerin her biri beynin farklı bir bölgesinde olmak-
tadır. Düşük düzeyde bir işitsel uyarı bile temel duy-
gusal devreyi uyandırır. Beyin sapında, örneğin opiat 
reseptörlerinden zengin inferior kollikulus, işitsel yo-
lağın duraklarından biridir. İşitilen anne sesi, ilk ola-
rak buraya uğrar. İnferior kollikulus yanında bulunan 
periakuaduktal gri madde ise affektif farkındalığın 
oluştuğu yerdir. 

Müzikal bilginin işlenmesini takiben temporal lob-
dan amigdalaya, frontal ve parietal korteksten basal 
ganglionlara, limbik alanlara çeşitli duygusal uyarılar 
ulaşır. Müzisyen olmayanlarda duygusal yol, sırasıyla, 
işitsel korteks, frontal bölgeler, mesolimbik sistem, 
nukleus akkumbens, ventral tegmental alan ve hi-
potalamus olmak üzere subkortikal bölgeden oluşur. 
Serebellum üzerinden ödül ve tatmin mekanizması 
çalışır. Oksitosin salınımı, kişinin sosyal iletişim ihti-
yacını artırır. 

Yapılan EEG çalışmasında, müzik dinlenmesinde uya-
rı pozitifse sol frontal lobda, negatifse sağ frontalde, 
duygulanım pozitifse sol temporalde, negatifse sağ 
frontotemporalde aktivite artışı tespit edilmiştir. 

Kullanım alanları

Müzik tedavisinde hedef, kişinin akıl ve bedenini öğ-
renmeye hazırlamaktır. Zira, fonksiyonel kusurlarla 
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uğraşan bir sistem ve beyinde öğrenme gerçekleş-
meyecektir.

Çocuklar için müzik terapi: Birebir ve grup yaklaşı-
mı kullanılabilir. Terapist ve çocuk ilk karşılaştıklarında 
seansların hedefini ortaya koyarlar. Müzik terapi, ço-
cuğa iletişim, dikkat, motivasyon ve davranış prob-
lemlerinde yardımcı olabilir. Tedavi odasında çeşitli 
yerlerden, geniş yelpazede müzik aleti bulunmalıdır. 
Bunlar, mutlaka rengarenk ve farklı yapılarda olma-
lıdır. Bazı çocuklar müzik aleti tutabilirken bazıları 
tutamaz. Daniel Levitin’e göre fetus, anne karnın-
da duyabilir. Anne kalp sesini, müziği, konuşmaları 
ve çevre gürültüsünü duymaktadır. İngiltere Keele 
Üniversitesi’nden Alexandra Lamont’a göre de fetus 
duyar ve doğumundan bir yıl sonra da bunları hatırlar 
ve alıştığı müziği tercih eder. Fetusta işitme sistemi 
intrauterin 20. haftada tam olarak işlev görmektedir. 

Adölesanlarda duygu durum bozuklukları: Mayo 
Kliniğe göre, her 100.000 adölesandan iki ila üç bi-
ninde duygu durum bozukluğu vardır ve bunların 
8-10 tanesi de intihara teşebbüs etmektedir. En sık 
rastlanılanları ise klinik depresyon ve bipolar bozuk-
luktur.

Adölesanlar, kendi kimliklerini oluştururken, duygu-
sal, sosyal ve günlük hayattaki faydaları açısından 
müzikten yararlanırlar. Müzik, kişinin kendi benliğini 
ve kimliğini keşfetme yolunda bağımsızlık ve bireysel-
lik hissi sağlar. Başkalarının da kendi gibi hissettiğini 
bilmek ergeni rahatlatır. Ayrıca, duygularını dışa vur-
mayı, kontrol etmeyi kolaylaştıran ve güç durumlarla 
başa çıkma yollarını bulduran yaratıcı bir çıkış yolu 
gibi davranır. Müzik, kişinin stres ve anksiyete düze-
yini azaltarak duygu durumunu kalkındırır ve depres-
yonu önler veya başa çıkmasına yardım eder. Müzik 
eğitim programları adölesanlara, kendilerini ifade 
edebilecekleri, özdisiplin, azim ve sabır gibi yaşam 
becerileri kazanacakları güvenli yerler sağlar. Benlik 
algısı ve özgüvenini artırır. Adölesanlar arasında mü-
zik, birleştirici bir güçtür, farklı zemin, yaş ve sosyal 
grupları bir araya getirebilir.

Pek çok adölesan, beyin ve vücut gelişiminin sebep 
olduğu kızgınlık ve çatışma dönemi geçirir. Ancak bir 
kısmında depresyon veya bipolar bozukluk gibi bir 

klinik sorun ortaya çıkar. Bu çocuklar, doktoru, tera-
pisti ve okul danışmanı gözetiminde müzik terapisine 
alınabilirler. Tedaviye başlamadan önce tedavinin he-
deflerinin belirlenmesi önemlidir. Bunun için, psikolo-
jik, kognitif, iletişimsel, sosyal ve fizyolojik fonksiyon-
ları açısından değerlendirilir, hastanın müziğe tepkisi, 
müzik yetenekleri ve müzik seçimleri göz önüne alı-
narak ihtiyaçlarını karşılayacak bir tedavi planı, hedefi 
belirlenir.

Araştırmalara göre adölesanlarda en çok değişim, 
doğaçlama ve müziğin sözel tartışılması teknikleriyle 
olmaktadır. Ayrıca birebir teknik, non-invaziv, yargı-
lamayan, grup terapisinde saklayabileceği gerçek 
kapasitesini göstermesi yönünde cesaretlendiren bir 
teknik olması sebebiyle adölesanlarda tercih edilmek-
tedir.

Gold, Voracek ve Wigram (2004), 1978-1998 yılları 
arasındaki 10 çalışma ile yaptıkları bir meta analiz-
de müzik terapinin, yüksek derecede önemli, klinik 
olarak orta-yüksek etkinlikte olduğunu tespit etmiş-
lerdir. Özellikle, komplike vakalarda etkinliğin daha 
fazla olduğunu, seans sayısı arttıkça etki kalıcılığının 
arttığını belirtmişlerdir. 

İnme tedavisi: Müziğin beynin çeşitli bölümlerini et-
kilediği gösterilmiştir. Bu tedavinin önemli bir parça-
sı, müziğin duyguları ve sosyal ilişkileri etkileyebilme 
kabiliyetidir. Nayak ve ark.ları, müzik terapinin dep-
resyonda azalma, duygu durumunda iyileşme, ank-
siyetede azalma ile gittiğini, farkındalığı, duygularını 
ifade etmeyi, tepki verebilmeyi, sosyalizasyonu artır-
dığını bulmuşlardır.

Son çalışmalarda, müziğin hastanın motivasyonunu 
ve duygulanımını olumlu yönde etkilediği ve bilinen 
tedavi yöntemleri ile birlikte uygulandığında tedavi-
nin başarısını önemli ölçüde artırdığı görüldüğünden, 
inme hastalarının iyileşmesini de olumlu yönde etkile-
yeceği düşünülmüştür. Yapılan çalışmalarda da reha-
bilitasyon programlarına eklenen müzik terapi grup-
larında, özellikle akut dönemde sosyal fonksiyonları 
ve egzersize katılımı motive ettiğinden, faydalı bir ta-
mamlayıcı tedavi yöntemi olarak değerlendirilmiştir.

Müzik, motor becerilerin geliştirilmesinde faydalıdır. 
Postür tedavisi ile birlikte müzik örgüsü içindeki ritmik 
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işitsel uyarılar, inmeli hastanın yürüme becerisini ar-
tırmaktadır. Schneider ve ark.larının yaptığı çalışma-
da, daha önce müzik deneyimi olmayan, inme geçir-
miş hastalara bilinen fizyoterapi çalışmaları yanı sıra 
piyano ve davul çalması öğretilerek üç hafta içinde 
günlük hayattaki kaba ve ince motor fonksiyonları-
nın, öğretilmeyen gruba nazaran, daha isabetli, daha 
hızlı ve daha yumuşak olduğu gözlenmiştir. Wilson, 
Parsons ve Reutens yaptıkları çalışmada şiddetli Broca 
afazisi olan bir erkek şarkıcıya şarkı sözleri öğreterek 
‘melodik intonasyon tedavisi’ uygulamışlar ve teda-
vinin daha başarılı ve kalıcı olduğunu görmüşlerdir. 

Kalp hastalıkları: 23 klinik çalışmanın 2009 Coch-
rane değerlendirmesine göre, bazı müziklerin koro-
ner kalp hastalarında kalp hızı, solunum hızı ve kan 
basıncını düşürdüğü bulunmuştur. Kalp hastalarında 
anksiyete düzeyini de azaltmaktadır. 

Nörolojik hastalıklar: Nörolojik ve mental hastalık-
larda müzik terapinin kullanımı yülseliştedir. Müzik 
terapi, demans, Alzheimer, Parkinson hastalığı, afazi 
ve benzer konuşma bozukluklarıyla Tourette send-
romunda etkinlik göstermiştir.  1980’lerin ortalarına 
kadar birkaç amprik araştırma varken, daha sonraları 
semptomların iyileşmesindeki etkinlik ve altta yatan 
fizyolojik mekanizmaları ortaya koyan pek çok araş-
tırma yapılmış ve yapılmaktadır.

Alzheimer ve demans: Müzik terapinin en sık kulla-
nıldığı iki hastalıktır. Pek çoklarında belirtildiği gibi en 
bariz etkisi, iletişim, konuşma ve benzeri becerilerde 
ilerlemeye yol açan sosyal davranışlardadır.  330’dan 
fazla vakanın olduğu bir meta-analiz, müzik tera-
pinin sosyal davranışlarda, yüz tanıma ve gerçeklik 
orientasyonu ile ölçülen kognitif kusurlarda iyileşme, 
dolanma, huzursuzluk gibi abartılı davranışlarda ve 
ajitasyonda önemli ölçüde azalma yaptığını göster-
miştir. Tedavinin etkinliği, hastaya, tedavinin kalite ve 
süresine çok bağlıdır.

Bu hastalarda müzik terapinin nörolojik etki meka-
nizmasını inceleyen başka bir meta- analizde pek 
çok yazar, gürültünün algılanışını etkileyerek, yani 
gürültüyü aşina kılarak veya çevrelerindeki gürültü-
yü tamponlayarak hastalar üzerinde sakinleştirici et-
kiye sahip derken, kimi yazarlar da müziğin, sosyal 
iletişimde diğer kimselerle pek fazla kognitif bir yük 

getirmeden ilişki kurabilecekleri bir kanal oluşturarak 
bir çeşit mediatör gibi hizmet ettiğini söylemektedir.

Amnezi: Amnezinin bazı semptomlarının, çalmayı ve 
dinlemeyi de içeren, çeşitli müzik girişimleriyle hafif-
letilebildiği gösterilmiştir. Böyle vakalardan biri olan 
profesyonel müzisyen Clive Wearing’in, anterograd 
ve retrograd amnezisi olmakla birlikte amnezinin 
başlamasından önce öğrendiği şarkıları çalıp söyleye-
bildiğine dair bir makale mevcuttur. Epizodik hafıza, 
burada olduğu gibi, temelde işlemsel ve anlamsal ha-
fızadan farklıdır. Hipokampal bölgededir ve buranın 
hasarına bağlı epizodik hafıza kaybını, kısmen intakt 
anlamsal hafıza kompanze edebilmektedir.

Afazi: Melodik intonasyon tedavisi, en sık kullanı-
lan metotdur. Bu, şarkıya eşleştirilmiş, hafızaya söz-
cük söyleme ve konuşma ritminin işlendiği çok evreli 
bir tedavi şeklidir. Tedavinin ileri aşamasında, hasta 
normal konuşana kadar, müzik ve ritmik yönler bir-
birinden ayrılarak rehabilitasyon sürdürülmektedir. 
Erişkin ve çocuklarda bazı farklılıklar olmakla birlikte 
temelde bu yapı izlenir. Son yapılan çalışmalar, melo-
dik yönden ziyade ritmik komponentin tedavinin asıl 
etkin kısmını oluşturduğunu ileri sürmektedir.

Epilepsi: Bazı araştırmalar, Mozart’ın K 448 no’lu 
piyano sonatının dinlenmesinin, epileptik hastalarda 
kasılma sayısını azalttığını söylemektedir. Bu ‘Mozart 
etkisi’ olarak adlandırılmaktadır. Ancak çalışmalarla 
bu etkinin tekrarlanmasında sorun olduğundan ge-
çerliliği halen sorgulanmaktadır.

Psikopatolojiler: Dokuzdan fazla çalışmayı içeren 
177 hastalık bir meta analizde müzik terapinin, özel-
likle gelişimsel ve davranışsal bozukluklar olmak üze-
re, psikopatolojilerdeki negatif semptomlarda önemli 
etkilere sahip olduğu gösterilmiştir.

i. Şizofreni - Bireysel çalışmalar müzik terapinin künt 
affekt, konuşma bozuklukları, anhedonia gibi nega-
tif semptomlarda düzelme, artan konuşma yeteneği, 
azalan sosyal izolasyon ve dış olaylara artan ilgi gibi 
sosyal semptomlarda da iyileşme sağladığını göster-
mektedir.

Meta analizler, müzik terapi de eklenmiş tedavilerin 
tek başına uygulanan standart tedavilere nazaran 
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daha başarılı olduğunu söylemektedir. Ancak genel 
mental durum, depresyon, anksiyete ve hatta kogni-
tif fonksiyonlarda görülen iyilik hali, kalıcı olmayıp te-
rapi seanslarının kalitesi ve sayısı ile yakından ilgilidir.

ii. Depresyon - Müzik terapinin majör depresyonda 
çeşitli faydaları vardır. Bir çalışmada, 2 hafta boyunca 
her gün 30 dakika yumuşak, sedatif bir müzik din-
lemenin hastaların global depresif skorlarında bariz 
bir iyileşme yaptığı bulunmuştur. Pek çok benzer ça-
lışmada görüldüğü gibi zaman içinde birikici bir et-
kiye sahiptir. Bir diğer çalışmada da hüzünlü müzik 
dinlendiğinde depresyon hastalarının, neşeli, kızgın 
veya ürkütücü müziğe veya müziksiz duruma göre, 
sorunlarını daha iyi ifade edebildikleri gözlenmiştir. 
Yazarlar, bu tedavinin hastaların duygularını anlatma-
daki sözel bariyerleri yıktığını, böylelikle terapistlerin 
onlara daha kolay rehberlik tedavisi verebildiklerini 
söylemektedirler.

Çeşitli çalışmalarda da müziğin, kortizol seviyesini 
düşürdüğü, böylelikle affekt, duygu durum ve kogni-
tif fonksiyonların iyileştiği tespit edilmiştir. Ayrıca EEG 
ile ölçüm yapıldığında müziğin, aktiviteyi sağ frontal 
lobdan sola kaydırdığı, bunun da pozitif affekt ve 
duygu durumu ile sonuçlandığı görülmektedir.

Toplumsal rehabilitasyon: Sağlık, toplum ve çevre, 
Sokrat döneminden beri birbirleriyle bağlantılıdır. Ru-
dolf Virchow, Medikal Reform adlı eserinde bireysel 
sağlığın, sosyal çevre ve onu şekillendiren politikalar-
la içten bağlantılı olduğunu öne sürmektedir. Bu ne-
denle, sosyal sağlık da tıbbın meselesidir. Stresle başa 
çıkma yöntemleri, zihinsel esneklik, umut, amaç, po-
litik güç ve eğitim, sosyal adaletsizlik ve stresin sağlık 
üzerindeki olumsuz etkisini azaltabilir. Stresle sem-
patik sinir sisteminin aşırı uyarılması, kardiovasküler 
hastalıklar, astma, şiddet, ilaç bağımlılığı, obesite, 
diabet gibi fakir ve azınlıklar arasında daha sık rast-
lanan sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Müziğin 
sosyal etkisi, daha iyi bir sağlık düzeyi elde etmede 
potent bir kaynak oluşturmaktadır. 

Otuz yıl önce Abreu ve ark.ları, ‘Müzik, insan harmo-
nisini sağlar’ görüşüyle Venezuela’nın az hizmet gö-
türülen bölgelerinde, El sistema adıyla bilinen prog-
ram dahilinde, gençlik orkestraları oluşturdular. İki 
yaşından yirmili yaşlara kadar olmak üzere 240.000 

genci aralarına aldılar. Bu kültürel fenomene, görme 
ve işitme engelli gençler bile dahil edildi. Bu prog-
ram nedeniyle sadece katılımcılarda değil, çalıştıkları 
ve konser verdikleri toplumlarda da iletişim ve birlik 
sağladılar. Sanat, mükemmellik, düzen, sıkı çalışma 
ve hedef koyma gerektirdiğinden disiplin ve iyi huylar 
geliştirdiler. Eğitim, daha iyi sosyal ve kişisel sağlıkla 
bağlantılı olduğundan müzik, sadece yaşamları zen-
ginleştirmekle kalmadı, onları kurtardı da. 

1999’da Arjantin asıllı İsrailli şef Daniel Barenboim ve 
Filistin asıllı Amerikalı entelektüel ve edebiyatçı Ed-
ward Said, öfke ve yok saymanın var olduğu Orta-
doğu coğrafyasında Mısır, İran, Suriye, Filistin, Ürdün 
ve Lübnan’dan en iyi genç müzisyenlerle bir orkestra 
kurdular. Barışın, toplumları yıkmak yerine kurmakla 
sağlanabileceğine inandılar. Kendi topraklarında ol-
salar iletişim sorunu yaşayacak bu gençler arasında 
orkestra içindeyken hiçbir sorun yaşanmadı. Bu genç-
ler, gittikleri her yerde umudun ve barışın elçileri ol-
dular. Bu Divan Orkestrasının, 2005’de Paul Smaczny 
tarafından yapılan dökümanter filminin başlığı olan 
‘Bilgi Başlangıçtır’, her şeyi özetlemektedir.

Müzik terapide olası yan etki ve  
komplikasyonlar

1. Müzik terapisti, farkında olmadan hastaya müzi-
kal bir saldırıda bulunabilir.

2. Müzik terapisti, hasta ile birlikte müzik çalışmala-
rında öyle eğlenir ki hastanın ihtiyaçlarını gözden 
kaçırabilir.

3. Müzik terapisti, uygun olmayan müzik seçimi 
yapabilir (Soykırımdan kurtulan birisine Wagner 
dinletmek gibi).

4. Müzik terapistinin enstrüman seçimi yanlış ola-
bilir.

5. Müzik terapisti, duygusal tepkileri kontrol sorunu 
yaşayabilir.

6. Müzik terapisti, yanlış veya aşırı yapıda bir müzik 
seçebilir.

7. Müzik terapistinin sağladığı müziğin içeriği uy-
gun olmayabilir.
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8. Müzik terapisti, hastaları enstrümanlarla fiziksel 
olarak kontamine edebilir.

9. Müzik terapisti, müzikojenik epilepsiyi tetikleye-
bilir.

10. Müzik terapisti, psikotik atağı tetikleyebilir (gong 
kullanımı).

11. Müzik terapisti, olumsuz bir tepkiye neden ola-
bilir.

12. Müzik terapisti, intihara yol açabilir veya kolay-
laştırabilir mi?

13. Müzik terapisti, madde kullanımı ile müzik ara-
sında bir bağ oluşturabilir mi?

Müzik Terapisinin Ülkelerde Kullanımı

Avustralya

1949’da bugünkü anlamıyla olmasa da Avustralya 
Kızıl Haç’ının konserleriyle müzik terapi başlamıştır. 
Avustralya Müzik Terapi Birliği 1975’de kurulmuştur.

Amerika Birleşik Devletleri

Bilinen anlamıyla müzik terapi, Michigan Dev-
let Üniversitesi’nde lisans programının ve Kansas 
Üniversitesi’nde lisansüstü programının ilk kez açılışı 
ile yaklaşık 1944’den beri devam etmektedir. Ameri-
kan Müzik Terapi Birliği de 1998’de, 1950’de kuru-
lan Müzik Tedavisi Ulusal Birliği ve 1971’de kurulan 
Müzik Terapi Amerikan Birliği’nin birleşimi ile kurul-
muştur. Ayrıca bir takım küçük ulusal kuruluşlar da 
mevcuttur.

Müzik terapisti olmak için gitar ve piyano çalabilmek, 
ses, müzik teorisi ve tarihi, müzik okuma, doğaçla-
ma, değerlendirme, dökümantasyon ve sağlık bilim-
lerinde konsültasyon yapabilme yeterliliğinin olması 
gerekmektedir. 

İngiltere

Canlı müzik, hastanelerde her iki Dünya Savaşı’ndan 
sonra kullanılmıştır. Şimdi bilinen anlamıyla müzik te-

davisi ise 1960-1970’lerde Fransız çellist Juliette Alvin 
öncülüğünde oluşturulmuştur. 

Uygulayıcılar, Sağlık Çalışanları Konseyi’ne kayıt ol-
makta ve 2007’den bu yana da master derecesi is-
tenmektedir. Bristol, Cambridge, Cardiff, Edinburgh 
ve Londra’ da master derecesi verilmektedir.

Afrika

Araştırmalar, Afrika’nın pek çok bölgesinde erkek ve 
kadın sünnetinde, cerrahide, kırık onarımında da-
yanıklılığı artırıcı lirik müziğin ağrıyı azaltmak ama-
cıyla terapötik olarak kullanıldığını göstermektedir. 
Afrika’da müzik tedavisi resmi olarak ilk kez 1999’da 
Pretoria, Güney Afrika’da başlamıştır. Batı’da eğlence 
öğesi olmasından farklı olarak Afrika kültüründe mü-
zik, hikayeler aktarmak, yaşam olaylarını kutlamak 
veya mesaj göndermek için kullanılmaktadır.

Hindistan

Hindistan’ın ilk müzik terapisti olan Dr. Bhaskar Khan-
dekar, klasik bir viyolinist, müzikte master, müzik te-
rapide doktora derecelerine sahiptir ve 1993’den beri 
bu konuda çalışmaktadır. Hindistan’da her yıl 13 Ma-
yıs, Müzik Terapi Günü olarak kutlanmaktadır.

Melodi, Hint müziğinde esastır ve ‘Raga’ temel me-
lodidir. Farklı hastalıklar için farklı ragalar mevcuttur. 
Hint klasik müziğinin, ısıtma, soğutma, dinleyiciyi 
sakinleştirme, ruh durumunu düzeltme gibi çeşitli 
etkileri vardır. Müziğin enerjisi, titreşimi ve frekansı 
çakraların enerji, titreşim ve frekansıyla uyuştuğun-
da çakralar aktive olur ve Kundalini enerjisi yükselir, 
çakraları besler. Organlar da çakralarla bağlantılı ol-
duğundan onlar da yeterli ve uygun enerjiye ulaşarak 
dengeye gelirler.

Türkiye

Ülkemizde henüz akademik anlamda müzik terapi-
si uygulanmamaktadır. Sadece bireysel olarak, Oruç 
Güvenç tarafından gruplara yönelik yapılmaktadır. 
Kendisinin geniş bir repertuarı ve kişisel besteleri bu-
lunmaktadır.
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YURTDIŞI KAYNAKLI AKUPUNKTUR VE  
TAMAMLAYICI TIP DERGİLERİ

FOREIGN-BASED ACUPUNCTURE AND COMPLEMENTARY MEDICINE JOURNALS

Doç. Dr. H. Volkan ACAR

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, ANKARA

1970’lerden itibaren, tüm dünyada akupunktur ve diğer tamamlayıcı tıp yöntemlerine artan bir ilgi sözkonu-
sudur. 1971’de James Reston’un New York Times gazetesinde yayınlanan yazısının Batı dünyasında yarattığı 
ilgi, bu açıdan bir dönüm noktası sayılabilir. Çin’de bulunduğu sırada akut batın tanısıyla acil olarak operasyo-
na alınan Reston, postoperatif dönemdeki ağrılarının tedavisi için uygulanan akupunktur ve moksibüsyondan 
gördüğü faydayı büyük bir heyecanla anlatmıştır. 

Bunun yanında, 1979 yılında Dünya Sağlık Örgütü’nün yayımladığı yazıda akupunkturla ilgili yayınlar ince-
lenmiş ve “Akupunkturla Tedavi Edilebilen Hastalıklar ve Bozukluklar” adı altında bir liste yayımlanmıştır. 
1996’da Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi’nin (FDA) akupunktur iğnelerini “Class IIb” yani “belirli kısıtlamalar al-
tında güvenli ve etkin” kategorisine yükseltmesi, akupunkturun güvenli bir yöntem olarak kabul edilerek daha 
yaygın bir şekilde kullanımına yol açmıştır. Bilimsel çevrelerde akupunkturun itibarını yükselten en önemli 
aşamalardan birisi ise, 1997’de Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından düzenlenen Uzlaşı Toplan-
tısı (NIH Consensus Development Conference on Acupuncture) ve bu toplantı sonunda yayımlanan bildiridir. 
1998’de JAMA’da yayımlanan bu bildiride, “Akupunkturun çeşitli durumlardaki etkinliğine dair yeterince veri 
olduğu kanısına varıldığı” ifade edilmektedir.

Tüm bunlar, bu konudaki bilimsel araştırmaların artması sonucunu doğurmuş ve buna bağlı olarak da, bu 
konularla ilgili bilimsel yazıları yayımlayan dergi sayısında ciddi bir artış olmuştur. 

Aşağıda, yurtdışı kaynaklı olarak yayımlanan akupunktur ve tamamlayıcı tıp dergilerinin listesi ve dergilerle 
ilgili kısa açıklayıcı bilgiler yer almaktadır.

İletişim Bilgileri: Dr. H. Volkan ACAR, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Kliniği, Altındağ - ANKARA  
 Tel: 0312-59533184         hvacar@yahoo.com

Acupuncture and Electro-Therapeutics Research 

www.cognizantcommunication.com/journal-titles/

acupuncture-a-electro-therapeutics-research

SCI-E kapsamındadır.  

Etki değeri (impact factor) 0.740 

1981’den buyana ABD’de yayımlanmaktadır. 

“The International College of Acupuncture & Electro-

Therapeutics”in dergisidir.

Dergi içinde arama yapılabilir. 

Acupuncture and Related Therapies

www.journals.elsevier.com/ 

acupuncture-and-related-therapies

2012’den buyana yayımlanmaktadır.

Dergi içinde arama yapılabilir. Bazı yayınların tam 

metinlerine ücretsiz erişim sağlanabilir.
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Acupuncture in Medicine 

http://aim.bmj.com/

SCI-E kapsamındadır.  
Etki değeri (impact factor) 1.047

1982’den buyana İngiltere’de yayımlanmaktadır.

“British Medical Acupuncture Society”nin dergisidir. 

Dergi içinde arama yapılabilir. Bazı yayınların tam 
metinlerine ücretsiz erişim sağlanabilir.

African Journal Of Traditional Complementary 
And Alternative Medicines

www.ajol.info/index.php/ajtcam/index

SCI-E kapsamındadır.  
Etki değeri (impact factor) 0.520

2004’den buyana Nijerya’da yayımlanmaktadır.

Dergi içinde arama yapılabilir. Yayımlandıktan 12 ay 
sonra tüm yayınların tam metinlerine ücretsiz erişim 
sağlanabilir.

Alternative and Complementary Therapies 

www.liebertpub.com/act

1995’den buyana ABD’de yayımlanmaktadır. 

Dergi içinde arama yapılabilir. Bazı yayınların tam 
metinlerine ücretsiz erişim sağlanabilir.

Alternative Medicine Review

www.altmedrev.com/

SCI-E kapsamındadır.  
Etki değeri (impact factor) 4.860   

1996-2012 yılları arasında ABD’de yayımlanmıştır. 

Dergi içinde arama yapılabilir. Bazı yayınların tam 
metinlerine ücretsiz erişim sağlanabilir.

Alternative Therapies in Health and Medicine

www.alternative-therapies.com/

SCI-E kapsamındadır.  
Etki değeri (impact factor) 1.770

1995’den buyana ABD’de yayımlanmaktadır.

Dergi içinde indeks taraması yapılabilir. 

American Acupuncturist

www.aaaomonline.org/?page=aaopenaccess

1981’den buyana ABD’de yayımlanmaktadır.

“American Association of Acupuncture and Oriental 
Medicine”in dergisidir.

Bazı yayınların tam metinlerine ücretsiz erişim 
sağlanabilir.

American Journal of Acupuncture

www.acupuncturejournal.com/

1973-1999 arasında ABD’de yayımlanmıştır. 

Dergi içinde arama yapılabilir. Sadece birkaç örnek 
yayının tam metnine ücretsiz erişim sağlanabilir.

American Journal of Chinese Medicine 

www.worldscientific.com/worldscinet/ajcm

SCI-E kapsamındadır.  
Etki değeri (impact factor) 2.281

1973’den buyana ABD’de yayımlanmaktadır. 

Dergi içinde arama yapılabilir. 

American Journal of Traditional Chinese  
Medicine

www.bloominglotus.net/journal.html

2000-2006 yılları arasında ABD’de yayımlanmıştır.

“Traditional Chinese Medicine Association & 
Alumni”nin dergisidir.

Australian Journal of Acupuncture and Chinese 
Medicine

www.ajacm.com.au/

2006’dan buyana Avustralya’da yayımlanmaktadır.

“The Australian Acupuncture and Chinese Medicine 
Association”ın dergisidir.

Bazı yayınların tam metinlerine ücretsiz erişim 
sağlanabilir.
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BMC Complementary And Alternative Medicine

www.biomedcentral.com/ 
bmccomplementalternmed

SCI-E kapsamındadır.  
Etki değeri (impact factor) 2.080

2001’den buyana yayımlanmaktadır. Online bir 
dergidir.  

“International Society for Complementary Medicine 
Research”ün dergisidir.

Dergi içinde arama yapılabilir. Bütün yayınların tam 
metinlerine ücretsiz erişim sağlanabilir.

Chinese Journal of Integrative Medicine  

www.springer.com/medicine/journal/11655

SCI-E kapsamındadır.  
Etki değeri (impact factor) 1.059

1995’den buyana Çin’de yayımlanmaktadır.

“State Administration of Traditional Chinese 
Medicine”, “Chinese Association of the Integration 
of Traditional and Western Medicine” ve “China 
Academy of Traditional Chinese Medicine” in 
dergisidir.

Dergi içinde arama yapılabilir. Sadece birkaç örnek 
yayının tam metnine ücretsiz erişim sağlanabilir.

Chinese Journal of Integrated Traditional and 
Western Medicine

www.oriprobe.com/journals/zxyjh.html

1981’den buyana Çin’de yayımlanmaktadır. 

 “China Association of Integrative Medicine” ve 
“Chinese Medicine Research Institute”ün dergisidir.

Chinese Journal of Natural Medicines

www.elsevier.com/journals/chinese-journal-of-
natural-medicines/1875-5364

SCI-E kapsamındadır. 

2003’den buyana Çin’de yayımlanmaktadır.

“China Pharmaceutical University” ve “Chinese 
Pharmaceutical Association”un dergisidir.

Chinese Medicine

www.cmjournal.org

SCI-E kapsamındadır. 

2006’dan buyana yayımlanmaktadır.  
Online bir dergidir. 

“International Society for Chinese Medicine”in 
dergisidir.

Dergi içinde arama yapılabilir. Tüm yayınların tam 
metinlerine ücretsiz erişim sağlanabilir.

Chinese Traditional and Herbal Drugs

www.tjipr.com/en_zcy.asp

1970’den buyana Çin’de yayımlanmaktadır.

“Chinese Pharmaceutical Association” ve “Tianjin 
Institute of Pharmaceutical Research”ün dergisidir. 

Clinical Acupuncture and Oriental Medicine

www.sciencedirect.com/science/journal/14611449

1999-2004 yılları arasında yayımlanmıştır.

Dergi içinde arama yapılabilir.

Complementary Therapies in Medicine

www.complementarytherapiesinmedicine.com/

SCI kapsamındadır.  
Etki değeri (impact factor) 2.093

1993’den buyana yayımlanmaktadır.

Dergi içinde arama yapılabilir. Bazı yayınların tam 
metinlerine ücretsiz erişim sağlanabilir.

Deutsche Zeitschrift für Akupunktur (German 
Journal of Acupuncture and Related Techniques)

www.journals.elsevier.com/deutsche- 
zeitschrift-fur-akupunktur

1952’den buyana Almanya’da yayımlanmaktadır 
(İngilizce/Almanca).

“Deutsche Ärztegesellschaft für Akupunktur e.V.”, 
“Österreichischen Gesellschaft für Akupunktur

e.V.”,  “Deutsche Gesellschaft für Akupunktur und 
Neuraltherapie e.V.”, “Österreichische

H. Volkan ACAR
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Wissenschaftliche Ärztegesellschaft für 
Akupunktur” ve “Association Luxembourgeoise des

Médecins-Acupuncteurs”ün dergisidir.

Dergi içinde arama yapılabilir. Bazı yayınların tam 
metinlerine ücretsiz erişim sağlanabilir.

European Journal of Oriental Medicine

www.ejom.co.uk/

1993’den buyana İngiltere’de yayımlanmaktadır.

“British Acupuncture Council”in dergisidir.

Dergi içinde arama yapılabilir. Bazı yayınların tam 
metinlerine ücretsiz erişim sağlanabilir.

Evidence-Based Complementary and Alternative 
Medicine

www.hindawi.com/journals/ecam/

SCI-E kapsamındadır.  
Etki değeri (Impact Factor) 1.722     

2004 yılından buyana İngiltere’de yayımlanmaktadır. 

Dergi içinde arama yapılabilir. Bütün yayınların tam 
metinlerine ücretsiz erişim sağlanabilir. 

Focus on Alternative and Complementary 
Therapies

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28I
SSN%292042-7166

1996’dan buyana İngiltere’de yayımlanmaktadır. 

Dergi içinde arama yapılabilir. Bazı yayınların tam 
metinlerine ücretsiz erişim sağlanabilir. 

Forschende Komplementärmedizin / Research 
in Complementary Medicine

(2000-2005 arasında Forschende 
Komplementärmedizin und Klassische 
Naturheilkunde / Research in Complementary and 
Classical Natural Medicine adıyla yayımlanmıştır)

www.karger.com/Journal/Home/224242

SCI-E kapsamındadır.  
Etki değeri (Impact Factor) 1.280

1994’dan buyana Almanya’da yayımlanmaktadır 
(İngilizce/Almanca).

Dergi içinde arama yapılabilir. Bazı yayınların tam 
metinlerine ücretsiz erişim sağlanabilir. 

Integrative Medicine: A Clinician’s Journal 

www.imjournal.com/

2002’den buyana ABD’de yayımlanmaktadır.

Dergi içinde arama yapılabilir. Bazı yayınların tam 
metinlerine ücretsiz erişim sağlanabilir. 

International Journal of Clinical Acupuncture

www.allertonpress.com/cgi/journal.pl?jid=4

1990’dan buyana ABD’de yayımlanmaktadır.

“The American Academy of Acupuncture and 
Oriental Medicine”in dergisidir.

Journal of Acupuncture and Meridian Studies

www.journalams.com

2000’den buyana yayımlanmaktadır.

“International Pharmacopuncture Institute”ün 
dergisidir.

Dergi içinde arama yapılabilir. 2008 sonrası tüm 
yayınların tam metinlerine ücretsiz erişim sağlanabilir. 

Journal of Acupuncture and Tuina Science

www.springerlink.com/content/1672-3597

2003’den buyana Çin’de yayımlanmaktadır. 

“Shanghai Research Institute of Acupuncture and 
Meridian”in dergisidir.

Dergi içinde arama yapılabilir. Bazı yayınların tam 
metinlerine ücretsiz erişim sağlanabilir.

Journal of Alternative and Complementary 
Medicine

www.liebertpub.com/acm

SCI kapsamındadır.  
Etki değeri (impact factor) 1.464 

1995’den buyana ABD’de yayımlanmaktadır.

“International Society for Complementary Medicine 
Research” ve “Society for Acupuncture Research”ün 
dergisidir.

Dergi içinde arama yapılabilir. Bazı yayınların tam 
metinlerine ücretsiz erişim sağlanabilir.
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Journal of Australian Traditional Medicine 

Society

www.atms.com.au/about-atms/journal/

1995’den buyana Avustralya’da yayımlanmaktadır.

“Australian Traditional Medicine Society”in dergisidir.

2009 sonrası tüm yayınların tam metinlerine ücretsiz 

erişim sağlanabilir.

Journal of Beijing University of Traditional 

Chinese Medicine

http://xb.bucm.edu.cn/EN/volumn/current.shtml

1959’dan buyana Çin’de yayımlanmaktadır (Çince).

Dergi içinde arama yapılabilir.

Journal of Chinese Medicine

www.jcm.co.uk

1979’dan buyana İngiltere’de yayımlanmaktadır.

Dergi içinde arama yapılabilir. Bazı yayınların tam 

metinlerine ücretsiz erişim sağlanabilir.

Journal of Evidence-Based Complementary & 

Alternative Medicine

(Eski adı Complementary Health Practice Review)

http://chp.sagepub.com/

1995’den buyana ABD’de yayımlanmaktadır.

Dergi içinde arama yapılabilir. Sadece birkaç örnek 

yayının tam metnine ücretsiz erişim sağlanabilir.

Journal of Integrative Medicine

(Eski adı Journal of Chinese Integrative Medicine)

www.jcimjournal.com/jim/

2003’den buyana Çin’de yayımlanmaktadır.

Dergi içinde arama yapılabilir. Sadece birkaç örnek 

yayının tam metnine ücretsiz erişim sağlanabilir.

Journal of Traditional Chinese Medicine 

www.journals.elsevier.com/journal-of-traditional-
chinese-medicine/

1955’den buyana Çin’de yayımlanmaktadır. 

“The China Association of Traditional Chinese 
Medicine and Pharmacy” ve “The China Academy of 
Traditional Chinese Medicine”in dergisidir.

Dergi içinde arama yapılabilir. Sadece birkaç örnek 
yayının tam metnine ücretsiz erişim sağlanabilir. 

Medical Acupuncture 

www.liebertpub.com/ACU

1989’dan buyana Amerika’da yayımlanmaktadır. 

“American Academy of Medical Acupuncture”ın 
dergisidir.

Dergi içinde arama yapılabilir. Bazı yayınların tam 
metinlerine ücretsiz erişim sağlanabilir.

Oriental Medicine Journal

www.omjournal.com/

1992’den buyana ABD’de yayımlanmaktadır. 

Sadece birkaç örnek yayının tam metnine ücretsiz 
erişim sağlanabilir.

Seminars in Integrative Medicine

www.sciencedirect.com/science/journal/15431150

2003-2006 arasında yayımlanmıştır.

Dergi içinde arama yapılabilir.

World Journal of Acupuncture-Moxibustion

www.journals.elsevier.com/world-journal-of-
acupuncture-moxibustion

1991’den buyana Çin’de yayımlanmaktadır.

“World Federation of Acupuncture-Moxibustion 
Societies”, “Institute of Acupuncture and

Moxibustion”, “China Academy of Chinese Medical 
Sciences” ve ”China Association of Acupuncture and 
Moxibustion”ın dergisidir.

Dergi içinde arama yapılabilir. Bazı yayınların tam 
metinlerine ücretsiz erişim sağlanabilir.

H. Volkan ACAR
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Atatürk Üniversitesi Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp 
Yöntemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafın-
dan 15 Mart-15 Ağustos 2012 tarihleri arasında Prof. 
Dr. Fatih Akçay’ın koordinatörlüğünde “Sağlık Ba-
kanlığı Onaylı Akupunktur Eğitimi” düzenlenmiştir.

Bir tıp hekimi olarak akupunktur hep ilgimi çekmiş ve 
merakımı uyandırmıştır. Fakat hiçbir zaman hakkın-
da yeterince bilgim olmamıştır. Bu kursa başlarken, 
sadece bir tedavi metodunu uygulama beceresini ka-
zanacağımı düşünüyordum. Kursa başladıktan sonra 
gördüm ki, akupunktur benim hastalıklara, hastalara 
ve tıbba bakışımı değiştirecekti. 

Kurs programı, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 
sabah 08.00-17.00 saatleri arasındaydı. Kursa top-
lam 19 hekim katılmıştı. Kursiyerlerin çoğu Atatürk 
Üniversitesi’nde öğretim üyesiydi. Bu durum verilen 
eğitimin kalitesini etkilemişti. Çünkü her bir kursi-
yerin alanıyla ilgili katkısı oluyor ve içerik zenginleşi-
yordu. Kursiyerlerin uzmanlık alanları aile hekimliği, 
biyokimya, nöroloji, fizyoloji, anestezi ve fizik tedavi 
ve rehabilitasyon idi.

Kurs, akupunkturun tanımı, tarihçesi ve felsefesi ile 
başladığında farklı bir dünyaya girdiğimizi anlamıştık. 
Özellikle akupunkturla ilgili qi, yin ve yang gibi temel 

ERZURUM AKUPUNKTUR KURSU
ACUPUNCTURE COURSE IN ERZURUM

Yard. Doç. Dr. Yasemin ÇAYIR,
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Erzurum

İletişim Bilgileri: Dr. Yasemin ÇAYIR, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Erzurum  
 Tel: 442-236 12 12        dryasemincayir@yahoo.com

Kurs İzlenimi
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kavramlardan bahsedilirken; ilgimiz giderek artıyor ve 
her bir ders bir sonraki ders için merak uyandırıyordu.

Kursun belki de en güzel yanı teorik uygulamalar bit-
tikten sonra başlanan pratik uygulamalardı. Prof. Dr. 
Fatih Akçay, kursa Çin, Amerika ve Japonya’da eğitim 
almış çok sayıda akupunkturist davet etmişti.  Değerli 
hocamız Nüzhet Ziyal eşiyle birlikte Erzurum’a gelmiş 
ve hiç bıkmadan yorulmadan bize gönüllü hastalarla 
uygulamalar göstermişti. Nüzhet Hocamızın payla-
şımlarının ve tecrübelerinin çok işimize yarayacağını 
tahmin etmek hiç de zor değildi. Prof. Dr. Cemal Çe-
vik ise kurs sırasında heyecanla beklenen hocalardan 
bir diğeriydi. Cemal Hoca özellikle nabız teşhisi ve beş 
element konusunda ufkumuzu açarken; akupunktu-
run tarihini bir de ondan dinlemek ayrı bir keyif verdi 
bizlere. Ayfer Kuzulugil Hanım, kulak akupunkturu ile 
ayrı bir sayfa açmamıza vesile olurken; bitmek bilmez 
enerjisi ile de bizleri hayrete düşürdü. Kurs eğitimine 

katkıda bulunan her bir akupunkturist, farklı teşhis 
yöntemi, reçeteleri ve yaklaşımları ile dağarcığımızı 
zenginleştirdi. Uygulamalar sırasında, farklı iğneleme 
teknikleri, cupping yöntemleri ve moxaterapi görme 
şansımız da oldu. Özellikle Japon misafirimizin kursa 
katkısını unutmak mümkün değil.

Erzurum’da ilk kez düzenlenen akupunktur kursu ba-
şarılı bir şekilde son bulurken; kursiyerler sertifikaları-
nı aldıktan sonra her biri kendi alanında akupunktur 
uygulamalarına başlamış, ayrıca akupunkturla ilgili 
çok sayıda uzmanlık tezi, bilimsel araştırma projesi ve 
klinik çalışma planlanıp, hayata geçirilmiştir. Bu du-
rumun hem Atatürk Üniversitesi’nin araştırma zen-
ginliğine hem de akupunkturun bilimsel kanıtlarına 
katkısı olacağı aşikardır. Bu kursun düzenlenmesinde 
emeği geçen ve başarılı bir şekilde yürüten Prof. Dr. 
Fatih Akçay’a tüm kursiyerler adına teşekkürlerimizi 
sunarız. 

Yasemin ÇAYIR
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İki yılda bir yapılan uluslararası auriküler akupunktur 

sempozyumunun sekizincisi (8th International 

Symposium of Auriculotherapy), 7-10 Mayıs 2014 

tarihleri arasında ABD Johns Hopkins Üniversitesi, 

Rockville, Maryland,  Montgomery kampüsü, 

Medical Center Drive binasında yapıldı. John Hopkins 

Üniversitesi, merkezi Baltimore’da olan, ABD’nin en 

prestijli 20 üniversitesinden biri olup, Harvard’ dan 

sonra ikinci önemli tıp fakültesine sahiptir. Üniversite 

ilk olarak, Maryland’lı bir hayırsever olan Johns 

Hopkins tarafından 19. yüzyılda iç savaş sonrası, 

bir hastane, hemşirelik ve halk sağlığı okulu olarak 

kurulmuştur. Sempozyumun yapıldığı Rockville’de 

Ulusal Kanser Araştırma ve Gen Araştırma Merkezleri 

yer almaktadır.

Sempozyuma ABD’nin çeşitli eyaletlerinden ve 
yaklaşık 20 ülkeden 200 civarında doktor ve lisanslı 
akupunkturist katıldı. Sempozyumda ABD’den 11, 
Fransa’dan 5, Kanada, Almanya, İtalya ve Çin’den 
3, Avustralya, Avusturya, Hong Kong, Danimarka 
ve İsviçre’ den de 1’er olmak üzere 11 ülkeden 33 
konuşmacı sunum yaptı.

Birinci gün pre-sempozyum seminerleri, ikinci gün 
konferanslar ve çalışmalar, üç ve dördüncü günler ise 
çalıştaylar sunuldu. 

Sempozyumda ağırlıklı olarak auriküloterapinin 
temeli, Fransız, Alman ve Çin nokta farklılıklarının 
nedeni üzerinde duruldu. Uluslararası nokta 
standardizasyonu tartışıldı. Nörofizyolojik kanıtları 
içeren bilimsel çalışmalar sunuldu.

Alanında uluslararası üne sahip doktorları 
dinlemekten keyif aldık. California’da bulunan 
“American University of Complementary Medicine” 
başkanı Dr. Terry Oleson ilk gün neredeyse bütün 
gün süren seminerinde auriküloterapinin tarihçesini, 
temelini, Çin, Avrupa ve ABD’deki uygulamaları, 
kulağın anatomik yapısını, noktaların palpasyon ve 
elektriksel deteksiyonunu ve spesifik lokalizasyonları 
anlattı.

Diğer salonda ise Amerikan Hava Kuvvetlerinde 
Radyasyon Onkoloji uzmanı olup ABD’nin ilk askeri 

Sempozyum 
İzlenimi

8. ULUSLARARASI AURİKÜLOTERAPİ SEMPOZYUMU
8th INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF AURICULOTHERAPY

Dr. Ayfer KUZULUGİL
Serbest Hekim, ANKARA

İletişim Bilgileri : Dr. Ayfer Kuzulugil, Meşrutiyet Caddesi No: 29/19 Ali Bey Apt. Kat:7 Kızılay - ANKARA
 Tel: 0312 419 55 71/72       ayferkuzulugil@cosmaakupunktur.com

Dr. Nader Soliman, Dr. Raphael Nogier, Dr. Ayfer Kuzulugil (soldan sağa)



58

tam zamanlı akupunktur kliniğini kuran Dr. Richard 
Niemtzow kendi geliştirdiği “sahra akupunkturu” 
uygulamasını anlattı. Afganistan ve Irak’ta savaşan 
Amerikan denizci ve havacı gazilere uyguladığı 
ve sonuçları fMRI ile değerlendirdiği çalışmalarını 
sundu. Ağrı hafızası olan gyrus cingularis’in kulak 
prezantasyonunu gösterdi.

İkinci gün saat 08.00 de ana salonda açılışı 
sempozyum başkanı olan Dr. Richard Niemtzow 
yaptı. Akşam saat 18.00’e kadar süren oturumlarda 
22 sunum yer aldı. Fransa’dan Raphael Nogier, babası 
Paul Nogier’nin kulak haritasını nasıl oluşturduğunu 
anlattı. Sempozyumun en ilgi çeken sunumlarından 
biri ise Dr. Claudie Terral’in Auriküloterapinin Bilimsel 
Temeli adlı sunumu oldu. Montpellier üniversitesinde 
nöroanatomist olan Prof. Pierre Rabishong ile yaptıkları 
çalışma, akupunktur noktalarının histolojik yapısı, 
kulakta yalancı (sham) akupunktur, kulak kartografisi 
ve nöroanatomik bilgi başlıklarını içeriyordu. Vücut 
ve kulak noktalarının, çevre deriye göre düşük direnç 
taşıdığı Niboyet ve Terral tarafından sinüzoidal akım 
kullanılarak gösterilmişti. Bu çalışmada noktaların 
spesifik bir histolojik yapıya sahip olduğu anlaşılmış ve 
bu yapıya nörovasküler kompleks (NVC) adı verilmiş. 
Bu yapı arter, ven, lenfatik, myelinize ve demyelinize 
sinir lifçiğinden oluşmakta ve elektriksel özelliğini 
buradan almaktadır. Buna göre üç çeşit nokta türü 
tespit etmişler: hafif basıyla detekte edilen sabit 
noktalar (maksimal voltaj ve kısa süreli ölçüm), bu 
noktaların çevresinde kuvvetli basıyla detekte edilen 
ve sabit olmayan noktalar ve son olarak da bası ile 
tespit edilmesine rağmen elektriksel olarak tespit 
edilemeyen noktalar. Kulakta arteriovenöz kapiller 
anastomoz heliks, antheliks üzerinde horizontal iken, 
konka ve lobülde vertikal, heliks ön kısım ve antheliks 
ön kısımda ise kompakt yapıda tespit edilmiş. 
Kulağın konka bölgesinde demyelinize kolinerjik lifler 
parasempatik sinir sistemi ile bağlantılı bulunmuş.

Onbeş yıllık çalışmanın sonucu olarak akupuktur 
noktalarının motor noktalar olmadığı, ayrıca 
gerek kulak, gerekse vücut noktaları çevresinde 
bulunan satellit noktalar nedeniyle yalancı (sham) 
akupukturun mümkün olamayacağı, “akupunktur 
noktası olmayan nokta” (non-acupoint) iğnelemek 
suretiyle yapılan karşılaştırmaların bilimsel bir 

değerinin olmadığı vurgulandı. fMRI çalışmaları 
ile kulakta organ bağlantısı gösterilebilmesi ilginç 
bulunmuş ancak merkezi sinir sistemi yapılarının 
kulaktaki lokalizasyonları için yeterli bilimsel veriye 
ulaşılamamış. Ayrıca, tıp camiasının akupunkturu 
kabullenebilmesi için yeni bilimsel araştırma 
programları başlatılmasının zaruri olduğu belirtildi.

Alman Dr. Frank Bahr, yaptığı sunumda el ve kulakta 
bulduğu 1 EN ve 2 EN adını verdiği noktaları, klorofil 
kapsülü ile test ederek carcinoma tespiti yaptığını 
ve klorofil molekülünün bu iki carcinoma noktası ile 
ilginç bir şekilde rezonansa girdiğini gözlemlediğini 
belirtti.

Çin’den Meng Xiaonan, Çin Halk Cumhuriyeti’nde 
auriküler akupunkturun son 10 yıldaki gelişimini 
anlattı. M.Ö. VII-II. yüzyıl arasındaki kayıtlara göre 
kulak ‘’damarları’’ üst ekstremite, göz, yanak ve 
boğaz ile bağlantılı kabul edilmiş. Klasik kitaplarda 
da posterior kulağın Zang organlarla bağlantısından 
söz edilirmiş. Ancak Çin’de modern kulak 
akupunkturu 1958’de Paul Nogier’nin auriküloterapi 
çalışmalarından haberdar olduktan sonra başlamış. 
Ondan sonra Çinli doktorlar bu konuda birçok 
araştırma yapmaya başlamış.

Dr. Ayfer KUZULUGİL

Dr. Richard Niemtzow
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Paris Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Nörofizyolog Dr. 
David Alimi’nin iki sunumundan ilki, Fransız-Alman ve 
Çin kulağındaki iki farklı diz noktası için yaptığı fMRI 
çalışması idi. 2002’de Alimi, Geissmann ve Gardeur, 
kulaktaki başparmak noktasının beyin imajını fMRI ile 
kesin olarak tespit etmişler. Bunun üzerine Alimi, aynı 
tekniğin diz için de kullanabileceğini düşünmüş ve 
10 kadın ve erkek gönüllüyü, semi-randomize olarak 
seçerek bir çalışma dizayn etmiş. Gönüllülerin önce 
istirahat kaydı alınmış ve sonra sağ diz cildi stimüle 
edilerek beyindeki imajı belirlenmiş. Kulaktaki Fransız-
Alman diz noktası önce mekanik iğne ile iğnelenmiş, 
peşinden aynı noktaya kriyonik enjeksiyon yapılarak 
fMRI çekimi yapılmış. Sonra aynı işlem Çin noktasına 
uygulanarak incelemeler tekrarlanmış. Sonuç olarak, 
gerçek auriküler diz noktasının, derivelerin büyük 
çoğunluğunda Fransız-Alman noktası olduğunu 
saptamışlar.

İkinci sunum eksternal kulağın segmentlere 
bölünerek auriküler zonların belirlenmesi idi. Alimi, 
beyni 20 segment halinde kulak kepçesine uyarlamış 
ve kulağın yüze birleştiği en üst ve en alt noktaları 
esas alarak corpus callosum noktasını, bu iki noktayı 
birleştiren çizginin ortasına yerleştirmiş.

Yine en çok ilgi çeken sunumlardan biri Dr. Nader 
Soliman’a aitti. Halen “Integrated Pain Management 
Center and  Alternative Medicine Center” yöneticisi 
olup,  American Academy  of  Medical Acupuncture’un 
başkanlığı da yapmış olan anesteziyolog Soliman, 
öğrenme sorunları, bağımlılık ve nöropsikiyatrik 

hastalıklarda geliştirilmiş mikrosistem tedavilerini 
sundu. Yıllardır özellikle kulaktaki faz noktaları 
üzerinde birlikte çalıştıkları Dr. Bryan L. Frank ise 
“Spor Hekimliğinde Auriküloterapi”yi sundu. Yine 
tartışma yaratacak şekilde kulakta shenmen diye bir 
noktanın olmadığını, bilinen noktanın Faz I’de dalak- 
pelvis, Faz II’de talamus-hipotalamus, Faz III’de ise 
karaciğer-pankreasa karşılık geldiğini, fonksiyon 
olarak önemini buradan aldığını belirtti.

Kanada’dan Lise Couture, “Pediatrik Hastalıkların 
Tedavisinde Aurikülomedisin ve Lateralite Protokolü” 
başlıklı sunumunda disleksi, dikkat eksikliği-
hiperaktivite, otizm ve Down sendromlu çocuklarla 
yaptığı çalışmaları uygulamalı olarak gösterdi.

Diğer araştırıcılar ve yaptıkları sunumlar ise şunlardı: 
Fransız Dr. Michel Marignan - Vertebral Hastalıklar 
ve Lomber Ağrıda Auriküloterapi, Danimarka’dan 
Dr. Susanne Suenson - Erektil Disfonksiyonda 
Auriküloterapi, İtalyan Dr. Marco Romoli - Nöropatik 
Ağrıda Auriküler Ayırıcı Tanı, İsviçre’den Dr. Andreas 
Wirz-Ridolfi - Tedavi Başarısızlığında Foküs Bulma, 
ABD’den Dr. Joseph Helms - Auriküler Travma 
Protokolü, Avustralya’dan Dr. Im Quah-Smith - Laser 
Akupunktur Ne Kadar Yeterli?, İtalyan Dr. Cornelia 
de Marchi - Sigara Alışkanlığında Auriküloterapi, 
Hong Kong’ dan Lorna Suen - Hipertansiyonda 
Auriküloterapi Uygulamasında İlave Tohum Uyarısının 
Terapötik Etkisi.

Bunun dışında, Kanada’lı Dr. Steven Aung öğlen 
arası ve sabah erken saatlerde gönüllü katılımcılara 
Qigong yaptırdı.

Öğlen yemekleri kampüs içindeki şirin restoranlarda 
birbirimizi tanıyarak dostluk havası içinde yendi. 

Cuma akşamı hemen her katılımcının konakladığı 
kampüse 1 km mesafedeki Hilton Garden Inn 
Rockville otelinde gala kokteyli verildi ve bir sonraki 
sempozyumun 2017 Ağustos ayında Singapur’da 
yapılmasına karar verildi.

Cumartesi akşam saatlerinde sempozyum sona erdi. 
Singapur’da görüşmek üzere birbirimize veda edip 
güzel anılarla ayrıldık.
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Bilindiği üzere tamamlayıcı tıp uygulamalarına ilişkin 
olarak şu an için herhangi bir ikincil mevzuat bulun-
madığından, hem uygulamalar hem de eğitimleri ko-
nularında sorunlar yaşanmaktadır. 

1991 yılında Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı Aku-
punktur Yönetmeliği sonrasında anılan Bakanlıkça 
Akupunktur eğitimi’ne başlanılması, Akupunktur 
Bilim Kurulu kurularak uygulayıcıların sertifikasyon 
standartlarının belirlenip Bakanlık onayına tabi tutul-
masıyla birlikte resmiyet kazanarak hızla yaygınlaş-
maya başlamıştır. 17 Eylül 2002 tarih ve 24879 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanan son Akupunktur Yönet-
meliği ile de Akupunktur eğitimlerinin hangi eğitim 
kurumlarında ve nasıl verileceği ile Akupunktur uy-
gulamalarının usul ve esasları belirlenmiştir. Böylelikle 
hem halkın bu tedavi yöntemine erişimi kolaylaşmış 
hem de hizmetin eğitim ve uygulama açısından stan-
dartları temel ölçülerde de olsa belirlendiğinden tıbbi 
bir hizmet niteliği kazanmıştır.

Ancak son yargı kararları sonrasında akupunktur eği-
timleri için de sorunlar başlamış bulunmaktadır.

Diğer yandan, Sağlık Bakanlığı’nca yukarıda bahsedi-
len sorunların çözümüne yönelik olarak yaklaşık dört 
yıl önce kapsamlı bir çalışma başlatılmış bulunmak-
tadır.

Bu kapsamda ilgili dernekler, uygulayıcılar ve talep 
edenlerle irtibata geçilerek,  44 geleneksel ve ta-
mamlayıcı tıp başlığı belirlenerek 2012 yılında oluştu-
rulan “Sağlık Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Planı”na 
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları da dahil 
edilmiştir.

Bu konudaki en önemli gelişmelerden birisi, 
11.10.2011 tarihinde çıkarılan 663 Sağlık Bakanlığı 
ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname sonrasında Bakanlık 
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Ge-
leneksel Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp (GTAT)  Daire 
Başkanlığı’nın kurulması olmuştur. Bu başkanlığın 
görevi şu şekilde belirlenmiştir:

•	 Geleneksel tamamlayıcı ve alternatif tıp 
uygulamaları mevzuatının oluşturulması

•	 Uygulayıcılar ve uygulama alanlarının standart 
eğitim programının oluşturulması

•	 Uygulayıcılar ve uygulama alanlarının denetim, 
izleme ve değerlendirme programının 
oluşturulması.

GTAT Daire Başkanlığı, bu görevleri yerine getirmek 
için öncelikle yönetmelik çalışmalarında koordinatör 
görevi yapmak üzere 3 uzman doktor ve 3 üniversite 
öğretim üyesi görevlendirilmiştir. Ayrıca tüm gelenek-
sel ve tamamlayıcı tıp alanlarında çalışan dernekler ve 
üniversitelerle toplantılar düzenlenmiştir. Görevlendi-
rilen hekimler ve bakanlığın geleneksel ve tamamla-
yıcı tıp bölümü tarafından aşağıda kısaca bahsedilen 
çalışmalar sonrasında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 
uygulamaları alanında 14 başlık belirlenmiştir. 

Bu çalışmalar özetle şu şekilde yapılmıştır:

•	 Ülkemizde sıklıkla uygulanan geleneksel tıp yön-
temleri araştırılmıştır. 

•	 Dünya’da mevzuatı bulunan ve tercih edilen Ge-
leneksel ve Tamamlayıcı Tıp yöntemleri, literatür 

AKUPUNKTUR VE DİĞER TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARINDA
 SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ

Dr. Ahmet DÖKER, 
Genel Sağlık Sigortasi Genel Müdürlüğü, Ankara

Güncel 
Haber

Dr. Ahmet DÖKER
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verileri ve yurtdışı ziyaretleri ile araştırılmıştır: Bu 
kapsamda Amerika, Güney Kore ve Almanya 
‘daki üniversitelerin İntegratif tıp klinikleri, Gele-
neksel ve Tamamlayıcı Tıp okulları ziyaret edilmiş-
tir. Uygulayıcılarla görüşülmüştür. Alman Tabip 
odası ziyaret edilerek Almanya’ da ki doktorlar 
için yürürlükte olan yasal düzenlemeler hakkında 
bilgi alınmıştır.

•	 Avrupa Birliği ülkelerinde CAM kullanımını 
ve ülke bazında yasal düzenlemeleri olup ol-
madığını değerlendiren üç yıllık bir proje olan 
CAMbrella’nın final toplantısına katılım sağlana-
rak incelenmiştir. (CAMbrella’s Final Conferance 
29th November 2012.)

•	 GTAT uygulamalarını içeren geniş çaplı araştır-
malar (Complementary  and  Alternative Medi-
cine Use Among Adults  and  Children: United 
States, 2007) ve WHO kılavuzları incelenmiştir.

GTAT Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalarda, il-
gili alanların yasal bir zemine oturtulabilmesi için bazı 
koşulların mevcut olup olmadığı araştırılmıştır. Bunlar 
şöyle sıralanabilir: 

•	 Kanıta Dayalı Alt Yapının Yeterli Olup Olmadığı 
(Pubmed’deki yayın sayıları, Cochrane Veritaba-
nı’ndaki yayın sayılar),

•	 Ülkemizdeki Yaygınlık/Uygulanabilirlik Durumu 
(Dernekleşme durumu, Gerçekleştirilen kongre-
ler ve sempozyumlar, Üniversitelerde uygulanıp 
uygulanmadığı)

•	 Yurtdışındaki Yaygınlık/Uygulanabilirlik Durumu 
(Yurtdışında kaç ülkede uygulandığı, Uluslara-
rası derneklerinin olup olmadığı, Yurtdışı eğitim 
programı olup olmadığı)

•	 Mevzuat Durumu (Daha önce ulusal bir yönet-
meliği olup olmadığı)

•	 Eğitim Durumu 

•	 Uygulayıcıların Nitelikleri

•	 Uygulama Alanları (Endikasyonları, kontrendi-
kasyonları, komplikasyonları vb.)

Tüm bu çalışmalar sonrasında aşağıda yer alan 14 
başlık belirlenmiştir:

1. Manipülatif Tedavi Uygulamaları

a. Şiropraktik

b. Kupa terapisi

c. Refleksoloji

d. Osteopati

e. Manuel terapi 

f. Mezoterapi

2. Biyolojik Temelli Uygulamalar

a. Apiterapi

b. Hirudoterapi

c. Maggotterapi

d. Ozon Tedavisi

3. Enerji Kullanılan Uygulamalar

a. Akupunktur (Biyoenerji, Biyorezonans, Kuantum)

b. Nöral Terapi

4. Zihin- Beden İlişkili Teknikler

a. Hipnoterapi

b. Müzikle Tedavi

Bu arada, şu an itibariyle sekiz üniversite tıp fakül-
tesinde “Geleneksel Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp 
Uygulama Merkezi” kurulmuştur. Bu üniversiteler, 
Bakanlığın belirlediği alanlarda eğitim verebilecek ve 
uygulama yapabilecektir. Böylece geleneksel ve ta-
mamlayıcı tıp uygulamaları bilimsel bir ortamda öğ-
renilecek ve uygulanabilecektir.

Yukarıda bahsedilenlerden de anlaşılacağı üzere, 
Geleneksel Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Daire Baş-
kanı Dr. Zafer KALAYCI ve ekibi tarafından, olduk-
ça zahmetli bir çalışma sonrasında hazırlanan taslak 
yönetmelik Bakanlıkça yayımlanmış bulunmaktadır. 
Temennimiz, eleştiri ve katkılar sonrasında geniş bir 
mutabakat temeline dayalı olacak ve sorunları en aza 
indirerek olan bir yönetmeliğin bir an önce yürürlüğe 
girmesidir.
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YAZARLARA BİLGİ

1. Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp 
Dergisi, Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp 
Derneği’nin bir yayın organı olup akupunktur 
ve tamamlayıcı tıp konularında bilimsel birikime 
katkısı olan araştırmaları ve bilimsel içerikli 
yazıları yayınlar.

2. Dergide yayınlanacak makale tipleri şunlardır: 
Editöryal yazı, klinik ve deneysel araştırma, 
derleme, olgu sunumu/olgu serisi, (kaynak 
belirtilmek koşuluyla) yabancı dilde basılmış 
makale çevirisi, eğitim yazısı, kitap tanıtımı, 
bilimsel toplantı (kongre, sempozyum, kurs, vb.) 
izlenimi, bilimsel toplantı sunum özetleri, güncel, 
editöre mektup vb.   

3. Dergi altı ayda bir, yılda iki kez yayınlanır.

4. Gönderilen yazılar daha önce başka bir dergide 
yayınlanmamış olmalıdır. Herhangi bir kongrede 
ya da bilimsel toplantıda özet olarak sunulmuş 
ise toplantının adı, tarihi ve düzenlendiği şehir 
belirtilmelidir.

5. Yazıların tüm bilimsel ve etik sorumluluğu 
yazarlara aittir.

6. Dergi yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Teknik 
terimler Türkçe, Latince ve Türk tıp terminolojisine 
yerleşmiş sözcüklerle yazılmalıdır.

7. Yazarların, akupunktur meridyen (kanal) ve 
nokta isimleri kullanımında 1989’da Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiş kısaltmalara 
uyulması beklenir (Akciğer-LU, Kalın barsak-
LI, Mide-ST, Dalak-SP, Kalp-HT, İnce barsak-SI, 
Mesane-BL, Böbrek-KI, Perikard-PC, Üçlü ısıtıcı 
(Sanjiao)-TE, Safra kesesi-GB, Karaciğer-LR, 
Yönetici Kanal (Du)-GV, Üreme Kanalı (Ren)-CV). 

 Akupunktur nokta kısaltmaları şu örneklere 
uygun olmalıdır: BL 56, LR 3, GV 20 vb. 

 Çince kökenli deyimler italik yazılmalıdır (de qi, 
Yin, Yang, Yintang vb.).

 Sıradışı (ekstra) noktaların yazımında pinyin 
yazılımlı Çince isim de kullanılmalı ve yazım şu 
örneğe uygun olmalıdır: Yintang (EX-HN3), 
Taiyang (EX-HN5) vb.    (http://aim.bmj.com/
content/7/1/21.full.pdf+html)

8. Metne eşlik eden görsel materyal için şu 
özelliklere dikkat edilmelidir: 

 Tablolar, Excel veya Word programlarından 
birinde hazırlanmalıdır. 

 Şekiller, Grafikler, Excel, Word veya çizim 
programlarından (Corel, Freehand, Adobe 
illustrator) birinde sayısal olarak hazırlanmalıdır.

 Fotoğraflar, 300 dpi çözünürlüğünde olmalıdır.

9. Gönderilen yazılarla birlikte, YAYIN HAKLARI 
DEVİR FORMU da gönderilmelidir. Dergide örneği 
bulunan ve tüm yazarlarca imzalanmış olan bu 
form, tarayıcıdan geçirildikten sonra yazıyla 
birlikte e-posta yoluyla Dergiye iletilmelidir. 

10. Gönderilen tüm yazılar, önce Editörün ön 
incelemesinden geçer ve daha sonra hakem(ler)
e gönderilir. Editör, yazıyı doğrudan reddetme, 
hakem(ler)e gönderme, hakem incelemesinden 
sonra kabul ya da reddetme hakkına sahiptir. 
Editör, yayın koşullarına uymayan yazıları 
yayınlamamak, düzeltmek üzere yazarına geri 
vermek veya yazarın izni ile düzeltmek, biçimce 
düzenlemek ya da kısaltmak yetkisine sahiptir. 
Derginin, kabul edilmeyen yazıların bütününü ya 
da bir bölümünü (tablo, şekil, fotoğraf vb) geri 
gönderme zorunluluğu yoktur.

11. Yazım kuralları:

 a)  Dergiye gönderilecek yazılar, Word dosyasında 
12 punto, çift aralıklı olarak, Times New Roman 
ya da Arial fontunda yazılmalı ve sayfalar ilk 
sayfadan itibaren numaralandırılmalıdır.

 b) İlk sayfada sadece şu bilgiler bulunmalıdır: 

 Başlık, İngilizce başlık

 Yazar(lar)ın adı, soyadı, unvanı ve (varsa) görev 
yaptığı kurum, şehir

 Sorumlu yazarın iletişim bilgileri (Adı, soyadı, 
(varsa) görev yeri, adres, telefon ve e-posta 
bilgileri). Ayrıca varsa yazı ile ilgili bilgi (Kongre 
sunumu, kurum desteği, vb.) yazılmalıdır. 
Yazar(lar)ın yazıyla ilgili herhangi bir çıkar ilişkisi 
söz konusu ise (ticari ilişki, sponsorluk sağlama 
vb.) bu durum, belirtilmelidir. Böyle bir durum 

Yazarlara Bilgi
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mevcut değilse, “Yazar(lar)ın, bu yazıyla ilgili 
herhangi bir çıkar ilişkisi bulunmamaktadır” 
ibaresi eklenmelidir.  

 c) İkinci sayfada Türkçe ve İngilizce özet ile 
Anahtar Sözcükler bulunmalıdır

•	 Özet (En fazla 250 sözcük) ve Anahtar Sözcükler 
(3-6 arası). 

 *Klinik ve deneysel çalışmaların özeti için alt 
başlıklar: Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, 
Tartışma

 *Olgu sunumu/olgu serisi özeti için alt başlıklar: 
Giriş, Olgu(lar), Tartışma. 

•	  İngilizce özet (Abstract) (En fazla 250 sözcük) ve 
“Key Words” (Kaynak olarak www.nlm.nih.gov/
mesh/MBrowser.html adresi kullanılmalıdır).

 *Klinik ve deneysel çalışmaların özeti için alt 
başlıklar: Introduction, Materials and Methods, 
Results, Discussion)

 *Olgu sunumu/olgu serisi özeti için alt başlıklar: 
Introduction, Case(s), Discussion. 

 d) Metin, 3. sayfadan itibaren başlamalıdır. 
Sözcük sayısı, (özet hariç, kaynaklar dahil olmak 
üzere) olgu sunumu/olgu serisi’nde 1500’ü, 
diğer tüm yazılarda 6000 sözcüğü geçmemelidir.

•	 Klinik ve deneysel çalışmaların başlıkları şu 
şekilde olmalıdır:

 *Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma

•	 Olgu sunumu/olgu serisi için başlıklar şu şekilde 
olmalıdır:

•	 Giriş, Olgu(lar), Tartışma. 

 e) Kaynaklar, metinde yer alma sırasına göre 
numaralandırılmalıdır. Kaynak, metinde cümle 
içinde ya da sonunda, noktalama işaretinden 
önce, parantez içinde Arabik rakamlarla, 
aralarında virgül ya da çizgi ile belirtilmelidir. 
Örnek: (1, 2) ya da (1, 2-4) şeklinde¼

 Tablo, grafik ve resim altyazılarında kaynaklar 
da, parantez içinde Arabik rakamlarla 
numaralandırılır. Kaynakların doğruluğu 
yazarların sorumluluğundadır. Dergi adları Index 
Medicus dizinindeki tarza uygun olarak kısaltılmış 

olmalı ve eğer verilen kaynak Index Medicus’da 

yoksa tam adı ile belirtilmelidir. Yazar sayısı, altı 

ve daha az olan makalelerde tüm yazarların adı 

yazılır; yazar sayısı yedi ve daha fazla ise, ilk altı 

yazarın adından sonra “et al.” ilave edilir. Kaynak 

sayısı, derlemelerde 80’i, klinik ve deneysel 

araştırmalarda 40’ı, olgu sunumu/olgu serisinde 

15’i, diğer tür yayınlarda 10’u aşmamalıdır.

 Kaynak yazım örnekleri:

 Dergi makalesi

•	 Mandıroğlu S, Cevik C, Aylı M. Acupuncture for 

neuropathic pain due to bortezomib in a patient 

with multiple myeloma. Acupunct Med 2014, 

32(2), 194-196.

 Kitap

•	 Deadman P, Al-Khafaji M, Baker K. A manual of 

acupuncture. JCM Publications, 1998.

 Kitap bölümü 

•	 Jane JA, Persing JA. Neurosurgical treatment of 

craniosynostosis. In: Cohen MM, Kim D (eds). 

Craniosynostosis: Diagnosis and management. 2 

nd edition. New York: Raven Press;1986, 249-

95.

 Elektronik Ortam Kaynağı

•	 World Health Organization. A Proposed Standard 

International Acupuncture Nomenclature: 

Report of a WHO Scientific Group. http://apps.

who.int/medicinedocs/en/d/Jh2947e/ (erişim 

tarihi 25.04.2014)

•	 Dergide yayımlanması istenilen tüm yazıların, 

e-posta yoluyla info@ankaraakupunkturdernegi.

org adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

•	 Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp 

Dergisi’nde yayınlanan tüm yazılardaki içerik, 

yazar(lar)ın kişisel görüşüdür, Editör ya da Yayın 

Kurulu’nun görüşü değildir. Editör ya da Yayın 

Kurulu bu yazılar için herhangi bir sorumluluk 

kabul etmez.
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YAYIN HAKLARI DEVİR FORMU

Sayın Editör,

Aşağıda başlığı ve yazar(lar)ı belirtilen ve yayınlanması dileğiyle gönderdiğimiz yazımızın, yayına 

kabul edildiği takdirde her tür yayın haklarını ANKARA AKUPUNKTUR VE TAMAMLAYICI TIP DERGİSİ’ne 

devrettiğim(iz)i beyan ederiz. Yayın hakları kapsamında, yazının her türlü formunun basımı, çoğaltılması, da-

ğıtılması ile mikrofilm ya da elektronik ortamda yayını (online) veya benzer reprodüksiyonlar bulunmaktadır.

Yazı, Dergi yayın kurallarına ve etik kurallara uygun olarak hazırlanmıştır. İnsanlar üzerinde yapılan 

çalışmalarda hastaların ya da vasilerinin izni alınmıştır. Bilimsel toplantılarda bildiri özeti olarak sunumu hariç 

olmak üzere, tam metin olarak daha önce başka herhangi bir yerde Türkçe ya da yabancı bir dilde yayınlanma-

mıştır ya da yayın için değerlendirme aşamasında değildir. Yazının tüm bilimsel ve etik sorumluluğu tarafım(ız)

a aittir. Yazı içeriğindeki tüm bilgiler, tüm yazarlar tarafından onaylanmış durumdadır. Yazı içeriğindeki bilgile-

rin tümü doğru ve gerçektir, ortaya çıkabilecek yanlışlık ve eksikliklerin sorumluluğu tarafım(ız)a aittir.

Yazının başlığı:¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ........¼ ¼ ¼

¼¼¼¼¼¼ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼¼. ..¼¼¼¼¼

Yazar adı, soyadı İmza Tarih

İletişimden sorumlu yazar

Ad, soyad:

Yazışma adresi:

Tel:

e-posta:
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Gazi Mh. Şenol Cd. No: 156/6 Yenimahalle / ANKARA

Tel: 0312 309 0100 - Telefax: 0312 311 29 36
www.ayemmedikal.com - ayemmedikal@hotmail.com

AKUPUNKTUR KULAK
 İĞNESİ EBATLARI
0,22X2   • 0.22X13

0,22X1,5  •0,22X1,7

KULAK 
TOHUMU

AKUPUNKTUR VÜCUT
 İĞNESİ EBATLARI
0,25X2  • 0.25X13
0,25X30 • 0,25X40

                 • 0,25x7 

ÖZELLİKLERİ
Çift Flasterli (double Ply) 

Hipoalerjenik �asterli

ÖZELLİKLERİ
Silikon Hortum İçinde 

Tek Tek Steril

8. Uluslararası Katılımlı Ulusal 
Akupunktur Kongresi
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fakcay@atauni.edu.tr	•	fatihakcay@gmail.com

Gsm: 0532 386 99 46
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