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EDİTÖRDEN

Değerli Meslektaşlarım,

Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi’nin yeni sayısıyla karşınızdayız.

Derginin hem akupunktur ve tamamlayıcı tıp camiasında hem de genel tıp camiasında ilgi görüyor olması, 
yaptığımız iş konusunda bizi teşvik eden en önemli unsur. Bu da bizi yeni atılımlar konusunda umutlandırıyor. 

Bu sayıda Dergimizde 1 adet Klinik Çalışma, 2 adet de Olgu Sunumu yer almakta. Ayrıca farklı konularda 
yazılmış 4 adet Derleme yazının da ilginizi çekeceğini umuyoruz.

Bu sayımızda Dergimize yeni bir bölüm daha ekledik. 

Başta zaman sıkıntısı olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı Dünya bilimsel literatürünü izlemekte yetersiz 
kalıyor olmak, sanıyorum hemen herkesin ortak sorunu. Bu nedenle, önemli bilimsel makalelerin kısa özetleri-
nin yer alacağı bir bölümün hepimiz için çok yararlı olacağını düşündük. Bundan böyle Dergimizde yer alacak 
GÜNCELDEN KISA KISA bölümünde, güncel makale özetlerine yer verilecektir. Bu sayede, başta akupunktur 
olmak üzere çeşitli tamamlayıcı tıp uygulamalarına ait güncel bilimsel yazılar hakkında bilgi sahibi olabileceğiz.

Ayrıca bu bölümün devamı niteliğinde, Türk araştırmacıların Dünya tamamlayıcı tıp literatürüne yaptıkları 
katkıları da özet halinde aktaracağız. Türkiye kaynaklı bu bilimsel yazıların özetleri, ayrıntılı yazar bilgileriyle 
birlikte sayfalarımızda yer alacak. Bu da, Dergimizin Türk akupunktur ve tamamlayıcı tıp camiası için bir ileti-
şim platformu olma görevini yerine getirme amacını gerçekleştirme yolunda önemli bir adım olacaktır. 

Dergimizin sayfaları, konuyla ilgili her tür bilimsel yazıya açıktır. Katkılarınızın, ülkemizde akupunktur ve ta-
mamlayıcı tıbbın yerleşik hale gelmesi anlamında önemi olduğunu tekrar vurguluyor, sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum.

Prof. Dr. Cemal ÇEVİK
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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, 

Yazarlara Bilgi
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 belirtilmelidir. Böyle bir durum 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) şeklinde…

 Tablo, grafik ve resim altyazılarında kaynaklar da, 
parantez içinde Arabik rakamlarla numaralandırılır. 
Kaynakların doğruluğu yazarların sorumluluğunda-

dır. Dergi adları Index Medicus dizinindeki tarza uy-

gun 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 deney-

sel 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	
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AKUPUNKTUR İLE OBEZİTE TEDAVİSİ

TREATMENT OF OBESITY WITH ACUPUNCTURE     

Doç. Dr. Turan GÜNDÜZ

Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, 
Uncubozköy Yerleşkesi, MANİSA 

Özet

Giriş: Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için alınan enerji ile harcanan enerji dengede olmalıdır. Obez kişilerde, 
alınan enerji fazla iken harcanan enerjinin az olması ya da farklı nedenlerle az enerji harcanması sonucu yağ 
vücutta farklı dokular birikmektedir. Obezite çeşitli sağlık sorunlarına yol açmakta ve yaşlanmayı hızlandır-
maktadır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya yaşları 11-54 arasında değişen 26 hasta dahil edildi. Hastalara toplam 10 seans 
akupunktur tedavisi uygulandı. Hastalarda vücut ağırlığı yanında açlık kan şekeri, total kolesterol, trigliserid, 
HbA1c ve insulin direnci ölçümleri yapıldı. 

Bulgular: Çalışmaya aldığımız 26 hastada takip süresince 0,6-12,6 kg (ortalama 3,73 ±3,21) arasında de-
ğişen miktarlarda kilo kaybı olduğu saptanmıştır (p<0.05). Tedavi süresince 22 hastada (%84,6) kilo kaybı 
olmuşken,  4 hastada (%15,4) ise bu etki gözlenmemiştir.  İnsülin direnci yüksek olan 7 hastanın zayıflamayla 
beraber insülin dirençlerinin de düştüğü görülmüştür. 

Tartışma: Bu çalışma, kişinin vücuduna dışardan herhangi bir kimyasal madde vermeden vücut ve kulak aku-
punktur uygulamaları ile obez hastalarda vücut ağırlığı kaybı görülebileceğini göstermektedir.  

Anahtar sözcükler: Akupunktur, Obesite, İnsulin direnci

Abstract

Introduction: In order to maintain a healthy life, received energy must be in balance with spent energy. In 
obese people, while received energy is more than spent energy or therewith spend less energy for various 
reasons, fats accumulate in various tissues in body. Obesity leads to various health problems and accelerate 
aging. 

Materials and Methods: Twenty-six patients aged between 11-54 were included in the study. A total of 
10 session of acupuncture was applied to the patients. Fasting blood glucose, total cholesterol, triglyceride, 
HbA1c and insulin resistance levels as well as body weight were analyzed in the patients.

Results: During the follow-up, it is found that 26 patients have lost weight in range of 0,6-12,6 kg (mean 
3,73 ±3,21). Twenty-two patients (84.6%) lost weight during treatment while this effect was not observed 
in 4 patients (15.4%). It was seen that insulin resistance were decreased along with weigh loss in 7 patients 
who have insulin resistance . 

İletişim Bilgileri: Dr. Turan GÜNDÜZ, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Uncubozköy Yerleşkesi C Blok, Manisa 
 Tel: 0236 23713  78  GSM: 0536 339 86 88; drtgunduz@yahoo.com 
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Turan GÜNDÜZ

Discussion: This study showed that weight loss can be seen in obese patients with ear and body acupuncture 
without applying any external chemicals to the body. 

Key Word: Acupuncture, Obesity, Insulin resistance

Giriş

Obesite dünya çapında yaygın ve hastalıkların önemli 
nedenlerinden biridir. Obezite besinlerle alınan kalori-
nin harcanan enerjiden fazla olması ve fazla enerjinin 
vücutta yağ olarak depolanması sonucu ortaya çıkan, 
yaşam kalitesini ve süresini olumsuz yönde etkileyen 
bir hastalık olarak kabul edilmekte iken Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ) tarafından da obezite, sağlığı bozacak 
ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlamak-
tadır (1). Şişmanlığın kişilerde önemli sağlık sorunları-
na yol açtığı (Hipertansiyon, dislipidemi, endokrin ve 
kardiyovasküler hastalıklar, tip 2 diyabet, Alzheimer 
hastalığı, cinsel işlev bozuklukları ve akciğer) ve en 
kolay tedavi yönteminin kilo vermek olduğu bilin-
mektedir (2-4). Kişinin obez olup olamadığının vücut 
kitle indeksi (30 kg/m2 üstünde olanlar), yapılan bi-
yokimyasal testler (açlık kan şekeri, total kolesterol ve 
trigliserid, insülin direnci, HbA1c) ve antropometrik 
ölçümlerle (boy, kilo, bel çevresi kadınlarda> 88 cm 
erkeklerde (>102 cm altında olması), bel-kalça oranı 
(> erkekler için 0,9 ve kadınlar için> 0.85)  gibi para-
metreler ölçülerek belirlenmektedir (5-7).

Obezite gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hızla 
artış göstermektedir. DSÖ tarafından son 10 yılda 
obezite prevalansında %10-30 arasında bir artış gös-
terdiği bildirilmiştir. Yine 2008 de 400 milyon olan 
obez sayısının 2015 yılında 700 milyona çıkacağı ve 
aynı rapordan fazla kilolu kişi sayısının 1,4 milyardan 
2,3 milyar çıkacağı bildirilmektedir (8).

DSÖ verilerine göre fazla kiloluluk ve obezite, Av-
rupa’daki yetişkinlerde Tip 2 Diyabetin %80’inden, 
iskemik kalp hastalıklarının %35’inden ve hipertansi-
yonun %55’inden sorumludur. Aynı raporda fazla ki-
loluluğun yetişkinlerin %30-80’ini etkisi altına aldığı, 
çocukların ve adölesanların yaklaşık %20’sinin fazla 
kilolu olduğu ve bunların üçte birinin obez olduğu 
belirtilmektedir (8,9). 

Ülkemizde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2010 yılı bes-
lenme ve sağlık araştırma raporuna göre obesite sık-
lığı erkeklerde % 20,5, kadınlarda % 41,0, toplamda 
% 30,3 olarak bildirilmektedir (8,10). 

Günümüzde obezitenin tedavisi yeme ve spor alış-
kanlıkların düzenlenmesi, ilaç uygulamaları, aku-
punktur tedavisi ve cerrahi yöntemler ile bunların 
kombinasyonlarından olan oluşan farklı tedavisi yön-
temleri ile yapılabilmektedir (6). 

Akupunktur, kökeni eski Çin tıbbına dayanan tamam-
layıcı tıp uygulamaları yöntemlerinden biridir. Yaşam 
enerjisi olarak bilinen Qi, vücutta meridyenlerde dola-
şır. Akupunktur, hastalıklarda bu enerji fazlalığı veya 
eksikliğini düzenlemek için kulaktan veya vücuttaki 
özel noktaların uyarılmasına dayalı tedavi yöntemidir 
(11). Son yıllarda yan etkilerinin hemen hemen hiç 
olmaması, kullanım kolaylığı gibi nedenlerden dolayı 
hızla yaygınlaşmaktadır. Dünyada akupunktur uygu-
lamaların güvenilirlik ve etkinliğini araştırmak, etkinli-
ği kabul edilen hastalıklarda uygulamaların tedavilere 
katılımını sağlamak için 1998 yılında Amerika Birleşik 
Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüsüne (NIH) bağlı Ulusal 
Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Merkezi (NCCAM) ku-
rulmuştur (12). 

Gereç ve Yöntem

Zayıflama amacıyla Eylül 2013 – Şubat 2015 tarih-
leri arasında, ortalama 3 ay takipleri yapılmış olan, 
11-54 yaşları arasında değişen, vücut kitle indeksi 
30–40 kg/m2 arasında olan 26 hasta değerlendir-
meye alınmıştır. Şiddetli hipertansiyon, kalp hastalığı, 
endokrin anomalileri olanlar, alerjik ve immünolojik 
hastalığı olanlar çalışmaya alınmamıştır. Bu kişilere 
ortalama 10 seans akupunktur tedavi uygulaması, 
beslenme alışkanlığı kazandırmak için diyet programı 
ve haftada 3 gün en az 10 bin adım olacak şekilde 
düzenli spor yapmaları önerilmiştir. Hastalar tedaviye 
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alınmadan önce boy ve ağırlık ölçümleri yapılmış, aç-
lık kan şekeri, total kolesterol, trigliserid, HbA1c ve 
insulin direnci ölçümleri yaptırtılmıştır. 

Akupunktur tedavisi ilk hafta 2 kez, daha sonraları 
haftada bir olacak şekilde kontrole çağrılarak ortala-
ma 10 seans olarak uygulanmıştır. Zayıflamada kişi-
nin sağlık durumu dikkate alınmakla beraber vücutta 
LI 4, SI 3, LR 3, ST 25, ST 36 noktaları, tüm hastalarda 
kullanılmıştır. Ayrıca enerjisi yüksek hastalarda LI 11 
ve ST 40, enerjisi düşük hastalarda SP 9 ve CV 6 nok-
talarına tedavi yapılmıştır. Kulakta Shenmen, mide, 
açlık merkezi, ağız, tiroid noktası ve duruma göre ag-
regasyon ve sedasyon noktaları uyarılarak veya kalıcı 
iğneler takılarak tedavileri yapılmıştır. Tedavide aku-
punktur iğnesi (Acupuncture Needles, Kang Nian, CE 
0123, Beijing, China ve ASP Classic 80 Sedatelec CE 
0123 F-69540 IRIGNY, France) kullanılmıştır. Ağırlık 
ölçümleri Arzum Ar 553 ile yapılmıştır. Tedavi sırasın-
da hastaların verilen programlara uymaları ve kabız 
kalmamaları konusuna dikkat edilmiştir. Hastaların 
vücut ağırlıkları 15 günde bir ölçülerek vücuttaki yağ, 
su, kas dağılımları izlenmiştir. Daha sonra ağırlık ta-
kipleri için hastalar belirli aralıklarla kontrole çağrıl-
mıştır. 

Verilerin istatistiksel analizi,  SPSS 17,0 (Chicago, IL, 
USA) paket programında değerlendirilmiştir.

Bulgular 

Çalışma grubu, 12 kişi ev hanımı ve 14 kişi aktif ola-
rak çalışan 26 hastadan oluşmaktadır. Hastalarımızın 
8’i ilkokul, 2’si lise ve 16’ü üniversite mezunudur. Yir-
miüç hastada herhangi bir yandaş hastalık yok iken 
3 hastada hipertansiyon ve psikolojik sorunlar bulun-
maktaydı. Altı hastanın kolesterol ve trigliserid de-
ğerleri yüksek iken, hastaların tamamında açlık kan 
şekeri değeri normal sınırlarda olarak kaydedilmiştir. 

Hastaların 7’sinde insülin direnci vardı ve zayıflamay-
la beraber bu hastalarda insülin direncinin düştüğü 
görülmüştür. HbA1c değeri, 2 hastada yüksek olarak 
kaydedilmiştir. Vücut ağırlığı takipleri yapılan hastala-
rın vücut analizi cihazı ile yapılan ölçüm sonuçların-
da, vücut ağırlığında azalma saptanan hastaların yağ 
indeks oranlarının düştüğü ve kas oranlarında arttı-

ğı tespit edilmiştir. Takip süresince ortalama (3,73
±3,21) 0,6-12,6 kg arasında değişen oranlarda kilo 
verdikleri saptanmıştır (p<0.05). Toplam 22 hastada 
(%84,6) akupunktur tedavisi ile vücut ağırlığında 
azalma saptanmış, 4 hastada (%15,4) ise eğitim dü-
zeyi düşüklüğü, insülin direncinin olması, tedavideki 
uyumsuzluk ve tedaviyi tamamlayamama gibi ken-
dinden kaynaklanan kişisel nedenlerden dolayı başa-
rılı olunamamıştır. Yaş ile vücut ağırlığı kaybı arasın-
daki ilişkiye bakıldığında, daha genç yaşta olanlardaki 
vücut ağırlığı kaybının, daha ileri yaşta olanlara göre 
daha fazla olduğu saptanmıştır (p<0.05).

Tartışma

Zayıflamada akupunkturun etkinliği tüm dünyada 
kabul gören ve giderek artan bir tedavi yöntemidir. 
Kullanılan yöntemin kolay uygulanabilir olması, yan 
etkilerinin olmayışı veya çok az olması (13) ve vücu-
da haricen herhangi bir kimyasal madde vermeden 
yapılması en önemli avantajıdır. Yine obesite tedavi-
sinde diğer tedavi yöntemleri ile birlikte uygulanabil-
mesi de avantajdır (14,15). Genellikle, tedavide kulak 
ve vücut akupunktur tedavisi birlikte yapılmaktadır 
(14,16). Bazı çalışmalarda kulak akupunkturunun 
daha etkili olduğu bildirilmekle beraber (15,17) vücut 
akupunkturu ile birlikte uygulandığında etkinlik daha 
da artmaktadır (6,17). 

Geleneksel Çin tıbbında yaşam enerjisi olarak bili-
nen ‘Qi’ vücutta meridyenler veya enerji kanallarında 
akmaktadırlar. Bu kanallar veya yollar tıkandığında 
enerji akışındaki kesintiler hastalıklar veya bulgular 
oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Akupunktur teda-
visi ile vücuttaki veya kulaktaki belirli noktaları uya-
rılarak enerji eksikliği veya fazlalığı düzenlemektedir 
(11,18). 

Akupunktur tedavisinde uygulama, hastaların anla-
yabileceği şekilde anlatıldığında ve hastaların katılımı 
sağlandığında başarı oranı oldukça yüksektir. Hasta-
lara zayıflamanın faydaları ve ilerki yaşlarda karşıla-
şabileceği sağlık sorunları anlatıldığında daha iyi ba-
şarı sağlanmaktadır. Bu tedavi ile kişilerin kendilerine 
olan güvenleri artırmakta, beslenme ve düzenli spor 
yapma kültürü kazandırılmaktadır. Hastalar kilo ver-
meye başladıklarında rahatlama, uyku kalitelerinde 
iyileşme yanı sıra psikolojik olarak da kendilerini iyi 
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hissettiklerini ifade etmektedirler. Hastanın kullandı-
ğı ilaçlarda azalma ve ilaca olan bağımlılıkları azalma 
olduğu gibi postürlerinde düzelmeler görülmektedir. 
Yapılmış olan çalışmalarda obez olan kişilerde vücut 
kitle indeksi, göbek ve bel çevresinde küçülmelerin 
olduğu, serum kolesterol ve glukoz düzeyleri azal-
dığı, halsizlik, sinirlilik ve ishal gibi olumsuzluklar 
akupunktur tedavisinden sonra görülmediği bildiril-
mektedir (13). Yapmış olduğumuz çalışmada vücut 
ağırlığında azalma gözlenen 20 hastanın uyku kali-
telerinin iyileştiği, daha sosyal oldukları ve kendilerini 
daha iyi hissettikleri bulunmuştur.  

İnsulin direnci olan 7 hastadan 3’ünde direncin düş-
tüğü görüldü. Tedavide başarısız veya etkili sonuç 
alamadığımız diğer 4 kişinin akupunktur tedavisinin 
yapılmasına rağmen beslenme ve düzenli spor yapa-
mamalarından dolayı kilo veremeseler de akupunk-
tur tedavisinin yağ, karbonhidrat ve peptid metabo-
lizmasını olumlu yönde iyileştirdiği, insülin direncinin 
azaltılması ve düzenlenmesinde olumlu etkisi olduğu 
bilinmektedir. Bizim çalışmamızda da insülin direnci-
nin düştüğü yaptırılan ölçümlerle tespit edilmiştir. Be-
livani ve ark.nın yapmış olduğu bir çalışmada peptid, 
yağ ve glikoz metabolizmasını düzenleyerek obesite-
nin mekanizmaları üzerinde yararlı ve olumlu etkisi 
olduğu belirtilmektedir (19). 

Sonuç olarak sağlığının korunması, yaşam kalitesinin 
arttırılması ve bunun bir yaşam kültürü olarak be-
nimsetilmesi toplum sağlığını korumada önem arz 
etmektedir. Zayıflamanın kişideki maddi ve manevi 
kazanımları yanı sıra bunun akupunktur tedavisi ile 
mümkün olduğu anlatılmalıdır. 
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DİABETİK PERİFERİK NÖROPATİ TEDAVİSİNDE AKUPUNKTUR: 
OLGU SUNUMU

ACUPUNCTURE IN THE TREATMENT OF DIABETIC PERIPHERIC NEUROPATHY: CASE REPORT

Prof. Dr. Osman ÖZCAN 
Turgut Özal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD, Akupunktur Birimi. ANKARA

Prof. Dr. Şenol DANE
Turgut Özal Üniversitesi,  Tıp Fakültesi,  Fizyoloji AD. ANKARA

Özet

Giriş: Diabetik Periferik Nöropati (DPN),  diabetes mellitüsün en yaygın komplikasyonudur.  DPN gelişiminde 
hiperglisemi önem arz etmekle birlikte, bu durum düzenlense bile DPN gelişimi tümüyle önlenemez. DPN 
tedavisinde hem semptomlara hem de sebeplere yönelik tedaviler geliştirilmektedir. DPN tedavisinde bugüne 
kadar ilaç tedavisinde önemli gelişmeler olmakla birlikte, ilaçların yan etkileri ya da istenilen etkinliğin sağlana-
maması gibi nedenlerle tamamlayıcı tıp uygulamalarından biri olan akupunktur da bu hastaların başvurduğu 
tedavi seçeneklerinden birini oluşturabilmektedir. 

Olgu: Hastamız son iki yıldır DPN semptomları için ilaç tedavisi görmesine rağmen, şikayetlerin devam etme-
sinden dolayı akupunktur tedavisine başvurmuştur. On seans vücut akupunkturu uygulaması ile özellikle bal-
dırdaki uyuşukluk,  gece görülen kramplar ve birlikte ortaya çıkan uykusuzlukta belirgin bir iyileşme görüldü. 
Tedavi sonrası telefonla iletişim kurularak yapılan takip de ise bir ay sonra semptomların tekrarladığı öğrenildi.

Tartışma: Akupunktur uygulamasının DPN vakasında sınırlı süreli yararı görülmüştür, ancak, tedaviden bir ay 
sonra semptomların tekrarlaması, DPN’de akupunktur etkinliğinin düzeyi, süresi, etki mekanizmaları gibi pa-
rametrelerle değerlendirilmesi gerektiğini düşündürmektedir. On seanslık akupunktur tedavisinden sonra da 
belirli aralıklarla (başlangıçta bir süre haftalık, sonrasında iki haftalık ve en sonda da aylık zaman aralıkları gibi) 
yapılan akupunktur uygulamaları üç, altı ve on iki ay kadar sürdürülecek klinik araştırmalar planlanmalıdır.  Bu 
araştırmalarda kan şeker düzeyi, sinir iletim hızı gibi objektif ölçümler ve hastanın ifadesine dayanan sübjektif 
değerlendirmelere dayanan testlerle akupunkturun DPN‘deki etkinliğinin araştırılması oldukça önemli olduğu 
düşünülmektedir. 

Anahtar sözcükler: Diabetik Periferik Nöropati, Akupunktur       

Abstract

Introduction: Diabetic Peripheral Neuropathy (DPN) is the most common complication of diabetes mellitus.  
Hyperglycemia results in DPN, but the control of blood glycose or hyperglycemia cannot prevent the DPN 
improvement. DPN treatment contains the applications to remove both symptoms and reasons of DPN. Up 

Ankara Akupunktur 2015; 3 (1): 6-9
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Giriş

Dünya  Sağlık Örgütü 2030’a kadar 353 milyon dia-
betes mellitüs’lü hasta olacağını öngörmektedir. Di-
abetik periferik nöropati (DPN),  diabetin % 59-66 
oranlara ulaşan, en yaygın komplikasyonudur (1). 
DPN ağrı, karıncalanma, güçsüzlük, hissizlik ve bun-
lardan kaynaklanan uykusuzluk gibi semptomlarla 
seyrederek hastanın günlük yaşamının konforunu 
önemli ölçüde bozar. 

DPN’deki patoloji, farklı çaplardaki sinirlerde ilerleyi-
ci sinir lifi kaybı ile karakterizedir. Aktif sinir dejene-
rasyonu ve bozulmuş rejenerasyonla birlikte ağrı ve 
karıncalanma gibi pozitif semptomlar ortaya çıkar. 
Dejenere olmuş fibrillerin rejenerasyonu başarısız ol-
duğunda, bir süre sonra sinir fibrilleri kaybolacaktır. 
Sinir lifi kaybı evresinde ise negatif semptomlar ola-
rak adlandırılan duyu kaybı ortaya çıkar. Sinir lifi kay-
bı arttıkça, duyu kaybı alanı ve şiddeti de artar. Hasta-
lar pozitif semptomların olduğu evrede çok rahatsız 
edici bir durumu dile getirirken, duyu kaybı yaşanan 
negatif semptomlar evresinde şikayetçi olmayabilir. 
Özellikle negatif semptom evresinde, ampütasyonu 

önlemek için ayak bakımına daha büyük bir önem 
verilmelidir (2).

DPN gelişimi, fizyopatolojisi ile ilgili farklı açıklama-
lar ve bu açıklamalara uygun ilaçlar geliştirilmesine 
rağmen, DNP gelişimi tümüyle önlenememektedir. 
DPN’de semptomlara yönelik kullanılabilecek alter-
natifli ilaçlar olmakla birlikte, yine de her hastanın 
beklentilerine yeterince cevap verilemediği görül-
mektedir. 

Akupunktur; sağlık, hastalık ve iyileşme ile ilgili özgün 
bir yaklaşım ileri sürer. Akupunktur oldukça uzun bir 
tarihe sahip olmakla birlikte, bilinirliği geçmişte bir 
dönem sadece Doğu ya da Uzakdoğu toplumları ile 
sınırlı kalmış, ancak yakın zamanlarda dünyanın pek 
çok ülkesinde ve Dünya Sağlık Örgütü’nce fark edi-
len bir uygulama haline gelmiştir. DPN hastalarında 
akupunkturun etkinliği ile ilgili az sayıdaki klinik ça-
lışmada sinir hızı iletimi gibi ölçümlerde ve semptom-
larda iyileşmeler olduğu belirtilmiştir (3). 

Bu makalede sunulan olguda, on seanslık akupunk-
tur uygulaması, baldır kısmındaki akupunktur iğnesi 
batırılırken de görülen hissizliğin, tedavi süresince 

to now, there are the important progressions in medical treatment of DPN, but, because the side effects of 
drugs or their low effectiveness, acupuncture as a complementary therapy can be favored by patients with 
DPN. 

Case: Our patient is been treating by drugs for two years for DPN symptoms, but he consulted for acupunctu-
re therapy because of his complains continued. After the body acupuncture application of 10 seances, paresis 
in calf, cramps in night together with sleeplessness was lost. We know that patient’s symptoms repeated by 
telephone one month after acupuncture treatment. 

Discussion: Acupuncture application was effective for a limited time in this DPN case, but, the symptoms’ 
repetition one month after treatment caused to think that acupuncture therapy must be reevaluated by the 
level and duration of effectiveness, and mechanism of action. After acupuncture application of 10 seances, 
clinical investigations by acupuncture applications (initially by the week for a time, then by the two week, 
and lastly by the month) were continued for 3, 6 and 12 months.  In these researches, the investigation of 
effectiveness of acupuncture in DPN is very important by the objective tests such as blood glucose and nerve 
conduction velocity; and subjective evaluation based on patient’s assertion. 

Key Words: Diabetic Peripheral Neuropathy, Acupuncture
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değişerek, uygulama sırasında iğne hissedilebilir hale 
gelmiştir. Ayrıca gece yaşanan kramplar ve berabe-
rinde ortaya çıkan uykusuzluk da giderilebilmiştir. 
Ancak tedavi sonrası telefonla bilgi almak suretiyle 
yapılan takipte şikayetlerin bir ay sonrasında tekrarla-
dığı görülmüştür.       

Olgu

Hasta 82 yaşında, iki yıldır diyabetik periferik nöro-
pati semptomları ile ilgili ilaç tedavisi görmektedir. 
Ancak istenilen düzeyde iyilik hali elde edilemediğin-
den akupunktur ünitesine başvuru yapılmıştır. Hasta 
geldiğinde her iki baldır bölgesinde güçsüzlük, his-
sizlik ve özellikle geceleri sık görülen kramp nede-
niyle oluşan uykusuzluk şikayetlerinden söz etmiştir. 
Hastaya bir aylık sürede haftada iki ya da üç seans 
sıklıkla on seans akupunktur uygulanmıştır. Seanslar-
da standart bir nokta reçetesi seçilmedi. Her seans-
ta sarkaçla nokta belirlendi. Uzak ve yakın noktalar 
kullanıldı. En sık kullanılan noktalar şunlardır: LR 3, 
GB 43, SP 6, BL 40, BL 57, BL 60, GV 20 ve çevresi, 
Yintang (EX-HN). Her bir seansta hasta sırt üstü yatar 
pozisyonda iğnelendi. Her bir seansta noktanın loka-
lizasyonuna göre 0.20 x 13 ya da 0.25 x 0.25 mm’lik 
steril tek kullanımlık akupunktur iğneleri 30 dakika 
süre ile uygulandı. İlk seanslarda UB40 ve UB57 gibi 
baldır bölgesindeki noktalara iğne uygulanmasında 
ağrı ya da iğnenin nereye batırıldığı ayırt edilemez-
ken, beşinci seanstan itibaren bu noktalara akupunk-
tur uygulamasında ağrı hissedilmeye başlandı. Ayrıca 
hasta özellikle kramplarla uykusunun bölünmediğini 
ve böylece rahat bir şeklide uyuyabildiğinden, günlük 
yaşamında da kendini daha zinde ve huzurlu hisset-
tiğini söylemeye başladı. Bu olumlu cevaplar tedavi 
süresince devam etti. On seanslık uygulamayı taki-
ben 15 gün ve 1 ay sonrasında telefonla bilgi alındı. 
Tedavi tamamlandıktan 15 gün sonrasındaki telefon 
görüşmesinde elde edilen iyilik halinin devam ettiği-
nin ifade edilmesine karşın, 1 ay sonraki görüşmede 
semptomların tekrar yaşanmaya başladığı söylendi. 

Tartışma

Diabetik Periferik Nöropati (DPN) diabetin en sık gö-
rülen komplikasyonu olduğu bilinmektedir. Diabet 
hastalarının kan şeker düzeyinin titizlikle takip edil-
mesi, beslenme ve yaşam şeklinin en uygun biçim-
de düzenlenmesi öncelikle gözden kaçırılmamalıdır. 

Ancak tüm korunma ve tedavideki titizliğe rağmen 
DPN ortaya çıkabilmektedir (3). DPN vakalarında 
semptomların ortaya çıkış sürecinde aşağıdaki belir-
tilen patolojik değişiklikler gözlenir. Diyabetik nöro-
patinin en karakteristik özelliklerden biri sinir kaybı 
ile birlikte endonöronal mikroanjiopatinin varlığıdır. 
Bu durumda diabetik hastalarda cilt, göz, böbrek ve 
kaslarda görülene benzer şekilde, bazal membranda 
kalınlaşma ve tabakalanma, endotel hücrelerinde şiş-
kinlik görülür. Endonöronal damarların bazal memb-
ran kalınlaşması ile myelinli sinir lifi yoğunluğunda 
azalma arasındaki önemli korelasyon, diabetik nöro-
pati gelişimi ile mikroanjiopati arasındaki ilişkiye dik-
kati çeker. Hiperglisemi; vasküler yetersizlik ve yüksek 
düzeyde serbest radikallerin üretilmesine neden olur. 
Prediabetik bir durum olan anormal glukoz tolerans 
evresinde bile periferik nöropati ortaya çıkabildiği 
gösterilmiştir (2). 

DPN vakalarında,  her gün, on beş gün süreyle ya-
pılan akupunktur tedavisinin sinir iletim hızında ve 
bazı sübjektif semptomlarda iyileşme sağladığı gös-
terilmiştir. Sinir iletim hızındaki gelişme akupunktu-
run sinir rejenerasyonunu hızlandırdığı şeklinde yo-
rumlanabilir (3). DPN vakalarında yapılan diğer bir 
araştırmada, altı seans akupunktur uygulamasının 
semptomatik rahatlık sağladığı görülmüştür. Aku-
punkturun analjezik etkisinde enkefalin ve endorfin 
gibi nörotransmitterlerin salınmasını uyarmasından 
söz edilebilir (4).  

Bizim olgumuzda da bir aylık bir sürede on seans 
akupunktur uygulamasında semptomlarda belirgin 
iyileşme görülmesinde akupunkturun yukarıda bah-
sedilen mekanizmaları göz önünde tutulabilir. 

DPN diabet hastalarında en çok görülen kompli-
kasyonu oluşturması ve oldukça önemli bir tedavi 
maliyeti oluşturması dikkate alındığında, bu alanda 
randomize kontrollü klinik araştırmaların yapılması 
ve bu hastalardaki akupunkturun tedavi etkinliğinin 
daha belirgin ve güvenilir şekilde ortaya konması ge-
rekmektedir.    
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DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN 
BİR ÇOCUK HASTADA ENÜREZİS NOKTURNA İÇİN 

AKUPUNKTUR UYGULAMASI

APPLICATION OF ACUPUNCTURE FOR ENURESIS NOCTURNA IN A CHILD WITH 
ATTENTION DEFICIT – HYPERACTIVITY DISORDER

Uzm. Dr. Demet TAŞ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, 

Sağlık Bakanlığı Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Daire Başkanlığı, ANKARA  

Dr. Murat TÜRKYILMAZ

Manisa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri, MANİSA

Özet

Enürezis Nokturna (EN) oldukça sık görülen bir sorundur. Çocuğun gece konforunu bozmasının yanı sıra 
gündüz sosyo-psikolojik durumunu da olumsuz etkilemektedir. Ailevi yatkınlığı bilinen hastalığın tedavisinde 
davranışsal ve konvansiyonel tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. EN’li hastalarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite 
Bozukluğu (DEHB)’nun olmayanlara göre daha sık görüldüğü saptanmıştır. Her iki hastalık da çocuğun sosyal 
yaşamını ve işlevselliğini olumsuz etkilemektedir. Olgumuz 9 yaşında EN tanısı ile başvuran erkek hastadır. 
Daha önce de EN’nin yanı sıra DEHB tanısı konmuş olduğu ve bir süre konvansiyonel tedavi aldığı öğrenilmiş-
tir. Akupunktur tedavisi için başvuran hastaya 16 seans akupunktur uygulanmıştır. Akupunktur sonrasında EN 
ve DEHB şikâyetlerinde belirgin azalma olmuştur.

Abstract

Enuresis Nocturna (EN) is a fairly common problem. Besides ruining the night comfort of children, it has a 
negative impact on the socio-psychological situation in daytime. Behavioral and conventional treatment met-
hods are applied in the treatment of patients with known familial predisposition. It was found that Attention 
Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD) was observed more frequently in patients with EN than those 
without EN. Both diseases affect the child’s social life and functionality adversely. Our case was an 9-year-old 
male patient diagnosed with EN.  It was found out that he was previously diagnosed with both ADHD and EN 
and received conventional treatment. After 16 sessions of acupuncture treatment, EN and ADHD symptoms 
reduced markedly.

İletişim Bilgileri: Dr. Demet TAŞ, Sağlık Bakanlığı Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Daire Başkanlığı, Sıhhiye-ANKARA 
 GSM: 0505 765 67 84; demettas19691@hotmail.com

Giriş: Akupunktur erişkinlerde olduğu gibi, çocuklar-
da da yaygın olarak kullanılan bir tedavi yöntemidir. 
Çocuklarda kullanılan tamamlayıcı ve alternatif tıp 
yöntemlerinin incelendiği bir çalışmaya göre, aku-
punktur % 32 ile 2’nci sırada yer almaktadır (1).

DEHB; Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel 
Kılavuzu’nda  (DSM-IV) belirtilen kriterlere göre dik-

kat eksikliğinin ön planda olduğu, hiperaktivitenin ön 

planda olduğu veya ikisinin beraber olduğu duruma 

göre üç sınıfta ele alınır. DEHB çocukluk ve ergenlik 

çağında en sık görülen ruhsal sağlık sorunlarından 

biridir ve okul çağı çocuklarının % 3-5’ini etkilediği 

tahmin edilmektedir. DEHB çocukların sadece işlev-

selliğini etkilememekte, ayrıca daha sonraki yaşam 

Demet TAŞ , Murat TÜRKYILMAZ
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dönemlerinde psiko-sosyal durumunu da etkilemek-
tedir. DEHB tanısı almadan önce bu çocuklar yara-
maz, başarısız ve öğretmen tarafından şikâyet edilen 
çocuklardır. Bu çocuklar çocuk psikiyatrisine yönlen-
dirilirler. Başlanan tedaviden bir kısmı yarar görmez 
ya da ilacın yan etkisi ile tedaviye devam etmek iste-
memektedir (2).

Amerikan Psikiyatri Topluluğu tarafından hazırlanan 
Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel Kılavu-
zu’ndaki (DSM-IV) tanı ölçütlerine göre EN; beş ya-
şından büyük çocuklarda uyku sırasında tekrarlayıcı 
nitelikte istemsiz idrar kaçırılması, bu davranışın üç 
ay süreyle en az haftada iki kez ortaya çıkması, okul 
ya da sosyal yaşantı ile ilgili sıkıntı nedeni olması ve 
bu durumun tıbbi bir hastalığa bağlı olmaması olarak 
tanımlanmaktadır (3-5).

Enürezisin etiyolojisinde pek çok organik olmayan 
nedenler olabilmektedir. Genetik nedenlerle matü-
rasyonda gecikme, stres, uyku düzensizlikleri, nok-
türnal antidiüretik hormon sekresyonunda azalma 
ve diğer psikolojik nedenler gibi çevresel faktörler de 
etkili olmaktadır.

Toplumumuzda EN sık karşılaşılan bir sorundur, ge-
nelde okula başlayana kadar tedaviye başvurulma-
maktadır. 5 yaş üstü çocuklarda % 15-20, 10 yaş 
grubu çocuklarda % 5-6 ve 15 yaş üzeri çocuklar da 
% 1 oranında görülmektedir. Matüritenin artmasıyla 
her yıl bu oran % 15 azalmaktadır (6, 7).

Ailede EN öyküsünün bulunması çocukta EN sıklığını 
etkilemektedir. Yapılan bir çalışmada, çocukta olma 
olasılığı, babada EN olması ile % 7.2 kat, annede EN 
olması ile % 5.2 oranında artmaktadır (8). 

DEHB ile EN arasındaki ilişki dikkat çekmiştir ve in-
celenmiştir. Prospektif bir çalışmada DEHB olan ço-
cuklarda olmayanlara göre 3.17 kez daha fazla sık-
lıkta EN görülmüştür (9). Yapılan bir başka çalışmada 
ise 120 EN hastasının %15’inde DEHB saptanmıştır. 
EN’si olanlarda daha fazla dürtüsel sorunların yanısıra 
başka psiko-sosyal sorunların eşlik ettiği bildirilmiştir 
(10).  Üçüncü basamak hastanelere başvuran EN’li 
hastalarda 1’inci basamak tedavi merkezlerine göre 
3.4 kat fazla DEHB saptanmıştır. Bu çalışmada DEHB 
ve EN olan hastaların EN tedavisinin başarı şansının 

daha düşük olduğu belirtilmektedir. Bir başka çalış-
mada da DEHB olanlarda 2.7 kat daha fazla sıklıkta 
EN birlikteliği olduğu ifade edilmiştir (11, 12). 

Bu makalede, Ankara Ulus Devlet Hastanesi Çocuk 
Polikliniği’ne EN şikayetleriyle akupunktur tedavisi 
için başvuran ve önceden DEHB tanısı almış olan bir 
çocuk olgu sunulacaktır.

Olgu: Dokuz yaşında erkek hasta, haftada ortalama 
5-6 kez olmak üzere geceleri idrar kaçırma şikâyeti ile 
2012 Haziran ayında Ankara Ulus Devlet Hastanesi 
Çocuk Polikliniğine başvurmuştur.

Normal doğum ve gelişim öyküsü bulunan olgunun, 
2 yaş 8 aylıkken gündüz idrar kontrolü ve 3 yaşında 
gayta kontrolü edinmiş olduğu öğrenildi. Hastanın 
okul öncesi çok hareketli olduğu, okula başladıktan 
sonra öğretmeni tarafından sık sık yaramazlığı ve ha-
reketliliği yüzünden şikâyet edildiği belirtilmiştir. Olgu 
bize geldiği yılın yani 3’üncü sınıfın başında çocuk 
psikiyatristine götürülmüş, DEHB tanısı alarak ilaç 
tedavisi başlanmıştır. Annenin ifadesine göre, 4 ay 
süreyle kullanılan ilaç derslerine fayda sağlamamış, 
ilacın ayrıca bazı yan etkilerinin ortaya çıkmasıyla ilaç 
kullanımı bırakılmış, aile tekrar doktoruna gitmek 
istememiştir. Ayrıca, EN için de hastaya aynı doktor 
tarafından ilaç önerilmiş, aile ilaç kullanmayı reddet-
miştir. Tedaviye başvurduğu sırada halen 3’üncü sı-
nıfta olan hasta herhangi bir ilaç kullanmamaktaydı. 

Gayta kontrolünden sonra altı bezlenmeyen ve haf-
tada ortalama 5-6 kez gece yatağı ıslatması devam 
eden hastanın dayısında ve dayısının bir oğlunda 16 
yaşına kadar gece idrar kaçırmaları olduğu öğrenil-
miştir. Düzenli bağırsak alışkanlığı bulunan olgunun 
fizik muayenesinde bir patoloji saptanmamıştır. Tet-
kik edilen karaciğer fonksiyon testleri, börek fonksi-
yon testleri, kan şekeri, gaytası ve elektrolitleri normal 
sınırlar içinde bulunmuştur. İdrar kültürü ve üriner sis-
tem ultrasonunda da patoloji saptanmamıştır. 

Başka bir hastanın tavsiyesi üzerine akupunktur yap-
tırmak için polikliniğe başvuran hasta ebeveynine, 
akupunktur tedavisi, etkisi ve olası yan etkileri anlatı-
larak, tedaviyi kabul ettiğine dair yazılı onamı alındı. 
Toplam 16 seans olmak üzere, ilk 4 hafta haftada 2 
kez, sonraki 2 ay boyunca haftada 1 kez akupunktur 
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uygulandı. EN ve DEHB tanısı bulanan bu hastaya, bir 
gelişinde CV 3, LR 3, Yintang ve KI 3 noktaları, bir 
sonraki gelişinde ise BL 32 ve BL 33 noktaları uygula-
nırken, her gelişinde ise LR 4, HT 7, GV 20 noktaları 
iğnelenmiştir. Akupunktur için 0.20x13 mm’lik tek 
kullanımlık, steril çelik iğneler kullanılmıştır.

Olgumuz uygulanan akupunktur tedavisinden fay-
da görmüştür. Tedavinin 4’üncü seansından sonra 
geceleri daha kolay uyandırılabildiği ve haftalık idrar 
kaçırma sayısının azaldığı belirtilmiştir. 8’inci seansın 
sonunda geceleri bir kez tuvalete kaldırılan hasta ta-
mamen kuru kalmıştır. Tedavi bitiminde kuru kalma-
ya devam eden hasta tedavisiz kaldığının 2’nci ayın 
sonunda görüldüğünde, geceleri bir kez uyandırılı-
yor ve gece idrar kaçırması olmuyordu. Sonrasında 
takibe gelmemiştir. Hastanın takibi sırasında okulda 
öğretmenin şikâyetlerinin azaldığı, ders çalışma iste-
ğinin arttığı ve ders notlarının daha iyi olduğu ebe-
veynleri tarafından ifade edilmiştir.

Tartışma: Hastamızın da tanı almış olduğu DEHB’nin 
etiyolojisinde genetik ve çevresel faktörler rol oy-
namaktadır. Ayrıca bu çocuklarda hem morfolojik 
hem de işlevsel beyin farklılıkları olduğu saptanmıştır 
(13,14). DEHB tedavisinde en sık kullanılanlar Metil-
fenidat (MPH) ve türevleridir. Hastamızda da daha 
önce MPH türevi kullanmıştır. DEHB vakalarında do-
pamin, norepinefrin, serotonin ve glutamat yolların-
da aksaklık bulunmaktadır. MPH dopamin ve norepi-
nefrinin geri emilimini önleyerek serotonin düzeyini 
etkilemekte ve bu nörotransmitterlerin beyin doku-
sunda artışını sağlayarak etkili olmaktadır (15,16).

Akupunkturun beyin dopamin düzeyleri üzerine art-
tırıcı etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle DEHB tedavi-
sinde fayda sağlayabileceği düşünülmüş ve hayvan 
deneylerinde bu gösterilmiştir (17). Ayrıca öğrenme 
ve dikkat sorunu olan çocuklarda kaygı artışı da ol-
maktadır. Akupunktur çeşitli nörotransmitterleri et-
kileyerek hem anksiyeteyi azaltmakta hem de dikkat 
seviyesini artırabilmektedir. Akupunkturun düzeyini 
etkileyebildiği serotonin ve nörotropik maddeler öğ-
renme ve dikkati olumlu yönde etkilemektedir (18, 
19). EN şikayeti ile gelen hastanın dikkat ve öğrenme 
sorunlarının azalmış olmasında, akupunkturun bu 
mekanizmalarının etkisi olduğu düşünülmüştür.

Çocuklarda sıklıkla görülen Monosemptomatik Enü-
rezis Nokturnası (MEN) tedavisinde ilaçlar, davranış-
sal terapiler ve diğer bazı konvansiyonel yöntemler 
kullanılmaktadır. İçlerinden en etkili bulunan tedavi 
alarm yöntemidir, fakat bu tedaviye uyum zordur. Ül-
kemizde alarm yöntemi pek tercih edilmemektedir. 
Ülkemizde ve dünyada pek çok araştırmacı EN’li has-
talara akupunktur uygulamış ve farklı sonuçlar almış-
tır. Hastamıza da daha önce ilaç tedavisinin önerildiği 
ama ailenin kabul etmediği öğrenilmiştir.

Literatürde EN için sıklıkla akupunktur uygulandığı 
görülmektedir. Yapılan bir derleme 18 yaş altı EN 
şikâyeti olan ve akupunktur uygulanan hastaları kap-
samaktadır. İncelenen çalışmalarda, vücut akupunk-
turunun EN’de faydalı olduğu değerlendirilmiştir 
(20).

Bjorkstrom ve ark. yaptığı çalışmada ise MEN olan 
7-16 yaş arası 25 hastaya uygulanan elektroaku-
punkturun kuru gecelerde anlamlı olarak artış sağla-
dığı tespit edilmiştir. Akupunktur tedavisine iyi yanıt 
alınamayan hastaların özellikle küçük yaş grubu ve 
14 yaş üstü adolesanlar olduğu belirtilmiştir. Hasta-
ların  %50 ‘sinin ebeveynleri çocuklarının daha kolay 
uyanabildiğini ifade etmişlerdir. Elektroakupunkturun 
etkisinin muhtemelen vazopressin artışı sağlayarak 
ortaya çıktığı belirtilmektedir. Akupunktur tedavisinin 
özellikle diğer tedavilere dirençli hastalara ve konvan-
siyonel tedavisine eklenmesinin tedavide ki başarıyı 
artıracağı ifade edilmiştir (21). Ayrıca akupunkturun 
vazopressin düzeyini arttırdığı ratlar üzerinde yapılan 
başka bir çalışma ile gösterilmiştir (23).   

Bir diğer çalışmada, yaş ortalaması 15.7 olan MNE’si 
olan hastalar üç gruba ayrılarak, bir gruba sadece 
lazer akupunktur, ikinci gruba sadece desmopressin 
verilmiş, üçüncü gruba ise hem desmopressin veril-
miş hem lazer akupunktur uygulanmıştır. Sonuçlar 
değerlendirildiğinde, en iyi sonuçların 3’üncü grup-
tan alındığı ifade edilse de aradaki farkın istatistik-
sel olarak anlamlı olmadığı değerlendirilmiştir. Fakat 
akupunktur uygulanan birinci ve üçüncü grubun me-
sane kapasitelerinin arttığı tespit edilmiştir (22).

Karaman ve ark. yaptığı çalışmada akupunktur yapı-
lan grupta plesabo grubuna göre haftalık yatak ıslat-
ma günleri anlamlı olarak azalmıştır (24). 

Demet TAŞ , Murat TÜRKYILMAZ



Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 2015

13

Yapılan bir derlemede EN’ya yönelik uygulanan ta-
mamlayıcı ve alternatif tıp yöntemleri irdelenmiş-
tir. Bahse konu derlemede EN olan 2334 çocuktan 
1283’ünün tamamlayıcı tıp yöntemlerinden birini 
kullandığı görülmüştür. Akupunktur ile yapılan çalış-
malar değerlendirildiğinde, akupunkturun MEN te-
davisinde tek başına yetersiz olduğu, diğer konvan-
siyonel tedavilere eklenmesinin daha faydalı olacağı 
ifade edilmiştir (25).

Yapılan hayvan çalışmalarında, akupunkturun stresle 
oluşturulan hafıza kaybının düzelmesinde etkili oldu-
ğu saptanmıştır (26).

Okul öncesi ADHD tanısı alan hastalara akupunktur 
ve davranışsal terapi ve sham akupunkturu ile dav-
ranışsal terapi uygulandığında, gerçek akupunktur 
tedavisinde anlamlı olarak başarı görülmüştür (27). 
Yapılan bir derlemede DEHB için uygulanan aku-
punktur çalışmaların yeterince iyi çalışma kriterlerini 
içermediği, fakat davranışsal terapiye eklendiğinde 
daha faydalı olacağı belirtilmektedir (28).

EN tedavisi için başvuran hastamızın tedaviden fay-
da görmesi ve yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde 
EN’li hastalara akupunktur uygulanması faydalı ola-
caktır. Özellikle ilaçlara dirençli vakalarda ilaç tedavi-
sine akupunktur eklenmesi fayda sağlayacaktır. Has-
tamızda EN’nin yanı sıra ADHD şikâyetlerinin azalmış 
olması, fakat bu konuda yeterince destekleyici veri-
nin olmaması; DEHB hastaları ile iyi dizayn edilmiş ça-
lışmaların yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. 
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Giriş

Serebral lateralizasyon beynin bir hemisferinin diğeri 
üzerinde dominant olması ile karşı taraf hemikorpun 
motor ve fonksiyonel olarak baskınlığını ifade eder. 
Hemisferler anatomik olarak asimetriktir, lateralizas-
yon ise fonksiyoneldir. Göz, kulak, burun, el ve ayak 
kullanımı vücudun bir yarısında belirgin şekilde do-
minanttır. Hangi tarafın dominant kullanılacağını do-
minant hemisfer belirler (Sağ ellilerde sol, sol ellilerde 
sağ hemisfer baskındır).

Tarihçe

Binlerce yıl önce Lascaux mağarasında bulunan duvar 
resimlerinin Homo Sapiens tarafından sağ el kullanı-
larak yapıldığı tespit edilmiştir. Serebral lateralizasyo-
nun insanlık tarihi kadar eski olduğu düşünülmekte-
dir.

Orta çağda sol el şeytani kabul edilmiş ve solak ço-
cukların sol elleri, kullanmamaları için gövdelerine 
bağlanmıştır. Rönesansla birlikte karanlık çağ aşılmış, 
muhtemelen Leonardo da Vinci ve Michelangelo’nun 
da solak olması nedeniyle solaklık toplum tarafından 
daha fazla tolere edilir hale gelmiştir.

Günümüzde solaklık fizyolojik kabul edilmekle be-
raber modern hayatın birçok araç gereci sağ ellilere 
göre tasarlanmış, bu da solakların sağ ellerini zorla-
narak da olsa kullanmalarına vesile olmuştur (Araba 
vitesleri gibi).

Fizyo-Anatomi

Anatomik olarak beynimiz iki hemisfer ve dörder lob-
dan oluşmaktadır. Corpus callosum, comissura pos-
terior, comissura anterior, comissura habenularum 
ve forniks gibi interhemisferik yapılar birbirinden ba-
ğımsız olarak çalışan iki hemisfer arasında bilgi trans-
ferini sağlarlar.

Corpus callosum kesin sınırları belirlenememekle be-
raber 200-300 milyon nörondan oluşan sağ beyni 
sola bağlayan en önemli yapıdır (1). Mediyatör, mo-
dülatör ve filtre rolü oynar. Her iki hemisferin karşı 
tarafı inhibe etme özelliği vardır. Kallozotomi cerra-
hilerinde her bir hemisferin fonksiyonel özelliklerinin 
ayrı ayrı ortaya çıktığı gözlemlenmiştir (2).

Sağ beyin sol vücut, sol beyin sağ vücut yarısının 
motor fonksiyonlarını kontrol eder. Tüm enformas-
yonlar göz, kulak, burun ve derinin dokunma re-
septörleri gibi sensoryal organlardan beyne ulaşır. 

SEREBRAL LATERALİZASYON VE AURİKÜLOTERAPİ

CEREBRAL LATERALISATION AND AURICULOTHERAPY
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Cerebral lateralization can be described as the specialization of brain functions between the right and left 
hemispheres of the brain. Although there exists an anatomical symmetry between the brain hemispheres, 
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Sağ hemisfer vücudun sol yarısından gelenleri, sol 
hemisfer sağdan gelenleri alır. Sensoryal alanlar bey-
nin farklı alanlarında yer alır. Görme alanı oksipitalde 
(Brodman’ın 17 numaralı sahası), işitme alanı tem-
poralde (Brodman’ın 41 numaralı sahası), tat alanı 
parietalde (Brodman’ın 43 numaralı sahası) yer alır. 
Motor kontrol kortekstedir. Motor konuşma merke-
zi Broca alanı frontalde (Brodman’ın 44-45 numaralı 
sahaları) ve duyusal konuşma merkezi Wernick alanı 
temporalde (Brodman’ın 22 numaralı sahası) sağ elli-
lerde sol hemisfer loblarında yer alırlar (3).

Lateralizasyonda Genetik Teori

Popülasyonun %85-90’ında sağ lateralizasyon göz-
lemlenmektedir (4). (%10’u ise sol elli, ambidekster 
yani iki elli veya belirsizdir)(5). Lateralizasyonun bu 
oranda sağa eğimi için çeşitli genetik hipotezler öne 
sürülmüştür.

Annett’in ‘Right Shift Theory’sine (Sağa kayma teori-
si) göre sağ lateralizasyon eğilimine Right Shift (RS+) 
geni neden olmaktadır(4). McManus lateralizasyon-
dan C ve D genlerini sorumlu tutmuştur. D geni sağ 
elliliğe, C geni ise her ikisine de sebep olmaktadır (5).

Geschwind ve Galaburda in utero testosteron seviye-
sinin lateralizasyonu etkilediği yönünde biyolojik bir 
mekanizma öne sürmüşlerdir. Teoriye göre in utero 
yüksek testosteron seviyesi sol hemisfer gelişimini 
baskılayarak sağ hemisfer dominansisine ve solaklı-
ğa yol açmaktadır (6). Aynı süreç, astım gibi alerjik 
hastalıklara duyarlılığı artırmakta ve homoseksüalite-
ye predispozan bir faktör oluşturmaktadır (2). Tan da 
testosteron seviyesini sağ ellilere oranla solak ve iki 
ellilerde daha yüksek olarak tespit etmiştir (7).

Lateralizasyonun Gelişimi

Araştırmalara göre sağ-sol asimetrisi intrauterin 
ilk hücre bölünmeleri sırasında yerleşmektedir (8). 
Michel’e göre yeni doğanların yaklaşık %63’ü başı-
nı sağ tarafa çevirme eğilimi göstermektedir (9). Bu 
durum Moro refleksinde de gözlemlenmiştir (10). Be-
bek ilk üç ayda cisimleri iki eliyle yakalar. Emekleme-
ye başladığında lateralizasyon kendini göstermeye 
başlar. Üç yaşında ise lateralizasyon tamamlanmıştır. 
İyi lateralize olmamışsa sözcükleri telaffuz etmede 

zorluk (kekemelik), okul öncesi veya okul çağında da 
disleksi görülebilir.

Solaklık %10 oranında, azınlık durumunda olması-
na rağmen bilim adamlarının ilgisini çekmiş ve pek 
çok araştırma yapılmıştır. Solaklarda Broca alanı %60 
civarında sol hemisferde bulunmuştur. Bu nedenle 
de solakların büyük bölümü sol hemisferden yarar-
lanmaktadır (Corpus callosum onlar için çok önem-
lidir ve solaklarda sağ ellilerden daha geniş bir alana 
sahip olduğu bilinmektedir). %20’sinde Broca sağ 
hemisferde yerleşmiştir ve sağ hemisferin mutlak do-
minansisinden sözedilir. Geri kalan %20’de ise her 
iki hemisfer de dominanttır. Leonardo da Vinci bu 
sonuncuya örnektir. Onun olağanüstü sanat ve ma-
tematik dehası bu durumla açıklanabilir. Ayrıca ayna 
yazısı yazabilmekte yani her iki elini birlikte aynı mü-
kemmellikte kullanabilmekteydi (2). Ambidekster adı 
verilen bu durum çok nadir görülür (Şekil 1).

Araştırmalarda erkeklerin kadınlara göre daha fazla 
oranda solak olduğu görülmüştür (11). Monozigot 
ikizlerde solaklık oranının dizigot ikizlerden fazla ol-
duğu saptanmıştır (12). Yine bazı çalışmalarda siyah-
larda solaklık oranı beyazlardan fazla bulunmuştur 
(13). Bu sonuçlar genetiğin solaklık üzerindeki etki-
sini desteklemektedir.

Sağ elliler bilimde daha başarılı iken sol ellilerin sa-
nat ve edebiyat alanlarında daha başarılı olduğu bi-
linmektedir. Spor alanında ise, sağ elliler takım spor-
larında başarılı iken sol elliler tenis, boks, judo gibi 
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birebir sporlarda daha iyidirler. Bunun nedeninin şu 
olabileceği düşünülmektedir. Sağ elliler çoğunlukla 
sağ elli sporcularla karşılaşırken solaklar da çoğun-
lukta olmaları nedeniyle sağ elli sporcularla daha sık 
karşılaşmakta ve sağ elleri daha çok pratik yapmak-
tadır. Böylece, sol elleri zaten güçlü olan solaklar iki 
el avantajına birden sahip olmaktadırlar. Dane ve Er-
zurumluoğlu solak sporcularda reaksiyon zamanının 
daha kısa olduğunu belirlemişlerdir (14).

Sol elliler uzaysal planı iyi imajine etme yetenekleri 
olduğundan iyi mimar ve matematikçi olurlar. Sağ 
hemisfere ait artistik fonksiyondan ötürü en yetenek-
li müzisyen ve sanatçılar da yüksek oranda solaktır.

Solaklarda bazı anomali ve hastalıkların da daha fazla 
oranda görüldüğü belirlenmiştir. Nöral tüp defektleri, 
otizm, psikopatiler, yarık damak sendromu, kekeme-
lik ve şizofreni gibi (15-17). Ayrıca Geschwind-Be-
han-Galaburda teorisine göre disleksi, immun sis-
tem hastalıkları ve sol ellilik aynı altta yatan faktörü 
yani prenatal yüksek testosteron seviyesi durumunu 
paylaşmaktadır. Prenatal yüksek testosteron seviye-
si, hemisfer spesiyalizasyonunun yanında timusu da 
etkilemektedir (18). Geschwind ve Galaburda solak-
larda kanser insidansının az, lenfoma insidansının 
fazla olduğunu bildirmişlerdir (6). Ertunç ve ark.ları 
solaklarda zona zosterin daha az ve insanların sol 
taraflarında daha çok ortaya çıktığını göstermişlerdir 
(19). Bundan yola çıkarak insanlarda sellüler immün 
asimetri olabileceği fikri ile genç erişkinlere sağ ve sol 
kola PPD testi uygulamışlar ve sol tarafın immün sis-
temini daha baskın bulmuşlardır (20). 

Yine sağ ellilerin sol burun deliğinden, sol ellilerin ise 
sağ burun deliğinden nefes aldıklarını dikkate alarak 
tek taraflı zorlu burun solunumunun kalp hastalıkları, 
hipertansiyon ve glokom gibi hastalıkların tedavisin-
de kullanılabileceğini ileri sürmüşlerdir (21,22). Sağ 
burundan nefes almak sol hemisfer aktivitesini (sem-
patik)  ve EEG aktivitesini, sol burundan nefes almak 
ise sağ hemisfer aktivitesini (parasempatik) ve EEG 
aktivitesini artırmaktadır. Otizmli çocuklarda sol elli-
lik, sol gözlülük ve sol burun dominansının daha çok 
görüldüğü bildirilmiştir (15). Kaza veya bir hastalık 
sonucu bir hemisferde bir defisit söz konusu oldu-
ğunda diğer hemisfer bu defisiti tolere etmek üzere 
nöral sirkülasyonu ve plastiteyi artırmaktadır (2).

Hemisferlerin Fonksiyonları

Hemisferlerin fonksiyonları tanımlanırken kabaca ver-
bal (sol hemisfer) ve nonverbal (sağ hemisfer) ifade-
leri kullanılır. Bu aslında Broca alanının sol frontalde 
olmasından ve zengin sözcükler ve mükemmel gra-
merle konuşma yetisinin sol beyne ait olmasındandır. 

Sol hemisfer lezyonlarında (özellikle Broca alanını 
kapsıyorsa) motor afazi adı verilen konuşma bozuk-
luğu ortaya çıkar (3). Bunun yanında hasta düşün-
celerini bile yazarak ifade edemeyebilir. Sol hemisfer 
mükemmel konuşur, ancak duyduğu sesin erkeğe 
mi, yoksa kadına mı ait olduğunu ayırt edemez. Aynı 
şekilde geometrik şekilleri yakalayamaz ve desenleri 
kopya edemez. Emosyonel olarak sosyal ve neşelidir 
(23). Sol hemisfer analitik, rasyonel özellikli olduğun-
dan Kartezyen olarak da anılır (2). Düzenlidir, zaman 
kavramı gelişmiştir ancak uzamsal kavramı zayıftır. 
Kategorize eden, tümdengelimci ve bilinçlidir. Ego ve 
süper ego kavramları gelişmiştir (Tablo 1).

Sağ hemisfer 1950’lere kadar bastırılmış, sadece 
hükmedilen kabul edilirken artık öyle olmadığı bilin-
mektedir (23). Her iki hemisfer de dönüşümlü olarak 
birbirini inhibe edebilirler. Şekilleri tanıma ve müzik 
konusunda son derece yeteneklidir. Sol hemisferin 
aksine sağ hemisferin dil kapasitesi sınırlıdır. Konu-
şulanı az anlar ve mimiklerle konuşur. Ancak sesleri, 
melodileri, toniteleri mükemmel anlar. Sağ hemisfer 
emosyonel olarak affektiftir. Hırçın, karamsar ve irri-
tabldır. Zaman kavramı gelişmemiştir, anı yaşar. An-
cak uzay kavramı çok gelişmiştir. İmajinasyonu mü-
kemmel ve tümevarımcıdır. Pragmatik ve sezgiseldir 
(2).

Sol hemisfer melodiyi değil ama ritmi yakalar. Müzi-
ği sağ beyin yaratır, sol beyinse notaya döker. Zaten 
Pavlov da, iki tip insan vardır demektedir: Düşünürler 
ve sanatçılar!

İki hemisfer inter-hemisferik fibrillerle birbirine bağ-
lıdır. Herbiri dış dünyadan gelen informasyonları ayrı 
ayrı ve kendi tarzlarında değerlendirirler. Her biri 
kendi anılarını depolar. İki hemisfer iyi iletişimde ve 
uyumlu çalıştıklarında kişi dengeli, iyi performanslı ve 
dünyaya bakışı eksiksiz olacaktır (23).
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Serebral Lateralizasyonun Muayenesi

İyi bir lateralizasyon söz konusu ise dominant hemis-
ferin karşı tarafındaki göz, kulak, burun, üst ve alt 
ekstremitelerin baskın kullanımı tespit edilecektir. Bu-
nun için çeşitli testler kullanılır. Önce kabaca domi-
nant hemisferi tespit etmek için ‘Göz Deviasyon Testi’ 
kullanılır. Hastaya çeşitli sorular sorulur. O an hangi 
hemisfer çalışıyorsa gözler aksi yöne deviye olur. 
Örneğin; bir matematik problemi sorarsanız sağ elli 
kişinin gözleri sağa deviye olur, çünkü sol hemisfer 
çalışmaktadır. Sevdiği renkler sorulursa gözler sola 
deviye olur, çünkü sağ hemisfer aktive olmuştur (23).

Dominant göz testi: İki şekilde yapılır. İlkinde bir kağıdı 
rulo yapıp gözüne götürmesi ve size bakması istenir 
(Şekil 2a, 2b). Hangi gözün kullanıldığı rapor edilir. 
İkincisinde ise iki elin işaret ve baş parmakları ile bir üç-
gen oluşturması ve göz hizasına tutarak ince uzun bir 
cismi ortasına yerleştirecek şekilde ayarlaması istenir. 
Sonra gözler teker teker kapatılarak cisme baktırılır. 
Hangi göz kapatıldığında cisim yer değiştiriyorsa o 
göz dominanttır. 

Dominant kulak testi: Telefon ahizesini hangi 
kulağa götürdüğü sorulur. Ya da her iki kulağa 
fısıldanır, ayrı ayrı ne söylendiği sorulur. 

Üst ekstremite testleri:

Yazı yazdığı el sorulur.

Alkışlaması istenir ve hangi elin üstte olduğu kontrol 
edilir.

Parmakları bağlaması istenir ve hangi başparmağın 
üste geldiğine bakılır.

Kol çaprazlama istenir ve hangi kolun üstte kaldığına 
bakılır.

Elleri göbek üstünde bağlaması istenir ve hangi elin 
üstte olduğu kontrol edilir.

Savunma refleksiyle hangi kolun kalktığına bakılır.

Eşyalarını hangi cebine koyduğuna bakılır.

Tablo 1 - Sol ve Sağ Hemisfer Özelliklerinin Karşılaştırılması

Sol Hemisfer Sağ Hemisfer

Verbal Visüel

Analitik Sentetik

Rasyonel  İrrasyonel, mistik

Mantıklı Pragmatik, emosyonel, artistik

Tümdengelimci Tümevarımcı

Ağacı görür                                                                 Ormanı görür

Sözcük algılar                                                             Ses algılar

İnisiyatif kullanır                                                        Sezgisel, yaratıcı, metaforik

Kantitatif Kalitatif

Aritmetik Geometri

Sosyal, aktif, neşeli                                                    Şüpheci, irritabl, karamsar
Zaman kavramı gelişmiş                                            Zaman kavramı ilkel, anı yaşar
Uzay kavramı zayıf                                                    Uzam (spatial) kavramı gelişmiş 
Ego, süper ego gelişmiş                                             İmajinatif, hayalci
Bilinçli Bilinçdışı
Soyut Somut
Sempatik aktiviteli                                                     Parasempatik aktiviteli
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Fırlattığınız tenis topunu hangi eliyle yakaladığına 
bakılır.

Alt ekstremite Testleri:

Arkasından aniden hafifçe ittiğinizde hangi adımı ile 
öne hamle yaptığına bakılır.

Merdiven çıkarken önce hangi ayağını kullandığı so-
rulur.

Oturduğunda hangi bacağını üste attığına bakılır.

Topa hangi ayakla tekme attığına bakılır.

AM (Aurikülomedisin) İle Lateralizasyon 

Muayenesi

Aurikülomedisinde derinin ışık algılama kapasitesin-

den yararlanılır. Düşük (4 Hz) ve yüksek (9.2 Hz) 

frekanslı iki modu olan pulsatif kırmızı ışık detektörü 

ile frontal bölgeler ve vücut bölgeleri uyarılır ve VAS 

cevabı kontrol edilir (Şekil 3). 

Şekil 2. Dominant göz muayenesi

Şekil 3. Lateralizasyonun AM ile muayenesi
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İyi lateralize sağ ellilerde sol frontal ve sağ vücut 
yarısı düşük frekanslı uyarıya VAS cevabı pozitiftir. 
Sağ frontal ve sol vücut yarısı yüksek frekansa pozitif 
cevap verir (Şekil 4).

İyi lateralize sol ellilerde ise reaksiyon bunun tersidir 
(Şekil 5).

Lateralizasyon Karışıklıklar

Lateralizasyon problemleri kendini en çok okul 
çağlarında gösterir. Odaklanma zorluğu, geç kalma, 
sınav endişesi, organize olamama, plansızlık, kekeme-
lik, disleksi, okuma zorluğu, not tutma zorluğu, yaşıt 
arkadaş edinememe, katılımcı olmama, unutkanlık, 
sık kazalara uğrama, beceriksizlik ve sakarlık gibi bul-
gular verir. 

1-Engellenmiş Solaklık

Çocukluk çağlarında solaklığın sosyokültürel neden-
lerle engellendiği durumlarda altı yaşından başlayarak 
ileri yaşlara kadar yansımaları devam eden bir grup 
patoloji ortaya çıkabilir. Bunun nedeni sağ elini kul-

lanmaya zorlanan çocuk rasyonel olan sağ hemis-
feri yerine irrasyonel, irritatif ve emosyonel olan sol 
hemisferini çalıştırmaktadır (23). Dolayısıyla karakter 
yapısı bu tarzda şekillenecektir. 

Yaş gruplarına göre şu semptomlar gözlemlenmiştir:

6-12 yaş aralığında;

 - Öfke eğilimi

 - Kıskançlık eğilimi

 - Hiperemotivite

Okul çağında;

 - Disleksi

 - Bozuk yazı

 - Zayıf matematik

 - Konsantrasyon zorluğu

 - Kekemelik

 - Unutkanlık

 - Atopik ekzema

18-20 Yaşlarında;

 - Anksiyete

 - Sınav korkusu

 - Taşikardi

 - Konstipasyon

40-45 Yaşlarında;

 - Mide ülseri

 - Diabet

 - Psoriazis, ekzema

Şekil 5. Sol elli iyi lateralize
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Şekil 6. Engellenmiş solaklık

Bu insanlar karar vermede yetersiz, meslek 
yaşamlarında başarısız ve duygusal anlamda mut-
suzdurlar. Yaşları ilerlediğinde ise daha fazla kom-
panse edemezler ve fiziksel hastalıklar başlar. Tanı 
anamnez, göz deviasyon testi ve AM ile konur. Her 
iki frontalde ve vücut yarılarında hem yüksek hem 
de düşük frekans cevabı alınabilir. Çünkü birçok 
enformasyon yıllar boyunca dominant hemisferden 
diğerine taşınmış olabilir (Şekil 6)

2-Santral Lateralizasyon Blokajı

Lateralizasyonun santral blokajı sol hemisfer aktivite-
sini azaltırken sağ hemisferinkinin artmasına neden 
olur.

A-Nedenleri

- Kafa travmaları: Depresyon, melankoli ve intihar 
eğilimine yol açabilir.

-  Vertebral travmalar: Servikal, koksigeal

-  Psişik travmalar: Bir yakının kaybı, iş kaybı, 
boşanma

-  Genel nedenler: Sklerozan plaklar, viral hepatit, 
tüberküloz

-  İlaçlar ve toksikasyonlar:  Nöroleptikler, antidepre-
sanlar, haşhaş, eroin gibi maddeler sol hemisfer 
aktivitesini hızla düşürür. Nikotin ve benzodiaz-
epin bırakıldığında sağ hemisfer aktivitesi artar, 
yorgunluk ve depresyon meydana gelir.

-  Mesleki sebepler: Bazı meslekler sağ hemisfer 
hiperaktivitesi gerektirir, böylece bireyin affektif 
kapasitesi ve sağ hemisfer fonksiyonları giderek 
artar. Müzisyenlik, ressamlık ve aktörlük gibi...

B-Blokajın Sonuçları

Minör Blokaj

 - Konsantrasyon yetmezliği

 - Bellek zayıflığı

 - Uyku instabilitesi

 - Yorgunluk

Orta Derece Blokaj

 - İrritabilite

 - Hafif depresyon

 - Menstruasyon düzensizlikleri

 - Fonksiyonel sterilite

 - Ereksiyon problemleri

 - Ekzema 
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 - Astım 

 - Konstipasyon

 - Derin Blokaj

 - Derin depresyon

 - Ciddi uyku bozuklukları

 - Unutkanlık

 - Entelektüel isteksizlik

 - Fonksiyonel bozukluklar

C-Lateralizasyon Blokajlarının Tanısı

 - Anamnez 

 - Lateralizasyon Testleri

 - AM: Minör blokajda düşük frekans olması ger-
eken zonlarda pozitiftir. Düşük frekans zonlarında 
parazit yüksek frekans bulunabilir (Şekil 7).

3-Lateralizasyonun Periferik Blokajı

Özellikle servikal vertebral patolojiler başta olmak 
üzere tüm vertebral patolojiler lateralizasyonun per-
iferik blokajına neden olurlar. %95’i travmatik, %5’i 
fonksiyoneldir. Fonksiyonel olanın çoğunluğu pedal 
problemlerden kaynaklanır, küçük bir kısmı oklüzif 
kökenlidir. AM testleri frontalde normaldir, vücut 
yarılarında ise çok bozulmuş bulunur  (Şekil 10).

Lateralizasyon blokajlarının giderilmesi için AM (Au-
rikülomedisin), AT (Auriküloterapi), Çin akupunkturu 
veya manipülasyon kullanılır.

Orta derecede blokajda yüksek frekans olması ger-
eken zonlarda pozitiftir, sol frontalde düşük frekans 
negatiftir (Şekil 8).

Derin blokajda bütün zonlarda yüksek frekans pozitif 
bulunur (Şekil 9).

Şekil 7. Santral minör blokaj

Şekil 8. Santral orta derece blokaj
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4-Lateralizasyon Blokajlarının Tedavisi

Engellenmiş solaklığın tedavisi ne yazık ki hiçbir za-
man tam başarılı olamaz. Yıllar boyunca hasta ile 
doktorun sabırla çalışması gerekir. Tedavisi palyatiftir. 
Sadece interhemisferik fibrillerin stimüle edilmesi 
amacıyla tragus noktaları ve fotopersepsiyonu dü-
zeltmek amacı ile de epifiz noktaları tedavi edilir. Te-
davi iki ayda bir tekrarlanır ve kırmızı ışık detektörü 
ile fotopersepsiyonun kalitesi kontrol edilir.

Tedavi

Bu patolojiler kendini psişik veya kişilik problemleri 
ya da nörovejetatif fonksiyon bozuklukları tarzında 
gösterir. AM ve AT yardımıyla tedavi edilebilir.

1- Etyolojik tedavi

 - Viral hepatit

 - TB sekelleri

 - Sklerozan plaklar

 - Psişik skatrisler tedavi edilir. 

Bazen etyolojik tedavi yeterli olabilir ve fotopersepsi-
yon (derinin ışık algısı) normale dönebilir.

2- Genel Tedavi

Epifiz noktaları üst hemikonka, heliksin çıkan dalı ve 
lobülün üst köşesinde bulunur. Elektrik stimülatörü 
yardımıyla detekte edilirse kısa süreli (1 sn.lik) tedavi 
edilir (Şekil 11).

Şekil 9. Santral derin blokaj

Şekil 10. Periferik blokaj (Servikal) Şekil 11. Epifiz noktaları                      
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Tragus noktaları interhemisferik fibrillerin somato-
topik planına uygun olarak yerleşmişlerdir. Commis-
sura posterior, corpus callosum ve commissura ante-
rior noktaları interhemisferik alanları projekte eden 
noktalardır. Minör, orta ve derin blokajlarda geçici 
olarak iğnelenirler (Şekil 12).

Eğer detekte edilirse hepatit skar noktası yarı kalıcı 
iğne ile iğnelenir (Şekil 13).

Psişik skatrisler lobülün prefrontal korteksi somatize 
eden kenar bölgesinde bulunur. Sağ ellilerde eski 
ve artık bilinçdışı olmuş travmalar sol lobülde (sağ 
hemisfer), daha erken ve bilinç dahilindeki travmalar 
sağ lobülde (sol hemisfer) detekte edilir ve yarı kalıcı 
iğne ile iğnelenir (Şekil 14).

Servikal vertebralar anthelix tepesinde projektedirler. 
Basit iğne ile 20 dakika tedavi edilirler (Şekil 15).

Tedaviden sonra kırmızı ışık detektörü ile lateraliza-
syonun düzelip düzelmediği kontrol edilir.

Sonuç

Psişik problemlerin ve nörovejetatif bozuklukların pek 
çoğu lateralizasyon blokajından kaynaklanmaktadır. 
Aurikuloterapi ve aurikulomedisin lateralizasyonu 
düzelterek birçok tıbbi soruna çözüm olabilmektedir. 

Şekil 12. Tragus noktaları

Şekil 14. Psişik skar noktaları

Şekil 15. Servikal noktaları

Şekil 13. Hepatit skarı    
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BİTKİSEL İLAÇLARIN GEÇMİŞİ 
60 BİN YIL ÖNCEYE KADAR UZANIR

THE HISTORY OF HERBAL PREPARATIONS DATES BACK TO 60 THOUSAND YEARS

Dr. Kamil KASABALI, M.S. Fitoterapi  
Serbest Hekim, ANKARA

Özet

Bitkisel ilaçlar tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Tarihin çok eski dönemlerinden itibaren her 
toplumda kendine kullanım alanı bulan bitkisel tedavi, toplum sağlığı açısından önemli bir tedavi seçeneği 
olabilir. Zengin bir bitki florasına sahip olan Türkiye de bu açıdan büyük bir potansiyel içermektedir. Uygun 
düzenlemeler ve eğitim ile bitkisel tedavinin ülkemizde de hak ettiği yeri alacağına kesin gözüyle bakabiliriz.

Abstract 

Herbal treatment is widely used in all over the world. Herbal preparations which has a wide range of use in 
every community from the very early periods of time, can be an important therapeutic alternative for public 
health. Turkey with its wealth flora has a huge potential for herbal treatment. It can be expected that herbal 
treatment will find its way in Turkey if official regulations and training programs are prepared in a proper 
manner. 

Giriş

Ülkemiz zengin florasıyla (belirli bir bölge veya ülke-
de yetişen bitki çeşidi) çok sayıda tıbbi ve aromatik 
bitkiyi bünyesinde barındırmaktadır. Bitkiler, insan 
yaşamının sürdürebilmesi için gerekli olan oksijen ile 
besinleri sağlar ve sağlığı korurlar. Bitkilerin tedavi-
de kullanımları insanlık tarihiyle birlikte başlamıştır. 
Binlerce yıl önce insan, bitkilerin tedavi edici gücünü 
tanımış ve sağlıklı yaşayabilmek için ondan yararlan-
mıştır. Halk hekimliği uygulamalarında yaygın olarak 
kullanılan Anadolu halk ilaçları, uzun tecrübeler so-

nunda günümüze kadar gelmiş uygulamalardır. Mo-
dern tıpta kullanılan pek çok ilaç da bitkilerden elde 
edilmektedir. Ülkemizde bitkisel zenginlik açısından 
bakıldığında üç fito yani bitkisel coğrafik bölgenin 
kesiştiği bölgede bulunması, Güney Avrupa ile Gü-
neybatı Asya floraları arasında köprü olması, pek çok 
cins ve seksiyonun orijin ve farklılaşım merkezi ol-
masından kaynaklanmaktadır. Buna rağmen bu bitki 
zenginliğinden yeterince faydalanılamamaktadır. Bit-
kilerin mikroorganizmaları öldürücü ve insan sağlığı 
için önemli olan özellikleri 1926 yılından bu yana 
laboratuvarlarda araştırılmaktadır. Dünya Sağlık Ör-
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gütü (WHO) araştırmalarına göre tedavi amaçlı kul-
lanılan tıbbi bitkilerin sayısı 20.000 civarındadır (1).

Türkiye Florası’na (Flora of Turkey and The East Ae-
gean Islands) göre, Türkiye 174 familyaya ait 1251 
cins ve 12.000’den fazla tür ve türaltı taksonu (alt tür 
ve varyete) ile oldukça zengin bir floraya sahiptir. Bu 
taksonların 234’ü yabancı kaynaklı ve kültür bitkisi-
dir. Geriye kalan diğer türler ise yurdumuzda doğal 
yayılış gösteren bitkilerdir (5-6).

Tüm Avrupa kıtasının yaklaşık 12.000 kadar bitki 
taksonuna sahip olduğu düşünüldüğünde yurdumu-
zun bitki örtüsü bakımından nedenli zengin olduğu 
görülmektedir. Endemizm bakımından da yurdumuz 
oldukça zengindir. Tüm Avrupa ülkelerindeki toplam 
endemik takson sayısı yaklaşık 2750 iken ülkemiz-
deki endemik tür sayısı 2891’dir. Bu sayıya endemik 
olan 497 alt türü ve 390 varyeteyi dâhil ettiğimizde 
toplam endemik takson sayısı 3750’den fazladır. Ay-
rıca yurdumuz endemik tür oranı ve çeşitliliği açısın-
dan Orta Doğu’nun da en zengin florasına sahiptir.

Endemik bitki bakımından en zengin ülke olan 
Yunanistan’da bile bu değer 800–1000 arasındadır. 
Bu farklılıklar göz önüne alındığında ülkemizin bitki 
türleri açısından ne kadar zengin ve ilginç bir ülke 
olduğu anlaşılmaktadır (3–4). Bu yüzden Anadolu 
florasına özellikle Almanlar, İngilizler ve Fransızlar 
çok ilgi duyarlar, bizim yardımsever halkımız da bu 
kişilere çok yardımcı olur. Bizim floramızı bizden iyi 
tanırlar. Amaçları, aşağıda belirttiğim konularda kat-
ma değer yüksek ekonomik bir değer yaratacak ürün 
aramaktır. Örneğin Almanya bizim bitkimizi toplatır, 
memleketine götürür yıkar, kurutur, poşetler, tekrar 
bize geri satar ve ülkesine girdi sağlar. Biz neden yap-
mıyoruz diye aklınıza bir soru gelebilir. Bu konunun 
çok değerli hocalarından Prof. Dr. Mekin Tanker ho-
cam 1976 yıllarında bu konuda geleceği görmüş ve 
bitki droglarını dünyaya satmak amacıyla DROGSAN’ı 
kurmuştur. Kurucular, her 10 senede bir düzenli ola-
rak yapılan ihtilallerden 1980 yılındakine takılmışlar, 
yeni çıkan YÖK Kanunu’na göre “Öğretim üyesi onu 
yapamaz, bunu yapamaz” tebliğleri ile firmayı dostu 
ve arkadaşı olan NEVZAT ecza deposuna devir etmiş-
lerdir. Firma, Almanya’dan ithal yıkanmış bitkiler ile 
bitkisel çaylar üretmektedir ve aynı zamanda beşeri 
ilaç bölümleri de vardır.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de doğal flo-
rada bulunan bitkilerin halk arasında tedavi amaçlı, 
gıda, çay, baharat, boya, insektisit, hayvan hastalıkla-
rının tedavisi, reçine, zamk, uçucu sabit yağlarından 
faydalanma, meşrubat ve kozmetik sanayinde kulla-
nımı uzun yıllardan beri süregelen geleneksel kültürel 
zenginliğimizin bir parçası olmuştur. Ancak bu olgu 
şehirleşmeyle paralel olarak kaybolmaya yüz tutmuş-
tur. Geçmişten günümüze tıbbi ve aromatik bitkilerin 
kullanılması ve ekonomik önemini belirlemek araş-
tırmacıların ilgi odağı olmuştur (1). Bitkisel ilaçların 
en az 60 bin yıldan buyana kullanıldığı belirlenmiştir. 
Günümüzde insanların % 80 oranında yaşamlarında 
en az bir kez bitkisel ilaç kullandığı bilinmektedir. İlk 
insanlar ortaya çıktığında, tümü olmasa da hastalık-
ların çoğu vardı. Buzul Çağları sırasında mağaralarda 
yaşayan insanlar, yabani meyve ve sebzeleri toplayıp, 
hayvanları avlayarak beslenirdi. Mağaralarda kalan 
kadın, çocuk ve yaşlılar için erkekler avlanıp yiyecek 
toplardı. Bu nedenle, o dönemlerde yaşayanlara avcı 
toplayıcı topluluklar denilirdi. Avcı toplayıcı topluluk-
larda yaşlılar, hangi bitkilerin sağlıklı, hangilerinin de 
zehirli veya zararlı olduğunu gençlere öğretirdi. 

Toplanan bitkilerin içerisinde hangilerinin, mide ağ-
rısı, kusma, ateşlenme ve yaralanma gibi hallerde 
yararlı olduğu da yaşlılardan öğrenilirdi. Shanidar 
Mağarası’nda, 60 bin yıl önceye ait bazı bitki polenle-
ri bulundu. Polenleri inceleyen uzmanlar bu bitkilerin 
günümüzde kullanılan bitkisel ilaçlarla aynı olduğunu 
belirlediler. Bu keşif, bitkisel ilaçların en az 60 bin yıl 
önceden bu yana kullanıldığını gösterdi. Bitkisel ilaç-
ların adları ve hangi hastalıklara iyi geldiğini gösteren 
ilk belge, 4400 yıl önce Sümerler tarafından yazılan 
kil tablettir. Sümerlerin bitkisel ilaçları, birden fazla 
malzemenin karışımından oluşurdu. Sümer dilinde 
“ASU” olarak bilinen eczacı-doktorlar, atalarından 
öğrendikleri bitkisel karışımlarla hastaları iyileştirme-
ye çalışırdı. Sümerli eczacıların kullandığı malzeme-
ler arasında; ağaç kabukları, çiçekler, kuru meyveler, 
ağaç ve bitki yaprakları, baharatlar, ağaç kökleri, 
odun külü, susam yağı, bira ve şarap yer alırdı. Mısır 
ve Hindistan’ın bitkisel ilaçları Sümerlerin kullandıkla-
rına benzerdi. Mısır’da 3550 yıl önce yazılan Eber Pa-
pirüsünde, çok sayıda bitkisel ilaca yer verilmiştir (2).
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Sümerlerin 4400 yıl önce yazdığı bitkisel ilaç listesi 
(Philedelphia Üniversitesi)  

Bergama’da doğan Yunanlı eczacı Galen

Şempanzelerin Yaprak Çiğneyerek Hastalık-
tan Korunduğu Belirlendi

Profesör M. Huffman, 1980’lerde Afrika’da, hasta 
şempanzelerin tadı acı olan bazı yaprakları çiğnedi-
ğini gözlemledi. Yerel halkla yaptığı görüşmelerde, o 
yapraklarının halk tarafından da ilaç olarak kullanıldı-
ğını öğrendi. Hasta şempanzelerin yaprakları çiğne-
dikten birkaç gün sonra iyileştiğini gören Huffman, 
sağlıklı şempanzelerin o yaprakları çiğnemediğini de 
belirledi. Daha sonra yaptığı kimyasal analizler, yap-
raklardaki bazı kimyasal maddelerin şempanzeleri 
barsak parazitlerinden kurtardığını kanıtladı. Bu ça-
lışma, hayvanat bahçesindeki şempanzelerin barsak 
kurtlarından kurtulamayıp ölmelerinin nedenini de 
açıkladı. Aynı dönemde başka bilim adamları şem-
panzelerin, üzerinde sert tüyler olan ağaç yaprakla-
rını çiğnemeden yuttuğunu açıkladı. Huffman, bu 
yaprakları yutan şempanzelerin dışkısını incelediğin-
de yapraklardaki tüylerin barsak parazitleriyle dolu 
olduğunu gördü. Bu çalışmaların ardından; bazı ko-
yun türlerinin, tanin açısından zengin bitkileri yiyerek 
barsak iplik kurtlarından kurtulduğu açıklandı. Kele-
bekleri inceleyen uzmanlar, bazı kelebeklerin yumur-
talarını bırakmak için ipek otunu tercih ederek larva-
larının sağlıklı büyümesini sağladığını belirtmişlerdir. 

Antik Yunan Dönemi Bitkisel İlaçları

Yunanlıların, M.Ö. 3. yüzyıldan itibaren Mısır’da kulla-
nılan bitkisel ilaçların benzerlerini kullandığını Diokles 
yazmıştı. Hipokrat’ın, kitaplarında tavsiye ettiği bitki-
sel ilaçları, Yunanlılar yüzlerce yıl boyunca kullandı. 
Bergama’da doğmuş olan Galen’in kitabındaki bitki-
ler, Avrupa’da Orta Çağ boyunca kullanılan ilaçların 
temelini oluşturdu. Yunanistan’da M.S. birinci yüz-
yılda, Dioscorides’in yazdığı De Materia Medica’da 
önerilen bitkisel ilaçlar, Avrupa’da basılan kitaplara 
kaynak oluşturdu. Abbasiler döneminde yetişen İbn-i 
Sina, El Razi, el-Zahravi ve el Biruni gibi tıp uzmanla-
rının kitaplarında çok sayıda bitkisel ilaç önerilmiştir. 
Orta Çağ’da Avrupa manastırlarındaki rahipler, bu 
üç Yunanlının ve Abbasilerin kitaplarını kopyalayarak 
bitkisel ilaçları yaygınlaştırdı. Manastırlarda yetiştiri-
len bitkileri ilaç olarak kullandıkları izlemiştir. 
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İbn-i Sina (AVİCENNA) 980-1037

AVİCENNA adıyla bize takdim edilen özbe öz bizden 
olan Sinan‘ın oğlu Ebu Ali, Türkistan’da Buhara’ya 40 
km uzaklıktaki Afşene kasabasında dünyaya gelmiş-
tir. Abbasi döneminde Horasan, Buhara, Hamedan ve 
İsfahan şehirleri arasında dolaşmış ve hekimlik yap-
mıştır. Ayrıca matematik, geometri, metafizik ve tıbbi 
bilimler üzerine çalıştığı beş ciltten oluşan bir “text-
book”, bir de “handbook” yazmıştır. 1700’lü yıllara 
kadar Batı dünyası bu kitabı 750 yıl okutmuştur.

Günümüzde Bitkisel İlaç Kullanımı

Cerrahi ve bitkisel ilaçlar, binlerce yıl boyunca has-
talıkların tedavisi için kullanılan kaynaklardandı. Gü-
nümüzde, Çin ve Hindistan gibi nüfusu bir milyarı 
aşan kalabalık ülkelerde ve Afrika’da insanların çoğu 
modern ilaçlara ulaşamıyor. O ülkelerde çoğunluk, 
sadece bitkisel ilaçları kullanmak zorunda kalıyor. 
Afrika’da insanların %90’ı, Hindistan’da ise %70 
yalnızca bitkisel ilaç kullanıyor. Çin’de, hastanelerin 
%90’ında geleneksel tıp birimi var ve o birimlerde-
ki doktorlar genellikle bitkisel ilaçları tavsiye ediyor. 
Diğer yandan, gelişmiş ülkelerde de bitkisel ilaç kul-

lanmayı tercih eden çok sayıda insan olduğu biliniyor. 
Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı bir inceleme, dünya 
nüfusunun %80’inin bazı hastalıkların tedavisinde 
bitkisel ilaç kullanmış oluğunu gösterdi. Almanya’da, 
650’den fazla bitkisel ilacın satıldığı ve bazı doktorla-
rın bu bitkisel ilaçların bir bölümünü hastalarına tav-
siye ettiği belirlendi. ABD’de son yıllarda, hastane ve 
ilaç maliyetleri arttığı için halkın bir bölümünün bit-
kisel ilaçlara yöneldiği açıklandı. Bu insanların önemli 
bir kısmının organik gıdaları tercih edenler olduğu 
görüldü. ABD’de 2007 yılında, yetişkinlerin %38’inin 
ve çocukların da %12’sinin en az bir kez bitkisel ilaç 
kullandığı Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklandı. 
Bitkisel ilaçların bir bölümündeki etken maddelerin, 
çok sayıda hastalığı tedavi ettiği belirlendiği için bazı 
modern ilaçların etken maddeleri bu bitkilerden elde 
ediliyor. Ancak bitkisel ilaçlar kullanıldığında bitkideki 
etken madde dışındaki maddelerin yan etkileri hasta-
ya zarar verebilmektedir. Bundan dolayıdır ki bitkisel 
tedavi, hekimler tarafından iyi bilinmeli, ilaç-bitki ge-
çimsizlikleri ve çapraz yan etkiler bilinmelidir. Çoğu 
bitkisel ilaç, kanama zamanını uzatmaktadır. Hasta-
lar hekimlerine çoğunlukla bu ilaçları kullandıklarını 
söylemezler. Nedeni ise doktorların onları azarlayaca-
ğı korkusudur. Bu da yan etki oranını artırmaktadır. 
Hastaların ameliyattan en az 10 gün önceden bunları 
kesmeleri, kendilerini anestezi ve ameliyat sırasında 
gelişecek komplikasyonlardan korur.

Modern ilaçlarda etken madde miktarı belirlidir ve 
ilacın yan etkisi prospektüste yazılıdır. Bitkisel ilaçla-
rın sorunu ise yan etkilerinin, içerdikleri aktif madde 
miktarına bağlı değişebiliyor olmasıdır (2).

Doğadaki tüm hayvanlar, bitkiler ve insanlar bir den-
genin ürünüdürler. Mitolojide bitkiler tanrıların insa-
na verdiği en değerli armağan olarak ele alınmıştır. 
Tüm bitkiler insanın hizmetindedir ve insanın varolu-
şundan itibaren bitkilerle olan ilişkisi başlamıştır. İlk 
çağlardan kalan arkeolojik bulgulara göre insanlar, 
besin elde etmek ve sağlık sorunlarını gidermek için 
öncelikle bitkilerden faydalanmışlardır. Deneme ya-
nılma yoluyla elde edilen bu bilgiler, çağlar boyunca 
kullanım şekillerindeki bazı değişiklik ve gelişmeler-
le günümüze kadar ulaşmıştır. Kuzey Irak’ta Şanidar 
Mağarası’nda 1957 yılında yapılan kazılarda bulunan 
Neandertal adamı kalıntıları yanında mezarda bulu-
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nanlar, bitki-insan ilişkisinin başlangıcına ait ilk veri 
olarak kabul edilir.

60 bin yıl öncesinden günümüze gelen ve bir şamana 
ait olduğu düşünülen bu mezarda, civanperçemi, ka-
narya otu, mor sümbül, gül hatmi, peygamber çiçe-
ği, ebegümeci ve efedra gibi bitki türlerinin bulundu-
ğu tespit edilmiştir. Ölülerini gömmeye başlayan bir 
toplumda, ölen kişinin tekrar yaşama döndüğünde 
kullanacağı düşüncesiyle mezara konulduğu tahmin 
edilen bu bitkilerin, yenenler ve şifalı olanlar diye ay-
rılmaya başlandığının da bir göstergesi olabileceği 
düşünülmektedir. Çünkü bu bitki türleri günümüzde 
de özellikle tıbbi bitki olarak hala önemlidir (7,8).

Sizlere bitkisel ilaç tarihi ile ilgili kısa bir bir bilgi aktar-
dım.Peki biz hekimler bitkisel ilaçların neresindeyiz?  
Yanında mıyız, yoksa karşısında mı? Gene birçok ko-
nuda olduğu gibi bilgisi olmayan meslektaşlarımızın, 
fikirleri varmış gibi işi dedikodu boyutunda bilim ötesi 
karalama kampanyası yürüterek, bir şey bilmiyorsan 
bari karşı tarafı karala ki ilgi o tarafa dönsün gelen 
soruların önünü kesilsin. Biz gerçeği arayan ön yargı-
sız hekimler Eczacılık fakültelerinde mevcut olan bi-
rikimi, hekim tarafına yöneltmek için Farmakognozi 
anabilim dalında 4 yıl süren Uzmanlık eğitimi gördük. 
Bitkisel dünya, derinliği olan, lebiderya bir bilimdir. 
Bir kişinin ömrünün bu bitkilerin tamamını tanıma ve 
pratikte kullanma şansı olmayacaktır. Bundan dolayı-
dır ki kişinin yaşadığı alanda bulunan endemik türler 
kişinin bedeninin ve barsak florası tarafından tanınan 
bilinen bitkilerle tedavisi daha uygun olacağı kana-
atindeyim. Farmakoloji ve farmakognozi kimyasal 
ürün ve farmakolojik ürünler bazında birbirinden ay-
rılır. Biri tek bir maddenin etkisini ölçerken diğeri do-
ğal madde içinde ne kadar aktif madde varsa toplam, 
beraber oluşan bütüncül etkiye bakar. İlaç ile doğal 
madde etkileşimleri de yeni yeni araştırılmaktadır. 

Halk sağlığının korunması açısından, yeterli ve doğru 
bilgilendirmenin önemi büyüktür. Konuyla ilgili yete-
ri kadar bilgiye sahip olmayan halkın, çeşitli medya 
organlarındaki yanlış bilgilendirmelerin etkisinde kal-
malarının, büyük bir sağlık sorunu olarak çok açıktır. 
“Bitkisel ilaçlarda yan etki yoktur” şeklindeki yan-
lış inanışın düzeltilmesinde, biz hekimlerin üzerine 
büyük görev düşmektedir. 27 Ekim 2014 tarihinde 
Sağlık Bakanlığı’nca yayınlanan yönetmelikte ilk defa 

olarak, hekimlere Bitkisel Tedavi eğitimi de verilmeye 
başlanmış olacaktır.
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Özet

Akupunktur uygulamasında tanı ve tedavi için kullanılabilecek çeşitli metodlar vardır. Her hekim, kendi yakla-
şımına uygun olarak farklı bir yöntemi kullanabilmektedir. Birkaç bölümden oluşacak bu makale dizisinde, Çin 
tıbbı prensiplerine uygun olarak geliştirilmiş yeni bir tanı ve tedavi yaklaşımı anlatılacaktır.

Abstract

There are various methods that can be used for diagnosis and treatment in acupuncture. Each practitioner 
can choose a different way based on his/her own approach. A new way of diagnosis and treatment which is 
based on Traditional Chinese Medicine principles will be described in this manuscript series.

Giriş: Akupunkturla tedavide birçok metod kullanıl-
maktadır. Bu metodlar hiç bir cihaz kullanılmadan 
yapılan manüel tedavi, elektrik akım verilerek yapılan 
tedavi, lazer kullanılarak yapılan tedavi, moksibüsyon 
(ısı, sıcak) uygulanarak yapılan tedavi, masaj uygu-
lanarak yapılan tedavi (Shiatsu), bardak ve sülük uy-
gulanması ile yapılan tedavi ve benzeri tedavilerden 
oluşurlar. Bu tedavileri, mekanik uygulamalar, elekt-
rik akımı uygulamaları, magnetik alan uygulamala-
rı, biyolojik ajanların uygulanması, ışın uygulanması 
(lazer), görünen bölge uygulamaları, infrared bölge 
uygulamaları gibi de sınıflandırabiliriz. Bu tedaviler-
de ortak nokta, tedavi için akupunktur noktalarının 
kullanılmasıdır. Akupunktur noktalarının seçilerek, o 
noktanın herhangi bir ajan veya işlemle uyarılması iş-
levlerini yapan bütün tedaviler akupunktur tedavisi 
olarak kabul edilirler. 

Bu tedaviler oldukça etkin ve kolay olan tedavilerdir. 

Ancak zor olan akupunktur noktalarının seçilmesidir. 

Hangi nokta, hangi amaca yönelik olarak seçilecek-

tir? Bu noktanın diğer noktalara göre tercih edilme 

sebebi nedir? Hekim bu soruları cevaplayarak teda-

viye başlayacaktır. Akupunktur tedavisinde uygun 

noktaların seçilmesi tedavinin uygulanmasındaki ana 

problemdir. Uygun nokta seçimi ile etkin bir tedavi 

yapılabileceği gibi uygun olmayan nokta seçiminde 

de yeterli sonuç alınamaz. Bu yüzden etkin tedavide 

esas problem bu noktaların nasıl seçileceğidir. Nok-

talar seçildikten sonra yukarıdaki uygulamalardan 

herhangi birisi seçilerek tedavi yapılabilir. Bizim terci-

himiz noktaların iğnelenmesidir. 



32

Nokta Seçimi: Tedavi için hangi noktaların seçile-
ceği Batı tipi eğitimden sonra akupunktura yönelen 
hekimler için oldukça büyük sorun oluşturmaktadır. 
Aktif olarak hasta tedavi eden klinisyenler, kısa sü-
rede nokta seçimini öğrenerek hasta tedavisine kal-
dıkları yerden devam etmek istemektedirler. Ancak 
Batı tıbbı uygularken kullandıkları çoğu metodu, 
akupunkturda kullanmak imkanı bulamadıklarından 
çok zorlanmaktadırlar. Hasta nabızlarının ölçülerek 
meridyenlerle ve organlarla ilgili tahminlerde bulun-
manın ve bu tahminlere göre nokta seçmenin çok 
subjektif ve kişilere göre değişebilen sonuçlar ver-
mesi, onları anamnez alarak teşhis ve tedaviye yön-
lendirmektedir. Beş element akupunkturu denilen 
akupunktur metotlarına göre kişilere has özel tedavi 
modelleri oluşabilmektedir. Beş element akupunk-
tur ile hekimler hem nabız ve dil ölçümleri hem de 
anamnez alarak tedavi ortaya reçeteler çıkarabilmek-
tedirler. Beş element sorgulamaları ile hakim element 
ve o elemente iştirak eden diğer elementleri belirle-
mek de göründüğü kadar kolay değildir.

Uygulamanın Kolaylaştırılması: Akupunktur te-
davisini kolaylaştırmak bazen çağdaşlaştırmak ama-
cıyla birtakım elektrikle çalışan cihazlar oluşturulmuş-
tur. Bu cihazlarla çoğu kez parmak uçlarından (kuyu 
noktalarından) elektriksel uyarı gönderilerek noktala-
ra verilen cevaplar ölçülmektedir. Bu ölçümler direkt 
olarak noktanın mevcut durumunu tespit etmek ye-
rine verdiği reaksiyonları ölçmek esasına dayandığın-
dan nokta ile tam bir bilgi sahibi olunamamaktadır.

Tanı ve Tedavide Yeni Bir Yaklaşım: Biz bütün bu 
zorlukları gidermek amacıyla yeni bir yaklaşım uygu-
layarak akupunktur teşhis ve tedavisini kolaylaştırma-
ya çalıştık. Bu metodda hastanın hastalık hikayesine 
dayanarak tedavi uygulanır. Bu arada modern tıbba 
göre konulan tanılar da göz önüne alınır. Hastanın 
hikayesi içerisinde hastanın en fazla önem verdiği şi-
kayeti belirlenir. Bu şikayetle ilgili organ tespit edilir, 
dörtlü gruplardan hangisine ait olduğu belirlenir ve 
nokta seçimi bu dört organa göre yapılır. Vücutta üç 
adet dörtlü sistem vardır. Her sistemdeki dört organ 
birbirleriyle iç-dış, alt-üst ilişkileri içindedirler. Bu üçlü 
sistem Taiyin, Jueyin ve Shaoyin sistemleridir. Üç gru-
bun ilgili oldukları ilk organ ve diğer üç organ seçilir.

Bu metodları başlıca beş başlık altında toplaya-
biliriz:

- Taiyin metodu

- Shaoyin metodu

- Jueyin metodu

- Beşli metod

- Karışık metod

TAİYİN METODU

Taiyin metodunun bir üstte bir de altta olmak üzere 
iki çatı organı vardır. Üstteki organ akciğerler, altta-
ki organ ise dalaktır. İki organ da Yin tipi organdır. 
İki yin organ vücudun üst ve altındaki Taiyin enerji 
bölgesinde yer alırlar. İkisinin enerji frekansı birbiriyle 
aynı veya uyumludur. Her Yin organının bir Yang eş-
leniği olduğundan bu iki organın da eşlenikleri vardır. 
Bu iki organın eşlenik Yang organları Yangming ener-
ji bölgesini oluştururlar. Tedavi ile Taiyin ve Yangming 
organları arasında uyum sağlanır.

Taiyin metodunda dört organa ait Yuan noktalarıyla 
sistemik ve bu organların dağılım yerlerindeki patolo-
jiler için lokal uygulamalar yapılır. Dört organ akciğer, 
kalın barsak, dalak ve mideden oluşur. Bu dört orga-
nın ikisi Yin, ikisi ise Yang meridyenlerdir. Yin merid-
yenler el ve ayakta aynı lokalizasyona sahip noktalar-
dır. Aynı lokalizasyondan kasıt, el ve ayaklara göredir. 
Akciğer meridyeninin eldeki noktaları, el başparmak-
larının lateral tarafındadırlar. Dalak meridyeninin bazı 
noktaları da ayak başparmağının lateral tarafında 
yer alırlar. Bu yüzden iki meridyen aynı lokalizasyona 
sahip diye kabul edilmiştir. Aynı lokalizasyona sahip 
olan bu el ve ayağa ait kanallar aynı enerji düzeyine 
sahiptirler. Bu enerji seviyesine Taiyin enerjisi denilir. 
Elde bulunan Yin meridyeni olan akciğer meridyeni 
göğüste başlar ve el başparmağında sonlanır. Ayakta 
bulunan Yin meridyeni olan dalak meridyeni ise ayak 
başparmağında başlar ve göğüste sonlanır. Diğer iki 
meridyen Yang özellikteki meridyenlerdir. Bunlar ka-
lın barsak meridyeni ve mide meridyenidirler. Elde bu-
lunan Yang meridyeni olan kalın barsaklar, elin ikinci 
parmağından başlar ve göğüste sonlanırlar. Ayağın 
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Yang meridyeni olan mide meridyeni ise yüzde başlar 
ve ayağın ikinci parmağında sonlanırlar. El ve ayaklar-
daki ikinci parmaklar da nokta taşıdıklarından, bu iki 
Yang meridyeni de eşdeğer enerji seviyesindedirler. 
Onların enerji seviyeleri ise Yangming seviyesidir. Bu 
seviye diğer seviyelere göre yüksektir. Nabız muaye-
nelerinde her iki organ kalın barsak ve mide güçlü bir 
nabız atışına sahiptirler. Böylece bütün vücutta Taiyin 
ve Yangming enerji akışlarının dengelenmesiyle bü-
tün vücutta Yin-Yang dengesi sağlanmış olur.

Taiyin meridyenlerinin en önemli patojeni nemdir. 
Nem sıcak veya soğuk şekilde olur. Nem kanallarda 
birikerek, balgama veya plağa dönüşerek tıkanıklık 
oluşturabilir. Akciğerlerin içerisinde veya göğüs yakı-
nındaki kanallarda olan tıkanıklık, nefes almada zor-
luk ve göğüste baskı hissi oluşturur. “Balgam dalakta 
oluşur, akciğerlerde toplanır” hükmü çok bilinir, an-
cak açıklanmaya muhtaçtır. Dalağın bütün vücutta, 
kanlarda sıvıları dönüştürme ve taşıma görevi vardır. 
Mukozaların oluşturduğu mukuslar, eklemlerdeki 
eklem sıvıları, göz içi sıvıları, genital bölge sıvıları, 
perikart sıvısı, plevral sıvı gibi bütün sıvılar belirli bir 
kıvamda olmalıdırlar. Kıvamların artıp katılaşmasına 
balgam denilir. Balgamlar oluştukları yerlerde birikim 
yaparlar. Akciğerlerde biriken balgam da akciğer sı-
vılarının (neminin) katılaşmasıyla oluşur. Eğer akci-
ğerlerden balgam atılıyorsa vücudun diğer yerlerinde 
de plaklar, birikimler, kistler oluşuyor demektir. Tai-
yin-Taiyang sistemi iyi çalıştığında birikimler önlenir. 
Birikimlerin ileri boyutlusu tümörlerdir. Tümör olu-
şumunun önlenmesinden Taiyin sistemi sorumludur. 
Taiyin sisteminin altta bulunan parçası olan dalak bu 
sistemde temel organdır. Dalağın tam görevinin ya-
pabilmesi için yeteri kadar beslenilerek Çiy alınmalı-
dır. Dalak Çiy’si yeteri kadar güçlü olursa Dalak Yang’ı 
bu dönüşüm ve taşınma işlevlerini yerine getirir.    

Akciğer meridyeni ile ilgili olan şikayetler

Öksürük, balgam çıkarma (beyaz, sarı, yeşil renkli), 
kuru öksürük, cildin kuru olması, ağız ve boğaz kuru-
luğu, susuzluk hissi, öğleden sonra kendini ateşli his-
setmek, dilin kırmızı ve soğuk olması, dilin sarı kaplı 
olması, dilin beyaz kaplı olması, nefes almada zorluk, 
burun tıkanıklığı, burun akıntısı, sulu balgam çıkar-
ma, hızlı nefes alıp verme, geceleri terleme, zayıf sesli 
olma, konuşmaktan hoşlanmama, soğuk almaya me-

yilli olma, soğuğu sevmeme, baş ve vücut ağrılarının 
oluşması, dilin beyaz kaplı olması, tonsillerin şişme-
si, gözlerin ve yüzün aniden şişmesi, nöbetler halin-
de gelen kronik öksürük, çabukca sökülen göğüste 
baskı hissi, bol beyaz balgam, sırt üstü yatmaktan 
hoşlanmamama, kriz şeklinde gelen kronik olmayan 
öksürük, bol sarı, kahverengi yeşil veya siyah kötü ko-
kan balgam, omuz ağrıları. 

Dalak meridyeni ile ilgili olan şikayetler

Yorgunluk, karında şişkinlik, şekilsiz gaita çıkarmak, 
yemekten sonra kendini yorgun hissetmek, ekstre-
mitelerde zayıflık, kas ağrısı, kaslarda atrofi, anemi, 
iştah kaybı, tatlıya düşkünlük, ödem, titreme, soğuk 
ekstremiteler, mide-rektum-vajina prolapsusu, kana-
maların olması, menstrüasyon kanamasının uzaması, 
ishal, kaslarda güçsüzlük, sırt-karın bölgesinde ve ek-
lemlerde ödem, sık sık ve acele idrar yapma, purpu-
ra, deri altında kanlı döküntüler, idrarda veya dışkıda 
kan, menoraji, metroraji, sarılık,  dudakta lezyon,  
bulanık görme, vertigo, aşırı düşünceli olma, takın-
tılı olma gibi şikayetlerin bazıları iştirak edebilir. Tip 1 
veya Tip 2 Diabetes Mellitus tanısı almış olma, bütün 
başı sıkmakla rahatlayan baş ağrısı. 

Mide meridyeni ile ilgili şikayetler

Mide ağrıları, mide yanmaları, mide ekşimeleri, epi-
gastriumda huzursuzluk, ağızda tatsızlık, diş etlerin-
de yaralanmalar, kanamalar, ılık içecek ve yiyecekleri 
yemekten hoşlanmak, alnı tutan başağrıları, bulantı, 
kusma, baş dönmesi, hıçkırık tutması, geğirmelerin 
olması, kabızlık, ishal, hazımsızlık, burun tıkanıklığı, 
kol ve omuz ağrıları, yüz bölgesindeki rahatsızlıklar, 
ses kısılması, genel halsizlik görülebilir. Mide merid-
yenine ait göz dibini tutan görme bozuklukları, optik 
sinir atrofisi, ayağın fazla terlemesi, reflü ve tik gibi 
rahatsızlıklar da olabilir. 

Kalın Barsak meridyeni ile ilgili şikayetler

Beyaz ve soluk yüz, gevşek gaita, gaitada hazme-
dilmemiş yiyecekler, kötü kokulu gaita, bazen gaita 
çıkardıktan sonra anüste ağrı, yemeklerden sonra 
olan şişkinlik, omuz ağrıları, kaşıntılı cilt hastalıkları, 
boğazda ağrı, alerjik deri hastalıkları, yüz felci, diş ağ-
rıları, karın ağrısı, el sırtında ödem.
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Uygulanacak yol: Taiyin tedavi metodunda (TTM) 
hastaların hastalık hikâyelerinin alınması çok önem-
lidir. Hikaye alındıktan sonra hastanın şikayetleri sı-
ralanır. Bu şikayetlerden hasta için birincil derecede 
öneme sahip şikayetini öğrenmekle işe başlanır. Birin-
cil şikayetlerin hangi organa ait olduğu öğrenildikten 
sonra dörtlü yapı oluşturulur. 

Diyelim ki hastada öksürük var. O zaman akciğerlerle 
işe başlarız. Akciğerlerin Yuan noktalarını tedavi pro-
tokoluna alırız. Akciğerlerin enerji ve Yin-Yang eşle-
niklerini seçeriz. Bunlar akciğerin Yang eşleniği olan 
kalın bağırsaklar ve enerji seviye eşleniği olan Dalak 
ve Dalağın Yang eşleniği olan Midedir. Kalın Barsak-
lar, Dalak ve Mideyi seçtikten sonra bu üç organın 
Yuan noktalarını alarak sistemik tedaviye geçeriz. 
Sistemik tedavi ile beraber lokal tedavi için noktalar 
araştırırız.

Örnek vaka: Burnunda tıkanıklık dolaysıyla sürekli 
nefes almada zorluk ve kurutları dolayısıyla burun 
kurcalayan, burnunda kurutları sarı renkli olan, za-
man zaman omuz ağrıları olan, çoğu kez şekilsiz, 
kötü kokulu, yumuşak gaita çıkaran, ayaklarında 
hafif ödem olan, orta derecede yorgunluk yaşayan,  
hafif derecede hemoroitli, yüzünde sürekli, bazen 
püstül şeklinde cilt kabartıları, alt dudakta yıllarca sü-
ren yaralı lezyon olan 60 yaşındaki bir erkek hasta. 
Hastanın iki kez sağ böbrek taşı kırdırma hikayesi var, 
safra kesesinde de taş mevcut. Zaman zaman yağlı 
ve etli yiyeceklerden sonra karın ağrıları oluyor, karın 
kasları kasılıyor. Yemeklerden sonra şişkinlik oluşuyor, 
bazen barsak sesleri işitilir hale geliyor. Son günlerde 
soğuk su içemiyor. Sıcak çorba içmeyi seviyor. Uyku-
ları iyi. Geceleri bir kez idrara kalkıyor, bazen gece 
terlemeleri oluyor, ancak rahatsızlık vermiyor. İmpo-
tensi var. Hastanın hipertansiyonu (orta derecede) 
var. Hafıza zayıflığı var. Hatırlamakta zorlanıyor.  Diş 
problemleri var, sağ üst ve alt çenede ağrı. Sağ üst 
çenede implant var (İmplanta bağlı olarak trigeminal 
sinir baskılanmasına bağlı ağrı olabilir). Sağ uyluğun 
iç kısmında kaşınma, zaman zaman şiddetlenen sırt-
ta kaşınma şikayeti de mevcut. Bazen sağ uyluğu dış 
kenarında lokalize ağrı. 

Yorum: Hastanın şikayetlerini ilgili organ rahatsızlık-
larına göre sıralayacak olursak:

Akciğerle ilgili şikayetler - Burunda tıkanıklık, nefes 
almada zorluk, omuz ağrıları, cilt problemleri, gece 
terlemeleri, sırtta kaşınma.

Dalakla ilgili şikayetler - Yumuşak, şekilsiz, kötü ko-
kulu gaita çıkarma, sağ uyluk iç kısımdaki kaşınma, 
hafif derecede yorgunluk, ayaklarda hafif ödem, he-
moroit, alt dudakta lezyon, sıcak sevme, yemekler-
den sonraki şişkinlik, barsak seslerinin işitilmesi, hafı-
za zayıflığı, sınırda şeker yüksekliği.

Böbreklerle ilgili şikayetler - Ayaklarda ödem, gece-
leri idrara kalkma, impotens, diş ağrıları, böbrek taşı 
hikayesi.

Safra kesesi şikayetleri - Safra kesesinde taş, yağlı ve 
etli yiyeceklerden 2-3 saat sonra karında ağrı. Karar-
sızlık, sol uyluk dış kısmında lokalize ağrı.

Kalp ile ilgili şikayetler - Hipertansiyon, ayaklarda 
ödem.

Bütün bu şikayetlere göre hastanın, akciğer, dalak, 
böbrek, kalp ve safra kesesi meridyenleri ile ilgili şika-
yetleri bulunmaktadır. 

Bu durumda izlenecek yol ne olmalıdır? 

Klasik olarak “genel akupunktura”, “beş element 
akupunkturuna” ve “beş duyu akupunkturuna” 
göre olmak üzere üç farklı yol izlenebilir. 

Genel akupunktura göre tutulacak yolda, bu şika-
yetlere göre belirlenmiş olan bu altı organın önemli 
noktaları seçilerek tedaviye gidilir. Örnekle açıklarsak, 
Akciğerden LU 7, Dalaktan SP 6, Kalın Barsaklardan 
LI 4, Böbrekten KI 3, Safra Kesesinden GB 34 ve Kalp-
ten de HT 7 noktaları alınır. 

Beş element akupunkturuna göre ise nabız ölçülerek, 
sorgulama yapılarak tedavi şeması düzenlenebilir.  
Biz burada nabız incelemesini bırakarak sorgulamaya 
önem vereceğiz. Sorgulamayı ele alarak elementler 
siklusuna bakarak önce Yin meridyenlerini değerlen-
direlim.

Cemal ÇEVİK
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Yukarıdaki Sheng siklusuna göre Ateş Toprağı, Top-
rak Metali, Metal Suyu, Su ise Ateşi oluşturmakta-
dır. Ateş Toprağın anası olduğundan, enerji eksikliği 
belirtileri veren dalak güçlendirilmelidir. Dalağı güç-
lendirmek için Dalağın anası olan Kalp elementinden 
Toprak noktası HT 7 ve dalağın Yuan noktası olan SP 
3 alınır. Kalbi tansiyon açısından biraz baskılamak için 
Böbreğin Ateş noktası KI 2 alınır. Safra Kesesi için; 
Safra Kesesi Ağaç elementinden olduğundan Ağaç-
taki Toprak noktasını alarak Dalağın transportasyon 
özelliğini aktive ederek, taş oluşumunu, nemi uzak-
laştırıp sıvıya dönüşümünü sağlamak için GB 34 alı-
nır. Böylece  HT 7, SP 3, KI 2 ve GB 34‘ten oluşan 
nokta reçetesi belirlenerek tedaviye başlanabilir.  

Yeni metotta ise, hastanın kendisine göre en önemli 
şikayeti gözönüne alınır. Şikayetin hangi meridyenle 
ilgili olduğuna bakılır. Sonra el veya ayaktaki enerji se-
viyesi yönünden eş değer olan aynı yerleşimdeki me-
ridyeni belirlenir. Belirlenen bu iki organın birer Yang 
veya Yin eşlenikleri ilave edilir. Örnekleyecek olursak 
hastaya “en önemli şikâyetinizi bildiriniz” denildiğin-
de, hasta burun tıkanıklığını söylemiş olsun. O zaman 
hastanın şikâyetinden burun tıkanıklığı ile ilgili olarak 
sorumlu ilk meridyen olarak Akciğer meridyeni seçilir. 
Bu meridyen elin Taiyin meridyenidir. Akciğer merid-

yeni göğüste başlayıp, koldan aşağıya doğru inerek, 
elin ön kısmında devam edip, başparmaklarda son-
lanır. Meridyenin ayaktaki karşılığı ayak başparma-
ğında sonlanan Dalak meridyenidir. Dalak meridyeni 
ayak başparmağının medial tırnak yatağından başlar. 
Aynı şekilde Akciğerler de elin başparmağının medial 
tarafında, tırnak yatağında yer alırlar. Burun tıkanıklı-
ğı, Akciğer ateşinin artmasından, kuruluğun Akciğer-
leri etkilemesinden, lokal dolaşım bozukluğundan ve 
lokal olarak Dalak enerji eksikliğinden oluşabilir.  Elin 
Taiyin meridyeni Akciğer ile, ayağın Taiyin meridyeni 
Dalak, tedavide seçilen ve Yin–Yin geçişini sağlaya-
cak olan iki meridyendir.

Akciğerin eşlenik Yang organı Kalın Barsaklardır. Ak-
ciğer meridyeni ile Kalın Barsak meridyeni içten ve 
dıştan bağlantılıdırlar ve Yin-Yang dengesini ve enerji 
akışını sağlayacak iki meridyen sistemidir. Akciğer-
lerden alınan hava Çiy’si Kalın Barsak meridyenine 
geçer. Buradaki tabloda fazla olan ateş, Kalın Bar-
saklara geçerek gaitanın şekillenmesini sağlayacaktır. 
Bu iki meridyen sağ el bileğinin iki distal nabzında 
kendilerini gösterirler. Hem Akciğer, hem de Kalın 
Barsak meridyenleri ele ait meridyenlerdir. Akciğer 
meridyeni derinde Kalın Barsak meridyeni ise yüzey-
de bulunurlar.  Böylece seçmiş olduğumuz bir organ 
(Akciğerler), bize iki organın adlarını verirler (Dalak ve 
Kalın Barsak). 

Ayağın Yin meridyeni olan Dalak meridyeninin Yang 
eşleniği Mide meridyenidir. Bu meridyenler sağ elin 
orta kısmındaki nabzı oluştururlar. Derinde Dalak, 
yüzeyde ise Mide meridyeni bulunur. Enerji, Kalın 
Barsaklardan Mide meridyenine, oradan da Dalak 
meridyenine aktarılır. Mide meridyeni Kalın Barsak 
meridyeninden aldığı enerjiyi, Çiy’i Dalak meridyeni-
ne aktarır. Bu geçiş kimus akışına terstir. Bilindiği gibi 
Midede oluşan kimus, İnce Barsakları geçerek Kalın 
Barsaklara gelir. Ancak burada geçen kimus olmayıp, 
besinlerin çiğnenmesiyle ve çiynenmesiyle (sindiril-
mesiyle) Kalın Barsaklardan elde edilen Çiy’dir. Da-
lağın güçlenmesiyle, Safra Kesesinde dönüşüm işlevi 
artarak balgamın sıvılaşması sağlanır. Bu dört orga-
nın Yuan noktaları seçilerek tedaviye başlanabilir. Bu 
noktalar, Akciğer için LU 9, Dalak için SP 3, Mide için 
ST 42 ve Kalın Barsaklar için de LI 4’dür. LI 4 noktası 
ile sıcaklık ve nem giderilebilir. 

ATEŞ
(KALP)

AĞAÇ
(KARACİĞER)

TOPRAK
 (DALAK)

METAL
(AKCİĞER)

SU
(BÖBREK)

Şekil 1 - Sheng siklusu
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İkincil noktalar olarak ise karından ST 25 (nem ve sı-
cağı uzaklaştırır) ve LI 11 alınabilir. LI 11 kalın bağır-
saktaki sıcak nemi uzaklaştırır.

Safra Kesesinde Dalak enerji eksikliği olduğunda bal-
gamın sıvıya değil taşa dönüşümü olur. Safra Kese-
sinde Dalak Yang’ı arttığında taş oluşumları çözülür, 
yeni taş oluşumları ise engellenir. Dalak meridyenin-
den seçilen SP 3 noktası toprak elementinin Toprak 
ve Yuan noktasıdır. Tonifiye edildiğinde Ağacı etkile-
yerek taş oluşumunun önüne geçebilir. SP 3’ün Ağaç-
taki GB 34 üzerinde etkisi ortaya çıkar. İmpotens bu 
hastada sıcak nemin ısıya dönüşerek penisin ereksi-
yonunu önlemesine dayandırılabilir. Penisin çoğu kez 
nemli olması ve testislerdeki kaşıntı, sıcağın etkilerin-
den kaynaklanabilir. Penis arterinde balgamın plak 
oluşturması söz konusu olabilir. Nemin uzaklaştırıl-
ması ve plağın çözülmesi uzun süreli bir tedavi ile söz 
konusu olup, impotensi giderebilir.

Kötü kokulu şekilsiz gaita ise Kalın Barsaklardaki sı-
cak nemden dolayı olur.

Bu dört organ ve dört meridyen bir akış sistemi oluş-
tururlar. Sistemin bir tarafı Taiyin (Akciğer, Dalak), di-
ğer tarafı ise Yangming (Mide, Kalın Barsak) enerji 
tipi enerji akışını gösterirler. Çiy akışı toplam olarak 
Yin’den Yang’a doğrudur. Çiy akışı sağlandığında 
kan akışı da saklanmış olur. Böylece nemin balgama, 
balgamın taş ve tümöre dönüşümü önlenmiş olur.

Bu döngüde Yin meridyenleri Taiyin enerjisi taşırlar-
ken, Yang meridyenleri Yangming enerjisini taşır-
lar. Taiyin’den Yangming’e enerji taşınır ve döngü 
oluşur. Siklustaki Mide ve Dalak, yiyeceklerden Çiy 
oluşmasını sağlayan temel organlardır. Bilindiği gibi 
sindirim (çiydirim) ağızda başlar. Ağızda besinler Çiy-
nenirler yani besinlerin Çiy’leri çıkarılır. Az bir kısım 
besin içindeki karbonhidratlar amilazla daha küçük 
parçalara bölünürler. Çiyleri açığa çıkarılan besinler 
Mideye geldiklerinde Çiy ve posa halinde bulunur-
lar. Mide, Çiy çıkarmayı daha etkin hale getirmek için 
asitlerle besinleri muamele ederek parçalar, pepsinle 
proteinler daha küçük parçalara ayrılır. Duedonuma 
gelen kimus (çiymus) enzimlerle tripsin, kimotripsin 
ve pankreatik amilazla ileri dereceye kadar parçalanır. 
Artık besinlerden Çiy çıkarılımı neredeyse tamamlan-
mıştır. Burada kimusun posaları (kirli olanlar), suyu 
ve temiz olanları (Çiy) ayrılır ve Kalın Barsağa geçer. 
Kalın Barsakta artık Çiy tamamen alınıp Akciğerlere 
gönderilir. Akciğerlerde Çiy işlendikten sonra doğru 
Çiy oluşturmak üzere göğüse yönlendirilir ve doğ-
ru Çiy oluştuktan sonra bütün vücuda dağıtılır. İşte 
Çiy’nin oluşmasında ve dağıtılmasındaki en önemli 
engellerden birisi nemdir. Bu nem, sıcak veya soğukla 
beraber balgama dönüşerek Çiy oluşum ve dağılımını 
etkileyerek patolojiler oluşmasına sebep olur.          

Bu dörtlü döngüye, başladığı organın lokalizasyonu-
na göre isim verdiğimizde “Taiyin Döngüsü” diyebili-
riz. Hastamızın şikayetleri, Taiyin döngüsündeki enerji 
dağılım bozukluğundan ileri geliyor olabilir. 

Bozukluğu nasıl giderebiliriz?

İlk aşama, dört enerji kanalının Yuan noktalarının 
seçilmesidir. On iki düzenli meridyenin her birisinin 

KALIN 
BARSAKLAR

DALAK

AKCİĞER MİDE

KALIN 
BARSAK

DALAKAKCİĞER

TAİYİN YANGMİNG

MİDE

Şekil 2 – Taiyin Tipinde Çiy Akışı
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Yuan noktaları vardır. Bu noktalar genetik Çiy deni-
len ana-babadan gelen kişilere özel Çiy’lerinin ortaya 
çıktığı deliklerdir. Her organın kendisini çalıştıran özel 
Çiy’sini şekillendiren temel çatı örgüsüdür. Bu nok-
talardan organların kendilerini ayarlamaları için uyarı 
gönderilmiş olur. Yuan noktaları Yin meridyenler için 
üçüncü, Yang meridyenler için ise dördüncü nokta-
lardır. 

Taiyin döngüsü için Yuan noktaları 

Akciğer meridyeni 11 noktalı bir meridyendir. Merid-
yen el başparmağının ucunda LU 11 olarak sonlanır. 
Beş elemente göre el ve ayak parmak uçlarından sa-
yılarak noktaların ait oldukları element belirlenir. Ak-
ciğer meridyeninin en son noktası olan LU 11 noktası 
Ağaç fazına ait noktadır, LU 10 ateş, LU 9 ise Toprak 
fazına aittirler. Dokuzuncu nokta olan Taiyuan (LU 9) 
noktası aynı zamanda beş elemente göre olan sırala-
mada üçüncü noktadır ve Yuan noktasıdır. Yani LU 9, 
hem toprak noktası hem de Yuan noktasıdır. 

LU 9 noktası el bilek çizgisinin inferiyorunda, radiyal 
uçta bulunur. Vücudun özel bölgelerini etkileyen se-
kiz özel noktadan birisidir. Bu özel bölgeler kemikler, 
kan, Zang organları, Fu organları, damarlar, Çiy, ten-
donlar ve kemik iliğidir. İşte bu özel bölgeler arasında 
olan damarları LU 9 etkilemektedir. Damarları etki-
lediğine göre hipertansiyonu kontrol etmede görevi 
olabileceği düşünülebilir. Toprak noktası olarak LU 9, 
Ateşin oğludur. Bu noktanın uyarılması Kalp enerjisi-
ni Toprağa çekerek Kalbin yükünü ve ısısını üzerine 
alarak onun aşırı ve düzensiz çalışmasını önler. Yani 
beş element üzerinde Kalbi düzenleyen bir noktadır. 
Öksürüğü giderir, balgamı uzaklaştırır, nefes darlığını 
giderir, trakeanın diğer hastalıklarında da kullanılır. 

İkinci nokta Dalak meridyenine ait Yuan noktasıdır. 
Dalak meridyeni ayağın Yin meridyeni olup ayak baş-
parmağından başlayarak göğüste sonlanır. Beş ele-
mente göre Dalak meridyeninin birinci noktası olan 
SP 1 noktası Ağaç elementine ait bir noktadır. SP 2 
Ateş, SP 3 ise Toprak noktasıdır. SP 3 noktası üçüncü 
nokta olduğundan dolayı Yuan noktasıdır. Birinci me-
tatarsofalangeal eklemin proksimalindeki çöküntüde 
yer alır. Bu nokta nemi uzaklaştıran bir noktadır. Da-
lak en fazla nemden etkilenerek görevini yapamaz. 
SP 3 nemi uzaklaştırarak Dalağın iyi çalışmasını sağ-

lar, Mide ile Dalak arasında uyum oluşturur, sindirim 
ile ilgili bozuklukları düzeltir, karındaki gerginlik ve 
ağrıları giderir, diyare tedavisinde ve menstrüel bo-
zukluklarda kullanılır.   

Üçüncü nokta Kalın Barsağın Yuan noktasıdır. Kalın 
Barsak 21 noktalı bir Yang meridyenidir. Enerji se-
viyesi yüksektir ve Yangming enerjisine sahiptir. Elin 
ikinci parmak ucundan, tırnak yatağından başlar gö-
ğüste sonlanır. Eldeki birinci noktası Metaldir (kuyu 
noktası),  ikinci nokta (LI 2) Su, üçüncü nokta (LI 3) 
ise Ağaçtır. Yang  meridyenlerinde dördüncü nokta 
Yuan noktasıdır. Dördüncü nokta akupunkturda en 
fazla tanınan üç noktadan birisidir. LI 4, ST 36 ve SP 
6 en meşhur üç noktadır. LI 4 (Hegu) yüzeydeki ısıyı 
uzaklaştırır, dekonjestan etkilidir ve beş duyu orga-
nını da etkiler (burun dahil). Yüz ve baş bölgesi ra-
hatsızlıklarının çoğunda, boğaz ve boyundaki akut 
inflamasyonlarda etkindir.

Dördüncü nokta Mide meridyenine ait Yuan nokta-
sıdır (ST 42-Chongyang). Mide meridyeni 45 nokta-
ya sahip olan bir Yang meridyenidir. Meridyen orbita 
çukurunun altından başlar, ayak ikinci parmağının 
tırnak yatağında sonlanır. Beş elemente göre birin-
ci noktası, en son nokta olan ST 45’tir. ST 45 kuyu 
noktasıdır ve Metal elementine aittir. ST 44 Su, ST 
43 ise Ağaç elementine aittir. ST 42 Yuan noktasıdır. 
Ayak sırtında en yüksek konumda bulunan noktadır, 
karın ağrısını ve karın seslerini giderir, fasiyel paralizi 
tedavisinde kullanılır.   

Yukarıda sayılan tüm bu noktalar bir araya geldikle-
rinde şöyle bir nokta reçetesi ortaya çıkmaktadır:  LU 
9, LI 4, ST 42 ve LI 4.

Bu reçete birinci basamakta ortaya çıkan bir reçete-
dir. Bu reçetedeki noktalar, iki günde bir kullanmak 
üzere toplam beş kez iğnelenirler.  

İkinci basamak 

Anılan bu tedaviden yeteri kadar cevap alınamadığı 
şeklinde bir kanaat oluşursa ikinci grup noktalar se-
çilir. Bu noktalar da tonifikasyon veya sedasyon nok-
talarıdır. Sedasyon noktaları fazla ısıyı uzaklaştırma 
şeklinde olabilir. Fazla ısıyı veya enerjiyi uzaklaştırma-
nın bir diğer yolu Luo meridyenlerini kullanmaktır. Bu 
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durumda fazlalığı gidermek için o fazlalığın olduğu 
kanaldan Luo noktası seçilir ve iğnelenir. 

Bu tabloda Akciğer meridyeninde ve Mide meridye-
ninde fazlalık belirtileri, Kalın Barsak ve Dalak merid-
yeninde de eksiklik belirtileri var gibi gözükmektedir. 
Akciğer meridyeninde sedasyon noktası seçilir. Bu 
nokta LU 5 noktasıdır. LU 5 noktası beş elemente göre 
dirseklerde bulunan deniz noktasıdır. Elementi Sudur 
ve sedasyon etkisi yapar. Bu nokta Akciğer ısısını te-
mizler, uzaklaştırır. Akciğer Çiy’sinin aşağıya inmesini 
sağlar, nefes darlığını giderir, akciğerlerden balgamı 
uzaklaştırır, burnu rahatlatır, kurumasını önler, idrar 
yapmayı kolaylaştırır, eklemlerdeki yapıları rahatlatır. 
Isıya bağlı akut Akciğer hastalıklarında öksürük, ateş, 
sarı balgam, susama gibi belirtiler ortaya çıkar. Kro-
nik Akciğer rahatsızlığında Akciğerlerde sıcak balgam 
tutulumu vardır, hasta bu balgamı çıkaramaz. Bu du-
rumda LU 5‘e ek olarak balgam çıkarmasını sağlamak 
için ST 40 ilave edilir. ST 40, dalağın Luo noktasıdır, 
Mideden Dalağa enerji aktararak Akciğerlerde Dalak 
fonksiyonunu ilerleterek balgam oluşumunu engel-
ler. Eğer vücut sıvılarında Akciğer ısısı dolayısıyla bir 
eksilme söz konusu ise (az miktarda koyu renkte idrar 
çıkarma ile belli olabilir), o zaman KI 7 ilave edile-
rek hem Akciğerler temizlenir hem de Böbrek Yin’i 
kuvvetlendirilir. KI 7, Su elementinin Metal noktasıdır. 
KI 7 uyarıldığında Akciğerin (Metalin) oğlu uyarılınca 
Akciğerin fazla enerjisi Böbreğe geçerek onu güçlen-
dirir. Güçlenen KI 7, Ateşi baskılayarak hipertansiyon-
da dengelenme sağlayabilir.

Midedeki fazla enerjiyi veya ısıyı uzaklaştırmak için 
Mide meridyeninden Metal noktası seçilir. Midenin 
Metal noktası ST 45’tir. ST 45, Mide meridyeninin 
oğul noktası olduğundan onun ısısını uzaklaştırır, 
enerjisini kendi üzerine alarak Mideyi zayıflatır. An-
cak hastamızın Metali güçlü olduğundan onu almak 
yerine ST 44 seçilebilir. ST 44, Su noktası olduğundan 
Metali zayıflatır. Aynı zamanda Su noktası olduğun-
dan Midenin ateşini söndürür.

Dalak meridyenindeki enerji eksikliğini gidermek için 
Dalağın tonifikasyon noktası olan SP 2 alınır. SP 2 
Ateş noktasıdır ve Toprağın anası durumundadır. SP 
2 dalağı kuvvetlendirir, hazmı (çiydirimi) kolaylaştırır, 
ısıyı uzaklaştırır. SP 2’yi desteklemek için SP 3 nok-
tası da seçilir. SP 3, Dalağın Yuan noktasıdır, Dalağı 

güçlendirir, nemi çözer, hafızayı güçlendirir, mental 
berraklığı arttırır.

Kalın Barsak meridyeni Metal elementine ait olan bir 
Yang meridyenidir. Tonifikasyon noktası LI 11’dir. Bu 
nokta deniz noktasıdır ve Toprak elementine aittir. 
Dış rüzgarı ve iç ısıyı uzaklaştırır, kanı soğutur, nemi 
çözer, Çiy ve kanı kuvvetlendirir. Eklemlere faydası 
vardır. Hipertansiyonda karaciğer ateşinin uzaklaş-
tırılmasında kullanılır. İç ısıyı uzaklaştırdığından cilt 
hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Hastanın cilt so-
runlarını giderebilir.  

Bütün bu noktaları bir araya getirecek olursak; LU 5, 
ST 44, ST 40, SP 3, SP 2, LI 11,KI 7 gibi bir reçete 
elde ederiz. Bu noktada bundan sonraki beş tedavi-
yi ya sadece bu noktalarla veya birinci basamaktaki 
noktalarla kombine ederek kullanabiliriz. Bu karara 
varmamızdaki en önemli faktör hastanın vermiş ol-
duğu cevaptır. Birinci basamaktan çok iyi bir sonuç 
alındıysa onunla tedaviye devam edilir. Eğer değilse 
ikinci reçete verilir.   

Cemal ÇEVİK
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MANUEL TERAPİ

MANUAL THERAPY

Dr. Salih SALMANLI  
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Abstract 

“In ancient times, spine manipulation had strict adherence to ‘hit and misses’ method and false pathology. 
However, it is possible to treat the patients to a large extent with the help of this treatment; with an accurate 
(rational) approach and refined séances” (Maitland).

Manual therapy is to diagnose and treat with hands. In other words, manual medicine is to ameliorate or era-
dicate  the pathological situations which are resulted from a disease or any other transitions on joints, musc-
le-connective system, internal organs and spine by using methods of diagnosing and treating with hands. 

Manual medicine was used as a method of treatment in the countries on the Aegean Coast, India, West and 
East Europe in ancient ages. In the middle of 19th century manual therapy improved more and a scientific 
approach came into being. In 1882 Still (England) opened the first school to educate osteopaths and provi-
ded two-year-training for the people who did not even study medicine. In 1895 L. Palmer (USA) opened the 
school of chiropractic and provided manual therapy education there. In the middle of the 20th century the 
methods of manual therapy were put into practice in official medicine and official schools which provided 
training only for doctors were opened. In 1938 ICA-International Chiropractors Association was founded and 
it arranges meetings in every three years.

Nowadays manual therapy is widely used as a treatment method in England, Canada, USA, France, Switzer-
land, Germany, Czech Republic, Russia, Ukraine and many other countries. 

Giriş

“Eskiden omurganın manipülasyonun kaba gücün  

‘hit and misses’ yöntemi ve yanlış patoloji ile sıkı bir 

bağlılığı olmuştur. Oysa ki, bu tedavi ile dikkatli (akıllı) 

yaklaşımla ve dikkatli (zarif) seanslarla büyük ölçüde 

hastaları iyileştirmek mümkündür.”  (Maitland). 

Manuel terapi, el becerileri ile hastalığa tanı koymak 

ve tedavi etmektir. Bir başka deyişle, manuel terapi, 

el ile tanı ve tedavi yöntemlerini kullanarak eklem-

lerde, kas-bağ sisteminde, visseral organlarda ve 

omurgada hastalık veya herhangi bir değişim sonucu 

oluşlmuş patolojik durumların düzeltilmesi veya yok 

edilmesidir.

İletişim Bilgileri: Dr. Salih SALMANLI, Aşağı Öveçler 1332 Sokak 12/6, Dikmen-ANKARA

 Tel: 0312 472 71 31  info@drsalmanli.com

Ankara Akupunktur 2015; 3 (1): 39-40



40

2014 Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış 
olan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları 
Yönetmeliği’nde yer alan kayropraktik ve osteopatiye 
çok yakın olan manuel terapi yöntemi de hastalarda 
iyi sonuçlar verir. Diğer yandan manuel terapi ile di-
ğer tedavi yöntemlerine göre daha zararsız ve daha 
yumuşak teknikler kullanılarak vücudun tüm organ 
ve sistemlerinin patolojik durumları giderilebilir.

Manuel terapi son yıllarda bilim adamları ve doktor-
ların ilgisini daha fazla çekmeye başlamıştır. Gün geç-
tikçe geliştirilen bu yöntemin özellikle Batı ülkeleri ta-
rafından kullanımı daha da artmıştır. Manuel terapi 
yöntemleri uygulama olarak çok etkilidir ve diğer ra-
dikal, ilaç ve tedavi yöntemlerinin kullanımını olduk-
ça azaltır. Batı ülkelerinde radikal tedaviler omurga 
fıtıklarında %2 oranına kadar inmiş durumdadır. Te-
davinin maliyet olarak düşük olması, bütün dünya ül-
kelerinde merak konusu olmasının başlıca nedenidir. 
Manuel terapinin popüler olmasının nedenlerinden 
biri de hastanın kısa sürede ve hızlı bir şekilde sağ-
lıklı haline kavuşmasıdır. Birçok kazada (trafik kazası, 
spor yaralanmaları vs.) bu yöntem kullanılarak anın-
da müdahale ile hasta kurtarılabilir.

Doktorluk sanatı; bir doktorun hastasının vücudu-
nun hastalığa karşı nasıl savaş verdiğini bilmesi değil, 
geniş tıp yöntemleri içerisinde hastaya uygun olanını 
seçmesidir. Bu ilke, manuel terapinin temelini oluş-
turmaktadır. 20. yüzyılın 2. yarısından beri resmi tıp-
ta geliştirilen bu yöntemlerin faydalarının bilinmesi, 
onun geniş bir şekilde kullanımına olanak sağlamak-
tadır.

Vertebrojen patolojilerin nörolojik sendromların-
da tedavi yöntemlerinin yeterince geliştirilmemesi, 
dünya ülkelerinde teorik ve uygulamalı nörolojinin 
en önemli problemi haline gelmiştir. Vücudumuzun 
diğer uygun patolojilerinde olduğu gibi, vertebrojen 
patolojilerin nörolojik sendromlarında da manuel te-
rapi yöntemleri kurtarıcıdır. 

Tarihçe

Manuel terapi, eski çağlarda Ege denizi kıyısı ülke-
lerinde, Hindistan, Doğu ve Batı Avrupa’da tedavi 
yöntemi olarak kullanılmıştır. M.Ö. 5. yüzyılda Hipoc-
rates, bu yöntemle birçok hastalığın tedavi edilebile-

ceğini ileri sürmüştür. 19. yüzyılın ortalarında manu-
el terapi daha da gelişmiş ve bu konuya bilimsel bir 
yaklaşım başlamıştır. 1882’de Still (İngiltere) osteopat 
yetiştiren ilk okulu açmış ve tıp eğitimi olmayanlara 
bile 2 senelik eğitim vermiştir. 1895 yılında L. Palmer 
(ABD) ilk kayropraktorlar okulunu açmış ve burada 
manuel terapi eğitimi vermeye başlamıştır. Manuel 
terapi konusunda ilk ders kitabını, Nigele 1903 yılın-
da yazmıştır. 1950’li yıllarda Maitland manuel terapi 
yöntemlerini araştırarak yöntemlere dair bilimsel yak-
laşımlı bir kitap yazmıştır. 1960’lı yıllarda Çek K. Le-
wit omurganın manuel terapisinde yöntemleri bilim-
sel bir hale getirmiş ve bu konuda kitap yazmıştır. 20. 
yüzyılın ortalarında resmi tıpta manuel terapi yön-
temleri uygulanmaya başlamış ve sadece doktorlara 
eğitim veren resmi okullar açılmıştır (SSCB). Internati-
onal Chiropractors Association (Uluslar Arası Manuel 
Terapi Derneği) 1938’de L. Palmer tarafından ABD’de 
kurulmuştur. Bugün manuel terapi yaygın bir şekilde 
İngiltere, Kanada, ABD, Fransa, İsviçre, Almanya, Çek 
Cumhuriyeti, Rusya, Ukrayna ve diğer ülkelerde te-
davi yöntemleri olarak kullanılmakta ve bu konuda 
doktorlara eğitim verilmektedir.

Manuel Terapinin Kullanım Alanları

- Eklemler

- Kas-bağ sistemi

- Omurga 

- İç organlar
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Giriş: Modern pentatlon (MP), 1912’den beri uygu-
lanan olimpik spor dalıdır; epe eskrim, atıcılık, 200 
m serbest yüzme, engelli koşu ve 3000 m krostan 
oluşur. Hızın yanı sıra, güç, konsantrasyon ve yo-
ğun dayanıklılık performansı gerektiren 2 günlük 
MP yarışmasında farklı kas gruplarında santral sinir 
ve periferik nöromuskuler aktivitenin hızla değişmesi 
gerekmektedir.  Atletler için bu yöntem bir spordan 
diğerine taşınan bitkinliği engellemek için bir yön-
temdir (1).

Olgu Sunumu: Üst sıralarda bir MP atletin mesle-
ğinde 7 yıl boyunca akupunktur uyarısı programıyla 
desteklenmesini sunduk. Akupunktur uyarı progra-
mına atlet 20 yaşında MP programı adayı olarak ulu-
sal takıma girince başlandı.

Bu sırada atlet, etkin spor performansını kısıtlayan 
bazı faktörlerden bahsetmişti. Bunlar ciddi epigastrik 
ağrı ve koşarken dizlerde güçsüzlük, eskrimde el bile-
ğinde acıma ve dominant/baskın/kullandığı kolunda 
yorgunluk; atıcılıkta genel heyecanlanma ve kullan-

dığı kolun titremesi, yüzmede omuz kaslarında katı-
laşmaydı. 

Akupunktur nokta uyarı programı önceki MP yarış-
malarında performans düşüklüğüne sebep olan bu 
semptomlara göre hazırlandı. Akupunktur noktaları 
uzaktan bilgisayarlı tarayıcı termografi kullanılarak 
teyid edildi (2). Tanısal işlem ‘Agema Thermovision 
870’ cihazıyla 0,13°C çözünürlükle yapıldı. Esas tara-
yıcı termografi verisi yazılımla incelenip lokal sıcaklık 
değişikliği olan akupunktur noktalarının anatomisine 
uyan cilt bölgeleriyle korele edildi (3). Atletin vücu-
dunun termografisi büyük yarışlar sonrasında tanım-
lanan semptomlara bağlı performansla ilişkili olarak 
beklenen sonuçları alamadığında günde 3 kez yapıl-
dı.

Atletin cilt yüzeyinde sıcaklık farkı bulunan akupunk-
tur noktaları termografiyle belirlendiğinde mide (ST 
36 ve ST 40), safra kesesi (GB 31, 32, 34 ve 40) ve 
mesane (BL 18 ve 19) meridyenlerine denk geliyordu 
(4). Buna dayanarak ST 36 ve GB 34 noktalarının ko-

SPORDA HEDEFE YÖNELİK AKUPUNKTUR - 
PLASEBO MU DOPİNG Mİ?

Taras I. Usichenko, Vasyl Gizhko, Michael Wendt 
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Özet: Modern pentatlon (MP) spor dalı eskrim, yüzme, engelli koşu ve krostan oluşur ve en iyi sonuçların 
alınması için bir spordan diğerine santral sinir sisteminin ve periferik nöromuskuler aktivitenin hızla değişmesi 
gerekmektedir. Üst sıralarda bir MP atletin etkin performans göstermesini engelleyen semptomların gideril-
mesi için akupunktur uyarı programıyla desteklenen bir olgu sunuldu. Akupunktur uyarısıyla semptomların 
iyileşmesi, idman etkisi, plasebo ve spesifik olmayan fizyolojik etkiler ve sporda mekanizması literatür eşliğin-
de tartışıldı. Atletler arasında tamamlayıcı ve alternatif tıp tekniklerinin popüler olması yarışma sporlarında 
doping olarak kötü kullanımı potansiyelini akla getirmektedir. 
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şudan önce uyarılması öneriliyordu (Şekil 1a). Seçilen 
lokal akupunktur noktaları (Şekil 1b ve 1c)

i. eskrimde kol ağrısı için – LI4, 10, 11; TH5

ii. yüzmede kol kaslarında sertlik için- LI4, 11,14; 
TH5; GB21

iii. atıcılıkta genel heyecan ve baskın kolun titremesi 
için- H7; LI4

Şekil 1. Üst sıralardaki modern pentatlon atletlerinin 
spor performansını artırmak için uyarılan akupunktur 
noktaları. a. Bacağın proksimal anterolateral yüzeyin-
deki ST36 ve GB34 akupunktur noktaları koşudan 
önce uyarıldı. b.Üst ekstremitede LI4, 10, 11; TH5 ve 
GB21 akupunktur noktaları eskrimde kol yorulması 
ve yüzmede omuz kaslarında sertleşmeyi engellemek 
için kullanıldı. c. Önkolun distal ulnar kısmındaki H7 
akupunktur noktası atıcılıkta genel heyecan ve kolun 

titremesinin tedavisinde kullanıldı. d. Üst dudağın or-
tasındaki GV26 akupunktur noktası genel tonifikas-
yon amacıyla kullanıldı. Akupunktur noktalarının tam 
yeri için lütfen danışın (4).

Ek olarak, genel tonifikasyon amacıyla koşu ve yüz-
meden önce ve eskrim sırasında GV26 uyarıldı (Şekil 
1d). Akupunktur noktaları sonuçta basınç ve elektro-
manyetik milimetrelik dalgalarla uyarıldı (5). Uyarılma 
süresi tedavinin amacına göre 5-30 dk arasındaydı. 
Deneyimli bir akupunkturist tarafından tekrarlayan 
uygulamalardan sonra atlet ve koçuna da uygulama 
öğretildi.

Akupunktur destek programının başlangıcından he-
men sonra, atletin 300 m kros performansı koşudaki 
esas kısıtlayıcı faktörler olan epigastrik ağrı ve dizde-
ki güçsüzlüğün başarılı tedavisiyle 10 dakikadan <9 
dk 25 saniyeye düştü. Diğer semptomlar (eskrimde 
kullandığı kolunda yorgunluk; yüzmede omuz kasla-
rında katılaşma ve atıcılıkta genel heyecanlanma ve 
kullandığı kolun titremesi) de akupunktur noktaları-
nın yarılmasıyla başarıyla tedavi edildi.

Şekil 2. Atletin spor kariyerinde performansı.  x ek-
seni ulusal takımda yıllık performans yılları, y ekseni 
siyah yıldızlar olarak gösterilen uluslararası yarışma-
larda (Dünya kupası, Dünya şampiyonası, Olimpiyat 
Oyunları) dereceyi göstermektedir.

Didem AKÇALI 
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Şekil 2’de atletin 20 yaşından itibaren spor kariye-
rinin sonuna kadar uluslararası yarışmalarda (Dünya 
Kupası, Dünya Şampiyonluğu, Olimpiyat oyunları) 
dereceleri gösterilmiştir. Bu süre boyunca atlet ulusal 
MP takımında en iyiler arasındaydı.

2.1. Literatür Özeti. Bu olgu sunumunda yetenekli 
genç bir atlette akupunktur noktalarının uyarılmasıy-
la performansında hızlı ve anlamlı iyileşme kaydedil-
miştir. Bu iyileşme tüm spor kariyeri boyunca stabil 
devam etmiştir. Akupunktur nokatalarının uyarılma-
sı, istenen sonuçları almasını önleyen semptomların 
giderilmesine yönelik olarak akupunktur kitabından 
yapılmıştır (4) ve bilgisayarlı tarayıcı termografinin ta-
nıda kullanılmasıyla kuvvetlendirilmiştir (2).

Bu olgu sunumunda performansın iyileşmesinde id-
manın etkisini ekarte edemeyiz. Ancak, temas edi-
len deneyimli atlet ve koçlar da 3000 m krosta hızlı 
ve devamlı iyileşmeyle 10 dakikadan <9 dk 25 sn’ye 
inmesini idmanla açıklamakta zorlandıklarından aku-
punktur tedavisinin saf etkisinin araştırılması gerek-
lidir. Bu iyileşme, esas olarak önceki yarışmalarda 
atlete yük olan epigastrik ağrının geçmesiyle ortaya 
çıkmıştı. Kısıtlayıcı olduğu düşünülen diğer semp-
tomların (eskrimde kullandığı kolda yorgunluk, yüz-
mede omuz kaslarında katılaşma, atıcılıkta genel he-
yecanlanma ve kullandığı kolun titremesi) giderilmesi 
de bu sporlarda kararlı performansı mümkün kılmıştı. 

Akupunktur noktalarının idmanlı atletlerde tek sefer 
uyarılmasıyla hafif atletizm, yüzme ve kayakta sonuç-
ların iyileştiği bilinmektedir. Kaada, yarışmacı track ve 
road atletlerinde LI4 akuunktur noktasının elektrikle 
uyarılmasının plasebo uyarıyla karşılaştırıldığı çalış-
mada 800 m salon koşusunda ortalama 2,3 sn (n=5) 
ve 1000 m yol koşusunda 4,3 sn (n=9) iyileşme kay-
detmiştir (6). 

Bölgeye yönelik akupunkturun klinik uyglamada 
birkaç durumda etkin olduğu göz önne alınırsa (7, 
8), kaydedilen etkilerin akupunkturun spesifik ol-
mayan fizyolojşk v epsikolojik etkisiyle açıklanması 
mantıklıdır. Özellikle plasebo fizyolojik etkilerin yanı 
sıra akupunkturun klinik etkisinin tüm klinik etkinin 
%30-50’si olduğu düşünülürse plasebo etki büyük 
rol oynamaktadır (8-10). 

Diğer yandan, yarışmacı atletler plasebo etkilere ol-
dukça duyarlıdırlar. Üst sıradaki 48 profesyonel atlet-
le yapılan ankette çoğunluğu (%97) plasebo etkinin 
spor performansı başarısını etkilediğine inandıklarını  
belirtmişlerdi. Atletlerin %73’ü kariyerlerinde daha 
önce plasebo etki deneyimlemişlerdi ve çalışmadaki 
10 atlet (%33) plasebo etkinin doğasını açıklamayı 
önerdi (11). Beklentiye dayanan plasebo etkinin id-
manlı atletlerde çeşitli farmakolojik ajanların da - bi-
sikletçilerde kafein, sodyum bikarbonat(12, 13) ve 
haltercilerde anabolik steroidler (14, 15) gibi aynı 
performans iyileşmesine yol açtığı gösterilmiştir.

Artmış motivasyon da plasebonun ana mekanizma-
sı kabul edilen ödül koşullamasına benzer ve hatta 
bazal ganglion dopaminerjik sistemiyle plasebonun 
olası fizyolojik diğer mekanizması olabilir (16, 17). 

Transkutanöz elektroakupunktur uyarısıyla (TEAS) il-
gili birkaç rapor mevcuttur. Deneysel çapraz bir seri 
çalışmada, Kaada, koşucuların (800 m ve 1000 m 
koşu) ve yüzücülerin (100, 200 ve 400 m yüzme) 
LI4 akupunktur noktasına eşik altı uyarı verilen sham 
uygulamayla karşılaştırıldığında TEAS ile kişisel so-
nuçlarının iyileştiğini göstermiştir (6). Bu çalışmada, 
katılımcıların olası psikolojik faktörleri (plasebo ve 
motivasyon) körleme yapılarak dışlandığından artmış 
fiziksel dayanıklılığın nedeni kas gerginliğinin azal-
ması, çalışan kaslara oksijen taşınma kapasitesinin 
artması, kasların oksijen kullanma kapasitesinin art-
ması ve kas mikrodolaşımının artması sonucu olduğu 
düşünülmüştür. Lin ve ark.’nın son çalışmasında, spor 
performansının iyileşmesinin yarışmacı atletlerde ok-
sijen alımında artışa bağlı olduğu hipotezi doğrulan-
mıştır. Yazarlar, erkek boks atletlerinde kulak aku-
punktur noktalarının uyarılmasının kontrol duruma 
göre koşu bandında egzersiz oksijen tüketiminin iyi-
leşmesini artırdığını bildirdiler (18). So ve ark. tarafın-
dan yapılan başka bir çalışmada sağlıklı gönüllülerde 
bölgeye yönelik TEAS ile özel akupunktur noktaları-
nın uyarılmasının akupunktur noktası olmayan böl-
gelerle karşılaştırıldığında baldır kas gücü iyileşmesi-
nin hızını artırdığı gösterilmiştir (19). Bu çalışmalar, 
uygun randomize kontrollü çalışmalarla varsayılan 
etkilerin kanıtlanması amacıyla modern pentatlonda 
hedefe yönelik akupunktur çalışmamızın sonuçlarını 
bildirmek için bizi cesaretlendirdi. 
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Çin’de atletler de doktorlar da akupunktur meridyen-
lerinin enerjetik yapısına inanarak spor hekimlerince 
üst sıralardaki atletlerin %70’ini akupunktur dahil 
klasik Çin tıbbıyla tedavi edilmektedir (20). Batılı at-
letler arasında da tamamlayıcı ve alternatif yöntemle-
rin (CAM) popülaritesinin artması değerlendirildiğin-
de toplumun %36’sına karşılık atletlerin %56’sı CAM 
tedavileri kullanmaktadır (21); bu da mevcut doping 
tanımına bakıldığında akupunkturun ve diğer CAM 
yöntemlerin meşru doping etkisi olup olmadığı soru-
sunu akla getirmektedir. Şimdiye kadar akupunktur 
ve diğer CAM yöntemler yarışma öncesi ve sırasında 
Dünya Anti-Doping Ajansının (WADA) yasakladıkla-
rı listesinde yer almamaktadır (22). Mevcut WADA 
kriterlerine göre önceden akupunktur bu listeye ek-
lenme potansiyeli taşıyordu. Aslında madde ya da 
yöntem WADA 2009’a göre takip eden 3 kriterden 
ikisine uyuyorsa WADA yasaklar listesine girmelidir: i. 
madde ya da yöntemin tek başına ya da diğer madde 
ya da yöntemlerle birlikte spor performansını artırma 
potansiyeli olduğuna tıbbi ya da diğer bilimsel kanıt 
varsa ii. Kullanılan madde ya da yöntemin atletin ha-
yatına kesin ya da olası sağlık riski oluşturacağına dair 
tıbbi ya da diğer bilimsel kanıt varsa iii. Kod’a Giriş’te 
tanımlandığı gibi madde ya da yöntemin kullanılması 
sporun ruhuna aykırıysa (23).

Prospektif izlenen binlerce hasta ile nadir ciddi komp-
likasyonun iğnenin kendisine bağlı olduğundan inva-
zif olmayan uyarı yöntemleriyle önlenebileceğinden 
2. maddenin akupunktur için geçerli olmadığını 
düşünüyoruz (24).  Yine de, mevcut WADA doping 
tanımına göre akupunktur ve CAM yöntemler için 
1 ve 3. maddelerin birlikte önemli olabileceği düşü-
nülmektedir. Ancak, akupunktur spor performansını 
artırırsa (1. madde) akupunkur noktalarının uyarılma-
sının olimpiyat hareketinin ruhuna aykırı olduğunu 
düşünmüyoruz (madde 2).

Doping şüphesinde diğer hedef akupunkturun olası 
analjezik mekanizmasıdır, bu da endojen opioid sis-
tem aktivasyonuna bağlıdır (25). İlginç olarak, plase-
bo aracılı analjezi de endojen opioidlerin artmış nö-
rogeçişiyle ilişkilidir (26). Son zamanlarda plasebonun 
fiziksel performansı ölçülebilir opioid aracılı artışa yol 
açtığı gösterilmiştir. Benedetti ve ark. (27), daha önce 
sadece 2 kez morfin enjeksiyonuyla (haftada 1) ko-

şullanan sağlıklı gönüllülerde yarışma gününde pla-
sebo enjeksiyonun opioid aracılı ağrıya dayanıklılıkta 
artış ve fiziksel performansta artışa neden olduğunu 
göstermişlerdir. Bu etki, opioid reseptör antagonisti 
naloksan verilmesiyle geriye döner. Plasebonun bu 
morfine benzer etkileri tek başına plasebo uygula-
masının her tür mental eğitimin, psikolojik yöntemin 
ve zihin-vücut CAM tekniklerine gölge düşürecek şe-
kilde spor yarışmalarında etik olarak kabul edilebilir 
olup olmadığı sorusunu getirmektedir. Ancak spor 
performansını artırmak için kullanılabilecek CAM 
yöntemlerle ilgili tam WADA kriterlerinin gelecekte 
bu teknikleri olası doping şüphesinden kurtaracağına 
inanıyoruz.

Akupunktur ve diğer CAM yöntemlerin spor perfor-
mansını artırmak için kullanılması, doping potansiyeli 
olan yöntemlerden kesin olarak ayrılmalıdır. Bu ne-
denle CAM yöntemlerle ilgili mevcut WADA kriterleri 
klinisyenler, fizyologlar ve etik uzmanlarını içeren uz-
man görüşüne dayandırılarak açıkça tanımlanmalıdır.

Bu olgunun klinik tıpta kanıta dayalı tıp yaklaşımında 
ilk basamak olmasıyla (28) atletlerde hedefe yönelik 
akupunktur nokta uyarımı fikrini önerdik. Akupunk-
turun performans artırıcı etkileri ve bu uygulamada 
akupunkturun özelliğinin mantıklı bir sonraki basa-
mak olarak karmaşık etkileşimlerin araştırılmasında 
uzman kılavuzluğunda randomize kontrollü çalışma-
lar olacaktır.
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Giriş: Akupunktur-moksibüsyon, doğal bir tedavi-
dir ve organizmada geniş bir yelpazede düzenleyi-
ci etkinliğe sahiptir (1-8). Bazı önemli iç organların 
fonksiyonları, sıklıkla onların kan akımı ile ilintili ol-
duğundan akupunktur ve moksibüsyon sonrası doku 
ve organların perfüzyonlarının ölçülmesi, akupunktur 
ve moksibüsyonun etkinliğinin değerlendirilmesinde 
önemli bir noktadır. Akupunktur ve moksibüsyonun 
gastrointestinal sistem üzerine etkisi, daha geniş ola-
rak çalışılmıştır (9-11). Akupunkturun etkinliği açısın-
dan bakıldığında akupunktur ile ilgili bölgelerde kan 
akımının arttığı gösterilmiştir (12). Ancak, akupunk-
tur ve moksibüsyon sonrası mide kan akımı henüz 
çalışılmamıştır, zira mide perfüzyonunu ölçecek ideal 
bir teknik yoktu. Lazer Doppler kan akımı görüntüle-

me (LDPI), yeni bir perfüzyon görüntüleme tekniğidir 
ve dinamik olarak kan akımı dağılımını geniş ölçekte 
objektif olarak gösterebilmektedir (13,14). Sadece 
cildin mikrosirkülasyonunu ölçmekle kalmayıp, aynı 
zamanda iç organların genel kan akımını da ölçe-
bilmektedir. Lazer Doppler kan akımı görüntüleme 
tekniği, önceleri karaciğer, dalak, böbrek, mesane, 
mide, sindirim sistemi ve mezenter gibi iç organla-
rın perfüzyonunu izlemek için kullanılmıştır (15). Bu 
makalede, mide perfüzyonunda akupunktur ve mok-
sibüsyonu etkisini araştırmak için Lazer Doppler kan 
akımı görüntüleyici, takip eden bölümlerde belirtil-
diği üzere ‘Zusanli’de (ST 36) akupunktur ve elekt-
roakupunktur öncesi ve sonrasında görüntüleme ve 
midedeki etkiyi göstermek için kullanıldı.

AKUPUNKTUR VE ELEKTRO-AKUPUNKTURUN 
MİDE PERFÜZYONU ÜZERİNE ETKİSİNİN LAZER DOPPLER 

KAN PERFÜZYON GÖRÜNTÜLEME İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Zhang Dong, Li Shun-Yue, Wang Shou-You, Ma Hui-Min 

Biyomedikal Mühendislik Bölümü, Akupunktur ve Moksibüsyon Enstitüsü, Çin Tıbbi Bilimler Akademisi, Pekin 100700, Çin

Çeviren: Dr. Z. Işıl BİRKAN 
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı, ANKARA

İletişim Bilgileri: Dr. Z. Işıl BİRKAN, Büklüm Sok. 36/4 Kavaklıdere-Ankara 
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Özet: Bu çalışmanın amacı, akupunktur ve elektro-akupunkturun (EA) mide perfüzyonu üzerindeki etkisini 
gözlemlemek ve akupunktur ve moksibüsyonun iç organlara etkisi çalışmasında lazer Doppler kan perfüz-
yon görüntüleme tekniği uygulamasını araştırmaktır. Akupunktur grubundaki 20 sıçana ‘Zusanli’ye (ST 36) 
akupunktur ve EA grubundaki 18 sıçana ‘Zusanli’ye (ST 36) EA uygulanırken, akupunktur yapılmayan 18 
sıçan da kontrol grubu olarak kullanıldı. Midedeki perfüzyon ve mikrosirkülasyon dağılımındaki değişimler, 
lazer Doppler kan perfüzyon görüntüleyici  (LDPI) ile araştırıldı. Lazer Doppler kan perfüzyon görüntüleri, 
akupunktur öncesi ve sonrasında midedeki kan akım dağılımında bariz değişiklikler ortaya koydu. ‘Zusanli’ye 
(ST 36) akupunktur veya EA yapıldıktan sonra, mide perfüzyonu anlamlı düzeyde arttı ve sırasıyla 0.50- 0.11 
(PU) ve 0.66- 0.16 (PU) olmak üzere maksimum perfüzyon artışı akupunktur ve EA’dan 10 dakika sonra tespit 
edildi, akupunktur veya EA’nın bitiminden sonraki 10 dakikada da kan akımı yüksek düzeylerde seyretti. Bu 
sırada kontrol grubu sıçanlarda mide perfüzyonu azalma eğilimindeydi. EA daha güçlü etkiye sahip olmakla 
birlikte hem akupunkturun hem de EA’nın mide perfüzyonunu artırabildiği ve LDPI’nın, görüntü kullanarak, 
akupunkturun mide kan damarları üzerindeki düzenleyici etkisini gösterebildiği sonucuna varıldı.
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Metod: 2.1. Deneysel aletler. NR görüntüleme pa-
terni ile lazer dalga boyu 670 nm olan Periscan PIM 
II lazer Doppler perfüzyon görüntüleyici  (PERIMED 
Firması, İsveç üretimi) kullanıldı. Min görüntüleme 
netliği, görüntüleyici baş ile denek arasında yaklaşık 
20 cm lik bir mesafeydi ve resmin görüntü kaynak 
noktası, genellikle 30 (en) x 30 (yükseklik), görün-
tü kaynak alanı 0. 5 x 0. 5 mm2 olarak seçildi. Alet 
bir bilgisayara bağlandı ve mide yüzey perfüzyonu-
nun kayıt, saklama, analiz ve işlenmesinde LDPI 2. 
5 görüntüleme yazılımı kullanıldı. Bu çalışmada kul-
lanılmış olan düzeneğin, lazer perfüzyon görüntüsü 
ve midenin digital parlaklık görüntüsünü (incelenen 
bölgenin gerçek pozisyonel görüntüsü) eş zamanlı 
olarak kaydetme fonksiyonu vardı. Bu iki görüntü, 
kan akımı ve gerçek mide yüzey pozisyonu arasındaki 
eşlenik ilişkiyi analiz etmek üzere kontrol için birlikte 
kullanıldı.

2. 2. Deney Hayvanları.  20 sıçan akupunktur gru-
bunda, 18 sıçan EA grubunda ve 18 sıçan da kontrol 
grubu olmak üzere 350 ± 50 g ağırlığında, dişi veya 
erkek 56 sağlıklı erişkin Wistar sıçanlar kullanıldı. 
Tüm deneysel işlemler, Tıbbi Bilimler Akademisi Etik 
Komite onayıyla yapıldı ve uluslararası kabul edilmiş 
laboratuar hayvanları kullanma ve bakım kriterlerine 
uygun olarak yürütüldü.  

2. 3. Deney Ortamı. Deneyler, ısısı 30-32 oC ve nemi 
% 80-90 olan kafeslerde yürütüldü, her sıçan için de-
ney öncesi ve sonrası ısı değişimi ± 0.5 oC’de tutuldu. 

Sıçanların ortalama vücut sıcaklığı, akupunktur gru-
bunda 38.75 ± 0.07 oC, EA grubunda 38.80 ± 0.06 
oC ve kontrol grubunda 38.70 ± 0.06 oC idi. 

2. 4. In Vivo Sıçan Gastrik Modelin Hazırlanması. 
Modelin hazırlanmasından 24 st önce sıçanlar için su 
ve yiyecek kesildi. Sıçanlar, %2 pentotal sodyum (2.5 
mg/ kg) ile anestetize edilip ksifoidin altından orta 
hat insizyonuyla açıldı ve gastrik doku ortaya konul-
du. 

2. 5. Akupunktur Yöntemi ve Kontrol Grubu. Aku-
punktur grubunda, bilateral ‘Zusanli’ye (ST 36) 32 G 
iğne ile akupunktur yapıldı. İğne batırıldıktan sonra,  
bir dk süreyle manipule edilip 10 dk yerinde bırakıl-
dı. EA grubunda, bilateral ‘Zusanli’ye (ST 36) 32 G 

iğne ile akupunktur yapılıp bir dk süreyle manipule 
edildi. Daha sonra MBT-1 EA aleti (HUAYIN Ele. Inc., 
Changzou, Çin üretimi) stimulasyon elektrodlarına 
stimulasyon için 10 dk süreyle bağlandı. Dalga formu 
puls dalgası, dalga süresi 60 ms, frekansı 1 Hz ve çıkış 
gücü 6 V uyarıcı voltajdı (Şek. 1). Kontrol grubunda, 
gastrik kan akımının doğal dalgalanmaları 30 dk sü-
reyle izlendi. 

2. 6. Lazer Doppler Perfüzyon Görüntüsünün İzlen-
mesi ve Kaydı. Sıçan, sabit ısılı bir kutuya kondu, mi-
desi abdominal lazer inceleme için bir pedin üzerine 
düz olarak serildi ve lazer Doppler perfüzyon görün-
tüleyicinin lazer tarayıcısının tam altına yerleştirildi.  
Tarama modeli ve görüntüleme aralığı seçildi, sonra-
sında incelenen bölgenin perfüzyon görüntüleri kay-
dedildi ve analiz edilmek üzere bilgisayarda saklandı 
(Şek. 1).

Lazer Doppler perfüzyon görüntüleme tekniği ile 
akupunktur veya EA’nın mide kan akımı üzerine et-
kisinin kaydedilmesi: Midenin kontrol kan akımı gö-
rüntüsü akupunktur veya EA’dan önce kaydedildi ve 
sonra bilateral ‘Zusanli’ye (ST 36) akupunktur veya 
EA yapıldı ve mide kan akımı görüntüsü her 5 dk.da 
bir kaydedildi, yani görüntü akupunktur veya EA’nın 
başlangıcında, 5. ve 10. dakikaları ile iğnelemenin 
sonlandırılmasını takiben 5. ve 10. dakikalarda kay-
dedildi. 

Kontrol grubunda mide lazer Doppler perfüzyon gö-
rüntüsünün kaydedilmesi: Perfüzyon görüntüsü her 
5 dakikada bir beş kez kaydedildi.

2. 7. Lazer Doppler Perfüzyon Görüntüsü için Ana-
litik Yöntemler. Bu aletle uyumlu LDP12. 5 görüntü 
yazılımı, bilgisayardaki perfüzyon görüntüsünün de-
polanması, saklanması, alınması ve ilgili verilerin ana-
lizinde kullanıldı. Gastrik yüzeyin farklı kesimlerindeki 
kan akım dağılımı, midenin farklı bölgelerinin lazer 
Doppler perfüzyon görüntüleriyle değerlendirildi. Mi-
denin ortasındaki ilgilenilen bölgenin (ROI: Region of 
Interest)  yuvarlak olduğu varsayılarak mide perfüz-
yonunun ölçümü için 10 alan seçildi. Ölçüm değe-
ri, PERIMED aletindeki perfüzyon birimi ile gösterildi 
(perfüzyon birimi = CMBC ‘kan hücrelerindeki hacim 
ölçüm kosantrasyonu’ x V ‘kan hücrelerinin ortalama 
hızı’, kısaca PU). Akupunktur, EA ve kontrol grupla-
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rındaki perfüzyonlar ölçüldü, istatistiksel olarak ana-
liz edildi ve ortalama (perfüzyon)- zaman eğrisi gra-
fiği elde edildi. 

2. 8. İstatistiksel Analiz. Veriler, ortalama ± standart 
hata (X ± SE) olarak ifade edildi. SPSS 13.0 istatis-
tiksel yazılım kullanıldı ve grupların kıyaslanmasında 
ANOVA testi uyarlandı, P .05 anlamlı fark olarak ka-
bul edildi. Ortalama (perfüzyon)- zaman tablo ve eğri 
grafiği yapıldı. 

Sonuçlar: 3. 1. Akupunktur ve EA sonrası Midede 
Lazer Doppler Perfüzyon Görüntüleme ile Görülenler. 
‘Zusanli’ye (ST 36) akupunktur veya EA’nın başlan-
gıcında, kan akımında önemli bir artış gözlenmedi. 
Akupunktur veya EA’dan 5 dk sonra, tüm mide per-
füzyonunda artışla birlikte, midenin orta ve küçük 
damarlarında perfüzyon önemli ölçüde arttı. İlave-
ten, midenin diğer bölgelerindeki mikrodolaşım da 
farklı derecelerde arttı, orta ve küçük kan damarla-

rına yakın bölgelerdekiler daha belirgindi. Akupunk-
tur ve EA’nın 10. dakikasında kan akımındaki artış en 
fazlaydı ve akupunktur ve EA’nın devam eden etkin-
liğinin göstergesi olarak, akupunktur kesildikten 10 
dk sonra da halâ yüksek düzeylerdeydi (Şek. 2- 3), 
mide kan akımı artışında akupunktur ve EA grupları 
aynı etkiye sahipti.

3. 2. Kontrol Grubunda Mide Perfüzyon Görüntü-
sünün Gösterdikleri. Yirmibeş dakikalık izleme sü-
resince kontrol grubundaki 18 vakanın % 66.7’sini 
oluşturan 10 vakada, orta ve küçük damarlara naza-
ran mikrodolaşımdaki perfüzyonda daha fazla olmak 
üzere, gastrik kan akımı kademeli olarak azalma eği-
limindeydi (Şek. 4). Ancak, akupunktur ve EA gru-
bunda orta ve küçük damarlarla mikrodolaşımdaki 
perfüzyon eşzamanlı olarak arttı. Kontrol grubunda 
% 13.3’ü oluşturan sadece 2 vakada perfüzyon ar-
tarken, diğer 3 vakada önemli bir değişiklik olmadı.

Şekil 1: LDPI  gastrik test metodu, akupunktur ve elektroakupunktur metodları
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Şekil 2: Akupunktur sırasında sıçanların gastrik lazer Doppler perfüzyon görüntülerinin sürekli gösterimi. 
Akupunktur öncesinde, çoğu gastrik kan akımı, mavi ve koyu yeşil olarak görülmekteydi, periferde daha az 
kan akımıyla kan damarlarında kırılmamıştı. Akupunktur sonrasında, orta ve küçük damarlardaki perfüzyon 
artışının göstergesi olarak kademeli bir şekilde açık yeşil ve sarı bölgeler arttı. Akupunkturun 5. ve 10. dakika-
larında, mikrosirkülasyondaki dolaşım da arttı. Akupunktur kesildikten sonra, genelde açık yeşil bölgeler art-
tı, akupunkturun midede bariz vazodilatasyon yaptığını gösterir şekilde sarı ve kırmızı sahalar ileriye uzadı. 
(2- 1) Akupunktur öncesi, (2- 2) Akupunktur sırası, (2- 3) Akupunktur 5. dakika, (2- 4) Akupunktur 10. dakika, 
(2- 5) Akupunktur sonlandırıldıktan 5 dakika sonra, (2- 6) Akupunktur sonlandırıldıktan 10 dakika sonra

Şekil 3: Elektroakupunktur sırasında sıçanların gastrik lazer Doppler perfüzyon görüntülerinin sürekli gösteri-
mi. EA öncesi, görüntüde büyük damarlar daha kısa sarı- kırmızıyken gastrik kan akımının çoğu mavi ve koyu 
yeşildi. EA sonrası, küçük damarlar ve mikrosirkülasyonda farklı oranlardaki perfüzyon artışının göstergesi 
olarak, açık yeşil ve sarı- kırmızı bölgeler kademeli olarak arttı. EA’ nın 5. ve 10. dakikalarında, mikro- damar-
lar görüntüde uzadı. EA’ yı sonlandırdıktan sonra, EA’ nın mide damarlarında daha belirgin bir dilatasyonu 
uyardığının göstergesi olarak, açık yeşil, sarı ve kırmızı alanlar daha da ilerledi. ( - 1) EA öncesi, (3- 2) EA sıra-
sında, (3- 3) EA’ nın 5. dakikası, ( 3- 4) EA’ nın 10. dakikası, (3- 5) EA sonlandırıldıktan 5 dakika sonra, (3- 6) EA 
sonlandırıldıktan 10 dakika sonra
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3. 3. Akupunktur grubu, EA grubu ve Kontrol Gru-
bundaki Ortalama Perfüzyon Değişikliklerinin İstatis-
tiksel Analizi. Kontrol grubunda ortalama perfüzyo-
nun istatistiksel analizi, gastrik perfüzyonun kademeli 
olarak azalma eğiliminde olduğunu gösterdi, kontrol 
grubunda  –0. 62 ± 0. 19 (PU) olan en fazla azalma 
25. dakikadaydı. Stimülasyonu takiben perfüzyon, 
hem akupunktur grubunda hem de EA grubunda 
arttı, en fazla artış sırasıyla 0.50 ± 0.11 (PU) ve 0.66 ± 
0.16 (PU) olmak üzere stimülasyonun 10. dakikasın-

Tartışma: Akupunktur ve moksibüsyonun gastroin-
testinal kanal üzerine etkisi, en önemli fonksiyonla-
rından biridir. Sun ve Popova, akupunkturun gastrik 
ülseri iyileştirebileceğini ve gastrik ülser kapanması-
nı kolaylaştırabileceğini buldular (16,17). Gao, aku-
punkturu atrofik gastrit tedavisinde (18), Park, daha 
iyi terapötik etkiler almak üzere, basiller dizanteri 
tedavisinde kullandılar (19). Akupunktur ve moksi-
büsyon, gastrik mukoza hasarının iyileştirilmesi ile 
ilgili çalışmalarda kesin sonuçlar ortaya koydu (20). 
Akupunktur ve moksibüsyonun yukarıdaki etkileri, 
muhtemelen gastrik kan dolaşımını düzeltme, bes-
lenme, metabolizma ve midenin lezyon bölgesindeki 

anti-inflamatuar maddeleri artırma yoluyla gerçek-
leşmektedir. Bu makalede akupunktur sonrası gastrik 
perfüzyondaki önemli artış, gastrik hastalıkların teda-
visinde akupunktur ve moksibüsyonun mekanizma-
sını açıklamada deneysel temeli sağlayabilir. Ayrıca, 
akupunktur ve moksibüsyonun gastrointestinal pe-
ristalsizm üzerindeki düzenleyici etkisi (23) ile eşza-
manlı olmak üzere gastrik myoelektrik aktivitede de 
bariz düzenleyici etkisi olduğu bulundu (21,22). Bu 
bulgular ve bu makaledeki akupunktur ve EA son-
rası perfüzyon artışı, akupunktur ve moksibüsyonun 
gastrik fonksiyonları düzenleme ve bazı mide lezyon-
larını iyileştirmesinde mide düz kasındaki düzenleyici 

da bulundu. Akupunktur veya EA’yı kestikten sonra 
perfüzyon sürekli olarak artmadı, fakat stimülasyon-
dan sonraki 10 dk içinde perfüzyon halâ yüksek de-
recelerde kaldı  (Şek. 5). Şek. 5 ve Tablo 1 gösterdi ki, 
kontrol grubu ile kıyaslandığında akupunktur grubu 
ve EA grubunda araştırılan tüm zaman noktalarında 
akupunktur öncesine göre ortalama perfüzyonda 
istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (P .001 veya P
.002). 

Şekil 4: Kontrol grubu sıçanlarda gastrik lazer Doppler perfüzyon görüntülerinin sürekli gösterimi. Kontrol 

grubunda, kan damarları radikal bir dağılım göstermekte ve damar ağı, yeşil, sarı ve kırmızı renkte görülmek-

teydi. İzlem sürecinde, kırmızı ve sarı azalırken, damar sonlanmaları ve perifer damarlarda az dolumla giden 

bir azalma oldu ve izlemin 25. dakikasına kadar perfüzyonda artış olmadı. (4- 1) 0. dakika, (4- 2) 5. dakika, 

(4- 3) 10. dakika, (4- 4) 15. dakika, (4- 5) 20. dakika, (4- 6) 25. dakika.
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ve kan damarlarını güçlendirici etkilerinin mekaniz-
mayı oluşturduğuna işaret etmektedir.

Bu çalışmadaki mide perfüzyon görüntülerinden de 
görülebileceği üzere, mide kan damarları dağılımı ra-
dikal karakteristikler gösterdiğinden, perfüzyon net 
bir şekilde ayırt edilebilir ve midenin kan akım dağılı-
mı bir bakışta görülebilir. Daha önceki araştırmamıza 
ve LDPI’nın karakteristik ve gereksinimlerine dayana-
rak ve mide yüzey ısısı daha düşük olacak şekilde, 
mide vücudun dışına yerleştirildi, böylece doğal ha-
linde (kontrol grubu) gastrik kan akımı azalma eğili-
mindeydi. Akupunktur veya EA sonrası, orta ve küçük 
damarlarla mikrosirkülasyonda farklı oranlarda artan 
perfüzyon ile birlikte giden gastrik kan damarlarında 
vazodilatasyon bariz olarak indüklenir, bu perfüzyon 
artışı da kan akımındaki doğal azalmayı karşıladığın-
dan akupunktur ve EA’nın kan akımını artırıcı etkisi 
belirgindir. Akupunkturun kesilmesinden sonra, aku-
punktur ve EA’nın sonra-etkisinin bir göstergesi ola-
rak, perfüzyon akupunktur öncesine kıyasla yüksek 
seyretti. Akupunktur veya EA sonrası, orta ve küçük 
damarlarla mikrosirkülasyonda kan akımındaki artış, 
akupunktur veya EA’nın tüm gastrik perfüzyonu güç-
lendirebileceğini göstermektedir.

Ek olarak, bu çalışmanın diğer bir amacı da mide 
kan akımının lazer Doppler perfüzyon görüntüleme 
tekniğiyle ölçülmesinin anlaşılması ve akupunktur 
ve EA’nın etkilerinin değerlendirilmesidir. Çalışmanın 
sonuçlarından görülebileceği gibi mide perfüzyonun-
daki değişiklikler ve akupunkturun etkileri LDPI ile 
gösterilebilmiş, ancak diğer yöntemler bunları yan-
sıtamamıştır. Ultrason Doppler metodu, anjiografi, 

röntgen, BT, MR ve diğer yöntemlerin direkt ölçüm 
için kullanımı zordur. Mikrosfer yöntemi, kan akımı 
için yeni, dolaylı bir ölçüm metodudur. Ölçüm için 
kan veya doku örneği gerektirir, testin zamanlaması 
sınırlıdır, dolayısıyla sonucun sergilenmesi LDPI kadar 
iyi değildir. Böylece LDPI ile tüm mide kan akış du-
rumunun incelenmesi ve vasküler fonksiyonlardaki 
değişikliklerin çalışılması mümkün olmuştur. Lazer 
Doppler perfüzyon flowmetre (LDPF), sabit bir nok-
tadan gastrik mukoza perfüzyonunu tespit edebilir 
ve bu da cerrahinin faydasının değerlendirilmesinde 
kullanılabilir. Lazer ışını tek olduğundan ve LDPF için 
tespit eden kısım sınırlıdır, midenin genel kan akımını 
ve değişikliklerini tam olarak anlayamaz. Lazer Dopp-
ler perfüzyon görüntüleme (LDPI) tekniği, perfüzyon 
görüntülemeyi LDPF temelinde lazer ışınını tespit et-

Tablo 1: Üç grubun ortalama gastrik perfüzyon değerleri ( ortalama± SE, PU)

Akupunktur veya EA grubunda, 5. dakika akupunktur veya EA uygulama sırası, 10. dakika 5 dakika, 15. daki-
ka akupunktur veya EA’ nın 10 dakikası, 20. dakika 5 dakika, 25. dakika akupunktur veya EA sonlandırıldıktan 

sonraki 10 dakikadır. Kontrol grubu ile kıyaslandığında, * p  .002, **p   .001. Tüm zamanlarda akupunktur ve 
EA grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.

Grup                 n Pre                                                                   5. dakika                     10.dakika                                                                 15.dakika            20.dakika    25.dakika

Kontrol 18 2.11± 0.18 1.87± 0.15 1.59± 0.15 1.64± 0.18 1.66± 0.19 1.49± 0.18

Aku. 20 2.14± 0.16 2.23± 0.13* 2.40±0.13** 2.64±0.17** 2.55±0.16** 2.65±0.17**

EA 18 2.08± 0.14 2.39±0.15** 2.53±0.15** 2.74±0.23** 2.74±0.19** 2.75±0.22**
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mek yoluyla yapan bir metoddur. LDPF ile kıyaslandı-
ğında LDPI şu avantajlara sahiptir: sınırları geniş bir 
tespit, tarayıcının optiklerini şekillendiren ışının tara-
nan bağırsaklara değmemesi, anında ve uzun dönem 
takipte vasküler yanıtın görüntülenmesi ve kantitatif 
olarak araştırılabilmesi. Bir organın geniş bir alanın-
daki kan akımının tespitinde lazer Doppler perfüzyon 
tekniği uygulaması, daha önemli bir role sahiptir. 

Barsaklar vücut dışına çıkarıldıklarından, fizyolojik 
fonksiyonlarını sürdürebilmeleri için daha iyi ısı ve 
nem şartlarına gereksinim duyarlar. Bu deneyde, vü-
cut dışına alınan midenin, stabil deneysel sonuçlarla 
birlikte, uygun bir fizyolojik çevrede tutulabilmesi için 
sabit ısı ve nemde deney kutusu kullanıldı. Labora-
tuarımızda, pek çok barsakta LDPI ile daha dikkatli 
perfüzyon araştırması temelinde, tüm gastrik perfüz-
yon üzerine akupunktur ve EA’ nın etkisini araştıran 
bu çalışma, ilk seferde başarılı sonuçlar ortaya koydu. 
Bu da tekniğin, akupunktur ve moksibüsyon çalışma-
larında kullanılmasını olasılıkla artıracak ve midenin 
akupunktur ve moksibüsyona cevabını anlamada ve 
akupunktur ve moksibüsyonun mekanizmasını anla-
mada deneysel veri sağlayacaktır.

Kaynaklar

1.  S. Y.Wang, “Experimental progress on acupuncture 
regulation of vesical function,” Shanghai Journal of 
Acupuncture and Moxibustion, vol. 19, supplement 
1, pp. 69–70, 2000.

2. F. H. Li and Y. G. Yang, “Research review on func-
tion regulation of gallbladder by acupuncture,” 
Shandong Journal of Traditional Chinese Medicine, 
vol. 18, pp. 40–42, 1998.

3. J. X. Zhao, “Progress in research of the function 
regulation of urinary system by the treatment of 
acupuncture,” Journal of Chinese Acupuncture and 
Moxibustion, vol. 17, pp. 57–59, 2000.

4.  D.H. Long, L.He, and L.Hu, “Evolvement of studies 
onmechanisms of acupuncture and moxibustion in 
improvement of myocardial ischemia,” Journal of 
Emergency in Traditional Chinese Medicine, vol. 17, 
pp. 979–981, 2008.

5. Q. S. Ren and J. L. Wang, “Advancement in mecha-
nism study of acupuncture treating ischemia cereb-
ral injury,” Journal of Zhejiang University of Traditio-
nal Chinese Medicine, vol. 32, pp. 840–842, 2008. 

6. J. S. Chen andW. K. Chen, “Mechanism of immu-
noregulation in therapy of acupuncture and moxi-
bustion,” Liaoning Journal of Traditional Chinese 
Medicine, vol. 49, pp. 210–211, 2006. 

7. S. Uchida and H. Hotta, “Acupuncture affects regi-
onal blood flow in various organs,” Evidence-Based 
Complementary and Alternative Medicine, vol. 5,      
no. 2, pp. 145–151, 2008.

8. M. Inoue, H. Kitakoji, T. Yano, N. Ishizaki, M. Itoi, 
and Y. Katsumi, “Acupuncture treatment for low 
back pain and lower limb symptoms—the relation 
between acupuncture or electroacupuncture stimu-
lation and sciatic nerve blood flow,” Evidence-Ba-
sed Complementary and Alternative Medicine, vol. 
5, pp. 133–143, 2008.

9. H. Zhao, X. S. Lai, and Z. C. Lian, “Progress in re-
search of regulation of stomach by acupuncture,” 
Journal of Guangzhou University of Traditional Chi-
nese Medicine, vol. 15, pp. 69–72, 1998. 

10. T. T. Ren, “Review in acupuncture effects of digesti-
ve hormone,” Journal of Liaoning University of Tra-
ditional Chinese Medicine, vol. 8, pp. 68–69, 2006. 

11. E. Noguchi, “Mechanism of reflex regulation of the 
gastroduodenal function by acupuncture,” Eviden-
ce-Based Complementary and Alternative Medicine, 
vol. 5, no. 3, pp. 251–256, 2008.

12. E. Y. K. Ng, C. T. Goh, and P. J. Wong, “Evaluation 
of acupuncture weight loss programme using laser 
Doppler perfusion imaging,” Journal of Mechanics 
in Medicine and Biology, vol. 6, pp. 153–173, 2006.

13. E. Y. K. Ng, S. C. Fok, and C. T. Goh, “Case studies 
of laser Doppler imaging system for clinical diagno-
sis applications and management,” Journal of Me-
dical Engineering and Technology, vol. 27, no. 5, pp. 
200–206, 2003.

14. P. Movahed, V. Evilevitch, T. L. G. Andersson 



Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 2015

53

et al., “Vascular effects of anandamide and 
N-acylvanillylamines in the human forearmand skin 
microcirculation,” British Journal of Pharmacology, 
vol. 146, no. 2, pp. 171–179, 2005.

15. D. Zhang, S.Wang, S. Li, and H.Ma, “Display of laser 
doppler perfusion imaging(LDPI) for entrails,” Jour-
nal of Chinese Microcirculation, vol. 10, pp. 147–
149, 2006.

16. J. P. Sun, H. T. Pei, X. L. Jin, L. Yin, Q. H. Tian, and 
S. J. Tian, “Effects of acupuncturing Tsusanli (ST36) 
on expression of nitric oxide synthase in hypotha-
lamus and adrenal gland in rats with cold stress ul-
cer,” World Journal of Gastroenterology, vol. 11, pp. 
4962–4966, 2005.

17. S. P. Popova, “Effect of acupuncture on dynamics of 
changes in lipid peroxidation and activity of antioxi-
dant system in rats with gastroduodenal ulcer,” Fizi-
olohichnyi Zhurnal, vol. 48, no. 6, pp. 54–59, 2002. 

18. X. Gao, H. Rao, Y. Wang, D. Meng, and Y. Wei, 
“Protective action of acupuncture and moxibustion 
on gastric mucosa in model rats with chronic atrop-
hic gastritis,” Journal of Traditional Chinese Medici-
ne, vol. 25, no. 1, pp. 66–69, 2005.

19. E. S. Park, S. Jo, J. K. Seong et al., “Effect of acu-
puncture in the treatment of young pigs with indu-
ced Escherichia coli diarrhea,” Journal of Veterinary 
Science, vol. 4, no. 2, pp. 124– 128, 2003.

20. A. O. Freire, G. C. M. Sugai, M. M. Blanco, A. Tabo-
sa, Y. Yamamura, and L. E. A. M. Mello, “Effect of 
moxibustion at acupoints Ren-12 (Zhongwan), St-
25 (Tianshu), and St- 36 (Zuzanli) in the prevention 
of gastric lesions induced by indomethacin in Wistar 
rats,” Digestive Diseases and Sciences, vol. 50, no. 
2, pp. 366–374, 2005.

21. A. Shiotani, M. Tatewaki, E. Hoshino, and T. Taka-
hashi, “Effects of electroacupuncture on gastric 
myoelectrical activity in healthy humans,” Neuro-
gastroenterology and Motility, vol. 16, no. 3, pp. 
293–298, 2004.

22. J.-H. Liu, J. Yan, S.-X. Yi, X.-R. Chang, Y.-P. Lin, and 
J.- M. Hu, “Effects of electroacupuncture on gastric 
myoelectric activity and substance P in the dorsal va-
gal complex of rats,” Neuroscience Letters, vol. 356, 
no. 2, pp. 99–102, 2004.

23. A. Tabosa, Y. Yamamura, E. R. Forno, and L. E. A. 
M. Mello, “A comparative study of the effects of 
electroacupuncture and moxibustion in the gastro-
intestinal motility of the rat,” Digestive Diseases and 
Sciences, vol. 49, no. 4, pp. 602–610, 2004.

24. E. Monnet, D. Pelsue, and C. Macphail, “Evaluati-
on of laser doppler flowmetry for measurement of 
capillary blood flow in the stomach wall of dogs du-
ring gastric dilatation-volvulus,” Veterinary Surgery, 
vol. 35, no. 2, pp. 198–205, 2006.

Not: Türkçe çevirisi yapılan bu makalenin özgün hali, 2011 yılında Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 
dergisinde yayımlanmıştır.

Zhang Dong, Li Shun-Yue, Wang Shu-You, and Ma Hui-Min, “Evaluation of Influence of Acupuncture and Electro-Acupuncture 
for Blood Perfusion of Stomach by Laser Doppler Blood Perfusion Imaging,” Evidence-Based Complementary and Alternative 
Medicine, vol. 2011, Article ID 969231, 6 pages, 2011. doi:10.1093/ecam/nep050



54

Güncelden
Kısa Kısa

AKUPUNKTUR VE TAMAMLAYICI TIP 
LİTERATÜRÜNDEN ÖZETLER

Hazırlayan: Uzm. Dr. Z. Işıl BİRKAN 
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı, ANKARA

İletişim Bilgileri: Dr. Z. Işıl BİRKAN, Büklüm Sok. 36/4 Kavaklıdere-Ankara 
 Tel: 0312 428 46 96   birkan.zisil@gmail.com

DÜNYADAN...

Akupunkturda sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri 
olan moksibüsyonun, yalancı moksibüsyon ile kıyas-
landığı 80 vakalık bir çalışmada, diare ile giden irri-
tabl barsak sendromlu hastalarda semptomları iyileş-
tirdiği,  yaşam kalitesini artırdığı ve rektal hassasiyeti 
azalttığı tespit edilmiştir. Fonksiyonel manyetik rezo-
nans görüntülemede, bu hastalarda 100 ml rektal 
balon distansiyonuyla aktive olan prefrontal korteks 
ve anterior singulat kortekste aktivitenin, tedaviyi ta-
kiben kaybolduğu gösterilmiştir. 

Zhu et al. BMC Compl and Alter Med 2014; 14: 500. 

http://www.biomedcentral.com/1472-6882/14/500

Deneysel olarak indüklenmiş serebral iskemide, An-
giotensin II  (A- II) sentezi ve onun reseptör üzerin-
den çalışan yolağına elektroakupunktur girişiminin 
etkilerini ve olası mekanizmalarını araştırmak üzere 
126 Wistar erkek sıçanda yapılan çalışmada, Orta 
Serebral Arter Oklüzyonunun, A-II sentez ve yolağın-

da artışı bariz indüklediği,  ancak elektroakupunktur 
ile bunun azaldığı gözlenmiştir. Bu da azalmış vazo-
konstriksiyon ve iskemik bölgede artmış kan akımı ile 
serebral iskemide özel bir faydayı beraberinde getir-
mektedir.

Li et al. BMC Compl and Alter Med 2014; 14: 441. 

http://www.biomedcentral.com/1472-6882/14/441

Birikmiş bulgular, ağrı tedavisinde akupunkturun im-
mün regülasyon yoluyla etkili olduğunu ortaya çıkar-
makla birlikte, altta yatan mekanizma halen belirsiz-
dir. Bu amaçla, nöropatik ağrılı sıçanlarda yürütülen 
bir çalışmada, tekrarlanan elektroakupunkturun (EA), 
zaman-bağımlı birikici analjezik etkiye sahip olduğu,  
bunun da EA’nın NK hücreleri, splenik IL-2, beta-en-

dorfin ve plazma IL-2, IL-1β, IFN-β ve TGF-β üzerin-
deki düzenleyici etkisi ile ilgili olduğu görülmüştür. 

Gao et al. BMC Compl and Alter Med 2014; 14: 316. 

http://www.biomedcentral.com/1472-6882/14/316

Ankara Akupunktur 2015; 3 (1): 54-70
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İnterstisyel Kajal hücreleri (ICC), gastrointestinal mo-
tilitenin düzenlenmesinde önemli bir role sahiptir. 
Zusanli’ye (ST 36) uygulanan elektroakupunkturun 
(EA), parsiyel barsak obstrüksiyonunda ICC plasti-
sitesine etkisini ve mekanizmasını incelemek üzere 
planlanan bir çalışmada, EA’nın ICC plastisitesine 
terapötik etkili olabileceği, bu etkinin proinflama-
tuar mediatörlerde azalma ve c-Kit yolağı üzerinden 
olabileceği, ancak EA ile diğer akupunktur noktaları 
arasındaki ilişki ve myoelektrik aktivite açısından ileri 
çalışmaya ihtiyaç duyulduğu sonucuna varılmıştır.

Peng et al. BMC CompL and Alter Medicine 2014; 
14: 186. 

http://www.biomedcentral.com/1472-6882/14/186

Alzheimer hastalığı (AD), yaşlı bireylerde en sık kar-
şılaşılan demans formlarındandır. Akupunkturun bu 
hastalıktaki etki mekanizmasını anlamak için 80 sağ-
lıklı Wistar sıçanı ile yapılan çalışmada, sıçanlar model 
grubu, yalancı akupunktur grubu ve ST 36 grubu ol-
mak üzere 3 gruba ayrılmış ve her bir gruba PET-scan 
uygulanmıştır. Model grubu ile kıyaslandığında ya-
lancı akupunktur grubunda, bilateral limbik sistem, 
sağ frontal lob ve striatum aktive olurken, ST 36 gru-
bunda bilateral limbik sistem (priform korteks), bila-
teral temporal lob (olfaktor korteks), sağ amigdala ve 
sağ hippokampus aktive olmuştur. Model grubu ile 
kıyaslandığında ise ST 36 grubunda, bilateral amig-
dala ve sol temporal lob uyarımı daha fazladır. Buna 
göre yalancı akupunktur ve ST 36 iğnelemenin, bey-
nin belli bölgelerinde perfüzyon ve glikol metaboliz-
masını artırdığı ve dolayısıyla AD hastalarının kognitif 
fonksiyonlarını artırıcı katkıda bulunduğu sonucuna 
varılmıştır.

Lu et al. BMC Compl and Alter Med 2014; 14: 178.

http://www.biomedcentral.com/1472-6882/14/178

Sürekli hallüsinasyonlardan yakınan, hatta sırtını ga-
galadığını düşündüğü kuş nedeniyle fiziksel ağrı da 
duyan 63 yaşında kadın, şizofreni hastasına ek tedavi 
olarak 12 haftalık akupunktur uygulaması ile hallü-
sinasyonların devam etse de daha az rahatsız ettiği,  

ilginç olarak ağrının önemli derecede azaldığı, dep-
resyon skorunda iyileşme olduğu yapılan testler ve 
görüşmelerle tespit edilmiştir. Ancak bunlar, erken 
bulgu olmayıp tedaviden 3 ay sonraki kontrolda gö-
rülmüştür. Fakat, uyku kalitesi hızla düzelmiştir. Bu 
vaka, akupunkturun şizofrenide yararlı bir ek tedavi 
olabileceğini düşündürmekle birlikte, akupunktur ve 
şizofreni ile ilgili daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç 
vardır. 

Bosch et al. Acupunct Med 2014; 32: 286- 289. 

http://aim.bmj.com/content/32/3/286.abstract

Meme kanserini takiben kolda lenfödem sık karşı-
laşılan bir sorun olduğundan akupunktur, sorunu 
tedavi etme, tedavi olarak kabul edilebilirlik ve te-
daviye uyum yönlerinden değerlendirildiğinde, 20 
vakalık seride hastaların tedaviye uyumlarının iyi ol-
duğu, herhangi bir yan etki olmadığı, semptomlarda 
iyileşme olmadığı ancak semptomları stabilize ettiği 
gözlenmiştir. Daha ileri çalışma gerekliliği sonucuna 
varılmıştır.

Smith et al. Acupunct Med 2014; 32: 387-393.   

http://aim.bmj.com/content/32/5/387.abstract

Acile ağrı ve/ veya bulantı yakınmasıyla başvuran has-
talarda ek tedavi olarak akupunkturun uygulanabilir-
liğini araştırmak üzere yapılan çalışmada, akupunktu-
run acil serviste güvenli ve hastalar tarafından kabul 
edilebilir bir tedavi olduğu, elde edilen bulgularla 
etkin bir ağrı ve bulantı tedavisi yaptığı sonucuna va-
rıldı. Ancak akupunkturun, ek tedavi olarak yararla-
nım ve ekonomik yönünü değerlendirmek üzere ileri 
çalışmalar yapılması önerilir.

Zhang et al. Acupunct Med 2014; 32: 250- 256.

http://aim.bmj.com/content/32/3/250.abstract

Akupunktur, Alzheimer hastalığında kullanılmakta, 
ancak nöral dayanakları tam olarak bilinememek-
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tedir. Alzheimer hastalarındaki bozulmuş moddaki 
iletim ağı (DMN) üzerine akupunkturun etkisini ince-
lemek için fonksiyonel manyetik rezonans (fMRI) kul-
lanarak bir çalışma planlanmıştır. Alzheimer hastası 
olan 14 hasta, 14 normal kontrol grubu ile kıyaslan-
dığında, akupunktur uygulaması sırasında Taichong 
(LR 3) ve Hegu (LI 4) 3 dakika süre ile uyarıldıklarında 
bozulmuş DMN, özellikle sol singulat girus (CG) ve 
sağ inferior parietal lobülde (IPL) olmak üzere bariz 
iyileşme göstermiştir. Tüm beyin bölgeleri incelendi-
ğinde, akupunktura cevap veren yeni beyin bölgeleri 
de tespit edilmiştir. Daha da önemlisi akupunktu-
run etkilediği orta temporal girus (MTG), hastalığın 
şiddeti ile yakından ilgilidir. Sonuçta, akupunkturun 
DMN’yi düzenleyebileceğine karar verilmiştir.

Liang et al.  Am J Alzheimers Dis Other Demen 2014; 
29: 739-748.

http://aja.sagepub.com/content/29/8/739.abstract

Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle ate-
şi  (≥38°C) olan 8 asker hastaya klasik akupunktur 
(GV14, GB20, TE8) ve yeni bir tip akupunktur, denge 
akupunkturu (Feibing and Ganmao noktaları) uygu-
lanmış, 20 dakikalık seansı takiben tüm hastaların 
vücut ısıları düşmüş, eşlik eden başağrısı, myalji, na-
sal obstrüksiyon gibi semptomlar da gerilemiştir. Üç 
günlük tedavinin ardından sekiz hastadan altısı iyileş-
miş ve hiç bir yan etki gözlenmemiştir. Kwon et al. 
Acupunct Med 2014; 32: 509- 511.

http://aim.bmj.com/content/32/6/509.abstract

Lazer akupunkturun hiperglisemiye etkisini incele-
mek için 70 albino, erkek erişkin Wistar sıçanı 7 gru-
ba ayrıldı. İlk 3 grup, tedavi edilmeyen (I),  650 nm (II)  
ve 980 nm (III)  lazer akupunktur uygulanan olmak 
üzere sağlıklı kontrol gruplarını oluşturan sıçanlardı.  
Diğer 4 grup ise intraperitoneal streptozosin ile di-
abetik hale getirilen, tedavi uygulanmayan (IV), gli-
benklamid ile tedavi edilen (V), 650 nm (VI) ve 980 
nm (VII) lazer akupunktur uygulanan sıçanlardı. Lazer 
akupunktur, BL 20’ye yapıldı ve diabetik sıçanlarda 

antihiperglisemik etki gözlendi. Lazer akupunktur, 
kan sayımını ve biyokimyasal profili etkilemediği gibi 
pankreas, karaciğer, böbrek ve dalakta herhangi bir 
morfolojik değişime de sebep olmadı. Elde edilen so-
nuçlar, hipergliseminin tedavisinde lazer akupunktu-
run alternatif veya tamamlayıcı tedavi seçeneği ola-
rak değerlendirilmesini destekler yöndedir.

Garrido et al. Acupunct Med 2014; 32: 486- 494.

http://aim.bmj.com/content/32/6/486.abstract

Romatoid artritli (RA) hastalarda arı venomu aku-
punkturun (BVA),  etkinliğini değerlendirmek üzere 
Mart 2014’e kadar yapılan randomize kontrollu çalış-
malar, dil sınırlaması olmadan, gözden geçirildiğinde 
304 yayından sadece bir tanesi inklüzyon kriterlerini 
karşılayabildi. Buna göre RA’da, normal salin enjeksi-
yonu ile kıyaslandığında, BVA’nın ağrı, sabah sertliği,  
hassas eklem sayısı, şişmiş eklem sayısı ve hastaların 
yaşam kalitesi üzerinde bariz iyileştirici etkisi olduğu 
sonucu tespit edilmekle birlikte, kesin sonuca varmak 
için bu örneklem,  boyutu ve niteliği açısından küçük 
bulundu. 

Lee et al. BMJ Open 2014; 4: e006140.

http://bmjopen.bmj.com/content/4/11/e006140.
long

Glukoz intoleransı, prediabetik bir durum olup insü-
lin direnci,  artmış tip-II diabet riski ve kardiyovasküler 
problemlerle birlikte seyreder. Son zamanlarda araş-
tırmacılar, obezite, artmış glukoz düzeyi ve kan ba-
sıncını içeren metabolik sendromun patogenezinde 
azalmış vagus aktivitesini ileri sürmektedirler. Bunu 
değerlendirebilmek için glukoz intoleransı olan 72 
hasta rastgele, tek-kör olarak bilgisayar tarafından iki 
gruba ayrıldı. Bir gruba transkutanöz aurikular vagus 
sinir stimülasyonu (ta-VNS) uygulanırken, diğerine 
yalancı-ta-VNS uygulandı. Stimülasyonu evde ken-
dileri yapan hastalardan biri çalışma, biri de kontrol 
grubunda olmak üzere ikisi post-stimülasyon sersem-
lik hissi oluştuğundan çalışmadan çekildiler. Ancak 
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elde edilen bulgular, ta-VNS’nın glukoz intoleransı/
prediabetiklerde güvenilir, ucuz ve basit bir tedavi 
yöntemi olduğunu düşündürdü.

Huang et al. BMC Compl and Alter Med 2014; 14: 
203.

http://www.biomedcentral.com/1472-6882/14/203

Primer dismenoreli akupunktur ile tedavi edilen has-
talarda, 10 seanslık tedavinin ardından kontrol grubu 
ile kıyaslandığında, Ağrı İndeksi (PI) ve Vizüel Analog 
Skala‘da (VAS) bariz azalma tespit edilmiş ve aku-
punkturun, geleneksel Çin tıbbına (TCM) göre, kan 
ve çiy akımını artırarak ağrı tedavisine yardımı olduğu 
sonucuna varılmıştır. 

Huang et al. J of Trad Chi Med Dec 2013; 33: 757–
760.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S025462721460008X

Servikal vertigo tedavisinde akupunktur ile tuina 
kombinasyonunun etkinliğini araştırmak üzere plan-
lanan çalışmada, sadece akupunktur uygulanan grup 
ile kıyaslandığında, akupunktur ve tuina kombinas-
yonunun hastaların servikal hareket serbestliğini ar-
tırmada ve tedavide, daha başarılı olduğu kanısına 
varılmıştır. 

Wang et al. J of Acup and Tui Sci 2014; 12: 306-309.

http: / / l ink.spr inger.com/art ic le /10.1007%2
Fs11726-014-0794-6

Sol önkol distalinde travmatik hasarı takiben gelişen, 
oral analjezik ve devam eden elektrik stimülasyonuna 
yanıt vermeyen, travmadan beş ay sonra şiddetli ağrı, 
sol elde şişme, kızarıklık, soğukluk hissi ve sol omuza 
kadar kolda fonksiyon kaybı ile başvuran kadın has-
taya sol LI 5, LU 2, HT 1, SI 10, SI 11, GB 21’e (sol üst 
ekstremite hareketinden sorumlu kas ve eklemlerdeki 
noktalar) plasenta ekstresi enjekte edilmiş, takibinde 
Kompleks Rejiyonel Ağrı Sendromu-1 olan hastada 
ağrıda, motor fonksiyonlarda, şişme ve kızarıklıkta, 
ısıda dramatik bir düzelme gözlenmiştir.

Cho et al. J of Acup and Merid St 2014; 7: 155–158.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S2005290114000545

Borderline kişilik bozukluğu (BPD) ve madde bağımlı-
lığı olan hastaların tutulmasının güç olduğu bilinmek-
tedir. Bu tanıları alan 231 hastaya kulak akupunkturu 
(akudetoks) dahil kanıta dayalı çeşitli tedavi yöntem-
leri, tedavi etkinliğini artırmak üzere, uygulanmıştır. 
Tedaviyi tamamlayan hastaların tamamı bir yıllık ta-
kibe alınmış ve gelişmeleri değerlendirmek üzere ay-
lık anketler gönderilmiştir. BPD ve sigara bırakmada 
programı tamamlama ile akudetoks kullanımı arasın-
da pozitif korelasyon tespit edilmiştir.

Stuyt BE. Acupunct Med 2014; 32: 318-324.

http://aim.bmj.com/content/32/4/318.abstract

Kolorektal distansiyona (CRD) bağlı visseral ağrıda 
auriküler elektroakupunkturun (AEA) etki ve meka-
nizmasını incelemek üzere 29 dişi Sprague-Dawley 
sıçanı, rastgele 4 gruba bölündü. Bunlar, kontrol; te-
davi edilmeyen CRD; CRD + AEA; CRD + yalancı AEA 
(SEA)  gruplarıydı. Kontrol grubu dışındakilere 90 da-
kika süren CRD uygulandı. AEA ve SEA 30. dakikada 
başladı ve 30 dakika sürdü. Visseral ağrının şiddeti-
ni ölçmek için vazomotor yanıtın göstergesi olarak 
EMG kaydı yapıldı. Kolon ve raphe nukleusta 5-OH 
triptamin-1a mRNA reseptör ekspresyonu ölçüldü. 
Sonuç olarak AEA, sıçanlardaki visseral ağrıyı azalt-
makta ve serotonerjik etkinliği düşündürecek şekilde 
mRNA ekspresyonunu, periferik (kolon) ve santral 
(raphe nukleus) olarak artırmaktadır.

Li et al. Acupunct Med 2014; 32: 472- 477.

http://aim.bmj.com/content/32/6/472.abstract

İntraperitoneal 3 mg/kg/gün etanol veya salin ile 28 
gün süreyle tedavi edilen iki grup sıçana, etanol çekil-
mesini takiben 24 saat sonra bilateral Zusanli’ye (ST 
36) veya akupunktur noktası olmayan kuyrukta bir 
noktaya 1 dakika süreyle akupunktur uygulandı. Eta-
nol çekilmesi olan sıçanlarda görülen kortizol, ACTH 
ve CRF protein ekspresyonundaki artış, akupunktur 
grubunda gözlenmedi. Bu bulgular, ST 36’nın etanol 
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çekilmesi ile oluşan hipotalamik-pituiter-  adrenal aks 
hiperaktivasyonunu, hipotalamik CRF modülasyonu 
üzerinden engellediğini düşündürmektedir.

Zhao et al. J of Acup and Merid St 2014; 7: 225–230.

h t t p : / / w w w. j a m s - k p i . c o m / a r t i c l e / S 2 0 0 5 -
2901(14)00032-6/abstract

Du (GV) meridyenine uygulanan elektroakupunk-
turu takiben, spinal kord kesisi olan sıçanlarda kesi 
altı kordda NGF, IGF-1, FGF-2, CNTF, PDGF, TGF-β1, 
TrkA, TrkB ve TrkC’de gen ekspresyonunda azalma 
olurken, GAP-43 ve Sinaptofizin profillerinde elektro-
akupunktur uygulanmayanlara kıyasla bariz bir artış 
olduğu, kesi altı spinal segmentlerde kortikospinal 
liflerde değişme olmadığı gözlendi. Eş zamanlı ola-
rak, Du (GV) meridyeni elektroakupunktur tedavisi 
sonrasında arka ayaklarda lokomotor ve duyusal hızlı 
bir iyileşme oldu. Son bulgular, spinal kord hasarı te-
davisinde elektroakupunkturun mekanizmasıyla ilgili 
değerli endikasyonlar sunabileceği yönündedir.

Liu et al. Neuropeptides 2014; 48: 239–247.

http://www.neuropeptidesjournal.com/article/
S0143-4179(14)00034-1/abstract

Moksibüsyon,  geleneksel olarak kanser dahil kronik 
ağrı tedavisinde kullanılagelmiştir. Metastatik kanser-
li hastalarda moksibüsyonun etkinliğini ve güvenirli-
ğini araştırmak için 16 hasta, rastgele gerçek-mok-
sibüsyon (TM) ve yalancı-moksibüsyon (SM) olmak 
üzere iki gruba ayrılmıştır. TM, 10 dakika süreyle uy-
gulanırken, SM’de moksa konmuş ancak ısı derinlere 
inmeden kısa sürede kaldırılmıştır. Ağrı şiddeti, Brief 
Pain Inventory (BPI) ile, hayat kalitesi de Functional 
Assessment of Cancer Therapy–General (FACT-G) 
ile değerlendirilmiştir. TM grubunda ağrı şiddetinde 
önemli bir azalma gözlenmiş, ancak FACT-G skorla-
rında bir değişiklik olmamıştır. Moksibüsyonun me-
tastatik kanserde kullanımını önermekle birlikte ör-
neklem boyutu küçük olduğundan, daha büyük bir 
grup ve daha uzun süre takiple etkinliğin değerlendi-
rilmesi gerekmektedir.

Lee et al. Integr Cancer Ther 2014; 13: 211-216. 

http://ict.sagepub.com/content/13/3/211.abstract

Akut inme geçireli  ≤46 saat olan 73 hasta, tümüne 
uygulanan konvansiyonel rehabilitasyonun yanısıra, 
29’una ek olarak elektrik stimülasyonu, 21’ine pla-
sebo-elektrik stimülasyonu ve 23’üne sadece rehabi-
litasyon olmak üzere üç gruba ayrıldı. Elektrik veya 
plasebo-elektrik stimülasyonu, GB 20, LI 15, LI 11, 
LI 10 ve LI 4 noktalarına 60 dakika süreyle, haftada 
5 gün, 4 hafta boyunca uygulandı. Hastaların primer 
olarak kavrama ve iki parmakla tutma güçleri, sekon-
der olarak Action Research Arm Test (ARAT) ölçüm-
leri, tedavi başlangıcında, 4. (W4); 12. (W12) ve 24. 
(W24) haftalarda yapıldı. Elektrik stimülasyonu alan 
hastaların W4 kavrama ve iki parmakla tutma güçleri 
fazlaydı ve bu fark, W12 ve W24’de de sebat etti. 
Sonuçta bu gelişmenin ve idamesinin, akut inmeli 
hastalarda tek başına konvansiyonel rehabilitasyon 
yerine, 4 haftalık elektrik stimülasyonu ilavesi ile sağ-
lanabileceği düşünülmektedir. 

Au-Yeung et al. Clin Rehabil 2014; 28: 149-158.

http://cre.sagepub.com/content/28/2/149.abstract

Kronik kalp yetmezliği (KKY), esas olarak nörohu-
moral aktivasyon sonucu gelişen, dünya genelinde 
en önemli morbidite ve mortalite nedenlerindendir. 
Renal sempatik ve kardiak sempatik afferent refleks 
yanıtları,  epikardial kapsaisin uygulaması ile ortaya 
çıkarılan,  sol anterior inen koronerleri bağlanmış sı-
çanlara hergün 30 dakika, bir hafta boyunca elekt-
roakupunktur (EA) uygulandığında EA’nın renal sem-
patik aktivasyonu azalttığı, kardiak afferent refleks 
yanıtı inhibe ettiği, KKY’li sıçanlarda kan basıncını 
düşürdüğü görülmüştür. Bir hafta süreyle EA ile te-
davi edilen sıçanlarda sol ventriküler ejeksiyon fraksi-
yonu ve sol ventrikül sistol sonu kısalmasındaki artış, 
sol ventriküler sistol sonu ve diastol sonu boyutların-
daki genişlemeyi geri çevirerek infarkt çapını küçült-
müştür. Sempatik aşırı aktivasyonu önleyen EA, uzun 
dönemde KKY tedavisinde yeni ve potansiyel olarak 
yararlı bir yöntemdir.

Ma et al.  Am J of Physio-Heart  and  Circul  Physio 
2014; 306: H1464-H1471.

http://ajpheart.physiology.org/content/306/10/
H1464.long
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Beşi elektroakupunktur (Grup T), beşi de kontrol gru-
bunda (Grup C) olmak üzere 10 sağlıklı, beyaz Yeni 
Zelanda tavşanının sırtında, nörolept analjezi altında, 
cilt ve kası içine alan yumuşak doku hasarı oluşturul-
muş ve Grup T’ye kesiyi takiben elektroakupunktur 
(EA) uygulanmıştır. İki, 4 ve 6. günlerde yapılan bi-
opsilerde EA’nın dokunun mekanik stresini azalttığı, 
kas defektinin iyileşmesinde pozitif etkisi olduğu ve 
iyileşme sürecini hiç bir yan etki olmadan kolaylaştır-
dığı görülmüştür.

Parmen et al. J of Acup and Merid St 2014; 7: 243–
249.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S2005290114000338

Geleneksel akupunkturdaki temel inanışlardan biri, 
akupunktur noktasının (AP) iğnelenmesi veya masaj 
yapılmasının tıbbi sorunların iyileşmesinde yardımcı 
olduğudur. Akupunktur, ağrı tedavisinde faydalı bir 
non-farmakolojik yöntem olarak tanınmakla birlikte 
mekanizmanın, cilt ve kastaki nosiseptörlerin uyarıl-
ması ile mi yoksa meridyen veya AP’ler yoluyla mı ol-
duğu tartışmalıdır. Genel inanış, AP’lerde elektriksel 
direncin, akupunktur noktası olmayanlara (non-AP) 
göre daha düşük olduğu şeklindedir. Ancak cilt elekt-
riksel direnci, cildin kuruluğu, kalınlığı, ölçüm yapan 
elektrodun çapı, elektroda uygulanan basınç, elekt-
rodlar arası mesafe, odanın ısısı ve nemi olmak üzere 
pek çok faktörden etkilenir.  Elektrodun elle tutulma-
dığı, mekanik bir düzenek ve sabit basınçla, 17-26 
yaşlarında, 65 erkek gönüllünün LI 4 ve yakınındaki 
bir noktada yapılan ölçümlerde, AP’lerde daha düşük 
elektriksel direnç olduğu gösterilememiştir.

Wong YM. Acupunct Med 2014; 32: 203-205.

http://aim.bmj.com/content/32/2/203.extract

Aromaterapi masajı,  sağlıklı bireylerde stres yöneti-
minde sıklıkla kullanılmakta, ayrıca ağrı tedavisi ve on-
kolojik palyatif bakım hastalarındaki depresyon, ank-
siyete gibi psikolojik sorunlarda da terapötik amaçla 

yararlanılmaktadır. Ancak bu masajın kesin biyolojik 
temeli tam olarak anlaşılamamıştır. Bu nedenle aro-
materapi masajı, kantitatif psikolojik değerlendirme-
ler, EEG spektrum paterni, tükrük kortizol ve plazma 
beyin-kökenli nörotrofik faktör (BDNF) düzeyleri gibi 
nörobiyolojik parametreleri açısından kontrol grubu 
ile kıyaslanarak değerlendirildiğinde, 4 haftalık prog-
ram (haftada 2 kez, 40’ar dakika) sonunda psikolojik 
değerlendirme skorlarının tamamında düzelme, plaz-
ma BDNF düzeylerinde bariz bir artış tespit edilmiştir. 
Her bir seansın sonunda da, meditasyon ve nörofe-
edback eğitiminde olduğu gibi, alfa-EEG dalga aktivi-
tesinde artış, delta-EEG dalga aktivitesinde ve tükrük 
kortizol düzeyinde bariz bir azalma gözlenmiştir. 

Wu et al.  Compl Ther in Med 2014; 22: 456–462.

http://www.complementarytherapiesinmedicine.
com/article/S0965-2299(14)00058-2/abstract

Diz osteoartritli (KOA) 60 vaka, rastgele 30 akupoto-
mi + kupa (tedavi grubu), 30 intraartiküler sodyum 
hyalüronat enjeksiyonu (kontrol grubu) olmak üzere 
iki gruba ayrılıp, tedavi sonrası osteoartrit şiddet in-
deksi (ISOA), diz eklemi effüzyon değişikliği ve klinik 
etkileri açısından izlendiğinde, total etkinlik oranı te-
davi grubunda % 96.7, kontrol grubunda % 66.7 
idi. Klinik etkinlik farkı, her iki grup arasında istatis-
tiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). Her iki grupta da 
ISOA ve effüzyon skorları değişikliği,  tedavi öncesine 
göre istatistiksel olarak anlamlıyken (p<0.05), bu fark 
gruplar arasında da tedavi grubu lehine anlamlıydı 
(p<0.05). 

Gu et al.  J of Acup and Tui Sci 2014; 12: 326-330.

http://link.springer.com/article/10.1007/s11726-
014-0798-2

İskemik inmeli hastalarda diz eklemi motor fonksi-
yonlarına, Yin ve Yang meridyen noktalarına artırıcı–
azaltıcı manipülasyonunun etkilerini araştırmak üzere 
planlanan çalışmada, kontrol grubuna konvansiyonel 
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rehabilitasyon uygulanırken, çalışma grubuna buna 
ek olarak Yin ve Yang meridyenlere manipülasyon 8 
hafta süreyle uygulandı. Otuzar hastalık gruplarda 
diz eklem enerjisi, destek ve sallama hareketleri, te-
davi öncesi, 4. hafta ve 8. haftalarda değerlendirildi. 
Çalışmanın sonucunda, meridyen manipülasyonu-
nun, inme hastalarında diz eklemi destek ve sallama 
gücünü, momentini artırdığı ve yürümeyi kolaylaştır-
dığı gözlendi. 

Tian et al. J of Acup and Tui Sci 2014; 12: 282-285.

http://link.springer.com/article/10.1007/s11726-
014-0789-3

Kaşıntı, can sıkıcı duyusal bir deneyimdir ve akupunk-
tur gibi sistemik tedaviler, kronik kaşıntılı hastalarda 
rahatlatıcı sonuçlar sağlamakla birlikte mekanizma-
sı bilinmemektedir. Fonksiyonel manyetik rezonans 
görüntüleme ile yapılan çalışmada akupunkturun, 
kaşıntı ve beyinde kaşıntı ile indüklenmiş insula, 
putamen, premotor ve prefrontal kortikal aktiviteyi 
azalttığı görülmüştür. Bu sonuçlara antihistamin ve 
plasebo akupunktur ile ulaşılamamıştır. Akupunktu-
run, antipruritik etkinliğindeki kilit bölge olduğunu 
işaret etmek üzere en fazla antipruritik etki, motivas-
yon ve kaşınma gibi habitüel davranışlardan sorumlu 
bölge olan putamenin aktivasyonunun en fazla azal-
tıldığı akupunktur tedavilerinde elde edilmiştir.

Napadow et al. Cereb Cortex 2014; 24: 873-882.

http://cercor.oxfordjournals.org/content/24/4/873.
abstract

Ampute edilenlerin %85’inde fantom ağrısı ve fan-
tom ekstremite hissine rastlanmaktadır. Akupunktur 
ve transkutanöz elektriksel sinir uyarımının (TENS) bu 
hastalarda kullanımında bir protokol oluşturmak için 
literatürdeki 36 vaka sunumu (257 hasta) incelendi-
ğinde, sıklıkla kontrlateral ekstremite olmak üzere 
vücut akupunkturu yapıldığı,  Çince yazılarda vücut 
ve skalp akupunkturunun birlikte kullanıldığı, uygu-

lamanın 10-30 seans, her gün ve 30-40 dakika sürey-
le olduğu, en sık Yangming meridyenlerinde LR 3 ve 
LI 4’ün kullanıldığı, İngilizce yazılarda da uygulama-
nın haftada bir, toplam 4-7 seans yapıldığı görüldü. 
TENS’in ise güdüğe ve kontrlateral ekstremiteye, der-
matomal ağrı paterni ve innerve eden periferik sinire 
uyarak, en sık olarak yüksek frekansta ve günde bir 
kereden fazla olacak şekilde uygulandığı gözlendi. 
Elde edilen sonuçlar olumluydu. Bu vaka sunumla-
rından elde edilen sonuçlar değişken olduğundan, 
özellikle Çince ve İngilizce yazılardaki yaklaşım farklı-
lıklarından, bir protokol oluşturabilmek için ileri ran-
domize kontrollu çalışmalara ihtiyaç olduğuna karar 
verildi.

Hu et al. Eur J of Integ Med 2014; 6: 365–381.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1876382014000304

Son zamanlarda metabolik sendromlu hastalarda, 
serum Hsps (heat shock proteins) antikorlarında ve 
hs-CRP (high sensitivity C-reactive protein) düzeyle-
rinde artış tespit edilmiştir. Bu proteinlere, hacamat 
(wet-cupping) ve geleneksel Çin tıbbının etkilerini in-
celemek için yapılan bir çalışmada interskapular böl-
geye uygulanan hacamatın, tedavide etkili olmadığı 
kanısına varılmıştır.

Farahmand et al. Compl Ther in Med 2014; 22: 640–
644. 

http://www.complementarytherapiesinmedicine.
com/article/S0965-2299%2814%2900061-2/abs-
tract

Gebelikte akupunktura ilgi artarken, uygulama gü-
venliği ile ilgili çalışmalar da hızla sürmektedir. Ge-
belik sırasında akupunktura bağlı istenmeyen etkileri 
(AE), şiddet, neden ve sıklık açısından tespiti için Şu-
bat 2013’e kadar literatür taraması yapıldığında en 
sıklıkla karşılaşılan AE’nin iğnelenme ağrısı olduğu, 
AE’nin genel insidansının %1.9, mutlak-muhtemel-
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olası akupunktur kökenli AE’nin ise %1.3 olduğu 
görülmüştür. Dolayısıyla akupunktur, gebelikte doğ-
ru uygulandığında çok az istenmeyen etki ile giden, 
güvenilir bir tedavidir.

Park et al. Acupunct Med 2014; 32: 257-266.

http://aim.bmj.com/content/32/3/257.full.pdf+html

Migren, postmenopozal vazomotor semptomlar ve 
kronik insomnia yakınmaları olan ve bu sebeple yıl-
larca çoklu ilaç kullanan, yan etkileri ile karşılaşan, 
ancak fazla bir fayda görmeyen 49 yaşındaki kadın 
hastaya 3 aydan uzun bir süre akupunktur uygulan-
mış, 8. seanstan sonra migreni geçmiş, takibinde va-
zomotor sorunları ve insomniası düzelmiştir. Çoklu 
ilaç tedavisinden de kurtulan hastanın birden fazla 
tıbbi sorunu tek bir geleneksel tedavi yöntemi, yani 
akupunktur ile kökeni tedavi edildiği için düzeltile-
bilmiştir.

Hammes et al.  Explore: The J of Sci and Heal 2014; 
10: 256–259.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1550830714000664

İsveç, Stockholm’deki bir tedavi merkezinde alkol 
bağımlılığı tedavisindeki rutin psikolojik ve farmako-
lojik tedaviye ek olarak yoganın uygulanabilirliğinin 
araştırıldığı çalışmada, rutin tedavi + yoga grubun-
da alkol tüketiminin daha fazla azaldığı, ancak rutin 
tedavi grubuyla aralarında istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark olmadığından daha ileri çalışmalara ihtiyaç 
duyulduğuna karar verilmiştir.

Hallgren et al. Compl Ther in Med 2014; 22: 441–
445.

http://www.complementarytherapiesinmedicine.
com/article/S0965-2299(14)00034-X/abstract

Fibromyalji, yaygın vücut ağrısı, beraberinde yorgun-
luk, uyku sorunları ve ruh durumu bozuklukları ile 
giden kas-iskelet sisteminin kronik bir hastalığıdır. 
Akupunkturun fibromiyaljideki erken dönem etkisini 
incelemek için yapılan çalışmada, yalancı-akupunktur 
ve akupunktur gruplarında tedavi öncesi ve sonrası 
ağrı şiddeti değerlendirmesi için Vizüel Analog Ska-
la (VAS) uygulanıp ağrı skorlarındaki değişim kıyas-
landığında, istatistiksel olarak bilateral PC 6, HT7, LI 
4, SP 6, ST 36, LR 2 noktaları kullanılan akupunktur 
grubu lehine, yüksek oranda anlamlılık tespit edilmiş-
tir. Dolayısıyla  akupunktur, fibromyalji hastalarında 
erken dönemde ağrı şiddetinde önemli bir azalma 
sağlamaktadır.

Stival et al. Rev Bras Reumatol 2014; 54: 431-436.

http://www.scielo.br/pdf/rbr/v54n6/en_0482-5004-
rbr-54-06-0431.pdf

Akupunktur noktası üzerine uygulanan transkutanöz 
elektriksel sinir stimülasyonunun (aku-TENS), egzersiz 
sonrası kan laktat düzeyi, kalp hızının normale dönüş 
hızı ve bunun otonom sinir sistemi ile ilişkisini araştır-
mak üzere yapılan çalışmada, 20 sağlıklı erişkin ken-
di istekleriyle aku-TENS ve plasebo-TENS gruplarına 
ayrılmış ve egzersiz öncesi 45 dakika süreyle çalışma 
grubuna Neiguan’a (PC 6) TENS uygulanırken kontrol 
grubuna sadece elektrotlar bağlanmıştır. Çalışmanın 
sonucunda aku-TENS’in egzersiz sonrası kan laktat 
düzeyini düşürdüğü ve orta düzey bir egzersizi taki-
ben kalp hızının normale dönüşünü kolaylaştırdığı 
bulunmuştur. Aku-TENS’in egzersiz performansı ve 
enerji metabolizması üzerine etkisini değerlendirmek 
için daha ileri çalışmalar gerekmektedir.

Jones et al. J Trad Chi Med Sci 2014; 1: 73-80.

http://dx.doi.org/10.1016/j.jtcms.2014.11.006

Geleneksel Çin Tıbbı (TCM), binlerce yılda gelişen 
kendine özgü teorileri, teşhis ve tedavi yöntemleriy-
le, tamamlayıcı ve alternatif tedaviler içinde önemli 
bir yer tutmaktadır. Son yıllarda kanserin önlenmesi 
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ve tedavisinde kullanımı daha iyi fark edilmekte ve 
yaygınlaşmaktadır. TCM’nin etkisi, tümorejenezi ön-
lemesi, toksisiteyi azaltıp tedavinin etkinliğini artır-
ması ve tümör rekürrensi ve metastazlarını azaltması 
şeklinde özetlenebilir.

Ling et al. J of Integ Med 2014; 12: 331-335.

h t t p : / / d x . d o i . o r g / 1 0 . 1 0 1 6 / S 2 0 9 5 -
4964%2814%2960038-8

Akupunktur noktalarında lazer akupunktur kullanı-
mı, inflamasyonu azaltıcı, ağrı giderici, metabolizma-
yı düzenleyici, doku rejenerasyonu ve immüniteyi ar-
tırıcı etkilere sahiptir. Kronik akciğer hastalığı (astma, 
KOAH, interstisyel akciğer hastalığı ve bronşiektazi) 
olan 31 hasta, iki gruba ayrılarak bir gruba ilaç te-
davisi (kontrol grubu) uygulanırken, diğerine (çalış-
ma grubu) buna ek olarak 10 gün düşük düzey lazer 
(LLL) uygulanmıştır. Hastaların tedavi öncesi akciğer 
grafisi ve yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomogra-
fisi (HRCT) çekilmiş, tedavi öncesi ve 10 gün sonrası 
vücut kitle indeksi (BMI), akım/volüm solunum fonk-
siyon testi ve treadmill ölçümleri yapılmıştır. Çalışma 
öncesi ve sonrası kontrol grubunda, FVC, FEV1 ve 
treadmill sonuçlarında istatistiksel olarak anlamlı fark 
varken çalışma grubunda, bunlara ek olarak FEF25-
75%‘de de anlamlı fark tespit edilmiştir. Kontrol gru-
bu ile karşılaştırıldığında LLL grubunda FEV1 ve tread-
mill sonuçlarında daha anlamlı bir artış olmuştur. On 
günlük LLL tedavisi, klasik tıbbi tedaviye faydalı bir 
eşlenik oluştururken, kesin kanı için ileri çalışmalara 
ihtiyaç vardır.

Shaban et al. Egy J of C Dis and Tub 2014; 68: 1065-
1070. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ejcdt.2014.06.012

Yaşları 3-16 arasında değişen, otistik bozukluğu 
(ASD) olan 21 erkek çocuk, rastgele çalışma ve kont-
rol grubu olmak üzere ikiye ayrılmış ve çalışma gru-
buna 8 hafta boyunca her gün, toplam 40 seans dil 
akupunkturu (TAC) uygulanırken, kontrol grubuna 

akupunktur yapılmamıştır. TAC, 15 saniyeden uzun 
sürmemiş ve çocuklar tarafından iyi tolere edilmiştir. 
Kırk seansın sonunda kontrol grubu ile kıyaslandığın-
da, konuşma, öz-bakım, kognitif ve total skorlarla 
beyin glukoz metabolizmasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark tespit edilmiştir. Glukoz metabolizması 
ile klinik iyileşme arasında bir ilişki tespit edilmemiştir.

Wong et al. J of Trad Chi Med Sci 2014; 1: 62-72.

http://dx.doi.org/10.1016/j.jtcms.2014.11.005

Uyku bozukluğu, huzursuzluk gibi preklinik, subjek-
tif yakınmaları olan 31 hastaya, bu tür yakınmalarda 
otonom sinir sistemi dengesizliği olabileceği düşü-
nüldüğünden, çapraz-kontrollü bir çalışmayla kranio-
sakral tedavi uygulandı. Otonom sinir sistemi indika-
törü olarak kalp hızı değişimi takip edildi, istirahat ve 
girişim dönemlerinde R-R intervali kaydedildi. Girişim 
sırasında istatistiksel olarak anlamlı bir artış vardı, an-
cak düşük frekans/ yüksek frekans oranı (sempatik-
vagal denge) kontrol ve girişim dönemlerinde istatis-
tiksel olarak anlamlı değildi. Kraniosakral tedavinin, 
otonom sinir sistemi aktivitesinde tercih edilebilecek 
etkileri olduğuna, ancak daha ileri çalışmalar gerekti-
ğine karar verildi.

Girsberger et al. J Integr Med 2014; 12: 156-161. 

http://dx.doi.org/10.1016/S2095-4964(14)60021-2 

Yedi elektronik veri tabanı, gingko biloba ekstresi-
nin (GBE) esansiyel hipertansiyon (EH) tedavisinde 
kullanımı açısından araştırıldığında, 1012 hipertan-
sif hastanın yer aldığı 9 randomize kontrollu çalışma 
(RCT) gözden geçirildi. Bunların çoğu, hatalı çalışma 
planlaması ve zayıf metodolojik kalite nedenleriyle 
yönlendirme riski yüksek çalışmalardı. Üç çalışmada, 
sistolik ve diastolik kan basınçları üzerine istatistiksel 
olarak anlamlı bir etkiden söz edilmezken 6 çalışma-
da, antihipertansif ilaçlarla kıyaslandığında, GBE’den 
etkili bir tamamlayıcı tedavi olarak bahsedilmekteydi. 
Çalışmaların hiç birinde istenmeyen etkiler belirtilmi-
yordu. GBE’nin güvenirliğinin halen belirsiz olması, 
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çalışmalardaki heterojenite ve kısıtlılıklar nedeniyle, 
EH tedavisindeki kullanımı için daha büyük çalışmala-
ra gereksinim olduğu düşünüldü.

Xiong et al. Phytomedicine 2014; 21: 1131–1136.

http://dx.doi.org/10.1016/j.phymed.2014.04.024

Fizyolojik mekanizması ile ilgili bilgiler sınırlı olmakla 
birlikte akupunktur, migren ataklarının önlenmesi ve 
ağrının tedavisinde kullanılmaktadır.  Aktif ve inaktif 
akupunktur noktalarıyla uyarılan beyin aktivitelerini 
karşılaştırmak ve klinik değişkenler ve beynin yanıtları 
arasındaki olası korelasyonu araştırmak için yapılan 
bir çalışmada 80 migren hastası, 8 hafta boyunca te-
daviye alınıp istirahat halinde ve tedavi sonunda fMRI 
çekildi. İnaktif nokta akupunkturu ile kıyaslandığın-
da uzun dönem aktif nokta akupunkturuyla beyin-
de daha yaygın ve önemli yanıtlar alındığı görüldü. 
Bölgelerin çoğu, ağrı matriksi, lateral ve medial ağrı 
sistemleri, bozulmuş ileti ağı ve ağrının kognitif bö-
lümlerini içermekteydi. Her iki gruptaki korelasyon 
analizlerinde vizüel analog skaladaki (VAS) düşüşün, 
anterior singulat kortekste artan bölgesel homojeni-
te (ReHo) skoru ile yakın ilişkide olduğu tespit edildi. 
Dahası, VAS’taki azalma, aktif nokta akupunkturu 
ile uyarılabilen insula ReHo değeri artışı ile de bağ-
lantılıydı. Uzun dönem aktif ve inaktif nokta teda-
visinde farklı beyin bölgelerinin uyarıldığı, aktif nok-
ta akupunkturunun, migrende ağrı devrelerinde ve 
hastalıktan etkilenen önemli anahtar noktalarda dü-
zenleyici etkiye sahip olabileceği ve psikofiziksel ağrı 
homeostazı sağlayabileceği ortaya kondu.

Zhao et al. E J Int Med 2014; 6: 686-745.

https://dx.doi.org/10.1016/j.eujim.2014.09.044

Basit pediatrik daireli 42 hastaya, Guiwei’dan 
Dazhui’ye (GV 14) günde bir kez 3 gün kayropraktik 
uygulandığında vakaların 38’i (% 90.5) iyileşmiş, 4’ü 
de düzelmeye başlamıştır. Dolayısıyla kayropraktik, 
basit pediatrik diarede denemeye değer bir uygula-
madır.

Zhu et al. W J of Acup Moxi 2014; 24: 60-61.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1003525714600271

Kollateral meridyen tedavisi (CMT) ve geleneksel 
akupres tedavisinin (APT), unilateral üst sırt ağrısı te-
davisindeki etkinliklerini karşılaştırmak üzere 49 has-
ta, üç gruba ayrılarak biri kontrol grubu (CTL) olmak 
üzere bir gruba CMT, diğerine de APT uygulanmış ve 
VAS, hareket genişliği, yüzeyel kan akımı gibi para-
metreler açısından kontrol grubuyla kıyaslandığında 
her iki çalışma grubu arasında bir fark tespit edilme-
miştir. Trapez kasında aktif tetik noktaların olduğu 
üst sırt ağrılı hastalarda her iki tedavi yönteminin de 
eşit etkinlikte olduğu düşünülmüştür.

Lee et al. Compl Ther in Cl Prac 2014; 20: 243-250.

http: / /www.ctcpjournal .com/art ic le /S1744-
3881%2814%2900068-1/abstract

Aşamalı kolorektal distansiyon (CRD) oluşturulan sı-
çanlarda elektroakupunktur (EA) analjezisinde nukle-
us traktus solitarius’un (NTS) rolünü araştırmak üzere 
yapılan çalışmada, multisinaptik bağlantıları işaret 
eden multipl ateşleme paterninin görüldüğü, CRD 
eksitatör nöronlarının EA ile inhibe edildiği,  aku-
punktur noktaları arasında farklılık olmadığı,  etkinin 
NTS’deki ilgili nöronlarda multisinaptik bir yolla oldu-
ğu rapor edilmiştir. 

Liu et al. Autonomic Neuroscience 2014; 186: 91–
94.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1566070214001192

Ayurveda, Hindistan’da çok aranan, Vişada (majör 
depresif bozukluk-MDD) tedavisinde etkin, güvenilir 
sonuçları olan bir tedavidir. Majör depresyonlu hasta-
lardaki psikopatoloji, kalp hızı değişimi (HRV) ve en-
dokrin sisteme, ayurvedik tedavinin (Panchakarma, 
Ayushman-15) etkinliğini araştıran çalışmada, ayur-
vedik hekim tarafından Vişada tanısı konan 81 hasta, 
iki gruba ayrılıp 2 ay süreyle bir gruba Ayushman-15A 
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verilirken bir gruba da Ayushman-15B verilmiştir. Her 
gruba ek olarak Shirodhara (alına yağ tedavisi) da 
yapılmıştır. Hastalar, tedavi öncesi ve sonrasında Ha-
milton Depresyon Skalası, Montgomery Asberg Dep-
resyon Skalası, HRV, kan kortizol ve ACTH düzeyleri 
açısından değerlendirildiklerinde tedavi sonrasında 
önemli düzeyde psikopatolojik skorlarda, sempatik 
tonusta, kortizol düzeylerinde azalma, vagal tonusta 
artma tespit edilmiştir. Her iki tedavi grubu arasında 
fark yoktur. Bu çalışma, MDD hastalarında ayurvedik 
tedavinin antidepresan, kardiak ve faydalı nöroen-
dokrin etkileri konusunda bulgular sağlamış ve ileri 
çalışmalarla desteklenmesi gereken yeni bir ufuk aç-
mıştır. 

Kishore et al. Asian J of Psy 2014; 12: 100-107.

http://www.asianjournalofpsychiatry.com/article/
S1876-2018%2814%2900184-1/abstract

Primer insomniada akupunkturun etkinliğini ölçmek 
için yapılan çift-plasebo, tek-kör, randomize kontrol-
lu bir çalışmada akupunktur + plasebo; estazolam + 
yalancı akupunktur; yalancı akupunktur + plasebo 
olmak üzere 3 grup oluşturulmuş ve sonuçlar, Pitt-
sburg Uyku Kalite İndeksi (PSQI), Epworth Uykulu-
Hal Skalası (ESS) ve 36-maddelik Kısa Sağlık Taraması 
(SF-36) ile değerlendirilmiştir. Akupunkturun, yalancı 
akupunktur ve estazolama göre uyku kalitesi ve gün 
içi fonksiyonlarda daha etkin olduğu bulunmuştur.

Guo et al. Deutsche Zeitschrift für Akupunktur 2014; 
57: 31-32.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0415641214008753

Tip-II diabetli 71 hasta, 3 ay süreyle, günaşırı 30 da-
kika kavum konkaya auriküler elektrik stimülatörü 
ile tedavi edildiklerinde HbA1c, BUN, kreatinin, total 
kolestrol ve AST değerlerinde düşmeye yardımcı ola-
bileceği ve tip-II diabet tedavisinde etkin bir yöntem 
olabileceği sonucuna varılmıştır. 

Ju et al. Compl Ther in Med 2014; 22: 858-863.

http://www.complementarytherapiesinmedicine.
com/article/S0965-2299%2814%2900139-3/abs-
tract

Kemoterapi alan akciğer kanserli hastalarda akupre-
sin halsizliğe etkisini incelemek için 57 hasta, esansi-
yel yağlarla akupres, sadece akupres ve yalancı akup-
res olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. Akupres, Hegu 
(LI 4), Zusanli (ST 36) ve Sanyinjiao’ya (SP 6) 5 ay bo-
yunca her sabah birer dakika süreyle uygulanmıştır. 
Halsizlik, fonksiyonel durum, anksiyete, depresyon ve 
uyku kalitesi açısından tedavinin başlangıcında (T0), 
3. kemoterapinin ilk günü (T1) ve 6. kemoterapinin 
ilk günü (T2) değerlendirildiklerinde beraberinde 
esansiyel yağ olsun olmasın akupres yapılan hasta-
ların kansere bağlı halsizliğinin azaldığı, aktivite dü-
zeyinin arttığı görülmüştür. Ancak bu hipotezin test 
edilmesi için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Tang et al. Compl Ther in Med 2014; 22: 581-591.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0965229914000703

Fonksiyonel durum ve akupunktur etkinliği konu-
sunda çok az çalışma yapılmıştır. Zusanli’nin (ST 36) 
uyarılmasının beyinde yarattığı yanıtları saptamak 
için sağlıklı kişilerle (HS) fonksiyonel dispepsili (FD) 
hastalar karşılaştırıldığında, fMRI ile farklı beyin böl-
gelerinin uyarıldığı tespit edilmiştir. Zusanli’nin (ST 
36) uyarılması FD hastalarında, özellikle homeosta-
tik afferent işlem ağında belirgin değişiklikler oluş-
turmaktadır. Buna dayanarak akupunkturun belli 
hastalıklarda beynin belli bölgelerini uyardığı, dola-
yısıyla akupunktur etkinliğinde fonksiyonel durumun 
önemli bir faktör olduğu tezi ileri sürülebilir.

Li et al. Forsch Komplementmed 2014; 21: 99-104.  

http://www.karger.com/Article/Abstract/360804



Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 2015

65

Primer dismenore tedavisinde Vit. K etkinliği çok 
sınırlı çalışılmıştır. Yapılan çalışmaların çoğu, Kuzey 
Amerika pratiğinde pek kullanılmayan menadione 
(bir Vit. K formu) iledir. Bu çalışmada 18-25 yaş arası, 
primer dismenoreli 4 kadının SP 6 noktasına phyllo-
quinone (bir Vit. K formu) enjekte edilip, enjeksiyon 
öncesi, 24 ve 48 saat sonrası kan düzeyleri bakıldı-
ğında hızlı yıkılan bir ilaç olmasına rağmen, plazma 
düzeyi ne kadar yüksekse ağrının o kadar az olduğu-
nu gözlemlenmiştir. Vit. K ile menstrüel ağrı arasın-
daki ilişkiyi anlayabilmek için ileri çalışmalara ihtiyaç 
olduğu düşünülmektedir.

Chao et al. J of Acup and Mer St 2014; 7: 155-158.

http://ac.els-cdn.com/S2005290114000545/1-
s 2 . 0 - S 2 0 0 5 2 9 0 1 1 4 0 0 0 5 4 5 - m a i n .
p d f ? _ t i d = 4 6 8 3 9 4 5 4 - d 3 3 4 - 1 1 e 4 - b 8 d 1 -
0 0 0 0 0 a a b 0 f 6 b & a c d n a t = 1 4 2 7 3 1 8 4 0 0 _
e73edf5043fd4f6de732220a6dda3d02

İnsomnia tedavisinde Back-Shu noktalarının etkinli-
ğini incelemek için 64 hasta, Grup A (BL 15, BL 17, 
BL 18, BL 20) ve Grup B (PC 6, HT 7, SP 6, GV 20, 
Ex-HN-1) olarak ikiye ayrılmış ve 10 tedavi bir seans 
olmak üzere 3 seans sonra hastalar değerlendirilmiş-
lerdir. Uyku sorunlarının giderilmesinde her iki grupta 
da istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiş, an-
cak uyku kalitesinde artış, PSQI’da uyku bozukluğu 
skorlarındaki fark ve uzun dönem etkinlik açısından 
Grup A, Grup B’ye üstün bulunmuştur.

Gao et al. W J of Acu Moxi 2014; 24: 36-41.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1003525714600234

TÜRKİYE’DEN...

Uluslararası Başağrısı Birliği kriterlerine göre seçilmiş 
migren hastası 27 kişiye, bilateral ST 8, ST 44, LI 4, 
LI 11, LR 3, SP 6, GB 1, GB 14, GB 20, GV 14, GV 
20, Yintang, Taiyang ve kulak Shenmen noktalarına 
10 seans akupunktur uygulanmış, tedavi öncesi, ilk 

ve son seans sonrasında serum matriks metallop-
roteinaz-2 (MMP-2) düzeyi bakılıp, başağrı şiddeti 
VAS, hayat kalitesi kısa Form-36 (SF-36) ile değer-
lendirilmiştir. Akupunktur ile tedavi edilen hastalarda 
tedavinin sonunda, klinik olarak bariz, MMP-2 dü-
zeylerinde düşüş tespit edilmiştir. Migren hastalarının 
akupunktur ile tedavi edilebilmesinde altta yatan me-
kanizmanın bu azalma olabileceği düşünülmüştür.

Acupunct Med 2014; 32: 376-380.

YASEMİN ÇAYIR, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile He-

kimliği Anabilim Dalı ve Atatürk Üniversitesi Akupunktur ve 

Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, 

Erzurum

GÖKHAN ÖZDEMİR, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji 

Anabilim Dalı, Erzurum

MİNE ÇELİK, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji 

Anabilim Dalı, Erzurum

HÜLYA AKSOY, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya 

Anabilim Dalı, Erzurum

ZEKERİYA AKTÜRK, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile He-

kimliği Anabilim Dalı ve Atatürk Üniversitesi Akupunktur ve 

Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, 

Erzurum

ESRA LALOĞLU, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya 

Anabilim Dalı, Erzurum

FATİH AKÇAY, Atatürk Üniversitesi Akupunktur ve Tamamla-

yıcı Tıp Yöntemleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Erzurum

http://aim.bmj.com/content/32/5/376.abstract

Obezite için yapılan kulak akupunkturunun, obez 
kadınlardaki depresyona etkisini araştırmak üzere 
vücut kitle indeksi (BMI) >29.9 kg/m2 olan 30 kişi ça-
lışmaya alınmış, 3 ay boyunca, 15 günde bir toplam 
6 seans kulak akupunkturu uygulanmıştır. Depresyon 
takibi için Beck Depresyon Anketi kullanılmış, BMI ta-
kip edilmiştir.  Çalışmanın sonunda akupunktur ön-
cesi 39.0±4.7 kg/m2 olan BMI, 37.2± 4.3 kg/m2’ye 
inerken (<0.001), Beck skoru 4.4±2.3’den 2.7±1.4’e 
düşmüştür (<0.001). Bu sonuçlarla kulak akupunktu-
ru, obezite ve depresyona etkileri açısından ileri çalış-
maları hak etmektedir.
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Acupunct Med 2014; 32: 427-429.

TURAN SET, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile 

Hekimliği Anabilim Dalı, Trabzon

YASEMİN ÇAYIR, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile He-

kimliği Anabilim Dalı, Erzurum

ASUMAN BİHTER GÜVEN PİRİM, Atatürk Üniversitesi Tıp Fa-

kültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Erzurum

http://aim.bmj.com/content/32/5/427.abstract

İki yıldır alt-bel, sağ kalça ve bacakta ağrı, kalçadan 
ayağa yayılan iğnelenme hissi, S1 radikülopatiyi dü-
şündüren hipoestezi, 350’de pozitif bacak kaldırma 
testi, 4/5 kuvvetinde başparmak dorsifleksiyonu olan 
37 yaşında kadın hastanın öyküsünde, 2 kür fizik te-
davi ve 2 ay önce nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlara 
bağlı mide kanaması vardır. Hassas, kaygılı ve yaşam 
kalitesi düşmüş olan hastaya cerrahi tedavi önerilmiş, 
ancak hasta kabul etmemiştir. Konservatif tedavi ile 
düzelmemiş, cerrahiyi kabul etmeyen hastaya toplam 
7 hafta, haftada 2 gün 20 dakika 1-2 mm derinlik-
te Nogier’e göre kulak akupunkturu (zero, ACTH, 
agresyon, antidepresyon, kaygı, adrenal bez, L5/S1, 
valium noktalarına) uygulanmış ve tedavinin sonun-
da yakınmaları aşamalı olarak azalmış, sadece S1’de 
hafif bir hipoestezi kalmıştır. Üç ay sonraki kontrolün-
de ise hiçbir yakınması olmayıp yaşam kalitesindeki 
artıştan söz etmiştir. Akupunktur noktaları, nöral yo-
laktaki homeostatik mekanizmaları kolaylaştırırken, 
maladaptif refleksleri de inhibe etmektedir.

Acupunct Med 2014; 32: 430-431.

LEVENT TEKİN, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Fiziksel Tıp 

ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

MEHMET FUAT ABUT, Serbest Hekim, İstanbul

http://aim.bmj.com/content/32/5/430.full.pdf+html

Türk tıp tarihinin ilk resimli tıp kitabı olan Cerrahiyetü’l-
Haniyye’nin yazarı Şerefeddin Sabuncuoğlu (1385-
1468?), seçkin bir Osmanlı-Türk cerrahıdır. Yazdığı ki-
tap, İslam tıbbının da ilk tıbbi ve resimli cerrahi kitabıdır 
ve dağlamalar, cerrahi işlemler ve kırık-çıkıklar olmak 
üzere üç bölümden oluşmaktadır. Bu kitabın temel 
kaynağı, Endülüslü Arap hekimi Zehravi’nin (Albuca-
sis ya da Abu-al-Qasim al-Zahrawi, 936- 1013) et-

Tasrif kitabı olmakla birlikte Şerefeddin Sabuncuoğlu, 
kitaba hem yeni bölümler eklemiş hem de mevcut 
bölümlere kendi deneyimlerini ve başka yazarlardan 
aldığı bilgileri eklemiştir. Cerrahiyetü’l-Haniyye’de yer 
alan ama et-Tasrif’te bulunmayan dört farklı başlık-
taki bilgiler, Sabuncuoğlu’nun akupunktur ve Doğu 
Tıbbı konusunda bilgi sahibi olduğunu göstermekte-
dir. Bu açıdan Cerrahiyetü’l-Haniyye, akupunkturist-
ler için değerli bir kaynaktır. 550 yıl önce yazılmış olan 
kitapta yer alan akupunkturla ilgili bilgilerin iki olası 
kaynağı söz konusudur. 1- Türklerin Orta Asya’dan 
Anadolu’ya göç ederken beraberlerinde getirdikleri 
tıbbi bilgiler. 2- İlhanlı veziri Reşidüddin tarafından 
yazılmış olan Tansukname. Sabuncuoğlu’nun 14 yıl 
hekimlik yaptığı Amasya Darüşşifa’sı, İlhanlılar döne-
minde yapılmış bir hastanedir ve Tansukname’nin de, 
Çinli Wang Shu He’nın yazdığı Mai Jing isimli nabız 
kitabının bir çevirisi olduğu düşünülmektedir. 

Acupunct Med 2015; 33: 72-76.

H. VOLKAN ACAR, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara

http://aim.bmj.com/content/33/1/72.abstract

Postür bozuklukları, denge sorunu nedeniyle düşme-
ler ve güçsüzlük, Multipl Sklerozlu (MS) hastaların en 
önemli sorunlarındandır ve ciddi bir kısıtlılık getirir. 
Tamamlayıcı ve alternatif tıp (CAM) unsuru olarak 
MS hastalarında yoga,  artan oranda kullanılmaya 
başlanmıştır. Sekiz gönüllü hastaya, 12 haftalık, 2 
haftada bir gözlem altında uygulatılan yoga progra-
mının sonunda, güçsüzlük, denge, adım uzunluğu ve 
yürüyüş hızında istatistiksel olarak anlamlı başarılar 
elde edilmiştir. Sagittal düzlemde pelvis ve kalça ek-
lemi açılarında, ayak bileği plantar fleksiyon hareke-
ti, sallama öncesi ayak bileği ve kalçada oluşturulan 
güç parametrelerinde de aşama kaydetmekle birlikte 
istatistiksel olarak anlamlı değildir. Yoga, güçsüzlük, 
denge ve uzamsal postür bozukluklarında MS hasta-
ları için güvenilir bir tedavi yöntemi olmakla birlikte 
uzun dönem etkinliğini değerlendirebilmek için daha 
büyük çalışma gruplarıyla, daha uzun süreli takibe ih-
tiyaç duyulmaktadır. 
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J of Bodywork and Movement Ther 2015; 19: 72–81. 

SENEM GÜNER, Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü, Ankara 

FATMA INANICI, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel 

Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara

http://ac.els-cdn.com/S1360859214000564/1-
s 2 . 0 - S 1 3 6 0 8 5 9 2 1 4 0 0 0 5 6 4 - m a i n .
p d f ? _ t i d = 4 a 9 d b f 2 8 - d 3 3 5 - 1 1 e 4 - 9 9 b 4 -
00000aacb361&acdnat=1427318836_fc3ea-
c9e0d9c123bd96fd38730ae26d9

Hacamat  (wet-cupping), bilinen en eski tedavi yön-
temlerinden biri olmakla birlikte etki mekanizması 
halen bilinmemektedir.  Bu nedenle,  oksidatif stre-
se etkisini incelemek üzere planlanan çalışmada, te-
davi öncesi ve sonrası venöz kan ile kupadaki kan 
örneğinde nitrikoksit, malondialdehit düzeyleriyle, 
süperoksit dismutaz ve myeloperoksidaz aktiviteleri 
spektrofotometrik olarak ölçüldüğünde hacamatın, 
oksidantları uzaklaştırdığı ve oksidatif stresi azalttığı 
bulunmuştur. 

Compl Ther in Med 2014; 22: 1032-1036.

SÜLEYMAN MURAT TAĞIL, Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakül-

tesi Anatomi Anabilim Dalı, Ankara

HÜSEYİN TUĞRUL ÇELİK, Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakülte-

si Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara

SEFA ÇİFTÇİ, Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya 

Anabilim Dalı, Ankara

FATMANUR HACIEVLİYAGİL KAZANCI, Turgut Özal Üniversi-

tesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara

MÜZEYYEN ARSLAN, Turgut Özal Üniversitesi Hemşirelik Yük-

sekokulu, Ankara

NAZAN ERDAMAR, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara

YUNUS KESİK, Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

HÜSAMETTİN ERDAMAR, Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakülte-

si Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara

ŞENOL DANE, Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji 

Anabilim Dalı, Ankara

http://www.complementarytherapiesinmedicine.
com/article/S0965-2299%2814%2900161-7/abs-
tract

Bel ağrısı ile acile başvuran 51 yaşında erkek hasta-
nın çekilen MR’ında lumbar abse tespit edilip, drenaj 
ve antibiyotik tedavisi uygulanmış, belindeki skardan 
dolayı hacamat yaptırdığı fark edilmiştir. Nadir bir 
komplikasyon olmakla birlikte, hacamat uygulama-
sı sırasında hijyenik önlemlere dikkat edilmesi çok 
önemlidir.

Compl Ther in Med 2014; 22: 645-647.

MUHAMMET GÖKHAN TURTAY, İnönü Üniversitesi Tıp Fakül-

tesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Malatya

KASIM TURGUT, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana-

bilim Dalı, Malatya

HAKAN OĞUZTÜRK, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp 

Anabilim Dalı, Malatya

http://www.complementarytherapiesinmedicine.
com/article/S0965-2299(14)00109-5/abstract

Homeopati, normal kişilerde sorun yaratabilecek, 
ancak hasta kişinin semptomlarına benzer tablo ya-
ratan maddelerle hastalıklarının çözülebileceğini ileri 
süren bir tıbbi teori ve pratiktir. Farelerde davranışsal 
ve ağrı modellerinde homeopatik Anax İmperator’un 
(yusufçuk) etkinliğini araştıran bir çalışmada bu mad-
denin, antidepresan, anksiyolitik ve analjezik benzeri 
etkisi olduğu, hareketliliği artırdığı ve kilo kaybına se-
bep olduğu sonucuna varılmıştır. 

Homeopathy 2015; 104: 15-23.

OĞUZ MUTLU, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji 

Anabilim Dalı, Kocaeli

GÜNER ULAK, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji 

Anabilim Dalı, Kocaeli

SİBEL KÖKTÜRK, Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve 

Embriyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli

İPEK KOMŞUOĞLU ÇELİKYURT, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakül-

tesi Farmakaoloji Anabilim Dalı, Kocaeli

FÜRUZAN AKAR, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakao-

loji Anabilim Dalı, Kocaeli

FARUK ERDEN, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakaoloji 

Anabilim Dalı, Kocaeli

http://www.homeopathyjournal.net/article/S1475-
4916(14)00052-6/abstract
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Uygulanan akupunkturun, lokal ve sistemik etkileri 
vardır. Tetik noktaların %70-80’i akupunktur nok-
talarına uyar ve akupunktur noktalarının çoğu, kas 
motor noktaları ile hemen hemen aynıdır. Ayrıca aku-
punkturu takiben plazma ve beyinde artan endomor-

fin-1, β-endorfin,  enkefalin ve serotonin, sedasyon, 
analjezi ve motor fonksiyonların geri dönüşünden 
sorumludur. Buradan yola çıkarak, akupunktur (bila-
teral GB 21, ipsilateral LI 15,  SI 10, LU 4, A-Shi) + 
propofol-morfin sedoanaljezisi altında yapılan omuz 
dislokasyon redüksiyonlarında  %92.8 başarı elde 
edilmiştir. Vakaların %87’si beş dakikadan kısa sür-
müştür. Redüksiyon sırasında komplikasyonları da 
olabilen traksiyon veya kontr-traksiyona gerek olma-
ması akupunkturun başarısı olarak değerlendirilmiş-
tir. 

Am J Emerg Med 2015; 33: 294-297.

FERİYDE ÇALIŞKAN TÜR, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hasta-

nesi Acil Tıp Kliniği ve Akupunktur Kliniği, İzmir

ÖZGE DUMAN ATİLLA, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Acil Tıp Kliniği, İzmir

ZEYNEP TEMİZYÜREK, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Acil Tıp Kliniği, İzmir

MURAT YEŞİLARAS, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Acil Tıp Kliniği, İzmir

ERSİN AKSAY, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp 

Anabilim Dalı, İzmir

http://dx.doi.org/10.1016/j.ajem.2014.10.047

Türkiye’de akupunktur-moksibüsyonun gelişiminin 4 
önemli özelliği vardır: (1) Coğrafi konumu nedeniyle 
Doğu’dan gelen geleneksel yöntemlerle Batı’dan ge-
len modernleşmeyi birleştirebilmektedir, (2) Teorilerle 
klinik uygulamaların birleştirilmesi ilk tanıştırıldıkları 
zaman başlamıştır, (3) Akupunktur-moksibüsyon uy-
gulamaları, kişilerle olmaktan çıkıp devlet kontroluna 
girmiş, yasal bir zemin kazanmıştır, (4) Uygulamaların 
bilimsellik ve güvenirliğini artırmak üzere eğitim, belli 
üniversitelerde verilmeye başlanmıştır.

Zhongguo Zhen Jiu 2014; 34: 595-597.

NİMETULLAH REŞİDİ, Serbest Hekim, İstanbul

YANG YUYANG 

LIU JINGYUAN

WU MOZHENG

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Z
hongguo+Zhen+Jiu++2014+Jun%3B+34(6)%
3A+595-+597

Akupunkturun, aşırı-aktif mesane (OAB) tedavisinde 
solifenasin ve plaseboya kıyasla etkinliğini değerlen-
dirmek ve idrar sinir büyüme faktörü (NGF) düzeyi ile 
ilişkisini araştırmak için OAB’li 90 kadın hasta, rast-
gele akupunktur, solifenasin ve plasebo gruplarına 
ayrılmışlardır. Solifenasin grubu, 5 mg/gün ilaç kul-
lanırken, akupunktur ve plasebo grupları haftada 2 
gün, 4 hafta süreyle tedaviye alınmışlardır. Semptom 
skorları, yaşam kalitesi skorları, idrara çıkma sıklığı ve 
idrar NGF düzeyleri açısından değerlendirildiklerinde 
plasebo grubuna kıyasla, akupunktur ve solifenasin 
gruplarında semptom ve yaşam kalitesi skorlarında 
anlamlı bir düzelme tespit edilmiştir. Dolayısıyla aku-
punktur, antikolinerjik ilaç kullanımında sorun olan 
hastalarda bir tedavi seçeneği olarak düşünülebilir.

Urol Int 2014; 93: 437-443.

YASİN AYDOĞMUŞ, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Üroloji Kliniği, Ankara

MELİH SUNAY, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji 

Kliniği, Ankara

HÜSEYİN ARSLAN, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Akupunktur Birimi, Ankara

ARİF AYDIN, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kli-

niği, Ankara

ALİ KUDRET ADİLOĞLU, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastane-

si Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

HÜNKAR ŞAHİN, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mik-

robiyoloji Kliniği, Ankara

http://www.karger.com/Article/Abstract/358202

Multipl myeloma nedeniyle bertazomid başlanan 74 
yaşında erkek hastada 22 gün sonra, elve ayaklarında 
ağrı, uyuşma, karıncalanma ve güçsüzlükle baş gös-
teren, elektronörofizyolojik testlerle duyusal-motor 
tip nöropati olduğu tespit edilen periferik nöropati 
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gelişmiştir.  Bu hastaya, ST 36, SP 6 ve LI 4 noktalarına 
ilk 5 seans günaşırı, sonra haftada 2 kez toplam 15 
seans akupunktur uygulanmıştır. İki seanstan sonra, 
uyuşukluk, karıncalanma ve ağrı yakınmaları aşamalı 
olarak düzelmeye başlamıştır. Onbeş seanstan sonra 
ayda bir tedaviye alınarak 6 ay süreyle izlendiğinde 
8/10 olan nöropatik ağrı skoru, 0/10’a düşmüştür. 
Akupunktur, bertazomide bağlı nöropatik ağrıda 
güvenilir bir tamamlayıcı tedavi olarak görünmekle 
birlikte, etkinliğini araştırmak için daha fazla vaka ve 
elektrofizyolojik çalışmalaraihtiyaç vardır.

Acupunct Med 2014; 32: 194-196.

SİBEL MANDIROĞLU, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

Kliniği, Ankara

CEMAL ÇEVİK, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Ana-

bilim Dalı, Ankara

MELTEM AYLI, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Ana-

bilim Dalı, Ankara

http://aim.bmj.com/content/32/2/194.abstract

Kayseri Doğumevi Hastanesi’nde her bir grupta aktif 
eylemde 40’ar gebe olmak üzere LI 4, SP 6 ve kont-
rol grupları oluşturulmuş, LI 4 veya SP 6 noktalarına 
TENS akupunktur ucu ile uyarı verilmiştir. Üç grup 
arasında ağrı skorları ve eylem süreleri açısından is-
tatistiksel olarak anlamlı bir fark olmamakla birlikte 
bu değerler, LI 4 grubunda daha düşük olduğundan 
doğumda ağrı tedavisi amacıyla LI 4 noktasına elekt-
roakupunktur uygulanabileceği düşünülmüştür.

J Clin Nurs 2014; 23: 1603-1610.

SALİME MUCUK, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakülte-

si Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bölümü, 

Kayseri

MÜRÜVVET BAŞER, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakül-

tesi Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bölümü, 

Kayseri

http: / /onl inel ibrary.wi ley.com/doi /10.1111/
jocn.12256/abstract

Türk populasyonunda primer başağrısı tedavisinde 
tamamlayıcı ve alternatif tıp (TAT) kullanımının epi-

demiyolojisi hakkında bilgi edinmek amacıyla, ağrı 
merkezlerine başvuran 110 hastaya bu yöntemlerin 
bilinirliği, kullanılırlığı ve yararlanılmasına ilişkin soru-
lar sorulmuş ve sonucunda en bilinen modalitelerin, 
masaj (%74.5), akupunktur (%44.5), yoga (%31.8), 
egzersiz (%28.2), psikoterapi (%25.5) ve biberiye 
kullanımı (%23.6) olduğu görülmüştür. En sık kulla-
nılanların ise masaj (%51) ve egzersiz (%11) oldu-
ğu, hastaların 1/3’ünün masajdan faydalandığı tespit 
edilmiştir. Bu da bize hastaların standart tedavilere 
alternatif tedavi arayışı içinde olduklarını ve en az bi-
rini kullandıklarını göstermiştir. 

Ağrı 2014; 26: 1-7.

BAŞAK KARAKURUM GÖKSEL, Başkent Üniversitesi Tıp Fa-

kültesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Nöroloji Bilim 

Dalı, Adana

ÖZLEM COŞKUN, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nö-

roloji Kliniği, Ankara

SERAP ÜÇLER, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji 

Kliniği, Ankara

MEHMET KARATAŞ, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Nöroloji Bilim Dalı Adana

AYNUR ÖZGE, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana-

bilim Dalı, Ankara

SEÇİL ÖZKAN, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana-

bilim Dalı, Ankara

h t t p : / / w w w. j o u r n a l a g e n t . c o m / a g r i / p d f s /
AGRI_26_1_1_7.pdf

On yıl önce polikistik over (PCOS) tanısı alan, 5 yıldır 
adet düzensizlikleri ve 1 yıldır da amenoreik olup kilo 
alımına neden olduğu için oral kontraseptif tedaviyi 
bırakmış olan 32 yaşında hastaya 3 ayda haftada 2 
kez olmak üzere toplam 24 seans, bilateral LI 4, ST 
36, SP 6,  GB 34, CV 5, CV 6, CV 12, GV 4, Yin-
tang, Taiyang, kulak Shenmen ve mide noktalarına 
akupunktur uygulanmıştır. Takibi süresince adetle-
ri düzene girmiş,  üç ayda 8 kg kaybetmiş ve iki ay 
sonra da gebe kalmıştır. Bu vaka, bize PCOS’ta adet 
düzensizliği ve infertilite tedavisinde akupunkturun 
yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Fam Med Med Sci Res 2014; 3: 121-122.  

AYŞEGÜL ELBİR ŞAHİN, Palandöken Devlet Hastanesi Aneste-

ziyoloji Kliniği, Erzurum
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Z. Işıl BİRKAN

YASEMİN ÇAYIR, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile He-

kimliği Anabilim Dalı, Erzurum

FATİH AKÇAY, Atatürk Üniversitesi Akupunktur ve Tamamla-

yıcı Tıp Yöntemleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Erzurum

http://dx.doi.org/10.4172/2327-4972.1000121

Kemoterapiye bağlı yan etkilerin tedavisinde, tıbbi 
tedavi bazen yetersiz kalmaktadır. Akupunktur, bu 
amaçla yaygın olarak kullanılan, en bilinen tamam-
layıcı ve alternatif tıp yöntemlerindendir. Evre 4, me-
tastatik kanser nedeniyle palyatif kemoterapi alan 
45 yatan hastaya, kemoterapiden bir gün önce, ke-
moterapi günü ve kemoterapiden bir gün sonra saat 
11-12 arasında, LI 4, PC 6, HT 7, ST 36 ve LR 3’e aku-
punktur uygulanmış ve bulantı, kusma,  ağrı, kötü 
uyku kalitesi ve anksiyete gibi istenmeyen etkilerin 
tedavisinde akupunkturun faydalı olduğu görülmüş-
tür.

Asian Pac J Cancer Prev 2014; 15: 3139-3144.

DEMET TAŞ, Sağlık Bakanlığı Geleneksel, Tamamlayıcı ve Al-

ternatif Tıp Daire Başkanlığı, Ankara

DOĞAN UNCU, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hasta-

nesi Tıbbi Onkoloji Kliniği, Ankara

MEHMET ALİ ŞENDUR, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği, Ankara

NURAN KOCA, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastane-

si Tıbbi Onkoloji Kliniği, Ankara

NURULLAH ZENGİN, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği, Ankara

http://dx.doi.org/10.7314/APJCP.2014.15.7.3139

Trabzon Doğumevi Hastanesi’nde 50 primigravid ge-
beye, farklı servikal dilatasyon fazlarının toplamı 35 
kez olmak üzere bilateral SP 6’ya akupres uygulan-
mış ve klasik yöntemlerle takip edilen primigravid ge-
belerle kıyaslandığında doğumun hızlanması ve ağrı 
skorlarındaki iyileşme açısında anlamlı fark tespit edil-
miştir. SP 6’ya akupresin, doğumun süresini ve ağrıyı 
azaltmak açısında faydalı olduğuna karar verilmiştir.

Iran Red Crescent Med J 2014; 16: e16461.

KIYMET YEŞİLÇİÇEK ÇALIK, Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği 

Bölümü, Trabzon

NURAN KÖMÜRCÜ, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fa-

kültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, 

İstanbul

http: / /www.ncbi .n lm.n ih.gov/pmc/ar t ic les /
PMC4270652/pdf/ircmj-16-10-16461.pdf

Nörojenik vazodilatasyonda rolü olan nitrik oksit 
(NO), migren patofizyolojisinde de önemli rol oynar. 
Bu ilişkiyi saptayabilmek için migren tanısı almış olan 
22 hastaya, haftada 2 olmak üzere toplam 5 seans 
akupunktur uygulandı. Kullanılan noktalar LI 4, HT 7, 
KI 3, SP 6 ve LR 3 idi. Akupunktur öncesi, ilk seanstan 
sonra ve son seanstan sonra kan örnekleri alındı ve 
serum NO düzeylerine bakıldı. Kontrol grubu olarak 
22 sağlıklı gönüllü kullanıldı.  Kontrol grubuyla kar-
şılaştırıldığında, migrenli hastalardaki serum NO kon-
santrasyonunun %55 daha yüksek olduğu saptandı. 
Akupunktur tedavisi ile bu yüksek NO düzeyleri an-
lamlı düzeyde azalmalar gözlendi. Bu çalışma, NO, 
migren ve akupunktur arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk 
çalışmadır. 

Acupunct Electrother Res 2014; 39: 275-283.

YASEMİN GÜNDÜZTEPE, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyo-

kimya Anabilim Dalı, Ankara

SETENAY MİT, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabi-

lim Dalı ve Akupunktur Birimi, Ankara

ERSEL GEÇİOĞLU, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya 

Anabilim Dalı ve Akupunktur Birimi, Ankara

NESLİHAN GÜRBÜZ, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya 

Anabilim Dalı Toksikoloji Bilim Dalı, Ankara

OSMAN ŞALKACI, İstanbul Dr. Lutfi Kırdar Kartal Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul

ÇINAR SEVERCAN, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya 

Anabilim Dalı, Ankara

CEMAL ÇEVİK, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Ana-

bilim Dalı ve Akupunktur Birimi, Ankara 

https://www.cognizantcommunication.com/compo-
nent/content/article/777
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Dr. Kayır DOY, akupunkturun Türkiye’deki tarih-
çesi ile ilgili çeşitli yazılarda adına sık olarak rast-
lanan bir hekimdir. Elimizdeki bilgilere göre, Kayır 
DOY 1908’de Kuzey Kafkasya’da doğmuş, 1929’da 
Rostov-Don Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun 
olduktan sonra Sovyetler Birliği ve Almanya’da he-
kimlik yapmıştır. Uzun bir süre Fransa’da da çalışan 
Kayır Doy, 1954 yılından itibaren Türkiye’de yaşa-
maya başlamış ve muayenehanesinde hastalarına 
akupunktur uygulamıştır. Dr. Kayır DOY, 1965’de 
İstanbul’da hayata gözlerini kapamıştır.

Kayır DOY’dan ilk bahseden yazılardan birisi, Aku-
punktur Dergisi’nin 2001 yılı, 11. cilt, 3. sayısın-
daki yazısı ile Dr. Baki DÖKME’dir. Bu yazıda, Ka-
yır DOY’un Kafkas kökenli olduğu ve 1960’larda 

Nişantaşı’nda bir muayenehanesinin olduğu belirtil-
mektedir.  

Dr. Ali SEZEN’in yazdığı MODERN KULAK AKU-
PUNKTURU isimli kitapta ise Kayır DOY’dan şöyle 
bahsedilir: Ülkemize akupunkturun girişi Kafkasyalı 
Doktor Kayır DOY ile olmuştur. Rusya’da tıp öğreni-
mini tamamlamış olan Dr. Doy, akupunktur öğren-
mek için Çin’e gitmiş, dönüşte Fransa’ya yerleşmiş-
tir. Akupunkturda başarılı uygulamaları ile Fransa’da 
üne kavuşmuştur. O tarihteki Fransız büyükelçimiz 
Dr. Doy’u Türkiye’ye davet etmiş ve 1960 yılında İs-
tanbul Harbiye’de ilk akupunktur tedavi kliniği açıl-
mıştır. 

Bir web sitesinde (http://turkmenbirligider.blogspot.

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

Tarih Köşesi

GAZETE ARŞİVLERİNDE DR. KAYIR DOY

1950’Lİ YILLARDA İSTANBUL’DA BİR AKUPUNKTUR HEKİMİ

Doç. Dr. H. Volkan ACAR 
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, ANKARA
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com.tr/2011_07_01_archive.html) Dr. Kayır DOY için 
yazılanlar ise şu şekildedir:

DOKTOR KAYIR DOY (1908-1965)

Kuzey Kafkasya mültecileri bir kurban daha verdiler. 
Dr. Kayır DOY, kısa süren bir hastalıktan sonra 21 
Ocak 1965 yılında İstanbul’da vefat etti. Cenazesi 
Şişli camiinde kılınan namazı müteakip, Zincirlikuyu 
mezarlığında defnedilmiştir.

Rahmetli, Kuzey Kafkasya’nın Osetin kabilesinden 
olup, Elhot köyünde dünyaya geldi. Vladikafkaz lise-
sinden mezun olmuş, Rostov-Don Üniversitesinden 
Tıp doktoru olarak mezun olmuştur. Dağıstan’da ser-
best doktorluk yapmış, 2. Dünya Savaşında Rus Or-
dusunda doktor iken Almanlara esir düşmüştür.

Ateşin bir Kafkas vatanperveri olan Dr. DOY, ikin-
ci dünya savaşı sıralarında yurttaşlarını Alman esir 
kamplarından kurtarma işinde aktif rol almıştır. Aynı 
zamanda Alman ordusu saflarına geçerek Ruslarla 
çarpışmıştır. Kuzey Kafkasya Milli Lejyonunda baş he-
kimlik yapmıştır. Bu lejyon Ruslarla silahlı çatışmalar 
yürütmekte idi.

Daha sonra Türkiye’ye yerleşerek mesleğini icra et-
miş ve kendini çok sevdirmiştir. Kuzey Kafkasya’daki 
bağımsızlık mücadelesini Türkiye’den devam ettirmiş 
ve hiç kopmamıştır. O Kafkasya davasına ait derin bil-
gileri ile her zaman Kafkasya davasına hizmet etti. O 
büyük Kafkaslı ve büyük Müslümandı, Kafkasya hal-
kının kalbinde her zaman yaşayacaktır. 

Cenazesi çok büyük bir kalabalık nezaretinde kaldırıl-
mıştır, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın, mekanı 
cennet olsun.

GAZETE ARŞİVLERİNDE KAYIR DOY

Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinin elektro-
nik arşivleri tarandığında, bazı kayıtlarda Kayır 
DOY adına rastlandığı görülmektedir.

Ticaret Odası Kaydı

Gazetelerde Kayır DOY’un adının ilk kez görüldüğü 
tarih 1954’dür. İstanbul Ticaret Odası’nın 1954 yılı 
basımı ADRES KİTABI’nın 2. cildinin 297. sayfasın-

da TIBBİ ECZA VE TIBBİ ALAT VE CİHAZLAR ZÜMRESİ 
(Grup 29) başlığı altında İron Kayır Doy adı ve adresi 
vardır. Buna göre, Kayır DOY’un İstanbul’a ilk geldi-
ğinde Tıbbi Cihaz ticaretiyle uğraştığı anlaşılmaktadır.

Telefon Değişikliği İlanı

Cumhuriyet Gazetesi’nin 26 Mart 1957 tarihi sayısın-
da yayınlanan bir ilanda Dr. Kayır DOY’un muayene-
hane telefonunun değişmiş olduğu bildirilmektedir.

İğne İle Tedavi Haberi

1 Mart 1960 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde ise dik-
kat çeken bir haber yer almaktadır. Haberin başlığı, 
İĞNE İLE TEDAVİ İÇİN DOKTORLAR NE DİYOR?, 
alt başlığı ise ŞEHRİMİZDE BU USULLE TEDAVİ YA-
PAN KAFKASYALI BİR HEKİM, ŞİMDİYE KADAR 
BİR ÇOK HASTAYI İYİLEŞTİRDİĞİNİ SÖYLEDİ şek-
lindedir. 

Haber, bir kaç yönden önemlidir. Öncelikle, başlıkta 
Akupunktur sözcüğü kullanılmayıp, bunun yerine 
İğne ile tedavi denmesi tercih edilmiştir. Bunun bir 
nedeni, gazetenin “akupunktur” sözcüğünün yaygın 
ve doğru kullanım olup olmadığını tam olarak bile-
memesi olabilir. Daha güçlü olan diğer olasılık ise, 
gazetenin hem İstanbul hem de Türkiye için yeni bir 
uygulama olan bu yöntemi halkın daha iyi anlaması-
nı sağlamak için “İğne ile tedavi” başlığını kullanmış 
olmasıdır.

Volkan ACAR 
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Haberden öğrendiğimize göre, Kayır DOY’un 
İstanbul’da akupunktur uygulayıp hasta tedavi et-
meye başlamış olması, hem tıp camiasının hem de 
basının ilgisini çekmiştir. Gazete bunun üzerine, Ku-
lak-Burun-Boğaz Uzmanı Ord. Prof. Dr. Ekrem Behçet 
Tezel ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Veli Behçet Kur-
doğlu ile birlikte, Dr. Kayır DOY’dan da görüş almış 
ve sayfalarında her üç doktorun söylediklerine yer 
vermiştir. 

Haberin diğer önemli özelliği ise, Dr. Kayır DOY’un 
bir fotoğrafına yer vermiş olmasıdır. 

Haberin tam metni şu şekildedir:

- Sinüzit veya baş ağrılarına karşı bu usulün yani iğ-
neleme usulünün tedavi şekli ve faydası olabileceği 
düşünülemez. Bahis mevzuu iğneleme sistemi belki 
de telkin yolu ile bazı sinirli hastalarda tatbik edilmiş 
olabilir. Okumak yani okutmak tesiri gibi telkindir. 
Bunu telkinden başka şekilde izah mümkün değildir. 
Mesela bazı duygu sinirlerini bir madenle tahrip et-
mek suretiyle o sahadaki ağrılar durdurulabilir. Fakat 
bunun için de bu noktaları iyi bilmek lazımdır. Bugün 
yapılamaz.

Veli Behçet Kurdoğlu ne diyor?

Tanınmış Dahiliye mütehassıslarından Veli Behçet 
Kurdoğlu ise şunları söyledi:

- Uzakşarkta ve bilhassa Çinde asırlarca evvel ağrıla-
rı dindirmek maksadiyle tatbik edilen bu usul koloni 
hekimleriyle Avrupaya getirilmiştir. Takriben 150 yıl 
evvel Avrupada ve bilhassa Fransada, tedavi vasıtaları 
bakımından çok fakir olan bir devrede hayli rağbet 
kazanmış, büyük taraftarları olmuş ve hatta şarkıla-
ra kadar girmiş ve gazetelere uzun zaman bir mevzu 
teşkil etmiştir. Ağrıları teskin etmek maksadiyle bü-
tün ağrılı hastalıklar gut, romatizma, iltihaplı ağrılar, 
hatta sağırlık, sar’ada kullanılmış ve nihayet bugün 
yalnız romatizma ağrılarına inhisar ettirilmiştir. Usu-
lün esası, tedavi maksadiyle nesiçlere, organlara iğne 
ithal etmek ve iğneyi orada bir müddet bırakmaktır. 
Buna “acupuncture” deniyor. Bilinmektedir ki, ağrı, 
bir sinirin hassasiyetinin artmasıdır. Mukabil bir iritas-
yon husule getirerek ağrıyı bertaraf etmek düşünce-
siyle iğne sokulmaktadır. Bu usul rasyonel hiçbir şeye 
istinat etmiyor, bir refleks tedavisidir deniyor.

Kelimenin tam manasiyle bir tedavi metodu değildir. 
Belki ağrılarda bir sükunet husule gelebilir, fakat bu 
sırta şişe çekmek kabilinden bir usuldür. Bu usul bir 
“Taş Devri hekimliği” dir. Modern tedavi vasıtaları var-
ken, bu usule başvurmak, vakit kaybetmektir. Esasen 
Fransa Tıp Akademisi de bu usulü kabul etmemiştir.

Bu usulü tatbik eden doktorun sözleri

Şehrimizde iğne ile tedavi yapan Kafkasyalı Doktor 
Kayır Doy ise yaptığı tecrübelerden çok iyi neticeler 
aldığını söylemiş ve demiştir ki:

İĞNE İLE TEDAVİ İÇİN DOKTORLAR NE Dİ-
YOR?

Şehrimizde bu usulle tedavi yapan Kafkasyalı 
bir hekim, şimdiye kadar bir çok hastayı iyileş-
tirdiğini söyledi

İğne ile yapılan tedavi konusunda kendileriyle konuş-
tuğumuz tanınmış profesör ve doktorlar bize şunları 
söylediler:

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesörü ve Diş 
Tababet Okulu Müdürü Ord. Prof. Dr. Ekrem Behçet 
Tezel:
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- Bu ilim çok eskidir; takriben bin sene evveline da-
yanır. Ben 31 yıllık doktorum. 25 yıl Fransada kaldım. 
6 yıldan beri de burada bulunuyorum. Tedavi sistemi 
altın ve gümüş iğne ile olur. İlk evvela nabız yokluyo-
rum. 14 çeşit nabız dinlenir. Bu 14 çeşitten bir veya 
birkaçı falso gösterirse hastalık var demektir. Bu bana 
zayıf tarafı gösterir ve derhal iğne ile tedaviye başla-
rım. Bu sistemle sayısız hasta iyi ettim. 10 yıl devam 
eden baş ağrısını ve müzmin romatizmalı hasta erkek 
ve kadınlarda, ülser ve sinüzit hastalarını kurtardım. 
Bu, çok geniş bir ilimdir. İlmin sonu olmadığı için bu 
tedavi de günden güne gelişmektedir. Sinir sistemle-
rinde ahenk bozuk olursa onu bularak tedavi ediyor 
ve hastayı iyileştiriyorum. Şayet bulamaz isem tedavi 
etmiyorum. Benze uzuvların ahengi çok mühimdir. 
Ben vücuda zarar vermeden tedavi yapmak tarafta-
rıyım.

“Tetkik Seyahati”nden Dönüş İlanı

25 Şubat 1964 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’ndeki bir 
başka ilandan, Dr. Kayır DOY’un yurtdışından dön-
düğünü ve hasta kabulüne başladığını öğreniyoruz. 

Ölüm İlanları

Bu tarihten sonra arşivlerde rastladığımız ilanlar, Kayır 
DOY’un ölümü ile ilgilidir. 22 ve 23 Ocak 1965 tarihli 
Milliyet Gazetesi’nde ikişer ölüm ilanı yer almakta-
dır. İki gün peşpeşe yayınlanan bu ilanları verenlerin, 
“Eşi: Louise Doy” ve “YAKIN DOSTLARI”  olduğu 
görülmektedir. Bu ilanlardan öğrendiğimize göre Dr. 
Kayır DOY, 21 Ocak 1965’te hayatını kaybetmiştir.

Mevlit İlanları

Bu ölüm ilanlarının ardından, gazetelerde Kayır DOY 
için saptanan son kayıtlar mevlit ilanlarına aittir. Ar-
şivlerden elde edilen üç ilan, ölümünün 40. günü, 1. 
yıldönümü ve 2. yıldönümü için verilen mevlit ilanla-
rıdır.
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Cumhuriyet Gazetesi’nin 28 Şubat 1965 tarihli sayı-
sındaki mevlit ilanı.

Sadece dijital gazete arşivleri ile sınırlı tuttuğumuz bu araştırmada elde ettiğimiz bilgiler maalesef bunlarla 
sınırlı. 

Başka kaynaklardan elde edilecek yeni ve daha ayrıntılı bilgilerle, Dr. Kayır DOY hakkında daha fazla bilgiye 
sahip olabilmeyi ümit ediyoruz.

Cumhuriyet Gazetesi’nin 2 Mart 1965 tarihli sayısın-
daki mevlit ilanı.



76

Dr. Ahmet DÖKER 
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, ANKARA

İletişim Bilgileri: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, ANKARA 

 Tel: 0 505 950 03 51 dradoker@gmail.com

DERNEĞİMİZİN 2014 YILINDA DÜZENLEMİŞ OLDUĞU 

“PAZARTESİ BİLİMSEL TOPLANTILARI”
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Uzm. Dr. Sibel MANDIROĞLU

03.03.2014 Akupunkturda De Qi’nin Önemi Doç. Dr. H. Volkan ACAR

17.03.2014 Gebelik Bel Ağrılarında Akupunktur Prof. Dr. Osman ÖZCAN

31.03.2014 Suyun 4 . Hali ve Tedaviye Etkisi Prof. Dr. Cemal ÇEVİK

14.04.2014 Renal Transplantasyon Sonrası Gelişen Diyarede Akupunktur 

Dik Dur Dik Otur Yoga İle Ofiste Ağrısız Yaşam

Dr. Ersel GEÇİOĞLU
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28.04.2014 Duygusal Durumlar ve Akupunktur Prof. Dr. Cemal ÇEVİK

12.05.2014 Depresyon Biyokimyası ve Akupunkturla Tedavisi Prof. Dr. Cemal ÇEVİK

26.05.2014 8. Uluslararası Akupunktur Sempozyum İzlenimleri Dr. Ayfer KUZULUGİL
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AKUPUNKTUR SETİFİKALI EĞİTİM 

PROGRAMI YAYIMLANDI 

27 Ekim 2014 tarih ve 29158 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Geleneksel ve Tamam-
layıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği’nden sonra, Ser-
tifikalı Eğitim Standartları mevzuatı kapsamında yer 
alan Akupunktur Sertifikalı Eğitim Programı, Sağlık 
Bakanlığı tarafından 12.03.2015 tarihinde yayımlan-
dı.

Bu programla birlikte akupunktur sertifika eğitimine 
getirilen yeni uygulamaları şu şekilde özetleyebiliriz:

Katılımcıların Nitelikleri: Eğitim programına tabip 
ya da diş tabipleri katılabilecektir. Diş tabipleri yalnız-
ca kendi alanlarında uygulama yapabilecektir.

Eğiticilerin Nitelikleri: Eğiticilerin tabip ya da diş 
tabibi olma zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca aku-
punktur uygulama sertifikasına sahip olmaları yanın-
da en az üç yıl ilgili uygulama alanında aktif olarak 
çalışmış olmaları ve akupunkturla ilgili en az iki tane 
ulusal/uluslararası bilimsel yayına sahip olmaları ge-
rekmektedir.

Eğitim: Yayımlanan bu mevzuat ile eğitimin gerçek-
leştiriliş şeklinde önemli değişiklikler yapılmış bulun-
maktadır. Bundan böyle teorik eğitimlerin büyük bir 
kısmı, uzaktan eğitim şeklinde de yapılabilecektir.

Uzaktan Eğitim: Gerekli koşulları sağlayan merkez-
ler, uzaktan eğitim de verebilecektir. Teorik eğitimin 
en fazla %80’i, bilgi iletişim teknolojileri kullanılarak 
derslikler dışında internet üzerinden gerçekleştirile-
cektir. Uzaktan eğitim senkron ve asenkron olmak 
üzere iki şekilde yapılacaktır. Senkron eğitim eş za-
manlı yani belli bir saatte interaktif canlı dersler şek-
linde olacak, asenkron eğitim ise eş zaman zorunlu-
luğu olmadan gerçekleştirilecektir.

Uygulama Eğitimi: Uygulama eğitimleri, akupunk-
tur polikliniklerinde/merkezlerinde yapılacaktır. Uy-
gulamalar, birebir veya küçük gruplar halinde hasta 
başında sırasıyla; “izleme”, “gözlem altında yapma” 
ve” bağımsız düzeyde yapma” aşamalarını içerecek-
tir. Uygulama eğitimi süresince her bir katılımcının 
en az yedi vakanın tedavisini üstlenerek takip etmesi 
gerekecektir.

Kursiyer Sayısı: En fazla 30 kişi olabilecektir. Ayrıca 
bu 30 kişi dışında Bakanlıkça da bir katılımcı görev-
lendirilebilecektir. Bakanlıkça görevlendirilecek olan 
katılımcıdan eğitim ücreti alınmayacaktır.

Eğitim Süresi: Tabipler için 500 saat, diş tabipleri 
için 400 saattir. Eğitimler hafta içi kesintisiz olarak 
yapılabileceği gibi daha uzun bir periyodda yalnızca 
hafta sonları da yapılabilecektir. Ders saatlerine ait 
dağılım aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

09.06.2014 Sklerodermada Akupunktur Tedavilerinin Etkileri Prof. Dr. Saliha KARATAY

15.09.2014 15. yüzyılda Osmanlılarda Akupunktur Biliniyor muydu? Doç. Dr. H. Volkan ACAR

29.09.2014 Visseral Organların Manuel Terapisi Dr. Salih SALMANLI

10.11.2014 Ozon Tedavisi Dr. Levent KARAFAKİ

24.11.2014 Serbest Radikaller Prof. Dr. Mustafa KAVUTÇU

08.12.2014 Hipnoterapi Dr. Hakan VULKAN

22.12.2014 Beslenmede pH Kavramı Prof. Dr. Cemal ÇEVİK
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Teorik Pratik Toplam Teorik Pratik Toplam
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80 20 100 80 20 100
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TABİP  DİŞ TABİBİ

VÜCUT

KULAK

TOPLAM

Devam Zorunluluğu: Teorik eğitimlerin %90’ına, 
uygulama eğitimlerinin ise tamamına devam zorun-
luluğu vardır. Diğer bir deyişle yasal mazeret olması 
halinde teorik eğitimlerin en fazla %10’una devam-
sızlık yapılabilmektedir. Uygulama eğitimlerinde ise 
şöyle bir durum söz konusudur; yasal mazeret nede-
niyle uygulama eğitimlerinin en fazla %10’una de-
vam etmeyen katılımcılar, devamsızlık yaptıkları ders 
süresini tamamlamadıkları sürece sertifika sınavına 
alınmayacaklardır.

Sınav: Hem teorik hem de uygulama sınavı yapıl-
makta ve her iki sınavdan da en az 70 ya da üzerinde 
puan alınarak ayrı ayrı başarılı olmak gerekmektedir. 
Teorik sınavı geçemeyen katılımcılar uygulama sınavı-
na giremezler. Her iki sınavda da başarısız olanlara iki 
kez daha sınav hakkı tanınır. Üçüncü sınavda da ba-
şarısız olanların yeniden akupunktur sertifika eğitim 
programına başvurarak bir kez daha eğitim almaları 
gerekmektedir. Başarı puanı her iki sınavdan alınan 
puanın ortalamasıdır. Sertifikaların geçerli olması için 
Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmesi gerekmek-
tedir.  

Sertifika Geçerlilik Süresi: Sertifikalar 7 (yedi) yıl 
boyunca geçerlidir.

Sertifikaların Yenilenmesi: Geçerlilik süresi dolan 
sertifikaların yenilenmesi belli koşullara bağlanmıştır. 
Buna göre şu üç koşuldan en az birini sağlayanların 
sertifikaları doğrudan yenilenecektir:

a) Sertifikayı aldıktan sonra, en az 4 (dört) kez aku-
punktur ile ilgili ulusal/uluslararası eğitimlere veya 
bilimsel toplantılara katıldığını belgeleyenler,

b) 2 (iki) adet ulusal/uluslararası hakemli dergide 
akupunktur konusunda yayın yapmış olanlar,

c) Aktif olarak bu alanda 2 (iki) yıl süre ile çalıştığını 
belgelemiş olanlar.  

Sınavla Yenileme: Bu şartları sağlayamayanların 
ise sertifikalarının bitim tarihinden en az üç ay önce 
yenileme sınavına başvurarak sınava katılmaları ge-
rekmektedir. Yenileme sınavı teorik sınav şeklinde ya-
pılır. Sınavdan en az 70 puan ya da üzerinde alanlar 
başarılı sayılırlar ve sertifika süreleri 5 (beş) yıl daha 
uzatılır.

Eski Sertifikaların Yenilenmesi: Bu standartlar yü-
rürlüğe girmeden önce alınan sertifikaların, bu stan-
dartların yürürlük tarihi olan 12.03.2015 tarihinden 
itibaren en geç iki yıl içinde tescil ettirilerek yenilen-
mesi gerekmektedir. Bu süre içinde tescili yapılmayan 
sertifikalar geçersiz sayılırlar.  

Denklik: Denklik belgesi alabilmek için; Akupunktur 
Sertifikalı Eğitim Programı ekinde yer alan Sertifikalı 
Eğitim Denklik Başvuru Formunun (Ek-1) doldurarak 
yine adı geçen programın 13 üncü maddesinde is-
tenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunulması 
gerekmektedir. Denklik başvuru dosyaları uygun ve 
yeterli bulunan başvuru sahipleri yukarıda bahsedi-
len sertifika sınavına alınırlar. Sınav sürecini başarıyla 
tamamlayanlar Sertifika Denklik Belgesi almaya hak 
kazanırlar. Sertifikaların geçerli olması için Sağlık Ba-
kanlığı tarafından tescil edilmesi gerekmektedir.  

Ahmet DÖKER
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN AKU-
PUNKTUR VE DİĞER TAMAMLAYICI TIP UY-
GULAMALARININ FİNANSMANINI SAĞLA-
MASI KONUSUNDAKİ SON DURUM

11 Eylül 2014 tarih ve 29116 mükerrer sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan İş Kanunu ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik-
lik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapı-
landırılmasına Dair Kanun’un 46 ncı maddesi ile 
5510 sayılı Kanun’un “Kurumca Finansmanı Sağlan-
mayacak Sağlık Hizmetleri” Başlıklı 64 üncü madde-
sinin birinci fıkrasının (b) bendinin başına “Gelenek-
sel, tamamlayıcı, alternatif tıp uygulamaları ve” 
ibaresi eklenmiş bulunmaktadır.

Buna göre; 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası’nın 64 
üncü maddesinin (b) bendi şu şekilde olmuştur.

Kurumca finansmanı sağlanmayacak sağlık hiz-
metleri (1)

MADDE 64- Kurumca finansmanı sağlanmayacak 
sağlık hizmetleri şunlardır:

b) Geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp uygu-
lamaları ve Sağlık Bakanlığınca izin veya ruhsat 
verilmeyen sağlık hizmetleri ile Sağlık Bakanlı-
ğınca tıbben sağlık hizmeti olduğu kabul edil-
meyen sağlık hizmetleri.

Özetle, gelinen son noktada, yeni bir yasal düzenle-
me yapılmadığı takdirde, akupunktur da dahil olmak 
üzere geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının 
hiç birisi Sosyal Güvenlik Kurumu’nca karşılanmaya-
caktır.  
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