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EDİTÖRDEN

Değerli Meslektaşlarım, 

Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneği tarafından yayınlanan Dergimizin yeni bir sayısıyla daha kar-
şınızdayız. 

Dergimizin bu sayısında da derlemeler, çeviriler, kongre izlenimleri yer alıyor. 

Bu sayımızda Dergide SÖYLEŞİ başlıklı bir bölüm bulacaksınız. Zaman zaman yayınlayacağımız söyleşilerle, 
akupunktur ve tamamlayıcı tıp konularında tarihe bir kayıt bırakmayı umut ediyoruz. Bu başlıktaki ilk söyleşiyi 
Dr. Nüzhet Ziyal ile gerçekleştirdik. Nüzhet Ziyal Hoca, Türkiye’de akupunkturun öncülerindendir. Hem uygu-
layıcı, hem de eğitimci olarak akupunkturun tanınması ve yaygınlaşmasında büyük hizmetleri olan Dr. Nüzhet 
Ziyal, bugüne kadar yüzlerce hekim yetiştirmiştir. Bunun dışında, Hoca’nın her zaman minnetle anılacak özel-
liklerinden birisi de, yasal platformda gösterdiği büyük çabalardır. Dergimize verdiği söyleşi için Nüzhet Ziyal 
Hoca’ya teşekkür ediyor, sağlıkla geçireceği uzun yıllar diliyoruz.

Dergimiz, alanımızı ilgilendiren her tür bilimsel yazıya açıktır. 

Ülkemizde akupunktur ve tamamlayıcı tıbbın bilimsel düzeyini artırılmasının, sizlerin yapacağı katkılarla müm-
kün olabileceğini tekrar hatırlatmak istiyor, 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	

neuropathic pain due to bortezomib in a patient 

with multiple myeloma. Acupunct Med 2014, 

32(2), 194-196.

 Kitap

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

acupuncture. JCM Publications, 1998.

 Kitap bölümü 

•	 Jane	 JA,	 Persing	 JA.	 Neurosurgical	 treatment	 of	

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

Craniosynostosis: Diagnosis and management. 2 

nd edition. New York: Raven Press;1986, 249-95. 

Elektronik Ortam Kaynağı

•	 World	Health	Organization.	A Proposed Standard 

International Acupuncture Nomenclature: Report 

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

int/medicinedocs/en/d/Jh2947e/ (erişim tarihi 

25.04.2014)

12- Dergide yayımlanması istenilen tüm yazıların, 

e-posta yoluyla info@ankaraakupunkturdernegi.

org adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

13- Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi’nde 

yayınlanan tüm yazılardaki içerik, yazar(lar)ın kişisel 

görüşüdür, Editör ya da Yayın Kurulu’nun görüşü 

değildir. Editör ya da Yayın Kurulu bu yazılar için 

herhangi bir sorumluluk kabul etmez.



vi

YAYIN HAKLARI DEVİR FORMU

Sayın Editör,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yazının başlığı:…………………………………………………………………………………………........………

…………………………………………………………………………………………………………...……………

Yazar adı, soyadı İmza Tarih

İletişimden sorumlu yazar

Ad, soyad:

Yazışma adresi:

Tel:

e-posta:

Yayın Hakları Devir Formu
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AKUPUNKTURLA TEDAVİDE YENİ YAKLAŞIMLAR 
(2. Bölüm)

NEW APPROACHES IN ACUPUNCTURE TREATMENT (PART 2)

Prof. Dr. Cemal ÇEVİK 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Biyokimya Anabilim Dalı ve Akupunktur Birimi, ANKARA 

İletişim Bilgileri: Prof. Dr. Cemal ÇEVİK,  19. Sokak (Eski 60. Sok.) No: 89/1, Emek- ANKARA 
 Tel: 0312 202 46 07  cemalcevik2002@yahoo.com

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.

1 - JUEYİN TİPİ TEDAVİ: Bu tedavide Karaciğer, 
Safra Kesesi, Perikard ve Sanjiao meridyenlerine ait 
dörtlü organ noktaları uygulanır. Bu metotta da tutu-
lacak yol temel şikâyeti belirlemektir. Temel şikâyetler 
arasında eğer bu dört organla ilgili şikayetler ön plan-
da ise tedavi bu dört organ üzerinden yapılır. Kişinin 
Jueyin tipi rahatsızlıkları var demektir. 

Vücudun yan tarafını tutan şikayetler, Jueyin tipi şika-
yetlerin temel özelliğidir. 

Karaciğer meridyeni ile ilgili şikâyetler

Kızgınlık, irritabilite, aşırı bencillik, hep hükmetme 
isteği, tenkitten hoşlanmama, öfkelenme, bağırma, 
kol ve bacakların yan taraflarında ağrı, tendonlarda 
hassasiyet, tırnaklarda değişiklik, uyuşukluk, başın 

yan tarafını tutan ağrılar (migren tipi ağrılar), gezen 
ağrılar, tepede aniden çıkan ağrı, uyku düzensizlikle-
ri, tiroid ile ilgili rahatsızlıklar, siroz, karaciğer fonksi-
yon testlerinin bozulmuş olması, adet düzensizlikleri, 
mental rahatsızlıklar, görme bozuklukları, hipertansi-
yon, ağızda acı tat, abdominal gerginlik, hipokondri-
ak ağrılar, hiperaktivite.

Safra Kesesi meridyeni ile ilgili şikayetler

Karar vermede zorluk veya kararlarını sürekli değiştir-
mek, vücudun yan tarafını tutan ağrılar, uyuşukluklar, 
safra kesesinde taş, polip veya kum, migren tipi ağ-
rılar, aşırı cesaretlilik, sarı yüz, hipokondriyak ağrılar, 
şakakları tutan başağrısı, sağ dizde ağrı, güçsüzlük, 
gündüz vakti uyuklama, karında gerginlik, çene ekle-
mi ağrıları, yüz felci.
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Perikard meridyeni ile ilgili şikayetler

Çarpıntı, göğüste baskı hissi, hipertansiyon, depres-

yon, Sanjiao ile ilgili şikayetler, kolların yan tarafların-

da ağrı, omuzlarda ağrı, tiroit problemleri, ödem, se-

bepsiz gülmeler, iç sıkıntısı, korkulu rüyalar görmek, 

bulantı, kusma.

Sanjiao meridyeni ile ilgili şikayetler

Başın yan tarafını tutan ağrılar, kulak çınlamaları, 

omuzlarda ağrı, elde-dirsekte-kollarda ağrı, boyun 

tutulması, genel ödem.

Jueyin bölgesinde yer alan Yin organlar Perikard ve 
Karaciğerdir. Bu iki Yin organın Yang eşlenik organ-
ları olan Sanjiao ve Safra Kesesi, elin ve ayağın Shao-
yang enerji seviyelerinde yer alırlar.

Jueyin tipi rahatsızlıklarda, sıcak ve rüzgar en önemeli 
patolojik faktörlerdir.  

Jueyin organları baz alınarak şikayetlerden birisini 
ele alalım. Şikayet, başın yan tarafını tutan başağrı-
sı olsun. Bu şikayet karaciğer ile ilgili olarak seçilmiş 
olsun. 

İlk basamak tedavi

Yuan noktalarının seçilmesidir. Bu durumda alınacak 
ilk nokta, Karaciğerin Yuan noktası olan LR 3’dür. 
Karaciğerin eşlenik Yang organı Safra Kesesidir. Se-
çilecek olan ikinci nokta, Safra Kesesi meridyeni 
Yuan noktası olan GB 40 noktasıdır. Üçüncü nokta 
Perikard merdiyeninden seçilir. Perikard meridyeninin 
Yuan noktası PC 7’dir. Dördüncü nokta Sanjiao me-
ridyeninin Yuan noktası olan SJ 4’dür. 

Bu dört noktayı sıralayacak olursak: LR 3, GB 40, PC 
7 ve SJ 4. 

Tedavinin ikinci basamağı

İkinci basamak, Jueyin ve Shaoyang organlarının se-
dasyon veya tonifikasyon noktalarının seçilmesidir. 
Karaciğer meridyeni Ağaç elementine ait meridyen-
dir. Bu meridyenin Su noktası tonifikasyon, Ateş nok-
tası ise sedasyon noktasıdır. Karaciğerin Su noktası LR 
8’dir. LR 8 ile tonifikasyon yapılır. Eğer hastanın yü-
zünde kızarıklık, gözlerde kırmızılık, aşırı sinirlilik hali 
varsa o zaman ateşi uzaklaştırarak sedasyon yapmak 
için LR 8 yerine LR 2 seçilir. 

Safra Kesesinin tonifikasyon noktası GB 43, sedas-
yon noktası ise oğul notası olan Ateş, yani GB 43’dür. 
Hasta fazlalığa bağlı migren atağı ile gelmişse GB 40 
uygulanır, eksikliğe bağlı migren atağı ile gelmişse 
GB 43 uygulanır.  

Perikard meridyeninin tonifikasyon noktası PC 9, se-
dasyon noktası ise PC 7’dir. Çarpıntıda sakinleşme 
sağlamak için PC 7 tercih edilebilir.   

Cemal ÇEVİK

KARACİĞER

SAFRA KESESİ

SANJIAO

PERİKARD

SANJIAOKARACİĞERPERİKARD

JUEYİN SHAOYANG

SAFRA 
KESESİ

Şekil 3 - Jueyin tipinde Sheng akışı ve alt-üst enerji 
döngüsü
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Sanjiao meridyeni, Shaoyang tipi teorik organlı bir 
meridyendir. Meridyenin gerçek bir organı yoktur. 
Ancak bize Sanjiao meridyeninin organı olarak Ti-
roit bezi gözükmektedir. Tonifikasyon noktası SJ 3, 
sedasyon noktası ise SJ 10’dur. Daha çok başın yanını 
tutan ağrılarda tonifikasyon uygulanır, bunun için SJ 
3 noktası seçilir. SJ 3 ve GB 43, migren başağrılarında 
oldukça etkin bir reçetedir. Ağrı, yarım başağrısı şek-
linde ise o zaman zıt taraftaki ayaktan noktalar seçilir.  

Jueyin tipi rahatsızlıklarda uygulanacak nokta reçetesi 
olarak LR 2, PC 7, GB 43, SJ 3 noktaları seçilir. Birinci 
basamaktaki noktalarla kombine edilirse nokta sayısı 
artar. Birinci basamak noktaları olan LR 3, GB 40, PC 
7 ve SJ 4 ile ikinci basamak noktaları toplanıldığında 
şöyle bir reçete ortaya çıkar: LR 2, LR 3, PC 7, SJ 3, SJ 
4, GB 40 ve GB 43. Bu reçetede hem Yuan, hem de 
sedasyon noktaları kullanılmaktadır. Yuan noktaları 
sedasyon noktalarının etkilerini artırıcı yönde çalışır-
lar. Bu yüzden toplam reçete de anlamlı bir reçetedir. 
PC 7 noktası, hem Yuan hem de sedasyon noktasıdır. 

2  -  SHAOYİN TİPİ TEDAVİ

Shaoyin kanalları diğer Yin kanallarına göre daha az 
Yin enerjisi taşırlar. El bileğine göre elin medial tara-
fında seyrederler. Ayağın Shaoyin’i olan Böbrek mer-
diyeni, bacağın yan arka kısmındadır.  

Kalple ilgili şikayetler 

Çarpıntı, terleme, egzersizle ortaya çıkan dispne, yü-
zeyel soluk alma, solukluk, yorgunluk, başdönmesi, 
uykusuzluk, rüya ile bozulan uyku, hafıza zayıflığı, 
anksiyete, huzursuzluk, kalp bölgesinde tıkanmışlık 
hissi, ağrı, soğuk eller, kalp bölgesinde soğukluk, 
parlak beyaz yüz, zayıf ve yüzeysel soluk alıp verme, 
bol terleme, mental rahatsızlık, gece terlemeleri, dil-
de ülserler, susama, ağızda acı tat, anlamsız konuş-
malar, mental konfüzyon, ağız ve boğaz kuruluğu, 
beş ayada sıcaklık (avuç içlerinde, ayak tabanlarında 
ve göğüste), susama, kırmızı yüz, koyu idrar, idrarda 
kan, ağızda acı tat, dilde yaralanmalar, anlamsız ko-
nuşmalar, kontrol edilemeyen gülme veya ağlamalar, 
depresyon.

Böbreklerle ilgili şikayetler

Kulak çınlaması, baş dönmesi, vertigo, hafıza za-
yıflığı, sağırlık, gece terlemeleri, geceleri kuru ağız, 
beş ayada sıcaklık (avuç içlerinde, ayak tabanlarında 
ve göğüste), susuzluk, bel ağrıları, kemik ağrıları, 
nokturnal emisyon, kabızlık, az-koyu idrar, dizlerde 
soğukluk, sırtta soğukluk hissi,  alt ekstremitelerde 
zayıflık, soğuğu sevmeme, parlak beyaz görünüm, 
impotens, prematüre ejakülasyon, bol-berrak idrar, 
bacaklarda ödem, kadınlarda infertilite, iştahsızlık, 
gevşek gaita, sık ve berrak idrar çıkarmak, idrar yap-
tıktan sonra damlama, idrar inkontinansı, enürezis, 

İdrar kesesi

İnce
barsaklar

Kalp

Böbrekler

İNCE  
BARSAKLAR

BÖBREKKALP

SHAOAYİN YANGMİNG

İDRAR 
KESESİ

Şekil 4 - Shaoyin tipi enerji döngüsü
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gece idrara kalkma, rüyasız nokturnal emisyon, ute-
rus prolapsusu, kronik vajinal akıntı, ekzersizde nefes 
yetmezliği, çabuk çabuk zayıf nefes alma, öksürük, 
astım, terleme, soğuk ekstremiteler, terlemeden son-
ra soğuk ekstremiteler, yüzde şişme, karında şişkin-
lik ve dolgunluk, malar flush, öğleden sonra ateşi, 
mental huzursuzluk, idrarda kan, gözlerde kuruluk, 
oksipital veya vertikal başağrısı, amenore.

İnce Barsaklarla ilgili şikayetler

Mental rahatsızlıklar, doğru karar vermeme, hazım-
sızlık, Çiy’i ayıramama, omuz ağrıları, konuşamama, 
kekeleme, idrar yaparken yanma, karın guruldama-
sı, dirsek ve dirsek altında ağrı, diş ağrıları, ellerde 
titremeler, görme bozuklukları, ağız kuruluğu, kulak 
çınlaması, boyun tutulmaları ve boyun ağrısı.

İdrar kesesi ile ilgili şikayetler

Sık idrara çıkma, gece idrara kalkma, sebepsiz korku-
lar, kabızlık, anüste yanma hissi, boğaz ağrısı, kronik 
ishal, ayaklarda şişlik, dişlerin sallanması, alt bel ağ-
rısı, kalçalarda ağrı, göz hastalıkları, arkadan gelen 
baş ağrıları, dizin arkasındaki ağrılar, işitmede ağırlık, 
siyatik ağrılar, sinüzit, kıllarda dökülme, sara hastalı-
ğı, burun kanaması, sinüzit.

Shaoyin metodu için bir örnek

68 yaşında paroksismal atriyal fibrilasyon tanısı almış 
olan erkek hasta, 13 senedir ilaçlarla tedavi ediliyor. 
Ancak taşikardisi kontrol altına alınamıyor. Hasta şu 
anda ISOPTIN 120mg, 2x1 ve BELOC 50 mg, 1x1 alı-
yor. İlaçları düzenli bir şekilde kullanmasına rağmen 
hasta zaman zaman şiddetli, çarpıntı krizi ile acile gi-
diyor ve tedavi görüyor. Hasta bu kriz bu durumdan 
epeyce korkuyor ve her an gelecek endişesi onu sıkın-
tıya sokuyor. Hastaya şiddetli taşikardisi olduğunda 
şok yapılarak fibrilasyondan döndürülüyor. Yıllardan 
beri tekrarlanan bu tablodan (taşikardi, fibrilasyon) 
kurtulmak ve ilaçları azaltmak veya bırakmak istiyor.  
Bu istek üzerine bize müracaat etti.

Hasta çocukluğundan beri çok üşüyormuş (böbrekler 
ile ilgili olabilir). Sağ tarafta kasık fıtığı var. Sol kulağı 
az duyuyor (sağ böbrekte problem olabilir). 

Tedavi

Hastanın en önemli şikayeti çarpıntı. Çarpıntı birin-
ci derecede kalp ile ilgili bir belirtidir. Dörtlü sisteme 
göre Kalbin eşlenik Yang organı İnce Barsaklardır. 
Shaoyin organı Böbrekler ve onun Yang organı Me-
sanedir. Bu dört organa ait Yuan noktalarını sıralaya-
cak olursak, HT 7, SI 4, KI 3 ve UB 64. Hasta iki günde 
bir gelmek kaydıyla tedaviye alındı. Tedavi esnasında 
Sanjiao meridyeninden SJ 5, Karaciğerden LR 2, özel-
likle çarpıntıya yönelik etkisi dolaysıyla PC 6 kullanıl-
dı. Bir seneye yakın tedavi gördü. Tedavi aralıkları ilk 
10 tedaviden sonra haftada bire, 10 kez haftada bir 
tedavi uygulandıktan sonra 15 günde bire düşürüldü. 
Bu aralıkta hiç şiddetli çarpıntısı olmadı. Şikayetleri-
nin bir seneye yakın gözükmemesi üzerine İSOPTIN 
kesildi, BELOC 25 mg ‘a düşürüldü. Önce ayda bir, 
sonra iki ve üç ayda bir olmak üzere altı ay daha takip 
edildi. İki sene sonunda kontrole geldiğinde hiç kriz 
geçirmediğini söyledi. 



Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 2015

5

MANUEL TERAPİ (2. Bölüm): 
ÜST - ALT EKSTREMİTE EKLEMLERİNDE VE ÇENE EKLEMİNDE 

MANUEL TERAPİ

MANUAL THERAPY (Part 2): 
MANUAL THERAPY IN UPPER - LOWER EXTREMITY JOINTS AND JAW JOINT

Dr. Salih SALMANLI  
Serbest Hekim, ANKARA

Abstract 

Before mentioning the manual therapy of upper and lower extremities, I would like to draw your attention 
to removing the pathological conditions occurred in temporomandibular joint with manual therapy methods 
and improvement of joint functions. 

Temporomandibular joint arthritis is a chronic disease which reveals itself with dystrophic changes in cartilage, 
bone and connective tissue of the joint. Nowadays, temporomandibular joint arthritis concerns the doctors 
more and more. As 50% at the age of 50 and 90% between the age of 60 and 70 arthritis in the jaw joint 
are recorded.  

Anamnesis: The age of the patient, the presence of infection and muscle-nerve pathologies, the conditions 
of teeth, traumas, pathologies of the other joints, genetic condition, the intensity of the pain and crepitation 
formed in the joint during movement are observed in the course of anamnesis. 

Inspection: The asymmetry of the face, the shortening of the lower region of face, fall of the lower lip, 
the growth of nose-lip fold, the shifting of the lower jaw when the mouth is open are observed through the 
inspection of the patients who have temporomandibular joint arthritis.

Palpation: In the palpation of temporomandibular joint, crepitation is observed in the joint; limitation of 
movement and tension on masticatory muscles are found when the patient opens and closes his/her mouth.

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 (2): 5-9
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Treatment Methods: 

- Taking the medication and proper nutrition, 

- Physiotherapy; 1. Microwave, 2. Ultrasound, 3. Laser, 4. Electrophoresis. 

- Orthopedics; 1. Ameliorating the shape and function of teeth, 2. Correction of chewing

- Surgical Intervention; 1. Removing the head of mandible, 2. Transplantation of the head of mandible,  
 3. Ectomy of articular disc

Implementing manual therapy together with other treatment methods (except for surgical intervention) in 
treatment of temporomandibular joint arthritis enables the patients to regain their health in a shorter time. 

Before treatment of temporomandibular joint with manual therapy, it is necessary to examine passive move-
ments of the joints.

Post isometric relaxation, manipulation and automobilization are implemented within the manual therapy 
treatment of jaw joint. 

Giriş

Üst  ve alt ekstremitelerin manuel terapisine geç-
meden önce temporo-mandibular eklemde oluşan 
patolojik durumların manuel terapi yöntemleri ile 
giderilmesi ve eklem fonksiyonlarının düzeltilmesine 
dikkatinizi çekmek isterim. 

Temporo – mandibular eklem artrozu kronik bir has-
talık olup eklemin kıkırdak, kemik ve bağ dokusunda-
ki distrofik değişimlerle kendini gösterir. Bu artrozun 
genel ve lokal oluşum nedenleri vardır. Metabolik, 
neurodistrofik ve endokrin bozukluklar, enfeksiyonel 
hastalıklar genel nedenlerdir. Lokal nedenlere ise alt 
çene eklemine aşırı yüklenme ve eklemde distrofik 
değişimler dahildir. 

İnsanın alt çenesi dört çeşit hareket yapar; Öne ve 
yanlara yapılan hareketler ve  ağzı açma ve kapama  
hareketleri. Temporo-mandibular eklemde patoloji 
(hareket kısıtlılığı, artroz) oluştuğunda yukarıdaki ha-
reketler kısıtlanır ve bu hareketler yapılırken ağrı olu-
şur. Zamanla eklem yüzeyi aşınmaya başlar. Bugün-
lerde, temporo-mandibular eklem artrozu doktorları 
daha çok endişelendirmektedir. Çünkü 50’li yaşlarda 

%50, 60-70 yaş arasında %90 oranında çene ekle-

minde artroz kaydedilmektedir.

Belirtiler

- Sert gıdaların çiğnenmesi sırasında ve çenenin bir  

 tarafı ile çiğnemede oluşan ağrı,

- Yüzün asimetrisi,

- Hareket sırasında çenede krepitasyon,

- Ağzın açılmasında pasif hareketlerde zorlanma,

- Sabahları eklemde tutukluk,

- Palpasyonda çiğneme kaslarının sertliği,

- Ağrının göze ve kulağa vurması,

- İşitme duyusunun azalması.

Salih SALMANLI
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Risk Faktörleri

- Isırma bozukluğu,

- İltihabi ve inflamatuar hastalıklar,

- Dişlerin olmaması,

- Anamnezde diğer eklemlerde artrozların var olma- 
 sı.

Diagnostik Yöntemler

- Klinik muayene, Bilgisayar tomografisi, Röntgen,  
 Elektromiyografi.

a) Anamnez 

Hastaların anamnezinde yaşına, enfeksiyon ve sinir-
kas patolojilerinin varlığına, dişlerin durumuna, alınan 
travmalara, diğer eklemlerdeki patolojilere, genetik 
durumuna, ağrıların şiddetine, hareket sırasında ek-
lemde oluşan krepitasyona dikkat edilir.

b) İnspeksiyon 

Temporo-mandibular eklem artrozu olan hastaların 
inspeksiyonunda yüzün asimetrisine, yüzün alt böl-
gesinin kısalmasına, alt dudağın düşmesine, burun-
dudak kıvrımının artmasına, ağız açıldığında alt çe-
nenin kaymasına dikkat edilir.

c) Palpasyon 

Temporo-mandibular eklemin palpasyonunda, hasta 
ağzını açıp kapattığında eklemde krepitasyon hisse-
dilir ve harekette kısıtlılık, çiğneme kaslarında ise ger-
ginlik bulunur.

Bilgisayar tomografisinde, eklem aralığının küçülme-
si, eklem başının kortikal yüzeyinde dağılma ve ke-
mik sklerozu görünür.

Röntgende, eklem başının kalınlaşması ve yüksekliği-
nin azalması, ekzofitlerin gelişmesi ve eklemin anato-
mik yapısının değişmesi görülür.

Tanıda çene eklemi artrozunu eklem artritinden ve 
fonksiyonel sinir-kas patolojilerinden ayırmak gerekir. 

Çene eklemi artritleri daha çok genç ve orta yaşlı in-
sanlarda görülür. Temporo-mandibular eklem artriti 
akut olan bir hastalık olup şiddetli eklem ağrısı, ek-
lem ve kulak çevresinde şişkinlik, ateş, genel halsizlik 
ve uyku bozukluğu yapar.

Çene artrozları ise daha ileri yaşlarda görülür ve kro-
nik devam eden bir hastalıktır. Çene yüz bölgesinde 
fonksiyonel sinir-kas patolojileri her yaşta görülebilir. 
Bu patoloji çiğneme ve ense kaslarında gelip geçici 
gerginlik, çiğneme sırasında eklemde ses, baş ağrıla-
rı, bazen tipik olmayan yüz ağrıları ile kendini göste-
rebilir. Bazı hastalar kulak çınlaması ve işitme kaybın-
dan şikayet eder. Artrozları yukarıdaki durumlardan 
ayırmak için çiğneme kaslarının palpasyonu ve rönt-
gen görüntüleme yardımcıdır. Sinir-kas patolojilerin-
de palpasyon çiğneme kaslarında şiddetli ağrı yapar, 
röntgende patoloji görünmez.

Tedavi Yöntemleri

- İlaçların alınması ve uygun beslenme,

- Fizyoterapi

1. Mikrodalga, 

2. Ultrason, 

3. Lazer, 

4. Elektroforez.

-Ortopedi

1. Dişlerin şeklinin ve fonksiyonunun düzeltilmesi,

2. Çiğnemenin korreksiyonu,

a. Cerrahi müdahale, 

 1. Mandibula başının çıkarılması,

 2. Mandibula başının transplantasyonu,

 3. Eklem diskinin ektomisi. 
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Manuel terapi yöntemlerinin temporo-mandibular 
eklem artrozlarının tedavisinde diğer yöntemlerle 
(cerrahi tedavi hariç) bir arada kullanılması hastaların 
daha kısa zamanda sağlıklarına kavuşmasını sağlar. 

- Masaj

Temporo-mandibular eklem ve çiğneme kaslarına 
masaj yaparken hasta oturur veya yatar, doktor ise 
hastanın karşısında veya arkasında yüzü hastaya doğ-
ru durur, 1 dakika süre ile  önce parmakların yastığı 
ile sıvazlama daha sonra sürtme yöntemi  kullanarak 
masaj yapar. 

- Akupunktur

Temporo-mandibular eklem artrozlarının akupunk-
turla tedavisinde LI 4, LI 5, LI 19, ST 5, ST 6, ST 7, ST 
36, ST 41, Sİ 3, Sİ 4, Sİ 17, Sİ 18, TE 4, TE 5, TE 17, 
TE 18, TE 19, GB 2, GB 3, GB 34, GB 41 noktaları 
kombine edilerek seanslar uygulanır. 

Temporo-mandibular eklemin manuel terapi yöntem-

leri ile tedavisine başlamadan önce eklemin pasif ha-

reketlerini muayene etmek gerekir. Bunun için hasta 

sandalyede, elleri uyluk üzerinde, sırtı doktora yas-

lanmış şekilde serbest oturur veya sırt üstü yatakta 

baş altında küçük bir yastık olmak üzere yatar. Dok-

tor ayakta, hastanın arkasında hastanın başını kendi-

ne fikse ederek veya yatağın başucunda durur. Her iki 

pozisyonda hasta alt çenesini gevşek tutar, doktor bir 

eliyle hastanın başını fikse eder, diğer eliyle alt çeneyi 

tutarak öne, arkaya ve yanlara olan hareketlerin ve 

açma-kapama hareketlerinin kısıtlılığını kontrol eder.

Çene ekleminin manuel terapi yöntemleri ile teda-

visinde postizometrik relaksasyon, manipülasyon ve 

otomobilizasyon uygulanır.

Manuel terapi yöntemlerinin veya hareketlerinin eği-

tim ve hafıza kolaylığı açısından her zaman sıralı şe-

kilde öğrenilmesi gerekmektedir.

1. Hareketin adı, 

2. Hastanın pozisyonu, 

3. Doktorun pozisyonu, 

4. Fiksasyon yapan elin pozisyonu, 

5. Hareketi yaptıran elin pozisyonu.

1- Ağzı Açma Hareketinde Post İzometrik 
Relaksasyon 

2- Hasta oturarak, sırtı doktorun vücuduna yaslan-
mış, serbest ve gevşek,

3- Doktor ayakta, yüzü hastanın sırtına doğru,

4- Doktor, bir elini hastanın alnına koyarak kendi vü-
cudu ile hastanın başını fikse eder.

5- Diğer elin palmar yüzeyi çenenin altında olmak 
üzere alt çeneyi kavrar, hasta ağzını açmaya ça-
lıştığında doktor engeller,  5 sn sonra başlangıç 
pozisyonuna dönülür.

1- Ağzı Kapama Hareketinde Post İzometrik 
Relaksasyon 

2- Hasta oturarak, sırtı doktorun vücuduna yaslan-
mış, ağzı açık, serbest ve gevşek,

3- Doktor ayakta, hastanın arkasında, yüzü hastanın 
sırtına doğru,

4- Doktor, bir elini hastanın alnına koyarak kendi vü-
cudu ile hastanın başını fikse eder.

5- Diğer elin 1. ve 2. parmakları alt çeneyi kavrar, has-
ta ağzını kapamaya çalıştığında doktor engeller, 5 
sn. sonra başlangıç pozisyonuna geri dönülür.

1- Alt Çenenin Sağa Hareketinde Post İzo-
metrik Relaksasyon 

2- Hasta oturarak, sırtı doktorun vücuduna yaslan-
mış, ağzı açık, serbest ve gevşek,

Salih SALMANLI
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3- Doktor ayakta,  hastanın arkasında, yüzü hastanın 
sırtına doğru,

4- Doktor, bir elini hastanın alnına koyarak kendi vü-
cudu ile hastanın başını fikse eder.

5- Diğer elin 1. ve 2. parmakları alt çenenin sağ ta-
rafında, hasta çenesini sağa doğru hareket ettirdi-
ğinde doktor engeller, 5 sn. sonra başlangıç pozis-
yonuna dönülür. 

1- Alt Çenenin Sola Hareketinde Post İzo-
metrik Relaksasyon 

2- Hasta oturarak, sırtı doktorun vücuduna yaslan-
mış, ağzı açık, serbest ve gevşek,

3- Doktor ayakta,  hastanın arkasında, yüzü hastanın 
sırtına doğru,

4- Doktor, bir elini hastanın alnına koyarak kendi vü-
cudu ile hastanın başını fikse eder.

5- Diğer elin 1. ve 2. parmakları alt çenenin sol tara-
fında, hasta çenesini sola doğru hareket ettirdi-
ğinde doktor engeller, 5 sn. sonra başlangıç po-
zisyonuna dönülür.

        

1- Alt Çenenin Öne Hareketinde Post İzo-
metrik Relaksasyon 

2- Hasta oturarak, sırtı doktorun vücuduna yaslan-
mış, ağzı açık, serbest ve gevşek,

3- Doktor ayakta,  hastanın arkasında, yüzü hastanın 
sırtına doğru,

4- Doktor, bir elini hastanın alnına koyarak kendi vü-
cudu ile hastanın başını fikse eder.

5- Diğer elin 1. ve 2. parmakları alt çenenin ucun-
da, hasta çenesini öne doğru hareket ettirdiğinde 
doktor engeller, 5 sn. sonra başlangıç pozisyonu-
na dönülür. 

1- Temporo-Mandibular Eklemde Manipü-
lasyon

2- Hasta oturarak, sırtı doktorun vücuduna yaslan-
mış, ağzı açık, serbest ve gevşek,

3- Doktor ayakta,  hastanın arkasında, yüzü hastanın 
sırtına doğru,

4- Doktor, bir elini hastanın alnına koyarak kendi vü-
cudu ile hastanın başını fikse eder.

5- Diğer elin palmar yüzeyi çenenin altında, hasta 
ağzını açmaya çalıştığında doktor engeller, tam 
gerginliğe ulaşıldığında hasta hareketi yapmayı 
bırakır ve o anda da doktor eliyle çeneyi yukarı ve 
arkaya doğru bastırır. 

NOT: Temporo-mandibular eklemde post izometrik 
relaksasyonlar ve manipülasyon, Dr. Salih Salmanlı’ 
ya ait yöntemlerdir.
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1. Giriş: Günümüzde akupunkturla ilgili pek çok 
yayın olmasına karşın kulak akupunkturuyla ilgili ya-
zılar sınırlıdır. Bilimsel veri tabanı PubMed’de (http://
www.pubmed.gov/) ‘akupunktur’ terimi tarandığın-
da 18300’den fazla yayına ulaşılır; ancak ‘kulak aku-
punkturu’ tarandığında sadece 836 yayın bulunmuş-
tur. 

Bunun nedeni tarihtedir. Akupunktur, Geleneksel Çin 
Tıbbı’nın (TCM) parçası olarak binlerce yıldır uygulan-
maktadır. Başlangıçtan itibaren Çin Tıbbı nesilden ne-
sile geçerdi. Dolayısıyla bir kısmı 2100 yıl önce olmak 
üzere pek çok kitap yazılmıştır.

Kulak akupunkturu da yaklaşık 2500 yıldır uygulan-
maktadır; ancak TCM gibi aktarılmamıştır. Fransız 
doktor Paul Nogier ile kulak akupunktru 60 yıl önce 
ile canlanmıştır. 

Devam eden çalışmalar ve özellikle ağrı tedavisinde 
başarıları ile kulak akupunkturu kendine özgü farklı 
bir tedavi sistemi olarak gelişti. Günümüzde, kulak 
akupunkturu siyatalji, osteoartrit, başağrısı, diz art-
roskopisi, kalça kırığı ve kanserde bile akut ve kronik 
ağrıda kullanılır (1).

Teknolojik gelişmelerin sonucu olarak hem tedavi 
alanı genişlemiş, hem de akupunktur noktalarının 
uyarılmasında kullanılan yöntemler metal iğnelerden 
elektroakupunkura ve lazer akupunktura ilerlemiştir 
(2).

Araştırmalar lazer akupunkturun gelişiminin erken 
döneminde olduğunu ve şimdiye kadar farklı çalış-
maların bir kısmının yayınlandığını göstermektedir. 
Lazer akupunkturun iğne akupunkturuna alternatif 
tedavi kabul edilmesi gerekmesinin 2 ana sebep var-

LAZERLE KULAK AKUPUNKTURU

Regina Round 1, Gerhardt Litscher 1, Frank Bahr 2

1Frank Bahr Research Group “Auriculomedicine and Pharmacopuncture”, Stronach Research Unit for Complementary and Integrative Laser 

Medicine, Research Unit of Biomedical Engineering, Anesthesia and Intensive Care Medicine, and the TCM Research Center Graz, Medical 

University of Graz, Auenbruggerplatz 29, 8036 Graz, Austria
2European Academy for TCM, 81245 Munich, Germany

Çeviren: Doç. Dr. Aysun BARANSEL ISIR  
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, GAZİANTEP

İletişim Bilgileri: Doç. Dr. Aysun BARANSEL ISIR, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, GAZİANTEP 
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dır: birincisi, çocuklar ve iğneden korkan hastalar için 
invazif olmayan tedavi imkanı sağlar; ve ikincisi, lazer 
tedavisi daha az zaman alır.

2. Klasik Akupunktur 

Klasik akupunktur kökenini TCM’den almıştır ve 
2500 yıldır uygulandığına inanılmaktadır. Vücudun 
özel bölgelerinde cilde iğneler batırılmasıyla yapılan 
tıbbi tedavi yöntemidir. 

Akupunktur, ‘çi’ prensibine dayanır. Çi, vital yaşam 
gücü olarak tanımlanabilir. TCM’ye göre doğduğu-
nuzda çi’yi miras alırsınız ve yaşam boyunca nefes 
alırken ve yemek yerken çi kazanırsınız. Çi, insan 
vücudunda meridyen denen enerji yolları ya da ka-
nallarında akar. İç organlarla ve fizyolojik ve patolojik  
durumlarla kısmen ilişkili bir meridyen sistemi oluş-
tururlar. Bu meridyenler boyunca enerji bir seri aku-
punktur noktasında yüzeye çıkar. Bunlar daha derin 
meridyen sitemine ulaşmak için tünel ya da yol oluş-
turur. Çi’deki fonksiyon bozukluğu bu akupunktur 
noktaları uyarılarak düzeltilebilir (3-5).

1991’de Güney Tirol’de Ötztal Alplerinde (kuzey 
Avusturya’da santral doğu Alplerinde bir dağ sırası- 
çevirenin notu) bulunan Iceman veya Otzi isimli bir 
mumyada bahsetmeden geçmek uygun olmaz. Bilim 
adamları Iceman’ın 5200 yaşında olduğunu belirtti-
ler. Vücudunda klasik akupunktur noktalarında döv-
meler vardı. Bu güçlü kanıta göre Dorfer ve ark (6), 
Çin alupunkturuna benzer bir tıbbi sistemin zaten 
Avrupa’nın ortasında 5200 yıl önce bulunduğunu 
öne sürmüşlerdir. Buradan akupunkturun Avrasya kı-
tasından köken aldığı ve bilinenden yaklaşık 2000 yıl 
daha eski olduğu sonucuna varılabilir.

3. Kulak Akupunkturu

Kulak akupunkturunu daha iyi anlamak için 2 farklı 
açıdan tarihine ve gelişimine bakacağız:

(i) eski kulak akupunkturu 20. yüzyıldan önce 
1950’lere kadar

(ii) modern kulak akupunkturu Paul Nogier’in kulak 
akupunkturunu yendien keşfettiği dönem

Yine bu terim ikiye ayrılabilir

(i) Kulak akupunkturunda Çin sistemi

(ii) Aurikuloterapi ve Aurikuler tıbbı geliştiren  Batı ya 
da Avrupa kulak akupunktur sistemi (7).

3.1. Eski Kulak Akupunkturu

3.1.1. Tanım. Eski kulak akupunkturu kulak kepçe-
sindeki akupunktur noktalarının uyarılmasına dayalı 
bir tedavidir. Bu noktaların meridyenlerle bağlantılı 
oldukları düşünülür ve başlıca ağrı tedavisinde olmak 
üzere ampirik olarak tedavide kullanılır. Bunlar, ku-
lakla sınırlı değil tüm vücuda yönelik bir akupunktur 
sisteminin parçasıdır (8,9). 

3.1.2. Tarihçe. Akupunkturun hangi kültürden kay-
naklandığıyla ilgili çok az kanıt mevcuttur. Olesen (8) 
ve Chen’e (9) göre Huang Di Nei Jing’in 2100 yıllık 
çok meşhur kitabı Sarı İmparator’un Klasik İç Hasta-
lıkları kitabında zaten kulak, meridyenler ve iç organ-
ların ilişkisi belirtilmiştir. Burada ve diğer kitaplarda 
belirtilen bazı kulak noktaları bugün hala kullanıl-
maktadır. Bunların meridyenlerle ilişkisi ya da man-
tıklı sırası yoktur.

Tarihi önemi olduğundan MÖ 460 yılında yaşamış 
batı tıbbının babası ve eski hekimlerin önderi olan Hi-
pokrat tarafından da kulak tedavilerinin uygulandığı-
nın belirtilmesi gerekir. Mısır’da çalışmaları sırasında 
Hipokrat empotans tedavisini ve kulak arkasındaki 
venlerin flebotomisiyle ejakulasyonun nasıl tedavi 
edileceğini öğrendi. Kos adasındaki tıp okulunda ça-
lışmalarına ve eğitime devam etti.  Bugün bilim adam-
ları tedavi edici etkinin flebotominin kendisine değil, 
kulağın uyarılmasına bağlı olduğunu sanmaktadırlar. 

Başka bir örnek, Akdeniz’de denizcilerin kulak me-
mesinin ortasına taktıkları altın halkanın amacının 
sadece dekorasyon değil görüşlerini iyileştirmek ol-
masıdır (7-11). 

1636’da Portekiz’li hekim Lusitanus Zactaus, kulak 
kepçesinin koterizasyonuyla bel ağrısı ve siyatalji-
nin tedavisini tanımlamıştır. Bundan 60 yıl sonra, 
1917’de İtalyan doktor Maria Valsalva, kulakta diş 
ağrısını tedavisi için yeni bölgeler bulmuştur. Bunu 
ünlü kitabı De Aure Humana Tractatus’ta açıklamıştır. 
1810’da Parma’dan Profesor Ignazio Colla, antihe-
liksinden arı soktuktan sonra aniden bacaklarındaki 
ağrısı geçen bir hastayı bildirmiştir. 1850’den bu ta-
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rafa kulak koterizasyonu konusunda bir yanılsama 
vardı. Genellikle diş çekimi sırasında diş ağrısından 
tamamen kurtulmak için kullanılıyordu. Bazen diş 
çekiminden kaçınmak için de kullanıldığı olmuştu. 
Bu yolla fasiyal sinirin fonksiyon bozuklukları da te-
davi ediliyordu. Bilimsel olarak açıklanamamasından 
dolayı yöntemler unutulmaya yüz tutmuştu (9, 10).

3.2. Modern Kulak Akupunkturu

3.2.1. Tanım. Gori ve Frenzuoli’ye göre (9), modern 
kulak akupukturu ‘vücudun fonksiyon bozukluğunu 
kulak kepçesindeki akupunktur noktalarını uyararak 
normalleştiren tanı ve tedavi sistemine’ dayanır. 
TCM’ye değil, ancak Paul Nogier’in insanın kulak 
kepçesindeki vücudun somatotopik temsili varsayı-
mına dayalıdır.

3.2.2. Tarihçe. 1950’de Fransız doktor ve daha sonra 
aurikuloterapinin bulucusu Paul Nogier siyatik ağrı 
sendromu başarıyla tedavi edilen hastasının kulak 
kepçesinde antihelikste özel skarları keşfetmesine 
kadar yoktu. Skarlar koterizasyonla yapılmıştı. Yeni 
bir olgu olarak değerlendirip araştırmaya başladı ve 
ağrının koterizasyondan bazen dakikalar, genellikle 
de birkaç saat sonra azaldığını keşfetti.

Klinik çalışmalarını takiben Paul Nogier, koterizas-
yonu akupunktur noktalarını iğnelemeyle değiştirdi. 
Bilimsel geçerliliği olmasa da, Paul Nogier bu feno-
meni araştırmaya devam etti. Araştırmasında beynin 
duyusal ve motor korteksi olarak bilinen somatoto-
pinin kulakta da temsili olabileceğini öne sürdü. Bu, 
vücut  anatomisinin kulakta kendisini ters dönmüş 
fetus olarak göstermesi buluşuyla sonuçlandı (Bkz. 
Şekil 1).

1956’da o zamanlarda Fransa’nın en iyi akupunk-
turisti olan Dr Nibuyet, Paul Nogier’in çalışmaları-
nı farketti ve onu Marsilya’da Akdeniz Topluluğu 
Kongresi’nde konuşmak için davet etti. Sunum daha 
sonra Alman Akupunktur dergisi ‘Deutsch Zeitscrift 
für Akupunkture’da yayınlandı. Paul Nogier’in bulu-
şu Çin’de bir grup Çinli akupunkturistin 200 hasta 
üzerinde yaptıkları çalışmada doğrulandı. 1959’da 
Çin dergisi ‘Populer Medicine’da Paul Nogier’in 
övüldüğü bir yazıyla Fransız kulak akupunkturuyla 
ilgili yazı yayınlandı. Çin tarafından Paul Nogier, aynı 
yıl ‘Kulak Akupunkturunun Babası’ seçildi.

3.3.Kulak akupunkturunda Çin ve Batı Sistemi. Çin-
li meslektaşları gibi Paul Nogier de araştırmalarına 
devam etti. Paul Nogier noktaları anatomik yönden 
incelerken Çinli bilim adamları da kulak akupunktu-
runun vücut üzerine fonksiyonel bağlantısını incele-
yerek Çin sistemini ortaya koydular.

1966’da Paul Nogier, radyal arter nabzının kulağın 
uyarılmasına tepki gösterdiğini buldu. Bu yanıtın 
kalbi ve kulağı ilgilendirdiğinden yola çıkarak buna 
‘Aurikulokardiyak refleks’ adını verdi. Daha sonra 
bu yanıtın otonomik sinir sistemine bağlı olduğunu 
bulunca ismini vasküler otonomik sinyal (VAS) olarak 
değiştirdi. Bu refleks ya da sinyal cildin uyarılmasına 
damarsal yanıttır. Bu vasküler yanıtla kulak tedavisi 
ileri tanı ve tedaviyi içeren bir sistem aurikuler tıbba 
kazandırılmıştır.

1950’li yılların sonunda Paul Nogier Çinli bilim adam-
larına 42 kulak akupukturu noktası bildirdi. Yalnızca 
20 yıl sonra 1970’te Çin akupunkturistleri, bu sayıyı 
çoğu ampirik olarak bulunan 1000’e çıkartmışlardı. 

1982’de Dünya Sağlık organizasyonu (DSÖ) kulak 
akupunkturunun tüm dünyada öğrenilmesi, araştırıl-
ması ve klinikte kullanılması amacıyla uluslararası ça-
lışma grupları oluşturdu. 1990’da 3 kriter belirlene-
rek kulak akupunkturunda standardizasyon sağlandı. 
Bir kulak noktasının bir uluslarararası ve sık kullanılan 

Şekil 1. Ters dönmüş fetus. (10)’dan değiştirilmiş.
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ismi olacak, tedavi değeri kanıtlanmış olacak ve ku-
lak kepçesindeki yerleşimi genel olarak kabul edilmiş 
olacaktı. Noktalardan 39’u bu 3 kriteri de karşılıyor-
du; 36’sı bir ya da daha fazla kritere uymuyordu. Bu 
konularda anlaşma sağlamak kulak akupunkturunun 
gelişimi için çok önemliydi. Fransız ve Çinli kulak aku-
punkturistlerinin farklı yaklaşımlarına bağlı olarak be-
lirli akupunktur noktaları ve haritalanmalarında fark-
lılıklar mevuttur (8.10.13.14).

4. Paul Nogier

Paul Nogier, 1908’de Lyon’da doğdu. Lyon tıp fakül-
tesinin hatırı sayılır profesörlerinden birinin oğluydu. 
Üç yıl fizik okuduktan sonra Paul Nogier tıp fakülte-
sine geçti.

1938’de Lyon’da genel tıbbın yanı sıra, heomeopa-
ti, manipulasyon ve vücut akupunkturu uyguladı. 
Bu metodlar devam ettirmek için 1942’den 1996’da 
ölümüne kadar öğrencileriyle aylık toplantılar düzen-
ledi. 1969’da ilk kitabı Traite D’Auriculotherapie ba-
sıldı. 

Dahası, Fransa’nın en onur verici ödüllerini aldı ve 
WHO tıbba katkısından dolayı onu onore etti ve ku-
lak akupunkturu ve aurikuler tıbbın kurucusu olarak 
ilan etti. Ancak 1969’daki ölümünden kısa bir süre 
önce Ecole Internetionale Paul Nogier kuruldu (12, 
15).  

Paul Nogier’in oğlu Raphael Nogier, babasının göre-
vini devam ettirdi ve onu ‘hastalarını dinleyen, söyle-
meleri gerekene saygı duyan ve sorunlarını derinden 
araştıran yenilikçi düşünceleri ve üretici gücü olan bir 
adam’ olarak tanımladı. ‘O, yorulmadan Pazartesi sa-
bahından Cumartesi akşamına kadar hastalarını mu-
ayene ederdi’ (7).

5. Kulak Kepçesi

5.1. Kulağın Mikrosistemi. Mikrosistem, tüm vücu-
dun fonksiyon ve yapısının vücudun belli bölgeleri 
üzerine yansımasıdır.Kulak kepçesi mikrosistemine 
ek olarak kafa derisi, ayak, eller ve iriste de bulunur.

Paul Nogier’in keşfi sayesinde kulak akupunkturu, 

son 60 yıldır en sık kullanılan ve araştırılan mikrosis-
tem olmuştur (15, 16).

5.2. Kulak Kepçesi Anatomisi. Kulak, 3 anatomik bö-
lüme ayrılır: dış kulak (lat.: Auris externa), orta kulak 
(lat.: Auris media) ve iç kulak (lat.: Auris interna).

Dış kulak kulak kepçesi veya aurikulden (lat.: auricar), 
dış kulak yolu (lat.: meatus acusticus externus) ve ku-
lak zarından (lat.: membrane tympanica) oluşur.

Kulak akupunkturunda en önemlik anatomik yapı 
kulak kepçesidir. Kulak kıkırdağı (lat.: cartilage auri-
cularis) kulak kepçesi için çerçeve oluşturur ve kepçe-
ye huni şeklini verirken kulak memesinde (lat.:lobules 
auricularis) hiç elastik kıkırdak kısım yer almaz.

Kulak kıkırdağının dış kısmına heliks denir. Heliks kru-
su, konkayı kulak kepçesinin en derin yerini simba 
konka veya hemikoncha superior ve konka çukuru 
veya hemikoncha inferiora böler.  

Heliksin karşı tarafında antiheliks yer alır. Arada tri-
angular fossa bulunur. Antiheliks ve heliks arasındaki 
sulkusa scapha ya da skafoid fossa denir. Heliksle be-
raber kulak memesine devam eder.

Dış kulak yolunun önündeki kıkırdak çıkıntıya tragus 
denir. Karşısında antitragus vardır. Tragus ve antitra-
gus arasında incisura intertragica yer alır (Bkz Şekil 2) 
(10,17,18).

Şekil 2. Kulak kepçesinin anatomisi.
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Kulak kepçesinin arkası, kulak arkasında 5 bölüme 
ayrılır: antiheliksin arkasındaki posterior oluk, poste-
rior lob, posterior konka, triangular fossanın arkasın-
daki posterior üçgen ve scapha ve heliksin arkasında-
ki posterior periferik bölüm (19).

5.3. Kulak kepçesinin İnnervasyonu (Bkz Şekil 2). Ku-
lak kepçesi spinal ve kraniyal sinirlerle (CN) innerve 
edilir. Dış kulak kaslarının innervasyonundan fasiyal 
sinir sorumludur.

Duyusal innervasyon büyük aurikuler sinir (GAN), kü-
çük oksipital sinir, aurikulotemporal sinir -trigeminal 
sinirin 3. mandibular dalı- ve vagus sinirinin aurikuler 
dallarıyla (CN X), glossofarengeal sinir (CN IX), fasiyal 
sinir (CN VII) ile olur (18).  

He ve ark. ile Ueno ve ark.’nın (20,21) ve Peuker ve 
Filler’in (17) çalışmalarında innervasyon alanları ça-
kışmaz.

He ve ark ile Ueno ve ark.’na (20,21) göre büyük au-
rikuler sinir (GAN) kulak kepçesinin her iki yüzünün 
de alt kısımlarını innerve eder. Peuker ve Filler (17) ise 
GAN sinirinin heliks kuyruğunda ve skaphada yeni in-
nervasyon alanını bulmuşlardır.

He ve ark. ile Ueno ve ark. (20,21), küçük oksipital 
sinirin liflerinin kulak kepçesi cildinin üst ve arka taraf-
larını innerve ettiğini öne sürerler. Peuker ve Filler (17) 
bu sinirden çalışmalarında bahsetmezler.

He ve ark. ile Ueno ve ark.’na göre (20,21), auriku-
lotemporal sinir kulak kepçesinin anterosuperior ve 
anteromedial alanlarını innerve eder (Tablo 1’e de ba-
kınız). Bu krusu, heliks cisminin üst kısmını, antiheliksi, 
tragusu içerir; Peuker ve Filler (17) aurikulotemporal 
sinirin sadece krus ve heliksin üst kısmını innerve etti-
ğini iddia etmektedir.

Vagus sinirinin aurikuler dalı (ABVN) He ve ark. ile 
Ueno ve ark.’na göre (20,21) konkayı, esas olarak kon-
ka kavitesini ve dış kulak yolunun çevresindeki çoğu 
alanı innerve ederken Peuker ve Filler (17), ABVN’yi 
konkada özellikle simba konkada ve antihelikste tespit 
etmişlerdir. 

Şekil 3. Yeşille vagus sinirinin dalları, kırmızıyla aurikulotem- 
 poral sinir, mavi küçük oksipital siniri ve sarı büyük  
 oksipital siniri işaretler. (20), (21)’den değiştirilmiş.

ABVN GA ATN

Heliks krusu %20 %80

Heliks gövdesi %9 %91

Heliks kuyruğu %100

Skapha %100

Antiheliksin krurası %9 %91

Tragus %45 %46 %9

Simba konka %100

Konka kavitesi %45 %55

Aurikula lobulu %100

Tablo 1. İnnervasyon paterni, (17’den değiştirilmiştir); vagus sinirinin aurikuler dalı (ABVN, büyük aurikuler sinir (GAN),  
 aurikulotempotal sinir (ATN).
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6. Modern Kulak Akupunkturu

6.1. Somatotopi. Paul Nogier’in kulak kepçesine yan-
sıyan ters fetusunun keşfi modern kulak akupunk-
turunun temelini oluşturur. Şekil 4’te de gösterildiği 
gibi, beyin yapılarıyla kafa kulak memesinde, omurga 
antihelikste yer alır. İç organlar konkada bulunur. Bu 
somatotopik temsil sıklıkla beyinde duyusal kortekste 
bilinen homonkulusa benzetilir (16,22).

6.2. Embriyolojik Yönü. Somatotopik haritalama or-
ganların embryolojik yerleşimini de gösterir. Şekil 5’te 
göreceğiniz gibi ektodermden köken alan organlar 
kulak lobulu ve tragusta, endodermden köken alanlar 
konkada ve mezodermden köken alanalar kulak kep-
çesinin kalan kısmında temsil edilirler (16). 

6.3. Nörolojik Yönü. Kulak akupunkturunun mekaniz-
masının otonomik sinir sistemiyle ilişkili olduğuna ina-
nılır. Kulak kepçesinin uyarılmasıyla bilgi sempatik ve 
parasempatik sinir lifleriyle kulaktan beyne spinal kord 
aracılığıyla vücudun ilgili alanlarına iletilir (16, 19).

Heine (23), bir araştırmasında kulak akupunktur nok-
talarının en büyüğünün milimetrenin onda biri kadar 
olan nokta benzeri yapılar olduğunu  bildirmiştir. Bu 
yapılar, sinir sonlanmaları, arteriol, venül ve kapillerle 
devam eden kollajen ve elastik lif birleşiminden olu-
şur.

Soliman ve Frank’e göre (16), vagal sinir parasempa-
tik lifleri, trigeminal sinir dalları da sempatik dalları 
bilgiyi ilgili beyin yapılarına dağıtacak retikuler for-
masyona taşır.

Bugüne kadar, literatürde kulak akupunkturunun 
sempatik sisteme direkt etkisine dair bulgu yoktur. 
Ancak, çeşitli çalışmalarda kulak akupunkturunun 
parasempatik aktiviteyi etkilediği, bununla birlikte  
kardiyovaskuler sistem, endokrin sistem, solunum ve 
gastrointestinal sistem, üriner sisteme de etki edecek 
otonomik sinir sistemini üzerine ve epilepsi ve dep-
resyon tedavisinde, hatta antiinflamatuvar etkisini 
bildirir (19,20,24-31).

Parasempatik sistemin %75’i olan vagus siniri, para-
sempatik sisteme en çok etki eder (32).

Vagus sinirinin afferent lifleri medulla yapılarıyla, 
özellikle nucleus tractus solitarii’de (NTS), trigemi-
nal sinirin spinal traktının nukleusunda, medullanın 

Şekil 5. Aurikuler embriyoloji

Şekil 4. Somatotopi. (10)’dan değiştirilmiş.
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medyal retikuler formasyonunda, area postremada, 
vagusun dorsal motor nukleusunda ve nukleus am-
biguusta sinaps yaparlar. Vagal sinirlerin çoğu NTS’ye 
gider. NTS tarafından alınan çoğu bilgi hipotalamus, 
amigdalanın santral çekirdeği ve beyin sapındaki di-
ğer çekirdekler gibi beynin çeşitli alanlarına dağılır.

Vagus sinirinin afferent lifleri kalp, akciğerler, mide, 
barsaklar, karaciğer, pankreas ve böbreklere gider 
(20,33).

Vagus sinirinin çok miktarda parasempatik liflerine 
rağmen, aurikuler dal vagus sinirinin tek periferik da-
lıdır. Dahası, He ve ark. (20), aurikuler vagal uyarının 
otonomik kadar konka aracılığıyla NTS’ye ve daha 
sonra beyinde ilişkili bölgeleri etkileyerek santral sinir 
sistemini de etkilediği teorisini açıklamışlardır. ‘Auri-
kulovagal afferent yol’un olduğunu ortaya atmışlar-
dır.

7. Kulak Akupunktur Noktalarının Belirlen-
mesi

Fransız ve Çinli doktorlar daha 1970’te kulağın sade-
ce tedavi amaçlı değil vücutta fonksiyon bozuklukla-
rının tanısında da kullanılabileceğini öne sürmüşlerdir 
(22, 34-36). 

Oleson ve ark.’nın (22) çalışmasında bu teori hasta-
larda kas iskelet sistemi ağrılarını inceleyerek araştı-
rıldı. Olguların %75,2’sinde klasik tıbbi tanıyla kulak 
tanısı arasında uyumluluk vardı. Kulağın reaksiyonu-
nun yine nörolojik yollarla olduğuna inanılır. Normal 
durumda kulak ‘elektriksel olarak sessiz’dir; ancak 
patolojik durumlarda kulak ‘elektriksel olarak aktif’tir 
(16). 

Kulak kepçesinin inspeksiyonu ve palpasyonu ‘reaktif 
noktaların’ bulunmasında ilk adımdır. Şişlik, kızarık-
lık, deskuamasyon veya hassasiyet gibi anormalikler 
vücuttaki patolojik durumun göstergesi olabilir. 

Akupunktur noktalarının hassas tespiti için mekanik 
ve elektriksel nokta bulucular (Şekil 6) da kullanıl-
maktadır. Mekanik nokta bulucular büyük oranda 
hasta duyarlılığına bağlıdır; bu da hatalı sonuçlara yol 
açabililir. Elektriksel nokta bulucular ise, cildin elekt-
riksel direncini ölçerek daha objektif değerlendirme 
sağlarlar. Son zamanlarda ‘reaktif akupunktur nokta-

larını’ tanınması için lazer nokta bulucular da kullnıl-
maktadır (15, 22).

İnspeksiyonun yanı sıra palpasyon, nokta dedektörle-
ri ve vasküler otonomik sinyal (VAS) da kulak nokta-
larının bulunmasında kullanılmaktadır.

8. Vasküler Otonomik Sinyal (VAS)

Paul Nogier 1966’da kulakla kalp arasında bir ilişki 
olduğu varsayımından yola çıkarak bu sinyali keşfetti. 
Daha sonra, bunun otonomik sinir sisteminin genel 
yanıtı olduğunu farketti.

VAS, arter duvarında sabit nabız dalgası olarak hisse-
dilen vaskulokutanöz reflekstir (Şekil 7 ile kıyaslayın). 
Bu nabız kalp debisinin ve kan arteriollere ve kapiller-
lere birikirken oluşan rebound sonucudur. Bu sinir sis-
teminin yanıtı ve ayarlamasıdır. Cilde ısı, lazer, sıcaklık 
veya dokunma uyarısı VAS uyarabilir.

Şekil 6. Nokta bulucu (10)

Şekil 7. VAS bulunması. (10)’dan  değiştirilmiş.
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Avrupa’da VAS ‘reaktif kulak noktalarının’ bulunma-
sında başka bir metod olarak yaygınlaşmıştır. Burada, 
doktorlar radyal arter nabzını kullanır. VAS, ağrılı ol-
mayan ancak yine de  vücutta fonksiyon bozukluğu-
na yol açan tedavi edilebilir noktaların bulunmasını 
sağlar.

Eskiden doktorlar VAS’ı palpe etmek için başparmak-
larını kullanırlardı; günümüzde iki yönlü Doppler ult-
rasonografiyle de noktalar bulunabilir (11).

9. Kulak Noktalarını Uyarma Yöntemleri

9.1. Akupressür. Kulak akupressürü, akupunktur 
noktalarına parmaklarla, parmak eklemleriyle veya 
mıknatıs, tahıl veya çöven otu tohumu gibi künt ci-
simlerle bası uygulanmasıyla uyaran inzvazif olmayan 
bir metoddur.

9.2. İğne Akupukturu. Kulak noktalarını uyarmak 
için farklı yöntemler vardır. En sık kullanılan yöntem 
akupunkturdur. Burada, kulağı uyarmak için iğneler 
kullanılır. Eski zamanlarda balık kemikleri, sivri taşlar 
veya bambu parçaları akupunktur malzemesi ola-
rak kullanılmıştır. Daha sonra bunların yerini altın ve 
gümüş almıştır. Bugün iğneler yüksek gerilimli pas-
lanmaz çeliktir. Altın iğneler azaltmada (besleme), 
gümüş iğneler artırmada (drenaj) kullanılır. Kulak ar-
kasında tam tersi şekilde kullanılır. İğneler 20-45 da-
kika yerinde tutulur.

Bazen akupunktur tedavisinden sonra yarı geçirgen 
iğneler belirli akupunktur noktalarına sabitlenir. Bu 
iğneler sadece yüksek gerilimli paslanmaz çeliktir ve 
kulakta 1 hafta kadar kalabilirler (10, 37).

9.3. Elektroakupunktur. Elektroakupunktur, kulağa 
kontrollü elektrik uyarısı verilen yeni ve modern bir 
tekniktir. Burada özel akupunktur noktalarına yerleş-
tirilen iğneler aracılığıyla küçük elektrik uyarıları uy-
gulanır.

Uyarı, patolojik durumunu özelliğine göre ya düşük 
frekanslı (2 Hz) ya da yüksek frekanslı (100 Hz) olur. 

P-Stim denen yeni bir elektroakupunktur cihazı 
1990’larda Avusturyalı doktor Dr Szeles tarafından 
icat edilmiştir ve o zamandan bu yana özellikle akut 

ve kronik ağrılı durumların tedavisinde kullanımakta-
dır (38, 39).

9.4. Lazer Akupunktur. Lazer akupunktur, lazer ışığı 
uygulayarak kulakta akupunktur noktalarının uyarıl-
dığı invazif olmayan bir yöntemdir. Sonraki bölümler-
de detaylı anlatılacaktır.

10. Kulak Akupukturunun Yan Etkileri

Kulak akupunkturunda çok nadir yan etkiler ortaya 
çıkar. Şimdiye kadar, akupunkturdan sonra hayatı 
tehdit eden veya geriye dönüşsüz ciddi yan etki bildi-
rilmemiştir. İğneyle akupunkturdan sonra lokal ağrı, 
lokal kanama veya enfeksiyon gibi minör olaylar ola-
bilir. 1980’den bu yana bildirilmiş 9 perikondrit ve bir 
kondrit vakası vardır. En kötü durumda bu hastalıklar 
kondronekroz veya kulakta deformasyona gidebilir. 
Bu 10 vakadan 8’ine devamlı kulak akupunkturu uy-
gulanmıştı. Uygun dezenfeksiyon ve kalıcı iğnelerin 
düzenli izlenmesiyle bu yan etkilerden kaçınılabilir 
(40).

Diyabetes mellitusu, immunsupresyonu olan hasta-
lar, ya da kronik hastalık nedeniyle güçten düşmüş 
olanlara kalıcı iğne tedavisi yapılmamalıdır (41).

11. Kulak Akupukturunda Önemli Noktalar

Daha önce bahsedildiği gibi, Çin ve Batı sisteminde 
kullanılan çok sayıda nokta vardır. Kulak akupunktu-
runda en sık araştırılmış ve kullanılan kulak akupunk-
turu noktalarından bahsedilecektir.

12. Shenmen

Shenmen ‘ruh kapısı’ anlamına gelir ve triangular 
fossanın apeksinde yer alır (Şekil 8). Bu nokta Çin 
sisteminden gelmiştir; Batı sisteminde de kullanılır. 
Genel olarak, diğer kulak noktalarıyla birlikte kulla-
nılır. Ağrı, stres, anksiyete ve depresyon tedavisinin 
yanı sıra alkol ya da madde bağımlılığında, sigarayı 
bırakmada ve zayıflamada sık kullanılan bir noktadır 
(1, 19, 20, 25, 30, 42-62).
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13. Kalp Noktası

Kulak akupunkturunda kalp için 2 farklı nokta vardır. 
Batı sistemine göre, kalp noktası antiheliksteyken Çin 
sisteminde hemikonka inferiorda yer alır (Şekil 9).

Çalışmaların çoğunda Çin kalp noktasının kardiyo-
vasküler sisteme ve vagal akativiteye etkisi araştırıl-
mıştır (25-27, 31, 64-66).

İleri kulak akupunkturu yazılarında Frank ve Soliman 
(67), kalp noktasını ve Çin Shenmen’ini hastalık ev-
resiyle ilgili olan 3 faza göre kaydırmak gerektiğini 
iddia etmiştir.

Faz 1, ters dönmüş fetusun orjinal haritasıdır ve nor-
mal fizyoloji ya da akut patolojiyi temsil eder. Faz 
2’de ters dönmüş fetus haritada dik olarak temsil 
edilir ve dejeneratif durumları gösterir. Faz 3 fetusu 
transvers pozisyonda gösterir ve subakut ya da kro-
nik durumlar içindir.

Bu ileri yaklaşımla ve Batı bakış açısıyla kulak kepçe-
sinde anatomi ve organların temsili ile Frank ve Soli-
man (67), Shenmenin Batıya göre Faz 1’de dalak, Faz 
2’de talamus ve Faz 3’te karaciğer kulak noktasıyla 
korele olduğunu gösterdiler. Kayma sırasında Çin ve 
Batı kalp noktalarının Faz 2’de çakıştıklarını da bildir-
mişlerdir.

14. Talamus Noktası

Talamus noktası antitragusun alt kenarında yer alır 
(Şekil 10). Bu nokta, esasında ağrı tedavisinde Shen-
men ve akciğer noktasıyla birlikte kullanılır (1, 53).

Şekil 9. Batı sisteminde kalp noktası (kırmızı). Çin sisteminde  
 kalp noktası (yeşil) (7, 63).

Şekil 10. Talamus noktası (7, 63).

Şekil 8. Shenmen (7,63).
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15. Sıfır Noktası

Sıfır noktası heliksin krusunda yer alan çıkıntıdadır 
(Şekil 11). Kulakta en önemli noktalardan birisidir ve 
ilk defa Paul Nogier tarafıdan tanımlanmıştır. Bu nok-
tayı, TCM öğretisine  göre ‘vücudun ortası’ denen 
vücudun homeostazından sorumlu dengeleyici nokta 
olarak fonksiyonunu vurgulamak için  ‘sıfır noktası’ 
olarak adlandırmıştır.

16. Akciğer Noktası

İki tane akciğer noktası vardır (Şekil 12). Her ikisi de 
hemikonka inferiorda yer alır; akciğerin sağ ya da sol 
tarafını temsil ederler. En sık kullanılan akupunktur 
noktalarındandır. Çalışmaların çoğunda tek nokta 
kullanılır. Akciğer noktaları genelde alkol ya da mad-
de bağımlılığı tedavisinde ve özellikle cerrahi sonrası 
ağrıda kullanılır (1, 25, 28, 31, 43-45, 48, 51, 55-57). 

17. Kulak Akupukturu Noktalarının Detay-
ları

Kulak akupunkturunun patolojik durumlarda etkile-
rini araştıran çalışmalarda kulak akupunktur noktala-
rıyla birlikte vücut akupunktur noktaları da kullanılır. 
Cerrahi sonrası ağrı tedavisinde örneğin, Shenmen 
ve Akciğer noktalarından biri tedavi edilecek bölgeye 
uyan kulak akupunktur noktalarıyla birlikte; örneğin 
diz operasyonundan sonra diz eklemi için diz noktası 

kullanılır (55, 57). İlaç ve alkol bağımlılığıyla ilgili ça-
lışmalarda kulak akupunktur noktalarının

Ulusal Akupunktur Detoksifikasyon Birliğinin (NADA) 
önerdiği Shenmen, Sempatik nokta, Böbrek noktası, 
Karaciğer noktası ve Akciğer noktası birlikte kullanılır 
(43, 44, 48).

Kulak akupunkturunun etkinliğinin değerlendirildiği 
çalışmalar otonom sinir sistemine etkiyi, Kalp noktası 
ya da Akciğer noktasıyla bireysel olarak ya da diğer 
vücut akupunktur noktalarıyla karşılaştırarak çalışır. 
Her iki nokta da konkada esas olarak vagus siniriyle 
innerve edilen alanda bulunur (25–28, 64, 65, 68). 
Shenmen noktasının anksiyete üzerine etkisini diğer 
kulak ve vücut akupunktur noktalarıyla kıyaslayan 
çalışmalar da vardır [58, 61]. Pek çok çalışma tedavi 
uygulanan kulak akupunktur noktalarının tam yeri 
ya da adıyla ilgili yeterli bilgi vermez; sıklıkla tedavi 
edilen anatomik bölgeleri belirtirler. Bu bilgi eksikliği 
çalışmaların karşılaştırılmasındaki problemlerden biri-
dir ve kulak akupunkturunun etkinliğini kanıtlamakta 
zorluğa yol açar [24, 47, 49, 69–73].

18. Kulak Akupukturuyla İlgili Güncel Çalış-
malar

Bu bölümde akupressür, iğneleme veya elektroaku-
puntur uygulanan kulak akupunkturu çalışmaları yer 

Şekil 12. Akciğer noktaları (7, 63).

Şekil 11. Sıfır noktası (7, 63).
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almaktadır. Kulakta lazer akupunkturu çalışmaların-
dan ayrıca bahsedilecektir.

Eski zamanlarda kulak akupunkturu siyatalji ve bel 
ağrısında kullanılırdı. Paul Nogier’in kulak mikrosis-
temini keşfinden sonra özellikle Avrupa’da, Asya ve 
Amerika’da kulak akupunkturunun etkileriyle ilgili 
klinik ve deneysel pek çok çalışma yapılmıştır. Bu ça-
lışmalar, kulak akupunkturunun bel ağrısı tedavisinde 
zaten bilinen başarısına ek olarak diğer hastalıklarda 
da etkili olduğunu gösterdi. Chen [46], bir derleme-
sinde kulak akupunkturu uygulamalarının geniş bir 
alana yayıldığını belirtti. Solunum sistemi, dolaşım 
sistemi, sindrim sistemi, üriner sistem, sinir sistemi, 
otorinolaringoloji, oftalmoloji, dermatoloji, pediyat-
ri, jinekoloji, akut karın, obezite, sigarayı bırakma 
dahil olmak üzere 56 hastalıkta etkili bulunmuştur. 
Bu derlemede retrospektif ve randomize kontrollü 
çalışmalara yer verilmiştir. Kulak akupunkturu olgu-
ların çoğunda etkili olmuş, özellikle hipertansiyon, 
akut sindirim sistemi ağrıları, psöriyazis, ürtiker, akne 
gibi dermatolojik hastalıklar ve obezitede başarılı ola-
rak bildirilimiştir. Randomize kontrollü çalışmalarda 
(RKÇ) az sayıda hastanın tedavi edilmesi nedeniyle 
bu derlemenin gücü zayıf olsa da, kulak akupunktu-
runun tıbbın pek çok alanında etkili olduğunu gös-
termektedir

18.1. Ağrı. Kulak akupunkturuyla ağrı tedavisi konu-
sunda pek çok çalışma vardır. Akut ve kronik ağrıda 
etkili bulunmuştur. Bel ağrısı, başağrısı, osteoartrite 
bağlı ağrı kulak akupunkturuyla tedavi edilmiştir. 
Postoperatif ağrıda da kullanılmıştır [1, 39]. Çalış-
malar kulak akupunkturunun postopeatif ağrıda 
etkisinin analjezik gereksinimini azaltmasıyla ortaya 
koymuştur. Bilimsel kanıt düzeyi yüksek ve güvenilir 
daha fazla çalışma yapılmalıdır [55–57, 72, 74].

18.2. Obezite. Kulak akupunkturunun kilo vermede 
kullanılmasıyla ilgili kanıt vardır. Hsu ve ark.’nın [49] 
60 obez kadında yürüttükleri çalışmada hastalara 3 
ay boyunda kulak akupunkturu uygulandı. Vücut ağ-
rılıklarında, vücut kitle indeksinde ve kalça çevresin-
de değişiklik olmasa da, obeziteyle ilgili hormonlarda 
anlamlı değişiklik kaydedildi. Özellikle 3 aylık tedavi-

den sonra ghrelinde artış ve leptinde azalma gösteril-
di. Önceki çalışmlarda obez kişilerin ghrelin hormonu 
düzeylerinin normal kilodakilerden daha az olduğu 
ve bundaki artışın kilo kaybına neden olabileceği dü-
şünülmüştü.  

18.3. Anksiyete. Ameliyat ya da diş tedavisi öncesin-
de anksiyetesi olan hastalarda ve operasyon geçirmiş 
yaşlı hastaların anksiyetesinde yapılan çalışmalarda 
kulak akupunkturunun bu alanda da kanıt değeri 
olduğu bildirilmiştir. Mekanizma tam bilinmese de 
bilim adamları kulak akupunkturunun anksiyetenin 
regülasyonunda rol alan serotonin gibi nörotrans-
mitterlerin salıverilmesinde etkisi olduğunu sanmak-
tadırlar [42, 58, 61,75, 76]. Ancak, genel anksiyete 
bozukluğu ya da nevrotik anksiyetesi olan hastalarda 
tedavi başarısıyla ilgili yeterli, kanıt yoktur [76].

18.4. Kardiyovasküler Sistem. Ratlarda yapılan son 
çalışmalar, kulak akupunkturunun nukleus traktus 
solitariusta (NTS) baroreseptörlere duyarlı reseptörleri 
uyararak kardiyovasküler fonksiyonu etkilediğini gös-
termişlerdir. Arteriyel kan basıncı ve kalp hızı kulak 
akupukturuyla anlamlı olarak azaltılıyordu [26, 77].

Başka bir Çin asıllı yayına göre hipertansiyon hastala-
rında elektrik puls uyarısıyla sistolik ve diyastolik kan 
basıncında azalma bildirilmiştir. Toplam etkinlik oranı 
%90,7 idi [68].

18.5. Insomnia. Kulak akupunkturunu insomniada 
da etkinliği bildirilmiştir. Standart bakıma ek olarak 
akupressür, tek başına kulak akupressürüne göre 
daha etkili bulunmuştur. Ancak, metodolojik kısıtla-
malar nedeniyle yetersiz sonuçlar vardır ve ileri çalış-
malar gereklidir  [47, 52, 78].

 

18.6. Dermatolojik Hastalıklar. Birkaç çalışmada pso-
riasis vulgaristen bahsedilmiştir. Şimdiye kadar kulak 
akupunkturunun TCM ile birlikte kullanımıyla başarı-
sını bir çalışma bildirmiştir [79]. 

Kulak akupunkturu verruca plana ya da yassı siğille-
rin tedavisinde de kullanılmıştır. Bu randomize çalış-
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mada tedavi grubunda çalışma grubuna göre daha 
iyi sonuç elde edilmiştir  [80].

Her iki durumda da, psoriasis vulgaris ve verruca pla-
na tedavisinde daha bilimsel kanıtlar için ileri çalışma-
lar gereklidir.

18.7. Opioid ve Alkol bağımlılığı. Kokainin öfori his-
sinin noradrenalin, serotonin ve esas olarak dopamin 
gibi nörotransmitterlerin geri alınmasının inhibisyo-
nuyla tetiklendiği sanılmaktadır. Burada kokain indi-
rekt dopamin agonisti olarak rol oynar [48]. 

Kulak akupunkturunun etkisini Akciğer noktaların-
dan birinde vagus sinirini uyararak etki ettiği sanıl-
maktadır. Bu hipotalamusun uyarılmasıyla serotonin 
salıverilmesine ve methionin ensefalin aktivasyonuyla 
-aminobutirik asit (GABA) salıverilmesinin inhibisyo-

nuna neden olur. GABA inhibisyonu dopamini artırır. 
Hipotez olarak bu mekanizma yoksunluk semptom-
larını azaltır ve hastayı kendi kendine iyileşme yolun-
da destekler [48].  

Akciğer noktasının yanı sıra NADA, sadece ilaç ba-
ğımlılığı için değil uzamış yoksunlukta sorun yaşayan 
alkol bağımlıları için de ek kulak akupunktur nokta-
ları bildirmiştir. Araştırmalar hastanın iyi hissetme ve 
gevşeme yanı sıra huzur, ahenk, anksiyete azalması 
ve ilaç tüketiminin azalması gibi etkilerini bildirmiştir. 
Ancak ilaç ve alkol için istek duyma ve etkiler sadece 
geçiciydi [43]. 

İleri çalışmalarda birleşik tedavilerin pozitif etkisi üze-
rinde durulmalıdır.  Örneğin kulak akupunkturuyla 
karbamazepin tedavisi alkol yoksunluğunda faydalı-
dır ve psikoterapiyle birlikte ilaç bağımlılığı hastala-
rında da etkili olur [81, 82]. 

Burada da, kulak akupunkturu için bilimsel yüksek  
kanıt düzeyi için çok sayıda hastanın dahil olduğu 
randomize kontrollü çalışmalar yapılmalıdır.

18.8. Epileptik Nöbet. Son 30 yıldır epilepsi ve özel-
likle ilaca dirençli epilepsi vagus siniri uyarılmasıyla 
(VNS) başarılı olarak tedavi edilmektedir [83]. He ve 
ark. [29], kulak akupunkturunun da VNS tedavisi gibi 

epileptik nöbetlerde tedavi seçeneği olabileceğini 
öne sürdüler. Klinik çalışmalar kulak elektroakupunk-
turunun nöbet sıklığını ve şiddetini azalttığını göster-
miştir. 

Ancak hala nöbet karşıtı etkinin nasıl ortaya çıktığı 
bilinmemektedir; kulak akupunkturunun da VNS’nin 
de birden fazla nöromodulatuar yolağı indüklediği ve 
bunun etkili tedaviye yol açtığı sanılmaktadır [33]. 

He ve ark. [29], kulak akupunkturunun başarısı için 
iki mekanzima önermektedir. Birincisi, NTS aktivsyo-
nuyla beyinde etkilenen kısımların baskılanması ve 
ikinci olarak Granata ve ark.’nın  [84] epilepsi immun 
aracılı işlevlere bağlı olabileceği hipotezindn yola çı-
karak kolinerjik anti-inflamatuvar yolak aktivasyonu-
dur [84].

Güncel çalışmalarda trigeminal sinir stimulasyonu 
(TNS) da epileptik nöbetlerde yararlı bulunmuştur 
[85–87].

18.9. Sigaranın Bıraktırılması. Son yıllarda kulak yanı 
sıra vücut akupunkturu kişilerin tütünsüz bir yaşam 
sürebilmeleri için gündeme gelmiştir. White ve ark. 
[88], kulak yanı sıra vücut akupunkturuyla sigara 
bıraktırmayla ilgili geniş bir derleme yayınlanmıştır. 
Bu çalışmada sigara bıakmayla ilgili diğer yöntemler 
akupunkturdan daha iyi değildi ve yazarlar akupunk-
turun kanıtı olduğunu ve tarafsız ileri çalışmalarla 
akupunkturun etkinliğinin kanıtlanabileceğini bildir-
diler. Yeni bir kulak akupunkturu metodu “Smokex-
Pro,” yakında geliştirildi. Yeni bir çalışmada hasta-
ların %47,9’unun tedavi sonrası en az 2 yıl sigara 
içmedikleri bildirildi [89]. 

18.10. Güncel Çalışmaların Özeti. Bu önceden bah-
sedilen çalışmalarda kulak akupunkturunun tıpta pek 
çok alanda kullanılabileceği ve kanıta dayalı etkinliği 
olduğu gösterilmiştir. Ancak, bigi eksikliği, örnekle-
min küçük olması, çalışma parametrelerinin farklılık-
ları çoğu çalışmanın kalitesini düşürmekte ve karşılaş-
tırılmalarını zorlaştırmaktadır. İleri düzey kanıtlar için 
ileri çalışmaların yapılması gereklidir.



22

19. Kulak Akupukturunda Lazer

19.1. Tanım ve Tarihçe. ‘Lazer’ kelimesi ‘Uyarılmış 
radyasyon yayılmasıyla (emisyon) ışığın amplifikasyo-
nu’ demektir. Lazerin ileri monokromatisitesi, pola-
rizasyonu ve yüksek koheransı gibi özellikleri lazeri 
eşsiz ve çok yönlü yapar [90].

19.2. Lazerin Tarihçesi. 1917’de, Albert Einstein 
uyarılmış yayılımlara dayandırarak lazer teknolojisi-
nin temelini oluşturdu. Yine, bu prensibe dayanarak 
Charles H. Townes 1954’te ilk MASER’i— uyarılmış 
radyasyon yayılımıyla kısa mikrodalga amplifikasyonu 
icat etti. Bunun için (Alexander M. Prokhorov ve Ni-
kolai G. Basov ile beraber) 1964’te Nobel Ödülü ka-
zandı 1958’de, Townes ve Arthur L. Schawlow fizikçi 
Theodor Maiman’ın 1960’ta ilk lazerin temelini oluş-
turacak “Infrared ve optik maser” isimli çalışmalarını 
yayınladılar. Bunu çeşitli lazerlerin üretimi izledi [91]. 

19.3. Tıpta Lazer. 1960’ların başında retinanın fo-
tokoagulasyonu için Ruby lazeri tıbba girmiştir. Çe-
şitli yan etkileri nedeniyle tedavi sonlandırılmıştır. 
1960’ların sonunda dekole olmuş retina tedavisinde 
kullanılmak üzere Argon lazer geliştirilmiştir. 

Günümüzde, lazer tedavisi göz hastalıklarının yanı 
sıra dermatoloji, kulak burun boğaz, diş hekimliği, 
genel cerrahi ve damar cerrahisi gibi tıpta pek çok 
alanda kullanılmaktadır. Tedavi amacına göre tedavi 
lazerleri düşük ya da yüksek güçte olabilir. 

Yüksek güçte olanlar termal etkileriyle kesme, yıkma 
ve dokuların koterizasyonunu yapabilirken ‘yumuşak 
lazer’ veya ‘soğuk lazer’ de denen düşük güçlü la-
zerlerin (LLL) etkilerinin elektromanyetik radyasyonun 
dokuyla etkileşimine bağlı olduğuna inanılmaktadır. 
Yara iyileşmesinde, kas iskelet sistemi hastalıkları ve 
romatoid artritte ve lazer akupunkturda kullanılmak-
tadır [90, 91].

19.4. Lazer Akupunkturun Tarihçesi. 1970 ve 1972 
yılları arasında Sovyetler Birliği’nde hipertansiyon ve 
astımın lazer vücut akupunkturuyla başarılı tedavisi-
ne dair yayınlar bildirilmiştir [92]. 

Kanadalı Friedrich Plog, 1973’te lazer vücut aku-
punkturu kullanımını önermiştir. 1979’da, Çinli cer-
rah Zhou iğne akupunkturu ve akupressür yerine 
lazer akupunkturuyla başarılı anestezi uygulamıştır. 
Lazer vücut akupunkturuyla ilgili ilk çalışmalar Seitz 
ve Kleinkort tarafından 1984’te yapılmıştır [93]. Yıllar 
içinde farklı lazer cihazları üretilmiştir. 

2001’de, ilk “lazer iğneleri” (Şekil 13) Paderborn 
Üniversitesi’nde (Almanya) kullanıldı. İlk bilimsel 
araştırma Graz Tıp Fakültesi’nde yapıldı. İlk kez aynı 
anda farklı akupunktur noktalarının uyarılması müm-
kün oldu [94–97].

19.5. Kulak Akupunkturunda Lazer Çeşitleri. Düşük 
güçte lazerler (LLL) kulak ve vücut akupunkturunda 
en sık kullanılan lazerlerdir. 300nm – 10.600 nm dal-
gaboyunda, gücü 10−2 W/cm² ile 100 W/cm², enerji 
yoğunluğu 10−2 J/cm² ve 102 W/cm² arasındaydı.  
Lazerin dalgaboyu lazerin gaz, sıvı, katı ya da yarı 
iletken gibi geçirgenliğiyle ilişkilidir [98].

İlk lazerler, başlıca Helium Neon (HeNe) lazerleri ol-
mak üzere gaz lazerlerdir.  Son yıllarda Aluminyum 
Galyum Arsenid (AlGaAs) lazerleri ya da Galyum Ar-
senid (GaAs) lazerleri gibi yarı iletken lazerlerin kulak 
akupunkturunda kullanımı yaygınlaşmışıtır. 

Yakın zamanda çok düşük güçlü lazerler (ULLL) de 
kulak akupunkturunda kullanılmıştır. 

19.5.1. Helyum Neon Lazer. Helyum Neon (HeNe) 
lazer, düşük güçlü bir lazerdir ve ilk gaz lazerlerden-
dir. Lazerin mediumu Helyum ve Neon karışımından 
oluşur. Lazer akupunkturunda dalgaboyu 632,8 nm 
olan HeNe lazerleri kullanılmaktadır [99].

Şekil 13. Akupunktur için lazer noktası.
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19.5.2. Argon Lazer. The Argon lazer de düşük güçlü 
bir gaz lazerdir. Lazer akupunkturunda Argon lazerin 
dalgaboyu genellikle 514 nm’dir [73].

19.5.3. Aluminyum Galyum Arsenid Lazer. Alumin-
yum Galyum Arsenid (AlGaAs) lazeri yarı iletken dü-
şük güçlü lazerdir. Lazer akupunkturunda standart 
dalgaboyu 780 nm’dir [99].

19.5.4. Galyum Arsenid Lazer. Galyum Arsenid 
(GaAr) lazer de en sık kullanılan lazeri yarı iletken 
düşük güçlü lazerdir. Lazer akupunkturunda standart 
dalgaboyu 940 nm’dir [99].

19.5.5. Ultradüşük-Güçlü  Lazer (ULLL). Son za-
manlarda Ultradüşük-Güçlü  Lazer (ULLL) ile  kulak 
ve vücut akupunkturuyla ilgili çalışmalar yapılmıştır. 
ULLL’nin çıkış gücü LLL’den belirgin olarak düşüktür; 
enerji yoğunluğu ve güç yoğunluğuda çok daha azdır 
[65, 100, 101].

19.6. “Lazer İğneleri”. 2001’de ilk “lazer iğne-
leri” piyasa adı Laserneedle olarak Almanya’da 
Paderborn’da geliştirildi (Şekil 14).  Bundan sonra, la-
zer iğnelerinde pek çok gelişmeler oldu. Bu yarı ilet-
ken lazer cihazı 10 lazer iğnesiyle beraber esas olarak 
kırmızı (685 nm), kızıl ötesi (788 nm), ve mor (405 
nm) olmak üzere farklı dalgaboylarında çalışır şekilde 
geliştirildi [95].

19.7. Düşük Güçlü Lazerlerin Sınıflandırılması ve Gü-
venilirliği. Avrupa standartlarına göre (EN 60825-1), 
düşük güçlü lazerler eski sınıflamada “3b” olanlara 
eşdeğer olarak “3R” lazerler olarak sınıflandırılmış-
lardır; anlamı radyasyon göze ciddi zarar verebilir. Bu 
riskten kaçınmak için, hasta ve akupunkturist tedavi 
sırasında özel gözlükler takmalıdırlar. Lazer ve tedavi 
odası özel olarak işaretlenmelidir [10, 102].

20. Teknik Konular

20.1. Dalgaboyu. Dalgaboyu, lazer akupunkturunda 
en önemli teknik konulardan birisidir. Birimi nano-
metredir (nm). Bir lazerin dalgaboyu aralığı 240nm ile 
3000 nm arasındadır. Lazer akupunkturunda kulla-
nılan lazer dalgaboyu 405nm ile 904nm arasındadır 
(Tablo 2). Dalgaboyu 785 nm’den fazla olan lazerler 
kızıl ötesi lazerlerdir; diğer bir deyişle görünmez ışık 
lazerleridir. Lazer ışığının renklenmesinden sadece 
dalgaboyu sorumlu değildir; ancak lazerin ciltte ne 
kadar derinliğe penetre olacağı da önemlidir. Örne-
ğin 685 nm dalgaboyundaki kırmızı lazer ışığının pe-
netrasyon derinliği yaklaşık 4 cm’dir [95, 103, 104].

Şekil 14. Lazer iğneleri. (97)’den değiştirilmiş.

Renk Dalgaboyu

Koyu mor 400nm

Mor 420 nm

Mavi-mor 440nm

Mavi (buz mavisi) 470nm

Mavi-yeşil 500 nm

Yeşil 530 nm

Yeşil-sarı 560 nm

Güneş ışığı 570 nm

Sarı 580 nm

Sarı- portakal rengi 590nm

Portakal rengi 600 nm

Kırmızı-portakal rengi 610 nm

Açık kırmızı 650 nm

Koyu kırmızı 780 nm

Tablo 2. Dalgaboyları. Değiştirilerek alınmıştır [15].
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20.2. Çıktı Gücü. Çıktı gücü lazer ışığının güç düzeyi-
dir. Birimi milliwatt’tır (mW). Lazer akupunkturunda 
uygulanan doz lazerin çıkış gücüne dayanır. Lazerin 
çıkış gücü ne kadar büyükse penetrasyon derinliğini 
belirleyen güç yoğunluğu da o kadar yüksektir. Orta-
lama çıktı gücünün belirlenmesi pulslu lazer kullanı-
mında çok önemlidir [95].

20.3. Güç Yoğunluğu. Güç yoğunluğunun birimi  
watt / cm² (W/cm²) veya milliwatt / cm² (mW/cm²)’dir. 
Bu lazer ışınının yoğunluğunu belirler ve lazer ışın ça-
pıyla ters orantılıdır [95]. 

Schikora [105] lazer akupunkturunda iğne akupunk-
turundaki etkiyi elde etmek için güç yoğunluğunun 
1,3W/cm² ‘den daha büyük olması gerektiğini hesap-
lamıştır. 

Güç yoğunluğu (mW/cm²) aşağıdaki şekilde hesap-
lanır:

Güç yoğunluğu (mW/cm2) = Çıktı Gücü (mW)
      Işın alanı (cm2)    . (1)

20.4. Enerji Yoğunluğu. Enerji yoğunluğunun biri-
mi wattseconds / cm² (Ws/cm²)’dir; bu  Joules / cm²  
(J/cm²)’ye eşittir. Enerji yoğunluğu, tedavi dozudur ve 
cm² başına sağlanan irradiasyon zamanıdır [95].

Enerji yoğunluğunun (Ws/cm²) hesaplanması:

Enerji yoğunluğu (Ws/cm²)= Çıktı Gücü (mW) x Zaman (s)
                 Işın alanı (cm²)                    . (2)

20.5. Işın Çapı ve Işın Alanı. Diğer önemli parametre 
Işın Çapı ve Işın Alanı (cm²)’dır. Bu iki parametreden 
biriyle çıktı gücü ve zaman belirtilirse enerji yoğunlu-
ğu hesaplanabilir. 

Işın Alanı (cm²) hesaplanması:

Işın Alanı (cm²) = Çap (cm) × 0.7854. (3)

20.6. Doz Aralığı. Litscher ve Opitz’in çalışmasına 
göre [95], doz aralığı “0,001J/cm² (=Ws/cm²) ile  
10J/cm² (=Ws/cm²) arasında ve daha yüksek” olabilir.

20.7. Devamlı ya da Pulslu Lazer. Lazer dalgası pulslu 
ya da sürekli olabilir. Pulslu lazer ışığının “diğer puls-
lu biyolojik fenomenlerle” etkileşebileceği farzetmek 
devamlı lazer dalgasını lazer akupunktur tedavisi için 
daha iyi bir seçenek yapar. Daha önce belirtildiği gibi 
pulslu lazerleri kullanırken ortalama çıktı gücünü he-
saplamak önemlidir [95].

20.8. Radyasyon Zamanı. Radyasyon zamanı da lazer 
akupunkturunda önemli bir özelliktir. Çoğunlukla sa-
niyelerdir (s). Enerji yoğunluğunun hesaplanmasında 
önemlidir. Radyasyon zamanı 1 s’den 100 s’ye kadar 
değişebilir [37].

 

21. Önemli Çalışma Parametreleri

Birch’e göre [106] akupunktur çalışmalarının, özellik-
le kulak akupunkturuyla ilgili olanların yeterli kanıt 
düzeyinde olması için tıp dergilerinde varolan ulusla-
rarası standartlara ek olarak ek kriterleri karşılamalı-
dır. Kulak akupunkturunda dikkate alınması gereken 
çoğu önemli özellik aşağıda belirtilmiştir. 

21.1. Araştırma Sorusu. Araştırma sorusunun belir-
gin olarak tanımlanması gereklidir. Araştırma soru-
suna dayanarak uygun çalışma modeli tasarlanarak 
anlamlı bir sonuç elde edilebilir [106].

21.2. Randomize Kontrollü Çalışmalar. Randomize 
kontrollü çalışmaların kullanılması literatürde sıklıkla 
tartışılmıştır. Yine de, çalışmanın etkinliği için gerekli 
görülmektedir ve altın standarttır [48, 106, 107].

21.3. Örneklem Büyüklüğü. Çalışmada örneklem bü-
yüklüğü kulak akupunkturunun etkinliği için önemli 
bir özelliktir. Pilot çalışmalarda daha küçük miktar 
kullanılabilse de, daha fazla referans grubu olan ça-
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lışmalarda uygun kanıt sağlaması için gereken kişi 
sayısı daha fazladır. Çoğu kulak akupunkturu çalış-
masında tedavi edilen hasta sayısı çok azdır [106].

21.4. Kriterler. Çalışmaya dahil olma ve hariç tutulma 
kriterlerinin tam olarak tanımlanması ve sıkı uygulan-
ması gereklidir [106].

21.5. Akupunkturist. Akupunkturistlerin özellikleri-
nin çok iyi olması ve bunun çalışmada belirtilmesi ge-
reklidir. Çalışmada birden fazla akupunkturist varsa 
çalışma için özel olarak eğitilmelidirler. Özellikle kulak 
akupunktur noktalarının doğru iğnelenmesi önemli-
dir; aksi takdirde sonuçlar büyük olasılıkla hatalı ola-
caktır. Ancak lazer kullanımıyla hatalı sonuç riski azal-
maktadır [106].

21.6. Terminoloji ve Yeri. Kulak akupunkturunda 
farklı terminoloji nedeniyle noktaların adları ve tam 
yerleri çalışmalarda açıkça belirtilmelidir. 

21.7. Akupunktur Yönteminin Tanımlanması. Yön-
temin tanımlanması, tanımlanırken tedavi edilen 
noktalar, sistem (Çin ya da Batı), kullanılan malze-
me, tedavi sayısı ve sıklığı, kullanılan metod; manuel 
iğneleme, elektrik uyarısı ya da lazer uyarısı detay-
lı olarak açıklanmalıdır. Elektroakupunktur ve lazer 
akupunktur çalışmalarında teknik özellikler hakkında 
uygun bilgiler verilmelidir [106].

21.8. Tedavinin Süresi. Çalışmanın kalitesi için diğer 
önemli özellik tedavinin süresi ve takibidir. Birch [106] 
en az 3 ay, mümkünse 1 yıl önermektedir. Sürenin 
uzunluğu patolojik duruma bağlıdır; ilaç ve alkol su-
istimali için daha uzun süreler önerilmektedir [108].

21.9. Tedavi Sayısı. Tedavi sayısı ve tedaviler arasında-
ki süre lazer akupunktur çalışmalarının tekrarlanabilir 
olması için çok önemlidir [109].

21.10. Kaynak Gruplar. Birch [106] akupunktur te-
davisinin 3 farklı grupla karşılatırılmasını önerir. Aku-
punktur tedavisi sham akupunktur, standart tıbbi 
tedavi grubu ve hiç tedavi almayan grupla karşılaş-
tırılmalıdır.

21.11. Sham Akupunktura karşı Plasebo Akupunk-
tur. Birch [106], çoğu iğneli sham akupunkturun ha-
talı varsayımlarla yapıldığını öne sürmektedir. Sham 
tedaviler yanlışlıkla plasebo tedavi sanılabilmektedir. 
Seçilen sham akupunktur noktalarının mutlaka araş-
tırılan tıbbi durum için kullanlıyor olması gerekmez; 
ancak yine de iğnelendiklerinde vücuda etkileri ola-
bilir.  

Irnich ve ark’nın çalışmasında. [110], sham lazer aku-
punkturu lazer radyasyonu deaktive edilerek, fakat 
kırmızı ışık ya da akustik ışık dekative edilmeden ya-
pılmaktadır. Bu durumda, sham lazer akupunkturu 
plasebo tedavi sayılamaz. Ancak lazer tamamen ka-
palı tutulursa plasebo tedavi kabul edilebilir. Bunun 
çalışmalarda açıkça belirtilmesi gereklidir.

21.12. Ek İlaçlar. Akupunkturun ek tedavi olarak kul-
lanıldığı kulak akupunktur çalışmalarında belirli pa-
tolojik durumlarda, örneğin yoksunluk semptomları, 
anksiyete, ağrı, anestezi ve hipertansiyon gibi tıbbi 
tedavinin de ek olarak kullanılmasını gerektirebilir. 
Burada ilacın da tam olarak belirtilmesi gereklidir 
[106].

22. İnsan Derisi

22.1. Cildin Optik Özellikleri. İnsan cildinin optik 
özellikleri lazer akupunkturda önemlidir. Çok kat-
manlı, homojen olmayan ve anizotropik cilt yapısı 
radyasyonun emilimini ve saçılımını belirler. Melanin 
ve hemoglobin lazer ışığının emiliminden sorum-
lu 2 maddedir. Melanin, cildin pigmentasyonundan 
sorumludur; esas olarak dermiste bulunur ve he-
moglobin esas olarak epidermiste bulunur. Bilirubin, 
karıten, lipidler, hücre çekirdekleri ve filamentöz pro-
teinler gibi diğer maddeler de lazer ışığının absorbsi-
yonunda rol oynar. Radyasyonun saçılımı esas olarak 
filamentöz proteinlerle ilgilidir. Keratin, epidermiste 
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bulunur ve cildin kalınlığından sorumludur; kollajen 
dermiste bulunur. Melanozomlar epidermiste, hücre 
çekirdeği, hücre duvarları ve diğer yapılar da radyo-
asyonun saçılımında etki eder. Bu maddelerin dina-
miğine bağlı olarak, lazer ışığının penetrasyonuna 
etkileri kişiden kişiye değişir. Örnek olarak, 45 yaşta 
cilt kalınlığı azalmaya başlar; beyaz ırk ve zenci top-
lumda pigmentasyon farkı melanin konsantrasyon 
farkından kaynaklanır [103, 111, 112].

22.2. Lazer Işığının Penetrasyonu. Lazar ışığının pe-
netrasyonunda optik özellikler ve dalgaboyu önemli 
2 faktördür. Vücut akupunkturunda nosiseptif yapı-
ların 2-3 cm cildin derininde yer aldığı düşünülmek-
tedir. Bu derinliğe ulaşmak için dalgaboyu 605 nm 
ve 850 nm arasında olmalıdır; bu derinliğe kızıl [103, 
105] ve kızıl ötesi lazerle ulaşılabilir [103, 105]. 

Mor lazerlerle yapılan son çalışmalarda baziler arter-
deki kan akım hızının vücut akupunktur noktalarının 
uyarılmasında etkili olduğu gösterilmiştir. Mor lazerin 
penetrasyon derinliği 405 nm dalgaoyuyla 1 mm’dir 
[94]. 

Esnouf ve ark. [113], dalgaboyu 850 nm olan Alu-
minyum Galyium Arsenid lazerin penetrasyon derin-
liğiyle ilgili çalışma yaptılar. Buna göre, “lazer rad-
yasyonun çoğunun ciltten ilk 1 mm’de olduğunu” 
gösterdiler. Bu yeni bulguyla mor lazerin kızıl ya da 
kızıl ötesi lazerlerle benzer etkili olduğu kanısına va-
rılabilir. Düşük penetrasyon derinliğine bağlı olarak 
mor lazer kulak akupunkturunda kulakta penetras-
yon derinliğinin vücut lazer akupunkturundaki gibi 
olması gerekmediğinden ilk tercih edilecek lazer de 
olabilir. 

22.3. “De qi” Hissi. TCM’de “De qi” hissi vücut aku-
punkturunda iğnenin doğru pozisyonunu teyid eden 
bir histir. “De qi” etkili akupunkturun kalite kontrolü-
dür. Akupunktur noktasının çevresinde uyuşma, ka-
rıncalanma, akma veya ağrılık olarak tarif edilmiştir. 
Akupunkturistler “De qi” hissini daha algılanabilir 
yapmak için tedavi sırasında iğneyi çevirir ya da ileri 
oynatırlar. Kulak akupunkturunda hastalar “De qi” 
hissini kulakta tedavi sırasında ısınma hissi olarak ta-
nımlamıştır [45, 114]. 

Vücut akupunkturunda son çalışmalarda “De qi” his-
sinin lazer akupunkurla da elde edilebileceği bildiril-
miştir. Bu çalışmalarda hastalar “De qi” hissini ağırlık 
hissi, bir elektrik akımı veya karınca ısırması hissi ola-
rak tanımlamışlardır [94, 115].

23. Doğrulama Metodları

Son yıllarda lazer akupunkturu doğrulamak için farklı 
invazif olmayan biyomühendislik yöntemleri ortaya 
çıkmıştır. Periferik etki ölçme yöntemleri

(i) Lazer Doppler Flowmetre (LDF) ve

(ii) Lazer Doppler Görüntülemedir (LDI).

Serebral etkiler 

(i) çok yönlü Transkranial Doppler Ultrason (TCD),

(ii) serebral Near-Infrared Spectroskopi (NIRS), ve

(iii) fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntülemeyle 
(fMRI) yapılabilir.

23.1. Lazer Doppler Flowmetre (LDF). Lazer Doppler 
flowmetre mikrodolaşımdaki değişiklikleri ölçen bir 
yöntemdir. Akım ana parametredir ve hız ile yüzeyel 
damarlardaki eritrosit konsantrasyonunun çarpımıyla 
elde edilir. Bu teknik —Doppler kayması —da denilen 
Doppler etkisini kullanır; bu hareket eden kan hüc-
releri nedeniyle ışığın kaymasına dayanır [104, 116].

23.2. Laser Doppler Görüntüleme (LDI). Bu yöntem 
de Doppler etkisi prensibine dayanır. Burada yansıyan 
ışık renkli kodlanan bir resim görüntüsüne dönüşen 
veriyi oluşturur; bu da dokunun perfüzyonunu gös-
terir [104].

23.3. Çok Yönlü Transkranial Ultrason Doppler So-
nografi (TCD). TCD, akupunkturda orta serebral ar-
terde, posterior serebral arterde, supratroklear arter-
de ve oftalmik arterde kan akım hızını ölçen göreceli 
olarak yeni bir kayıt yöntemidir. Graz’daki TCM Araş-
tırma Merkezi transkraniyel ultrason çalışmaları için 
prob tutucu yapının ‘beynin penceresine’ yani, trans-
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nukal, transtemporal ve transorbital yerleştirildiği bir 
başlık geliştirmiştir (Şekil 15) [104].

23.4. Fonksiyonel  Manyetik Rezonans Görüntüleme 
(fMRI). Bu teknikle beyinde metabolik ve dolaşımsal 
değişiklikleri ölçmek mümkündür. Burada fMRI ok-
sijene ve deoksijene hemoglobinin manyetik özellik-
lerini kullanarak kan konsantrasyon değişikliklerini 
belirler [104].

23.5. Near Infrared Spektroskopi (NIRS). NIRS, invazif 
olmayan spektroskopik yöntemdir. Beyindeki fonksi-
yonel aktiviteleri nearinfrared ışık spektrumunda op-
tik pencere kullanarak ölçer. Serebral korteksin me-
tabolizmasını incelemek için ışık spektral aralığı 630 
nm ve 1300 nm arasında olmalıdır [104].

23.6. Bispektral Indeks (BIS) ve Elektroensefalogram 
(EEG). EEG, elektriksel beyin aktivitesinin ölçüldü-
ğü bir yöntemdir. Kulak akupunkturunda EEG, esas 
olarak serebral korteksteki aktiviteleri incelemek için 
kullanılır. BIS özellikle anestezide kullanılan EEG’nin 
önemli sayısal tanımlayıcısıdır [30, 104].

24. Avantajları

Akupunktururistlerin lazer malzemelerini dikkatli ve 
sorumlu kullanmasıyla lazerle kulak akupunkturunun 
avantajları dezavantajlarını geçer.

24.1. Genel Avantajları. Kulak akupunkturu, sıklıkla 
yan tedavi olarak kullanılır; örneğin yoksunluk ve ağrı 
tedavisi gibi. Hastaların ek olarak kulak akupunktu-
ruyla tedavilerinin daha az ilaç kullanımına yol açtı-
ğı ve bunun da yan etkileri ve sekonder hastalıkları 
azaltarak masrafları düşürdüğü gösterilmiştir [54–57, 
72, 74]. Kulak akupunkturu tedavisinde hastaların 
hastanede yatması gerekmez. Hastalar ayaktan teda-
vi edilerek yatan hastalara göre masrafları daha da 
azaltılabilir.

24.2. İğneli Kulak Akupunkturuyla Karşılaştırılması. 
Lazer tedavisinin invazif olmayan bir tedavi olması 
önemli bir avantajdır. İğneden korkan hastalarda ve 
her yaşta çocuklarda kullanılabilir. Lokal kanama ve 
perikondrit, kondrit gibi enfeksiyon riskinin düşük 
olması önemlidir [99]. Kulak lazer akupunkturu ça-
lışmalarında plasebo tedavi iğneli akupunktura göre 
daha kolay uygulanır. Kulak lazer akupunkturunun 
iğneli  akupunkturdan kısa sürmesi de avantajdır [37].

25. Dezavantajları

Göze ciddi anlamda zarar vermesi, lazer cihazının 
dikkatli kullanılması ve tedavi sırasında dikkatle göz-
lük kullanılmasıyla önemli ölçüde azaltılabilir. 

26. Güncel Çalışmalar ve Kaliteleri

Şimdiye kadar yayınlanan çalışmalar az sayıdadır. Bu 
kulak akupunkturu son 60 yılda, lazer akupunktur da 
son 40 yılda uygulamaya girdiğinden şaşırtıcı değildir. 
Anahtar kelimeler “auricular” ve “acupuncture” ve 
“laser” verilerek PubMed arama motorunda 28 ya-
yın bulunmaktadır. İlk yayın 1982’de yapılmıştır. Bu 
28 yayının 17’si İngilizce, 6’sı Rusça, 3’ü Çince ve 2’si 
İtalyanca yapılmıştır.

Sadece 14 yayın lazerle kulak akupunkturunu incele-
miştir. Sonraki 10 çalışma detaylı tartışılacaktır; Rusça 

Şekil 15. ‘Beynin pencereleri’: transorbital (a,c), transnukal 
(b), transtemporal (b) sol, (c) sağ. (14)’ten değiştirilmiş.
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ya da Çince olan 4 yayın ise daha ileri değerlendiril-
meyecektir.

İki çalışma hariç, çalışmaları biribirleriyle kıyaslamaya 
izin vermeyen farklı konular araştırılmıştır ve lazerle 
kulak akupunkuturu kanıtları zayıflamıştır. 

26.1. Deneysel Ağrı. King ve ark. [51] 80 sağlıklı gö-
nüllüde lazer kulak akupunkturuyla lazer akupunk-
turun ağrıyı veya eşiğini azaltıp azaltamayacağıyla 
ilgili çalıştılar. Çalışmaya dahil etme ve hariç tutuma 
kriterleri uygulanmadan 80 gönüllü dahil edildi. Kişi-
ler 2 gruba randomize edilmişlerdir; deney grubunda 
Shenmen, Akciğer, El bileği ve Dermis noktalarına la-
zer akupunkturu yapılmış ve kontrol grubunda aynı 
noktalara lazer açılmadan sham akupunktur uygu-
lanmıştır. Her nokta 30 sn uyarılmıştır. Akupunktur 
noktalarının uyarılması için dalgaboyu 632,8 nm, 
gücü 1mW, maksimum gücü 1mW olan HeNe lazer 
kullanıldı. Ağrının uyarılması için elektrik elektrodu 
hastaların sol el bileklerine sabitlendi. Güç yoğunlu-
ğu, lazer akımının çapı gibi teknik detaylarla ilgili baş-
ka bilgi yoktu. Deney grubunda deneklerin %71’inde 
(29 denek) ağrı eşiğinde artış gözlenirken kontrol 
grubunda sadece %33 (13 denek) artış kaydedildi. 

Sonuç lazer kulak akupunkturunun ağrıya etkisi oldu-
ğudur. Daha fazla kanıt için ileri çalışmalar gereklidir; 
ancak teknik parametrelerin eksik olması bu çalışma-
nın tekrarlanabilmesini güçleştirmektedir. Deneysel 
ağrısı olan hastalar yerine gerçek ağrı hastalarında 
araştırılması daha etkili olacaktır.

26.2. Insomnia. Çin’den Yao’nun çalışmasında [117], 
insomniası olan 46 hasta TCM’ye göre tedavi edildi. 
Kullanılan akupunktur noktaları Shenmen, Endok-
rin noktası, Subkorteks noktası, Beyin noktası, Kalp 
noktası, Böbrek noktası, Dalak noktası, Mide noktası, 
Karaciğer noktası ve Böbrek noktasıdır. Lazer cihazı 
dalgaboyu 830 nm, çıkış gücü 3mW olan PU-1 yarı 
geçirgen lazerdi. Lazer ışın çapı 2 mm idi. Işınlama 
zamanı 1 dakikaydı. Tdavi günde bir kez, toplam 12 
seans, tedaviler arasında 5-7 gün bırakılarak yapıldı. 
Sonuçlar %69,5 hastanın (32 hasta) 7 saatten fazla 

uyuyabildiğini, %28,3 hastanın (13 hasta) 5-6 saat 
uyuyabildiğini gösterdi. Kulak akupunkturu sadece 
1 hastada (%2,2) etkili olmadı. Toplam etkinlik % 
97,8’di.

Bu sonuç kulak akupunkturunun insomniada etkili 
olduğu göstermektedir. Ancak noktaların kesin ta-
nımlanması yapılmadığından ve tüm bu noktalara mı 
yoksa bazılarına mı lazer akupunkturu uygulandığı 
belirtilmemiştir. Teknik parametrelerde sürekli ya da 
pulslu lazer kullanıldığı da yoktur. Referans grubu se-
çilmemiştir. Çalışmaya dahil edilme ve hariç turulma 
kriterleri belirtilmemiş ve kanıt elde etmek için çok az 
sayıda hasta tedavi edilmiştir. 

Daha fazla kanıt için ileri çalışmalar gereklidir. Bu 
çalışmanın bilgi eksikliği nedeniyle tekrarlanabilirliği 
zordur. 

26.3 Akne Vulgaris. Çin’den Sun’un çalışmasında 
[118], 68 hasta akne vulgaris için tedavi edildi. Akne 
vulgaris için tedavi edilen hastalar rastgele 36 kişilik 
lazer kulak akupunkturu grubu ve 32 kişilik iğnelerle 
vücut akupunkturu uygulanan kontrol grubuna ayrıl-
dı. Kulak akupunkturu Akciğer, Dalak, Kalın Barsak, 
Sanjiao, Endokrin, Adrenal Bez ve Yanak noktaları 
HeNe lazer ile tedavi edildi. Her tedavide bu noktala-
rın 3-4 tanesi kullanıldı; ancak sıklığı ve hangi kombi-
nasyonlarla yapıldığı ve kulak noktalarının tam yerleri 
hakkında daha fazla bilgi verilmemişti. HeNe lazerin 
güç yoğunluğu 25mW/cm2’ydi. Bu lazerle noktalar 
30–50 cm uzaklıktan senas başına 3–5 dakika teda-
vi edildi. Toplamda hastalar 10 tedavi aldı. Kontrol 
grubunda da hastalar 10 seans iğnelerle farklı vücut 
akupunktur noktaları kullanılarak tedavi edildi. 

Tedaviden sonra tedavi grubundaki 28 hastada lezyon 
kalmamıştı; 6 hastada lezyonların %70’i geçmişti ve 
sadece 2 hastada iyileşme lezyonların %30–70’inde 
olmuştu; kontrol grubunda 15 hastada tüm lezyonlar 
iyileşirken 14 hastada lezyonların % 70’i, 3 hastada 
ise %30-70’i kaybolmuştu [118]. 

Sonuçlar kulak lazer akupunkturu için kanıt sağladı. 
Ancak kulak akupunktur noktalarının tam yerleri ve 
kombinasyonları, ileri teknik parametreler, örneğin 
ışın çapı ve enerji yoğunluğu ve çalışmaya dahil etme 
ve hariç tutma kriterleri belirtilmemişti. Daha fazla 
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denekle ileri çalışmalarda üçüncü bir tedavi edilme-
yen refrans grup eklenerek kulak lazer akupunktur 
etkinliğinin kanıtlanması mümkün olacaktır. Veriler-
deki eksiklik bu çalışmanın tekrarlanabilmesini zor-
laştırmaktadır. 

26.4. Alkol Bağımlılığı ve Yoksunluk. Son yıllarda 
kulak akupunkturuyla alkol bağımlılığı ve alkol yok-
sunluğuyla ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bu alanda farklı 
kişiler tarafından şimdiye kadar yapılan 2 lazer kulak 
akupunkturu çalışması yayınlanmıştır. 

Zalewska-Kaszubska ve Obzejta [73], kulak aku-
punkturunun alkol suistimali tedavisinde yardımcı 
olarak kullanılmasını çalıştılar ve alkol yoksunluğun-
da rolu olan -endorfinin plazmadaki düzeyine bak-
tılar. Kulak ve vücut lazer akupunkturuyla 53 hasta 
tedavi edildi. Bu hastalar dahil edilme ve hariç tutul-
ma kriterlerine göre seçildi. 53 hastadan sadece 15’i 
çalışmayı tammaladı. Hastalar referans gruplarına ay-
rılmadı. 

Kulak noktaları 82, 83, 87, 51 ve 55 ile gösterildi. 
Rubach’a göre [37], 82 numaralı nokta Sıfır Noktası, 
83 numara Anksiyete noktası, 87 Mide noktası, 51 
Vejetatif nokta I, ve 55 Shenmen idi. Bu noktalara yarı 
geçirgen, dalgaboyu 540 nm, çıkış gücü 100mW, ışın 
alanı 0,05 cm²  olan Argon lazer uygulandı. Işınlama 
zamanı her nokta için 10 sn idi. 

Boyun damarı projeksiyon noktasına tedavi, dalgabo-
yu 632,8 nm, çıkış gücü 25mW ve ışın alanı 0,2 cm² 
olan HeNe lazerle yapıldı. Işınlama zamanı 5 dakikay-
dı. Bu bölgenin tam tanımıyla ilgili başka bilgi yoktu. 

Tedavinin tamamı 4 seanstı. Her seans 20 gün sür-
dü. Kulak her 2. günde uyarıldı ve boyun damarı  
20 gün boyunca devamlı uyarıldı. Seanslar arasında 
1 hafta ara verildi. -endorfin düzeyinin belirlenmesi 
için hastalar ilk lazer tedavisinden önce ve her lazer 
seansından 1 gün sonra kan verdiler. Zihinsel durum-
larının belirlenmesi için her senastan sonra Beck Dep-
resyon Ölçeğini (BDI-FS) uyguladılar. 

Sonuçlar BDI-FS ile pozitif durumda olan hastalar-
da -endorfin düzeyinin arttığını gösterdi. Yazarlar  

-endorfin düzeylerindeki artışı mood yükselmesi ve 

birlikte alkol yoksunluğunun azalmasına bağladılar [73]. 

Bu çalışma lazerlerin teknik özelliklerine dair yeterli 
bilgi içeriyordu, fakat uyarılan kulak ve vücut aku-
punktur noktalarıyla ilgili bilgi eksikti. Sonuçlar pozi-
tif olsa da, çalışmayı az sayıda hastanın tamamlaması 
ve referans grup olmaması nedeniyle daha kaliteli ve 
daha fazla bilgi içeren ileri çalışmalar gerekmektedir. 

Trümpler ve ark. [119], randomize kontrollü çalışma-
larında alkol yoksunluğunun süresini kulakta lazer ve 
iğneli akupunkturu sham lazer akupunkturla karşı-
laştırarak incelediler. Belirli kriterlerde 48 hasta seçil-
di ve 3 gruba randomize edildi. Noktalar elektronik 
noktabulucuyla belirlendi. En sık uyarılan noktalar 
-Oleson’un sınıflandırmasına göre- Diyafram nokta-
sı, Neşe noktası, Insomnia noktası, Sempatik nokta, 
Dalak noktası, Lateralite noktası, Akciğer noktası ve 
Shenmen idi. Dalgaboyu 830 nm (isim: Modulus; 
schwa-medico, Inc., Ehringshausen, Germany ürü-
nü) olan yarı geçirgen lazer kullanıldı. Çıkış gücü, ışın 
çapı ve ışın alanı gibi teknik bilgiler verilmemişti. Ku-
lak noktaları 60 sn uyarıldı. Lazer sham akupunktur 
grubunda lazer aktive edilmedi. İğneli akupunktur 
paslanmaz çelik iğnelerle 1–3mm derinliğe 40 dakika 
uygulamayla yapıldı.

Tedavi yoksunluk semptomları sonlanana kadar gün-
lük yapıldı. Akupunkturun yanı sıra hastalar Klome-
tiazol veya tolere edemiyorsa benzodiazepinleri kul-
landı. Diğer ilaçlar çalışma boyunca değiştirilmedi. 

Bu çalışmanın sonucu referans grupla yoksunluk sü-
resi açısından farklı değildi. İğneli akupunktur lazer 
akupunkturdan daha etkiliydi. Ancak sham ve lazer 
akupunktur arasında fark yoktu. Sham akupunktur 
yapılırken lazerin tamamen mi, yoksa sadece ışın-
lamasının mı kapatılgığı belirtilmemişti. Yazarlar bu 
yetersiz sonuçları hasta sayısının azlığına, farklı de-
recelerde hastalık olmasıyla uzun süre yoksunluk ve 
bakımın eşit olmamasına bağladırlar [119]. 

Bu çalışmanın kalitesinin artırılması için tedavi edil-
meyen bir grup ve başka bir referans grup eklen-
melidir. Bireysel kulak akupunktur noktaları incelikle 
belirtilerek NADA’nın standart kullanımıyla daha an-
lamlı sonuçlar ve ileri çalışmalarla daha iyi karşılaştır-
ma elde edilebilir. 
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26.5. Kronik Allerjik Dermatozlar. Hou ve ark. [50], 
35 egzemalı hastada, 46 ürtiker, 41 fasiyal kozmetik 
dermatit, 25  fromatopik dermatit hastasında kulak 
akupunkturunu çalıştılar. Kulak akupunktur noktaları 
Shenmen, Ürtiker, Subkorteks noktası yarı geçirgen 
AlGaAs lazerle 3’er dakika uyarıldı. Lazerle ilgili baş-
ka teknik özellik bildirilmemişti. Tedavi 2 seanstı. Her 
seansta 3-4 gün aralıkla 5 dk tedavi yapılıyordu. Me-
dikal tedavide antihistaminikler ve kortikosteroidler 
kesilip serum IgE düzeyleri tedavi öncesi ve sonra-
sında bakıldı. Sadece egzema ve ürtiker vakalarında 
tedavi sonrası IgE düzeylerinde düşüş kaydedildi. Tün 
4 dermatozun da semptomları anlamlı olarak azaldı. 

Sonuçlar kronik dermatozların kulak akupunkturuyla 
tedavisini gösterse de, bilgi eksikliği ve hasta sayısının 
az olması çalışma kalitesini kötüleştirir. 

Daha fazla kanıt için daha fazla hastada randomize 
kontrollü çalışmalar, teknik parametrelerin detayları 
ve kriterlerin tanımı ile takibi de içeren daha uzun 
tedavi gereklidir. 

 

26.6. Adolesan Sigara İçicilerde Lazer Akupunktur. 
Yiming et al. [62], çift kör randomize çalışmasında 
lazer kulak akupunkturunu adolesan sigara içiciler-
de sigaranın bırakılması amacıyla kullandılar. 12-
18 yaş arası 130 hasta lazer akupunkturu ve sham 
akupunkturu gruplarına ayrıldı. Lazer akupunkturu 
grubunda 180 adolesan kulak akupunkturu nokta-
ları Ersh´enm´en (olasılıkla Shenmen), K´o (olasılıkla 
Ağız), F`ei (olasılıkla Akciğer), ve W`aibi kullanıldı. 
Sham akupunktur grubunda 140 adolesan çalışmayı 
tamamladı ve aynı kulak noktaları radyasyon uygu-
lanmadan tedavi edildi. 

Dalgaboyu 632,8 nm, çıkış gücü 2,5-3 mW ve çapı 
1mm olan HeNe lazer lazer uyarısında kullanıldı. Ku-
lak noktaları 1mm’den 60 sn boyunca uyarıldı. Me-
safe ağrı ya da başka bir duyum alınamayacak şekil-
de ayarlandı. Tedavi 12 seans uygulandı. Haftada 3  
seans yapıldı. 

Sonuçlar lazer kulak akupunkturunun sham aku-
punkturdan anlamlı olarak farklı olmadığını gösterdi. 
Her iki grupta da %21 hasta sigarayı ilk tedavide bı-
raktı. 3 aylık takipte lazer akupunktur grubunda 101 
hastanın %25’i, sham akupunktur grubunda 107 
hastanın % 26’sı sigara içmiyordu [62]. 

Çalışmanın kalitesi düşüktü. Çalışmanın tekrarlana-
bilmesi için noktaların adlandırılması ve yerlerinin 
Dünya Sağlık Örgütü isimlendirmesine göre tanım-
lanması gereklidir [14]. Teknik parametrelerin detay-
ları yetersizdi. Lazer akupunkturunun 1 mm uzaktan 
yapılmasının lazer iğnesini direkt cilde yerleştirmek-
ten farklı olup olmadığı bile tartışılabilir.

26.7. Hayvan Deneyleri: Mikrodolaşım. Komori ve 
ark. (70), 40 tavşanda kulak uyarıldıktan sonra mik-
rodolaşımda değişiklikler kaydedilmişti. Tavşanlar 
rastgele 4 gruba ayrıldı: İlk gruba iğneli akupunktur 
tedavisi, ikinciye near-infrared lambayla ışınlama, 
üçüncü gruba lazer akupunktur uyarısı yapıldı ve 
dördüncü gruba tedavi yapılmadı. İğneli akupunktur 
tedavisi için paslanmaz iğneler kullanıldı ve near-inf-
rared tedavi için dalgaboyu 1540 nm ve enerji yo-
ğunluğu 40mW/mm² olan near-infrared lamba kul-
lanıldı. Işınlama zamanı 1 sn idi. Yarı geçirgen 830 
nm dalgaboyunda ve enerji yoğunluğu 39mW/mm², 
çapı 1,4 mm olan AlGaAs lazer lazer akupunkturda 
kullanıldı. Mikrodolaşımın doğrulanması için tavşan 
kulak odacık metodu kullanıldı. Bu metod intravitral 
mikroskopta tek bir kan damarının görülmesi ve fark-
lı tekniklerin periferik hemodinamiye etkisini sağladı. 

Tavşanın kulağında uyarılan alan insan kulağında 
konkaya denk gelir. Sonuçlarda, iğneyle akupunktu-
ru takiben lambayla ışınlamayla da lazer akupunktu-
ruyla da arteriyol çapında artış, kan akım hızında ve 
kan akımında anlamlı artış kaydedilmiştir. Kan akı-
mına etki için lazerin iğne akupunkturuyla karşılaş-
tırılmasının ilişkisi çalışılmaktadır. Substance P— bir 
nörotransmitterdir ve kalsitonin- gen- ilişkili peptid ve 
vazodilastasyondan sorumlu nitrik oksitin bu meka-
nizmada rol oynadığını göstermiştir [70].

Çalışma kalitesi iyiydi ve kulak akupunkturunun mik-
rodolaşıma etkisini kanıtladı. Düşük periferik kan akı-
mıyla giden hastalıklarda etkisi olabileceği düşünül-
melidir. Bu konuda ileri çalışmalar yapılmalıdır.

26.8. Çok Düşük Güçte Lazer: Postural İnstabi-
lite. Bergamaschi ve ark. [100], 34 yaşlı hastada 
çok düşük güçte lazerle uygulanan kulak ve vücut 
akupunkturunun etkilerini araştırdı. Hastalar 3 ana 
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gruba ayrıldı; 9 hastaya lazerle kulak akupunkturu, 
9 hastaya lazerle vücut akupunkturu ve 16 hastaya 
lazerin kapalı tutulduğu sham kulak akupunkturu 
uygulandı. Çıkış gücü 0,03mW olan yarı-iletken bir 
lazer (ürün: BioliteLP020) kullanıldı. Işınlama 20 yarı 
saniye flaş şeklinde uygulandı. Tek noktaya uygula-
nan enerji dozu yaklaşık 0,3mJ idi. Biyoaktif vücut 
noktaları nokta bulucuyla seçildi. Kulak akupunkturu 
noktalarını aurikuloterapiyle uyarmak yerine kulak 
akupunktur bölgeleri Auriculoterapia Posturale se-
condo Scoppa methoduna göre uyarıldı.  Sonuçların 
doğrulanması için tedavi öncesi, tedaviden sonra ilk 
testten sonra 15 dakika içinde, ilk testten sonra 1 
saat içinde ve ilk testten 3 gün sonra olmak üzere 4 
denge testi uygulandı. Sonuçlara göre vücut ve ku-
lakta lazer akupunktur tedavisinden %15 ortalama 
iyileşme ve tedaviden 3 gün sonra %5–10 uzun sü-
reli iyileşme kaydedildi. Buna göre, vücut ve kulakta 
lazer akupunkturunun etkileri için kısmi kanıt elde 
edildi. Daha ileri kanıt için daha fazla sayıda tedavi 
olan hasta, çalışmaya dahil etme, hariç tutuma kri-
terleri tanımı ve hastanın kullandığı ilaçlar da dikkate 
alınmalıdır. Kulak noktaları 1mm’den 60 sn boyunca 
uyarıldı. Mesafe ağrı ya da başka bir duyum alına-
mayacak şekilde ayarlandı. Tedavi 12 seans uygu-
landı. Haftada 3 seans yapıldı. Sonuçlar lazer kulak 
akupunkturunun sham akupunkturdan anlamlı ola-
rak farklı olmadığını gösterdi. Her iki grupta da %21 
hasta sigarayı ilk tedavide bıraktı. 3 aylık takipte la-
zer akupunktur grubunda 101 hastanın %25’i, sham 
akupunktur grubunda 107 hastanın % 26’sı sigara 
içmiyordu [62]. Çalışmanın kalitesi düşüktü. Çalışma-
nın tekrarlanabilmesi için noktaların adlandırılması 
ve yerlerinin Dünya Sağlık Örgütü isimlendirmesine 
göre tanımlanması gereklidir [14]. Teknik paramet-
relerin detayları yetersizdi. Lazer akupunkturunun 1 
mm uzaktan yapılmasının lazer iğnesini direkt cilde 
yerleştirmekten farklı olup olmadığı bile tartışılabilir.  
40 tavşanda kulak uyarıldıktan sonra mikrodolaşımda 
değişiklikler kaydedilmişti. Tavşanlar rastgele 4 gruba 
ayrıldı: İlk gruba iğneli akupunktur tedavisi, ikinciye 
near-infrared lambayla ışınlama, üçüncü gruba lazer 
akupunktur uyarısı yapıldı ve dördüncü gruba tedavi 
yapılmadı. İğneli akupunktur tedavisi için paslanmaz 
iğneler kullanıldı ve near-infrared tedavi için dalga-
boyu 1540 nm ve enerji yoğunluğu 40mW/mm² olan 
near-infrared lamba kullanıldı. İrradiyasyon zamanı  

1 sn idi. Yarı geçirgen 830 nm dalgaboyunda ve 
enerji yoğunluğu 39mW/mm², çapı 1,4 mm olan  
AlGaAs lazer lazer akupunkturda kullanıldı. Mikro-
dolaşımın doğrulanması için tavşan kulağı odacık 
metodu kullanıldı. Bu metod intravitral mikroskopta 
tek bir kan damarının görülmesi ve farklı tekniklerin 
periferik hemodinamiye etkisini sağlar. Tavşanın ku-
lağında uyarılan alan insan kulağında konkaya denk 
gelir. Sonuçlarda, iğneyle akupunkturu takiben lam-
bayla ışınlamayla da lazer akupunkturuyla da arteri-
yol çapında artış, kan akım hızında ve kan akımında 
anlamlı artış kaydedilmiştir. Kan akımına etki için la-
zerin iğne akupunkturuyla karşılaştırılmasının ilişkisi 
çalışılmaktadır. Substance P— bir nörotransmitterdir 
ve kalsitonin- gen- ilişkili peptid ve vazodilastasyon-
dan sorumlu nitrik oksitin bu mekanizmada rol oyna-
dığını göstermiştir [70].

Çalışma kalitesi iyiydi ve kulak akupunkturunun mik-
rodolaşıma etkisini kanıtladı. Düşük periferik kan akı-
mıyla giden hastalıklarda etkisi olabileceği düşünül-
melidir. Bu konuda ileri çalışmalar yapılmalıdır.

26.9. Çok Düşük Güçte Lazer: Ratlarda Mor Lazer Sti-
mulasyonu. Gao ve ark [65], yaptıkları bir çalışmada 
anestezi altındaki sıçanlarda mor lazerle 2 vücut aku-
punkturu noktası (Baihui (GV20) ve Zusanli (ST36)) ve 
kulakta inferior konkada Kalp noktası uyarılarak kalp 
hızı, kalp hızı değişkenliği ve ortalama arteriyel kan 
basıncı üzerine etkisi araştırılmışlardır. Noktaların ayrı 
ayrı uyarılmasında sürekli lazer (ürün: Conrad Elect-
ronic, SE) 405nm dalgaboyu ve 1mW çıkış gücünde 
kullanıldı. Işınlama zamanı 2 dakikaydı. Kan basıncı 
sol ana karotid artere yerleştirilen polietilen katetere 
bağlı kan basıncı gç çeviricisi ve amplifikatörle ölçül-
dü. Ortalama kalp hızı ve kalp hızı değişkenliği elekt-
rokardiyogram (ECG) ile monitorize edildi ve uyarı-
dan önce, sonra ve uyarı sırasında izlendi.

Sonuçlar, tüm akupunktur noktalarında, özellikle 
Baihui’nin uyarılmasından sonra kalp hızında deği-
şiklik gösterdi. Tüm akupunktur noktalarında toplam 
kalp hızı değişkenliğindeki değişiklik anlamsızdı. Ba-
ihui akupunktur noktası uyarıldıktan sonra ortalama 
arteriyel kan basıncı hafifçe azaldı [65].

Bu çalışma, mor lazerin fizyolojik nörovejetatif pa-
rametrelere etkisi olabileceğini gösterdi. Ancak mor 
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lazerin kulak akupunkturunda vücut akupunkturuna 
üstünlüğüyle ilgili kanıt yoktur. Aksine, Baihui’nin 
uyarılması Kalp noktasının uyarılmasından daha etkili 
idi. Daha fazla kanıt için ileri çalışmalar gereklidir.

27. SONUÇ

Güncel çalışmalar, kulak lazer akupunkturunun vü-
cutta etkili alduğunu göstermiştir.

Ancak, sonuçların karşılaştırılması çalışma sayısının 
az olması ve farklı çalışma yaklaşımları nedeniyle ve-
rilmemiştir. Geçmiş çalışmalarda sıklıkla yetersiz ve 
farklı düzeylerde bilgi nedeniyle düşük kaliteli kabul 
edilmiştir.

Daha yüksek oranda karşılaştırılabilirlik için tartışılan 
farklı teknik ve çalışma parametelerinin tam olarak 
belirtilmesi gereklidir. Dahası, aynı konudaki çalışma 
planları birbiriyle uzlaştırılmalıdır. Anlamlı ve karşılaş-
tırılabilir sonuçlar için ileri çalışmalarda bu önerilerin 
dikkate alınması gereklidir.

Lazer akupunkturuyla ilgili gelecek çalışmalar plan-
lanırken kulak akupressürü, kulak elektroakupunk-
turu ve iğneyle kulak akupunkturuyla ilgili güncel 
kesin çalışmalar, örneğin kulak akupukturunun me-
kanizmasını inceleyen çalışmalar dikkate alınmalıdır. 
Otonomik sinir sistemine ABVN uyarılmasıyla etkisi 
yönünde güçlü kanıtlar, bu mekanizmalardan birisi 
olabilir (20, 26, 77).

Tüm bu temel durumları göz önüne alarak, gelecek 
çalışmalarda lazerle kulak akupunkturunun daha an-
lamlı ve güçlü kanıtları olacaktır.
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Ayfer KUZULUGİL: Sayın Hocam, öncelikle söyleşi tale-
bimizi kabul ettiğiniz ve bizi burada konuk ettiğiniz için 
teşekkür ediyoruz. Sormak istediğim ilk soru, akupunk-
turla ilk tanışmanız nerede ve ne zaman oldu?

Nüzhet ZİYAL: 1970 senesinde Londra’da Oxford yaz 
okulunda olan kızımı ziyarete gitmiştim. O yıllarda İs-
tanbul Büyük Çamlıca hastanesinin sahibi ve mesul mü-
dürüydüm. Türkiye’nin ilk Göğüs Hastalıkları uzmanla-
rından biriyim, aynı zamanda muayenehanem var. Yani 
yeni bir iş arayışı içinde değilim. Akupunktur hakkında 
da hiçbir fikrim yok. O tarihten 10 yıl önce Fransa’dan 
Kayır Doy diye bir doktor geldi, hasta tedavi etti, sonra 
bıraktı gitti.

A.K. : Fransa’ya geri mi döndü?

N.Z. : Bilmiyorum belki vefat etti. Ama ne bir kitap yaz-
dı, ne öğrenci yetiştirdi ne de üniversitelerde konferans 
verdi. O gittikten sonra 10 sene Türkiye’de akupunktur-
dan söz edilmedi. Ben de akupunkturu bilmiş, görmüş, 
istemiş değilim. Ta ki 1970’e kadar…

Oxford’da kızıma, bir sekreter olan sınıf arkadaşı “Ba-
ban ne iş yapıyor?” diye soruyor. O da, “Astım tedavi 
ediyor” diyor. Kız “Aa, benim hocam astımı çok kolay 
tedavi ediyor, akupunktur diye bir şey var, iğneleri batı-
rıyor, astım iyileşiyor” diyor. 

Kızım bana geldi, bunu anlattı. “Baba sen astımla sene-
lerce uğraşıyorsun, tam tedavi olmuyorlar, bak bu hanı-
mın hocası olan doktor akupunkturla iyileştiriyormuş” 
dedi. Nedir bu diye merak ettik, adamın ziyaretine git-
tik. Bizi saygıyla karşıladı. Orada gördüm akupunkturu 
ve iyi olmuş hastaları falan... Birdenbire bu konu bana 
şey gibi geldi, alınmış bir his gibi… Ve çok sevdim. 

BİR AKUPUNKTUR DUAYENİ: 
DR. NÜZHET ZİYAL

Söyleşi: Dr. Ayfer KUZULUGİL 

İletişim Bilgileri: Dr. Ayfer KUZULUGİL, Meşrutiyet Caddesi 29/19, Kızılay/ANKARA
 Tel: 0312 419 55 71-72       ayferkuzulugil@cosmaakupunktur.com
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O sırada dedim ki “Ben bunu nerede öğrenebilirim?”. 
O doktor da “Çin’de öğrenebilirsin” dedi. O yıllarda 
Mao sağ, Çin’e girmek yasak. Vize falan alınamıyor. 
Adam dedi ki, “Japonya’da da öğrenebilirsin”. Kimi 
bulacaksın Japonya’da? Ama tesadüfe bakın ki ya da 
Allah’ın bir lütfu bana, kızımın bir arkadaşı da Japon! 
Diyor ki “Benim doktorumun Japonya’da akupunktur 
hastanesi var”. “Peki ne yaparız, nasıl gideriz?” dedik. 
Kızın babası da Japonya’da büyük bir tüccar. Kız, “Ba-
bama telefon açarım” diyor ve açıyor. Babası da doktor 
hanımı ayarlıyor. 

Biz biletimizi aldık, yedi gün sonra Narita havaalanında 
doktor hanım bizi karşıladı. Tokyo’da 40 yataklı aku-
punktur hastanesi var. Bizi otelimize yerleştirdiler. Ertesi 
sabah saat 07.00’de otelin kapısında, “Hadi, çalışmaya 
gidiyoruz!”. Gittik, yaptıklarını gördük. Kadın çok iyi bi-
liyor, aynı zamanda bir kurumun da başkanı. Oldukça 
varlıklı bir doktor hanım, bize de çok kolaylık gösterdi.

A.K. : Doktorun adı Masako Ono muydu?

N.Z. : Evet.

A.K. : İngilizce mi anlaştınız?

N.Z. : Evet, kızımın yardımıyla. O da yanımda. Kırk gün 
kaldık. Daha üçüncü gün iğneyi elime verdi, “Yapacak-
sın” dedi, ben de yaptım. Sabahın yedisinden akşamın 
altısına kadar çalışıyoruz, akşam da bizi alıp bir yerlere 
götürüyor. Böyle fevkalade biri. Ben ondan gördüğüm 
yardımı hayatımda hiç kimseden görmedim. 

Sonra dedim ki “Ben bu işi ilerletmek istiyorum, ne yap-
mam lazım?”. O da dedi ki “Benim Çin’de hocam var”. 
Ama Çin’e girmek yasak. 

Ben de Hongkong’a gittim. Otelin müdürüne dedim ki 
“Ben bu terapisti arıyorum”. Adam ne dese beğenirsin? 
“Onun karısı benim karımın kızkardeşi!”. Otel müdürü 
Fransız. Benim de Fransızcam var. Hiç aramadan bulmuş 
olduk. “Ben ona ulaşmak istiyorum” dedim. Adam “Ta-
mam, 5000 Dolar verirsen seni ona götürürüm” dedi. 
Gece yarısı bizi bir cipe bindirdi.

A.K. : Çin’e geçtiniz!

N.Z. : Çin’e geçtik ve adamı buldum. Ondan özel olarak 
ne öğrendim? Bir; UB 1 noktasının nasıl iğneleneceği-
ni, iki; dizin içine nasıl iğne sokulacağını öğrendim. Ve 

ondan şunu da öğrendim, akupunktur yaparken uya-
rı vermek için çevirmenin önemini... Japonya’da bunu 
görmemiştim.

A.K. : Bu doktorun adı neydi?

N.Z. : Doktor Kuan. 

Oradan Türkiye’ye döndüm. Ben başladım hastanede 
yapmaya. Astım tedavi ediyorum daha çok. Bir gazete 
“ASTIMI İĞNE İLE TEDAVİ EDİYOR” diye benden bahse-
dince astım hastaları artmaya başladı. 1972 senesinde 
tekrar Japonya’ya gidip ben bu işi ilerletmek istedim. 
Doktor hanım beni kabul etti gene. Beni Ryadoraku 
Derneği’ne üye yaptı. Ryadoraku’yu bulan adam, kita-
bını bana hediye etti. Böylece Ryodoraku’yu da getirmiş 
oldum. 

Sonra duydum ki Tayland’da iğne olarak odun parçaları 
kullanıyorlarmış. Tayland’a gidip görmeye karar verdim. 
Bir arkadaşımın karısının kardeşi Tayland’da doktormuş. 
O bana yardımcı oldu, kalkıp gittik. Kilise avlusuna 40 
tane yatak koymuşlar. Hastalar geliyor, tahta parçalarını 
yontuyor, bir yağa batırıp öyle uyguluyorlar. 

Oradan Hindistan’a geçtim. Hindistan’da acaba aku-
punktur var mıydı diye merak ederken, çok eski bir 
kilisenin meydanında mermere oyulmuş Yin ve Yang 
amblemini gördüm. Demek ki biliyorlar! 

Orada şifacıları gördüm. Adam elini sürüyor, apandisit 
iyileşiyor. Ondan sonra başladım ben Almanya, İngilte-
re, Amerika’ya gitmeye. Dünyanın neresinde akupunk-
tur varsa gidip, görüp ilerletmeye heves ettim. Sonra 
burada dernek kurdum.

A.K. : Kaç yılında kurdunuz derneği?

N.Z. : 1982 galiba...

A.K. : Kimler vardı o zaman sizin yanınızda?

N.Z. : Dr. Baha Çelik... En büyük yardımcım…

Bir de diş hekimi Ömer ve karısı Şükran Engin. O zaman 
diş hekimlerine ben kurs verdim, onlar da yetiştiler ve 
yetkili olarak yapmaya başladılar. Derneği kurduktan 
sonra bu dernek vasıtasıyla kurs verdik ve Sağlık Bakan-
lığı benim kurs verdiğim öğrencilerin sertifikasını kabul 
etti, onayladı. 

Ayfer KUZULUGİL
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A.K. : Toplam kaç öğrenci yetiştirdiniz?

N.Z. : Toplam 360. Sadece Yeditepe Üniversitesi’nde 
240 oldu. 

Onun dışında da Edirne Trakya Üniversitesi’nde 1997’de 
kurs yaptık. (Ders notlarını gösteriyor). Burada (kitabın 
önsözünde) bana yardımcı olan Edirne Trakya Üniver-
sitesi Rektörü’ne ve ders veren arkadaşlara teşekkür 
ediyorum. Rektör Prof. Dr. Osman İnci, Tıp Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Ahmet Rıfat Karasalihoğlu, Anesteziyoloji 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Şengönül, Anes-
teziyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Zafer Pamukçu,  
özellikle de kurs için beni bulan ve organizasyonu yapan 
Doç. Dr. Işıl Günday Hanımefendiye teşekkür ediyorum. 

Sağlık Bakanlığı Akupunktur Üst Kurulu olarak bütün 
üniversitelere yazı yazdık. “İsteyen üniversite akupunk-
tur kursu açabilir” diye.

A.K. : O yıllarda Sağlık Bakanlığı nasıl baktı akupunk-
tura?

N.Z. : Sağlık Bakanlığı’nda Umum Müdür Muavini genç 

bir arkadaş vardı. Fevkalade yardım etti “Aman” dedi, 
“Bu akupunkturu sokalım buraya” dedi. Onunla taslak-
lar hazırladık, altı ay sonra Bolu’ya tayin oldu, gitti. O iş 
yattı. 

Sonra gelen bir hanımefendi bize yardımcı oluyordu. O 
da hastalandı, bıraktı. Evrakları da kaybetti. 

Arkasından gelen Umum Müdür bize yardım etmek is-
tedi, o da gitti. 

Böylece 1984’e kadar uğraşlarım boşa gitti. 1984’de 
kabul ettiler ama yönetmelik yayınlanamadı. 1992’de 
yayınlandı. Doktor olmayan Sayın Bakan yayınladı. 

Ben bu arada Bakanlık’ta 20 sene Üst Kurul üyeliği yap-
tım. Ama teklif ettiğimiz hiçbir konunun Bakanlık’ta ya-
yınlandığını veya uygulandığını göremedik. Bu sene son 
toplantıya kadar… 

Son toplantıda 17 tedavi metodunun tıbbi olduğunu, 
bilimsel olduğunu kabul ettiler, yayınladılar ve şu anda 
uygulanıyor. Tabii akupunkturu bunlarla karıştırmamak 
lazımdı ama hepsini beraber yapmışlar. 

Neden akupunkturu karıştırmamak lazım? Akupunktu-
run özelliği ne? Yan etkisi olmayan tek metod. Bir de 
dünya çapında bilinen bir şey. Yani sülüktü, kupa çek-
mekti, mezoterapiydi, ayrı şey. 

A.K. : Hocam, ödüller de aldınız. Biraz onlardan söz 
eder misiniz?

N.Z. : Çok... 

1983’te bir hasta tedavi etmiştim. Hiçbir akupunktur 
kitabında yok, FMF hastası. Türk Hava Yolları’nda çalı-
şıyor, üç lisan biliyor. Paris’te tedavi görmüş olmamış. 
Londra’da apendiksini almışlar. Moskova’ya gitmiş ol-
mamış. Derken bana geldi. Çok kısa sürede, üç ay için-
de bu hanım FMF’den kurtuldu. O sırada dünya kong-
resi Stockholm’de. Yıl 1984. Ben müracaat ettim, kabul 
ettiler. O kızı da alarak, Stockholm’e gittik. Orada kız 
iki lisanda anlattı FMF’den kurtulduğunu. Onların İdare 
Heyetleri toplandı. Bana fahri doktora payesi verdiler.

Bir de myopati hastası sundum. Fevkalade heyecanla ka-
bul ettiler. Orada da bana, Carl Nobel, Nobel’in yeğeni, 
bu madalyayı taktı. Dünyada ilk defa myopati ve FMF’i 
akupunkturla tedavi ettiğim için. Sonra Japonya’ya tek-
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rar gidişimde, Çin - Japon Dostluk Hastanesi’nde bana 
astım konuşması verdiler. Dr. Ono’nun yardımıyla yine... 
Astımın yüzde yüz tedavi edildiğini söyledim. Onlar da 
biliyor zaten.

Ondan sonra dünyanın her yerine gitmeye başladım. 
İngiltere’ye gittim. Mrs. Austin’e kitabımı götürdüm. 
Mrs. Austin İngiltere’nin en iyilerinden biri. Bu kitabım 
1978 tarihli. Türkiye’de ilk akupunktur kitabı. 

Almanya’da çok önemli çalışmalar yaptım. Orada be-
nim yeğenim randevuları ayarladı. Münih Üniversitesi, 
kalp cerrahisinde salı günleri akupunktur anestezisi 
yapıyorlardı. Beni ameliyathaneye aldılar, gördüm. Ora-
dan hassas bir alet aldım. Anestezide kullanılan bir sti-
mülatör. Yine Almanya’da Dr. Campick beni kabul etti. 
Campick Almanya’nın en iyi akupunkturisti, Birliğin de 
başkanı... Ben de Alman derneğine üye oldum. Duprey 
hastalığı ile ilgili bir yazı gönderdim, dergilerine bastılar. 

Japonya’daki bir dergiye de FMF yazısını gönderdim, 
kabul ettiler. İngiltere’de görüşmeler yaptım. Arkadaşım 
Servet Bey, Sağlık Ataşemizdi. Randevuları o alıyordu. 
Oradaki dergiye yazı gönderdim, kabul edip bastılar. 

Sri Lanka’daki Anthon Jayasuriya’ya FMF ile ilgili yazımı 
gönderdim. O da bastı.

Dünyanın neresinde kongre varsa başladım gitmeye. 
Stockholm, Düsseldorf, Kopenhag, Roma, Moskova, 
İspanya, Bulgaristan, New York, Kore, Çin, İstanbul, 
Antalya, Ankara, Erzurum…

A.K. : Lyon’da da görmüştüm sizi.

N.Z. : Doğru. Unuttuklarım vardır. Avustralya da var. 
Moskova’da tek Türk bendim. Bunların hepsinde myo-
patiyi sundum. Yüz on tane hasta tedavi etmişim. Otuz 
üç dosya hazırlayıp Amerikan Üniversitelerine gönder-
dim, 32’sinden cevap gelmedi. Birinden cevap geldi, 
“Bu hastalık tedavi edilemez” diye... 

Çin’de Akupunktur Dünya Birliği var, ona üye oldum. 
Türkiye’de bir dünya kongresi arzu ettik ve 1995’te (o 
zamanki Cumhurbaşkanı) Demirel’in başkanlığında 
yaptık. Çok başarılı oldu. Sadece Avustralya’dan 17 kişi 
katıldı. Kore’den 35 kişi geldi.

A.K. : Hatırlıyorum. Ben de katılmıştım. Japonya’dan da 
Dr.Yamamato gelmişti.

N.Z. : Evet. 

Türkiye’de ilk eğitim veren üniversite Edirne (Trak-
ya Üniversitesi) Anesteziyoloji Anabilim Dalı idi, ora-
da ders verdim. Ankara’da (Gazi Üniversitesi’nde) 
verdim. Yeditepe’de verdim. Erzurum’da (Atatürk 
Üniversitesi’nde) verdim.

A.K. : Resmi şikayetler, dava edilme gibi durumlarla da 
karşılaştınız mı?

N.Z. : Dört defa... Çok şükür kazandım.

A.K. : Kaç kitap yazdınız?

N.Z. : Üç... Ayrıca pek çok broşürüm var.

A.K. : Yeni nesil akupunkturistlere önerileriniz var mı?

N.Z. : Çok iyi öğrensinler. Bunun bir örneği Çin’de… 
Mao 200.000 kişiye iki sene akupunktur eğitimi verdir-
di. Ülkenin dört bir yanına gönderdi. Çin insanının sağ-
lık kalitesi yükseldi. Mao’nun kendi de başkan olmadan 
önce akupunktur kitabı yazmış, biliyor.

A.K. : Son bir söz olarak akupunktur yapan doktorlara 
ne tavsiye edersiniz?

Ayfer KUZULUGİL
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N.Z. : Akupunktur yalnızca iğne batırmak değildir. Has-
ta geliyor, “Falana gittim iyi olmadım”. Halbuki bu ka-
pıdan 43 senedir binlerce hasta girdi, hiç iyi olmayan 
olmadı. Neden? Çünkü hastayı alırken iyi tetkik ediyo-
rum, nabız bilgisini kullanıyorum, dili kullanıyorum.

A.K. : Noktaları nasıl tespit ediyorsunuz?

N.Z. :  Elektrik detektörü kullanıyorum. Müsaade eder 
misiniz size de bakayım? 

(Nüzhet Hoca detektörle kulaklarımı ve bazı vücut nok-
talarımı taradı. Tanıları bazı yakınmalarımla oldukça 
uyumluydu - AK)

Türkiye’de insanların % 80’inde reaktif hipoglisemi ol-
duğunu tespit ettim. %10’unda da hiperglisemi var. 
Hipoglisemi yağlanma yapıyor. Ruhsal denge bozuklu-
ğu yapıyor. Akıl hastalıklarına zemin hazırlıyor ve enerji 
düşüklüğü yapıyor. Almanya’ya Dr. Campick’e gittiğim-
de ondan öğrendim. İki senedir bu hastaları tedavi edi-
yorum. Bunu tedavi etmeden obesite tedavi edemez-
siniz. Pankreas, karaciğer, böbrek, mide meridyenlerini 
kullanıyorum. Yeme alışkanlığı çok önemli... Yeme alış-
kanlığını ST 18’den durduruyoruz. LR 3, LR 6, LR 13’ü 
alıyorum. LI 11 çok enteresan nokta... Hemoroide de 
iyi geliyor. Alerjiye de iyi geliyor, ama şekere de iyi ge-
liyor. Akupunkturu düşük şekerin tedavisinde kullanıp 
bu toplumu uyuşukluktan kurtarmak gerek. On sekiz 
seans şeker tedavisi yapıyorum. Ama bu arada migreni 
var onu da tedavi ediyorum. Astımı var, blumiası var, 
onu da tedavi ediyorum. Dizinde ağrısı var onu da te-
davi ediyorum. 

A.Z. : Çin teorilerini kullanıyor musunuz?

N.Z. : Tabii... Kitaba da yazdım. Hastaya özel nokta bul-

mak lazım. Dedim ki nabza bakmadan, dil teşhisi yap-

madan, hele hele ana-oğul teorisini bilmeden tedavi 

yapamazsınız.

Örneğin amfizem hastasının altında mutlaka böbrek 

vardır. Ana-oğul teorisi... Onu tedavi etmeden amfizem 

tedavi olmaz.  

Kırk üç yıllık muayenehane hekimiyim. Ben obesiteyi te-

davi etmiyorum, obesiteye neden olan faktörleri tedavi 

ediyorum. Dolayısıyla geri almıyor. 

Akupunkturla tedavi ettiğim astım, migren hastalarının 

çocuklarında ne astım ne de migren olmuyor, 40 yıldır 

takip ediyorum. Nesiller düzeliyor.

A.K. : Hocam sizi yorduk. Çok teşekkür ederiz. 

Nüzhet Ziyal’ın özgeçmişi

1922 Erzincan-Kemaliye doğumlu. Malatya Ortaokulu’nu ve 

parasız yatılı okuduğu Diyarbakır Lisesi’ni birincilikle bitirdikten 

sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1946’da 

mezun oldu. 1952’de Süreyyapaşa Sanatoryumu’ndan 

Göğüs Hastalıkları Uzmanlığını aldı. Türkiye’nin ilk altı 

Göğüs Hastalıkları uzmanından biri ve Süreyyapaşa Sa-

natoryumu ilk Göğüs hastalıkları Servis Şefi. 

1952’deki evliliğinden bir kızı ve iki torunu var. 1990’dan 

beri ikinci eşi Rezzan Hanım ile mutlu bir evliliği sürdü-

rüyor.

Halen TC Sağlık Bakanlığı Akupunktur Üst Kurulu üyesi 

ve aktif olarak muayenehane hekimi olarak çalışıyor.

Not: Bu söyleşi 30.05.2015 Cumartesi günü, Dr. Nüz-

het ZİYAL’in İstanbul-Bahariye’deki muayenehanesinde 

yapılmıştır.

Bize zaman ayırıp sorularımızı yanıtladığı için değerli ho-

camıza çok teşekkür ediyor ve daha uzun yıllar bizlere 

ışık tutmasını diliyoruz.
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8-10 Mayıs 2015 tarihleri arasında Bali-ENDONEZYA’da 
gerçekleştirilen ICMART XVII. Dünya Kongresi’ne 
gitmeyi arzulamam, bir önceki yıl İstanbul’da yapı-
lan ICMART Kongresi’nde başladı. Herşeyden önce 
ICMART Kongreleri, Tamamlayıcı Tıp kongreleri için-
de akupunktur sunumlarının en yoğun olduğu kong-
relerdir. Yani İstanbul’dan sonra yeni bir akupunktur 
şölenini görmek ve izlemek istedim. Bunun yanında 
Endonezya’nın en güzel turistik bölgesi olan Bali’nin 
beni çağırmasını da ilave etmem gerektiğini düşünü-
yorum. 

Kongre yolculuğum 6 Mayıs günü başlayarak Du-
bai üzerinden 7 Mayıs’ta Bali’de sonlandı. Uzun ve 
yorucu bir yolculuk sonucu Bali’ye geldim. Bali’ye 
ulaştığım gün özel olarak tutuğum arabayla ufak bir 
Bali turu yaptım. Altyapısı ülkemiz kadar olmasa da, 
özellikle yardımsever, dost ve harika birçok insanla 
karşılaştım. Bu ülkenin en büyük sermayesinin insan 
olduğuna karar verdim.

Şimdi gelelim kongreye…

Bu kongreye Türkiye’den, değerli kardeşim Prof. Dr. 
Kemal Nuri Özerkan’la birlikte katıldık. Bu değerli 
kardeşimle hayatlarımız birçok defa kesişmiştir, Bali 
de olduğu gibi…

Kongreyi Endonezya Tıbbi Akupunktur Derneği dü-
zenledi. Kongre Padma Resolt Bali Otel’de gerçek-
leşti. Açılış konuşması, ülkemizi çok iyi tanıyan Dr. 
Sukarto ve ICMART’ın başkanı Dr. Konstantina tara-
fından yapıldı. Kongrede toplam 59 sunum, bir bü-
yük iki orta büyüklükteki salonlarda gerçekleşti.

Benim sunumum cumartesi günü 10.30-10.50 ara-
sındaydı. Bu kongredeki sunumumun konu başlığı 
“Effect of Acupuncture Stimulation of GV20 Po-
int on Electroencephalogram”dı. Bu sunumum-
da GV20 noktasına akupunktur uygulandığında 
elektroensefalografi’de (EEG) meydana gelen değiş-
meleri anlattım. Bu çalışmanın sonucu olarak GV20 
noktasına akupunktur uygulanması sonucu EEG’de 
temporal lobda alfa dalgaların gücünde artış, beta 
dalgalarının gücünde ise azalma görülerek, bu nok-
taya yapılan akupunktur uygulaması sonucu vücutta 
meydana gelen anksiyolitik ve antidepresif etkileri 
açıklamaya çalıştım. Kongreye katılanlar tarafından 
sunumumun oldukça ilgiyle izlenmesi ve sunum son-
rası soruların yoğunluğu beni memnun etti. 

Değerli kardeşim Prof. Dr. Kemal Nuri Özerkan’ın, 
“The Bi-Digital O-Ring Test” ile ilgili sunumu pazar 
günü son sunum olmasına rağmen oldukça ilgi top-
ladı. 

Akupunkturun etki mekanizmasıyla ilgili sunumlarda 
önceki kongrelerden çok önemli farklar olmaması-
na rağmen, özgün çalışmaların çokluğu ve özellikle 
akupunktur noktalarına laser uygulamaları gibi tek-
nolojik gelişmelerle akupunktur buluştuğu çalışmalar 
hem benim hem de katılımcıların ilgisini çekti. Kong-
re sosyal programı gemide “Geleneksel Bali Müziği” 
eşliğinde gerçekleşti.

Peki, Kongre’yi bir cümle ile anlat derseniz, “özgün 
araştırmalarla beyinmiz, insanların ilgi, misafirseverlik 
ve saygısıyla kalbimiz kucaklaştı” diyebilirim.

İletişim Bilgileri: Doç. Dr. Mehmet Tuğrul CABIOĞLU,  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı ve Geleneksel ve   
 Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi, Akupunktur Birimi, ANKARA

 Tel: 0312 235 11 13; tugcab@gmail.com 

Kongre İzlenimi BALİ’DE YAPILAN
ICMART XVII. DÜNYA KONGRESİ’NDEN

İZLENİMLER
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Ülkemizde her iki yılda bir düzenlenen akupunktur 
kongrelerinin sekizincisi 16-20 Mayıs 2015 tarihleri 
arasında doğunun güzel kenti Erzurum’da Palan-
döken Xanadu Otel’de yapıldı. Atatürk Üniversitesi 
bünyesinde 2011 yılında Prof. Dr. Fatih Akçay baş-
kanlığında kurulan Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp 
Yöntemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin dü-
zenlediği 8. Uluslararası Katılımlı Ulusal Akupunktur 
Kongresi ve öncesinde bir gün süren 2. Entegre Tıp 
Sempozyumu, zengin bilimsel içeriği, lezzetli yemek-
lerin tadıldığı ve kentin tarihi yerlerinin ziyaret edildiği 
şehir turu ile 170 civarındaki katılımcıya unutulmaz 
anlar yaşattı. Organizasyonda görevli İngilizce Tıp Fa-
kültesi öğrencileri katılımcılarla ve teknik konularla 
yakından ilgilenerek olası sorunları en aza indirdiler.

Birinci gün yapılan Sempozyumda mezoterapi, api-
terapi ve magoterapi konularında sırasıyla Prof. Dr. 
Taner Aydın, Prof. Dr. Mehmet Tanyüksel ve Prof. Dr. 
Şenol Yıldız ilginç sunumlar yaptılar. Arı ürünleri ile 
yapılan tedaviler ve kültür ortamında yetiştirilen kurt-
çuklarla yapılan yara tedavilerinden söz ettiler. Dr. Ali 
Özden Öztürk hipnozla akupunkturu kombine ettiği 
hipno-akupunkturu sundu. 

Öğleden sonra yapılan çalıştaylarda, ABD’den katılan 
ve Pasific College of Oriental Medicine’de eğitici olan 
Doç. Dr. Rezan Topdağı Akpınar, dil ve nabız teşhisini 
uygulamalı olarak anlattı. Doç. Dr. Mehmet Işık, Hi-

rudoterapi ve Hacamat konularını sunarken, Atatürk 
Ün. Aile Hekimliği Anabilim Dalı’ndan Yrd. Doç. Dr. 
Kenan Taştan uygulamalı hipnoz kursu verdi. Ma-
yalama ve indüksiyon tekniklerini anlattı. Hipnozun 
psikiyatri, diş hekimliği, bağımlılık, jinekoloji, üro-
loji, cerrahi, dermatoloji, eğitim, beslenme ve spor 
alanlarındaki kullanımından bahsetti. Dr. Asuman 
Kaplan Algın, intradermal iğnelemenin ağrılı ve kro-
nik hastalıklarda tedavi etkinliğini artırdığını söyledi 
ve uygulama gösterdi. Ben Dr. Ayfer Kuzulugil, ça-
lıştayımda VAS alma tekniklerini ve VAS’ın aurikülo-
terapide kullanılmasının etkin patolojik nokta bulma 
olasılığını çok artırdığını vurguladım. Prof. Dr. Kemal 
Nuri Özerkan, Bi-dijital O ring test ile kişinin fizyolojik 
ve patolojik durumlarının tespitini uygulamalı olarak 
gösterdi. Dr. Bülent Çivitçi,  Çin‘de de yaygın olarak 
kullanılan ve bölgesel vakumlama tarzında uygula-
nan kupa tedavisini ve endikasyonlarını anlattı.

Son 1.5 saatte sözlü bildiriler sunuldu. Jinekolog Dr. 
Esra Kırsever, İntrauterin fötal Patolojilere Biorezo-
nansla Tedavi Yaklaşımı başlıklı sunumunda, komp-
leks OEIS vakasında elde ettiği olumlu sonuçları biz-
lerle paylaştı. Dr. Asuman Kaplan Algın, GAPS başlıklı 
sunumunda barsak florasının bozulmasının otizm, 
epilepsi, şizofreni, bipolar bozukluk, hiperaktivite ve 
disleksi gibi durumlara yol açtığını anlattı. Dr. Ali Öz-
den Öztürk, hipno-anestezi ile gerçekleştirilen göğüs 
kanseri ameliyatı olgusunu sundu.

ERZURUM’DAKİ
8. AKUPUNKTUR KONGRESİ’NİN

ARDINDAN

İletişim Bilgileri: Dr. Ayfer KUZULUGİL, Meşrutiyet Caddesi 29/19, Kızılay/ANKARA
 Tel: 0312 419 55 71-72       ayferkuzulugil@cosmaakupunktur.com

Kongre İzlenimi

Dr. Ayfer KUZULUGİL 
Serbest Hekim, ANKARA
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Akşam yemeği Emirşeyh Restoranı’nda yendi. Ye-
mek sonrası Atatürk Üniversitesi Astrofizik Bölümü 
Gözlemevi’nde 50 cm çaplı Türkiye’nin 5. büyük 
teleskopu ile Venüs ve Jüpiter gözlemlendi. Bölüm 
başkanı Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak bize gökyüzü ile 
ilgili bilgiler verdi. Ayrıca 2018’de Konaklı kayak mer-
kezindeki Karakaya tepesinde 3170 m.de inşa edi-
lecek Doğu Anadolu Gözlemevi’nde 4 metre çaplı 
Türkiye’nin en büyük teleskopuna sahip olacakları 
projeden bahsetti. Bir gözlem meraklısı olarak bu 
proje beni çok heyecanlandırdı. 

İkinci gün saat 09.00 da açılış töreni yapıldı. Kong-
re Başkanı Prof. Dr. Fatih Akçay açılış konuşmasın-
da Erzurum’da akupunkturun, Anesteziyoloji Bölüm 
Başkanı merhum Prof. Dr. Sabahattin Uslu ile 70’li 
yıllarda başladığını söyledi. Geçirdikleri operasyonlar-
dan dolayı Kongreye katılamayan dernek başkanları 
Dr. Mehmet Fuat Abut ve Dr. Cemal Çevik’e şifa dile-
di. Ardından akupunktur çalışmalarını çok destekle-
mesine rağmen yurtdışında olduğu için kongreye ka-
tılamayan rektör Prof. Dr. Hikmet Koçak’a vekaleten 
rektör yardımcısı Prof. Dr. Sadi Çögenli’yi kürsüye da-
vet etti. Çögenli Kazakistan’da yaşadığı tamamlayıcı 
tıp deneyimini anlattı. Ondan sonra söz alan Onursal 
Başkan Dr. Nüzhet Ziyal konuşmasını yapmak üzere 

kürsüye çıktı. Giriş konuşmasının ardından Enerji Tıbbı 
başlıklı sunumunda kuantum fiziği anlayışı ile fiziksel 
bedendeki fizik-elektrik ara yüzeyin anatomimizin bir 
kısmı olduğunu ve bunların birleşenlerinin akupunk-
tur meridyenleri olduğunu söyledi. Enerji merkezleri 
olan çakralardan söz etti. Akupunktur noktalarındaki 
elektriksel enerji farkının kimyasal olayların etkisi ile 
meydana geldiğini söyledi. Bir süredir Asya tıbbının 
Anadolu’daki izlerini süren ve bu konuda ilgi çeki-
ci bağlantılar yakalamış olan Doç. Dr. Volkan Acar, 
Orta Asya’dan Anadolu’ya Türklerde Akupunktur ve 
Moksa başlıklı sunumunda Anadolu’da akupunktur-
dan ziyade dağlama yönteminin kullanıldığını söy-
ledi. Günümüzden 550 yıl önce yazılmış,  Amasyalı 
Şerafettin Sabuncuoğlu’nun kitabında, dağlamalar, 
cerrahi tedaviler ve kırık-çıkıktan oluşan üç bölüm 
olduğundan bahsetti. Bu eserin hem Türk tıp tarihi, 
hem de İslami tıp açısından yazılmış ilk resimli tıp 
ders kitabı olarak önemini vurguladı. Dağlama nok-
talarının akupunktur noktaları ile uyumlu olduğunu 
örneklerle ortaya koydu. ABD’ den Doç. Dr. Rezan 
Topdağı Akpınar, Doğu Tıbbının Kansere yaklaşımı 
başlıklı sunumunda kısmen tartışma yaratan bilgiler 
verdi. TCM’e göre kanseri tanımladı. Qi’nin azalması 
sonucu Qi ve kan akımının yavaşladığını, bunun da 
kitle formasyonuna dönüştüğünü, böylece Qi’nin bu 

Ayfer KUZULUGİL
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kitleye aktığını söyledi. Kitleye operasyon veya kemo-
terapi yoluyla müdahalenin durumu daha da kötü-
leştireceğini, vücudun kitleyi bir şekilde bloke etmeye 
çalıştığını ifade etti. Kemoterapinin toksik sıcak, nem 
ve balgamı artırdığını belirtti. “Kan Qi’nin anasıdır, Qi 
kanın itici gücüdür, eğer Qi ve kan uyumunu kaybe-
derse yüzlerce hastalık ortaya çıkabilir” dedi. 

Öğleden sonra, ABD’den gelen ikinci konuk olan 
Yale Üniversitesi’nden Ather Ali, Koruyucu Tıp ile en-
tegratif tıbbın kesişimlerini sundu. Dr. Murat Topoğ-
lu, Laser Akupunktur başlıklı sunumunda, Laser’in 
akupunkturda kullanımının avantajlarından söz etti. 
Ağrısız olmasının tercih sebebi olduğunu söyledi. Mi-
tokondri üzerindeki etkilerini, ATP sentezini artırarak 
hücre yenilenmesini sağladığını anlattı. Akupunktur 
ve İnfertilite panelinin ilk konuşmacısı Dr. Aydın Ken-
dirci, son yirmi yıl içerisinde IVF hastalarına uygula-
nan akupunkturun etkinliğini sorgulayan 50 kadar 
literatür yayınının irdelenmesini ve sonuçlarını sundu. 
Akupunkturun IVF hastalarında gebelik sonuçlarına 
olumlu etkisi olan yayınlar olduğu gibi, olumsuz ya 
da anlamsız olduğuna dair yayınlar da olduğunu söy-
ledi. Wei Hong Liu ve arkadaşlarının negatif sonuç 
veren akupunktur çalışmalarını TCM perspektifi ile 
yeniden değerlendirdikleri bir makale yayınladıkla-
rından söz etti. Panelin ikinci konuşmacısı Prof. Dr. 
Banu Çaycı, fertilizasyonun Yin-Yang, Qi ve böbrek 
kanının dengede olması ile gerçekleştiğini söyledi. 
IVF tedavisiyle birlikte uygulanan akupunkturun over 
fonksiyonlarını düzenleyerek yumurta kalitesini artır-
dığını, hormon fonksiyonlarını düzenlediğini, uterus 
kan akımını ve duvar kalınlığını artırdığını, kasılma-
ları önlediğini ve hastayı gevşeterek düşük olasılığını 
azalttığını anlattı. Kadınlarda kullandığı akupunktur 
noktalarını verdi. Aurikülada Otonom Sinir Sistemi 
Projeksiyonu başlıklı sunumumda, TCM’deki Yin ve 
Yang ile uyumlu olduğunu düşündüğüm parasempa-
tik ve sempatik sistemlerin nöroanatomileri ve foksi-
yonları yanında kulak kepçesindeki projeksiyonlarını 
gösterdim. Otonom SS’nin üst kontrol merkezi olan 
hipotalamusun auriküloterapide çok büyük öneme 
haiz olduğunu vurgulayarak endikasyonlarını verdim. 
Doç. Dr. Tuğrul Cabıoğlu, Yara İyileşmesinde Aku-
puktur Uygulamasının Etkisi başlıklı sözlü bildirisinde, 
ratlar üzerinde yaptıkları akupunktur uygulamasının 
yara bölgesinde proinflamatuar cevabı, hücre proli-
ferasyonunu ve anjiogenezisi ve epidermal rejeneras-
yonu artırdığını gösterdikleri çalışmayı sundu. Prof. 

Dr. Ahmet Kavaklı, Fırat Üniversitesi Akupunktur Uy-
gulama Merkezinde 2007’den beri yaptıkları bilimsel 
çalışmalar ve yayın faaliyetlerinden bahsetti. Aku-
punkturla ilgili, ülkemizde multidisipliner ve çok mer-
kezli çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurguladı. Doç. Dr. 
Turan Gündüz, Akupunktur ile Obezitenin Tedavisi 
sunumunda 2013-2015 yılları arasında aldıkları 26 
vaka ile yaptıkları çalışmada akupunkturun obezite 
üzerinde etkili olduğunu gösterdiklerini söyledi. Yrd. 
Doç. Dr. Betül Battaloğlu, Akupunktur İçin Yeni Bir 
Perspektif başlıklı sunumunda, derinin endodermal 
ve mezodermal stimülasyonun aslında endoderm ve 
mezoderm kökenli olan organlarımızı etkileyebilece-
ğini söyledi. Dr. Nalan Erdem, 2113 olgu üzerinde 
yaptıkları, akupunktur ile obezite tedavisinde, aku-
punktur uygulamasının hastanın tedaviye uyumunu 
artırdığını, kilo tedavisinde düşük maliyetli ve etkili, 
yardımcı bir tedavi yöntemi olduğunun kabul edile-
bilir olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ahmet Kalaycıoğlu, 
Geleneksel Tıp-Modern Tıp Terminolojisi Üzerine Yo-
rumlar başlıklı sunumunda, Yin-Yang teorisinin Oto-
nom Sinir Sistemi ile,  Zang-Fu ikilisinin ağrı duyusu 
ve gerilme duyusu ile uyarılabilen organlar ile örtüş-
tüğünü ve akupunktur meridyenleri ile vücudun fas-
ya yapısının aynı seyri gösterdikleri görüşünü aktardı. 

İkinci günün akşam yemeği Muammer Usta’da yen-
di. Erzurum’a özgü cağ kebabı ve kadayıf dolması 
tadıldı. 



46

Ayfer KUZULUGİL

Kongrenin son günü ilk konuşmacı Ather Ali, Sağlık 
ve Hastalığa Bütünsel bir Yaklaşım başlıklı sunumun-
da ABD’ deki eğitimlerde zorunlu olan ancak bizim 
çok aşina olmadığımız bir konuya değindi. Entegratif 
tıp hekimlerinin, sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinme-
sinin ve bu bağlamda çeşitli egzersizleri bizzat kendi-
lerinin uygulamasının hastaları üzerindeki etkinlikle-
rini artırdığını söyledi. ABD’de akupunktur eğitiminin 
tartışıldığı ve bu konularda katılımcıların sorularını 
alan Rezan Topdağı Akpınar da aynı konuya değin-
mişti. Ağrı panelinin ilk konuşmacısı Doç. Dr. İlhan 
Öztekin, Ağrı Tedavisinde Biyomedikal Akupunktur 
başlıklı sunumunda, ağrı tedavisinde tamamlayıcı 
bir yöntem olarak kullandıkları modern biyomedikal 
kavramların, oryantal tıbbın kuramsal ve klinik uy-
gulama boyutuna yansıtılırken oryantal tıbbın temel 
kurallarının korunduğunu söyledi. Üç tip akunokta 
olduğunu, bunların Homeostatik, Semptomatik ve 
Paravertebral noktalar olduğunu belirtti. Prof. Dr. 
Baha Çelik, Romatizmal Hastalıklarda Akupunktur 
başlıklı sunumunda FTR ile akupunkturun yakın iliş-
kisine vurgu yaptı. Doç. Dr. Levent Tekin, Myofasiyal 
Ağrı Sendromu ve Fibromyalji Tedavisinde Akupunk-
tur, sunumunda kulak akupunkturu ile inflamasyo-
nu azaltarak Endorfin salgısını artırmak suretiyle FM 
ve MAS tedavisinde iyi sonuçlar aldığını söyledi. Dr. 
Demet Erdoğan, Gerilim Başağrılarının Tedavisin-

de Tetik Noktaların Önemi ve Tedavisi Başlıklı sunu-
munda GTBA sınıflaması, patofizyolojisi ve segment 
kavramından bahsetti. Tedavide akupunkturun yanı 
sıra nöral terapi ve manuel terapinin önemini vurgu-
ladı. Öğleden sonra, Doç. Dr. Rezan Topdağı Akpınar, 
Doğu Tıbbında Tanı Sistemleri başlıklı konferansında 
tanı yöntemleri olan dört kuraldan bahsetti. İnspeksi-
yon, dinleme ve koklama sorgulama ve palpasyonun 
bilgi toplamadaki önemine değindi.

Kongrenin son bölümünde, son yayınlanan GTTU 
yönetmeliği tartışıldı. Yıldırım Beyazıt Ün. Ankara 
Atatürk EAH Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nden Doç. Dr. Salih Mollahaliloğlu, Sağlık 
Bakanlığının çalışmalarını sundu. Geleneksel, tamam-
layıcı ve alternatif gibi adlarla tanımlanan termino-
lojide henüz bir netlik olmadığını belirtti. Ülkemizde 
ilk düzenlemenin 1991’de çıkartılan ‘Akupunktur 
Tedavi Yönetmeliği’ olduğunu, 2002’de yayınlanan 
yönetmelik ve 2014’de yayınlanan ‘Geleneksel ve 
Tamamlayıcı Tıp Yönetmeliği’ ile yeni düzenlemeler 
yapıldığını, akupunkturun yanı sıra Apiterapi, Fito-
terapi, Hipnoz, Sülük, Homeopati, Kayropraktik, 
Kupa uygulaması, Larva uygulaması, Mezoterapi, 
Proloterapi, Osteopati, Ozon uygulaması, Reflekso-
terapi ve Müzikoterapi’nin de GTTU’a dahil edildiği 
bilgisini verdi. Bu süreçte Türkiye Sağlık Enstitüleri 
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Başkanlığı’na bağlı ‘Türkiye Geleneksel ve Tamamla-
yıcı Tıp  Enstitüsü’ kurulmasına karar verildiğini be-
lirtti. Bu konuda üniversite ve özel sektör adına söz 
alan Prof. Dr. Ahmet Kalaycıoğlu, üniversitelerde 
GTTU alanında yüksek lisans ve doktora programla-
rı açılmasını önerdi. SGK’nın akupunktur tedavilerini 
ödeme içine almasını istedi. Devlet Hastaneleri adına 
konuşan Doç. Dr. Volkan Acar, 27 Ekim 2014 tarihin-
de yürürlüğe giren GTTU Yönetmeliği uyarınca Eğitim 
ve Araştırma Hastaneleri bünyesinde hem uygulama, 
hem de eğitim veren merkezlerin ve yalnızca uygu-
lama yapılabilecek ünitelerin kurulmasına ve Bilim 
Komisyonunda Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde 
uzmanlık eğitimi verme yetkisine sahip üç üyenin yer 
almasına karar verildiğini söyledi. Son üç sözlü bil-
diriden, Prof. Dr. Osman Özcan, Diyabetik Periferik 
Nöropati Tedavisinde Akupunktur başlıklı bir olgu 
sundu. Dr. Yılmaz Sezgin Beşinci Metatars Proksimal 
Uç Kırığına Akupunktur Tedavi Yaklaşımı olgusunu 
sundu ve Dr. Özlem Özer Akupunktur ile Servikal  
Diskopati Tedavisi uyguladığı bir olgu sundu. 

Kongrede 25 civarında poster sunumu mevcuttu. 

Kongre, Başkan Prof. Dr. Fatih Akçay’ın kapanış ko-

nuşması ile sona erdi.

Dernek başkanları ya da temsilcilerinin katıldığı top-

lantıda, gelecek kongrenin 19-22 Mayıs 2016 tarihle-

ri arasında İstanbul Akupunktur Derneği başkanlığın-

da Edirne’ de yapılmasına karar verildi. 

Son gün akşamı gala yemeği yapıldı. Yorgunluktan 

olsa gerek yemek oldukça sakin geçti. Ertesi gün 

sosyal program dahilinde Erzurum’un tarihi öneme 

sahip birkaç yeri gezildi. Saltuklu eserleri Üç küm-

betler, Taşhan, Nene Hatun’un anıt ve mezarının 

da bulunduğu Aziziye Tabyaları üniversitenin sanat 

tarihi bölümü öğretim üyelerinin rehberliğinde ziya-

ret edildi. Neşeli bir otobüs yolculuğu ile Erzurum’a  

120 km mesafedeki Tortum gölü ve şelalesine gidildi. 

Göl kıyısında alabalık yenildi. 

Dolu dolu dört günün ardından bir kongre daha sona 

erdi.
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TIP ÖĞRENCİLERİ BAKIŞIYLA 
8. AKUPUNKTUR KONGRESİ: 

ORGANİZASYON HEYETİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ

Abdullah Süha AKÇA, Zehra Begüm KOÇAK, Cansu TATAR, Merve KODAY, Numan BULUT, 
Okancan YILMAZ, Mustafa Gökhan İŞLER, Serdar KIZILTUNÇ, Serdar BAKIR

8. Ulusal Akupunktur Kongresi ve 2. Entegre Tıp Sempozyumu Organizasyon Kurulu Üyeleri,  
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Tıp 3. Sınıf Öğrencileri, ERZURUM

“Bizler tıp camiasına girmiş bulunmamıza rağmen, çoğunlukla entegre tıbbın magazinsel yüzüne şahit  
olmuştuk. Ancak kongre süresince entegre tıbbın görünenden daha fazlasına sahip olduğunu anladık.”

Ankara Akupunktur 2015; 3 (2): 48-49

Atatürk Ün. Tıp Fak. İngilizce Tıp 3. Sınıf Öğrencileri

Öncelikli olarak yazacaklarımıza başlamadan önce böy-
le bir dergide görüşlerimizi paylaşma fırsatı verdiğiniz 
için siz değerli hocalarımıza teşekkürü borç biliriz. Aku-
punktur farklı alandan birçok insanı bir araya getiren bir 
uygulamadır. Entegre bir tedavi yöntemi olarak kullanı-
lan akupunkturun hem uygulayan hem de uygulanan 
kişi tarafından benimsenmesinin, bu yöntemin etkili 
olacağına dair bir inancın oluşmasının tedavide başa-
rıyı yükselten bir faktör olması akupunkturu öznelleş-
tirmektedir. Bu sebeple akupunktur ve diğer alternatif 
yöntemlerin tedaviye entegre edilmesi, bunun hasta 
üzerindeki etkileri ve sonuçlarının detaylı bir şekilde 
değerlendirilebilmesi, kişilerin birbirleri ile gözlemlerini 
paylaşabilmeleri ve bu uygulamayı daha nesnel bir form 
haline getirebilmelerinde kongrelerin büyüklüğü yadsı-
namaz. 

Bizler Erzurum İngilizce Tıp Fakültesi’nde öğrenim gö-
ren dokuz kişilik bir ekip olarak bu düşünceyle yola 
çıktık. Bugüne kadar genelde daha küçük çaplı ve öğ-
renci bazında kongrelerle uğraşıyorduk. Bu küçük or-
ganizasyonlarda beraber çalıştığımız sayın hocalarımız 
vasıtasıyla akupunktur uygulayan hocalarımızla tanıştık 
ve sonunda akupunktur kongresinin organizasyonunda 
görev alma fırsatımız oldu. 

Kendilerini ahlaki ve bilimsel yönden kendimize örnek 
aldığımız Prof. Dr. Fatih AKÇAY ve Prof. Dr. Zekeriya 

AKTÜRK hocalarımızın Erzurum’da böyle bir kongre 
yapmayı üstlendiklerini öğrendiğimizde “bu işi kesin-
likle biz yapmalıyız” dedik ve bu talebimizi kendilerine 
ilettik. Galiba Sayın Fatih Hocam bizim bu talebimiz 
karşısında biraz çekimser kaldı. Aslında haklıydı da; bu 
konularda çok az tanıdığı tecrübesiz kişilere bu işi ema-
net edemezdi ama daha önce aynı projelerde beraber 
çalıştığımız Sayın Zekeriya Hocamız bu işte bize referans 
olunca Sayın Hocamız ikna oldu. 

Evet, 8. Ulusal Akupunktur Kongresi’ni organize ede-
cektik; çok mutluyduk ancak çekincelerimiz de vardı. 
Akupunktur camiasını tanımıyorduk ve bugüne kadar 
hiç bu kadar geniş katılımlı ve profesyonel kişiler için bir 
kongre düzenlememiştik. Burada da devreye üniversi-
temiz Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Tasarımı Bölümü 
Sayın Hocası Selim CİNİSLİ girdi ve bizlere üstün tecrübe 
ve güzel fikirleriyle yardımcı oldu. Sayın Selim Hocamız-
la beraber sahne tasarımı, misafirlerimizin karşılama ve 
konaklaması gibi işlerin planlanmasını yaptık ve bu işleri 
kademe kademe planladığımız gibi tamamlamaya ça-
lıştık. 

Elbette plan dışı durumlarla karşılaştık ve bunlar bizi 
gerçekten çok yordu ama bu durumlarda bizlerin hızlı 
karar alma ve zorla mücadele etme becerilerimize katkı 
sağladı. Hazırlıkları birkaç eksiğimiz olsa da tamamlamış 
ve büyük güne gelmiştik. Kongre sabahı bütün ekipte 

Kongre İzlenimi
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heyecan ve biraz da “acaba biz bu işin altından kalkabi-
lir miyiz?” korkusu vardı. 

Kongre başladığı andan itibaren kongre ekibi olarak işi-
mize odaklandık, adeta içimizi kaplayan korku ve heye-
candan eser kalmamıştı. Çünkü Akupunktur Kongresi 
katılımcıları olağanüstü anlayışlı ve alçakgönüllü idiler. 
Katılımcılar organizasyon heyetinin işlerini oldukça ko-
laylaştırdılar. Bizler için günler birbirini kovaladı ve bir de 
baktık kongrenin son gününe gelmişiz. 

Evet hepimizde hatalarımız, eksiklerimiz olsa da böyle 
bir kongreyi yapabildiğimiz için büyük bir gurur ve mut-
luluk vardı ancak değerli katılımcılardan ayrılacak olma-
mızın verdiği bir burukluk da oluşmuştu içimizde. 

Ekip olarak düşündük ve karar verdik: bu kongre bizler 
için bir son değil başlangıç olmalıydı. Kongre kapanışın-
da çoğu hocamızın bizlere sevgi dolu bakışları ve bizler 
için sarf ettikleri güzel sözler bizleri bu konuda daha da 
isteklendirdi. Kongre sonrası yaptığımız değerlendirme 
toplantısında hepimiz ortak bir sonuca vardık. Bizler tıp 
camiasına girmiş bulunmamıza rağmen, çoğunlukla en-
tegre tıbbın magazinsel yüzüne şahit olmuştuk. Ancak 
kongre süresince entegre tıbbın görünenden daha faz-

lasına sahip olduğunu anladık. Öyle ki, bilimsel tıptan 
daha eskiye dayanıyor ve öyle sanıyoruz ki, çok daha 
ileri zamana kadar da varlığını yükselerek sürdürecek. 

Kongrede sunumlar esnasında sayın hocalarımızın bah-
settikleri konular bizlerin derslerde gördüğü konulara 
göre çok daha etkileyici, şaşırtıcı ve merak uyandırıcıydı. 
Galiba bu kongre ekibimizin birçoğunun ileriye dönük 
hedeflerini belirlemede önemli rol oynayacak. Kong-
renin bizlere kazançları bilimsellikle sınırlı değildi; aynı 
zamanda kişisel yaşamımızda da büyük katkıları oldu. 
Kendileri bir kültür hazinesi olan Sayın Nüzhet ZİYAL 
hocamızdan, öğrenmenin yaşının olmadığını ve zarafe-
ti, yaşları kaç olursa olsun insanların aralarındaki sıcak 
diyaloğun ve samimiyetin ömür boyu devam edeceği-
ni, hangi makamda ya da konumda olursanız olun al-
çakgönüllülüğün esas olduğunu ve daha nice değerleri 
öğrendik. 8. Ulusal Akupunktur Kongresi biz organizas-
yon heyeti öğrencilerine gerek bilimsel, gerekse insani 
ve kültürel anlamda çok şey kazandırdı. Organizasyon 
heyetindeki öğrenciler olarak hepimizin ortak dileği, 
Akupunktur Kongresi katılımcılarıyla gelecekteki kong-
relerde yine bir arada bulunmak ve bir gün o kürsüde 
sunum yapan bilim insanlarından olmaktır. 
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İletişim Bilgileri: H. Volkan ACAR, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Kliniği, Altındağ-ANKARA  
 Tel: 0312-5953184         hvacar@yahoo.com

Tarih Köşesi

FİKRET KIZILOK, AKUPUNKTUR BİLİYOR MUYDU?

Doç. Dr. H. Volkan ACAR 
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, ANKARA

Ankara Akupunktur 2015; 3 (2): 50-53

Çeşitli hastalıkların tedavisi için vücudun belirli böl-
gelerine iğne saplanması, dağlama yapılması, irritan 
ya da yanıcı maddeler uygulanması, Anadolu Halk 
Hekimliğinde yüzyıllardır bilinip uygulanmaktadır. 
Ancak Türkiye’de bu yöntemin akupunktur adıyla bi-
linmesi ve yaygınlaşması, 20. yüzyılın ikinci yarısından 
sonra gerçekleşmiştir. 

Bu yazıda, arşivlerden çıkan ve Fikret Kızılok ile aku-
punkturu bir araya getiren 1977 tarihli bir gazete ha-
berinden söz edilecektir.

Volkan ACAR 
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FİKRET KIZILOK

Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden birisi olan 
Fikret Kızılok (1946-2001), Ankara doğumludur. Za-
man Zaman, Yeter ki, Gönül, Sevda Çiçeği, Bir Har-
manım Bu Akşam, Bu Kalp Seni Unutur mu?, Gece-
nin Tam Üçünde gibi eserleriyle tanınan sanatçı, çok 
yönlü bir kişiliğe sahiptir. Rock ile başladığı müzik ha-
yatında Anadolu Pop ve deneysel müzik alanındaki 
çalışmalara da imza atmıştır.

Okul hayatının ilk yıllarından itibaren müzikle ilgilen-
meye başlayan sanatçı, 18 yaşında profesyonel müzik 
hayatına başlamış ve çok sayıda bestenin ve albümün 
yaratıcısı olmuştur. Fikret Kızılok müziğin yanında 
öğrenimini de sürdürmüş ve diş hekimliği unvanını 
almıştır. Türkiye’de arabeskin hakim olmaya başladı-
ğı dönemde Kızılok, müzikten uzaklaşmayı seçmiştir. 
Müzik yazarı Naim Dilmener, bu dönemi şöyle anlat-
maktadır: 

Çok sert ve prensiplerinden bir milim olsun cay-
mayan bir insan olarak nam salmış olan Fikret 
Kızılok, Türk Popu’nun arabeskin kollarına atıl-
maya niyetlendiği günlerde, firmaların hiçbir 
önerisini kabul etmeyerek bile isteye geri çekil-
mişti. Diğer arkadaşlarının yaptığı gibi, arabesk 
olmasa bile, sağından solundan böyle tınılar 
sarkan şarkılara hiç bulaşmamış, kendini çocuk 
şarkılarına vurmamış, şarkılarını domates, biber 
ve patlıcanlı manav raflarına çevirmemişti. Şöh-
retini, parayı, ışıltılı bir dünyayı umursamadan 
geri çekildi Fikret Kızılok. O güne kadar yaptık-
larının önemini bilerek, geri kalan yaşamında 
da onu ayakta tutabilecek yeterli bir güce sahip 
olarak uzaklaştı müzik piyasasından. 80’lerin 
başında döndüğünde kaldığı yerden devam et-
meyi aklından dahi geçirmedi.

Kızılok, 1980 sonrasında Bülent Ortaçgil ile birlikte 
Çekirdek Sanatevi çalışmalarını başlatmış ve bura-
nın kapılarını, popüler müziğin dışında kalıp nitelikli 
müzik kaygısı taşıyanlara açmıştır. Yeni Türkü, Erkan 
Oğur ve Ezginin Günlüğü gibi isim ve gruplar ilk sah-
ne ve kayıt deneyimlerini burada yaşamışlardır. 

Kızılok, 22 Eylül 2001’de İstanbul’da hayata gözlerini 
yummuştur. 

“TAKMA DİŞ YAPIMINDA METAL VİDA YERİ-
NE TIRNAK KULLANILIYOR”

Diş hekimliği eğitimi almış olan Fikret Kızılok’un, bir 
dönem müziği bırakıp muayenehane hekimliği de 
yaptığı bilinmektedir. Elimizde bulunan, 8.5.1977 
tarihli Milliyet Gazetesi’ndeki bu haber, sanatçının 
diş hekimliği yaptığı bu döneme aittir. Haberin baş-
lığı TAKMA DİŞ YAPIMINDA METAL VİDA YERİNE 
TIRNAK KULLANILIYOR şeklindedir. Üst başlıkta ise 
şu ibare vardır: FİKRET KIZILOK BULUŞUNU DÜNYA 
SAĞLIK ÖRGÜTÜNE SUNACAK. 

Habere göre Kızılok “mesleği ile ilgili ilginç araş-
tırmalar” içindedir ve “insanın kendi tırnağından 
suni bir kök yaparak diş ilave etmeyi” amaçla-
maktadır. Tedavide uygulanan teknik, sanatçının ken-
di ağzından haberde şöyle aktarılmaktadır:

Dişsiz bölgelere diş eklemek için bugüne kadar 
çeşitli metal alaşımlardan yapılmış suni kökler 
kullanılıyordu. Bu yöntemde diş kemiğine vi-
dalanan metal kökler vücudun az reddettiği 
metallerden seçilirdi. Buna rağmen bu metaller 
vücut tarafından atılırdı. Çene kemiği metali ka-
bul etmediği için bu yöntemle yapılmış bir dişin 
azami süresi 3-4 yıl idi...

Çalışmalarımıza bu noktadan hareket ederek 
başladık. Amacımız vücudun kabul edebileceği 
bir yöntem bulmaktı. Teknik yönden gayet ba-
sit, uygulaması son derece kolay bir metod ba-
şarılı sonuçlar verdi...

Önce suni kök yapılacak hastaya, bir ay süreyle 
el tırnaklarını kesmemesi tembihlenir. Bu müd-
det sonunda uzayan tırnaklar genişçe kesilerek 
hassas bir şekilde sterilize edilir. Ebadı 2 mm. X 
2 mm. olacak şekilde küçük kareler kesilir. 4 tır-
naktan bir diş kökü için yeterli doku elde edile-
bilir. Sterilize edilmiş kare şeklindeki bu tırnak 
parçaları, “8” rakamı şeklindeki krom-kobalt-
molibten karşımı bir tele sıra ile geçirilir. Böy-
lece metal tel, tırnakların içinde kalır ve çene 
kemik dokusuna sadece tırnak temas edecek bir 
hal alır.
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TEDAVİDE AKUPUNKTURUN YERİ

Haberin devamında işlem sırasında hastanın ağrı 
duymaması için kullanılabilecek yöntemler de sayıl-
maktadır:

Diş kökünün takılacağı bölge ilaçsız bir şekilde 
uyuşturulur. Bu, ya akupunktur yöntemi uyuş-
turma, ya da genel anestezi şeklinde olabilir.

Yani burada, Fikret Kızılok’un hastalarında analje-
zi amacıyla akupunktur uygulandığını öğreniyoruz. 
Akupunktur uygulaması, Fikret Kızılok’un ağzından 
şöyle anlatılmaktadır:

Bu deneyler sırasında uyuşturma metodu ola-
rak Prof. Dr. Ercüment Konukman’ın ülkemizde 
yerleştirmek istediği “Akupunktur ile uyuştur-
ma” yöntemini kullandık. Halen ülkemizde yeni 
gelişip tanınan bu metodda, hiç bir uyuşturucu 
iğne ve ilaç yapmaksızın ellere batırılan kılcal 
iğneciklerle ağız içi anestezisi yapılabilmektedir.

Bu yöntemin hiç bir yan tesiri yoktur. Yaptığımız 
tüm deneylerde kullandığımız bu uyuşturma 
yönteminin, başarımızda yarı yarıya payı vardır. 
Bu deneylerimizi daha da geliştirerek bilimsel 
bir rapor halinde Dünya Sağlık Örgütüne suna-
cağız.

Görüldüğü gibi haberde, akupunktur açısından ay-
rıntı bir bilgi yoktur. Hastalara kaç seans, hangi nokta 
ya da noktalara, ne kadar süre ve hangi yöntemle 
akupunktur uygulandığı bildirilmemektedir. 

Haberden Fikret Kızılok’un hangi noktaları kullandığı-
nı öğrenemesek de, kendi ağzından aktarılan “ellere 
batırılan” ifadesinden LI 4 noktasının kullanılmış ol-
duğunu tahmin edebilmekteyiz. Habere göre Kızılok, 
işlem için lokal anestezik kullanmamış, sadece aku-
punktur analjezisi ile tedaviyi tamamlamıştır. Ancak, 
Fikret Kızılok’un 27 hastada uyguladığını belirttiği 
akupunktur analjezisinden çok memnun kaldığı ko-
layca anlaşılmaktadır. Kızılok akupunkturun sağladığı 
etkiden o kadar memnundur ki, bu yeni tedavi yön-
teminin başarısında akupunkturun önemli bir etken 
olduğunu ifade etmektedir. 

Haberde adı geçen Prof. Dr. Ercüment Konukman 
(1933-2014) ise diş hekimidir ve uzun yıllar İstan-
bul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üye-
si olarak çalışmıştır. Siyasetle de yakından ilgilenen 
Konukman, çeşitli partilerde siyaset yapmış, millet-
vekilliği ve bakanlık görevlerinde bulunmuştur. Prof. 
Dr. Ercüment Konukman’ın İstanbul Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi Dergisi’nde 1974’de yayınladığı 
“Diş Hekimliğinde Akupünktür” başlıklı bir makalesi 
de bulunmaktadır: Konukman E, Erdoğan O. Diş He-
kimliğinde Akupünktür. İstanbul Üniv Diş Hekim Fak 
Derg 1974; 8(2): 142-147.

Görüldüğü gibi, ülkemiz müziğinde derin izler bırak-
mış olan ve unutulmaz bir yeri olan Fikret Kızılok’un 
yolu bir dönem akupunkturla da kesişmiştir. 

Türk müzik tarihindeki önemli yeri yadsınamaz olan 
Fikret Kızılok’un, Türk akupunktur tarihinde de bir izi-
nin bulunması, akupunktur camiası açısından gurur 
vericidir.  

Volkan ACAR 
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9. Uluslararası Katılımlı
Ulusal Akupunktur Kongresi ve 
Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu 
Edirne’de düzenlenecektir

19-22
Mayıs’16

Tarih : 19-22 Mayıs 2016
Yer : Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi
  Edirne

İrtibat : Prof. Dr. İlhan Öztekin
  9. Uluslararası Katılımlı
  Ulusal Akupunktur Kongresi ve 
  Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu Başkanı 
  Tel: 0532 6835539

Not : Kongre ile ilgili web sayfası,
  www.trakya.edu.tr üzerindeki
  Duyurular sayfasında yakında
  hizmete açılacaktır

Trakya
Üniversitesi

Balkan Kongre Merkezi

Edirne



*Dermoroller 
 
*Kanul Çeşitleri 
 
*İğne Çeşitleri 

Mezoterapi Ürünleri 
 
*Saç Tedavileri 
 
*Antiaging  
 
*Bölgesel İncelme 
 
*Selülit Tedavileri 

 
‘’2-4 Seansta  

Etkin 
Sonuçlar’’ 

 

PRP Ürünleri 
 
 
*Saç PRP 
 
*Estetik PRP 
 
*Ortopedi PRP 
 
*Dental PRP 

Tel :   0212  547  56  10 
www.bendismedikal.com 
info@bendismedikal.com 

                               

Maltepe Mah. TİM-2 İş Merk. 
Davutpaşa Cad .No:8/354 

Topkapı / İSTANBUL 

PRP 
 
Uygulamalarında 
 
Kullanacağınız 
 
Medikal 
 
Santrifüj 
 
Cihazları 
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Twitter: web adresi : www.ankaraakupunkturdernegi.org
e-posta : info@ankaraakupunkturdernegi.org
twitter : @AkupAnkara
Telefon/ Faks: 0312-213 99 00 
GSM: 0541-731 57 52



Patalya 
Thermal 

Resort Hotel
Kızılcahamam

ANKARA

9-11 
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4. AKUPUNKTUR VE 
TAMAMLAYICI TIP 
SEMPOZYUMU

Sempozyum Başkanı
Cemal ÇEVİK

 
Sempozyum 

Düzenleme Kurulu
Ayfer KUZULUGİL

M. Tuğrul CABIOĞLU
Bülent ÇİVİTÇİ
Osman ÖZCAN

Ersel GEÇİOĞLU
Ahmet DÖKER

H. Volkan ACAR

Düzenleyen
ANKARA AKUPUNKTUR VE 

TAMAMLAYICI TIP DERNEĞİ

Konu Başlıkları
Taiyin Sistemi ile Tedavi

Diş Hekimliğinde Akupunktur

Çocuk Hastalıklarında Akupunktur

Fibromyalji ve Akupunktur

Tamamlayıcı Tıpta Etik ve Yasal Konular

T. 312-2139900 - 541-7315752
info@ankaraakupunkturdernegi.org
www.ankaraakupunkturdernegi.org
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