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      EDİTÖRDEN

İyi günler,

2020 yılının 2. sayısında sizlerle beraberiz. Dergimizin bu sayısı online olarak yayınlanacak. Bu sayı bizim 

için bir dönüm noktası oluyor. Basılı, elle tutulabilen dergiden elle tutulamayan sanal bir dergiye geçiş 

yapıyoruz. Hepimize hayırlı olsun. Dergimizin bu sayısında Covid-19 ağırlıklı yayınlar yer alıyor.  Maalesef 

tedavide yer alamadığımız için bu alanda tecrübelerimizi paylaşacak durumda değiliz. Ancak vakalarla 

karşılaşmıyor da değiliz. Özel muayenehane ortamında Covid-19 dışı şikayetler için gelen hastaların 

içersinde ve yakınlarında Covid-19 müsbet kişiler var. Çoğumuzun gözlemi bize Covid’siz gelen hastalar 

covid’siz gidiyorlar, neredeyse bir sene boyunca takip ettiklerimizde Covid-19 pozitif hastalarımız yok. 

Tabii ki bu olmayacak anlamına gelmiyor .

Bu aralarda 15 günlük seminer programlarımızı online olarak yapamaya başladık.  Oldukça yoğun bir 

katılımla birkaç kez tekrarlayarak seminerlerimize devam edeceğiz. Uzaktan eğitim vermek isteyen 

hocalarımıza yardımlarımız devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışından katılımcı hocalarımızla programlarımızı 

zenginleştirmeye çalışıyoruz. Bu devrede oldukça çok katılımlı bir online kongre yaptık. Kongreye 

altı ülkeden 10 konuşmacı olmak üzere 118 konuşmacı dahil oldu. Bu kongre bütün Geleneksel ve  

Tamamlayıcı  Tıp derneklerinin katıldığı Uluslararası katılımlı  Ulusal kongre idi.Yaklaşık 14 alandan 

konuşmacılar kongreye katıldılar. Kongre sunumları halen izlenebilmektedir. Gelecekle ilgili bazı 

planlarımız var. Artık bir GETAT akademisinin kurulma zamanı geldi gibi geliyor bizlere. Üniversitelerde 

GETAT  Anabilim dallarının açılması konunun artık   resmi kuruluşlarda da karşılığı var diyoruz.  İnşallah 

2021 yılı Covid-19 pandemisinin bittiği, başka pandemilerin ortaya çıkmadığı,  yağmurlu, kar yağışlı hava 

şartlarıyla  bizleri kuşatır,güzel günlerde beraber oluruz. Covid-19 ‘la verdikleri mücadelede şehit olan 

meslektaşlarımızı şükran minnetle anıyor baş sağlığı ve rahmet diliyoruz. Yakınlarına ve vatandaşlarımıza 

da baş sağlığı ve rahmet diliyoruz.

Online sayımız hayırlı uğurlu olsun, mutlu yıllar.

                                                                                              Sevgi ve saygılarımla

                                                                                                 Prof. Dr. Cemal Çevik                                                 
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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 kaynak-
lar da, parantez içinde Arabik rakamlarla 
numaralandırılır. Kaynakların doğruluğu yazarların 

sorumluluğundadır. Dergi adları Index Medicus 

dizinindeki tarza uygun olarak kısaltılmış olmalı 

ve eğer verilen kaynak Index Medicus’da yoksa 

tam adı ile belirtilmelidir. Yazar sayısı, altı ve daha 

az olan makalelerde tüm yazarların adı yazılır; 

yazar sayısı yedi ve daha fazla ise, ilk altı yazarın 

adından sonra “et al.” ilave edilir. Kaynak sayısı, 

derlemelerde 80’i, klinik ve deneysel araştırmalarda 

40’ı, olgu sunumu/olgu serisinde 15’i, diğer tür 

yayınlarda 10’u aşmamalıdır.

 Kaynak yazım örnekleri:

 Dergi makalesi

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

neuropathic pain due to bortezomib in a patient 

with multiple myeloma. Acupunct Med 2014, 

32(2), 194-196.

 Kitap

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

acupuncture. JCM Publications, 1998.

 Kitap bölümü 

•	 Jane	 JA,	 Persing	 JA.	 Neurosurgical	 treatment	 of	

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

Craniosynostosis: Diagnosis and management. 2 

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

Elektronik Ortam Kaynağı

•	 World	 Health	 Organization.	 A Proposed 

Standard International Acupuncture 

Nomenclature: Report of a WHO Scientific Group.  

http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jh2947e/ 

(erişim tarihi 25.04.2014)

12- Dergide yayımlanması istenilen tüm yazıların, 

e-posta yoluyla tugcab@gmail.com 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.
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YAYIN HAKLARI DEVİR FORMU

Sayın Editör,

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

takdirde her tür yayın haklarını ANKARA AKUPUNKTUR VE TAMAMLAYICI TIP DERGİSİ’ne devrettiğim(iz)i 

beyan ederiz. Yayın hakları kapsamında, yazının her türlü formunun basımı, çoğaltılması, dağıtılması ile mik-

rofilm 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 yayınlanmamıştır 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 bilgilerin 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 TEŞHİS VE TEDAVİDE YENİ YAKLAŞIMLAR 

     NEW APPROACHES IN ACUPUNCTURE DIAGNOSIS AND TREATMENT

Prof. Dr. Cemal Çevik 

Prof. Dr. Cemal Çevik

Özet

Akupunktur tedavisinde teşhis Batı tıbbında olduğu gibi oldukça önemlidir. Akupunkturda hastalıklardan 
ziyade sendromlar üzerinde durulur. Hastalıklarda hastalık oluşturan etken kesin bellidir. Sendromlarda 
ise birden çok sebep birden fazla mekanizma ile ortaya çıkar.  Sendromlar belirlendikten sonra tedaviye 
geçilir. Sendromların teşhisi için belirtiler(semptomlar) ve bulgulardan harekete geçilir. Günümüz 
tıbbında bulgular elde etmek için çok gelişmiş cihazlar kullanılmaktadır. Akupunkturla sendromların 
belirlenmesinde bu bulgulardan yararlanılmaktadır.  Bu bulguların akupunkturda kullanılırken bir metot 
üzerinde uygulamaları gerekir. Böylece teşhisler daha doğru, daha tekrarlanabilir olurlar. Makalede 
bulguların kullanılmasıyla ilgili bazı düşüncelere verilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Akupunktur, Sendrom, Semptomlar, Bulgular

Summary 

Diagnosis is very important in acupuncture treatment, as in Western medicine. In acupuncture, the 
focus is on syndromes rather than diseases. In diseases, the factor that causes the disease is definite. In 
syndromes, multiple reasons occur with more than one mechanism. After the syndromes are determined, 
treatment is started. Signs (symptoms) and findings are used to diagnose syndromes. In today's medicine, 
very advanced devices are used to obtain findings. These findings are used to determine syndromes with 
acupuncture.  

These findings should be applied on a method while using acupuncture. Thus, diagnoses become more 
accurate and reproducible. Some thoughts on the use of the findings are given in the article.

 Key words: Acupuncture, Syndrom, Symptoms, Findings

Giriş 

Modern Batı Tıbbında olduğu gibi akupunktur tedavisinde de teşhiste belirtiler(semptomlar) ve 

bulgulardan harekete geçilir. Belirtiler rahatsızlıklar dolaysıyla ortaya çıkıp hastanın şikâyetlerine sebep 

olanlardır. Ateş yüksekliği, öksürük, nefes darlığı, karın ağrısı vs gibi belirtileri hastanın kendisi size 

söyleyebilir. Bulgularda ise hekim işin içersine girer. Kan tetkikleri, radyolojik incelemeler, EKG, EEG,  

tansiyon ölçülmesi v.s gibi teşhis metotları ile bulgular elde edilir. Belirtilerle beraber bulgular bir öbek 
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oluşturuyorlarsa sendromlar ortaya çıkarlar.  Sendromları belirleyen semptomları şöyle sırlayabiliriz: 

1-Fizyolojik değişiklikler (idrar yapma, gaita çıkarma, terleme, susama, uyuma ), 

2- Patolojik değişiklikler (öksürme, göğüste sıkışma, baş ağrısı, nefes alamama, palpitasyon), burun 

tıkanması, akıntılar, kaşınma vs, 

3-Emosyonel değişiklikler ( üzülme, sevinme, ağlama), 

4-Algılama değişiklikleri, unutma, öğrenme zorluğu, hafıza zayıflaması.

Klasik Akupunktur uygulanmasında  bu dört alandaki değişikliklere bakarak sendromlar  belirlenir.  

Bulgular, inspeksiyon, palpasyon, nabız, dil muayeneleri gibi hekim tarafından yapılan muayene usulleri 

ile elde edilir. Ülkemiz gibi sadece tıp doktorlarının akupunktur tedavisi yapabildikleri ülkelerde Batı tıbbı 

disipliniyle yetişmiş, eğitim görmüş hekimlerin aldıkları eğitimlerin doğrultusunda hastaya yaklaşımlarını 

göz ardı edemeyiz. Nitekim obesite ile ilgili tedavi uygulayan akupunkturistlerin  hastalarının kas, yağ 

ve su oranlarını ölçen teraziler kullanmaları, kan insülin ve glikoz düzeylerini ölçmeleri, insülin direncini 

belirleyip direnci besinlerle ve akupunktur tedavisi ile gidermeye çalışmaları, kan lipit değerlerini ölçtürerek 

onları Batı tıbbı’na göre belirlenmiş normal aralığa getirmek için akupunktur tedavisi uygulamaları   bu 

yaklaşımların örnekleridir. Yani akupunktur tedavisi için bulgu elde etmek amacı ile modern tıbbın bütün 

verilerinden istifade edilmektedir. Son zamanlarda ülkemizde Batı Tıbbı ve Akupunktur uygulamalarının 

iç içe girdiğini görmekteyiz. Şimdi bu noktada Batı tıbbı aracılığıyla elde edilen bulguları, semptomları da 

göz önüne alarak sendrom belirleme de nasıl kullanacağız? Bu soru henüz bu kadar açıklıkla sorulmadı 

ve cevabı da belirli değil. Bu belirsizlik görünmezlik şeklinde yani aslında cevap var fakat görünür 

değil. Cevabın oluşturulması yaptıklarımızın gözden geçirilmesiyle görünür hale gelecek. Biz daha 

önce verdiğimiz örneklerle de anlattığımız gibi Batı tıbbı bulgularını alıyoruz, onları bir gerçeklik olarak 

kabul edip akupunktura göre bir tedavi uyguluyoruz. Ancak bu uygulamada kullandığımız sistematiği 

açıklamıyoruz. Günümüzde uygulanan  “Kanıta Dayalı  Tıp” anlayışı bu sistematiğin açıklanmasını 

gerektiriyor. Bu açıklamayı nasıl yapacağız, elimizde bir model yok. Ancak olması da gerekiyor. Model 

tartışması başlatılmalı. Biz model oluşturma çabamızı bu makalede bir metot haline getirmeye çalışacağız. 

Metot belirleme de Covid-19 pandemisi daha hızlı hareket  etmemizi sağlayacak bir model olabilir.  

 Aralık   2019’da Çin’in  Wuhan kentinde oldukça bulaşıcı, sebebi bilinmeyen bir pnömöni salgını görüldü. 

Sonraları bu yeni  coronavirus’a SARS-CoV-2 adı verildi [1]. Taxonomik olarak SARS-related coronavirus 

türünün  Betacoronavirus genusunun bir parçası olan subgenus Sarbecovirus ‘a dahil olduğu belirlendi. 

SARS-CoV-2 solunum enfeksiyonlarına (COVID-19 hastalığın ismi)) sebep olduğu ve bazı hastalarda 

akut solunum stres sendromuna sebep olduğu bildirildi [2], Bu sendrom tedavide mekanik ventilasyonlu 

yoğun bakıma ihtiyaç duyulan bir sendromdur. Kritik hastaları kurtarmak için Extracorporeal membran 

oksijenasyonu (ECMO) kullanılmaktadır. 

Akupunkturistler de Covid-19 hastalığının bir virus tarafından oluşturulan bir hastalık olduğunu kabul 

etmektedirler. Ancak akupunkturda virus kavramı yoktur. Hastalık oluşturan patojenik faktörler vardır. Bu 
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faktörler, soğuk, sıcak, nem, rüzgâr, kuruluk gibi faktörlerdir. Bu faktörler dışarıdan alındığı gibi vücutta 

da oluşabilir veya daha önce alınmış dış faktörlerin depolanmasıyla iç faktör şeklinde de görülebilirler. Bu 

faktörlerin bir veya bir kaçının aşırılığı hastalık oluşturabilir. Kışın hava soğuk olur. Nem miktarı da yüksek 

ise soğuk ve nem beraberce kişiyi hastalandırabilirler. Bu durumda hastalık oluşturabilecek iklim faktörleri 

iki faktörün birleşmesiyle orta çıkan soğuk- nem’dir. Kişi bu iki iklim faktörüne karşı giyinerek, fazla 

dışarıda kalmayarak tedbir alıp korunarak onların patojenik faktörlere dönüşmesini engelleyebilir. . Ama 

uzun süre dışarıda kalmak veya dışarıda yeteri kadar korunmadan çalışmak zorunda kalmak, bir şekilde 

aşırı kar ve soğukta kalıp donma tehlikesi geçirmek soğuğu veya soğukla beraber nemi alarak onları 

patojen etken olarak algılamak söz konusu olabilir. Kişinin iklim faktörlerini patojen olarak algılaması 

Zang-fu organların birinin veya bir kaçının bu faktörle çalışmasının bozulması ve o organlarla ilgili olarak 

belirtileringözükmesi şeklinde ortaya çıkar. Bir organın çalışmasının bozulması organlar arasındaki dengeyi 

bozarak hastalıklara sebep olur.  

Bu patojenik faktörler büyük grupların adlarıdırlar. Bakteriler, mantarlar, viruslar ve toksinlerin her birisi 

bir patojenik faktör grubunun içerisindedir.   Hastalıklar bu patojenik hale gelen faktörlerle oluşur.  Covid 

SARS-CoV-2 virusu bir soğuk patojenidir ve vücut içine girişi rüzgar aracılığıyla olduğundan “Soğuk 

Rüzgar Sendromu”nu oluşturmuştur. 

COVİD-19 pandemisinin başlamasında üç ay sonra bir çok akademik merkezde kliniğe dayanan gözlemler, 

bulgular ve laboratuvar sonuçları değerlendirilmeye başlamıştır(3,4). Atieh Pourbogheri ve arkadaşları 

Covid-19’da ki anormal laboratuar bulgularını teşhis ve tedavideki yerlerini belirlemek için,  Scopus, 

Pubmed,  Web of Science  medical  databases ve 19 seçilmiş makaleden (toplam olarak 2988 hasta)

hastaların değerlerini, bulgularını  biraraya getirerek paneller oluşturdular(3). Bu bulguları yerli yerince 

kullanmak için başka çalışmaları da göz önüne alarak inclediğimizde laboratuar tetkikleri açısından bir 

beraberlik oluştuğunu izledik. Şöyleki,  Covid-19 hastalarına çeşitli merkezlerde tedaviye başlarken, tedavi 

süresince ve tedavi sonlarında tetkikler istenmektedir.  Ana rutin testler olarak, tam kan sayımı(CBC), 

Koagülasyon ve fibrinolizisi araştırımak amacıyla (PT, aPTT ve Dimer’ler) , inflamasyon parametreleri olarak   

(ESR,CRP,ferritin, procalcitonin) istenmektedir. Bu temel testlerden sonra virusun organlar üzerine tahrip 

edici etkileri dolaysıyla, olumsuz  etkilerini ve   şiddetlerini belirlemek ve fonksiyonlarındaki kayıpları 

belirlemek  üzere kalp, karaciğer,ve böbreklere ait fonksiyon tetkikleri istenmektedir(5). Bu tetkiklerin 

inclenmesinde Covid-19 hastalarının protrombin (PT)  ve aktive edilmiş parsiyel protromin (aPTT)süreleri 

uzadığı  gözükmektedir. Bu uzayışlara yükselmiş D-dimer’lerin iştirak etmesi koagülopati oluşumunu 

desteklemektedir. Bu bulgular hastalığın ilerlediğini gösterirler.   İnflamasyon parametrelerinden olan 

CRP’nin aşırı yükselmesi diğer hastalıklarda da olduğu gibi hastalığın akut fazında görülmektedir. 

(5). C-reaktif protein yüksekliği procalsitonin yüksekliğinden daha değerlidir. Li ve arkadaşları ferritin 

düzeylerinin yükseldiğini bildirmşlerdir. Ferritin,CRP ile beraber düşüşe geçer ancak C-RP normale 

döndükten bir müddet sonra ferritin yüksekliği devam etmektedir. (4,6).  Makrofaj aktivitesinin , akut 

inflamasyon devresinde ferritin yükselmesine paralel artış gösterdiği şeklinde yorum yapılmıştır. . Ferritin 

ölçülmesi akut inflamasyonla beraber gittiğinden n Covid-19 teşhisinde önemlidir [7].

Çoklu organ tahribatlarını incelemek üzere istenen Laktat dehidrojenz(LDH), alanin aminotransferaz(ALT), 
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aspartat amino transferaz(AST),total bilüribin yükselmesi ve albümin düşüklüğü COVİD-19’da görülen 

en önemli anormalliklerdendirler. Kreatin kinaz aktivitesinin ve kreatinin seviyesinin artması da bu 

anormalliklerdendir. SARS CoV-2 virusu alt solunum yollarına atak yaptığında LDH akciğer tahribatını 

gösteren önemli bir parametredir(8,9,10). Tam kan sayımı ,pıhtılaşma testleri, inflamasyonla ilgili 

testler,lenfosit sayısı ve yüzdesi şiddetli    COVID-19 hastalarını doğrudan ayırt etmek için önemli bir 

parametrelerdir [8], [9]. COVID-19 ölümlerinin çoğunun daha fazla lenfopeni yaşadığı göz önüne 

alındığında, lenfosit sayısının COVID -19'da hastalık şiddetini tahmin edebilen hızlı ve yaygın olarak 

bulunan bir laboratuvar parametresi olduğunu varsaymak mantıklıdır [9], [10]. Shenzhen Üçüncü 

Halk Hastanesinde 94 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada lökositler ve nötrofiller de ciddi bir grupta 

anlamlı olarak daha yüksek olduğu bulunmuştur.  [11). Bu çalışmalarla uyumlu olarak Wang ve ark. YBÜ 

hastalarında YBÜ olmayan hastalara göre daha az lenfosit ve daha fazla lökosit ve nötrofil olduğunu 

bildirmişlerdir [12]. Huang vd. YBÜ hastalarının YBÜ olmayan hastalara göre daha yüksek sıklıkta 

lökositoz, nötrofili ve lenfopeni yaşadıklarını belirterek benzer bulgular bildirmişlerdir [14),  0.8 x 109 

/ L'den düşük lenfosit sayıları COVID-19 şiddeti ile ilişkili olabilirken, 3.5 x 109 / L'den yüksek nötrofil 

sayısı kötü bir klinik sonucu yansıtabilir. Yang ve arkadaşları,  yüksek nötrofil-lenfosit oranının (NLR) 

COVID-19 prognozunu öngörebileceğini bildirmişlerdir [13]. Altı çalışmanın meta-analizinin sonuçları, 

artan NLR düzeyinin SARS-CoV-2 enfeksiyonu olan hastalarda kötü prognozu düşündürdüğünü 

göstermiştir . Lenfosit sayısı, şiddetli hastalığı olan ve olmayan COVID-19 hastalarını doğrudan ayırt 

etmek için önemli bir parametredir [8], [9]. COVID-19 ölümlerinin çoğunun daha fazla lenfopeni yaşadığı 

göz önüne alındığında, lenfosit sayısının COVID -19'da hastalık şiddetini tahmin edebilen hızlı ve yaygın 

olarak bulunan bir laboratuvar parametresi olduğunu varsaymak mantıklıdır . Shenzhen Üçüncü Halk 

Hastanesinde 94 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada lökositler ve nötrofiller de ciddi bir grupta anlamlı 

olarak daha yüksekmiş [11]. Bu çalışmalarla uyumlu olarak Wang ve ark. Yoğun bakm ünitesindeki( YBÜ) 

hastalarında YBÜ olmayan hastalara göre daha az lenfosit ve daha fazla lökosit ve nötrofil olduğunu 

bildirmişlerdir [12). Huang vd. YBÜ hastalarının YBÜ olmayan hastalara göre daha yüksek sıklıkta lökositoz, 

nötrofili ve lenfopeni yaşadıklarını belirterek benzer bulgular bildirmişlerdir [14].  0.8 x 109 / L'den düşük 

lenfosit sayıları COVID-19 şiddeti ile ilişkili olabilirken, 3.5 x 109 / L'den yüksek nötrofil sayısıda kötü 

bir klinik sonucu yansıtabilir. Yang vd. yüksek nötrofil-lenfosit oranının (NLR) COVID-19 prognozunu 

öngörebileceğini bildirmişlerdir [14,15]. Altı çalışmanın meta-analizinin sonuçları, artan NLR düzeyinin 

SARS-CoV-2 enfeksiyonu olan hastalarda kötü prognozu düşündürdüğünü göstermiştir [15]. Ayrıca, 

yakın tarihli bir çalışmanın sonuçları, 50 yaşın üzerindeki COVID-19 hastalarında kritik hastalık insidansının 

NLR <3.13 olan hastalarda% 9.1 (1/11) olduğunu ve bu oran% 50 (7/14) olduğunu ortaya koymuştur. 

NLR'si olanlar ≥ 3.13 . 399 (% 22,4) ağır vakalı 1779 COVID-19 hastasını kapsayan 9 çalışmanın meta-

analizinde, düşük trombosit sayısının artmış ciddi hastalık ve ölüm riski ile ilişkili olduğunu bildirmişlerdir. 

Yazarlar, trombositopenik COVID-19 hastalarının hastanede yatış sırasında daha yüksek olumsuz sonuç 

riski taşıyan hastalık yaşayacağını öne sürmüşlerdir [16].Kötü prognozu öngörmek için trombosit sayımı 

için bir ayırım seviyesi olarak 150 x 109 / L öneriliyor. 

Laboratuvar testlerinin prognostik önemi, basit CBC incelemeleri ile temsil edilen değerli verilerle 

sınırlı değildir, çünkü artmış PT ve D-dimer değerleri daha kötü prognozun göstergesi olabilir [14], 
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[17]. Tang vd. hastalıktan ölen COVID-19 hastaları arasında yaygın intravasküler koagülasyon (DIC) 

açısından koagülopatinin görülme oranında hayatta kalanlara kıyasla anlamlı bir fark bildirmişlerdir (% 

71.4'e karşı% 0.6) [8]. Son meta-analiz sonuçları, ağır vakalarda PT ve aPTT'nin tahmini havuzlanmış 

ortalamalarının daha yüksek olduğunu ortaya koysa da, ortalama değerleri şiddetli olmayan hastalara 

kıyasla anlamlı derecede yüksek değilmiş.. Öte yandan, şiddetli hastalarda D-dimerlerin ortalama 

değeri, şiddetli olmayan vakalardan önemli ölçüde daha yüksekti (P = 0.01), bu da D-dimerlerin 

yükselmesinin, hastalığın olumsuz bir klinik tabloya doğru ilerlemesini yansıtmaya etkili bir şekilde 

katkıda bulunabileceğini vurgulanmaktadır. [18). Zayıf prognozu tahmin etmek için D-dimerlerin ayırım 

seviyesi olarak 0.4 ug / mL'yi önerilmektedir.  13 ciddi 140 COVID-19 hastasının sonuçlarını bildiren bir 

çalışmada, YBÜ hastalarında yüksek prokalsitonin değerleri YBÜ olmayan hastalara kıyasla sırasıyla% 

25 ve% 0 imiş [14]. İyileştirme / stabilizasyon grubuna kıyasla (38.9'a karşı 10.6 mg / l, P = 0.024) . İleri 

hastalık  grubunda CRP önemli ölçüde yükseldiğinden, bu inflamasyonla ilişkili proteinlerin takibi değerli 

veriler sağlıyor gibi görünmektedir. Zhang ve ark. 58 ciddi vaka dahil 140 COVID-19 hastasında önceki 

verileri daha da destekledi. Yüksek prokalsitonin ve CRP düzeyleriyle birlikte artan D-dimer düzeylerinin, 

klinisyenlerin şiddetli ve şiddetli olmayan COVID-19 vakalarını etkili bir şekilde ayırt etmelerine yardımcı 

olabileceğini bildirdiler [49]. Birlikte ele alındığında, değişen prokalsitonin ve CRP düzeylerinin takibi ile 

birlikte PT ve D-dimer değerlerinin analiz edilmesi, hastalığın prognozunu tahmin etmek için basit ve hızlı 

bir yöntem sağlayabilir . Yazarlar, trombositopenik COVID-19 hastalarının hastanede yatış sırasında daha 

yüksek olumsuz sonuç riski taşıyan hastalık yaşayacağını öne sürmüşlerdir . Kötü prognozu öngörmek 

için trombosit sayımı için bir alt değer seviyesi olarak 150 x 109 / L öneriliyor. . 

 İleri derecede olan  Covid-19’ luların yüksek ferritin düzeyleri organ tahribatını gösterir. Ferritin  pozitif 

akut faz reaktanıdır. Serum seviyeleri inflamasyon esnasında artar. Ferritin intraselüler bir proteindir. 

Ölen hücrelerden de ferritin dökülür, genel dolaşıma geçer. Yüksek  serum ferritin seviyeleri organ 

tahribatını gösterir..Komplike Covid-19 hastlarının İL-6 seviyeleri 2.9 kez daha yüksektir. İI-6 seviyeleri 

le serum ferritin seviyleri beraberce yükselirler. Viral mRNA atılımı LDH ve CK seviyelerinin düşmesi le 

beraber gider. Yüksek CRP seviyeleri, lymphopenia, veya yükselmiş LDH müdahele gerektirir, uygunsa 

yoğun bakıma alınır. 

Covid-19 hastalığı ‘nın akupunkturdaki karşıt geldiği sendrom semptomlara göre “Soğuk Rüzgar 

sendromudur(Wind –Cold syndrome).  Sendromda etken soğuk ve rüzgardır. Soğuk porlardan rüzgar 

aracılığıyla girmektedir. Bu sendrom da patoljik etken olan patolojik soğuk önce akciğerlerde etkisini 

göstermektedir. Yani tutulan organ esas olarak akciğerlerdir. Akciğerlerde tutulumu gösteren belirtiler, 

öksürük, solunum güçlüğü, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklığı gibi belirtilerdir. Bu belirtiler soğuk 

rüzgârın akciğerleri tutmasıyla ortaya çıkarlar. Soğuk akciğer meridyenini tutarak onu kasar, çiy geçişini 

azaltır. Akciğer hücreleri içindeki fibriller ve tübüler yapılarda Çiy geçişi azalır. Bu azalma dalaktan gelen 

sıvıların ve Çiy’nin dağıtılmasını sağlayan Dalak çiy’si tarafından düzene sokulmalı, şekillendirilmelidir. 

Eğer sıvı dolaşımı sağlanmazsa akciğerlerde sıvı birikimi ve jelözleşme oluşur. Primordiyal kanalların 

endotel hücreleri mukus salmaya başlarlar. Hastalık ilerledikçe mukuslar birikmeye jelözleşmeye , 

pnömönüye çevrilirse aşırı halsizlik görülür. Bu bize işin içersine dalağında girdiğini, tutulduğunu gösterir.  
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Bu devrede bulgular, tam kan analizi, akciğer grafisi, toraks tomografisi   gibi laboratuar çalışmalarından 

elde edilir. Bu çalışmalarla çoklu organ tutulumlarıyla ilgili bulgular da elde edilir.  Covid-19 hastalarına 

çeşitli merkezlerde tedaviye başlarken, tedavi süresince ve tedavi sonlarında tetkikler istenmektedir.  

Ana rutin testler olarak, tam kan sayımı(CBC), Koagülasyon ve fibrinolizisi araştırmak amacıyla (PT, 

aPTT ve Dimer’ler) , inflamasyon parametreleri olarak   (ESR,CRP,ferritin, procalcitonin) istenmektedir. 

Virusun organlar üzerine tahrip edici etkileri dolaysıyla, olumsuz  etkilerini ve   şiddetlerini belirlemek ve 

fonksiyonlarındaki kayıpları belirlemek  üzere kalp, karaciğer ve böbreklere ait tetkikler istenmektedir.  

Covid-19 hastalarının protrombin (PT)  ve aktive edilmiş parsiyel protromin (aPTT)süreleri uzamaktadır. Bu 

uzayışlara yükselmiş D-dimer’lerin iştirak etmesi koagülopati oluşumunu destekler. Bu bulgular hastalığın 

ilerlediğini gösterirler.   İnflamasyon parametrlelerinden olan CRP’nin aşırı yükselmesi akut fazda görülür.  

Yukarıda teferruatlı bir şekilde Covid-19 ‘da laboratuar bulgularının seyri verilmiştir. Tedavi için verilen 

ilaçların etkinliği ve etki şekli bu verilere göre değerlendirilmektedir. Bu verilerden, bulgulardan akupunktur 

uygulayan hekimlerde istifade ederler. Bu işin tatbikatı hastalar geldikçe şikâyetleri ve alınan cevaplar bir 

araya getirilerek tedavi protokolleri oluşturulabilir. Biz aşağıda bir protokol oluşturmaya çalıştık.  

Bulguların akupunktura yönelik değerlendirilmesi:

Bilindiği üzere akupunkturda on iki temel organ vardır. Bu organlardan Zang organlar, kalp, perikard, 

akciğerler,dalak ve karaciğer, böbrekler soğuk gibi bir patojenik faktörle tutulduklarında her organla ilgili 

fizyolojik, patolojik ,emosyonel ve mental belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtilerle laboratuar tetkiklerinin 

eşleştirilmesiyle akupunktur sendromları ortaya çıkar ve bu sendromlara göre tedavi uygulanabilir. Son 

zamanlarda meridyenlerdeki çiy akışı ile ilgili olarak belirlenmiş enerji akış öbeklerine bizim bir tedavi şekli 

haline koyduğumuz, Taiyin, Shaoyin ve Jüeyin tipi akışlarda hasta semptomlarına göre öbek seçmesi söz 

konusu olabilmektedir. Biz bu üç akışı üç sendrom olarak belirledik. Ve bu sınıflandırmada oldukça iyi 

cevap almaktayız. Bu öbekleştirmede her bir öbek veya sendromun tedavisi için dört nokta kullanmaktayız. 

İğne sayısını dörde indirerek tedavi yapan bir uygulamayı Kore akupunkturunda görmekteyiz. Saab 

akupunkturu bir Kore akupunkturudur ve bu metotta da dört nokta kullanılmaktadır. Taiyin, Shaoyin 

ve Jüeyin sendromlarının her birinde dört adet organ vardır. Taiyin’de Akciğer, Dalak, Mide ve Kalın 

bağırsaklar yer alırlar. Bu sendromdaki çiy akış bozukluğu, çiy tıkanması, durgunluğu, yetersizliği gibi 

durumlar dört organın Yuan noktaları kullanılarak  tedavi edilmektedir. 

Üç döngü adını verdiğimiz bu üç sendromda hangi sendromun seçileceği problemi semptomlara bakarak 

çözülmüştür.  Üç döngü akupunkturunda hastaya en önemli ilk şikâyeti sorulur. Hastanın ilk şikâyetinin 

hangi organa ait olduğu bulunur ve döngüsü belirlenir.  Örnek olarak Covid-19   şüphesi ile gelen 

hastanın en önemli  ilk şikayeti nefes almada sıkıntı olabilir. Nefes almada sıkıntı akciğerlerle ilgilidir. 

Hastanın ileri sorgulamasında öksürüğü de olduğunu öğrendiğimizde Taiyin sendromuna ulaşırız. 

Akciğerler birinci döngünün yani Taiyin döngüsünün organlarıdırlar. Döngüyü doğrulamak ve tedaviyi 

takip  için laboratuar tetkileri istenebilir. Akciğer grafisi, tam kan sayımı istenir. Lökositoz var mı bakılır.  

Nötrofil ve Lenfosit yüzdelerine bakılır. Lenfopeni varsa ve nötrofil oranı %75 üzerinde ise akciğerlerin 

viral bir hastalığ ı söz konusu olabilir. Hafif lökositozla periferik yaymanın ve C-RP’nin normal olduğu 
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bir tablo henüz akciğerlerin tam tutulmadığı bir durumda gözükür. Akciğer grafisi de normal olarak 

değerlendirilir.   Laktat dehidrojenaz (LDH) düzeyine bakılır. Hastalığın başında bu enzim normal çıkar. 

Protrombin, aktive tromboplastin, D-dimer düzeylerine bakılır. Trombosit sayısı normal olduğu gözlenir. 

Koagülasyon testleri normal çıkar hastalığın başlangıcında. AST, ALT,Troponin, Myoglobin düzeyleri 

normal aralıkta bulunur. Sedimantasyonda normal çıkar. Üre ve kreatinin değerleri normal aralıkta 

bulunur.  Bu devrede LU-9, Sp-3, St-42 ve LI-4 noktaları ile şikayetler giderilmeye çalışılır. Hastanın ateşi 

varsa, LU-10 noktası ilave edilir. Lu-10 aynı zamanda dispneyi de giderir. Ateş için ek olarak LI-11 de ilave 

edilebilir.

Belirtilerle bulguların birleştirilmesi: Üç döngü sendromları

1-Taiyin sendromu:Sendromların ve bu sendromlara göre noktaların belirlenmesi için belirti(semptom) ve 

bulguların bir araya getirilmesi söz konusudur. Bu bir araya getirme  organ patolojilerinde ortaya çıkan 

belirtilerdir. Bu yollardan elde edilecek olan bilgiler bulguları oluştururlar.  Dispnesi, öksürük, burun 

akıntısı, boğaz ağrısı, hafif halsizliği, biraz karın ağrısı olan hastanın ,solunum sayısı,oksijen saturasyonu 

ölçülür, akciğer grafisi, tam kan sayımı, CRP, Ferritin ,Sedimantasyon,LDH  istenir. Elde edilen bulgu 

değerleri akciğer hastalığı açısından değerlendirilir, bulgularla birleştirilir.Hastalık Taiyin olarak başlar, 

Jüeyin veya Shaoyin olarak devam eder. 

2- Jüeyin sendromu: ALT,AST ,bilüribin yükselmesi, CRP yükselmesi,albümin seviyesinin  düşmesi, 

koagülasyon testlerinin bozulması, hipokondriumda  ağrı,depresyon,mood değişikliği,bulantı,kusma,Kar

aciğer ile ilgili sendromları gösterirler..  Bu sendromda Karaciğer, safra kesesi, Sanjiao ve Perikard organları 

ile ilgili problemler gözükür. Karaciğerde hücre düzeyinde intoksikasyon, albümin sentezinin azalması,bu 

semptomların düzelmesi için ,P-6 göğüs ağrısı ve baskı,ruhsal rahatlama, Liv-3 Çiy stagnasyonunun 

giderilmesi (bilüribin düzeyinin düşmesi,) GB-40, Sj-4 noktları kullanılır. Belirti ve bulgular takip edilir. 

3.Shaoyin sendromu:Çarpıntı,yorgunluk,moral bozukluğu, korku, bel ağrıları, diz ağrıları, ,Bu belirtilere 

göre incelecek organlar, Kalp,İnce bağırsaklar, Böbrekler, Mesane , istenilecek tetkikler, Tam idrar tetkiki, 

EKG incelemesi,EKO incelenmesi, BT Toraks incelemesi, Troponin,   üre, kreatinin ölçümü, Bu sendrom 

tedavisinde,H-7,Kid-3,SI-4, UB-64 noktaları seçilir. Tedaviden sonra belirtiler ve bulgulardaki değişiklikler 

izlenir. 

Bulguların belirtilerle birleştirilerek akupuntura göre tanı konulup bu tanıya göre geliştirilecek tedavi Batı 

ve Doğu tıplarının birleştiği bir tavırdır. İleri çalışmalarda Batı tıbbında verilecek tedavi ile akupunkturla 

yapılan tedavinin nasıl  birleştirileceği ile ilgili makalelerle konuya devam edilecektir.  

Kaynaklar

1- International Committee on Taxonomi of Viruses. Naming the 2019 Coronavirus. [accessed 2020 Apr 

1]. Available from: https://talk.ictvonline.org [Google Scholar]



Cemal ÇEVİK

8

 2-  Ye G, Pan Z, Pan Y, et al. Clinical characteristics of severe acute respiratory syndrome coronavirus 

2 reactivation. J Infect. 2020;80:e14–e17. [Crossref], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar]

3- Atieh Pourbagheri-Sigaroodi,a,1 Davood Bashash,a,⁎,1 Fatemeh Fateh,b and Hassan Abolghasemic              

Laboratory findings in COVID-19 diagnosis and prognosis,Clin Chim Acta. 2020 Nov; 510: 475–482.

Published online 2020 Aug 14. doi: 10.1016/j.cca.2020.08.019                              

4- Zu-Li Zhang,Yu-Lei Hou,De-Tao Li &Feng-Zeng Li., Laboratory findings of COVID-19: a systematic 

review and meta-analysis Pages 441-447 | Received 13 Apr 2020, Accepted 10 May 2020, Published 

online: 23 May 2020

5- Rodriguez-Morales AJ, Cardona-Ospina JA, Gutiérrez-Ocampo E, et al. Clinical, laboratory and imaging 

features of COVID-19: a systematic review and meta-analysis. Travel Med Infect Dis. 2020;34:101623. 

[Crossref], [PubMed], [Web of Science ®], [Google Scholar]

6. Bashash D., Abolghasemi H., Salari S., Olfatifar M., Eshghi P., Akbari M.E. Elevation of D-Dimer, But 

Not PT and aPTT, Reflects the Progression of COVID-19 Toward an Unfavorable Outcome: A Meta-

Analysis. IJBC. 2020;12(2):47–53. [Google Scholar]

7.  Tang N., Li D., Wang X., Sun Z. Abnormal Coagulation parameters are associated with poor prognosis 

in patients with novel coronavirus pneumonia. J. Thromb. Haemost. 2020 [PMC free article] [PubMed] 

[Google Scholar

8-  Wang T., Du Z., Zhu F., Cao Z., An Y., Gao Y., Jiang B. Comorbidities and multi-organ injuries in the 

treatment of COVID-19. The Lancet. 2020 [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

9-  Ruan Q., Yang K., Wang W., Jiang L., Song J. Clinical predictors of mortality due to COVID-19 based 

on an analysis of data of 150 patients from Wuhan, China. Intensive Care Med. 2020:1–3. [PMC free 

article] [PubMed] [Google Scholar]

10.  Tan L., Wang Q., Zhang D., Ding J., Huang Q., Tang Y.-Q., Wang Q., Miao H. Lymphopenia predicts 

disease severity of COVID-19: a descriptive and predictive study. Signal Transduction Targeted Therapy. 

2020;5(1):1–3. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

11.  Yuan J., Zou R., Zeng L., Kou S., Lan J., Li X., Liang Y., Ding X., Tan G., Tang S. The correlation 

between viral clearance and biochemical outcomes of 94 COVID-19 infected discharged patients. 

Inflamm. Res. 2020;1–8 [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

12.  D. Wang, B. Hu, C. Hu, F. Zhu, X. Liu, J. Zhang, B. Wang, H. Xiang, Z. Cheng, Y. Xiong, Clinical 

characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus-infected pneumonia in Wuhan, 

China. JAMA [Internet]. 2020 Feb [cited 2020 Mar 23]; 323 (11): 1061-9, 2020. [PMC free article] 

[PubMed]



Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 2020

9

13. Yang A.-P., Liu J., Tao W., Li H.-M. The diagnostic and predictive role of NLR, d-NLR and PLR in 

COVID-19 patients. Int. Immunopharmacol. 2020:106504. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

14. Lagunas-Rangel F.A. Neutrophil-to-lymphocyte ratio and lymphocyte-to-C-reactive protein ratio in 

patients with severe coronavirus disease 2019 (COVID-19): A meta-analysis. J. Med. Virol. 2020 [PMC 

free article] [PubMed] [Google Scholar]

15. Liu J., Liu Y., Xiang P., Pu L., Xiong H., Li C., Zhang M., Tan J., Xu Y., Song R. Neutrophil-to-

lymphocyte ratio predicts critical illness patients with 2019 coronavirus disease in the early stage. J. 

Transl.

16. Lippi G., Plebani M., Henry B.M. Thrombocytopenia is associated with severe  coronavirus disease 

2019 (COVID-19) infections: A meta-analysis. Clin. Chim. Acta. 2020 [PMC free article] [PubMed] 

[Google Scholar]

17. . Tang N., Li D., Wang X., Sun Z. Abnormal Coagulation parameters are associated with poor 

prognosis in patients with novel coronavirus pneumonia. J. Thromb. Haemost. 2020 [PMC free article] 

[PubMed] [Google Scholar]

18.  Lippi G., Plebani M. A modern and pragmatic definition of Laboratory Medicine. Clin. Chem. Lab. 

Med. (CCLM) 2020;1(ahead-of-print) [Google Scholar]

19. Tang N., Li D., Wang X., Sun Z. Abnormal Coagulation parameters are associated with poor prognosis 

in patients with novel coronavirus pneumonia. J. Thromb. Haemost. 2020 [PMC free article] [PubMed] 

[Google Scholar



Caner HORZUM

10

BAŞ AĞRISINDA AKUPUNKTURLA TEDAVİ ALGORİTMASI

TREATMENT ALGORITHM WITH ACUPUNCTURE IN HEADACHE

Dr. Caner HORZUM1,  Uzm. Dr. Saltuk CABIOĞLU2,  Prof. Dr. M. Tuğrul CABIOĞLU3

1Sağlık  Bilimleri  Üniversitesi,  Dr.  Abdurrahman Yurtaslan Ankara  Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Akupunktur Eğitim Koordinatörlüğü, Ankara, Türkiye

2Murat Kölük Devlet Hastanesi, Acil Departmanı, Avcılar/İstanbul, Türkiye

3Serbest Hekim, Ankara, Türkiye

“Yazarların, bu yazıyla ilgili herhangi bir çıkar ilişkisi bulunmamaktadır”

Özet

Yapılan araştırmalarda, Akupunktur uygulamasının, özellikle Migren, Küme, Gerilim baş ağrılarında ve 
Trigeminal Nevralji’de etkili olduğu bilinmektedir.

Bu vaka sunumumuzda, kliniğimize baş ağrısı yakınmasıyla başvuran hastalarımızdan ikisini burada 
sunarak, ağrının etkilediği meridyenleri belirledikten sonra bu meridyenler üzerindeki spesifik noktaları 
kullanarak etkili bir tedavi algoritması göstermeyi amaçladık.

Baş ağrısı yakınmasıyla kliniğimize başvuran hastalara, anamnezlerinin alınması, ağrılı noktaların 
palpasyonu, nabız, dil ve kinezyolojik muayeneleri ile tanı konulmuştur. Tedavilerinde uygulanan 
algoritma, ağrının bulunduğu bölgeye göre lokal nokta; ağrı bölgesinin yanında bulunan komşu nokta;  
uzak nokta; ağrıyla ilişkili meridyenlerin belirlenmesiyle bu meridyenlerdeki yuan-source noktası; baş 
ağrısıyla ilgili sendromun eksiklik veya fazlalık mı (excess) olduğu belirlenerek, eksiklik ve fazlalık noktaları; 
meridyenlerin kesiştiği, kesişme (confluent) noktaları;  ağrı ile ilişkili meridyenin metatarsaller veya  
metakarpaller  üzerindeki ağrılı noktaların kullanılması şeklindedir. Bu tedavi algoritmasını uyguladığımız 
her iki hastanın şikayetleri tamamen kaybolmuştur. Baş ağrılarının tedavisinde bu algoritmayı etkin bir 
şekilde uyguluyoruz.

Anahtar Kelimeler: Akupunktur, Baş Ağrısı, Shao Yang Baş Ağrısı, Yang Ming Baş Ağrısı, Yuan-Source 
Noktası.

Abstract

It is known that acupuncture application is effective especially in migraine, cluster, tension headaches 
and trigeminal neuralgia.

In this case report, we aimed to show an effective treatment algorithm by using specific points on these 
meridians after identifying the meridians affected by pain by presenting two of our patients who applied 
to our clinic with headache..

Patients who applied to our clinic with the complaint of headache were diagnosed by taking their 
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Giriş 

İnsanları etkileyen ağrılı durumlardan en yaygın olanı baş ağrısıdır. Baş ağrısı nörolojik hastalıkların yanı 

sıra sistemik hastalıklara da eşlik edebilen bir semptomdur. Baş ağrısıyla hayatı boyunca tanışmamış insan 

yok gibidir ve toplumda en sık görülen belirtilerden bir tanesidir. Tanıyı kolaylaştırmak için ve etyolojik 

yaklaşımla baş ağrısını daha iyi ele almak için değişik baş ağrısı tiplerini sınıflamak esastır. Baş ağrısının 

etyolojisi, sıklığı, şiddeti ve yaşamsal sonuçları çok büyük farklılıklar gösterebilir ve başarılı bir tedavinin ilk 

basamağı doğru ve özgül bir tanıdır. Hastaların çoğu baş ağrılarının ciddi bir sorunun belirtisi olduğundan 

korkar. Fakat çoğunda iyi seyirli ancak uzun yıllar boyu ataklarla seyreden bir süreç söz konusudur.

Uluslararası Baş Ağrısı Derneği (International Headache Society (IHS)) sınıflama sisteminde baş ağrıları 

başlıca iki temel grupta ele alınmaktadır: Primer baş ağrısı bozuklukları ve sekonder baş ağrısı bozuklukları. 

Sekonder baş ağrısı bozukluklarında baş ağrısı beyin tümörü, inme veya metabolik bozukluk gibi bir 

başka hastalığa bağlıdır. Primer baş ağrısında (Migren, Gerilim Tipi Baş ağrısı, Küme Baş ağrısı.)  ise altta 

saptanabilir başka bir neden yoktur.(1)

BAŞAĞRILI HASTAYA TANISAL YAKLAŞIM

Baş ağrısı bulunan bir hasta değerlendirilirken, ilk yapılması gereken sekonder baş ağrısının dışlanmasıdır. 

Bu karar öyküye, genel tıbbi ve nörolojik muayenelere dayandırılır. Eğer kuşkulu özellikler mevcutsa, 

tanı için bazı testlerin yapılması gerekli olabilir. Sekonder baş ağrısı bozuklukları dışlandığında, yapılması 

gereken primer baş ağrısı bozukluğunun doğru tanısının konmasıdır. Aynı hastada birden fazla farklı 

tip’te baş ağrısı varsa, her bir tip baş ağrısı için ayrı ayrı tanı konulmalıdır. Bu denli sık görülen hastalıklara 

rastlantısal olarak başka hastalıkların da eşlik etme olasılığı doğal olarak yüksektir. Bu nedenle, baş ağrısı 

tanımlayan bir hastada daha önceden tanı konmuş bir primer baş ağrısı olsa bile, yeni tanımladığı baş 

ağrısı hakkında, bu baş ağrısı özelliklerinin önceki ağrılarıyla uyumlu olup olmadığını anlamaya yönelik 

olarak tekrar bilgi almak ve hastayı muayene etmek gerekir. Baş ağrısı bazı hastalıklarla birlikte görülebilir, 

bu rahatsızlıklar tedavi edilince baş ağrısı ortadan kalkar.(1)

anamnesis, palpation of painful points, pulse, tongue and kinesiological examinations. Algorithm 
applied in their treatment, local point according to the area where the pain is located; adjacent point 
next to the pain area;  distant point; yuan-source point in these meridians by identifying pain related 
meridians; determining whether the syndrome related to headache is deficiency or excess, deficiency 
and excess points; confluent points where meridians cross;  pain-related meridian using painful points 
on metatarsals or metacarpals. The complaints of the two patients we applied this treatment algorithm 
completely disappeared. We are implementing this algorithm effectively in the treatment of headaches.

Key Words: Acupuncture, Headache, Shao Yang Headache, Yang Ming Headache, Yuan-Source Point.



Caner HORZUM

12

1. Etiyoloji (2,3,4,5)   

Yapısal Eksiklik: Ebeveynlerimizden miras kalan temel yapı, üç faktöre bağlıdır:

1. Genel olarak ebeveynlerin sağlığı

2. Gebe kalma sırasındaki ebeveynlerin sağlığı

3. Annenin hamileliğinin koşulları

Bu faktörlerden herhangi biri vücut durumunu etkileyebilir ve yaşamın ilerleyen dönemlerinde baş 

ağrısının nedeni olabilir. Çocuklukta başlayan inatçı ve tekrarlayan baş ağrıları, yapısal bir hastalık 

faktörünün varlığını güçlü bir şekilde gösterir. Çocukluk çağında başlayan Böbrek veya Karaciğer 

eksikliğinden kaynaklanan baş ağrılarına neden olabilir. Kalıtsal Böbrek veya Karaciğer zayıflığı, enürezis 

veya sık idrara çıkma, canlılık eksikliği, donuk baş ağrıları ve sıklıkla miyopi ile kendini gösterir.

Aşırı Çalışma: Dinlenme olmaksızın aşırı çalışma  ilk önce Dalak Qi eksikliğine Daha da bu durum 

ilerlerse, Böbrek Qi eksikliğine neden olur. "Böbrek Qi Eksikliği", beş element   teorisine göre "Karaciğer 

Yangının  Yükselmesine" neden olur. Bu durumda migren tipi, başta tek taraflı  safra kesesini tutan 

ağrıya neden olur.

Aşırı Seksüel Aktivite: Özellikle bu tür baş ağrısı erkeklerde görülür. Aşırı seksüel aktivite böbrek 

özünün  tükenmesine neden olur. Kısa süre içinde çok sayıda doğum yapmış    kadınlarda da Böbrek 

Qi’sinde eksiklik görülür. Böbrek özünün tükenmesi, ya occipital bölgede ya da  bütün başta ağrıya 

neden olur. Bazı kimselerde baş ağrısının  yanında baş dönmesi de görülür.

Düzensiz Beslenme: Farklı organları  etkileyerek baş ağrısına neden olur. Düzensiz beslenme ve 

beslenme yetersizliği (sıkı diyet ve esansiyel besinlerin yeteri kadar alınmaması) Qi ve kan eksikliğine 

ve vertekste ağrıya neden olur. Aşırı besin alınması Mide Qi’sinde  sirkülasyonunda tıkanıklık ve Dalak 

Qi’sinde eksikliğe bu da alında keskin bir ağrıya neden olur. Köri, baharat,  biber, kırmızı et ve alkol 

gibi sıcak olarak adlandırılan yiyeceklerin aşırı tüketilmesi, “Karaciğer Ateşinin Yükselmesi”ne ve bu 

nedenle safra kesesi meridyeni boyunca ağrıya veya “Mide de Sıcaklığa” ve bu nedenle de alında  

keskin karakterde ağrıya sebep olur. Nemlilik meydana getiren yiyeceklerin(yağlı ve kızarmış yiyecekler, 

süt, peynir, tereyağı, krema, muz, yer fıstığı, tatlılar ve beyaz şeker) aşırı tüketilmesi dalağı etkileyerek, 

“Nemlilik Sendromu”nun oluşmasına ve alında sıkıcı ve başta ağırlık hissi olan baş ağrısına neden olur. 

Diyette aşırı tuz alınması böbrek yetersizliğine ve occipital bölgede veya başın tamamında sıkıcı baş 

ağrısına yol açar. Diyette aşırı ekşi yiyeceklerin alınması (yoğurt, greyfut, elma ve sirke..) karaciğeri  

etkiler. Çok hızlı yemek yenmesi mide de yiyecek retansiyonuna neden olarak  alında keskin bir ağrıya 

neden olabilir. Ayrıca gece geç saatlerde veya düzensiz beslenme Mide de Yin Eksikliğine, bu durumda 

alında sıkıcı tarzda baş ağrısına neden olur.

Emosyonal Faktörler: Kızgınlık, öfke, endişe, üzüntü, korku, yoğun düşünme, suçluluk duygusu, 
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utanma, hüsrana uğrama, gücenme ve bastırılmış   duygular TCM’de geniş bir anlam içermektedir. 

Karaciğer Qi sirkülasyonunda ki aksaklık, kızgınlık ve öfkelenme duygusuyla birliktedir. Karaciğer Qi 

sirkülasyonunda ki aksaklık, tipik olarak başın bir tarafındaki Safra Kesesi meridyeni ile ilgilidir.

Travma: Başı etkileyen ciddi kazalar ve düşmeler, başın belirli bir bölgesinde Kan stazına neden olabilir. 

Bu, kronik baş ağrısının sık görülen bir nedenidir. Hastanın çektiği baş ağrıları her zaman başın aynı 

bölgesinde ve özellikle küçük bir bölgede meydana geliyorsa, o zaman eski bir kafa travması olasılığı 

düşünülmelidir. Hasta, eski bir düşüşün veya kazanın farkında olmayabilir veya hatırlamayabilir ve bunu 

baş ağrısıyla ilişkilendirmeyebilir. Dilin ucuna yakın tek bir büyük mor nokta, baş bölgesinde eski bir 

travmaya işaret edebilir. Özellikle kafa travması, hemen ardından baş ağrısına neden olmayabilir, ancak 

bunlar yıllar sonra yeni bir hastalık nedeniyle başlayabilir. 

Doğum: Birbirine çok yakın, çok sayıda doğum yapılması Karaciğeri, Böbrekleri ve Ren Mai kanalını 

zayıflatır. Karaciğer ve Böbrek Qi eksikliği farklı tiplerde baş ağrılarına neden olabilir.

Dış Patojenik Faktörler: Dış etkenlerden dolayı meydana gelen ağrı ani olarak başlar. Bu ağrı güçlü ve 

zonglayıcı şekildedir. Bu ağrı çoğunlukla “Fazlalık” tiptedir. Baş ağrısına neden olan ana dış patojenik 

faktörler, rüzgar, soğuk, sıcak ve nemdir. Rüzgar vücudun üst kısmını etkiler ve başka semptomlar 

olmaksızın bağımsız olarak ortaya çıkabilen veya rüzgar-soğuk istilası semptomları ile birlikte ortaya 

çıkabilen akut baş ağrılarının çok sık görülen bir nedenidir. Dış rüzgar ayrıca boyun kaslarını da etkileyerek 

belirgin bir sertliğe neden olur. Rüzgar normalde akut baş ağrılarının bir nedenidir, ancak tekrarlanan 

rüzgar kronik baş ağrılarına, boyun ve omuzlarda sertliğe yol açabilir. Dış nem, normalde vücudun alt 

kısmını işgal etse bile başı da etkileyebilir. Bu tip baş ağrısında, başta ve ekstremitelerde ağırlık hissi 

ve bitkinlik görülür. Bununla birlikte, akut nem atakları istilaları orta ısıtıcıyı kolayca etkiler; buradan, 

nem başa yükselebilir. Rüzgar-sıcak etkenlerine bağlı baş ağrısı akuttur. Ağrı gerginlik ve sanki başı 

çatlıyormuş gibi olmaktadır.

İç Patojenik Faktörler: İç etkenlerden dolayı meydana gelen ağrı kroniktir, şiddeti orta derecede güçlü 

ve başta boşluk hissi olacak şekilde baş dönmesiyle birlikte olabilir. Bu ağrı uzun süreli,  stres ve aşırı 

zorlamalar sonucu ağrı ortaya çıkabilir, çoğunlukla “Eksiklik” tiptedir. 

Karaciğer Yang’ının yükselmesinden dolayı baş ağrısı, temporal bölge veya verteks’te, baş dönmesi ve 

gerilim tipi ağrı şeklinde olur, ağrı sinirlilikle birlikte şiddetlenebilir. İnsomnia, uyku bozukluğu, başta 

ağırlık hissi, sıcak yüz, gözlerde kırmızılık, ağızda acı tat, boğazda kuruluk, kas spazmı görülür. 

Böbrek yetersizliğinden dolayı olan baş ağrısı, aşırı yorgunluk ile artan ve başta boşluk şeklinde baş 

dönmesi ile birlikte olur. Bel ve bacaklarda halsizlik hissi, yorgunluk, seminal emmision, vaginal akıntı, 

tinnitus, imsomnia görülür.

Kan yetersizliğinden dolayı olan baş ağrısı, ani olarak ayağa kalkma ile oluşur, oturulduğu zaman azalma 

şeklinde olur. Dizzines, çarpıntı, halsizlik, hafızada azalma ve uyku bozukluğu görülür.
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Qi yetersizliğinden dolayı olan baş ağrısı, aşırı yorgunluk ile artan ve uzun süren, başta boşluk şeklinde 

olur. Soluk yüz, kısa kısa nefes alıp verme, yorgunluk ve konuşma isteksizliği görülür.

Phlegm nedeniyle olan baş ağrısı, baş dönmesiyle birlikte başta ağırlık hissi şeklinde olur. Ekstremitelerde  

halsizlik hissi, yorgunluk, göğüste baskı hissi, bulantı ve kusma görülür.

Kan stazı nedeniyle olan baş ağrısı, gece veya bulutlu havada ağırlaşan, sabit, tekrarlayan delici şekilde 

olur. Bu ağrı öncesi baş travması hikayesi olabilir.

2. Baş Ağrılarının Lokalizasyonuna ve Meridyenlere Göre Sınıflandırılması(2,3,4,5,6,7)

Elin üç yang meridyeni, ayağın üç yang meridyeni ve ayak jueyin karaciğer meridyeni başın çeşitli 

kısımlarından geçer. Ağrılar hangi meridyen üzerinden yayılıyorsa ağrı o meridyenin ismini alabilir. 

Yang Ming Baş Ağrısı(Frontal):  Ağrı, ST-LI meridyenleri üzerinden yayılıyorsa “Yang Ming Baş 

Ağrısı”diye adlandırılır. Bu baş ağrısı kapsamında “Frontal Baş Ağrısı”, “Superior ve İnferior Orbital 

Ağrıları”, “Frontal ve Maksiller Sinüzitis”, “Enflamatuar Göz Hastalıkları”, “Enflamatuar Diş Hastalıkları” 

ve “Temporomandibular Hastalıklar” bulunmaktadır.

Shao Yang Baş Ağrısı(Temporal): Ağrı, GB–SJ meridyenleri üzerinden yayılıyorsa “Shao Yang Baş Ağrısı” 

diye adlandırılır. Bu baş ağrısı kapsamında migren ve kulak hastalıklarına bağlı ağrılar bulunmaktadır.

Taiyang Baş Ağrısı(Occipital): Ağrı, UB-SI meridyenleri üzerinden yayılıyorsa “Taiyang Baş Ağrısı” diye 

adlandırılır. Bu baş ağrısı kapsamında, “Occipital Baş Ağrısı”, “Gerilim Baş Ağrısı“, Servikal bölgede 

meydana gelen patolojilerden dolayı oluşan baş ağrıları bulunmaktadır.

Jueyin Baş Ağrısı(Paryetal): Ağrı, LİV meridyeni ile ilgili ise “Jueyin Baş Ağrısı” diye adlandırılır. Bu baş 

ağrısı kapsamında “Verteks Baş Ağrısı”, hipertansiyon sonucu oluşan baş ağrısı bulunmaktadır.

3. Baş Ağrılı Hastada Öykü Alınması

Baş ağrılı hastaların tanısının konulmasında en önemli nokta baş ağrısı öyküsünün tam olarak alınmasıdır. 

Baş ağrısı hastalarının çoğunda tıbbi ve nörolojik muayeneler normal bulunur. Bu nedenle, doğru tanı 

için elimizdeki en yararlı gereç ayrıntılı öyküdür. Baş ağrısı öyküsü hastanın baş ağrılarının ayrıntılı bir 

tablosunu çizmeli, ayrıca varsa tanıyı veya tedaviyi etkileyebilecek diğer tıbbi durumlar hakkında da bilgi 

sağlamalıdır.(1)

VAKALAR

Baş ağrısı yakınmasıyla kliniğimize başvuran iki vaka ve konulan tanılar;

Vaka 1: 53 yaşında erkek hasta, 2 yıldır migren tanılı, Taiyang noktasından başlayıp, Safra Kesesi (GB) 
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meridyeni boyunca enseye doğru yayılan, haftada en az bir defa tekrarlayan,  2-3 saat süren, 10/10 

şiddetinde, ilaçlara yeterli cevabı vermeyen, baştaki ağrılı noktalara veya bölgeye basınç yapıldığında,  

rahatlayan özellikteki baş ağrısı ile kliniğimize başvurdu.

TCM Tanı: Shao Yang Baş Ağrısı, GB’de Eksiklik Sendromu.

Vaka 2: 52 yaşında erkek hasta,  15 yıldır migren tanılı, frontal bölgede yoğunlaşıp, buradan GB 

meridyeni boyunca  occipital bölgeye doğru yayılan,  haftada en az iki defa tekrarlayan, 24 saat süren, 

9/10 şiddetinde, ilaçlara yeterli cevabı vermeyen, baştaki ağrılı noktalara veya bölgeye basınç yapıldığında 

rahatlayan özellikteki baş ağrısı ile kliniğimize başvurdu.

TCM Tanı: Shao Yang – Yang Ming Baş Ağrısı, GB – ST Eksiklik Sendromu

Tanı ve Tedavi

Baş ağrısı yakınmasıyla kliniğimize başvuran hastalara, anamnezlerinin alınması, ağrılı noktaların 

palpasyonu, nabız, dil ve kinezyolojik muayeneleri ile tanı konulmuştur.(5) 

Aktif ağrı ile gelen hastaların ağrı lokalizasyonuna uyan meridyenlerinin metakarpal ve metatarsalleri 

üzerinde, ağrılı noktaları tespit edip iğneledik. Ardından ilgili meridyenin Yuan-Source noktasını iğneleyip 

ağrının derecesinin azalıp azalmadığını sorgulayarak doğru meridyende olup olmadığımızı test ettik.   

Tedaviye, Eksiklik Sendromu tespit ettiğimiz ilgili organ ve meridyenin tonifikasyon noktasını iğneleyerek 

devam ettik. Ağrının, kaybolmasına müteakip, ağrı lokalizasyonuna göre, lokal nokta, komşu nokta ve 

uzak noktaları iğneledik. Son adımda da meridyenler arasında enerji iyon dengelemesi yapmak için kesişme 

(Confluent) noktalarını 20-30 dakika iğneleyerek tedaviyi tamamladık. Her iki vakada da   tedaviye, gün 

aşırı devam ederek 10 seans, müteakiben 2 haftada 1 defa, 2 seans uyguladık. Diğer seanslarda aktif 

ağrısı olmayan hastalara aynı algoritma ile tedavi  yaklaşımı yaptık. Tedavide,  0.25X13 mm ve 0.25X25 

mm çelik iğneler kullandık.

Bulgular

Vaka 1’de ki hastanın, ilk seanstan itibaren ağrı kesici alacak  kadar ağrıları olmadı. 6. seanstan sonra 

şikayeti 0/10 düzeyine geriledi.

Vaka 2’de ki hastanın, 3. seanstan sonra 7/10 şiddetinde ağrısı oldu. 8. seanstan sonra şikayeti 0/10 

düzeyine geriledi.

Sonuç

Bizim, baş ağrılarının akupunktur ile tedavisinde literatürler ışığında kullandığımız algoritma, ağrının 

bulunduğu lokalizasyona göre lokal nokta; ağrının olduğu yerin yanında bulunan komşu nokta;  uzak 

nokta; ağrıyla ilişkili meridyen ve organın belirlenmesiyle bu meridyendeki Yuan-Source noktası; baş 
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ağrısıyla ilgili sendromun eksiklik (deficiency) veya fazlalık (excess) mı olduğu belirlenerek, eksiklik 

ve fazlalık noktaları; meridyenlerin kesiştiği, kesişme (confluent) noktaları;  ağrı ile ilişkili meridyenin 

metatarsaller veya  metakarpaller  üzerindeki ağrılı noktaların kullanılması şeklindedir. 

Bu tedavi algoritmasını uyguladığımız iki hastanın şikayetleri tamamen kaybolmuştur. İkinci hastanın 

pandemi süreci nedeniyle ayda bir defa hatırlatma tedavileri yapılamamıştır. Bu süreçte hastanın, 2-3 

haftada bir defa, 2/10 şiddetinde, çoğu zaman ağrı kesici almaya ihtiyaç olmayacak şekilde ağrıları 

olmuştur. Tedavisine,  iki ay önce hatırlatma tedavileri ile devam edilmiş ve şikayetleri tamamen 

kaybolmuştur. Oluşturduğumuz bu algoritmanın, baş ağrısı tedavisinde etkili olduğunu düşünmekteyiz.
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OBEZİTE VE İMMÜN SİSTEM İLİŞKİSİ

OBESITY AND IMMUNE SYSTEM RELATIONSHIP

Uzm. Dr. Nalan Erdem1

1 Serbest Hekim, Bursa, Türkiye

Bu derleme 10.Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi 2020’de sunulmuştur. 

Yazarın, bu yazıyla ilgili herhangi bir çıkar ilişkisi bulunmamaktadır.

Özet

Obezite tüm dünyada gittikçe artan, önlenebilir hastalıkların başında gelen, multisistemik seyirli, ciddi 

sosyoekonomik sonuçları olan en önemli sağlık sorunlarından biridir. Obezite ve metabolik sendromun 

patogenezinde immün sistemde oluşan değişiklikler dikkat çekicidir. 

Obezite ve metabolik sendromda yağ dokusu, karaciğer, pankreas ve dolaşım sis-teminde lökosit dağılım 

ve işlev bozuklukları oluştuğu çok sayıda çalışma tarafından des-teklenmiştir. Ayrıca primer ve sekonder 

lenfoid doku histolojisi ve lenfoid hücre yapı ve işlev değişiklikleri gözlenmiştir. Lökositlerin gelişimleri, 

fenotip ve aktivite değişiklikleri, doğal ve kazanılmış bağışıklık yanıtının koordinasyonunda bozulmalar 

gözlenir. Bu değişimler kronik hastalık gelişiminde, enfeksiyonlara karşı direnç ve aşı bağışıklığında 

olumsuz sonuçlar doğurur.

Obezite varlığında doğal bağışıklık sisteminde myeloid seride artış, kazanılmış ba-ğışıklık sisteminde 

lenfosit sayısında azalma, lenfosit çeşitliliğinde azalma (proinflamatuar Thelper 1 sayısında artış, 

antiinflamatuar regulatuar T hücrelerinde azalma) gözlenir. Ayrıca plazma ve subkutan yağ dokusunda 

inflamatuar sitokinlerde (TNF-⁎, IL-6 gibi proinflamatuar mediyatörlerde) artış, adipokinlerin (adiponektin

vb) sentezinin azalmasına neden olur.  

Obezite non-adipotik dokuda ektopik yağ birikimlerine yol açarak kemik iliği ve timüs dahil lenfoid doku 

işlevini bozar. Kanser ve otoiümün hastalıklarda artış gözlenir. 

Akupunktur, hem obezitenin kontrolü, hem genel stres aksının regülasyonu, hem de immün yanıt üzerinde 

doğrudan olumlu etkileri dolayısıyla enflamatuar yanıtın düzenlenmesinde etkin rol oynayabilir. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, metabolik sendrom, immün sistem, yağ dokusu, leptin.

Summary

Obesity is one of the most important health problems with a multisystemic course and serious 

socioeconomic consequences. Changes in the immune system in the patho-genesis of obesity and 

metabolic syndrome are remarkable.

It has been supported by numerous studies that leukocyte distribution and dysfunctions occur in adipose 
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Giriş

Küresel sağlık ekonomisi için önemli bir yük olan obezite dünyada önlenebilir ölümlerin birinci nedenidir1. 
Metabolik sendrom ise santral yağlanma, yüksek kan şekeri düzeyi, artmış kan basıncı, trigliserit artışı ve 
HDL düşüklüğü ile seyreden bir tablodur. Endotelial disfonksiyon, aterojenik dislipidemi, insülin direnci, 
kronik low grade enflamasyon obezite ve metabolik sendroma sıklıkla eşlik edebilmektedir. 

Bağışıklık sistemi:

Bağışıklık sistemi adaptif ve doğal bağışıklık sistemi olmak üzere iki başlıkta incele-nir. Doğal bağışıklık 
sistemini myeloid seri (kemik iliği; monositler, makrofajlar, dendritik hücreler, mast hücreleri, NK 
hücreler, granulositler) oluşturmaktadır. Doğal bağışıklık sis-temi proenflamatuardır ve non-spesifik 
yanıttan sorumludur. Adaptif bağışıklık sistemi B ve T lenfositlerinden oluşur. Spesifik bir antijene karşı 
immunolojik hafıza oluşturur. İstenen bağışıklık düşman olanla olmayanı ayırd etmeli ve yanıt sonrası 
normale dönmelidir. Yetersiz bağışıklık enfeksiyonlara (bakteri, mantar, parazit ) zayıf yanıt, kanser, 
hepatit, HIV, aşırı yanıt ise otoimmun hastalıklar (romatoid artrit, lupus, tip1 diyabet, enflamatuar barsak 
hastalıkları)ve alerjik reaksiyonlarla (astım, egzema, yiyecek duyarlılıkları) sonuçlanabilir. Obezlerde yağ 
hücrelerinin %50’si proenflamatuar fenotiptedir. Bu hücreler (hipertrofik adipositler ve yağ dokusu 
makrofajları) artmış proenflamatuar sitokin salınımından sorumlu tutulmaktadır. Bu proenflamatuar 
sitokinler resistin, TNF-⁎, IL-6, monosit kemoatraktan protein-1olarak sıralanabilir2,3.

tissue, liver, pancreas and circulatory system in obesity and metabolic syndrome. In addition, primary 

and secondary lymphoid tissue histology and lymphoid cell structural and functional changes were 

observed. The development of leukocytes, changes in phenotype and activity, and impairments in the 

coordination of natural and acquired immune responses were observed. These changes have negative 

consequences in the development of chronic diseases, resistance to infections and vaccine immunity.

In the presence of obesity, an increase in the myeloid series in the innate immune system, a decrease in 

lymphocyte count in the acquired immune system, a decrease in lymphocyte diversity (increase in the 

number of proinflammatory Thelper 1, decrease in anti-inflammatory regulatory T cells) are observed. 

In addition, the increase in inflammato-ry cytokines (proinflammatory mediators such as TNF-⁎, IL-6) in

plasma and subcutane-ous adipose tissue causes a decrease in the synthesis of adipokines (adiponectin 

etc.).

Obesity causes ectopic fat deposits in non-adipotic tissue and disrupts lymphoid tissue function including 

bone marrow and thymus. An increase is also observed in cancer and autoimmune diseases.

Supported by the positive effects it has over obesity control, the regulation of the general stress axis 

and the immune response, acupuncture can play an active role for the adjustment of the inflammatory 

response.

Key words: Obesity, metabolic syndrom, immun system, adipose tissue, leptin.



Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 2020

19

TNF-𝛼:

İskelet kası hücrelerinde glikoz transporter tip4 translokasyon inhibisyonu ile glikoz transportunu azaltır. 
Perilipin tarafından indüklenen yağ damlacığı oluşumunu inhibe eder ve yağ dokusu içinde serbest yağ 
asidi depolanmasını sağlayan PPR-⁎ mediated trigliserit sentezini inhibe eder. Yağ dokusundan serbest
yağ asidi mobilizasyonunu arttırır. Sonuçta dolaşımda serbest yağ asidi artar, karaciğer, dalak, kas, 
pankreas ve lenfoid organlar gibi organlarda ektopik yağlanma artar2,3. 

Adipokinler:

Antienflamatuar ve enflamatuar adipokinler olarak iki grupta incelenir. Anti enflamatuar adipokinlerin 
tip 2 diyabet ve obezitede salınımlarının azaldığı gözlenmiştir. Bu grupta adiponektin, omentin-1, 
kardiotrophin-1 yer almaktadır. Enflamatuar adipokinlerin ise obezite ve tip 2 diyabette artmış 
ekspresyonları söz konusudur. Bu grupta leptin, resistin, RBP4 (retinol binding protein tip4), visfatin 
sayılabilir2,3,4. 

Adiponektin: 

Antienflamatuardır. Glikoz transporter 4 translokasyonu ile insülin duyarlılığını arttı-rır. Eksikliğinde 
sepsis ilişkili mortalitenin 8 kat arttığı bildirilmiştir. İnflamasyonun sonlandırılmasında önemlidir. NF--
⁎ mediated proenflamatuar gen transkripsiyonunu ve sterol regulatory element binding protein 1c 
tarafından indüklenen lipogenezisi inhibe eder. Yüksek adiponektin seviyesi antimetabolik, antikanser 
ve antienflamatuar, düşük adiponektin seviyeleri kanser obezite, kardiyovasküler hastalık diyabet, 
enflamasyon ile ilişkilendirilmiştir2,4,. 

Retinol binding protein 4:

Hipertrofik adipositlerce salgılanan bir adipokindir. Kas hücrelerinde insülünin kas hücresi arasındaki 
sinyalcisi olan fosfatidil inositol 3 kinazı azaltır. Bu durum insülin direnci gelişmesine zemin hazırlar. 
Hepatik glikoneogenik enzim ekspresyonunu arttırır ve bu durum kan şekeri yüksekliği ile sonuçlanır2,4,5. 

Leptin:

Yağ asidi oksidasyonunu arttırır. Enflamasyonun başlatılmasında etkindir. LEP geni tarafından kodlanan 
16 kDa büyüklüğünde non glikolize bir proteindir. Hücre içi farklı sinyal yolaklarını kullanan en az 6 leptin 
reseptörü (JAK, STAT vb.) vardır. Sirkadiyen salınır. Kemik metabolizması, enflamasyon, enfeksiyon, 
immün yanıtta aktiftir. 2017’de Procaccini ve ark. Doğal ve adaptif immün hücrelerde leptin reseptörü 
varlığını göstermiştir7. Nöroendokrin ve immün sistem arasında hayati bağlantıyı sağlayan moleküldür. 
Sitokin üretimini düzenler. Hipotalamusta HPA(Hipotalamahipofizier)  aksını inhibe eder, ve stres 
yanıtını baskılar. Nötrofillerde antiapopitotik yolakların en önemli aktive edicisidir. Polimorflarda oksijen 
radikallerini arttırarak fagositik aktiviteyi arttırır. Nötrofil, eozinofil ve bazofiller için potent aktivatördür. 
Monosit ve makrofajlarda proliferasyonu arttırır. JAK-2 ve STAT-3 yolakları ile LPS (lipopolisakkarit)’in  
stimulatuar etkisini arttırır. IL-6 eve TNF-alfa salınımını arttırır. Leptin reseptörü olmayan gama IF salgılayan 
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NK hücrelerinin yaşam süresi azalmıştır. Obezlerde leptin seviyesi artmış fakat leptine yanıt azalmıştır 
(leptin direnci). Dendritik hücrelerde apopitozisi azaltır, hücre aktivite ve ömrünü arttırır. Leptin olmayan 
farelerde timus atrofisi, T hücre lenfopenisi gözlenmiştir ve gecikmiş tip hypersensitive gözlenmemiş, 
leptin verilince bu işlevlerin düzeldiği gözlenmiştir. Daha çok CD4’lerin ⁎-IF ve IL-2 yolağı ile çalışan
T-Helper 1 yanıtını arttırır. CD4/CD8 oranını arttırır. Treg ‘ler CD4 ve CD 25 (+)’tir. Alerji ve otoimmün 
hastalık gibi uygunsuz immün yanıtta rol oynarlar, obezlerde Treg sayısı azalmıştır. Leptin eksikliğinde 
azalan B lenfosit sayısı leptin verildiğinde normale sayıya ulaşır. Sonuç olarak leptin immün sistem için 
modulatördür ve enflamasyonda ana bağlantı noktalarından biridir5,6,7,8.

Yağ dokusu ve immün sistem:

Yağ dokusu fibroblast, endotel ve geniş çeşitlilikte immün hücre içerdiği için bir endokrin ve immün organ 
olarak kabul edilmektedir.  Hipertrofik yağ dokusunca indüklenen enflamasyon insülin duyarlılığının 
kaybolmasına, dolaşımda serbest yağ asidi ve TG artışına, kas, KC, pankreas gibi dokularda disfonksiyonel 
ektopik yağ depolanmasına neden olur. Metabolik sendromda kanda artan proinflamatuar sitokinler 
CRP artışına, bu sürecin uzaması ise lipid metabolizması ve immün sistemin daha çok bozulmasına 
neden olur ve kronik low-grade enflamasyon tablosu ortaya çıkar. Ektopik yağ depolanması sonucunda 
kemik iliğinde mezenkimal hücrelerde enflamatuar gen ekspresyonu artar ve myeloid seri progenitörleri 
sayıca artar. Lenfoid organ yağlanması sonucunda lenfoid seri sayı ve farklılaşması ise azalır. Yaş arttıkça 
lenfoid organlarda yağ artar ve immün sistem baskılanır. Obezite prematüre immün aging sebebidir. 3 
yılda %5,4 kilo kaybedenlerde WBC sayısı ve enflamatuar markerlar normal seviyeye düşer. Obezlerde 
WBC yüksekliği Japonya’da metabolik sendrom kriterlerinden sayılmaktadır. Obezlerde yağ dokusunda 
proinflamatuar M1 makrofajlar artmıştır, non-obezlerde antiinflamatuar M2 makrofajlar artmıştır. 
Obezlerde proinflamatuar T Helper 1 sayısı fazla, antiinflamatuar Treg sayısı azalmıştır.(CD4+ fazla, 
CD8+azalmış). Mide küçültme olanlarda CD4/CD8 oranı değişmemiştir. Obezlerde CD4 sayısı açlık 
insülini ile korele artar. %5 kilo vermek artmış proinflamatuar sitokin seviyesini düşürür. Obezitede 
bozulmuş T hücre hafızası yanıtı influenza virüs enfeksiyonu ve ilişkili komplikasyonları ve mortaliteyi 
arttırır9. Aşı bağışıklığı da azalır, aynı durum HBV ve Tetanus aşısı için de geçerlidir. 2005-2006 NHANES 
cohort çalışmasında10 obezitede allerjik reaksiyonlar, besin alerjileri, kolon, meme, KC, pankreas, kemik 
iliği kanserleri daha fazla ve tedaviye yanıtları daha düşük bulunmuştur3,4. 

Timus ve obezite:

T lenfositler timusta olgunlaşırlar. Hücrelerarası etkileşim ve antijen sunumları burada gerçekleşir. 
Obezite, timik outputu azaltır, timik involusyon olur ve sonuçta T lenfosit sayısı azalır.  Obezite sekonder 
lenfoid organlarda T helper reseptör çeşitliliğini azaltır. Ayrıca primer matürasyonu yetersiz T hücrelerinin 
dalak vb sekonder lenfoid organlarda matürasyonunu da azaltır. Obezlerde inguinal lenf nodu boyutu 
azalmıştır. Lenfoid sıvı transportu bozulmuş, lenf nodlarına antijen sunan dendritik hücre migrasyonu 
ve lenf nodlarındaki T lenfosit sayısı da azalmıştır. Obezite lökosit matürasyonunu, migrasyonunu ve 
çeşitliliğini de azaltır. Myeloid seride insülin direnci nedeniyle fagositoz ve bunu izleyen oksijen radikalleri 
bazlı sitolitik süreçler yeterli şiddete gerçekleşemez. Adaptif immün sistemde ise enerji gerektiren 
lenfositik antijen antikor işleme ve immün hafızaya dayalı işlevler de bozulmuş glikoz tüketimi ve insülin 
direnci nedeniyle yeterince gerçekleşemez. T hücreleri içine glikoz girişi azalır (glikoz transport tip 1 
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mediated glikoz uptake) azalır. Antienflamatuar T helper tip2’nin farklılaşması azalır, enflamasyonun 
kontrollü bitirilmesi zorlaşır, bu tablo kanser ve otoiümün hastalık gelişmesiyle sonuçlanabilir2,4,5. 

HDL ve immün sistem:

Paroksanaz-1, platelet activating factor asetil hidrolaz, lesitin-kolesterol acil transferaz ve sfingozin 1 fosfat 
gibi okside lipit nötralize edici enzimlerin taşıyıcısıdır. Hücre aktivasyon (lökositler dahil) ve proliferasyon 
kapasitesini düzeltmek için hücre içindeki kolesterolü alır. HDL düşüklüğünde sellüler kolesterol birikimi 
ve proliferasyona yanıtsızlık olur. Bu yüzden obezlerde myeloid seri artarken daha matür seriler azalır. 
HDL artışı; myeloid sayıyı normal seviyeye düşürür, azalmış olan lenfoid seriyi arttırır ve bozulmuş denge 
tekrar sağlanır. Gram negatif bakteri membranındaki lipopolisakkaritler doğal bağışıklığı indükleyen 
reseptörler içerirler, aşırı immün cevap (endotoksik şok ) nedenidirler. HDL lipopolisakkaritleri bağlar. 
Obezlerde kanda LPS seviyesi yüksektir2,5.

Obezite ve SARS-CoV-2:

SARS-CoV ailesi STAT1 yolağı (leptin ile benzer) ile IF 1 (⁎ ve ⁎) ‘i aktive eder. SARS-CoV-2, IF1 ve 3 yanıtını
azaltır böylece IF mediated antiviral yanıt azalır. Virus hücre içinde yeterince çoğaldıktan sonra IF 1 in 
hücre içi yolağını aktive eder ve viremi oluşur. Leptin bronş epiteli, tip2 pnömosit ve AKC makrofajlarınca 
salgılanır. Obezlerde leptin ve insülin direnci yüzünden, uzun süreli açlıkta leptin ve insülin eksikliği 
nedeniyle T hücreleri içine glikoz girişi yeterli değildir. Enerji vital organlara yönlendirilmiş, Treg ler 
azalmıştır. Ayrıca obezlerde makrofajların %40’ı yağ dokusunda lokalizedir.  Tüm bunlar artmış sitokin 
yanıtı (sitokin fırtınası) ve mortalite ile yakından ilişkilidir11. 

Sonuç:

Yağ dokusu geniş çeşitlilikte immün hücre içerdiği için bir endokrin ve immün organ olarak kabul 
edilmektedir. Hücre içine glikoz transport bozukluğu hem doğal hem adaptif immün sistem hücre 
fonksiyonlarında bozulmaya  neden olduğundan obezlerde ve metabolik sendromda bozulmuş immün 
sistem yanıtı beklenen bir sonuçtur. Obezite ve ilişkili komorbiditeler artmaya devam etmektedir. 
Antiobezite tedavileri (Yaşam şekli değişikliği, fizik aktivite, diyet, farmakoterapiler)  uzun süreli güvenli 
ve etkin standart tedaviler sunamamaktadır. Bariatrik cerrahinin ise kendine özgü riskleri vardır. Obezite 
bağımlı patolojiler ve kronik enflamasyon için yeni inovatif tanı ve tedavi yöntemleri geliştirilmelidir. 
Akupunkturun obezite tedavisindeki etkinliği dışında mileu interior üzerindeki dengeleyici etkisi nedeniyle 
doğrudan immün sistem işlevlerini dengeleme ve yetersiz ya da gereğinden fazla artmış immün yanıt 
üzerinde olumlu sonuçlar oluşturabilme etkisi de göz ardı edilmemelidir12.
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Özet 

Borrelia (Lyme) Hastalığı kuzey yarım kürede en sık görülen zoonotik hastalıklar arasında yer almaktadır. 
Vücutta birden çok sistemi tutabilen ve kronikleşme ihtimali yüksek olan Borreliosis’in evrelerine göre 
farklı klinik tablolar mevcuttur. Akut evrede doksisiklin tedavisine iyi cevap veren Lyme hastalığı teşhis 
ve tedavide gecikme olduğunda kronikleşip farklı hastalık tablolarına yol açar. İnsidansı son yıllarda 
giderek artmaktadır ve Türkiye’de de görülebilinir. Hücresel ve hümoral immünitenin rol oynadığı ileri 
evre Borreliosis, kronikleşmiş  artrit,  aksonal nöropati, ensefalopatilere ve karditlere yol açabilmektedir. 

İleri evrede tanısı zor olan bu enfeksiyonda fitoterapi başta olmakla birlikte frekans terapileri çeşitli 
uzmanlar tarafından önerilmektedir. Farklı tanılarla danışan hastaların biyofrekans testlerinde borrelia 
tespiti yapıldıktan sonra inverte edilmiş frekansların uygulanması ardından klinik tablolarda ciddi 
düzelmeler kaydedilmiştir. 

Frekans terapilerindeki yaklaşımın hedefleri olan immün sistem destekleri ve faz kaydırmalı frekans 
modülasyonu hastalarımızda başarıyla uygulanmış olup, bu sunumda detaylı terapi aşamaları 
açıklanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Borrelia, Lyme Hastalığı,  Artrit, Kardit, Biyofrekans

Abstract:

Borrelia (Lyme) Disease is among the most common zoonotic diseases in the northern hemisphere. 
Borreliosis, which can involve more than one system in the body and be likely to become chronic, has 
different clinical pictures according to its stages. Lyme disease, which responds well to doxycycline 
treatment in the acute stage, causes different pictures of disease. İt becomes chronic when there is a 
delay in diagnosis and treatment. The incidence has been increasing in recent years and can also be seen 
in Turkey. 

Advanced stage borreliosis, in which cellular and humoral immunity play a role, can lead to chronic 
arthritis, axonal neuropathy, encephalopathies and carditis. In this infection, which is difficult to diagnose 
at an advanced stage, phytotherapy is the main concern, but frequency therapies are recommended 
by various experts. After detecting borrelia in patient biofrequency tests with different diagnoses, 
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Amaç: 

10.Uluslararası Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi çatısı altında gerçekleşen ve yukarıdaki başlığı 
içeren sunumdaki amaç Lyme Hastalığı ile ilgili  güncel literatür bilgilerini paylaşmanın yanı sıra  Tamamlayıcı 
Tıp alanında kronik Borreliosis tanısında fitoterapi ve frekans terapileri uygulamalarını tanıtmaktır. 

Giriş:

Borrelia/ Lyme Hastalığı (LH) kuzey yarım kürede en sık görülen zoonotik hastalıklar arasında yer 
almaktadır(1). 

Hastalığın ilk tespitinden kırk yıl sonra 18 Haziran 2018’de Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) “Kronik 
Lyme Hastalığı” ile ilgili üç yeni İCD 11 kodu kabul etmesiyle Borreliosis ciddiye alınmaya başlanmıştır. 
Dünya Sağlık Örgütüne üye diğer ülkeler gibi, Türkiye’de 2022 yılına kadar, bu kararın gereklerini yerine 
getirmek zorundadır. Avrupa Parlamentosu 15.11.2018 tarihli oturumunda, Lyme’in  Avrupa’da endişe 
verici boyutlarda yayılması nedeni ile, “Lyme Acil Eylem Planı” çağrısını onaylamıştır (2).

Vücutta birden çok sistemi tutabilen ve kronikleşme ihtimali yüksek olabilen LH’nın  evrelerine göre farklı 
klinik tabloları mevcuttur. Hastalığın konvansiyonel tanı ve terapi imkanlarının yanı sıra fitoterapötik 
ajanlar ve frekans terapisi   yaklaşımları da mevcuttur ve tamamlayıcı tıp alanında uygulanmaktadır (3). 

Etyoloji

Lyme hastalığının etkeni olan Borrelia burgdorferi (B. burgdorferi) yavaş üreyen ve sınırlı metabolik 
kapasitesi bulunan bir bakteridir. Spiroketin genomu heterojen bir kromozom içermektedir. B. 
burgdorferi,  Spirochaetales  sınıfı, Spirochaetaceae ailesi ve Borrelia cinsi üyesidir. Bu bakteriler 0,2-0,3 
µm genişliğinde ve 20-30 µm uzunluğunda olup, sahip oldukları 3-10 adet kirpikleri  ile hareketli bir 
yapıya sahiptirler. Bakteriyi kandan izole etmek kolay olmakla  birlikte diğer vücut sıvılarında üretmenin 
zorluğu bilinmektedir. Güncel olarak en az 18 kadar birbirleri ile genetik olarak yakından ilişkili ve B. 
burgdorferi sensu lato olarak tanımlanan  Borrelia türü  mevcuttur. İnsanlardaki LH başlıca patojenik üç 
genomik tür tarafından oluşturulmaktadır: B.burgdorferi sensu  stricto, B. garinii ve B. afzelii.  Ayrıca olgu 
sunumları ile kanıtlanmış B. spielmanii, B. americana, B.andersonii, B. bissettii, B. valaisiana, B. lusitaniae 
(B. lusitania) ve  B. bavariensis insan  için patojen  olduğu  saptanmış diğer türlerdir(4). 

Etkenin doğadaki yaşam döngüsünü devam ettirdiği “Ixodes ricinus kompleks” içerisinde 14 farklı kene 
türü mevcuttur. Memelilerden  kuşlara  kadar 300’e  yakın  canlıdan beslenebilmektedir. Bu kenelerin 

serious improvements were recorded in clinical pictures after inverted frequency applications. In this 
presentation, supporting the immune system and phase shifted frequency modulation which have been 
successfully applied to our patients, will be explained as the approaches of frequency therapies. The 
presentation includes detailed therapy procedures.

Keywords: Borrelia, Lyme Disease, Arthritis, Carditis, Biofrequency
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yayılım alanlarının iklim değişikliğinin etkisiyle  oluşan daha sıcak ve kuru hava ile artacağından  endişe 
edilmektedir.  Vektör olan  kene türlerinden İxodes persulcatus aynı  zamanda babesiyoz ve insan 
anaplazmoz etkenlerini taşırken, Avrupa ve Asya’da hakim  olan vektör kene  türlerinden Ixodes ricinus 
ve İxodes persulcatus LH’nın yanı sıra kene kaynaklı ensefalit etkenlerini taşıyabilmektedir (5). 

B. burgdorferi ABD’deki LH’nın yaygın etkenidir. Ancak, Avrupa kıtasında her beş tür de bulunmaktadır. 
Asya kıtasında ise daha çok B. garinii ve B. afzelii saptanmaktadır. Lyme hastalığı, ABD’de yaygın  olmakla 
birlikte  Avrupa,  İngiltere,  İskandinav ülkeleri, Rusya,  Çin ve  Japonya’da  da  görülmektedir.  ABD’de  
Hastalık Kontrol  ve  Korunma  Merkezi’nin  (CDC)  söz  konusu  hastalık açısından sürveyansı başlattığı 
1982 yılından sonra yıllık olarak saptanan LH olgu sayısı olası olgularla birlikte 30,000’in üzerine çıkmıştır. 
ABD’de 2014 yılında 25,359 olgu doğrulanmış olarak, 8,102 olgu da olası olgu olarak bildirilmiştir. 
Avrupa’da en fazla olgu saptanan bölge ise iç Avrupa kıtası ve İskandinavya’dır(6). 

Türkiye’de  LH  ilk  kez  1990 yılında  bildirilmiş  ve  sonrasında artan sayıda olgu bildirimleri ile birlikte 
Türkiye’de farklı bölgelerden insan ve hayvanlar ile kenelerde seroepidemiyolojik çalışmalar yapılmıştır(7). 
Bu çalışmaların seropozitifliği  %2-44 aralığında gösterildiği  ve halen  gerçek prevalansın  bilinmediği 
bildirilmektedir (1,8) 

Ülkemizde  hastalık  bildirimi zorunlu  hastalıklar kategorisine alınarak “Klinik Bakteriyoloji Tanı 
Standartları Çalışma Grubu” tarafından referans laboratuvar  özellikleri standardize edilmiş ve Türkiye 
Halk Sağlığı Kurumu tarafından düzenlenmiştir (9) 

Patogenez

İxodes türü  kenelerin barsaklarında  taşınan LH etkeni  Borrelia türleri tükrük bezlerine yayılır ve kan 
emme sırasında memeliyi enfekte  eder. Bakteri öncelikle deriye yönelmekte, daha sonra kan dolaşımına 
ve Borrelia türüne göre diğer organlara yayılım göstermektedir(10). 

Klinghardt ve arkadaşlarının araştırmalarına göre bulaşma  yolunun keneler haricinde transplasental, 
bit, pire, örümcek, sivrisinek ve kemirgen türleri ile olabileceği birçok çalışmada gösterilmiştir(11,12,13). 

Memeliler  enfekte olduğunda  ilk  olarak doğal  ve kazanılmış immün yanıt sistemi tarafından immün 
yanıt oluşturulur. Her iki immün yanıtın devreye geçmesine rağmen yanıtı baskılayarak, bakterinin  
hızla antijenik değişime uğrayıp, immün cevabı yanıltmakta, deriden sonra diğer organlara yerleşerek, 
kronikleşen ve tekrarlayan ataklara neden olmaktadır(11). 

Yapısal olarak Borrelia spiroket formunda bulunduğu gibi intrasellüler alanda kistik form veya L-formu 
şeklinde uzun süre yaşayabilen bir patojendir (11).

Klinik/ Hastalık Evreleri

Vücutta birden çok sistemi tutabilen ve kronikleşme ihtimali yüksek olabilen LH’nın  evrelerine göre farklı 
klinik tabloları mevcuttur. 

Lyme hastalığında üç farklı evre söz konusudur. Bu evreler arasında klinik belirti ve bulgular, tanı, 
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tedavi ve prognoz açısından büyük farklılıklar gösterebilmektedir.  Hastalık evrelerinin tamamının her  
hastada görülmesi  şart olmayıp  yaklaşık %11’lik bir  hasta grubunda da hastalığın asemptomatik olarak 
geçirebileceği bilinmektedir(14). Hastalığın 7-14 günlük bir inkübasyon periyodu sonrasında başlaması 
beklenmektedir(11). 

Erken Lokalize Enfeksiyon (Evre 1)

Birinci evrenin karakteristik olarak  Eritema migrans (EM) olarak adlandırılan deri lezyonu vardır. Bu 
lezyon genellikle ısırık bölgesinde görülür. Eritema migrans LH için patognomonik lezyondur ve en yaygın 
bulgudur. Bu dönem EM ile birlikte ateşli bir hastalığı temsil eden dönemdir.  Eritema  migrans  kene  
ısırığından  ortalama  7-14 gün sonra kenenin tutunduğu yerde ortaya çıkar(15).

Ixodes türü  kenelerin nimfleri  çok  küçük  olduğundan pek  çok  hasta kene ısırığını hatırlayamaz. Eritema 
migrans herhangi bir yerde gelişebilir iken kalça, kasık ve aksilla en sık görülen yerlerdir. Eritema migrans, 
asemptomatik seyredebileceği gibi kaşıntı ve yanma hissi ile de gelişebilir.   Tedavi edilmeyen  olgularda  
döküntü 2-3  hafta boyunca  devam edebilir.  Yaklaşık  olarak LH’nın  %80’inde  bu karakteristik 
deri bulguları mevcuttur ve yalnızca tek bir epizod görülür.  Lyme  hastalığının  %20’sinde  ise  çoklu  
EM epizodu görülür. Çoklu EM epizodları birden fazla kene ısırığından değil hematolojik yayılımdan 
kaynaklanmaktadır. Hastaların yaklaşık olarak yarısı enfeksiyonun ilk haftası içerisinde hafif ateşin eşlik 
ettiği grip benzeri semptomlar tarif ederler. Halsizlik ve adale ağrısı,  artralji, baş  ağrısı ve  ense  sertliği 
ABD’deki  hastaların %80’inde  görülürken  Avrupa’daki hastaların  %30  kadarında görülmektedir(16).

Kırgınlık, yorgunluk, boğaz ağrısı, gezici artralji ve ateş gibi viral enfeksiyonu andıran nonspesifik 
bulgularının  olması  LH’nın  yayılmaya  başladığının  göstergesi olabilir. Eritema  migrans gelişen   
hastaların  1/3’i daha  fazla semptom  göstermezken  2/3’sinde  ilerleme  devam  eder  (evre 2 ve  evre 
3). Evre 1 deki  en yaygın göz  bulgusu kızarıklık ve gözyaşındaki artıştır(16). 

Erken  Dissemine Enfeksiyon (Evre 2)

Genellikle inokülasyondan sonraki 3-10 hafta içerisinde ortaya çıkar. B. burgdorferi ile enfekte bireylerin 
yaklaşık %15 kadarında dissemine hastalık semptom ve bulguları vardır. Sistemik manifestasyonlar 
olarak ateş ve bitkinlik görülebilir. Spiroketlerin hematolojik ya da lenfatik yolla uzak noktalara dağılımı 
ile bir ya da daha fazla organ veya sistem etkilenebilir. Kas-iskelet ve sinir sistemine ait semptomlar 
en yaygın olanlarıdır(10). Hastalığın başlangıcından sonraki birkaç hafta içerisinde hastaların %4-8  
kadarında kardiyak tutulum  ortaya çıkar. En yaygın anormallik fluktuasyon gösteren bir atrioventriküler 
blok şeklinde olup, baş dönmesi ve senkop şeklinde belirti verebilir. Bazı hastalarda senkop ve göğüs 
ağrısı ile akut miyoperikardit görülebilir (11). 

Avrupa’da B. burgdorferi den kaynaklanan kronik kardiyomiyopati bildirilmiştir (17,18).

Oküler manifestasyonlar, nadir olmakla birlikte, kranial nöropati ile ilişkili diplopi veya fasiyal sinir paralizisi 
görülebilir(14). Hastalarda iritis gelişimine bağlı olarak bulanık görme ve  göz ağrısı ile karşılaşılabilir. 

İntermitan enflamatuvar artrit sıklıkla bursa, tendon ve eklemleri içeren poliartiküler süreç şeklinde  
başlayıp 1-2 gün içerisinde diz, ayak bileği ya da el bileği tutulumu gösteren monoartiküler bir forma 
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dönüşür. Hastaların 2/3’sinde ilk epizod EM  lezyonunun gelişiminden sonraki altı  ay içerisinde başlar.  
Tedavisiz  olgularda,  epizodlar  bir  hafta  kadar  devam eder. Olguların 2/3’si ortalama 2,5 aylık 
aralıklarla rekürrens gösterir. 

Rekürrensler  birden  fazla eklemi  tutmaya  meyillidir. Zamanla birlikte bu epizodlar daha az sıklık ve 
şiddette ve daha az eklemi etkiler hale gelirler. Tedavisiz LH’nda rekürren epizodlar genellikle 10 yıllık bir 
süre içerisinde kendi kendine sonlanır. Bazı hastalar  inflamatuar bulgular  olmaksızın intermittan  eklem 
ağrısı ile başvurabilirler. Bu tablo da Avrupa’da daha yaygındır (11). Aynı zamanda Lyme nöroborelyozu 
(LNB) olarak da adlandırılan nörolojik  tutulum tedavisiz olguların %15 kadarında rapor edilmektedir (3). 

ABD’de kranial nöropati erken LNB’un en sık  manifestasyonudur. Diğer  manifestasyonlar ise menenjit 
ve  ensefalopatidir.  Kranial  nöropatiler  özellikle  fasiyal  sinir paralizileri LH’nın yaklaşık %3’ünde gelişir. 
Endemik bölgelerde LH özellikle çocuklardaki yüz felçlerinin en sık ortaya konulabilen sebeplerindendir 
(19). Menenjit gelişmiş ise semptomlar genellikle enfeksiyonu takiben 2-10 hafta  sonra ortaya  çıkar. 
Beyin  omurilik sıvısında (BOS) lenfositik  pleositoz  vardır  (yaklaşık 100  lenfositik  hücre/µL), artmış 
protein düzeyleri ve normal ya da hafifçe azalmış  BOS glukoz düzeyleri söz konusudur. Baş ve boyun 
ağrısı veya ense sertliği ve fotofobi tipik olarak meningeal irritasyona işaret eder.

Lyme hastalığındaki baş ağrısı tipik olarak artıp azalan tarzda tarif edilir. Baş ağrısının şiddeti aşikar 
menenjit olgularında bile hafif-şiddetli olarak değişkenlik gösterir. Borrelia ensefalopatisi en sık olarak 
enfeksiyonun başlamasından aylar  ya  da yıllar  sonra  hafıza, konsantrasyon,  duygu,  uyku, kişilik ve/
veya konuşmadaki  bozulmaların eşlik ettiği hafif konfüzyonel durum ile kendini gösterir. Depresyon ve 
irritabilite de yaygındır (11). 

Geç Lyme Hastalığı (Evre 3)

Geç ya da kronik LH başlangıç enfeksiyondan aylar-yıllar sonra bazen ise bir latent dönemden sonra 
ortaya çıkan manifestasyonları ifade eder. Kronik LH’nın semptom ve bulguları primer olarak romatolojik 
ve nörolojiktir. Geç LH olgularının çoğunda EM hikayesi mevcut değildir. Çünkü EM’nin  fark  edilmesi  
halinde  olgularda  LH  düşünülüp erken dönemde tedavi başlanması mümkün olmaktadır. Bununla 
birlikte hastalığın diğer manifestasyonları olarak Bell paralizisi, aseptik menenjit, artrit, akral  paresteziler 
veya  dizesteziler (periferal  nöropati) veya kognitif  disfonksiyonların (SSS tutulumu) geçmişte de olsa 
görüldüğünün hatırlanması, tanısal açıdan yararlı olabilir (20). 

Lyme artriti evre 3 LH’nın karakteristik belirti ve bulgularındandır. Büyük eklemleri tutmaya meyillidir ve 
diz eklemi LH olgularının %90 kadarında tutulur. Tanıda genellikle tek taraflı ve ağırlık taşıyan eklemlerin, 
özellikle  dizin tutulmuş  olması LH  lehinedir (38). 

Evre 3 LH daki nörolojik bozukluklar hem MSS hem de periferik sinir  sistemini  ilgilendirir. Tipik  
kliniği;  subakut  ensefalopati, kronik progresif ensefalomiyelit ve fibromiyalji ile uyumlu semptomlar 
gibi geç aksonal nöropatiler şeklindedir. Radiküler ağrı gözükebilir ve akut diskopatiler gibi kendini 
gösterebilir(20). Borrelia ensefalopatisi nadir fakat şiddetli bir sendromdur. Semptomlar progresif vasıflı  
olabilir ya da  ataklar sonrasında kısmi iyileşme tarzında, tekrarlarla seyreden bir pattern izler.  Borrelia  
ensefalomiyelitin en  yaygın manifestasyonu hemiparezi, ataksi, epileptik nöbetler, kognitif bozulmalar, 
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mesane disfonksiyonu ve işitme kaybıdır. Miyelit geç LNB  olgularının  %50  kadarında  mevcuttur (11).  

Post-Lyme Borelyoz Sendromu/Kronik Lyme Hastalığı 

Yaklaşık altı aylık bir hastalık süreci sonrası tanımlanmamış veya akut ve ileri evrelerde terapiye alınmamış 
hastalarda kronik LH gelişme oranı %20 dir (11). 

Bu süreçte olan kişiler hastalık manifestasyonuna göre farklı semptomlar sergilerler.

Literatürde tarif edilen ve temelinde kronik LH olabileceği düşünülen hastalıkların başında Otizm 
gelmektedir. Bransfield  ve ark. (21)  LH’nın otizme  %20-30’luk  bir katkısının olabileceğini, bu 
hastaların ömürleri boyunca büyük ekonomik/ bakım desteğine ihtiyaç duyduklarını ve bu hastalığın 
önlenebilir olduğunu iddia etmişlerdir. Bransfield (21) LH ve ilişkili nöropsikiyatrik sendromlar başlıklı 
derlemesinde bu hipotezin doğrulanması için enfeksiyon, immünoloji ve psikiyatri uzmanlarınca birlikte 
çok detaylı olarak ele alınması gerektiğini bildirmiştir. Klinghardt ve ark. (11) otizmli çocuklar ile yapılan 
klinik çalışmalarında Borrelia enfeksiyonun önemli bir rol oynadığını savunmaktadır. Klinik çalışmalarında 
bilhassa fitoterapi reçeteleri ile otistik tablonun olumlu etkilenmesi hakkında  derlemeler mevcuttur.   Bu 
derlemenin yazarlarına göre günümüzde LH ve otizm ilişkisi tartışmaya son derece açık olsada otistik 
davranış bozukluklarında önemli bir faktör olmaya adaydır (22). 

Dördüncü evre olarak tanımlanan süreçte otizm haricinde çok sayıda hastalıkların temelinde Borrelia 
enfeksiyonu etken olarak araştırılmıştır. 350 farklı hastalıkların temelinde Borrelia  tanısı konulmamış 
ve kronik evrede olduğu düşünülen (2) hastalıkların başında gelenlerin arasında Parkinson hastalığı  
(23), Fibromiyalji (24), Majör Depresyon (25),  Vaskülit (26) Alzheimer demansı (27,28) yer almaktadır. 
Bazı otoimmün hastalıklara kronik LH’nın yol açabileceğini savunan çalışmalar (29), spiroketlerin 
intrasellüler alana difüze olarak hücresel  yapıdaki değişikliklere yol açarak otoimmün cevaba yol açtığını 
düşünmekteler (11).

Patofizyolojik açıdan Sarkoidoz hastalığının etyolojisi de LH bağlantılı olduğu tartışılmaktadır (30).

Koenfeksiyonlar 

Etkeni taşıyan kene ve diğer vektörlerin  Borrelia türleri haricinde  başka mikroorganizmaları da 
taşıyabileceğini ve LH ile birlikte koenfeksiyonlarla karşılaşabileceğini akılda tutmak gerekir 22). Babesiyöz 
ve Anaplazmoz sıklıkla asemptomatik seyretmesine rağmen LH ile koenfeksiyon durumunda hastalarda 
non-spesifik sistemik semptomların da görülebileceği hatırlanmalıdır. Koenfeksiyonlu hastalarda  daha 
şiddetli ve  persistan klinik tablolar görülebilmektedir. 

Giderek artan sıklıkta LH ile birlikte Ehrlichia  türleri  ve Babesia microti ye  bağlı  koenfeksiyonlar 
bildirilmeye başlanmıştır. Bazı çalışmalarda bu oranlar LH olgularının %80’ine ulaşmış durumdadır. Lyme 
hastalığının güçlü  bir şekilde  düşünüldüğü  fakat bazı  manifestasyonların atipik  olduğu durumlarda  
(yüksek ateş,  rigor,  toksik görünüş vs.) Borrelia enfeksiyonun yanı sıra koenfeksiyonun varlığı mutlaka 
düşünülüp   değerlendirilmelidir (7). 
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 Tanı

Serolojik Tanı:Hastalık açısından  uyumlu  klinik bulguları olan, endemik bölgeden  gelen veya endemik 
bölgeye seyahat öyküsü olan  olguda rutin  tanı testleri  olarak serolojik  testler seçilmektedir. Enzyme-
linked immunosorbent assay (ELISA) ile spesifik immunoglobulin (Ig) IgM ve IgG antikorlarının saptandığı 
şüpheli/pozitif bulunan sonuçlar Western Blot (WB) testiyle doğrulanmalıdır (31). 

Lyme hastalığının ilk ayı içerisinde B. burgdorferi ye  karşı tercihen  akut ve  konvelesan dönemlerde 
olmak  üzere  hem  IgM  hem  de  IgG  yanıtları  araştırılmalıdır. Akut dönem içerisinde hastaların 
yaklaşık olarak %20-30’unda antikor  pozitifliği  saptanırken,  2-4 hafta  sonraki  konvelesan dönem 
klinik örneklerde bu oran %70-80’lere çıkabilmektedir. Lyme hastalığı tanısı konusunda CDC tarafından 
oluşturulan algoritma takip edilebilir. Biyopsi materyallerinin incelenmesi ve mikroskopik tanı konulması  
serolojik tetkikler kadar yaygın değildir (6,31). 

Akut evre LH tanısında serolojik tanı oldukça kolay ve sensitif olmasına rağmen kronik evrede zor 
olabilmektedir. Kistik ve L-Formları bilinen Borrelia immün sistemine ait olan hücrelerin intrasellüler 
alanlarına yerleşerek enfeksiyonun tanımlanmasını zorlaştırdıkları gibi ayrıca immün cevabın oluşması  
mümkün olmayabilir (11). 

Biyofiziksel Tanı: Hulda Clark ve Raymond Rife maddelerin katı yapıları yanı sıra titreşimsel kodlarınında 
olduğunu savunan araştırmacılar olarak Frekans Terapi Sistematiğinde otorite olarak kabul edilmektedir 
(32).  

Biyofrekans Sistematiğinin ana prensipleri maddelerin, hücrelerin, dokuların ve patojenlerin titreşim 
kodlarını tanımlamak ve tespit edilen frekansların elektriksel modülasyonu ile terapötik destek vermektir 
(33,40,41). 

Rife ve Clark Frekans tablolarına göre Borrelia ve koenefeksiyonlara neden olan patojenlerin frekansları 
tespit edilmiştir (32):

Borrelia   2,96-2,98 kHz (kistik form)

378,9-384 kHz (Spiroket)

884 Hz (genel)

Babesia   76 Hz, 570 Hz, 

1583- 1584 Hz

Ehrlichia           698,1180,1223,1416,1878,2833,         3248,3753, 7080  (hepsi Hz)

Anaplasma  387 kHz, 422 kHz

Mycoplasma    323,5 kHz, 346 kHz
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Bartonella         356 Hz, 547 Hz

Yukarıdaki frekansları uygun amplifikasyonlarda frekans jeneratörü prensibinde çalışan cihazlar ile 
tanımlamak farklı metotlar (Elektroakupunktur, Kinesiyoloji, Tensör test tekniği)  ile mümkündür (34,40)  

Ayırıcı Tanı

Lyme hastalığı ayırıcı tanısında juvenil romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus, tekrarlayan ateş, 
romatoid artrit,  akut eklem romatizması, tularemi, dilate kalp yetmezliği, nörosifiliz, eksik tedavi edilmiş 
pürülan veya aseptik menenjitler de düşünülmelidir.

Giderek artan sayıda LH olgularının görüldüğü ülkemizde hastalık ayırıcı tanısının dikkatle yapılması ve 
LH olarak teşhis edilen olgularda erken tedavinin uygulanması önemlidir(36). 

Terapi:

Konvansiyonel Metod:

Hastalığın erken evresinde tanı konulursa  antibiyoterapinin uygulanmasıyla hastalığın geç dönemlere 
ilerlemesi engellenebilmektedir.

Literatürde önerilen  antibiyotikler;    doksisiklin, amoksisilin, sefuroksim, seftriakson, eritromisin, 
azitromisin, penisilin G ve kloramfenikoldür. 

Evre 1 ve evre 2 için tedavi süresi 14-21 gün olarak önerilmekte iken, evre 3 dönemindeki hastalarda 
bu süre 14-28 gündür (36). Erken lokalize evrede oral tedavi rejimleri tercih edilirken sinir sistemi,  ciddi 
kardiyak tutulmalar ve  eklem tutulmalarında parenteral tedaviler öne çıkmaktadır (14). Antibiyotik 
tedavisi sonrası hastalığın multidisipliner yaklaşımla yönetimi önemlidir.  Burada  tutulumun gerçekleştiği 
organ ve sisteme göre ilgili uzmanlık alanlarının desteği gerekmektedir. Bazen antibiyotik sağaltımı 
sonrası semptomlarda tam bir iyileşme sağlanamaz, bu durumda  antibiyotik tedavi  süresinin uzatılması 
anlamlı bulunmamıştır(10). 

Nonsteroid anti-enflamatuvarlar, salisilat  ve  steroid tedavileri  inflamasyonun kontrolü için kullanılabilecek 
seçeneklerdir(10)

Borrelia nın L-formu şeklindekilerin hücre zarı olmadığı için, çoğu hücre zarını hedefleyen  antibiyotiklere 
rezistandırlar (3,11,34).

Borrelia hücre zarını iptal edip fizyolojik biyofilm tabakasında yaşamını sürdürebilir ve bu şekilde biyofilmin 
polisakkarit yapısı sayesinde korunur ve uygulanan antibiyotik dozu etkisiz kalır. Bu doğal bariyeri aşmak 
için çok yüksek dozda antibiosis gerekmektedir(35). 

Biyofiziksel Terapi

Biyofiziksel testlerde açıklanan Borrelia ve Koenfeksiyonlara neden olan diğer bakterilerin frekans kodları 
terapötik amaçlı da kullanılmaktadır (3,34,40) . Bu aşamada frekans jeneratörü prensibi ile çalışan 
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biyofrekans cihazlarının iki farklı hedefi ön plandadır :

1. İmmün sistem destekleri  (immün sistemini destekleyen standart kayıtlı frekanslar) 

2. Faz kaydırmalı frekans modülasyonu ile bakterinin elimine edilmesi 

Bahsedilen bakteri titreşim kodları (bkz. biyofiziksel tanı)  Clark ve Rife frekansları olarak Titreşim 
Tıbbı literatürlerinde yer alan tablolarda belirtilmiştir (32,33,34,40). Biyofrekans cihazlarının çalışma 
prensiplerine  göre bakteriye uyumlu  amplifikasyon ve frekansta  sinyal üretilip inverte (faz kaydırmalı) 
formunda  elektrotlar üzerinden canlıya uygulandığında  titreşim dalgası nötrleşir (33,41,43). Titreşim 
kodunun nötrleşmesi ile bakterisid etki yaratılmış olur (3). 

Bu fenomen fizikte bilinen ve rezonans etkisini göstermek için kullanılan cam bardağa uyumlu ses 
frekanslarının uygulanması sonucu bardağın bir müddet sonra kırılması ile gösterilmektedir (https://
www.star.com.tr/video/camin-ses-dalgalarina-verdigi-ilginc-tepki-video-725913/.)

Biyofrekans Sistematiğinde test ve terapötik amaçlı kullanılan başka bir yaklaşım ise test ve terapi kitleri 
ile çalışmaktır. Kitler farklı patojenlerin titreşim bilgilerini içeren ampullerden oluşur. Ampuller yüksek 
oranda su içerir ve mikroorganizmanın frekans kodu suya kopyalanarak hazırlanmıştır. Su, frekans 
bilgisini taşıdığı için test ve terapi amaçlı kullanılması mümkündür(42) . 

Test Kitlerinin kullanımında gerekli olan Frekanslar (Fa. Mannayan, Trikombin cihazı):

⁎ Spiroketler  68,72 - 549,76 Hz (Prg. 7200)

⁎ intrasellüler Kistik ve L-Formlar 1,125 – 9,00 MegaHertz (Prg. 6700) 

Kronik Borreliosis intrasellüler formlar içerdiği için kistik ve L-formlarının istila ettiği hücrelerin fizyolojik 
yaşam sürelerine uyumlu terapi süreçleri önerilir (3,11,32):

Örneğin: Makrofajlar -  8 ay

    Eritrositler -  3-4 ay

   Lenfositler/Trombositler 2-3 hafta

 Fitoterapi

LH’ında kullanılan bitkisel ajanların etkisi ve etki mekanizmaları çok farklıdır. Biofilm geçirgenliği sağlayan 
(Cistus), anti- protozoal, antiinflamatuar etkisi ile bir çok bilimsel çalışmada ispatlanan (Stevia) ajanların 
yanı sıra immün sistem desteği ön plandadır (11,22,44):   

•	 Cat’s	Claw	(kedi	pençesi)

•	 Probiyotik	(İmmün	Sistem	desteği)

•	 Zerdeçal	(curcumin-	güçlü	antioksidan-	glutatyon	üretimini	arttırıyor)
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•	 Artemisia	annua

•	 Cistus	incanus

•	 Samento

•	 Sarımsak

•	 Propolis

•	 Stevia

•	 Lyme-Kokteyli	(Dr.	Klinghardt)

Bitkilerin kullanım dozları ve süreleri ile ilgili  belli protokollere ulaşmak için Klinghardt İnstitute kuruluşuna 
başvurulması önerilir. 

(https://klinghardtinstitute.com/lyme-disease/dr-klinghardt-biological-lyme-protocol/)

 Sonuç 

Hekimler  açısından LH, Erythema migrans lezyonu ve kene  ısırığı öyküsü olmayan  olgularda tanısal  
güçlük  oluşturabilmektedir (36,39). Bilhassa çeşitli nedenlerden dolayı yeterli immün cevap oluşturamayan 
olgularda  yanlış negatif serolojik bulgulara göre hareket edilmesi hastalık seyrinde kronikleşmeye yol 
açabileceğini tartışmak gerekmektedir. İlk bakışta akla gelmeyen hastalık tablolarının altında kronik 
bir LH olabileceğini düşünmek giderek artan insidans sayılarına göre artık vazgeçilmezdir. LH tanısı ve 
terapilerinde  denenmiş frekanslar  biyofrekans sistemleri ile akut fazda olduğu gibi fitoterapi eşliğinde 
konvansiyonel terapi yöntemlerini desteklemeye adaydırlar (3,41).   Bir çok hastanın  ayrıca tanı ve 
tedavide uluslararası rehberlerin dikkate alınması hasta yönetiminde önemlidir (36). 

Tamamlayıcı Tıp altında birçok ülkede yer alan fitoterapi ve biyofrekans yöntemlerinin destekleyici disiplin 
olarak ülkemizde de bilimsel çalışmalarla desteklenmesi, tartışılması  ve saygın bir platformda yer alması 
gerekmektedir(41). 

Ayrıca endemik olma  riski taşıyan LH nın toplum yönü ile korunma önlemlerinin  gerekliliği konusunda 
duyarlılık oluşturulmasına ihtiyaç vardır(36,37).
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Özet:

Aurikülanın tedavi edici etkinliği vücutta bulunan diğer mikrosistemlere kıyasla bilimsel olarak araştırılmış 
ve belgelenmiştir. Periferden gelen iletilerin büyük bölümünün kulak kepçesinden geçerek kortikal mer-
kezlere ulaştırılması bize aurikülanın periferle merkez arasında bir arayüz teşkil ettiğini düşündürmekte-
dir. Bu makalede aurikülanın anatomik, histolojik ve elektrofizyolojik özelliklerine değinilmiş ve yapılan 
araştırmaların sonuçları verilmiştir.

Anahtar kelimeler: Auriküla, Auriküloterapi, Nörofizyoloji

Abtract:

The therapeutic efficacy of auricula has been scientifically researched and documented compared to 
other microsystems in the body. The fact that most of the infuxes comming from the periphery pass thro-
ugh the auricle and reach the cortical centers, suggesting that the auricle forms an interface between 
the periphery and the center. In this article, anatomical, histological and electrophysiological characteris-
tics of auricle are mentioned and the results of the studies are given.

Keywords: Auricle, Auriculotherapy, Neurophysiology

Giriş:

W.Peinfield ve T. Ramussen 1955’te serebral korteksin pimer motor ve primer sensoryal merkezleri üze-
rinde homonculus adıyla bilinen insan vücudunun temsil edildiği haritayı belirlemişlerdir. Primer sensoryal 
alanda medullaya paralel olarak dik duran insan figüründe baş aşağıda iken, sekonder sensoryal alanda 
baş yukarda temsil edilmiştir. Bu somatotopi kulak epidermisi üzerinde de kendini gösterir. 

Kulak kepçesinin her iki yüzeyi üzerine dağılmış, tanımlı 190’dan fazla nokta, homeostazın sağlanmasın-
da nörofizyolojik sistemler üzerinden etkilidirler. Organların serebral kumanda merkezleri ile onların ku-
lak kepçesi üzerinde temsil edildiği bu noktalar arasında sayısız nörolojik bağlantı mevcuttur. Tüm pato-
lojiler, sebeplerine bağlı olarak ürettikleri elektrik potansiyeli şeklinde kulak noktalarında kendini gösterir.
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AURİKÜLANIN YAPISAL ANATOMİSİ

Kulak kepçesi histolojik olarak lobul hariç, deri ile örtülü fibrokartilajinöz bir yapıdan oluşur. Lobül deri 
katmanları arasında yağ adacıklarının olduğu bağ dokusu yapısındadır. Epidermis derinden yüzeye doğ-
ru, germinatif, granüler, yarı saydam ve boynuzsu tabakalardan oluşur. Dermis, elastik, kalın bir peri-
kondriumla çevrili ve lobul hariç ince bir kapiller ağı ve sinir lifi sonlanmaları içeren bir yapıdır. 

İntrensek ve ekstrensek olarak ayrılan ligamentlerden intrensek olanlar, tragus’tan heliks’e, antitragus’tan 
heliks kuyruğuna, konkadan triangüler fossa’ya ve heliks oluğunu uzanır. Ekstrensek ligamentler aurikü-
layı önde zigomatik apofize, arkada mastoid tabanına bağlar. Aurikülanın kasları kulak kepçesinin kısıtlı 
hareketini sağlar. Ekstrensek kaslar anterior, posterior ve superior aurikülada, intrensek kaslar heliks, 
tragus ve antitragusta transver ve oblik olarak dağılır.

AURİKÜLER NOKTALARIN HİSTOLOJİSİ

1984’te Montpellier’de INCERM ( l’Institut National de la Santé et de le recherche)  histoloji laboratuva-
rından Prof. Réne Sénélar, Dr. Odile Auziech, Dr. Claudie Terral ve Pof. Pierre Rabichong birlikte yaptıkları 
araştırmaları ‘Etude histologique des points de moindre résistance cutanée électrique et analyse de leurs 
implications possibles dans la mise en jeu des phénomènes acupuncturaux’ (Derideki düşük elektrik 
direçli doktalar ve akupunktur olgularını devreye almasındaki olası etkilerinin analizi) başlık altında ya-
yınladılar. 

Çalışmalar elektriksel olarak detekte edilen noktalar üzerinde yapıldı. Materyal olarak tıraş edilmiş tav-
şan derisi, gönüllülerden alınan biyopsiler ve taze kadavra kulağı kullanıldı.  Elektriksel olarak detekte 
edilen kulak noktaları Mallory tekniği ile Groat hematoksilinle boyandı. Mikroskopik olarak adipoz hücre 
infitrasyonlu ve alttan daha yoğun bir konjonktif dokuyla desteklenmiş gevşek bir bağ dokusundan net 
bir şekilde ayrılmış bir damar-sinir paketi görüldü. Bunların çoğunluğu düşük dirençli deri bölgesinin üst 
bölgesinde bulunuyordu. Nörovasküler kompleks olarak adlandırdıkları bu yapının çevresinde mastosit-
ler, endokrin tip eozinofiller ve Langerhans hüreleri vardı. 

Kulak kepçesinde farklı bölgelerinde üç farklı tip NVK (nörovasküler kompleks) yapı tespit edildi.

1. NVK tip I: Heliksin diz ve kuyruk bölgelerinde orta büyüklükte horizontal yerleşimli, bir kütanöz sinir, 
bir bir arterio-venöz anastomoz ve bir lenfatik damar içeren bir yapıdır. Bu elemanlar adipöz hücreler 
içeren gevşek bir bağ dokusu içinde birbiri üzerine katlanmış şekilde yerleşmişlerdir.

2. NVK 2: Konkanın ön-üst bölgesinde daha küçük boyutta, daha basit ve sınırları daha belirgindir. Alt-
taki kollojen liflerle desteklenirler.

3. NVK 3: Konkanın geri kalan kısmında ve lobülde küçük ve daha kompleks yapıdada ve vertikal pozis-
yondadırlar. Yapı, kolajen kütleleri arasında yerleşmiş adipöz doku içine yerleşmiştir. Konkada bulunan 
NVK içindeki amyelinik tip kolinerjik lifler parasempatik olarak özelleşmiştir. 

Bu noktalar, onları çevreleyen yapılar vasıtasıyla birbirleriyle bağlantılıdır. Bu bağlantılar noktaların nöro-
fonksiyonlarını ve dolayısıyla tedavi edici özelliklerini güçlendirir.



Ayfer KUZULUGİL

38

KULAK NOKTALARININ ELEKTROFİZYOLOJİSİ

Akupunktur noktalarının elektriksel özellikleri 1950’den beri dünyanın farklı ülkelerinden  doktorlar ta-
rafından araştırılmıştır.  Avrupa’dan Dr. Soulié Morant, Niboyet, Pourret ve Bossy, Japonya’dan Manaka 
ve Çin’den Tchang Hei Houo ve Tan Chou Tie vücuttaki refleks noktaların elektrofizyolojisi üzerinde 
çalışmışlardır. 

1963’te J.E.H. Niboyet akupunktur noktalarının elektrik direncinin çevre deriye göre düşük olduğunu 
keşfetmiştir.

1975’te Jean Bossy detekte edilen noktanın iç direncini ölçmüş ve direncin noktanın 2mm çevresine ka-
dar 1/10 oranında düşebildiğini göstermiştir. 

1975-1983 tarihlerinde Dr.Claudie Terral, tavşan ve insanlar üzerinde yaptığı araştırmalarda noktaların  
doğru akım direncinin 10 ila 50 kOhm olduğunu, fizyolojik ve patolojik durumlara göre bu verilerin deği-
şebildiğini gösterdi. Ayrıca noktaların bir jeneratör gibi elektrik yaydığını ve bunun 200 mA e ulaşabildi-
ğini tespit etti. Daha dikkat çekici olan ise temel NVK noktaların çevresinde elektrik direnç farkını 5 ila 10 
mA olarak ölçtüğü başka satellit noktaların da olduğunu belirlemiş olmasıdır. Bu durumda bir noktadan 
değil nokta ağından söz etmek gerekiyor. Bir patoloji birden fazla noktayı aktifleştirirken, bir nokta da 
birden fazla patolojide aktifleşebilir, sonucuna varmıştır. Terral tavşanlarda bazı noktaların nörosekresyon 
özelliği olduğunu da göstermiştir.

Kulak kepçesinde mevcut bir patoloji olmadığında kulağı innerve eden sinir sonlanmaları olan NVK nok-
talarında, bir noktanın yüzey potansiyeli ile diğerleri arasındaki fark hemen hemen sıfır bulunmuştur. 

Bir patolojinin varlığında ise ilgili kulak alanında membran potansiyeli modifiye olmaktadır. Prof. J.A. 
Bègue, 1972’de bu potansiyelin ortalama  ± 8 mV modifiye olabildiğini göstermiştir.  

Dr. David Alimi patoloji nedeniyle aktifleşen nokta ile çevresinin potansiyel farkını ± 20 ila 25 mV olarak 
ölçtüğünü ve bu potansiyel farkının patolojik sürecin kaynağı, doğası, yoğunluğu ve evrimi ile farklılaşa-
bildiğini belirtmiştir

AURİKÜLAYI İNNERVE EDEN SİNİRLERİN NÖROFİZYOLOJİK ROLÜ 

Auriküla V3, VII, IX, X, III ve Plexus Servical Superficialis tarafından innerve edilir. Bu sinirlerin fibrilleri 
kulak kepçesi epiteline dağılmış vaziyette bulunurlar. Stimüle edilen alan innerve edildiği sinir vasıtasıyla 
aşağıda verilen merkezleri uyarır ki, bu merkezlerin çoğu da tıpkı kulak kepçesi gibi korporel somatoto-
piye sahiptir.

1- V3 tarafından innerve edilen auriküla bölgesi uyarıldığında aşağıda belirtilen serebral alanlarda reak-
siyona yol açar.

- V3 spinal traktus seviyesinde;  periferden gelen afferentleri alan formatio reticularis’e ait assosiyatif çe-
kirdekler nucleus oralis, ve nucleus caudalis üzerinde korporel bir somatotopi vardır. Bu seviye, afferent 
ve efferent ağrı yollarının da geçtiği bölgedir.
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- Mezensefalik çekirdekler seviyesinde; bu bölgede de bir somatotopi mevcuttur. Thalamusun postero-
ventro-lateral çekirdeğine lemniskal yollarla bağlıdır.

- Nucleus principalis nervi trigemini seviyesinde; burada da korporel somatotopi vardır.

- V. sinir ile nucleus tractus solitarii’nin birleşim seviyesinde;  formatio reticularis’in asosiyatif  ve reseptif 
nükleusları ve VII, IX, X. sinir nükleuslarını da içerir. Somatik sensitiviteyi VII, C1, C2, C3’den, visseral sen-
sitiviteyi IX ve X. sinirler vasıtasıyla alır. 

2- Aurikülanın VII, IX ve X ile innerve edilen bölümleri uyarıldığında nucleus tractus solitarii  reaksiyon 
verir. Bu alanda genel somatik ve spesifik visseral sensitiviteyi taşıyan bir somatotopi mevcuttur. 

3- PCS ile innerve edilen alan uyarıldığında;

- C2 seviyesinde;  medulla spinalis pars intermedio-lateralis’in  retiküler formasyonu düzenlenir.

-  Sensitif, motor ve sensoryal medüller entegrasyonu sağlayan retikülo-spinal lifler aktive olur.

Yapılan elektrofizyolojik araştırmalar,  anatomik yapılarına göre her organ ve dokunun farklılaşmış resep-
törlerinin farklı aksiyon potansiyeli yaydıklarını düşündürmektedir.  Yayılan potansiyel aşağıda belirtilen 
yollardan merkezi sistemlere taşınır.

- Ağrı ve ısı bilgileri ekstralemniskal spino-thalamik yollarla,

- Bilinçli proprioseptif  bilgiler arka kordon lemniskal yollarla,

- Bilinçsiz proprioseptif bilgiler spino-serebellar yollarla taşınır.

AURİKÜLOTERAPİNİN TEDAVİ AKSİYONU

Normal bir durumda periferden afferentlerle taşınan bilgilerin %30’u doğrudan beyne gider. Geri kalan 
%70, beyin sakında reticular formatio tarafından filtre edilip düzenlendikten sonra aurikülaya , oradan 
da kortikal merkezlere taşınır. Patoloji durumunda potansiyel akışının %30’u beyne gider, %70’i formatio 
reticularis tarafından filtre edilir, % 50’si kortekse gönderilirken %20’si kulak kepçesindeki somatotopik 
alanlarda tutulur. Kortekse giden ileti miktarı % 80 olur. Kulakta ortaya çıkan elektrik direnci değiş-
miş olan bu noktalar iğnelendiğinde noktanın sinir lifleri geçici olarak tahrip edildiğinden R.F.’dan aldığı 
%70’lik bilginin çok küçük bir kısmını R.F.’a dolayısıyla beyne gitmesine izin verir. Periferden ancak %30 
civarında ileti alan beyin onarım mekanizmalarının tamamını harekete geçirir. Reaktivite bağlantıları güç-
lendilir ve patolojinin giderilmesi için gerekli reaksiyonlar başlamış olur. Tedavi edilen noktalardan yayılan 
aksiyon potansiyeli sikatrizasyon sürecini uyarır ve iğne atılır. İleti normale döner. (Şekil 1)
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Şekil 1: Normal ve patolojik durumlarda periferle merkez arasında bilgi taşınması ve auriküloterapinin     
nörofizyolojik aksiyonu

Korteksle perifer arasındaki iletimin bozulması santral veya periferik kaynaklı olabilir. Bazı nedenler aşa-
ğıda verilmiştir.

- Aşırı stimülasyonun nosiseptif reseptörleri irrite etmesi

- Afferent sensitivitenin bozulması ile üst merkezlerin periferden gelen mesajları tanıyamaması   (nevral-
jiler, zona ağrısı vb.)

- Efferent iletimde sorun olması

- Dekodajın bozulması; beyin uyaranları alır fakat belirleme ve entegrasyon sorunları vardır. (psişik ağrılar 
vb.)

Auriküler nokta uyarımını takiben yavaş veya hızlı nörofizyolojik refleks mekanizmalar aşağıda belirtilen 
reaksiyonlara yol açar.

1- Stres regülasyonunda; hızlı bir sinaptik aksiyon ile surrenal medulladan adrenalin ve noradrenalin sal-
gılanır. Yavaş bir sinaptik aksiyon ile ise hypothalamus’tan CRF, hipofizden ACTH ve surrenal korteksten 
kortizol salgılanır.
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2- Nöromediatör sekresyonu; SSS’ den NA, adrenalin, asetilcholin, dopamin, histamin, seratonin, gluta-
mat, aspartat, glisin, ⁎-aminobütirik asit asit salınımı olur.

3- Hormonal sekresyon modifikasyonu; hypothalamus ve hipofiz aracılığıyla olur.

4- Endojen opioidler; endorfin ve enkefalinlerin salınımı olur. 

5- immunglobulinler; Ig A, G ve M salınımı olur.

Sonuç:

Kulak kepçesi, hastalıkları görebildiğimiz bir ekran ve düzeltebildiğimiz bir klavyeye benzetilebilir. Au-
riküler noktaların uyarılması ile başta ağrı olmak üzere birçok hastalık ve fonksiyon bozuklukları başarı 
ile tedavi edilebilir. Başarılı olmanın koşulu ise nörofizyolojik ve fizyopatolojik işleyişi iyi anlayabilmektir. 
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KULAK AKUPUNKTURU İLE HİPOTALAMUSA BAĞLI 
HASTALIKLARIN TEDAVİSİ

TREATMENT OF HYPOTHALAMUS-RELATED DISEASES WITH EAR

Prof. Dr. Yalçın Kırıcı1

1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı Başkanı, Balgat/Ankara

Özet

Visseromotor ve endokrin aktivitelerin kontrolü ile ilgili multifonksiyonel bir merkezdir. Diencephalon’un 
ön bölümünde bulunan bu merkez içerdiği nükleuslar ile davranışların düzenlenmesi ile ilgilenir. 
Hipotalamusun retina, talamus ve korteks ile afferent bağlantıları vardır. Ayrıca beyin sapındaki kranyal 
sinir çekirdekleri ve medulla spinalis’teki otonom nöronlarla sinaps yapar. İç denge hipotalamus ile 
korunur. Karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasını dengeler. Hipofizin adenohipofizinden hormon 
salınımını stimüle veya inhibe eder. İlave olarak hipotalamusta üretilen hormonları nörohipofize gönderir. 
Bununla birlikte, limbik sistem ile karşılıklı bağlantıları vardır. Hipotalamusun içerdiği nükleuslar afferent ve 
efferent bağlantıları ile otonom sinir sisteminin ve endokrin sistemin kontrolü, termoregülasyon, plasma 
osmotik basıncı, kan volümü ve su alımının düzenlenmesini ve yiyecek alımının kontrolü gibi fonksiyonları 
vardır. Ayrıca biyolojik ritim, emosyonel davranışlar, bellek, üreme ve seksüel davranışların kontrolünü 
de yapar. Hipotalamusun auriküloterapisinde, çok dikkatli olarak agiscop ile electrodeteksiyon yapılması 
ve bulunan noktaların iğnelenmesi ile sayılan birçok hastalığın önlenmesi ve tedavi edilmesi sağlanabilir.
Auriküloterapide çok fazla endikasyonu olan hipotalamus her seansta dikkatli bir şekilde muayene 
edilmelidir. Bulunan noktanın iğnelenmesi ile hipotalamus dengeye gelecek ve etkilediği merkezleri de 
dengede tutacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hipotalamus, Auriküloterapi, Hipofiz, Visseromotor 

Abstract

It is a multifunctional center for the control of visceromotor and endocrine activities. This center located 
in the anterior part of the diencephalon deals with the regulation of behaviors with the nuclei it contains. 
The hypothalamus has afferent connections with the retina, thalamus and cortex. It also synapses with 
cranial nerve nuclei in the brain stem and autonomic neurons in the medulla spinalis. Internal balance 
is maintained by the hypothalamus. Balances carbohydrate, fat and protein metabolism. It stimulates 
or inhibits hormone release from the adenohypophysis of the pituitary. Additionally, it sends hormones 
produced in the hypothalamus to the neurohypophysis. However, they have reciprocal links with the 
limbic system. The hypothalamus contains nuclei, afferent and efferent connections, and functions 
such as the control of the autonomic nervous system and the endocrine system, thermoregulation, 
plasma osmotic pressure, regulation of blood volume and water intake, and control of food intake. It 
also controls biological rhythm, emotional behavior, memory, reproductive and sexual behavior. In the 
auriculotherapy of the hypothalamus, many diseases can be prevented and treated by electrodetection 
with agiscop and needling of the spots found very carefully. The hypothalamus, which has too many 
indications for auriculotherapy, should be examined carefully in every session. With the needling of the 
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Giriş

Visseromotor (OSS’nin merkezi) ve endokrin aktivitelerin kontrolü ile ilgili multifonksiyonel bir merkezdir. 
Diencephalon’un ventral bölümüdür. Önde; lamina terminalis ve commissura anterior, arkada; tegmentum, 
mesencephalon ve subthalamus altta; 3. ventrikülün tabanını yapan oluşumlar (chiasma opticum, infundi-
bulum, tuber cinereum ve corpus mammillare) üstte; sulcus hypothalamicus (thalamus) lateralde; capsula 
interna ile sınırlanır. İç yüzünü ise ventriculus tertius’un dış duvarını yapar. (Resim 1)

Hipotalamus’un bölümleri (önden – arkaya) (Resim 2)

I- Area hypothalamica rostralis (regio chiasmatica, supraoptik bölge)

•	 Nucleus	preopticus	(1)

•	 Nucleus	suprachiasmaticus	(2)

•	 Nucleus	supraopticus	(3)

•	 Nucleus	anterior	hypothalami	(4)

•	 Nucleus	paraventricularis	hypothalami	(5)

II- Area hypothalamica intermedia (regio tuberalis) 

•	 Nucleus	ventromedialis	hypothalami	(6)

•	 Nucleus	tuberomammillaris	(7)

•	 Nucleus	arcuatus	(infundibularis)	(8)

•	 Nuclei	tuberales	(9)

•	 Nucleus	dorsomedialis	(10)

III- Area hypothalamica posterior (regio mammillaris)

•	 Nucleus	posterior	hypothalami	(11)

•	 Nuclei	mammillares	(12)

Nucleus preopticus lateralis, vücut ısısı düzenleme ve uyku REM döneminde yavaş göz hareketlerinden sorum-
ludur. Bu nükleus’un uyarılması derinin kan damarlarında vasodilatasyona ve terlemeye neden olur. Ayrıca bu 
nükleus uyuma merkezidir (1).

located point, the hypothalamus will come to balance and balance the centers it affects.

Key Words: Hypothalamus, Auriculotherapy, Pituitary, Visceromotor.
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Nucleus preopticus medianus, su içme hissinin oluşması ile ilgilidir. Bu nükleus’un uyarılması, önceden aşırı 
miktarda su alınmış olsa da susuzluk hissine neden olur. Susuzluk merkezi olarak bilinen bu bölgelerin lezyon-
larında susama hissi ortadan kalkar.

Nucleus preopticus medialis, cinsel davranışların düzenlenmesi ile ilgilidir.

Nucleus suprachiasmaticus, her iki retina’dan tractus retinohypothalamicus ile impuls alır. Uyarı en son olarak 
epifiz bezine gider. Sirkadiyen (biyolojik) ritmle ilgilidir. Özellikle uyuma/uyanma siklusunda rolü vardır.

Sirkadiyen ritmin gece bölümünü başlatan hormon melatonindir. Sirkadiyen ritmin gündüz bölümünü başla-
tan hormon, sabah bizi uyandıran kortizoldür. Sabaha karşı gün ışığının artması ile melatonin düşer ve mela-
toninin zıddı olan kortizol hormonu yükselir. Kortizolün saati gündüz, melatoninin gece olmalıdır.

Gözde sirkadiyen ritmi ayarlayan melanopsin isimli fotoreseptör vardır. Melanopsinin görevi güneş ışığının 
renginden dalga boyunu anlayarak günün hangi saatinde olduğumuzu hipotalamustaki asıl zaman ölçer nuc-
leus supraciasmaticus’a (SCN) bildirmektir.

Nucleus supraciasmaticus,  hipofizden büyüme hormonu, epifizden melatonin, böbrek üstü bezinden korti-
zol, tiroidden tiroid hormonu ve gonadlardan seks hormonları salınmasında zaman ayarlayıcıdır. Retina’ya ge-
len ışık uyarısı, nervus opticus ve tractus opticus’tan, tractus retinohypothalamicus’la hipotalamustaki nucleus 
suprachiasmaticus’a gelir. Bu çekirdek hipotalamus’un sempatik merkezine (nuclues posterior hypothalami) 
uyarı gönderir. Sempatik merkezden çıkan uyarı inen otonomik liflerle (tractus hypothalamospinalis) medulla 
spinalis’in T1 segmentindeki presinaptik sempatik nöronlara iletilir. Bu sempatik nöronların uzantıları ganglion 
cervicale superius’taki postganglionik nöronlarla sinaps yapar. Periferik sempatik nöronların uzantıları nervus 
pinealis adı ile epifiz bezine gelir ve bez melatonin sentezler. Epifiz bezi, günlük ışık siklusu ile değişiklik gös-
teren bir ritmle, serotonin’den melatonin sentezler. Melatonin sentezini ışık inhibe eder. Melatonin, pinealo-
sit’lerden sentezlenir ve hipofizden gonadotropinlerin salınımını inhibe eder.

Nucleus supraopticus, sıvı dengesi ile ilgilidir. ADH (vasopressin) başlıca bu çekirdekteki nöronlarda üretilir. 
ADH, vazokonstriktör ve antidiüretiktir. Diabetes insipidus, hipotalamusta ADH üretiminin yetersizliği, nucleus 
supraopticus lezyonu, tractus supraopticohypophysialis lezyonu ve nörohipofiz lezyonu nedeniyle olur.

Nucleus anterior hypothalami, parasempatik etkiye sahiptir. Vasodilatasyon ve terleme ile yüksek vücut ısısının 
düşürülmesini sağlar.

Nucleus paraventricularis hypothalami, oksitosin başlıca bu çekirdekteki nöronlarda üretilir. İnen otonom lifleri 
oluşturan otonom nöronların en büyük kaynağı da bu çekirdektir.

Oksitosin (hızlı doğum)’in doğum sırasındaki etkilerinin yanı sıra süt ejakülasyon refleksini sağlar. Sütün üreti-
mini prolaktin, memelerden ejakulasyonunu ise oksitosin sağlar.

Hipotalamus tarafından üretilip hipofiz bezi yoluyla salgılanarak davranış ve fizyolojiyi etkilemek için kullanılır. 
Çiftlerin, anneyle bebeğin birbirlerine bağlanmasında ve sosyal davranışlarda önemli bir role sahip olduğun-
dan aşk ya da bağlılık hormonu olarak adlandırılır. Oksitosine sadakat hormonu da denir.

Otonom sinir sisteminin kontrol eden hipotalamus, OSS’nin merkezidir. Ön ve medial bölgelerinde, PARA-
SEMPATİK, arka ve lateral bölgelerinde, SEMPATİK merkez bulunur.

Paraventriküler nöronlar, hem sempatik hem de parasempatiktir ve otonom nöronların en büyük kaynağıdır. 
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Nöron uzantıları beyin sapı ve medulla spinalis’te bulunan presinaptik sempatik ve parasempatik nöronlarda 
sonlanır.

Nucleus ventromedialis hypothalami, tokluk merkezidir. Auriküloterapinin, hipotalamik çekirdeği uyararak 
tokluk hissini artırmaktadır. (3)

Hypotalamus’un lateral bölgesi, açlık merkezidir. Bu iki merkez yiyecek alımının kontrolünden sorumludur. 
Ventromedial çekirdeğin uyarılması yiyecek alımını durdurur. Yemekten sonra kan-glukoz seviyesi yüksek 
olduğunda nucleus ventromedialis, lateral hipotalamusu inhibe ederek yiyecek alımını keser. Ventromedial 
çekirdeğin bilateral lezyonlarında hiperfaji (Bulimia=aşırı yeme) sonucu obesite olur. Hipotalamusun lateral 
bölgesi açlık merkezidir. Bu bölgenin uyarılması yiyecek alımını artırır. Lateral hipotalamus lezyonlarında ise 
hipofaji veya afaji sonucu kilo kaybı olur.

Nucleus tuberomammillaris, histaminerjik nöronlar içeren bu çekirdeğin stimülasyonu, kan basıncını ve kalp 
atımını artırır.

Nucleus arcuatus (infundibularis), büyüme hormonu ve prolaktinin sekresyonunu kontrol eden dopaminerjik 
nöronlar içerir. Hipofizyotrofik hormonların büyük bölümü bu çekirdekte üretilir. Burada üretilen hormonlar 
adenohipofizdeki hormonların salınımını eksite ve inhibe eder. Başta üreme ve büyüme gibi birçok endokrin 
fonksiyonu düzenler.

Nuclei tuberales’in işlevi nucleus arcuatus ile aynıdır.

Nucleus dorsomedialis, ruhsal durum (emosyon) ile ilgilidir.

Ventromedial ve dorsomedial, limbik sistem ile hipotalamus arasındaki bağlantılar sevgi, nefret, öfke, korku, 
üzüntü ve neşe gibi kişiden kişiye değişen emosyonel davranışlara neden olur. Bu bağlantıların lezyonları 
ruhsal davranış bozukluklarına neden olur. Ventromedial bölgesinin lezyonlarında öfke ve saldırganlık, dorso-
medial bölgesinin lezyonlarında ilgisizlik ve vurdumduymazlık olur.

Nucleus posterior hypothalami, sempatik etkiye sahiptir. Vücut ısısı düşüklüğüne duyarlıdır. Vasokonstrüksi-
yon ve titreme ile ısıyı yükseltir. Mevcut ısının korunmasından sorumludur.

Nuclei mammillares, corpus mammillaris’ler içinde yer alan çekirdeklerdir. Emosyon ve kısa süreli bellekle il-
gilidir. Corpus mammillare veya forniksi içeren posterior hipotalamus lezyonlarından bellek bozuklukları olur.

Hipotalamus’un afferentleri:

Tractus retino-hypothalamicus (Tractus retinosuprachiasmaticus); Retinadan gelen vizüel uyarıyı nucleus 
suprachiasmaticus’a taşır. Sirkadiyen (Biyolojik) ritimlerin düzenlenmesinde rolü vardır.

Tractus thalamo-hypothalamicus; nuclei anteriores thalami’den, mammiller çekirdeklere gelir. 

Fibrae cortico-hypothalamicus; Premotor alan (6BA), prefrontal korteks ve gyrus cinguli’den çeşitli hipotala-
mus çekirdeklerine gelir.

Hipotalamus’un efferentleri:

Tractus hypothalamo-spinalis (İnen otonom lifler), nucleus paraventricularis, lateral hipotalamik alan ve poste-
rior hipotalamus’taki nöronların aksonları ile oluşturulan bu yol, fasciculus longtidunalis dorsalis (posterior)’in 
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inen komponentidir. Beyin sapındaki kranyal sinir çekirdekleri ve medulla spinalis’teki sempatik ve parasempa-
tik nöronlarla ipsilateral sinaps yapar. Hipotalamus’taki bu bağlantıları ile kan basıncı, kalp atımı, vücut ısısının 
düzenlenmesi ve sindirimi kontrol eder.

Fasciculus mammillo-thalamicus, mamiller çekirdeklerden nuclei anteriores thalami’ye gider. Limbik sistemle 
ilgilidir.

Tractus mammillo-tegmentalis, mammiller çekirdeklerinden mesencephalon’nun tegmentumun’daki retiküler 
formasyon çekirdeklerine gider.

Tractus tubero-hypophysialis (Tractus tubero-infundibularis), nucleus arcuatus, nucleus periventricularis ve 
nucleus paraventricularis’teki nöronların uzantıları bu isimle eminentia mediana ve infundibulum’un başlangı-
cında bulunan kapiller yatakta sonlanır. Bu çekirdekteki nöronlarda üretilen hipofizyotrofik hormonlar, bu yol 
aracılığı ile adenohipofizden hormon salınımı stimüle veya inhibe eder.

Tractus hypothalamo-hypophysialis, hipotalamus ile hipofiz arasındaki bu yol iki lif demeti içerir. Bu lifler fibrae 
paraventriculo-hypophysiales ve fibrae supraoptico-hypophysiales’tir. Bu tractus infundibuler özde seyrederek 
nörohipofize gelir ve buradaki kapiller yatakta sonlanır. Oxitosin ve ADH bu yol ile nörohipofize taşınır.

Hypothalamus’un resiprokal (karşılıklı) bağlantıları:

Stria medullaris, corpus amygdaloideum ile medial hipotalamik alanı karşılıklı bağlar.

Fornix, bellek (hafıza) ile ilgilidir.

Fasciculus medialis telencephali (medial önbeyin demeti), hipotalamusun periventriküler bölgesi ile 
mesencephalon’un periaquaduktal gri cevheri arasında uzanır.

Akupunktur ile cilt ve kasların somatik afferent sinirlerini uyarılır. Bu uyarılar beynin korteks bölgesine taşınır. 
Ayrıca beyin sapındaki periakuaduktal gri cevher  (PAG) ve hipotalamusun paraventriküler çekirdeği (PVN) gibi 
çeşitli çekirdeklere de yayılır. Akupunkturla uyarılan somatosensoriyel yollar bu çekirdekleri aktive eder. Beyin 
sapının aktivasyonu, sempatik aktivite ile parasempatik aktivite arasındaki dengesizliği düzenler. PAG'den sa-
lınan opioid, akupunkturun antiemetik ve antinosiseptif etkilerine aracılık etmede rol oynar. PVN'den salınan 
oksitosin, akupunkturun antistres ve antinosiseptif etkilerine aracılık eder (4).

Bulgular:

Auriküloterapide, hipotalamusun agiscop ile çok dikkatli olarak electrodeteksiyon yapılması ve yerinin tespit 
edilmesi gereklidir. Bulunan noktaların iğnelenmesi ile sayılan birçok hastalığın önlenmesi ve tedavi edilmesi 
sağlanabilir. Auriküloterapide çok fazla endikasyonu olan hipotalamus her seansta dikkatli bir şekilde mua-
yene edilmelidir. Bulunan noktanın iğnelenmesi ile hipotalamus dengeye gelecek ve etkilediği merkezleri de 
dengede tutacaktır.

Birçok nükleus içeren ve afferent ve efferent bağlantıları ile birçok sistemi kontrol eden hipotalamusun kulak-
ta yeri farklılıklar ve değişiklikler içermektedir. Raphael Nogier’e göre hipotalamus noktasını antitragusun dış 
tarafındadır. 

David Alimi ise beyinin anatomik organizasyonunun biyomatematiksel bir modeli olan evrensel bir aurikülote-
rapi ile adlandırmasını önermiştir (5).
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Beate Strittmatter, hipotalamus auriküloterapide hala ihmal edilmiş bir refleks alanıdır, bundan dolayı çok 
dikkatli elektrodeteksiyonu yapılmalıdır demiştir. Hipotalamus’un merkezi sinir sisteminin lokalize olduğu inen 
heliks ve lobulus auricularis’in dışında olduğunu söylemiştir. (Resim 3) Hipotalamus’un inferior konkadan 
antitragus’a doğru, çıkan duvarda ve talamus’un üst lateralinde yer alır demiştir (2). (Resim 4)

Hipotalamus, vücudun temel düzenleyici süreçlerini koordine eden otonom sinir sisteminin daha yüksek kont-
rol merkezidir. Öfke, korku, sevgi, kaygı gibi duygusal reaksiyonları ve hafıza ve öğrenme gibi serebral işlevleri 
olan limbik sistem, hipotalamus üzerinde otonom sinir sistemi ve endokrin sistemi kontrol eder. Sempatik ve 
parasempatik sistemin en yüksek kontrol merkezi olan hipotalamus auriküloterapi için önemli bir bölgedir.

Hipotalamus’un kulak üzerindeki refleks lokalizasyonunun bilinmesi ile birçok hastalığın otonomik yönleri 
tedavi edilebilir.

Kulakta sinir sisteminin bazı yapıları yeniden değerlendirildiği zaman, hipotalamus için yeni lokalizasyonlara 
rastlanmıştır. Merkezi sinir sisteminin belirli kısımları inen heliks ve lobülde temsil edilmez. Bu kısımlar kom-
missural lifler, talamus ve hipotalamus’tur (2).

Tartışma:

Raphael Nogier obezite, kabızlık, kadın infertilitesi, fibrokistik meme hastalıkları ve meme ağrısı, migren, hipo-
tansiyon, gıda alerjileri, akut hemoroid, şiddetli acı çekmek ve anksiyete (Kaygı), depresyon gibi hastalıkların 
tedavi protokollerinde hipotalamus noktasını mutlaka kullanmıştır.

Beate Strittmatter ise, arteriyel hipertansiyon ve hipotansiyon, uykusuzluk hastalığı, aşırı kilo ve yeme bozuk-
lukları, doğurganlık bozuklukları ve diğer hormonal sorunlar, cinsel sorunlar, aşırı terleme, otonom dengesizlik 
ve onunla ilişkili her şey, termoregülasyon, uyku - uyanma ritmi, kan basıncının düzenlenmesi, solunumun 
düzenlenmesi, gıda alımı (beslenme merkezi ve tokluk merkezi), yağ metabolizması, sıvı dengesi (su ve elekt-
rolitler), cinsel işlev ve terleme gibi hastalıklarda kulaktaki hipotalamus noktasını önermiştir.

Çin kulağına göre; vegetative nokta (51), helix ve inferior anthelical crus’un kesişme yerinde lokalizedir. (6) 
(Resim 6.)

«Microsystems Acupuncture» kitabında ise; vegetative point II, antitragus’un iç tarafı üzerinde, Talamus nok-
tası, antitragus’un iç tarafı üzerinde, temporal kemik noktası’nın karşı tarafında olarak belirtilmiştir.(6) (Resim 
7)

Beate Strittmatter «Ear acupuncture» kitabında aşağıdaki birçok hastalıkta hipotalamus noktasını kullandığını 
belirtmiştir.

1. Renin-anjiotensin noktası ile Beta-1 reseptör (Bahr’a göre Beta bloker, Farmasötik analoğu Metaprolol) 
noktasına hipotalamus ilave edilirse antihipertansif bir etki elde edilir. Bazen bu üç noktaya Diazepam analog 
noktası veya Depresyon noktasıda ilave edilebilir.

2. Tedavide, diencephalon, mesencephalon ve hipotalamus gibi beynin subcortikal parçalarına ve dental-ma-
xiller bölgedeki yapılara duygusal frekans olan Frekans-F uygulanabilir.

3. Kulaktaki safra kesesi meridyenine göre hipotalamus, GB-21 noktasının olduğu yerde lokalizedir.

4. Safra kesesi kaynaklı migren tedavisinde de vegetatif stabilizasyonu sağlamak için sağ kulakta hipotalamus 
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noktası ve stellat ganglion iğnelenir.

5. Antitragus’un iç duvarındaki aktif hipotalamus noktasının çok dikkatli deteksiyonu ile vücudun önemli ho-
meostaz merkezine erişilmiş olur. Böylece arteriyal hipertansiyonun tedavisinde şaşırtıcı sonuçlar elde edilebi-
lir. Hipertensiyondan daha az olmakla birlikte hipotansiyonun tedavisinde renin/anjiotensin noktası ile birlikte 
kullanılmaktadır.

6. Menapoz tedavisinde gonodal hormonlar yanında otonom sinir sistemini stabilize eden (hipotalamus, Va-
lium analog ve Dalak) noktalar kullanılmaktadır.

7. Uyku bozukluklarında da hipotalamus noktası tedaviye eklenir.

8. Anksiyete’de diğer tedavilere ek olarak otonom sinir sisteminin stabilizasyonu için hipotalamus tedaviye 
eklenir.

9. Hipotalamus gıda alım kontrolünün merkezidir ve obezite ve yeme bozukluklarında da kullanılır.

10. Ayrıca anoreksiya nevroza tedavisinde de hipotalamus noktası tedaviye ilave edilebilir.

11. Otonom sinir sisteminin stabilizasyonu için Nikotin bağımlılığında da hipotalamus noktası kullanılır.

Sonuç olarak; hipotalamus içerdiği nükleuslar ve afferent ve efferent bağlantıları ile vücudumuzdaki birçok 
organı ve farklı fonksiyonları düzenlemektedir. Auriküloterapide vazgeçilmez bir noktadır. Fakat kulaktaki 
lokalizasyonu birçok araştırmacıya göre farklılık arz etmektedir. Bundan dolayı araştırılmaya ihtiyaç duymak-
tadır. Rafael Nogier ve Beate Strittmatter farklı lokalizasyon tarif etmişlerdir. Fakat en son olarak David Alimi 
hipotalamusun yerini antitragus’un iç yüzünde olduğunu ileri sürmüştür. (Resim 5)  

Kaynaklar:
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5. Alimi D and Chelly JE. New Universal Nomenclature in Auriculotherapy. J Altern Complement Med, 2018, 
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Resim 1. Hipotalamus’un sınırları

Resim 2.Hipotalamusta bulunan nükleuslar
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Resim 3. Merkezi sinir sisteminin aurikula üzerindeki lokalizasyonu (Beate Strittmatter’e göre)
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Resim 4. Hipotalamus’un antitragus üzerindeki lokalizasyonu (Beate Strittmatter’e göre)

Resim 5. Antitragus’un iç tarafında bulunan talamus ve hipotalamus’un lokalizasyonu
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Resim 6. Vegetative point (51) (Çin kulağına göre)

Resim 7 Vegetative point II (Rafael Nogier’e göre)
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SOĞUK VE SICAK SENDROMLAR

                                  COLD AND HOT SYNDROMES

Dr.Nezir ÇELİK

*Serbest Muayenehane Çukurambar/Ankara

Özet:

Geleneksel Çin Tıbbında sendromların farklılaşmasının tespiti patolojinin yerleştiği yer ve şeklini belirleme 

ve buna göre tedavi prensibini düzenleme imkanı sağlar. Sendromlar; Her vakıada uygulanabilir bir 

ayırıcı tanı yöntemidir. Hastalık nedenlerinden ziyade hastalığı oluşturan etmenleri belirler. Sendromaları 

tanımlamak; diyagnoz, patoloji ve tedavi prensiplerini bir araya getirir. Sendromlar; 1- 8 prensibe göre    

(Soğuk ve sıcak ,Dış ve iç ,yetersizlik ve aşırılık, yin,yang) 2-Altı evreye göre, (Tai yang , Yang ming evresi,  

Shao yang evresi, Tai yin evresi, Shao yin evresi, Jueyin evresi)    3-Sendromların Dört düzeye  göre 

belirleme (Savunma Qi (Wei) düzeyi, Qi düzeyi,Besleyici Qi düzeyi, Kan düzeyi) Bu sunumda Soğuk ve 

sıcak sendromlar,8 prensibe ,altı evreye,dört düzeye göre değerlendirme yapmış olacağız. Soğuk ve sıcak 

sendromların semptomları ,vücuttan uzaklaştırmak için kullanılacak akupunktur  mantığı anlatılacaktır.

Anahtar sözcükler: Soğuk sendrom, Sıcak sendrom.

Abstract

Traditional Chinese Medicine allows to detect the differentiation of syndromes, to determine the 

location and shape of the pathology, and to regulate the principle of treatment accordingly. Syndromes 

are a differential diagnosis method applicable in every case. It determines the factors that make up 

the disease rather than the causes of the disease. Identifying syndromes combines the principles of 

diagnosis, pathology and treatment. Syndromes are determined according to;

1- Eight principles (cold and hot, outer and inner, inadequacy and excess, yin and yang)

2- Six phases, (Tai yang, Yang ming stage, Shao yang stage, Tai yin stage, Shao yin stage, Jueyin stage)

3- Four levels (Defense Qi (Wei) level, Qi level, Nutritious Qi level, Blood level) and after all, diseases 

are diagnosed.In this presentation, we will evaluate the cold and hot syndromes according to eight 

principles, six stages and four levels. The acupuncture logic to be used to remove the symptoms of cold 

and hot syndromes from the body will be explained. 

Keywords: Cold syndrome, Hot syndrome,
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Giriş

Geleneksel Çin Tıbbı, sendromların farklılaşmasının tespitine, patolojinin yerleştiği yer ve şeklini belirle-
meye ve buna göre tedavi prensibini düzenlemeye imkan sağlar. Sendromlar her vakıada uygulanabilir bir 
ayırıcı tanı yöntemidir. Hastalık nedenlerinden ziyade hastalığı oluşturan etmenleri belirler. Sendromları 
tanımlamak diyagnoz, patoloji ve tedavi prensiplerini  bir araya getirir. 

SENDROMLAR:

1- 8 prensibe göre,(1),(3)

a) Yin ve yang        b) İç ve dış      c) Soğuk ve sıcak    d)Yetersizlik ve fazlalık sendromları

2-Altı evreye göre 

a)Tai yang     b)Yang ming evresi    c)Shao yang evresi,      d)Tai yin evresi,    e)Shao yin evresi,      d)Jueyin 
evresi

3-Sendromların Dört düzeye göre belirleme

a)Savunma Qi (Wei) düzeyi                     b)Qi düzeyi   

c)Nitrusyonel (Besleyici) Qi düzeyi       d)Kan düzeyi 

SOĞUK SENDROM

Aşırılık veya yetersizlik türünde olabilir.

Soğuk sendrom 

Dış soğuk; vücuda BL-12 den içeri  girer. Soğuk patojen veya yang yetmezliği buna neden olur. Üşüme 
titreme neşesizlik tat ve koku  almama,açık renkte bol miktarda idrar,ishal kıvamında gaita başlıca soğuk 
sendromun semptomlarıdır. Yin-Yang yaklaşımında Dolu-Soğuk, Yin Aşırılığı’nın belirtisidir. Dil :Gövdesi 
soluk beyaz kaplı dil(aşırı soğuk nedeniyle)Klinik:Cilt altı kasların arasında Qi stagnasyonuna bağlı kas-
larda spazma bağlı ağrı oluşur. Dış Soğuk  bazen içeriyi etkileyerek mideye yayıldığında epigastrik ağrı, 
Bulantı kusma meydana gelir. Barsaklara yayılır ise en sık semptom diyare ve abdominal ağrıdır. Uterusa 
yayılır ise dismenorrea olur.

İki tip dış koşul vardır:

1-Akut: cildi ve kasları etkiler,soğuk rüzgar veya sıcak rüzgar gibi bir dış patojenik faktörden kaynakla-
nanlar.

2-Kronik: Kanalları etkileyen ve daha yavaş başlangıçlı  Ağrılı Tıkanma Sendromu (örn;Bi sendromu) 
.(2),(3)
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Sıcak sendrom

Dış kökenli veya iç kökenli olabilir. Sıcak sendrom %90 iç kökenlidir. Sıcak patojenin yayılmasında yang 
aşırılığının etkisi vardır. Sıcak patogenler: Viral veya bakteriyel enfeksiyonlara bağlı oluşan Ateş, huzursuz-
luk, ağız kuruluğu, acı tad,koyu renkli idrar, kabızlık, ürtiker gibi kırmızı kaşıntılı kızarık ciltler,ciltte yanma 
hissi,idrar yaparken yanma midede ekşime yanma sıcağı gösterir. Zihinsel huzursuzluk, manik davranışlar, 
kişideki supjektif sıcaklık hissi bize heat senromu hatırlatmalıdır. Duygusal problemler, kırmızı et, alkol, 
acılı baharatların tüketimi sıcak sendromu artırır.  Emosyonel stres  heat sendrom belirtisidir.

 Rüzgar istilası eklemden ekleme atlama yaparak ağrı oluştururken, Nemden kaynaklı tıkanıklıklarda ek-
lemlerde şişme olur, Isı’dan kaynaklı tıkanıklıklarda ağrı şiddetlidir ve eklemler şişer ve sıcaktır.

İç sıcak sendrom çoğu içseldir. Bunlar çoğunlukla duygusal stres, diyet ve aşırı çalışma gibi dahili hastalık 
nedenlerinden kaynaklanır. Sıcak ve Soğuk, bir sendromun doğasını tanımlar.

DOLU ISI:

Dolu Isı (Sıcak): Tam Isı harici (Rüzgar-Isıda olduğu gibi) veya dahili olabilir. Dolu ısı (harici veya dahili ol-
sun), Aşırı Yang’ın bir tezahürüdür.

Bütün yüz kırmızı  Susuzluk, acı tat, tüm gün yüksek ateş ve sıcaklık,huzursuz zihin ve heyecanlı,karın 
ağrısı ile beraber kabızlık,rüyada huzursuz ve rahatsız olma,kırmızı ve ağrılı cilt döküntüleri, hızlı ve dolu 
nabız dil sarı kaplamalı kırmızı dil.

Tedavi:ısıyı temizleme

Aşırı Sıcak  ( Excess heat )  Yang fazlalığı

Akut başlangıçlı, rölatif olarak kısa süreli, kalıcı veya yüksek ateş, susuzluk, kırmızı yüz, dolgunluk ve palpe 
edildiğinde daha da kötüleşen karın ağrısı, kabızlık, idrar zorluğu veya sarı idrar. Ciddi durumlarda bilinç 
kaybı da olabilir. Elin dorsal yüzeyi, palmar yüzeyden daha sıcak. Dil sarı kaplama ile kırmızı veya koyu 
kırmızıdır.Ateş istilası ;baharatlı yiyecekleri ya da Yang tipte yiyecekleri aşırı yeme sonucu vücudun içinde 
aşırı yang birikimi olur. 

BOŞ ISI:

Flush kırmızı yüz,küçük yudumlar ile su içme arzusu,öğleden sonra ve akşam artan sıcaklık, kaygı 
belirsiz,karın ağrısı olmayan kuru gaita,gece veya sabah erken sık sık uyanma,ağrısız kırmızı cilt lezyonları, 
Nabız: yüzen –boş nabız Dil: Kaplamasız soyulmuş kırmızı dil. Tedavi: Yin i besle, boş ısıyı temzile (5) 

Sıcak Yetmezliği  (Heat Deficiency) yin yetmezliği 

Kademeli başlangıç, değişken düşük dereceli ateş, gece terlemesi, kemik ağrısı, ağız kuruluğu, sıska gö-
rünüm, nefes darlığı ve genel halsizlik. Elin palmar yüzeyi dorsalden daha sıcaktır.Nabız çok hızlı;dil, az 
kaplama ile kırmızıdır veya dil gövdesi hacimli ve yumuşak olabilir. Endojen hasarlar veya uzun süreli 
hastalıklar Yin’in tükenmesine ve vücudun içinde göreceli olarak fazla miktarda yang oluşmasına neden 
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olur. Bunlara “sanal ateş üretimi” denir. Etkilenen organa özgü belirtiler ortaya çıkar.Başta böbrekler 
etkilenir,daha sonra karaciğer,Dalak,akciğer ve kalpte semptomlar ortaya çıkar.Sıcaklık sendromunun 
patojen faktörlerden kaynaklanan yang aşırılığı mı? Yoksa yin yetersizliğine bağlı mı? Karar vermemiz 
gerekiyor.(5)

Yetersizlik türünde Yini güçlendirmek, Aşırılık türünde yangı sakinleştirmek,ateşi düşürmek,sıcağı temiz-
leme üzerine tedavi planlaması yapmak gerekir..

Sıcaklık sendromları GÇT göre dört düzeyde ele almak gerekir.(8)

1-Savuma Qİ’si (WEİ Qİ) düzeyi 2-Qİ düzeyi 3-Besleyici Qİ (YİNG Qİ) düzeyi  4-Kan (Xue Qİ) düzeyi

SAVUNMA Qİ si (WEİ Qİ)n Düzeyi

Savunma Qİ si  cilt altında kas içinde ter bezlerinin olduğu alanda dolaşır. Ateş ve sıcağa bağlı bu bölgede 
stagnasyon oluşmasına bağlı,kişide ateş  sıcaklık hissi,susama ve terleme meydana gelir. Patoloji: Akci-
ğerlerdedir. Qi düzeyinde  sıcaklık vardır Klinik: Ateş,sıcaklık hissi,soğuktan rahatsız olmama,susama,sarı 
renkli balgam,öksürük, nefes darlığı olabilir.Dil:Sarı kaplı kırmızı Nabız:hızlı ve kaygan.

Akupunktur noktaları:LI-4,LI-11,SJ-5,DU-14,BL-12(BL-12 ve LI-11 noktalarına kupa etkinliği artırır.)

Qİ DÜZEYİ(8)

Akciğer-Sıcak sendromu

Akciğerlerde Qi düzeyinde iç sıcak vardır.Ateş,sıcaklık hissi,susama ve terleme mevcuttur. Sarı yapışkan 
balgam görülür.Akupunktur:BL-13,LU-5,LI-11,DU-14

Mide –sıcak sendromu

Patoloji mide Qi düzeyindedir. Ateş, sıcaklık hissi, susama,ve terleme  mevcuttur.Bu evre YANGMİNG 
kanal sendromuna benzer.Öğleden sonra artış gösteren yüksek ateş sıcaklık hissi, soğuktan rahatsız ol-
mama, yoğun terleme ve susamaSarı kaplı kırmızı dil mevcut.ST-44,ST-34,ST-25,LI-11,ST-4 akupunktur 
noktaları kullanılmalı

Barsaklar-Kuru sıcak Sendromu

Öğleden sonra yükselen ateş, kabızlık, anüste yanma, abdominal distansiyon, huzursuzluk, deliryum. 
Kalın sarı kaplı kırmızı bir dil mevcut. Nabız hızlı.Mide ve barsaklardaki ateş iç sıcaklık olarak tanımlamak 
gerekir.LI-11,ST-25,SP-15,ST-37,

Safra Kesesi-Sıcak Sendromu

Altı evredeki Shao yang sendromunun karşılığıdır. Patogenik faktör ciltte üşüme, içerde yanma hissi var. 
Üşüme ve yanma beraberdir. Burada sıcak daha baskındır. Ağızda acı bir tad, susama ağız kuruluğu, bu-
lantı, epigastrium ve hipokondriak bölgede dolgunluk, tek taraflı yağlı sarı kaplı kırmızı bir dil mevcuttur.
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Tel gibi bir nabız alınır.GB-34,GB-43,SJ-6,SJ-5

Dalak ve midede nem-sıcak sendromu

Klinik:Terlemeden sonra azalsa da ani yükselen sürekli bir ateş, göğüste  ve epigastriumda basınç hissi, 
bulantı, gevşek gaita, yapışkan sarı kaplı kırmızı dil mevcuttur. Patoloji :Göğüste ve epigastriumda basınç 
ve bulantı Orta sanjio’ daki stagnasyona bağlıdır. Nemlilik mevcuttur. Dalağın dönüşüm ve nakil fonksi-
yonu bozulmasına bağlı; hastalarda kabızlık yerine yumuşak bir gaita mevcuttur. Nemlilik ve stagnasyona 
bağlı olarak kaslarda ağrı  ve spazm oluşur. Neme bağlı terleme olsada düşmeyen bir ateş vardır.Mide 
ve dalaktaki sıcağı uzaklaştırmak gerekir. Kullanılacak Akupunktur Noktaları:Ren-12,Sp-9,St-36,St-40 Bl-
20,Bl-22

BESLEYİCİ Qİ (YİNG Qİ) DÜZEYİ

1-Besleyici Qi düzeyinde sıcaklık sendromu:

Klinik:Gece ateşi,susama olmadan ağızda kuruluk hissi, mental huzursuzluk, insomnia, deliryum,  an-
lamsız  konuşmalar, veya konuşamama, kaplamasız kırmızı dil, Nabız hızlı Patoloji: Mental huzursuzluk, 
deliryum, insomnia gelişir. Gece ateşi sıcağın Besleyici Qi düzeyine indiğini gösterir.Yin yetersizliğine 
kaplamasız kırmızı renkli bir dil mevcuttur. Perikard meridyenin etkilenmesine bağlı olarak; Gece ateşi, 
mental konfuzyon, deliryumun yanı sıra eller ve ayaklarda yalancı bir soğukluk mevcut.Dolaşımda prob-
lemler başlamıştır. Akupunktur:P-9,P-6,P-3,P-8,H-7,9,Kid-6 LI-11

KAN Qİ (XUE Qİ) DÜZEYİ

Klinik: mental huzursuzluk, yüksek ateş,manik davranışlar koyu renkli maküller cilt lezyonları, kanlı 
kusma, epistaksis, kanlı gaita, kanlı idrar. Kaplamasız koyu Kırmızı bir dil Tel gibi hızlı nabız bulunur.
Patoloji:Sıcak kan düzeyine  kadar inmiştir.Çeşitli bölgelerde cilt altında kanamalar, mental huzursuzluk, 
ve manik davranışlar mevcut.Akupunktur:BL-17,SP-10,Liv-5,Sp-4,LI-11,Kid-6,H-9Sıcak sendroma rüzga-
rın eşlik etmesi ile Karaciğer etkilenir. Klinik: yüksek ateş, bayılma, ekstremitelerde seğirme, konvülzyon-
lar, ense sertliği, gözler bir noktaya fixe, dişlerde kitlenme meydana gelir. Kaplamasız koyu renkli bir dil 
mevcut. Bunun son aşaması Yin ve Yang kollapsıdır. Kan düzeyindeki son evredir. Yukarda belirtilere ilave 
olarak soluk,kısa şiş bir dil mevcut. Yoğun terleme idrar retansiyonu, kabızlık kaçan, dağınık yavaş bir 
nabız mevcut.

Akupunktur:Sp-10,LI-11,Liv-3,Du-16,GB-20,BL-62,St-36,Ren-4,Ren-6,Ren-8 
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AKUPUNKTUR NOKTALARINDA AROMATERAPİ 

(*AROMATİK AKUPRESS)

AROMATHERAPY AT ACUPUNCTURE POINTS (*AROMATİC ACUPRESS)

Dr. Yücel KATI1
1 Serbest Hekim, Ankara, Türkiye
E-mail: dryucelkati@hotmail.com

Yazarın bu yazıyla ilgili herhangi bir çıkar ilişkisi bulunmamaktadır.

Özet:

Milyonlarca yıldır bitkiler dünyada nesillerini devam ettirmektedirler. Bu sırada kullandıkları sekonder me-
tabolitlerinden olan aromatik (esansiyel) yağlarının da bitkilerin hayatının ve neslinin devamı için oldukça 
önemli olduğu bilinmektedir. İşte bu bitkisel yağlardan bazılarının kullanıldığı aromaterapi de çok eski 
yıllardan beri uygulanmaktadır.

Akupunktur noktalarının diğer vücut bölgelerinden birçok yönden farklı olduğu saptanmıştır. Kapilleri-
zasyon, ısı, mast hücre yoğunluğu, Ca, Fe, Cu, Zn içeriği, dermal papillalar, duyu reseptörleri, Nosiseptör, 
meissner cisimcikleri, Krause cisimciği, golgi-tendon reseptörleri, düşük elektriksel direnç, yüksek ilet-
kenlik, yüksek elektriksel potansiyel gibi… Bu gibi özellikleri olan akupunktur noktalarına müdahaleyle 
(Akupunktur, akupress, tohum gibi) tedavi yapılmaya sağlanmaktadır. İşte bu akupunktur noktalarına 
müdahalelerden birisinin de aromatik yağ kullanımının olabileceği düşünülmektedir. Ve bu terapinin 
adının da Aromatik Akupress olabileceği ifade edilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Aromaterapi, Aromatik (Esansiyel) Yağ, Akupunktur, Akupunktur Noktası, Aroma-
tik Akupres

* Aromatik akupress tanımı yayınlarda bulunmamaktadır, Dr. Yücel KATI’ya aittir (01.11.2020).

Abstract:

For millions of years, plants have continued their generation around the world. It is known that the 
aromatic (essential) oils, which are one of the secondary metabolites they use in the meantime, are also 
very important for the continuation of the life and generation of plants. Here, aromatherapy using some 
of these essential oils has also been practiced for many years..

It has been found that acupuncture points differ from other body parts in many ways. Such as capilla-
rization, heat, mast cell density, Ca, Fe, Cu, Zn content, dermal papillae, sensory receptors, Nociceptor, 
Meissner bodies, Krause body, Golgi-tendon receptors, low electrical resistance, high conductivity, high 
electrical potential... It is provided to treat acupuncture points (such as acupuncture, acupress, seeds). It 
is thought that one of the interventions on these acupuncture points may be the use of aromatic oils. 
And it is stated that the name of this therapy may be Aromatic Acupress.

Keywords: Aromatherapy, Aromatic (Essential) Oil, Acupuncture, Acupoint, Aromatic Acupressure

* Aromatic acupress name is not available in publications, it belongs to Dr. Yucel KATI (01.11.2020).
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GİRİŞ

Milyonlarca yıldır bitkiler dünyada nesillerini devam ettirmektedirler. Bu sırada kullandıkları sekonder me-
tabolitlerinden olan aromatik (esansiyel) yağlarının da bitkilerin hayatının ve neslinin devamı için oldukça 
önemli olduğu bilinmektedir. Bu yağları keşfeden insanoğlu da Aromaterapiyi çok eski yıllardan beri vü-
cuduna sürerek, koklayarak, v.b. yollarla tedavi için kullanmaktadır.

Akupunkturun da belirlenen vücut noktalarına tedavi için uygulanarak çok uzun yıllardır kullanıldığı bi-
linmektedir. Tedavi için kullanılan akupunktur noktalarının diğer vücut bölgelerinden birçok yönden farklı 
olduğu saptanmıştır. Kapillerizasyon, ısı, mast hücre yoğunluğu, Ca, Fe, Cu, Zn içeriği, dermal papillalar, 
duyu reseptörleri, Nosiseptör, meissner cisimcikleri, Krause cisimciği, golgi-tendon reseptörleri, düşük 
elektriksel direnç, yüksek iletkenlik, yüksek elektriksel potansiyel gibi… Bu gibi özellikleri olan akupunktur 
noktalarına müdahaleyle (Akupunktur, akupress, tohum gibi) tedavi yapılmaya sağlanmaktadır. İşte bu 
akupunktur noktalarına müdahalelerden birisinin de aromatik yağ kullanımının olabileceği düşünülmek-
tedir. Ve bu terapinin adının da Aromatik Akupress olabileceği ifade edilmektedir. 

AKUPUNKTUR ETKİSİ VE AKUPUNKTUR NOKTALARI OLASI ÖZELLİKLERİ VE AROMATERAPİDE 
AKUPUNKTUR NOKTALARININ OLASI TERCİH EDİLME SEBEPLERİ

1- Akupunktur iğnesinin geçmesi sonrası o bölgede salgılanan endojen maddeler ve mikro yıkım 
maddeleri vücutta zincirleme reaksiyonları başlatırlar (1) (2). 

2- Uyarı akupunktur yolağı ve diğer yollar sayesinde; kollateraller, luo ve meridyenlerden bütün vü-
cuda yayılır. Hatta, 2010 yılında Kore’de düzenlenen “International Symposium on the PVS” sayesinde, 
Nano Primo Research Center’da yürütülen çalışma sonuçları ile bilim dünyasının haberdar olduğu, PVS/
Bonghan Kanallarının da bu yolaklardan olduğu düşünülmektedir (3).

3- Akupunktur noktalarında; mikrodamarlar, kapillerizasyon ve dolayısıyla ısı daha fazladır. Mast 
hücre yoğunluğu vardır. Ca, Fe, Cu, Zn içeriği noktalarda genellikle (%75’inde) daha fazladır. Dermal 
papillalar (Sempatik sinir ucu, kapiller yumaklar içerirler) iki katı fazladır. Duyu reseptörleri, Nosiseptör, 
meissner cisimcikleri, Krause cisimciği ve golgi-tendon reseptörleri daha yoğundur. Düşük elektriksel di-
renç, Yüksek İletkenlik, Yüksek elektriksel potansiyel mevcuttur (4) (5) (6) (7). 

4- Akupunktur noktaları genellikle sinir, damar, kas yapıları izdüşümlerine uymaktadır. Mesela; KID- 
2, M. Abd. hallucs motor noktası, KID-3, Posterior tibial sinir dalı, KID-7, Posterior tibial arter izdüşümün-
dedir (8). 
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5- Angiosome ile de akupunktur noktalarının uyumlu olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir (9). 

6- Akupunktur ile Cou Li-San Jiao-Fascia üzerinden yapılan dalgalanma ile bütün vücudun etkilen-
diği düşünülmektedir (10) (11).

7- Dermatom ve akupunktur Back/Shu noktalarının organ izdüşümleri arasındaki uyum da dikkat 
çekicidir. Dolayısıyla; Akciğer’in hem dermatom üzerinden hem de akupunktur noktası üzerinden etkile-
nebildiği düşünülmektedir (4).   

8- Yaşam için gerekli olan negatif iyonların yaklaşık %85’inin deriden, %15’inin de solunarak vücut 
tarafından alındığı iddia edilmektedir. Negatif İyon seviyeleri 50 pcs / cm3'ün altında ise fizyolojik so-
runların (Göğüs gerginliği, baş ağrısı, amnezi, nevrasteni, yorgunluk, alerji, solunum rahatsızlığı, sinirlilik 
vb.) indüklenebildiği; 1000-2000 pcs / cm3 düzeyinde ise vücudun temel ihtiyacının karşılandığı; 5000-
50.000 pcs / cm3 düzeyinde ise bağışıklık sistemini güçlendirdiği; sigaranın ise ortama 2000-30.000 pcs/
cm3 düzeyinde pozitif iyon yaydığı düşünülmektedir. Dolayısıyla; ortamdaki negatif iyonun deri tarafın-
dan uygun bir şekilde emilmesinin çok önemli olduğu anlaşılmaktadır (12) (13) (14). 

Akupunktur noktasındaki hücrelerin parçalanması neticesinde ölü deri altındaki hücre içindeki pozitif 
iyonların ortaya çıktığını varsayarsak ve nokta altının “+” kutup olduğu düşünülürse; ortamdan negatif 
iyonların daha fazla çekilebileceği ve bu nedenle de negatif iyon emilimi etkisinin de akupunkturun etkisi 
olabileceği tarafımca varsayılmaktadır. 



Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 2020

63

Yanıklarda bozulan doku ve dolayısıyla da bozulan iyon dengesini 
tekrar sağlayabilmek için Genel Cerrah Dr. Yoshio Manaka (1911-
1989); Extra Ordinary Meridyenleri kullanarak “+” ve “-” kutuplar 
üzerinden tedavi düzenlemiştir (15).

9- Dr. Randolph Stone, (1890-1981) Polariter Terapiyi bulmuş-
tur. Buna göre vücudun sağ el içi “+” kutup, sol el içi de “-” kutup ol-
duğu varsayılarak arada Elektromanyetik Alan ve dolayısıyla polariter 
vücut varlığı varsayımı üzerine kurulu bir terapi ortaya çıkmıştır (16).

Dolayısıyla; vücut enerji alanlarından ve bu enerji alanlarını da kontrol edebilecek olan vücut yapılarından 
söz edilebilmektedir. Akupunktur ile vücut polaritesi düzenlenmeye çalışılmaktadır.

SP-6 noktası üzerinde yapılan çalışmada noktanın manyetotransport özelliğinin olduğunun söylenilmesi 
de dikkat çekicidir (17). 

            Resim1, 2, 3: http://digitaldrstone.org/v1b1p22.shtml   

10- Negatif iyon veya elektromanyetik alan veya biofoton alanları neticesinde vücudun saptanama-
mış veya kısmen saptanabilmiş tabakalarının da var olduğu söylenebilirse eğer; vücudun bu tabakalardan 
haberdar olduğu ve bu tabakaların bozulduğu durumda da vücudun tedaviye ihtiyaç olduğu ifade edi-
lebilir. Dolayısıyla; günden güne gelişen enerji tıbbında sıklıkla söz edilen Çakra, Aura, Beyin holografik 
vücut tabakaları, Vücut Biofrekansları, v.b. yapılarının da akupunktur ile düzeltilebileceği varsayılmakta-
dır. Zira uygulayıcı elindeki akupunktur iğnesi ile şifa arayan kişinin bütün dokularına, periostuna kadar 
dokunabilmektedir ve vücut katmanları sırayla geçilirken uygulayıcının alanı ile şifa arayanın alanının 
etkileşime girebileceği de düşünülmektedir. Yine uygulayıcı, şifa arayanın kendisinin veya yakınlarının 
akupress ile yağ uygulamasının da bu etkileşimi devam ettireceği akla gelmektedir. 

11- Kutanöz-nöro-immüno-endokrin-zihinsel biyolojik iletişimde; hücreler (Mast hücreleri, fibroblast-
lar, makrofajlar vb.), peptiderjik sinir lifleri, çeşitli reseptörler dahil mikroyapı, kimyasal maddeler ve bun-
ların beyin ve immün-endokrin sistemle ilişkileri, vb. etkileşimler söz konusudur (18).

12- Mikrobiyata ile akupunktur ilişkisi Ocak ve Mayıs 2019 yıllarındaki çalışmalar ile gündeme gelmiş-
tir (19) (20). 

Fakat bu çalışmalar bağırsak florası üzerindedir. Oysa; akupunktur ile cilt geçilirken bir mikrotravmaya 
sebep olunur ve cilt florasında bulunan bakterilerden mesela Staph. Epidermidis’in hücre duvarı ana 
bileşeni olan LTA (Lipoteikoik asit), TLR2 (Tall Like Reseptör)’e bağlanır, TRAF1üzerinden yara iyileşme 
mekanizmaları harekete geçer. Aynı zamanda Antimikrobiyal peptitler (LL-37 gibi) açığa çıkarak adaptif 
immün cevabın aktive olması sağlanır (21). 
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Bu nedenlerle; akupunkturun cilt Mikrobiyatası üzerinden immün regüle edici etkisinin oluştuğu kana-
atindeyim.  Akupunktur noktalarının söz konusu olan olası etkilerinin ve özellikleri nedeniyle, aromatik 
(Esansiyel) yağların akupress yoluyla bu noktalara uygulanması sayesinde sinerjik bir etki oluşacağı akla 
gelmektedir. 

AROMATERAPİ NASIL ETKİ EDER? 

Aromatik yağlar, bitki yaşamı ve devamı için akıncı kuvvettir. Bu yağlara bitkinin Jing kısmı da denilmek-
tedir. Aromatik yağ dolu şişenin kapağı açıldığı anda Olfaktor bulb ve beyin Limbik kısmı (Duygu, mood, 
hafıza) etkilenmektedir. Dolayısıyla da bütün vücut etkilenmeye başlamaktadır.  

Aromatik yağlar; cilt, respiratuar sistem, GİS yoluyla emilebilmektedir ve bu yolla da içeriğindeki etken 
madde özelliklerine göre etkilerini göstermektedirler. 

Ayrıca; kokunun rengi, negatif iyon alanı oluşturması, yağın frekansı, enerjisi v.s. henüz keşfedilemeyen 
diğer özellikleri ile de bu etkilerinin oluştuğu düşünülmektedir. 

AROMATERAPİ ETKİSİNİ BELİRLEYEN BAŞLICA DURUMLAR

Standart ürün (GMP, coğrafi çevre, tarım yöntemi, iklim, v.s.) bulma zorluğu söz konusudur.

Farmasötik kalite (Elde edilme, saklanma şekli, etken madde oranı, v.s.) çok önemlidir. 

Bireyin kişisel özellikleri (Mikrobiatayı belirleyen etmenler, farmakoterapiler, diyet, aktivite-spor, iş, ge-
netik özellikler, psiko-sosyo-ekonomik çevre, kokunun hafızası gibi) ve uygulama dozu, uygulama yolu, 
uygulama yeri, uygulama zamanı ve uygulandığı vücut bölgesi de diğer aromaterapiyi etkileyen durum-
lardandır. 

AKUPUNKTUR VE AROMATERAPİ BERABER KULLANILMIŞ MI?

Fitoterapi ile akupunktur birlikteliği sıkça çalışmalarda görülmektedir. Fakat; akupunktur noktalarına aro-
materapi uygulandığına dair bilimsel yayın çok azdır. Bunlardan 2019 Mart ayında yapılan çalışmaya göre 
farelerin REN-8 noktasına uygulanan Sarımsak yağı ile anti-obesite etkisi oluştuğu kanısına varılmıştır 
(21). 

AROMATİK AKUPRESS TERCİH EDİLME SEBEPLERİ

İğne korkusu olan kişilere kolay uygulanabilmesi; 

Kişinin kendi kendine de tedaviyi uygulayabilme kolaylığı;

Şifa arayanın kendisine şifa olabilmesi veya yakınlık görmek isteyebileceği kişilerden bu şifayı bulabilmesi;

Sinerjik etki ile hem aromaterapinin hem de akupunktur-akupress etkisinin artması olarak söylenebilmek-
tedir. 
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Mesela; ST-36 (Toprak Elementi noktası) bağışıklık sistemi ile ilgili en önemli noktalardandır. Bağışıklık 
sistemini güçlendirebilecek Biberiye (Toprak elementi özelliğindedir) bu noktaya kullanılınca rezonansa 
girerek etkiyi arttıracaktır (22). 

AROMATİK AKUPRESS UYGULAMASI TARİFİ

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ve diğer metotlar ile tanı konulmalı veya planlamalar yapılmalıdır. 

Kişi için en asgari sayıda olacak şekilde; en etkin yağ veya yağlar ile en etkin nokta veya noktalar belir-
lenmelidir.

Uygulayıcı ve şifa arayan tedaviye hazır olmalıdır. Şifaya vesile olacak sağlam olmalıdır ki; şifa alan da 
sağlam olsun. Şifa arayan şifaya hazır olmalıdır ki; şifa ona gelsin. 

Tedavi öncesi yağ test edilir. Alerjik etki, tahriş edici etki olup olmadığı ile yağın kokusunun kişide geç-
mişten gelen kötü hafıza oluşturup oluşturmadığı veya kişinin kokudan rahatsız olup olmadığı test edilir. 

Yağ 1. Ve 2. Parmağa gelecek şekilde 1 damla damlatılır. 

Dairesel hareketler ile fazla bastırmadan mümkünse simetriği olan noktaya da aynı anda birlikte masajla 
yedirilir.

Parmak, 90 derecelik açıyla ne sıkı ne de hafif olarak baskıyı uygulamalıdır.

Baskı şifa arayana ağrı vermemelidir. 

Eğer uygulanacak noktalar LI-4 veya Liv-3 gibi noktalarsa; 2 parmak birden alttan üsten masaj yaparak 
da kullanılabilir.

Kas gevşemesi, ağrı rahatlatması için 3-15dk boyunca basınç arttırılarak uygulanabilir.

Hassas dokularda ise 45 derece açıyla 2-3 dk boyunca rahatlatıcı baskı uygulanabilir. 

Özellikle; yüz, göz, mukoza gibi bölgelere, tahriş olasılığı nedeniyle dikkat edilmelidir. 

Tahriş edici özelliklerini azaltmak ve diğer nedenlerle yağlar seyreltilebilir (Sabit yağ ile %1-2-3-5 oran-
larında)

Tahriş edebilen yağlarda dikkatli olunmalıdır (Tarçın, Karanfil, Nane gibi) 

Diğer aromaterapi ve akupunktur-akupress kontrendikasyonları ve komplikasyonları da göz önüne alın-
malıdır. 

Tedavi bittikten sonra şifa arayana kendi kendine nasıl uygulayabileceği anlatılabilir ve bir sonraki seansa 
gelene kadar yapması veya yakınına yaptırması tavsiye edilebilir. 

Planlanan tedavi bittikten sonra kontrol ve hatırlatma seansları için şifa arayan tekrar çağırılabilir. 
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AROMATİK AKUPRESS’DE SIK KULLANILAN AKUPUNKTUR NOKTALARI

UB-2, 4, 10, 11, 20, 23, 43, 52 ve Sakrum bölgesi ile diğer Back-Shu noktaları;

KID-1, 3, 6, 23, 24, 27 noktaları;

DU-4, 14, 16, 20, 24, 26 ve Si Shen Chong, YinTang, TaiYang noktaları;

REN-4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 20 ve karın çevresi noktaları;

GB-8, 20, 21, 34, 41; Liv-3 noktaları;

P-6, 7;  H-7;  SI-3;  LU-1, 9;  SJ-5, 14, 17; LI-4, 11, 20 ve Bitong noktaları;

SP-1, 3, 4, 6, 10, 25; ST-3, 6, 7, 21, 25, 36, 40 noktaları;

Kulak noktaları (Shenmen, Zero, TME gibi);

Boyun, ayak, el bölgesi (Sujok bölgeleri) 

Diğer mikro yöntem bölgeleri ve uygulayıcının tercih edeceği uygun noktalar…

Gül yağı (Rosa x damascena P. Mill.), Nötr özellikte; H, P, Liv, GB, 
UB, SJ, Lu, Chong, Ren Meridyenlerine affinitesi olan; Ateş, Ağaç 
elementi özelliğinde; Kan, Yin ve Özü besleyip, Kalp ve Shen’i 
harmonize eder. Gerçek-hakiki aşka yol verdiği söylenir (22) (23) 
(24). 

Lu-1 noktası; Akciğer Front/Mu noktasıdır. Maneviyata bağlanır 
ve Akciğer Qi’sini düzenler, aşağı yönlendirir. Dalak ile birleşme 
noktasıdır. Üst ısıtıcıdaki ısıyı temizler, Phlegmi dönüştürür. Su 
pasajlarını düzenler. Kişinin beklentileri bırakmasına yardımcı 
olur ve olanla sorunu olmamasını sağlayabilir (22) (23) (24). 

Yin Tang: Sakinleştirici, iç görünün açılmasını ve büyük resmi 
görmeyi sağlayabilir. 

ÖRNEK UYGULAMA VE BAZI AROMATİK YAĞLARIN ÖZELLİKLERİ
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Dolayısıyla; depresif bozuklukta pozitifliği arttırmak için Gül yağı bu noktalara aromatik akupress yapıla-
bilir. Ancak, cenazelerde verilen Gül Suyu kokusu nedeniyle kişiye Gül yağı kokusu sevdiğinin cenazesini 
hatırlatıyorsa veya sevimli gelmiyorsa ve onun kendini kötü hissetmesine sebep oluyorsa onun yerine bel-
ki başka noktalara (H-7, Lu-9, P-6, P-7, DU-20, GB-20, GB-21, Kid-23, Kid-24, Kid-27, Kulak Shenmen 
Noktası gibi) başka yağlar da (Frankincense, Melisa, Lavanta, Adaçayı, Roman Papatyası, Itır, Portakal, 
Bergamot gibi) tercih edilebilir (22) (23) (24). 

Gül yağı (Rosa x damascena P. Mill.) ve Nane Yağı (Mentha x piperita L.) hem GB meridyeni hem de ağaç 
elementi affinitesi olan, nötr özellikte yağlardandır. Gül yağı Yin’i tonifiye ederken; Nane Yağı Yang’ı 
tonifiye etmektedir. Her ikisi de Shen’i harmonize ederler (22) (23) (24).

Adaçayı (Clary Sage) Yağı (Salvia Sclarea L.), Lavanta Yağı (Lavandula Angustifolia), Limon Yağı (Citrus Li-
monum), Tatlı Portakal Yağı (Wild Orange(?), Citrus X Sinensis [L.] Osbeck (Syn. Citrus Aurantium Osbeck 
Var. Dulcis)), Ylang Ylang No. 1; Ylang Ylang Extra Yağı, (Cananga Odorata (Lam.)Hook. Fil. Ve Thoms. 
Forma Genuina ), Kakule Yağı (Cardamom, Elettaria Cardamomum (L.) Maton), Kişniş Yağı (Coriandrum 
Sativum L.), Zencefil Yağı (Zingiber Officinalis Roscoe) hem Liv meridyeni, hem de ağaç elementi affinitesi 
olan yağlardan olduğu varsayılır (22) (23) (24).

Lavanta yağı (Lavandula Angustifolia); tatlı, ye-
şil enerjiye sahip, nötr-serin özellikte, H-P-Liv-Lu   
meridyenlerine ve Ateş, Ağaç elementlerine affi-
nitesi olan, Yin’i besleyen, Qi’yi aktive eden, ısıyı 
temizleyen ve Shen’i sakinleştiren bir yağ olduğu 
varsayılır. Dolayısıyla; Yin’i beslediği, H’ı yatıştırıp, 
berraklaştırdığı ve boş ısıyı temizleyip Shen’i sakin-
leştirdiği için H Yin Deficiency’de ve Boş Isı Olan 
Yin Deficiency’de kullanılabilir. Qi’yi aktive edip, 
gerginlikleri gevşetip, Shen’i harmonize edip ağrıyı 

rahatlatarak Qi tıkanıklıklarında Liv-St disharmonisinde, Liv-Sp disharmonisinde ve Lu Qi sorunlarında 
kullanılabilir. Kan ve Qi’yi aktive edip, stagnasyonu giderip; Alt SJ Kan ve Qi tıkanıklıklarında (PMS gibi) 
kullanılabilir. Lu’yu serinletir ve ventile eder, rüzgâr-ısı giderir ve ağrıyı hafifletir; koruyucu Qi'yi artırır ve 
Lu rüzgâr ısı ve Lu ısı sendromlarında (Akciğer enfeksiyonu ile olan ateş, öksürük, ağrı, ajitasyon gibi) 
kullanılabilir denilmektedir (22) (23) (24).  

SONUÇ

Aromaterapi başlı başına etkili bir tedavi yöntemidir, akupunktur başlı başına etkili bir tedavi yöntemidir. 
İki yöntemin “Aromatik Akupress” uygulaması başlığı altında sinerjik etki için kullanılabildiği ve de etkili 
olduğu tecrübe edilmektedir. Fakat; Aromaterapi ve Akupunkturun kullanıldığı veya beraber uygulan-
malarının veya “Aromatik Akupress” ile etkilerinin artıp artmadığının değerlendirildiği çalışma çok azdır, 
hatta tam karşılığı olan bir çalışma da bulunmamaktadır.
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Akupunktur, aromaterapi, “Aromatik Akupress” ve diğer geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin 
hem çalışmalarda hem de klinik pratiklerde hastalar için oldukça olumlu ve sevindirici sonuçlar ortaya 
çıkardığı pratik uygulamalarda sıklıkla tecrübe edilmektedir. Bu durumun gerek akupunkturun gerekse 
diğer tedavilerin vücut fizyolojik dengesini, enerjetik dengesini, psikoimmünolojik dengesini sağlayarak 
oluşturduğu düşünülmektedir. Bu konuda daha fazla çalışma yapılması gerektiği de anlaşılmaktadır.
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Özet: 

İnfertilite klinik olarak, doğum kontrol yöntemi kullanmaksızın bir  yıllık düzenli cinsel ilşkiye rağmen gebe 
kalamama olarak tanımlanır. Organik bozukluklar (ovulasyon bozukluğu, tubal hasar, endometriozis) 
ve yaşam tarzı faktörleri ( yaşam koşulları, diyet ve çevresel nedenler) kadın infertilitesinde en önemli 
etkenlerdir. Ancak kadın infertilitesinin yaklaşık %60 ‘ının nedeni bilinmemektedir. Geleneksel Çin 
Tıbbı (GÇT) yöntemleriyle infertilitenin nedenleri tespit edilerek tedavi seçenekleri oluşturulabilir. 
GÇT, yardımcı üreme teknikleri kullanılmasına rağmen tekrarlayan tedavi başarısızlıklarının nedenini 
açıklayabilmektedir. Günümüzde doğru uygulanan akupunktur ve kupa terapisi ile kombine edilmiş 
modern tıbbi uygulamalarla tedavi başarısı arttırılabilmektedir. Bu derlemede kadın infertilitesinin 
akupunktur ve kupa terapisi ile  tedavisi anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akupunktur, kupa terapisi, infertilite

Abstract: 

Infertility is clinically defined as the inability to conceive after 1 year of regular sexual intercourse without 
using a contraceptive method. Organic disorders (ovulation disorder, tubal damage, endometriosis) and 
lifestyle factors (living conditions, diet and environmental factors) are the most important factors in 
female infertility. However, the cause of approximately 60% of female infertility is unknown. The causes 
of infertility can be determined with the methods of Traditional Chinese Medicine (TCM) and treatment 
options can be created. TCM can explain the reason for recurrent treatment failures despite the use 
of assisted reproductive techniques. Today, the success of treatment can be increased with modern 
medical applications combined with acupuncture and cupping therapy, which are applied correctly. In 
this review, the treatment of female infertility with acupuncture and cupping therapy is explained.

Keywords: Acupuncture, cupping therapy, infertility
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Giriş

İnfertilite, her hangi bir doğum kontrol yöntemi kullanmaksızın bir yıl düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebe-
liğin oluşmaması durumu olarak tanımlanmaktadır (1). Ancak gebeliklerin yaklaşık %80’i düzenli ilişkinin 
ilk altı ayında gerçekleşmesi nedeniyle bazı uzmanlar tarafından altı ay içerisinde gebe kalınamaması du-
rumunda infertilite tedavisi önerilmektedir (2). Çiftlerin % 10-15'i infertilite sorunuyla karşılaşmaktadır. 
İnfertilitenin tek başına erkeklerde görülme sıklığı yaklaşık %20 iken kadınlarda bu oran yaklaşık %35’tir 
(3). Ancak hem kadın hem erkekte birlikte görülme sıklığı yaklaşık %40’tır (3). Bu nedenle infertilite te-
davisi için tek başına başvuran kişilerde mutlaka eşler de sorgulanmalı ve mümkünse tedavi programına 
dahil edilmelidirler.

Kadın infertilitesinin yaklaşık %60’ının nedeni bilinmemektedir. Bilinen nedenlerin %21’ini ovulasyon 
sorunları, %14’ünü tubal hastalıklar ve %6’sını endometriozis oluşturmaktadır.  Günümüzde hem eko-
nomik hem de kariyer hedefleri gibi durumlar ebeveynliğin ertelenmesine neden olmakta ve buna bağlı 
olarak da yaşa bağlı infertilite sıklığı giderek artmaktadır.

Geleneksel Çin Tıbbına göre İnfertilite Nedenleri

Geleneksel Çin Tıbbı (GÇT) bakış açısıyla, emosyonel stres, dış patojenler, yapısal zayıflık, çok fazla çalış-
mak, aşırı fiziksel aktivite, aşırı ya da yetersiz seksüel aktivite, uygunsuz diyet gibi birçok durum infertili-
teye neden olabilmektedir.

1- Emosyonel Stres

Duygular hayatımızı sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için gereklidir. Ancak aşırı derecede güçlü duygular 
Qi dengesizliğine, Qi eksikliğine, kan dolaşımının bozulmasına ve Zang-Fu organların işlev bozukluğuna 
neden olarak Yin-Yang dengesini olumsuz etkileyebilir (4,5). Stres nöroendokrin sistem üzerindeki etki-
leri ile tüm vücut dengesini etkileyebilen reaksiyonlara neden olarak birçok hastalığın etiyolojisinde yer 
almaktadır (6). 

İnfertilite, çiftler üzerinde duygusal bir stres oluşturmaktadır. Bu duygusal stres, Zang-Fu organ sistemine 
zarar vererek üreme enerjisini tüketebilir veya azaltabilir. Kadınların Qi ve kan fizyolojisi onları duygusal 
olarak yaralanmaya daha yatkın hale getirir. Bu nedenle kadınlar infertilite tedavisi sürecinde genellikle 
daha fazla desteğe ihtiyaç duyarlar (5). Yardımcı üreme tekniklerinin uygulandığı kadınlar için süreç daha 
da yıpratıcı olabilmektedir. Bao Mai adını verdiğimiz uterin damar ile kalp ve uterus bağlantı halindedir 
(7). Kalp her zaman duygusal problemlerden etkilendiğinden dolayı bu bağlantı, duygusal stresin mens-
trual döngü üzerindeki etkisini de açıklar. 

GÇT öfke, aşırı düşünce veya endişe, kaygı, korku, üzüntü ve keder, suçluluk hissi gibi duyguların vücuda 
zarar verebileceğini ortaya koymaktadır (4,5,8). 

Öfke

Öfke, hayal kırıklığı ve kızgınlık duygularını içerir. Bu duyguların doğrudan karaciğer Qi'sini artırma eği-
limi vardır, bu da karaciğer Qi stagnasyonuna, karaciğer ateşinin artmasına, karaciğer kan stazına veya 
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kan sıcaklığına neden olur (4,5). Dengesiz bir karaciğer, adet döngüsünün düzenlenmesini, dalağın yiye-
cek ve sıvıları taşınma ve dönüştürme işlevini olumsuz etkileyerek Qi eksikliğine yol açabilir (9).

Karaciğer Qi stagnasyonu, genel depresyon, hayal kırıklığı ve bastırılmış öfke ile veya daha spesifik ola-
rak kadınlığa kızgınlık ve cinselliğin fizyolojik ve psikolojik değişikliklerine dirençle ilgili de olabilir. Kadın 
infertil olduğu için kendisine öfkeli olabilir, yardımcı üreme teknikleri kullanılmasına rağmen tedavideki 
başarısızlıklar kadında hayal kırıklığı ve kızgınlığa neden olabilir (5). 

Aşırı düşünme veya endişe

Endişe kalbe zarar verir ve Qi'yi, özellikle de akciğer, dalak ve kalbin Qi'sini bloke ederek fertilizasyonu 
olumsuz etkiler (4,10). Dalak Qi eksikliği, özellikle alt Jiao'da nemin artmasına neden olur ve bu nem 
balgama dönüşebilir . Nem ve balgamın önemli ölçüde birikmesi uterus kanallarını tıkar ve döllenme, 
gebe kalma ve gebelik için gerekli olan hayati enerji akışını engelleyerek infertiliteye neden olur. Endişe 
ile birleşen korku da kalbe zarar verebilir (4).

Daha önce IVF (In Vitro Fertilization) ve diğer yardımcı üreme teknikleri ile tedavi denemesi yapan ve bu 
dönemde zorluklar yaşayan çiftler için bu tedavilerin tekrarı başlı başına endişe kaynağı olabilir (5). Ye-
terli yumurta veya sperm elde edilebilmesi, yumurtaların döllenebilmesi, transfer için embriyo sayısı veya 
mevcut olup olmayacağı, transfer aşaması ve sonrasındaki süreçler konusunda endişe yaşanabilmektedir. 

Kaygı

Kaygı dalak, böbrek ve kalbi olumsuz etkiler. Dalağı zayıflatarak, anksiyete nedeniyle kan eksikliği gelişe-
bilir ve bu durum doğurganlığı etkileyebilir (9).

Kadın ile kendi annesi arasındaki ilişki kötü ise ya da annesinin, babası tarafından yoğun şiddetine maruz 
kalmasına şahit olan bir kadın annelikten kendisini kaçırabilir (5). Bir çocuğa verecek hiçbir şeyi olmadığı-
nı hissedebilir. Bu durumun infertiliteye neden olabileceğinin farkında olmayan bir hasta bu durumu size 
anlatma gereği duymayabilir. Bu nedenle anamnez alırken duyguların oluşturabileceği etkiler konusunda 
hastalara bilgi verilmeli ve anneliğe dair tüm duygularını ifade etmelerine fırsat verilmelidir.

Korku

Korku böbrekleri etkiler ve genellikle böbrek Yin eksikliğine yol açar (4,11). Korku böbrek rezervlerini 
tüketen bir uyarıcı gibidir. Aynı zamanda Shen'i de olumsuz etkileyerek zayıflatır. Karaciğer Qi eksikliği 
korkunun kaynağı olabilir.

Ani gelişen korku ile kronikleşmiş korkunun etkileri farklıdır. Ani korku böbrek Qi'sinin aşağı inmesine 
neden olur, ancak kronik bir endişe hali, özellikle kalp zayıf olduğunda, böbrek Yin eksikliğinden kaynak-
lanan boş ısı şeklinde Qi'nin yükselmesine neden olarak kan veya Yin eksikliğine neden olabilir (9,10). 

Bazı hastalar tedaviye başlamadan önce bile başarılı olamayacaklarından korkarlar. Yardımcı üreme tek-
nikleri ve çok sayıda enjeksiyon içeren tedaviler de korku nedeni olabilir.
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Üzüntü ve keder

Üzüntü, akciğeri, karaciğeri, kalbi etkiler ve bu organlar arasındaki işlevsel ilişkiyi bozabilir. Aşırı üzüntü, 
tüm iç organ sistemine zarar vererek genel bir enerji eksikliğine yol açabilir. Kalp Qi eksikliği tek başına 
üzüntünün nedeni olabilir. Üzüntü ve keder, kalpte ve karaciğerde kan eksikliğine neden olur (9,10). Bu 
durum uterusun işlevlerini de etkileyebilir; uterusa bağlı meridyenleri olumsuz etkileyerek infertiliteye 
neden olur. 

Akciğer Qi stagnasyonu kişinin geleceğe dair ümitlerini tüketir ve kişi hep geçmişte kalır. Bu duygu hali 
gebeliğe olan istek ve inancı da zedeler.

Suçluluk hissi

Suçluluk hissi kalbi ve böbrekleri etkiler, stagnasyona veya Qi'nin azalmasına neden olabilir (5,9). Daha 
önce küretaj yaptıran kadınlar, infertiliteyi bununla ilişkilendirerek kendilerini suçlu hissedebilirler. Hem 
erkek hem de kadın partnerler sorun kendilerindeyse, bireysel olarak da suçluluk hissedebilirler. Bir çocuk 
veremeyerek soylarını devam ettiremedikleri ya da ebeveynlerine torun veremedikleri düşüncesine kapı-
larak kendilerini suçlu hissedebilirler.

Uzun süreli suçluluk duygusunun bir sonucu olarak böbrek Qi’sinin aşağıya inmesi fiziksel olarak da ute-
rus veya mesanenin sarkmasına neden olabilir (10).

2- Dış Patojenik Faktörler

Dış patojenler daha çok akut sorunlara yol açarlar. Ancak vücut dış patojenleri uzaklaştıramadığında 
patojenler Zang-Fu organlara kadar ilerleyerek kronik sorunlar oluşturabilirler (11,12).

Dış patojenler uterusu etkilediğinde doğurganlık özellikle tehlikeye girebilir. Patojen uterusa doğrudan 
da girebilir, özellikle menstrual kanama döneminde ve doğum sonrasında daha kolay girmektedir. 

Rüzgâr, soğuk, ısı/ateş, nem, yaz sıcağı ve kuruluk dış patojenlerdir. Sıcaklık ve iklim faktörleri kanı doğ-
rudan etkiler (9, 12). Örneğin soğuk bir iklim kanın akışkanlığını azaltıp staza neden olabilirken, rüzgârlı 
hava adet döngüsünü bozabilir. Soğuk, ısı / ateş, nem infertilitenin yaygın nedenlerindendir. 

3- Yapısal Zayıflık

Özün (Jing’in) yapısal zayıflığı, infertilitenin önemli bir nedenidir. Bu tür bir zayıflık, kadının annesinin 
gebe kalırken çok yaşlı olmasından, anne-babanın yapısının iyi olmamasından, anne ve babanın gebelik 
oluştuğu sırada sağlığının iyi olmamasından kaynaklanabilir (13). Yapısal bazı eksiklikler, akupunktur, 
fitoterapi, yaşam tarzı düzenlemesi, diyet ve egzersiz ile kompanse edilebilir.

4- Çok Fazla Çalışmak

Fazla çalışmak Qi’yi tüketirken fazla dinlenmek Qi stagnasyonuna neden olabilir. Uzun saatler çalışmak 
ve yeterince dinlenmemek böbrek Yin eksikliğine neden olabilir. Böbrek Yin’i uterusun ve adet kanının  
temelini oluşturur (11). Bu nedenle yetersizliği infertilite ile sonuçlanabilir. Özellikle stresli bir iş yoğun 
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kişisel yaşam tarzı ile birleştirilirse karaciğer ve kalbi de olumsuz etkileyebilir. Uzun süre oturarak çalışmak 
ise akciğer ve dalak Qi eksikliğine neden olabilir. Uzun süreli baskı ve mobinge maruz kalmak Dalak Qi 
yetersizliğine ve Karaciğer Qi stagnasyonuna neden olabilir (10). Yetersiz uyku ve yetersiz dinlenmek, sü-
rekli iletişim halinde olmak, karaciğer ve kalpten kan tüketimini artırarak kan ve özün azalmasına neden 
olur (9,12).

5- Aşırı Fiziksel Aktivite

Aşırı fiziksel çalışma özellikle de ergenlik çağında zararlıdır. Bu dönemde Ren ve Chong ekstra meridyen 
sistemi bir değişim ve dönüşüm sürecinde olduğu için vücut dış etkilere karşı daha savunmasızdır (10).  
Aşırı fiziksel çalışma yapıya bağlı olarak bu iki kanalı zayıflatabilir veya stagnasyona yol açabilir. 

6- Aşırı ya da Yetersiz Seksüel Aktivite

Hem aşırı hem de yetersiz cinsel ilişki böbrek Jing’ini (özü) tüketir. Erken yaşta seksüel aktivite kadınlarda 
Qi ve kana zarar verebilir. Böbreklerin ciddi şekilde kronik olarak zayıflamasıyla Ren ve Chong Mai zarar 
görür ve bu nedenle yaşamın ilerleyen dönemlerinde infertilite oluşabilir (10). Aktif adet kanamasının 
olduğu dönemde ilişki ise kan stazına neden olur.

7- Diyet

Düzensiz yemek ve aşırı yorgunluk dalağa zarar verir, birçok Zang-Fu organda aşırı eksikliğe neden olarak 
üreme potansiyelini azaltır. Aşırı soğuk, buzlu yiyecek ve içecek tüketimi uterusta soğuk patolojisine yol 
açar (14). Yağlı yiyeceklerin, süt ve kremalı ürünlerin aşırı tüketimi alt Jiao'da nem oluşumuna neden olur 
ve bu da döllenmeyi önler (15). Nem ve balgam ısı ile buluştuğunda ise fallop tüplerinin tıkanmasına 
neden olabilir.

Fizyopatoloji

Fazlalık ya da eksiklik durumunda uterus, Ren ve Chong Mai her zaman etkilenir. Eksiklik durumunda, 
uterus, Ren ve Chong Mai döllenmiş yumurtayı beslemek için gerekli besinlerden yoksun olur. Fazlalık 
durumunda ise patojenik faktörler bu yapılarda disfonksiyona neden olur ve uygun Qi, kan ve Jing dö-
nüşümlerini bozarak döllenmenin gerçekleşmesini engeller (16,18). Yumurtlamanın olmamasını veya dü-
zensiz olmasını böbrek yetersizliğiyle, fallop tüplerinin tıkanmasını nemli-ısı ve kan stazı ile, uterin kitleleri 
kan stazıyla ve balgam ile, pelvik yapışıklıkları ise kan stazı ve nemli ısı ile açıklayabiliriz (10).

Soğuk

Vücuda soğuk girişi, uzun süre soğuk bir ortamda bulunmaktan veya yetersiz ayakkabı, giysi giymekten 
ya da soğuk yiyecek ve içeçek tüketiminden kaynaklanabilir (18). Soğuk, alt Jiao'ya nüfuz ettiğinde Ren 
ve Chong kanallarına zarar vererek üreme sağlığını olumsuz etkiler (5,11).  Soğuk Qi ve kanı yoğunlaştı-
rarak stagnasyon oluşturur (16,18). 

Soğuk uterusa yerleştiğinde sperm ya da oluşan embriyoyu olumsuz etkiler, fetus oluşsa dahi abortusa 
sebebiyet verebilir. Çünkü soğuk uterus aynı zamanda Jing'i (özü) olumsuz etkiler. Tekrarlayan implantas-
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yon başarısızlığının genelde nedeni budur.

Kanda ısı artışı

Aşırı sıcaklık Qi'ye zararlıdır, Qi ve vücut sıvılarını tüketebilir, ekstra meridyenlere zarar verebilir (17). Özel-
likle, Chong ve Ren Mai'nin işlevlerini etkileyebilir. Isı vücuda girdiğinde, kan seviyesine geçerek kanda ısı 
artışına neden olur (20). Kan ısısının yükselmesi ise yumurtanın döllenmesi için olumsuz ortam oluşturur.

Nem- Balgam

Nemli yaşam ortamları veya uzun süre yağışlı ve nemli bir iklimde olmak vücuda nem girişini kolaylaştırır 
(21). Nem, vücudun alt kısmını doğrudan işgal edebilir alt Jiao'ya zarar vererek Qi ve kanın üreme organ-
larına akışını engeller. Uzun süreli balgam organ ve kanallarda tıkanıklığa sebep olur. Düzgün çalışamayan 
Ren ve Chong Mai gebe kalmak için gerekli olan Jing'i toplayamaz (5,10).

Diagnoz ve Tedavi

GÇT sendromları hastaların yardımcı üreme teknikleriyle tedavileri sırasında karşılaşabileceği olası sorun-
lar hakkında bize bilgiler vermektedir. Örneğin böbrek özünün zayıflığı veya karaciğer ve kalp kan eksik-
liğinin varlığı yumurta, sperm ve embriyoların kalitesini olumsuz etkileyebilir (11,13,21).

Gebeliğin oluşması ve devamı için tespit edilen sendromların tamamen çözülmesi çoğu zaman gerekmez. 
Sendromların şiddetini biraz azaltmak da hastanın hamile kalmasına ve sağlıklı bir gebelik geçirmesine 
yardımcı olabilir (5). Ancak bazen karmaşık sorunlarda ilgili sendromun tamamen ortadan kaldırılması 
gerekebilir. Bazı durumlarda ise akupunktur yetersiz kalabilir. Örneğin uzun süreli yapışıklıkların olduğu 
uterin ya da tubal hastalıklarda cerrahi tedavi olmadan hastanın gebe kalması mümkün olmayabilir. Bu 
nedenle tedavide integratif tıp anlayışı ile akupunkturu kullanmak başarıyı daha da arttırmaktadır.

Bilinmesi gereken bir diğer husus da hastada tek başına bir sendrom olmayabilir. Çoğu zaman hastada 
birden fazla sendroma ait sorunlar bulunmaktadır (21). Kadın infertilitesinde sıklıkla karşılaştığımız send-
romları iki başlık altında toplayabiliriz.

Eksiklik durumları; böbrek öz eksikliği, böbrek Yang eksikliği, böbrek Yin eksikliği ve kan eksikliğidir.

Fazlalık durumları; kan stazı, soğuğun uterusa invazyonu, nem ve balgamın alt Jiao’ya inmesi, kanda ısı 
artışı ve Qi stagnasyonudur.

Böbrek Öz Eksikliği

Böbrek üremenin temeli olarak doğurganlıkta önemli bir role sahiptir (19). Böbrek Mingmen (yaşam ka-
pısı) ile ilişkilidir ve uterusla bağlantılıdır. Bu nedenle böbrek Jing’i (özü), sperm, yumurta ve embriyoların 
kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir (19).Böbrek özü depolayan organdır (8). Özün yetersiz olduğu 
durumlarda yardımcı üreme teknikleri ile yapılan tedavilerde sperm ve yumurta kalitesi düşük olduğu için 
tedaviler çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanır (5,10,19). Bu tür hastalarda sıklıkla Ren ve Chong kanalla-
rında eksiklikler ile birlikte karaciğer ve uterus kan eksikliği ve böbrek öz eksikliği vardır. 
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Belirti ve bulgular: Hastalarda çocuk sahibi olamayacaklarına dair korku,  moral düşüklüğü, erken yaş-
lanma bulguları, erken yaşta saç dökülmesi ve beyazlaması, fiziksel olarak zayıf bünye, zayıf bacaklar, 
bel ağrısı, enerji düşüklüğü, unutkanlık, vertigo,  cinsel isteksizlik,  ince vajinal akıntı, adet görmeye geç 
yaşta başlamak, amenore, adet düzensizlikleri, adet sonrasında alt karın bölgesinde ağrı, tekrarlayan dü-
şükler, donuk ve koyu cilt rengi,  sık sık veya damla damla idrar yapma,  hafif idrar kaçırma gibi belirtiler 
olur (5,10,12,16,22). Nabız zayıf ve derinden hissedilir, dili soluk, beyaz kaplamalı  veya kırmızı zeminde 
soyulmuş olarak görülebilir (5,23).

Tedavi:  CV 4; böbreği ve uterusu tonifiye eder, öze, Qi’ye ve kana olumlu katkı yapar, ST 25; adeti düzen-
ler, fertilizasyonu destekler, mide ve dalağın Qi ve kanını düzenler, ST 27; böbreği destekler, özü pekiştirir, 
KI 3; embriyo ve fetüsün gelişimini sağlar, moksa yapıldığında Qi, kan ve özü tonifiye eder, KI 4; özü 
besler, KI 12; böbreği tonifiye eder, özü sıkılaştırır, KI 13; Ren ve Chong kanallarını, uterusu düzenler, SP 
8; böbreği ve fertilizasyonu destekler, LR 3; özü tonifiye eder, BL 23 ve BL 52; moksa ile böbreği tonifiye 
eder, özü destekler, GV 4; özü tonifiye eder, fertilizasyonu destekler (5,10,11,23).

Böbrek Yang Eksikliği

Yang, tüm fizyolojik dönüşüm süreçleri için hareket ettirici güçtür (8). Böbrek Yang’ı, vücudun tüm Yang 
enerjisinin temelidir, uterusu ısıtır, adet döngüsünün luteal fazıyla ve embriyonik gelişimle yakından iliş-
kilidir.

Fiziksel aşırı çalışma, aşırı seksüel aktivite, çiğ ve soğuk yiyecekler, soğuk gibi dış patojenler, kronik hasta-
lıklar, korku böbrek Yang'ına zarar verebilir (22).

Belirti ve Bulgular: Hastalarda parlak beyaz ten, soğuktan hoşlanmama, soğukluk hissi, uyuşukluk, mo-
ralsiz ruh hali, düşük libido, lökore, fazla kilo, bel ağrısı, sık idrar yapma ve noktüri, adet kanı soluk renkli, 
doku tipi adet pıhtılı, lekelenmeli, gecikmiş adetler gibi belirtiler olur (5,9,12,16).  Hastaların nabzı, derin, 
yavaş ve zayıf, dili soluk, şişmiş, ıslak, ince beyaz kaplamalıdır (5,9,22).

Tedavi: Tedavide temel prensipler böbrek Yang’ını tonifiye etmek ve ısıtmak, Ming Men ateşini artırmak, 
uterusu güçlendirmektir. KI 2; böbreği düzenler ve böbrek Yang’ını tonifiye eder, KI 3; böbrek Yang’ını 
tonifiye eder, KI 13; Ren ve Chong kanallarını, uterusu düzenler, BL 23 ve BL 52; moksa ile böbreği to-
nifiye eder, özü destekler, Yang’ı takviye eder, GV 4; Böbrek ve Böbrek Yang’ını canlandırır, Yang'ı ısıtır, 
embriyo ve fetüsü destekler, GV 20; Yang'ı düzenler ve ısıtır, Qi'yi canlandırır, embriyoyu ve fetüsü yatış-
tırır, CV 6; böbreği ve Qi’yi tonifiye eder, Yang’ı destekler,  CV 8; moksa ile böbreği ısıtır (5,10,23).

Böbrek Yin Eksikliği

Yin adet döngüsünün foliküler fazının temelini oluşturur (13). Böbrek, Yin ve Yang'ının kaynağıdır. Yin, 
bütüncül bir bakış açısıyla, foliküllerin, yumurtaların ve spermin kalitesinden sorumludur (10). Böbrek 
Yin’i ayrıca üreme sistemindeki kanın kalitesi açısından da son derece önemlidir. Böbrek öz eksikliğine 
benzer şekilde, böbrek Yin eksikliği de süreklilik arz eden zihinsel ve fiziksel fazla çalışmadan kaynak-
lanabilir (22). Yoğun bir yaşam tarzına sahip sürekli hareket halinde olan kişiler böbrek Yin’ini tüketme 
eğilimindedir. Diğer organların eksiklikleri böbrek Yin’ini ve Yang'ını olumsuz etkileyebilir. Böbrek Yin’i, 
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kalp veya karaciğerden gelen patolojiden etkilenebilir çünkü bu organlar güçlü bir şekilde birbirine bağlı-
dır (10). Tekrarlayan başarısız infertilite tedavileri de Yin’in tüketilmesine neden olur (14).

Belirti ve Bulgular: Hastalar genellikle 40 yaş ve üstü, ince yüz ve vücut yapısına sahiptir. Hastalarda hu-
zursuzluk, torakolomber ağrı, kuruluk (vajinal kuruluk, cilt ve saç kuruluğu), insomnia, vertigo, tinnitus, 
amenore, karaciğer Yin eksikliği ile birleşirse adet sırasında veya sonrasında hafif karın ağrısı, düzensiz 
veya kısa adet döngüleri olan aşırı veya yetersiz adet kanaması gibi belirtiler vardır (5,9,12,22). Nabız 
yüzer tarzda boş, hızlı ve ince, dil kaplamasız ve kırmızıdır (5,22).

Tedavi: Tedavide temel prensipler böbrek Yin’ini ve özünü beslemektir. LU 7 (Sağ) + KI 6 (Sol); Ren Mai’yi 
açar, Yin’i besler, overleri canlandırır, doğurganlığı arttırır, embriyo ve fetüsü besler, CV 4; böbrek Yinini 
besler, CV 7; böbreği tonifiye eder, Chong Mai’ye faydalı, KI 1; böbrek Yin’ini ve özünü tonifiye eder, 
böbrek fonksiyonlarını düzenler, KI 3; böbrek Yin’ini besler, KI 7; böbreği destekler, SP 6; böbrek Yin, kan 
ve özünü destekler, uterusu düzenler, BL 23 ve 52; böbreği tonifiye eder (5,10,12,23).

Kan Eksikliği

Kan eksikliği durumu yeteri kadar üretilemediğinden dolayı ortayı çıkabilir. Bu çoğunlukla dalak ve mide 
Qi eksikliğinden kaynaklanır (20,22). Bununla birlikte böbrek ve karaciğer gibi organlara ait sorunlarda 
da ortaya çıkabilir. Özellikle de yetersiz adet kanaması veya amenore ile kendisini gösteren kan eksikliği 
genellikle böbrek ve karaciğer eksikliğinden kaynaklanmaktadır (12).

Belirti ve Bulgular: Hastalarda gecikmiş ve yetersiz adet, adet sırasında veya sonrasında ağrı, ekstremite-
lerde ağrı, uyuşuklu hissi ve karıncalanma, yorgunluk, kaslarda güçsüzlük, vertigo, bulanık görme, insom-
nia ve soluk ten rengi gibi bulgular mevcuttur (5,9,22). Dil soluk ve ince, nabız dalgalı ve incedir (9,22,23).

Tedavi: Tedavide temel prensipler kan ve özü beslemek, böbrek ve karaciğeri güçlendirmektir. CV 4; kanı 
besler ve uterusu güçlendirir, ST 36; Qi ve kanı tonifiye eder ve düzenler, kan akışını kolaylaştırır, LR 3; 
karaciğer kanını ve Yin’i besler, adetleri düzenler, kan akışını kolaylaştırır, LR 8;kanı canlandırır ve besler, 
P6; kanı canlandırır, embriyo ve fetüsü sakinleştirir,  SP 6; kanı besler, KI 13; böbreği tonifiye eder, uterusu 
güçlendirir, Zigong; özü besler, uterusu güçlendirir, doğurganlığı arttırır, Bl 17; kanı düzenler ve tonifiye 
eder, BL 18; karaciğer Qi ve kanını düzenler, BL 20; kanı beslemek için dalağı tonifiye eder, BL 23; kanı 
beslemek için böbreği tonifiye eder (5,10,12,23).

Soğuk Patolojisi

Uterusa soğuk girdiği zaman genellikle bunu yıllarca muhafaza eder. Soğuk, düzensiz adet döngüleri baş-
latarak, yumurta ve spermi etkileyerek üremenin fizyolojik süreçlerine zarar verebilir (10,20). Yumurtayı 
sertleştirebilir ve dolayısıyla döllenmeyi de etkileyebilir. Soğuk  embriyonik gelişimi ve implantasyonu da 
engelleyebilir (5,13).  IVF yapılan bir hastanın uterusunda soğukluk varsa çoğunlukla tedavi başarısızlıkla 
sonuçlanacaktır (14). 

Belirti ve Bulgular: Hastalarda soğukluk, soğuğa karşı isteksizlik, soğuk ekstremiteler, sıcak içecek tüket-
me arzusu, mat beyaz veya soluk cilt, açık renk idrar, berrak ve ince vajinal akıntı, gecikmiş siklus, sıcak-
lıkla rahatlayan ağrılı adet, soluk kırmızı adet kanı, soğukluk ileri düzeydeyse adet kanında koyu pıhtılar, 
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kısa süren ve yetersiz adet kanamaları gibi bulgular mevcuttur (9,12,22). Nabız sıkı ve yavaş, dil gövdesi 
soluktur ve kalın beyaz kaplama mevcuttur (9).

Tedavi: Tedavide temel prensipler böbrek Yang’ını ısıtıp tonifiye etmek, uterusu ısıtarak soğuğu uzaklaş-
tırmaktır. ST 28; uterustaki soğuk stagnasyonunu giderir, doğurganlığı teşvik eder, ST 29; uterusu ısıtır, 
adetleri düzenler, doğurganlığı arttırır, ST 30; soğuk ile birlikte olan Yang eksikliğini düzeltir, doğurganlığı 
arttırır, CV 6; soğuk stagnasyonunu giderir, soğuğu ısıtarak uzaklaştırır, adetleri düzenler CV 8; moksa 
uygulanır, soğuğu uzaklaştırır, Yang’ı ısıtır, GV 4; soğuğu ısıtarak uzaklaştırır, BL 23; uterusu ısıtır (5,10).

Nem ve Balgam Patolojisi

Kadınlar genellikle zihinsel gerginlik, endişe ve kaygı yoluyla dalaklarını zayıflatıyor (5). Bu, dalağın dönü-
şüm işlevlerini yerine getirememesine neden olur ve sonunda nem ile balgam oluşturur. Nem ve balgam 
oluşumunun bir diğer nedeni de tatlı veya yağlı yiyeceklerin aşırı alınarak mideyi ve dalağı zayıflatmasıdır 
(21). Nem, karmaşık bir patolojiye sahiptir; soğuk ile birleşerek veya sıcıcağı tutarak patolojiyi derinleş-
tirebilir. Nem ve balgam uterusun yapısını bozarak, Ren ve Chong Mai kanallarında stagnasyona neden 
olarak doğurganlığı olumsuz etkiler (10).

Belirti ve Bulgular: Hastalarda bol, beyaz vajinal akıntı, adet düzensizlikleri, amenore, adet ortasında 
ağrı, yetersiz adet akışı, kalın, mukuslu adetler, fazla kilo veya kilo alma eğilim, iştah azalması, vertigo, 
yorgunluk, uyku hali, çarpıntı, ishal gibi belirtiler olabilir (9,20,21,22). Nabız yumuşak ve kaygan, dil ise 
kalın ve yağlı kaplamalıdır (9).

Tedavi: Tedavide temel prensipler nemi gidererek Ren ve Chong kanallarındaki tıkanıklıkları açmaktır. ST 
29; balgam stagnasyonunu giderir, uterusun işlevlerini geri kazandırır, ST 36; nemi giderir, ST 40; balgamı 
neme dönüştürür, SP 9; nemi giderir, CV 9; vücut sıvılarının dönüşümünü sağlar, CV 3; nemi kurutur, 
GB 26; nemi kurutur, SP 6; balgamı ve nemi giderir, BL 20; nemi giderir LR 5; nemi temizler (10,11,23).

Isı Patolojisi

Isı patolojisi infertil hastalarda yaygındır. Sıklıkla dil ve nabız muayenesi, kanama miktarıyla teşhis edilebi-
lir. Hafif ısı Qi'yi güçlendirip döllenme, embriyolojik gelişime destek verirken, çok güçlü olan ısı patolojiktir 
ve vücudu yıpratır (22). Isı çeşitli mekanizmalar yoluyla infertiliteye neden olabilir. Örneğin böbrek Qi ve 
özünü, Yin’ini tüketebilir, sıvıları yoğunlaştırarak balgama dönüştürebilir veya kan stazı oluşturabilir (21).

Belirti ve Bulgular: Hastalarda kırmızı ten, kırmızı göz, vücudu sıcak hissetme, sıcağı sevmeme, serinliği 
tercih etme, ajitasyon, susuzluk, soğuk içecek arzusu, kabızlık, az ve koyu idrar, insomnia, erken gelen, 
yoğun, parlak kırmızı, kalın kıvamlı adet gibi bulgular olur (9,21,22). Nabız hızlı ve dolgun, dil ise kırmızı 
gövde ve sarı kaplamalıdır (9,21).

Tedavi: Tedavide temel prensip kanı soğutarak adeti düzenlemektir. LR 2; karaciğer ateşini giderir, uterin 
kanamayı düzenler, kan ısısını soğutur ve kanı canlandırır P 7; ateşi giderir, kanı soğutur, TE 5; alt Jiao’da-
ki ısıyı giderir, LR 4;stagne ısıyı giderir, alt Jiao’yu düzenler CV 3; kan ısısını soğutur, uterusu düzenler, 
SP 10; kan stazını giderir, kanı soğutur ve canlandırır, KI 8; kan ısısını giderir, Ren ve Chong kanallarını 
düzenler, ST 44; midedeki birikmiş ısıyı giderir, GB 44; karaciğer ve safra kesesindeki ısıyı giderir, Shen’i 
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yatıştırır, uterusu rahatlatır, HE 9; kalp ısısını düşürür, P 8; ısıyı giderir, kanı soğutur, LI 11; ısıyı giderir, kanı 
soğutur (5,10,19,23).

Kan Stazı

Bastırılmış duygular, Qi ve kan stazına yol açabilir (21,22). Kan stazı, dış patojenlerden soğuğun uterusa 
girmesinden de kaynaklanabilir. Pelvik cerrahi gibi fiziksel travmalar da uterusta şiddetli kan stazına ne-
den olabilir ve bu durumun tek başına akupunkturla çözülmesi zordur. Kan stazı Ren ve Chong kanalla-
rının işlevlerini de olumsuz yönde etkiler (16).

Belirti ve Bulgular: Hastalarda göz altında mor halkalar, koyu ten rengi, uykusuzluk ve aşırı rüya görme, 
zayıf kan dolaşımı, düzensiz veya gecikmiş adet kanaması, koyu adet kanı; büyük pıhtılı, kalın kıvamlı, 
düzensiz kan akışı; lekelenme veya uzun süreli, yoğun veya yetersiz akış, sabit yerde saplar tarzda alt ka-
rın ağrısı, amenore gibi bulgular olabilir (9,21,22). Nabız dalgalı ve sert, dil koyu kırmızı veya mor,  yama 
tarzında mor alanlar, çürük görünümlü şeklindedir (9,21).

Tedavi: Tedavide temel prensipler kanı canlandırmak, stazı gidermek, karaciğeri ve Chong Mai’yi yatıştır-
mak, adetleri düzenlemektir. SP 4 + P 6; Chong Mai’yi açar, uterustaki kanı düzenler, kan stazını giderir, 
ağrıyı giderir, LR 14;kanı canlandırır, stazı dağıtır ST 29; adeti düzenler, uterusu ısıtır, kanı canlandırır, SP 
8; kanı canlandırır, adeti düzenler, KI 14; kan stazını giderir, Qi’yi düzenler, ağrıyı giderir, doğurganlığı 
arttırır, SP 10; kanı canlandırır, stazı çözer, LR 3; karaciğeri sakinleştirir, stazı giderir, kanı canlandırır, BL 17 
+ BL 18; kan stazını giderir, kan ısısını düşürür ve kanı canlandırır (10,11,12,19,23).

Kupa Tedavisi

İnfertilite tedavisinde kupa terapisi uygularken hangi durumlarda kuru kupa, hangi durumlarda yaş kupa 
terapisi uygulanması gerektiği konusunda dikkat edilmesi gerekir. Bu konuya dikkat etmeden yapılan 
uygulamalarda patolojiyi daha da derinleştirme riski bulunmaktadır. Yaş kupa terapisi daha çok kan stazı 
ve ısı patolojisi olduğu durumlarda tercih edilmelidir (24). Kuru kupa terapisini hemen her durumda uy-
gulanabilmekle birlikte özellikle de Qi stagnasyonu, soğuk patolojisi gibi furumlarda daha etkilidir (25). 
Stagnasyon nedeniyle oluşmayan, dış kaynaklı soğuk patolojisi olan bir hastaya yaş kupa uygulanması 
durumunda hastalığı daha da kötüleştirme ihtimali oluşur (25). Çünkü yaş kupa uygulandığı bölgedeki 
ısıyı uzaklaştırır ve staz yokken yapılan yaş kupa terapisi hastada hem kan eksikliğine hem de Qi eksik-
liğine neden olur. Yukarıda bahsedilen eksiklik ve fazlalık durumlarına göre ilgili sendroma ait noktaları 
kupa terapisinde de kullanabiliriz.

Sonuç

İnfertilite tedavisinde akupunkturu yardımcı üreme teknikleriyle beraber uygulamak tedavi başarısını art-
tırmaktadır. Hastadaki patoloji akupunkturla tedavi edilmediği durumlarda tekrarlayan tedavi başarısızlık-
ları kaçınılmazdır. Ancak akupunktur ve kupa uygulamalarını yaparken hastadaki patolojiyi doğru teşhis 
etmek ve doğru tedaviyi uygulamak dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur.
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MİZAÇ TARİHİ İLE MİZACIN HASTALIKLAR VE DİYETLE BAĞLANTISI

HISTORY OF TEMPERAMENT AND ITS CONNECTION WITH DISEASES AND DIET
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Özet:

Mizaç bilimi, tarihsel olarak insanlığın varoluşundan beri hayatın neredeyse her alanında kullanılan bir 
ilim olmuştur. Araştırılarak ve geçmişteki bilgiler takip edilerek bugüne kadar gelişerek ulaşmıştır. Mizaç 
bireylerde değişkenlik gösteren dört farklı hılta göre isimlendirilir. Bunlar; sıcak nemli olan kan, nemli 
soğuk olan balgam, kuru sıcak olan safra, kuru soğuk olan sevdadır. Herhangi birinde olan herhangi 
bir problem, bireydeki baskınlığın nemine ve mizaç karakterlerine göre tedavi edilmelidir. Doğu tıp 
tekniklerinin bedenin dört özden meydana geldiği görüşünü benimsediği bilinmektedir. Mizaç temelinde 
insanoğlu dört nitel tipe göre kategorize edilir: Sanguinöz (dem/kan), safravi (safra), sevdavi/melankolik 
(sevda), balgami/flegmatik (balgam). Bu mizaçların, insan vücudundaki baskın hılttan kaynaklandığı 
söylenmiştir. Kişinin mizacındaki herhangi bir değişim, kişinin sağlık durumunda da değişikliğe neden 
olur. Bireyin, dengeli mizacını koruması, sağlığının devamlılığı ve hastalıklardan korunması için hayatidir.  
Dengeli mizaç ise daha çok, kişinin sağlığının iyileştirilmesi için gerekli olan diyetin ve yaşam şeklinin 
belirlenmesi ile ilgilidir. Bu yazıda, mizaç ile hastalıklar arasındaki ilişkiyi inceleyen bazı çalışmalara yer 
verilmiştir.

Anahtar kelimeler: Mizaç, geleneksel tıp, hılt, humoral denge

Abstarct:

The science of temperament has historically been a field that humanity has used in every aspect of 
their lives since its existence. It is a concept that has reached today by researching and following the 
information in the past. Temperament is named according to four different essences that varies in 
individuals. These are; Hot moist blood, moist cold phlegm, dry hot yellow bile, dry cold black bile. 
Any problem with anyone should be treated according to the dominance, humidity and temperament 
characteristics of the individual. It is known that Eastern medical techniques adopt the view that the 
body consists of four essences; Sanguineous (dem / kan), bile (bile), sevdavi / melancholic (love), balgami 
/ phlegmatic (phlegm). It has been said that these temperaments stem from the dominant essence in 
the human body. Any change in a person's temperament causes a change in the person's health status. 
It is vital for the individual to maintain a balanced temperament, to maintain his health and to protect 
him from diseases. On the other hand, balanced temperament is more about determining the diet 
and lifestyle necessary for the improvement of the health of the person. In this article, some studies 
examining the relationship between temperament and diseases are mentioned.

Temperament, traditional medicine, essence, humoral balance 
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GİRİŞ

Günümüzde, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları halen önleyici olarak veya hastalıkların tanı ve 
tedavisi amacıyla dünyanın birçok bölgesinde geçmişten beri kullanılmaktadır. Her ne kadar uygulamalar 
arasında farklılıklar gözlemlense de bu uygulamalar temel olarak ortak bir zeminde buluşmaktadır. Farklı 
uygulamaların bulunduğu Uygur, Unani, Roman, İran, Arap köklü tıp geleneklerinde uygulamalar mizaç 
ve humoral zeminde temellendirilmektedir (1). Bu yazıda, mizacın ne olduğu, tarihçesi, hastalıklar ile 
ilişkisi ve beslenmede olabilecek rolü kısaca açıklanmıştır.

MİZAÇ

Eski tıp dilinde karşımıza çıkan Anasır-ı erbaa, dört unsur demektir. Bu dört unsur ateş, hava, su ve top-
rağı ifade etmektedir. İslamiyet’e göre evrenin yaratılışı yani “makrokozmos” bu dört unsurun bir araya 
gelmesi ile oluşmuştur. Yine eski tıp dilinde “Ahlat-ı Erbaa” kavramı ile de karşılaşmamız mümkündür. 
Ahlat kelimesi sıvı demek olan “hılt” kavramının çoğuludur. Erbaa ise unsur demektir. İnsan bedeni de 
dört unsurdan oluşmuş ve “mikrokozmos” olarak da anılmıştır. Ahlat-ı Erbaa olarak anılan dört sıvı; sarı 
safra, kan, balgam, kara safradır. Eski tıp anlayışında önemli bir yeri bulunan ve Batı’da humoral patoloji, 
Doğu’da da Ahlât-ı Erbaa diye anılan teori, insan bedenindeki dört sıvının dengede olmasıyla bedenin de 
sıhhatte olacağı esasına dayanır (2). 

Unani tıbbı, vücutta dört mizacın varlığını öngören teoriye dayanmaktadır. Bunlar; baraj (kan), balgham 
(balgam), safra (sarı safra) ve sewda (siyah)’dır. Ateş, hava, su ve toprak, birbirlerine zıt olmalarına rağ-
men tabiatları gereği birbirlerini dengelemektedirler. Bu maddelerin insan vücudundaki etkileri sonucun-
da oluşan ve insanın hayatî faaliyetlerinin devam etmesi için gerekli olan sıvılara “hılt” denir. Mizaçta 
herhangi bir değişiklik olursa denge bozulur, hayati tehlikeler oluşabilir (3). 

Galen’in ilk kez, karışım anlamına gelen Latince “ılıman” kelimesinden türetilen mizaç kavramını tanıttığı 
düşünülmektedir (4). 

Her hıltın farklı özellikleri vardır. Hılt dengesinin bozulmaması için kişinin kendi mizacına uygun, doğru 
ve düzenli beslenmesi gerekir; denge bozulduğunda ise hastalıkların ortaya çıktığı varsayılmaktadır (5).

MİZAÇ TARİHİ

Eski Mısır’ da hekimlerin hastalık sebebi olarak bünyedeki kan, balgam, kara safra ve sarı safradan ibaret 
dört sıvının kirlenmesini gösterdikleri bilinmektedir. Bundan dolayı hekimler tedavide kirli sıvıların boşal-
tılması (kan almak, müshil vermek vb.) yollarını kullanmışlardır. Empedocles, dört element teorisini (Ateş, 
Su, Hava, Toprak) ortaya koymuş, “makrokozmos” yani evrenin bu elementlerden oluştuğu kavramını 
söylemiştir. Platon ve Aristoteles dönemlerinde bu kavramı daha da geliştirilmiş, bu maddelerin birbirine 
dönüşebileceği öne sürülmüştür. Hipokrat ise dört element teorisini insan bedenin uyarlamış, tüm hu-
moral tıp formlarının temel taşı olan dört vücut sıvısının (kan, balgam, sarı safra ve siyah safra) teorisini 
geliştirilmiştir. Galen bu teoriyi takip ederek hastalıkların meydana gelişinde dış tesirlerin de etkili olabile-
ceği fikrini ileri sürmüştür (1,6). 

Hipokrat “On the nature of man” isimli kitabında; insan organizmasını ve süreçlerini açıklarken, eski 
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öğretileri dört temel mizaç (humoral teori), unsurları ve nitelikleri ile sağlık ve hastalık tezahürlerini göz-
lemleyerek birleştirmiştir. Normal durumu (sağlık), vücut sıvıları ile dış ortam arasındaki denge olarak 
tanımlamış ve bu denge bozulursa hastalığı oluşturan patolojik bir durum ortaya çıkmış olacağından 
bahsetmiştir.

Hipokrat’ın tıp okulu fikrinde doğal yollarla hastalıklarla mücadele kavramı; sağlıklı yaşam tarzının ve or-
ganizma içinde uyumun sürdürülmesi veya insanı mükemmel bir şekilde anlamak ve tıbbı insanlaştırmak 
için bir çaba olarak geçmektedir. “Besinler ilacınız, ilacınız besininiz olsun” sözü de bu fikri özetlemekte-
dir. Bir kişi hastalığın üstesinden gelme gücüne sahiptir. Ancak, bunu başarmak için organizmanın vücut 
sıvılarında uyumu koruması ve bunun için de kişinin doğru beslenmesi gereklidir. Kişinin doktorunun 
buradaki rolünün biri de doğayı desteklemek olmalıdır. Bu durum, Hipokrat'ın bakışını, geçmiş bilgiye 
(anamnez gibi) ve mevcut gözlemlere dayanan bir teşhis gelişimi olarak yansıtmaktadır (7).

Diğer taraftan, İbn-i Sînâ da mizaçların yeri ve tedavi yöntemleri, kısmen terbiye daha çok da bedenin 
parçalarını oluşturan organların mizacı çerçevesinde ele almıştır. El-Kânûn Fi’t-Tıbb adlı meşhur eserinde; 
mizaçların tanımı, kaynağı, çeşitleri organlardaki durumu, organlarla ilişkisi, ruhta ve bedende oluşturdu-
ğu değişiklikler, tedavi yolları anlatılmıştır (8).

HASTALIKLAR VE MİZAÇ

Mizaç; sıcaklıktan soğukluğa ve ıslaklıktan kuruluğa kadar iki boyutlu bir spektrum olarak düşünülmek-
tedir. Bu kavrama göre, her birey mizacı ile ilgili belirli hastalıklara duyarlı olabilir ve bu nedenle farklı 
bireyler farklı tedavilere ve yaşam tarzı önerilerine ihtiyaç duyabilirler. Başka bir deyişle mizaç, bir bireyin 
sağlığının korunması için bir yol haritası görevi görür (10). 

Mizacın hastalıklar ile olan ilişkisi bazı çalışmalara konu olmuştur. Yapılan bir sistematik derleme çalışma-
sının sonucunda kas hastalıkları, deri hastalıkları, astım, çarpıntı, bipolar bozukluk, böbrek yetmezliği, 
histeri, hipertansiyon, sinüzit, yaşlanma, diyabet, ishal gibi hastalıkların sistem bozukluğu ile görülme 
sıklığı arasındaki ilişki incelenmiş ve sonuçlar hem hastalar hem de doktorlar için hastalıklardan kaçınmak 
amacıyla mizacın dengede tutulmasının yardımcı olabileceğini düşündürmüştür (3). 

Yapılan bir başka çalışmada, kronik Tip 1 DM (Diabetes Mellitus) hastaları seçilmiş ve kontrol grubundan 
daha soğuk mizaçlı oldukları belirtilmiştir. Çalışma sonuçları, yeni Tip 1 DM tanısı alan çocukların mizaç 
olarak kronik Tip 1 DM hastalarından daha sıcak ve kuru olduğunu göstermiştir. Araştırmacılar mizaç 
ile ilgili; DM hastalarının sağlık durumlarının iyileştirebilir olduğunu ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç 
duyulduğunu belirtmektedir (10). 

Hipotiroidi ve mizaç ilmi arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışmada hipotiroidizmin klinik tezahürleri, Za-
karia Rhazi, Ibn-e-Sina, Rabban gibi ünlü Unani alimleri tarafından kapsamlı bir şekilde açıklanan soğuk 
sıcaklık düzensizliğinin (Su-e-Mizaj Barid Maddi) belirti ve semptomları ile yakından ilişkili olduğundan 
bahsedilmiştir (11). 

Su-e-Mizaj vücudun mizacında soğukluğun artması şeklinde düzensizlik veya dengesizlik sonucu oluş-
maktadır. Soğuk mizaç, aşırı uyku, iştahsızlık, ciltte solukluk artışı, vücut hareketlerinde azalma gibi hi-
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potriodizm ile benzer çeşitli semptomlar / belirtiler gösterilebilmektedir (11). 

Ayrıca çalışmada, beslenme konusundan da bahsedilmiştir. Aşırı miktarda yiyecek Hararat-e-Ghareezi'yi 
(doğuştan gelen ısı) azaltmakta ve zayıflatmakta, bu da Dam-e-Murattib (nemli kan) üretimine yol aç-
maktadır. Bununla birlikte, Hararat-e-Badan (vücut ısısı) Qawi (kuvvetli) ise aşırı nemli kan üretmeye yar-
dımcı olarak vücudun nemini artırmaktadır. Hararat-e-Badan azaldığında soğuk ve nemli olan fazla bal-
gam da genel nemi artırmaktadır. Ayrıca vücutta Baroodat (soğukluk) üretecek olan Hararat-e-Ghareezi 
bastırılmaktadır (11).

BESLENME VE MİZAÇ

Unani tıbbında Ilaj-bil-ghiza yan dietoterapi; belirli diyetler uygulanarak ya da gıdanın kalitesini ve mikta-
rını düzenleyerek belirli hastalıkların tedavisi yöntemidir (12). 

Dietoterapi, gıdanın hastalıkların tedavisi için bir ajan olarak kullanılmasını amaçlar ve bu doğrultuda 
normal diyet örgüsünün yanı sıra modifiye diyetler de reçete edilebilir. Modifiye diyetler, bazı metabolik 
ve kronik hastalıklarda temel terapötik ajan olarak kullanılmaktadır.  Önerilen diyetlerden bazıları; Ghizae 
lateef, jaiyyadul kaimus ve sariul hazm diyetleridir (12). 

Ayrıca diyet tedavisinin genel ilkeleri uzak durma-kaçınma (tarke ghiza, oruç) ve de diyet alımının azal-
tılmasıdır (takleele giza). Burada gıdaların mizacı da önem taşımaktadır. Zira kişinin mizacına göre onu 
negatif yönde etkileyebilecek gıdalardan kaçınması mümkün olabilir. Gıdaların mizaçları dört çeşittir: 
Sıcak / soğuk / nemli / kuru (12). 

Dietoterapinin diğer amacı; iyi beslenme durumunu sürdürmek, oluşabilecek eksiklikleri düzeltmek ve 
tüm vücuda veya etkilenmiş olabilecek belirli organların dinlenmelerinin sağlanmasının yanı sıra besin 
alımını vücudun besinleri metabolize etme kabiliyetine göre ayarlamak ve gerektiğinde vücut ağırlığında 
değişiklikler yapmaktır (12). 

Dietoterapi türlerinden biri olan tadbir-e-latif yöntemi, daha az yemek yemeyi hedeflemektedir. Bu şe-
kilde daha az kan üretilmiş olacaktır. Farmakoterapi öncesinde Unani hekimleri, günlük diyette kısıtlama 
veya değişiklik yapılmasını, hastalığa göre ayarlanmasını ve tedavi öncesi birkaç gün diyet halinde bek-
lenmesini önerirlerdi. Tedavi sırasında hastalığa göre özel diyetler önerilmekte ve bazı hastalıkların bu 
şekilde düzeldiği bilinmektedir (12).

SONUÇ

Bu yazıda, çeşitli tıp geleneklerine temel olan mizacın ne olduğu ve tarihçesinden bahsedilmiş, örnek 
çalışmalar ile hastalıklarla ve diyetle olabilecek bağlantısı kısaca açıklanmıştır. 

Sonuç olarak, köklü mizaç teorisinin, günümüzde önleyici bir tıp yöntemi olarak, hastalıkların tanı ve 
tedavisinde ilave bir yöntem olarak kullanılabileceğini, ancak bu alanda yeni çalışmalara ihtiyaç olduğunu 
düşünmekteyim.  
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ÖZET

Giriş: Romatoid artrit (RA), ağrı, fonksiyonel yetersizlik, düşük yaşam kalitesi (QoL), yüksek sosyoekonomik 
etki ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yıllık 56 milyar Dolardan fazla maliyetle nitelenen bir hastalıktır. Aku-
punktur (AC) yaygın kullanılmakla birlikte, çalışmalar ciddi yöntemsel eksiklikler içermekte, akupunktur nok-
talarının belirlenmesinde fonksiyonel tanı dikkate alınmamakta ve sonuçlar gerçek akupunktur uygulananlar 
ile kontrol grupları arasında fark göstermemektedir.

Amaç: Yazarlar RA tedavisinde AC’nin güvenli ve etkili olduğunu tarafsız olarak incelemeyi amaçlamışlardır.

Yöntem: “Pivot sendromu” veya “Dönüm Noktası sendromu” fonksiyonel tanısı alan 105 RA hastası, rast-
gele olarak (1) gerçek-AC (venom/gerçek akupunktur noktaları), (2) kontrol –AC (sahte akupunktur noktaları-
kanal/meridyenlerin dışındaki noktalar) ve (3) bekleme listesindekiler (her grup n=35) olarak gruplandırıldı. 
AC gruba aynı sayı, derinlik ve stimülasyonla akupunktur uygulandı. Değerlendirmeler dört hafta boyunca 
AC’den önce ve 5dk sonra yapıldı.

Bulgular: (1) Gerçek-AC, hastanın bildirdiği ağrı durumunu (Z=-5.099, p <0.001), bası algometrisini (Z=-
5.086, p <0.001), el kavrama gücünü (Z=-5.086, p <0.001), kol gücünü (Z=-5.086,p< 0.001), sağlık duru-
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munu (p < 0.001, Z=-4.895) önemli ölçüde geliştirmiştir. QoL, anket yapılanların 7/8‘inde anlamlı farklılık 
göstermiş ve eklem şişliği (Z=-2.862, p = 0.004) ile eklem hassasiyeti (Z=-3.986, p < 0.001) anlamlı derecede 
azalmıştır. (2) Kontrol-AC, hastanın bildirdiği ağrı durumu dışında önemli bir değişiklik göstermemiştir. (3) 
Bekleme listesindekilerin genel olarak daha kötüye gittiği gösterilmiştir.

Sonuç: Bu çalışma el RA’inde AC uygulamasının tarafsız olarak ve özellikle romatolojiye entegrasyonunu 
destekleyen pozitif etkilerini değerlendiren ilk çift kör kontrollü çalışmadır. Çin Tıbbı fonksiyonel tanısına 
göre akupunktur yerlerinin belirlenmesi, öncelikle bir “batı” tıbbı tanısıyla tanımlanan bir hasta grubunda 
AC etkinliğini değerlendirmek için son derece önemlidir. Akupunktur noktalarını belirlemek için net kriterlere 
dayanarak, yazarlar kontrol grubunda spesifik olmayan ve akıl karıştırıcı etkilerin olası önyargılarını en alt 
düzeye indirerek, seçilmiş noktaların spesifik etkilerini ve artırılmış etkinliğini göstermişler ve AC için kanıta 
dayalı olarak tanımlamışlardır.

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, akupunktur, el ağrısı, Çin tıbbi tanısı, çift kör, yaşam kalitesi

Çıkar Çatışması

Yazarlar çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

GİRİŞ

Romatoid artrit (RA) kronik inflamatuvar otoimmün bir hastalıktır ve ağrı, fiziksel fonksiyon kaybı ile 
sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinin (health-related quality of life-HRQoL) azalmasıyla karakterizedir (1,2). 
Kadınların erkeklerden en az iki kat fazla etkilendiği bu hastalığın dünyadaki prevalansının %1 olduğu 
tahmin edilmektedir (2,3).  RA’li hastaların %90’nından fazlasında el bileği ve parmak eklemlerini tahrip 
eden sinoviyal poliartriti içeren elin küçük eklem tutulumu görülmektedir (2,4). RA’in yıllık maliyetinin 
2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde 56 milyar Dolardan fazla olduğu tahmin edilmiştir (5). Bu 
nedenle sağlık sistemindeki etkilerinin yanı sıra bireyler üzerinde, işe gidememe veya çalışamama gibi iş 
ile ilgili problemler nedeniyle sosyoekonomik etkisi yüksek olan bir hastalıktır (1,5). 

Son on yılda, RA tedavisi büyük ölçüde iyileştirilmiştir. Bununla birlikte hastaların sıklıkla uzun süre analje-
zikler, non-steroid anti-inflamatuvar ilaçlar (NSAIDs) veya glikokortikoidleri alması gerekmektedir. Bunlar 
ilaç yan etkilerinden (adverse drug reactions-ADRs) arınmış değildir ve tedavi yanıtlarında büyük değiş-
kenlik göstermektedir (6). ADRs, gastrointestinal ülserlerle birlikte NSAID ile indüklenmiş enteropati, 
böbrek yetmezliği ve kardiyovasküler etkileri içermektedir (7,8). Glukokortikoid kullanımı kemik dokusu-
nun kaybı, diyabet, hipertansiyon gibi ciddi ADRs gelişmesi nedeniyle sınırlandırılmıştır (9). Metotreksat 
(MTX) gibi güya hastalığı modifiye eden antiromatizmal ilaçlar (disease-modifying antirheumatic drugs-
DMARD) doğurganlık çağındaki RA’li kadınların aile planlamasını bile kısıtlayabilmektedir (10).

Son zamanlarda bu konudaki çabalar biyolojik denilen ilaçların kullanımına odaklanmıştır (11,12).  Bu 
ajanlar inflamasyon ve eklem harabiyetini azaltmakla birlikte, kullanımları yüksek maliyet, yaşamı tehdit 
eden enfeksiyon ve artmış malignite riski gibi ciddi yan etkileri nedeniyle sınırlıdır (11-13).

Bu durum RA’li hastaların %30-%60’nın Çin Tıbbı (Chinese Medicine-CM) ve özellikle onun en yaygın 
yöntemi olan akupunktur (AC) gibi tamamlayıcı tıbbın bazı türlerinin kullanımını anlaşılır kılmaktadır (14).
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RA’de AC etkisi tutarsızlık göstermektedir; çalışmalar yöntemsel olarak yetersizlik göstermekte veya ikna 
edici olmamaktadır. Örneğin, standardize edilmiş AC protokolleri gerçek ve kontrol grupları arasında 
herhangi bir fark göstermemiştir (15,16). Uygulama ve sitümülasyon tipi, seans sayısı, RA tedavisi için 
protokolün uygun olmaması ve örnek sayısının azlığı AC etkinliğinin yetersizliğine neden olabileceği dü-
şünülmektedir. Kişiselleştirilmiş AC protokolleri daha iyi sonuç göstermekle birlikte uygun olmayan kont-
rollere bağlı olarak yöntemsel kısıtlılıklar, AC etkilerinin yetersiz ölçümü veya çift kör eksikliği içermektedir 
(17-20).

Çağdaş bir CM anlayışı, AC'yi hem periferik hem de merkezi sinir sistemi etkileriyle refleks terapisi olarak 
açıklamakta, dolayısıyla nörokimyasal haberci moleküllerin salınımına ve vücudun homeostatik mekaniz-
malarını etkileyen biyokimyasal, duyusal ve bilişsel değişikliklere neden olmaktadır (21-23). Vasküler ve 
immünmodülatör faktörlerin salınımını uyarabilir, biyomekanik fonksiyonları geliştirebilir ve beyinin ağrı, 
stres ve inflamasyonu azaltan alanlarını pozitif olarak etkileyebilir (24,25). Bu karmaşık etki şekilleri hasta 
ve onun yakınmalarıyla eşleşmelidir. 

AC çalışmalarının esas problemlerinden birisi, sistematik ve etkili olarak bireyin akupunktur noktalarını 
belirlemektir. Belirli bir semptom dizisi olan bir bireyde bir kısım akupunktur noktası etkili olabilirken, batı 
tıbbıyla aynı tanıyı almış fakat farklı semptomları olanlar fayda görmeyebilir. Bu semptomatik farklılıklar 
CM tanısının bir parçasıdır ve hastanın daha önce de tanımlandığı gibi CM fonksiyonel tanısıyla açıkla-
nabileceği bireysel vejetatif fonksiyon durumuna bağlı olabilmektedir (23). Bu nokta bulma problemini 
aşmak için yazarlar, CM'nin altta yatan fonksiyonel tanısını dahil etme kriterlerine eklemeye karar vererek 
çalışma gruplarını fonksiyonel olarak homojenize etmişlerdir. Bu sayede yazarlar, potansiyel yanıt verenler 
ve vermeyenlerin karışmasını önlemek için fonksiyonel akupunktur noktalarının belirlenmesi temelini göz 
önünde bulundurmayarak kaçınmışlardır. Bu durumun önceki AC çalışmalarında belirlenen gerçek ve 
kontroller arasında farklılık göstermemesi ve yanlış sonuçların ortaya çıkmasıyla sonuçlanmış olabileceği 
düşünülmektedir (15,16,26). Bu dahil etme kriterinin oluşmasında yazarlar, daha iyi sonuç veren fakat 
hastanın terapistle olan ilişkisini yoğunlaştırabilen bu nedenle de daha akıl karıştırıcı etkileri uyaran ve uy-
gun kör veya çift körlüğü sınırlandırmış AC protokollerinin kişiselleştirilmesinden kaçınmışlardır (17-20). 
Tanısal süreç (23,26,27) detaylı olarak en fazla yanıt verecek hasta alt gruplarını hedefleme prensibiyle 
birlikte daha önce tanımlanmıştır (26).

Yazarlar kliniklerinde el tutulumu olan RA hastaların parmaklarındaki kavrama sırasındaki ağrının eklem-
lerdekinden ve başparmaktakinden daha fazla olduğunu ve değişken sıcaklık hislerinin ve gezinen yakın-
malarının bulunduğunu gözlemlemişlerdir. Tanımlanan bu tablo Heidelberg Modeli’nden CM’ kadar Pivot 
sendromu (shaoyang pivot ve shaoyin pivot, ilk kez Huang Di Nei Jing tarafından tanımlanmış, CM’nin en 
eski kanunudur) aynı zamanda dönüm noktası sendromu (Turning Point Syndrome -TPS) olarak tanım-
lanmıştır23,26,27.

Temel olarak, patojen ajan algor/”soğuk” vücut mekanizmalarının tükenmesiyle değişmiş extima/”dış” 
ortamdaki kalan qi ve xue düzeyiyle savaşmakta, sonuç olarak algor/”soğuk” intima/ “iç” ortama gir-
mektedir. Bununla birlikte bazen geri püskürtüldüğünde bu dengesizlik, Pivot işlev bozukluğu veya TPS 
semptomlarının ortaya çıkmasıyla sonuçlanan, sürekli değişen ve paylaşılan semptomların veya birbirine 
geçen modellerin altında yatan bir mekanizma olan bir dizi otonomik işareti ortaya çıkarmaktadır. Bunun-
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la birlikte, shaoyang (safra kesesi ve üçlü ısıtıcı/sanjiao meridyenleri ve temsil ettiği vücut bölgeleri) mik-
rosirkülasyon belirtilerinin artışı ve shaoyin (kalp ve böbrek meridyenleri ve temsil ettiği vücut bölgeleri) 
ile ilişkili mikrosirkülasyon belirtilerinin eksikliği mevcuttur (23,26,27). RA’te bulunan nöroimmünolojik 
yolaklar özellikle inflamasyon ve ağrı, Shang Han Lun (soğuk hasarı teorisi) veya soğuk kurşun teorisi ile 
anlaşılabilir ve bu çalışmada bu konuya kısaca değinilecektir (23,27,28).

Yazarlar tedavi sonucunu gerçekten tarafsız olarak ortaya koyabilmek için, hem raporlanmış hasta so-
nuçlarını (patient reported outcomes-PROs) hem de prospektif çift-kör randomize klinik çalışma kapsa-
mında objektif olarak ölçülebilen fiziksel parametreleri değerlendirmişlerdir. Yazarlar, doğası gereği klinik 
laboratuvar belirteçlerle tam olarak yakalanamayan RA tedavilerinin güvenliğini ve etkinliğini değerlen-
dirmek için geçerli, bilimsel olarak kabul gören kriterler kullanarak, sonuçları akupunktur noktalarının 
belirlenmesine yönelik net kriterlere dayanarak spesifik AC etkilerini somutlaştırmayı hedeflemişlerdir.

YÖNTEM

Hasta seçimi

 Çalışma, Portekiz’de, Coimbra Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deneysel Patoloji ve Akupunktur Ana-
bilim Dalı’nda yapılmıştır. Hastalar Helsinki deklerasyonuna göre ilgili komitenin onayından sonra Co-
imbria romatoloji bölümü ve ulusal RA derneklerine medya kaynakları dağıtılarak Eylül 2015-Aralık 
2017 arasında çalışmaya alınmıştır.

 Yazarlar (1) bilgilendirilmiş onamı önceden imzalayan, (2) bu çalışmada bulunmayan bağımsız 
bir romatoloji uzmanı tarafından Amerikan Romatoloji Derneği kriterlerini karşılayarak aktif RA tanısı 
alan, (3) çalışmaya dahil edilmeden önce en az 3 ay süren kronik ağrısı olan, (4) en az 3 haftadır sabit 
doz tedavi almasına rağmen şu anda Görsel Analog Ölçeğine göre (Visual Analog Scale-VAS) ağrısı 
30/100mm’den daha fazla olan, (5) el kuvvet yetersizliği olan, (6) parmaklarda kavramayla başlayan ve 
eklem ve başparmaktan daha fazla olan ağrı ve (7) daha önce tanımlanan kriterlere göre Pivotal veya TPS 
klinik tablosu gösteren (23,26,27,29) ve CM yüksek lisans derecesi olan CM uygulayıcıları tarafından 
tanısı konan el tutulumlu RA’li hastaları çalışmaya dahil etmişlerdir.

 Çalışmaya (1) 18 yaşın altındakiler, (2) gebeler, (3) daha önce AC uygulanmış olanlar, (4) lokal 
deri enfeksiyonu bulunanlar, (5) ciddi kronik ve kontrolsüz komorbiditesi olanlar, (6) parmak ekleminde 
veya başparmaktaki kavrama ile artan el ağrısı olanlar, (7) çalışma sırasında emekli maaşı başvurusunda 
bulunarak ekonomik fayda arayanlar dahil edilmemiştir.

 Tüm hastalar, NSAID'ler, DMARD, biyolojik ve analjezik ilaçlar dahil, sabit dozlarda biyomedikal 
kombinasyon terapileri almaya devam etmişler ve kendilerinden çalışma sırasında olağan tedavilerini 
değiştirmemeleri istenilmiştir. 

Çalışma tasarımı ve Çift kör oluşturma

İlk görüşmede hastalar çalışmaya dahil edilme ve edilmeme kriterlerinin “tanı koyan akupunkturist” 
(bu makalede S.S olarak kaynak gösterilmiştir) tarafından kontrolünden sonra ikinci görüşmede ise, 
bilgisayar tarafından oluşturulan randomizasyon programıyla rastgele 1:1:1 oranında gerçek, kontrol ve 
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bekleme listesi gruplarında yer alacak şekilde seçilmişlerdir. Ölçüm sonuçları ilk kez (başlangıç) randomi-
zasyondan sonra yapıldı. Gerçek/verum ve kontrol AC (CAC) gruplarına ilk hafta üç seans tedavi uygu-
landı. İlk haftadan sonra, üç haftadan fazla, aralıkları 72 saat olacak şekilde daha önceki konvansiyonel 
tedavilerine de devam ederek haftada iki kez tedavi gerçekleştirildi. Kendi alışılmış tedavilerine devam 
eden bekleme listesindekilere AC tedavisi uygulanmadı.

Çift kör daha önce tanımlandığı şekilde uygulanmıştır (30,31). Prosedür dört basamak içermektedir, 
kısaca:

(1) Başlangıç ölçümleri ve akupunktur nokralarının belirlenmesi grupların dağılımını bilmeyen bir 
hekim tarafından yapıldı.

(2) Tüm hastalara aynı yaklaşımda bulunuldu: gerçek ve sahte akupunktur noktalarının ölçümü ve 
işaretlenmesi grup dağılımından, akupunktur noktalarından ve renklerinden haberdar olmayan bir hekim 
tarafından yapıldı. Hastalar da renklerin anlamlarını konusunda bilgilendirilmedi (hasta körlüğü). Renkle-
rin ve hastaların belirlenmesi bilgisayarlı randomizasyon programıyla rastgele değiştirildi.

(3) “Terapistler”, noktaların anlamları ve hastaların semptomlarından habersiz, AC konusunda de-
neyimleri bulunmayan batı tıbbı hekimleriydi. Bu “terapistler”, bilgisayarlı randomizasyon programı tara-
fından, ihtiyaç duyulan noktaların rengi hakkında bilgilendirildi ve tüm seanslar boyunca iğne yerleştirme 
veya iğne uyarımı için standart bir yöntem sürdürme talimatı verildi (“terapist” körlüğü).

(4) Her AC seansı sonrası hastalar, iğnelemenin olası izlerini örtmek, alınan tedaviyi gizlemek için 
hafif bir giysi ile giydiler ve tedavi sonrası değerlendirmeleri, gruplar, akupunktur noktaları ve renklerin 
anlamından habersiz bir kişi tarafından yapıldı (gözlemci körlüğü).

Son değerlendirmeden haftalar sonra, AC ile tedavi edilen olgular ile iletişim kuruldu ve “gerçek aku-
punktur” veya “sahte akupunktur” seçeneklerinden biriyle gruplarını belirtmeleri istenildi.

Sonuçların değerlendirilmesi

Primer klinik sonuçlar: Ağrı VAS ile 0 (ağrı yok) ile 10 (en üst derecede ağrı) ölçeğinde değerlendirilmiştir. 
RA hastalarının elindeki ağrı basıncı eşiği, RA hastaları tarafından tolere edilen el basıncını objektif olarak 
değerlendirmek için özel olarak bizim tasarladığımız bir basınç algometre (PA) cihazı ile ölçülmüştür (32). 
Kol gücü (arm strength –AS) ve el kavrama gücü (hand grip strenght-HGS) Jamar® hidrolik el dinamo-
metresi (Patterson Medical®) ile ölçülmüştür.

Tüm ölçümler AC tedavileri öncesinde belirli zamanlarda (T) yapılmıştır: T0, T2, T4, T6, T8, T10, T12, T14 
ve T16 ile AC tedavisinden 5 dk. sonra T1, T3, T5, T7, T9, T11, T13, T15 ve T17. Bekleme listesindeki 
grubta ilk klinik sonuçlar temel olarak (T0) ve ilk görüşmeden 4 hafta sonra (T17) olacak şekilde değer-
lendirilmiştir.

Sekonder klinik sonuçlar: Fonksiyonel yetenek ve sağlık durumu Sağlık Uygulama Anketi’nin (Health 
Assessment Questionnaire-HAQ) Yetersizlik İndeksi ile değerlendirildi. Bir PRO sekiz alt skala içerecek 
şekilde uygulandı; yükselme, alışılmış günlük aktiviteler, giyinme, kişisel bakım, yeme, kavrama, hijyen, 
uzanma ve yürüme. HAQ skalası 0 (zorluk yok) ile 3 (yapılamıyor) arasındaki puanlarla değerlendirildi.
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HRQoL Tıbbi Sonuç Kısa Formu-36 Sağlık Araştırması (SF-36) kullanılarak değerlendirildi. SF-36, kişisel ve 
bireysel fonksiyonel sağlık ve iyilik hali parametrelerini ölçen bir öz değerlendirme formudur. Puanlama 
sekiz alanın (bedensel ağrı, genel sağlık, fiziksel fonksiyonlar, fiziksel, zihinsel sağlık, duygusal ve sosyal 
işlevsellik ve zindelik) her bir için 0 (çok kötü) ile 100 (çok iyi) arasında değerlendirilmiştir. Yazarlar, iyileş-
me veya kötüleşmeyi değerlendirmek için klinik açıdan önemli olan minimum farkı, başlangıçtaki temel 
ölçümleri göz önüne alarak 2,5 ila 5 puanlık bir fark olarak belirtmişlerdir.

Diğer sekonder klinik sonuçlar için hassas ve şişmiş eklemlerin sayısını ve eritrosit sedimantasyon hızı (ESR) 
ve C-reaktif protein (CRP) ile derecelendirilen inflamasyonu içeren hastalık aktivite ölçeği-28 kullanıldı.   

Sekonder klinik sonuçlar başlangıçta (T0) ve 4 hafta sonraki ilk görüşmede (T17) değerlendirilmiştir.

Uygulama

 Gerçek AC (verum AC-VAC) grubuna dahil edilen hastalar etkilenen meridyenlerin spesifik nok-
taları seçilerek tedavi edildi. San Jiao 5 (üçlü ısıtıcı-triple burner-TB5, clusa externa/Waiguan), safra kesesi 
39 (gallbladder 39-GB39, campana suspensa, Xuanzhong), kalp 3 (heart3-HT3, mare minus, Shaohai), 
böbrek 7 (Kidney7-KI7, amnis recurrens, Fuliu) (23).

 CAC grubunda yer alan hastalar CM tanısına göre olmayan, aynı sayı, derinlik ve sitümülasyon ile 
iğnelendi. İğneleme yerleri gerçek akupunktur noktalarına yakın bölgelerde akupunktur noktası olmayan 
yerler olarak seçildi.

 Akupunktur noktaları ve diğer noktalar steril subkutanöz iğneler ile üçüncü yüzyılda açıklanan 
“kan” (xue) durgunluğunu ortadan kaldırmanın bir yolu olarak tanımlanan Leopard Spot tekniği kullanı-
larak (kanatarak veya fang xue akupunkturu) stimüle edildi (33).

 “Terapistler” bilgisayarlı randomizasyon programı ile belirlenen ve renkle işaretlenen noktalara 
hızlıca batırarak (üç ila beş damla kan damlası elde etmek için, her noktaya beş defa) Leopard Spot tek-
niğini uygulamak için eğitildiler.

İstatistiksel analiz

Tanımlanmış her bir değişken, mutlak ve göreceli frekansları ile tanımlanırken, her bir kantitatif değişken, 
ortanca, yüzde 25 ve yüzde 75 ile tanımlandı. Tanımlanmış değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesi 
için ki-kare ve Fisher testleri kullanıldı. Shapiro-Wil testi kantitatif değişkenlerin normalizasyonunu yap-
mak için kullanıldı. Normal olarak dağılım gösterdiklerinde, gerçek, kontrol ve bekleme listesi grupları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların olup olmadığını doğrulamak için varyans analizi kullanıl-
dı. Normalizasyon şartları yerine getirilemediğinde bu amaçla Kruskal-Wallis testleri uygulandı. Sadece 
iki grup arasında karşılaştırma yapıldığında uygun olduğu şekilde Student’s t veya Mann-Whitney testleri 
kullanıldı. Üç grubun her birinde, kantitatif sonuçların başlangıç ölçümleri ile son tedavi sonrasındaki 
bulguların istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterip göstermediğini değerlendirmek için Wilcoxon testi 
kullanıldı. Analizler IBM SPSS istatistik 24 ve R3.3.2 programları kullanılarak yapıldı. Anlamlılık düzeyi 
0.05 olarak kabul edildi.

BULGULAR

İyileşme oranı ve temel özellikler
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 Çalışmaya dahil edilen 284 RA olgusundan 151’inde (%79.5) kavramakla parmak ağrılarının, 
parmak eklemlerinden ve başparmaktaki ağrıdan daha kötü olduğu gözlendi ve bu olguların TPS’li olan 
147’si CM tanı sürecine göre değerlendirildi (Şekil 1).

 Bu uygun olan 147 hastanın 105’i rastgele seçildi. Çalışma akış şeması ve devam edememe ne-
denleri Şekil 1’de gösterilmiştir.

 Uygunluğu değerlendirilmiş olgular (n=284) Dışlanan olgular (n=94) 
-Dahil olma kriterleriyle eşleşmeme (n=57) 
-Katılmayı kabul etmeme (n=23) 
-Diğer nedenler (n=14) 

Dahil olma veya dışlama kriterlerini yerine getirenler (n=190) 

 
Fizik muayene (parmak, eklem ve başparmakta kavramayla 
artan değişen ağrı düzeyleri) 

 

Kavramayla eklem ve 
başparmakta 
kötüleşen ağrı (n=39) 

 

El/parmak 
kavramasıyla 
kötüleşen ağrı (n=151) 

 
Dönüm noktası sendromu (n=147) 

 

Dışlanan olgular (n=46) 
-Zamanlama zorlukları 
-İğne korkusu 
-Romatoloji uzmanlarının akupunktur 
karşıtı önerileri (n=14) 
-Hastaların ilgilenmemeleri (n=6) Randomize olgular (n=105) 

Kayıt 

 

 

 

Gruplandırma 

Uygulama 

Değerlendirme 

Takip 
(4 hafta) 

Analiz 

Gerçek AC (n=35) Kontrol-AC (n=35) Bekleme listesindekiler (n=35) 

Tc5/TB5; F39/GB39; 
C3/H3; R7/K7 

Akupunktur noktaları 
olmayan noktalar 

AC tedavisi 
uygulanmayanlar 

AC tedavisi öncesi 
ve 5 dk sonra 
 

AC tedavisi öncesi 
ve 5 dk sonra 

T0 (temel) 
T17 (T0’dan 4 
hafta sonra) 

Devam etmeyen (n=1) 
Takipten çıkan (n=0) 

Devam etmeyen (n=2) 
Takipten çıkan (n=0) 

Devam etmeyen (n=0) 
Takipten çıkan (n=0) 

Analiz edilen (n=34) Analiz edilen (n=33) Analiz edilen (n=35) 

 

Şekil 1. Konsorsiyum 2010- Akış diyagramı. Çalışmanın akış şeması ve uygulama süresince hastaların 
durumu. AC, akupunktur. Renkli resimlere www.liebertpub.com/acm internet adresinden ulaşılmaktadır.
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El kavramasıyla el ağrısı kötüleşen RA semptom ve bulgularının görüldüğü hastaların (n=105) demog-
rafik bulguları, klinik özellikleri ve CM fonksiyonel vegetatif değerlendirmelerinin başlangıç ölçümleri 
Tablo1’de tanımlanmıştır. Üç grup arasında temel özelliklerde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

Tablo 1: Demografik ve klinik özellikler (Başlangıç)
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    Veriler sayı (sıklık) olarak sunulmuştur; ortalama + standart sapma veya ortanca (1. çeyrek, 3. çeyrek). 
Üç grup arasındaki özelliklerin hiçbirinde anlamlı fark yoktur.

    AC, akupunktur; BMI, (body mass index) vücut kütle indeksi; DMARD, (disease-modifying antirhe-
umatic drugs) hastalık modifiye edici antiromatizmal ilaçlar; F, kadın; M, erkek; NSAID, non-steroidal 
anti-inflamatuvar ilaçlar.

Klinik etkinlik

Başlangıç ölçümlerinde üç grup arasında da anlamlı fark bulunmamıştır. Tedavinin sonunda tüm VAC 
hastalarının HGS (p<0.001), AS (p<0.001), VAS (p<0.001) ve PA (p<0.001) değerlendirmelerinin anlamlı 
olarak iyileştiği saptanmıştır. CAC olguları sadece kendi bildirimleriyle ağrıdaki iyileşmeyi VAS (p<0.001) 
olarak belirtmişlerdir. Bekleme listesi grubundakilerde AS ve VAS başlangıç ölçümlerinde fark bulun-
mazken HGS p<0.029) ve PA (p<0.001)’da önemli düzeyde kötüleşme olmuştur (Tablo 2) (Şekil 2). Son 
değerlendirmede, gruplar arasında tüm ölçümlerde anlamlı farklılık saptanmıştır (p < 0.001) (Tablo 2).
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Tablo 2. Üç hasta grubu için klinik bulgulardaki değişiklikler
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Şekil 2. Üç hasta grubundaki primer bulgulardaki değişiklikler. Her grup için farklı SF bileşenlerinin göste-
rildiği radar grafiği oluşturulmuştur (verum/gerçek AC, kontrol AC, bekleme listesi). Kolay görselleştirme-
yi sağlamak için normalleştirilmiş medyanlar her grup ve her değişken için gösterilmiştir. Normalizasyon 
prosedürü değişken için elde edilen en fazla altı ortancaya karşılık gelen ortancanın tüm gruplarda, her 
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grup ve her değişken için bölünmesini içerir. AC, akupunktur; AS (arm strength) kol kuvveti; HGS (hand 
grip strength) el kavrama kuvveti; PA, basınç algometresi; VAS (visual analog scale) görsel analog ölçeği. 
Renkli resimlere www.liebertpub.com/acm internet adresinden ulaşılmaktadır.

VAC grubundaki hastaların tüm ölçümleri özellikle, VAS için T3 sonrası, PA için T5 sonrası, AS için T7 
sonrası ve HGS için T11 sonrası CAC grubuna göre önemli ölçüde daha iyi olduğu saptandı. Şekil 3 VAC 
ve CAC gruplarında AC tedavisi boyunca kuvvet (AS ve HGS) ve ağrı (VAS ve PA) değişikliklerini özetle-
mektedir (Şekil 3) (Tablo 2).
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Sekonder sonuçlarla ilgili olarak, başlangıçta SF-36 bedensel ağrı alanının VAC grubunda anlamlı olarak 
daha kötü olduğu ve hassas eklemlerinin sayısının diğer gruplara göre CAC grubunda anlamlı olarak 
daha yüksek olduğu saptanmıştır (Tablo 2). Ayrıca başlangıçta, SF-36 değerlendirmelerinin ortanca pu-
anları fiziksel fonksiyonun en fazla etkilenen alan ve en az ise zihinsel sağlık olduğunu göstermiştir.

 Dört hafta sonra yapılan sekonder ölçümler HAQ puanlarının VAC grubunda önemli düzeyde 
azalırken CAC grubunda değişmediğini ve bekleme listesi grubunda arttığını göstermiştir. Gerçek AC 
7/8 SF-36 alanlarını iyileştirirken, sahte AC sadece 5/8 SF-36 alanında iyileşme sağlamış ve bekleme gru-
bunda istatistiksel olarak 5/8 SF-36 alanı kötüleşmesi anlamlılık göstermiştir (Tablo 2) (Şekil 4). Hassas 
ve şişmiş eklemler VAC grubunda önemli sayıda azalmışken CAC ve bekleme listesi grubunda değişiklik 
göstermemiştir (Tablo 2) (Şekil 4). Gruplar içinde ve arasında ESR ve CRP için değişiklik bulunmamıştır 
(Tablo 2) (Şekil 4).
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Şekil 4. Üç grup hastanın sekonder bulgularındaki değişiklikler. Her grup için farklı SF bileşenlerinin gös-
terildiği radar grafiği oluşturulmuştur (verum/gerçek AC, kontrol AC, bekleme listesi). Kolay görselleştir-
meyi sağlamak için normalleştirilmiş medyanlar her grup ve her değişken için gösterilmiştir. Normalizas-
yon prosedürü değişken için elde edilen en fazla altı ortancaya karşılık gelen ortancanın tüm gruplarda, 
her grup ve her değişken için bölünmesini içerir.  AC, akupunktur; CRP, C-reaktif protein; ESR, eritrosit 
sedimentasyon hızı; HAQ, (Health Assessment Questionnaire) Sağlık Değerlendirme Anketi; HRQoL, sağ-
lıkla ilişkili yaşam kalitesi; SF-36, Kısa from-36 sağlık araştırması. Renkli resimlere www.liebertpub.com/
acm internet adresinden ulaşılmaktadır.

Tüm katılımcılar kullandıkları ilaçların sabit dozlarını almaya devam etmişlerdir. Bu nedenle, sunulan ana-
lizlerde ilaçların kafa karıştırıcı bir faktörü temsil etmesi olası görünmemektedir.

 Çalışmanın gerçekleştiği süre boyunca AC tedavileri iyi tolere edilmiştir. İğneleme yerinde az mik-
tarda kanama dışında yan etki bildirilmemiştir.

 AC ile tedavi edilen hastalar tedavileri tamamlandıktan sonra kendi tedavi grubuyla ilgili fikir 
bildirmişlerdir. AC grubunun %81’i sahte grubun %82’si cevap vermişlerdir. VAC grubundakilerin 14’ü 
(%41) ve CAC grubundakilerin 15’i (%44) tedavi gruplarını doğru isimlendirmişlerdir. Aralarında anlamlı 
bir fark saptanmamıştır (Ki-kare testi, p=0.39). AC alanların %33’ü ve CAC grubunun %15’i tedavi 
gruplarını yanlış tahmin etmişlerdir.

TARTIŞMA

Sonuçlar, TPS ile yakınan el tutulumlu RA hastalarında AC uygulamasının klinik etkisini açıkça göstermek-
tedir. Yazarlar, VAC ve CAC gruplarındaki iğnelerin aynı sayı, derinlik ve stimülasyonunu kullandıkları için 
bir nokta grubunun diğerinden daha iyi çalışıp çalışmadığını belirleyebilmişlerdir. Bu durum gerçek AC 
tekniğinin tek bir plasebo stratejisiyle karşılaştırıldığı alışılagelmiş “açıklayıcı” plasebo denemesine ben-
zememektedir. Etkiler çift-kör şekilde gösterildiğinden, sadece bir plasebo veya fikir veren AC etkileri göz 
ardı edilebilir ve bu nedenle AC grupları arasındaki farkların kullanılan akupunktur noktaları tarafından 
spesifik olarak uyarıldığına bağlı olduğu düşünülmelidir.

 Bu randomize kontrollü klinik çalışmanın titiz tasarımı, spesifik olmayan etkiler, zayıf akupunktur 
noktalarının belirlenmesi veya etkilerin objektif değerlendirilmemesi gibi AC çalışmalarının diğer büyük 
problemlerini de önleyecek özelliktedir.

 Non spesifik AC etkilerinin uygulama derinliğine, çalışma tasarımının sonuçlarına veya seçilen 
kontrol uygulamalarına bağlı olabileceği düşünülmektedir. Yazarlar deriye temas etmeyen (streitberger), 
plaseboları, 2 mm derinliğinde iğnelemeyi veya pyonex kontrollerini penetrasyon derinliği 0 veya daha 
düşük olduğu için kullanmama kararı almışlardır. Bu nedenle, yazarlar gerçek uygulamadaki uzun iğnele-
me derinliğini kontrollerdeki kısa derinlik ile karşılaştırabilmişlerdir. Yazarların spesifik olmayan yanıtların 
etkisini en aza indirgemek için gerçek ve kontrol uygulamalarında aynı sayıda iğne ve stimülasyon teknik-
lerini seçmelerinin nedeni de budur. Akupunktur noktalarının spesifik etkileri, gerçek uygulamanın en üst 
derecesindeki etkisinin kontrol uygulamalarının spesifik olmayan ve kafa karıştıran etkileriyle karşılaştırıl-
dığında gösterilebilmektedir. Bu nedenle yazarlar, CM Heidelberg Modeli’ne göre CM tanısını çalışmaya 
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dahil etmişlerdir.

 Çalışmalarında sahte AC'nin yalnızca olguların kendi kendine bildirdikleri ağrısını (VAS skorları) 
giderdiğini, yanlı olabilen (ama önemli ölçüde değil), kişisel bakış açısıyla ortaya konan bir bulgu olarak 
5/8 SF-36 alanlarını iyileştirdiğini, ancak HAQ ile değerlendirilen fonksiyonel durumun yanı sıra objektif 
ölçülebilir diğer parametrelerle (AS ve HGS) hiçbir değişiklik veya kötüleşme gözlenmediğinin fark edil-
mesi ise ilginçtir. Bu, çift-kör çalışmanın, randomizasyonun ve AC etkilerinin objektif olarak değerlendi-
rilmesinin sahte ve gerçek akupunktur noktalarının kafa karıştıran ve plasebo etkilerini ayırt etmeye ve 
ölçmeye yardımcı olmalarının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Onların çalışmalarında, sahte 
noktalar önemli bir değişiklik göstermemiş bu da akupunktur noktalarının geçmişte sıklıkla şüphe edilen 
klinik etkinlikte spesifik olmayan cilt noktalarına göre gerçekten bir fark yarattığını ortaya koymuştur 
(34). Yazarlar bunu tekrarlayan çift-kör çalışmalarda ve yaşlılardaki yürüme bozuklukları (30) ve diz ağrısı 
(31) gibi endikasyonların objektif değerlendirme metotlarıyla göstermişlerdir.

 Bu çalışmayı yürütmek için yazarlar, TPS özellikleriyle ilişkili el ağrısı olan RA’li olguların ağrı to-
leransının eşik değerini belirlemek için özel bir PA geliştirmeye ihtiyaç duymuşlardır (32). Cihaz, yazarlar 
çift-kör randomize kontrollü grup oluşturmadan önce TPS’li 14 RA olgusundan oluşan küçük bir grup-
ta test edilmiştir (32). Yazarlar bu gibi cihazların diğer sendromlara uygulanamayacağı, daha önceden 
geliştirilmiş cihazlarla karşılaştırılamayacağı, bu özel cihazı diğer çalışmalarda kullanmayı geçerli kılacak 
yeterli veriye sahip olmayabileceklerini ve son olarak da gerçekten hasta kontrollü “dur” düğmesinin 
bulunmadığı gibi belirli kısıtlılıkların olabileceğini kabul etmişlerdir. Böylece yazarlar bu gibi cihazları klinik 
bulguların yorumlanmasında kullandıklarında bu uyarıyı göz önüne almalıdırlar (32). 

 Yazarlar gösterilen etkilerin objektifliği ve özgünlüğünü açıkça belirtebilseler de çalışma aynı za-
manda arkasındaki mekanizmalar, etkilerin sürdürülebilirliği ve verilen geleneksel tedavilerle kombinas-
yon seçenekleri gibi birkaç soruyu içermektedir. Ayrıca AC uygulamasında tecrübesiz olan “terapist” 
körlüğü güçsüzlük olarak kabul edilebilmektedir.

 Kanatıcı AC, “kan” (xue) stazını ortadan kaldıran bir teknik olarak kabul edilmektedir. Kanayan 
akupunktur noktalarının doku oksijenlenmesini artırıp oksidatif stres ve ödemi azaltmasının yanısıra, hüc-
re proliferasyonunu ve göçünü, özellikle de fibroblastları uyardığı, sitokinleri, büyüme faktörlerini, infla-
masyonu modüle ettiği gösterilmiştir (35,36). Ayrıca, ağrıyı hafifletebildiği, nöro-humoral regülasyonla 
medüller hematopoezi ve doku rejenerasyonunu stimüle edebileceği bildirilmiştir (37). VAC grubunda 
görülen fayda göz önüne alındığında, gerçek akupunktur noktalarının kanatılmasının, TPS'den etkilenen 
kanallarda duyusal reseptörlerin aktive edilmesini sağladığı ve ödemle ilgili homeostazisi yeniden oluş-
turmaya yardımcı olduğu kabul edilmektedir (35,38). Bu potansiyel mekanizma AC’nin inflamasyondan 
daha çok mikrosirkülasyona etkisine işaret eden, serum ESR ve CRP değişikliklerinin olmaması ile destek-
lenmektedir.

 Bununla birlikte kanatıcı AC gerçekten ağrı, fonksiyon, kuvvet ve HRQoL’yi değiştirmiş fakat CRP 
gibi inflamatuvar parametrelere etkili olmamıştır. Bu durumda vejetatif ve sinirsel mekanizmaların anti-
inflamatuvar etkilerden daha fazla var olabildiği ileri sürülmektedir. 

 Ek olarak, yazarlar, VAC uygulamasında görüldüğü gibi 5 dakika içinde semptomatik rahatlama-
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nın hızlı bir şekilde başladığı ve 4 hafta boyunca iyileşme sürecinin sürdüğünü saptamışlardır. Yazarlar etki 
hızını, görülen etkilerin arkasında refleks ve santral sinir sistemi mekanizmalarıyla uyumlu olan karmaşık 
anti-inflamatuar biyokimyasal mekanizmaların primer indüksiyonuyla açıklanmasının zor olabildiğini ileri 
sürmüşlerdir. Vegetatif fonksiyonların potansiyel değişikliklerinden biri, daha önce de gösterildiği gibi 
ağrının hafiflemesine ve fonksiyonel yetmezliğin azalmasına (35, 36, 38) katkıda bulunan mikrosirkülas-
yonun artırılmasının (39) olabileceği ileri sürülmektedir.

 Gerçek AC ile tedavi edilen hastaların 4 haftalık tedavisinden sonra, CRP ile ölçülen inflamasyon 
dışında, daha az ağrı, daha iyi fonksiyonel yeterlilik ve daha iyi HRQoL ile sonuçlanan tüm klinik semp-
tomlarda düzelme belirlenmiştir. AC, farmakolojik ve toksik olmayan, etkili ve iyi tolere edilen bir tedavi 
yöntemidir. Uzun vadeli etkilerin elde edilip edilemeyeceğini ve bunu başarmak için tedavi varyasyonları-
nın gerekli olup olmadığını açıklamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

 Çalışmalarında kullanılan tedavi, RA tedavilerinin sıklıkla yirmi yıldır standart uygulamaya ben-
zer şekilde yapıldığı CM Heidelberg Okulu'nda geliştirilmiştir. 4 haftalık yoğun tedaviden sonra, aşama 
aşama her 3 haftada bir seans azaltılarak, bu şekilde semptomlar karşılaştırılabilir düzeyde kalmaktadır. 
Ancak bu durum takip çalışmaları ile incelenmeli ve değerlendirilmelidir.

 Bu çalışmanın gözlemlerine dayanarak, yazarlar artık %95 güç için gerekli olan 0.05 alfa de-
ğeriyle (⁎=0.05) beklenen 0.2 etki büyüklüğü (f=0.2) için her grupta 37 hastadan oluşan bir örneklem 
büyüklüğünün olmasını tahmin edebilmektedirler.

 Bu tedavinin geleneksel tedavilerle birleştirilmesi sadece bir seçenek olarak değil aynı zamanda 
klinik deneyimlerine göre bir gereklilik olarak kalacaktır. RA'in kesin tedavisi bulunmamakta ve tedavinin 
amaçları semptomları en aza indirmek, eklemlerin deformitesini önlemek, inflamasyonu kontrol altına 
almak ve günlük izlem olarak düşünülmektedir (40). Klinik tecrübe ve sağduyu, takip çalışmaları ile elde 
edilecek sonuçlara göre gelecekte RA ilaçlarının bir miktar azalacağı tezini destekleyebilir, ancak bu du-
rum, veriler sistematik olarak elde edilinceye kadar spekülasyon olarak kalacaktır.

 Bu bağlamda AC’nin romatolojideki rolü bilimsel kuralları temel alarak bireysel akupunktur nok-
talarının kullanımıyla konvansiyonel tedavilerin yerine geçmeyecek şekilde tamamlayıcı olarak tekrar ele 
alınmalıdır (23, 26, 29).

 Elde edilen pozitif sonuçların diğer eklemler ve RA’in olası eklem dışı tutulumları için genişletilme-
sine yönelik soruların yanısıra sürdürülebilir takipler ve RA-ilişkili tedavilerin azaltılması gereklidir.

Teşekkür

Yazarlar, makalenin dilini gözden geçiren anadili ingilizce olan Nikki Wird’e minnetle teşekkür ederler. 
Yazarlar ayrıca Andre´a Marques, Ricardo Ferreira, Elsa Santos ve Juliana Paciencia’ya hastaların çalışma-
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ÖZET

Son on yılda, larvalar anti-mikrobiyal, anti-biyofilm, anti-inflamatuvar ve yara tedavi aktivitelerini içeren 
farklı özellikleri nedeniyle mucizevi “tıbbi larva/maggot” olarak kabul görmektedirler. Gerçekten mag-
gotların çok sayıda yararlı özellik göstermesi bu küçük larvalara olan ilginin çarpıcı bir şekilde artmasına 
neden olmuştur. Larvaların bir debridman aracı olarak başarısını gösteren çok sayıda klinik kanıt olmasına 
rağmen fiziksel ve biyokimyasal etkileriyle ilgili temel bilim bulgularına yönelik özelliklerine çok fazla yer 
verilmemiştir. Bu derleme öncekilerden farklı olarak özellikle larva salgılarının (E/S) aktif içeriklerini açıkla-
yan son bilimsel yayınları gözden geçirmeyi görev edinmiştir. Gelecekte yapılacak araştırmalar larvaların 
yararlı moleküllerinin izolasyonu, identifikasyonu, rekombinasyonu, transgenozisi ve seri üretimi üzerine 
odaklanmalıdır.



Funda DOĞRUMAN AL

110

1. GİRİŞ

Maggot, geleneksel Çin tıbbındaki tedavilerden biri olarak, Diptera takımında Calliphoridae ailesinde 
yer alan Lucilia sericata larvalarıdır. Eski dönemlerde Çin’de Materia Medica Özeti’nde “soğuk kalitesi, 
lezzet verici, dalağı canlandırıcı, raşitizmi gidermek için ısıtıcı” olarak tanımlanmış ve etnik tıpta infantil 
malnütrüsyonun tedavisinde kullanılmıştır.

Dünyada canlı maggotlar yüzyıllardır sadece ölü nekrotik dokuların degrade, likefiye edilerek sindirilme-
siyle yara temizlenmesi amacıyla kullanılmıştır. Bu biyoterapi maggot debridman tedavisi  (MDT) olarak 
tanınmaktadır (1). Zacharias ve Jones Amerikan Sivil Savaşı boyunca yaralara maggot uygulaması yapan 
ilk kişilerdir. Ancak, 2004 yılına kadar Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından tıbbi larvaların kullanımına izin 
verilmemiştir (2).

MDT “kinik-laboratuvar kanıtlar-klinik” döngüsünü yaşamıştır. Basitçe söylemek gerekirse maggotların 
ilk önce klinik olarak faydalı olduğu bulunmuş ve laboratuvar çalışmaları daha sonra yapılmıştır. Sonunda 
bu türler daha hassas klinik uygulamalarda kullanılmıştır. Klasik tedavi yöntemleriyle karşılaştırıldığında 
daha ucuz ve daha az yan etkisi olması bu tedavi için umut verici olmuştur. MDT’nin başarısını göster-
mek için yapılan geniş klinik çalışmalarla birlikte maggotların klinik uygulamaları giderek kabul görse de, 
bilimsel laboratuvar bulgular larvaların yararlı etkilerinin altında yatan biyokimyasal mekanizmaları açık-
lamak için yetersiz kalmaktadır. Maggotlar anti-enflamatuvar, anjiogenez, hücre dışı matriksin yeniden 
şekilllenmesi ve de migrasyonu/proliferasyonu gibi çok çeşitli doğal özelliklere sahiptir.

Burada son 20 yılda yayınlanmış, özellikle maggot salgısının aktif içeriklerini ve biyoterapide maggotların 
belirleyici rolünü ortaya koyabilmek için inandırıcı moleküler bulguları açıklayan temel araştırmaları ele 
aldık.

2. ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTE 

Nekrotik ve kontamine dokunun uzaklaştırılması anlamına gelen yara temizliği, MDT’nin en önemli aşa-
masıdır. Bakteriyel etkilere yanıt olarak, konfokal mikroskop kullanılarak maggot orta bağırsağından 
geçerken E.coli’nin sindirildiği ve öldürüldüğü bulunmuştur (3). Erimiş nekrotik dokunun yutulmasıyla 
yapılan basit mekanik yıkama adı verilen anti-bakteriyel mekanizma ileri sürülen diğer bir yoldur (4).

 1935 yılından daha önce Simmons, larva salgısında etkin ve hızlı dezenfeksiyon yapan etkili bir 
bakterisit varlığını ortaya koymuştur. Maggot salgısı tükrük bezi sekresyonları ve fekal atık ürünlerinden 
oluşmaktadır (5,6). Çok sayıda araştırma Gram-pozitif ve Gram-negatif bakterilere karşı maggot salgı-
sının anti-bakteriyel etkisi üzerine odaklanmıştır. Ancak çok farklı sonuçlar mevcuttur. Örneğin, Thomas 
ve ark. sekresyonların Streptococcus A and B, Staphylococcus aureus, Pseudomonas ve hatta metisiline 
dirençli S. aureus (MRSA)’u kapsayan bir grup bakteriye karşı sekresyonların anti-bakteriyel etkisi oldu-
ğunu yapılan ön laboratuvar çalışmalarında doğrulamışlardır. Ne Enterococcus ne de E.coli ve Proteus 
bakterilerine karşı inhibisyon bulgusu gösterilmemiştir (7). Fakat daha sonra Barnes ve ark. maggot salgı-
larının E.coli’ye, S. aureus ve P. aeruginosa’dan daha etkili olduğu şeklinde çelişkili bir sonuç ortaya koy-
muşlardır. Araştırıcılar larva sayısı, bakteri türü ve kullanılan yöntem gibi birçok faktörün antibakteriyel 
potansiyeli etkileyebileceğini ve dolayısıyla sonuçları tutarlı ve karşılaştırılabilir hale getirmek için standart 
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bir metod geliştirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir (8). İlginç olarak MDT’nin Gram-pozitif bakterilere (S. 
aureus vs.) Gram-negatif bakterilerden (P. aeruginosa vs.) daha etkili olduğu klinik olarak gözlenmiştir. 
Yazarlar, sadece daha büyük bir yara için değil aynı zamanda Gram-negatif bakterilere karşı bir aktivite 
sergilemek için yeterli sayıda larvaya ihtiyaç duyulduğunu belirtmişlerdir (9).

 Uzun zaman önce, çeşitli alkali bileşikler içeren maggot salgılarının (amonyum karbonat, kalsi-
yum, alloantoin, üre vs.)  yara ortamının pH’sını yükselterek proteolitik enzim aktivitesi için ideal ortamı 
sağlamalarının yanı sıra bakteri üremesini inhibe ettikleri gösterilmiştir. Son yirmi yılda, birçok araştırıcı 
larvaların ürettiği anti-mikrobiyal moleküllerin izolasyonu üzerine yoğunlaşmıştır. Bu gibi araştırmalar 
mikroorganizmaların direncinin neden olduğu çıkmazla şekillenmektedir (MRSA vs.) (10). 

 Başka bir çalışmada, Bexfield ve ark. larva salgılarının MRSA’ya potent ve etkili antibakteriyel 
etkisini in vitro olarak bulmuşlardır. Ultrafiltrasyon teknikleri kullanılarak ısı stabilitesi ve proteaz direnci 
olan iki moleküler kitle fraksiyonu (<500 Dalton (Da) ve 0.5-10 kDa) kısmen izole edilmiştir (11). Yazar-
lar, <500Da fraksiyonunun çeşitli bakterilere karşı antibakteriyel aktivitesini belirlemek için kapsamlı bir 
çalışma yürütmüştür. Bacillus cereus ve E. coli'de belirgin morfolojik değişiklikler gözlenmiştir (12). Bu 
<500Da fraksiyonun ampirik formülü tam olarak C10H16N6O9 şeklinde belirlenmiş ve molekül patent-
lenerek yeni bir antibiyotik olan Seraticin olarak kaydedilmiştir (13). Yukarıdaki deneyler temel alınarak, 
larvalardan Micrococcus luteus ve P.aeruginosa'ya karşı antibakteriyel aktiviteye sahip üç düşük molekül 
ağırlıklı bileşik kategorisi, p-hidroksifenilasetik asit (152Da), p-hidroksibenzoik asit (138Da) ve prolin di-
ketopiperazin (194Da) izole edilmiştir. Ayrıca bu moelküllerin kombine edildiklerinde etkilerinin daha da 
arttığı belirlenmiştir (14).

 Son 10 yıl içinde, ilk kez salgı ve gövde dokularından (yağ dokusu, hemolenf ve bağırsak) elde 
edilen bir defensin peptid olan lusifensin bildirilmiştir. Bu molekül 40 aminoasit ve üç intramoleküler di-
sülfit köprüsü içermektedir. Yazarlar uzun süredir aranan antimikrobiyal maggot molekülünün lusifensin 
olduğunu ileri sürmüşlerdir (15). Andersen ve ark. lusifensin dizisini belirlemek için moleküler biyoloji 
metodlarını kullanmışlar ve Staphylococcus ve Streptococcus türlerine karşı etkili olduğunu bulmuşlardır. 
Diğer dipteran defensinlerle homolog olan lusifensinin Gram-pozitif bakterilere karşı benzer bir antibak-
teriyel etkinliğe sahip olduğu belirlenmiştir (16). Yağ dokusunun S. aureus ve P. aeruginosa’ya maruz kal-
masının lusifensin ifadelenmesini güçlü bir şekilde uyardığı in vitro olarak gösterilmiştir. Bununla birlikte 
salgının antimikrobiyal aktivitesi ortamdaki patojenlerle artırılmamıştır (17).  Aynı yıl maggot hemolenfin-
den lusifensinden sadece bir aminoasit farkı olan lusifensin II elde edilmiştir (18). Bir tür anti-bakteriyel 
katyonik peptid olan lusifensin ve lusifensin II’nin iyon kanalları veya transmembran porlar oluşturarak 
stoplazma içeriğinin bakteriyel hücre membranından sızmasıyla bakterileri öldürdükleri düşünülmektedir 
(18,19). Diğer önemli bir çalışmada, 36-sekropin benzeri anti-mikrobiyal peptid olan lusilinin larvalardaki 
genetik dizisi kısmen tanımlanmıştır (20). GWLK-Lucilin-CPD-His8, sistein proteaz domain ile rekombine 
edilmiş protein yapısı olup, insan eritrositlerine hemolitik aktivite göstermeyen, çok ilaca dirençli Gram-
negatif bakterilere etkili bir proteindir. 

 Zhang ve ark. maggotlardan bir anti-bakteriyel protein (<10 kDa) izole etmişler ve saflaştırmışlar, 
hem standart suşlara hem de klinik örneklerden izole edilen antibiyotik dirençli S. aureus suşlarına inhibi-
tör etkili olduğu gösterilen bu proteini anti-bakteriyel maggot proteini (MAMP) olarak isimlendirmişlerdir. 
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Taramalı ve geçirimli elektron mikroskobik incelemelerde yazarlar olası mekanizmaların bakteri hücre zarı 
ile etkileşim ve hücre yüzey yapısının bozulması şeklinde olduğunu ve bunun da membran geçirgenliğinin 
artmasına yol açtığını ileri sürmüşlerdir (21).

3.ANTİ-BİYOFİLM AKTİVİTESİ

Larvalar aynı zamanda, birbirleriyle yakın temasta olan bakteri toplulukları tarafından üretilen koruyucu 
polimetrik matriks yapısındaki biyofilm denilen daha dirençli yapı ile de mücadele ederler. Biyofilmle ilişkili 
enfeksiyonların tedavisinin yeni geliştirilmiş antibiyotiklerle bile zor olduğu kabul edilmektedir.

Yakın zamanda S. aureus ve P. aeruginosa biyofilmlerine farklı etkili larva salgıları gösterilmiştir. Larva 
ES’nin 0.2 µg gibi çok düşük konsantrasyonda S. aureus biyofilm yapısını parçaladığı ve konsantrasyo-
nun 2 µg’a yükseltilmesiyle hızlı biyofilm degredasyonu olduğu gösterilmiştir. P. aeruginosa biyofilminin 
harabiyeti için ise 20 µg gibi yüksek ES konsantrasyonları gerekli olmuştur (22). 

Larva ES’nin farklı bakteri türlerine karşı seçici etki gösterebileceği daha mantıklı bir düşüncedir. Bohova 
ve ark. çalışmalarında ES’nin biyofilm oluşumunu azaltmada ve S. aureus ve E.cloacae bakterilerinin üre-
tilmiş biyofilmlerini yok etmede etkili olduğu belirtilmiştir. Tam aksine şaşırtıcı bir şekilde ES’nin P. mirabilis 
biyofilm üretimini uyardığı tespit edilmiştir (23). Araştırıcılar ayrıca larva salgılarının biyofilm oluşumunu 
farklı bakteri türlerinde farklı mekanizmalarla eradike ettiklerini bulmuşlardır. Örneğin E. cloacae’da biyo-
film oluşumunun ve canlı hücrelerin harabiyeti gerçekleşirken, S. aureus’ta sadece biyofilm oluşumunun 
engellendiği görülmüştür. Bu bulgular daha önceki gözlemlerle uyumluluk göstermektedir (7, 24).

 Cazender ve ark. maggot salgılarının P. aeruginosa biyofilm oluşumunu önlediği ve inhibe ettiğini 
saptamışlardır. ES biyoaktivitesinin oda ısısında bir ay boyunca stabil kaldığı gözlenmiştir (25). Ayrıca diğer 
bir çalışmada araştırıcılar çeşitli biyomateryallerde (polietilen, titanyum, paslanmaz çelik) farklı bakteri tür-
lerinin (S. aureus, S. epidermidis, K. oxytoca, E. faecalis ve E. cloacae) biyofilm oluşumunu araştırmışlardır. 
Gözlemler, larva salgılarının biyofilm oluşumunu azaltabileceğini ve enfekte olmuş biyomalzemelerde 
biyofilm oluşumunda yenilikçi bir tedavi sağlayabileceğini ileri sürmüştür.

 Bu konudaki mekanizmaların belirsiz olması nedeniyle Harris ve ark. S. epidermidis’in iki su-
şunu (1457 ve 5179-R1) kullanarak ES ile biyofilm oluşumu arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Biyofilm 
oluşumundaki mekanizmaların polisakkarit intersellüler adezin (PIA) ve akümülasyonla ilişkili protein 
(AAP)’lerinin parçalanması yoluyla olduğunu bulmuşlardır. İnhibitör aktivitenin ısıya duyarlı olduğu ve 
sorumlu olan molekülün proteaz veya glukozaminidaz aktivitesine sahip görünen >10 kDa fraksiyonunda 
olduğu belirlenmiştir (24).

 Başka bir araştırmada, maggot salgısından elde edilen kimotripsin 1’in bakteriyel kolonizasyo-
nun ve sonrasında biyofilm oluşumunun geciktirilmesini sağlayan kollajenin sindirilmesinden sorumlu 
olduğu bulunmuştur (27). Daha sonra Harris ve ark. maggot salgısından elde edilen rekombinant kimot-
ripsin (rChymotrypsin) üzerinde çalışmışlardır. Yukarıdaki deneyle benzer şekilde rChymotrypsin proteini-
nin stafilokokal biyofilmle karşılaştığında potansiyelini araştırmışlardır. S. epidermidis 1457 ve S. aureus 
SA113 karşılaştırıldığında rChymotrypsin’nin her iki biyofilm üzerindeki en büyük etkisinin S. epidermidis 
5179-R1'de olduğu görülmüş ve larva rChymotrypsin'in Staphylococcus’un protein adezin aracılı biyo-
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film oluşumunu parçaladığı öne sürülmüştür (28).

 Brown ve ark. larva salgısından deoksiribonükleaz (DNAaz) aktivitesi gösteren bir doğal mole-
küler kütle saflaştırmışlardır. Bu maggot DNAaz molekülü magnezyum, sodyum ve kalsiyum iyonlarıyla 
birlikte yaklaşık 45kDa ağırlığında P. aeruginosa biyofilmi içindeki hücre dışı bakteriyel DNA’yı parçala-
mıştır. Ek olarak DNAaz kabuk/skardaki DNA’yı da sindirmiştir (29). In vitro olarak yapılan deneylerde, 
Cowan ve ark. larvaların deneysel domuz derisi eksplantlarındaki olgun S. aureus biyofilminin 24 saatte 
eliminasyonunda etkili olduğunu göstermişlerdir (30).

3. ANTİBİYOTİKLERLE SİNERJİK ETKİ

Klinik olarak mevcut tıbbi tedavilerle maggot salgılarının kombinasyonu daha yüksek terapötik potansi-
yele sahip olabilmektedir. Bu nedenle, van der Plas ve ark. maggot ES ve antibiyotik kombinasyonlarının 
(vankomisin, daptomisin ve klindamisin) S. aureus biyofilmleri üzerindeki etkisini değerlendirmek için bir 
çalışma yapmışlardır. Maggot ES ve antibiyotik kombinasyonunun, S. aureus biyofilmlerini parçalayabi-
leceği ve böylece bakteriyel hücrelerin antibiyotiklere maruz bırakılması önerilmiştir. Maggot salgısındaki 
sorumlu moleküllerin serin proteaz grubundaki proteazlar olduğunu belirtmişlerdir (31).

Daha sonra, maggot salgısının farklı antimikrobiyal ajanların antibakteriyel aktivitesini etkileyip etkile-
mediğine dair benzer bir çalışma yapılmıştır Sonuç, ES varlığında S. aureus üzerindeki gentamisin ve 
flukloksasilinin antibakteriyel etkisinin doza bağlı bir artış olduğunu göstermiştir (32). ES ve siprofloksasin 
kombinasyonu, subinhibitör konsantrasyonlarda S. aureus’a karşı antibakteriyel etkinin arttığını ortaya 
koymuştur (33).

5. ANTİFUNGAL BİYOAKTİVİTE

Maggot salgısında bulunan antibakteriyel bileşenleri belirlemek için çok sayıda çalışma yapılmıştır. Ancak 
antifungal özelliklere ilişkin çalışmalar daha az bilinmektedir.

Alnaimat ve ark. tarafından belirtildiği gibi, maggot ES, maya ve küflere karşı orta derecede antifungal 
aktivite gösteren birçok alkalin bileşiği (amonyum karbonat, allantoin gibi) içermektedir (34). Pöppel ve 
ark. lusimisin adında larvalardan elde ettikleri yeni bir antifungal peptid tanımlamışlardır. Bu peptit 77 
aminoasitle birlikte 8.2 kDa moleküler ağırlığındadır (35). Lusimisinin Ascomycota, Basidiomycota ve 
Zygomycota’dan Phytophthora Parasitica’ya kadar etkili fakat bakterilere karşı etkisiz olduğu gösteril-
miştir. Araştırıcılar lusimisinin çinko ve belki de diğer iki değerli metal iyonlarına bağlanabileceğini ileri 
sürmüşlerdir. Böylece mekanizma, sadece peptidin tüm fizikokimyasal özellikleriyle değil aynı zamanda 
spesifik bir reseptörle metal kompleks oluşumunu içermektedir. 2015 yılında Evans ve ark.ı yayınladıkları 
çalışmalarında maggot salgılarının Candida albicans’a karşı etkili olduğunu ve yüksek ısıya ve liyofilizas-
yona dayanıklı olduğunu göstermişlerdir. Antifungal bileşikler >10, 10–0.5 ve <0.5 kDa ağırlığında üç 
fraksiyon kütlesi şeklinde izole edilmiştir. En güçlü aktivite <0.5 kDa fraksiyonunda gözlenmiştir (36).

 İleri araştırmaların eksikliği nedeniyle antifungal aktivite mekanizmaları hala belirsizliğini sürdür-
mektedir. Bununla birlikte klasik katyonik AMPs’in antimikrobiyal mekanizmalarından farklı bir meka-
nizma olası görünmektedir. Bu nedenle, antifungal bileşenleri belirlemek ve kimyasal olarak tanımlamak 
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için daha fazla çaba gösterilmelidir. Bu arada, daha geniş bir yelpazede mantar patojenlerini ele almak ve 
minimum inhibitör konsantrasyon testi yapmak gerekmektedir.

6. ANTİ-İNFLAMATUVAR AKTİVİTE

İnflamasyon yara iyileşmesinin ilk basamağını oluşturmaktadır. Bununla birlikte kronik yaralar için artmış 
inflamatuvar yanıt suçlanmaktadır. Nötrofil, monosit ve makrofajlar proinflamatuvar sitokinlerle birlikte 
ROS’nin ana üreticileridir, bu nedenle yara iyileşmesinin sonraki süreçlerini önlerler.

Maggot salgılarının uyarılmış nötrofillerden uyarılmayanlara göre süperoksit ve myeloperoksidazların 
(MPO) üretimini önemli düzeyde azalttıkları gösterilmiştir (37). Daha sonra, van der Plas ve ark. maggot 
salgılarının insan nötrofilleri, monositleri ve makrofaj üzerindeki etkilerini üç deneyde değerlendirdi. Bi-
rincisinde (38), fMLP ve PMA-aktive edilmiş nötrofiller yoluyla H2O2 üretiminin maggot salgılarıyla doza 
bağımlı olarak inhibe edildiği bulunmuştur. Bu arada, maggot salgıları CD11b/CD18’in fMLP ile uyarılmış 
ifadelenmesi azaltmışlar ve fMLP’ye nötrofil kemotaksisini inhibe etmişlerdir. Yazarlar maggot salgılarının 
cAMP-bağımlı mekanizmalar yoluyla insan nötrofillerinin proinflamatuvar yanıtını inhibe ettiğini ileri sür-
müşlerdir. Bu hipotezi doğrulamak için, ikinci deneyi yapmışlar (39) ve maggot salgılarının lipopolisakka-
ritlerle uyarılmış monositlerden salgılanan proinflamatuvar sitokinleri (IL-12p40, TNF-⁎ ve MIF) azalttırken 
anti-inflamatuvar sitokin olan IL-10 salınımını ise artırdığını saptamışlardır. Sonuç olarak, maggot salgısı-
nın cAMP düzeyinin yükselmesiyle insan nötrofil ve monositlerinin proinflamatuvar yanıtını inhibe ettiği 
sonucuna varmışlardır. Ayrıca maggot salgıları insan nötrofillerinin fMLP’ye migrasyonunun azalmasının 
önceki sonucuna denk gelen monositlerin fMLP’ye kemotaktik yanıtının düşmesine de neden olmuştur. 
Dikkate değer bir bulgu da maggot salgılarının monosit veya nötrofillerin Staphylococcus aureus/Can-
dida albicans’ı fagositozunu ve hücre içi ölümünü etkilememesidir (38,39). Üçüncü deneye göre (40), 
proinflamatuvar-proanjiogenik formdaki maggot salgı içeriğine göre monosit-makrofaj farklılaşmasının 
değiştiği gösterilmiştir. Ek olarak, MØ-1 ve MØ-2; artmış MCP-1 ve IL-8, azalmış MIP-1b, RANTES ve 
PDGF-BB kemokinlerinin üretimi de maggot salgıları tarafından düzenlendiği belirlenmiştir.

2012 yılında, Cazander ve ark. öncelikle ameliyat öncesi ve sonrası hasta serumlarında maggot salgısı-
nın kompleman aktivasyon (CA) etkisini araştırmışlardır. Maggot salgıları açıkça tüm yolaklar aracılığıyla 
CA’yı azaltığı saptanmıştır. Altta yatan olası mekanizmanın katyon-bağımsız yolda C3 ve C4 kompleman 
proteinlerinin yıkılması olduğunun altı çizilmiştir. Isı stabil olması gerektiği belirtilen sorumlu salgı bileşi-
ği henüz tam olarak tanımlanmamıştır (41). Daha sonraki çalışmalarda, maggot salgısının kompleman 
aktivasyonunu iki farklı mekanizmayla inhibe ederek ve C3a/C5a-aracılı nötrofil aktivasyonunu azaltarak 
düzenleme yoluyla gerçekleştirdiği doğrulanmıştır (42).

7. İMMÜMMODÜLATÖR FONKSİYON

Aslında larvanın immün modülasyon etkisi MDT sürecinde koruyucu olmaktadır. Elkington ve ark. mag-
got salgısındaki serpin protein ailesinin bir üyesi olan 56 kDa ağırlığındaki blowfly larval immünsüpresif 
proteinini (BLIP) tanımlamışlardır. Yazarlar aktivasyon markırı CD25’in azalan ifadelenmesiyle mitojenle 
indüklenmiş koyun T lenfosit proliferasyonunu inhibe edebildiğini bulmuşlardır. Daha sonra sitokin gen-
lerinin (IFN-⁎, IL-4, IL-10 ve IL-13) ifadelenmesinin azaldığı gözlenmiştir. Aksine, BLIP varlığında TNF-⁎ ve 
TGF-⁎ genlerinin ifadelenmesinin arttığı belirlenmiştir. BLIP’in, T lenfositlerin bir uyaranla karşılaştığında 
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aktive olmalarını inhibe etmek için önemli bir immün kaçış rolü oynadığına inanılmaktadır (43). Zhang 
ve ark. larvalardan elde edilen ham ekstraktların fare modelinde serum hemolizin ve karbon arıtma test 
sonuçlarını yükseltebildiğini tespit etmişlerdir (44).

8. PROANJİOGENİK AKTİVİTE

İnflamasyonun giderilmesi genellikle esas olarak kapiller ve fibroblastlardan oluşan granülasyon dokusu-
nun gelişmesini içerir. Maggotla indüklenmiş yara iyileşmesi konusunda hem laboratuvar hem de klinik 
çalışmalar etkili bir anjiogenezin olduğunu ortaya çıkarmıştır (45).

Wang ve ark.nın çalışması maggot salgısının insan mikrovasküler endotelyal hücrelerinin (HMEC-1) gö-
çünü direk olarak uyararak anjiogenezi artırdığı görüşünü desteklemiştir. Bu etki ERK1/2 ile değil de kıs-
men AKT1 aktivasyonuyla gerçekleşmektedir. Bu yara iyileşme yöntemi aynı zamanda maggot salgısının 
hücre migrasyon aktivitesini hücre proliferasyonundan daha fazla uyardığını göstermektedir (46).

van der Plas ve ark. maggot salgısının makrofajlara ait vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) ve 
temel fibroblast büyüme faktörü (BFGF) gibi proanjiogenik büyüme faktörlerinin üretimini uyardığını 
saptamışlardır (40). Daha sonra, maggot salgısında üç aminoasit (histidin, valin ve 3-guanidopropionik 
asit) tanımlanmış ve insan umblikal veni endotelyal hücrelerine (HUVEC) spesifik olarak artmış proanji-
ogenik etkisi gözlenirken, fibroblastlara etkili olmadığı belirlenmiştir (47). Bu sonuç maggot salgısının 
HUVEC proliferasyonunu ve VEGF reseptör 2’nin artmış ifadelenmesini gösteren Sun ve ark. tarafından 
doğrulanmıştır. Ayrıca, anjiogenezisin uyarıldığının belirteci olan CD34 ve CD68’in düzeylerinin önemli 
seviyede artmış olduğu gözlenmiştir (48). Aynı zamanda, larvanın diğer salgıladığı bileşik olan yağ asidi-
nin fare modelinde VEGF ifadelenemesini (VEGFA mRNA ve VEGFA protein ifadelenmesi) ve yara kapiller 
yoğunluğunu artırarak anjiogenezi uyardığı bulunmuştur. GC/MS analizinden akstraktların %80’ninin 
doymamış ve muhtemelen aktif maddeler olduğu belirlenmiştir (49). 

 Honda ve ark. MDT ile tedavi edilen hastaların kanlarında endojen hepatosit büyüme faktö-
rünün (HGF) anlamlı düzeyde yükseldiğini yayınlamışlardır. Yazarlar ES'nin HGF üretimini HGF-c-MET-
STAT3'ün pozitif geri besleme (feedback) döngüsü yoluyla uyardığını ve ardından sağlıklı granülasyon 
dokusunun geliştiğini öne sürmüşlerdir (50). STAT3 sinyal yolağı yakın zamanda Li ve ark.nın yaptığı 
çalışmayla doğrulanmıştır. Yazarlar, yara iyileşmesinde rol oynayan beş sinyal yolunu (Wnt2-, NF-⁎B-, 
Notch1-, STAT3- ve TGF-⁎/ Smad3) saptamışlar ve bunlardan iki sinyal yolunun (STAT3 ve TGF-⁎ / Smad3)
maggot salgısının varlığında gen ifadelenmesinin azalmasıyla birlikte (c-Myc, VEGF ve siklin D1) aktive 
edildiğini ileri sürmüşlerdir (51).

 

Tüm travma türleri belirli oranlarda dejenerasyon, nekroz ve doku hasarına neden olabilmekte, bu ne-
denle hücre çoğalması ve ECM yeniden şekilllenmesi doku onarımı için ön koşulu oluşturmaktadır. Fib-
roblastlar yara kenarından göç ederler ve yara hasarının onarımında gerekli olan granülasyon dokusu 
için çok önemlidirler. Fibroblastlar ECM içindeki bileşenlerin yeniden düzenlenmesinden sorumlu olan 
proteazları da (serin proteazları ve matriks metalloproteazları) salgılarlar.
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1997 yılında, Prete ilk önce maggot ES/hemolenfinin fibroblast çoğalmasının kinetiğini değiştirmeden 
fibroblast çoğalmasını göstermiştir. Daha sonra, epidermal büyüme faktörü (EGF) varlığında maggot ES/
hemolenfinin ek olarak fibroplaziye, EDF’den kaynaklanan farklı bir mekanizmayla veya sinerjistik etkiyle, 
anlamlı düzeyde neden olduğu gösterilmiştir (52). Yakın zamanda, Smith ve ark. maggot salgısının fib-
roblastların ve keratinositlerin göçünü yara kapanma süresince önemli bir mitojenik etki olmadan artan 
bir şekilde hızlandırıdığını tespit etmişlerdir (53).

Horobin ve ark.nın çalışması maggot ES proteinazlarının özellikle de serin proteinazların fibroblast göçü-
nü artırdığını doğrulamıştır. Yazarlar maggot salgısının, fibronektin kaplanmış bir yüzey üzerinde fibro-
nektinin parçalanmasıyla uyum gösteren insan dermal neonatal fibroblast (HDNF) hücre göçünü uyardı-
ğına dikkat çekmişlerdir (54). Bu etkinin arkasındaki mekanizmayı açıklamak için aynı yazarlar, maggot 
salgısına yanıt olarak fibroblast göçünü ve morfolojisini izlemek amacıyla üç-boyutlu model geliştirmiş-
lerdir. Mikroçevreyi in vivo olarak daha yakından taklit eden yeni model, yara iyileşme sürecinde ECM, 
yerleşik hücreler, maggot salgısı arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılmasına olanak sağlamıştır. Muhtemel 
mekanizmaların fibroblast hareketinin uyarılması, ECM’den biyoaktif bileşenlerin salınımı ve hücresel 
yanıtların koordinasyonu olduğu düşünülmektedir (55). Polakovicova ve ark. kullandıkları Horobin’inkine 
benzer in vitro modelde maggot salgısı etkisinde fibroblastların morfolojik ö   rdır. Tripsin-benzeri etkinin, 
yaradaki proliferasyonun PAR-aracılı aktivasyonu ve sitokin sekresyonu için çok önemli olduğu görül-
müştür. Bu araştırmanın ardından larvadan elde edilen kimotripsinojen başarıyla klonlanmıştır (58). Sığır 
ve insan kaynaklı kimotripsinlerle karşılaştırıldığında, aktif rekombinant kimotripsin I’in ex vivo skar par-
çalamasında üstünlüğü daha iyi bir proteolitik aktivitenin göstergesi olarak belirlenmiştir. Rekombinant 
kimotripsin I inhibisyon profilinin insan ⁎-kimotripsin ile karşılaştırılması diğer bir çalışmada ele alınmıştır 
(59). Rekombinant larva kimotripsin I’in yara skarı içinde aktivitesini koruduğu, bununla birlikte, insan 
⁎-kimotripsininin, endojen ⁎1-antikimotripsin ve ⁎1-antitripsin ile inhibe olduğu saptanmıştır.

10. PIHTILAŞMAYI ÖNLEYİCİ AKTİVİTE

Kan pıhtılaşmasındaki larva etkisi henüz ayrıntılı olarak pek fazla çalışılmamıştır. 2015 yılına kadar, Kahl 
ve ark. ilk olarak maggot salgısının pıhtılaşmayı önleyici özelliklerini tanımlamış ve karakterize etmişlerdir 
(60). Spesifik (kimo-)tripsin-benzeri serin proteazlar, özellikle temas faz protein faktörleri XII, IX ve kini-
nojenin aktivasyonuyla plazma ve tam kanın pıhtılaşmasını uyarmaktadırlar. Trombosit aktivasyonu veya 
fibrinolizis üzerine bir etki gözlenmemiştir. Çok yakın zamanda larva salgısını ayıran ve bileşenlerini analiz 
eden yazarlar sonuç olarak, Jonah-benzeri protein olan bir kimotripsin-benzeri serin proteazı tanımlamış-
lardır. Bu proteinin endojen proteaz kallikrein, faktör XI, XII yokluğunda bile insan plazmasının pıhtılaşma 
süresini azalttığı gösterilmiştir (61).

11. NÖRONOGENEZİS

Zhang ve ark. dezenfekte maggotların homojenat ürünlerinin fare deri yara modelinde protein gen 
ürünü 9.5 (PGP 9.5) nün ifadelenmesini ve P maddesinin sekresyonunu artırdığını göstermişlerdir (62). 
PGP 9.5 normal nöral ve nöroendokrin dokularda bulunmaktadır (68). P maddesi özellikle derideki duyu 
sinir uçlarında bulunmaktadır ve nörotransmitter ve nöromodülatör etkilere sahiptir (69). Bu nedenle 
yazarlar, larva homojenat ürünlerinin yaradaki sinir yenilenmesini ve nöropeptid salınımını uyarabileceği 
varsayımında bulunmuşlardır. Yakın zamanda Chu ve Yan maggotla tedavi edilen yaralarda mupirosinle 
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karşılaştırıldığında PGP 9.5’in yüksek miktarda ifadelendiğini göstermişlerdir (63). Bununla birlikte nöro-
nogenezis alanında temel araştırmalar hala yeterli değildir.

12. ANTİTÜMÖR AKTİVİTE

Larvalardan izole edilen yağ asitlerinin (FA1 ve FA2) insan lösemi hücreleri HL-60 ve insan akciğer kanser 
hücreleri A-549’a karşı in vitro olarak belirgin inhibitör etki gösterdiği saptanmıştır (64). Yağ asitlerinin 
esas etkili bileşeni çoklu doymamış yağ asidi (PUFA) özellikle de ⁎-6 PUFA’dır. Zhang ve ark. H22 hepato-
ma taşıyan fare modeli oluşmuşlar ve larva salgısının, muhtemelen p38 mitojenle aktifleştirilen protein 
kinaz (p38MAPK) sinyal yolağının aktivasyonuyla H22 tümör büyümesini inhibe edebileceğini saptamış-
lardır (65).

13. ANTİATEROSKLEROTİK ETKİ

Aterosklerotik fare modelinde maggot salgılarının serum trigliserid (TG), total kolesterol (TC) ve düşük 
yoğunluklu lipoprotein (LDL) düzeylerini azaltabilen ve yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) düzeyini 
ise yükseltebilen bazı antiaterosklerotik etkileri belirlenmiştir (66). Ayrıca, larva salgısı aterosklerozdaki 
CD4 + / CD8 + oranıyla birlikte lenfositlerin proliferasyonunu, farklılaşmasını ve salgılama fonksiyonunu 
etkili bir şekilde düzenleyebilir, bu da anti-ateroskleroz aktivitesinin mekanizmalarından biri olarak kabul 
edilebilir (67).
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14.TARTIŞMA

Birçok insan larvaların tedavide kullanımı konusunda endişe taşımaktadır. Ancak çok sayıda ilacın do-
ğanın eczanesinden geldiği unutulmamalıdır. Örneğin, sülüklerden elde edilen iki değerli direk trombin 
inhibitörü olan hirudin, heparinle indüklenmiş trombositopeni ve akut koroner sendromda kullanım için 
onaylanmıştır (70). Ayrıca, kancalı kurtlardan salgılanan bir protein olan anti-inflamatuvar protein-2’nin 
alerjik astım ve potansiyel olarak diğer inflamatuvar hastalıkların küratif tedavisinde kullanılacak yeni bir 
tedavi aracı olduğu bulunmuştur (71). 

Benzer olarak, larvalar klinik uygulamalar için gerçek bir hammadde hazinesidir. MDT 1930 ve 1940’lı 
yıllarda hastanelerde yaygın olarak kullanılmıştır. MDT uygulaması 1940’lı yılların başından 1980’lere 
kadar penisilin ve daha iyi cerrahi tekniklerin bulunması nedeniyle neredeyse kaybolmuştur. Bununla 
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birlikte, antibiyotik direnci çıkmazıyla ve etkili antibiyotiklerin azalan çeşitliliğiyle MDT, MRSA ile enfekte 
olmuş kronik, inatçı yaralar için güçlü, evrensel bir tedavi yöntemi olarak yeniden gündeme gelmiş ve 
diğer konvansiyonel tedavilere zayıf yanıt veren yaraların temizlenmesinde ve iyileşmesinde etkili olduğu 
kanıtlanmıştır. Daha da şaşırtıcı olanı MDT ve antibiyotik kombinasyonlarının antibakteriyel etkiyi artırma-
sıdır. Ayrıca, larvalar antibakteriyel aktivitesi olan lusifensin, antifungal etkisi olan lusimisin ve proteolitik 
aktivitesi olan kimotripsin gibi çok farklı maddeler üretirler. Kolaylık sağlamak için maggotların etkileriyle 
ilişkili sorumlu içerikler/mekanizmalar Tablo 1’de özetlenmiştir. Bununla birlikte yararlı etkisi olan diğer 
birçok molekülün gelecekte tanımlanmasına ve karakterize edilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu amaç-
la, araştırıcıların ilgilerinin genomik bilgi üzerine yoğunlaşması için yeni nesil dizileme kullanılabilecektir. 
Örneğin, Franta ve ark. yeni nesil dizileme yöntemini larvaların transkriptom analizinde kullanmışlar ve 
185 peptidaz türünü temsil eden 577 küme tanımlamışlardır (72). Bu varsayılan peptidazların ayrıntılı 
işlevi ortaya konulamasa da, maggotlardaki biyoaktif proteinlerin ileri tanımlanmasına yönelik yeterli veri 
üretilmiştir.

 Tüm bu moleküller, tedavi için potansiyel aday olabilirler ve bu nedenle yaygın kullanım için saflığı 
yüksek ve seri üretim başta gelen öncelikleri oluşturmaktadır. Bilindiği gibi, orijinal organik kaynaklardan 
çok sayıda yüksek oranda saflaştırılmış protein elde etmek neredeyse imkansızdır. Rekombinant protein 
teknolojisi, çeşitli çalışmalarda bu sorunu kabul edilebilir şekilde çözmüştür. Yakın zamanda, insekt larva-
larındaki heterolog proteinlerin ifadelenmesinde transient viral temelli ve transgenik sistemlerin kullanımı 
çok dikkat çekmiştir. Örneğin, Fossgreen ve ark. Drosophila melanogaster’de öncelikle salgılanmayan bir 
protein olan insan amiloid prekürsör proteinini üretmek için transgenik sistem kullanmışlardır (73). Daha 
önce bahsedilen çalışmaya benzer şekilde, Linger ve ark. insan trombosit kaynaklı büyüme faktörü-BB 
(PDGF-BB) ifadeleyen ve salgılayan transgenik larva türlerini geliştirmiş ve karakterize etmişlerdir (74). 
PDGF-BB, hücre çoğalması ve sağkalımı, büyüme faktörlerinin üretimi ve salgılanması ve ECM bileşenle-
rinin uyarılması ile iyileşmeyen yaralar için olası bir tedavi olarak araştırılmıştır (75). Bu araştırma ilk defa 
trangen ifadeleme sistemi ile larvaların insan büyüme faktörünün üretilebileceğini göstermiştir. Bu sonuç 
MDT ve genetik mühendisliği kombinasyonunu yeni bir klinik uygulama olarak su yüzüne çıkarmıştır. 
Tahmin edilebileceği gibi, genetiği değiştirilmiş larvalar, gelecekte yara iyileşmesine daha faydalı olan 
çeşitli heterolog proteinleri ifadelemek ve salgılamak için tasarlanacaktır.

14. SONUÇ

MDT’nin çekirdeği olan “tıbbi larvalar”ın farklı özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir. MDT konusunda 
özellikle larvanın yararlı etkileri olan aktif içeriklerinin (lusifensin, serasitin, kimotripsin, DNAaz ve doy-
mamış yağ asitleri vs.) anti-mikrobiyal, anti-biyofilm, anti-inflamatuvar ve yara iyileşme etkilerinin güncel 
bilimsel laboratuvar kanıtlarını özetledik. Larvaların rekombinant ve transgenik biyoaktif molekülleri ko-
nusundaki gelişmeler tedavi kabulünün artması ve sonuçların iyileştirilmesi için hem zorluk hem de fırsat 
oluşturmaktadır. Gelecekte belki bir gün, bu moleküller, larvaların kronik ve inatçı yaraların tedavisinde 
kullanılmasının önüne geçebilir. Larvaların tıbbi amaçlar için kullanılabilecek bir tedavi ajanı olmasına 
yönelik büyük çabalar gösterilmesi için daha detaylı bir teori temeli oluşturmayı içtenlikle umuyoruz.
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