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EDİTÖRDEN

İyi günler,

Dergilerimizin 2. sayılarının ertesi senenin birinci sayısı ile beraber çıkmaları olumsuz bir gelenek haline dönüştü. Bu 
dergide 2019 yılının 2. , 2020 yılının ise birinci sayısı olarak çıkıyor. 2020 Martında başlayan Covid-19 pandemisi  
bir çok faaliyetlerimizle beraber dergiyi üretme faaliyetimizi de etkiledi. Aşağıda tırnak içersinde 2019 yılının ikinci 
sayısına ait önsöz yer alıyor. 

2020 ikinci sayısında başta koronavirus olmak üzere onunla beraber oluşan ortam ve rahatsızlıklar üzerinde 
durulacak . Bu yüzden bu sayıda koronavirus pandemisi ile ilgili makaleler yok. Pandemi öncesi yazılan makaleler 
var. Bazı meslektaşlarımız korona günlerini iyi değerlendirdiler. İnternet üzerinden bir çok kurslar düzenleyerek bu 
sıkıntılı günleri bilimsel aktivite günleri haline getirdiler. Bu faaliyetlerle beraber artık uzaktan eğitim, uzak olmaktan 
çıktı, evlerimizin içersine girdi. Bizde dernek faaliyetlerimizi toplantılarımızı internet ortamında yürütmeye çalıştık. 
Bundan sonrada Eğitim faaliyetlerimizi uzaktan ve yüzyüze olmak üzere berberce yürütmeye çalışacağız. 

 2019’da kararlaştırdığımız gibi bu sene dernek olarak bize verilen Kongre düzenleme görevini yerine getireceğiz.  
Kongre’yi 2020 Ekim ayında Ankara’da  geleneksel kongre otelimiz haline getirdiğimiz Kızılcahamam Patalya 
otelde yapacağız. Kongre ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Doğal olarak bütün meslektaşlarımızın katkılarını 
bekliyoruz.

 Şimdi 2019 ikinci sayısına ait önsözle devam edip bitirelim: 

“Artık Tamamlayıcı Tıpla ile ilgili Etik kurullar oluşturulmaya başlandı. Kayseri’de, Malatya’da, İstanbul ve Düzce’de 
dört Etik kurul oluşumuna yetki verilmiş. Arkadan geleceklerde varmış. GETAT daire başkanı Zafer Mehmet  
Kalaycıoğlu’ndan alınan bilgiye göre. Böylece tamamlayıcı Tıpla ilgili çalışmaların önündeki engeller kalkmış oluyor. 
Dergimizin bundan sonraki sayılarına daha fazla makale gelecek diye ümit ediyorum bundan sonra. Bu arada, Prof. 
Dr. Hanefi Özbek hocamıza, Zafer Mehmet Kalaycıoğlu’na ve çalışma arkadaşlarına ne kadar teşekkür etsek azdır. 
Epeyce zor bir uğraştan sonra bu noktalara gelmek hiçte kolay olmadı. 

Bu sayımız yine gecikmeyle çıkıyor. Yeteri kadar özgün çalışma henüz dergimize ulaşamıyor. Yurt dışındaki önemli 
dergilerde yayın yapmak kariyer için halen önemli. Ancak yurt içi dergilerden de belirli sayıda makale yayınlamakta 
artık önemli hale geldi doçentlik başvurularında. Özellikle Tamamlayıcı Tıp alanında çalışanlar için dergimiz şu anda 
tek dergi konumunda. 

Tamamlayıcı Tıp alanında bakanlığın yetkilendirdiği kurslarda henüz yetkili eğitimci sorunu devam ediyor. Henüz 
eğitici konumuna gelmedikleri kendilerince de bilinen birçok meslektaşımız eğitim vermeye devam ediyorlar. 
Eğiticilerin eğitimi ve sertifikalandırılmaları noktasına henüz gelinemedi. Bu arada bazı olağandışı kişiler hekimlere 
çeşitli alanlarda kurslar veriyorlar. Fonksiyonel Tıp, YNSA, Detoks, Kozmetik kursları ve bu gibi birçok kurslar veren 
ve bir yerden diğer yerlere koşan olağandışı eğiticiler ortalığı kasıp kavuruyorlar. Kaliteleri kontrol edilmemiş bir çok 
bitkisel preparat, vitamin preparatları ve Omega-3, Omega-9  preparatları ortalıkta dolaşıyor.    

Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneği olarak her on beş günde bir verdiğimiz ücretsiz eğitim 
faaliyetlerimiz devam ediyor. 2019 ‘da kesintisiz bir şekilde konferanslar devam etti. Bu sene 2020’de de aynı 
şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ekim ayında, Ankara’da İstanbul’daki iki dernek ve Ankara Akupunktur ve 
Tamamlayıcı Tıp Derneğinin beraberce yapacağımız kongre de bir araya gelmeyi ümit ediyoruz. 

Elazığ Depremi hepimizi üzüntüye boğmuştur. Depremde yakınlarını kaybeden yurttaşlarımıza başsağlığı, 
depremzedelere sabır ve hükümetlerin depreme dayanıklı, fay hattı üzerinde olmayan yerlere konut yapma yetisi 
kazanımı elde etmelerini diliyoruz.”

Çalışmalarınızda başarılar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 

Sevgi ve saygılarımla.

Prof. Dr. Cemal ÇEVİK
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YAZARLARA BİLGİ

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

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

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

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

5- Yazıların tüm bilimsel ve etik sorumluluğu yazarlara 
aittir.

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

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

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

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

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

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

 Tablolar, Excel veya Word programlarından birinde 
hazırlanmalıdır. 

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

 Fotoğraflar, 300 dpi çözünürlüğünde olmalıdır.

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

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

11- Yazım kuralları:

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

b)  İlk sayfada sadece şu bilgiler bulunmalıdır: 

 Başlık, İngilizce başlık

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

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

Yazarlara Bilgi



Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 2020

v

 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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GLP -1 VE AKUPUNKTUR

GLP-1 AND ACUPUNCTURE

Prof. Dr. Cemal Çevik, AATT Dernek Başkanı 

Cemal Çevik,Prof. Dr. Head of AATT association
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Özet

GLP-1(Glukogan Like Peptid-1) son zamanlarda Tip-2 Diyabet ve kilo verdirme tedavi lerinde kullanılmaktadır. 
Glukogan like peptid-1 (GLP-1), 30 amino asitten oluşmuş bir hormon olup, pankreasın alfa hücrelerinden, 
intestinal-L hücrelerinden ve santral sinir sistemi hücrelerinden üretilerek kana salınmaktadır. GLP-1, esas 
olarak pankreas adacık hücrelerine etki ederek bir yandan insülin sekresyonu, beta hücre proliferasyonu ve 
yenilenmesini sağlarken diğer taraftan glukagon sekresyonunu da inhibe eder. Akupunkturunda kan şekerini 
düşürücü, Tip-2 Diyabet’i tedici, oluşan bazı patolojik değişiklikleri düzeltici etkisi vardır. Kilo verdimede de 
akupunktur başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Akupunkturun bu etkisi incretinlerin salınımını artırarak 
olabilir mi? Bu sorunun cevabını bulmak için daha çok akupunktur uygulayarak GLP-1 düzeyini belirleyen 
çalışmalara bakıldı. İleride bu alandaki çalışmalara öncülük etmesine yönelik olarak değerlendirmeler yapıldı. 

Anahtar Kelimeler: Glukagon like Peptid-1, Akupunktur, TypII Diabetes mellitus.

Summary 

GLP-1 (Glucogan Like Peptide-1) has recently been used for Type-2 Diabetes and weight loss treatments. 
Glucogan like peptide-1 (GLP-1) is a hormone composed of 30 amino acids and is produced from alpha 
cells of the pancreas, intestinal-L cells and central nervous system cells and released into the blood. GLP-1 
mainly affects the pancreatic islet cells, while insulin secretion, beta cell proliferation and regeneration on 
the one hand inhibits the glyagon secretion. In acupuncture, it has a corrective effect on some pathological 
changes that occur, lowering blood sugar, reducing Type-2 Diabetes. Acupuncture is also successfully used 
in weight loss. Can this effect of acupuncture be by increasing the release of incretins? To find the answer to 
this question, we looked at studies that determine  GLP-1 level by applying more acupuncture. In the future, 
assessments were made to lead the work in this field. 

Keywords: Glucagon-like peptide 1;acupuncture, Typ.II Diabetes Mellitus

Giriş

Tip 2 diyabetes mellitus (T2DM) tüm dünyayı 
etkileyen önemli halk sağlığı sorunlarının başında 
gelmektedir. Prevalansı tüm dünyada alarm 
derecesinde artmaktadır(1). Diyabet tedavisinde 
kullanılan metformin çoğu hastada tek başına ve 
uzun süreli tedavide yetersiz kalmaktadır. Sulfonilüre 
ve glitazon’un; hipoglisemi, kilo alımı ve istenmeyen 

kardiyovasküler risk ile ilişkili yan etkileri bildirilmiştir. 

Bu tesbitler yeni ajanlara ihtiyaç duyulduğunun 

göstermektedir. Bu ihtiyaç üzerine Diyabet’in 

patofizyolojisinin araştırılmasıyla glisemi düzeylerini 

ve kilo kontrolünü sağlayan inkretin bazlı tedaviler 

geliştirilmiştir(2‚3.)                      
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Gastrointestinal sistemde sentez edilerek sistemik 
dolaşıma verilen ve insülin salgılanmasına neden 
olan hormonlar, GIP ( Gastric inhibitory peptide) ve 
GLP-1 (Glucagon-like peptide 1) dir. Bu hormonlar 
oral besin alınması ile salgılanırlar. Barsaklardan oral 
beslenme ile sistemik dolaşıma insülin salgılatan 
hormonlara incretin’ler ismi verilir. Bu kelime 
sentetik bir kelimedir. “İntestinal secretion of 
insülin” cümlesinden doğmuştur. Cümlenin birinci 
kelimesinden “in”, ikinci kelimesinden “cret” 
üçüncü kelimesinden “ in” alınarak ,In-cret-in 
şeklinde sentetik bir kelime oluşmuştur. İncretinler,  
kan glikozunu düşüren metabolik hormonlar olarak 
tanımlanırlar. GLP-1, diğer hormondan farklı olarak  
Langerhans adacıklarının alfa hücrelerinden glukagon 
salınımını da inhibe eder. İncretinler, gastrik boşalmayı 
yavaşlatarak besinlerin kana (emilerek) geçmelerini  
ve gastrik boşalmanın gecikmesi yüzünden yiyecek 
alınımını azaltırlar. GLP-1, birincil olarak ileum’un 
L-hücrelerinde,kolonda, jejunum ve duedonum’da 
salgılayıcı granüllerde paketlenmiş olarak  bulunur ve 
hepatik portal sisteme salgılanır. L hücreleri(açık tip 
üçgen yapıda epitelyum hücreleri) besinlerle, nöral ve 
endokrin faktörlerle uyarılırlar(5). Hem GLP-1 hem de 
GIP hızlı bir şekilde Dipeptidyl peptidase -4 enzimi ile 
yıkılarak inaktive hale getirirlirler. 

GLP-1 iki fazlı olarak salınım gösterir. Birinci faz 
erken fazdır yemekten 10-15 dakikada salınır ikinci 
faz ise uzun fazdır buda yemekten  30-60 dakika 
sonra salınır. Erken faz ileumun proksimalindeki L- 

Şekil 1. İncretin’lerin etkileri

hücrelerinin nöral sinyaller veya nörotransmitörlerle  
uyarılması şeklinde açıklanırken uzun faz yiyeceklerin 
ileum’un distal bölgesindeki L hücrelerine besin 
teması ile oluştuğu şeklinde açıklanır. 

GLP-1’in açlık plazma konsantrasyonu 0-15 pmol/L 
‘dir. Bu değer yemek yedikten sonra 2-3 misli artış 
gösterir. Bu artış yemeğin miktarına, içeriğine göre 
değişiklik gösterir. Yağ asitleri, esansiyel aminoasitler 
ve diyet lifleri  GLP-1 salınımını artırırlar. 

Diyabetin patofizyolojisinin araştırılmasıyla glisemi 
düzeylerini ve kilo kontrolünü sağlayan inkretin bazlı 
tedaviler geliştirilmiştir(2‚3) İncretinler kan şekerini 
düzeleyerek Diyabet tedavisinde  ve gastrik boşalmayı 
geciktirerek iştahı azaltarak kilo verdirmede önemli 
bir rol oynuyorlar.    Plazma insülin düzeyinde; oral 
glukoz alımını takiben parenteral glukoz infüzyonuna 
göre 2–3 kat fazla artış olması inkretinlerin etkileri 
olarak adlandırılır. Oral glukoz alımı sonrası salınan 
insülin, total salınan insülinin yaklaşık %70–80’nidir 
4‚5.  Glukagon benzeri peptid-1 (GLP1) ve glukoz 
bağımlı insülinotropik polipeptid (GIP) en önemli iki 
inkretin hormonlarıdır. İnkretin aktivitesinin yaklaşık 
%90’ından sorumludurlar(6).

GLP-1 özellikle ileum ve kolondaki L hücrelerinden 
salınır. GIP yoğun olarak duodenum olmak üzere 
proksimal ileumdan salınır.  Glukagon benzeri 
peptid-1 reseptör agonistleri ve dipeptidil peptidaz-4 
inhibitörleri inkretin bazlı tedavilerin çatısını 
oluştururlar. . Glukagon benzeri peptid-1 reseptör 
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Şekil 2. İncretinlerin salınımı

Şekil 3. GLP-1 Salınımı ve etkileri

agonistleri önemli tedavilerden olup, monoterapi veya 
kombine tedavilerle birlikte kullanılabilmektedir. GLP-
1 agonistlerinin, iyi glisemik kontrol sağlamalarının 
yanında hipoglisemi oranlarının düşük olması ve 
kilo kaybına neden olmaları kullanımda önemli 
avantajlarıdır. 

Dipeptidil peptidaz-4 inhibitörleri; glukagon benzeri 
peptid-1 ve glukoz bağımlı insülinotropik polipeptid 
gibi inkretin hormonların hızlıca inaktivasyonuna 
neden olur.GLP-1 in yarılanma ömrü 1-2 dakika, 
GIP’nin ise 2-3 dakikadır.  DPP-4 inhibitörleri; 
dolaşımdaki inkretin hormonların yıkımını önleyerek 
glukagon benzeri peptid-1’in etki süresini uzatır(7)

GLP-1 etkilerini reseptörlerine bağlanarak gösteriyor. 
Reseptörleri vücudun bir çok yerinde mevcut. Bunlar: 
Mide, Duedonum ,Ekzokrin pankreas , Beyin sapı , 
Talamus , Hipotalamus , Hippokampus , Akciğer , 
Böbrekler,  Kas hücreleri, Adipositler , Karaciğer , 
Kalp , Kardiyomyositler , Koroner endoteli , Vasküler 
endotel hücreleri , Pankreas adacık hücreleri.

Glukagon benzeri peptid-1 reseptör agonistleri 
diabette önemli tedavi ilaçlarından  olup, monoterapi 
veya kombine tedavilerle birlikte kullanılabilmektedir. 
İyi glisemik kontrol sağlamalarının yanında 

hipoglisemi oranların düşük olması ve kilo kaybına 
neden olmaları önemli avantajlarıdır.

Tedavi için GLP-1 agonistleri ve dipepetidil peptidaz 
enziminin inhibitörleri kulanılmaktadır. 

GLP-1 Reseptör Agonistleri(GLP-1 RA)

 (GLP-1RA) Diyabet tedavisinde kullanılan birçok GLP-
1 RA’lar geliştirilmiştir. Bunlar arasında Exanatide 
günde 2 kez ve haftalık uygulama, liraglutide ve 
lixisenatide günde bir kez, albiglutide haftalık 
şeklinde uygulanmaktadır
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DPP-4 İnhibitörleri 

DPP-4 enzim aktivitesini ≥ %90 baskılayan, 
vildagliptin (günde iki kez) hariç, günde tek doz 
kullanılan küçük molekül ağırlıklı ilaçlardır. 

İncretinler sadece kan şekeri değerini düşürerek 
etki etmezler .Vücudun bir çok yerinde reseptörleri 
olduğundan çoklu bir etki gösteririler. Aşağıdaki 
resimli tabloda GLP-1’in dokulara etkileri verimiştir. 

Akupunkturla Diyabet tedavisinde GLP-1 artışı 
oluyormu? GLP-1 ile akupunktur simbiyozis 
bir etki oluşturabiler mi, gibi soruları çözmeye 
yönelik makleleri inclediğimizde aralarında bir 
ilişkinin olduğunu görüyoruz. Obesiteye bağlı 
olarak ortaya çıkmış gibi gözüken, insülin dirençli 
vakalarda metformin ile beraber elektroakupunktur 
kullanıldığında kilo kaybı ile beraber GLP-1 seviyesinin 
arttığı tesbit edilmiştir.(8)

Diabetus Mellitus ta akupunkturun etki mekanizmasını 
belirlemeyi gaye edienen bir çlaışmada tedaviye 
alınan Tip-2 diabetli hastalarda, vücut ağırlıklarının 

azalması,insülin rezistansının baskılanması, iştahın 
azalması,gastrik boşalmanın yavaşlanması,ince 
barsak peristaltizminin artması ile beraber plazma 
GLP-1 düzeyinin arttığı gözlenmiştir. (9) Streptozisin 
verilerek diabet yapılmış üç grup fare üzerinde üç 
ayrı noktaya, UB-15, UB-23, ExB-3(Yushi) noktalarına  
elektroakupunktur uygulanarak yapılan çalışmada  
GLP-1 düzeylerinin arttığı ve kan şekeri düzeylerinin 
de düştüğü izlenmiştir(10). Akupunktur GLP-1 
düzeyini nasıl arttırıyor? Barsaklardaki L hücrelerini 
mi uyarıyor, GLP-1 parçalayan enzimleri mi inhibe 
ediyor, GLP-1 reseptör sentezlerimi  artırıyor gibi 
bir çok sorunun cevabının alınması için  araştırma 
yapılması önmeli gibi gözükmektedir.   

Sonuç

Çalışmalar Çin’ce yayınlandığı için özetlerden 
istifade edilmişitir. Bu çalışmalara göre akupunktur 
GLP-1 düzeyini arttırmaktadır. Bu bilgilere göre 
akupunkturun etki mekanizmalarından birisi GLP-1 
düzeyini arttırmak olduğu söylenebilir.    

Şekil 4. GLP-1’in organlara etkileri
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PROPHYLAXİS AGAİNST COVID-19 INFECTION WITH THE APPLICATION OF ACUPUNCTURE
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“Yazarların, bu yazıyla ilgili herhangi bir çıkar ilişkisi bulunmamaktadır”

Özet

Bağışıklık tepkisi, bulaşıcı ajanlara karşı korunmada hayati bir rol oynar. Neredeyse tüm bulaşıcı hastalıklar 

için, enfeksiyona maruz kalan bireylerin birçoğunda hastalık belirtileri görülmez. Bu durum, bireylerin bu 

mikroorganizmalarla mücadele eden ve bu mikroorganizmaları etkisiz hale getiren bir bağışıklık sistemine 

sahip olduğunu gösterir. COVID-19 enfeksiyonu için tedavi arayışı devam etmektedir. Tedavi yöntemi bulunsa 

da mutasyona uğrayan virüsler insanlığı tehdit etmeye devam edebilecektir.   Bu nedenle, profilaktik yaklaşım 

yani hastalık meydana gelmeden önce özellikle risk gruplarında önleyici yaklaşım ön plana çıkmaktadır. 

Bu çalışmamızda, Akupunktur uygulaması ile COVİD-19 enfeksiyonunda bulaşın olduğu göz, burun ve 

ağız bölgesinde lokal, primer olarak etkilenen akciğer meridyenindeki ve immünmodülatör etkilere sahip 

akupunktur noktalarının COVID-19 enfeksiyonu profilaksisinde oynayacağı rolü tartışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Akupunktur, İmmünmodülasyon, Profilaksi, Lokal Etki

Abstract

Immune response plays a vital role in protecting against infectious agents. For almost all infectious diseases, 

most individuals exposed to the infection do not have symptoms of the disease. This indicates that individuals 

have an immune system that fights these microorganisms and neutralizes these microorganisms. The search 

for treatment for the COVID-19 infection continues. Although the treatment method is found, the mutated 

viruses will continue to threaten humanity. Therefore, the prophylactic approach, ie preventive approach, 

especially in risk groups comes to the fore before the disease occurs. In this study, we will discuss the local 

effects in the COVID-19 infection with the acupuncture application on the eye, nose and mouth region and 

the role that acupuncture points primarily in the affected lung meridian  and immunomodulatory effects  will 

play in the prophylaxis of COVID-19 infection.

Key Words: Covid-19, Acupuncture, Immunmodulation, Prophylaxis, Local Effect

Ankara Akupunktur 2019 (2)- 2020 (1); 6-11
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Giriş

Spesifik olmayan bir fiziksel stimülasyon olarak, 
akupunktur, ilaçlardan farklı olarak, doğrudan 
patojene etki etmeyen, vücuttaki doğal düzenleyici 
sistemi motive ederek veya indükleyerek normal 
fonksiyonları modüle eder. Modern bilimsel 
araştırmalar, vücudun doğal düzenleyici sisteminin, 
vücudun homeostazını korumak için biyolojik temel 
olan sinir sistemi, endokrin sistemi ve bağışıklık 
sistemi dahil olmak üzere nöro-endokrin-bağışıklık 
(NEI) ağı olduğunu göstermiştir (1). Birçok çalışma, 
akupunkturun sinir sistemini doğrudan veya 
dolaylı olarak aktive edebileceğini, sinir sisteminin 
farklı seviyelerinde fonksiyonel aktivitelerde 
değişikliklere neden olabileceğini ve daha sonra 
ilgili nörokimyasalların salınması yoluyla modülatör 
rolünü oynayabildiğini bulmuştur(2). Endojen opioid 
peptitlerin salımındaki bir artış genellikle akupunktur 
uygulamasından sonra bağışıklık sistemini etkileyen 
bir kilit taşı yolu olarak kabul edilir(3).  

İnflamasyon ve Onarım Komutu

İğneleme sırasında meydana gelen mikro travma, 
lokal bir inflamasyona yol açan histamin, bradikinin, 
P maddesi, serotonin ve proteaz sekresyonlarını 
başlatır. Pıhtılaşma sistemi, plazminojen, kininler ve 
kompleman sistemi aktivasyonu ile Hageman faktörü 
(Faktör-XII) salgılanması, prostoglandinler ortamda 
yer alır. 

Stimülasyon noktasında Lewis tabakasının 
mast hücresi ve iğnenin etrafındaki hücreler 
bradikinin, histamin benzeri maddeler, heparin, 
adrenokortikotropik hormon (ACTH), serotonin ve 
proteaz salgılar(4). (Şekil-1)

Salgılar vazodilatasyona, artmış lokal geçirgenliğe 
ve lokal reaksiyona neden olur. Sinir uçlarının ve 
kılcal damarların yüksek konsantrasyonu nedeniyle, 
bu lokal etkiler abartılır. Vazodilatasyon, lokal 
ödem, lökositlerin göçü ve sitokinlerin mast 
hücrelerinin sekresyonu (tümör nekroz faktörü-α 

Şekil 1. (2001 Lippincott Williams & Wilkins)
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(TNF-α), interlökin-6 (IL-6), interlökin-1 (IL-1)) CRH 
(kortikotropin salgılatıcı hormon) salgılamak için 
hipotalamusu uyarır. Onarım komutu hipotalamus-
hipofiz-adrenal eksen yoluyla gerçekleşir: 
Hipotalamustan CRH salgısı, glukokortikoidlerin 
adrenal bez salgılanmasının inflamasyon ve 
iyileşmede düzenlenmesi için hipofiz bezinden ACTH 
salınmasına neden olur. CRH ile lenfositler, IL-2, 
IL-4, IL-10, TGFbeta olan kortikosteroidleri ve anti-
inflamasyon sitokinlerini salgılar. Aktive makrofajlar, 
lokal endotel hücreleri, fibroblastlar ve lenfositler, 
Granülosit-Monosit koloni uyarıcı faktör (GM-CSF), 
Granülosit koloni-uyarıcı faktör (G-CSF), Monosit 
koloni-uyarıcı faktör (M-CSF), TNF ve IL-1 gibi koloni 
uyarıcı faktörleri (CSF) salgılar (5).

Akupunkturun bağışıklık sistemi üzerindeki etkisi 
β-endorfin, metiyonin ensefalin ve lösin ensefalinin 
bu sistem üzerindeki etkileri ile ilgilidir. Lökositin 
proopiomelanokortin mRNA'ya sahip olduğu 
kaydedildi. Bu nedenle, lökositler promoleküllerden 
ACTH ve β-endorfini sentezleyebilir. Ayrıca, 
B-lenfositler, T-lenfositler, doğal öldürücü hücreler, 
granülositler, monositler, trombositler ve kompleman 
terminal kompleksi üzerinde endojen opioid 
reseptörleri bulunmuştur. Nöroendokrin sistemdeki 
opioid reseptörleri ile bağışıklık sistemindeki opioid 
reseptörleri arasında kimyasal ve fiziksel benzerlikler 
de vardır. Endorfin ve ensefalinin doğal öldürücü 
hücrelerin aktivitesini, sitotoksik T lenfosit üretimini, 
monositlerin kemotaksisini ve IF-γ, IL-1, IL-2, IL-4 ve 
IL-6 üretimini arttırdığı bilinmektedir. IL-2, IL-4 ve IL-6 
fonksiyonları, B-lenfositlerin proliferasyonunu uyarır 
(3,6,7).

Akupunktur İğnesinin Vücuda Girmesinden 
Sonra Meydana Gelen Hücresel Aktivasyon

Lökositler bakteriler, virüsler ve yabancı cisimlere karşı 
aşağıda belirtildiği şekilde mücadele etmektedirler. 

1. Yayılımcı bakteri veya virüsleri fagositoz ile harap 
eder. 

2. Antikor ve duyarlı lenfositler oluşturarak 
bunların bir ya da ikisi ile birlikte yayılımcıyı harap 
edebilirler veya yayılımını durdurabilirler.

Kısmen kemik iliğinde granülositler, monositler ve 
az sayıda lenfositler ve kısmen de lenf dokusunda 
lenfositler ve plazma hücrelerinden oluşurlar. 
Üç tür polimorf çekirdekli grup lökosit granüllü 
bir yapıya sahiptir. Bu nedenle granülosit adını 
alırlar. Granülosit ve monositler vücudu yayılımcı 
mikroorganizmalardan fagositoz yoluyla korurlar. 
Lenfosit ve plazma hücrelerin işlevi ise immün sistemi 
ile ilgilidir. Pluripotent hemopoetik kök hücrelerinden 
myelositik seri ve lenfositik seri olmak üzere iki tip 
hücre oluşmaktadır. Myelositik seriden granülositler 
ve monositler, lenfositik seriden ise lenfositler 
oluşmaktadır. Granülosit ve monositler yalnız kemik 
iliğinden oluşurken, lenfosit ve plazma hücreleri, lenf 
bezleri, dalak, timus, tonsillalar ve vücudun çeşitli 
yerlerindeki lenfoid dokulardan, örneğin; kemik 
iliği ve barsak duvarı epiteli altında uzanan peyer 
plaklarında üretilirler. 

Granülositler kemik iliğinden kana geçtikten sonra 
kanda 4-5 saat kalırlar ve 4-5 gün kadar da dokuda 
yaşarlar. Ciddi bir doku enfeksiyonu olduğunda toplam 
yaşam süreleri birkaç saate kadar düşebilir. Monositler 
kemik iliğinden salındıktan 10-12 saat sonra dokuya 
geçerler. Dokuya geçtikten sonra daha büyük 
boyuttaki doku makrofajlarını oluştururlar. Dokuda 
fagositik işlevlerini gerçekleştirirken parçalayıncaya 
kadar aylar boyunca yaşayabilirler. Lenfositler lenfatik 
drenaj ile sürekli olarak dolaşıma katılırlar. Dolaşıma 
katıldıktan birkaç saat sonra diyapedez ile dokulara 
geçerler. Daha sonra lenfe girip kana geri dönerler. 
Bu süreç tekrar, tekrar devam eder. Lenfositlerin 
yaşam süresi vücudun gereksinimine göre aylar hatta 
yıllarca sürebilir. Nötrofiller bakterilerle dolaşan kan 
da bile savaşıp onları harap edebilirler (8,9).

Doku makrofajları ise enfeksiyonlarla savaşma 
yeteneği sınırlı kan monositleri şeklinde yaşama 
başlarlar, daha sonra dokulara geçerek daha fazla 
büyür ve doku makrofajları oluştururlar. Bu doku 
makrofajlarının savaşma yeteneği fazladır. Nötrofiller 
ve monositler kan kapillerlerinin porlarında sıkışarak 
diapedez ile geçebilirler. Hem nötrofiller hem de 
makrofajlar dokularda ameboid hareketlerle ilerlerler. 
Hücreler çoğu kez her dakika kendi boylarının birkaç 
katı kadar yol alır (9). 
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Dokulardaki çeşitli kimyasal maddeler hem 
nötrofillerin hem de makrofajların bu kimyasal 
kaynağa doğru hareketine neden olur. Bu olaya 
kemotaksi denir. Bazı bakteri ya da viral enfeksiyonlar 
ve toksinler, inflamasyonlu dokunun kendisinden 
açığa çıkan zedeleyici ürünler nedeniyle, dokuda 
inflamasyon başladığında bu bölgeye doğru 
kemotaksi gelişir. Kemotaksi inflamasyonlu dokudan 
100 mikrometre uzaklığa kadar etkindir. Hemen 
hiçbir doku kapillerlerden 50 mikrometre daha 
uzakta olmadığından kemotaktik sinyaller kapillerleri 
etkilemektedir (9).  

Nötrofil ve makrofajlar özellikle bakteri ve yabancı 
proteinleri sindirmeye yarayan proteolitik enzimler ile 
dolu bol miktarda lizozoma sahiptir (9).

Bakteri, virüs, travma, kimyasal maddeler, sıcaklık 
ve herhangi bir olayla doku yaralanması olduğunda 
etkilenen dokuda, çevredeki etkilenmemiş dokuda 
ikincil değişikliklere neden olan çeşitli maddeler 
salınır (10). (Şekil-2) Tüm bu dokudaki değişikliklere 
inflamasyon denir.

İnflamasyonun meydana gelmesiyle; Lokal kan 
damarlarında vazodilatasyon olur, kapiller geçirgenliği 
artar, interstiyel aralıktaki sıvı, kapillerlerden sızan 
fibrinojen ve diğer proteinler nedeniyle pıhtılaşır, 
granülosit ve monositler dokuya göç eder ve doku 
hücreleri şişer. Bu tepkilere neden olan birçok doku 
ürününden bazıları histamin, bradikinin, serotonin, 
prostaglandinler, kompleman sisteminin reaksiyon 
ürünleri, kan pıhtılaşma sisteminin reaksiyon ürünleri 

ve duyarlı T hücreleri tarafından salınan lenfokin diye 
adlandırılan çeşitli maddelerdir. Bu maddelerin çoğu 
makrofaj sistemini aktive eder, birkaç saat içinde 
makrofajlar yaralanmış sistemi parçalamaya başlar. 
İnflamasyonlu bölgedeki doku aralıkları ve lenfatikler 
fibrinojen pıhtısı ile kapatılarak bir duvar örülür. 
Bu duvar bakteri ve toksik ürünlerinin yayılmasını 
geciktirir (11,12,13).

Yukarıda lökositlerin fonksiyonları ve bakteri, virüs 
ve yabancı cisim karşı vücudumuzun inflamasyonla 
verdiği cevabı değerlendirdik. Bundan sonra, 
akupunktur iğnesinin, akupunktur noktasına 
girmesiyle meydana gelen mikrotravmaya karşı 
birinci, ikinci ve üçüncü savunma hatları oluşur. 
Bu savunma hatlarını burada değerlendirerek, 
akupunktur uygulamasıyla nasıl bir immün cevap 
oluşturduğunu tartışacağız.

1. İnflamasyonda Savunma Hatları

Doku makrofajları yayılımcı organizmaya karşı 
ilk savunma hattını oluşturur. İltihap başladıktan 
sonra dakikalar içinde doku makrofajları belirir, 
kemotaktik maddelerin etkisiyle bağlandığı bölgeden 
ayrılıp iltihap bölgesine göç ederek fagositoza 
başlarlar. Bu doku makrofajları deri altı dokularda 
histiyositler, akciğerlerde alveoller makrofajlar, 
beyine mikroglia hücreleri ve diğerleridir (12,13).

İnflamasyon bölgesine nötrofillerin yayılımı ikinci 
savunma hattını oluşturur. İltihabın başlamasından 
birkaç saat sonra kemotaktik maddelerin 
oluşturduğu çekimle nötrofiller bölgeye toplanır. 
Ciddi akut iltihabın başlamasından birkaç saat 
sonra kandaki nötrofillerin sayısı 4-5 kat artar. Bu 
nötrofillerin artmasının nedeni,  iltihap bölgesinden 
kemik iliğine kan yoluyla ulaşan maddelerin, kemik 
iliği kapillerlerinden nötrofillerin kana geçmesine 
sebep olmasıdır (12,13).

İnflamasyonlu dokuya ikinci makrofaj yayılımı, 
üçüncü savunma hattını oluşturur. İnflamasyon 
bölgesinde toplanan monositler doku 
makrofajlarına dönüşürler. Kemik iliğinin 
granülosit ve monosit yapımının artması bu durum 
granülositik ve monositik öncü hücrelerin uyarılması 
ile olur. İnflamasyona, monosit ve makrofaj yanıtının 

Şekil 2. (SchulertGS, GromAA. Annu Rev Med 2015;66 145–59)
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kontrolünde, Tümör nekroz faktörü (TNF), IL-1, GM-
CSF, G-CSF ve M-CSF rol alır (11,12,13).

2. Mikrotravmaya Vücudumuzun Cevabı (Şekil-3,4)

Mikrotramayı yapan akupunktur iğnesi girildiğinde, 
dakikalar içinde doku makrofajları bölgede birinci 
savunma hattını oluşturur. 24 saatte pik seviyeye 
ulaşır ve 2 gün etki gösterirler.

İnflamasyon bölgesine nötrofillerin yayılımı ikinci 
savunma hattını oluşturur. 3’üncü gün pik seviyeye 
ulaşır ve 5 gün etki gösterirler.

İnflamasyon bölgesinde toplanan monositler doku 
makrofajlarına dönüşmesi ise, üçüncü savunma 
hattını oluşturur. 5’inci gün pik seviyeye ulaşır ve 10 
gün etki gösterirler.

Şekil 3. (https://www.freeart.com/)

Şekil 4. (KnorrM,MünzelT,WenzelP,Fronties in 
Physiology,2014;(5),295)

Göz, ağız ve burun mukozası üzerinden 
bulaşmasından dolayı (14,15), bu yapılarla ilgili lokal 
akupunktur noktaları, burunda; Bitong (EX-HN14), 
LI 20, Yintang (EX-HN3), Shangyingxiang (EX-HN8), 
ST 3, ağızda; ST 4, GV 26, LI 19, Jiachengjiang (EX-
HN19), CV 24 ve gözde; ST 1, UB 2, Yuyao (EX-
HN4), Qiuhou (EX-HN7) kullanılır (16). Bu noktaların 
kullanılması bu bulaş alanlarında iğnenin girmesiyle 
birlikte mikroinflamasyon meydana getirerek, bu 
bölgelerde trombositlerden salınan TGF-α, TGF-β gibi 
sitokinler nötrofilleri bölgeye çeker ve bu dönemde 
doku makrofajlarının da aktif olduğunu görülür. Bir 
süre sonra bütün vücutta diğer immün hücrelerde 
aktifleşir. Yani bu bölgelerde bir viral bulaşma olunca 
immün hücreler cevap vermeye hazır bir duruma 
gelir (3).

Solunum yoluyla bulaşması ve ilk etkilenme tonsilla, 
farenks, trakea ve daha sonra akciğerlerde olmasından 
dolayı akciğer meridyeninin Yuan-(Source) noktası Lu 
9 ve Luo-connecting noktası Lu 7’yi kullanılır.

İmmünmodulatör noktalar;  LI 4, ST 36, SP 6, CV 12, 
CV 6 noktaları kullanılır (3).

Sonuç 

Son yıllarda, invaziv uygulamaların veya geniş radikal 
cerrahilerin tedavileri daha az invaziv tekniklere 
dönüşmektedir ve “mümkünse” ilaçlar teknik 
iyileştirme yoluyla daha az yan etkiye sahiptir. Yan 
etkilerin ve noninvaziv tedavilerin geliştirilmesi 
ihtiyacı için, gelecekte akupunktur tedavisi ve bir çeşit 
tamamlayıcı tıp yöntemleri, ilgili klinik ve deneysel veri 
desteği ile birlikte çok daha popüler görünmektedir. 
Akupunktur uygulaması ile hem CNS hem de 
plazmada β-endorfin, met-ensefalin, lö-ensefalin, 
serotonin seviyelerinde bir artış gözlenmiştir. Bu 
nörotransmitterlerin bağışıklık sistemi üzerinde 
immünomodülatör etkileri vardır. Yukarıdaki tüm 
etkiler için, akupunktur bağışıklık ile ilişkili hastalıklar 
için uygulanabilir ve enfeksiyon ve doku onarım 
risklerini azaltır (3).

COVİD-19 pandemisinde özellikle risk grubu içinde 
doktorlar, hemşireler, sağlık personeli ve bu dönemde 
görevli kamu personeli olmasından dolayı önleyici 
profilaktik yaklaşımın daha da önem kazandığı ve 
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immünmodülasyon etkinliği bilinen akupunktur 
uygulamasının, COVİD-19 enfeksiyonundan 
korunmada etkili olabileceği değerlendirilmektedir. 
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İNFERTİLİTE VE AKUPUNKTUR

(DERLEME-REVİEW)

Uz. Dr. Belkız Berna Külah*

*Etlik Zübeyde Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Özet

İnfertilite, tüm dünyada çiftlerin yaklaşık %12-15’inde görülen ve tedavisinde yardımcı üreme teknolojileri 
gerektiren bir olgudur. Geleneksel Çin Tıbbı’na göre infertilite Qi enerjisi ve kan dolaşımı arasındaki hayati 
dengenin bozulmasıyla ilişkilidir. Enerjinin serbest akışı engellendiğinde, eksiklik, durgunluk ve ısı sendromuna 
neden olur. Nedeni hangisi olursa olsun uygun akupunktur yöntemi seçimiyle infertilite tedavi edilebilmektedir. 
Akupunkturun infertilite tedavisindeki iyileştirici etkisi; hipotalamo hipofizer gonadal aks üzerindeki iyileştirici 
etkileriyle açıklanabilmektedir. 

Anahtar Sözcükler: İnfertilite, Geleneksel Çin Tıbbı, Akupunktur

Summary

Infertility is a phenomenon that is seen between 12-15% of couples worldwide and requires assisted 
reproductive technology. According to Traditional Chinese Medicine, infertility is associated with disruption 
of the vital balance between Qi energy and blood circulation. The impairment of the free flow of energy 
causes deficiency, stagnation and heat syndrome. Regardless of the reason, infertility can be treated with 
appropriate acupuncture selection. The healing effect of acupuncture in infertility treatment; can be explained 
by its healing effects on the hypothalamic-pituitary the gonadal axis.

Key Words: Infertility, Traditional Chinese Medicine, Acupuncture

Ankara Akupunktur 2019 (2)- 2020 (1); 12-15

GİRİŞ

İnfertilite bir yıl içerisinde cinsel yönden elverişli 
olmalarına rağmen gebeliği başaramamış çiftlerin 
durumunu ifade eden bir terimdir. Tüm dünyada 
çiftlerin yaklaşık %12’sinde infertilite söz konusudur. 
Modern toplumlarda bu oran daha da yükselerek 
gerek erkek gerekse kadına bağlı faktörlerle ilişkili 
olarak % 20’lere kadar ulaşmaktadır (1,2). Erkekten 
kaynaklanan problemler; anormal sperm, spermlerde 
motilite düşüklüğü ya da azospermi dediğimiz sperm 
sayısının normalden daha az oluşudur. Ayrıca, uzun 
süreli kortikosteroid kullanımı, ileri yaş, obezite, 
stress, kistik fibrozis ve testislerin inflamatuar 
hastalıkları da erkeklerde infertiliteye neden 
olmaktadır. Kadınlarda, polikistik over sendromu, 
hiperprolaktinemi, hipotiroidi, hipertiroidi, hormonal 

dengesizlikler, düşük ovum kalitesi, kanser, AIDS gibi 
hastalıklar yanında sigara kullanımı, obezite, yeme 
bozuklukları, stres ve enfeksiyonlar da infertilite 
nedenleri arasında gösterilmektedir (1). 

GELENEKSEL ÇİN TIBBI VE İNFERTİLİTE

Geleneksel Çin Tıbbına göre fertilite, Qi enerjisi ve 
kan dolaşımı arasındaki hayati dengeyle ilişkili olup bu 
dengenin bozulması sonucu infertilite gelişir. Enerjinin 
serbest akışı engellendiğinde, eksiklik, durgunluk 
ve ısı sendromuna neden olur. Eksiklik (deficiency) 
sendromu erkek ve kadında seksüel ve reprodüktif 
fonksiyonlarda blokaj ya da bozulma olmasıdır. 
Durgunluk (stagnancy) sendromu ise enerjinin 
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serbest akışının ve kan dolaşımının bozulmasıdır. 
Dolayısıyla reprodüktif organlara giden kan akımında 
azalma vardır. Isı (Heat) sendromu, semen kalitesini 
bozan infeksiyona bağlı ısı artışıdır (3). Geleneksel 
Çin Tıbbı’nda bu 3 sendrom da akupunktur ile 
tedavi edilebilmektedir (4, 5). İnfertilitenin bu üç 
sendromdan hangisine bağlı olduğu bilinirse ona 
göre uygulanacak akupunktur yöntemi ile infertilite 
tedavi edilebilmektedir. 

Çin tıbbına göre her hasta kendi durumu ve şartları 
içerisinde değerlendirilir. Geleneksel Çin Tıbbı 5000 
yıldan beri var olan yan etkisi olmaksızın etkinliği 
yüksek bir tedavi yaklaşımı olarak bilinmektedir. 
Akupunktur tedavisi de geleneksel Çin Tıbbının bir 
parçasıdır ve çok uzun zamandan beri infertilite 
tedavisinde kullanılmaktadır (6). 

Akupunktur tedavisi hormonları dengeler, immün 
sistemi güçlendirir, enerji ve kan akımını düzenler, 
staz ve inflamasyonu ortadan kaldırır ve sinir sistemini 
uyarır. Bitkisel ilaçlarla birlikte kullanıldığında ovaryen 
ve folliküler fonksiyonları ve endometrial kan akımını 
düzenlemektedir (6-9).

Günümüzde infertilite tedavisinin etkinliğinin 
sınırlı olması sebebiyle özellikle batı tıbbında 
infertilite tedavisinde tamamlayıcı ve alternatif tıp 
uygulamaları giderek popülarite kazanmaktadır. 
Akupunkturun infertilite tedavisindeki, özellikle, 
in vitro fertilizasyondaki canlı doğum oranlarına 
etkilerine dair bir çok çalışma mevcuttur (10-12). 

Fan Qu ve arkadaşları yapmış oldukları bir 
çalışmada, akupunktur, elektro akupunktur (EA) ve 
transkutanöz elektriksel akupoint simülasyonlarının 
dünya çapında popülerlik kazandığını belirtmektedir. 
Özellikle infertilite ve jinekolojik hastalıklarda 
elektroakupunktur ve transkutanöz elektriksel 
akupunktur noktalarının uyarılması ile başarılı 
sonuçlar alındığı belirtilmektedir (13).

Geleneksel Çin tıbbında akupunktur noktalarının 
seçimi; modern tıptaki Hipotalamo-Pituiter aks teorisi 
prensibine benzer şekilde Kidney-Tian Gui-Chong 
Ren-Uterus teorisine göre belirlenmektedir (13). 

Ovarian hipofonksiyonda seçilen noktalar; 

Böbrek eksikliği (Kidney deficiency), Chong and Ren 
disharmonisi, Qİ ve kan dolaşımı bozukluğu patolojik 
bozukluk olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle böbreğin 
canlandırılması, Qİ ve kan dolaşımının düzenlenmesi, 
Chong ve Ren meridyeni regülasyonu akupunktur 
noktalarının seçimini belirler(13). 

1. Mide ve Dalak canlandırılması Qi ve kan dolaşımı 
regülasyonu için; Guanyuan(CV4), Tianshu (ST5) 
ve Zhongji (CV3) noktaları,

2. Kalbin beslenmesi ve dolaşımın düzenlenmesi, 
karaciğerin iyileştirilmesi ve Qi regulasyonu için; 
Zigong (EX-CA1) ve Sanyinjiao (SP6) noktaları,

3. Isıtma veya besleme, böbrek özünü güçlendirmek 
için; Mingmen (GV 4), Shenshu (BL 23) ve 
Yaoyangguan (GV 3) noktaları uyarılır. 

Embriyo inplantasyonunun indüksiyonu için; 

1. Böbreğin canlandırılması; üreme organlarının 
yeterince kanlanmasını temin etmek için; 

 Guilai (ST 29), Zigong (EX-CA1), Xuchai (SP 10) 
ve Diji (SP 8) noktaları

2. Dalağı ve böbreği canlandırmak, Qi enerjisini 
arttırmak ve Embriyo transferinden sonra 
önerilen akupuktur noktaları; Zhongwan (CV 12), 
Guanyuan (CV 4), Zusanli(ST 36), Taixi (KI 4) ve 
Shenshu (BL23) noktalarıdır (13). 

Ovulasyon indüksiyonu için:

Tonifikasyon eksikliğinin düzeltilmesine yönelik olarak 
böbrek ve kan dolaşımı canlandırılırken karaciğer 
dinlendirilmesi için Chong ve Ren’ in regulasyonu 
gereklidir. Bunun için Tianshu (ST 25), Guanyuan (CV 
4), Zhongji (CV 3), Zigong (EX-CA 1) ve Sanyinjiao 
(SP6) noktaları uyarılmalıdır. 

Sperm fonksiyonlarının iyileştirilmesi ve 
oligosperminin düzelmesi için

Buna neden olan Böbrek yetersizliği (Kidney 
deficiency), dalak ve mide güçsüzlüğüne yönelik 
tonifikasyon maksatlı Shenshu (BL 23), Guanyuan 
(CV 4), Huiyin (CV 1)ve Zusanli (ST 36) noktaları 
uyarılmaktadır(13). 
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İNFERTİLİTEDE AKUPUNKTUR ETKİ 
MEKANİZMALARI

Modern tıp açısından akupunkturun çeşitli 
hastalıklardaki tedavi edici etkileri nöroendokrin 
sistem ve üreme organlarına kan akımının düzenleyici 
etkisi ile açıklanmaktadır. Üreme organlarına 
yönelik seks hormonlarının düşük seviyede oluşu, 
ovaryan disfonksiyon ya da menopozal sendrom söz 
konusu olduğunda akupunktur aromataz etkisini 
aktive etmektedir. Böylece  nöropeptid Y salınımını 
arttırmakta, overlere kan akımını arttırmakta, 
östrojenin etkisini arttırarak, FSH ve LH yüksekliğini 
inhibe edici etki göstermektedir (13). 

Akupunkturun polikistik over sendromundaki 
etkisi; seks hormonlarının fonksiyonlarını arttırıcı 
etkisi ile açıklanmaktadır. Muhtemelen bu etki 
beta endorfin salınımını uyararak ve hipotalamusta 
Gonadotrop Releasing Hormon üretimini inhibe edici 
etkisiyle açıklanabilmektedir. Böylece FSH VE LH 
hormonlarının kan seviyesi düsmektedir. Akupunktur 
sadece beta endorfin salınımını değil; aynı zamanda 
endorfin, endomorfin, enkefalin, serotonin gibi stress 
ve ağrı giderici özellik gösteren, anksiyete ile birlikte 
depresyonun giderilmesinde de etkili olan nöroşimik 
maddelerin salınımını da uyarmaktadır (13). 

Günümüzde yardımcı üreme teknolojisi (assisted 
reproductive technology) infertilitenin rutin tedavisi 
olarak kabul edilmektedir. En çok bilinen kullanılan 
şekli invitro fertilizasyon olarak belirtilmektedir. 
Akupunktur uygulamaları in vitro fertilizasyonla 
birlikte en çok kullanılan yöntemlerden birisidir. 
Literatürdeki raporların büyük bir bölümü in vitro 
fertilizasyonun embriyo transfer aşamasının gerek 
öncesinde gerekse sonrasında sonuçları önemli 
ölçüde iyileştirdiğine dikkat çekmektedir. Akupunktur 
ovaryen kanlanmada artış sağlayarak ovum kalitesini 
arttırmakta dolayısı ile in vitro fertilizasyonun over 
stimülasyonu fazında yada intrasitoplazmik sperm 
enjeksiyonu sırasında tercih edilmektedir(14). 

SONUÇ

Akupunktur reprodüktif sistem fonksiyonlarını 
iyileştirici etkileriyle santral ve periferik anahtar 
noktalarına yaptığı; hipotalamo pitüiter -gonadal 

aks üzerindeki pozitif feedback indükleyici etkisiyle 
infertilite tedavisinde etkili bir alternatif olarak 
kabul edilmektedir. Elektriksel stimülasyonun 
süresi, uygulama yeri, frekans ve yoğunluk gibi 
stimülasyon parametreleri hastalıklara göre değişiklik 
göstermektedir.  
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AURİKÜLOTERAPİ VE İMMÜNOLOJİ

AURICULOTHERAPY AND IMMUNOLOGY

Dr. Ayfer Kuzulugil
Serbest Hekim Meşrutiyet Caddesi 29/19 Kızılay / ANKARA

Özet 

İmmünite, Latincede dokunulmazlık veya muafiyet anlamına gelen ‘immunitas’ sözcüğünden türetilmiştir. 
İmmünoloji, nöroloji ve psikoloji ile hassas bağlantıları olan bir çalışma alanıdır. İmmün sistemimiz bizi bakteri, 
virüs, parazitler gibi patojen ajanlardan korumak ve tümör hücrelerini tanıyıp yok etmek üzere yüzyıllar 
boyunca evrilmiştir. İmmün sistemin fonksiyonunu doğru olarak gerçekleştirmesi, immün hücrelerin yabancı 
bir ajanı tanıması ve yanıt vermesi, aynı zamanda vücuttaki normal hücre ve proteinlerden ayrımını yapabilme 
kapasitesi ile mümkündür. Auriküloterapi, bu yazıda açıklanacak mekanizmalarla immün sistemi regüle eder, 
yabancı ajanla kendi hücresini ayırabilme kapasitesini artırır.

Anahtar Sözcükler: İmmünite, İmmün sistem, Antijen, Antikor, Auriküloterapi

Abstract

Immunity is derived from the word ‘immunitas’ which means inviolability or exeption in Latin. Immunology 
is a field of study with subtle connection to neurology and psycology. Our immune system has evolved for 
centuries to protect us from pathogenic agents such as bacteria, virus, parasites and to recognize and destroy 
tumor cells. It is possible for the immune system to function properly, for the immune system to recognize 
and respond to a foreign agent, as well as its capacity to distinguish it from normal cells and proteins in 
the body. Auriculotherapy regulates the immune system through the mechanisms described in this article, 
increasing the capacity to determine its own cell with the foreign agent.

Key Words: İmmunity, İmmun system, Antigen, Antibody, Auriculotherapy

Giriş

İnsan vücudu bakteri, virüs ve diğer yabancı 

maddelere karşı farklı mekanizmalarla koruma sağlar. 

Bu koruma fiziksel bariyerleri, kan ve dokulardaki 

fagositik hücreleri ve kan kaynaklı çeşitli molekülleri 

içerir İmmün yanıtların birbiri ile bağlantılı iki farklı 

savunma sistermi mevcuttur. 

1- Non-spesifik (Kalıtsal) immünite doğal 

immünitedir. Doğumu takiben 0-4 saatte başlar. 

Antijene özgü değildir. İmmünolojik belleği 

yoktur. Bir mikroorganizma invazyonunda iki 

çeşit savunma sistemi ile yanıt verir.

a) Eksternal savunma: Deri bariyeri, müköz 
membran aktivitesi ve sekresyonlar.

b) İnternal savunma: Fagositik hücreler 
(makrofajlar, nötrofiller, monositler), 
antimikrobiyal proteinler, inflamatuar yanıt 
(bazofiller, mast hücreleri ve eozinofillerin 
salgıladığı mediatörlerle), NK (Natural 
killer) hücreler, komplemanı da içeren kan 
proteinleri, sitokinler.

2. Spesififik (Edinsel) immünite: Bir yabancı ajan ile 
karşılaşıldığında uyarılan ve sadece ona spesifik 

Ankara Akupunktur 2019 (2)- 2020 (1); 16-20
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olarak gelişen ve aynı ajanla tekrar karşılaşıldığında 
daha güçlü cevap verilmesini sağlayan sistemdir. 
Başlıca elemanları lenfositler, antikorlar ve 
sitokinlerdir. Edinsel immünite self-toleranslıdır, 
yani kendi antijenini tanıyıp reaksiyon göstermez. 
Bunu, kendi antijenine spesifik reseptör üreten 
lenfositleri elimine ederek yapar.

İMMÜN SİSTEM ORGANLARI

Vücudumuzda immün sistemi oluşturan organlar 
şunlardır:

- Primer lenfoid organlar;

 . Fötal hayatta karaciğer

 . Doğumdan sonra kemik iliği ve timüs

- Sekonder lenfoid organlar

 . Lenf düğümleri, dalak ve mukozalara bağlı      
      lenfoid doku (MALT)

Lenfoid ve myeloid hücreler, fötal hayatın 4. ayından 
itibaren kemik iliğinde yapılır. İmmun sistemi 
oluşturan hücreler kemik iliğinin çok potensli kök 
hücrelerinden (Pluripotential Stem Cell) olgunlaşır. B 
lenfositler buradan gelişir. Timüse gelen kemik iliği 
stem hücreleri korteksten medullaya geçiş sırasında 
olgun T lenfositler şeklinde farklılaşır. Timüsün görevi 
stem hücrelerinden T lenfositleri meydana getirerek 
hücresel bağışıklık oluşumunu sağlamak ve lenfoid 
organlarda hücrelerin olgunlaşmasını sağlayan timik 
hormonlar sentezlemektir. 

Lenf düğümleri bağ dokusundan yapılmış, kapsülle 
çevrili yapılardır. Vücudun çeşitli yerlerine dağılmış 
1-25 mm çapında ve lefatik damarlar üzerinde yer 
alırlar. Korteks, medulla ve parakortikal bölgelerden 
oluşurlar. Kapsülün altında bulunan kortekste primer 
lenfoid foliküller bulunur. Antijenik uyarımdan 
sonra bu folliküller içerisinde germinal merkezler 
ve sekonder folliküller gelişir. Lenf düğümlerinin 
korteksinde B lenfositler, parakorteksinde T lenfositler 
ve makrofajlar, medulla bölgesinde ise plazma 
hücreleri bulunmaktadır. Humoral bağışıklıkta 
kortekste bulunan B hücreleri ve bellek B hücreleri 
ve medullada bulunan plazma hücreleri aktive 

olur. Hücresel bağışıklıkta ise parakortikal bölgede 
bulunan T lenfositler ve makrofajlar aktive olur.

Dalak sekonder lenfoid organların en büyüğüdür. 
Bağ dokusundan yapılmış ve bir kapsülle çevrilidir. 
Humoral ve hücresel yanıtta rol oynar. Ayrıca 
yaşlanmış kan hücrelerini elimine eder. Kanı yabancı 
ve zararlı ajanlardan filtre eder. Fötal hayatta 
eritrositlerin, postnatalde granülositlerin yapımına 
katılır.

Mukozalara bağlı lenfoid dokular, yabancı antijen ve 
mikroorganizmaların en sık giriş yolları olan sindirim, 
solunum ve genito-üriner sistem mukozalarının 
altında kapsülsüz olarak bulunurlar. Nodüler ve 
folliküler olarak da appendikste, peyer plaklarında ve 
tonsillerde bulunurlar. Mukoza altı lenfoid dokular 
mukoza hücrelerine Ig A salgılatırlar.

İMMÜN SİSTEM HÜCRELERİ

Kök hücreden oluşan pluripotent kök hücre 
farklılaşarak myeloid ve lenfoid öncü hücreleri 
oluşturur. Lenfoid öncü B ve timüs vasıtasıyla 
T lenfositleri yapar. Myeloid öncüden eritroid, 
megakaryosit, bazofil, eozinofil ve granülosit- 
monosit seri hücreleri oluşur. Bunlardan da sırasıyla 
eritrosit, tombosit, bazofil, eozinofil, nötrofil ve 
monositler oluşur. (Şekil 1)

İmmün yanıtta rol alan hücreler makrofajlar, lenfositler, 
NK (Natural Killer) hücreler, nötrofiller, eozinofiller, 
bazofiller, mast hücreleri ve tombositlerdir. (Tablo 1)

Makrofajlar

Mononükleer fagositik hücrelerdir. Vücutta 
bulundukları yere göre adlandırılır. Kandakilere 
monosit, akciğerlerdekine alveolar makrofaj, kemik 
dokudakilere osteoklast, sinir dokudakilere mikroglia, 
dalak ve lenf düğümündekilere makrofaj, bağ 
dokusundakilere histiosit, karaciğerdekilere Kupffer 
hücreleri ve böbrektekilere mezangial makrofajlar 
adı verilir.

Lenfositler

Kemik iliğindeki kök stem hücrelerden gelişirler. 
Timüs ve kemik iliğinde olgunlaşırlar. Kan yoluyla 
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periferik lenfoid doku ve organlara giderek özel 
bölgelerine yerleşirler. B lenfositler humoral (antikora 
bağlı) immüniteden sorumlu hücrelerdir. Uyarılan 
B lenfositlerden bazıları bellek hücreye dönüşür ve 
ömür boyu aynı antijene yanıt verir. T lenfositler 
hücresel bağışıklıktan sorumludur. Timüste olgun T 
lenfositlere dönüşürler. İki alt gruba ayrılırlar. T helper 
lenfositler ( CD4 yüzey molekülü taşır) ve T sitotoksik 
süpressör lenfositler (CD8 yüzey molekülü taşır). 
Organizmada immün yanıtın düzenli işleyebilmesi 
için bu iki lenfosit grubunun oranının 1/7 olması 
idealdir.

Doğal Öldürücü ( NK= Natural Killer) Hücreler

T ve B lenfositlerden farklı olarak yüzey immünglobulin 
taşımayan büyük granüllü hücrelerdir. Önceden 
tanıyıp duyarlı hale gelmeden patojen ajanları  

(bakteri, virüs, mantar, parazit ve tümör hücreleri) 
tahrip ederler.

Diğer Hücreler

Nötrofiller: Güçlü fagositoz yetenekleri vardır. Özgül 
immünite ile ilgili değildirler. Kısa ömürlüdürler.

Eozinofiller: Alerjik durumlarda ve parazitozlarda 
sayıları artar ancak fagositoz yetenekleri sınırlıdır. 

Bazofiller ve Mast hücreleri: Kan lökositlerinin % 
0.2’sini oluşturur. Anaflaktik tip alerjik olaylarda rol 
oynarlar. Uyarıldıklarında granüllerindeki heparin, 
histamin ve benzer maddeleri hücre dışına boşaltırlar.

Trombositler: Kanı pıhtılaştırma görevleri dışında 
inflamasyon ve immünitede de rolleri vardır.

Şekil 1. Kan hücrelerinin oluşumu
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İMMÜN REGÜLASYONDA AURİKÜLOTERAPİ

Auriküloterapi kulak kepçesinde temsil edilen 
organ ve sistem noktalarının uyarılması suretiyle 
ağrı tedavisi yanında nörovejetatif, endokrin, psiko-
emosyonel ve immün sistemi düzenlemede etkili olur. 
Vücuttaki tüm fonksiyonel problemler genel olarak 

nöromediatörlerin,  hormonların ve immünglobulin 

sentezinin bozulması ve hücre hipoksisi nedeniyle 

ortaya çıkar. Üst merkezlerle vücut arasında bir 

ara yüz olan auriküloterapi bozulan fonksiyonları 

düzeltir. Burada kulak kepçesinde immün sistemi 

düzenleyecek noktalar belirtilmiştir. (Şekil 2)

Tablo 1. İmmün sistem hücreleri

Şekil 2. İmmün sistem regülasyonu

5	
	

 

   I- Makrofajlar 

    II. Lenfositler                B-lenfosit                  Plazma hücreleri 

                                           T-lenfosit 

 

       Th = T helper lenfosit                               Tcy/s= T cytotoxic supressor lenfosit 
       (Yardımcı/uyarıcı)                                             (Sitotoksik baskılayıcı) 
       
      III- NK = Natural Killer = Doğal öldürücü hücreler  
       
      VI- Diğer hücreler    - Nötrofiller 
                                          - Eozinofiller 
                                          - Bazofiller ve Mast hücreleri 
                                          - Trombositler 

 
Tablo 1: İmmün sistem hücreleri 
 
İMMÜN REGÜLASYONDA AURİKÜLOTERAPİ 

Auriküloterapi kulak kepçesinde temsil edilen organ ve sistem noktalarının uyarılması 
suretiyle ağrı tedavisi yanında nörovejetatif, endokrin, psiko-emosyonel ve immün sistemi 
düzenlemede etkili olur. Vücuttaki tüm fonksiyonel problemler genel olarak 
nöromediatörlerin,  hormonların ve immünglobulin sentezinin bozulması ve hücre hipoksisi 
nedeniyle ortaya çıkar. Üst merkezlerle vücut arasında bir ara yüz olan auriküloterapi bozulan 
fonksiyonları düzeltir. Burada kulak kepçesinde immün sistemi düzenleyecek noktalar 
belirtilmiştir. (Şekil 2) 

 

Şekilde nokta renkleri organ ya da sistemin 
embriyolojik kökenine göre seçilmiştir. 

Kırmızı endoderm, yeşil mezoderm ve mavi ektoderm 
kökenli organları belirtmektedir. Tedaviye dominant 

olmayan kulaktan (Sağ elliler için sol kulak) başlanır. 

Her iki kulak da tedavi edilmelidir. Tedavi ayda bir kez 

ve gerektiği kadar tekrar edilir. Kullanılan noktaların 

özellikleri aşağıda verilmiştir.
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Omega 2: Mezodermden köken alan kan hücrelerini 
uyarmak için,

Surrenal Korteks: Kotizol salınımını düzenleyerek 
stresi azaltmak, aynı zamanda aşırı immün yanıtı 
düzenlemek için, 

Timüs: Timüs bezini uyararak T Lenfosit yapımını 
artırmak için,

İnterferon: Özellikle virütik enfeksiyonlarda, vücut 
hücreleri ve lenfositlerden virüsün hücrede çoğalma 
etkisini azalttığı bilinen interferon yapımını artırmak 
amacıyla,

Sentez Noktası: Protien sentezini düzenlemek, 
dolayısıyla protein yapısında olan immünglobulin 
yapımını artırmak için,

Anksiyete Noktası: İmmun sistemi olumsuz 
etkilediği bilinen anksiyeteyi azaltmak için tedavi 
edilir.

Bu noktalara ilaveten etkilenen organ noktaları da 
kullanılabilir. Örneğin; etkilenen organın embriyolojik 
kökenine göre diğer omega noktaları, enfeksiyon 
akciğerlerde ise bronko-pulmoner pleksus, genito-
üriner sistemde ise pelvik parasempatik, sinüslerde 
ise sinüs noktaları tedaviye eklenebilir.
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Özet

Akut Sinüzit genellikle burun içi enfeksiyonun paranasal sinüslere yayılması ile gelişmektedir. Sinüslerden 
birini, birkaçını veya tamamını etkileyebilir. Yayılımda kişinin fonksiyonel anatomisi, kişisel immünitesi ve 
etkenin virulansı etkili olmaktadır. Burun tıkanıklığı, sarı-yeşil renkte burun akıntısı, geniz akıntısı, öne doğru 
eğilmekle artan baş ağrısı ve koku almada güçlük ile kendisini göstermektedir. Kronik sinüzitte ise stenoz veya 
obstrüksiyona bağlı olarak havalanmasının bozulması sonucu gelişmektedir. Kronik sinüzit, sıklıkla maksiller 
ve etmoid sinüsleri etkilemektedir. Akut sinüzit, özellikle erişkinde sıklıkla karşılaşılan ve sıklıkla antibiyotik 
kullanılarak tedavi edilen klinik tablodur. Bu konuda yapılan bilimsel çalışmaları dikkate aldığımızda, 
akupunkturun gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçtiği ve vücudun kendi immün sistemini harekete 
geçirerek etkin bir tedavi sağladığı için akut ve kronik sinüzitte önerildiği görülmektedir. Bu derlemede, 
tedavi de izlediğimiz algoritmayı belirteceğiz. Akut ve kronik sinüzitte lokal, komşu ve uzak noktaların, 
ilgili meridyenler üzerindeki Yuan noktasının, meridyen enerjisini yükselten veya düşüren noktalarının nasıl 
kullanılacağını anlatacağız.

Anahtar Sözcükler: Akut Sinüzit, Kronik Sinüzit, Akupunktur, İnflamasyon,

Abstract

Acute sinusitis generally results from the spread of an intranasal inflammation is defined as an inflammation 
of the paranasal and nasal sinus mucosae. The inflammation may involve one, several, or all of the paranasal 
sinuses. The extent of the inflammation in the sinus system and the associated symptoms depend on 
Individual functional anatomy, individual immune status and specific virulence of the causative organism. 
Nasal obstruction, postnasal drip, headache, which is exacerbated by bending over and anosmia is usually 
seen. In chronic sinusitis the common pathogenic mechanism is impaired ventilation of the ostiomeatal 
unit due to stenosis or obstruction of this region. Chronic sinusitis frequently affects the maxillary sinus and 
ethmoid cells Acute sinusitis is an upper respiratory tract infection that is highly prevalent especially among 
adults and one of the most common diseases for antibiotic prescriptions. WHO recommended acupuncture 
use in acute sinusitis because it prevents unnecessary antibiotic use and treats by activating the body’s own 
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immune system. In this paper we examine the diagnostic and therapeutic benefits of local, adjacent and distal 
points approach and identification of sore spots on the metatarsals and metacarpals underlying the relevant 
meridian. 

Key Words: Acute Sinusitis, Chronic Sinusitis, Acupuncture, İnflamation

Giriş

Paranazal Sinüsler

Yüz kemikleri içinde yerleşen ve yerleştikleri 
kemiklerin adlarını alan, boyutları kişiye göre değişen, 
gelişimleri farklı 4 çift sinüs vardır. Maksiller, Etmoid, 
Frontal ve Sfenoid sinüs olmak üzere 4 ana sinüs 
yapısı mevcut. Paranasal sinüslerin yüz kemiklerinin 
içinde bulundukları kemikleri hafifletme işlevleri ön 
plandadır. Çift kenarlı olmaları nedeniyle de beyin 
dokusunu dış atmosferik olaylardan korumada 
etkilidirler. Travmalarda ön lamina kırıldığında arka 
lamina ve dolayısı ile beyin hasarına engel olur (5).

Maksiller Sinüsler

Maksiller sinüs en büyük paranazal sinüstür. Biçim 
olarak üç duvarlı piramide benzer. Bu piramidin 
tabanı nazal kavitenin lateral duvarı tarafından 
oluşturulurken, apeksi ise zigomatik proçese doğru 
yönlenmiştir. Ön duvarı oldukça incedir. Maksiller 
sinüs medialde nazal kavite, lateralde ise zigoma 
ile komşudur. Ön duvarı kanin fossa ile ilişkilidir. 
Maksiller sinüs ostiumu medial duvarının üst kısmına 
yerleşmiştir, buradan orta meatusa drene olur (5). 
Maksiller sinüsler doğumda rudimenter şekildedirler. 
Sekiz yaşından sonra belirgin bir genişleme görülür 
ve ergenlikte tam şekillerini alırlar (8).

Sfenoid Sinüsler

Sfenoid sinüs en arkada yer alan paranasal sinüslerdir. 
Sellanın hemen altında bulunurken, arka ve yan 
duvarları ciddi vasküler yapılarla komşudur. Drenajı 
üst meatusa olur.

Frontal Sinüsler

Frontal sinüslerin oluşumu fetal hayatın 3-4. ayında 
başlar, havalanması yaklaşık iki yaş civarında saptanır, 
son şeklini pubertenin geç dönemlerinde kazanır. 

Asimetrik gelişim sık rastlanan bir özelliktir. Genellikle 
bir septum ile ikiye ayrılır. Sağ ve sol taraf arasında 
anatomik bir ilişki yoktur, her birinin drenajı ayrıdır. 
Erişkin frontal sinüsün ortalama boyutları; 28 mm 
yükseklik, 24 mm genişlik ve 20 mm derinliktedir. 
Frontal sinüsün burun içine açılış yeri %60-80 
oranında frontal reses veya daha ender olarak ön 
etmoid hücrelerdir.

Etmoid sinüsler

Doğumda hemen hemen tamamen gelişmiş 
durumdadırlar. 6-10 arası sayıda ve değişik 
büyüklükteki küçük hücrelerden oluşmuş labirent 
yapıdır, hücreler birbirleriyle ve nazal kaviteyle 
bağlantılıdırlar. Ön ve arka etmoidler olarak ikiye 
ayrılırlar. Ön hücreler orta meaya drene olurken, arka 
gruptakiler üst meaya drene olurlar.

Bu boşluklar mukoperiosteum ile döşeli ve hava ile 
doludur. Küçük delikler aracılığı ile burun boşluğu ile 
bağlantılıdır. 

Burun ve paranazal sinüs mukozası bir devamlılık 
içinde bulunmaktadır. Bu anatomik devamlılık, aynı 
zamanda mukozada gelişen inflamasyon sürecinin 
aynı şekilde burundan başlayarak sinüslere yayılması 
sonucunu da doğurur (2). Rinit, sadece burun 
mukozasının inflamasyonunu tanımlar. Sinüzit ise, 
sinüsleri örten mukozanın inflamasyonudur ve 
çoğunlukla öncesinde bir rinit süreci eşlik etmektedir.

Sinüzit burun ve/veya geniz akıntısı, nazal konjesyon, 
yüz ağrısı, yüzde basınç ya da "doluluk" ve/veya 
koku duyusunda azalma ile seyreden klinik bir tablo 
olarak tanımlanmıştır. Akut sinüzitde klinik bulgular 
10 günden fazla 12 haftadan kısa sürmekte ve 
inflamasyon genellikle bakteriyel veya viral kökenli 
olmaktadır (1).
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Kronik sinüzitte klinik bulgular 12 haftadan daha uzun sürmekte ve gözlenen inflamasyonun sebebi epitelyal 
bariyer bozukluğu, vücudun immün cevap yanıt düzensizliği ve patojenlerin yol açtığı bir enfeksiyona (veya 
kolonizasyona) bağlı olarak oluşmaktadır.

Ağrının Lokalizasyonu ve Sinüsler İle İlişkisi

• Akut etmoit sinüzitte; orbita medial duvarına uyan bölgede basınç ve ağrı

• Akut maksiller sinüzitte; Maksiller bölgede ağrı

• Akut frontal sinüzitte; Frontal baş ağrısı

• Sfenoid sinüzit; Oksipital bölgede dahil kafada herhangi bir yerde yoğunlaşan baş ağrısı

Sinüzitin Majör Kriterleri Sinüzitin Minör Kriterleri

•   Yüz ağrısı/yüzde basınç hissi (konjesyon/
dolgunluk) 

•   Burun tıkanıklığı (konjesyon)

•   Burun akıntısı (pürülan postnazal akıntı, 
muayenede akıntı görülmesi)

•   Hiposmi/anosmi

•   Ateş (akut sinüzit için)

• Baş ağrısı 

• Ateş (subakut ve kronik sinüzitler için)

• Halitozis 

• Halsizlik

• Diş ağrısı (maksiller)

• Öksürük

• Kulak ağrısı, basınç, dolgunluk

Sinüzit tanısı için: 2 majör kriter veya 1 majör + 2 ya 
da daha fazla minör kriterin varlığı gereklidir. Major 
kriterlerden en az biri burun tıkanıklığı veya burun 
akıntısı olmalıdır. Yazımızda Frontal ve Maksiller 
sinüzit işlenecektir.

Akupunktur Bakış Açısından Etiyopatogenez

Rüzgar-soğuk, rüzgar-sıcak gibi dış patojenik 
faktörler Mide (St), Kalın Barsak (LI), İnce Barsak (SI), 
ve Mesane (UB) meridyeninde Qi akışını aksatabilir. 
Rüzgar-soğuk faktörünün etkisiyle burunda tıkanıklık 
ve akıntı, üşüme hissi, titreme, burun akıntısı, frontal 
ve maksiller bölgede ağrı görülür (6). Burada hareket 
halindeki rüzgar soğuğu vücut içine taşımaktadır. 
Rüzgar-soğuk faktörünün sıcak faktörüne dönüşmesi 
ile en belirgin olarak ateş görülmektedir. Akut 

inflamasyon, infeksiyon ve alerjik durumlarda, Sıcaklık 
Sendromu (Heat sendromu) görülebilir. Bölgede 
ateş yükselmesi ile beraber basmakla ağrıda artış 
olmaktadır. Rüzgar-soğuk sendromda burun akıntısı 
seröz iken, sıcak sendromunda pürülan sarı bir hal 
almaktadır (4). Aynı şekilde dil bulgusu olarak kırmızı 
dil üzerinde sarı tabaka görülmesi bize inflamasyonu 
göstermektedir. Nabız bulgusu olarak taşikardik bir 
nabız görülmektedir. Güncel tıpta bu tabloya akut 
frontal ve maksiller sinüzit olarak adlandırılmaktadır. 

Tanı ve Tedavi Yaklaşımı

Biz sinüzitin akupunktur ile tedavisinde literatürler 
ışığında belirli bir algoritma kullanıyoruz. Bu algoritma 
ağrının bulunduğu lokalizasyona göre lokal nokta; 
ağrının olduğu yerin yanında bulunan komşu nokta 
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ile uzak nokta; ağrıyla ilişkili meridyen ve organın 
belirlenmesiyle bu meridyendeki Yuan-Source 
noktası; ağrıyla ilgili sendromun eksiklik (deficiency) 
veya fazlalık (excess) mı olduğu belirlenerek, eksiklik 
ve fazlalık noktalarına; ağrı ile ilişkili meridyenin 
metatarsaller veya metakarpaller üzerindeki ağrılı 
noktaların kullanılması şeklindedir. Sinüzitte 
uyguladığımız bu tedavi algoritması akupunktur 
tedavisine genel yaklaşımdır. Bu algoritmayı, sinüzit 
tedavisinde etkili bir şekilde uygulamaktayız.

Öncelikle hangi meridyenlerin etkilendiğine 
bakmaktayız. Bunu tespit edebilmek için ağrının 
oluştuğu alana en yakın hangi akupunktur noktaların 
bulunduğuna tespit ederiz. Maksiller sinüzitte, St-2 
ve St-3 noktalarında dolayı St Meridyeni ön plana 
çıkmaktadır. Diğer taraftan, LI-20 noktasından dolayı 
LI meridyenini de dikkate almamız gereklidir (3). 
Komşu meridyenler GB meridyeni (GB-1 noktasından 
dolayı) ve kulak etrafında SJ meridyenidir.

Tanı koymak için uyguladığımız protokolde St 
meridyeninin ayaktaki II. Metatarsal üstünde geçtiği 
kısımda St-41 ile St-44 arasında başparmağımızın 
uç kısmı ile palpasyonla ağrılı nokta aramaktayız. 
Bulduğumuz ağrılı noktaya iğneyi girmekteyiz. 
Bu uygulama yüz bölgesindeki ağrıyı geçiyorsa 
veya hafifletiyorsa bu ağrının St meridyeni ile ilgili 
olduğunun teyidi olduğunu düşünmekteyiz. Daha 
sonra, tedaviye devam ederek, St meridyenin Yuan 
noktası olan St-42’ye girilir. LI meridyeninin 2. 
metakarpal kemik üzerindeki ağrılı noktaya iğne 
gireriz. Bu uygulamayı “El ve Ayak Mikrosistemi” 
olarak adlandırıyoruz. Daha sonra, LI meridyeninin 
yuan noktası olan LI4 iğnelenir. Rahatsızlığın deficiency 
(eksiklik) veya excess (fazlalık) olduğunu anlamak 
için yüzdeki ağrılı bölge üzerinde basınç uygulayıp, 
sonuçta hastanın ağrısı geçiyor ise buna eksiklik 
(deficiency) sendromu diyoruz. Ancak dokunmaya 
karşı hassasiyet sergiliyorsa veya ağrı artıyorsa bu 
durumu fazlalık (excess) olarak değerlendiriyoruz. Bu 
bilgiler ışığında nokta seçimini yapmaktayız.

Fazlalık sendromunda bölgede ostiumlar tıkanmakta 
buruna açılamamakta içeride sekresyon birikmekte, 
bu durum kafanın öne doğru eğilmesi ile yüzde 
ağrıya ve ateş yükselmesine neden olmaktadır. Bu 
tablo güncel tıpta akut sinüzit olarak ifade edilen 

tablo ile uyuşmaktadır. Burada vücudun tüm 
savunma sistemi bölgeye yönelmektedir ve bölgedeki 
mevcut bakterilerin ve immün sistem hücrelerinin 
taşıdığı ATP’lerden kaynaklanan bir enerji fazlalığı 
ortaya çıkmaktadır. Bu enerji yükselmesini, fazlalık 
sendromu olarak isimlendiririz. Bu durumda, enerjiyi 
düşürmemiz gerekmektedir. Bunun için, St-44 ve St-
45 noktalarını kullanırız. 

Maksiller sinüzitte öncellikle hangi meridyenlerin 
etkilendiğini tespit edilmesi gerekmektedir. İlgili 
meridyen olarak St ve LI kullanmaktayız. Lokal 
noktalar olarak, St-1, St-2, St-3, LI-20, SI-18, Bitong 
noktalarını kullanabiliriz. 

Komşu noktalar olarak Yintang (EX-HN3), Taiyang 
(EX-HN5),Sj-23, UB-2,Yuyayo (EX-HN4) kullanılabilir. 
Burada, ağrının yayıldığı bölgeye doğru nokta 
seçimini yapabiliriz.

Bu frontal sinüzit için göz kenarında başlayan UB-1 
noktası ve UB-2 noktası olduğundan dolayı primer 
etkilenen mesane meridyenini dikkate almamız 
gerekmektedir. Maksiller sinüzit için yaptığımız 
akupunktur tedavi algoritmasını frontal sinüzite 
uyarlayarak kullanırız.

Burun ve nazal bölgenin akciğer organ ve meridyeni 
ile ilişkisi bulunmaktadır. Onun için tedavide 
bu meridyenin Yuan noktası olan Lu-9 ve Luo-
connecting noktası Lu-7 kullanılmaktadır. Bu 
noktalar, akciğer ve üst solunum yollarının bakteriyel 
ve viral hastalıklarında immünomodülatör olarak 
görev yapmaktadır.

Back Shu noktaları olarak UB-11, UB-12, UB-13, 
UB-14 kullanılmaktadır. Sadece UB-11 noktası 
kullanılsa dahi, alt orta ve üst servikal ganglionlar 
üzerinden baş bölgesindeki sempatik innervasyonu 
modüle etmektedir. Üçüncü torakal prosesin 1.5 cun 
lateralinde bulunan UB-13 noktası akciğer organının 
Back Shu noktası olmasından dolayı üst solunum 
yollarının her türlü probleminde kullanılır.

Sonuç olarak; sinus boşluklarındaki mukoza 
tabakasında kapillarizasyonun son derece az olması 
güncel tıbbi yaklaşımların başarısının sınırlı kalmasına 
neden olmaktadır. Fakat akupunktur ile vücudun 
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kendi immün sistemi harekete geçirilmektedir. 
Sinüzit tedavisinde yukarıda açıkladığımız algoritmayı 
kullanarak, etkili tedavi yaptığımızı gözlemledik.
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Yazarların bu yazıyla ilgili herhangi bir çıkar ilişkisi bulunmamaktadır.

Özet

Alerji; birtakım yiyecek, ilaç, toz, koku vb. ne bağışıklık sisteminin hastalık derecesinde gösterdiği aşırı tepki 
veya anormal yanıt olarak tanımlanmaktadır. Bu yazıda TCM, akupunktur ve diğer geleneksel ve tamamlayıcı 
tıp metotları ile alerjik hastalıkların özellikleri ve tedavileri sunulmaya çalışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler; alerji, akupunktur, geleneksel ve tamamlayıcı diğer tedaviler

Abstract

Allergy; some food, medicine, powder, fragrance, etc. neither the immune system's degree of disease is 
defined as an overreaction or abnormal response. In this article, we try to present the features and treatments 
of allergic diseases with TCM, acupuncture and other traditional and complementary medicine methods.

Key Words; allergies, acupuncture, traditional and complementary treatments

GİRİŞ

Alerji; birtakım yiyecek, ilaç, toz, koku vb. ne bağışıklık 
sisteminin hastalık derecesinde gösterdiği aşırı tepki 
veya anormal yanıt olarak tanımlanmaktadır. Alerji, 
Fransızca, “Allergia” kökenlidir. (1) 

Alerjide, alerjenlere veya alerjen addedilenlere 
karşı antikorlar üretilir. Bu antikorlar vücudun farklı 
bölgelerinde aşırı duyarlılık meydana getirmesi 
sonucunda; alerjenin yapısına bağlı olarak, klinik 
bulgular ve hastalığın ortaya çıktığı yaş değişkenlik 
gösterebilmektedir. Hedef organların başında; cilt, 
burun, akciğer, sindirim sistemi gelmektedir. (2)

ALERJİ ETİYOLOJİSİ

Alerji toplumda %25-40 oranında görülebilen, 
müzmin bir rahatsızlıktır. Alerji etiyolojisinde 
genetik, çevresel faktörler rol oynadığı varsayılsa da 
henüz tam olarak bazı alerjik hastalıkların etiyolojisi 
netleşmemiştir. Etiyolojide psikolojik faktörlerin de 
alerjide rol oynayabileceği düşünülmektedir. Öyle ki; 
alerjinin mecazi anlamının, bir kimseye veya bir şeye 
karşı olumsuz yönde duyulan aşırı duyarlılık olması 
da ilginç görülmektedir.

Dr. Ryke Geerd Hamer, M.D. (1935-2017) 
hastalıkların kök sebeplerini açıklarken; ciltteki 
hastalıkların sebebinin, genellikle arzulama, isteme 
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veya arzulamama, istememe ile ilgili olabileceğini, 
özellikle de ayrılık acılarının sık görülen cilt hastalıkları 
sebeplerinden olduğunu ifade etmektedir. Ayrılık 
acılarının Akciğer (LU) meridyeni ile ilişkili olduğu 
da bilinir. (Resim-1) Vücutta medial-iç bölgedeki 
lezyonların; birine arzu olduğunu hatta hastanın 
kucaklama ihtiyacı olduğunu ve istediğine 
ulaşılamama göstergesi olduğu ifade edilmektedir. 
(4) 

Resim 1. Akciğer Meridyeni İzdüşümü 

(https://www.bigtreehealing.com/)

Vücutta lateral-dış bölgedeki lezyonların da kişinin 
istemediğini hayatından çıkarma isteği ile ilgili 
olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla; kişi bir şeyi 
istemediği halde ona maruz kalıyorsa; dış tarafta 
lezyonlar görülebilir denilebilmektedir. Lezyonlardan 
sonra kişi, bu alerjik lekelerden kurtulmaya çalışırsa 
da kısır döngünün ortaya çıkabileceği ve bu lekeleri, 
döküntüleri atma arzusunun yeniden lekelerin, 
döküntülerin oluşumunu tetiklemeye başlayabileceği 
dile getirilmektedir. (4)

Vücutta hem dış-lateral, hem de iç-medial bölgede 
görülen lezyonlarda da hem arzulama hem 
arzulamama duygularının karışım halinin söz konusu 
olabileceği bilgisi verilmektedir. (4)

Mesela; anne baba ayrı olan bir çocukta, beyinde 
iki farklı çatışma oluşabilir. Çocuk anne-babayı 
beraber kucaklamak isteyebilir, aynı zamanda da 

anne babanın bu ayrılıklarını kabullenemeyebilir. Bu 
durumda çocuğun vücudunda hem medialde, hem 
de lateralde lezyonlar görülmesi beklenilebilir.

İsveçte 2001-2012 yılları arasında sezeryan ile doğan 
1,09 milyon bebeklerin besin alerjisine sahip olma 
sıklığına bakılmış ve sezaryen ile bebeklerdeki alerji 
riskinin arttığı sonucuna varılmıştır. (15)  Alerjide 
mikrobiyatanın oldukça önemli olduğu çalışma ile de 
desteklenebilmektedir.

TCM’ye göre; cilt-kas nem stagnasyonu ile sıcak 
veya soğuk rüzgâra maruz kalma neticesinde alerji 
oluştuğu düşünülmektedir. Mide ve bağırsaklarda 
biriken ısı nedeniyle, içten dağılmayan veya dıştan 
çıkarılamayan patojenik rüzgârın daha fazla 
saldırısına maruz kalmaya neden olması; eksternal 
(Deniz ürünler, çiğ sebze, v.s.) nedenli bağırsak 
parazitozu veya cilt ve kaslarda nemli ısı birikimi ile 
SP, ST uyumsuzluğu olması; hava değişiminin alerji 
etiyolojisinde rol alabileceği ve LIV ile KID meridyeni 
sorunlarının da etiyolojide rol aldığı düşünülmektedir. 

ALERJİ PATOFİZYOLOJİSİ VE HİSTAMİN 
RESEPTÖRLERİ FONKSİYONLARI

Alerji; bazofiller, mast hücreleri, lenfositler, 
dendritik hücreler, nötrofiller ve eozinofiller dahil 
olmak üzere çeşitli enflamatuar hücreler arasındaki 
karmaşık etkileşime bağlıdır. Bu hücreler histamin, 
eikosanoidler, kemokinler, sitokinler ve reaktif oksijen 
türleri gibi çok sayıda enflamatuar aracı oluştururlar. 
Özellikle Mast hücresinden salınan histamin, 
lökositlerin olgunlaşmasını ve aktivasyonunu 
düzenleyerek, onların hedef bölgelere göçlerini 
yönlendirerek alerjik ilişkili kronik enflamatuar 
hastalıklarda önemli rol oynamaktadır. (5)

Histamin; ayrıca monositler, T hücreleri, makrofajlar, 
nötrofiller, eozinofiller, B hücreleri ve dendritik 
hücrelerin işlevlerini modüle ederek çeşitli başka 
bağışıklık düzenleyici işlevleri de yerine getirir. Dört 
tip G-protein bağlı histamin reseptörü vardır. H1R, 
H2R, H3R, H4R. Histaminin artmasıyla bu reseptörlere 
bağlı olarak bağırsak, akciğer, cilt, beyin ve bütün kalp 
damar sistemi v.s. etkilenerek çok farklı semptomlar 
görülebilmektedir. (5)
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Histamin, TH lenfositlerin diferansiyel regülasyonu ile 
atopik dermatit, alerjik rinit ve alerjik astım gibi çeşitli 
alerjik hastalıkların patogenezinde merkezi bir rol 
oynamaktadır. Th2 sitokin sekresyonunun (İnterlökin 
(IL)-5, IL-4, IL-10 ve IL-13 gibi) arttırılmasına ve 
Th1 sitokin üretimi inhibisyonuna (İnterferon-y 
(IFN-y), monokin, IL-12 ve IL-2), histamin aracılık 
eder. Böylece TH1, TH2 dengesi sağlanır.(5)

Son bulgular, H4 reseptörlerinin histamin ile 
aktivasyonunun, insan kordon kan mast hücrelerinde 
IL-4 ve IL-5 sentezini ve kemik iliğinden türetilmiş 
murin mast hücrelerinde (bone marrow-derived 
murine mast cells, BMMC'ler) tümör nekroz faktörü 
(TNF) -α'yı uyardığını göstermiştir. (5)

H1R; sinirler, solunum epitelyumu, endotel hücreleri, 
hepatik hücreler, vasküler düz kas hücreleri, 
dendritik hücreler ve lenfositler dahil olmak üzere 
birçok doku ve hücrede eksprese edilir. Bunların 
alerjik inflamasyonu indüklemede potansiyel bir rolü 
bulunduğu düşünülmektedir. (5)

H2R; B hücreleri, T hücreleri, dendritik hücreler, 
gastrik parietal hücreler, düz kas hücreleri ile beyin 
ve kardiyak dokularda yüksek oranda eksprese 
edilir. Aktivasyonu hava yolu mukus üretimini, 
vasküler geçirgenliği ve mide asidinin sekresyonunu 
indükleyebilir. Kan damarlarındaki düz kas hücreleri, 
hava yolları, rahim hücrelerinin gevşemesinden 
önemli ölçüde sorumlu denilmiştir. (5) 

H3R; özellikle nöronlarda eksprese edilir. Enerji 
seviyelerinin homeostatik düzenlenmesi, uyku-
uyanıklık döngüsü, biliş ve inflamasyonla, kan-beyin 
bariyeri fonksiyonu ilgili olduğu düşünülmektedir. 
H3R eksikliği olan farelerin değişmiş davranış ve 
hareketlilik gösterdiği ve obezite, hiperfaji ve artmış 
leptin ve insülin seviyeleri ile karakterize metabolik 
bir sendroma maruz kaldıkları gösterilmiştir. (5)

H4R; bağışıklık hücrelerinde ve dalak, bağırsak 
epitelleri, akciğer, sinovyal doku, merkezi sinir 
sistemi, duyu nöronları ve kanser hücreleri gibi 
hücrelerde eksprese edilir. Hem otokrin hem de 
parakrin davranışlarıyla, histaminin pro-inflamatuar 
yanıtlarına aracılık eder. Eozinofillerin artan göçüne 
sebep olduğu; IL-6, TNF-α, TGF-β1, RANTES, IL-

8, MIP-1a ve MCP-1 gibi çeşitli pro-enflamatuar 
sitokin ve kemokinlerin ekspresyonuna yol açtığı; 
Mast hücrelerinin kemotaksisini arttırarak, alerjik 
yanıt bölgesinde birikmelerini teşvik ettiği; Mast 
hücrelerinde FceRI ekspresyonunu düzenleyerek, 
onları alerjene bağlı aktivasyon için hazırladığı ve 
prime mast hücrelerini harekete geçirdiği veya 
degranülasyona neden olduğu saptanmıştır. (5)

ALERJİ VE AKUPUNKTUR ETKİ MEKANİZMASI

Akupunktur; sinir sistemi dengeleyici etkisi, immün 
sistemi düzenleyici etkisi, homeostazis etkisi ile alerji 
tedavisinde kullanılabilmektedir. 

Özellikle; IL-10, IL-2 ve IFN-γ akupunktur ile 
etkilenmektedir. Kandaki IgE düzeyinin azaldığı da 
bildirilmektedir. (9, 10)

Mast hücresinin, akupunktur noktalarının merkezi 
yapısında olduğu ve TRPV2 kanallarından akupunktur 
ile aktive olduğu gösterilmektedir. Mast hücresinin, 
H1 veya A1 reseptörlerini aktive ederek, mekanik 
uyarıcıları akupunktur sinyaline dönüştürdüğü ve 
böylece süjede akupunktur etkisini tetiklediği ifade 
edilmektedir. (6) Bu nedenle akupunktur uygulandığı 
zaman akupunktur iğnelerinin etrafında görülen 
kızarıklığın histamin salınımına bağlı olduğu ve 
bu durumun mikro düzeyde histamin salınımını 
arttırarak, histamine olan tolerans düzeyinin 
akupunktur sayesinde arttırılabileceği ve alerji 
bulgularının düzelebileceği düşünülmektedir. 

Ayrıca; TCM alerjiyi, dışarıdan “soğuk” veya “sıcak” ile 
birlikte nüfuz eden ve LU, deri ve mukoza zarlarındaki 
Wei Qi akışını engelleyen bir “rüzgâr” hastalığı 
olarak tanımlanmaktadır. Vücudun bağışıklığının, 
Wei Qi işlevi olduğu bilinmektedir. Wei/ Defansif/ 
Protektif Qi'nin dolaşımını sağlayan ana meridyenler 
ise; LU, LI, ST, SP meridyenleridir. Özellikle akciğerler 
hem fizyolojik olarak alerjenle ilk temas edendir, hem 
de TCM’ye göre havadan alınan Zong Qi sayesinde 
Wei Qi oluşum aşamasında da ilk rolü olandır. 
Dolayısıyla; kişide bu meridyenlerdeki, özellikle de 
metal elementine ait LU ve LI meridyenlerindeki 
sorunlarda, dış patojenlere ve de alerjenlere 
maruziyetin artmasının kişide alerji bulguları ile 
sonuçlandığı düşünülmektedir. Şişme, şeffaf sulu 
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salgılar, hapşırma, alerjik egzama ve konjonktivit 
gibi tipik alerji semptomlarının gelişmesine yol açan 
savunma Qi'sinin sıkışıklığı (dolgunluğu) veya eksikliği 
(boşluğu) ile sonuçlandığı ifade edilir. (7)

Yemek, içecek ile de alerjilerin tetiklendiği düşünülürse; 
SP ve ST meridyenlerinin de alerji mekanizmasında 
rol oynayacağı düşünülebilmektedir. 

Ağaç elementi ve dolayısıyla Karaciğer, Safra Kesesi 
meridyeni, TCM’ye göre vücudun çevresine uyum 
sağlamasına yardımcıdır. Eğer LIV, GB sorunu 
olursa kişide alerjenlere abartılı cevap olması 
beklenmektedir. Bu nedenle LIV, GB meridyeninin 
de alerji şiddeti ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. 
Zira fizyolojik olarak da besinlerin sindirilmesi ve 
patojenlerin elimine edilebilmesi için Karaciğer ve 
Safra Kesesi son derece önemlidir. 

Akciğer meridyeni zayıflığında, sonbaharda; Karaciğer 
meridyeni sorunlarında; ilkbahar döneminde, alerji 
eğilimleri söz konusu olabilir. Dolayısıyla alerjik rinit 
ve astım alevlenmelerinin bahar aylarında olması da 
bu hipotezi destekler niteliktedir. 

ALERJİ BULGULARI

√ Hapşırık

√ Burun akıntısı, burun kaşıntısı

√ Kusma, diyare, karın ağrısı

√ Öksürük, hırıltı

√ Nefes darlığı

√ Çarpıntı

√ Ciltte kaşıntı ve kızarıklık

√ Şişlik (Yüz, dudak, gözde özellikle)

√ Gözlerde kızarıklık ve kaşıntı

√ Hipotansiyon

√ Bayılma

√ Ölüm (Anaflaksi)

√ Sıcak Rüzgârda: Şiddetli kaşıntı (Rüzgâr), yüzeysel 
ve hızlı nabız (Sıcak rüzgâr) ile kırmızı döküntüler 
(Isı);

√ Nemli Rüzgârda: Beyaz/Açık kırmızı döküntüler 
(Nemli rüzgâr, stagnasyon), yüzeysel ve yavaş 
nabız (Nemli rüzgâr), beyaz ve yapışkan dil 
kaplaması (Nemli rüzgâr);

√ Mide ve bağırsaklarda ısı birikmesinde: Epigastrik, 
abdominal ağrı, kabızlık veya ishal (Mide, 
bağırsakta birikmiş ısı), ince sarı dil kaplaması (İç 
ısı) ve hızlı nabız (İç ısı) ve döküntüler eşlik edebilir 
denilmektedir. (8)

TEDAVİ

Antihistaminikler

Adrenalin

Steroidler

Bronkodilatatörler

Biyolojik ajanlar ya da biyolojik ilaçlar (Astım 
hastalığının gelişiminde rol oynayan çeşitli molekülleri 
hedef alırlar, o moleküllerin etkisini azaltırlar veya 
tamamen ortadan kaldırarak etkili olan yeni nesil 
ilaçlardır)

ALERJİ TEDAVİSİNDE AKUPUNKTUR VE DİĞER 
GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP YÖNTEMLERİ 
KULLANIMI

Almanya'daki ACUSAR çalışması 422 hastayla 
mevsimsel alerjik rinitte akupunktur üzerine çok 
merkezli bir çalışmada akupunkturun antihistaminikler 
ve “sahte” akupunktur ile semptomatik tedaviye 
kıyasla semptomların azaltılması ve yaşam kalitesinin 
iyileştirilmesi üzerindeki etkisini incelemiştir. Bu 
çalışmanın sonuçları akupunktur ile hastaların yaşam 
kalitesinde istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme 
olduğunu göstermektedir. (11)

Otorinolarengoloji Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 
akupunkturu alerjik rinit için geçerli bir farmakolojik 
olmayan tedavi önerisi olarak belirtmiştir. (12, 13)



Yücel KATI

30

Diğer bir çalışmada, akupunkturun kronik ürtikerin 
semptomlarını (esas olarak kaşıntı ve döküntüleri) 
hafifletmek için etkili olduğu gösterilmiştir. (14)

Akupunktur tedavisinde, lezyonların meridyen 
geçişlerine uymasına göre, genel tanı tedavi 
metotlarına göre ve kişinin enerjisinin dengelenmesi 
esaslarına göre tedaviler uygulanabilmektedir. Ayrıca; 
TCM’ye göre, ısıyı ve rüzgârı uzaklaştıran noktalar 
akupunktur tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır. 

Sıklıkla kullanılan akupunktur noktaları bu şekildedir 
(Genellikle rüzgârı ve ısıyı uzaklaştıran, gideren 
noktalar seçilebilmektedir):

GB-30, 31, 32, 42

H-7,8; SJ-6, 23

REN-17+H-7+P6

Perikard meridyeni (Özellikle de P-3, 9)

SP-3,6,9,10 + ST-36 + LI-4

ST-3, 25, 32, 36, 44

LU-7,11; LI-4,11, 19, 20

LI-20 + UB-2+ EX-HN-3 (Özellikle; alerjik rinit, soğuk 
algınlığı, sinüzit, nezle)

ST-36/ DU-14/ LI-4/ LI-11/ SP-10 (İmmunomodülatör 
özelliği olan noktalar)

LIV-2, 3, 5, 6

UB-12, GB-20 (Baştan rüzgârı uzaklaştırırlar)

UB-13, 40, 67

Erjian ve aurikuloterapi noktaları

Kişiye ve hastalığına göre değişmekle birlikte 
geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi tedavilerden 
akupunkturdan başka genel olarak diğer kullanılanlar; 

► Mikrobiata düzenlenmesi veya detoks 

► Yeşil çay (DAO bloke eder) günde 2 defa

► Çörek otu yağı (40-80mg/kg/gün)

► Ölmez çiçek

► Şahtere (Fumaria herba) (1 çorba k., 5dk 
kaynatma)

► Isırgan  (300-500mg  veya 8-12 gr yaprak, 4-6gr 
kök, infüzyon 2x1)

► Tereyağı (Köpüğü alınmış Ghee)

► Meyan kökü

► Kırmızı biber

► Sıcak zencefil

► Soğan ve sarımsak

► Sarı sarmaşık (Kaynatılıp duş suyuna katılır)

► Aloe vera

► Papatya

► Selvi, Okaliptus, Nane, Niouli, Mür, Lavanta Yağı 
Karışımı (Koklama, intranazal sürme, LI-20, EX-
HN-3, Lu-7, Lu-9, LI-4, REN-6, REN-17)

► Lavanta yağı; DU-20, Ren-6, LI-4

► Moxa

► Homeopati

► Ozon terapi

► Biorezonans-Biofrekans 

► Hirudoterapi

► Cupping (Wet Cupping)

► Hipnoz

SONUÇ

Alerjik hastalıklarda kullanılabilen Akupunktur ve 
diğer geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin hem 
çalışmalarda hem de klinik pratiklerde hastalar için 
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oldukça olumlu ve sevindirici sonuçlar ortaya çıkardığı 
görülmektedir. 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.

ÖNERİLER

Akupunktur ile diğer geleneksel ve tamamlayıcı 
tedaviler alerjik hastalıklarda kullanılabilen non 
farmakolojik yöntemler arasında yer almaktadır. 
Özellikle Kronik Alerjik Hastalıklarda bu tedavilerin 
de tercih edilmesi önerilmektedir. 
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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. Akupunktur (AC) yaygın kullanılmakla 
birlikte, çalışmalar ciddi yöntemsel eksiklikler 
içermekte, akupunktur noktalarının 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, 
rastgele 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 
durumunu ( 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 
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göre akupunktur yerlerinin belirlenmesi, öncelikle bir 
“batı” 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 snoviyal 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 analjezikler, non-steroid anti-inflamatuvar 
ilaçlar (NSAIDs) veya glikokortikoidleri alması 
gerekmektedir. Bunlar ilaç yan etkilerinden (adverse 
drug reactions-ADRs) arınmış değildir ve tedavi 
yanıtlarında büyük değişkenlik göstermektedir 
(6). ADRs, gastrointestinal ülserlerle birlikte NSAID 
ile indüklenmiş enteropati, böbrek yetmezliği 
ve kardiyovasküler etkileri içermektedir (7,8). 
Glukokortikoid kullanımı kemik dokusunun 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 Tıbbi 
(Chinese Medicine-CM) ve özellikle onun en yaygın 
yöntemi olan akupunktur (AC) gibi tamamlayıcı 
tıbbın bazı türlerinin kullanımını anlaşılır kılmaktadır 
(14).

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 
düşünülmektedir. Kişiselleştirilmiş AC protokolleri 
daha iyi sonuç göstermekle birlikte uygun olmayan 
kontrollere 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 
mekanizmalarını 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 
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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 açıklanabileceği 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 uygun 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 
eklemlerdekinden ve başparmaktakinden daha fazla 
olduğunu ve değişken sıcaklık hislerinin ve gezinen 
yakınmalarının 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 tanımlanmıştır23,26,27.

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 girmektedir. Bununla birlikte bazen 
geri pükürtüldüğünde 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. Bununla birlikte, shaoyang 
(safra kesesi ve üçlü ısıtıcı/sanjiao meridyenleri 
ve temsil ettiği vücut bölgeleri) mikrosirkülasyon 
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).

Tedavi sonucunu gerçekten tarafsız olarak ortaya 
koyabilmek için yazarlar, hem raporlanmış hasta 
sonuçlarını (patient reported outcomes-PROs) hem 
de prospektif çift-kör randomize klinik çalışma 
kapsamında objektif olarak ölçülebilen fiziksel 
parametreleri değerlendirmişlerdir. Yazarlar, doğası 
gereği klinik laboratuvar belirteçlerle tam olarak 
yakalanamayan RA tedavilerinin güvenliğini ve 
etkinliğini değerlendirmek 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 Anabilim 
Dalı’nda yapılmıştır. Hastalar Helsinki deklerasyonuna 
göre ilgili komitenin onayından sonra Coimbria 
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 
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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 akupunktirist” 
(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 bekleme listesi gruplarında yer alacak şekilde 
seçilmişlerdir. Ölçüm sonuçları ilk kez (başlangıç) 
randomizasyondan sonra yapıldı. Gerçek/verum 
ve kontrol AC (CAC) gruplarına ilk hafta üç seans 
tedavi uygulandı. 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). Renklerin ve hastaların belirlenmesi 
bilgisayarlı randomizasyon programıyla rastgele 
değiştirildi.

3. “Terapistler”, noktaların anlamları ve hastaların 
semptomlarından habersiz, AC konusunda 
deneyimleri bulunmayan batı tıbbı hekimleriydi. 
Bu “terapistler”, bilgisayarlı randomizasyon 
programı tarafından, 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 akupunktur” 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 
dinamometresi (Patterson Medical®) ile ölçülmüştür.
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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 değerlendirilmiştir.

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.

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, 
iyileşme veya kötüleşmeyi değerlendirmek için klinik 
açıdan önemli olan minimum farkı, başlangıçtaki 
temel ölçümleri gözönüne 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 noktaları 
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 
kullanılarak (kanatarak veya fang xue akupunkturu) 
sitümüle edildi (33).

“Terapistler” bilgisayarlı randomizasyon programı 
ile belirlenen ve renkle işaretlenen noktalara hızlıca 
batırararak (üç ila beş damla kan damlası elde etmek 
için, her noktaya beş defa) Leopard Spot tekniğini 
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 yapmak için kullanıldı. Normal 
olarak dağılım gösterdiklerinde, gerçek, kontrol ve 
bekleme listesi grupları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı farklılıkların olup olmadığını doğrulamak için 
varyans analizi kullanıldı. 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.
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BULGULAR

İyileşme oranı ve temel özellikler

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 nedenleri Şekil 
1’de gösterilmiştir.

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 
 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 nedenleri 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) demografik 
bulguları, klinik özellikleri ve CM fonksiyonel vegetatif değerlendirmelerinin başlangıç ölçümleri Tablo1’de 
tanımlanmıştır. Üç grup arasında temel özelliklerde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

Toplam olgu 
(n=105)

Gerçek AC 
(n=35)

Kontrol AC 
(n=35)

Bekleme listesi 
grubu (n=35)

Cinsiyet (K/E)
94 (89.5%): 
11 (10.5%)

31 (88.6%): 
4 (11.4%)

30 (85.7%): 
5 (14.3%)

33 (94.3%): 
2 (5.7%)

Yaş (yıl) 57.14 – 13.05 57.31 – 11.3 56.46 – 16.43 57.66 – 11.07

Hastalığın süresi (yıl) 12 (6, 19.25) 10.5 (5.25, 16.75) 15 (7.5, 21.5) 12 (7, 19)

Serumda romatoid 
faktör pozitifliği, n (%)

67 (68.4) 23 (74.2) 24 (72.7) 20 (58.8)

Yüksek kolesterol düzeyi 
(evet:hayır)

49 (46.7%): 
56 (53.3%)

18 (51.4%): 
17 (48.6%)

16 (45.7%): 
19 (54.3%)

15 (42.9%): 
20 (57.1%)

BMI skoru 25.61 (24.045, 28) 26.34 (25, 28)
25.54 (24, 
28.384)

25 (24.045, 
27.15)

Eklem ameliyatı öyküsü 
(evet:hayır)

48 (45.7%): 
57 (54.3%)

16 (45.7%): 
19 (54.3%)

17 (48.6%): 
18 (51.4%)

15 (42.9%): 
20 (57.1%)

Eroziv hastalık 
(evet:hayır)

64 (64%): 
36 (36%)

21 (61.8%): 
13 (38.2%)

20 (64.5%): 
11 (35.5%)

23 (65.7%): 
12 (34.3%)

Sabah sertliği (dakika) 15 (5, 25) 15 (10, 25) 10 (0, 27.5) 15 (7.5, 20)

Farmakolojik tedavi

NSAID (evet:hayır)
91 (86.7%): 
14 (13.3%)

27 (77.1%): 
8 (22.9%)

31 (88.6%): 
4 (11.4%)

33 (94.3%): 
2 (5.7%)

Biyolojik (evet:hayır)
54 (51.4%): 
51 (48.6%)

17 (48.6%): 
18 (51.4%)

15 (42.9%): 
20 (57.1%)

22 (62.9%): 
13 (37.1%)

DMARD (evet:hayır)
93 (88.6%): 
12 (11.4%)

29 (82.9%): 
6 (17.1%)

32 (91.4%): 
3 (8.6%)

32 (91.4%): 
3 (8.6%)

Analjezik (evet:hayır)
66 (62.9%): 
39 (37.1%)

22 (62.9%): 
13 (37.1%)

22 (62.9%): 
13 (37.1%)

22 (62.9%): 
13 (37.1%)

Farmokolojik olmayan 
tedavi kullanımı 
(evet:hayır)

72 (68.6%): 
33 (31.4%)

22 (62.9%): 
13 (37.1%)

21 (60.0%): 
14 (40.0%)

29 (82.9%): 
6 (17.1%)

Tablo 1. Demografik ve klinik özellikler (Başlangıç)



Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 2020

39

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 antirheumatic 
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 bulunmazken 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).

Tablo 2. Üç hasta grubu için klinik bulgulardaki değişiklikler

Gerçek AC 
(VAC)

Kontrol AC 
(CAC)

Bekleme listesi 
grubu

p

Primer bulgular

   Ellerin kavrama gücü (kgf)

        Başlangıç 13.45 (8.6, 18.28) 12.45(8.66, 19.48) 11.47(7.72, 16.95) 0.488

        İlk tedaviden 28 gün sonra 21.83 (15.53, 24.83) 11.5 (9.1, 20.2) 11.126 (7.94, 15.25) <0.001

       Başlangıçtan son tedavi sonrasına 
kadar olan değişiklikler

6.2 (4.65, 8.8) -0.05 (-1.55, 1.95) -0.295 (-1.67, 0.63) <0.001

        İstatistiksel değer (Wilcoxon Z) -5.086 -0.243 -2.179

        p <0.001* 0.808 0.029*

   Kol gücü (kgf)

        Başlangıç 9.34 (7.873, 14.24) 10.06(7.14, 16.65) 8.47 (8.41, 9.79) 0.872

        İlk tedaviden 28 gün sonra 19.74 (14.36, 23.77) 10.04(5.79, 16.13) 7.64 (7.09, 8.44) <0.001

       Başlangıçtan son tedavi sonrasına           
kadar olan değişiklikler

7.13 (5.19, 10.65) 0.27 (-2.14, 0.91) -1.82 (-2.64, -0.52) <0.001

        İstatistiksel değer (Wilcoxon Z) -5.086 -0.027 -1.069

        p <0.001* 0.979 0.285

   VAS (0-10, 10 en kötü)

        Başlangıç 6 (4, 7) 5 (4, 7) 5 (4, 6) 0.304

        İlk tedaviden 28 gün sonra 1 (0, 2) 4 (3, 6) 5 (4, 7) <0.001

       Başlangıçtan son tedavi sonrasına 
kadar olan değişiklikler

-4 (-6, -3) -1 (-2, -1) 0 (0, 2) <0.001
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        İstatistiksel değer (Wilcoxon Z) -5.099 -3.674

        p <0.001* <0.001*

   Basınç algometrisi (kgf)

        Başlangıç 0.315 (0.20, 0.42) 0.37 (0.26, 0.52) 0.38 (0.30, 0.50) 0.074

        İlk tedaviden 28 gün sonra 0.64 (0.53, 0.80) 0.37 (0.31, 0.52) 0.35 (0.25, 0.42) <0.001

       Başlangıçtan son tedavi sonrasına 
kadar olan değişiklikler

0.34 (0.24, 0.41) -0.02 (-0.08, 0.06) -0.07 (-0.10, -0.02) <0.001

        İstatistiksel değer (Wilcoxon Z) -5.086 0.545 -3.227

        p <0.001* 0.586 0.001*

Sekonder bulgular

Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi (SF-36 öğeleri) (0-100, 0 en kötü)

   Fiziksel fonksiyon

        Başlangıç 40 (25, 52.5) 40 (12.5, 62.5) 35 (27.5, 50) 0.966

        İlk tedaviden 28 gün sonra 50 (40, 58.75) 45 (25, 65) 0.021

       Başlangıçtan son tedavi sonrasına 
kadar olan değişiklikler

10 (0, 15) 5 (0, 10) -5 (-15, 2.5) <0.001

        İstatistiksel değer (Wilcoxon Z) -3.994 -3.029 -2.469

        p <0.001* 0.002* 0.014*

   Fiziksel rol

        Başlangıç 25 (0, 25) 25 (0, 62.5) 25 (12.5, 50) 0.135

        İlk tedaviden 28 gün sonra 50 (50, 75) 50 (25, 75) 25 (0, 25) <0.001

       Başlangıçtan son tedavi sonrasına 
kadar olan değişiklikler

25 (25, 50) 25 (0, 25) 0 (-25, 0) <0.001

        İstatistiksel değer (Wilcoxon Z) -4.533 -3.084 -2.277

        p <0.001* 0.002* 0.023*

   Bedensel ağrı

        Başlangıç 31 (22, 41) 36.5 (22, 51) 41 (32, 46.5) 0.012

        İlk tedaviden 28 gün sonra 51.5 (41, 61.75) 41 (31, 52) 32 (22, 41) 0.001

       Başlangıçtan son tedavi sonrasına 
kadar olan değişiklikler

19 (10, 21) 10 (0, 21) -9 (-10.5, 0) <0.001

        İstatistiksel değer (Wilcoxon Z) -4.711 -2.89 -3.555

        p <0.001* 0.004* <0.001*

   Genel sağlık

        Başlangıç 35 (27.5, 43.5) 35 (22.5, 42.5) 40 (30, 43.5) 0.642
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        İlk tedaviden 28 gün sonra 35 (25.5, 48.75) 40 (30, 45) 35 (25, 40) 0.517

       Başlangıçtan son tedavi sonrasına 
kadar olan değişiklikler

5 (-5, 10) 5 (0, 10) 0 (-5, 0) 0.009

        İstatistiksel değer (Wilcoxon Z) -1.289 -2.264 -1.711

        p 0.198 0.024* 0.087

   Zindelik 

        Başlangıç 30 (20, 47.5) 40 (22.5, 55) 40 (37.5, 50) 0.161

        İlk tedaviden 28 gün sonra 47.5 (40, 68.75) 50 (25, 60) 30 (17.5, 45) <0.001

       Başlangıçtan son tedavi sonrasına 
kadar olan değişiklikler

20 (5, 25) 5 (0, 10) -10 (-17.5, -5) <0.001

        İstatistiksel değer (Wilcoxon Z) -4.572 -2.508 -3.968

        p <0.001* 0.012* <0.001*

   Sosyal fonksiyon

        Başlangıç 50 (37.5, 75) 62.5 (50, 81.25) 50 (37.5, 62.5) 0.189

        İlk tedaviden 28 gün sonra 75 (50, 87.5) 62.5 (50, 87.5) 50 (31.25, 62.5) 0.001

       Başlangıçtan son tedavi sonrasına 
kadar olan değişiklikler

12.5 (3.125, 25) 0 (0, 12.5) 0 (-12.5, 0) <0.001

        İstatistiksel değer (Wilcoxon Z) -4.288 -0.923 -1.841

        p <0.001* 0.356 0.066

   Duygusal rol

        Başlangıç 33.3 (33.3, 66.67) 33.33 (0, 66.67) 33.33(16.5, 83.335) 0.575

        İlk tedaviden 28 gün sonra 66.7 (66.67, 100) 33.33 (33.3, 100) 33.33(30.15, 66.67) <0.001

       Başlangıçtan son tedavi sonrasına 
kadar olan değişiklikler

33.34 (0, 66.7) 0 (0, 33.33) 0 (-3.015, 0) <0.001

        İstatistiksel değer (Wilcoxon Z) -3.862 -2.621 -1.296

        p <0.001* 0.009* 0.195

   Zihinsel sağlık

        Başlangıç 56 (40, 68) 56 (42, 84) 52 (42, 64) 0.427

        İlk tedaviden 28 gün sonra 72 (57, 80) 56 (48, 80) 48 (38, 56) <0.001

       Başlangıçtan son tedavi sonrasına 
kadar olan değişiklikler

14 (0, 24) 0 (0, 12) -4 (-10, 0) <0.001

        İstatistiksel değer (Wilcoxon Z) -3.576 -1.222 -2.714

        p <0.001* 0.222 0.007*

HAQ (1-4, 4 en kötü)

        Başlangıç 1.375 (1, 1.8125) 1.25(0.4375,1.625) 1.125(0.875, 1.375) 0.062
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        İlk tedaviden 28 gün sonra 1 (0.75, 1.25) 1.25 (0.5, 1.5) 1.25 (1, 1.625) 0.057

       Başlangıçtan son tedavi sonrasına 
kadar olan değişiklikler

-0.25 (-0.5, -0.125) 0 (-0.125, 0.125) 0.125 (0, 0.25) <0.001

        İstatistiksel değer (Wilcoxon Z) -4.895 -0.529 -2.506

        p <0.001* 0.597 0.012*

Şişmiş eklemler

        Başlangıç 2 (0, 2.5) 1 (0, 2) 1 (0, 2.5) 0.257

        İlk tedaviden 28 gün sonra 0.5 (0, 2) 0 (0, 2) 1 (0, 2.5) 0.372

       Başlangıçtan son tedavi sonrasına 
kadar olan değişiklikler

0 (-1.75, 0) 0 (0, 0) 0 (0, 0.5) 0.002

        İstatistiksel değer (Wilcoxon Z) -2.862 -0.289 -1.004

        p 0.004* 0.773 0.315

Hassas eklemler

        Başlangıç 2 (1, 4) 1 (0, 3) 1 (0, 2) 0.033

        İlk tedaviden 28 gün sonra 1 (0, 2) 2 (0, 2) 1 (0, 3.5) 0.661

       Başlangıçtan son tedavi sonrasına 
kadar olan değişiklikler

-1 (-2, 0) 0 (0, 0) 0 (-1, 1) 0.001

        İstatistiksel değer (Wilcoxon Z) -3.986 -0.036 -0.647

        p <0.001* 0.971 0.518

ESR

        Başlangıç 8 (2.25, 17.5) 8 (3, 14) 5 (2, 15) 0.710

        İlk tedaviden 28 gün sonra 7 (2.5, 14.5) 5.5 (2.75, 12.5) 6 (2, 12) 0.826

       Başlangıçtan son tedavi sonrasına 
kadar olan değişiklikler

0 (-2.5, 1) 0 (-2.25, 3) 0 (-4, 0) 0.568

        İstatistiksel değer (Wilcoxon Z) -1.212 -0.112 -1.249

        p 0.226 0.911 0.212

CRP (mg/L)

        Başlangıç 0.28 (0.07, 1.05) 0.22 (0.1, 0.33) 0.17 (0.05, 0.28) 0.360

        İlk tedaviden 28 gün sonra 0.23 (0.055, 1.01) 0.17(0.0575,0.305) 0.13 (0.07, 0.37) 0.654

       Başlangıçtan son tedavi sonrasına 
kadar olan değişiklikler

-0.01 (-0.08, 0.105) 0 (-0.0525, 0.02) 0.01 (-0.1, 0.09) 0.846

        İstatistiksel değer (Wilcoxon Z) -0.267 -0.664 -0.147

        p 0.789 0.506 0.883
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Veriler ortanca olarak sunulmuştur (1. çeyrek; 
3. çeyrek). p-değeri 0.05 olarak kabul edildi, 
*p<0.05 tedavi öncesi ve sonrası karşılaştırma. AC, 
akupunktur; CRP, C-reaktif protein; ESR, eritrosit 
sedimentasyon hızı; HAQ, (Health Assessment 

Şekil 2. Üç hasta grubundaki primer bulgulardaki değişiklikler. Her grup için farklı SF bileşenlerinin gösterildiği radar grafiği 
oluşturulmuştur (verum/gerçek AC, kontrol AC, bekleme listesi). Kolay görselleştirmeyi sağlamak için normalleştirilmiş 
medyanlar her grup ve her değişken için gösterilmiştir. Normalizasyon prosedürü değişken için elde edilen en fazla altı 

ortacaya karşılık gelen ortancanın tüm gruplarda, her 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 

Questionnaire) Sağlık Değerlendirme Anketi; kgf, 

kilogram kuvvet; p-değeri, olasılık değeri; SF-36, kısa 

form-36 sağlık araştırması; VAS (visual analog scale) 

görsel analog ölçeği

Verum AC Kontrol AC Bekleme Listesi

Başlangıç-Primer Bulgular Son Tedavi Sonrası (T17)-Primer Bulgular

ve CAC gruplarında AC tedavisi boyunca kuvvet 
(AS ve HGS) ve ağrı (VAS ve PA) değişikliklerini 
özetlemektedir (Şekil 3) (Tablo 2).

Basınç Algometrisi

Uygulama

Görsel Analog Ölçeği

Verum AC Verum ACKontrol AC Kontrol AC
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Kol Kuvveti

Uygulama Uygulama

El Kavrama Kuvveti

Verum AC Verum ACKontrol AC Kontrol AC

Şekil 3. AC tedavisi yapılan gruplarda primer bulgulardaki değişiklikler. AC, akupunktur

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 
puanları 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 grubunda 
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).

Verum AC Kontrol AC Bekleme Listesi

Başlangıç-HRQoL Son Tedavi Sonrası (T17) - HRQoL
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Tüm katılımcılar kullandıkları ilaçların sabit dozlarını 
almaya devam etmişlerdir. Bu nedenle, sunulan 
analizlerde ilaçların kafa karıştırıcı bir faktörü temsil 
etmesi olası görünmemektedir.

Çalışmanın gerçekleştiği süre boyunca AC tedavileri 
iyi tolere edilmiştir. İğneleme yerinde az miktarda 
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 
göstermektedir. 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 

Başlangıç-Sekonder Bulgular Son Tedavi Sonrası (T17) - Sekonder Bulgular

Şekil 4. Üç grup hastanın sekonder bulgularındaki değişiklikler. Her grup için farklı SF bileşenlerinin gösterildiği radar grafiği 
oluşturulmuştur (verum/gerçek AC, kontrol AC, bekleme listesi). Kolay görselleştirmeyi sağlamak için normalleştirilmiş med-
yanlar her grup ve her değişken için gösterilmiştir. Normalizasyon prosedürü değişken için elde edilen en fazla altı ortacaya 
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, 

sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi; SF-36, Kısa from-36 sağlık sağlık araştırması. Renkli resimlere www.liebertpub.com/acm 
internet adresinden ulaşılmaktadır.

stratejisiyle karşılaştırıldığı alışılagelmiş “açıklayıcı” 
plasebo denemesine benzememektedir. 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 
iğneleme derinliğini kontrollerdeki kısa derinlik ile 
karşılaştırabilmişlerdir. Yazarların spesifik olmayan 
yanıtların etkisini en aza indirgemek için gerçek 
ve kontrol uygulamalarında aynı sayıda iğne ve 
stimülasyon tekniklerini seçmelerinin nedeni de budur. 
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Akupunktur noktalarının spesifik etkileri, gerçek 
uygulamanın en üst derecesindeki etkisinin kontrol 
uygulamalarının spesifik olmayan ve kafa karıştıran 
etkileriyle karşılaştırıldığında gösterilebilmektedir. Bu 
nedenle yazarlar, CM Heidelberg Modeli’ne göre CM 
tanısını çalışmaya 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 farkedilmesi ise 
ilginçtir. Bu, çift-kör çalışmanın, randomizasyonun 
ve AC etkilerinin objektif olarak değerlendirilmesinin 
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 metodlarıyla göstermişlerdir.

Bu çalışmayı yürütmek için yazarlar, TPS özellikleriyle 
ilişkili el ağrısı olan RA’li olguların ağrı toleransının 
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 grupta 
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 gözönüne almalıdırlar (32). 

Yazarlar gösterilen etkilerin objektifliği ve 
özgünlüğünü açıkça belirtebilseler de, çalışma 
aynı zamanda arkasındaki mekanizmalar, etkilerin 
sürdürülebilirliği ve verilen geleneksel tedavilerle 
kombinasyon 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, hücre proliferasyonunu ve göçünü, 
özellikle de fibroblastları uyardığı, sitokinleri, 
büyüme faktörlerini, inflamasyonu modüle ettiği 
gösterilmiştir (35,36). Ayrıca, ağrıyı hafifletebildiği, 
nöro-humoral regülasyonla medüller hematopoezi 
ve doku rejenerasyonunu sitümüle 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 oluşturmaya 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 desteklenmektedir.

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 rahatlamanın 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-inflamatuvar 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 
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mikrosirkülasyonun 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 semptomlarda 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 
varyasyonlarının gerekli olup olmadığını açıklamak 
için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Çalışmalarında kullanılan tedavi, RA tedavilerinin 
sıklıkla yirmi yıldır standart uygulamaya benzer 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 değeriyle (α=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 
durum, veriler sistematik olarak elde edilinceye kadar 
spekülasyon olarak kalacaktır.

Bu bağlamda AC’nin romatolojideki rolü bilimsel 
kuralları temel alarak bireysel akupunktur 
noktalarının 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 genişletilmesine 
yönelik soruların yanısıra sürdürülebilir takipler ve 
RA-ilişkili tedavilerin azaltılması gereklidir.
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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 
maggotların 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 
açıklayan son bilimsel yayınları gözden geçirmeyi 
görev edinmiştir. Gelecekte yapılacak araştırmalar 
larvaların yararlı moleküllerinin izolasyonu, 
identifikasyonu, rekombinasyonu, transgenozisi ve 
seri üretimi üzerine odaklanmalıdır.

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 
sindirilmesiyle 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).
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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 göstermek için yapılan geniş klinik 
çalışmalarla birlikte maggotların klinik uygulamaları 
giderek kabul görse de, bilimsel laboratuvar bulgular 
larvaların yararlı etkilerinin altında yatan biyokimyasal 
mekanizmaları açıklamak 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 
aşamasıdır. 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 
salgısının 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 olduğunu 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 salgılarının E.coli’ye, S. aureus ve P. 
aeruginosa’dan daha etkili olduğu şeklinde çelişkili 
bir sonuç ortaya koymuşlardır. Araştırıcılar larva 
sayısı, bakteri türü ve kullanılan yöntem gibi birçok 
faktörün antibakteriyel potansiyeli etkileyebileceğini 
ve dolayısıyla sonuçları tutarlı ve karşılaştırılabilir 
hale getirmek için standart 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, kalsiyum, 
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). Yazarlar, <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 C

10H16N6O9 
şeklinde belirlenmiş ve molekül patentlenerek 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 
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ağırlıklı bileşik kategorisi, p-hidroksifenilasetik asit 
(152Da), p-hidroksibenzoik asit (138Da) ve prolin 
diketopiperazin (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 disülfit 
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 antibakteriyel etkinliğe sahip olduğu belirlenmiştir 
(16). Yağ dokusunun S. aureus ve P. aeruginosa’ya 
maruz kalmasının lusifensin ifadelenmesini güçlü 
bir şekilde uyardığı in vitro olarak gösterilmiştir. 
Bununla birlikte salgının antimikrobiyal aktivitesi 
ortamdaki patojenlerle artırılmamıştır (17).  Aynı 
yıl maggot hemolenfinden 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 inhibitör etkili 
olduğu gösterilen bu proteini anti-bakteriyel maggot 
proteini (MAMP) olarak isimlendirmişlerdir. 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 
konsantrasyonun 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 
üretilmiş 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 biyofilm 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 
türlerinin (S. aureus, S. epidermidis, K. oxytoca, 
E. faecalis ve E. cloacae) biyofilm oluşumunu 
araştırmışlardır. Gözlemler, larva salgılarının biyofilm 
oluşumunu azaltabileceğini ve enfekte olmuş 
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biyomalzemelerde biyofilm oluşumunda yenilikçi bir 
tedavi sağlayabileceğini ileri sürmüştür.

Bu konudaki mekanizmaların belirsiz olması 
nedeniyle Harris ve ark. S. epidermidis’in iki suşunu 
(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 kolonizasyonun 
ve sonrasında biyofilm oluşumunun geciktirilmesini 
sağlayan kollajenin sindirilmesinden sorumlu olduğu 
bulunmuştur (27). Daha sonra Harris ve ark. maggot 
salgısından elde edilen rekombinant kimotripsin 
(rChymotrypsin) üzerinde çalışmışlardır. Yukarıdaki 
deneyle benzer şekilde rChymotrypsin proteininin 
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 biyofilm oluşumunu parçaladığı öne 
sürülmüştür (28).

Brown ve ark. larva salgısından deoksiribonükleaz 
(DNAaz) aktivitesi gösteren bir doğal moleküler 
kütle saflaştırmışlardır. Bu maggot DNAaz molekülü 
magnezyum, sodyum ve kalsiyum iyonlarıyla birlikte 
yaklaşık 45kDa ağırlığında P. aeruginosa biyofilmi 
içindeki hücre dışı bakteriyel DNA’yı parçalamıştır. 
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).

4. ANTİBİYOTİKLERLE SİNERJİK ETKİ

Klinik olarak mevcut tıbbi tedavilerle maggot 
salgılarının kombinasyonu daha yüksek terapötik 

potansiyele 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 parçalayabileceği 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 
etkilemediğine 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 
gösterilmiştir. 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 liyofilizasyona 
dayanıklı olduğunu göstermişlerdir. Antifungal 
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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 
sürdürmektedir. Bununla birlikte klasik katyonik 
AMPs’in antimikrobiyal mekanizmalarından farklı 
bir mekanizma olası görünmektedir. Bu nedenle, 
antifungal bileşenleri belirlemek ve kimyasal olarak 
tanımlamak 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. Birincisinde 
(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 sürmüşlerdir. Bu 
hipotezi doğrulamak için, ikinci deneyi yapmışlar 
(39) ve maggot salgılarının lipopolisakkaritlerle 
uyarılmış monositlerden salgılanan proinflamatuvar 
sitokinleri (IL-12p40, TNF-α ve MIF) azalttırken anti-
inflamatuvar sitokin olan IL-10 salınımını ise artırdığını 
saptamışlardır. Sonuç olarak, maggot salgısının 
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/
Candida 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 salgısının 
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 bileşiği 
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. 
maggot 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 
genlerinin (IFN-γ, IL-4, IL-10 ve IL-13) ifadelenmesinin 
azaldığı gözlenmiştir. Aksine, BLIP varlığında TNF-α ve 
TGF-β genlerinin ifadelenmesinin arttığı belirlenmiştir. 
BLIP’in, T lenfositlerin bir uyaranla karşılaştığında 
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).
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8. PROANJİOGENİK AKTİVİTE

İnflamasyonun giderilmesi genellikle esas olarak 
kapiller ve fibroblastlardan oluşan granülasyon 
dokusunun 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) 
göçünü direk olarak uyararak anjiogenezi artırdığı 
görüşünü desteklemiştir. Bu etki ERK1/2 ile değil de 
kısmen 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 proanjiogenik 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 asidinin 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 faktörünün 
(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-κB-, Notch1-, 
STAT3- ve TGF-β/ Smad3) saptamışlar ve bunlardan 
iki sinyal yolunun (STAT3 ve TGF-β / Smad3) maggot 
salgısının varlığında gen ifadelenmesinin azalmasıyla 
birlikte (c-Myc, VEGF ve siklin D1) aktive edildiğini 
ileri sürmüşlerdir (51).

9. FİBROBLAST MİGRASYONU/PROLİFERASYONU 
VE HÜCRE DIŞI MATRİKSİN (ECM) YENİDEN 
ŞEKİLLENMESİ

Tüm travma türleri belirli oranlarda dejenerasyon, 
nekroz ve doku hasarına neden olabilmekte, bu nedenle 
hücre çoğalması ve ECM yeniden şekilllenmesi doku 
onarımı için ön koşulu oluşturmaktadır. Fibroblastlar 
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.

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 
fibroblastların 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 göçünü artırdığını doğrulamıştır. Yazarlar 
maggot salgısının, fibronektin kaplanmış bir yüzey 
üzerinde fibronektinin parçalanmasıyla uyum 
gösteren insan dermal neonatal fibroblast (HDNF) 
hücre göçünü uyardığına dikkat çekmişlerdir (54). 
Bu etkinin arkasındaki mekanizmayı açıklamak için 
aynı yazarlar, maggot salgısına yanıt olarak fibroblast 
göçünü ve morfolojisini izlemek amacıyla üç-boyutlu 
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model geliştirmişlerdir. 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 özelliklerini gözlemlemişlerdir. Araştırıcılar 
maggot ES ile 5 ve 10 günlük kültür sonrasında 
hücre metabolizmasının ve mikrofibriler ağın göçü 
ve ECM’nin yeniden şekillenmesi için gerekli olan 
protein üretiminin (sekonder lizozom ve artık yapılar) 
arttığını saptamışlardır (56).

Chambers ve ark. maggot salgısının, fizyolojik olarak 
ilişkili ECM bileşenlerine karşı in vitro proteolitik 
aktivitesini sistematik olarak araştırmışlardır (57). 
Maggot salgısında, metalloproteinazlar, aspartil 
proteinazlar ve serin proteazların iki farklı alt sınıfı 
(tripsin-benzeri ve kimotripsin-benzeri) olmak 
üzere proteolitik enzimlerin üç sınıfı belirlenmiştir. 
Kimotripsin-benzeri serin proteazlar fibrin örtüyü 
çözündürmek ve fibronektin, laminin ve asitle 
çözünmüş kollajen tip I ve III gibi ECM bileşenlerinin 
parçalanması için en etkili olanlardır. Tripsin-
benzeri etkinin, yaradaki proliferasyonun PAR-
aracılı aktivasyonu ve sitokin sekresyonu için çok 
önemli olduğu görülmüştür. Bu araştırmanın 
ardından larvadan elde edilen kimotripsinojen 
başarıyla klonlanmıştır (58). Sığır ve insan kaynaklı 
kimotripsinlerle karşılaştırıldığında, aktif rekombinant 
kimotripsin I’in ex vivo skar parçalamasında üstünlüğü 
daha iyi bir proteolitik aktivitenin göstergesi olarak 
belirlenmiştir. Rekombinant kimotripsin I inhibisyon 
profilinin insan α-kimotripsin ile karşılaştırılması diğer 
bir çalışmada ele alınmıştır (59). Rekombinant larva 
kimotripsin I’in yara skarı içinde aktivitesini koruduğu, 
bununla birlikte, insan α-kimotripsininin, endojen 
α1-antikimotripsin ve α1-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 kininojenin 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 tanımlamışlardır. 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 
karşılaştırıldığında PGP 9.5’in yüksek miktarda 
ifadelendiğini göstermişlerdir (63). Bununla birlikte 
nöronogenezis 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 ω-6 PUFA’dır. Zhang ve 
ark. H22 hepatoma taşıyan fare modeli oluşmuşlar 
ve larva salgısının, muhtemelen p38 mitojenle 
aktifleştirilen protein kinaz (p38MAPK) sinyal 
yolağının aktivasyonuyla H22 tümör büyümesini 
inhibe edebileceğini saptamışlardır (65).
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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).

Tablo 1. Larva Biyoaktivitesine Genel Bakış

Biyoaktivite Madde/bileşen/molekül Hedef Mekanizma Kaynak

Antibakteriyel

Amonyum karbonat 

Allantoin
- ph’yı yükseltir 10

Lusifensin
Staphylococcus ve 

Streptococcus türleri

İyon kanalları veya 

transmembran porlar 

oluşturur

15

Lusifensin II
Staphylococcus aureus 

Pseudomonas aeruginosa
- 18

Lusilin 
Çoklu ilaç direnci 

Gram negatif bakteri
- 20

MAMP

Staphylococcus aureus’un 

standart ve antibiyotik 

dirençli suşları

Membran geçirgenliğinin 

artması
21

Serasitin
Bacillus cereus Escherichia 

coli

Bakteri membranının 

parçalanması
13

p-hidroksifenilasetik asit 

p-hidroksibenzoik asit 

proline diketopiperazin

Micrococcus luteus 

Pseudomonas aeruginosa
- 14

Antibiyofilm

Kimotripsin

Staphylococcus aureus 

Staphylococcus 

epidermidis

Protein adezin aracılı 

biyofilm oluşumunun 

parçalanması

27

DNAaz Pseudomonas aeruginosa
Biyofilmdeki DNA’nın 

sindirilmesi
29

Antibiyotiklerle 

sinerjistik etki
Serin proteazlar

Gentamisin, Flukloksasilin 

Siprofloksasin,Vankomisin, 

Daptomisin, Klindamisin

Minimal inhibitör 

konsantrasyonun (MIC) 

azaltılması 

Biyofilmin yıkılmasıyla 

bakterilerin 

antibiyotiklere maruz 

kalması

31-33
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Antifungal Lusimisin 

Ascomycota, 

Basidiomycota, 

Zygomycota, Candida 

albicans, 

Phytophthora parasitica

Spesifik bir reseptör için 

metal kompleks oluşumu
35,36

Antiinflamasyon

ES Nötrofil

Süperoksit 

jenerasyonunun, 

myeloperoksidaz ve 

CD11b/CD18 azaltılması, 

cAMP’ye bağlı nötrofil 

kemotaksisinin 

inhibisyonu

38

ES Monosit

Monosit kemotaksisinin 

inhibisyonu, IL-12p40, 

TNF-α, MIF azalması, IL-

10 artışı

39

ES Makrofaj

Proinflamatuvardan 

proanjiogenik tipe 

farklılaşma 

MIP-1β, RANTES ve 

PDGF-BB azalması, MCP-

1 ve IL-8 artışı

40

Isı stabil protein Kompleman sistemi
C3 ve C4 kompleman 

proteinlerinin yıkılması
41,42

İmmünmodülatör BLIP T lenfosit

IFN-γ, IL-4, IL-10, IL-13 ve 

CD25 azaltılması 

TNF-α ve TGF-β artırılması

43

Proanjiogenik

Doymamış yağ asidi
Mikrovasküler endotel 

hücreleri

Göçü uyarmak 

AKT1 sinyal yolağını 

aktive etmek

49

Histidin 

Valin 3-guanidopropionik 

asit

İnsan omblikal ven 

endotelyal hücreleri

Göçü uyarmak 

VEGFR-2, CD34 ve CD68 

artışı

47

Tanımlanmamış Hepatosit büyüme faktörü

c-MYC, VEGF ve siklin D1 

azaltılması 

STAT3 ve TGF-β/

Smad3 sinyal yolağının 

aktivasyonu

50-51
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Fibroblast göçü/

proliferasyonu 

ve ECM yeniden 

şekillenmesi

Serin proteazlar Fibroblastlar keratinositler

Hücre metabolizması ve 

protein üretiminin artışı 

(sekonder lizozomler ve 

artık cisimler)

54,55

Tripsin/kimotripsin-bezeri 

serin 

Metalloproteinazlar 

Aspartil proteazlar

ECM bileşenleri

Fibronektinin 

parçalanması 

Fibrin tabakanın 

çözülmesi 

ECM bileşenlerinin 

sindirilmesi

57

Prokoagülant Jonah-benzeri protein
İnsan plazması 

Tam kan

Pıhtılaşma süresinin 

azaltılması 

Temas proteinleri faktör 

XII, IX ve kininojen 

aktivasyonu

61

Nöronogenezis Homojenat ürünleri -

Nöropeptid (PGP9.5 ve 

P maddesi) salınımının 

uyarılması

62,63

Antitümör ω-6 PUFA

İnsan lösemi hücreleri 

A-549 akciğer kanser 

hücreleri 

H22 hepatoma

p38MAPK sinyal yolu 

aktivasyonu
64,65

Antiaterosklerozis ES Fare serumu

TC, TG, LDL azalması 

HDL artması 

CD4+/CD8+ oranının 

düzenlenmesi

66,67

14.TARTIŞMA

Birçok insan larvaların tedavide kullanımı konusunda 
endişe taşımaktadır. Ancak çok sayıda ilacın doğanın 
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 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 
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veren yaraların temizlenmesinde ve iyileşmesinde 
etkili olduğu kanıtlanmıştır. Daha da şaşırtıcı olanı 
MDT ve antibiyotik kombinasyonlarının antibakteriyel 
etkiyi artırmasıdır. 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 amaçla, 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 larvalarındaki 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 bileşenlerinin 
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.

15. 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 doymamış yağ asitleri vs.) anti-mikrobiyal, 
anti-biyofilm, anti-inflamatuvar ve yara iyileşme 
etkilerinin güncel bilimsel laboratuvar kanıtlarını 
özetledik. Larvaların rekombinant ve transgenik 
biyoaktif molekülleri konusundaki 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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GİRİŞ

Uluslararası ağrı teşkilatı tarafından ağrının tanımı 
1979 yılında “Doku hasarı veya potansiyel doku 
hasarı ile birlikte olan ya da bu hasar süresince 
deneyimlenen hoş olmayan deneyim” şeklinde 
yapılmaktadır. Ağrı tüm dünyada giderek artan bir 
sağlık problemi olmaya devam etmektedir. Üç aydan 
uzun süren ağrılar kronik, üç aydan daha kısa süren 
ağrılar akut ağrı olarak tanımlanmaktadır.

Kronik ağrı, kişinin fonksiyonunu ve yaşam kalitesini 
olumsuz etkileyen bir ağrıdır. Akut ağrının içerdiği 
koruyucu fizyolojik mekanizmaları içermez, 
tanımlanması oldukça güçtür. Nosiseptif, nöropatik 
veya miks tip olarak tanımlanmaktadır.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi (GETAM), 
Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Daire 
Başkanlığı tarafından kurulmuştur. Merkez, geleneksel 
ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin uygulanması ve 
eğitim düzenlemeleri için yönetmelikler ve eğitim 
standartları belirlemiştir. Söz konusu yöntemler, 
dünya genelinde ülkeden ülkeye ve hastadan hastaya 
değişiklik göstermekle birlikte, çeşitli hastalıkları 
tedavi etmek veya önlemek amacıyla yüzlerce yıldır 
yaygın olarak kullanılmaktadır (1). 

Tamamlayıcı tıp uygulamaları (TAT); ABD-NCCAM 
tarafından “Konvansiyonel tıbbın bir parçası 
sayılmayan, ancak, tıbbın çeşitli alanlarında ve sağlık 
bakım sisteminde yer alan uygulama ve ürünler” 
olarak tanımlanmaktadır. (2) 

Alternatif Tedaviler ise, bu uygulama ve ürünlerin 
konvansiyonel tedaviler yerine tek başına 
kullanılmasıdır. (3)
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Tamamlayıcı Tedaviler ise, bu uygulama ve ürünlerin, 
konvansiyonel tedaviler ile birlikte hastalığa ve 
tedavilere bağlı rahatsız edici semptomları kontrol 
etmek amacıyla kullanılmasıdır. (4) 

Tamamlayıcı tıp modaliteleri yaygın olarak modern 
tıpta yeterli çözüm bulunamadığında başvurulan 
yöntemler olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde ve 
diğer ülkelerde yapılan araştırmalar, özellikle kronik 
hastalığı olan hastaların, tanı konulmadan önce 
veya tanı konulduktan sonra, ya da her iki dönemde 
modern tedavi yöntemleriyle birlikte veya tek başına 
TAT yöntemlerine başvurduğu gerçeğini ortaya 
çıkarmıştır. Yine bu araştırmalarda; hastaların TAT 
kullanımına ilişkin sağlık personeline doğru bilgi 
vermemesi veya kullandığını gizlemesi durumu 
dikkate alındığında, TAT yöntemlerine başvurunun 
daha da yüksek olabileceği düşünülmektedir(5). (Kav 
ve ark. 2008).

Dünyada kanser hastalarının TAT kullanım sıklığı 
ile ilgili çalışmalar incelendiğinde %7.0 ile %84.0 
arasında değiştiği belirtilmektedir. (6,7) Türkiye’de 
1998’den beri kanser hastalarında yapılan beş farklı 
çalışma sonucuna göre TAT kullanımı %39.2 ve 
%60.1 arasında bulunmuştur. Türkiye’de kanser 
hastalarında yapılan birçok çalışmada TAT kullanım 
sıklığı %36-80.2 arasında değişen oranlarda 
bulunmuştur. Son olarak Kav ve arkadaşları tarafından 
yapılan literatür taramasında bu oran %22.1 ile 
%84.1 arasında değişmekte olup, ortalama TAT 
kullanımı %46.2 bulunmuştur. (8,9,10) 
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Geleneksel tedavi yöntemlerinden memnuniyetsizlik, 
invaziv tekniklerle ve günlük analjezik kullanmaya 
yönelik isteksizlik, ilaçların toksik etkileri nedeni ile 
ağrının kontrolünde farmakolojik yöntemlerin yanı sıra 
farmakolojik olmayan tamamlayıcı ve alternatif tedavi 
yöntemlerinden de yararlanılmaktadır.   Geleneksel 
ve tamamlayıcı yöntemler arasında osteopati, 
proloterapi, akupunktur, sülük, kupa-hacamat, 
ozon terapisi, kolon hidroterapi, mezoterapi, nöral 
terapi, nöroproloterapi, posturoloji, homeopati, 
biorezonans, reflexoloji, aromaterapi, apiterapi, 
fitoterapi, manuel masaj terapi, terapötik dokunma, 
müzik terapi bulunmaktadır. (11,12)

Biz bu çalışmada kronik ağrılı diskopatili hastalarda 
non farmakolojik tedavi yöntemlerinden 
akupunkturun etkisini araştırmayı amaçladık.

METOD

GETAT polikliniğine başvuran kronik ağrılı diskopati 
hastaları çalışmaya dahil edildi. Hastalardan 
aydınlatılmış onam formları alındı. Hastalara 
10 seans akupunktur uygulaması yapıldı. 
Hastalara tek kullanımlık steril vücut ve kulak 
akupunktur çelik iğneleri kullanıldı. (0.25x25mm, 
0.22x13mm,0.22x1.5mm lik Hua Long)

Kronik ağrısı olan her diskopatili hastaya öncelikle 
nabız teşhisi ile patolojik meridyenler saptandı. 
Daha sonra patolojik meridyenlerin Yuan noktaları 
iğnelendi. Servikal diskopatisi olanlarda servikal 
Back-Shu noktaları ve diğer ilgili noktalar kullanıldı. 

UB-10; TIANZHU; arka saç çizgisinin içinde, M. 
Trapezius’un Oksiput kemiğin alt kenarına yapıştığı 
yerdedir. C1-C2 vertebralar seviyesindedir. 

UB-11; DASHU; T1 vertebranın spinöz çıkıntısı 
alt kenarı seviyesinde, arka orta hattın 1.5 cun 
lateralindedir. 

UB-13; FEİSHU; akciğerin Back-Shu noktasıdır. T3 
vertebranın spinöz çıkıntısı alt kenarı seviyesinde, 
arka orta hattın 1.5 cun lateralindedir. 

DU-14; DAZHUİ; C7 vertebranın prosesus spinozusu 
altında yer alır. 

DU-20; BAİHUİ; her iki kulak apexinden çekilen 
çizginin tepe noktasında kesiştiği yerdedir. Bu nokta 
her akupunktur tedavisinde genel fizyolojik ve 
koordinasyon sağlayıcı bir noktadır. 

Ayrıca; lumbal diskopatisi olanlarda Lomber Back-
Shu noktaları alındı.

UB-21; WEISHU; Mide’nin Back-Shu noktası, T12 
vertebranın spinöz çıkıntısı alt kenarı seviyesinde, 
arka orta hattın 1.5 cun lateralindedir.

UB-23; SHENSHU; Böbreğin Back-Shu noktası. L2 
vertebranın spinöz çıkıntısı alt kenarı seviyesinde, 
arka orta hattın 1.5 cun lateralindedir.

UB-24; QIAISHU; L3 vertebranın spinöz çıkıntısı 
alt kenarı seviyesinde, arka orta hattın 1.5 cun 
lateralindedir.

UB-25; DACHANGSHU; Kalın Bağırsak Back-Shu 
noktasıdır. L4 vertebranın spinöz çıkıntısı alt kenarı 
seviyesinde, arka orta hattın 1.5 cun lateralindedir. 
Krista iliaka üst sınırındır.

UB-27; XIAOCHANGSHU; İnce Bağırsak Back-Shu 
noktasıdır. 1. sakral foramen seviyesinde, arka orta 
hattın 1.5 cun lateralindedir. 

UB-28; PANGGUANGSHU; Mesanenin back-shu 
noktasıdır. 2. sakral foramen seviyesinde, arka orta 
hattın 1.5 cun lateralindedir.

İğneler çiğ hissi alınarak 0.5-1 cun derinliğinde 
batırıldı; 20 dakika seans boyunca kaldı. İğnelerin 
üzerinden elektroakupunktur cihazı ile 2 Hz’lik 
akım verildi. Kulak akupunkturunda ise sıfır noktası, 
jerome, shen-men servkal vertebra ve lumbal 
vertebra noktaları kullanıldı. Kulakta kalıcı vaccaria 
tohum, manyetik bilye, intradermal akupunktur 
iğneleri kullanıldı.

BULGULAR

Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalamaları 
45.90±12.5, D Vitamin düzeyi ortalamaları 
23.94±23.5 ug/l, VAS 1 değerleri 8.06±2.1,  VAS 
2 değerleri 5.88±2.33 idi. Hiç bir hastada yan etki 
görülmemiştir. VAS değerlerinde %40’ın üzerinde 
azalma tespit edilmiştir.
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TARTIŞMA

Ağrı için farmakolojik olmayan müdahaleler üzerine 
çok sayıda Cochrane incelemesi ve ağrı koşullarında 
akupunktur tedavisini değerlendiren birçok Cochrane 
incelemesi vardır (13). Bazı akupunktur tedavisinin 
belirli ağrı durumlarının tedavisi için muhtemelen 
yararlı olduğu sonucuna vardığı sonucuna varılan 
22 ilgili Cochrane incelemesi bulundu. Bel ve boyun 
ağrısı, osteoartrit (OA) ve baş ağrısı ABD'de en sık 
görülen ağrı durumlarıdır ve çoğu ülkede 2015'te 
küresel engellilik nedenleridir. (14)

Amerika’da ağrılı durumlarda kullanılan 
opioid kullanımlarının çoğu (%80) bağımlılıkla 
sonuçlanmaktadır, bir süre sonra da tolerans sorunları 
ortaya çıkmaktadır. (15) 

Opioid dışı kullanılan non-steroid antiinflamatuar 
ilaçların ise gastrointestinal sistem sornları, mide 
bulantısı, karın ağrısı, inme, kalp krizi, böbrek 
yetmezliği ve akut ve kronik kanama yan etkileri 
ortaya çıkmaktadır. (16)

Yalnızca romatoid artrit (RA) ve OA hastaları arasında 
NSAID ile ilişkili gastrointestinal komplikasyonlarından 
yılda 16.500 ölüm vardır ve 2000 yılı itibariyle 
bildirilen advers ilaç reaksiyonlarının %25'i reçete 
NSAID kullanımına bağlanmıştır. (17,18,19)

Hem akut hem de kronik ağrı için ve özellikle de 
devam etmekte olan opioid krizi için farmakolojik 
tedavilerin risklerine yanıt olarak, farmakolojik 
olmayan ağrı yaklaşımları, Hastalık Kontrol ve 
Önleme Merkezleri (CDC) ve ABD tarafından ilk 
bakım hattı olarak önerilmektedir. FDA, National 
Institutes of Health (NIH) gibi merkezler akupunkturu 
ağrı tedavisinde listenin başında ilk denenecek non 
farmakolojik yöntemler arasına almaktadır. (20)

Sistematik derleme ve anketlerin sonucunda 
akupunkturun uygun eğitimli kişiler tarafından 
yapıldığında güvenilir olduğunu kanıtlamıştır. 
(21,22,23,24,25,26,27)

Vickers ve ark. ağrılar ve fonksiyonlarda akupunkturu 
sham grubuna göre üstün bulmuşlardır. 
Akupunkturun etkisi, 1 yıl boyunca izlendiğinde, 

yaklaşık %15’lik düşüşle devam ettiği gözlenmiştir. 
Yapılan metaanalize göre akupunkturun kronik 
kas-iskelet sistemi, baş ağrısı ve osteoartrit ağrısının 
tedavisinde etkili olduğu sonucuna varmaktadır. 
Akupunkturun tedavi etkileri zamanla devam 
etmektedir. (28,29,30)

SONUÇ

Akupunktur non invaziv analjezik yöntemler arasında 
güncel ve yan etkisi olmayan bir tedavi yöntemidir. 
Farmakolojik olmayan güvenilir bir şekilde operasyon 
ve fizik tedavi arasında kullanılabilecek yöntem olarak 
kullanılabileceğini düşünmekteyiz.

ÖNERİLER

Akupunktur kronik ağrısı olan bireylerde güvenilir 
ve etkin non farmakolojik yöntemler arasında yer 
almaktadır. Kronik ağrılı hastalarda ve çoklu ilaç 
kullanan uygun hastalarda ilk sırada tercih edilmesi 
gereken bir analjezik yöntemidir.
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Özet

Nöroimmünoloji ve immünometabolizma çalışma 
konuları gelişmekte olan konulardır; ancak bu iki 
alanın kesişimi nadiren dikkate alınır. Bu etkileşim 
özellikle yağ dokusu içinde yaygındır, bağışıklık 
hücreleri ve sempatik sinir sistemi (SNS) özellikle 
obezite için metabolik homeostaz ve patoloji için 
önemli bir role sahiptir. Bu derlemede, öncelikle yağ 
dokusu kaynaklı leptin ve SNS kaynaklı noradrenalin 
tarafından kolaylaştırılan nöroendokrin döngüyü 
içeren yerleşik karşılıklı adipoz-SNS ilişkisinin ana 
hatlarını çiziyoruz. Daha sonra, adipositler ve yerleşik 
doğuştan gelen bağışıklık hücreleri arasındaki 
kapsamlı çapraz konuşmayı ve obezitede bu salgı ve 
sinyal yollarında meydana gelen değişiklikleri gözden 
geçiriyoruz. Son olarak, bağışıklık hücrelerinde SNS 
adrenerjik sinyalizasyon etkisini tartışıyoruz ve SNS-
yağ çapraz konuşma modülasyonunda SNS yerleşik 
makrofajlar için değişmez bir rolü gösteren heyecan 
verici yeni bir araştırma ile sonuçlandırıyoruz. İkinci 
noktanın yeni bir alanın varlığını oluşturduğunu 
varsayıyoruz- nöroimmünometabolizma.

Obezite dünya çapında bir salgın haline gelmiştir ve 
tedavisi kardiyovasküler hastalık, inme, kanser ve 
diabetes mellitus 1 gibi komorbiditelerin çokluğu 
nedeniyle büyük bir ekonomik yüktür. Dolayısıyla, 
obezitenin altında yatan mekanizmalarını iyi anlamak, 
komorbiditelerle ilişkiye ilişkin içgörü sağlamak 
topluma yük olan sayısız sağlık sorunları için geniş 
kapsamlı etkiler sağlayacaktır.

Obezite bağlamında, adipositler, sempatik sinirler ve 
bağışıklık hücreleri arasında, karmaşık bir üçgen ilişki 
vardır. Biliyoruz ki, sempatik sinir sistemi (SNS) yerel 
olarak yağ dokusunda lipoliz ve/veya termogenezi 

harekete geçiren noradrenalin salıverilmesine neden 
olur 2,3. Dahası, artan kanıtlar, yağ dokusu içindeki 
bağışıklık hücreleri obezite patofizyolojisine ve 
komorbiditelerine katkıda bulunur 1.  Biz obezite 
bağlamında yağ dokusu, SNS ve bağışıklık sistemi 
arasındaki iç içe girmiş ilişkileri gözden geçiriyoruz 
(Şekil 1). Biz, ilk olarak noradrenalin ve leptin 
tarafından kolaylaştırılan SNS ve adipositlerin karşılıklı 
bir düzenlemesi olan nöroendokrin yağ döngüsünü 
vurguluyoruz. Sonra, obezitede doğuştan gelen 
bağışıklık hücreleri ve adipositler arasındaki karmaşık 
immünometabolik ilişkiyi inceliyoruz (Kutu 1). Son 
olarak, üçgeni ve tartışmayı ortaya çıkan nöroimmün 
ilişkiyi ele alarak, makrofajların doğrudan yağ 
dokusu içinde noradrenerjik sinyalizasyonu ve 
obeziteye katkıda bulunduğu mekanizmaları ortaya 
çıkaran son çalışmalara odaklanarak tamamlıyoruz. 
Her ne kadar, bu son nokta ile ilgili şu andaki 
sınırlı literatür tamamen SNS merkezli olsa da (ve 
bu nedenle bizim odağımız),  biz bu altta yatan 
temel prensiplerin duyusal innervasyon ve olası 
parasempatik innervasyon için de önemli sonuçları 
olacağı tahmininde bulunuyoruz. 

Anahtar Noktalar

• Yağ dokusu kahverengi adipoz dokuda 
termojenezi tetikleyen ve beyaz yağ dokusunda 
lipoliz ve / bejleşme yapan noradrenalin salgılayan 
sempatik sinirler tarafından innerve edilir.

• Adipositler, yağ dokusuna sempatik çıkışın 
modülasyonu dahil olmak üzere tüm vücut 
metabolizmasını kontrol etmek için hipotalamus 
yoluyla sinyal veren leptin ve diğer adipokinleri 
salgılar.

Ankara Akupunktur 2019 (2)- 2020 (1); 72-91
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• Adipoz yerleşik makrofajların polarizasyonu, 
obezite ve insülin direncinde önemli bir etkendir. 
Bu polarizasyon diğer bağışıklık hücrelerinden, 
adipositlerden ve sempatik sinirlerden gelen 
sinyallere duyarlıdır.

• Leptin ve adiponektin gibi adipokinler, 
makrofajların ve diğer bağışıklık hücrelerinin 
aktivasyon durumunu doğrudan modüle eder. 
Adipokin salıverilmesi obezitede önemli ölçüde 
değişir.

• Sempatik sinirler tarafından salıverilen 
noradrenalin, çeşitli adrenoreseptör alt tipleri 
aracılığıyla sinyal vererek makrofajları ve diğer 
bağışıklık hücrelerini doğrudan modüle eder.

• Çeşitli adipoz depolarında sempatik sinirlerle 
yakından ilişkili olan ve yağ dokusunun 
sempatik innervasyonunu modüle etmede yeni 
bir rol oynayan çeşitli makrofaj popülasyonları 
keşfedilmiştir.

Adipoz doku ve SNS karşılıklı konuşması

Yağ dokusunun innervasyonu

Yağ dokusunun sempatik innervasyonu. 
Dolaylı kanıt, 1960'lardan beri sürekli olarak rapor 
edilen, beyaz yağ dokusunda (WAT) SNS için 
lipolizin önemli bir rol oynadığını bildirir. Adrenerjik 
bileşikler 5, ganglionik blok 6,7 ve elektriksel sinir 
uyarılması 8 tarafından indüklenen WAT’ta gözlenen 
katekolamin kaynağının genel dolaşım yoluyla 
adrenal bezlerin aksine, yerel sempatik sinirler 
olduğunu göstermektedir. Ancak, sırasıyla mekanik 
denervasyon veya elektriksel uyarı ile elde edilen, 
fonksiyon kaybı veya kazanç- fonksiyon yaklaşımları 
moleküler genetik metodlarla elde edilebilir doku 
özgüllüğünden uzaktır. Yağ sinir demetleri SNS 
miyelinsiz aksonlarının yanı sıra, bilinmeyen miyelinli 
(ve dolayısıyla otonomik olmayan) aksonlardan 
oluştuğundan 3,9, mekanik denervasyon da bu 
bilinmeyen sinir liflerine zarar verir ve bu şekilde 
SNS özgüllüğünün doğrulanmasını engeller. Yerel 
olarak uyarıcı lifler hem SNS hem de bilinmeyen 
nöronların aktivasyonu nedeniyle aynı sorun,  
elektriksel stimülasyon ile de vardır. Bu tür sorunlar, 

bu bilinmeyen nöronlar nedeniyle olabileceğinden 
ve hücresel lipolitik sürücünün doğrulanmasını 
önlediğinden sonuçların SNS'ye özgü olduğunun 
doğrulanması, engeller.

Timothy Bartness, çeşitli yağ dokusu depolarının 
10-15 innerve eden merkezi devreleri belirlemek için 
yağ dokusu ve beyin arasında nöronal izlemenin 
öncülüğünü yaptı. Bu çalışma, tüm yağ depolarının 
tek bir organ teşkil etmediğini, bunun yerine merkezi 
düzenleyici devrelerle birbirine bağımlı değilse, kendi 
kendilerine bağımsız olduklarını göstermiştir. Bartness 
ve Song’un çalışmasında fonksiyonel bir nöro-adipoz 
kavşak önerildi, ancak kesin kanıt klasik histolojik 
yöntemlerin sınırlamaları tarafından kısıtlandı.

Son 5 yıl içinde, sağlam dokunun görüntülenmesini 
sağlayan gelişmiş görüntüleme yöntemleri kullanılarak, 
nöro-adipoz bileşimi nihayet görselleştirildi 
3,16. Optogenetik ve farmakolojik yaklaşımlarla 
tamamlanan bu çalışma, WAT'nin sempatik 
innervasyonunun adipositlerde lipolizi sürdürmek için 
hem gerekli hem de yeterli olduğunu göstermiştir3 
(Şekil 2). Ayrıca, SNS'den türetilen noradrenalin, 
WAT içinde adipositlerin beijleşmesini indükleyebilir 
(Kutu 2). Akabinde, subkutan WAT içindeki sempatik 
sinir yoğunluğunun görüntülenmesi, lipid yoğun 
dokuların görüntülenmesinde süregelen kısıtlamaları 
alt eden yeni geliştirilmiş bir doku temizleme tekniği 
kullanılarak düzeltilmiştir. Temizleme, daha önce 
opak numuneleri tamamen şeffaf hale getirmek için 
kimyasal işlemle lipitlerin ortadan kaldırılmasını ve 
aynı zamanda bozulmamış dokunun ayrıntılı olarak 
görüntülenmesini sağlamak için mimari bütünlüğü 
korumayı içerir. Temizleme, yağ depolarının 
mimarisini ve hücresel ortamını görselleştirmek için 
paha biçilmez bir araç olacaktır.

İntraskapular kahverengi yağ dokusunun (BAT) 
stellat gangliyon tarafından innerve edildiği yaygın 
olarak kabul edilmesine rağmen, 20,21, WAT 
innervasyonunun ortaya çıktığı kesin gangliyon hala 
tartışmalıdır. Bir grup, alt omurgada bulunan sempatik 
gangliyonların, özellikle torasikten (T13) lomber 
1-3 (L1-3) gangliyonların, subkutan inguinal WAT’ı 
(iWAT) 11,22 aktive eden aksonların kaynağı olduğunu 
varsaydı. Buna karşılık, bir izleme çalışmasında, çölyak 
gangliyonlarının murin iWAT19'daki aksonların 
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kaynağı olduğunu ileri sürüldü. Dikkat edilmesi 
gereken, uyarıldığında çölyak gangliyonlarının WAT 
lipolizini arttırdığıdır 23. 

Merkezi ve Çevresel Modülasyon

Leptin. Leptin, nöronal leptin reseptörü (LepR) sinyali 
yoluyla etki eden birincil hipotalamik bir aracıdır. 
LepR'nin nörona özgü silinmesinin obeziteye ve 
yüksek plazma leptin, glukoz ve insülin seviyelerine 
neden olduğunu gösteren kemirgen çalışmalarıyla 
örneklendirilmiştir 36. LepR, memeli beyninde 
eksprese edilir, ancak en çok çalışılan arkuat 
çekirdek olmak üzere hipotalamik çekirdeklerde 
yoğundur 37 (Kutu 3). Deneysel leptin yükselmesi, 
MET'deki termojenezi ve WAT'da 39 lipoliz ve / veya 
kahverengileşmeyi tetikleyen sempatik çıktıyı arttırır 
38. Bununla birlikte, SNS çıkışının kontrolünden 
sorumlu kesin sinir devresi, özellikle LepR ifade eden 
nöronların aktivasyonunda yer alan mekanizmalar 
belirsizliğini korumaktadır.

Beslenme davranışı, obezite, motivasyon ve glukoz 
ve / veya insüline duyarlılığın altında yatan nöral 
mekanizmalar karmaşıktır 40. Bu nedenle, bu 
derlemenin amaçları için, özellikle, doku depolarına 
yağ yoluyla SNS çıktısını kontrol eden leptin- bağımlı 
nöral yollara odaklanıyoruz 41. Sempatik çıkış, 
leptine aracılı proopiomelanokortin (POMC) ve 
agouti ile ilişkili protein (AgRP) yollarının birleştiği 
paraventriküler çekirdek 42 dahil olmak üzere beş 
farklı beyin bölgesinden kaynaklanır. Yağ dokusunun 
sempatik innervasyonunun birincil fizyolojik çıktısı 
BAT'da termogenez ve WAT'ta 2,3 lipoliz ve / veya 
kahverengileşmedir.

Sıçanlarda sistemik leptin uygulaması, sempatik 
sinir aktivitesini (SNA) 38 ve BAT içinde termojenik 
işaretleyici çözücü protein 1'in (UCP1) 43 

ekspresyonunu arttırır. Her iki hücre tipinde LepR 
nakavtının BAT SNA’yı44 kısmen ortadan kaldırdığını 
gösteren çalışmalarla örneklendiği üzere, hem POMC 
hem de AgRP nöronları leptine bağımlı SNA'dan 
BAT'a rol oynar. Bununla birlikte, leptine duyarlı 
diğer nöronların BAT innervasyonunda bir rolü olup 
olmadığı bilinmemektedir, çünkü hem POMC hem 
de AgRP nöronlarından LepR'nin iki kez nakavtı 
çalışılmamıştır. Ayrıca dorsomedial hipotalamusta ve 

preoptik bölgedeki LepR eksprese eden nöronlar da 
BAT termojenezinde rol oynar 45, ancak mekanizması 
bilinmemektedir. Termojenezin, birçok çalışmanın 
konusu olan BAT termojenezinin spesifik olarak biri 
veya diğerine atfedilemeyeceği şekilde vazomotor 
modülasyon ile (UCP1'in noradrenaline bağımlı 
yukarı regülasyonunun aksine) düzenlenebileceğini 
belirtmek önemlidir.

Tiroid hormonları. Hipotalamus-hipofiz tiroid 
ekseni, açlık, obezite ve leptine duyarlı POMC ve AgRP 
nöron aktivitesi dahil olmak üzere bir dizi biyolojik 
uyarana duyarlı karmaşık bir düzenleyicidir 51. Tiroid 
hormonu triiyodotironin (T3), metabolik olarak ilgili 
otonomik çıkışı modüle etmek için hipotalamusta 
merkezi olarak etki eder 52. Hipotalamusun (VMH) 
ventromedial çekirdeğindeki steroidojenik faktör 
1 (SF1) nöronlarında T3 ile indüklenen AMP kinaz 
(AMPK) sinyalinin baskılanması, SNS ile kolaylaştırılmış 
BAT termojenezini ve WAT kahverengileşmesini 
53-55 arttırır (Şekil 2). Ayrıca, AMHK1'in VMH 
SF1 nöronlarından genetik olarak hedeflenmiş 
silinmesi, diyetle indüklenen obeziteye, artmış BAT 
termojenezine ve WAT kahverengileşmesine direnç 
ile sonuçlanır56. Bununla birlikte, bu etki T3'e özgü 
değildir, çünkü östrojen, glukagon-benzeri peptit 1 
(GLP1-1) ve leptin gibi diğer termojenik modülatörler 
de VMH AMPK aktivitesini azaltır 57. 

T3 reseptörleri (TRα ve TRβ), beyne ek olarak 
periferde, adipositlerde de mevcut nükleer reseptör 
transkripsiyon faktörleridir. BAT’ta T3 ve noradrenalin 
sinyali, adrenerjik aktivasyon dolaşan inaktif tiroksini 
(T4) aktif T3’e çeviren enzim ekspresyonunu 
düzenlediğinden 58 oldukça karmaşıktır. Ek olarak 
T3 ve/ T4 adrenerjik reseptör ekspresyonunu düzenler 
58,59. Tiroid hormon sinyalizasyonu aynı zamanda 
WAT kahverengileşmesine de yol açar 60. Dahası, TRα 
adipoz doku adrenerjik sinyalizasyonuda gereklidir; 
TRβ, UCP1 ekspresyonunu arttırır 61.

Östradiol. Tiroid hormonu sinyaline benzer olan 
östrojen, hipotalamus boyunca ve yağ dokusunda 
eksprese edilen α ve β-nukleer östrojen reseptörleri 
(ERα ve ERβ) yoluyla da sinyal verir. Bu nedenle 
östrojen enerji metabolizmasını merkezi ve çevresel 
olarak modüle edebilir62. Merkezi olarak ERα, sırasıyla 
arkuat çekirdeğe ve VMH'ye sinyal vererek beslenme 
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davranışı ve SNS yağ dokusu innervasyonunun 
önemli bir düzenleyicisidir 63. Arkuat çekirdekte 
ERα, LepR-eksprese eden POMC nöronlarında ifade 
edilir 64,65 ve ERα'nın genetik ablasyonu leptine bağlı 
POMC aktivasyonunu önler66. Ayrıca, POMC'ye özel 
ERα delesyonu hiperfajiye neden olurken, VMH SF1 
nöronlarından silme gıda alımında değişiklik olmadan 
hipometabolizmaya neden olur. Bu veriler, östrojen 
sinyallemesinin merkezi olarak metabolizmayı 
modüle ettiği çoklu mekanizmaları göstermektedir 
67. T3'e benzer şekilde, merkezi östradiol (E2) BAT 
termogenezini arttırmak için VMH'deki AMPK'yi 
inhibe eder (Şekil 2).

Adiposit fonksiyonu üzerindeki östrojen etkisinin 
doğrudan mekanizmaları iyi tarif edilmemiştir ve 
yağ dokusunda cinsiyet olarak dimorfik ER ifadesi ile 
karmaşıktır 69,70. Çalışmalar, E2'nin subkutan WAT 
lipolizi üzerinde artmış hem lipopolitik 71 hem de anti-
lipolitik 72 etkilerini indüklediğini ve ayrıca artmış BAT 
lipolizini 73 indüklediğini, ancak UCP1 ekspresyonunu 
değiştirmediğini bildirmiştir74. Bununla birlikte, 
gelişme ile ilgili veriler, ERα sinyallemesinin beyaz 
adipojenik soy bağlılığını desteklediğini kesin olarak 
göstermektedir 75.

Glukagon benzeri peptit 1. GLP1, insülin salınımını 
uyarmak ve beslenme davranışını durdurmak için 
postprandiyal olarak bağırsak ve nöronlar tarafından 
salınır 76. Tiroid hormonları ve östradiol gibi GLP1, VM 
termogenezini ve VMH AMPK inhibisyonu yoluyla 
WAT   kahverengileşmesini teşvik eder 77 (Şekil 2). 
WAT'ta SNS'ye bağlı lipoliz merkezi GLP1 işaretlemesi 
78 tarafından desteklenir 78, ancak periferik olarak 
GLP1, doğrudan WAT sinyali yoluyla lipoliz 79 ve 
proliferasyonu 80 de teşvik edebilir. İlginç bir şekilde, 
GLP1'in rolü 2018'deki vagal afferent sinirler yoluyla 
periferik sinyallemenin, hipotalamusta ve nükleus 
tractus solitarius'ta anti-termojenik çekirdekleri 
aktive ederek BAT termojenezini ve enerji tüketimini 
azalttığını81 bulgusu ile büyük ölçüde karmaşıklaştı. 
Bu mekanizmanın yeni tüketilen besinleri koruyarak 
enerji tüketimini azalttığı düşünülmektedir, ancak 
bunun yerine mevcut aşırı beslenme olan dünyamızda 
obeziteye katkıda bulunan başka bir faktördür.

Oreksinler. Orexinler (hipokretinler olarak da bilinir), 
geniş merkezi sinir sistemi projeksiyonları ile farklı 

hipotalamik çekirdeklerde eksprese edilen ve uyku-
uyanıklık döngüsü, glikoz metabolizması, gıda alımı 
ve enerji harcaması gibi birçok fonksiyonda yer alan 
endokrin tepkilerini modüle eden nöropeptitlerdir 
82. Reseptörler, AgRP ve nöropeptid Y (AgRP-
NPY) ve arkuat çekirdek 83 POMC nöronları, dahil 
olmak üzere geniş ölçüde eksprese edilir. Lateral 
hipotalamik bölgedeki oreksin nöronları da BAT’ı 84 

innerve eden (Şekil 2) kaudal raphe çekirdeklerinde 
pre-ganglionik motor çekirdeklerine projeksiyonlar 
yoluyla termojenezi sağlar. Kahverengi adipositlerin 
gelişimi oreksin sinyalizasyonu 85 gerektirir, ancak 
gelişmiş insan adipoz doku oreksinleri doğrudan 
BAT termojenezini kontrol etmez ve WAT lipolizinde 
sadece mütevazı bir rol oynayabilir87. Adiposit oreksin 
reseptörlerinin rolü henüz tanımlanmamış gibi 
görünmektedir, ancak yağ dokusundaki oreksinlerin 
önemi dolaşımdaki nispeten düşük seviyeleri göz 
önüne alındığında sorgulanabilirdir 85.

Adipositler ve Bağışıklık Hücreleri

İmmunometabolizma

İmmünometabolizma terimi, hücresel 
metabolizmanın bağışıklık hücrelerinin gelişimini ve 
migrasyonunu dikte ettiği mekanizmaları tanımlamak 
için kullanılır, aynı zamanda bağışıklık hücrelerinin bir 
organizmanın sistemik metabolizmasında oynadığı 
rolü açıklar. İkincisi, bu derlemenin amaçları için 
daha önemlidir ve birincisi başka bir yerde ayrıntılı 
olarak incelenmiştir 88. Bağışıklık hücrelerinin obezite 
ile ilgisi 21. yüzyılın başlarına kadar ciddi bir şekilde 
düşünülmemiştir ve o zamandan beri çalışmalar, 
bir dizi doğuştan gelen ve uyarlanabilir bağışıklık 
hücresi tipini kapsayan karmaşık bir ortamı ortaya 
çıkarmaktadır 89. Bu derlemenin doğuştan gelen 
bağışıklığa odaklandığını unutmayın.

Yağ dokusunda makrofajlar. 2003 yılında, iki 
makale obez farelerin ve insanların WAT'ında 
makrofaj birikimini tarif etmiştir 90,91. Yağ dokusu 
makrofajları (ATM'ler), diğer hücre tiplerinin ATM 
işlevini nasıl etkilediğini belirlemek için daha sonraki 
araştırmaların yayıldığı obezite bağlamında incelenen 
birincil bağışıklık katılımcısı olarak kalmıştır. Her yayın 
bulmacanın içine bir parça daha eklediğinden, bu 
mekanizmalar zamanla çözülmüştür. Her ne kadar 
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bu öncü çalışmalar subkutan WAT ve visseral WAT 
üzerine odaklanmış olsa da, makrofajların BAT ve 
hatta perivasküler yağda (Kutu 4) önemli rolleri 
olduğu keşfedilmiştir.

Makrofaj polarizasyonu özellikle yaygındır, çünkü 
klasik (M1 benzeri) ve alternatif olarak (M2 benzeri) 
aktifleştirilmiş makrofajlar, sırasıyla obez ve ince 
yağ dokusunun karakteristik özelliğidir 92. İnce 
murin yağ dokusundan ATM'ler büyük ölçüde M2 
benzeri ve adipositler arasındaki interstisyel 
boşluğa lokalize olurken, obez adipoz doku ek 
olarak nekrotik adipositleri çevreleyen kümelerde 
lokalize M1 benzeri makrofajlar sergilemektedir 
93 (Şekil 3). M2 benzeri makrofajlar üretmek için 
alternatif aktivasyon, başta IL-4 ve IL-13 94 olmak 
üzere tip 2 sitokinlerden kaynaklanır. Bu M1 / 
 M2 kategorizasyonunun aşırı basitleştirilmesi 
sıklıkla eleştirilir. Özellikle metabolizmada, metabolik 
olarak aktive edilen makrofajların karakterizasyonu, 
makrofaj kategorizasyonunun bu eleştirisinin 
dayandığı bir örnek sağlar 95. Metabolik olarak aktive 
edilen makrofajların polarizasyonu, doğal olmayan 
enflamatuar faktörler olarak hizmet eden ve M1'den 
farklı bir fenotipe neden olan glikoz, insülin ve 
palmitat gibi metabolitlerin varlığında meydana 
gelir. Sonraki çalışmalarda ATM'lerin özelliklerini 
değiştirmesi muhtemel olan bu son derece yeni 
bulguya rağmen, tartıştığımız literatürdeki bu 
isimlendirmenin önemi nedeniyle bu derlemedeki 
M1 ve / M2 sınıflandırmasını kullanıyoruz.

Adipositler makrofaj alım molekülü monosit kemo-
çekici protein 1'i (MCP1) ifade eder ve adipositler 
tarafından MCP1 salınımı obez kemirgenlerde ve 
insanlarda artar96 (Şekil 3). Artmış ATM'ler ve insülin 
ve glikoz intoleransına duyarlılık, MCP1'in adiposit 
spesifik aşırı ekspresyonundan kaynaklanırken, 
farelerde nakavt veya baskın negatif MCP1 
inhibisyonu, obeziteye bağlı insülin ve glikoz direncine 
karşı korur 97. Ayrıca, insülin, insülin intoleransı olan 
adipositlerde MCP1 ekspresyonunu ve salınımını 
arttırır 98. Murin MCP1 reseptörü CCR2'nin genetik 
olarak silinmesi, obeziteyi, ATM alımını ve insülin ve 
glikoz duyarsızlığını önler 99. İşe alımın yanı sıra (veya 
muhtemelen yerine), MCP1 yerel ATM çoğalmasını 
teşvik ederek ATM yapımına katkıda bulunur 100.

İmmünomodülatörler olarak adipokinler

Yukarıda tartışılan sitokinlerin yanı sıra, bir dizi 
adipokin doğuştan gelen bağışıklık hücresi alımını 
ve polarizasyonunu etkiler. Ayrıca, adipositlerin 
endokrin rolü metabolik regülasyon için sistemik bir 
öneme sahiptir (başka yerde incelenmiştir 139).

Doğal bağışıklık hücrelerinde Leptin 
sinyalizasyonu. LepR, monositler140, dendritik 
hücreler141, NK hücreleri142, nötrofiller143, 
eozinofiller144 ve bazofiller145 olarak ifade edilir. 
Bu hücre tiplerinde leptin sinyalleşmesinin ortak 
sonuçları arasında farklılaşma, aktivasyon, sağkalım 
ve kemotaksis; bununla birlikte, hematopoietik 
hücrelerdeki LepR'nin obezite bağlamındaki önemi 
tartışılmaktadır. Birçok çalışma, hematopoietik 
spesifik LepR yokluğunun obezitede kemik iliği kimera 
modelleri kullanarak etkisini değerlendirmiştir. Dib 
ve meslektaşları, hematopoetik hücrelerde LepR 
yokluğunun kilo alımı, yağ dokusu iltihabı ve insülin 
direncine146 karşı korurken, diğerleri (Gutierrez ve 
Hasty147 ve Gove ve meslektaşları148) bunun tersini 
iddia eder. Bununla birlikte, bu çalışmalar arasında 
birkaç fark vardır. En dikkat çekici olanı, Gove ve 
meslektaşlarının çalışması radyasyondan sadece 4-5 
hafta sürdü ve HFD uygulamadı, bu da olumsuz 
sonuçlarını açıklamaktadır148. Dib ve meslektaşları 
tarafından yapılan çalışma, 6 haftalık iyileşmeye 
(normal yemle) ve ardından 16 hafta boyunca HFD'ye 
izin verdi146 ve Gutierrez ve Hasty, 4 haftalık iyileşmeyi 
takiben 12 hafta boyunca farelere HFD uyguladı 147. 
Zaman çizelgesindeki bu fark, Dib ve meslektaşları 
tarafından bildirilen vücut ağırlığı ve glikoz ve / veya 
insülin testi sonuçları 16 haftadan önce istatistiksel 
olarak anlamlı olmadığından ve sadece 16 hafta 
boyunca inflamasyon verileri sağlandığından, farklı 
sonuçları açıklamaktadır. Bu nedenle, Gutierrez 
ve Hasty'nin Dib ve meslektaşlarının sonuçlarının 
eksikliğini vurgulayan 16 haftalık HFD'ye kadar 
çalışmalarına devam etmeleri durumunda Dib ve 
meslektaşlarına benzer sonuçlar gözlemlemiş olabilir.

İlginç bir şekilde, kültürlenmiş primer insan 
ATM'lerinde leptin M2 benzeri yüzey işaretleyicilerini 
indükler, ancak TNF ve MCP1 149 as gibi M1 ile ilişkili 
sitokinleri yukarı doğru düzenler. Pro-inflamatuar 
sitokinler ayrıca dendritik hücrelerde141, eozinofiller 150 
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ve dolaşımdaki monositlerde 151 leptin sinyali ile salınır 
ve leptin, nötrofiller143 tarafından enflamatuar reaktif 
oksijen türlerinin üretimini arttırır. Bununla birlikte, 
bazofiller leptine 145 yanıt olarak T yardımcı 2 (TH2) 
hücresiyle ilişkili anti-enflamatuar sitokinleri serbest 
bırakır. Leptin'in kesin immünomodülatör rolünün 
hala açıklığa kavuşturulmadığı görülmektedir.

Doğuştan gelen bağışıklık hücrelerinde 
adiponektin sinyali. Adiponektin tipik olarak 
anti-inflamatuar bir bağışıklık düzenleyicisi olarak 
kabul edilmesine rağmen, işlevlerine ilişkin veriler 
tartışmalıdır. Monositler ve / veya makrofajlarla ilgili 
olarak, çalışmalar, adiponektinin proliferasyonu 
inhibe ettiğini, apopitozu arttırdığını, fagositozu 
azalttığını ve TNF üretimini LPS152-154 varlığında bile 
inhibe ettiğini göstermiştir. Ayrıca adiponektinin M2 
polarizasyonunu155 ve WAT156'nın soğuk kaynaklı 
kahverengileşmesini ve ters insülin direncini157 
arttırdığı bulunmuştur. Bununla birlikte, diğer 
çalışmalar adiponektine yanıt olarak proinflamatuar 
sitokinlerin yukarı regülasyonunu göstermiştir158-161. 
Bir çalışma, adiponektine kısa süreli maruz kalmanın 
proinflamatuar olabileceğini, ancak düzenli 
adiponektin maruziyetinin alternatif proinflamatuar 
uyaranlara toleransı artırabileceğini göstermiştir. 
Bu nedenle, hipoadiponektik obezite durumunda, 
makrofajlar, artan FFA ve leptin seviyelerine aşırı 
duyarlılığa neden olan toleranstan yoksundur158. 
Alternatif olarak, immünomodülatör etkilerdeki 
tutarsızlıklar, adiponektinin çeşitli oligomerik 
formlarına atfedilebilir162,163.

Diğer immünomodülatör adipokinler. Homeostatik 
durumlarda (yani, obez olmayan) adipositler, M2 
benzeri makrofaj polarizasyonunu destekleyen TH2 
ile ilişkili sitokinleri, yani IL-13 ve IL-4 salgılarlar164. 
Adipositler ayrıca, nakavtın alevlenmiş insülin 
direncini ve HFD ile beslenen farelerde artmış ATM 
birikimini indükleyen anti-inflamatuar frizzled ilişkili 
protein 5 (SFRP5) salgılar. Yağ salgılanan serum 
amiloid A (SAA) ve hyaluronan, monosit kemo 
çekicidir166. Adipositler ayrıca HFD verilen farelerinde 
artan ve bir monosit kemo-çekici ve pro-enflamatuar 
aktivatör olarak işlev gören lökotrien B4'ü (LTB4) ifade 
eder. LTB4 reseptörünün genetik veya farmakolojik 
susturulması, insülin direncine karşı koruma 

sağlar167,168. Her ne kadar WAT adipokin salınımı, yağ 
iltihabı ve bunun sonucunda ortaya çıkan obezitede 
metabolik disfonksiyon tartışmasına egemen 
olma eğiliminde olmasına rağmen, BAT- türevi 
CXCL14'ün M2 benzeri makrofajların alımını teşvik 
ettiği ve glikoz homeostazı, BAT fonksiyonu ve WAT 
kahverengileşmesinde rol oynadığı gösterilmiştir169 .

Yağ dokusunda SNS'nin düzenlenmesi

Sinir sistemindeki bağışıklık hücrelerinin varlığı 
başlangıçta yaralanma ve otoimmünite bağlamında 
tanımlanmıştır, ancak şimdi esasen tüm nörolojik 
ve nörodejeneratif hastalıklarda önemli bir rol 
oynadıklarını biliyoruz183. Bu derlemede daha önce 
belirtildiği gibi, bağışıklık sistemi ve yağ depoları 
arasında karmaşık bir karşılıklı konuşma vardır; 
ayrıca, adipokinler doğrudan beyin merkezlerini 
modüle eder; bu adipositlerde lipolizi tetikler (Şekil 
3). Makrofajlar SNS- kaynaklı noradrenaline duyarlı 
olsa da, bağışıklık sisteminin SNS'yi düzenlediği 
bir mekanizma genellikle kabul edilmez. Bununla 
birlikte, laboratuarımızdaki keşifler ve 2017'deki 
diğerleri 9,184,185, bağışıklık sistemi ile SNS tarafından 
metabolik modülasyon arasında bir bağlantı 
olduğunu göstermektedir.

Yağ dokusunda iki noradrenalin azaltıcı makrofaj 
popülasyonu eşzamanlı olarak tanımlandı. Bağışıklık 
hücrelerinin adipositlerin sempatik innervasyonunda 
doğrudan modüle edici bir rol oynadığını gösteren 
dönüm noktası keşifleridir 9,184. Pirzgalska ve 
arkadaşları tarafından yapılan bir araştırma, sempatik 
nöronla ilişkili makrofajların (SAM) subkutan WAT'ta 
sempatik sinirlerle ilişkili olduğunu ve diğer makrofaj 
popülasyonlarına göre noradrenalin taşıyıcı SLC6A2 
ve degradasyon enzimi monoamin oksidaz A'nın 
(MAOa) zenginleştirilmiş ekspresyonu sergilediğini 
göstermiştir 9 (Şekil 4). Ex vivo ve invivo çalışmalar, 
aynı zamanda SAM'ların noradrenalin alım ve yıkım 
yoluyla SNS aracılı lipolizi azalttığını göstermiştir. 
Ayrıca, SAM obez farelerde ve SLC6A2 eksikliği olan 
farelerde  artmıştır (yıkım için noradrenalin alımını 
engeller) ve noradrenalin ve arkasından lipolizin 
artışına bağlı olarak obeziteye dirençlidir. Bu çalışma 
ayrıca SAMların WAT’ı innerve eden sempatik 
torakal ganglion ve superior servikal gangliyon 
gibi diğer SNS kompartımanlarında bulunduğunu 
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göstermiştir. Dahası, SLC6A2 ve MAOa, insan 
sempatik gangliyonlarının makrofajlarında eksprese 
edilir ki bu da bu mekanizmaların insan hastalıkları 
için uygun olduğuna inanılırlık kazandırır.

Noradrenalini de bozan SAM benzeri bir makrofaj 
popülasyonu, Camell ve meslektaşları tarafından 
visseral WAT'ta eşzamanlı olarak tanımlandı. Bu 
çalışma, yaşlı farelerde MAOa'nın inflamazom bağımlı 
yukarı regülasyonu gösterdi; bu da noradrenalin 
degradasyonuna ve lipolizde yaşa bağlı bir azalmaya 
yol açmıştır184 (Şekil 4). 

Sonuç

Bağışıklık hücreleri ve adipositler arasındaki 
fonksiyonel üst üste binme ve karşılıklı konuşma 
immünometabolizma mekanizmalarını parçalama 
arayışını zaten karmaşıklaştırmaktadır, ancak 
şimdi SNS'nin aynı zamanda bağışıklık hücresi 
modülasyonuna karşı oldukça hassas bir oyuncu 
olduğu görülmektedir. Yağ dokusu içindeki 
makrofajlar için bir rol belirleyen ilk iki çalışmanın 
ardından 90,91, hem doğal hem de uyarlanabilir 
bağışıklık sistemlerinden çeşitli hücre tiplerini 
içeren bir bütün bağışıklık ortamı keşfedilmektedir. 
Önümüzdeki yıllarda, sempatik bir belirleyici olan 
2017'den bu üç dönüm noktası çalışmasının 
makrofajlar için nöroimmünolojik rol de buzdağının 
sadece görünen kısmı olduğunu farkedeceğiz.

Bu tahminlere göre, yağ dokusunda miyeloid-SNS 
etkileşiminin bu küçük nişinin, farklı immün hücre 
tiplerinin çeşitli periferik sinir sistemi sinyal yollarıyla 
etkileşime girdiği mekanizmaları kapsayarak büyük 
ölçüde genişleyeceğini, nöroimmunometabolizma 
kavramı oluşturacağını ve tüm vücut metabolizmasını 
etkileyebilecek tüm organları modüle etmek 
için etkileşime gireceğini öngörüyoruz. 
Nöroimmünometabolizma anlayışımızı engelleyen 
mevcut zorluklar büyük ölçüde çeşitli faktörlere 
bağlıdır. Birincisi, öncelikle SNS anatomisinin eksik 
haritalanması ve anlaşılmasına atfedilebilen gelişmiş 
moleküler genetik yaklaşımların eksikliği vardır. 
Örneğin gangliyon organ innervasyonu, ele alınması 
gereken anatomi ders kitaplarının bize anlattığı 
kadar açık bir şekilde tanımlanmamıştır. İkincisi, 
sinir liflerini birçok dokudan izole etmede bir dizi 

fiziksel zorluk vardır (iWAT bir istisnadır). Üçüncüsü, 
tek hücreli RNA-seq gibi teknolojik yenilikler büyük 
adımlar atıyor olsa da, çoğunluğu SAM'lar (C.M.L., 
O.C.N. ve A.I.D., yayınlanmamış gözlemler) olan 
sinir lifleriyle sadece az sayıda bağışıklık hücresi 
ilişkilidir. Son olarak, doku sindirimi ve hücre ayırma 
gibi örnek işleme yoluyla hücrelerin transkripsiyonel 
ve translasyonel bütünlüğünü koruma konusunda 
evrensel zorluklar vardır.

Kutu 1. Doğal bağışıklık hücreleri ve ilgili sinyal 
mekanizması

Hücre tipleri

• Makrofaj: doğuştan gelen bağışıklıkta aktif rol 
oynayan ve uyarlanabilir bağışıklık sisteminin 
hücrelerini düzelten yerleşik veya toplanmış 
fagositik hücre

- M1 benzeri (klasik olarak aktive edilmiş): 
Lipopolisakkarit (LPS), tümör nekroze 
eden faktörü (TNF) veya IFNγ gibi faktörler 
tarafından tip 1 ile ilişkili aktivasyona 
yanıt olarak IL-12, IL-6, TNF salıveren pro-
inflamatuar makrofaj sınıfı

- M2-benzeri (alternatif olarak aktive edilmiş): 
Tip 2 ile ilişkili IL-4 ile aktive edilen ve IL-10 
ve TGFβ'yi serbest bırakan yara iyileşmesinde 
ve doku onarımında yaygın olan anti-
inflamatuar makrofaj sınıfı

- Yağ dokusu makrofajı (ATM): Sıklıkla obez 
veya ince yağ dokuda sırasıyla klasik veya 
alternatif olarak aktive edilen yerleşik 
makrofaj

-  Sempatik nöron-ilişkili makrofajlar (SAMs): 
Son zamanlarda yağ dokusunda keşfedilen 
ve lipolizi indükleyen noradrenalin için bir atık 
çukuru görevi görerek SNS-adiposit iletişimini 
azaltan yeni bir makrofaj popülasyonu

• Monosit: makrofaj veya dendritik bir hücreye 
ayrılabilen kemik iliği kaynaklı iki kutuplu hücre

• Tip 1 doğuştan lenfoid hücre (ILC1): IL-12 veya 
IL-18 uyarısına yanıt olarak tip 1 sitokinler (örn. 
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IFNγ ve TNF) üreten doğuştan gelen bağışıklıkla 
ilgili lenfoid türevi hücre

-  Doğal öldürücü hücre (NK hücresi): Ölümcül 
granzim içeren granüllerin salınmasıyla 
zararlı hücreleri öldürebilen ILC1 sitotoksik 
alt tipi (uyarlanabilir bağışıklığın sitotoksik T 
hücrelerine benzer)

• Tip 2 doğuştan lenfoid hücre (ILC2): Helmint 
enfeksiyonuna yanıt olarak doğal olarak tip 
2 sitokinler (örn., IL-4, IL-5 ve IL-13) üreten 
doğuştan gelen bağışıklıkla ilişkili lenfoid türevi 
hücre

• Dendritik hücre: adaptif bağışıklığı kolaylaştıran 
monosit türevi antijen sunan hücre

- Granulosit: Ayırdettirici sekretuar granülleriyle 
tanınan fagositik hücre

- Nötrofil: Bakteri ve hasarlı hücreleri fagoste 
eden sistemik en yoğun granulosit

- Eozinofil: Histaminaz salıveren ve yağ 
dokusundaki IL-4’ün esas kaynağı olan 
antiinflamatuvar antijen-antikor-fagosite 
eden granulosit

- Bazofil: Serotonin, histamin ve prostoglandin 
salıveren IgE duyarlı granulosit

Sitokinler ve reseptörleri

• İnterlökin-4 (IL-4) ve interlökin-13 (IL-13): M2 

Şekil 1. Nöroimmünometabolik triad. Obezitede yağ dokusu, doğal bağışıklık hücreleri ve sempatik sinir sistemi (SNS) arasın-
daki karmaşık üçgen ilişki. Doğuştan gelen bağışıklık hücreleri, özellikle makrofajlar, yağ dokusunda insülin direncini arttırır ve 
obez adipositler makrofajları kuvvetlendirir ve genel inflamasyonu tetikler 219. SNS sinirleri, yağ dokusunda noradrenalini sal-

gılar, bu da yağ dokusunda lipoliz, kahverengileşme ve termojenezin yanı sıra, bağışıklık hücrelerinde β-adrenerjik sinyal gön-
derir 220. Bu SNS-yağ dokusu sinyali, noradrenalini yıkan ve aynı zamanda SNS idamesinde rolü olan makrofajlar tarafından 
sönümlenir 9,184,185. Yağda eritilmiş leptin ve diğer endokrin sinyalleri, SNS çıktısını yağ dokusuna merkezi olarak düzenler3.
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benzeri makrofaj polarizasyonu için sağlıklı 
adipositler, ILC2 ve eosinofillerce salıverilen tip 2 
sitokin

• Monosit kemoatraktan protein 1(MCP1 veya 
CCL2): Monosit ve monosit türevi hücreler 
tarafından ve adipositlerden (obez adipositlerde 
artmış) salıverilen bu hücrelere (monosit serisi) 
kemotaktif sitokin

• CCR2: MCP1 reseptörü

• Toll-benzeri reseptör 4 (TLR4):

• LPS: TLR4 sintalizasyonuyla güçlü immun yanıt 

veren Gram negatif bakterilerin yüzey proteini

• TNF: M1 benzeri makrofajdan, ILC1 ve 

adipositlerden salıverilen proinflamatuvar sitokin

• IL-6: M1 benzeri makrofajdan salıverilen 

proinflamatuvar sitokin

• IL-5: ILC2 tarafından salıverilen eosinofil destek 

faktörü

• IL-1β: M1 benzeri makrofaj sitokini

Şekil 2. Hipotalamik-SNS yağ döngüsü. Hipotalamik çekirdekler aracılığıyla endokrin sinyalleşme, yağ dokusuna sempa-
tik sinir sistemi (SNS) çıkışını modüle eder 221. Arkuat çekirdeğe (ARC), proopiomelanokortin (POMC) ve agouti-ilişkili pro-
tein ve nöropeptid Y (AgRP-NPY) nöronları, leptin reseptörünü (LepR) eksprese eder; aktivasyonu POMC'yi arttırır ve ilgili 
nöronlarda AgRP ekspresyonunu azaltır 221. Her iki hücre tipi de melanokortin 4 reseptörünün (MC4-R) AgRP tarafından 
inhibe edildiği ve POMC'nin bir klevaj ürünü olan α-melanosit uyarıcı hormon (MSH) tarafından uyarıldığı paraventrikü-
ler çekirdeğe (PVN) projekte olur. Melanokortin sinyali, gıda alımını azaltır ve SNS aktivitesini artırır 221. Ventromedial hipo-
talamusta (VMH) steroidojenik faktör 1 (SF1) nöronlarında fosfo-AMP kinaz (pAMPK) nöronal çıkışı azaltır 56. Bununla bir-
likte, tiroid hormonu triiyodotironin (T3), östradiol (E2) ve glukagon benzeri peptit 1 (GLP1) gibi çeşitli endokrin faktörler, 
nükleus raphe pallidus'ta (RPa) preganyonik motor nöronların uyarılmasını sağlamak için pAMPK'yi inhibe eder, SNS çıktı-
sını yağ dokusuna iter 221. Bu aynı RPa motor nöronlar lateral hipotalamik alanda (LHA) 222 orexin nöronları tarafından ak-
tive edilir. Noradrenalin salımı ile kolaylaştırılan SNS innervasyonu, lipolizi uyarmak için beyaz ve kahverengi adipositlerde 
β3-adrenerjik reseptörleri (β3-AR) harekete geçirir. Kahverengi yağ dokusunda (BAT), bu, enerji tüketimini termojenez şek-
linde yönlendiren ayrışan (uncoupling) protein 1 (UCP1) aktivitesini uyarır. Beyaz yağ dokusunda (WAT) noradrenalinle in-
düklenen lipoliz, serbest yağ asitlerinin (FFA'lar) salınmasına yol açar. β3-AR sinyalleri ayrıca beyaz adipositlerin kahveren-
gileşmesine ve ARC nöronları dahil sistemik olarak sinyal veren insülin aracılı leptinin salınımının inhibisyonuna yol açabilir. 
Noradrenalin, UCP1 ekspresyonunu ve bej adipogenezi kolaylaştırmak için WAT'taki pre-adipositleri β1-AR 223 yoluyla uyarır,
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Kutu 2. Beyaz yağ dokusu esmerleşmesi

Beyaz yağ dokusu (WaT) diyetle alınan aşırı yağ 
asitlerinin depolanmasından ve salınmasından 
sorumluyken kahverengi adipoz doku (BAT), protein 
1 (uCP1) ayrılmasıyla kolaylaştırılan mitokondriyal 
ayrılma nedeniyle termojeniktir. Bununla birlikte, 
soğuğa maruz kalan farelerin WAT'sinde UCP1 
saptanması, bu bilinen modeli sorgulatmıştır 186. 
Sıcaklığın yanı sıra, WAT içindeki uCP1 + adipositleri 
farmakolojik olarak kronik β-adrenerjik 187 veya 
PPARγ 188 sinyali  ile indüklenebilir (Şekil 2). O 
zamandan beri adrenerjik girdinin kahverengileşme 
için subkutan inguinal WAT'de ve aynı zamanda BAT 
termojenezinde gerekli olduğu iyi bilinmektedir 39.

WAT içindeki fenotipik olarak kimerik 'brite' 
veya 'bej' adipositlerin, önceden var olan beyaz 
adipositlerden veya farklılaşmamış pre-adipositlerden 
189 ortaya çıkıp çıkmadığı belirsizliğini koruyor. Bej 
adipositlerin artan mitokondri yükü, enerji kullanımı 
ve termojenik kapasitesi 190, kilo kaybı ve metabolik 
yeniden programlama için terapötik bir müdahale 
olarak ölçeği enerji dağılımına yöneltmeyi akla getirir. 
Bu bulguların kemirgenlerdeki önemi büyük ölçüde 
yetişkin insanlarda BAT'nin beklenmedik şekilde 
keşfedilmesinden kaynaklanmıştır 191 ve sonraki 
çalışmalar insan beyaz adipositlerinin kahverengileşme 
potansiyelini göstermiştir 192. Bununla birlikte, hayal 
kırıklığı yaratan, kahverengileşmeyi sürdürmek 
ve kilo kaybını tetiklemek için güvenli ve etkili bir 
terapötik yaklaşım henüz başarılmamıştır. Bazı 
çalışmalar soğuk uyarısıyla 193 ve β3-adrenerjik uyarı 
194 ile insanlarda glikoz alımında iyileşmeler olduğunu 
göstermiştir, ancak bu sonuçlar, WAT depolarının 
kahverengileşmesine karşı artan BAT aktivitesinden 
kaynaklanmaktadır. İnsanlarda şimdiye kadar 
keşfedilen tek gerçek WAT kahverengileşmesi, 
her ikisi de öncelikle adrenerjik tonus tarafından 
aracılık edilen ve bu nedenle yeni bir terapötik hedef 
sağlamayan şiddetli yanık travması 195,196 ve kanser 
kaşeksisindedir 197.

Kutu 3. Hipotalamik arkuat çekirdeğinde LepR

Arkuat çekirdeğin içinde iki farklı leptin reseptörü 
(LepR) eksprese eden nöronal tip vardır: anoreksijenik 
pro-o piomelanokortin (POMC) nöronları198 ve 

oreksijenik agouti- ilişkili protein ve nöropeptit Y 
(AGRP-NPY) nöronları198. Bu iki nöronal tipte LepR 
aktivasyonu üzerine, akış aşağı transkripsiyonel 
düzenleme sonuçları: yani, POMC'nin 199 yukarı 
regülasyonu veya NPY 200 ve AGRP'nin 201aşağı 
regülasyonu. leptin sinyali, her ikisi de hipotalamik 
paraventriküler çekirdeğe (PVN) yansıyan POMC 202 
veya AGRP -NPY 203 nöronlarının aktivasyonu veya 
inhibisyonu ile sonuçlanır. Aktive edilmiş POMC 
nöronları, yerel melanokortin-4 reseptörleri (MC4-
Rs) 204 için bir agonist olan POMC'nin bir bölünme 
ürünü olan α-melanosit uyarıcı hormonu (MSH) 
serbest bırakır. Tersine AGRP, MC4-R'nin 205 bir 
antagonistidir. PVN'deki MC4-R aktivasyonu, gıda 
alımını azaltır206 ve melanokortin sinyallemesinin 
engellenmesi hiperfaji ve obezite ile sonuçlanır207.208. 
POMC-MSH anoreksijenik ve AGRP oreksijenik 
olmasına rağmen, her birinin leptin ile karşılıklı 
transkripsiyonel düzenlenmesi, gıda alımını (Şekil 2) 
azaltmak için melanokortin sinyalini harekete geçiren 
birleşik tekdüze bir mekanizma ile sonuçlanır.

Kutu 4. Perivasküler yağda makrofajlar

Perivasküler yağ dokusu (PVAT) çoğu kan damarının 
vazokonstriksiyonunu modüle eder ve obezite 
PVAT'daki 209 artışla ilişkilidir. PVAT, uyarı üzerine 
noradrenaline 211 yanıt olarak PVAT'nin normal anti-
kontraktil özelliklerini bozan yerleşik makrofajlar 210 
içerir. Adrenerjik sinyallemenin köreltilmesi, PVAT 
yerleşik makrofajların da bu derlemenin sonunda 
tartışılan sempatik nöron-ilişkili bir makrofaj sınıfına 
ait olabileceğini düşündürmektedir212. Vasküler 
disfonksiyon, PVAT genişlemesi ve iltihabı ile birlikte, 
diyette yüksek yağla (HFD) beslenen farelerde210,213 

ve obez insanlarda görülür214. HFD beslenmenin 
erken evrelerinde (2 hafta) kemirgenlerde PVAT 
makrofaj infiltrasyonu gözlenmese de, pro-
enflamatuar faktörler (monosit kemoatraktan 
protein 1 (MCP1) dahil) seviyeleri artarken215 
adiponektin gibi anti-inflamatuvar faktörler azalır. 
Bununla birlikte, farelerde 216 ve obez insanlarda 
211 ve HFD ile beslenen domuzlarda 218 daha uzun 
HFD rejimleri ile PVAT içine makrofaj infiltrasyonu 
gözlenir. Bir kez alındıktan sonra, makrofajlar, 
artan seviyelerde reaktif oksijen türlerini sürdürür 
ve iNOS- bağımlı bir şekilde doğrudan damar 
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fonksiyon bozukluğuna neden olabilir216. Ayrıca, 
PVAT makrofajları, tavşanlarda aterosklerozda hücre 
dışı matriksin yeniden şekillenmesinde ve düz kas 
azaltılmasında önemli bir rol oynar. PVAT'ın vasküler 

sağlık ve fonksiyon üzerindeki önemi sadece son 
on yılda farkedildiğinden, şu anda bağışıklık-PVAT 
etkileşimlerini içeren araştırmalar sınırlıdır.

Şekil 3. Yağ-bağışıklık iletişimi. Obezite, adipositlerin hiperplazisinin, monosit kemo-çekici protein 1'i (MCP1) ve MCP1 yukarı 
regülasyonunu serbest bırakan hücrelerin sayısının artmasına neden olduğu enflamatuar bir ileri iletme mekanizmasını kolay-
laştırır96. MCP1, daha sonra adiposit MCP1 ekspresyonu, FFA salınımı ve insülin direnci sağlayan artan tümör nekroz faktörü 
(TNF) salgılanmasına yol açan Toll-benzeri reseptör 4 (TLR4) yoluyla fetuin-A-serbest yağ asitleri (FFA'lar) tarafından aktive edilen 
makrofajları işe alır107.
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Şekil 4. Yağ dokusunda sempatik nöron-a ilişkili makrofajlar. Yakın zamanda, çeşitli yağ depolarında üç sempatik nöron-birleşik 
makrofaj (SAM) popülasyonu bildirilmiştir. Kasık deri altı beyaz yağ dokusunda (iWAT), enflamatuar SAM'lar noradrenalinin 
alımı (SLC6A2) ve bozunması (monoamin oksidaz a; MAOa) için düzenek eksprese eder, böylece β3-adrenerjik reseptör (β 3-AR) 
-aracılı lipolizini azaltır. Ayrıca, bu SAM'lar obeziteyi artırır ve obeziteye katkıda bulunur. Visseral WAT'de (vWAT) yaşlanma, 
MAOa oksidasyonunu arttıran, böylece lipolizi nemlendiren ve obeziteyi artıran artan NLRP3 inflamazom aktivitesi ve büyüme 
farklılaşma faktörü 3 (GDF3) seviyelerine yol açar184. Kahverengi yağ dokusunda (BAT) transkripsiyon faktörü MECP2, sempa-
tik sinir sistemi itici transmembran semaforin (SEMA6A) sinyal reseptörü PleksinA4'ün ekspresyonunu inhibe eder. MECP2'nin 
yokluğunda, artan PlexinA4 aksonal büyümeyi ve dolayısıyla noradrenalin sağlanmasını önler.
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