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EDİTÖRDEN

Değerli meslektaşlarım,

Bu dönem “Haydi aşıya“ dönemi oldu. Sağlık mensupları olağan üstü bir çabayla aşılama yapıyorlar. Aşılama hızında 
dünyada ilk ona girdik. Aşılama etkinliğinde görev alan bütün sağlıkçılara teşekkür ediyor ve başarılarından dolayı 
tebrik ediyoruz.  

2021 yılının 1. Sayısında sizlerle beraberiz. Dergimizin bu sayısı da online olarak yayınlanacak. Bu sayıdan sonra artık 
online basım süreklilik gösterecek.Derginin online olarak çıkması ile beraber giden online kurslar yönetildi derneğimiz 
tarafından. On beş günde bir yaptığımız seminerleri bu devrede de sürdürdük ücretsiz olarak online kurslar verdik. 
Ayda bir olacak şekilde de önemli konuları ücretli olarak anlattık veya anlattırdık. Böylece bilimsel faaliyetlerimizi 
bu pandemi döneminde de devam ettirdik.   T.C . Sağlık Bakanlığından gelen yasaklamaların kalktığı ve yüz yüze 
eğitimlerin başlayacağı ile ilgili bilgilendirme,  bu kadar durgunluktan sonra bir heyecan kaynağı oldu bizlere. Eğitim 
hastaneleri ve üniversiteler GETAT kursları için kapılarını açacaklar. Tekrar yoğun kurs dönemleri başlayacak. Ancak bu 
dönemin eskilerden farklılığı var. Her alanda kitaplar çıkmaya başladı. Ders dokümanları çoğaldı.  Ders anlatabilecek 
eğitmen sayımız arttı. İşe daha güçlü ve daha ayağı yere basar şekilde başlayacağız artık. 

 Bu sayıda da covid-19’ lu makaleler var. Pandemi sona erdikten sonrada bu konuda makaleler çıkacak gibi gözüküyor. 
“Pandemi sonrası depresyon” gibi konular sanki ellerini sallıyorlar.  Daha geniş bir grupla sizlerin karşısına çıkma 
isteğimiz devam ediyor ve dergimizi yazılarınızla desteklemenizi bekliyoruz.  Covid-19 ‘la verdikleri mücadelede şehit 
olan meslektaşlarımızı tekrar şükran minnetle anıyor yakınlarına baş sağlığı ve kendilerine rahmet diliyoruz. 

                                                                                              Sevgi ve saygılarımla

                                                                                           Prof. Dr. Cemal Çevik
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YAZARLARA BİLGİ

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

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

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

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

5- Yazıların tüm bilimsel ve etik sorumluluğu yazarlara 
aittir.

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

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

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

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

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

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

 Tablolar,  Excel veya Word programlarından birinde 
hazırlanmalıdır. 

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

 Fotoğraflar, 300 dpi çözünürlüğünde olmalıdır.

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

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

11- Yazım kuralları:

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

b)  İlk sayfada sadece şu bilgiler bulunmalıdır: 

 Başlık, İngilizce başlık

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•	 Klinik	 ve	deneysel	 çalışmaların başlıkları şu şekilde 
olmalıdır:

 * Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma

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

•	 Giriş,	Olgu(lar),	Tartışma.	

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

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

sorumluluğundadır. Dergi adları Index Medicus 
dizinindeki tarza uygun olarak kısaltılmış olmalı 
ve eğer verilen kaynak Index Medicus’da yoksa 
tam adı ile belirtilmelidir. Yazar sayısı, altı ve daha 
az olan makalelerde tüm yazarların adı yazılır; 
yazar sayısı yedi ve daha fazla ise, ilk altı yazarın 
adından sonra “et al.” ilave edilir. Kaynak sayısı, 
derlemelerde 80’i, klinik ve deneysel araştırmalarda 
40’ı, olgu sunumu/olgu serisinde 15’i, diğer tür 
yayınlarda 10’u aşmamalıdır.

 Kaynak yazım örnekleri:

 Dergi makalesi

•	 Mandıroğlu S, Cevik C, Aylı M. Acupuncture for 
neuropathic pain due to bortezomib in a patient 
with multiple myeloma. Acupunct Med 2014, 
32(2), 194-196.

 Kitap

•	 Deadman	 P,	 Al-Khafaji	 M,	 Baker	 K.	 A	 manual	 of	
acupuncture. JCM Publications, 1998.

 Kitap bölümü 

•	 Jane	 JA,	 Persing	 JA.	 Neurosurgical	 treatment	 of	
craniosynostosis. In: Cohen MM, Kim D (eds). 
Craniosynostosis: Diagnosis and management. 2 
nd edition. New York: Raven Press;1986, 249-95. 
Elektronik Ortam Kaynağı

•	 World	 Health	 Organization.	 A Proposed 
Standard International Acupuncture 
Nomenclature: Report of a WHO Scientific Group.  
http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jh2947e/ 
(erişim tarihi 25.04.2014)

12- Dergide yayımlanması istenilen tüm yazıların, 
e-posta yoluyla tugcab@gmail.com adresine 
gönderilmesi gerekmektedir. 

13- Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi’nde 
yayınlanan tüm yazılardaki içerik, yazar(lar)ın kişisel 
görüşüdür, Editör ya da Yayın Kurulu’nun görüşü 
değildir. Editör ya da Yayın Kurulu bu yazılar için 
herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
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YAYIN HAKLARI DEVİR FORMU

Sayın Editör,

Aşağıda başlığı ve yazar(lar)ı belirtilen ve yayınlanması dileğiyle gönderdiğimiz yazımızın, yayına kabul edildiği 
takdirde her tür yayın haklarını ANKARA AKUPUNKTUR VE TAMAMLAYICI TIP DERGİSİ’ne devrettiğim(iz)i 
beyan ederiz. Yayın hakları kapsamında, yazının her türlü formunun basımı, çoğaltılması, dağıtılması ile mik-
rofilm ya da elektronik ortamda yayını (online) veya benzer reprodüksiyonlar bulunmaktadır.

Yazı, Dergi yayın kurallarına ve etik kurallara uygun olarak hazırlanmıştır. İnsanlar üzerinde yapılan çalışmalarda 
hastaların ya da vasilerinin izni alınmıştır. Bilimsel toplantılarda bildiri özeti olarak sunumu hariç olmak üzere, 
tam metin olarak daha önce başka herhangi bir yerde Türkçe ya da yabancı bir dilde yayınlanmamıştır ya da 
yayın için değerlendirme aşamasında değildir. Yazının tüm bilimsel ve etik sorumluluğu tarafım(ız)a aittir. Yazı 
içeriğindeki tüm bilgiler, tüm yazarlar tarafından onaylanmış durumdadır. Yazı içeriğindeki bilgilerin tümü 
doğru ve gerçektir, ortaya çıkabilecek yanlışlık ve eksikliklerin sorumluluğu tarafım(ız)a aittir.

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

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

Yazar adı, soyadı İmza Tarih

İletişimden sorumlu yazar
Ad, soyad:
Yazışma adresi:
Tel:
e-posta:

Yayın Hakları Devir Formu
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AKUPUNKTURLA ANTİVİRAL ETKİ MEKANİZMASINI ANLATAN BİR MODEL

MODEL DESCRIBING THE MECHANISM OF ANTIVIRAL ACTION WITH ACUPUNCTURE

Prof. Dr. Cemal Çevik, AATT Dernek Başkanı 

Lokman Hekim Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Başkanı (GETAT) 

Cevik.C .MD. Prof of Clinical Chemistry. Lokman Hekim University, Medical faculty, head of Traditional and Comp-
lementary Medicine section.

Özet

Covid-19’u oluşturan virüs, hücre içine girerek çoğalıp yayılan ve extraselüler ortamda ve bütün vücutta vücudun 
çalışmasını bozarak patoloji oluşturan bir patojendir. Bu patojenle mücadele ederken en önemli basamak virü-
sün hücre içerisine girişini engellemektedir. İkinci basamak hücre içerisinde çoğalmasını önlemek için polimeraz 
enzimin inhibe etmek, üçüncü basamakta oluşan proteine karşı antikor oluşturmak ve böylece hücre içerisinde 
çoğalarak hücre dışına çıkışını önlemektir. Mevcut tıp sisteminde hücre içerisinden haber almak söz konusu de-
ğildir. Vasküler sistem, lenf sistemi ve sinir sisteminin hücre içi ile bir bağlantısı yoktur. Primordiyal sistem olarak 
ta anılan akupunktur kanal (meridyen sistemi) sisteminin hücre içi uzantıları vardır. Ve bu uzantıların dışarıyla 
bağlantısı mevcuttur. Yeni hücre kavramına uygun olarak meridyen sisteminin dışarı ile ilişkisi vardır. Bu ilişkiler 
üzerinden akupunktur tedavisini yürütmek söz konusudur. Ve bu alanda sadece akupunkturla tedavi ile sonuçlar 
elde edilmektedir. Ancak akupunkturla antiviral etki mekanizmasını anlatan bir model henüz mevcut değildir. Biz 
bu çalışmamızda batı tıbbından istifade ile böyle bir model oluşturmaya çalıştık. 

Anahtar kelimeler: Akupunktur, Primordiyal Sistem, Antiviral Etki, Solid (Solüt) Hücre Kavramı

Abstract

The virus that created Covid-19 is a pathogen that enters the cell, multiplies and spreads and creates pathology 
by disrupting the functioning of the body in the extracellular environment and throughout the body. The most 
important step in fighting this pathogen is to prevent the virus from entering the cell. The second step is to in-
hibit the polymerase enzyme to prevent it from multiplying in the cell, and in the third step, to form antibodies 
against the protein formed and thus to prevent it from multiplying inside the cell and leaving the cell. In the 
current medical system, it is out of question to receive news from within the cell. The vascular system, lymphatic 
system and nervous system have no connection with the intracellular system. The acupuncture canal (meridian 
system) system, also known as the primordial system, has intracellular extensions. And these extensions have 
a connection with the outside. In accordance with the concept of the new cell, the meridian system has an ex-
ternal relationship. It is in question to carry out acupuncture treatment through these relations. And in this area, 
results are obtained only with acupuncture treatment. However, a model describing the mechanism of action 
with acupuncture is not yet available. In this study, we tried to create such a model by making use of western 
medicine. 

    Acupuncture, Primordial Antiviral Effect, Solid Cell
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GİRİŞ

Hücre İçi Ulaşım 

Akupunktur kanalları embriyonun 14. gününden itibaren oluşmaya başlarlar ve dördüncü iletişim sistemi olarak 
görünürler. Diğer sistemler arasında vücutta ilk gelişen sistem olduğundan primordiyal sistem adını almıştır. Bu 
sistemin vasküler, nöronal ve lenf sisteminden farklılığı hücre içerisinde de uzantılarının olmasıdır. Kanaatimce 
yeni hücre kavramında (Solid Hücre) hücre yüzeyinde ve içinde bulunan protein çıkıntıları, filamentler ve mikrotü-
büller bu kanalların hücre içerisindeki uzantılarıdır (1).

Yeni Hücre Kavramı

Hücreler içi su dolu bir moleküller torbası değildir. Hücreler ağızlarına kadar doludurlar ve hücre içerisinde boş 
yer yoktur (2). Hücrenin çevresiyle, diğer hücrelerle ve hücre içiyle sürekli iletişim içerisindedir. Bu iletişim hücre 
iskeleti diyebileceğimiz yapılarla sağlanır. Ekstrasellüler matris, sitoskleton ve nükleer matriks hücrenin iskeletini 
ve haberleşme sistemini oluştururlar. Bu yapılar sayesinde deri ve iç organlar arasında iletişim sağlanır. Bu yeni 
kavram bizim meridyen veya kanallar sistemimizle üst üste gelmektedir(1,2).  

Primordiyal Sistem

Bu sistemle hücreler, dokular ve organlar arasında iletişim sağlanmaktadır. Bu sistemde kanallarda DNA, RNA, 
Hyaluronik asit, kök hücreler ÇİY ve biyofotonlar dolaşmaktadır. 

Her organ Çiy’sinin frekansı, diğer organ Çiylerinin frekanslarından farklıdır. Çiylerin farklı görevleri vardır. Örnek 
verecek olursak Dalak Çiy’si sıvıların şekillendirilmesinden sorumludur. Vücut sıvılarının katılaşarak yumrulaşması-
nı veya Jelöz bir yapının oluşmasını önler. Bu görevi nasıl yaptığı modellenmemiştir. Kanaatimce Dalak Çiy’si özel 
bir titreşimle hidrojen bağlarının yapılanmasını, oluşum- parçalanma sürelerini kontrol ederek vücut sularının buz 
yapısında dolaşımda yer almalarını sağlar, kümeleşmelerini önler, su kanallarının oluşumunu sağlar.  

Son çalışmalarda Böbrek-1 noktasının düşük dirençli olduğu ve topraktan vücuda elektron akışını meridyen ve 
canlı matrix boyunca sağladığını gösterilmiştir (3) (Chevalier and mori, 2009). Kanla giren bu enerji horizontal 
meridyenlerle (Luo merdiyen) hücre içine integrinler veya reseptörlerle girmektedir (Yazar).  

Şekil 1. Primordiyal sisteminin(akupunktur kanal sistemi) cilt üzerindeki noktadan 
hücreye ulaşması ve hücre içerisindeki uzantılarla etkileşmesi
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Canlı matris, fasya, diğer bağ dokuları, hücre dışı matrisler, integrinler, hücre iskeletleri, nükleer matrisler ve 
DNA'dan oluşan organizmanın sürekli moleküler dokusu olarak tanımlanır. Hücre dışı, hücresel ve nükleer biyo-
polimerler  veya toprak maddeleri, elektrik homeostazını sürdürebilen, vücut çapında bir şarj deposu oluşturur. 
Ve organizma “inflamatuvar hazırlık” yapar. Son araştırmalar, oksidatif patlama sırasında ve sonrasında yara-
lanma bölgelerine verilen serbest radikallerin temizlenmesi veya nötralizasyonu ile ilgili olarak yük transferinin 
önemini vurgulamıştır. Kanıtlar, canlı sistemler toprağa (topraklama) bağlandığında iltihaplanmanın sonuçlarını 
hafifletmede elektronların rolüne ilişkin çalışmalardan gelmektedir. Bu fenomen, vücut çalışması ve hareket te-
rapilerinin akut veya kronik yaralanmaların çözümünü nasıl kolaylaştırabileceğini ve inflamatuvar koşulları olan 
hastaların elle uygulamalı tedaviler sırasında bir terapisti nasıl "tüketebileceğini" açıklamaya yardımcı olur. 

Toprakla çıplak ayakla temasın yanı sıra uygulanan terapilerin, yüklerin akut bölgelere göçünü uyararak iyileşmeyi 
kolaylaştırdığı ileri sürülmektedir.  Topraklamanın etkilerini açıklamak için bir hipotez, zemin maddesi rezervuarın-
dan gelen yüklerin, bir yaralanmanın çevresindeki sağlıklı dokularda hasarın önlemesidir. İkinci bir hipotez, top-
raklamanın, elektronların temel madde rezervuarlarındaki yükü yenilemesine izin vererek, elektronları vücutta 
kullanılabilir hale getirmesidir. 

Solüt Hücre Kavramı

Yeni hücre ve vücut yapısı, bütün sistem canlı matrisi olarak isimlendirildi. Primordiyal sistem bu sistemle eklem-
lendirilmelidir.

Şekil 2. Solüt hücre kavramı, canlı 
matris kavramı ile iç içe bir kavram-
dır. Vücuttaki primordiyal sistemi 
ve onun hücre içerisindeki uzantı-
ları görülmektedir. 

Akupunkturla Viral Tedavide Üçlü Yaklaşım

1.Virüsün hücresel düzeyde yaptığı değişiklikleri kontrol etmek engellemek,

2.Genel koruyucu yaklaşım-Bağışıklık sistemini güçlendirmek, interferon salınımını artırmak, fagositer aktiviteyi 
artırmak, T lenfosit aktivitesini ve sayısını artırmak ve benzer etkiler. 

3.İkincil etkiler: Semptomların giderilmesi (Ateş, öksürük, yorgunluk, bitkinlik vs.)
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Virüsün hücreye bağlanması

Virüsler konakçı hücrenin yüzeyine bağlanarak içeriye girerler ve infekte ederler. Çok fonksiyonlu heterodimerik 
hücre yüzeyi, yüzeydeki integrinleri ve onlarla beraber reseptörleri ile birçok virüsün hücre içerisine girmesine 
hizmet ederler. İntegrinlerin viral patojenlerin içeriye alınması mekanizması tam bilinmemekle beraber virüslerin 
kapsid proteinleri veya zarflarının proteinleri ile birleştirmeleri suretiyle içeriye alındıkları düşünülüyor. İntegrinle-
rin ucundaki küçük peptid dizisi (Arg-Gly-Asp) RDG olarak söylenilir, bu dizi çoğu virüslerin bağlanma yeridir. 

Canlı Matris

Canlı matris, fasya, diğer bağ dokuları, hücre dışı matrisler, integrinler, hücre iskeletleri, nükleer matrisler ve 
DNA'dan oluşan organizmanın sürekli moleküler dokusu olarak tanımlanır. Hücre dışı, hücresel ve nükleer biyo-
polimerler veya toprak maddeleri, elektrik homeostazını sürdürebilen, vücut çapında bir şarj deposu oluşturur. Ve 
organizma  “inflamatuvar hazırlık” yapar. Son araştırmalar, oksidatif patlama sırasında ve sonrasında yaralanma 
bölgelerine verilen serbest radikallerin temizlenmesi veya nötralizasyonu ile ilgili olarak yük transferinin önemini 
vurgulamıştır. Kanıtlar, canlı sistemler toprağa (topraklama) bağlandığında iltihaplanmanın sonuçlarını hafiflet-
mede elektronların rolüne ilişkin çalışmalardan gelmektedir. Bu fenomen, vücut çalışması ve hareket terapilerinin 
akut veya kronik yaralanmaların çözümünü nasıl kolaylaştırabileceğini ve inflamatuvar koşulları olan hastaların 
elle uygulamalı tedaviler sırasında bir terapisti nasıl "tüketebileceğini" açıklamaya yardımcı olur. Toprakla çıplak 
ayakla temasın yanı sıra uygulamalı ve uygulamalı terapilerin, yüklerin akut veya akut bölgelere göçünü uyararak 
iyileşmeyi kolaylaştırdığı ileri sürülmektedir. Topraklamanın etkilerini açıklamak için bir hipotez, zemin madde-
si rezervuarından gelen yüklerin, bir yaralanmanın çevresindeki sağlıklı dokulara “teminat hasarı” önlemesidir. 
İkinci bir hipotez, topraklamanın, elektronların temel madde rezervuarlarındaki yükü yenilemesine izin vererek, 
elektronları vücutta kullanılabilir hale getirmesidir.

Virüsün İntegrinlere Bağlanması

Virüsün integrinle bağlanması, adhezyonu(yaşışma) kolaylaştırılıyor, sitoskletonda ayarlanma yapılıyor. İntegrin 
aktivasyonu esnasında hücre içi sinyaller oluşturuluyor.

Virüsün düzeyindeki integrinlerin karbonhidrat kısımlarının içselleştirme sürecini yönlendiren reseptör benzeri ko-
nak hücre yüzey integrinleri ile virüs etkileşimdindeki rolü tartışılıyor.

Virüsün Hücre İçine Girmesi ile İlgili 

Modeller

1- Enzim substrat ilişkisi. Virusu bir substrat ve pnömo-
sit hücrelerdeki ACE-2 reseptörleri enzim olarak ele 
alınmıştır.

Substrat (Burada virüs) enzime yaklaşınca enzimin 
uzaysal (Konformasyon) değişimi oluşur. Bu değişim 
uygun bir enerji ile substrat değişimini sağlar. Substrat 
ürüne dönüşür. Yani virüs uygun bir forma çevrilir ve 
bu formda aktiflenerek hücre içerisine girer. Şekil 3. Virüs reseptör ilişkisi.
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Şekil 4. Enzim aktif merkezi ve substrat ilişkisi. Mavi renkli kısım enzim aktif merkezi hücrenin reseptörü kırmızı 
renkli kısım bağlanan virüs.

Şekil 5. Enzim aktif merkezinde hidrojen bağları ve Zn ile olan koordinat kovalent bağlanma. Substrat (boşluk 
dolduran gri, mavi kırmızı) aktif bölge ile zıt yükler, hidrojen bağı (sarı ile gösterilmiştir), hidrofobik polar olmayan 
etkileşim ve magentada gösterildiği gibi metal iyon aktivatörüne koordinat kovalent bağlanma yoluyla etkileşime 
girebilir. Amino asitlerin arkasındaki sayılar, amino asidin proteindeki dizi konumunu gösterir. Beyaz çizgiler, en-
zimdeki diğer amino asitlerin tel çerçevelerini temsil eder. Karbonil bağı, Zn iyonları ile etkileşimle aktive edilir. Bu, 
bir asit üretmek için sudan karbonile -OH eklenmesine ve C-N bağının nihai kopmasına yol açar.
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2- ACE-2’den Viral ayağa enerji (Biyofoton, ÇİY) akışı  

Virüsün bağlanmadan sonraki girişi.

1- Enzim substrat etkileşimi-Virus (Substrat) içine gireceği hücrenin (Enzimin) extrasellüler matriksindeki in-
tegrinlere yani aktif merkezine bağlanır. Konformasyon değişikliği oluşur. Ve bu değişiklikle hücre membranında 
bir yol açılabilir.

2- Bağlanma sonunda hücre enerjisi virüse geçer. Virüs enerji kazanır ve hareketlenir. Hücre içerisine doğru 
ilerler. 

Şekil 6. ACE-2 ‘den Viral ayağa enerji akışı modeli

Şekil 7. İntegrin ve Viral Protein. İntegrinlerden virüse enerji (Çiy) akışı. Akan ener-
ji  virüsün hücre içerisindeki faaliyetleri için gerekli olan enerjidir. 
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İntegrinler

İntegrinler, epitel hücrelerini matrikse veya bazal laminaya bağlayan proteinlerdir. Bütün omurgalı hücrelerinde 
görülürler. Bu adezyon molekülleri birbirlerine kovalent olmayan bağlarla bağlanmış α ve β iki polipeptid zincirin-
den meydana gelen heterodimer proteinlerdir.

Şekil 8. İntegrinler. Hücrenin dışarı çıkan protein 
çıkıntıları. 

İntegrinler hücre matriksine dıştan bağlanan heterofilik transmembran yüzey glikoproteinleri olup; ekstraselüler 
matriks ile intraselüler matriks arasında entegrasyonu sağlarlar. Hücrelerin ekstraselüler matrikse tutunmasını ve 
ekstraselüler matriksten hücreye bilgi akışını sağlarlar.

Virüsün Bağlanması

Tüm virüs girişi süreci yani içselleştirme, virüsün hedef hücrelere bağlanmasıyla başlar. Hücrelere bağlanma, virüs 
girişini garanti etmeyen, tersine de çevrilebilir bir işlemdir. Virüs bağlanması yalnızca hücrelere viral yakınlık sağlar. 
Bununla birlikte, bu süreç, tüm olaylar zincirini başlatan ve sonunda virüsün içselleştirilmesiyle sonuçlanan en 
önemli adımdır. 

Birkaç virüs, bağlanma reseptörleri olarak hedef hücreler üzerinde bulunan farklı glikozaminoglikanları kullanırlar.

Proteoglikan Agregatlarının Oluşumu

Proteoglikanlar, bir organizmada hücrelerin arasında bulunan "dolgu" maddesi olan hayvansal ekstraselular mat-
riksinin büyük bir bileşenidir. 

Şekil 9. Proteoglikan Agregatların Oluşumu. 
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Burada diğer proteoglikanların her ikisiyle de hyaluronan ve fibröz matriks proteinleriyle (kollajen gibi) büyük 
kompleksler meydana getirirler. Bu moleküller ayrıca, katyonları (Sodyum, potasyum ve kalsiyum gibi) ve suyu 
bağlamakla ve de matriks boyunca moleküllerin hareketini düzenlemekle ilişkilendirilirler. Bulgular ayrıca, matriks 
içindeki sinyalleme moleküllerinin ve proteinlerin stabilitesini ve aktivitesini etkileyebildiklerini göstermektedir. 
Proteoglikanların bireysel görevleri, ya protein çekirdeğine (core) ya da eklenen GAG zincirine dayandırılabilir.

Virüsün Hücreye Yayılmasının Önlenmesinin Akupunkturla Açıklanması

• Bu devrede LU-7, LI-4, Sj-5 gibi patojenik faktörleri uzaklaştıran noktalar kullanılırsa virüsün yayılması 
önlenebilir.

• Bu noktaların uygulanmasıyla hücre membranlarında bulunan virüslerin yapışma noktalarındaki resep-
törlerinin konfigürasyonu değişerek virüsün yapışması engellenebilir.

• Bu davranış bir enzim sübstrat ilişkisi olarak modellendirilebilir. Bu modelin çalışması Lu-7, LI-4 ve Sj-5 
noktalarının kullanılarak mikrokanallar üzerinden engellenmesiyle olabilir.

• Viral S, spike tip -2 pnömosistler üzerindeki bulunan ACE-2’lere bağlanır.

Şekil 10. Koronavirüsün hücre içine girişi. Virüsün S 
proteini ile ACE-2 birleşmesi.

• S proteininin ACE-2 ile birleşmesinin önlenmesi (Virüsün hücreye yayılmasının önlenmesi)

• Bu devrede LU-7, LI-4, Sj-5 gibi patojenik faktörleri uzaklaştıran noktalar kullanılırsa virüsün yayılması ön-
lenebilir.

• Bu noktaların uygulanmasıyla hücre membranlarında bulunan virüslerin yapışma noktalarındaki reseptör-
lerinin konfigürasyonu değişerek virüsün yapışması engellenebilir.

• Bu davranış bir enzim substrat ilişkisi olarak modellendirilebilir. Bu modelin çalışması Lu-7, LI-4 ve Sj-5 
noktlarının kullanılarak mikrokanallar üzerinden engellenebilir. 
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Çiy Tıkanması

Virüs hücre içerisine girdiğinde virüsün hücre içerisinde çoğalması ve diğer hücrelere yayılmasıyla Çiy dolaşımı 
bozulur. Çiy itici gücü yeterli olmadığından hücre içi dolaşım bozulur. Zamanla   tıkanıklık arttığından hücre yeteri 
kadar çalışmadığından Çiy tıkanıklığı ateşe çevrilir. Hücre içi sıvısı tükenmeye başlar. Vücut sıvısı obstrüksiyonları 
oluşur, hücre içinde sıvı katılaşması (Balgam)oluşur. Bu devrede birikimi önlemek için Dalak noktaları (Sp-3, Sp-6) 
ve Akciğerden toprak noktası (LU-9) ve mideden St-40 seçilebilir. 

Dispne Oluşumu

Akciğer hücreleri parçalanmaya başladığından dispne ve öksürük artar. Hastalık tablosu ağırlaşmaya başlar. O 
zaman UB-12, 13 noktaları devreye sokulur. Balgam rengi sarıysa LU-10, beyazsa LU-5 ilave edilir. Bu esnada ölen 
hücreleri ve hücreler arasında dolaşan veya hücreye yapışmış halde dolaşan virüsleri öldürmek için Killer Cell’leri 
özellikle etkileyen St-36 devreye sokulur. Lökosit sayısı arttırılmaya çalışılır. Dispne ilerlemişse Ren-22 iğnelenerek 
timus bezi de etkilenmeye çalışılır. Göğüste baskıyı azaltmak için P-6 ve Ren-17 kullanılır. Tedavi her gün, hatta 
gerekirse günde iki üç kez yapılabilir. 

Ateş Düşürülmesi

Farelere lipopolisakkarid verilerek ateşleri yükseltiliyor. Lipopolisakkaritler muhtemelen interlökinleri arttırıyorlar. 
Enfeksiyonla beraber İnterlökin-6 ve İnterlökin-1 beta ‘nın mRNA’ları yükseliyor. 

H-8, Liv-2 ve UB-66 verildikten sonra mRNA sevileri ve interlökinler düşüyor ve farelerde ateş düşüyor. 

Semptomlar

* Ateş-- %99’ unda-----------37.5— 

* Kuru  Öksürük--   %59’unda

* Anoreksiya------- %40 ında

* Myalji------------% 35

* Dyspne---------%31

* Balgam üretimi-----%27

* Diğerleri.  

* Baş ağrısı, boğaz ağrısı ,burun 38---39

* Yorgunluk---- --    %70 inde 

* Akıntısı, bulantı, diyare,koku alamama,
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Sendromlar ve Semptomları

Bildirilen bulgulara göre (Ateş, öksürük, yorgunluk, myalji, balgam çıkarılması, bazen ishal) tablo bir Soğuk rüzgar 
sendromuna benziyor. Bu tabloda Akciğerler, Dalak, Kalın Bağırsaklar, Mide etkilenmiş. Bu haliyle Üç döngü’nün 
ilk döngüsü Taiyin sendromu gibi düşünülüp tedaviye başlanabilir. Bunun için bu dört organın kanallarından Yuan 
noktaları ve etkileri bilinen meşhur noktalar seçilebilir. Yuan noktaları primordiyal sistemin ilk Çiy yüklenen nokta-
larıdır.  

Birinci derecede; Lu-9, Sp-3, LI-4, St-42 noktaları seçilir. Ek olarak Lu-7, St-36, Sp-6, LI-11, LI-20 noktaları da ikincil 
şikayetlere bakılarak seçilirler. 

Tedavi her gün uygulanır. 

Laboratuvar Bulgularına Göre Organların Durumu

• Lökositoz, bazen lökopeni, lenfopeni (Daha yaygın, %85). Lenfopeni virusa karşı savunmanın yetersizliği-
ni gösterir. Dalakla ilgili olabilir. 

• İleri lenfopeni (ölüm belirtisi), Virus karşısında ileri yetersizlik- ileri dalak yetersizliği Albümin düşüklüğü-
karaciğer Çiy eksikliğini düşündürür

• AST, ALT yükselmesi – Karaciğer hücre içi Çiy tıkanması dolayısıyla karaciğer hücre tahribatını gösterir. 

• Pnömonililerde normal procalcitonin viral hastalığı gösterir. Akciğerlerde problem var. Sıvı birikimi olabilir

• Yüksek D-dimer, trombositlerde agregasyon, tüketim hızlanması, proteoglikan kümeleşmesinin artması 
olabilir.

Teşhis

Soğuk Sendromu (Soğuk-Rüzgar Sendromu)

Hastalığın Oluşum Mekanizması

Covid-19, Pnömosist-2  hücrelerine, ACE-2’lerin membran yüzeyindeki bağlantılarından girerek akciğer hücreleri 
içerisinde Çiy dolaşımını bozar. Bir patojen soğuk gibi etki ederek hücre içerisindeki Çiy kanallarında (Primosistem 
kanalları) kontraksiyonlara sebep olur. Kontraksiyon hücre içerisindeki kanaliküllerde Çiy obstrüksiyonuna ve sıvı 
akışının durgunlaşmasına sebep olur. ATP üretimi yavaşlar. Bu etki ile yorgunluk görülebilir. ATP üretimi yerine ısı 
oluştuğu için hafif bir ateş olabilir veya başlangıçta ateş hemen görülmez.

Tedavi

• Soğuk sendromundan kurtulmak için vücuttan soğuğun uzaklaştırılmasına ve bu ana kadar soğuğun et-
kisiyle oluşan semptomların giderilmesine çalışılır. 

Serum interferon seviyelerin artırılması

Bir laboratuvar incelemesinde akupunktur monoterapi olarak test edildi. Akupunkturun mortalite oranlarını dü-
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şürdüğü, serum interferon seviyelerini arttırdığını ve virüsün fagositozunu arttırdığı bulundu. 

Diğer bir çalışmada akupunkturun anti-viral ilaçların klinik iyileştirici etkinliklerini artırdığını bildirdiler. 

TaiYin ile Korunma

• Korumaya yönelik olarak birinci derece Taiyin noktaları uygulanabilir. Bu tedavi, iki günde bir yapılabilir.

• Korumaya yönelik olarak genel immünostimülan noktaları da seçilebilir.  LI-4, St-36, Sp-6 noktaları yeterlidir.

• Semptoma göre nokta ilaveleri yapılabilir. 

Akciğer-Dalak İlişkisi

• Bulgulara göre bir değerlendirmede semptomlarla ilgili organlara bakılır. 

• Öksürük ve dispne ile ilgili organ akciğerler, yorgunluk ile ilgili Dalak ve ek olarak, myalji ve kas ağrıları için ve 
balgam  oluşumunu önleme ve vücuttan atmak için , Dalak ve Akciğer, uygulama içinde Akciğerlerdeki Dalak yani 
toprak noktası (Lu-9) seçilir.  

• Bu bulgular bize hastalıkta birinci derecede Akciğerler ve Dalağın etkilendiğini düşündürür.

Akciğerlerde Hyaluran Birikimi

• Şiddetli korona virüs hastalığı 2019 (Covid-19), artan solunum bozukluğu ile birlikte akciğerlerin iltihaplanma-
sı ile karakterizedir. Ölümcül Covid-19'da otopside akciğerler berrak bir sıvı jöle ile doldurulduğu görülmüştür. Ancak 
bu bulgunun niteliği henüz belirlenmemiştir. Çalışmanın amacı, ölümcül Covid-19'un akciğerlerinde iltihaplanma ve 
akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) ile ilişkili olduğu ve görünüşe sahip olabileceği için hyaluronan içerip içerme-
diğini ortaya koymaktı.

• Üç ölü Covid-19 hastasından alınan otopside elde edilen akciğer dokusu, doğrudan boyama yöntemi kul-
lanılarak hyaluronan histokimyası için işlendi ve normal akciğer dokusundaki boyama ile karşılaştırıldı. Boyamalar, 
hyaluronan'ın, kalınlaşmış perialveolar interstisyumda olduğunu, normal akciğerlerde ise sadece sağlam alveolar du-
varlarda ve perivasküler dokuda hyaluronan gösterildi. Bu, makromolekülün SARS-CoV-2'nin neden olduğu ARDS'ye 
dahil olduğu fikrini destekleyen, Covid-19 akciğerlerinin alveolar boşluklarında belirgin hyaluronan eksüdalarını doğ-
rulayan ilk çalışmadır. 

• Mevcut bulgu, ağır Covid-19'da akciğerlerde hyaluronan varlığını ve üretimini azaltmayı amaçlayan yeni te-
davi seçeneklerine kapı açabilir (4).

Hyaluran birikim tedavisi

Hyaluran faydalı bir glikozaminoglikandır.  Hyaluronan, ektrasellüler matrisi ayarlayan bir moleküldür. Akciğer alve-
ollerindekİ hyarulonik asit kümelerinin ve aşırı birikiminin sebebi primordiyal kanallardaki bozulma ve tahrişlerle aşırı 
hyaluran üretmeleri yüzünden olabilir. Bu açıdan sıvıların jele dönüşmesini ve moleküllerin bir araya gelerek kümeleş-
melerini önlemek için akciğerlerdeki primordiyal kanalcıklarının içerisinde Dalak Çiy’sinin etkin hale getirilmesi gerekir. 
Bunun için Taiyin sendromu tablosu gibi kabullenerek; Lu-9, Lu-10, Sp-3, 6, 9 noktaları kullanılabilir. St-40 ilavesi de 
ikincil bir destek oluşturur.   
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Laboratuvar bulgularından akupunktur noktalarının seçilmesi

• Albümin düşer, ALT, AST, Total bilirubin artar. Karaciğer Çiy eksikliği, Çiy stagnasyonu- Liv-3, 

• LDH artışı- Pulmoner tahribat ve diğer organ zararlanmaları- Lu-9

• Kreatinin yüksekliği-Böbrek tahribatı- Kid-3, 7

• Kardiyak troponin- yüksekliği- H-7, 9

• Lenfosit sayısının düşmesi-Bağışıklığın yeterli olmaması-LI-4, St-36, Sp-6
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         ERİŞKİN HASTADA BEL AĞRISI VE ALT EKSTREMİTE ZAYIFLIĞI İÇİN 

                     AKUPUNKTUR VE AKUPRESSUR: OLGU SUNUMU

ACUPUNCTURE AND ACUPRESSURE FOR LOWER BACK PAIN AND LOWER

EXTREMITY WEAKNESS IN ADULT PATIENT: CASE REPORT

Dr. Rezan Akpınar

Queensborough Devlet Üniversitesi

Özet

Birden fazla yayın, araştırma ve yönerge, akupunkturun yanı sıra diğer tamamlayıcı yöntemlerin ilaç yerine akut, 
subakut ve kronik ağrı için tercih edilen bir tedavi şekli olduğunu bildirmektedir. Klinikte diğer tip girişimlere yanıt 
vermeyen vakalarda akupunktur ile ağrı düzeylerindeki değişiklikleri gözlemlemek yaygındır. Bel ağrısı ve yayılan 
ağrılarda kullanılan mevcut tedavi yöntemleri standart tedavi yönergelerine uygun, benzer protokollerden iba-
rettir. Bu protokoller esasen geleneksel noktaların fonksiyon ve endikasyonlarına uygun lokal iğnelemeleri içerir. 
Bu olgu sunumunda, altta yatan temel nedenleri de tedavi kapsamına alan, standart lokal ve distal tedavilere 
alternatif bir yaklaşım ele alınacaktır. Olgumuzda Richard Tan’ın geliştirdiği Denge Yöntemi'ni alışılagelmiş pro-
tokollere uyum sağlayamayan bir hasta için tedavi yöntemi olarak kullandık. Tedavi etkinliğinin tespiti ve hasta 
tercihlerinin gözlenmesi için Measure Yoruself Outcome Profile 2 (MYMOP2) ölçeği kullanılmıştır. Şu ana kadarki 
göstergeler bu farklı tedavi yönteminin ağrıyı azaltabileceği, yaşam kalitesini artırabileceği ve hasta beklentilerini 
karşılayabileceği yönündedir. Olgumuz, tedavide birden fazla yaklaşımın olduğunu ve sonuçlardan ödün verme-
den hastanın ihtiyaçlarını karşılayabileceğimizi göstermektedir.

Anahtar Sözcükler: Akupunktur, Bel Ağrısı, Richard Tan, Denge yöntemi, Bel ağrısı, Alt ekstremite zayıflığı 

Abstract

Multiple publications, research and guidelines report that acupuncture as well as other complementary modali-
ties are a preferred form of treatment for acute, sub-acute and chronic pain, in lieu of medication. It is common 
in clinical settings to observe changes in pain levels with acupuncture that was not responsive to other types of 
interventions. Current treatment methods to mitigate lower back pain and radiating pain protocols have been 
similar in nature following standard of care guidelines. These protocols mainly use local needling, as well as 
incorporating points according to their traditional point function and indication. This document will look at an 
alternative approach to standard local and distal treatments, while addressing the underlying issues. In our case 
we used the Balance Method developed by Richard Tan as a treatment method for a patient who was not able 
to accommodate the usual protocols. Measure Yourself Medical Outcome Profile 2 (MYMOP2) outcome me-
asures were incorporated to see efficacy of our treatment while establishing patient preferences. Treatments 
thus far demonstrate that this different approach could reduce pain, improve quality of life and fulfill patient 
expectations. Our case demonstrates that there is more than one way to approach a treatment plan, and we 
can accommodate the needs of the patient without sacrificing outcomes.  

Key Words. Acupuncture, Lower Back Pain, Richard Tan, Balance method, Lower back pain, Lower extremity 
weakness
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GİRİŞ

Geriatrik popülasyonlarda epidemiyolojiyi ve ağrı kontrolünü gözden geçiren çalışmalar, mevcut yayınlarda ağrı-
nın yaygınlığı, tanımı ve tedavi yöntemlerinde önemli farklılıklardan olduğunu ve bunun karşılaştırmalı istatistiksel 
çalışmayı zorlaştırdığını bildirmektedir. Literatürde, bu yaş grubunda ağrının cinsiyete göre artıp artmadığı konu-
sunda tutarsızlıklar vardır. Yaşlı insanlarda en sık görülen üç ağrı bölgesi sırt, diz veya kalça eklemleridir. (1) Yaşlı 
popülasyonda, yaralanma riski yürümeye oranla koşmada daha yüksekti. (4)

Yürüme

<45 erkek OR = 0.75, 95% CI = 0.58 - 0.97

>45 erkek OR = 0.64, 95% CI = 0.49 - 0.82

<45 Kadın OR = 0.73, 95% CI = 0.39 - 1.37

>45 Kadın OR = 0.72, 95% CI = 0.38 – 1.35

OR= Olasılık Oranı, CI = Güven Aralığı

Amerikan Doktorlar Koleji (Amerikan College of Physicians) (ACP), Annals of Internal Medicine'de hekimler için 
akut, subakut ve kronik bel ağrılarında üç noninvazif tedavi öneren klinik uygulama kılavuzu yayınladı. Bu öneri-
lere göre akut ve subakut ağrısı olan hastalar için masaj tedavisi, akupunktur ve omurga manipülasyonu ilaçlara 
alternatif olarak gösterilmektedir. Kronik ağrılarda multidisipliner bir yaklaşım olarak rehabilitasyon, akupunktur, 
farkındalık temelli stres azaltma meditasyonu etkin bir tedavi yöntemi olarak gösterilmektedir. Farmakolojik mü-
dahalenin ancak tavsiye edilen yöntemler ve tedavilere yanıt göstermeyen hastalarda kullanımını uygun görüp, 
sadece nonsteroid, antienflamatuar ilaçların kullanımı önerilir. (2) Literatür değerlendirilmelerinde, bel ağrılarında 
plasebo ve standart protokollere göre üstün sonuçlar veren akupunkturun güvenli ve etkili, farmakolojik olma-
yan bir tedavi yöntemi olduğu gösterilmektedir. (6)

Hasta Bilgileri

72 yaşında çok aktif, rekabetçi bir koşucu, genel olarak sağlıklı ve zaman değerlendirmek için hala part time 
çalışan bir erkek hasta. Koşmayı meditasyon olarak tanımlıyor. Başlıca şikâyeti gluteal bölgeden başlayıp alt eks-
tremite, iliotibial bant ve kasık bölgesine yayılan ağrıdır. Ayrıca alt ekstremitenin fleksiyonunda yetersizlik hissi 
bulunmaktadır. Ağrı ve halsizlik çoğunlukla sağ taraftadır. Hasta bölgede herhangi bir travmanın olmadığını bil-
dirmekte koşunun ağrıyı çoğalttığı ve bu yüzden son altı aydır koşu yapamadığını belirtmektedir. Bel bölgesinde 
yaşa bağlı dejenerasyon dışında kan ve diğer taramalarda herhangi bir patoloji bulunmadığı doktoru tarafından 
tespit edilmiştir. Doktorunun tavsiyesi üzerine son dört aydır fizik tedaviye gittiğini ancak herhangi bir iyileşme 
görmediği için devam etmediğini söylemektedir.  MyMOP2'de ağrı için 6, uyluk bölgesinde zayıflık için 6 seviyesini 
belirtmektedir. Aktivite seviyesindeki azalma nedeniyle kilo aldığını ve koşamadığı için hayal kırıklığı yasadığını be-
lirtiyor. Hastamız daha önce akupunktur denemediği gibi,  ailesi tarafından akupunktur denemesi tavsiye edildiği 
için geldiği ancak bu tedavi yönteminin etkin olmasını beklemediğini ifade etmektedir.   

 Klinik bulgular

Hastanın genel sağlığı iyi olup, herhangi bir sistemik hastalığı bulunmamakta ve vitaminler dışında herhangi bir 
ilaç kullanmamaktadır. Hiçbir kısıtlama olmayan beslenmesine rağmen normal kiloda olup, son zamanlarda tat-
lılara düşkünlüğünün arttığını belirtmektedir. Uyku düzenine gelince erken uyanıyor ve tekrar uyuyamadığı için, 
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öğleden sonra uyuklayarak yetersizliği telafi ediyor. Hastanın kifoz gibi postural problemleri ve sevikal bölgede 
lordoz düzleşmesi olmasına rağmen bunlar üzerinde durmak istemiyor. 

Hasta Geleneksel Çin Tıbbı perspektifinden değerlendirildi ve  aşağıdakileri bulgular elde edildi.

Enerji seviyesi genel olarak iyi, sadece öğleden sonra yorgun hissediyor. Hasta soğuk hissetme eğilimindedir, 
tatlıya düşkün ancak bildirilen sindirim sorunları yok, prostat bezinin hafif genişlemesi nedeniyle işeme bozukluğu 
dışında eliminasyon sorunu yoktur. Uyumada problemi olmayıp, sadece erken uyanmaktan şikâyetçidir. Duygula-
rının normalde iyi olduğunu, ancak bu durumdan dolayı kendini depresif ve huzursuz hissediyor. Hasta hiperaktif, 
sabırsız ve her zaman acele ediyor gibi görünüyor. Nabız ve dil bulguları Karaciğer Kan Eksikliği ve Böbrek Xu'yu 
ortaya çıkardı.

Dermatom duyu testi her iki tarafta da normal olmasına rağmen, sağ alt ekstremitede  miyotom testi Quadriceps 
Femoris ve Sartorius'ta zayıflık olduğunu gösteriyor. Lateral rotatorlar ve Gluteal kasları palpasyona hassas olup, 
İliotibial banttaki adhesyonlar sağ ayakta yanal sapmaya neden olmakta.  Genel kas gücü iyi olup, Trapezius, 
Pektoralis minor ve majorda hiperaktivite ve Rhomboidlerde hypoaktivite görülmekte. Hastanın daha detaylı de-
ğerlendirilmesi mümkün olmadı. Fizyoterapistin patolojilerin çoğunu ekarte ettiğini ve sonuçları bana vereceğini 
bildirmektedir. 

İlk tedavi seansımızda amacım onu akupunkturla tanıştırmak, sadece qi ve kanı hareket ettirmek ve Böbreği toni-
fiye etmekti, ancak hastamız hareket edemeden duramadığı için iğneleri beş dakikadan fazla tutamadık. Kendisini 
huzursuz hissettiğini ve iğnelerin değil yatmanın ona zor geldiğini belirledik. Bu notada hastayı aktif tutacak ve 
hızlı, sonuç verecek bir yöntem bulmam gerekiyordu. Uzun zaman önce öğrendiğim ve diğer durumlarda başarılı 
sonuçlarla kullandığım, lokal iğnelemeyi gerektirmeyen bir teknik kullanmaya karar verdim ve bu teknikte hasta 
hareket halinde olup, ağrı olan bölgeyi kullanabilecekti. Teknikle ilgili bir araştırma yapılmadığını ve protokollerin 
bel tedavisi için hiçbir yönergeye uymadığını biliyorum.

Kullandığım teknik Dr. Richard Tan'ın Denge Yöntemiydi. Teknik çok basit olup ve etkilenen bölgeyi aktif olarak 
hareket ettirirken yapılan bir uygulamadır. Bölgedeki patolojilerin çoğu doktoru ve fizyoterapisti tarafından ekarte 
edildiğinden Denge yönteminin birinci seviyesini kullanmaya karar verdim. Bu sisteme göre ağrılı bölge palpasyon 
yoluyla değerlendirilir ve ağrılı noktalar etkilenen kanalın kol-bacak çifti meridyenler kontralateral tarafta tedavi 
edilir.

Hastanın Leg Shao Yang, Leg Tai Yin ve Leg Tai Yang kanallarında sorunları olduğundan, kontralteral omuz ve 
koldaki Arm Shao Yang, Arm Tai Yin ve Arm Tai Yang Kanallarından karşılık gelen noktalar kullanıldı. Palpasyonla 
ilgili aktif noktalar tesbit edildiginde, üst ekstremitedeki noktalara akupresür uygulanırken, hastanın ağrı seviye-
sinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını görmek için vücudun ağrılı kısmını hareket ettirmesi istendi.  Ağrıda 
değişikliğe sebep olan noktalar dispersiyon tekniği ile iğnelendi. Hasta bölgede rahatlama bildirdiğinde, akupresür 
ve akupunkturun devamıiçin ilgili diğer noktalar bulundu. Hastanın anlık değişimi gözlemlemesi tedavilere devam 
etmesinde olumlu rol oynadı.

Tedavilerin ve değişikliklerin dökümleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Dr. Tan'ın altı sistem protokolü için 
önceden onay alamamam nedeniyle olgu sunumuna ekleyememekteyim, ancak sistem Dr. Richard Tan in Aku-
punktur 1,2,3 adlı kitabında mevcuttur.
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1. seans Alım, MYMOP2 , Değer-
lendirme

Travma Tedavisi Böbrek 
22,16, 6 - Böbreği güçlen-
dirir, böbreküstü yanıtını 
serbest bırakır

Li 4, Liv 3- Qi akışını uyarır MYMOP2 –ağrı düzeyi 6, 
Hasta protokole uygun 
değildi, iğneler çıkarıldı 

2. seans Etkilenen noktaları bul-
mak için ağrılı bölgenin 
palpasyonu - alt ekstre-
mite ve üst ekstremitede 
Ashi point veya akupunk-
tur noktası tespiti

Arm Tai Yin, Shao Yang 
ve Tai Yang Kanallarının 
üst ekstremitede bulu-
nan noktalar iğnelenip ve 
hastaya etkilenen uzvu 
hareket ettirmesi tavsiye 
edildi. İğneler tüm diğer 
noktalar iğnelenip, hasta 
ağrı seviyesinde değişiklik 
hissedene kadar tutuldu. 

Hasta ağrı seviyesinin 
düştüğünü, bacağı daha 
iyi hareket ettirebildiğini 
bildirdi.

3. seans Hasta hafta boyunca 
daha az ağrı hissettiğini, 
hatta yürüyüşe gittiğini 
bildirdi. Nokta palpasyo-
nu

Kol Tai Yin'i kanalında iğ-
neler palpasyon sonucu 
tespit eden noktalara 
konduktan sonra alt eks-
tremite fleksiyona direnç 
uygulandı. Hasta etkile-
nen bölgeyi hareket etti-
rirken diğer aktif noktala-
ra da iğne konuldu.

Hasta ağrı seviyesinin 
2'ye düştüğünü bildirdi, 
koşuya çıkmak için heye-
canlandığını bildirdi ancak 
bunun pek uygun olmaya-
cağı hatırlatıldı.

4. seans Hasta tavsiyemizi göz 
önüne almayıp koştuğu 
için,  koşudan sonra ağrı 
seviyesinin artığını bildirdi. 
Ancak ağrı ilk günlerdeki 
seviyede değildi.

Hareket ile direnç artırıldı, 
Tai Yang ve Shoa Yang ka-
nallarında iğnelemeye de-
vam edildi.

Hasta ağrı seviyelerinin 
3'e düştüğünü ve sağ ta-
raftaki kalça fleksörlerini 
daha güçlü hissettiğini 
bildirdi.

5. seans Hasta koşularına başladı 
ağrı seviyelerinin artma-
sına rağmen, kullandığım 
noktalara akupres uygula-
yarak ağrı seviyesini kont-
rol edebiliyor. .  MYMOP 
takibi

Aynı protokol tekrarlandı, 
kullandığım noktaları has-
taya kendinin nasıl yapabi-
leceğimi gösterdim

MYMOP takip ağrı seviye-
si 6'dam 2'ye indi. Hasta 
duygusal olarak daha iyi 
hissettiğini bildirdi.

Zaman Çizgisi

6. seans Hasta koşusunu arttırdı 
ama ağrıyı idare edebildi. 
Gün geçtikçe gücünün ar-
tığını belirtti. 

Benzer protokol uygulan-
dı, diğer sorunları da ele 
alma planları konuşuldu. 

Koşmazsa MYMOP ağrı 
seviyesi 1 oldu.
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Terapötik Odaklanma ve Değerlendirme

Hastanın Böbrek Xu ve Karaciğer Kan eksikliğine odaklanarak tedavisine devam edilmektedir.

 Takip ve Sonuçlar

 Hastama uyguladığım bu protokol için kullanılan sonuç değerlendirmesi MYMOP2 formlarıydı. Bu formdan edin-
diğim bilgilerle bir uygulayıcı olarak hastamın tedavi tercihini ve tedavi aşamalarını görmenin yanı sıra sonuçları 
hastama da gösterdim. Hasta hala tedavim altında ve ilerleme göstermektedir. MYMOP2 (Kendinizi Ölçün Tıbbi 
Sonuç Profili 2), hastaların ana önceliğini ve hasta tercihlerini belirleyen, hasta tarafından oluşturulan bir sonuç 
anketidir.

Tartışma

Akupunktur, klinik sonuçlarla desteklenen, ağrı yönetimi için kanıta dayalı bir uygulamadır. Bir tedavi protokolü 
olarak akupunktur, tarihsel olarak genel tıp camiası tarafından yanlış anlaşılmıştır, ancak son yıllardaki eğilimler 
akupunkturun tanındığını ve kabul gördüğünü göstermektedir. Toplumun eğitimi ve bunun genel tıbba entegras-
yonu opioid krizine çözüm olabilir. (8) Akupunkturun nonsteroid  antiinflamatuar ilaçlara kıyasla ağrıyı gidermede 
daha etkili olduğu gösterilmiştir (3) ve kronik bel ağrısında ağrıyı uzun süreli olarak kontrol edebilir (9). Tedavinin 
etkinliğini gösteren çok sayıda çalışma vardır. Tüm çalışmalar, duruma lokal ve distalden noktaları dahil eden stan-
dart bir protokolü takip eder (5) Dr. Richard Tan’ın Denge Metodu üzerine yapılmış herhangi bir araştırmayı tespit 
edemedik. Bu nedenle hastanın destekleyici kanıtları olmayan bir yöntemle tedavi edilmesi alışılmışın dışında bir 
yaklaşım olarak algılanabilir. Bu, vaka çalışmasının bir eksikliği olarak algılanabilir, ancak hastanın ihtiyaçlarına uy-
gun, akıcı, işlevsel bir yöntemle çalıştığımızı aklımızda tutmalıyız.

Vaka çalışmamız, hasta koşullarını ele alırken birden fazla yaklaşımın olduğunu göstermektedir. Zorlu bir has-
taya sahip olmak, istenen sonucu sağlayabilecek diğer sistemlere bakmamızı sağlamalıdır. Bu vaka, Denge 
Metodu'nun etkinliğinin bir kanıtı değil, sadece daha farklı bir bakış açısı kazandıran bir kılavuzdur. Uygulayıcılar 
olarak bizler aksi durumlarda da hastanın ihtiyaçlarına uyum sağlamalıyız.

Hasta sonuçlardan etkilendiğini ve artık akupunktura inandığını bildirdi.  Tedaviyi kabullenmeyi ve iğnelenme sü-
resini tolere etmeyi öğreniyor.
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KALP SENDROMUNA MODERN TIP VE GELENEKSEL TIP AÇISINDAN GENEL BİR BAKIŞ
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Yazarın bu yazıyla ilgili herhangi bir çıkar ilişkisi bulunmamaktadır.

Özet

İnsan vücudunda hayat, yaşamak, vicdan ve de sevgi, aşk hatta ilahi aşk ile ilişkilendirilen kalp atışı, milyarlarca 
hücrenin hassas koordinasyon ile fizyolojik olarak iç ve dış dinamiğe göre, ani ve hızlı olarak adapte olur şekilde, 
her daim kesintisiz ve ritmik, dalga, frekans, ses yayar bir şekilde, son ana kadar hatta beyin ölümü ile dahi veya 
vücut dışında da gerçekleşebilmektedir. Ayrıca kalp atışının ana rahminde 21. günden sonra başlaması beklenir, 
reanimasyonda ilk olarak geri gelmesi, düzelmesi veya ritmik olması beklenendir.  

Dünyada ölümlerin %30'unun kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümler olduğu, Türkiye'de de her yıl yaklaşık 
200.000 kişinin kalp ve damar hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edilmektedir. Bu her 2,5 dakikada 1 kişi-
nin hayatını kaybettiği anlamına gelmektedir. Kalp özelliği itibari ile elektrik iletim sistemi ile çalışan ve bu elektrik 
iletim sistemi ile de aynı zamanda elektromanyetik alan oluşturduğu ve bu alanın da yaklaşık olarak 0,91 metreye 
kadar diğer canlılardan etkilenebildiği veya diğer canlıları etkilediği de varsayılmaktadır. 

Özellikle de insanların yalnızlaştığı Koronavirüs pandemisi sonrasında kalp ve damar hastalıklarının artması da 
oldukça dikkat çekicidir. TCM açısından kalp hastalıklarına baktığımızda ise kalp hastalıkları daha çok kalp send-
romları ile ilişkilendirilmektedir. Bu yazıda kalp sendromu ile ilgili derlenen yayınlar ve bilgilerin sunulması amaç-
lanmıştır. 

Anahtar sözcükler: Kalp, Kalp ve Damar Hastalıkları, Kalp Sendromu

Abstract

The heartbeat, which is associated with life, living, conscience, love and holy love in the human body, is always 
uninterrupted and rhythmic, wave, frequency adaptable, according to the internal and external dynamics, physi-
ologically, with the delicate coordination of billions of cells. It can occur in a way that emits sound, until the last 
moment, even with brain death or outside the body. In addition, while the heartbeat is expected to start after 
the 21st day in the mother's womb, it is expected to be first corrected or rhythmic in reanimation.

It is stated that 30% of deaths in the world are due to cardiovascular diseases. It is stated that approximately 
200,000 people die every year in Turkey due to cardiovascular diseases. This means that 1 person dies every 2.5 
minutes. It is assumed that the heart works with the electrical transmission system and also creates an electro-
magnetic field with this electrical transmission system, and that this field can be affected or affected by other 
living things up to approximately 0,91 meters. The increase in cardiovascular diseases, especially after the co-
ronavirus pandemic, where people become lonely, is also quite remarkable. When we look at heart diseases in 
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terms of TCM, heart diseases are mostly associated with heart syndromes. In this article, it is aimed to present 
the compiled publications and information about heart syndrome.

Key Words: Heart, Cardiovasculer Diseases, Heart Syndromes

Kalp Sendromuna Modern Tıp ve Geleneksel Tıp Açısından Genel Bir Bakış 

Kalp son derece kuvvetli kaslara sahip, milyarlarca bireysel kas hücresinden (Kardiyomiyosit) ve bir dizi başka 
hücre tipinden (Örneğin, fibroblastlar, endotelyal hücreler, yağ, sinir ve bağışıklık hücreleri) oluşan El-Shao-Yin 
niteliğinde olan bir organdır. 

İnsan vücudunda hayat, yaşamak, vicdan ve de sevgi, aşk hatta ilahi aşk ile ilişkilendirilen kalp atışı, milyarlarca 
hücrenin hassas koordinasyon ile fizyolojik olarak iç ve dış dinamiğe göre, ani ve hızlı olarak adapte olur şekilde, 
her daim kesintisiz ve ritmik, elektriksel ve mekanik davranış arasındaki ileri besleme ve geri beslemeyi içeren 
intrakardiyak, elektro-mekanik oto-düzenleyici döngü ile dalga, frekans, ses yayar bir şekilde, son ana kadar hatta 
beyin ölümü ile dahi veya vücut dışında da gerçekleşebilmektedir. Ayrıca kalp atışının ana rahminde 21. günden 
sonra başlaması beklenirken, reanimasyonda ilk düzelmesi veya ritmik olması beklenir.

Kalp kişinin yaşamı boyunca ~3–4 milyar kez atabilir. Bunu yaparken, her yıl olimpik bir yüzme havuzunun içerdiği 
hacme eşdeğer miktarda kan pompalar. Kalp pompalama fonksiyonunun hayati kontrolünün çoğu, yerel me-
kanik ortamdan elektriksel aktiviteye akut atım-vuruş geri bildirimi dahil olmak üzere bireysel kalp kası hücreleri 
düzeyinde gerçekleşir (Gen ekspresyonundaki ve fonksiyonel veya yapısal yeniden yapılanmadaki uzun vadeli 
değişikliklerin aksine). Bu süreç mekanik-elektrik kuplaj (MEC) olarak bilinir (1). 

Kalp pacemaker hücrelerinde, akut gerilme (Örneğin, venöz dönüşte artış) daha hızlı diyastolik depolarizasyona 
neden olarak kalp hızını artırır (Bainbridge etkisi). Bu yanıt, kalp pacemaker hücrelerine özgüdür ve vuruştan 
vuruşa adaptasyon için kritiktir. Miyokardiyal mekanikte yaşa ve hastalığa bağlı değişiklikler bu yanıtı etkileyerek 
sinoatriyal düğüm disfonksiyonuna ve kardiyak ritim bozukluklarına katkıda bulunabilir (1). 

Sol ventrikül (LV) sistolünün sonunda, kalsiyum iyonları sarkoplazmik retikuluma geri pompalanır, aktin ve mi-
yozin filament çapraz köprülerinin ayrılmasına ve ilk konumlarına geri kaymasına izin verir. ATP formunda enerji 
gerektirdiğinden bu işleme “aktif gevşeme” adı verilir. Aktif gevşeme anlık değildir ve bu nedenle gerçekleşmesi 
zaman alır. Sonuç olarak, diyastolün başlangıcında izovolümik gevşeme sırasında, tüm aktif gevşemenin mey-
dana gelme şansı olmadan önce rezidüel kasılma kuvvetleri erken dönemde mevcuttur ve bu eksik gevşeme 
başlangıçta LV miyokardiyal liflerin uzamasını engeller (2).

Aktif gevşeme ile eş zamanlı olarak, geri yükleme kuvvetleri LV diyastol sırasında etki eder. Bu kuvvetler miyokard 
tarafından üretilir ve dev hücre içi protein Titin'e, kollajen ve elastin içeren hücre dışı matrise ve iç organ perikar-
dına atfedilir. Moleküler ölçekte, Titin çift yönlü bir yaydır. Bu moleküler yay, sıkıştırma veya germe yoluyla denge 
konumundan çıkarıldığında, onu denge uzunluğuna geri getiren bir karşıt kuvvet oluşturur. Bu, bağlanmamış 
aktin ve miyozin filamentlerinin denge konumlarına geri kaymasından sorumlu olan kuvvettir ve literatürde geri 
yükleme kuvveti de dahil olmak üzere farklı terminolojilerle anılmıştır (3, 4).

Bu durum stres kaynaklı veya başka bir nedenle vücudun diğer bölgelerindeki eşlenik meridyen ve ilgili akupunk-
tur noktaları izdüşümlerindeki elastin ve kollajen içeren fascial gerilmelerin, sıkışıklıkların perikard ve kalp merid-
yeni üzerinden angina pektoris oluşturmasını da açıklayıcı nitelikte olabilir. 

Kasılma sırasında miyokard sertleşir ve iç elemanlarını sıkıştırır, böylece elastik yapılar potansiyel enerjiyi depolar; 
miyokardiyal gevşeme sırasında bu potansiyel enerji, miyokardın dinlenme uzunluğuna geri hareketiyle kinetik 
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enerjiye dönüştürülür. Miyokard dinlenme uzunluğunun ötesinde uzadığında, onu tekrar dengeye getirmek veya 
daha fazla uzamaya karşı koymak için bir kuvvet üretilir (Pasif gerilim). Pasif gerilim aynı zamanda pasif miyo-
kardiyal sertlik olarak adlandırılan şeyle de ilişkilidir. Granzier ve Irvin, deneysel olarak sıçan kalp kasında pasif 
miyokardiyal sertliğe üç ana katkının olduğunu gösterdi: Hücre içi titin, hücre dışı kollajen ve ara filamentler. 
Ayrıca kalbin pompalama mekanizmasında kapalı devre piston sisteminin de etkili olduğu varsayımı son yayınlar-
da görülmektedir. Zira kalbin genişlemesi aşamasında, LV’i dolduran itici pik kuvvetin %10 ile %60 arasındaki bir 
kısmının gevşeme ile ilgili olmadığı bulunmuştur. Burada hidrolik kuvvet (Sıvıların yüzeye uyguladığı basınç) kalbin 
odacıklarının boyutlarının birbiriyle olan ilişkisiyle ortaya çıkmaktadır. Bu ek kan itici veya çekici mekanizmanın 
apeksten tabana doğru atriyoventriküler (AV) düzlem hareketine katkıda bulunan bir hidrolik kuvvetin varlığı ol-
duğu varsayılmaktadır. Bu nedenle, atriyal kısa eksen alanının (ASA) ventriküler kısa eksen alanından (VSA) daha 
küçük olması durumunda, bunun diyastolik dolum sırasında bir hidrolik kuvvetin varlığının anatomik temelini oluş-
turduğunu varsayılmaktadır (5). 

Bu varsayılan dolum mekanizması kanın kavitasyonu (Kanın köpürmesi, fokurdaması ve esas hacminden daha da 
fazla hacmi kaplayabilmesi…) terimini de açıklamaktadır. Dolayısıyla kan hacminden daha fazla bir hacmi veya 
alanı bu kuvvet sayesinde de doldurabildiği ve yaşam mücadelesine katkısı olduğu düşünülebilir. Zira savaşlardaki 
kanamalarda ciddi derecede kan kaybında dahi yaralıların savaşmaya devam edebilmesi ve kalbin az kan ile dahi 
atabilmesinin kan kavitasyon özelliğinden dolayı kaynaklandığı da varsayılabilir. Bu konuya dair literatürde her-
hangi bir görüşe rastlanılmamıştır, araştırılmaya namzet bir konu olduğunu düşünüyorum. 

Atriyumda akut gerilme (Örneğin, hacim/ basınç aşırı yüklenmesi) atriyal fibrilasyona karşı hassasiyeti ve sürdürü-
lebilirliği artırır. Ventriküllerde akut mekanik stimülasyon taşiaritmilere yol açabilir. Sonuçlar, uyaran ile altta yatan 
elektrofizyoloji arasındaki karşılıklı ilişkiye bağlıdır ve uzaysal-zamansal olarak tanımlanmış savunmasız pencereler 
oluşturabilir. Kronik hastalıklarda, geçici ventriküler boşaltmanın anti-aritmik etkisinin kanıtladığı gibi, bu durum 
aritmilere de katkıda bulunabilir (5).

Transkutanöz mekanik olarak indüklenen uyarım, asistolik/ bradikardik kalbin geçici pacing'i için etkili bir araçtır, 
ancak taşiaritmi sonlandırması için geçerli değildir. Mevcut kılavuzlar, hemodinamik olarak stabil olmayan bradia-
ritmilerde yumruk pacing'in düşünülebileceğini ve asistol için prekordiyal yumruk kullanımını önermek için yeterli 
kanıt bulunmadığını, bu da bu alanı hedefli araştırma gerektiren bir alan haline getirdiğini göstermektedir (5).

Ventriküllerde, ön kasılma gerilmesi, diyastol sonu hacim ("ön yük" olarak adlandırılır) ile yaklaşık olarak hesapla-
nabilir ve ventriküler ejeksiyona karşı gelen kuvvet, akış aşağı aort veya pulmoner damarlardaki basınç tarafından 
belirlenir ("ardyük" olarak adlandırılır). Doğuştan gelen kardiyak mekanik duyarlılığın bir sonucu, kalp debisinin 
(ejeksiyon) venöz dönüş (dolum) ile eşleşmesi, dengeli kardiyovasküler sistem performansını sürdürmesi ve aynı 
zamanda herhangi bir zaman diliminde kalbin sol ve sağ taraflarının verimini eşleştirmesidir (5). 

Hatta aldığımız her nefeste, hücrelerin kasılmadan önceki pasif mekanik gerilmesini (dinlenme uzunluğuna nor-
malize edildiğinde “gerilme” olarak adlandırılır) ve hücrelerin aktif olarak büzüldüğü yükü (çapraz başına kuvvet 
olarak ifade edildiğinde “stres” olarak adlandırılır) etkiler. Ventriküllerde, ön kasılma gerilmesi, diyastol sonu ha-
cim ("ön yük" olarak adlandırılır) ile yaklaşık olarak hesaplanabilir ve ventriküler ejeksiyona karşı gelen kuvvet, 
akış aşağı aortik veya pulmoner damarlardaki basınç tarafından belirlenir ("ardyük" olarak adlandırılır). Doğuştan 
gelen kardiyak mekanik duyarlılığın bir sonucu, kardiyak çıkışın (ejeksiyon) venöz dönüşle (dolum) eşleşmesi, 
dengeli kardiyovasküler sistem performansının korunması ve aynı zamanda herhangi bir zaman periyodunda 
kalbin sol ve sağ taraflarının veriminin eşleşmesidir (5). 

Kalbin koordineli aktivitesi ve hemodinamik değişikliklere adaptasyonu, iskelet kası aktivitesini organize eden 
türden nöromüsküler bağlantıların yokluğunda meydana gelir (Ancak otonom sinir sistemi ile nöromüsküler etki-
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leşim bölgeleri kalpte önceden düşünülenden çok daha yaygın ve düzenli olabilir). Ve kalp fonksiyonu, sempatik 
ve parasempatik innervasyon ve dolaşımdaki hormonlar gibi kalp dışı faktörlerden açıkça etkilenirken, kalp fonk-
siyonunun mekanik ortamdaki değişikliklere atım-adım adaptasyonu, kalp vücuttan çıkarıldığında veya eksik ol-
duğunda bile devam eder. Taze nakledilen kalplerde olduğu gibi sinir sistemi girdileri, kalbin elektriksel ve meka-
nik aktivitesi arasındaki ileri besleme ve geri besleme etkileşimlerine dayanan yüksek verimli içsel (intrakardiyak) 
otoregülatuar mekanizmalara sahiptir (6, 7). 

Bu özellik kişinin iç ve dıştaki uyaranlara nabız değişimi ile cevap vermesinin alt yapısını açıklayabilir. Dolayısıyla 
kalp ritmine göre verilen biorezonans tedavileri, kinezyolojik teşhislerin de açıklanması için ayrıntılı çalışmalara ih-
tiyaç olduğunu göstermektedir. Zira kalp atımı sırasında bir müzikal ritm oluşturduğu gibi frekans oluşturarak da 
organlar arasında iletişim kurabildiği ve her organa ihtiyacı olan kadar kan gönderdiği iddiaları da bulunmaktadır. 

Klasik olarak ileri besleme olarak kabul edilen yönde, sinoatriyal düğümde (SAN, sağ atriyumun bir bölgesi) önde 
gelen kalp pacemaker tarafından fizyolojik olarak başlatılan miyokardın elektriksel uyarımı, yayılan bir hücresel 
aksiyon potansiyelleri (AP) dalgasıyla sonuçlanır. Uyarma-kasılma bağlantısı olarak bilinen bu süreç, mekanik ak-
tivasyona yol açar. Ters yönde, iç ve dış mekanik bozulmalar dahil olmak üzere kalbin mekanik durumu kardiyak 
elektriksel aktiviteyi etkiler. Bu akut geri bildirim (Kronik mekanik değişiklikler ve kalp hastalığı sırasında ortaya 
çıkan orta vadeli gen ekspresyonu değişikliklerinin veya uzun vadeli elektrofizyolojik, mekanik ve yapısal yeniden 
şekillenmenin aksine.), mekano-elektrik geri besleme (Giriş sinyali olarak yalnızca kardiyak mekanik aktiviteyi dik-
kate alır) veya daha geniş olarak, “Mekano-Elektrik Eşleşme” (Kökenlerinden bağımsız olarak kalbin mekanik 
düzensizliklerini kapsayan MEC) olarak adlandırılmıştır (1, 2, 6, 7).

İlk biyomanyetik sinyal, 1863'te Gerhard Baule ve Richard McFee tarafından, insan kalbi tarafından üretilen alanla-
rı tespit etmek için manyetik indüksiyon bobinleri kullanan bir manyetokardiyogramda (MCG) gösterildi. 1970'le-
rin başında süper iletken kuantum girişim cihazı ile biyomanyetik ölçümlerin duyarlılığında kayda değer bir artış 
elde edildi. EKG ve MCG sinyallerinin o zamandan beri birbirine yakın paralellik gösterdiği düşünülmektedir (7). 

Kalp, insan vücudundaki en güçlü elektromanyetik enerji kaynağıdır ve vücudun herhangi bir organının en büyük 
ritmik elektromanyetik alanını üretir. Kalbin elektrik alanı, beyin tarafından üretilen elektriksel aktiviteden yakla-
şık 60 kat daha büyüktür. Elektrokardiyogram (EKG) şeklinde ölçülen bu alan, vücudun yüzeyinde herhangi bir 
yerde tespit edilebilir. Ayrıca, kalp tarafından üretilen manyetik alan, beyin tarafından üretilen alandan 100 kat 
daha güçlüdür ve SQUID tabanlı manyetometreler kullanılarak vücuttan 0,91 metre uzağa kadar her yönde tespit 
edilebilmektedir (7, 8). 

Öyle ki; çoğu sığır ve koyunun otlarken aynı şekilde karşı karşıya olduğu tecrübe edilmektedir. Uydu görüntüle-
ri, arazi gözlemleri ve kardaki geyik yataklarının ölçümleri aracılığıyla, dünya genelinde evcil sığırların ve otlayan 
ve dinlenen otçul hayvanların vücut eksenlerini kabaca kuzey-güney yönünde hizaladıkları ve kafalarını kuzeye 
doğru yönlendirdikleri gösterilmiştir. Rüzgâr ve ışık koşulları ortak belirleyici faktörler olarak dışlandı, bu nedenle 
dünyanın jeomanyetik alanıyla manyetik hizalamanın en iyi açıklama olduğu belirlendi. Manyetik kuzey, coğrafi 
kuzeyden daha iyi bir tahmin ediciydi, bu da büyük memelilerin manyeto-alma kabiliyetine sahip olduğunu gös-
teriyordu (8).

Ayrıca, insanlar ve evcil hayvanları arasındaki etkileşimlerde bir tür kalp ritmi senkronizasyonunun oluşabileceği 
bulunmuştur.  Bkz. Şekil-1. (8). 
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Şekil 1. Çocuk ve köpeğinin kalp ritmi kalıpları. Bu veriler hem çocuğa hem de evcil köpeğine takılan ayaktan EKG 
kayıt cihazları kullanılarak elde edilmiş. Çocuğun beklediği odaya girdiğinde ve evcil hayvanına karşı bilinçli olarak 
sevgi ve ilgi duyduğunda, kalp ritimleri daha uyumlu hale geldi ve bu değişiklik, daha tutarlı bir ritme kayan köpe-
ğin kalp ritimlerini etkilemiş gibi görünmektedir (8).

Bu durum hekim ve şifa arayan arasındaki rezonansı veya rezone olamamayı da açıklıyor olabilir. Öyle ki aynı 
tedaviyi yapan iki hekimden birisi şifa arayana etki ederken diğerinin etki edememesinin bir sebebi de kalpler ara-
sındaki görünmez iletişim olabilir, araştırılması gereken bir durum olduğunu düşünüyorum.

Ayrıca; kalp ve beyin arasında da son derece yakın bir ilişki mevcuttur. Sinir sistemi yoluyla, nörolojik iletişim; 
hormonlar ve diğer maddeler yoluyla, biyokimyasal iletişim (ANF, ANP, Atriyal Peptit, BNF, A, NA, Dopamin, Ok-
sitosin, 6-Keto-PGFla, NO, ET-1, sICAM-1, sVCAM-1, TXB2, ATP gibi); nabız dalgası, frekans, titreşim ile biyofiziksel 
iletişim; elektromanyetik alanlar ile enerjik iletişim sağladıkları düşünülmektedir (8). 

TCM açısından kalp kan dolaşımı ve damar kontrolü ve yönetimi, terleme kontrolü, mental aktivite, zihin, bilinç, 
düşünce, uyku, hafıza kontrolü, vücut ısısı, dil, iletişim, konuşma, ifade, mutluluk, neşe, kahkaha, gülme, tatlı-bit-
ter acı tat, yaz mevsimi, sıcak ve kırmızı rengi v.s. ile ilgilidir (9). 

TCM açısından beyin böbrekler ile ilişkilendirilir. Ancak işlev olarak kalp ile ilişkilendirilmektedir. Mesela; Alzhei-
mer hastalığının, Böbrek Yin Eksikliği’nden kaynaklandığı ve en erken semptomu olan hafıza kaybının Kalp Yin 
Eksikliği’nden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca, kalp kanı ve Yin’inin gün boyu azaldığı ve uyku ile yenilen-
diği ifade edilir (10). 

Kardiyak ağrı, aritmi, hipokondriyak ağrı, insomnia, hipersomnia, hafıza zayıflığı, gece terlemesi, boğaz kuruluğu, 
susuzluk hissi, terleme, yüzde kızarıklık, heyecanlanma, kekemelik, konuşma ve iletişim sorunları, anksiyete, dep-
resyon, kol üst medial kısmında ağrı, avuç içlerinde yanma hissi, extremitelerde ısı değişiklikleri hissi, dil ve ağız 
yaraları Kalp Sendromları sık görülen semptomları arasındadır (9, 10). 

Kalp sendromlarından; Kalp Yang Eksikliği’ne de dönüşebilen Kalp Qi eksikliği; başlangıç dönemi kalp hastalıkları 
bulgularına benzetilir. Ana belirtisi hafif ve arada sırada olan aritmidir (10).
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Kalp Yang Eksikliği ise Dekompanse Kalp Yetmezliğine benzetilir. Kan ve Qi dolaşımı bozulmuştur. Yine çarpıntı 
ve genel Qi eksikliği bulguları gözlenebilir. Genel qi eksikliğinde; çarpıntı dışında, egzersizde nefes yetmezliği, 
yorgunluk, terleme, beyaz-parlak-soluk yüz gibi semptomlar gözlenebilir.  Göğüste dolgunluk, huzursuzluk hissi; 
Yang eksik olduğu ve Kalp Qi'yi göğüste dolaştıramayınca, hareket ettiremeyince, göğüste Qi stagnasyonu sebe-
biyle görüldüğü düşünülmektedir (9, 10, 11). Diğer kalp sendromu bulguları Tablo -1’de özetlenmiştir.  

Bir çalışmada toplam 90 katılımcı alınmış ve 30 kontrol ve KKH ve anjina pektoris teşhisi konan 60 hasta da eşit 
büyüklükte iki gruba ayrılmıştır (n= 30). İki tecrübeli TCM hekimi tarafından ana ve minör semptomlara dayalı ola-
rak teşhis edilen, TCM'ye göre Xu veya Shi alt tiplerine sahip hastaları içeren alt tip grupları belirlenmiştir. Bu arada 
diyabet, zayıf kan basıncı kontrolü, şiddetli kronik kalp yetmezliği, şiddetli aritmi, kalp pili takılan veya miyokard 
enfarktüsü öyküsü olan hastalar ve karaciğer, böbrek, hemorajik, otoimmün, hematolojik veya zihinsel bozuk-
lukları olanlar çalışma grubundan çıkarılmıştır. Üç grup arasında katılımcıların yaşları veya cinsiyetleri açısından 
anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Erkek ve kadın katılımcılar arasındaki idrar metabolitleri anlamlı bir fark göster-
memiştir. Öte yandan, TCM tanısına göre üç grup (Kontrol, Xu ve Shi alt tipleri) arasında net fark gözlenmiştir (11). 

Kollateraller ile göğüs ve diyaframda dolgunluk hissi, afazi gibi semptomlar da sık görülür (12). 

“Kan stazının” Koroner Kalp Hastalığı’nın ortaya çıkmasında ve gelişmesinde kilit bir rol oynadığı kavramı, TCM 
doktorları ve araştırmacıları tarafından geniş çapta kabul görmüştür (13, 14, 15). 

Ortak yapılan bir çalışmada; Anzhen Hastanesi (Beijing), Zhengzhou, Wuhan and Hubei’deki TCM Hastaneleri, 
Çin-Japon Dostluk Hastanesi (Beijing) ve Dongzhimen Hastanelerindeki (Beijing) 1 Mart 2010’dan 30 Haziran 
2011’e kadar 45 ila 75 yaşları arasındaki 411 KKH hastası seçilmiştir. Seçilen tüm hastalara koroner anjiyografi ile 
tanı konularak, KKH tanısı doğrulanmıştır. İlgili TCM hekimleri tarafından da TCM sendromunun tanı standartları 
ile hastalar değerlendirilmiştir (“Guiding principles for the clinical study of Chinese Medicines”, “Terminology 
for Traditional Chinese Medicine clinical practice- Part of the syndrome”). Değerlendirme sonucunda subglossal 
kollateral damarların genişlemesi, amnezi, zayıf baygın ses, beyaz balgam, ekstremitelerde ağırlık hissi, nefes yok-
sunluğu, öksürük, iştahsızlık, ağızda tatsızlık ve ayrıca dil gövdesinde şişkinlik semptomları yüksek puan almıştır. 
Kalp Eksiklik Sendromu daha çok Qi Eksikliği, Kalp Fazlalık Sendromu da Phlegm-Kan Stazı şeklindeydi. Bunun için 
Şekil 2 ‘de görülen “Dört teşhis yöntemi K-Core ağından gelen bilgilerin renk sınıflandırması yöntemi kullanılmıştır. 
(16). 

Şekil 2. Dört teşhis yöntemi K-Core ağından gelen bil-
gilerin renk sınıflandırması. 

https://doi.org/10.1155/2012/697028
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Bu çalışmada Hs-CRP değeri 0.07143 ile 0.10714 ara-
sındaysa, balgam-kan staz sendromunu tanımlamada 
tek etkili değişken Hs-CRP idi. İkinci derece değişken T. 
Bilirubin ve AKŞ’ydi. Üçüncü derece değişken GGT, PLT 
ve PR intervaliydi (16).  

KKH hastalarında hs-CRP'nin anlamlı düzeyde arttığı-
nı ve KKH için orta düzeyde bir prediktif değere sahip 
olduğunu göstermiştir. Balgam-kan staz sendromu ile 
bir korelasyonu olduğu ve balgam-kan sendromu fark-
lılaşması için nesnel bir temel sağladığı görülmüştür 
(17). hs-CRP ve qi eksikliği sendromu arasında anlamlı 
pozitif korelasyon gözlenmiştir (18). 

TCM sendromları ve ventriküler diyastolik fonksiyonlar 
üzerine bir korelasyon çalışmasında, Qi eksikliği hasta-
larında E tepe noktasının azaldığı ve A tepe noktasının 
önemli ölçüde arttığı ve kalbin erken dolum bozukluk-
larına yol açtığı görülmüştür (19). 

Qi eksikliği sendromlu KKH hastalarının fizyolojik iş-
levleri zayıflamıştır. Qi'nin teşvik edici etkisi zayıfladı-
ğında, vücudun büyümesi ve gelişmesi zarar görebi-
lir, meridyen ve iç organların fizyolojik işlevleri azalır. 
Çalışma, qi eksikliği sendromu olan KKH hastalarında, 
tiroksin (TH), hipofizi düzenleyen geri besleme yetene-
ğini azalttığını göstermiştir. TSH ve KKH ile Qi eksikliği 
sendromu arasında korelasyonlar bulunmuştur (20). 

Bilgisayarda oluşturulan karmaşık ağlar, KKH hastaları-
nın temel TCM sendromlarının tanımlanmasına katkıda 
bulunmuştur. Çalışmada KKH hastalarının temel send-
romlarının Qi eksikliği sendromu ve balgam-kan staz 
sendromu olduğu bulunmuştur (16). 

Dolayısıyla bu ve benzeri karmaşık ağlar sayesinde 
TCM sendromlarının farklılaşması için daha fazla biyo-
lojik gösterge temeli oluşabileceği ve bunların da TCM 
sendromu hakkında daha fazla araştırma yapılmasına 
olanak sağlayacağı anlaşılmaktadır. 

Koroner Kalp Hastalığı; TCM sendromları üzerine yapı-
lan son çalışmalar, balgam ve kan staz sendromunun 
artan oranda KKH sendromlarından sorumlu olduğunu 
göstermektedir (21). 

Dil, yüz ve nabız tanıları, TCM sendromu farklılaşması-
nın anahtarıdır. Modern bilim ve teknolojinin gelişme-

siyle birlikte, TCM sendromunun tipik dil, yüz ve nabız 
bilgilerinin sayısallaştırılması ve nicelleştirilmesinin ger-
çekleştirilmesine ve dönüşümün desteklenmesine yol 
açan dil, yüz ve nabız tanı araçları uygulanmaya baş-
lanmıştır. TCM sendromunun ampirik tıptan nesnelleş-
tirmeye ve nicelleştirmeye farklılaşması söz konusudur 
(21) 

Yıllar geçtikçe, KKH'nin sendrom farklılaşmasının dil, 
yüz ve nabız teşhisine yönelik objektif araştırmalar art-
mıştır. Cong ve ark., klinik sendrom farklılaşması için 
nesnel bir referans sağlamak üzere KKH'li hastalarda 
Phlegm ve Kan Staz Sendromu’nun dil ve yüz görüntü-
sü karakteristik parametrelerini analiz etmek için dijital 
dil, yüz ve nabız edinim araçlarını kullanmıştır. 

Şekil 3- TCM-IDI'ler. (A) TDI; (B) FDI; (C) PDI.TCM-IDI, 
TCM-Akıllı Tanı Araçları.
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Bununla birlikte, şu anda, bu çalışmalarda, sendrom farklılaşmasının kilit noktalarını karmaşık hale getiren ve klinik 
uygulamaya elverişli olmayan birçok nicel indeksin toplanması söz konusudur. Bu, ilgili çalışmada KKH'li hastalar-
da dil, yüz ve nabız indekslerini toplamak için TCM-akıllı tanı araçları (TCM-IDI'ler) uygulanmıştır. Standardizasyon 
için bilgisayarda verilerin işlenebildiği, dil, yüz, nabız v.b. tanı araçları kullanılmıştır. Bkz. Şekil-3. (21). 

Çin tıp literatürünün iddiasına göre, Wang Zhen Zun Jing, dil çatlağının ortaya çıkması kan damarı ve kalp hastalık-
ları ile ilgilidir. Dil çatlağı ile klinik sendromlar arasındaki ilişki üzerine yapılan bir çalışmada, dil çatlağı insidansının 
kardiyovasküler sistem hastalıklarında en yüksek olduğu ve dil çatlağının balgam ve kan stazı ile ilişkili olduğu 
gösterilmiştir. Xuejuan et al’e göre; dil ekimozu, kan staz sendromunun karakteristik belirtilerinden biridir, kan 
staz derecesini yansıtmaktadır (21).

Ocak 2004'ten, Aralık 2004'e kadar koroner arteriyografi ile tanısı doğrulanan KKH'li 319 yatan hastada klinik bir 
araştırma yapılmıştır. TCM sendromu ile koroner arteriografik tablo ve koroner arteriyografik tablo arasındaki 
ilişki analiz edildi. TCM sendromuna göre sık görülen semptomlar, nabız ve dil bulguları ile sendrom tiplendirmesi 
ile kan-lipid seviyeleri arasındaki korelasyon da analiz edilmiştir (22). 

KKH'li hastalarda Qi eksikliği en sık görülen sendrom (%87.1) iken, kan staz sendromu ve balgam retansiyonu 
sendromu sırasıyla %79.9 ve %78.7 ile ikinci sırada yer aldı. Koroner arterin etkilenen dalları ile dil ve nabız bulguları 
karşılaştırıldığında anlamlı bir fark gösterilemedi, hastalarda beyaz yağlı kaplamalı koyu soluk dil ve hastalarda 
gergin-kaygan nabız baskındı. Çeşitli TCM sendromu tiplerine sahip hastalarda kan-lipit seviyeleri benzerdi ve 
önemsiz bir fark gösterdiği saptanmıştır (22). 

Kalp sendromları, eksiklik, fazlalık ve eksiklik- fazlalık sendromları olmak üzere üç grup altında toplanabilirler. Aşa-
ğıdaki tabloda ilgili Kalp sendromlarının olası belirtileri, dil ve nabız bulguları, sebepleri, tedavisi ve önerilen gıda 
ve diğer bilgiler yer almaktadır. Tablo-1. 
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Tablo-1: Kalp Sendromu ile İlgili Özet Tablo 

(Dr. Yücel KATI tarafından düzenlenmiştir; 25.06.2021)
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Sonuç

Birçok çalışma göstermektedir ki; kalp sendromu ve kalp hastalıklarının esasen birbiri ile benzerlikleri bulunmak-
tadır. Ayrıca; gelişen teknoloji ve yenilenen geleneksel tıp anlayışları birbiriyle buluştuğu zaman, son derece farklı 
ve yenilik içeren yeni modern geleneksel tıbbi anlayışların ve akımların ortaya çıkabileceği düşünülmektedir. Ve 
bu bakış açısından görüleceği üzere Kalp Hastalıkları ile Geleneksel Tıp açısından Kalp Sendromunun örtüştüğü 
ve ayrıştığı noktalar bulunmaktadır. Fakat bu örtüşme ve ayrışmaların; tıpta yenilik çatırdamalarının itişme ve 
kakışmalarından kaynaklandığı da varsayılabilir. 

Dolayısıyla akupunktur açısından veya diğer modern geleneksel tıp anlayışları açısından Kalp Sendromu ve diğer 
TCM sendromları ele alınırken yeni tanı, teşhis metotlarının, yeni teknolojik cihazların daha fazla kullanılmaya 
başlanmasının bu alanda yapılacak çalışmaların standardizasyonu ve de objektifliği açısından çığır açabileceği 
ve daha kaliteli ve niceliksel, niteliksel olarak da daha da kayda değer, anlamlı çalışmalar yapılabileceği düşünü-
lebilir. Bu nedenle enerji tıbbi açısından da son derece değerli olacak yeni tıbbi cihazların bulunması ve bunların 
modern geleneksel tıp ile ilgili çalışmalarda kullanılması gerekliliği dikkate değerdir. 
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Özet

Spinal pleksuslar, servikal, brakial, lumbal, sakral ve koksikal bölgelerde yer alan sinir ağlarıdır. Başın, boynun, üst 
ekstremite, inguinal bölge, perine ve alt ekstremitelerin sensitif ve motor, kısmen de parasempatik innervasyo-
nunu yaparlar. Otonom pleksuslar ise toraks, abdomen ve pelvis içerisinde ilgili organlara yakın olarak yer  alırlar 
ve bu organların rahatsızlıklarında  aurikülada temsil edilen noktaları ile tedavi edilirler.

Anahtar sözcükler: Spinal pleksus, Otonom pleksus ,Auriküler lokalizasyon

Abstract

Spinal plexuses are neural networks located in the cervical, brachial, lumbal, sacral and coccyx regions. They 
make sensory and motor, partially parasympatic innervation of the head, neck,upper extremities, inguinal regi-
on, perineum and lower extremities. Autonomic plexuses, on the other hand, are located in the thorax, abdo-
men and pelvis close to the relevant organs and are treated with the points represented on the auricle in the 
disorders of these organs.

Key Words: Spinal plexus, Autonom plexus, Auricular localisation

GİRİŞ

Spinal sinirlerin Ramus Ventralis dalları T2-T12 hariç spinal pleksusları oluştururlar. Ramus Dorsalisler ise plek-
sus yapmazlar. T2-T12 seviyesindeki Ramus Ventralislern. İntercostales olarak adlandırılıp interkostal aralıklarda       
seyrederler.

Plexus Cervicalis (C1-C4)

Plexus Brachialis (C5-T1)

Plexus Lumbalis (L1-L4)

Plexus Sacralis (L4-5-S3)

Plexus Coccygeus (S4-S5)

Plexus Pudentalis (S2-S4)
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PLEXUS CERVİCALİS:

İlk 4 servikal spinal sinirin ramus ventralisleri tarafından oluşturulur. Yüzeyel dalları toraksın üst kısmı, omuz, bo-
yun ve kulak çevresi deriyi innerve eder. Derin dalları prevertebral kasları ve infrahyoid kasları innerve eder. En 
önemli dalı olan N. Phrenicus diafragmanın motor ve sensitif innervasyonunu sağlar. Ayrıca plevra, perikard ve 
peritonu innerve eder.

C1, C3 ve C4 intermedier olarak IX ile bağlantılıdır. C2  predominanttır.

Aurikülada heiks üzerinde M.S.’in sensitif (Şekil 1) ve motor (Şekil 2) C0-C2  seviyesinde reprezantedir.

PLEXUS BRACHİALİS:

Plexus Brachialis boyun ve aksillada uzanır. C5-T1 spinal sinirlerin ramus ventralisleri tarafından oluşturulur. Sinir-
lerinden N. Axillaris omuz derisi, m. Deltoideus ve Teres minör’ü, N. Radialis (C8-T1 oluşturur) üst ekstremitenin 
arka bölüm deri ve kaslarını, N. Musculocutaneus kolun ön yüz kasları ve ön kol dış yüz derisini, N. Medianus 
ve  N. Ulnaris ön kol ve elin ön yüz deri ve kaslarını innerve eder. C5 ve C6   N. Torasik longus ile bağlantılıdır. C7 
predominanttır.

Aurikülada heliks üzerinde M.S.’in sensitif (Şekil 1) ve motor (Şekil 2)  C0-C7 aksında reprezantedir.

PLEXUS LUMBALİS:

Plexus Lumbalis L1,2,3,4 spinal sinirlerin ramus ventralislerinden oluşur. L2 predominanttır.  Karın arka duvarı 
ve M. Psoas’ın derininde yer alır. Alt  ekstremite kas ve derisini, perine kas ve derisini ve bazı abdomen kasları 
innerve  eder. 

Önemli sinirleri; 

N. İliohypogastricus

N. İlioinguinalis

N. Genitofemoralis

N. Cutaneus femoris lateralis

N. Obturatorius

N. Femoralis

Aurikülada L2 vertebra seviyesindeki heliks üzerinde M.S.’in sensitif (Şekil 1) ve Motor (Şekil 2) alanlarında repre-
zantedir.

PLEXUS SACRALİS:

Plexus Sacralis L4-5-S1-2-3 spinal sinirlerin ramus ventralislerinden oluşur. Pelvis  minör’ün arka duvarında, M. 
Priformis’in önünde yer alır. Dallarının bir bölümü gluteal   kaslar ile perine ve pelvik yapıları innerve ederken, diğer 
bölümü de alt  ekstremitelerin innervasyonunu sağlar. L5 predominanttır. 
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Önemli sinirleri:

N.İshiadicus: L5, L4,S1,S2, S3 ile birlikte vücudun en uzun ve en kalın siniri olan siyatik  siniri oluşturur.

N. Tibialis: Bacağın arka yüz deri ve kaslarını innerve eder.

N. Fibularis communis: Bacağın ön yüs deri ve kaslarını innerve eder.

N. Gluteus superior

N. Gluteus inferior

N. Cutaneus femoris posterior

Rm. Musculares

Aurikülada L5 vertebra seviyesindeki heliks üzerinde M.S.’in sensitif (Şekil 1) ve  motor (Şekil 2) alanlarında rep-
rezantedir.

PLEXUS COCCYGEUS:

Plexus coccygeus S4, S5 ve Co1 spinal sinirlerin ramus ventralislerinden oluşur. M.  Levator ani’yi innerve eder. M. 
Coccygeus’a motor , anüs ve koksiks bölge derisine sensitif lifler verir. S4 predominanttır. 

Aurikülada S4 vertebra seviyesindeki heliks üzerinde M.S.’in sensitif (Şekil 1) ve  motor (Şekil 2) alanlarında rep-
rezantedir.

PLEXUS PUDENDALİS:

Plexus pudendalis S1,2,3 spinal sinirlerin ramus ventralisinden oluşur. Perinenin deri  ve kaslarını innerve eder. 
Ereksiyona katkı sağlar. Miksiyon ve defekasyon  kontrolünü sağlar. Motor, sensitif, sempatik ve parasempatik 
lifler içerir.

Önemli sinirleri: 

N. Pudendus

N. Rectales inferiores  (sadece sensitif)

Nn. Perineales (mikst)

N. Dorsalis penis (kadında klitoris-mikst)

Aurikülada reprezantasyonu belirtilmemiştir.
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Şekil 1. Aurikülada spinal pleksusların reprezantasyonu

Şekil 2. Motor reprezantasyon
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OTONOM PLEKSUSLAR

Toraks, abdomen ve pelvis içerisindeki yer alan otonom pleksusları organ  seviyesinde laterovertebral ganglion-
lardan aldıkları sempatik lifler ve beyin sakındaki  III,VII, IX ve X. kafa çiftlerinden ve S2, S3, S4’ten  aldıkları para-
sempatik lifler bir  araya gelerek oluşturur. Primer olanları Plexus cardiacus, Plexus pulmonaris, Plexus coeliacus, 
Plexus hypogastricus superior,  Plexus hypogastricus inferiordur.

İntercarotidien Pleksus

Bu pleksusu Superior Servikal Sempatik ganglion, Vagusun intercarotidien dalı ve  Glosso-pharingeal sinirin dalları 
oluşturur. Aurikülada alt hemikonkada  reprezantedir.(Şekil 3)

Pharingeal Pleksus

Bu pleksusu Superior Servikal ganglion ve Vagusun glosso-pharingeal dalı oluşturur. Farinks kaslarının kontraksi-
yonunu düzenler. Aurikülada heliks kökünden  meatusa  doğru derinde ve  çıkan heliksin alt bölümünde prezan-
tedir. (Şekil 3)

Laringo-pharingial Pleksus

Superior ve orta servikal gangliondan sempatik, Vagustan parasempatik lifler  birleşerek oluşturur. Aurikülada alt 
hemikonkada reprezantedir. (Şekil 3)

Thyroidien Pleksus

Tiroid arterlerinin perivasküler sempatik pleksusudur. Aurikülada antheliks duvarında  C5 seviyesinde reprezan-
tedir. (Şekil 3)

Thimik Pleksus

Aurikülada sempatik polariteli antheliks duvarında c7 seviyesinde reprezantedir.  (Şekil 3)

THORASİK PLEKSUSLAR

Bronkopulmoner ve kardiak olmak üzere iki pleksus mevcuttur. Bronkopulmoner Pleksus Sempatik liflerini infe-
rior servikal pleksustan, parasempatik lifleri Vagusun dorsal  çekirdeğinden alır. Aurikülada alt hemikonka orta 
bölümünde reprezantedir. (Şekil 3)

Kardiak Pleksus

Sempatik liflerini superior, orta ve alt (Stellat) ganglionlarının kardiak dallarından,  parasempatik liflerini Vagusun 
superior, inferior ve thorasik kardiak dallarından alır. Aurikülada sensitif kardiak (koronerler) antheliks korpusu Th 
0-4 seviyesinde, Motor kardiak ( myokard) arka yüz  antheliks oluğu üzerinde Th 0-4 seviyesinde  reprezantedir. 
( Şekil 3)

ABDOMİNAL PLEKSUSLAR

Solar Pleksus

Üç grup anatomik formdan oluşur. 
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1. Ganglion Semi-lunare: 7,8,9. Thorasik ganglionlardan ve X. sinirden oluşur. İlgili organların periarteryel sempa-
tik pleksuslarından başlar. Bunlar Plexus diafragmatik inferior, Plexus coronaris stomaticus, Plexus hepaticus, 
Plexus splenicus, Plexus  pankreaticus ve Plexus surrenalis’tir. Aurikülada zero noktasında reprezantedir.(Şekil 3)

2. Ganglion Mesentericus superior: Sempatik afferentleri 10. ve 11. Thorasik  ganglionlardan gelen küçük splenik 
sinir ve parasempatik afferentleri Vagus ve semi- lunar gangliondan gelen bir gangliondur. Apendix, coecum, 
assendent ve transvers  kolonu innerve eder. Aurikülada superior hemikonkanın ortasında prezantedir. (Şekil 3)

3. Ganglion Renalis: Sempatik afferentleri Th 12-L1 ganglionlardan gelen n.  Splenicus inferior ve parasempatik af-
ferentleri ganglion  Mesentericus superior’dan  gelen bir gangliondur. Böbrekleri, üreterleri ve pelvis içini innerve 
eder. Aurikülada superior hemikonkada surrenal pleksusun üzerinde reprezantedir. (Şekil 3)

Lombo-aortik Pleksus

Aorta bifurkasyonunda yer alıyor ve iki bölümden oluşuyor. 

1. Plexus Mesentericus inferior: Sempatik afferentlerini lomber gaglionlardan,  parasempatik afferentlerini solar 
pleksus ve sağ Vagus’ta alır. Dessendent kolon,  sigmoid ve rektumu innerve eder. Aurikülada superior hemikon-
kada surrenal pleksusun önünde prezantedir.(Şekil 3)

2. Pleux Hypogastricus superir: İntermesenterik ve lomber splenik sinirlerden  oluşur. Mesane ve rektumun sen-
sitif ve kısmen otonom innervasyonunu yapar. Aurikülada superior hemikonkada çıkan heliksin altında reprezan-
tedir. (Şekil 3)

Hypogastrik Pleksuslar

Sensitif ve vazomotor özelliktedirler. Sempatik liflerini L 2,3,4’ten, parasempatik  liflerini S 2,3,4’ten gelen erektör 
sinirden, sensitif liflerini İnteriliak pleksustan alırlar. Genital organlar ve perineyi innerve ederler. Beraberinde 
rektum, mesane ve  üreterleri de innerve ederler. Aurikülada çıkan heliksin altında genital organlara yakın olarak 
reprezantedirler.  (Şekil 3)

1. Semi- lunar pleksus (Zero)

2. İntercarotidien pleksus

3. Laringo-faringeal pleksus

4. Tiroidal pleksus

5. Timik pleksus

6. Bronko-pulmoner pleksus

7. Kardiak pleksus

8. Koroner stomatik pleksus

9. Pankreatik pleksus

10. Mesenterik superior pleksus

Şekil 3. Otonom pleksus reprezantasyonu
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11. Mesenterik inferior pleksus

12. Renal pleksus

13. Hipogastrik pleksus

SONUÇ

Auriküloterapi tedavilerinde pleksusların  terapötik etkisi çok önemlidir. Spinal  pleksuslar farklı metamerik sevi-
yelerdeki patolojilerde motor ve sensitif iyileşme sağlar. Otonom pleksuslar organ gruplarının vejetatif dengesini 
düzenler, otonom balansın yeniden oluşturulmasına yardım ederler. Bu nedenle visseral patolojilerin terapötik 
stratejisi ister ganglion, ister medüller veya serebral olsun, otonom merkezlere müdahaleden  önce daima bir  
pleksus adımı içermektedir
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OZON VE COVİD 19 

OZONE AND COVİD 19

 Uz. Dr. Lale Yeprem

Medipol Üniversitesi GETAT Öğretim Görevlisi

Özet

2020 yılında 3 bilim insanına Hepatit C RNA’sı üzerine yaptıkları çalışma nedeniyle tıp alanında Nobel ödülü ve-
rilmiştir. Bu çalışma 30 yıl önce yapılmış olup ödülü 2020 yılında pandemi ile almışlardır. Ancak o zamandan beri 
Hepatit C ve diğer RNA virüsler için güvenli bir aşı bulunamamıştır. Bu durumda bizler biyolojik tedaviler ile ne ya-
pabiliriz? Bildiğimiz; Virüsün, hostun zayıflığını, immünite düşüklüğünü kolladığıdır. Virüsden en iyi korunma yolu 
iyi bir immün sistemden geçer ki, bu da önlem ile sağlanabilir.

Ozon ile  2 tip etki yöntemi mevcuttur:

1) Direkt etki 

2) İndirekt etki 

Ozon ile oksidatif stres antioksidan kapasitenin artışı kontrol altına alınırken dengeli bir immün sistem virüslere 
karşı korurken aynı zamanda virüs için verilen ilaçların hepatotoksik etkilerinden de karaciğeri korumaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ozon tedavi, Ozon ve antioksidan sistem, Hepatit C ve Ozon, Coronavirüs ve Ozon,                     
Glutatyon

Abstract

3 Scientist received the Nobel Prize for  the research on Hepatitis RNA virus   in 2020.This study has been done 
30 years ago and they received the Nobel prize with the pandemic. Since that time there is no reliable vaccine 
for Hepatitis C  RNA virus .

In this case what can we do with the biological therapies? As we know the virüs is keeping an eye on the immu-
ne deficiency of the host. The best protection from the virus is  good immune system and this can be done by 
prevention.

Ozone has 2 type of effect

1) Direct effect

2) Indirect effect

Ozone is making an oxidative stress in the cell membrane, activating the antioxidant system capacity thus  pro-
vide a balanced immune system. While protecting the immune system it helps to protect the liver from the 
hepatotoxic side effects of the medical drugs used for the virus therapy.

Key Words: Ozone therapy, Ozone and antioxidant system, Hepatitis C and Ozone, Coronavirus and Ozone, 
Glutathione
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GİRİŞ

2020 yılında 3 bilim insanına Hepatit C RNA’sı üzerine yaptıkları çalışma nedeniyle tıp alanında NOBEL ödülü ve-
rilmiştir. Bu çalışma 30 yıl önce yapılmış olup ödülü 2020 yılında pandemi ile almışlardır. Ancak o zamandan beri  
Hepatit C ve diğer RNA virüsler için henüz bir aşı bulunamamıştır. 

Virüsün iki katmanlı kılıfı vardır. 1) Protein membran katmanı 2) Lipit membran katmanı.

Lipit katman bizim insan hücre lipit kılıfı ile aynı özellikleri gösterir ve bu sayede kolaylıkla hücreye entegre olup 
RNA’sını hücre içine enjekte eder ve viral proteinlerin üretilmesi için hücrenin tüm mekanizmalarını kullanır.

Öncelikle a interferon ile hücre içine girişi bloke edebiliriz, ayrıca hücre içine giren RNA‘nın parçalanıp aktif forma 
geçişine engel olan Proteaz inhibitörleri kullanılabilir ve son olarak da Polimeraz inhibitörleri verilerek RNA kop-
yalanması durdurulabilir.

Hepatit C ve Corona virüs RNA virüs olup tek  sarmallı genetik yapıya sahiptir ve hücre ribozomlarını kullanarak vi-
rüs proteinlerini oluştururlar. 2018 yılında dünyada 70.000.000 Hepatit C’ li insan mevcut olup her sene 400.000 
kişi Hepatit C nedeni ile ölmektedir ve halen bir aşısı mevcut değildir. Aynı şekilde 38.000.000 HIV ile enfekte 
insan mevcut olup her yıl 1.700.000 insan yeniden enfekte olmakta ve buradaki en önemli problem insanlar has-
talığı bulaştırdıklarının farkında olmamaktadırlar.

Virüsler en yaşlı biyolojik varlıklardır ancak yaşayan canlılar değillerdir kendi kendilerine bölünemezler ve bir hosta 
ihtiyaç duyarlar.

RNA genetik bilgisi 3X109 yaşında olan bir molekül olup neredeyse dünya kadar yaşlıdır.  

Hücrelerimizin (1013) içinde 1014 bakteri ve  1015-16 virüsü host olarak barındırırız ve bunlar yabancı, immün siste-
mimizin bilmediği virüslere karşı hücrelerimizi korurlar, ta ki immün sistemimiz düşene kadar.

2001 yılında İnsan GENOM projesi açıklandığında DNA mızın %99,4 maymuna benzediği gösterilmiş ancak burada 
sürpriz olan DNA mızın %50 sinin Viral orijinden geldiği de gösterilmiş yani virüsler evolüsyonun destekçisi olarak 
değerlendirilmiş. Virüsler opportunistik davranıp hostun immün sisteminin zayıflamasını bekler.

Biyolojik tedaviler ile neler yapabiliriz?

Virüs için kullanılan ilaçlar neler olabilir?

1) Reseptör blokajı yapan ilaçlar

2) Replikasyonu durduran ilaçlar

3) Proteolizisi durduran ilaçlar  vs

Dünya Sağlık Örgütü 2020 Mart-Kasım ayları arasında 11.330 hastayı kapsayan 30 ülkede yürütülen bir çalışmada 
Remdesivir, Hidroklorokin, Lopinavir ve İnterferon b ile çalışma başlattı ve bu çalışmada hastane yatış süresi ve 
mortalite takip edildi ve 28 günde bu ilaçların yatış süresini ve mortaliteyi azaltmadığını gösterdiler.

Bu durumda bizler biyolojik tedaviler ile ne yapabiliriz? Bildiğimiz Virüsün hostun zayıflığını, immünite düşüklüğü-
nü kolladığıdır. Virüsden en iyi korunma yolu iyi bir immün sistemden geçer ki bu da önlem ile sağlanabilir.
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 Ozon ile  2 tip etki yöntemi mevcuttur:

1) Direkt etki, burada virüs yarada ya da suda virüs ile direkt olarak karşılaşır ve yüksek konsantrasyonlarda Ozon 
kullanılır ve topikal tedavi yöntemidir.

2) İndirekt etki ise biyoregülatuar etki olup sistemik tedavi yöntemini kullanırız.

Burada kullandığımız doz aralığı 10-40 mgr/ml olup virüs hastalıklarında virüs hücre içinde ozon hücre dışında 
olduğu için virüse direkt olarak ulaşamayız. Ancak, Ozon peroksitler olarak hücre içine girer ve burada Glutatyon 
sistemi ile reaksiyona girer.

Burada biyoregülasyonu kullanırız. Glutatyon sistemi doz limitleyici sistem olup yüksek doz ozon kullanımını kı-
sıtlar.  

Ozon peroksitler hücre içine girince ne olur?

1) Eritrositlerde G6PDH artar dokuya O2 salınımı artar dolayısıyla dokudaki oksijen artar.

2) Lökositlerde NF-κB artışı ve bununla immünomodulasyon IL 1, IL6 TNF-α’da regülasyon sağlanır

3) Antioksidan regülasyonu Nrf2 aracılığı ile sağlanır Glutaton peroksidaz, Glutatyon redüktaz, Glutatyon transfe-
raz, SOD, CAT aktive olur.

 Burada en önemli faktör IFN-γ olup hem direkt hem de indirekt antiviral etkiye sahiptir.

IFN-γ, Majör Histokompotabilite II Kompleksi regüle eder, IFN-γ hem innate hem de adaptif immün cevap ile 
üretilir. Bu aynı zamanda enfeksiyonları, otoimmüniteyi ve kanserleri de etkileyebilmektedir.

IFN-γ, RNA virüslerde RNAse indüklemesi aracılığı ile RNA’nın parçalanmasını ve replikasyonunun durdurulmasını 
sağlar aynı zamanda IFN-γ, NK hücrelerini aktive eder.

IFN, Ozon terapi sırasında yükselen bir moleküldür.

Prof. Dr. Velio Bocci tarafından yapılan çalışmalarda en iyi IFN-γ 42 mgr/ml doz ile elde edilmiş olup, 108 mgr/
ml dozda IFN-γ üretimi bloke olduğu görülmüştür. Bunlara ek olarak fazla sitokin üretimi inflamatuar durumu 
arttırır.

Hücre ölümü yüksek oksidatif stress, oksidan /antioksidan denge bozukluğu patolojik sistemler olup ozon bura-
da önemli rol oynar ve bu durumlar ozon endikasyonlarıdır. Ozonun sistemik etkisi ile Antioksidan regülasyonu 
ve immün sistem artışı sağlanır.

Sistemik olarak hiçbir zaman virüse direkt olarak ulaşamayacağımız için her zaman düşük konsantrasyonlarda 
kalmalıyız. Yüksek dozlar ile diğer biyolojik komponentlerde bozulma meydana gelir.

Ozon tedavisi sırasında stres markerları olarak nelere bakabiliriz?

Oksidatif Stres markerları:   

1) TH (Total Hidroperoksit)
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2) MDA

3) NO (Nitrojen Oksit) uzun yaşayan peroksitlerdir.

 Antioksidanlar:

1) Total SOD

2) Redükte Glutatyon

Sitokinler:

1) İL 1

2) İL6

3) TNF-α

GSH en önemli hücresel antioksidan olup GSH: GSSG dengesi 90:10 oranında olmak durumundadır ve bunun 
çoğunluğu eritrositlerde ve Karaciğer hücresinde bulunmaktadır.

GSH eksikliğinde ne olur?

1) Kronik inflamatuar hastalıklar

2) Yaşa bağlı kanserler

3) Yaşlanma

4) Yaşa bağlı hastalıklar olup bu hastalıklar Kronik oksidatif stres ile alakalıdır

Sonuç

Ozon ile oksidatif stres, antioksidan kapasitenin artışı kontrol altına alınırken; ozon destekli dengeli bir immün 
sistem virüslere karşı korurken, aynı zamanda virüs için verilen ilaçların hepatotoksik etkilerinden de karaciğeri 
korumaktadır.
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Özet

Hipnoz kısaca bir telkinin kabul edilme halidir. Hipnotik durum genellikle bir indüksiyon işlemiyle oluşturulur. Ki-
şilerin hipnoza olan yatkınlıkları ölçeklerle ölçülebilir. Bilimsel çalışmalar yapılırken bu ölçeklerin kullanılması ve 
çalışma yapılacak grupların bu ölçeklerden alınan puana göre sınıflandırılması önemlidir. 

Bu yazıda hipnoza yatkınlık ölçeklerinin kullanımı ve önemi hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Hipnoz, ölçek, telkin

Summary 

Hypnosis is simply the acceptance of a suggestion. The hypnotic state is usually created by an induction process. 
People's susceptibility to hypnosis can be measured with scales. It is important to use these scales while con-
ducting scientific studies and to classify the groups to be studied according to the scores obtained from these 
scales.

In this article, it is aimed to give information about the use and importance of hypnotic susceptibility scales.

Key words: Hypnosis, scale, suggestion

Giriş

Hipnoz; kişinin dikkatinin yakın çevresinden ayrıldığı, duygular, biliş ve imgeler gibi içsel deneyimler tarafından 
emildiği, uyanık bir farkındalık durumudur (1). 

Hipnotizabilite yani hipnoza yatkınlık; kişinin kendisine telkin edilen değişiklikleri fizyolojik, duygusal, düşünsel ve 
davranış olarak deneyimleyebilme yeteneğidir. Hipnotik durum genellikle bir indüksiyon işlemiyle oluşturulur. Bir-
çok farklı hipnotik indüksiyon olsa da birçoğu gevşeme, sakinleşme ve rahatlama için önerilir. Hoş deneyimlerin 
hayal edilmesi ya da düşünülmesi talimatları da hipnotik indüksiyonlarda yaygın olarak yer alır (2). 

Hipnoterapistlerin hastalarının hipnoterapi ile tedaviye uygun olup olmadıklarını kararlaştırırken bazı kriterleri göz 
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önünde bulundururlar. Bunlardan biri de hipnoz olacak kişinin hipnoza yatkın olup olmadığıdır. Ancak bu alanda 
yapılan çalışmaların bazılarına göre hipnoza yatkınlık ile tedavi sonucu arasında doğrusal bir ilişki bulunamamıştır 
(3). Bu yüzden hipnoza yatkınlığı az olan danışanların bu tedaviden mahrum bırakılması bir kez daha düşünülmesi 
gereken bir karardır. Öte yandan, hipnoza hazırlık aşamasında etkili birliktelik oluşturan, hipnoza karşı olumlu tu-
tum gösteren ve hipnozu güvenilir bir yardımcı olarak kabul eden bireylerin terapiden daha iyi sonuç alabildikleri 
yapılan çalışmalarla gösterilmiştir (4). 

Kişinin telkine yatkınlığını belirleyen unsurlardan biri, kişiye hipnoz uygulamadan önce, ona hipnoz hakkında bilgi 
vermek ve hipnoz ile ilgili onun onayını almaktır. Bu şekilde onay alınan kişilerin yatkınlığının daha iyi olduğu gö-
rülmüştür (2).     

Telkine Yatkınlığın Ölçülmesi

Telkine yatkınlığın ölçülebildiği, üzerinde konsensüs sağlanmış bir konudur. Telkine yatkınlık ölçülebilir, standart 
ve geliştirilebilir bir özelliktir. Hipnozun kullanılması tasarlanan her türlü deneysel ve klinik çalışmada telkine yat-
kınlığın değerlendirilmesi gerektiğinin de altı çizilmektedir. Bu konuda yapılmış bir çalışmada, non-hipnotik bir 
müdahalenin kullanıldığı ağrı azaltma çalışmasında müdahale sonrası azalan ağrı düzeyi ile hipnotizabilite skorları 
0,55 oranında korele bulunmuştur (r= 0,55, p< 0,001) (2). 

Hipnozda Ölçek Arayışları

Hipnozda ölçek arayışının amacını Kirsche iki şekilde belirtmiştir: “Tedavi ne kadar etkili? Tedaviye cevapta etkili 
olan etkenler nelerdir?” Bu yönelim değişikliğinde hipnozun bir sahne sanatından çok terapi alanında kullanıl-
maya başlanmasının etkisi çoktur. Hipnoterapi uygulamaları hipnozda ciddi ve uygulanabilir bir ölçek geliştirme 
gerekliliğini kuvvetlendirmiştir (5). 

Hipnoterapide kullanılmaya başlanan ölçekler terapiste danışanı hakkında sadece hipnoz olup olmayacağını de-
ğil, tedavinin ne kadar süreceğini, süjenin tedaviden ne kadar fayda göreceğini, mayalanma süresine ne kadar 
süre ayrılması gerektiğini, hangi tür telkinleri kullanması gerektiğini, ne derinlikte hipnoza gireceğini, zekâ ve en-
telektüel seviyesi hakkında bilgi vermektedir (2).

Bazı araştırmacılara göre tedaviye başlamadan süjenin telkine yatkınlığını ölçmek, hipnoterapi sırasında süjenin 
spesifik bir yeteneğini değerlendirmeye çalışmaktan çok daha pratik ve güven verici bir yöntemdir. Terapi sırasın-
da süjeyi değerlendirme çabaları hipnozitörün itibarını süjenin gözünde sarsacağı gibi hipnoterapinin etkinliğini 
de büyük ölçüde düşürecektir. Bu açıdan bakıldığında hipnotizabiliteyi ölçerek puanlamak, hipnozitörün terapi 
sürecindeki sigortası ve süjeyle önceden imzalanmış anlaşması gibidir (2).

Ölçek Kullanımındaki Tutumlar

Barnier and Mc Conkey (2004) tarafından yazılan bir çalışmada International Journal of Clinical and Experimental 
Hypnosis’ te yayınlanan 137 makalede deneysel hipnotik çalışmaların %90’ında bir ya da iki geçerli bir hipnotizabi-
lite ölçeği kullanılırken; klinik hipnoz çalışmalarının yalnızca yüzde 10’ unda ölçek kullanılmakta olduğu ortaya çık-
mıştır. Sebep olarak;  uygulama uzunluğu, ölçeklerdeki tartışmalı ve caydırıcı maddeler, klinik bir çalışmada grup 
ölçeği uygulama zorluğu  ve hipnotik indüksiyonların uzunluğunun klinisyenlere pratik gelmemesi gösterilmiştir. 
Klinik çalışmalarda ölçek kullanımının azlığı, ilk geliştirilen ve en çok bilinen ölçeklerde süre, telkin ve uygulanabilir-
lik yönünden yapılan yanlışların sonraki ölçeklerde düzenlenmiş olmasının bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. 
Ayrıca yabancı bir dilden uyarlanan ölçek verbal zeka, kognitif ve imajinatif süreçlerin ön planda olduğu hipnozda 
sorun teşkil etmektedir. Bu sorun her dilde geliştirilecek pratik ve anlaşılabilir ölçeklerle çözümlenebilir (6). 
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Şu anda, yapılan uygulamalarda bireyin “düşük hipnotizabiliteli” oluşu hipnozla tedavi edilemeyeceği anlamına 
gelmemektedir. Hipnozitörü tarafından bireye verilen telkinlere neden kısıtlı cevaplar verdiği, hipnoz hakkındaki 
olumsuz ön yargılarının araştırılması ve bazı müdahalelerin yapılması gerektiğini göstermektedir. Bu durumda 
olan bireyler hipnoz hakkında daha bilgilendirilmeli ve varsa endişeleri giderilmeli, tedaviye engel teşkil edecek 
olumsuz mitlerden arındırılmalıdır. Bazen hipnozda bireyin transa girip tüm kontrolü kaybetmeyeceğine dair veri-
lecek bir güvence dahi hipnotizabilitenin yükselmesine yetecektir. Bireyin telkinleri yorumlaması, telkin ve indük-
siyonda önerilerde bulunması hususunda teşvik edilmesi, beklentilerinin göz önüne alınması gerekmektedir (2).

Ölçeklerin Avantajları

H. Spiegel (1989) ölçeklerle sujenin hipnotizabilitesini hızlıca ve tam olarak değerlendirdiğinde gereksiz ve uzun 
terapilerden kaçınma gibi bir şansının olduğunu belirtmiştir. Ayrıca kendi geliştirdiği Hipnotik İndüksiyon Profi-
li (HIP) sayesinde danışanının hipnoterapi ve psikoterapiden optimal oranda fayda görüp göremeyeceğini de 
öngördüğünü söylemiştir. Spiegel’ e göre HIP sayesinde danışanın sadece hipnotizabilitesini ölçmekle kalmıyor 
ayrıca dissosiatif kapasitesini, konsantrasyonunu da değerlendirebiliyor; süjenizin telkinlerinizi ne kadar içselleşti-
rebildiğinizi de fark edebiliyordunuz (7). 

Kullanılan Farklı Ölçekler

Hipnozda ölçek kullanımının öncüsü 1884’ te Bernheim olmuştur. Daha sonrasında hipnozda ölçek arayışları 
1950’ lerin sonunda tekrar artmıştır. Hipnozun özellikle psikolojik hastalıkların tedavisinde kullanılmaya başlama-
sıyla ruh sağlığı uzmanları hipnoterapi ile tedavi edecekleri hastalarının hipnoza yatkın olup olmadıklarını belirle-
mede ciddi bir ihtiyaç duymaya başladılar. Hipnozun etkin olarak tedavide kullanılmasını sağlayan ve bu amaçla 
telkine yatkınlığın ölçüldüğü ilk uygulanabilir hipnotizabilite ölçeğini (Stanford Hipnotik Telkine Yatkınlık Skalası) 
Weitzenhoffer ve Hilgard 1959 yılında yayınladı (8). 

İlk zamanlar A ve B olarak 2 farklı formda sunulan ölçeklerin her ikisi de 12 farklı madde içermekteydi ve uygulama-
sı 1 saati almaktaydı. Uygulamadaki zorluk nedeniyle kullanımı azaldı. Bu nedenle aynı araştırmacılar yeni bir form 
hazırladılar ve bu ölçeğe Stanford Hipnotik Telkine Yatkınlık Skalası Form C adını verdiler (9). Ancak uygulamanın 
zorluğu ve sürenin istenilen seviyeye gelmesi sağlanamadı. Bu zorluklar araştırmacıları daha kısa yöntemler bul-
maya itti. Bu alanda ilk araştırmacı Hipnotik İndüksiyon Profilini bulan H. Spiegel oldu (10). Daha sonra geliştirilen 
ölçekler arasında; The Barber Suggestibility Scale (11)  The Ghildren's Hypnotic Susceptibility Scale (12), Stanford 
Hypnotic Clinical Scale for Adults, Stanford Hypnotic Clinical Scale for Children (13), The Alman-Wexler Indirect 
Hypnotic Susceptibility Scale (14) ve The Waterloo-Stanford Group C Scale (15) sayılabilir.

Ülkemizdeki İlk Ölçek

Adams(2007) a göre, insanlar  hipnotik transı indüklerken dini ve mistik konularda iletişim kurmaya çalışır ve aynı 
dilin stratejilerini kullanmaya çalışır. Sonuç olarak, hipnotik transı indükleyebilme kapasitesi ölçümü aynı dilde 
geliştirilmiş bir ölçekle yapılmalıdır (2). 

Türk dilinin yapısına uygun, Türk insanının kültürüyle çatışmayan telkinler içeren bir ölçek ihtiyacından dolayı Taş-
tan ve ark. “Development and Validation of a Turkish Hypnotic Suggestibility Scale” geliştirdiler (16). Bu ölçek 
Türkçe olarak geliştirilmiş ilk ve halen tek ölçektir. Uygulamasının 6.5 dakika gibi kısa bir sürede bitmesi, hatır-
lanabilir maddeleri olması, indüksiyon gerektirmemesi, Türk dili ve yapısına uygun olması Türkçe geliştirilmiş ilk 
hipnoza yatkınlık ölçeği olması nedeniyle hipnoz alanında önemli bir yer teşkil etmektedir.
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Sonuç: 

Klinik hipnoz uygulamalarında ölçek kullanımı hem tedavi sürecini, hem de etkinliğini artırmaktadır. Ancak kulla-
nılan ölçeğin o toplumun yapısına, diline uygun olması ölçeğin etkinliği açısından önemlidir. 

Ölçek kullanımı ile hipnoz alanında yapılacak çalışmalar için seçilecek gruplar daha homojen ve tarafsız olarak 
seçilebilecek ve bu nedenle de çalışmanın etkinliğini artıracaktır. 
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AROMATERAPİNİN TÜRKİYE’DEKİ KULLANIM YERİ VE ÖNEMİ

USAGE AND IMPORTANCE OF AROMATHERAPY IN TURKEY 

Aysun ÖZLÜ1, Murat ZOR2

Özet

Aromaterapi, geleneksel ve tamamlayıcı tedavi yöntemlerinden biri olup bitkilerin çeşitli bölümlerinden (yaprak, 
çiçek, kabuk, meyve, kök) elde edilen aromatik esansiyel yağların tedavi amaçlı kullanımı esasına dayanmaktadır. 
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de ciddi yatırımlar yapılmış olup, 
aromaterapi uygulamalarının ağrı, stres, anksiyete, yaşam kalitesi gibi pek çok semptomda tamamlayıcı bir yön-
tem olan güvenirliğinin kanıtlanması, klinikte rutin uygulamalar arasında kullanılması için gerekli araştırmalara 
yön verilmesi önerilmektedir. Ayrıca alanında uzman kişiler tarafından hastalara doğru yöntemle uygulamaların 
yapılması ve denetiminin arttırılması da önem arz etmektedir. Bu çalışma ile günümüz sağlık hizmetlerinde, aro-
materapi uygulamalarında en çok kullanılan uçucu yağların kullanım alanları ve ülkemizdeki yerine vurgu yapılarak 
derleme oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler:  Aromaterapi; Uçucu yağlar

Abstract

Aromatherapy, one of the traditional and complementary treatment methods, is based on the therapeutic use 
of aromatic essential oils obtained from various parts of plants (leaf, flower, bark, fruit, root). Significant invest-
ments have been made in the field of traditional and complementary medicine in our country as well as in the 
whole world, and it is recommended to direct the necessary researches to prove the reliability of aromatherapy 
applications, which is a complementary method in many symptoms such as pain, stress, anxiety, and quality of 
life, and to use it among routine applications in the clinic. In addition, it is also important to apply the right met-
hod to the patients by experts in the field and to increase their supervision. With this study, a compilation was 
created by emphasizing the usage areas of essential oils, which are most used in aromatherapy applications in 
today's health services, and their place in our country.

Keywords:  Aromatherapy; essential oils
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1.1. Aromaterapinin tanımı ve önemi 

Aromaterapi, tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinden biri olup bitkilerin çeşitli bölümlerinden (yaprak, 
çiçek, kabuk, meyve, kök) elde edilen aromatik esansiyel yağların tedavi amaçlı kullanımı esasına dayanmaktadır 
(1). Tıbbi aromaterapi, solunum yolu hastalıkları, ağrı yönetimi ve stresle baş etme yöntemleri arasında yer al-
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maktadır. Zengin bileşenleri ile merhem, hafif masaj, inhalasyon gibi farklı uygulama metodları mevcuttur. En sık 
kullanılanlardan materyallerden olan uçucu yağlar 5000 yıl öncesine dayanan geleneksel yöntemlerden biri olup 
buhar damıtma ile elde edilir (2). 

Aromaterapi, dünya çapında hızla büyüyen bir tamamlayıcı terapidir. National Institutes of Health National Cen-
ter for Complementary and Integrative Health açıklamalarına göre, Amerikalılar bu terapiye yılda 30,2 milyar do-
lardan fazla harcıyor ve küresel pazarın 2050 yılına kadar 5 trilyon dolara çıkacağı tahmin ediliyor (3-5). Farklı top-
lumlar tarafından bu derece ilgi gören aromaterapinin yapılan klinik araştırmalar ile güvenirliğini ortaya koymak 
önem arz etmektedir. 

1.2. Aromaterapinin Tarihçesi 

Yüzyıllardır aromaterapi için kullanılan uçucu yağlar tedavinin bir parçası olmuştur. Özellikle Hindistan Ayurvedik 
tedavinin bir parçası olarak bitki özlerini tedavi amaçlı kullanmıştır. Mısır İmparatorlukları da kozmetik, beslenme 
ve tedavi amacıyla aromaterapinin gücünden yaralanan toplumlar arasındadır. Ayrıca kokuya önem veren Eski 
Romalılar banyo ve parfümlerinde uçucu yağlardan yararlanmışlardır  (6). Mezopotamya’da arkeolojik kazılarda 
ilkel damıtma uçucu yağ üretiminde kullanılan ilkel aletlerin bulunması ile  2000 yıl önce Mısırlılar, Hintliler ve Pers-
ler tarafından aromaterapinin kullanıldığı anlaşılmıştır (7).

Aromaterapi uygulamaları yüzyıllar boyunca insanlar tarafından masaj, banyo, ölülerin mumyalanması ve enfeksi-
yon hastalarının tedavisinde kullanılmıştır (8,9). Hipokrat MÖ 400 yılında uçucu yağlarla her gün masaj yapılması-
nın önemine değinmiş ve “sağlığın yolu, her gün aromalı bitki özleriyle banyo yapmak ve kokulu masaj yaptırmak-
tır” demiştir. Fransız kimyacı Gattefosse ise 1900’lü yılların başında laboratuarda kazara elini yakmış ve sonra elini 
lavanta yağına batırmıştır. Elinde oluşan yaranın iz kalmadan, hızlı iyileşmesi sonucu aromaterapi çalışmalarına 
başlanmıştır (8,9). Florence Nightingale de; Kırım Savaşı’nda yaralanan askerlerin bakımında esansiyel yağları 
kullanmıştır. Ayrıca; savaştan sonra da çalıştığı hastaneye bu yağların temin edilmesini sağlamış ve bu yağları 
hemşirelik bakım uygulamalarında kullanmaya devam etmiştir. Nightingale, sürekli olarak, hastalar için sağlıklı bir 
ortamın önemine değinmiş ve bu ortamın oluşturulması için de aromaterapötik etkisi olan güzel kokulu çiçeklerin 
kullanımını önermiştir. Aromaterapi uygulamaları 1980’lerden sonra tüm sağlık çalışanları tarafından bireylerin 
konforunu artırmak amacıyla yüksek oranlarda kullanılmaya başlanmıştır. Aromaterapi uygulamaları; bireylerin 
fiziksel, psikolojik, sosyal ve spiritüel olarak olumlu yönde etkilemektedir. Bu nedenle; aromaterapi, birçok semp-
tomun kontrol altına alınması amacıyla kullanılmıştır (8,9). 

1.3. Güncel Literatürde Aromaterapi Uygulamaları 

Literatürde yer alan klinik araştırmaların incelenmesi amacıyla Pubmed kullanılarak son 5 yılda yapılmış çalışmalar 
incelenmiştir. Anahtar kelime olarak ‘aromatherapy’ kullanılmış ve sonucunda 106 klinik araştırmaya erişilmiştir. 
Tablo 1. de araştırmaların yoğunlaştığı konulardan bazı örnekler derlenmiştir. 

Tablo 1. Literatürde yer alan aromaterapi çalışmaları örnekleri 
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Hastalık/Durum İncelenen Semptom Kullanılan Yöntem 

Doğum Ağrı Lavanta, sardunya gülü, narenciye 
ve yasemin yağları koklatılmıştır 
(10).

Koroner yoğun bakım hastaları Uyku kalitesi Lavanta esansiyel yağı (11).

Öğrencilerde kaygı stres Kaygı, stres Origanum majorana ,Citrussinen-
sis inhalasyonu ve müzik terapi ile 
kombinasyonu incelenmiştir (12). 

Çocuklarda ameliyat sonrası bulan-
tı ve kusma

Bulantı ve kusma QueaseEase™(zencefil, lavanta, 
nane karışımı)

(13). 

Hipotroidi hastası kadınlarda yor-
gunluk 

Yorgunluk Esansiyel yağ inhalasyonu(14).

Diyabetes Mellitus Nöropatik ağrı Aromaterapi masajı (15). 

Hemşirelerde anksiyete Anksiyete Papatya - lavanta esansiyel yağı in-
halasyonu  ve müzik terapi kombi-
nasyonu (16).

Menopoz dönemi Menopoz dönemi semptomları ve 
yaşam kalitesi 

Lavanta esansiyel yağ inhalasyonu 
(17). 

Diz osteoartritli yaşlılar Ağrı, fonksiyonel kapasite, yaşam 
kalitesi 

Zencefil ve biberiye esansiyel yağ-
ları ile aromaterapi masajı (18). 

Yaşlılık Depresyon Aromaterapi masajı ve inhalasyon 
(19). 

Pediatrik onkoloji Bulantı Zencefil esansiyel yağ inhalasyonu 
(20). 

Demans Ajitasyon ve depresyon Aromaterapi masajı (21).

2. Aromaterapinin Türkiye’deki Yeri ve Önemi 

Ülkemizde 2014 yılında yayımlanan 'Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği' ile doktorların yasal 
olarak uygulamasına izin verilmiştir. Hekimler, Sağlık Bakanlığı onaylı eğitimlerden geçtikten sonra aromatera-
pi uygulayabilmektedirler. Hekimlere verilen aromaterapi eğitimleri bağımsız eğitimler olmayıp, Sağlık Bakanlığı 
onaylı fitoterapi kurslarının içerisinde aromaterapiye ayrılan dersler ile sağlanmaktadır. Diğer taraftan, aromate-
rapi ile hasta tedavi etme yetkisi ülkemizde sadece hekimlere ve diş hekimlerine verilmiş olmasına rağmen, çeşitli 
özel kuruluşların sağlık çalışanı olmayan kişilere de aromaterapi eğitimleri vermektedirler. Aromaterapinin ana 
unsuru olan uçucu yağlar, dikkatli kullanılmadığı takdirde tüm ilaç olarak kullanılan maddelerde olduğu gibi, tok-
sik etkiye ve çeşitli yan etkilere sahip olabildiklerinden, uygulayıcılarının hangi hastalık için hangi uçucu yağı, hangi 
dozda, ne kadar süre boyunca kullanacakları hakkında yeterince eğitim almaları çok önemlidir. Bu çalışmada, 
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ülkemizdeki aromaterapi eğitimleri etik ilkeler açısından değerlendirilmiştir. Hekimlere verilen eğitimlerin içerik 
açısından yeterli hâle getirilmesi ve hekim olmayanların aromaterapi uygulaması hususunda gerekli tedbirlerin 
alınmasının hastalara zarar verilmemesi bakımından son derece önem arz ettiği bilinmektedir (22). 

Yapılan yasal düzenlemeden önce Türkiye’de hemşirelik ve ebelik alanında aromaterapi uygulanan 24’ü yüksek 
lisans ve 20’si doktora tezi olmak üzere 44 tez bulunmaktadır. Tezlerin tamamında aromaterapi olarak esansiyel 
yağ kullanılmıştır. Aromatik yağlar inhaler olarak ya da ve masaj yöntemiyle uygulanmıştır. Tezlerin 25’inde aro-
materapinin kaygı/anksiyete/stres üzerindeki, 23 tezde uyku ve 19 tezde ise ağrı üzerindeki etkisi incelenmiştir. 
Çalışmaların tamamına yakınında kullanılan aromaterapinin incelenen değişken üzerinde etkili olduğu bulunmuş-
tur. Son on yılda hemşireler tarafından aromaterapinin etkisine yönelik yapılan lisansüstü tez çalışmalarının sayısı 
artmıştır. Çalışmaların sonuçları aromaterapinin ağrı, kaygı, anksiyete, stres ve uyku gibi değişkenler üzerinde 
olumlu etkileri olduğunu göstermektedir (1). 

Türkiye’de aromaterapi eğitimleri iki şekilde verilmektedir. Bunlardan birincisi çeşitli vakıf, dernek ve benzeri ku-
ruluşların verdiği eğitimlerdir, katılımcılarda herhangi bir eğitim düzeyi, ön bilgi gibi koşullar aranmamaktadır. 
Bu kurum ve kuruluşlar aromaterapi eğitimi vermek için resmî olarak yetkilendirilmiş değillerdir. Bu nedenle bu 
eğitimleri düzenlemek için yeterli alt yapıya sahip olup olmadıkları, eğitimcilerin yeterlikleri, müfredatın içeriği 
herhangi bir denetimden geçmemektedir. İkinci eğitim çeşidi ise Sağlık Bakanlığının yetkilendirdiği kurumlar ta-
rafından verilen eğitimlerdir. Bu eğitimlerin içerikleri ve ders saatleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. 
Katılımcılar ise yönetmeliğin öngördüğü şekilde sadece hekimler ve diş hekimleridir (22).

Sağlık hizmeti sunucuları mesleki uygulamaları sırasında dört temel etik ilke olan “zarar vermeme”, “yararlı olma”, 
“adalet” ve “özerkliğe saygı” ilkelerinin sorumluluğunu taşımaktadırlar. Bu doğrultuda, ülkemizde henüz yeni bir 
alan olan geleneksel ve tamamlayıcı tedavilerin hem eğitimleri hem de uygulamaları bu etik ölçüler gözetilerek 
sürdürülmesine özen gösterilmelidir. Hekim olmayanların aromaterapi uygulaması yasal olmadığından; bu duru-
mun önüne geçilmeli, bu hususta gerekli denetimler özenle yürütülmelidir (22).

3. Tartışma 

Aromaterapinin geniş kullanım alanlarından dolayı, sağlık hizmetlerinin her basamağında aromaterapi yöntemi 
uygulamasını içeren çalışmalar vardır. Literatürde aromaterapide kullanılan uçucu yağların hastalara fiziksel, psi-
kolojik açıdan etkilerini inceleyen çalışmalar çoktur (23,24) ancak bu literatürde son 5 yılda yapılan önemli yayınlar 
taranmış olup; bu yağların  doğumda,koroner yoğun bakım hastalarında, öğrencilerin stres ve kaygı düzeylerine 
etkileri, çocuklarda ameliyat sonrası bulantı ve kusma,hipotroidi hastası kadınlarda yorgunluk, hemşirelerde ank-
siyete, diyabetes mellitus gibi kronik hastalıklarda, menopoz döneminde kullanımı, diz osteoartriti olan yaşlılarda 
ve yaşlılık döneminde, pediatrik onkoloji ve demans hastalarında kullandığı literatürler incelenmiştir. İncelenen 
çalışmaların yanında; hastalar üzerinde, koruyucu hekimlikte ve sağlığın korunması anlamında her basamakta 
daha çok çalışma ihtiyacı aşikardır. 

4. Sonuç

Tamamlayıcı  tedavi yöntemlerinin güvenli olduğu inancı ve sağlığa olumlu katkılarının bulunması bu yöntemle-
rin her geçen gün  kullanım sıklığının artmasına olanak vermektedir. Kullanılan bu yöntemlerden bir de bitkisel 
ürünlerin kullanımı esasına dayanan aromaterapidir. Aromaterapide kullanılan bitkisel ürünlerin doğal kaynaklı 
olması, reçete olmaksızın rahatlıkla erişilebilmesi, ekonomik olması, invazif girişim gerektirmemesi, kişinin sağlığı  
için daha az risk teşkil etmesi, bitkisel ürünlerin farmakolojik ajanlara oranla daha uygun ve güvenilir olmaları da 
kullanım sıklığını ve tercih edilme sebeplerini arttırmaktadır. Bu amaçla aromaterapi tedavi yöntemi olarak da, 
koruyucu hekimlikte kullanılması ile ilgili olarak da daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır.
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 Çıkar çatışması/finansal destek beyanı
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