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EDİTÖRDEN

Değerli Meslektaşlarım

2021 yılının 2. Sayısında da sizlerle beraberiz. Dergimizin bu sayısı da online olarak yayınlandı. Artık online 
basım süreklilik kazandı. Henüz yeteri kadar okunduğu kanaatinde değiliz.  İnsanlar elleri ile tuttukları bir 
dergiyi dergi sayıyorlar. Neden saklayalım aslında biz de aynı kanaattayız. Ancak bu devre bir uyum devresi 
olarak düşünülebilir. Tekrar geriye dönebilirmiyiz bilmiyorum. Değişikliklerden birisi derginin online olarak 
çıkmasına eşlik eden  online kurslar. Pandemi dönmeinde i derneğimiz tarafından online kurslar ve seminerler 
verilmeye başlandı. . On beş günde bir yaptığımız seminerleri bu devrede de ücretsiz olarak online kurslar 
olarak  verdik.Ayrıca  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 
gibi görünüyor. . Tekrar yoğun kurs dönemleri başlayacak. Ancak bu dönemin eskilerden farklılığı var. Her 
alanda pandemi destekli 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. Bu sayıda da  Covid-19 ‘la verdikleri mücadelede 
şehit olan meslektaşlarımızı tekrar şükranla minnetle ve dua ile anıyor yakınlarına baş sağlığı ve kendilerine 
rahmet diliyoruz.

Sevgi ve saygılarımla.

Prof. Dr. Cemal ÇEVİK
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YAZARLARA BİLGİ

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

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

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

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

5- Yazıların tüm bilimsel ve etik sorumluluğu yazarlara 
aittir.

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

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

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

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

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

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

 Tablolar, Excel veya Word programlarından birinde 
hazırlanmalıdır. 

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

 Fotoğraflar, 300 dpi çözünürlüğünde olmalıdır.

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

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

11- Yazım kuralları:

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

b)  İlk sayfada sadece şu bilgiler bulunmalıdır: 

 Başlık, İngilizce başlık

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

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

Yazarlara Bilgi
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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



Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 2021

vii

İÇİNDEKİLER

AKUPUNKTUR TEDAVİSİ İLE İSKEMİK KALP HASTALIKLARINDA  
ANJİYOGENEZİN EPİGENETİK MEKANİZMALAR 
Çeviri Makale 
Prof. Dr. Cemal Çevik .............................................................................................................................1

AKUPUNKTUR TEDAVİSİNE BAĞLI EPİGENETİK DEĞİŞİKLİKLER:  
KLİNİKTEN TEMEL ARAŞTIRMAYA 
Çeviri Makale 
Uzm. Dr. Mehmet Fatih Sürmen ............................................................................................................7

BÜTÜNSEL BAKIŞ AÇISIYLA KALP-BEYİN-BAĞIRSAK AKSI: ATEŞ ELEMENTİ 
Uzm. Dr. Gülay TUNA  Prof. Dr. Mehmet Tuğrul CABIOĞLU .............................................................19

OTİSTİK SPEKTRUM BOZUKLUĞUNDA GELENEKSEL ANADOLU TIBBI YAKLAŞIMI 
Dr. Doğu YILDIRIM ...............................................................................................................................24

TRİGEMİNAL NEVRALJİ TEDAVİSİNDE AKUPUNKTUR: OLGU SUNUMU 
Ayten YILMAZ - Ekrem YILMAZ - Sena AKBAŞ ...................................................................................31



 

viii



Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 2021

1

AKUPUNKTUR TEDAVİSİ İLE İSKEMİK KALP HASTALIKLARINDA 
ANJİYOGENEZİN EPİGENETİK MEKANİZMALARI

EPIGENETIC MECHANISMS OF ANGIOGENESIS IN THE ISCHEMIC HEART DISEASES WITH 
ACUPUNCTURE TREATMENT

Hao Hong, MD, PhD,1 Jun-Ming Yue, PhD,2 Wen-Jing Zhang, MD, PhD,3 ve  
Bing-Mei Zhu, MD, PhD1

1Regenerative Medicine Research Center, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, Sichuan, 
People's Republic of China.

2Departments of Pathology and Laboratory Medicine, and Genomics & Informatics, College of Medicine, 
University of Tennessee Health Science Center, Memphis, TN, USA.

3Genetics, Genomics & Informatics, College of Medicine, University of Tennessee Health Science Center, 
Memphis, TN, USA.

Çeviren: Prof. Dr. Cemal ÇEVİK, ATT Dernek Başkanı

Lokman Hekim Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Bölümü Başkanı (GETAT) 
İletişim Bilgileri: Prof. Dr. Cemal ÇEVİK, Emek mah 19.sk No:89/1, Çankaya / Ankara 
Tel: 0312 213 66 99 cemalcevik2002@yahoo.com

Ankara Akupunktur 2021; 9 (2) : 1-6

Özet

Amaç: DNA metilasyonu, histon modifikasyonu ve mikroRNA'ların transkripsiyon sonrası düzenlemesini içeren 
epigenetik, DNA dizi değişikliklerini içermeyen gen ekspresyonundaki kalıtsal değişikliklerin incelenmesidir. 
Epigenetik, son on yılda akupunktur üzerine temel ve klinik araştırmalar için yeni bir strateji haline geldi. 
Bu araştırma güncellemesinin amacı, iskemik kalp hastalıklarında akupunktur tedavisinin neden olduğu 
anjiyogenezin epigenetik mekanizmalarını özetlemektir. 

Gereçler ve Yöntemler: Mevcut yazarların ekibi, akupunktur mekanizmasını epigenetik bir bakış açısıyla 
göstermek için çalışıyor ve bu da akupunkturun kardiyovasküler hastalıklardaki mekanizmaları ve 
uygulamalarına yeni ışıklar tutuyor. Bu makale, ekibin hayvan modellerinde ve ayrıca kronik stabil anjinası 
olan hastalardaki yeni bulgularını özetlemektedir. Bu makalede diğer ekiplerin bu alandaki araştırmalarında 
2011'den bu yana kaydedilen ilerleme de tartışılmaktadır.

Sonuçlar: Akupunktur, histon modifikasyonlarını düzenleyebilir ve iskemik yaralanmaları olan hastaları 
kurtarabilir. Bu tedavi muhtemelen anjiyogenezi teşvik ederek işe yarayabilir.

Anahtar Kelimeler: akupunktur, histon modifikasyonu, anjiyogenez, iskemik hastalık, PC 6

GİRİŞ

İskemik kalp hastalıkları (İKH), esas olarak cerrahi 
ve ilaçlarla yönetilmeye devam edegelen bir 

zorluktur (1). Geleneksel tıpta en yaygın kullanılan 
stratejilerden biri olan akupunkturun son zamanlarda 
kronik stabil anjinayı bir adjuvan olarak etkili bir 
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şekilde tedavi ettiği rapor edilmiştir (2). Akupunktur 
sadece anjina semptomlarını ve elektrokardiyogram 
(EKG) sonuçlarını azaltmakla kalmadı (2,3), aynı 
zamanda ilişkili anksiyete ve depresyonu da hafifletti 
(4). İskemik miyokardiyal olaylara karşı korumada yer 
alan mekanizmaları anlamak, İKH'nın klinik tedavisi 
için akupunktur uygulamasını teşvik etmede yardımcı 
olacaktır.

Kanıtlar, akupunkturun hem hayvan deneylerinde hem 
de klinik araştırmalarda miyokardı iskemi/reperfüzyon 
(I/R) hasarına karşı koruyabildiğini göstermiştir (3,5) 
ve Neiguan (PC 6) akupunktur noktası çoğunlukla İKH 
tedavisinde kullanılmıştır, ancak yine de Lieque (LU 7) 
ve Zusanli (ST 36) gibi diğer akupunktur noktaları da 
PC 6 ile kombinasyon halinde veya tek kullanımda 
etkilidir (6). Akupunkturun İKH tedavisinde nasıl 
etkili olabileceğini anlamak için mekanik çalışmalar 
artan bir ilgi görmektedir. Önceki çalışmalar kardiyak 
elektrofizyoloji (7), biyokimya, nörotransmiterler 
(8) ve belirli moleküllerin ekspresyonu (9) üzerine 
odaklanmıştı. Daha yeni teknolojilerin gelişmesiyle, 
akupunktur tedavisi üzerine yapılan çalışmaların daha 
derinden araştırılması ve kalbi miyokard iskemisine 
(MI) ve hasarlarına karşı koruyabileceği daha ilginç 
mekanizmalar buldu. Hipoksi, inflamatuar immün 
yanıt, endotelyal fonksiyon, endoplazmik retikulum 
stresi, otofaji ve anjiyogenez dahil olmak üzere birçok 
sinyal yolu keşfedildi (10–13).

Epigenetik, altta yatan DNA dizi değişiklikleri dışındaki 
mekanizmaların neden olduğu gen ekspresyonunda 
üretilen değişikliklerin incelenmesidir. Epigenetiğin 
DNA metilasyonu, histon modifikasyonu, 
kromatin remodelingi ve mikroRNA'lar yoluyla gen 
ekspresyonunu düzenleyebildiği bilinmektedir (14).

MATERYAL VE YÖNTEM

Akupunkturun MI'yı azaltıp azaltmadığını ve 
epigenetik düzenleme yoluyla anjiyogenezi teşvik 
edip etmediğini araştırmak için, mevcut yazarların 
grubu, son on yılda bir klinik çalışma uygulayarak ve 
sol ön inen koroner arter (LAD) hayvan modelinde 
kalıcı ligasyon kullanarak bir dizi çalışma yürütmüştür 
(15,16). Bu grubun 2011'den beri yaptığı bazı 
araştırmalar bu makalede özetlenmiştir. 

SONUÇLAR

Hayvan Araştırmaları

Mevcut grubun iskemi veya I/R yaralanması 
olan hayvanlar üzerindeki çalışmaları, PC 6'da 
elektroakupunktur (EA) tedavisinin S-T segment 
değişikliğini tersine çevirdiğini; Q dalgası alanını 
azalttığını; azalmış kreatin kinaz (CK), CK-MB ve 
laktat dehidrojenaz (LDH) seviyelerini; hafifletilmiş 
miyokardiyal remodelingin düzeldiğini; ve MI kalbinde 
mikrodamar oluşumunu teşvik ettiğini göstermiştir. 
Vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) (13) ve 
kaspaz 3/bölünmüş kaspaz 3, Xiap, Bcl-xL ve Bcl2 gibi 
antiapoptotik proteinlerin artan ekspresyonuna göre 
artan histon 3 lizin asetilasyonu (H3K9 ve H3K27) 
gözlendi (5). Bir kromatin immünopresipitasyon 
(ChIP) tahlili, EA tedavisinin, tedavisiz grupta 
meydana gelenlerle karşılaştırıldığında, potansiyel 
bağlanma bölgelerinde 5-12 kat daha yüksek 
H3K9ace pik bağlanma noktalarına sahip olan 
Vegf promotorunde H3K9ace alımını belirgin 
şekilde uyarabildiğini doğruladı. Akupunkturun 
doğrudan Vegf promotorunde H3K9 asetilasyon 
modifikasyonu yoluyla Vegf ekspresyonunu etkili 
bir şekilde up-regüle edebildiğini ve dolayısıyla sıçan 
MI modellerinde VEGF ile indüklenen anjiyogenezi 
aktive edebildiğini ilk kez gösterdi (13).

Bu çalışmalarda yüksek verimli dizileme uygulandı 
ve hem sıçan MI hem de Makine Zekası Araştırma 
Enstitüsü (MIRI) modellerinde genom çapında gen 
ekspresyon profilleri oluşturuldu ve akupunktur 
tedavisinin genetik ve moleküler seviyelerden 
etkileri değerlendirildi. RNA-seq analizi, VEGF ile 
indüklenen anjiyogenez sinyali, apoptoz sinyali ve 
sitokin ve lökosit yolu gibi çoklu fonksiyonel yolların 
genlerinin, sıçan MI modelinde EA müdahalesi 
ile değiştirildiğini gösterdi (13). MIRI modelindeki 
veriler, I/R kalplerindeki gen ifadelerinin EA ön 
tedavisinin sağladığı kardiyoprotektif etkilerden 
sorumlu olabileceğini gösterdi. I/R durumundaki 
birçok patolojik gen farklı şekilde düzenlenirken, 
kardiyomiyositlerin yaralanması etkili bir şekilde 
hafifletildi, ki bu mitokondriyal fonksiyonun 
restorasyonu ve fosfolipidlerin yeniden şekillenmesi 
ile ilgili olan lipokalin 2 (Lcn2) ve nükleer reseptör 
alt ailesi-4 gibi grup a-üye 1 (Nr4a1), hızlı-
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erken(IEGs) sorumlu bir gendir ve I/R hasarı sırasında 
kardiyomiyosit apoptozisi ile ilişkilidir (17).

PC 6'daki ön tedavi ile akupunktur noktası 
olmayan noktalar arasındaki karşılaştırma; PC 
6'daki stimülasyonun spesifik olarak kalp kası 
kasılmasını, vasküler düz kas kasılmasını, hipertrofik 
kardiyomiyopatiyi, oksidatif fosforilasyonu, 
iltihaplanmayı ve bağışıklık tepkisini ve apoptoz 
yollarını düzenlediğini gösterken, akupunktur 
noktaları olmayan grup, fonksiyonel genler için 
sadece çok hafif regülasyon gösterdi veya hiç 
regülasyon göstermedi (17).

Ayrıca, MI'lı hayvanlara bir tıbbi bileşik (tanshinon 
IIa) ile birlikte akupunktur uygulandığı bir çalışma, 
kombinasyon tedavisinin etkinliğinin akupunktur 
veya tanshinone IIa tekli tedavisinden çok daha güçlü 
olduğunu göstermiştir (veriler yayınlanmamıştır). 
Akupunktur ve tanshinone IIa'nın bu kombinasyonu, 
kalp dokusunda anjiyogenezi destekledi; daha iyi 
serolojik CK, CK-MB ve LDH ve EKG skorları ; ve 
yüksek VEGF ve CD151 mRNA seviyesi, akupunktur 
veya tanshinon IIa'nın tek kullanımından daha yüksek 
bulundu. Bu gelişmeler, kalp dokusunda artan 
H3K27ace ekspresyonu ile ilişkilendirildi. Bu veriler, 
“akupunktur ve ilaç kombinasyonunun hastalıkların 
tedavisinde tek tedaviden daha etkili bir rol oynadığı” 
teorisi için güvenilir deneysel temel sağladı (18).

Epigenetik düzenleme, özellikle hastalık 
durumlarında, in vivo dinamik bir süreçtir (19). 
Histon asetilasyonu gen ekspresyonu ile ilişkilidir,(20) 
histon metilasyonları ise modifikasyonların meydana 
geldiği farklı kalıntılara veya pozisyonlara bağlı 
olarak gen aktivasyonu veya baskılanması ile 
ilişkilendirilebilir (21). Genellikle, C/EBP α veya C/EBP 
β gibi korrespondans transkripsiyon faktörleri, belirli 
genlerin güçlendirici bölgelerine etkileşir ve histon 
metilasyonunu destekler (H3K4me1/2 tarafından 
oluşturulur); daha sonra H3K27'nin asetiltransferaz 
substratı P300, gen ekspresyonunun geliştirici-
promotor etkileşimleri veya başka bir bilinmeyen 
mekanizma yoluyla hücreye özgü geliştiricileri 
bağlamak ve aktive etmek için geçer (22). Hem 
Utx (her yerde kopyalanan tetratrikopeptit, X-UTX 
kromozomu üzerinde tekrar eder, histon H3 
demetilaz, H3K27me2/3'ün bir lizin 27'si olarak 

tanımlanır) ve Mll4 (karışık soy lösemi 4, histon 3 lisin 
4, H3K4me1/2'nin spesifik bir metiltransferazı olarak 
tanımlanır) kalp gelişimi ve hastalık oluşumunda iyi 
araştırılmıştır (23,24). Bunlardan herhangi birinin 
germ hattı silinmesi farelerde embriyonik ölüme 
neden olmuştur (25,26).

Hangi histon modifikasyonunun MI hasarına 
karşı kardiyoproteksiyona katkıda bulunup 
bulunmadığını ve hangilerinin daha fazla katkısı 
olduğunu belirlemek için, Utx veya Mll4 kardiyak 
spesifik kapanmış(knocout) fareler (Utx-cKO veya 
Mll4-cKO) oluşturuldu ve MI modeline uygulandı. 
Utx veya Mll4 yokluğunda akupunkturun neden 
olduğu miyokardiyal koruyucu etkinin zayıfladığı 
gözlemlenmiştir, bu da histon metiltransferaz/
demetilazın akupunktur tedavisinin MI'a karşı 
sağladığı korumaya katkıda bulunabileceğini 
düşündürmektedir (veriler yayınlanmamıştır). Diğer 
mekanizmalar hala araştırılmaktadır.

ANJİYOGENEZİN EPİGENETİK MEKANİZMALARI

Klinik araştırma

Mevcut klinik araştırmalar sırasında stabil angina 
pektorisli hastalarda akupunkturun histon 
modifikasyonuna dayalı mekanik çalışmasına ilişkin 
bir protokol oluşturulmuştur (15). Bu klinik çalışmanın 
protokolü, 9 Kasım 2012'de Çin Klinik Araştırma 
Kaydı (ChiCTR) tarafından onaylanmıştır (kayıt no.: 
ChiCTR-TRC-12002668*). 

Çalışma, Helsinki Bildirgesi'nin ilkelerini takip 
etmektedir (Sürüm: Edinburgh 2000). Kronik stabil 
anjinası olan hastalarda, PC 6'da EA kullanılması, 
anjina ataklarını, Vizüel Analog Skalasının (ağrı 
değerlendirmesi için bir parametre) puanlarını ve 
nitrogliserin dozlarını (kan damarlarını genişletmek 
ve kalbe kan akışını artırmak için klasik bir ilaç) azalttı. 
Bu hastaların kan örneklerinden alınan RNA sekansı, 
onların farklı şekilde eksprese edilmiş genlerini 
(DEG'ler) gösterdi ve ChIP-seq, H3K9ac'ın Il8, Cxcr1 
ve Cxcr2 genleri dahil olmak üzere fonksiyonel 
genler üzerindeki bağlanmalarının EA tedavisi ile 
güçlendirildiğini doğruladı (veriler yayınlanmadı).
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TARTIŞMA

Hayvan araştırmalarında, mevcut yazar ekibi, alanda 
yaygın olarak kabul edilen bir MI modeli olarak 
LAD koroner arterinin kalıcı ligasyonunu seçti. 
Akupunkturun terapötik etkileri sistematik olarak 
değerlendirildikten sonra, sıçanlarda ilk kez RNA-seq 
ve biyoinformatik analiz kullanılarak genom çapında 
gen ekspresyon profilleri elde edildi. Anjiyogenik 
yolakta yer alan önemli bir molekül olan VEGF'nin, 
histon modifikasyonu H3K9ace'nin düzenlenmesi 
ile birlikte akupunktur tedavisi ile aktive edildiği 
bulundu. Bu araştırma ekibi aynı zamanda 
akupunktur araştırmalarına ChIP analiz teknolojisini 
ilk tanıtan ekiptir. Bu teknoloji, akupunktur 
tedavisinin Vegf promotoru üzerindeki H3K9ace 
zenginleştirmesini açıkça artırabileceğini belirledi ve 
doğruladı. Bu aynı zamanda akupunkturun, H3K9 
asetilasyon düzenlemesi yoluyla iskemik miyokardda 
anjiyogeneze aracılık etmek için Vegf geninin 
transkripsiyonunu destekleyebileceğini doğruladı. 
Sonuç, nihai olarak miyokardiyal korumaydı.

İlk kez, klinik araştırma, gen transkripsiyonunun 
düzenleyicileri olarak, akupunktur yoluyla yapılan 
epigenetik modifikasyonların, bu tür bir tedavinin 
klinik etkilerini değerlendirmek için önemli temel 
parametreler olarak kabul edilmesi gerektiğini ortaya 
çıkardı. Dahası, derinlemesine epigenetik çalışmalar, 
geleneksel Çin akupunkturunun anlaşılması ve 
geliştirilmesi için daha önemli ve güvenilir deneysel 
kanıtlar sağlayacaktır. 

Bu araştırma sırasında ekip, epigenetik teoriyle 
(27) iyi bir uyum içinde olan ve İKH tedavisi için 
akupunkturun karmaşık mekanizmasını göstermeye 
yardımcı olacak akupunkturun bütünlüğünü 
ve çoklu hedefleme rollerini keşfetti. MI ile ilgili 
hastalıkların araştırılmasında histon modifikasyonuna 
artan bir ilgi gösterilmesine rağmen, metilasyon 
veya asetilasyonun MI hasarına katkısı hakkında 
net bir şekilde genelleme yapmak ve doğrudan 
histon modifikasyonu tarafından düzenlenen 
spesifik genleri veya fonksiyonel yolları bulmak hala 
zordur. Bu alan için epigenetik işaretleri mutasyona 
uğramış transgenik hayvanları kullanması daha 
fazla dikkat çekiyor. Mevcut yazarların histon 
metiltransferaz/demetilaz üzerine odaklanan devam 

eden projeleri, klinik çalışmalarda bulguların açıklığa 
kavuşturulması gerekmesine rağmen, akupunkturun 
MI üzerinde çalıştığı potansiyel gerçek mekanizmayı 
ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Şimdiye kadar 
yapılan araştırmalardaki bir sınırlama, akupunktur 
tedavisinden sonraki sınırlı zaman çerçevesidir. 
Nispeten daha uzun bir süre yerine sadece birkaç gün 
için hızlı etkiler gözlemlendi, bu nedenle gelecekteki 
araştırmalarda zaman çerçevesinin uzatılması 
gerekmektedir.

SONUÇ

Mevcut yazarların araştırması, ilk kez, epigenetiğin 
akupunktur ile değiştirilebileceğini ve ardından 
gen ekspresyonunun MI veya I/R durumunda 
düzenlenebileceğini göstermiştir. Bunun artık 
akupunktur ve moksibüsyon alanları için yeni bir bakış 
açısı ve araştırma yönü sunduğu kabul edilmektedir.
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Özet 

Akupunktur, Çin'de eski zamanlardan beri hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır, ancak 
akupunkturun bu kadar güçlü roller üstlendiği mekanizma belirsizdir. DNA metilasyonu, histon modifikasyonu 
ve miRNA'ların transkripsiyon sonrası regülasyonu dahil olmak üzere, epigenetik, DNA dizi değişikliklerini 
içermeyen gen ekspresyonu ile ilgili kalıtsal değişikliklerin incelenmesidir. Epigenetik, son on yılda 
akupunkturun temel ve klinik araştırmaları için yeni bir strateji haline geldi. Bazı araştırmacılar, akupunktur 
mekanizmalarına ve uygulamalarına yeni ışık tutan epigenetik bir bakış açısıyla akupunktur mekanizmasını 
açıklamaya çalışıyorlar. Ayrıca, epigenetiğin akupunktur tedavisinde düzenleyici mekanizmaya girmesi, 
akupunktur teorilerine daha objektif ve bilimsel destek sağlamış ve akupunktur çalışmalarının iyileştirilmesi 
için yeni fırsatlar getirmiştir. Bu yazıda, epigenetik düzenlemelerle ilişkili akupunktur çalışmalarının ilerlemesini 
vurgulamak için akupunkturun epigenetiği doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebileceğini gösteren 
literatürleri gözden geçirdik. Bu derlemedeki mevcut kanıtların, çoklu epigenetik modifikasyonlar ve bunların 
düzenlemeleri arasındaki tüm karmaşık etkileşimleri kapsamak için yeterli olmadığını açıklamamız gerekiyor. 
Ancak güncel sonuçlar akupunkturun klinik uygulamalarını ve laboratuvar araştırmalarını daha iyi anlamamıza 
yardımcı olabilir.

Anahtar Sözcükler: Akupunktur, DNA metilasyonu, histon modifikasyonu, kromatin remodeling, miRNA

Geleneksel bir Çin terapötik yaklaşımı olan 
akupunktur, binlerce yıldır dünya genelinde hastalıkları 
tedavi etmek için kullanılmaktadır. Son yıllarda, 
akupunkturun hem klinikte hem de laboratuvarda 
ağrı kesici (1), antienflamatuvar (2), birçok kronik 

ve dejeneratif hastalık (3-5) için etkili olduğu 
kanıtlanmıştır. Akupunkturun faydalarının bilimsel 
kanıtı hala geniş çapta tartışılırken, araştırmacılar, 
belirli ağrı durumlarını; özellikle osteoartritik ağrı ve 
baş ağrılarını yönetmek için kullanılabileceğini öne 
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sürdüler. Yakın tarihli bir klinik çalışma, akupunkturun 
kronik stabil anjina için yardımcı bir tedavi olarak da 
kullanılabileceğini gösterdi (4). Akupunkturun insan 
hastalıkları üzerinde bu kadar gizemli ve güçlü roller 
üstlendiği mekanizmalar açısından, çalışmalar; nöral 
transmitterler (6), bağışıklık sistemi (7), endokrinolojik 
hormonlar ve sitokinler (8) ve fonksiyonel aday genleri 
dahil olmak üzere birçok yöne odaklanmaktadır (9). 
Son on yılda epigenetik, akupunkturun temel (10) ve 
klinik araştırmaları (11) için, özellikle ilki olmak üzere, 
yeni bir hedef haline geldi. Akupunkturun birçok 
hastalığın tedavisine uygulandığında epigenetik 
haritayı etkileyebileceği gösterilmiştir. Ekibimizin 
2014 yılında ilk kez bir makale yayınlamasından 
bu yana, ki bu makale akupunkturun vasküler 
endotelyal büyüme faktörü (VEGF) geni üzerindeki 
histon 3 lisin 9 (H3K9) asetilasyon düzenlemesi 
yoluyla miyokardiyal iskemi sonrası anjiyogenezi 
desteklediğini gösterir, epigenetik perspektiften 
akupunkturun mekanizmalarını ortaya çıkaran çok 
sayıda literatür ortaya çıkmıştır (12).

Epigenetik terimi ilk kez 1942 yılında Conrad Hal 
Waddington tarafından organ gelişimi üzerine 
yapılan çalışmalar bağlamında kullanılmıştır (13). 
Epigenetik düzenleme, altta yatan DNA dizilerini 
kesintiye uğratmadan gen lokuslarının işlevini 
değiştirerek genotip ve fenotip arasında köprü kurar. 
Epigenetik hakkındaki mevcut bilgi durumu, DNA 
metilasyonu, histon ve kromatin modifikasyonları, 
miRNA'lar ve bunların gen ekspresyonu üzerindeki 
etkileri konusundaki anlayışımız gibi gelişmiştir (14). 
Bu yazıda akupunkturun epigenetik üzerindeki 
rolünü bu yönleriyle gözden geçirip tartışacağız.

Akupunktur ve DNA Metilasyonu

DNA metilasyonu, en iyi çalışılan epigenetik kalıtımdır. 
Doğada yaygın olarak bulunan bir tür doğal gen 
modifikasyonudur ve bu nedenle çok önemli bir 
biyolojik öneme sahiptir. Prokaryotlarda, DNA 
metilasyon bölgeleri esas olarak sitozin ve adenin 
üzerinde ortaya çıkar, ancak tüm hayvan hücrelerinde 
DNA metilasyonu, DNA replikasyonundan sonra 
gerçekleşir. CpG nükleotidleri içindeki sitozin 
halkasının 5' pozisyonunda 5-metilsitozin (5mC) 
oluşturmak için bir metil grubu ekleyerek meydana 
gelen geri dönüşümlü bir epigenetik değişikliktir 

(15), de novo metilasyonu ve koruma metilasyonunu 
içerir. Bilimsel çevre, şu anda DNA metilasyonu 
süreci üzerinde bir fikir birliğine varmıştır, ancak 
bir molekülden bir metil grubunun bir başka 
enzimatik olarak çıkarılması olan DNA demetilasyon 
mekanizması ise zayıf bir şekilde yürütülmektedir 
(16). DNA metilasyonuna bir enzim ailesi, DNA 
metiltransferazlar (DNMT'ler) aracılık eder. Genlerin 
promotor bölgesine metilasyon normalde gen 
ekspresyonunu inhibe eder ve hipometilasyon gen 
transkripsiyonu ile ilişkilidir, böylece anahtarlama 
genlerinin ekspresyon aktivitesi ve stabil kalıtım elde 
edilebilir (17).

DNA metilasyonu seviyesindeki birçok epigenetik 
değişiklik obezite ile ilişkilidir, ki bu şekilde obezitede 
anormal DNA metilasyonuna yol açar ve dolayısıyla 
baskılanmış gen ekspresyonunu etkiler. Yenidoğan 
farelerin aşırı beslenmesi, hızlı erken kilo alımına 
ve proopiomelanokortin (Pomc) promotorunun 
hipermetilasyonu ile ilişkili metabolik sendroma yol 
açmaktadır. Aguti geni ile ilişkili protein (Agrp) veya 
nöropeptid Y (Npy) geninin aksine Pomc, besin alımı 
ve enerji dengesinin düzenlenmesindeki önemli rolü 
ile bilinir. Pomc promotorunun hipermetilasyonu, 
yüksek leptin ve insülin konsantrasyonlarına yanıt 
olarak Pomc up-regülasyonunun yetersizliği ile 
sonuçlanır (18). İnsan melanosit stimulan hormon 
(MSH) pozitif nöronlarında Pomc geninin değiştirilmiş 
DNA metilasyonu, daha yüksek bir vücut kitle indeksi 
(BMI) ile güçlü bir şekilde ilişkilidir. (19) İnsülin büyüme 
faktörü 2 (Igf2), interlökin-10 (IL-10) ve leptin de 
dahil olmak üzere metabolik bozukluklarla ilgili bazı 
genlerin, açlığa maruz kalan annelerin yavrularının 
kan hücrelerinde değiştirilmiş DNA metilasyonu 
sergilediği tespit edilmiştir (20).

Birçok çalışma akupunkturun kilo vermedeki rolünü 
doğrulamış olsa da, altta yatan mekanizma hala 
belirsizdir. Ekibimiz, akupunkturun, diyete bağlı 
obezite (DIO) modelinde bağlanmamış protein 1 
(UCP1) ekspresyonunu indükleyerek beyaz yağ 
esmerleşmesini desteklediğini gözlemlemiştir 
(21) ve bu, sinyal transdüserinin hipotalamus ve 
epididim yağ dokusundaki (Epi-WAT) anormal gen 
ekspresyon profillerini değiştirebilir ve transkripsiyon 
5 (Stat5) nöron spesifik genleri kapatılmış (knockout) 
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farelerin aktivatörü olabilir (22). Akupunktur, iştah 
ve yağ dokusu farklılaşmasını düzenlemek için 
ekspresyonlarını kapatan,  WAT-kahverengi ve enerji 
metabolizmasını hızlandırmak için süreci açan bazı 
yağ geni promotorlerinde hipometilasyon seviyesini 
ve bazı "iyi" gen promotorlerinde hipermetilasyon 
seviyesini dengeleyebilir.

Daha sonraki çalışmalar, elektro-akupunktur (EA) 
ile tedavi edilen kemirgen obezite modellerinde de 
kilo verme etkisinin DNA metilasyonu ile yakın bir 
bağlantısı olduğunu göstermiştir (Şekil 1). Leng ve 
arkadaşları (23), 4 hafta boyunca bilateral Tianshu 
(ST25), Zhongwan (RN12), Sanyinjiao (SP6) ve 
Zusanli (ST36) akupunktur noktalarında EA ile tedavi 
gören yüksek yağlı diyetle indüklenen obez farelerin, 
hipotalamik tüberoz skleroz 1 (Tsc1) promotoru 
üzerinde demetilasyon ve memeli rapamisin kompleks 
1 hedefi (mTORC1) sinyal yolunun aktivitesinin 
inhibisyonuyla, vücut ağırlıklarını kaybettiğini 
bildirmiştir. Peng ve arkadaşları (24), polikistik over 
sendromu (PCOS) farelerinde EA'nın kısırlık, obezite 
ve deneysel depresyon gibi semptomları nasıl 
iyileştirdiğini inceledi. EA tedavisinden sonra global 
DNA metilasyonu ve DNMT3b metilasyon seviyesi 
azaldı. Hedef genleri belirlemek için pirosekanslama 
yapıldı ve EA ile tedavi edilen grupta kalmodulin 
bağımlı protein kinase IIb’nin (CaMKIIb) daha yüksek 
DNA metilasyonu tespit edildi (25).

Akupunktur ve Histon Modifikasyonu

Histonlar, globüler bir bölge ve nükleolden çıkıntı 
yapan bir kuyruktan oluşan bir küçük alkalin 
protein sınıfından oluşur. Translasyon sonrası 
modifikasyonlar (PTM'ler), organizmalarda önemli 
bir biyolojik fonksiyona sahiptir. Metilasyonun tüm 
genomdaki konumunun fonksiyonlar üzerinde çok 
büyük bir etkiye sahip olduğu DNA metilasyonundan 
farklı olarak, epigenetik modifikasyonların histonlar 
üzerindeki düzenleyici rolleri nispeten hafiftir (26). 
Histon modifikasyonunun işlevleri, sadece bu 
modifikasyonların konumundan değil, aynı zamanda 
histonlardaki modifikasyon tiplerinden ve sayısından da 
etkilenir. Nükleozomun histon kuyrukları, kuyruklara 
kovalent olarak bağlı olan ve arginin kalıntılarının 
metilasyonunu ve serinlerin (S) ve treoninlerin (T) 
metilasyonunu, asetilasyonunu, ubikitinasyonunu, 
fosforilasyonunu ve sumolasyonunu içeren PTM'lere 
tabidir (27). Bunlar arasında asetilasyon en yaygın 
modifikasyonlardan biridir (28).

Histon Metiltransferaz ve Demetiltransferaz

Histon metilasyonları, modifikasyonun meydana 
geldiği farklı kalıntılara bağlı olarak gen aktivasyonu 
veya baskılanması ile ilişkilendirilebilir (29). En yaygın 
metilasyonlar, histon3 lisin 4'ün (H3K4me1/2/3) 
mono-/di-/trimetilasyonu (30) ve genellikle aktif 
promotor aktivitesi ile ilişkili olan histon3 lisin 27'nin 

Şekil 1. Akupunktur ve DNA Metilasyonu
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(H3K27ace) (31) asetilasyonudur. Histon3 lisin 9'un 
(H3K9me3) (32) veya histon3 lisin 27'nin (H3K27me3) 
(33) tri-metilasyonu genellikle transkripsiyonel 
baskı ile bağlantılıdır. Örneğin, X kromozom (UTX) 
üzerindeki her yerde kopyalanan tetratrikopeptid 
tekrarı, histon H3 (H3K27me2/3) demetilazın lizin 
27'si olarak tanımlandı. H3K4 metiltransferaz 
kompleksinin bir üyesi olarak UTX, yeniden 
programlama, embriyonik gelişim ve dokuya özgü 
farklılaşmada önemli bir rol oynar. (34) İnflamatuar 
genlerin ve apoptozun transkripsiyonunu aktiviteye 
bağlı olarak düzenleyebilir. p53 ile bağlanan UTX, 
p53'e bağlı bir şekilde DNA hasarını şiddetlendirir 
(35) ve UTX kaybı, karsinojenez ve gelişimsel 
bozukluklarla yakından ilişkilidir. Aksine, karışık 
soy lösemi 4 (Mll4), histon 3 pozisyon lizin 4'ün 
(H3K4) spesifik bir metiltransferazıdır. Aynı zamanda 
COMPASS/Set1 benzeri protein kompleksinin önemli 
üyelerinden biridir (36). MLL4 geninin doku ve 
organların gelişimi, tümörigenez ve diğer fizyolojik 
ve patofizyolojik süreçlerdeki rolleri, özellikle erken 
embriyonik kalp gelişiminde yavaş yavaş ortaya 
çıkmıştır (37).

Histon Asetilasyon ve Deasetilasyonu

Histon asetilasyonu ve deasetilasyonu, gen 
ekspresyonu ve baskılanması ile ilişkilidir. Histon 
asetilasyonu, DNA-histon sekiz dimer ayrışması için 
avantajlıdır ve nükleozomun gevşek yapısına yol 
açar, bu da sırayla DNA'ya bağlanmak için her türlü 
transkripsiyon faktörünü ve işbirlikçi transkripsiyon 

faktörlerini toplar ve gen transkripsiyonunu aktive 
eder (38). Çekirdek içinde, dinamik dengedeki 
histon asetilasyonu ve histon deasetilasyonu 
süreçleri, histon asetiltransferazlar (HAT'ler) ve 
histon deasetilasyon enzimleri (HDAC'ler) tarafından 
birlikte düzenlenir (39). HAT'ler, asetil gruplarının 
asetil-CoA'sını bir proteinin amino-ucu lizin 
kalıntılarına kaydırırken, HDAC histonları deasetile 
eder ve gen transkripsiyonunun kısıtlandığı kromatin 
yoğunlaşmasına yol açar. 

Son çalışmalar, HDAC inhibitörlerinin hipoksinin 
neden olduğu embriyonik gen GATA4'ün yeniden 
ekspresyonunu engelleyebildiğini ve oksijen arzı 
ve talebi arasındaki dengesizliği azaltabildiğini, 
böylece iskemik kardiyomiyositlerin işlevini 
miyokardiyal hasardan koruduğunu göstermiştir, 
bu da asetilasyon grup proteinlerinin kalpteki gen 
ekspresyonunu kontrol etmede önemli bir rol 
oynadığını düşündürmektedir (40). İlginç bir şekilde 
ekibimiz, miyokardiyal iskemi (MI) altındaki fare 
kardiyomiyositlerinde EA tedavisinden sonra VEGF 
ekspresyonunun önemli ölçüde arttığını ve EA'nın VEGF 
promotorunde H3K9 asetilasyonunu indüklediğini 
ve MI kalp dokularında anjiyogenezi desteklediğini 
keşfetti (Şekil-2) (12). Son yıllarda, daha fazla 
araştırma, akupunkturun histon asetilasyonunu ve 
deasetilasyonunu düzenlemedeki işlevini bildirmiştir. 
Jiang ve arkadaşları (41), sosyal izolasyon ve kronik 
öngörülemeyen hafif stres (CUMS) tarafından taklit 
edilen sıçanlarda depresyonu inceledi. Akupunkturun, 
hipokampal H3K9ac'ın CUMS ile indüklenen aşağı 

Şekil 2. Akupunktur ve Histon Modifikasyonu
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regülasyonunu, hipokampal HDAC2'nin yukarı 
regülasyonunu ve serum ve hipokampal BDNF'nin 
aşağı regülasyonunu tersine çevirdiğini gösterdiler 
(41). Li ve arkadaşları (42), akupunkturun inflamatuar 
sitokinleri düzenlediğini ve bir sıçan sigara kaynaklı 
kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) modelinde 
HDAC2'yi yukarı düzenleyerek pulmoner fonksiyonun 
ve akciğer korumasının iyileştirilmesine katkıda 
bulunduğunu bildirmiştir. Luo ve arkadaşları (43), 
NF-κ B'nin deasetilasyonunun, H3K9ace yerine daha 
yüksek bir sirtuin1 (Sirt1) seviyesine bağlı olduğunu 
buldu, bu da Meta-inflamasyonda Sirt1 yoluyla 
deasetilasyonun spesifik olabileceğini ve diyete bağlı 
obezlerde EA yoluyla metainflamasyonu iyileştirmek 
için programlanabileceğini öne sürdüler.

Akupunktur ve Kromatin Remodeling

Gen fonksiyonunun düzenlenmesi, esas olarak, 
yoğunlaştırılmış bir kromatin durumundan gevşek bir 
duruma geçilerek ve transkripsiyonu etkilemek için 
spesifik proteinlerin alınması ile elde edilir. Histon 
kuyruklarında PTM ve DNA metilasyonu dahil olmak 
üzere epigenomun dinamik modifikasyonu, kromatin 
yeniden şekillenmesine ve yeniden düzenlenmesine 
neden olur. Bu; hücrenin geleceğini belirleme, 
farklılaşma ve organ gelişimini kontrol etmek için 
önemli bir süreçtir. Kromatin yeniden şekillenmesini 
kontrol eden genlerin ve on-onbir-translokasyon-
hidroksimetilsitozin (TET-5hmC) yolunun insan orta 
beyin dopaminerjik (mDA) nöronlarının ve diğer birçok 
hastalığın gelişimi için kritik olduğu gösterilmiştir 

(44). Bununla birlikte, PubMed veri tabanında 
kromatin yeniden şekillenmesini doğrudan etkileyen 
akupunktur üzerine hiçbir literatür bulunamamıştır, 
bu da alandaki akupunktur araştırmaları için büyük 
bir boşluk ve gelecekte araştırmacılar için olası 
yeni bir yön önermektedir. Ekibimiz, kapatılmış 
(knockout) fareler ve gen düzenleme gibi genomik 
araçları kullanarak, bu boşluğu doldurmaya çalışmak 
için kardiyovasküler hastalıklarda akupunktur 
tarafından düzenlenen histon metilasyon durumlarını 
incelemektedir (Şekil 3).

Akupunktur ve miRNA Regülasyonu

Kodlamayan RNA, rRNA, tRNA, snRNA, snoRNA, 
microRNA ve Lnc-RNA'lar dahil olmak üzere son 
yıllardaki en önemli araştırma alanlarından biridir. 
Ortak özellikleri, proteinlere çevrilmeden genomdan 
kopyalanabilmeleri, yani biyolojik işlevlerini RNA 
düzeyinde gerçekleştirebilmeleridir (45). Yaklaşık 
18-25nt uzunluğundaki mikroRNA'lar, endojen 
düzenleyici küçük kodlamayan RNA'ların geniş bir 
ailesidir ve genellikle gen ekspresyonunu transkripsiyon 
sonrası düzenleyerek gen sessizleşmesine neden olur 
(46). Akupunktur-moksibüsyon araştırmalarında 
mikroRNA'ların önemi üzerine literatürlerin kapsamlı 
bir incelemesi, mikroRNA'ların sinir, sindirim, 
bağışıklık ve dolaşım sistemleri dahil akupunktur ile 
tedavi edilen hastalıklarda önemli roller oynadığını 
göstermektedir. Burada akupunkturun etkileriyle 
ilgili birkaç mikroRNA'yı gösteriyoruz ve akupunktur-
moksibüsyonun genetik olarak düzenleyici 

Şekil 2. Akupunktur ve Kromatin Remodeling
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ağını mikroRNA düzenlemesi perspektifinden 
detaylandırıyoruz. 

miRNA'lar, merkezi sinir sistemindeki beyin hücresi 
apoptozu, nöroinflamasyon, oksidatif stres, kan-
beyin bariyeri bütünlüğü, nöro-vaskülojenez ve 
diğer patofizyolojik süreçlerde yaygın olarak yer 
alır. Potansiyel bir terapötik hedef olarak miRNA'lar, 
iskemiden sonra hücreye özgü benzersiz bir zaman 
ifade paternine sahiptir (47). Yakın tarihli bir 
çalışma, EA'nın miR-132'yi yukarı regüle ettiğini, 
böylece orta serebral arter oklüzyonundan (MCAO) 
sonra in vivo SRY-box transkripsiyon faktörü 2 
(SOX2) ekspresyonunu baskıladığını ve açıkça 
iyileştirilmiş nörodavranış fonksiyonuna yol açtığını 
göstermektedir (48). 

Bir başka ilginç çalışma, serebral arteriyel tromboz 
için EA tedavisinden sonra 29 çeşit değiştirilmiş 
miRNA'dan tanımlanan miR-181b'nin, PirB'nin 
ekspresyonu üzerinde doğrudan etki edebileceğini 
ve nörodavranışsal fonksiyonun rehabilitasyonunu 
iyileştirebileceğini göstermektedir (49). Periferik 
serumda azalmış integrin β 1 ve laminin 
ekspresyonuna ek olarak Chen ve arkadaşları (50), 
beyin I/R hasarı (CIRI) sıçan modelinde Baihui (DU20) 
ve ST36 akupunktur noktalarındaki akupunkturun 
miRNA-124 ekspresyonunu yukarı düzenlediğini(up 
regulation) bildirmiştir. Hipertansiyon, yaşlı 
popülasyonda sık görülen bir bulgu ve sıklıkla teşhis 
edilen bir hastalıktır. Akupunkturun kan basıncını 
düşürmede etkili olduğu kanıtlanmıştır (51,52). 
Spontan hipertansif sıçanlarda; akupunkturun 
2.963 hedef gen ve 14 yola bağlanan 23 miRNA'nın 
ekspresyonunu azalttığı gösterilmiştir. Bu adaylarda, 
miRNA-339, miR-223 ve miR-145, Taichong (LR3) 
akupunktur noktasında akupunktur tedavisinden 
sonra en büyük varyasyonu göstermişlerdir (53).

Kardiyovasküler hastalığı (KVH) olan hastaların 
sınıflandırılması ve risk sınıflandırmasında 
mikroRNA'ların özelliklerini açıklamak ve 
bireyselleştirilmiş yönetim ve tedavi kararlarına 
rehberlik etme potansiyellerini değerlendirmek 
için birçok çalışma tasarlanmıştır. (54) Son yıllarda 
mikroRNA'lar, endotel disfonksiyonu, monosit 
aktivasyonu, arteriyel duvar invazyonu, trombosit ve 
vasküler düz kas hücresi aktivasyonu ve plak oluşumu 

gibi kardiyovasküler hastalıkların patofizyolojik 
yolaklarında (55) dikkat çekmiştir (56,57). Han'ın 
çalışmasına göre, koroner arter hastalığı (KAH) olan 
hastalarda miRNA 34a, miRNA-21, miRNA-30a ve 
miRNA-106b plazma seviyeleri kontrollere göre daha 
yüksekti (58). MiR-19a/b'nin ekspresyonu miyokard 
enfarktüsü ile ilişkilendirilmiştir, ancak kardiyak 
hipertrofi ile ilişkilendirilmemiştir; bu, miR-19a/b'nin 
kardiyak rejenerasyonda ve miyokard enfarktüsünden 
korunmada terapötik bir rol oynayabileceğini 
düşündürmektedir (59). Ma ve arkadaşları (60), miR-
19a'nın, tensin homologunu (PTEN) ve doğrudan 
PTEN mRNA'nın 3'-UTR'sine bağlanarak hedef 
genlerinin fosforilasyon seviyesini inhibe ettiğini 
ve böylece Akt/p-Akt sinyalleşme yolağını aktive 
ederek, myokardiyal iskemi reperfüzyon hasarındaki 
(MIR) miyokart hücre apaptozunu baskıladığını 
göstermişlerdir. Hayvan modellerinden elde edilen 
kanıtlar ayrıca, EA'nın miyokardiyal koruyucu 
etkilerinin, miyokardiyal iskemi-reperfüzyon (I/R) 
hasarı sıçan modelinde miR-214'ün artan seviyesine 
bağlı olduğunu göstermektedir (61).

Sindirim hastalığı çalışması alanında, ortaya çıkan 
kanıtlar miRNA'ların (miR-21, miR-23a, miR-
92a, miR-181b, vb.) irritabl bağırsak sendromu 
(IBS), ülseratif kolit (UC) ve kolorektal kanser 
(CRC) için güvenilir biyobelirteçler olarak hizmet 
edebileceğini göstermektedir (62,63). MikroRNA-
15'in UC hastalarında adenozin a2 reseptörünün 
ekspresyonunu aşağı regüle ederek NF-κ B yolunu 
aktive ettiği (64), miRNA-29a'nın 5-HT7 reseptörünü 
(HTR7) hedefleyerek irritabl bağırsak sendromunda 
viseral hiperaljezi patogenezini modüle ettiği 
gösterilmiştir (65). Huang ve arkadaşları (66), dekstran 
sülfat sodyum (DSS) ile indüklenen UC'li sıçanların 
kolonundaki miRNA'ların, Tianshu akupunktur 
noktasında (iki taraflı, ST25) herbal-bölümlü moksa 
(HM) ile muameleden sonra farklı şekilde eksprese 
edildiğini bulmuştur. Bu çalışmada, UC grubunda 
on beş farklı şekilde eksprese edilmiş miRNA tespit 
edildi, ancak bunlardan sadece ikisi (miR-184 ve miR-
490-5p) HM müdahalesi ile tersine çevrildi. Sıçan 
modellerine dayanan başka bir çalışma, HM'nin 
kolonlardaki enflamatuar tepkileri hafifletebileceğini 
ve miR-147 ve miR-205'in ekspresyonunu yukarı 
düzenleyerek Crohn Hastalığında (CD) kolon 
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hasarlarını iyileştirebileceğini göstermektedir. Her ikisi 
de enflamasyonla ilgili mRNA'ların ekspresyonunu 
daha da aşağı regüle edebilir ve inflamatuvar sinyal 
yollarını negatif olarak düzenleyen aşağı akışlı 
enflamatuvar sitokinlerin üretimini azaltabilir (67). 

miRNA aracılı gametogenez ve embriyogenez; oosit/
sperm oluşumu, endometriyal reseptivite, erken 
embriyo gelişimi ve implantasyonda incelenmiştir (68). 
Endometriyal reseptivite (ER), in vitro fertilizasyon 
(IVF) ve embriyo transplantasyonunu etkileyen ana 
faktördür, ancak altta yatan miRNA tarafından 
düzenlenen moleküler mekanizmalar ve akupunktur 
tedavisinin etkileri daha fazla çalışılmayı hak 
etmektedir. MiR-145'in inflamasyonu kolaylaştırdığı 
ve ayrıca başarısız embriyonik implantasyon ile ilişkili 
olduğu rapor edilmiştir. Anormal şekilde eksprese 
edilen miR-145, hidrosalpinks kaynaklı kusurlu 
endometrial alıcılığın oluşumunda ve prognozunda rol 
oynayabilir (69). Nanjing Çin Tıbbı Üniversitesi'nden 
bir grup, Guanyuan (RN4), Zigong (EX-CA1), Zusanli 
(ST36), Sanyinjiao (SP6) noktalarında akupunktur ve 
moksa alan IVF uygulanan kadınların, Shenshu (BL23) 
ve Ciliao (BL32), ncRNA'ların düzenlenmesi yoluyla 
gebelik oranlarını artırması üzerine bir dizi çalışma 
yürüttü. Yüksek verimli RNA dizilimi, akupunktur 
ve moksibüsyon tedavisi grubu kontrol grubu ile 
karşılaştırıldığında, hsa-miR-449a ve hsa-miR-449b-
3p'nin önemli ölçüde aşağı regülasyonu ve hsa-miR-
3135b ve hsa-miR-345-3p 'nin önemli ölçüde yukarı 
regülasyonu dahil olmak üzere 317 farklı şekilde 
eksprese edilmiş mRNA ve 82 ncRNA olduğunu 
tanımladı (11,70). Ayrıca toplam 2.653 circRNA 
tanımladılar, ancak yalnızca 86 circRNA diferansiyel 
olarak eksprese edildi, bunların 57'si yukarı regüle ve 
29'u aşağı regüleydi (71). 

Zhang ve arkadaşları (72) ayrıca akupunkturun 
kronik atrofik gastritli (CAG) sıçanlarda NF-κ B p65, 
miR-155 ve miR-21'i aşağı regüle edebildiğini ve 
miR-146a ekspresyonunu yukarı regüle edebildiğini 
göstermiştir. "Dinghui", "Heyi" ve "Xin" Moğol 
tıbbi akupunktur noktalarındaki sıcak akupunktur, 
insomnialı sıçanlarda semptomları iyileştirebilir ve 
eşleştirilmiş box 8 (PAX8) ekspresyonu, miR-101a'yı 
yukarı regüle ederek sıcak akupunktur ile düzenlenir 
(73). miRNA'lar ve hedef genler arasındaki etkileşime 
yönelik diğer mekanik çalışmalar, düşük frekanslı 

elektrik stimülasyonu ile kombinasyon halinde 
akupunktur ile miR-1 ve -206 ve IGF-1 sinyallerini 
yukarı regüle etmenin, denerve (74) veya diyabetik 
farelerde (75) kas atrofisinin azalmasında büyük rol 
oynadığını göstermektedir.

Tümünü ele alırsak; insan hastalıklarının doğal tarihi 
boyunca epigenetik değişikliklere ilişkin bu tür iç 
görüler üretmek, geleneksel akupunktur tedavisi 
yoluyla kişiselleştirilmiş tedavilerin gelişimini katalize 
etme fırsatları sağlayacaktır.

Bakış Açısı

Epigenetik, genetik modifikasyonu ve DNA ve 
diğer moleküllerle protein etkileşimlerini etkileyerek 
genomdaki DNA ve RNA dizilerinin ötesinde 
gen ifadelerini kontrol eden bilgileri vurgular. Bu 
değişiklikler tersine çevrilebilir, bu da onları terapötik 
tasarımda fikir hedefi haline getirir. Epigenetik 
üzerine derinlemesine araştırma sadece yeni 
terapötik hedefler sağlamakla kalmaz, aynı zamanda 
klinik olarak kişiselleştirilmiş tıp için sağlam bir temel 
oluşturur. Yazarlar, akupunktur ve moksibüsyon 
yoluyla modifiye edilen epigenetiğin, klinik etkilerinin 
değerlendirilmesinde önemli temel parametreler 
olarak kabul edilmesi gerektiğine ve epigenetik 
çalışmaların geleneksel Çin akupunkturunun gelişimi 
için daha önemli ve güvenilir deneysel kanıtlar 
sağlayacağına inanmaktadır.

Sonuç

Bu mini derlemede, hem deneysel hem de klinik 
açılardan akupunktur çalışmalarında uygulanan 
epigenetiğin temel katkısını destekleyen son 
çalışmalar özetlenmiştir. Epigenetiği incelemek, 
kapsamlı bir akupunktur anlayışına ışık tutacak ve 
uygulamalarının tanıtılmasına yardımcı olacaktır.

Açıklama Bildirimi

Yazarların açıklaması gereken bir bildirimi yok.

Yazar Katkıları

Hong H ve Liu SB taslağı yazdı ve revize etti; Jing 
XY ve Peng YJ taslağı revize etti; Zhu BM taslağı 
tasarladı, taslağı yazdı ve revize etti.
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Teşekkür

Dil düzenleme için LIU Wan-xin'e teşekkür ederiz.

Not: Türkçe çevirisi yapılan bu makalenin özgün 
hali, Ağustos 2020’de Chinese Journal of Integrative 
Medicine dergisinde yayımlanmıştır. “Epigenetic 
Landscape Changes Due to Acupuncture Treatment: 
From Clinical to Basic Research” 

PMID: 32761339 DOI: 10.1007/s11655-020-2852-x
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BÜTÜNSEL BAKIŞ AÇISIYLA KALP-BEYİN-BAĞIRSAK AKSI: 
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Yazarların, bu yazıyla ilgili herhangi bir çıkar ilişkisi bulunmamaktadır.

Ankara Akupunktur 2021; 9 (2) : 19-23

Özet

Tıpta branşlaşma ve yan dallara ayrılma uzmanlaşmanın gereği olmakla birlikte kişiyi bütünsel değerlendirmekten 
uzaklaşma riski de taşır. Kalp ve beyin arasında, hatta bedendeki her organın bir diğeriyle iletişimi oldukça 
dinamik, iki yönlü bir diyaloga dayalıdır. Geleneksel Çin Tıbbı beden, zihin ve duyguların ayrılmaz bir bütün 
içinde olduğunu kabul eden felsefik bir altyapıya sahiptir. Beyin ve kalp arasında sıkı bağın keşfi, son yıllarda 
“İkinci beyin” diye adlandırılan bağırsaklarla beyin ve sonrasında “Kalp-Beyin-Bağırsak” arasındaki ayrılmaz 
bütünlüğün kabulü, Geleneksel Çin Tıbbı bakışıyla insanı bir daha okumamız gerektiğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kalp-Beyin-Bağırsak aksı, Bütünsel Tıp, Ateş Elementi 

Abstract

While branching and sub-branching in medicine is requirement of specialization, it also carries the risk of 
moving away from holistik evaluation of the person. The communication between the heart and the brain, 
and even between each organ in the body, is based on a highly dynamic, two way dialogue. Traditional 
Chinese Medicine has a philosophical background that accepts that body, mind and emotions are inseparable. 
The discovery of the tight bond between the brain and the heart, the acceptance of the inseparable integrity 
between the intestine and the brain, and then the “heart-brain-intestine” which has been called the “second 
brain” in recent years, makes us think that we should read the human again from the perspective of Traditional 
Chinese Medicine.

Key Words: Heart-Brain-İntestine Axis, Holistic Medicine, Fire Eement

GİRİŞ

KALP

Kalp, insanlık tarihi boyunca mucizevi bir organ 
kabul edilmiş, hayat ve canın kaynağı olduğu kadar 
merhamet, dostluk, aşk, sevgi, vefa, güven, cesaret 
gibi duyguların yuvası olduğuna da inanılmıştır. 

Geleneksel Çin Tıbbına (GÇT) göre kalp, ruhun evidir 
ve akıl da kalpte temsil edilir. GÇT’de kalbin ruhsal, 
zihinsel ve duygusal faaliyetleri yönettiği kabul 

edildiğinden günümüz tıbbında beyne atfedilen 
işlevlerinin kalbe ait olduğunu söyleyebiliriz. Aslında 
bu inanış sadece GÇT’nin değil tüm klasik tıp -bilim 
adamlarının ve köklü medeniyetlerin yaygın olarak 
kabul ettiği bir görüştür. 

Fransa’da, günümüzden yaklaşık 12000 yıl önce 
yaşamış insanların mağaralarda çizdikleri figürlerde 
canlılığın sembolü olarak kalp resmedilmiştir. Eski 
Mısır’da kalp, ruh ve vicdanın merkezi kabul edilirdi.  
Kişi mumyalanırken tüm organları çıkarılıp bir kâseye 
konur, kalp ise çıkarılmaz ve yerinde bırakılırdı.  
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Aristo duyuların ve hareketin merkezinin beyin değil, 
kalp olduğuna inanıyordu. Ona göre beynin aynı 
zamanda soğutma işlevi vardı ve kalpten gelen sıcak 
buharı soğutmaktaydı (1).

GÇT’ne göre kalp, kanı ve kan damarlarını kontrol 
eder, Shen’i barındırır. Kanı kontrol etmekten 
anlaşılan güncel tıbbın da tanımladığı gibi damarlarda 
dolaşan kanı tüm vücuda pompalama işlevidir. Shen 
ise “Spiritual Axis”teki tarifiyle kalpte ikamet eden 
akıl, zihin-duygu kompleksidir. Shen, Qi’nin subtil 
formunu ifade etmektedir. Ruh ve beden arasındaki 
bağlantıyı sağlayan Qi, öz ve Shen, üç hazine olarak 
bilinir. Öz bunlardan en Yin (Somut) karakterde, Shen 
ise en Yang (Soyut) karakterde olanıdır.  İlk anlamıyla 
Shen; düşünmek, hafıza, bilinç, içgörü, bilişsellik, 
duygusal yaşam, uyku, bilgelik anlamları taşır. Shen, 
güneşe yönelen bitkiler dahil tüm canlılar için varoluş 
bilincini ifade eder (2).

GÇT’de içi dolu organlara Yin (zang) ve boş olanlara 
Yang (fu) organ denir. Yin organların spiritüel 
özellikleri barındırdığı kabul edilir. Çin Tıbbı temel 
doktrinlerini içeren kaynaklardan olan “Temel 
Sorular” kitabında: “Kalp; hayatın kökeni ve aklın 
temelidir. Akciğerler, Qi’nin kökeni ve cismani ruhun 
evidir. Böbrekler, Qi’nin kökeni ve iradenin evidir. 
Karaciğer, harmonizasyonun kökeni ve eterik ruhun 
evidir.” demektedir (3).  

Yin organların farklı duyguların temsil alanı olduğuna 
inanılan GÇT’ye göre; kalp, mutluluk; karaciğer, 
öfke; dalak, derin düşünce; akciğer, elem ve böbrek, 
korku duyguları uyandırır (4). Duygular, Qi’nin farklı 
bir formu olarak kabul edilir. 

Kalp, hafıza ve düşünme yeteneğini etkiler.  Akıl, 
Qi ve özün dönüşümüdür ve hem prenatal hem 
postnatal öz bu oluşuma katkıda bulunur. Bu iki 
organ Çin tıbbına göre aynı zamanda yakın ve uzak 
hafızadan sorumlu kabul edilir (5). Bu ifade kalp gibi 
Shao-Yin organ olan böbreğin prenatal öz kaynağı 
olarak beyinle ilişkisini anlamlı kılar. 

Shen’in işlevlerinden birisi de diğer organlarca da 
yerine getirilen dokunma, işitme, görme gibi duyuları 
anlamlandırmaktır. Kalbin aklı diyebileceğimiz Shen, 
organların mental-spirütüel yönlerini duygularla 

bütünleştiren çok önemli bir koordinasyon rolünü 
yerine getirir.

BEYİN

Geleneksel Çin Tıbbının ilk dönemlerinde beyin 
hakkında birtakım fizyolojik ve fizyopatolojik 
bilgiler olmasına rağmen, beynin fonksiyonları kalp, 
karaciğer ve böbrekler başta olmak üzere Zang-Fu 
organlara atfedildi. 

Beyin hastalıkları da sistemik bir hastalık sayılarak 
tedavisinde organlar arasındaki etkileşimin 
dengelenmesine çalışıldı. 

“Miraculous Pivot”un 33. Bölümünde “Beyin, bir ilik 
denizidir. Beyin, başın verteksinde bulunan Baihui 
(GV 20), alt bölümde bulunan FengFu (GV 16) 
arasındadır.” denmektedir. Baihui (GV 20) ve FengFu 
(GV 16) Yönetici Kanal (GV Meridyen) noktalarıdır, 
omurilik GV 16 noktasından beyine girer. Beynin 
birçok patolojisinde Yönetici Kanal üzerindeki 
noktalar kullanılır. 

Böbreğin özü, beyni oluşturan iliği üretir, zihnin evi 
olan kalp ile Qi’nin yayılmasını sağlayan karaciğer 
de zihinsel aktivitelerle ilişkilidir. Öz ve kan bol 
olursa beyin iyi çalışır” (6). Burada ifade edildiği 
üzere zihinsel aktivitelerde kalp ve böbrekle birlikte, 
karaciğerin de Qi’yi dağıtıcı rolü nedeniyle, etkisi 
bulunmaktadır

GÇT’nin temel başvuru kaynaklarında olan “The 
Yellow Emperor's Classic of Medicine” (Sarı 
İmparatorun İç Hastalıkları) kitabındaki kalbin 
beynin işlevlerini yerine getirdiği görüşü, ilerleyen 
dönemlerde biraz değişikliğe uğramıştır. Beyin, 
uterus, ilik, kemik ve damarlar ekstra fu  organlar 
olarak nitelendirilmiştir (7). 

Ming Hanedanlığı (1368-1644) döneminde yaşamış 
Çin Tıbbının babası sayılan Li Shizhen, “Beyin, aklın 
sarayıdır." demektedir. Qing Hanedanlığı (1644-
1911) döneminin ünlü eseri “Wang Qingren’in 
Revision of Medical Classics” adlı kitabında, 
“Algılama ve hafıza, beyin ile ilgilidir.” denmektedir 
(8).
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Tıp çevrelerinde beyin ve sinir sisteminin merkezi 
rolünün tam olarak anlaşılması orta çağdan sonra 
mümkün olabildi. Bilim insanları kadavra üzerinde 
rahatça çalışmaya başladıktan sonra beynin 
çalışmasına ve bedenin beynin emirlerine verdiği 
tepkilere odaklanarak, bu sefer de beyni komuta 
merkezine yerleştirdi.

KALP VE BEYİN ARASINDAKİ ETKİLEŞİM

Kalp ve beyin arasındaki etkileşimleri inceleyen ilk 
araştırmacılar psikofizyoloji alanında çalışan John ve 
Beatrice Lacey'dir. Bu iki bilim insanı 1960'lı yıllardan 
itibaren yirmi yıllık araştırmaları sırasında, kalbin 
ve hemostatik düzenleyici sistemlerin beyni nasıl 
etkilediğini gözlemleyen çok değerli bilgilere ulaştılar 
(9). 

Onlardan 50 yıl kadar önce hemostaz kavramını 
tarif eden W. Bradford Cannon uyarı karşısında sinir 
sisteminin savaş veya kaç emrini veren sempatik 
kısmının kalp atım hızını arttırdığını, parasempatik 
sistemin ise kalbi yavaşlattığını ortaya koymuştur. 
Lacey'ler, Cannon tarafından önerilen modelin 
gerçek fizyolojik davranışla tamamen eşleşmediğini 
fark ettiler. Araştırmaları geliştikçe kalbin, kendine 
özel otonom sinir sistemi aktivitesinin olabileceğini 
gördüler. Kalp sanki kendi aklı varmış gibi davranıyor, 
dahası beyne anlamlı mesajlar gönderiyor gibi 
görünüyordu (10).

Psikofizyoloji alanındaki araştırmalarla başlayan 
bilimsel çalışmalar, kalbin beyinle dört ana yoldan 
iletişim kurduğunu göstermiştir: Nörolojik, 
biyokimyasal, biyofiziksel (basınç dalgaları yoluyla) ve 
enerjetik (11).

Kalp- beyin iletişiminin ana mekanizmasını 
oluşturan otonom sinir sistemi nörolojik bağlantı 
düzenlemesidir. Otonom sinir sistemi (OSS) aracılığıyla 
beyinden kalbe inen aktivite, kalpteki basınç, kalp 
hızı, kalp ritmi ve hormonları etkileyen duyusal 
nöronlardan çıkan sinyallerle birlikte kalbin içsel sinir 
sistemine entegre edilir. Kalbin sinoatriyal düğümüne 
ve kalpteki diğer dokulara gönderilmek üzere işlenen 
bu bilgi, kalbin merkezi nöronal komuttan bağımsız 
olarak çalışabilmesini sağlar. Kalbin içsel sinir sistemi, 
kardiyovasküler stabilite ve verimliliğin korunması 

için hayati öneme sahiptir ve onsuz kalp düzgün 
çalışamaz. Nöral çıktı veya intrinsik kardiyak sinir 
sisteminden gelen mesajlar ise omurilik ve vagus 
sinirlerindeki yükselen yollar aracılığıyla medulla, 
hipotalamus, talamus ve amigdalaya ve ardından 
serebral kortekse gider (11). 

OSS yanı sıra son yıllarda önemi anlaşılan bir diğer 
parametre kalp tepe atımı değişkenliği (Heart Rate 
Variability: HRV) dir. HRV’nin, stresin bedendeki yıkıcı 
etkilerini izlemede daha iyi bir indikatör olabileceğini 
gösteren çalışmalar özellikle kalp ve beyin arasındaki 
iletişime dayanmaktadır (12).

Stres ve olumsuz duygu durumlarında kalpten beyne 
giden nöral sinyaller bilişsel fonksiyonları engelleyerek 
düşünme, hatırlama, öğrenme ve karar verme 
yeteneğini etkiler. Buna karşılık, olumlu duygusal 
durumlarda kalbin beyne verdiği daha düzenli ve 
istikrarlı bilgi, işlevi kolaylaştırır ve duygusal dengeyi 
güçlendirir (13).  

Bu bulgular duygusal ve fiziksel dengeyi hedefleyen 
GÇT felsefesinin argümanlarını destekleyici 
niteliktedir. Akupunkturda; panik atak, mania, 
anksiyete durumlarında dengelenen noktalar da 
sıklıkla; Böbrek ve Kalple yakın ilişkide olan Perikard 
kanalına aittir.

KALP-BEYİN-BAĞIRSAK AKSI

Son yıllarda çoğu kişi tarafından bilinirliği artan, 
bağırsaklar ve beyin arasında; tıpkı, kalple beyin 
arasındaki ilişkinin benzeri bir iletişim olduğu bulundu. 
Bağırsaklar, beyne kalp gibi sinyal göndermekte ve 
onun gibi enterik sinir sistemi denen bir intrinsik sinir 
sistemi içermektedir. Araştırmalar beynin tamamının, 
sinirsel bağlantılar yoluyla bağırsağa, özellikle de ince 
bağırsağa cevap verdiğini göstermektedir (14). 

Bağırsak ve beyin arasındaki karşılıklı ilişki; sadece, 
gastrointestinal hemostazı ve sindirimi düzenlemekle 
kalmıyor, duygu, motivasyon ve karar verme 
süreçlerini içeren yüksek bilişsel fonksiyonları da 
etkiliyor.

Beyin- bağırsak aksının gerisindeki mekanizmalar 
halen araştırılmakla birlikte bağışıklık sistemi, 
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bakteriyel metabolitler, vagal afferent yol ve endokrin 
etkilerin olduğunu düşündüren birçok hipotez vardır 
(15). 

Diyabet, kanser gibi hastalıkların gelişimindeki rolü 
yanında beyin ve bağırsak mikrobiyatası arasındaki 
iletişimin iyi olması özellikle yaşlandıkça sağlıklı 
beyin fonksiyonunu sürdürmek için kritik öneme 
sahiptir.  Alzheimer, Parkinson gibi nörodejeneratif 
ve nöroinflamatuvar hastalıkların bağırsak 
mikrobiyatasının bozulmasıyla arttığını biliyoruz (16). 

Kalbin, beyin-bağırsak eş uyumuna katıldığını 
gösteren çalışmalarla birlikte mikrobiota-bağırsak-
beyin aksında vasküler sistem aracılığıyla eşleşen ve 
koroner kalp hastalığı ve Alzheimer birlikteliğinin 
patogenezini anlamamıza yardımcı olacak yeni 
bir terim tanımlandı: “Kalp Şantı”. Bu terim 
nörodejeneratif ve nöroinflamatuvar hastalıkları 
anlamada yeni bir kavramdır. Fransızlarda yağlı 
yemek yeme alışkanlığına rağmen kardiyovasküler ve 
nörodejeneratif hastalık gelişme riskinin düşüklüğüne 
dikkat çekilen çalışmalarda Resveretrol’ün koruyucu 
etkisi bağırsak-beyin- kalp aksında henüz fizyolojisi 
tam bilinemeyen kalp şantıyla bağlantılı görülüyor 
(17). 

Geleneksel Çin Tıbbı kalbi ateş elementinin bir organı 
ve ince bağırsakları da Yin-Yang eşleniği kabul 
etmektedir. İnce bağırsakların saf olanı olamayandan 
ayırt etme işlevi olduğunu söyler. Son yıllarda beyin-
bağırsak aksındaki bozuklukların büyük bir halk 
sağlığı problemi olan kardiyometabolik sendrom, 
obezite ve insulin direnciyle sonuçlandığını gösteren 
çalışmalar dikkati enflamasyon üzerine çekmiştir. 
Kronik bağırsak enflamasyonu, hafıza bozukluğu, 
anksiyete nöropsikiyatrik ve kardiyometabolik 
hastalıklara zemin hazırlamaktadır (18).

SONUÇ

Akupunktur felsefesiyle organlar arasındaki uyum 
ve eşgüdüm, fiziksel ve ruhsal denge hali hedeflenir, 
yani insana bir bütün olarak yaklaşılır. Bedendeki her 
bir organ diğerleriyle dengeli olarak, güzel bir uyum 
içinde çalışır. Kalple beyin arasında, beyinle bağırsak 
arasında ve her üç organ arasındaki sıkı bağlantı GÇT 
uygulayıcılarınca çok önceden fark edilmiştir. Doğada 

yaşayan, kimyasal, elektromanyetik ve emosyonel 
toksinlere minimal maruz kalmış, dış dünyaya algıları 
açık, iç alemlerine bakışları derin olan tüm eski dünya 
hekimlerinin geliştirdikleri tedavi sisteminin, bugün, 
modern cihaz ve yöntemlerle doğrulanıyor olması 
akupunktura olan güvenilirliği sağlamlaştırmaktadır. 
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OTİSTİK SPEKTRUM BOZUKLUĞUNDA  
GELENEKSEL ANADOLU TIBBI YAKLAŞIMI

TRADITIONAL ANATOLIAN MEDICINE APPROACH TO AUTHISTIC SPECTRUM DISORDER

Dr. Doğu YILDIRIM

Serbest Hekim İzmir

Özet

Otistik Spectrum Bozukluğu (OSB) her geçen yıl artan sıklığı ile toplum sağlığını giderek tehdit edici hale 
gelmektedir. Çocuklarımız Pre-Peri-Postnatal dönemde karşılaştıkları durumlar nedeniyle Otistik Spectrum 
Bozukluğu kliniğine sürüklenmektedirler. Birkaç yılda kontrol edileceğe benzemeyen OSB pandemisinde 
tanının erken konulması ve tedavinin erken dönemde planlanması için ilgili modern tıp bilimleri ellerinden gelen 
çabayı sarf etmektedirler. OSB klinik tablosuna sahip bireylerin Anadolu coğrafyasında yaşamış hekimlerce; 
MÖ.5.yy, Antik dönem, MS.2yy Roma dönemi, 10.yy Selçuklu dönemi, 15.yy Osmanlı dönemine ait tıbbi 
kaynaklarımızda tanımlandıklarını görmekteyiz. Modern tıbbi kaynaklarda Otizm Spektrum Bozukluğu olarak 
tanımlanan klinik tablonun 19.yy ortalarında kayıtlandığı görülmektedir.

Geleneksel Anadolu Tıbbı bakış açısı ile Otistik Spektrum Bozukluğu klinik tanısı almış çocuklarımızda erken 
farkındalık sağlanabileceği, erken tedbirler ile bu süreci bebeklerin lehine yönetmenin mümkün olacağı 
düşünülmektedir. Bu makalede Otizm Spektrum Bozukluğu fizyo-patolojisi Geleneksel Anadolu Tıbbı 
kullanılarak açıklanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Otistik Spectrum Bozukluğu, geleneksel Anadolu tıbbı

Abstract

Autistic Spectrum Disorder (ASD)is becoming increasingly threatening to public health with its increasing 
frequency every year. Our children are dragged to the Autistic Spectrum Disorder clinic due to the situations 
they encounter in the Pre-Peri-Postnatal period. In the ASD pandemic, which does not seem like it will 
be controlled in a few years, the relevant modern medical sciences are making their best efforts to make 
the diagnosis and plan the treatment in the early period. By physicians living in Anatolian geography of 
individuals with ASD clinical picture; We see that they are described in our medical sources belonging to the 
5th century BC, the Antique period, the 2nd century AD Roman period, the 10th century Seljuk period, and 
the 15th century Ottoman period. It is seen that the clinical picture defined as Autism Spectrum Disorder in 
modern medical sources was recorded in the middle of the 19th century.

From the perspective of Traditional Anatolian Medicine, it is possible that early awareness to be achieved in 
our children with a clinical diagnosis of Autistic Spectrum Disorder, and to manage this process in favor of 
babies with early measures. In this paper , the physio-pathology of Autism Spectrum Disorder with Traditional 
Anatolian Medicine is shared.

Key words: Autistic Spectrum Disorder, Traditional Anatolian Medicine
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1. GİRİŞ

Tarihçe:

Otizm tanısı ile ilgili Geleneksel Anadolu Tıbbımızda 
tanımlanmış en eski tarihsel bilgiler MÖ:5yy Hipokrat,

MS:2 yy Galenos ,

MS:10.yy İbn-i Sina El-Kanun Fit-Tıbb

MS:15.yy Mansur b.Muhammed ‘ e ait Kitabul-
Müntehab fit-Tıb 

MS:15 yy Abdülvehhap bin Yususuf ibn-i Ahmed 
el-Mardani ye ait  Kitab-ı Teşrihül-Ebdan Min et-
Tıbb tıbbi anatomi ve embriyoloji kaynaklarımıza 
dayandırılabilir.

Bu yıllardaki kaynaklar ve geleneksel tanı yöntemleri 
göz önüne alındığında Otistik Spektrum Bozukluğu 
olan bireylerin Hipokratik  Humoral Patoloji-İbn i Sina  
Mizaç Tıbbı bilgisi  ile fenotipik belirteçler ve Klinik 
bulgular ile tanısının konduğunu göstermektedir.

Modern tıbbın otizm tanımlamaları ise 19 yy 
sonu olarak kayıtlanmıştır. Bugünkü bilimsel 
veriler de OSB tanısı Genotip, Epigenetik, güncel 
fonksiyonel laboratuvar ve görüntüleme yöntemleri 
ve klinik değerlendirme ölçekleri gibi yöntemlerce 
desteklenmektedir.

GELENEKSEL ANADOLU TIBBI

Hipokratik Humoral Patoloji - İbn-i Sina mizaç tıbbi 
bilgisi  bedenin fonksiyonlarını yöneten vücut sıvılarının 
dört hılt, dört mizaç, dört element ile bağlantılarını 
ve hayata yansımalarını kendi terminolojisi ile 
açıklayan tıp ekolüdür. Hipokrat ile başlayıp Galen 
ile Egeden Roma-Bizans imparatorluklarına, İbni 
Sina-Razi ile İslam medeniyetlerinin altın çağında 
Anadolu, Ortadoğu coğrafyasına ve Avrupa kıtasına 
yayılarak 18.yy sonlarına kadar ana akım tıp ekolu 
olmuştur. Anadolu da 11.yy da Selçuklu döneminde 
yükseköğretim seviyesine ulaşarak Osmanlı dönemi 
şifahanelerinde devam eden resmi tıp uygulaması 
olmuştur. (3,4)

GELENEKSEL ANADOLU TIBBINDA FİZYOLOJİK 
KUVVETLER VE İŞLEMLER

Ruhun üç şekli ve üç hareket biçimi bulunmaktadır. 

1. Nefsani-İnsani ruh: Duygular, duyular ve 
düşüncelerden sorumlu olan beyindedir ,algı ile 
hareket merkezidir. 

2. Hayvani ruh: Kalp ritmini, kan akışını ve vücut 
ısısını düzenler. Kalpte bulunr ve yaşam enerjisini 
temsil eder. 

3. Doğal ruh: Beslenme ve büyümeyi gerçekleştiren 
ve metabolizmanın merkezi olan karaciğerde yer 
alır.

Göbek bağının kesilmesi ile anneden ayrılan bebeğin 
hayatına sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için 
sahip olması gereken yetenekler:

I- TABİ’İ KUVVET: beslenme işlemleri. Karaciğerde 
bulunur.

A)   Yaşamın devamlığı için gıda tasarrufu sağlar.

 Kuvvet-i Gaziye: Bedenin besinleri kullanabilmesi 
için değişikliğe uğratarak organlara verir.

 Kuvvet-i Namiye: Bedenin bölgelerini gelişmenin 
sonuna kadar doğal uyum gereğince besler.

B)   Cinsin devamlılığı için gıda tasarrufu sağlar.

 Kuvvet-i Müvellide: iki kısımdır.

Bir kısmı penis ve yumurtalıklarda meniyi meydana 
getirir.

Diğer kısmı meni içindeki kuvvayı detaylandırır ve 
organların ihtiyacı olan maddeleri gerektiği gibi 
karıştırır.

 Kuvvet-i Musavvire: Organların belirmesi ve 
şekillenmesini sağlar.

II- HAYVANİ KUVVET VE İŞLEMLER:

Kalpte bulunur. Kalbin çalışmasını, atardamarların 
genişlemesini ve kasılmasını sağlar. Korku, gazap, 
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ferahlık, hüzün gibi duygular kalbin bu çalışmasından 

oluşur.

III- NEFSANİ KUVVET VE İŞLEMLER

İnsani yetenekler; beyinde bulunur

MÜDRİKE:

İdrak ve düşünsel yetenekler

Dışarıda olanlar: 5 Duyu

• İşitme

• Görme 

• Koklama 

• Dokunma 

• Tatma duyusu

İçeride olanlar:

• Karşılıklı duygular: Durumlara anlık karşılık verme 

(Prefrontal lob)

• Hayalde tutma: Durumlar kaydedildikten sonra 

koruma (Frontal lob)

• Zihnine getirme: Sonradan durumları zihinde 

canlandırma, uzlaşma, muhalefet, sadakat, 

düşmanlık (Parietal lob)

• Hafıza: Kuruntu ve Var olan hatıraları saklar.

(Temporal lob)

    B) MUHARRİKE:

Hareket ettirici yetenekler;

- Ba’ise: Menfaatine göre hareket etmesini ve 

zarardan sakınmasını sağlar.

- Fa’ile: Akıl kullanmayı ve ileri düşünceli-öngörülü 

olmayı sağlar.

- Kuvvet-i fa’ile, Kuvveti ba’ise’nin  emrine boyun 

eğdirir.(Komut alma)

GELENEKSEL ANADOLU TIBBINDA  
OTİZM FİZYO-PATOLOJİSİ

İlkel ruh (amigdala): Ruh-i hayvani olarak tanımlanır.

Ruh-i hayvani (amigdala), Ruh-i Nefsanî (Prefrontal 
korteks) tarafından kontrol edilir, denir.

Ruh-i nefsanî hâkimiyetinin (Prefrontal korteks) 
gelişiminin sağlanamadığı durumlarda beyin ruh-i 
hayvani hâkimiyetinde kalır, denir.

Bu bireyler kuvvet-i nefsanî (nefs kuvvetleri ) olmayan, 
dürtüsel davranan, soyut kavramları algılamada 
güçlük çeken bireyler olarak tanımlanır. (1,2,3,4)

GELENEKSEL ANADOLU TIBBI VE YARADILIŞ

Geleneksel Tıbbımız açısından enerjinin madde ile 
birleşerek yaşama dönüşmesi, 

Yaradılış

Rahman Suresi

1. Ayet: Rahmân

2. Ayet: Kur'an'ı öğretti.

3. Ayet:  İnsanı yarattı.

4. Ayet: Ona düşünüp ifade etmeyi öğretti.

İlk kırk gün:

Hayvani ruhun meydana gelişi

Can, Qi, Prana , Chi’ nin elementler i le birleşmeye 
başlaması

Döllenme:

1. Hal: Kadının yumurtası ve erkeğin sperması 
birleşerek uyumlu dört noktalı bir kabarcık 
(kalp, beyin, karaciğer, plasenta) meydana gelir. 
Çocuğun karaciğerine besin gitmesi için damarlar 
meydana getirir. Bu dönemde harcanan kuvvet 
tasarruf edilir,  rahmin yardımı olmadan fetüs 
kendini idare eder. 1. haftada tamamlanır.
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2. Hal: Çocuğun göbek kordonuna regl kanı akar. 4 
günde tamamlanır.

3. Hal: Alaka (kan pıhtısı) hali, 6 günde tamamlanır.

4. Hal: Madga (Organların ayrıştığı safha), 12 günde 
tamamlanır. 

 Mensturel kandan gelen sızıntı ve bağışlayan 
yüce Allahın izni ile hayvani ruh meydana 
gelir. 

 Bu tanımlama modern kaynaklarımızda uterusun 
iç duvarına tutunma ve yuvalanma olarak 
anlatılır. Döllenme ile atılacak olan rahim tabakası 
fonksiyonel endometriyum, desiduaya dönüşür. 
Menstural endometriyumun fonksiyonel 
endometriyuma sağlıklı dönüşümü embiryonun 
DNA sentezinin maksimum oranda yapıldığı 
zamana denk gelmesi açısından son derece 
önemlidir. Gebeliğin erken dönemlerindeki 
mutasyonlar açısından dikkatleri çekmektedir. 

 Geleneksel Anadolu Tıbbının babası Hipokrates 
“Bir kadının adet kanaması uygun renkte 
olmayıp düzensiz ise , boşaltma ihtiyacı 
var demektir’’ aforizması ile sağlıklı embriyo 
gelişimi için kadının detoks yapılarak gebeliğe 
hazırlanmasını önermiştir.

5.  Hal: Asli organlar 3. günde tamamlanır. Anne-
babaya özgü mizaçlar meydana gelir.

6.  Hal: Bütün organlar yaratılır.

Yaradılışın tamamlanması:

Erkek çocuğun yaradılışı 30.-40. günlerde, kız 
çocukların yaradılışı 40.-50. günlerde tamamlanır.

İkinci 80 gün: 

Yaradılışın tamamlandığı sürenin 2 katı zamanda 
hareket eder.  Nefsani insan-i ruhun uyanışı, beynin 
ve sinir sisteminin gelişimi, his ve iradi hareketlerin 
başlaması, ceninin hareketleri anne tarafından 
hissedilmeye başlar.

Hareket ettiği günlerin 3 misli zamanda doğum olur.

İlk 3-4 ay embriyo gelişimi için son derece önemlidir. 

Sonraki 4-5 ay rahim içinde büyüme ve gebeliğin 
devamıdır.

RAHİM KANALI İLE NORMAL SPONTAN 
VAJİNAL DOĞUM

Doğum sonrası ilk 40 gün:

Uyuyan potansiyel nefs kuvvetlerinin uyanarak, ruhi-
akli-bedeni melekelere, işlevsel yeteneklere dönüşür. 
Bebek, mutlak varlığı, dış dünyayı anlamaya ve kendini 
tanımaya çalışır.  Bu dönem, ruhsal ve bedensel 
vasıflarını özdeşleştirme için kritik önemdedir.(5)

Geleneksel tıbbımızda bebeğin kırkı ya da çilesi denen 
bu dönem tekinsiz kabul edilir. Bedensel yeteneklerin 
peşi sıra aksamadan aktifleşeceği bu dönemde anne 
ve bebeğin korunmasına azami önem verilmiştir. 
Bebeğin annesinin görüntüsü, kokusu, sesi dokunuşu 
ve sütü dışında başka uyaranlardan sakınmalarına 
dikkat çekilmiştir.

“40 gün, 40 melek, 40 meleke getirir’’ inancı 
Anadolu’da hala devam etmektedir.(7)

Halk kültüründeki bu inanış var olan melekelerin 
uyandığı dönem olarak tanımlanır.(6)

Yaradılıştan ruhi ve insani vasıfların 
özdeşleşmesini ve varlığın bütünsel gelişimini 
sağlıkla tamamlanmasını önemseyen geleneksel 
tıbbımız açısından Otistik Spektrum Bozukluğu, 
ruhun insani vasıfları ile bütünleşme gecikmesi 
veya geriliğidir.

Modern tıp bilimleri bakış açısı ile OSB; bireyin 
nörolojik ve bilişsel gelişme gecikmesi veya geriliğidir.

GELENEKSEL ANADOLU TIBBI’NDA BESLENME 
VE SİNDİRİM

Sağlıklı gebelik, embiryo gelişimi için prenatal 
dönemde annenin ,postnatal dönemde de bebeğin 
beslenme ve  sindirimin aşamalarının yeterli olması 
gereklidir. Geleneksel tıbbımızda mizaca uygun 
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sağlıklı gıda temininden sonra beş sindirim aşaması 
tanımlanmıştır. Hipokrattan bu yana Modern Tıp 
Uygulamaları içinde bu sindirim aşamaları;

1. Bağırsakta sindirim (GİS emzimleri-Peristaltizm-
Mikrobiyota)

2. Karaciğerde sindirim (Karaciğer enzim ve 
metabolizması)

3. Dolaşımda sindirim (Kan-Kas Metabolizması)

4. Hücrede sindirim (Hücre metabolizması)

5. Hücresel atıkların atılması (Detoksifikasyon-
Metilasyon) (1, 2, 3, 4,)

Geleneksel Anadolu Tıbbında; hekimler doğum 
öncesinde anne adayı genç kadınların mizaç 
muayenelerini yaparak sıcak mizaç, sıcak iklim, 
sıcak coğrafya, sıcak beslenme gibi bebeği gebelik 
süresince sıcak etkisine maruz bırakacak durumlarda 
tedbirler alarak anne ve bebek sağlığını  takip 
etmişlerdir. Doğum sonrasında da iklimsel, coğrafi 
özellikler gözetilerek annenin ve bebeğin doğum 
mizacına göre beslenme yönetimi yapılmaktadır.

GELENEKSEL ANADOLU TIBBINDA FÖTAL 
KARACİĞERİN ÖNEMİ

Fahreddin er-Razi ( 1146-1210)

Göbekten besin almak için giden kan ( maternal 
kan-kord kanı) sıcak ve kuru olduğundan fetüs 
için besinleri almaya elverişli değildir. O nedenle 
kord kanının mizacını mutedil hale getirip fötüse 
elverişli hale dönüştürmek için karaciğer meydana 
gelir. Karaciğerin oluşumunun tamamlanması, 
kalbin oluşumunun tamamlanmasından öncedir. 
Çünkü karaciğer rutubetli bir organdır ve rutubet 
embriyo büyüme ve gelişiminin ana maddesidir. Tam 
tersine kalpte rutubet yoktur. Yaşam elde edip gıda 
bulduktan sonra hissin ortaya çıkması gerekir.

İradeli hareket bu iki etkenin, yani hareket ve hissin 
beyinde ortaya çıkması ile mümkün olur. Hayvani 
ruh çok sıcaktır, his ve hareket kabul etmez. O 
halde beynin yaradılışı kalbin yaradılışından daha 
öncedir ve onda rutubet vardır. Ama beynin 
oluşumunun tamamlanması, kalbin oluşumunun 
tamamlanmasından sonradır.(5)

Geleneksel Anadolu Tıbbı açısından embriyonun 
gelişimini destekleyen ve beyni kalbin sıcaklığından 
(inflamasyondan) koruyan organ fötal karaciğerdir. 
Fötüs embriyogenezin ilk 40 gününde sıcak-
inflamasyon etkisinde kalırsa hayvani ruh hâkim 
kalacaktır.

Geleneksel Anadolu Tıbbında karaciğer bağırsaktan 
sonraki  2. ve 5. sindirimde (detoks organı olarak) 
tanımlanmıştır. Karaciğer bağırsaktan gelen besinleri 
hücresel boyutta gıdalara çevirmek ve hücrelerden 
gelen atıkları temizlemekle görevlidir. Bu sebeple 
bedensel büyüme, zihinsel fonksiyonlar ve ruhsal 
sağlık açısından son derece önemlidir.

GELENEKSEL TIBBIN KARACİĞER PATOLOJİLERİ  
FENOTİPİK BELİRTEÇLERİ 

Visseral manuel terapiye göre glabella, karaciğer 
patolojilerinin,  frontal bölge bağırsak patolojilerinin 
yansıma bölgesidir.

Şekil 1: Visseral Manuel Terapinin organ patolojilerinin 
yüzdeki yansıma bölgesi 
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GÜNCEL TIBBI ÇALIŞMALARDA KARACİĞER

Otizmli popülasyonlar hakkında rapor edilen üç 
çalışmada intestinal permeabilite ile otizm arasında 
doğrudan bir ilişki bulunmuştur. Bu çalışmalarda 
intestinal permeabilite, otoimmün hastalık ve 
karaciğer rahatsızlıkları ile güçlü bir şekilde 
ilişkilendirilmiştir.(8.9.10,11)

SONUÇ

Geleneksel Anadolu Tıbbına göre embriyonun erken 
gelişim sürecinde veya peri-postnatal dönemlerde, 
iklim, coğrafya, beslenme, enfeksiyon veya annedeki 
toksik yüklenme, otoimnün patolojiler gibi nedenlerle 
sıcak etkisinde kalması, fötal karaciğer fonksiyonlarını 
bozarak fötal beyninin sıcak- inflamasyon etkisi altında 
kalmasına neden olur. Bu durum nefsani kuvvetlerin 
(prefrontal korteks) gelişimini engelleyerek duyu 
ve motor becerileri gelişimini engeller ve çocuğun 
hayvani ruh (amigdala) hâkimiyetinde dürtüsel 
davranan kaygılı bireylere dönüşmesine neden olur.

Şekil 2: Modern tıp, otizmin erken tanısında yüz morfolojisi 
ve fenotiplerin biyobelirteci olarak frontal bölge  genişliği, 
gözler arasındaki mesafe, göz-dudak mesafesi gibi ölçüleri 

kullanır. (12)

Şekil 4: Geleneksel Çin tıbbında  glabella Yintang 
akupunktur noktasıdır. Yintang, kaygı, ajitasyon,uykusuzluk, 

korku ve konvulsiyon gibi frontal lob fonksiyonlarının 
düzenlenmesinden sorumludur.

Şekil 3: Geleneksel Hint tıbbı Ayurveda’da glabella epifiz 
bezi bölgesidir. Şuurlu farkındalık, odaklanma ,iradenin 

merkezi kabul edilir.
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“Yazarların, bu yazıyla ilgili herhangi bir çıkar ilişkisi bulunmamaktadır.”

ÖZET

Giriş: Trigeminal nevralji hastaların günlük hayatını ciddi olarak etkileyen, şiddetli, aralıklı ve dayanılmaz yüz 
ağrısının olduğu bir hastalıktır. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinden biri olan akupunktur çeşitli 
ağrıların giderilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Trigeminal nevralji tedavisinde akupunktur, analjezik 
etkiyi artırabilir ve yan etkileri azaltabilir.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Polikliniğine başvuran trigeminal 
nevralji hastasında ağrıyı azaltıcı etkisinden faydalanmak, etkili ve güvenilir bir tedavi yöntemi olduğunu 
saptayabilmek için akupunktur uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Olgu: 48 yaş kadın hasta. 11 yıl evvel başlayan, yüzünün sağ tarafında şimşek çakar tarzda, son bir aydır 
her gün gelen şiddetli ağrı şikayeti ile SEAH GETAT merkezine başvurmuştur. Kaşlar dahil sağ yüz yarımının 
tamamını kaplayan, yüzünü yıkarken dahi hissettiği, bu sebeple yüzünü elleyemediği bir ağrı tarif etmektedir. 
Hastanın nabız ve dil muayenesi yapılarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda yüz bölgesindeki 
meridyenlerden mide, safra kesesi, mesane, ince barsak meridyenlerinde dengesizlik bulunduğu tespit 
edilmiştir. Devamında akupunktur tedavisi 6 seans olacak şekilde, birer hafta arayla planlanmış ve 0,25x0,25 
mm steril, tek kullanımlık, çelik iğnelerle planlandığı şekilde uygulanmıştır.

Tartışma: Akupunktur tedavisinin ardından hastanın şikayetlerinin sona erdiği görülmüştür. Bu olgudan yola 
çıkarak akupunkturun trigeminal nevralji tedavisinde etkili, güvenli ve uygulanması kolay, ekonomik olduğu 
görülmektedir.  Bununla birlikte uygulanacak seansların sayısının ve zaman planlamasının optimum şekilde 
nasıl olacağını belirlemek için çok merkezli klinik kontrollü çalışmalar yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akupunktur, Trigeminal nevralji, Geleneksel ve tamamlayıcı tıp, Ağrı tedavisi, Yüz ağrısı.
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ABSTRACT

Introduction: Trigeminal neuralgia is a disease that seriously affects the daily life of patients and has severe, 
intermittent and unbearable facial pain. Acupuncture, one of the traditional and complementary medicine 
methods, is widely used to relieve pain. In the treatment of trigeminal neuralgia, acupuncture can increase 
the analgesic effect and reduce the side effects.

Acupuncture was applied to a patient with trigeminal neuralgia who applied to Sakarya Training and Research 
Hospital (SEAH) Traditional and Complementary Medicine Policlinic (TCM) to benefit from its pain-reducing 
effect and to detect that it is an effective and safe treatment method.

Case: A 48-year-old female patient. She applied to the SEAH TCM center with the complaint of severe pain 
on the right side of her face that started 11 years ago and has been coming every day for the last month. 
She describes a pain that covers the entire right half of the face, including the eyebrows, that she feels even 
while washing her face, and therefore cannot touch her face. The patient was evaluated by pulse and tongue 
examination. As a result of the evaluation, it was determined that there was an imbalance in the stomach, 
gall bladder, bladder and small intestine meridians in the face region. Subsequently, acupuncture treatment 
was planned as 6 sessions, one week apart and applied as planned with 0.25x0.25 mm sterile, disposable, 
steel needles.

Discussion: It was observed that the patient's complaints ceased after acupuncture treatment. Based on this 
case, it is seen that acupuncture is effective, safe, easy to apply and economical in the treatment of trigeminal 
neuralgia. However, multicenter clinical controlled studies are needed to determine to be applied optimal 
number of sessions and time planning.

Keywords: Acupuncture, Trigeminal neuralgia, Traditional and complementary medicine, Pain treatment, 
Facial pain.

GİRİŞ

Genellikle orta yaşlı kişilerde ve kadınlarda yüksek 
insidansla seyreden trigeminal nevralji(TN), 
yetişkinlerde görülen en sık nevralji türüdür (1,2). 
Genellikle hayatın altıncı dekatında veya sonrasında 
görülen TN, 100.000 kişide 26.8 kişiyi etkiler (3). Bu 
açıdan önemli sayıda hasta popülasyonuna sahiptir. 
Yüz bölgesinde trigeminal sinir etrafında aralıklı, 
dayanılmaz ağrı olarak açıklanabilir. Birkaç saniyeden 
2 dakikaya kadar sürebilen aşırı, ara sıra, ani yanma 
veya elektrik benzeri yüz ağrısına neden olur. Bu 
ağrıların indüksiyonu sürekli olabilir ve hatta bazıları 
birkaç saat boyunca sürekli olarak indüklenebilir (4).

TN, primer ve sekonder olarak ikiye ayrılır. Sebebi tam 
olarak açıklanamamakla birlikte primer olgularda 
soğuk, viral enfeksiyon ve diş hastalıkları, sekonder 
olgularda ise tümör baskının etkisi, enflamasyon 

ve kan damarlarındaki zedelenme sebep olarak 
görülmektedir (1).

TN’nin günümüzdeki tedavisinde temel olarak 
medikal ve cerrahi tedavi olmak üzere 2 yöntem 
ön plana çıkmaktadır. Medikal tedavide hemen 
her zaman Karbamazepin ilk seçenek ilaç 
olarak kullanılmaktadır. Bunun dışında non-
steroid antiinflamatuar ilaçlar, antiepileptikler, 
antidepresanlar ve ileri vakalarda opioidler 
semptomatik tedavi amacıyla verilen ilaçlardır. Her 
ne kadar bu ilaçlar, ağrının azaltılmasında bazen 
fayda gösterse de Uluslararası Ağrı Araştırmaları 
Derneği Nöropatik Ağrı Özel İlgi Grubu (NeuPSIG) ve 
Avrupa Nörolojik Dernekler Federasyonu’nun (EFNS) 
konuyla ilgili raporlarına göre trigeminal nevraljinin 
tedavisinde kesin etkili değildir. Ayrıca çok sayıda 
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yan etkileri gösterilmiştir. Kullanımları sırasında 
hastada bağımlılık yapma riskleri bulunmaktadır. 
Tüm bu durumlar göz önüne alındığında bahsedilen 
ilaçlar yetersiz kalırsa, kullanımları sırasında ciddi 
istenmeyen etkiler oluşturursa ya da bir süre sonra 
bu ilaçlara direnç gelişimi söz konusu olursa cerrahi 
tedavi yöntemlerine başvurulmaktadır. Bu yöntemler 
içinde mikrovasküler dekompresyon (MVD), 
trigeminal nevralji tedavisinde en sık kullanılan 
yöntem olarak görülmektedir. Ancak mikrovasküler 
dekompresyon da dahil olmak üzere yapılan tüm 
cerrahi müdahalelerin birçok komplikasyon riski 
bulunmaktadır. Cerrahi uygulanan bölgenin hassas 
olması nedeniyle istenmeyen etkilerin ortaya 
çıkma ihtimali de azımsanmayacak düzeydedir. 
Son yıllarda cerrahi yönteme alternatif olarak bazı 
non-invaziv radyoterapilerin de trigeminal nevralji 
tedavisinde kullanıldığı görülmektedir. Bu yöntemde 
ise yüz bölgesine radyasyon uygulanması telafisi zor 
problemlere yol açabilir (3,4).

Yukarıda bahsedilen tedavi yöntemleri 
düşünüldüğünde hastalarda ciddi ağrılara yol açan 
trigeminal nevraljinin tedavisinde daha güvenilir, etkili 
ve uygulanması kolay tedavi yöntemleri gerektiği 
görülmektedir. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp 
yöntemlerinden biri olan akupunktur, çeşitli ağrıların 
giderilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu 
olguda trigeminal nevralji hastasının ağrılarının 
giderilmesi amacıyla akupunktur uygulaması 
gerçekleştirilmiştir.

OLGU

48 yaş kadın hasta, 11 yıl evvel başlayan  yüzünün 
sağ tarafında şimşek çakar tarzda ,son bir aydır her 
gün gelen şiddetli ağrı ile Sakarya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Tamamlayıcı Tıp Polikliniğine başvurmuştur. 
Kaşlar dahil sağ yüz yarımının tamamını kaplayan, 
yüzünü yıkarken dahi hissettiği, bu sebeple yüzünü 
elleyemediği bir ağrı tarif etmektedir. Ağrı için 
yemek yeme, konuşma, diş fırçalama, yüz yıkama ve 
dokunma gibi aktiviteler tetikleyici faktörler olarak 
görülmektedir. Hasta, ağrının 2010 yılında bir gece 
saat 3 dolaylarında dişinin aniden zonklayıcı tarzda 
ağrıması ile başladığını, devamında diş hekimine 
müracaat ettiğini, dişi çekilmesine rağmen ağrının 
geçmediğini ve aynı şekilde başka diş hekimlerine 

müracaatları olduğunu ve diğer bazı dişlerinin de ağrı 
geçer ümidiyle çekilmesine rağmen ağrısının devam 
ettiğini ifade etmiştir. Hastanın 2010 yılından itibaren 
tüm dişleri çekildiği için 2020 yılında implantlı protez 
yapıldığı öğrenilmiştir. En son gittiği diş hekimi 
tarafından trigeminal nevralji teşhisiyle nörolojiye 
yönlendirilmiş. Nörolog hekimin tavsiyesiyle  ilaç 
tedavisine başlanmış, Karbamazepin kullanmış. 
Bir müddet sonra ağrısı yine geçmeyince ağız ve 
çene cerrahisi bölümüne yönlendirilmiş ve cerrah 
tarafından hastaya mikrovasküler dekompresyon 
(MVD) uygulanmış. Sonrasında hastanın bir müddet 
geçen ağrısı tekrar nüks etmiştir. Yapılan fizik 
muayenesinde hastanın vital bulgularının stabil 
olduğu görülmüştür. Özgeçmişinde kronik bir 
hastalığı bulunmamaktadır ve ayrıca geçirdiği başka 
bir hastalık yoktur. 

*Bu vaka raporunun yayınlanması için hastadan 
imzalı bir bilgilendirilmiş onam formu alınmıştır.

Tedavi: Hasta tedaviye başlamadan önce akupunktur 
uygulaması için bilgilendirilmiş ve aydınlatılmış rıza 
belgesi alınmıştır. Hastanın nabız ve dil muayenesi 
yapılarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme 
sonucunda yüz bölgesindeki meridyenlerden mide, 
safra kesesi, mesane, ince barsak meridyenlerinde 
dengesizlik bulunduğu tespit edilmiştir. Muayene 
sonrası hastanın ST 2, 3, 6, 36; GB 14, 20; BL 2, 17; 
TE 5; CV 24; PC 6; SI 18; Ex-HN3; Ex-HN4 noktalarına 
vücut akupunktur uygulaması 6 seans olacak şekilde 
birer hafta arayla planlanmıştır. Planlamaya uygun 
şekilde tedavi 25x0,25 mm steril, tek kullanımlık, 
çelik iğnelerle 20 dakika -süren seanslar şeklinde 
gerçekleştirilmiştir. Akupunktur noktalarına 
uygulama, bilateral olarak yapılmıştır. İğneler 
manipüle edilmemiş ve De-Qi'yi ortaya çıkarmak için 
hiçbir girişimde bulunulmamıştır.

Akupunktur noktalarından BL 2, GB 14, Yintang (Ex-
HN3) ve Ex-HN4 trigeminal sinirin birinci dalındaki 
ağrı için; ST 2, ST 3 ve SI 18 trigeminal sinirin ikinci 
dalındaki ağrı için; ST 6, CV 24 trigeminal sinirin 
ücüncü dalındaki ağrı için kullanılmıştır. GB 20 ve 
TE 5 noktalarına external rüzgar ve soğuk patojenini 
gidermek, ST 36 noktasına Orta Jiao’ yu güçlendirmek 
amacıyla uygulama yapılmıştır. PC 6 ve BL17 noktaları 
ise şiddetli ağrıyı gidermek için iğnelenmiştir.
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Hastanın ağrı derecesi 0 (ağrı yok) ile 10 (hayal 
edilebilecek en kötü ağrı) arasında değişen Visüel 
Analog Skala (VAS) kullanılarak değerlendirilmiş, 
ilk seans öncesi 8 iken 6 seans sonunda VAS skoru 
0 olmuştur. Klinik tablolarındaki genel iyileşme, ilk 
20 dakikalık akupunktur seansı sırasında hemen 
başlamış ve sonrasında da devam etmiştir. Altıncı 
hafta (6 seans) sonrasında hasta ağrısından tamamen 
kurtulmuştur (VAS=0) ve devamındaki takiplerinde 
altıncı ayın sonunda hala ağrısının bulunmadığı 
görülmektedir. 

TARTIŞMA

Yüz ağrısının en sık görülen nörolojik nedeni olarak 
karşımıza çıkan TN’nin tedavisinde kullanılan ilaçlara 
ve cerrahi müdahalelere direnç gelişebilir. Bu 
yüzden hastalar birçok doktora müracaat ederler. 
Dünyada akupunktur ağrı tedavisinde yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Akupunktur, TN tedavisinde 
analjezik etkiyi artırabilir ve yan etkileri azaltabilir. 
Akupunkturun analjezik etkisi, plazma ve beyin 
dokusunda endorfin, ensefalin ve serotonin gibi 
mediyatörlerin artma seviyelerine bağlı olarak değişir 
(5,6).

Akupunktur tedavisinin trigeminal nevralji üzerindeki 
etkisini gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Tao 
ve arkadaşları  trigeminal nevraljinin akupunktur 
yöntemiyle tedavisinde sinirin trasesine yani 
anatomik dağılımına dayalı lokal akupunktur 
noktalarını ve distal akupunktur noktaları ile birlikte 
özel akupunktur noktalarını kullanmışlardır (7).

Ahn ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada, 
geleneksel akupunktur ile kulak akupunkturunun 
kombine edilmesinin TN'de ağrıyı hafiflettiği 
gösterilmiştir (8). 

He ve Zhang tarafından akupunktur tedavisinin 
primer TN üzerinde olumlu bir klinik etkisi, 
sfenopalatin ganglionu iğneleyerek elde edilmiştir. 
Altmış beş primer TN hastası iki gruba ayrılarak 
sırasıyla derin iğneleme (33 hasta, DN grubu) ve 
yüzeysel iğneleme (32 hasta, SN grubu) ile tedavi 
edilmiş, gün aşırı ve tüm akupunktur noktalarına 30 
dakika, 10 gün boyunca bir terapötik seans olarak 
elektrik stimülasyonu uygulanmıştır (9).

Trigeminal nevralji tedavisinde cerrahi veya 
farmakoterapötik müdahalelerin yan etkileri ile 
bu tedavilere karşı oluşan direnç gelişimi göz 
önüne alındığında daha etkili ve güvenli bir tedavi 
yönteminin gerekliliğini akupunktur uygulaması 
karşılayabilir. Ayrıca akupunktur, mevcut tedavi 
yöntemlerine göre daha ekonomik ve hasta için daha 
konforlu bir yöntem olarak ön plana çıkmaktadır. 
Sonuçlar, akupunkturun etkinliğinin ve yan etkileri 
ile bunların hasta stresi üzerindeki sonuçlarının daha 
ayrıntılı araştırılması gerektiğini göstermektedir (3). 
Bununla birlikte uygulanacak seansların sayısının ve 
zaman planlamasının optimum şekilde nasıl olacağını 
belirlemek için çok merkezli klinik kontrollü çalışmalar 
yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
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