
ANKARA ACUPUNCTURE AND COMPLEMENTARY MEDICINE JOURNAL

ISSN 1304-690X

AKUPUNKTUR 
ANKARA

VE TAMAMLAYICI TIP DERGİSİ

ANKARA ACUPUNCTURE AND COMPLEMENTARY MEDICINE JOURNAL

İÇİNDEKİLER

 Yıl 2014, Cilt 2, Sayı 1 ISSN 1304-690X

Oksijen Terapi...

Yaşam Destek Ürünleri ...

OKSİJEN
MİNERAL

ENZİM
AMİNOASİT
ELEKTROLİT

VİTAMİN

YAYINLANAN

ile

Ağrılı Hastalarda Akupunktur Noktalarına O2O3 (Ozon) Uygulamaları    Betül BATTALOĞLU İNANÇ   1

Sigara İçen Yüksekokul Öğrencilerinde Sigara Bıraktırmada Akupunktur Tedavisinin Etkinliği  Turan GÜNDÜZ    5

Depresyon ve Akupunktur İle Tedavisi        Mehmet Fuat ABUT   8

Auriküloterapi ve Aurikülomedisin        Ayfer KUZULUGİL  10

Randomize Kontrollü Akupunktur Çalışmalarında Plasebo Kontrol Uygulamaları   Saliha KARATAY  12

Kozmetik Akupunktur         Asuman KAPLAN ALGIN 16

10 Element          Can ZİNNEHA  23

Akupuntur Tedavi Yöntemi ve Doz Aşımı       M. Salih ÖZAYTÜRK 28

Ozon Terapi          Saltuk AYTAÇOĞLU 31

Müzikle Tedavi, Tarihi Gelişimi ve Uygulamaları       Z. Işıl BİRKAN  37

Yurtdışı Kaynaklı Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dergileri     H. Volkan ACAR  50

Kurs İzlenimi          Yasemin ÇAYIR  55

Sempozyum İzlenimi         Ayfer KUZULUGİL  57

Güncel Haber          Ahmet DÖKER  60 

 Yıl/Year, 2022, Cilt/Volume, 10, Sayı/Issue, 1

A
N

KA
RA

 A
KU

PU
N

KT
U

R 
VE

 T
A

M
A

M
LA

YI
C

I T
IP

 D
ER

G
İS

İ

AKUPUNKTUR TEDAVISI VE  
BATI TIBBI UYGULAMALARININ BIRLIKTELIĞI 
THE COMBINATION OF ACUPUNCTURE TREATMENT AND WESTERN MEDICINE PRACTICES 
Prof. Dr. Cemal ÇEVİK ......................................................................................................................................................................1

DAMPNES (NEMLILIK) SENDROM TANI VE TEDAVI PRENSIPLERI 
DAMPNESS SYNDROME DIAGNOSIS AND TREATMENT PRINCIPLES 
Dr. Gülay Erdem TUNA, Prof. Dr. M. Tuğrul CABIOĞLU.................................................................................................................4

BÜTÜNSEL BAKIŞ AÇISIYLA KALP-BEYIN-BAĞIRSAK AKSI: ATEŞ ELEMENTI 
HEART-BRAIN-GUT AXIS FROM HOLISTIC PERPECTIVE: FIRE ELEMENT 
Dr. Gülay Erdem TUNA, Prof. Dr. M. Tuğrul CABIOĞLU.................................................................................................................8

KEMOTERAPIYE BAĞLI NÖROPATIK AĞRI VE AKUPUNKTUR 
ACUPUNCTURE IN CHEMOTHERAPY RELATED NEUROPATHIC PAIN 
Prof. Dr. Didem TUBA AKÇALI ......................................................................................................................................................13

7. AKUPUNKTUR VE TAMAMLAYICI TIP SEMPOZYUMU 
7-9 EKIM 2022 BILDIRI ÖZETLERI ..................................................................................................................................................19

 

BİLDİRİ ÖZETLERİ

7

Hakemli DergiAçık Erişim / Open Access 
www.ankaraakupunkturdernegi.org



Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 2022



 

ii

ANKARA AKUPUNKTUR VE TAMAMLAYICI TIP DERNEĞİ

web adresi : www.akupunkturtamamlayicitip.com 
e-posta : akupunkturder@gmail.com 
twitter : @AkupAnkara

Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi,  
Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneği’nin yayın organıdır

Yaygın süreli, hakemli yayın

SAHİBİ

Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneği adına 
Cemal ÇEVİK 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD, Ankara

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Mehmet Tuğrul CABIOĞLU

EDİTÖR

Prof. Dr. Cemal ÇEVİK

EDİTÖR YARDIMCILARI

Dr. Ayfer Kuzulugil 
Prof. Dr. Didem AKÇALI 
Dr. Yücel KATI    
Dr. Fatma Tamara KÖROĞLU

19. Sokak (Eski 60. Sok.) No:89/7 Emek-ANKARA 
Telefon/ Faks: 0312-213 99 00 GSM: 0 538 085 68 07 
(hafta içi 09.00–19.00)

DİZGİ-BASKI

Kuban Matbaacılık Yayıncılık - İvedik Organize Sanayi  
Matbaacılar Sitesi 1514. Sokak No: 20 Ankara 
Tel: 0 312 395 20 70 Faks: 0 312 395 37 23   
www.kubanmatbaa.com

Baskı Tarihi : Eylül 2022

Yayın Aralığı : Yılda iki kez basılır

DANIŞMA ve HAKEM KURULU    

Prof. Dr. Cemal ÇEVİK 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD, Ankara 

Prof. Dr. Mehmet Tuğrul CABIOĞLU

Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi, Magosa, KKTC

Doç. Dr. H Volkan ACAR

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara EAH, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kl, Ankara

Prof. Dr. Didem AKÇALI

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloj AD, Algoloji BD, Ankara  

Prof. Dr. Ahmet KAVAKLI

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD, Elazığ a 

Prof. Dr. Ahmet KALAYCIOĞLU

Karadeniz Üniversitesi Tıp Fak, Anatomi AD, Trabzon

Dr. Ayfer KUZULUGİL

Serbest Hekim, Ankara 

Prof. Dr. Kemal Nuri ÖZERKAN

İstanbul Ün. Beden Eğitimi ve Spor YO, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği AD, İstanbul

Prof. Dr. Vesile SEPİCİ

Gazi Üniversitesi Tıp Fak, Fiziksel Tıp ve Rehab AD, Ankara (Emekli)

Prof. Dr. İlhan ÖZTEKİN

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Algoloji BD, İstanbul

Prof. Dr. Afitap ANIL

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD, Ankara 

Doç. Dr. Deniz ASLAN

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hast AD,  Ped Hematoloji BD, Ankara 

Prof. Dr. Avni BABACAN 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloj AD, Algoloji BD, Ankara 

Prof. Dr. Hayrunnisa BOLAY BELEN

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Ankara 

Prof. Dr. Ayşe Banu ÇAYCI

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD, Ankara (Emekli)

Prof. Dr. Baha ÇELİK

Kafkas Üniversitesi Tıp Fak, Fiziksel Tıp ve Rehab AD, Kars

Prof. Dr. Mustafa KAVUTÇU

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD, Ankara 

Prof. Dr. Fatma SARICAOĞLU

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Ankara 

Prof. Dr. Kaya ÖZKUŞ

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fak, Anatomi AD, İstanbul

Prof. Dr. Adnan ÖZTÜRK

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fak, Anatomi AD, İstanbul

Prof. Dr. Nedim SULTAN

Gazi Üniversitesi Tıp Fak, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Ankara (Emekli)

Prof. Dr. Mustafa ŞARE

Gazi Üniversitesi Tıp Fak, Genel Cerrahi AD, Ankara

Prof. Dr. İbrahim TEKEOĞLU

Sakarya Üniversitesi Tıp Fak, Fiziksel Tıp ve Rehab AD, Sakarya

Prof. Dr. Erdem YEŞİLADA

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fak Farmakognozi ve Fitoterapi AD, İstanbul

Uzm. Dr . Belkız Berna KÜLAH 

SBÜ Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları EAH, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara 

Dr. Fatma Tamara Köroğlu 

Arş.Gör. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği A.B.D, Ankara 

Uzm. Dr. Osman Özcan ARIMAN

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği

Dr. Yücel KATI

Serbest Hekim



Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 2022

iii

EDİTÖRDEN

Değerli Meslektaşlarım

2022 yılının 1. sayısında da sizlerle beraberiz. Derginin bu sayısı derneğimizin 7.sini düzenlediği sempozyum 
dergisi gibi gözükebilir. Bu sayı sizlere sempozyum esnasında dağıtmayı amaçladığımızdan online değil. 
Yönetim kurulumuz derginin online olmasından ziyade, sempozyumdaki samimiyete uygun olur düşüncesiyle, 
sizlerin katkılarıyla oluşan dergimizi sizin ellerinizde görmek istedi.  Sonuçta dergimizin bu sayısı online olarak 
yayınlanmadı. Geçen sayının ön sözünde: ”Artık online basım süreklilik kazandı. Ancak henüz yeteri kadar 
okunduğu kanaatinde değiliz.  İnsanlar elleri ile tuttukları bir dergiyi dergi sayıyorlar. Neden saklayalım; 
aslında biz de aynı kanaatteyiz. Ancak bu devre bir uyum devresi olarak düşünülebilir. Tekrar geriye dönebilir 
miyiz bilmiyorum.”  gibi bir açıklama sanki geriye dönüşün beklenmediği gibi bir anlam taşıyor gibiydi. Bu 
seferki somut dergi basımı sıra dışı bir basımdır,  geriye dönüş anlamına alınmamalıdır. Zira online dergiye 
geçiş sadece dergiye has bir özellik değildir. Online dergi çıkarımına eşlik eden online kurslara başlanıldı ülke 
çapında.  Pandemi döneminde derneğimizde de 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. Bu faaliyetler;  T.C . Sağlık Bakanlığından gelen yasaklamaların 
kalktığı ve yüz yüze eğitimlerin başlayacağı ile ilgili bilgilendirme ile bu kadar durgunluktan sonra bir heyecan 
kaynağı oldu bizlere. Henüz kursların ne zaman  başlayacağı ile ilgili bilgilendirme olmamakla beraber kurs 
programları ile ilgili çalışmalar yapıldığından haberimiz var. Bu devrede de Eğitim hastaneleri ve üniversiteler 
GETAT kursları için kapılarını açacaklar gibi görünüyor. Görünen o ki yakında tekrar yoğun kurs dönemleri 
başlayacak. Ancak henüz bilmediğimiz online eğitimin olup olmayacağı. YÖK’e göre eğitimlerin en fazla %40’ı 
online yapılabiliyor. Bakanlığımız da eski uygulamalarda aynı yüzdeye göre uygulama yapıyordu. Sanırım % 
40’lık kontrollü online ile kurslar tekrar devam eder. 

Bu sempozyum bütün derneklerin katılımıyla gerçekleştirildi. Bütün dernek yetkililerine verdikleri emek 
ve katkıları dolaysıyla teşekkür ediyoruz. Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Antalya  ve Bursa‘dan bir çok 
derneğin görüş ve desteklerini aldık.  Bu sayıda Akupunktur, Homeopati, Hipnoterapi, Osteopati, Fitoterapi, 
Nöralterapi, Ozonterapi, Beslenme, Apiterapi, Biyorezonans,  konularında birçok konuşmacı var. Konuşmacılar 
Panellerde  önemli konularda görüşlerini bildirip ortak tavır almakla ilgili tartışma yapacaklar.  Çalıştaylarda 
pratik uygulamalar sunulacak. Firma temsilcileri sahip oldukları yeni ürünlerini tanıtacaklar, ihtiyacı olan 
meslektaşlarımıza malzeme tayininde yardımcı olacaklar.  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.
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AKUPUNKTUR TEDAVİSİ VE  
BATI TIBBI UYGULAMALARININ BİRLİKTELİĞİ

THE COMBINATION OF ACUPUNCTURE TREATMENT AND WESTERN MEDICINE PRACTICES

PROF. DR. CEMAL ÇEVİK 

Lokman Hekim GETAT Başkanı

Özet

Ülkemizde Akupunktur ve Batı tıbbı uygulamalarının birbirinden tamamen bağımsız olarak uygulamaları 
söz konusu değildir. İki tedavi metodu çeşitli şekillerde, basamaklarda birbirleriyle kesişirler. Bu kesişim 
yerlerini üç gruba ayırabiliriz. Bu gruplarda birinci grup, Batı tıbbı ile tedavi olurken akupunkturla tedaviye 
gelenler, ikinci grup  akupunkturistin tedavi esnasında teşhis ve takip için kullandığı metotlar dolayısıyla olan 
kesişmeler; tansiyon ölçmek, radyografik tetkikler ve  laboratuvar  tetkiklerini istemek gibi; üçüncü grup ise, 
akupunkturun etkinliği ve etki mekanizmaları ile ilgili araştırmalar için  Batı tıbbı tekniklerini kullanırken olan 
kesişmeler.  Bu üç grup neredeyse bütün uygulama alanlarını kapsar ve akupunktur tedavisinin Batı tıbbı ile 
zorunlu beraberliğini gösterir.

Anahtar sözcükler: Akupunktur, Batı tıbbı, uygulamalar, beraberlik

Abstract

Acupuncture and Western medicine practices are not completely independent of each other in our country. The 
two treatment methods intersect with each other in various ways and steps. We can divide these intersections 
into three groups. In these groups, the first group is those who come to treatment with acupuncture while 
being treated with Western medicine. The second group is related to the methods used by acupuncturist 
for diagnosis and follow-up, measuring blood pressure, asking for radiographic examinations and laboratory 
tests, and the third group is intersections when using Western medicine techniques for research about the 
effectiveness of acupuncture and its mechanisms of action. These three groups cover almost all fields of 
application and show the compulsory association of acupuncture with Western medicine.

Keywords: Acupuncture, Western medicine, practices, togetherness

Akupunktur uygulamaları çoğu kez Batı tıbbı 
uygulamaları ile beraber gider. Bu beraber giden 
tedavileri başlıca üç gruba ayırabiliriz. Birinci 
grupta hastalar,  Batı tıbbı tedavisi esnasında 
akupunktur tedavisine gelenlerdir. Mesela, hastalar 
Tip –2 diyabetle ilgili tedavi görürlerken baş ağrıları 
dolaysıyla akupunkturla tedaviye gelebilirler. 
Hipertansiyon tedavisi görürlerken bel ağrıları 
dolaysıyla akupunkturla tedaviye gelebilirler. 
Kemoterapi alırlarken akupunkturla kemoterapinin 
yan etkilerini giderebilmek için gelebilirler. İkinci 
grupta, akupunkturla tedaviyi alırken özellikle 

laboratuvarlardan istifade ederek Batı tıbbı ile ilişkili 
çalışırlar. Üçüncü bir yol, akupunktur tedavisinin 
etkinliğini görmek ve hastalık gidişini gözlemlemek 
ve bilimsel temeller oluşturmak için yapılır.  

Batı tıbbı deyimleriyle hastalıkları adlarından 
bahsederek akupunkturla tedavi etmek Türk 
hekimlerinin genel bir davranışıdır. Bu davranışla 
hekimler, Batı Tıbbını ve akupunktur tedavisini 
birleştirmiş olurlar. Hekimler hastalarının öykülerini 
aldıktan sonra tansiyon ölçerek muayeneye başlarlar. 
Akupunkturistler, akupunkturdaki muayene 
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metotlarına Batı tıbbının bütün muayene metotlarını 
katarak teşhiste onlardan istifade ederler. Hastalık 
öyküsü akupunktur tedavisini yönlendirir.  Öyküde 
diyabet var mı, tansiyon hastası mı değil mi, daha 
önce aldığı bir tanı var mı, ilaç kullanıyor mu, genetik 
bir rahatsızlığı var mı gibi sorulara alınan cevaplar 
akupunktur tedavine yön verir. Eğer varsa laboratuvar 
sonuçlarına bakılır, hastanın üre, kreatinin gibi 
böbrek testlerine, ALT, AST gibi karaciğer testleri gibi 
testler, kolesterol trigliserit, kan proteinleri ve bu gibi 
laboratuvar değerlerine bakılır.

Birinci grupta tedaviye katılmak adına bir örnek ele 
alalım. Birinci gruba örnek olarak hiperkolesterolemi 
ve hipertrigliseridemi tedavisi alırken hastanın kas 
ağrılarının giderilmesi için akupunktura müracaat 
eden bir hastanın durumuna bakalım. Hasta 
kolesterol ve trigliseriti düşürmek için statin grubu 
bir ilaç alıyor. Hastanın doktoru ilacı kesmeden ilacın 
yan etkisini gidermek amacıyla hastayı akupunktur 
tedavisine yönlendiriyor. Böyle bir vakaya hemen 
geçmeden akupunktur ve kolesterol yüksekliği 
tedavine bir göz atalım. Akupunktur tedavisine 
gelen hastaların bir kısmında hiperkolesterolemi 
olabiliyor. Biz tedavi esnasında niyetimiz kolesterolü 
düşürmek olmasa bile kolesterol düzeyinin 
düştüğünü görüyoruz. Hasta, kolesterol ilaçlarının 
yan etkileri dolayısıyla başka yöntemler kullanarak 
kan kolesterol düzeylerini düşürmeye çalışan birisi ise 
kolesterol düşürmek için tedaviye alınabilir. Kolesterol 
düşürmede akupunkturun tabloya nasıl bir katkısı, 
etkisi olabilir? Sorunun cevabını örnek hasta ile ilgili 
açıklamalar yaparken bulacağız.  

Kandaki kolesterol yüksekliği kolestrolün 
beslenmeden, yani dışarıdan almadan ziyade 
vücuttaki üretiminden olur. Kolesterolün %75’ini 
vücudumuz yapar, Kolesterol yüksekliği esas olarak 
karaciğerde üretimin fazla olmasından gelişiyor. 
Akupunktura göre yorum yaparsak Karaciğerin fazla 
üretimi karaciğer Yang fazlalığı dolayısıyla olabilir. 
Karaciğer Yang’ı artınca oluşan fazla kolesterol 
özellikle karaciğerde ve arterlerde birikiyor, plaklar 
oluşturuyor. Bu plakları ve karaciğerdeki yağlanmayı 
Yin artışı sonucu kitle artışı olarak görebiliriz. 
Yang hareketle Yin kitle ile ilgilidir. Karaciğerde, 
kolesterol sentezini sağlayan enzimi inaktive ederek 

azaltabiliyoruz. Trigliserit yüksekliği de statinlerle 
düşürülebilmektedir. Buradaki etki Tip IIb hiperlipidemi 
gibi diğer lipid bozuklukları, kolesterol ve trigliserit 
düzeylerinde benzer yükselmeler üreteceğinden 
ve aynı tıbbi müdahalelere yanıt vereceğinden, 
araştırmadan kesin bir tanı konmasa bile, varsayılan 
disbetalipoproteineminin tedavisi yapılabilir. Güçlü 
bir statinin yüksek dozları (simvastatin, atorvastatin, 
rosuvastatin) trigliseritleri yaklaşık %50 kadar 
düşürür ve yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) 
kolesterolü yükseltir. Trigliseritlerin başlangıç   düzeyi 
ne kadar yüksek olursa, statin tedavisi ile trigliserit 
azalması yüzdesi o kadar büyük olacaktır. Statinlerin 
etkiledikleri karaciğer enzimi HMG-CoA redüktazdır.
(1)Statinler bu enzimi inhibe ederek karaciğerde 
kolesterol sentezleme yolunu bloke eder. Bu 
mekanizma oldukça önemlidir. Çünkü dolaşımdaki 
kolesterolün çoğu diyetten gelmez daha ziyade 
dahili üretimden yani karaciğerde üretilmesinden 
gelir. Karaciğer artık kolesterol üretemediğinde, 
kandaki kolesterol ve bazı durumlarda trigliserit 
seviyeleri düşecektir. Kolesterol sentezi çoğunlukla 
geceleri meydana geliyor gibi görünmektedir, [2] bu 
nedenle kısa yarı ömürlü statinler, etkilerini en 
üst düzeye çıkarmak için genellikle geceleri 
alınır. Çalışmalar, sabah yerine gece alınan kısa 
etkili, ancak uzun etkili atorvastatinde hiçbir 
fark göstermemiştir. Bu yüzden akupunktur 
uygulamalarının gündüz uygulamasında mahsur 
olmayabilir. Statin grubu ilaçlar karaciğerdeki HMG-
CoA enzimin enzimini inhibe ederek kolesterolün 
karaciğerde sentezini azaltırken karaciğer çalışmasını 
baskılıyor demektir. Bu baskılama akupunktur 
açısından Karaciğer Yang’ını ve Yin’ini düşürmek 
olarak yorumlanabilir.  Karaciğer Yang’ı azalınca 
kolesterol sentezi düşerse damarlarda ve karaciğerde 
kolesterol birikimi de olmayacağından karaciğer 
Yin’i dolaysıyla da yağlanması azalır.  Karaciğer Yang 
ve Yin’inin azalması bazı yan etkiler oluşturabilir. 
Karaciğerden Kalbe enerji geçişi azalır. Aynı zamanda 
karaciğerden Dalağa giderek dalağı kontrol eden 
enerjide azalır.  Kalp hafıza ile ilgili görev yapar bu 
yüzden bu uygulama sonucu hafıza bozuklukları 
gözükebilir. Dalakta kasları yönettiğinden onda da 
kaslara yeteri kadar enerji gitmediğinden kaslarda 
zayıflık ve ağrılar gözükebilir.  Statinler, yüksek 
kan şekeri ve diyabet riskini artırmanın yanı sıra, 
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kas ağrıları ve zayıflaması, baş ağrısı, uyku güçlüğü 
ve baş dönmesi gibi yan etkilere de neden olabilir. 
Tedavi esnasında Yin azalması dolayısıyla karaciğer 
yağlanması azalır. Statinlerin çoğu hastalarda yan etki 
olarak kas ağrılarına sebep olduğu bilinmektedir. Bu 
etki akupunktura göre beş element teorisi üzerinden 
karaciğerin Dalağa olan etkisi ile izah edilebilir. Yang 
enerjisi azalan karaciğer dalağın normal çalışmasını 
destekleyemediğinden kaslara yeteri kadar Dalak 
Yang enerjisi gidemediğinden bir ağrı oluşması söz 
konusu olabilir. Bu durumda Sp-2 ve H-9 noktaları 
uyarılarak Statinlerin yan etkileri giderilebilir. 

Sonuç, statin kullanımı esnasında ortaya çıkan 
kas ağrıları Dalak meridyeninden ateş noktası olan 
Sp-2 ve Kalp meridyeninden Ağaç noktası olan H-9 
seçilerek giderilebilir.  

İkinci grup için akupunktur tedavisi uygularken Batı 
tıbbından istifade edilen uygulamaları verebiliriz.  
Özellikle obesite tedavisi ile daha çok uğraşan bazı 
hekimler uygulamalarına açlık kan şekeri, Kan insülin 
düzeyleri, Homa testi, tiroid testleri ölçümlerini 
isteyerek başlarlar. Aslında bir metabolik sendrom 
tedavisi olarak algılanabilecek obesite tedavisinde, 
hipotiroidi araştırılması da yapılır. Akupunkturun 
kilo verdirmedeki etkinliğini göstermek için leptin, 
beta endorphin,ghrelin, adiponektin gibi hormon 
düzeylerini hastalarda ve sağlıklı gruplarda çalışarak 
mukayese ederek akupunkturun etkinliğini 
gösterebilecek çalışmalar yaparlar(4).  Daha çok 
Batı tipi kulak akupunkturu ile ilgilenen hekimler bu 
protokolleri uygularlar. Bu protokollerde Batı Tıbbı 
anlayışıyla kulaktaki noktalar ile tedavi yapılır.

Üçüncü grup çalışmaları akupunkturun etkisini ve 
etki mekanizmasını belirlemeye yöneliktir. Bunun 
için çeşitli cihazlar ve testler kullanılır. Mesela göz 
bozukluklarında Snellen tablosuyla tedaviden önce 
görme bozukluğu derecelendirilir. Sonra takip edilerek 
değişiklikler tesbit edilir. Göz üzerinde olumlu etkisi 
kabül edildiğinden etki mekanizmasını araştırmaya 
yönelik fonksiyonel MR kullanılarak beyindeki 
görme merkezlerinin akupunkturla etkinleştirildiği 
gösterilmeye çalışılmış ve olumlu sonuçlar elde 
edilmiştir. Akupunktur araştırmalarında immün 
sistem özel bir önem kazanmıştır. Akupunkturun 
T hücrelerine etki ettiği, özellikle Killer Cell’lerin 

sayılarını ve aktivitelerini artırdığı ile ilgili onkolojiye 
yeni boyutlar kazandıracak çalışmalar yapılmaktadır. 
Bu çalışmalar sonucunda immünoterapinin 
akupunkturla beraber kullanılması gündeme 
gelmiştir. Bu araştırmaya yönelik olan bu çalışmalarla 
yeni tedavi olanakları ortaya çıkabilmektedir. 
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Ankara Akupunktur 2022; 10 (1) : 4-7

Özet: Nemlilik Sendromu, Dünya Sağlık Örgütü hastalık sınıflandırmasında binayla ilgili hastalıklar olarak 
bilinmektedir. Fakat Geleneksel Çin Tıbbı’na göre nemlilik sendromu  yalnız dış faktörlerle oluşmaz. Nemlilik 
sendromunun iç nedenleri, güncel sağlık sorunlarının önemli bir nedeni olan yeme bozuklukları ve yorgunlukla 
yakından ilişkilidir. Bu nedenle akupunkturla tedavisi mümkün olan nemlilik sendromunu iyi anlamak, hekimin 
elini güçlendirecektir. 

Anahtar sözcükler: Nemlilik Sendromu, Geleneksel Çin Tıbbı, Tanı ve Tedavi

Abstract: Dampness Syndrome is known, related building diseases in World Health Organization classification. 
However, according to Traditional Chinese Medicine dampness syndrome is not caused only by external 
factors. Internal factors of dampness syndrome are closely related to eating disorders and fatigue which are 
important causes of current health problems. For this reason understanding the dapmpness syndrome, which 
can be treated with acupuncture,  will strengthen the physician’s hand.

Key Words: Dampness Syndrome, Traditional Chinese Medicine, Diagnosis and Treatment

Geleneksel Çin Tıbbı (GÇT) insanın iç ve dış çevresiyle 
uyum içinde olduğu bir iyilik halini hedefler. Hastalık 
etmenlerinden biriyle karşılaşan bedenin baş 
etme kapasitesinin yetersiz olması organ ve kanal 
düzeyinde uyumsuzluk ve dengesizlikle sonuçlanır. 
Nemlilik sendromu bir etyolojik faktör olarak basitçe 
su retansiyonuna, vücutta su birikimine neden olacak 
atılım bozukluğu olarak tanımlanabilse de altta yatan 
patojenite çok daha komplikedir. 

Etyolojik Faktör Olarak Nem

Bir hastalık etmeni olarak “nem ” dış ve iç kaynaklı 
olabilir veya yapısal dalak zayıflığı nedeniyle 
gelişebilir. Dış kaynaklı nem, özellikle tropikal 

iklimlerde yaz sonu oluşan aşırı yağışlara maruziyet 
veya kuzey Ayrupa ülkelerinde sık görülen“hasta 
bina sendromu” gibi bedenin baş etme kapasitesini 
aşacak nemli ortamlarda uzun süre yaşama, ıslak 
kıyafetle uzun süre kalma nedeniyle oluşabilir (1). 
İç kaynaklı nem sindirim işlevini bozan yağlı, şekerli 
soğuk yapıda yiyeceklerin, alkolün aşırı tüketimi aşırı 
veya düzensiz yeme alışkanlığı nedeniyle olabildiği 
gibi menstrüasyon, doğum sonrası dönemler, aşırı 
cinsel aktivite, aşırı çalışma da dalağın dönüştürme 
ve taşıma işlevini bozarak sindiriminin kesintiye 
uğraması ve  endojen nem oluşumuyla sonuçlanır 
(2). Mide-ısı sendromunda olduğu gibi dalağın iç-
dış eşlenik organı midedeki ısı artışı da kişiyi nemlilik 
sendroma eğilimli yapar (3). 



Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 2022

5

Nem Patojeninin Özellikleri ve  
Klinik Görünümleri

Nemlilik sendromu gelişiminde,  nemin karakteristik 
özellikleri önemli rol alır. Nemin bedendeki etkilerini 
anlayabilmek için doğadaki davranışlarını taklit ettiğini 
hatırlamakta fayda vardır. 

Nem ağır yapıda ve yavaş yavaş ilerleyicidir. Dış 
dünyada önce duvarların alt kısımlarında başlayan 
nem gibi, ağır olmasından dolayı alt bölgelerden 
özellikle bacaklardan invaze olma ve buradan yukarı 
doğru yavaşça ilerleme eğilimindedir. Dizlerde ağrı 
(bi sendrom), kadın ve erkek ürogenital sistem 
semptomları, barsaklara ulaştığında gevşek gayta, 
mesaneye ulaştığında idrarda yanma ve sık idrara 
çıkma görülür. Başta da nemlilik sıktır ve hasta 
tarafından ağırlık hissi olarak tarif edilir.

Nemin bulanık yapısı, saf olmayan maddeleri de 
içeren birikimler nedeniyledir. Bulanıklık gider 
borusunda tıkanıklıklara yol açan bir akış sorunu 
gibi de düşünülebilir. Bulanık nem yapısının klinik 
yansımaları, dilde yağlı kaplama, bulanık idrar ve 
lökoredir.

Nemin bir diğer önemli ve karakteristik görüntüsü 
yapışkan olmasıdır. Nem kökenli hastalıklar,  
nemin yapışkan doğası gereği kolayca elimine 
edilemediğinden kronik olma eğilimindir.  Zemininde 
nem sendromu olan diyabet, obesite, inflamatuvar 
barsak hastalığı, karaciğer yağlanması, kanser 
gibi modern tıbbın yönetiminde zorluk yaşadığı 
tüm hastalıkların patogenezleri ağır seyirli ve aynı 
zamanda inatçıdır (4,5,6,7). Bunlara son yıllarda 
yıkıcı etkileriyle hayatımızı etkileyen corona virus 
pandemisini ve morbiditesinin yüksekliğiyle uzamış 
Covid hastalığını da eklemek gerekir (8). Yin 
patojen olarak davranan nem, Yang enerjiyi özellikle 
dalakta (nem-ısı sendromu  hariç) tüketir, yapışkan 
özelliğinden dolayı Qi akışını bloke eder, letarjij, 
ağırlık hissi, şişkinlik ve yorgunluk gibi semptomlarla 
klinikte kendini gösterir (9).  

Nemin ana karakteristiği olan yapışkanlık diğer 
eksojen patojenler olan rüzgar, soğuk ve sıcakla 
birlikte olma eğilimi olarak karşımıza çıkar. Rüzgar 
patojeni yayılma eğiliminde olan Yang bir patojen 

olarak cilt porlarını açarak nemin girişini kolaylaştırır 
ve “rüzgar-nem” sendrom oluşur. Cilt porlarını açan 
terleme nemin vücuda girişini kolaylaştırır. Soğuk, bir 
Yin patojen olarak nemin yoğunluk ve yapışkanlığını 
arttırır, sıklıkla görülen “soğuk-nem” sendromu 
gelişir. Diğer yandan nemin birikici ve durgun yapısı 
tıpkı bir “kompost” gibi nemin biriktiği yerde ısı 
artışına yol açar ve sis üretir. Su-wen 74. Bölümde 
“nem artınca ısıya dönüşür” demektedir. Birikimin 
ısı üretmesi yanında tersi olarak aşırı düşünme ve acı 
yiyeceklerin fazla tüketilmesi sonucu ısı artışı ve bu 
ısının bir yerde uzun süre hapsolması, soğutulmasını 
ve drene olmasını engelleyerek nemlilik sendromuyla 
sonuçlanır. (10). Nem ve diğer iklimsel etmenlerin, 
karşılıklı olarak birbirlerine eğilimli olduklarını 
ve nemin yapışkanlık özelliğinin bu durumu 
kolaylaştırdığını söyleyebiliriz.

Nemlilik Sendromunun  
Güncel Tıp’ta Fizyopatolojisi

Nemlilik sendromunun oluşmasında rol oynayan, 
dış ve iç patogenik faktörler, dokuda vasküler 
permabilitenin bozulması sonucu intravasküler 
sıvının, ektravasküler alana çıkmasına ve bu arada 
permeabilitenin bozulması intravasküler sıvınındaki 
büyük moleküllerin de ekstravasküler alana 
geçmesine neden olur. Hem ekstravasküler sıvının 
artışı hem de büyük moleküllerin ekstravasküler alana 
çıkışı, bu alanda viskozitenin artışına neden olur. Bu 
durum da patogenik faktörlerin etkilediği dokuda 
ödemle sonuçlanır. Bu tabloda, etkilenen dokudaki 
ödem şişlik ve ağırlık hissine yol açar. 

Nemlilik Sendromunun Klinik Lokalizasyonları

Nemlilik sendromunun klinik görünümü nemin 
yerleştiği yere ve kaynağına (soğuk/sıcak) göre çok 
farklı biçimlerde karşımıza çıkmakla birlikte tanı 
koydurucu belirtileri şunlardır: Baş ve göğüste ağırlık 
hissi, iştahsızlık,  abdomende şişkinlik, idrar güçlükleri, 
vajinal akıntıda, ağız ve burunda yapışkanlık, dil 
kaplamasında yapışkanlık, slippery nabız. 

Bedendeki sıvı metabolizmasında sürekli olarak 
bulanık olan temizlenirken temiz olan da diğer 
yandan bulanıklaşır. Üçlü Isıtıcı (TB), su ve yiyecek 
yolağı olarak Qi dolaşımının başladığı ve bittiği yerdir. 
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Üçlü Isıtıcı yoluyla temiz olan yukarı doğru yükselirken 
bulanık olan aşağı yönlenir. Nemlilik Sendromda 
nem birikimi Qi dolaşımını bloke eder, temiz olanın 
yükselmesi, bulanık olanın aşağı inmesini engellenir.  
Yükselemeyen temiz Yang göğüste ağrıya, hareketsiz 
kalması sonrası epigastrik dolgunluk ve iştahsızlığa 
yol açar. İnemeyen bulanık Yin ise damla damla veya 
yetersiz idrar veya kabızlığa neden olur. Üçlü Isıtıcıda 
sıvı geçişinin etkilenmesi sonucu nemin kalınlaşması 
üst Jiaoda balgamla sonuçlanırken orta Jiaoda nem 
birikimi dolgunluk ve abdominal distansiyona neden 
olur. Nem patojeni alt Jiaoya ilerlerse diyare, bulanık 
idrar ve lökore tablosu meydana gelir.

Lokalizasyona göre nemlilik sendromun klinik 
görünümlerini kısaca şöyle özetleyebiliriz:

-Yüzde parlaklığını kaybetmiş sarı bir renk, dalak ve 
mide Qi eksikliğinin de belirtisidir. Yüzdeki sarı renk 
parlaklığı arttıkça ısı-nem sendrom, donuklaştıkça 
soğuk-nem sendrom ön tanısına yaklaşılır.

-Göz kapakları şiştir, gözyaşı yoğunlaştığından 
gözü koruyucu etkileri azalıp tekrarlayan arpacık 
enfeksiyonları görülebilir. 

-Başta ve/veya bedende Yang yükselemediği için 
ağırlık hissi görülür.

-Ağızda, tükrükte yoğunlaşma nedeniyle yapışıklık, 
ülserler görülür. Dudaklar şiş ve kırmızıdır.

-Göğüste sıkışıklık hissi, dolgunluk görülür.

-Akciğerlerde özellikle nemli havalarda kötüleşen 
astmatik solunum, öksürük, beyaz köpüklü balgam 
vardır. Yağlı cilt, melankolik bir ruh hali, burunda 
tıkanıklık, koku duyusunun körelmesi akciğer nemlilik 
sendromu belirtilerindendir.

-Midede dolgunluk hissi görülür. Midede nem-ısı 
sendromu ve Qi yetersizliği nedeniyle gelişen bir 
kronik tekrarlayıcı gastrit varsa kişi obezdir. 

-  Dalak, lenfatik sistem dahil periferal vücut sıvılarının 
dolaşımını sağlar. Ödem, eliminasyon veya dolaşım 
sorunları nedeniyle oluşabilir. Nemlilik nedeniyle 
oluşan ödem, dolaşım bozukluğu olsun veya 
olmasın öncelikle orta Jiaoda, dalağın sıvıları perifere 

gönderme işlevi etkileneceğinden el, ayak ve yüzde 
oluşmaya meyillidir. Dalak nemlilik sendromuna 
bağlı ödemin diğer özelliği ise sabahları belirgin 
olması, gün içinde Yang enerji artıkça iyileşme eğilimi 
göstermesidir.

- Karaciğerde gelişen nemlilik uzak-yakın görmede 
sorunlar, premenstrüel gerginlik, distansiyon, 
kaburgalar altında dolgunluk hissi, geğirme, bulantı, 
başın tepesinde ağırlık ve genital organlarda fungal 
enfeksiyon, hidrosel gibi bulgularla ortaya çıkar.

- Ürogenital sistem ve böbrekteki nemlilik 
sendromunda, Alt Jiaoda yapışkan, aşırı vajınal akıntı, 
ağrılı menstürel periyodlar, infertilite, bulanık idrar 
çıkarma, zor ve ağrılı ürinasyon, skrotal ve genital 
egzema ve genital kaşıntı belirtileri gözlemlenir. 

-Ciltteki nem-ısı sendromunda, papüller, ısı olmadan 
nem sendromunda veziküller, toksik ısı durumunda 
püstüller olduğu gözlenir.

-El-ayaktaki küçük eklemlerde sıvı stagnasyonu 
artiritis’in bir semptomudur. Tipik olarak ağrı sabahları 
başlar yavaş yavaş gün ortasına dek hissedilir hale 
gelir. Esneklik ve hareketlilik öğleden sonra artar, ağrı 
daha az hissedilir.  

 -İç organlarda oluşan tümör formasyonu lokal nem 
stagnasyonuyla başlar. Başlangıçta yumuşak olan 
tümörler ince sıvıların kurumasıyla sertleşir. Bu tümör 
daha hızlı büyüme ve diğer organlara invaze olma 
potansiyeline sahiptir.(11,12)  

Nemlilik Sendromunda Akupunkturla Tedavi 
Prensipleri

Tedavi nemlilik sendromunun lokalizasyonuna ve 
hastalığın sıcak veya soğuk doğasına göre değişmekle 
birlikte hedef nemin çözülmesi ve drene edilmesidir.
(13)

Nemlilik sendromunun tedavisinde kullandığımız üç 
temel nokta bulunmaktadır. Bu noktalar “Nemlilik 
sendromu eliminasyon noktaları” veya “Nemlilik 
sendromu eliminasyon triadı” olarak adlandırılır. 
Bu noktalar, St 36, St 40 ve Sp 9’dır. St 36’nın 
mide meridyeninin He-Sea noktası, St 40 mide 
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meridyeninin Luo-connecting yani dalak meridyeni ile 
bağlantı noktası ve Sp 9 noktası ise dalağın Hea-Sea 
noktasıdır. Bu noktaların yanında, özellikle dalak Qi 
eksikliğine bağlı nemlilik sendromunda, dalağın Yuan-
source yani Kaynak noktası Sp 3 ve reinforcing noktası 
yani yükseltici nokta Sp 2 noktasını ilave ederiz.(14)
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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-Gut Axis, Holistic Medicine, Fire Element

KADİM UYGARLIKLAR VE ÇİN TIBBINDA 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. 
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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.  
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’na 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 Aks”taki 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, özün 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 da 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.

ÇİN TIBBINDA 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, 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 organ 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, 
bakteriyel metabolitler, vagal afferent yol ve 
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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 olmayandan 
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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KEMOTERAPİYE BAĞLI NÖROPATİK AĞRI VE AKUPUNKTUR
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Özet

Kemoterapi, pek çok kanser hastasında kullanılan ana tedavilerdendir. Bu tedavilerde bulantı kusma, 
yorgunluk, nötropeni gibi yan etkilere ek olarak el ve ayaklarda kemoterapiyle başlayan ve hastanın aldığı 
kemoterapi dozuyla paralel yanıcı ağrı, uyuşma, karıncalanma, beceri kaybı ortaya çıkabilir. Diyabetik, alkolizm, 
alkolik olmayan karaciğer hastalığı, amiloidoz, HIV, periferik vasküler hastalıklar, beslenme bozuklukları olan 
hastalarda daha sık ortaya çıkar. Taksan grubu, platin grubu kemoterapotikler, vinkristin, bortezomib kullanan 
hastalarda dozla artan şekilde nöropatik ağrı izlenir. 

Tedavide kullanılan antikonvülsan, antidepresan tedavilerin etkileri oldukça sınırlıdır. Akupunktur bu hastalarda 
güvenle kullanılan ve yaşam kalitesini arttıran önemli bir tedavi seçeneğidir.

Anahtar kelimeler: kanser, kemoterapiye bağlı nöropatik ağrı, 

Summary

Many cancer patient are treated with chemotherapy. There are common side effects of chemotherapy such 
as, nausea, vomiting, neutropenia, fatique and also paralel to dose of chemotherapy burning pain, tingling, 
numbness, loss of skills in hands and feet. It is more common in diabetic, alchololic, non alcoholic liver 
disease, HIV, peripheral vascular diseases patients and nutritional deficiencies. Dose related neuropathic pain 
is most commonly seen with taxane, platins, vincristine and bortezomib. 

There is a limited effect of anticonvulsants and antidepressant medication. Acupuncture is a reliable and 
effective treatment to increase quality of life of these patiens. 

Keywords: cancer, chemotherapy induced neuropathic pain, tingling, numbness

Meme, kolorektal kanser ve pek çok diğer malignitede 

kullanılan bir grup ilaçla kemoterapiye bağlı nöropatik 

ağrı ortaya çıkmaktadır. Hastalarda el ve ayaklarda 

ağrı, yanma, uyuşma ve fonksiyonda bozulmayla 

giden bu durumda zaman zaman kemoterapinin 

kesilmesi bile gündeme gelebilmektedir. 

Kemoterapiye bağlı nöropatik ağrı hastalarında 
nöropatik ağrının farklı semptomları, eldiven 

çorap tarzında allodini, duyu kaybı, motor kayıp 

kaydedilebilir. %68 hastada kemoterapinin ilk 

ayında ortaya çıkar ve yıllarca sürerek hastanın yaşam 

kalitesini bozabilir (1-3). İlk sıra kemoterapi alan 
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meme, gastrointestinal, over ve testikuler kanserlerle 
multipl miyelom hastalarında sık görülür. 

4000 kemoterapi hastasında yapılan metaanalizde 
ilk ayda %68, 3. ayda %60, 6. ayda %30 hastada 
kemoterapiye bağlı nöropatik ağrı kaydedilmiştir. 
Bu sıklık oksaliplatin kemoterapisinde %92’yi 
bulmaktadır  (3).

Neden olan kemoterapi ajanları, mikrotubul 
depolimerizasyonu yapan taksanlar (paklitaksel ve 
dosetaksel) ve vinka alkaloidleri (vinkristin), DNA 
replikasyonunu bozan platin-bazlı ajanlar oksaliplatin 
ve karboplatin, proteozom inhibitörü bortezomib 
ve hedefe yönelik monoklonal antikor tedavileridir 
(brentuksimab ve trastuzumab). Mekanizmaları 
farklı olsa da, tüm bu ajanlar ciltte epidermal sinir lifi 
dansitesinde azalmayla giden somatosensoriyel ince lif 
nöropatisine yol açar. Aksonal atrofi, arka kök ganglion 
nöronlarında demyelinizasyon ve/veya duyusal 
nöronlarda dejenerasyon da ortaya çıkabilir (3,4).

Kemoterapiye bağlı nöropatik ağrıda risk faktörleri, 
hastanın önceden nöropatisinin olması, sigara, 
azalmış kreatinin klirensidir. Yine alkolizm, alkolik 
olmayan karaciğer hastalığı, amiloidoz, periferik 
vasküler hastalıklar ve beslenme bozuklukları da 
eğilimi arttırır (5). 

Kemoterapiye bağlı nöropati derecelendirilmesi şu 
şekildedir:

Evre 1:  asemptomatik, hafif semptomlar

Evre 2:  orta derecede, lokal ya da invazif olmayan 
tedaviler

Evre3:  ciddi durum, hayatı tehdit etmez, engelleyici, 
hastaneye yatış

Evre 4:  hayatı tehdit eden durum, ACİL

Evre 5:  Yan etkiye bağlı ölüm (6).

SİSPLATINLE simetrik eldiven-çorap parestezi ve 
hissizlik, etkilenen ekstermitelerde derin tendon 
reflekslerinde azalma veya kayıp, daha nadir olarak 
motor güçsüzlük, otonom nöropati, dorsal kolon 
miyelopati, Lhermitte işareti ortaya çıkar. Sisplatin 
nöropatisi genellikle progresif ve çoklu tedaviler 
sonrasında ortaya çıkmaktadır fakat bazı hastalarda 
tek doz uygulama (yüksek doz da 100mg/m2 veya 
daha fazla) hızlı başlangıçlı nöropati bildirilmiştir (7).

OKSALİPLATİN metabolizmasında sisplatinden farklı 
olarak oksalat ortaya çıkar ve oksaliplatine özel 
soğuğa aşırı duyarlılığa neden olur. Oksaliplatin 
kemoterapisinden sonra nöropati gelişmesi  sıklığı 
yaklaşık %70’tir. Akut nöropatide soğuk cisimlere 
dokunmada hassasiyet, soğuk gıdaları yutma 
güçlüğü, boğazda rahatsızlık hissi ve kas krampları 
görülür. Tedaviler arasında kısmen düzelir.

Kemoterapinin bitiminden 18 ay sonra bile 
kronik nöropati devam edebilir. El ve ayaklarda 
parestezi, hipoestezi ve disestezi görülür. Yine, 
propriosepsiyonda bozulma nedeniyle ince motor 
koordinasyon bozulabilir. Kalıcı distal duyu kaybının 
sebebi de, oksaliplatinin mitokondri DNA’sına 
bağlanmasına bağlı olarak duyusal liflerin nekrozuna 
bağlıdır. Kronik nörotoksisitede karıncalanma en 
önemli semptomdur. Uyuşma ve ağrı da takip 
eder. Tedavinin ilk seansında ciddi toksisite yaşayan 
hastalarda daha ciddi nörotoksisiste beklenir. Toplam 
doz 780–850 mg/m2’yi geçerse etkiler şiddetli olur. 
Semptomlar kemoterapi kesildikten bir süre sonra 
şiddetlenebilir (8).

KARBOPLATIN ile nöropati insidansı %13-42 olarak 
bildirilmiştir. Sisplatine göre daha az nörotoksiktir.

PAKLİTAKSEL, birinci sıra tedavilere yanıtsız metastatik 
over kanseri, metastatik meme kanseri ve AIDS 
ilişkili kaposi sarkomu tedavisinde kullanılmaktadır. 
Paklitaksele bağlı nöropatik ağrı insidansı %59-
78’dir. Daha çok progresif simetrik duyusal ağırlıklı 
nöropati (motor semptomlar da eşlik edebilir) - doz 
en önemli risk faktörüdür. 

VİNKRİSTİN öncelikle duyusal ağırlıklı nöropati 
yapmaktadır. Otonom nöropati, demiyelinizasyon, motor 
güçsüzlük de bildirilmiştir. Klinikte duyusal bulgulara ek 
olarak, kas krampları, postural hipotansiyon, ürogenital 
disfonksiyon, konstipasyon görülebilir.

BORTEZOMİB multipl miyelom tedavisinde kullanılır; 
nöropati insidansı %37’dir. Toksisitesi ağırlıklı olarak 
duyusal ancak motor etkilenme de bildirilmiştir.

TALİDOMİD de multipl miyelom tedavisinde kullanılan 
oral immunmodulatuvar ajandır. Klinikte ağrılı 
simetrik nöropati olur ve birçok vakada kemoterapi 
sonlandıktan sonra aşamalı olarak periferik nöropati 
bulguları düzelir (7).
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Muayenede derin tendon refleksleri, iğne batması, 
vibrasyon – derin duyu, nörolojik testler bakılır. İleri 
incelemeler QST, sural sinir amplitüdü ve dokudan 
intraepidermal sinir lifi dansitesi incelemesiyle 
yapılabilir. Parestezi, hiperestezi, hipoestezi, dizestezi 
bulguları önce ayak ve parmaklarda, ilerleyen dönemde 
ellerde ortaya çıkar. Derin tendon refleksleri azalmış 
veya kaybolmuş olabilir. Propriosepsiyon, vibrasyon, 
dokunma, iki nokta ayrımı, ağrı-ısı semptomatik 
hastalarda eldiven çorap dağılımında azalmıştır. Motor 
bulgular; güçsüzlük, kranial sinir defisitleri görülebilir. 
Otonom nöropati işaretleri baş dönmesi, ortostatik 
hipotansiyon, karında şişme, idrar retasnsiyonu, 
konstipasyon, diyare ve empotanstır (7).

Kemoterapiye bağlı nöropatik ağrı tedavisinde etkili 
bulunan tek ilaç duloksetindir. Kullanılan ancak 
etkisi gösterilmemiş tedaviler arasında pregabalin, 
gabapentin, çeşitli vitamin takviyeleri yer almaktadır. 
6 hafta egzersiz programı uygulanan hastalarda 
kemoterapiye bağlı nöropati şikayetlerinde hafif 
ve orta derecede azalma kaydedilmiştir (2, 9, 10). 
Tedavide spinal kord stimulatörü, akupunktur ve 
skrambler terapi gibi nöromodulasyon yöntemleri de 
kullanılır. Kemoterapiye bağlı nöropatik ağrıda kanıta 
dayalı tek tedavi olan duloksetinle  nörorejenerasyon 
görülmez (3). Kemoterapiye bağlı nöropatik ağrı 
tedavilerinde parestezi değil ağrı tedavi edilir. Pek 
çok ilaç yorgunluk, baş dönmesi, uykusuzluk, bulantı 
gibi yan etkilere yol açabilir (11).

Semptomatik tedavilerde uyuşukluk ve yürümede 
dengesizlikte iyileşme sağlamaz. Meme kanseri 
hastalarında kemoterapiye bağlı nöropatik ağrı sıklığı 
%30-97’dir. Tedavi bittikten 6 yıl sonra bile hastaların 
%47’si nöropatiden şikayet etmektedir. Devam 
eden nöropati hastalarda fiziksel işlev bozuklukları, 
düşmelere ve hayatta kalan kanser hastalarında 
engelliliğe yol açar (11).

Kemoterapiye bağlı nöropatik ağrının mekanizması 
oldukça karmaşıktır. İyon kanallarında, TRP 
kanallarında değişiklikler, mitokondri fonksiyon 
bozuklukları ve immun hücre etkileşimleri bir kısmını 
oluşturur (9). 

Kemoterapiye bağlı nöropatik ağrıda önemli bir teori 
mitotoksisite teorisidir. Duyusal nöronlarda anormal 
ve işlevsiz mitokondrilerin toplanması aksonal 
büyümede hatalara ve sonucunda el ve ayaklarda 

epidermal sinir lifi kaybına yol açar. Spontan deşarjlar 
artar ve periferik duyusal nöronların duyarlılaşmasıyla 
santral sinir sisteminde kronik nöropatik ağrıya 
götüren değişiklikler gerçekleşir (4).

Dosetaksel veya oksaliplatin tedavisinde sonra 
epidermal sinir lifi dansitesinde (IENFD) azalma, 
kantitatif duyusal testlerde (QST) bozulma izlenir. 
Vinkristin tedavisinde sonra ilk olarak miyelinli 
A delta ve C lifleri etkilenir. Bortezomibe bağlı 
nöropatik ağrıda IENFD’de değişiklik gözlenmezken 
subepidermal sinir lifi dansitesinde azalma, aksonal 
şişme ve sural sinirde azalmış duyusal aksiyon 
potansiyelleri kaydedilir (9).

Kanser Tedavisi ve Akupunktur

Akupunktur metal steril iğnelerin anatomik noktalara 
uygulandığı kadim bir tedavisir. Amaç periferik ve 
santral sinir sistemini uyarmaktır. Kanser hastalarında 
tedaviye bağlı toksisitelerin tedavisinde, örneğin 
bulantı kusmada ve aromataz inhibitörlerine bağlı 
kas iskelet sistemi şikayetlerinde kullanılmaktadır. 
İğneler yerleştirildikten sonra manuel olarak De Qi 
hissi alınması için hareket ettirilir. Akupunkturist 
iğnede takılma ya da yakalanma hissi alır. Hasta 
bunu, ağrılık, acıma, lokal gerilme gibi hisseder (11).

Günümüzde akupunktur kanser hastalarında ağrı, 
bulantı kusma, radyoterapiye bağlı kserostomi, 
yorgunluk, anksiyete, depresyon, insomnia gibi 
kansere bağlı semptomların tedavisinde başarıyla 
kullanılmaktadır. Yine akupunktur, diyabetik 
nöropati, Bell paralizi ve karpal tünel sendromu 
gibi diğer nöropatik ağrılarda da etkili olarak 
uygulanmaktadır. Dahil edilen 3 çalışmadan ikisinde 
akupunktur kemoterapiye bağlı nöropatik ağrıda 
azalma ve yaşam kalitesinde artış sağlamıştır. Bir 
çalışmada bunlar gösterilmemiştir (4).

Akupunktur kemoterapiye bağlı nöropatik ağrı 
tedavisinde nasıl etkili olur?

Kemoterapi ilaçları nöronlarda oksidatif stres, 
aksonal dejenerasyon, nöroinflamasyon ve dengesiz 
kalsiyum durumuyla kemoterapiye bağlı nöropatik 
ağrı ortaya çıkar. Nöroinflamasyon akupunkturun 
mekanik hedefidir. Akupunktur sitokinleri modüle 
ederek ve kalsitonin gen ilişkili peptidi arttırarak 
antiinflamatuvar etki sağlar. Başka mekanizmalar 
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da olabilir. Ağrıyı siklooksijenaz inhibisyonu, 
endojen opioidlerin salıverilmesi ve nosisepsiyonun 
modülasyonuyla azaltır (4).

Altı randomize kontrollü çalışmaya göre 
kemoterapiye bağlı nöropatik ağrıda akupunktur 
etkili bulunmuştur (12). 10 hafta bilateral ST34, 
EX–LE12 (Qiduan) ve EX–LE8 (Bafeng) noktaları 
sabit olmak üzere hastalara 20 noktaya akupunktur 
uygulanmıştır. Bu yolla perferik dolaşım sağlanarak 
lokal nöronları besleyen vasa nervorum ve kapiller 
yataklarda perfüzyon artmıştır. Toksik ajanların 
uzaklaştırılması ve nörorejenerasyonun sağlanması 
mümkün olmaktadır  (3).

Akupunktur tedavisi sonrasında sural sinir duyusal 
amplitüdünde ve ileti hızında anlamlı iyileşme 
kaydedilmiştir. Hastalar yanıcı ağrı, kramplar, 
uyuşukluk, yürümede bozukluk şikayetelerinin 
iyiye gittiğini bildirmiştir. Bu çalışma akupunkturun 
kemoterapiye bağlı nöropatik ağrıda yapısal 
rejenerasyon sağladığını hasta bazında ve nörolojik 
kanıtla ortaya koymaktadır (3).

Evre I-III meme kanseri hastalarında yapılan çalışmada 
bir gruba akupunktur uygulanmış, diğeri bekleme 
listesine alınmıştır. Sonra gruplar değiştirilmiştir. 
8 haftada 9 seans akupunktur uygulanmış ve 
nörotoksisteyi ve ağrıyı değerlendirmek için 
çeşitli ölçekler kullanılmıştır (Patient Neurotoxicity 
Questionnaire (PNQ), Functional Assessment of 
Cancer Therapy—Neurotoxicity subscale (FACT-
NTX), and Brief Pain Inventory—short form (BPI-
SF). Akupunktur sonrasında nöropati şikayetlerinde 
anlamlı azalma kaydedilmiştir (11).

Hastalarda Yintang (EX-HN3), LI4, TE5, SP6, LR3, KI3, 
L11, SP9, ST36,  Baxie, Qiduan noktalarına 1 hafta 
manuel akupunktur uygulandıktan sonra her seansta 
30 dakika 2–10 Hz elektroekupunktur uygulanmıştır. 
Noktalar bilateral TE5, 2. Baxie noktası, SP6 ve LR3 
olarak seçilmiştir. (11).

Multiple myelom hastalarında bortezomib tedavisiyle 
oluşan Evre 2 nöropatik ağrı tedavisinde bir çalışmada 
10 haftada 10 akupunktur tedavisi uygulanmıştır. 
Özellikle ayaklarda uyuşma, karıncalanmada, 
rahatsızlık hissinde ve yürüme güçlüğünde anlamlı 
olarak azalma ve motor fonksiyonda anlamlı olarak 
iyileşme gösterilmiştir (13).

Kemoterapiye bağlı olarak Aδ ve C liflerinde hasara 
bağlı periferik nöropati semptomları ortaya çıkar. Ağrı, 
yanma, karıncalanma, uyuşma olabilir. Yürümede 
bozukluk, dengesizlik, ısı ayrımında zorluk, kaşıntı ve 
rahatszlık hissi de eşlik edebilir. 

Akupunktur direkt diffüz ağrılı inhibitör kontrolleri 
baskılayarak Aδ ve C liflerini aktive eder ve spinal 
arka kök ve trigeminal nukleus kaudalise iletir.  De 
qi hissinin alınması akupunkturda en küçük uyarıdan 
emin olmak için önemlidir; yine Aδ ve C liflerini 
ilgilendirir. Bortezomib aynı zamanda periferik ve 
santral sinir sistemini ilgilendiren nörotrofinleri 
etkileyerek sinir büyüme faktörü aracılı hayatta 
kalmayı bozar (13). 

Kulakta özel noktaların uyarılması beyinde özel beyin 
noktalarının aktive edilmesine nedenolur. Bu iğnelerle 
yapılabileceği gibi akupressürle de uygulanabilir.  Bir 
çalışmada (14) auriküler akupunktur noktalarına 
akupressür (APA) ile kemoterapiye bağlı nöropatik 
ağrıya etkisi araştırılmıştır. Burada tercih sebebi, 
iğne kullanılmaması ve hastanın sık sık akupunktur 
kliniğine çağırılmamasıdır. Kulakta akupunktur 
noktaları nokta bulucuyla tespit edilerek buralara 
tohum yapıştırılmıştır. Kullanılan kulak noktaları 
Shenmen, üst ve alt ekstremite noktaları, sempatik 
sinirler, spinal kord duyusal nöron alanı, singulat 
girus, sinirsel subkorteks noktası ve kulak arkasında 
üst ve alt ekstremite bölgeleridir. 

Hastalara günde 3 kez ağrı ya da rahatsız edici 
şikayetleri olmasa da, 3 dakika hafif rahatsızlık hissi 
oluşturacak kadar bastırmaları öğretilmiştir. 4 hafta 
sonunda karıncalanmada %38, uyuşuklukta %49’a 
azalma kaydedilmiştir. Bu etkiler 1 ay sonra da devam 
etmiştir. Bu çalışma pilot bir çalışma olduğundan ve 
plasebo kontrolü olmadığından etki gücü azdır. Yine 
de, gelecekte yapılabileceklerle ilgili fikir verebilir. 

Böylece analjezi sağlanan hastaların fiziksel 
aktivitelerini ve yaşam kalitesini arttırmaları mümkün 
olur (14).

Kanser hastasında tedaviyi engelleyen önemli bir 
sorun olan kemoterapiye bağlı nöropatik ağrıda 
mevcut farmakolojik tedaviler yüz güldürücü değildir. 
Hastanın şikayeti nedeniyle kemoterapi dozunun 
azaltılması, hatta kemoterapinin durdurulmasına 
bile yol açar. Bu durumda akupunkturu basit, etkili, 
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yan etkisi olmayan bir tedavi olarak akılda tutmak 
önemlidir. Akupunkturun etkinliğinin ortaya konması 
için kanıt düzeyini gösterecek ulusal çok merkezli 
çalışmalar yapılmalıdır. 
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7. Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu  
7-9 Ekim 2022 Bildiri Özetleri 





ÇALIŞTAY PROGRAMI

7 EKİM 2022, CUMA - WORKSHOP

A SALONU

B SALONU

C SALONU

11:00 - 12:20 Gülşat AKMEMET 
Geriatride ve Kronik Hastalıklarda Moxa ve Moxa Cihazı Uygulaması Pratiği

14:00 - 15:20 Cemal ÇEVİK 
3 Döngü ve 5 Duyu Akupunkturu

15:30 - 16:50 Mehmet Tuğrul CABİOĞLU 
Kozmetik Akupunktur

17:00 - 18:20 Ayfer KUZULUGİL - Emel GÖKMEN 
Posturoloji

18:30 - 20:00 Fatih Mehmet SÜRMEN 
Master Tung Akupunkturu

11:00 - 12:20 Ekrem YILMAZ - Ayten YILMAZ 
Doğru ve Yanlış Yapılan Kupa Uygulamasının Önemi

14:00 - 15:20 Deniz ARACI 
Yeme Bağımlılıklarında Hipnoakupunktur

15:30 - 16:50 Hülya KAYHAN - Hicran UŞAN 
Beden-Zihin-Ruh üçgeninde ‘’MEZENTER’’in önemi; Osteopati ve Aromaterapi Yaklaşımları

17:00 - 18:20 Yücel KATI 
Visseral Manuel Terapi

18:30 - 20:00 Şerafettin ÖZDOĞAN 
Düşük Enerjili Lazer Tedavileri

11:00 - 12:20 Nazlı Ferhan SAYIT COŞKUN 
Akupunktur Meridyenlerine Göre Aromaterapi

14:00 - 15:20 Fatma HENDEN

 1- New German Medizin;

     - Üç germ dokusu ve hastalıkların oluşumu - gelişimi - çözümü ve homeopatik       
    bağlantıları, duygusal sebepleri

 2- Sağlık açısından biyokimyasal Schüssler tuzları ve akupunktur meridyen ve  
    dermatom bağlantıları. 

 3- Dermatolojik zorlu vakalarda farmakope sertifikalı tentürler ile majistral reçeteler.

15:30 - 16:50 Mehmet KARAV 
Geçmişte olan Geçmişte mi Kalır?

17:00 - 18:20 Pelin YÜKSEL 
Fonksiyonel Tıp ve Beslenme

18:30 - 20:00 Salih ÜRPER 
Manuelterapi



Workshoplar Ücretlidir. İletişim ve Ön Kayıt: 0538 085 68 07

D SALONU

11:00 - 12:20 Doğu YILDIRIM 
Geleneksel Anadolu Tıbbının 7 Temel Fizyolojik İlkesi

14:00 - 15:20 Dr. Havvanur KELEŞ 
Akupunktur Bakış açısıyla Nefesin Önemi ve Uygulama Prensipleri

15:30 - 16:50 Hasan DOĞAN 
Lokomotor Sistem Sorunlarında Proloterapi ve Nöralterapi Kombinasyonu

17:00 - 18:20 Ali Özden ÖZTÜRK - Gizemnur ÖZTÜRK 
Bilinçli Hipnoz Farkındalığı AUCH: Maskenin Ardındaki Kim?

18:30 - 20:00 Batu BAYAR 
Hirudopunktur

7 EKİM 2022, CUMA - WORKSHOP

8 EKİM 2022, CUMARTESİ - WORKSHOP

9 EKİM 2022, PAZAR - WORKSHOP

D SALONU

D SALONU

14:30 - 15:50 Bülent ÖZDEMİR 
Mezoterapide Kozmetik Yüz Uygulamaları

16:00 - 17:30 Ersal IŞIK 
Biorezonanasın İştah Kesme/Zayıflama ve Bağımlılıklar Konusundaki Kullanım Pratiği

09:30 - 11:00 Sinan GÜZEL 
Hipnoanestezi - Hipnoanaljezi

11:15 - 12:45 Ersal IŞIK 
Biorezonanasın İnflamasyon, Lokal Problemler ve Ağrı Konusunda Kullanım Pratiği

13:30 - 15:00 Haluk ALAN 
HYT'den Yaşamınıza Nazik Dokunuşlar; HYT ve Şefkat



8 EKİM 2022 CUMARTESİ, BİLDİRİ ÖZETLERİ

A SALONU

A SALONU

B SALONU

PANEL - 1  •  Oturum Başkanı: Mehmet Tuğrul CABİOĞLU

PANEL - 2  •  Oturum Başkanı: Ayfer KUZULUGİL

PANEL - 3  •  Oturum Başkanı: Baha ÇELİK

09:30 -09:50 Cemal ÇEVİK: 
Akupunkturun Güncel Tıpla Kesişimi

09:50 - 10:10 Mehmet Tuğrul CABİOĞLU 
Fibromiyalji Tedavisinde Akupunktur Uygulaması

10:10 - 10:30 İlhan  ÖZTEKİN 
Perikard 6 (Neiguan) Noktasının Kanıta Dayalı Tıptaki Yeri

10:30 - 10:50 Baha ÇELİK 
Akupunkturun Türkiye'deki Gelişimi

10:50 - 11:00  SORU- CEVAP

11:10 - 11:15 ARA

11:15 - 11:35 Ayfer KUZULUGİL 
Pediatrik Aurikuloterapi

11:35 - 11:55 Derya Derince ZORLU 
Solunum Yolu Hastalıklarında Fitoterapi

11:55 - 12:15 Mehmet KARAV 
Çocuklarda Hipnoz Uygulamaları

12:15 - 12:35 Setenay MİT 
Akupunkturla Lohusalarda Laktasyon Tedavisi 

12:35 - 12:45  SORU - CEVAP

12:45 - 13:30 ÖĞLE ARASI

11:15 - 11:35 Belkıs Berna KÜLAH 
Kronik Pelvik Ağrılarda Akupunktur Uygulaması

11:35 - 11:55 Görkem TUNCAY 
İnfertilite Tedavilerinde Akupunktur Yaklaşımı

11:55 - 12:15 Ayten YILMAZ 
Kupa Tedavisinin Jinekolojide Kullanımı

12:15 - 12:35 Oğuzhan GÜNDÜZ 
Cinsel İşlev Bozukluklarında Varoluşçu Hipnoterapi

12:35 - 12:45  SORU - CEVAP

12:45 - 13:30 ÖĞLE ARASI



8 EKİM 2022 CUMARTESİ, BİLDİRİ ÖZETLERİ

A SALONU

A SALONU

B SALONU

C SALONU

PANEL - 4  •  Oturum Başkanı: Cemal ÇEVİK

PANEL - 7  •  Oturum Başkanı: Kanat TAYFUN

PANEL - 5  •  Oturum Başkanı: Ali Özden ÖZTÜRK

PANEL - 6 •  Oturum Başkanı: Mehmet Tuğrul CABİOĞLU

13:30 - 14:00 Abdurrahim KOÇYİĞİT 
Doğal Bağışıklık Sistemimizi Güçlendiren Bitki ve Arı Ürünleri

14:00 - 14:30 Eren ÇETİN 
21. Yüzyıl Tedavisi Olarak Homeopatinin Onkoloji Hastalarında Kullanımı

14:30 - 15:00 Canfeza SEZGİN 
Kanser Kök Hücrelerine Karşı Fitoterapi ve Tamamlayıcı Tedaviler

15:00 - 15:15 ARA

15:15 - 15:35 M. Mustafa ÇİFTCİ 
Akupunktur ve Osteopatinin Birlikte Kullanımı

15:35 - 15:55 Hicran UŞAN 
Osteopatik Bakış Açısıyla Akupunktur Meridyenleri ve Miyofasyal Zincirler

15:55 - 16:15 Gülay TUNA 
Meridyen Palpasyonu

16:15 - 16:35 Yücel KATI 
Akupunkturun Etkisini Arttıran ve Azaltan Hususlar

16:35 - 16:45 SORU - CEVAP

13:30 - 14:00 Murat PEHLİVAN 
Biyorezonans Yöntemiyle Tedavide Bir Biyofizikçinin Klinik Deneyimleri

14:00 - 14:30 Kanat TAYFUN 
Akupunktur ve Biyorezonans

14:30 - 15:00 Esra KIRSEVER 
İkizden İkize Transfüzyon Sendromunda Biyorezonans

15:00 - 15:15 ARA

13:30 - 14:30 Neyhan ERGENE - Mehmet Tuğrul CABİOĞLU 
Geleneksel ve Güncel Tıpta Organ Fizyolojisi

14:30 - 15:00 Kemal Saltuk CABİOĞLU 
Çin Tıbbında Etiyolojik Faktörler



8 EKİM 2022 CUMARTESİ, BİLDİRİ ÖZETLERİ

B SALONU

A SALONU

B SALONU

PANEL - 8  •  Oturum Başkanı: Batu BAYAR

PANEL - 9  •  Oturum Başkanı: Deniz ARACI

PANEL - 10  •  Oturum Başkanı: Hasan DOĞAN

15:15 - 15:35 Dursun ÜNAL 
Apipunktur; Akupunktur Noktalarına Arı Zehiri Uygulaması

15:35 - 15:55 Funda DOĞRUMAN AL 
Kronik Yaralarda Etki Mekanizmalarıyla Yeniden Güncellenen Larva Debritman Tedavisi

15:55 - 16:15 Kübranur ÜNAL 
Hirudoterapinin Bilimsel Temelleri

16:15 - 16:35 Bahadır KÜLAH 
Tıp ve Mitoloji

17:00 - 17:30 Deniz ARACI 
Geleneksel Çin Tıbbında Beslenme

17:30 - 18:00 Sibel BİLGİN 
SIBO; Beslenme, Enzim ve Fitoreopatik Destekler ile Bütüncül Yaklaşım

18:00 - 18:30 Hasan Hüsnü EREN 
Detoksun Eksik Parçaları; İyot, Zeolit, Msm, Infrared Sauna

18:30 - 19:00 Güler TOSUNBAYRAKTAR 
Gluten İntoleransı

17:00 - 17:30 Hasan DOĞAN 
Lokomotor Sistem Sorunlarında Proloterapi ve Nöralterapi Kombinasyonu

17:30 - 18:00 Hasan KARAAĞAÇ 
Alt Ekstremite Hastalıklarında NöroproloterapininYeri

18:00 - 18:30 Bülent ÖZDEMİR 
Yüz Gençleştirmede Mezoterapi

18:30 - 19:00 Ahmet ALTINTAŞ 
Kozmotolojide Ozon ve Cerrahi Uygulamalarımız



9 EKİM 2022 PAZAR, BİLDİRİ ÖZETLERİ

A SALONU

B SALONU

A SALONU

PANEL - 1  •  Oturum Başkanı: Didem Tuba AKÇALI

PANEL - 2  •  Oturum Başkanı: M. Mustafa ÇİFTÇİ

PANEL - 3  •  Oturum Başkanı: İlhan ÖZTEKİN

09:00 - 09:30  Kemal Nuri ÖZERKAN 
Akupunktur Tedavisinde Nokta Seçiminin Esasları

09:30 - 10:00 Didem Tuba AKÇALI 
Kemoterapiye Bağlı Nöropatik Ağrıda Akupunktur

10:00 - 10:30 Demet ERDOĞAN 
Enflamatuar Refleks Nedir? İmmün Aracılı Enflamatuar Hastalıklarda Nöralterapi İle Çözüm

10:30 - 11:00 Emel GÖKMEN 
Tiroid Sorunlarından PKOS'a Endokrin Sistem Regülasyonu Sağlamada Homeopatinin Yeri

11:00 - 11:15 ARA

09:00 - 09:30  Doğu YILDIRIM 
Geleneksel Anadolu Tıbbı Yaklaşımı otistik spektrum

09:30 - 10:00 Adil ZORLU 
Otizmde Kök Faktörler

10:00 - 10:30 Kurtuluş ARSLAN 
Mikrokolon Akupunkturu ve Tecrübelerim

10:30 - 11:00 Burak AYDIN 
Kronik Enflamasyona Bütüncül Yaklaşımın Önemi

11:00 - 11:15 ARA

11:15 - 11:35 Bilge GEÇİOĞLU 
Bağımlılıkta Homeopati

11:35 - 11:55 Sinan GÜZEL 
Bağımlılıkta Hipnoterapi

11:55 - 12:15 Asuman KAPLAN ALGIN 
Bağımlılık Tedavisinde Akupunktur

12:15 - 12:35 Ali Özden ÖZTÜRK 
Bilinçli Hipnoz Farkındalığı AUCH: Bağımlılığı Gizleyen Maske?

12:35 - 12:45 SORU - CEVAP

12:45 - 13:30 ÖĞLE ARASI



9 EKİM 2022 PAZAR, BİLDİRİ ÖZETLERİ

B SALONU

A SALONU

B SALONU

PANEL - 4  •  Oturum Başkanı: Ahmet KALAYCIOĞLU

PANEL - 5  •  Oturum Başkanı: Avni BABACAN

PANEL - 6  •  Oturum Başkanı: Yücel KATI

11:15 - 11:35 Emine YEŞİL 
Migrende Botoks mu Akupunktur mu?

11:35 - 11:55 Dilek İMRE 
Bruksizm ve Temporamandubuler Eklem Rahatsızlıklarında Bütünsel Bakış

11:55 - 12:15 Tijen SECERLİ 
Dental İnflamasyon ve Otoimmün Hastalık İlişkisi

12:15 - 12:35 Hakan ERALTAN 
Tıp Sanatıyla TCM'yi Tamamlamak

12:35 - 12:45 SORU - CEVAP

12:45 - 13:30 ÖĞLE ARASI

13:30 - 13:50 Avni BABACAN 
Algolojide Ozon Tedavisi

13:50 - 14:10 Ülkü Aygen TÜRKMEN 
Ozon Tedavisinin Multidisipliner Kullanımı

14:10 - 14:30 Süleyman ÖZYALÇIN 
İntradiskal Ozon Tedavisi

14:30 - 14:50 Gülşat AKMEMET 
Ozonpunktur Vaka Tecrübeleri

14:50 - 15:00 SORU - CEVAP

15:00 - 15:15 ARA

13:30 - 13:50 Mazhar ESERDAĞ 
Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarında Akupunktur

13:50 - 14:10 Serdar ÖZGÜÇ 
Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarında Fitoterapi

14:10 - 14:30 Dr.Feriyde ÇALIŞKAN 
Acil Vakalarında Akupunktur Uygulamaları

14:30 - 14:50 Ekrem YILMAZ 
Sakarya EAH GETAT Polikliniği Hasta Kabulü Tecrübesi

14:50 - 15:00 SORU - CEVAP

15:00 - 15:15 ARA



9 EKİM 2022 PAZAR, BİLDİRİ ÖZETLERİ

A SALONU

B SALONU

C SALONU

PANEL - 7  •  Oturum Başkanı: Ahmet KALAYCIOĞLU

PANEL - 8  •  Oturum Başkanı: Volkan ACAR

Bildiri Oturumu  •  Ülkü Aygen TÜRKMEN

16:45 - 17:15  •  KAPANIŞ  •  Şerafettin ÖZDOĞAN: Müzikterapi

15:15 - 15:45 Ahmet KALAYCIOĞLU 
GETAT Uygulamalarına Analitik Yaklaşım

15:45 - 16:15 Caner HORZUM 
Moksa Tedavisi; Etki Mekanizması, Endikasyon ve Kontrendikasyonları

16:15 - 16:45 Rezan AKPINAR 
Travma Spektrum Bozukluklarında Akupunktur  (Online)

15:15 - 15:45 Volkan ACAR 
Eski Türklerde Hint Tıbbı

15:45 - 16:15 Aysun BARANSEL ISIR 
GETAT Uygulamalarında Malpraktis

16:15 - 16:45 Ekrem YALÇIN 
Makale Esaslı Kitap Okuma Tekniği

10:00 - 10:20 Sena AKBAŞ 
Diyabetik Ayak Ülserinde Ozon Tedavisinin Yeri: Bir Sistematik Derleme

10:20 - 10:40 Emre AKBAŞ: 
Larva (Maggot) Tedavisinin Venöz Bacak Ülseri Debridmanı 
Üzerindeki Etkisi: Sistematik Derleme

10:40 - 11:00 Sema ŞANAL BAŞ 
Doğuştan Temporomandibular Eklem Disfonksiyonu, Miyofasiyal Ağrısı ve  
Bruksizm Olan Hastada Akupunktur Deneyimimiz
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pAKUPUNKTUR MERİDYENLERİNE GÖRE AROMATERAPİ WORKSHOP’U

Dr. Nazlı Ferhan Sayıt Coşkun 
05326705521 

Akupunktur, vücut yüzeyindeki bazı noktaların çeşitli metodlarla uyarılması, iğnelenmesi ile hastalıkları tedavi 
etmeyi ve hastalıkları önlemeyi amaçlayan kadim bir tedavi metodudur. İsmi her ne kadar iğne anlamına gelen 
Latince “Acus”’tan gelse de tedavi sadece iğnelerle yapılmamaktadır. Pratikte iğnelemenin yanında nispeten 
yaygın olarak moksa, kupa, lazer ya da frekans temelli cihazlarla da akupunktur uygulamaları yapılmaktadır. 
Aromaterapinin temelini oluşturan uçucu yağlar çoğu zaman bitkinin en güçlü özelliğini ve bilgisini 
taşımaktadır. Akupunktur noktalarını uçucu yağlarla, doğru hazırlanmış aromaterapi karışımlarıyla uyarmak ve 
etkili neticeler almak mümkündür. Bu atölye çalışmasında akupunktur noktalarına aromaterapötik ürünlerinin 
uygulanmasının temel ilkeleri ve güvenli kullanım prensipleri anlatılacak ve katılımcılara pratik güvenli karışım 
hazırlama ve akupunkturda aromaterapi uygulama becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir

AROMATHERAPY WORKSHOP ACCORDİNG TO ACUPUNCTURE MERİDİANS

Dr. Nazlı Ferhan Sayıt Coşkun 
05326705521 

Aromatherapy in coordination with acupuncture meridians. Acupuncture is an ancient healing method that 
aims to cure and prevent diseases through the stimulation or needling of certain points on the skin. Though 
its name is derived from “Acus”, “needle” in Latin, the treatment is not exclusively done with needles. 
In practice, in addition to the needles; moxa, cupping, laser or frequency-based devices are commonly 
used for acupuncture. Essential oils, forming the foundation of aromatherapy, often carry the strongest 
features and knowledge of the plants. Stimulation of acupuncture points with essential oils and well-crafted 
aromatherapy mixtures yield effective results. This workshop aims to inform the participants about the main 
principles of the aromatherapeutic acupuncture and safety guidelines; and improve practical safe mixture 
preparation and the application of aromatherapy in acupuncture.
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p AKUPUNKTUR BAKIŞ AÇISI İLE NEFESİN ÖNEMİ VE UYGULAMA PRENSİPLERİ

Dr. Havvanur Keleş  
GETAT Serbest Hekim 
Samsun

Giriş

Genel iyilik halinin kişinin nefesi ile doğrudan bağlantılı olduğu gerçeğinden uzaklaşıldı. Bilinir ki nefes, 
sağlıklı olmanın ve iyileşme halinin en somut göstergesidir. Doğru nefes; basit, ulaşılması kolay, el altında olan 
muhteşem bir şifa tekniğidir. Aynı şekilde akupunkturun değerinin anlaşılması için de çok emek ve zaman 
harcandı. Şimdi anlaşıldı ki genel sağlığımızı korumak ya da şifalanmak için, “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 
(GETAT)” açısından akupunktur çok önemli. İnsana bütün olarak bakıldığında da “nefes” çok önemli. Bu 
derlemede, akupunktur ve nefes uygulamasını birlikte değerlendirmek ve GETAT uygulamalarına yeni bir 
bakış açısı getirmek istenmektedir. 

Son yıllarda artan pek çok rahatsızlık için nefes uygulamaları, oldukça rahatlatıcı ve etkili bir çözüm olarak 
kullanılmaktadır. Nefes terapi, alınan ve verilen nefesin yani solunumun daha derin ve odaklanarak ritmik 
yapıldığı ve beraberinde yardımcı yöntemlerin de kullanıldığı bir çalışmadır. Nefes terapi uygulamalarında 
farklı teknikler kullanılmaktadır. Bu tekniklerde, nefes alış-veriş şeklinden, beden duruşlarına ve kullanılan 
yardımcı yöntemlere kadar birçok farklılıklar olmaktadır. Bire bir uygulamalarda seansın etkinliğini artıran ana 
prensip ise akupunktur meridyen noktalarına yapılan elle basılardır. 

Akupunktur ve nefes uygulamaları birlikte değerlendirildiğinde her iki yöntemin birbirini desteklediği 
ve seansın verimliliğini arttırdığı gözlemlenmektedir.  Akupunkturun kişiye bütüncül yaklaşımı, nefes ile 
uyumludur. Çünkü nefes, tüm sistemlerin bağlantısını sağlar. Nefes dışarıdan alınan çi enerjisini içeri aktarırken, 
akupunktur uygulaması meridyenler aracılığı ile içsel enerji akışını sağlamaktadır. Her ikisi de enerji beden 
üzerinde el ele çalışmakta, birbirinin etkisini arttırmaktadır. Her iki uygulama ile aslında rahatsızlığın kökenine 
inilir, duyguların sebep olduğu tıkanıklık ve blokajlar açılır. Seansın başarılı olduğunun bir göstergesi de kişinin 
nefes kapasitesinin artışı, nefes alış-verişinin düzelmesidir. Bu uygulamalar, kişinin şifa gücünü kendisine 
tekrar hatırlatmaktadır. 

Metod

Nefes ve akupunkturun birlikte uygulanması farklı şekillerde olabilmektedir;

• Akupunktur seansı sırasında ihtiyaç duyulan bölgelere iğneler takıldığında, belli bir teknikle sözel 
yönlendirme ile nefes uygulaması yapılmaktadır. 

• Akupres dediğimiz elle yaptığımız akupunktur noktası basıları, nefes alış veriş şekline bakılarak, ihtiyaç 
duyulan yerlerde, o bölgeyi çalışmaya teşvik etmek için uyarı amacıyla yapılmaktadır. Elle basılan bir 
noktada en az 5 nefes kadar durmak, ilgili noktayı uyarmak gerekmektedir. 

• Akupunktur seansında iğneler takılı iken akupunktur noktalarına bası ve nefes uygulaması birlikte 
yapılmaktadır.

• Akupunktur seansı sırasında iğneler takılı iken nefes sadece izlenmektedir. Seans sonu nefes akışı 
değerlendirilir ve gerek görüldüğünde, nefes uygulaması yapılmaktadır.  

Seans başlangıcında ve sonunda mutlaka nefes değerlendirilmesi yapılmalıdır. Seanslarda dengeli diyafram 
nefesi hedeflenmektedir. Diyafram nefesi yetersizliği durumunda, karın bölgesinde Ren, St, Kid meridyen 
noktaları tercih edilmektedir. Diyafram nefesi yeterli, göğüs nefesi yetersiz ise göğüsteki Lu, Ren ve Kid 
meridyen noktaları tercih edilmektedir. Lu 1-Lu 2, Ren 3-Ren 4-Ren 12, Kid 23-Kid 24-Kid 25, St 25 sık 
kullanılan bazı noktalar arasındadır. 
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pSeanslarda nefes tekniği olarak Kudret-i Nefes® tekniği tercih edilmektedir. Bu teknik; diyafram nefesini esas 
almaktadır. Meridyen noktalarına bası uygulanmaktadır. Müzik, sözel yönlendirme, farklı beden duruşları-
hareketleri, ses kullanımı, koku gibi beraberinde yardımcı yöntemlerden faydalanılmaktadır. 

Bu tekniğin esasları; 

√ Karnın şişip indiği diyafram nefesi, 

√ Burundan alınıp ağızdan verilen nefes (Kişinin ihtiyacına göre nefes yolu değişebilir),

√ Ardışık alınıp verilen derin nefesler, 

√ Nefesi alış ve verişin rahat olması,

√ Bedenin rahat olması.

Bulgular

Akupunktur seansında nefesin bedende akışı tam rahat değilse, ilgili noktaları kullanarak nefeste 
dengelenme sağlanmaktadır. Böylelikle tedavi etkinliği artmakta ve seans yapılan kişide hemen bir fark ediş 
gözlemlenmektedir. Kişilerde zihinsel farkındalıkla birlikte fiziksel iyileşmeler gerçekleşmektedir. 

Akupunktur meridyen bölgelerinde yer alan akupunktur noktalarının nefesle birlikte kullanımında, seanslar 
sonrası kişilerde derin rahatlamalar ve çözülmeler gözlemlenmektedir. Hatta “Nefes almayı bilmiyormuşum” 
şeklinde ifadelerle çok karşılaşılmaktadır. Zaman zaman duygu boşalmaları eşliğinde gerçekleşen bu sağaltım 
hem hastalıklardan koruyucu olarak, hem de yaşanılan fiziksel-duygusal rahatsızlıklarda gözle görülür, kayda 
değer iyileşmeler olarak gerçekleşmektedir.

Tartışma ve Sonuç

Akupunktur tedavisine nefesin dahil olması tedavideki başarı oranını olumlu yönde etkilemekte ve süreci 
kısaltmaktadır. Tedavi memnuniyetinde belirgin fark gözlemlenmektedir. Seans aralarında geçen sürede evde 
yapabilecekleri basit nefes uygulamaları da pozitif yönde katkı sağlamaktadır.

Türkiye’de yeni olarak görülse de, yapılan araştırmalara göre bulunduğumuz Anadolu topraklarında nefes 
uygulamalarının geçmişi çok daha eskiye dayanmaktadır. Geçmişten günümüze, birçok kültürde nefesin 
farklı şekillerde kullanılması bize ışık tutmaktadır. Bilimsel çalışmalar gösteriyor ki nefesin etkin olarak 
kullanılabilmesi sağlığımıza çok şey katacaktır. Bizler geçmişten aldığımız güçle, bilimsel olarak desteklenmiş 
verilerle ve multidisipliner yaklaşımla her zaman bizimle var olan nefesi en üst seviyeye taşıyabiliriz. Bunu 
gerçekleştirdiğimizde insanlığa sunabileceğimiz en muhteşem hizmet olacaktır. Varlık aleminde var olmamızın 
ispatı olan nefesimizin kudretinden insanlığın devamı için de faydalanmalıyız. 

Akupunktur, hem proflaksi, hem tedaviye destek ve tamamlayıcılık açısından çok değerlidir. Nefes terapi 
etkilerinin de bu yönde olması, nefes ve akupunkturun birlikte kullanımı GETAT uygulamalarına büyük 
katkı sağlayacaktır. Yaşadığımız bu Anadolu topraklarındaki nefesle ilgili kadim bilgilerin sağlıklı olmamıza, 
ülkemizin sağlık turizmine katkı ve adının tüm dünyaya duyurulmasına vesile olacağı inancındayız. Umarız 
dünyaya, ülkemize ve insanlığa yaraşır bir temeli hep birlikte atabiliriz.

Anahtar kelimeler: Akupunktur, Nefes, Akupres, Nefes terapi
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p THE IMPORTANCE OF BREATHING AND ITS APPLICATION PRINCIPLES WITH 
ACCUPUNCTURE PERSPECTIVE

Dr. Havvanur Keleş 
GETAT Practice 
Samsun

Introduction

It has been moved away from the fact that the general well-being of a person is directly related to one’s 
breathing. It’s known that breathing is the most observable indicator of being healthy and of the healing 
process. The correct breathing is a magnificent healing technique that is very simple, easy to reach and at 
our disposal. Similarly, a lot of effort and time was spent to understand the value of acupuncture. Now 
it is understood that, in order to maintain our overall health or to heal, acupuncture is very important in 
terms of “Traditional and Complementary Medicine (TCM)”. Looking at a person as a whole, “breath” is 
very important. In this review, acupuncture and breathing practice was evaluated together to bring a new 
perspective to TCM treatments. 

For many health-related discomforts that have increased in recent years, breathing applications appear as 
a relaxing and effective solution. Breath therapy is an exercise in which the inhaled and exhaled breath, 
in other words the respiration, is made more deeply, focused and rhythmic, and in which complimentary 
methods are also used. Different techniques are used in breath therapy applications. In these techniques, 
many differences are encountered from the way of breathing to the body postures and auxiliary methods 
used. The main principle that increases the effectiveness of the session in one-to-one applications is the hand 
compression on the acupuncture meridian points. 

When acupuncture and breathing applications are evaluated together, it was observed that both methods 
supported each other and increased the efficiency of the session.  The holistic approach of acupuncture to 
the patient is compatible with breathing. Because breathing provides the connection among all systems. 
While the breath transfers the chi energy from the outside to the inside, the application of acupuncture 
provides the flow of internal energy through the meridians. They both function together on the energy body, 
enhancing each other’s effect. In fact, with both these applications, the root cause of the illness is found 
and the blockages and obstructions caused by our emotions are cleared. The indication that the session 
is successful is the increase in the patient’s breathing capacity and the improvement in respiration. These 
practices remind one’s own healing power. 

Method

The application of breathing and acupuncture together can be in different ways;

• When needles are inserted into the necessary areas during the acupuncture session, breathing is performed 
with verbal guidance and with a certain technique. 

• The acu point presses made by hand, also called acupress, are performed to stimulate the area where 
needed, determined with respect to the patient’s breathing way. It is necessary to stay at least 5 breaths 
at an acupress point and stimulate the relevant point. 

• In the acupuncture session, while the needles are inserted, compression to acu points and breathing are 
applied together.

• During the acupuncture session, breathing is only monitored while needles are inserted. At the end of the 
session, the breath flow is evaluated and if necessary, a breathing exercise is performed. 

At the beginning and at the end of the session, a breath observation is certainly carried out. Balanced 
diaphragmatic breathing is aimed during the sessions. If diaphragmatic breathing is insufficient, the priority 
in the abdominal region is the Ren, St, Kid meridian points. If there is diaphragmatic breathing, but chest 
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pbreathing is insufficient, the Lu, Ren and Kid meridian points in the chest are preferred. Some frequently used 
points are Lu 1, Lu 2, Ren 3, Ren 4, Ren 12, Kid 23, Kid 24, Kid 25, St 25. 

In the sessions, the Kudret-i Nefes® (Powerful/ Mighty/ Omnipotent Breath) technique is preferred as a 
breathing technique. This technique is based on diaphragmatic breathing. There is a compression application 
to the meridian points. Complimentary methods such as music, verbal guidance, different body postures – 
movements, the use of voice and scent are also used. 

The principles of this technique are; 

√ Diaphragmatic breathing, during which the abdomen expands and goes down, 

√ Inhaling from the nose and exhaling through the mouth (The breathing pattern may change according to 
the person’s needs),

√ Deep, consecutive breaths,

√ Comfortable inhaling and exhaling,

√ Comfortable body.

Results/ Indications

If the flow of the breath in the body is not completely comfortable during the acupuncture session, balance 
is achieved in the breath by using the relevant points. Thus, the effectiveness of the treatment can be 
increased and the patient who has the session can observe an immediate improvement in one’s self. Physical 
improvements occur in the patient along with mental awareness. 

In treatments where the acu points in the acupuncture meridian regions are used together with breathing, 
deep relaxation and dissolution in patients after the sessions are observed. In fact, expressions such as “I 
haven’t known how to breathe” are encountered a lot.  The combined treatment, which was accompanied 
by emotional releases from time to time, was observed to be disease preventing. Additionally, repeated 
treatments resulted in visible, significant improvements in the physical-emotional disorders earlier experienced.

Discussion and Conclusion

The combination of breathing in acupuncture treatment positively affects the success rate of the treatment 
and reduce the duration of the process. A significant positive improvement is observed in treatment 
satisfaction. Simple breathing applications that patients can do at home between sessions also have a 
positive contribution.

Although it is regarded as new in Turkey, according to the researches, the history of breathing practices in 
Anatolia, the lands we live in, date back to very old times. From past to present, the use of breath in different 
ways in many cultures sheds light on us. Scientific studies show that the effective use of breathing will have 
a lot of positive impact on our health. With the power we have received from the past, the scientifically 
supported data and a multidisciplinary approach, we can always carry the breath that exists within us to the 
highest level. When we do this, it will be the greatest service we can offer to humanity.  We must also benefit 
from the power of our breath, which is the proof of our existence in the realm of being, for the continuation 
of humanity. 

Acupuncture is very valuable in terms of prophylaxis and all other supportive and complementary treatments. 
The fact that the effects of breath therapy are also in this direction, the combined use of breathing and 
acupuncture will make a great contribution to TCM treatments. We believe that the ancient knowledge about 
the breath in these Anatolian lands that we live in, will be instrumental in making us healthy, contributing to 
the health tourism of our country and announcing its name to the whole world. We hope that together we 
can lay a foundation worthy of the world, our country 

Key words: Acupuncture, Breathing, Acupress, Breath therapy 
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p VİSSERAL MANUAL TERAPİ (OGULOV YÖNTEMİ) WORKSHOP

Dr. Yücel KATI1 

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

Özet

“Visseral Manuel Terapi” (VMT) (İç Organların Elle Tedavisi) eski zamanlardan beri yapılan manipulatif karın 
masajı olarak da bilinmektedir. İç organların ciltteki kesişme noktaları (Genellikle akupunktur noktaları) ve 
yansıma bölgeleri baz alınarak; vücutta fiziksel, fizyolojik, fonksiyonel, psikolojik, çevresel açıdan; bulgu veren 
veya bulgu vermek üzere olan vücuttaki dengesizliklerin tespiti ile bu sorunların çözümünde hastanın da aktif 
rol aldığı ve ona da öğretilen yöntemlerle ve de destekleyici tedavilerin de kullanılarak; manipülasyon için sadece 
ellerin kullanıldığı (Hafif, hassas; ancak, bir o kadar da, kuvvetli manipulasyonlarla) veya gerekli manipülasyon 
aletlerinin kullanıldığı tedavi şekli diye kabaca tarif edilebilir. VMT farklı şekillerde uygulanmaktadır. VMT bazı 
kaynaklarda; “Visseral Osteopati” (VO) ile aynı olduğu ifade edilmektedir. Ancak, VMT ve VO; her ne kadar 
benzer olsa da aynı tedavi yöntemleri olmadığı görülmektedir. Bu workshop ile dünya çapında bir çok yerde 
öğrencisi bulunan Dr. Ogulov Alexander Timofeevich’e ait olan yöntem hakkında derlenen deneyimlerin ve 
bilgilerin sunulması amaçlanmıştır. 

Anahtar sözcükler: Visseral Manuel Terapi, VMT, İç Organların Elle Tedavisi, Ogulov

VISCERAL MANUAL THERAPY (OGULOV METHOD) WORKSHOP

Abstract

“Visceral Manual Therapy” (VMT) (Manual Treatment of Internal Organs) is also known as manipulative 
abdominal massage since ancient times. Based on the intersection points of the internal organs on the 
skin (usually acupuncture points) and reflection areas; physical, physiological, functional, psychological and 
environmental aspects of the body; By detecting the imbalances in the body that are symptomatic or about 
to give symptoms, and the patient takes an active role in the solution of these problems and by using 
the methods taught to him, as well as by using supportive treatments; It can be roughly described as a 
form of treatment in which only the hands are used for manipulation (Light, sensitive, but also with strong 
manipulations) or the necessary manipulation tools are used. VMT is implemented in different ways. VMT in 
some sources; It is stated to be the same as “Visceral Osteopathy” (VO). However, VMT and VO; Although 
they are similar, it is seen that they are not the same treatment methods. With this workshop, it is aimed to 
present the experiences and information compiled about the method belonging to Dr. Ogulov Alexander 
Timofeevich, who has students in many places around the world.

Key Words: Visceral Manual Therapy, VMT, Manual Treatment of Internal Organs, Ogulov
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pFONKSİYONEL TIP VE BESLENME / FUNCTIONAL MEDICINE AND NUTRITION 

Pelin YÜKSEL 
Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni, Ankara

Fonksiyonel tıp yaklaşımı ve beslenme bilimine dair genel teorik ve pratik bilgilerin hekimlere aktarılması 
amaçlanmaktadır.

Fonksiyonel tıp, hastalığa değil hastaya odaklanarak kök sebepleri araştıran ve belirleyen bilim temelli bir 
yaklaşımdır ve temel ilkesi tüm sistemleri düzenlemektir. Fonksiyonel tıp yaklaşımında beslenme bilimi en 
önemli sac ayaklarından biridir. Bu yaklaşımda fonksiyonel tıp hasta değerlendirme süreci çok öne çıkmakta 
ve çok detaylı gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte doktor ve diyetisyenin rolü ile doğru terapötik diyet seçimi çok 
önemlidir. Fonksiyonel tıp yaklaşımı ile hastanın ilk başta bağırsak geçirgenliği olmak üzere birçok semptom 
üzerine değerlendirmeleriyle beslenme planı düzenlenirken eş zamanlı birey için sorunlu besinler belirlenir. 
Temiz beslenme ve toksinsiz yaşam önerileri, terapötik beslenme planları ve besinler, fonksiyonel mutfak 
ve yaşam tarzı değişikliklerine dair önemli noktalarda bilgilendirme yapılmakta ve bireyinde bunu düzenli 
uygulaması desteklenmektedir. 

Fonksiyonel tıp yaklaşımı ve tedavi sürecine büyük destek sağlayan terapötik beslenme uygulamalarına dair 
pratik ve teorik bilgiler hekimlerimize aktarılacaktır.

Anahtar kelimeler: Fonksiyonel tıp, fonksiyonel beslenme, fonksiyonel besin, eliminasyon diyeti, bağırsak 
geçirgenliği
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p BAĞIMLILIKLAR, ZAYIFLAMA VE ANKSİYETE KONUSUNDA BİOREZONANS TERAPİLERİ

Uzm. Dr. Ersal S. Işık 
Istanbul, www.neosante.com.tr

2005 yılından beri biorezonansı, süreç içerisinde karşılaştığım farklı teknolojilerle ama özellikle kişinin yeme 
içmesinin düzenlenmesi, bağımlılıklarının giderilmesi ve ruhsal anlamda toparlanabilmesi için kullanıyorum. 
Bu 17 yıl, anksiyete ve diğer ruhsal problemlerin biorezonans ile nasıl giderilebileceği, bağımlılık denilen 
durumun enerji sistemindeki karşılığının ne olduğu ve bu olguya biorezonans ile yapılan müdehalenin nasıl 
olması gerektiğini araştırmakla ve deneyimlemekle geçti. Bu tecrübenin kendisi ve bunun biorezonans 
programlamalarına (biorezonansın teknik anlamdaki çalışma parametrelerine, işleyişine) yansıtılması 
teknolojide kendine has bir gelişime doğru ilerledi. 

Türkiye çapında düşündüğümüzde bu yeni biorezonans anlayışı ve buna göre şekillendirilmiş teknoloji 
yüzbinlerce insanın sigara – alkol ve madde bağımlılığından kurtulmasında fayda sağladı. Eğitim verdiğim ya da 
kurulmasında aktif rol oynadığım biorezonans birimleri yanında, sadece kendi kliniğimde şimdiye kadar sigara 
bırakmasına (sadece) biorezonans ile yardımcı olduğum kişi sayısı 17.000 civarında. Yıllar içinde geliştirilen 
kendine has biorezonans tekniğinin alkol ve madde bağımlılığına adapte edilmesi, daha sonrasında gıda 
bağımlılıklarında ve zayıflama konusunda kullanılması ve son olarak da biorezonansın depresyon, anksiyete 
bozuklukları ve genel olarak ruhsal iyileşme için öne çıkması biorezonans için yeni ufukları işaret ediyor. 

Kongremizde yapacağım workshoplarda öncelikle sigara ve alkol bırakma, zayıflama ve bölgesel ağrı ve 
inflamasyonun azaltılması üzerinden katılımcılar arasından çıkacak gönüllülerle çalışacağım. Bir yandan da, 
biorezonansı kullanırken yapılan enerjetik müdehalede nasıl-hangi parametrelerin önemli olduğuna özellikle 
değiniyor olacağım. Tüm sunum ve workshop boyunca biorezonansta NEOQUiTT teknolojisinin özellikleri ve 
bahsedilen endikasyonlarda nasıl kullanıldığıyla ilgili ipuçlarını da göreceksiniz. 

BIORSONANCE THERAPIES ON ADDICTIONS, WEIGHT LOOSING AND ANXIETY. 

Uzm. Dr. Ersal S. Işık 
Istanbul, www.neosante.com.tr

Since 2005, I have been using different bioresonance technologies mainly for reorganising the eating habits 
of patient, get rid of addictions and recovery in the name of pschological state of person. These 17 years 
has been passed investigating how to use bioresonance in the anxiety and other pschological problems, the 
meaning of “addiction” in energy system and the best parameters in bioresonance to get rid of these. This 
experience itself and its results in the meaning of “programing devices” created an unique way in technology. 

In Turkey; this new bioresonance perceptive and this new technology has helped several hundreds thousand 
of people to stop smoking, drug and alcohol addictions, food addictions, weight loosing and especially 
psyhological problems. These new experiances in Turkey pointing new horizons in bioresonance. 

There would be two workshops in our congress. In one of it, we will be working with the clients that want 
to loose weight or stop smoking, alcohol etc. In the next workshop we will be working on a client who has 
local inflamatory problems and pain. While doing this I will explain why and which parameters would be 
important while using bioresonance in that indications. During the workshops the attendances would get 
the clues about technical specifications of NEOQUiTT technology and its useage in these indications.  
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pHYT’DEN YAŞAMINIZA NAZİK DOKUNUŞLAR: HYT VE ŞEFKAT.

Dr. Haluk ALAN / DENİZLİ

Özet

Zorlu ve kafa karıştırıcı bir dünyada yaşadığımız yadsınamaz. Kirmayer’in söylediği gibi bir “şiddet yüzyılında” 
yaşıyoruz. Bu olayların yarattığı tıbbi sorunları çözmek ne kadar mümkünse aslında bunlara karşı güçlü 
durabilmek, direngen olabilmek de en az tedavi boyutu kadar önem arz etmektedir. 

Biopsikososyal perspektiften baktığımızda, şefkat temelli yaklaşımların, koruyucu tıbbın bir unsuru olarak 
değerlendirilmeleri bilimsel çalışmaların olumlu sonuçları bakımından mümkün görünmektedir. Şefkat temelli 
çalışmalar birçok uygulama ile hayata aktarılabilmektedir. HYT; HipnoMeditatif Yeniden İşleme Terapisi 
bunlardan biridir. 

Anahtar Kelimeler: Öz-Şefkat, HYT, Meditasyon, Hipnoz,

GENTLE TOUCHES FROM HRT TO YOUR LIFE: HRT AND COMPASSION

Abstract

It is undeniable that we live in a challenging and confusing world. Kirmayer said that we live in a “century 
of violence.”

As much as it is possible to solve the medical problems created by these events, being strong against them 
and being resistant are at least as important as the treatment dimension. From a biopsychosocial perspective, 
it seems possible to evaluate compassionate approaches as an element of preventive medicine in terms of the 
positive results of scientific studies. Compassion-based studies can be implemented with many applications. 
HRT; HypnoMeditative Reprocessing Therapy is one of them. 

Key words: Self- Compassion, HRT, Meditation, hypnosis.

Giriş

Zorlu ve kafa karıştırıcı bir dünyada yaşadığımız yadsınamaz. Kirmayer’in söylediği gibi bir “şiddet yüzyılında” 
yaşıyoruz. Geçen yüzyıllardan günümüze baktığımızda hayatın trajedileri çevremizi sarıyor; tacizler, tecavüzler, 
açlık, savaş, hastalıklar, salgınlar v.b. birçok olay içinde acı dolu hikayeleri barındırıyor. Bu olayların yarattığı 
tıbbi sorunları çözmek ne kadar mümkünse aslında bunlara karşı güçlü durabilmek, direngen olabilmek de 
en az tedavi boyutu kadar önem arz etmektedir. 

Biopsikososyal perspektiften baktığımızda, şefkat temelli yaklaşımların, koruyucu tıbbın bir unsuru olarak 
değerlendirilmeleri bilimsel çalışmaların olumlu sonuçları bakımından mümkün görünmektedir. Şefkat temelli 
çalışmalar birçok uygulama ile hayata aktarılabilmektedir. HYT; HipnoMeditatif Yeniden İşleme Terapisi 
bunlardan biridir.

Metod 

Bu atölye çalışmasında alan yazında konuya ilişkin yapılan çalışmaların teorik kısımları kısaca tartışılacak ancak 
temel olarak katılımcılara uygulamaya yönelik bilgiler verilerek, bir kursiyer üzerinde çalışma yapılacaktır.
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p Bulgular ve Tartışma

Tıbbın koruyucu ve tedavi edici olmak üzere iki veçhesi olduğunu biliyoruz. 

En baştan beri koruyucu tıbba verilen önem zamanla tedavi edici hekimliğe kaymış olsa da, günümüz 
dünyasında yaşadığımız her olay bize koruyucu tıbbın önemini bir kez daha fısıldar gibidir. 

Koruyucu tıbbın biyolojik yapıyla olduğu kadar bio-psiko-sosyal paradigma anlayışından hareketle psikososyal 
boyutla da ilişkisi olduğu açıktır. Bu bağlamda son yıllarda tedavi edici terapötik yaklaşımlar kadar koruma ve 
geliştirmeye yönelik farkındalık temelli yaklaşımların terapötik alanda dikkat çekici etkileriyle karşılaşıyoruz. 
Bunların en başında HipnoMeditatif yaklaşımlar gelmektedir. Her bireri yin yang anlayışındakine benzer şekilde 
birbirlerini farklılıklarıyla tamamlayan bir bütünü oluşturmaktadırlar. Batıdaki “klinik hipnotik” yaklaşımlarla 
doğudaki “farkındalık meditasyonlarının” insan beyni üzerindeki etkileri neredeyse bir birinden farksızdır. 
Kimi uygulamalarda bazı farklılıklar göze çarpsa da etki sonucu aynıdır ( Walrath & Hamilton, 1975).  

Son yıllarda farkındalık temelli şefkat uygulamaları bu konuya ilişkin gösterilebilecek örneklerden biridir. 
Güvenli ortam, güvenli çevre ve içinde daha huzurlu bireylerle hayatta kalmanın sadece “savaş ya da 
kaç” dürtüsüne bağlı olmadığını “kabul et ve dostluk kur” öğretisine de bağlı olduğunu artık daha iyi 
anlıyoruz. Yapılan çalışmalar şefkatin iyilik haliyle pozitif yönde, zorluklarla da negatif yönde ilişkili olduğunu 
göstermektedir (Neff, 2003; Zinn, 1990)

Birçok psikolojik sorunun temelinde değersizlik, yetersizlik (eleştiri, yargılama…) ve sevilmeme temel 
inançlarının yattığını biliyoruz. Tam da bu noktada adeta önleyici bir unsur olarak,  terapistlerin danışanlarına; 
kendilerine karşı daha kibar, nezaketli, saygılı ve kabul edici kısacası özşefkatli davranmalarını öğretmeleri 
önemli bir beceri olarak kabul edilebilir (Gilbert & Procter, 2006). 

HYT; HipnoMeditatif Yeniden işleme Terapisi, HipnoMeditatif teknikler ve çift yönlü uyarımların bir terapi 
sürecinde bütüncül mentalitede uygulamaya konulduğu, tedavi edici olduğu kadar koruyucu yönü de 
bulunan bir uygulamadır (Alan, 2020).

HYT yapısı itibariyle bütünüyle danışan temelli bir yaklaşımdır. Bu yüzden HYT terapistleri danışanlarına 
pratikleri içerisinde örtük ya da açık bir biçimde şefkat temelli uygulamalara yer vermektedirler. Kendi 
acılarına ve ızdıraplarına yönelik olarak kabul edici ve şefkatle yaklaşmayı öğrenen danışanlar için travmatik 
yaşantı içindeki sıkıntılı ve zorlantılı süreçleri aşmak daha kolay hale gelmektedir. Henüz travmatik yaşantının 
başında yapılan uygulamaların sonraki olası olumsuz sonuçlar yerine resilience katkıda bulunacağı ve kişilerin 
travmatik yaşantılarından güçlenerek çıkacakları kabul edilmektedir.

Şefkat temelli terapinin kurucusu P. Gilbert (2005) şefkati; bakım verme yeteneğimizi artıran ve bu anlamda 
fiziksel bağlantılara sahip olan insana dair geliştirilebilir bir psikolojik kapasite olarak görmektedir. Şefkat 
bakım vermek, ilgili olmak, sakinleşmek, sempati, empati ve önyargısızlığı içerir. Bu yüzden de koruyucu 
tıbbın ruhuna uygun düşen bir yaklaşımdır.

Şefkat acıyı giderme isteğini, acının kaynağını anlamaya yönelik bilişsel süreci ve şefkatli eylemlerde bulunmak 
suretiyle davranışsal süreçleri içinde barındıran bütüncül bir olgudur. Bu yüzden şefkat; kendimiz ve diğerlerinin 
acılarının farkında olmayı, önemsemeyi, bu ıstırap ve acılardan bağlantısız olmamayı, sakınmamayı ve ortaya 
çıkan ıstırapları hafifletme arzusunu ifade eder (Atalay, 2019).

Öz-şefkat; kişinin zor zamanlarında, hata ve yanlışlarında, değersiz, yetersiz ve sevilmez hissettiği öz-güvensiz 
durumlarda kendisine karşı duygusal anlamda destekleyici ve anlayışlı olmasını içerir (Lutz ve ark. 2008).

C. K. Germer’e (2009) göre şefkatli olma deneyimi; duygusal rahatsızlığa karşı direnç gösterme eğiliminden 
vazgeçerek, kişiyi, acıyı ya da acıya olan tepkilerimizi kabul etmektir. Bilimsel çalışmalar ışığında; öz-şefkatin 
kişiyi depresyona götüren otomatik düşünce kalıplarını değiştirerek depresyonun tekrardan tetiklenmesini 
önlediğini, genel bir iyi oluş üzerine olumlu etkileri olduğunu, bilinçli farkındalık temelli müdahalelerin iyi 
oluş halini artırmasındaki ana bileşenin öz-şefkat olduğunu ifade edebiliriz (Segal, Williams, Teasdale, 2002)
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pSonuç

Pozitif psikoloji bağlamında kişinin kaynaklarına ulaşmak ve onları farkındalık alanına çekmek ve negatif sinir 
yolaklarıyla pozitif sinir yolaklarının entegrasyonunda bir kaynak olarak kullanmak, HYT uygulama sürecinin 
belli başlı aşamalarından biridir (Alan, 2022).

Koruyucu tıbbın bir unsuru olarak bütüncül bir yaklaşım bağlamında “HYT temelli öz-şefkat” uygulamalarının 
bu konuda terapistlerin ellerini güçlendireceğini ve danışanlarının yaşamlarına olumlu yönde bir dokunuş 
sağlayacaklarını (her ne kadar daha fazla bilimsel çalışmayla desteğe muhtaç olsa da) düşünmekteyiz.
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p POSTÜRAL PATOLOJİLERİN TEDAVİSİNDE AURİKÜLOTERAPİ VE AURİKÜLOMEDİSİN

Dr. Ayfer Kuzulugil 
Serbest hekim   
Private Physician 
Meşrutiyet Caddesi 29/19 Kızılay ANKARA

Özet

Postür, organizmanın yerçekimine karşı koymak, dik pozisyonunu korumak, boşluktaki hareketlerini 
dengelemek ve sağlamlaştırmak üzere vizüel, vestibuler, temporomandibuler, eksternal okulomotor kaslar ve 
plantar eksteroseptif afferentlerden aldığı informasyonları üst merkezlerde değerlendirerek bir dizi otomatik 
işleme organize olmasıdır. İnsanın bipedalizme biyomekanik adaptasyonu sinir sisteminin olağanüstü 
gelişmesi sonucu mümkün olmuştur. Popülasyonda yaygın olan omurga ve eklem ağrıları, skolyoz, vertigo, 
depresyon gibi birçok patolojiden postüral bozukluklar sorumlu tutulmaktadır. Biz bu çalıştayda postür 
analizinin   bilgisayarlı antropometrik ölçümünün rutinde uygulama zorluğunu göz önüne alarak daha pratik 
görsel analizini vereceğiz. Bulgularımız sonucunda postüral patolojilerin auriküloterapi ve aurikülomedisinle 
kısmen veya tamamen tedavi yöntemlerini tartışacağız.

Anahtar kelimeler: Postür, Auriküloterapi, Aurikülomedisin

AURICULOTHERAPY AND AURICULOMEDICINE IN THE TREATMENT OF  
POSTURAL PATHOLOGIES

Abstract

Posture is the organisation of a series of automatic processes by evaluating the information it receives from 
the visual, vestibular, temporomandibular, external oculomotor muscles and plantar exteroseptive afferents 
in the upper centers in order to resist gravity, maintain its upright position and stabilize and strengthen its 
movements in the space. The biomechanical adaptation of man to bipedalism was made possible by the 
extraordinary development of the nervous system. Postural disorders are responsible for many pathologies 
such as spine and joint pain, scoliosis, vertigo, and depression, which are common in the population. In this 
workshop, we will give a more practical visual analysis of posture  by considering the difficulty of applying 
computerized anthropometric measurement in routine. As result of our findings, we will discuss partial or 
complet treatment methods of postural pathologies with auriculotherapy and auriculomedicine.

Keywords: Posture, Auriculotherapy, Auriculomedicine
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siAKUPUNKTURUN GÜNCEL TIPLA KESİŞİMİ

Prof. Dr. Cemal ÇEVİK 
Lokman Hekim GETAT Başkanı

Özet

Ülkemizde Akupunktur ve Batı tıbbı uygulamalarının birbirinden tamamen bağımsız olarak uygulamaları 
söz konusu değildir. İki tedavi metodu çeşitli şekillerde, basamaklarda birbirleriyle kesişirler. Bu kesişim 
yerlerini üç gruba ayırabiliriz. Bu gruplarda birinci grup, Batı tıbbı ile tedavi olurken akupunkturla tedaviye 
gelenler, ikinci grup  akupunkturistin tedavi esnasında teşhis ve takip için kullandığı metotlar dolayısıyla olan 
kesişmeler; tansiyon ölçmek, radyografik tetkikler ve  laboratuvar  tetkiklerini istemek gibi; üçüncü grup ise, 
akupunkturun etkinliği ve etki mekanizmaları ile ilgili araştırmalar için  Batı tıbbı tekniklerini kullanırken olan 
kesişmeler.  Bu üç grup neredeyse bütün uygulama alanlarını kapsar ve akupunktur tedavisinin Batı tıbbı ile 
zorunlu beraberliğini gösterir.

Anahtar sözcükler: Akupunktur, Batı tıbbı, uygulamalar, beraberlik

Abstract

Acupuncture and Western medicine practices are not completely independent of each other in our country. 
The two treatment methods intersect with each other in various ways and steps. We can divide these 
intersections into three groups. In these groups, the first group is those who come to treatment with 
acupuncture while being treated with Western medicine. The second group is related to the methods used by 
acupuncturist for diagnosis and follow-up, measuring blood pressure, asking for radiographic examinations 
and laboratory tests, and the third group is intersections when using Western medicine techniques for 
research about the effectiveness of acupuncture and its mechanisms of action. These three groups cover 
almost all fields of application and show the compulsory association of acupuncture with Western medicine.

Keywords: Acupuncture, Western medicine, practices, togetherness
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si AKUPUNKTUR UYGULAMASIYLA FİBROMİYALJİ SENDROMU TEDAVİSİ

Prof. Dr. Mehmet Tuğrul Cabıoğlu 
Ankara Medipol Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı

Akupunktur uygulamasıyla, ağrı semptomlu hastalıklardan fibromiyalji Sendromu (FMS) oldukça başarılı 
bir şekilde tedavi edilmektedir. Akupunktur uygulamasıyla, gerek merkezi sinir sisteminde gerekse plazma 
da beta endorfin, enkefalin, endomorfin ve serotonin gibi nörotransmitterlerin yükselmesi gözlenmiştir. Bu 
nörotransmitterlerin, antienflamatuar, analjezik ve psikolojik durum düzenleyici özellikleriyle FMS tedavisinde 
etkili olduğu düşünülmektedir. Bu sunumda, akupunktur uygulamasıyla FMS ilgili çalışmalarımızın 
karşılaştırılması yapılacaktır. Akupunktur uygulamasında, FMS’da tedavi algoritmalarını tartışacağım. 

Anahtar kelimeler: Akupunktur, Fibromiyalji, Sendrom, Ağrı, Analjezi

FİBROMYALGİA SYNDROME TREATMENT WİTH ACUPUNCTURE APPLİCATİON

Prof. Dr. Mehmet Tuğrul Cabıoğlu 
Ankara Medipol University, Department of Physiology

Fibromyalgia Syndrome (FMS), one of the pain symptom diseases, is treated with acupuncture quite 
successfully. With the application of acupuncture, an increase in neurotransmitters such as beta endorphin, 
enkephalin, endomorphin and serotonin has been observed both in the central nervous system and plasma. 
These neurotransmitters are thought to be effective in the treatment of FMS with their anti-inflammatory, 
analgesic and psychological state-regulating properties. In this presentation, a comparison of acupuncture 
application and FMS related studies will be made. In the practice of acupuncture, I will discuss treatment 
algorithms in FMS.

Key words: Acupuncture, Fibromyalgia, Syndrome, Pain, Analgesia
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siP6 NOKTASININ BULANTI VE KUSMA ÜZERİNE ETKİSİNİN KANITA DAYALI TIPTAKİ YERİ

İlhan Öztekin1 , Sinan Gülmez2

1 Yeditepe Üniversitesi GETAT Merkezi, İstanbul, Prof.Dr. 

2 Trakya Üniversitesi Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD, Edirne, Uz. Dr.

Perikard 6 (P6) geleneksel Çin tıbbında bulantı ve kusmanın önlenmesi tedavisinde çok sık kullanılan bir 
akupunktur noktasıdır. Bu derlemeni amacı; P6 noktasının kanıta dayalı veriler ışığında bulantı ve kusma 
üzerine etkisini değerlendirmektir. 

Yeditepe ve Trakya Üniversiteleri Hastanelerinde gerçekleştirdiğimiz çalışmada bulantı ve kusmanın çok sık 
görüldüğü tiroidektomi ameliyatlarından sonra P6 bilateral akupunktur 

uygulamasının ameliyat sonrası erken ve geç dönemde bulantı ve kusma (PONV) ve derlenme üzerine etkileri 
skalalar ile değerlendirildi. İstatiksel olarak klinik sonuçlar: erken ve geç toparlanma dönemlerinde 150 
hastanın iki ayrı toparlanma puanları (Steward Recovery Score and Modified Aldrete Score) ile değerlendirildi. 
PONV’lu hastaların puanları, Abromowitz Emesis Score and Görsel Analog Skalası (VAS) ile  ekstübasyon 
sırasında, ameliyat sonrası  5., 15. ve 30. dakikalarda ve 24. saatte değerlendirilerek kaydedildi. 

Sonuç: P6 tiroid cerrahisi sonrası PONV önlenmesi açısından etkili bir noktadır.  Ayrıca çalışmamızın 
literatürdeki diğer metaanalitik ve randomize kontrollü çalışmalar ile uyumlu olduğu gösterildi. 

THE EFFECT OF THE P6 ACUPUNCTURE POINT ON NAUSE AND VOMITING IN 
EVIDENCE-BASED MEDICINE

İlhan Öztekin1, Sinan Gülmez2

1Yeditepe University GETAT Center, İstanbul, Professsor in Anesthesiology

2Trakya University Faculty of Medicine. Department of Anesthesiology and Reanimation, Edirne, Anesthesiologist

Pericardium 6 (P6) is a very common acupuncture point used in Traditional Chinese Medicine for the prevention 
of nausea and vomiting. The purpose of this review is to evaluate the effect of the P6 acupuncture point on 
nausea and vomiting in the light of evidence-based data.

Nausea and vomiting are frequently observed after thyroidectomy operations. We applied bilateral P6 
acupuncture to these patients in the postoperative period. 

The effects of the application on nausea and vomiting (PONV ) and recovery in the early and late postoperative 
period were evaluated with scales. Statistically, clinical results were evaluated with two separate recovery 
scores (Steward Recovery Score and Modified Aldrete Score) of 150 patients in the early and late recovery 
periods. The scores of the patients with PONV were recorded with the Abromowitz Emesis Score and Visual 
Analog Scale (VAS) during extubation, at the 5th, 15th and 30th minutes after surgery, and at the 24th hour.

Conclusion: P6 is an effective point for the prevention of PONV after thyroidectomy  In addition, our study 
was shown to be compatible with other metaanalytical and randomized controlled studies in the literature.



44

7.
 A

ku
pu

nk
tu

r 
ve

 T
am

am
la

yı
cı

 T
ıp

 S
em

po
zy

um
u

8 
Ek

im
 2

02
2,

 C
um

ar
te

si AKUPUNKTURUN TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ

Baha ÇELİK 
Emekli Akademisyen, Serbest Hekim

Özet:

Akupunktur, ülkemizde 1970’lerden sonra yaygınlaşmaya başlamıştır.

1980’lerin sonunda, Sağlık Bakanlığı ile Akupunktur derneklerinin ortak çalışması sonucunda, Akupunktur 
tedavisi ile ilgili, yönetmelikler hazırlanmıştır.

Sonraki yıllarda, programlı eğitim çalışmaları, Sağlık Bakanlığının izni ile başlamış olup, günümüzde de devam 
etmektedir.

Yeni nesillerin,  Akupunkturun ülkemizdeki gelişimi hakkında bilgilendirilmesi amacı ile bu çalışma 
hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akupunktur, Türkiye, Gelişim

DEVELOPMENT OF ACUPUNCTURE İN TURKEY

Baha ÇELİK

Abstract:

Acupuncture has become widespread in our country after the 1970s.

At the end of 1980s, as a result of the joint work of the Ministry of Health  and acupuncture 
associations,regulations on treatment were prepared.

İn the following years, educational studies on programmed acupuncture started with the permission of the 
Ministry of Health and continue to day. 

This study, has been prepared in order to inform the new generations about the development of acupuncture 
inn our country.

Keywords: Acupuncture, Turkey, Development
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siPEDİYATRİK AURİKÜLOTERAPİ

Dr. Ayfer Kuzulugil 
Serbest hekim   
Private Physician 
Meşrutiyet Caddesi 29/19 Kızılay ANKARA

Özet

Auriküloterapi eski çağlardan beri kulak kepçesine hastalıkların tedavisi amacıyla yapılan uygulamaların daha 
yakın bir zamanda Fransız doktor Paul Nogier tarafından yeniden düzenlenip geliştirildiği bir yöntemdir. 
Erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da başarılı sonuçlar verir. Çocuğun yaşına ve tedaviyi tolere etme durumuna 
göre masaj, frekans, tek kullanımlık geçici veya yarı kalıcı iğneler kullanılarak uygulanır. Venöz ponksiyon gibi 
küçük invaziv girişimlerden önce analjezi oluşturmak için veya anti-emetik, anksiyolitik ve visseral spazm 
tedavilerinde 3-5 dakikalık bir masaj uygulaması çok kolay ve çok etkilidir. İyi lateralize olamama sonucunda 
olduğu düşünülen kekemelik, enürezis nokturna, çocukluk çağı astımı ve okul çağındaki çocuklarda 
karşılaştığımız dikkat eksikliği, hiperaktivite, disleksi, disortografi gibi bozukluklarda auriküloterapi alternatif 
veya tamamlayıcı bir seçenektir. 

Anahtar kelimeler: Çocuklar, Lateralizasyon, Hiperaktivite, Auriküloterapi

PEDIATRIC AURICULOTHERAPY 

Dr. Ayfer Kuzulugil 
Private Physician 
Meşrutiyet Caddesi 29/19 Kızılay ANKARA

Abstract

Auriculotherapy is a method that has been applied to the auricle for the treatment of diseases since ancient 
times; more recently it has been reorganized and developed by the French doctor Paul Nogier. It gives 
succesful results in children as well as adults. It is applied by massage, frequency, disposable temporary or 
semi-permanent needles according to the child’s age and treatment tolerance. 3-5 minutes of massage is very 
easy and effective to create analgesia before minor invasive procedures such as venous puncture or for anti-
emetic, anxiolytic and visceral spasm treatments. Auriculotherapy is an alternative or complementary option 
in disorders such as stuttering, enuresis nocturna, childhood asthma and attention deficit, hyperactivity, 
dyslexia and disorthography in school-aged children, which are thought to be the result of poor lateralization.

Keywords: Children, Lateralization, Hyperactivity, Auriculotherapy
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si KUPA TEDAVİSİNİN JİNEKOLOJİK HASTALIKLARDA KULLANIMI

Ayten Yılmaz1,2, Ekrem Yılmaz2,3, Sena Akbaş4

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fitoterapi Doktora, İstanbul

2 Dr, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi, Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Merkezi, Sakarya 

3 Lokman Hekim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Geleneksel Tamamlayıcı Tıp AD, Ankara

4  Dr, İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Geleneksel Tamamlayıcı Tıp AD, İstanbul

Giriş: Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan kupa tedavisi, eski Mısırlılar ve Çinliler tarafından uygulanmış 
geleneksel şifa yöntemlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından 
2014 yılında yayınlanmış Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliğinde tanımlanan 15 
tedavi metodundan birisidir. Kupa tedavisi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliğinin 
yayınlanmasıyla beraber hekimler tarafından ünite ve merkezlerde uygulanmaya başlanmış ve birçok hastalığın 
tedavisinde uygulanmaya devam etmektedir.

Kupa uygulamalarından biri olan yaş kupa (hacamat)’nın dünyada ve ülkemizde birçok hastalığın tedavisinde 
sıkça kullanıldığı görülmektedir. Fakat kupa tedavisinin jinekolojide kullanımı ile ilgili literatürde çok fazla 
bilgiye rastlanmamaktadır.

Bu çalışmada, kupa tedavisinin irregular mensturasyon, dismenore, infertilite ve menapozal sendromda 
kullanımından bahsederek jinekolojik hastalıkların tedavisinde yaş ve kuru kupanın kullanılması ile ilgili 
literatüre katkı sağlanması amaçlandı.

Metot: Yaş kupa uygulaması cilde epidermal kesiler yapılmasının ardından bu alanlara vakum uygulanmasıyla 
bir miktar kanın kupa içine alınması ile gerçekleştirilir. Kuru kupa ise cilde kesi oluşturmadan sadece vakum 
etkisi ile yapılan uygulama şeklidir. İçerisinde ateş, el pompası veya elektriksel emme gücü ile negatif basınç 
oluşturulmuş kupalar, cilt üzerinde 15 dk kadar tutulur.

Bulgular: Kupa uygulaması dört hafta arayla yapılır. Genellikle üç veya dört seans tedavi için yeterli 
olmaktadır. Seans sayısının az olması sebebiyle hastaya maliyeti düşük olup bu durum hastanın tedaviye 
uyumunu artırmaktadır. Ancak bununla beraber her hastaya ve her vücut bölgesine yaş kupa uygulaması 
uygun olmadığından kuru kupa tedavisi de yapılmaktadır.

Tartışma: İnsan bedenini çepeçevre saran lenf, kan, enerji, sinir ve fasya olmak üzere beş sistem vardır. Kupa 
uygulaması tıbbi etkilerini bu beş sistem üzerinden göstermektedir. Açıklanan çok yönlü etkisinden dolayı kupa 
tedavisi hastalıkların çoğunda kullanılabilir bir uygulama olup jinekolojik hastalıklarda da kullanılmaktadır. 

Sonuç: Kupa tedavisinin çeşitli hastalıkların kullanımı ile ilgili birçok alanda farklı araştırmalar yürütülmekte 
olup jinekolojik hastalıklar bu alanlardan biridir. Hastaya bütüncül yaklaşım adına kupa tedavisinin jinekolojik 
hastalıklarda kullanımı önem arz etmektedir. Bu çalışmanın devamında daha kuvvetli sonuçlar elde etmek için 
çok merkezli klinik kontrollü ileri çalışmalar yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kupa Tedavisi, Hacamat, Kuru Kupa, Jinekoloji, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp.
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siUSE OF CUPPING THERAPY IN GYNECOLOGICAL DISEASES

Ayten Yılmaz1,2, Ekrem Yılmaz2,3, Sena Akbaş4

1University of Health Sciences, Hamidiye Institute of Health Sciences, PhD in Phytotherapy, Istanbul

2 Dr, Sakarya Training and Research Hospital, Traditional and Complementary Medicine Center, Sakarya

3Lokman Hekim University, Institute of Health Sciences, PhD in Traditional and Complementary Medicine, Ankara

4 Dr, Istanbul Medipol University, Institute of Health Sciences, Traditional and Complementary Medicine, İstanbul

Introduction: Cupping therapy, which dates back thousands of years, is one of the traditional healing 
methods applied by the ancient Egyptians and Chinese. It is one of the 15 treatment methods defined in 
the Regulation on Traditional and Complementary Medicine Practices published by the Health Ministry in 
2014, Turkey. Cupping therapy started to be applied by physicians in units and centers with the publication 
of the Regulation on Traditional and Complementary Medicine Practices and continues to be applied in the 
treatment of many diseases.

It is seen that wet cupping (hijama), which is one of the cup applications, is frequently used in the treatment 
of many diseases in the world and in our country. However, there is not much information in the literature 
about the use of cupping therapy in gynecology.

In this study, it was aimed to contribute to the literature on the use of wet and dry cups in the treatment 
of gynecological diseases by mentioning the use of cup therapy in irregular menstruation, dysmenorrhea, 
infertility and menopausal syndrome.

Method: Wet cupping is performed by making epidermal incisions on the skin and then applying a vacuum 
to these areas and taking some blood into the cup. Dry cup is a form of application that is applied only with 
the effect of vacuum without creating an incision on the skin. Cups in which negative pressure is created by 
fire, hand pump or electrical suction power are kept on the skin for 15 minutes.

Results: Cupping is done at four-week intervals. Generally, three or four sessions are sufficient for treatment. 
Due to the low number of sessions, the cost to the patient is low, which increases the patient’s compliance 
with the treatment. However, since wet cupping is not suitable for every patient and every body region, dry 
cupping is also performed.

Discussion: There are five systems that surround the human body: lymph, blood, energy, nervous and fascia. 
Cupping shows its medical effects through these five systems. Due to its multifaceted effect described, 
cupping therapy is an application that can be used in most of the diseases and is also used in gynecological 
diseases.

Conclusion: Various researches are carried out in many areas related to the use of cupping therapy for 
various diseases, and gynecological diseases are one of these areas. In the name of a holistic approach to the 
patient, the use of cupping therapy in gynecological diseases is important. In order to obtain stronger results 
in the continuation of this study, further multicenter clinical controlled studies are needed.

Keywords: Cupping Therapy, Cupping, Dry Cupping, Gynecology, Traditional and Complementary Medicine.
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si LAKTASYON BOZUKLUKLARI VE AKUPUNKTUR

Dr. Setenay MİT 
Gazi Üniversitesi Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi

Emzirme, bebek beslenmesinin en bilinen ve tercih edilen yöntemidir. Emzirmek bebeğe olduğu kadar anneye 
de yararlıdır. Anne sütü, yenidoğan bebekler için eksiksiz bir besindir ve yaşamın en az ilk 4-6 ayı boyunca 
tüm besin ihtiyaçlarını yeterince karşılar. Ancak birçok kadın, emzirmede yaşanan zorluklar nedeniyle önerilen 
süreden önce emzirmeyi bırakmaktadır. Çalışmalar, akupunkturun veya ilgili akupunktur noktalarına yapılan 
masajın sütün salgılanmasını ve atılımını destekleyebileceğini göstermiştir. Bu harici tedaviler hızlı, güvenli 
ve etkilidir. Öte yandan, ilaçların kullanımından kaynaklanabilecek süt bileşimindeki olası değişiklik risklerini 
önleyebilirler. Düşük süt salgısını tedavi etmek için kullanılan akupunkturun prolaktin ve oksitosin salınımına 
neden olduğu iddia edilmiştir. Geleneksel Çin Tıbbı’na göre yeterli süt üretimi için çi ve kan arasında bir denge 
gerekir. Anne sütü üretimi yetersizse, sorun kan ve çi eksikliğinden veya karaciğerde çi durgunluğundan 
kaynaklanmaktadır. Kan ve çi eksikliği, annenin genel sağlığının kötü olması, hamilelik sırasında yetersiz 
beslenme ve doğum sonrası kan kaybından kaynaklanabilir. Annede çi ve kan eksikliğinin belirtileri arasında 
yumuşak göğüsler, süt yokluğu, halsizlik, yorgunluk, solgunluk, iştahsızlık ve nabzın hızlanması yer alır. Yetersiz 
süt üretimi karaciğer durgunluğu ile ilgiliyse bunun nedeninin karaciğere zarar verdiği görülen depresyon 
veya anksiyete olduğu düşünülür. Annedeki çi durgunluğunun belirtileri arasında göğüste şişkinlik ve ağrı, 
süt yokluğu, depresyon, anksiyete, iştahsızlık ve sıçrayıcı nabız bulunur. Bu dengesizlikleri düzenleyebilmesi 
sebebiyle akupunkturun emzirme yetersizliğini tedavi etmek ve anne sütü üretimini artırmak için umut verici 
bir seçenek olduğu düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Laktasyon, akupunktur, postpartum dönem

LACTATİON DİSORDERS AND ACUPUNCTURE

Dr. Setenay MİT

Breastfeeding is the most recognized and preferred method of infant feeding; Breastfeeding benefits the 
mother as well as the baby. Breast milk is a complete food for newborn human infants, adequately supplying 
all nutritional needs for at least the first 4- 6 months of life.  However, for many women, difficulties in 
breastfeeding result in termination before the recommended period of time. Studies have shown that 
acupuncture or massage at related acupoints can promote the secretion and excretion of milk. These external 
treatments are quick, safe, and effective. On the other hand, they can avoid the potential risk of changes 
in milk composition that may be caused by the use of drugs. Acupuncture used to treat low milk secretion 
has been claimed to cause release of prolactin and oxytocin. According to Traditional Chinese Medicine it 
requires a balance between chi and blood for adequate milk production. If the production of breast milk 
is inadequate, the problem is due to a deficiency of blood and chi, or a stagnation of chi in the liver. A 
deficiency of blood and chi may be caused by poor general health of the mother, poor nutrition during 
pregnancy, and postpartum blood loss. Symptoms of deficiency of chi and blood in the mother include soft 
breasts, absence of milk, weakness, fatigue, pallor, poor appetite, and a thready pulse. If the inadequate 
milk production is related to liver stagnation, the cause is thought to be depression or anxiety, which is seen 
as damage to the liver. Symptoms of chi stagnation of the mother include breast engorgement and pain, 
absence of milk, depression, anxiety, loss of appetite, and a bounding pulse. Because of its ability to regulate 
these imbalances, acupuncture is considered to be a promising option to treat breastfeeding failure and 
increase breast milk production.

Key words: Lactation, acupuncture, postpartum period



49

7.
 A

ku
pu

nk
tu

r 
ve

 T
am

am
la

yı
cı

 T
ıp

 S
em

po
zy

um
u

8 
Ek

im
 2

02
2,

 C
um

ar
te

siDOĞAL BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZİ GÜÇLENDİREN TIBBİ BİTKİLER VE ARI ÜRÜNLERİ  

Prof. Dr. Abdurrahim Koçyiğit1,2

1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı  

2Bezmialem Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp İleri Araştırmalar ve Uygulama Merkezi  (GETAMER)

Vücudumuz dışarıdan gelen patojenler yanında, vücudumuzda oluşan kanserleşmiş hücreler gibi malignitelere 
karşı bir savunma sistemiyle donatılmıştır. Hastalığa yol açan patojenler tarafından uyarıldığında, bağışıklık 
(immun) sistemi harekete geçer. Bağışıklık sistemi genel olarak doğal ve kazanılmış bağışıklık olarak ikiye 
ayrılır. Doğal bağışıklık sistemimiz, doğuştan gelen, intrauterin hayatta genetik özelliklerimizin belirlediği 
bir bağışıklık iken, kazanılmış bağışıklık sistemi sonradan edinilen, enfeksiyonu geçirerek veya aşılama ile 
gelişen bağışıklıktır. Doğal bağışıklık sistemi, monosit, makrofaj, dendritik hücre, doğal katil hücre (NK), 
eozinofil, bazofil, nötrofil ve mast hücrelerini içeren değişik tip hücreler aracılığı ile özgül olmayan öncü 
savunmayı sağlar. Özgüllükten yoksun olmasına rağmen oldukça etkili bir savunma sistemi olup, güçlü bir 
doğal bağışıklık sistemi vücudumuzu her tür mikroorganizmadan korur ve patojenleri yok eder. Dolayısı ile 
hastalıklardan korunmada en etkili yöntem doğal bağışıklık sisteminin güçlendirilmesidir. Doğal bağışıklık 
sisteminin güçlendirilmesinde düzenli uyku, stresten uzak yaşam, düzenli spor ve sağlıklı beslenme yanında,  
çörek otu (Nigella sativa), meyan kökü (Glycyrrhiza glabara), zeytin yaprağı (Olea europaea L. folium), 
sarımsak (Allium sativum) gibi tıbbi bitkiler ile bal ve propolis gibi arı ürünleri önemli rol oynamaktadır. Bu 
sunumda doğal bağışıklık sistemimizi destekleyen, fitoterapi ve apiterapide yaygın olarak kullanılan ürünler, 
bilimsel çalışmalarımız ve literatür ışığında tartışılacaktır.

 Anahtar kelimeler:  Doğal bağışıklık sistemi, tıbbi bitkiler, arı ürünleri, fitoterapi, apiterapi 

MEDİCİNAL PLANTS AND BEE PRODUCTS THAT STRENGTHEN OUR  
NATURAL IMMUNE SYSTEM

Prof. Dr. Abdurrahim Kocyigit1,2

1Department of Medical Biochemistry, Faculty of Medicine, Bezmialem Vakıf University 

2Bezmialem Traditional and Complementary Medicine Advanced Research and Application Center (GETAMER)

Our body is equipped with a defense system against external pathogens as well as malignancies such as 
cancerous cells formed in our body. When stimulated by disease-causing pathogens, the immune system 
is activated. The immune system is broadly divided into innate and acquired immunity. While our innate 
immune system is an immunity determined by our genetic characteristics in intrauterine life, the acquired 
immune system is the immunity that is acquired through infection or vaccination. The innate immune system 
provides non-specific precursor defense through various types of cells including monocytes, macrophages, 
dendritic cells, natural killer cells (NK), eosinophils, basophils, neutrophils and mast cells. Despite its lack of 
specificity, it is a highly effective defense system, and a strong natural immune system protects our body 
from all kinds of microorganisms and destroys pathogens. Therefore, the most effective method to prevent 
diseases is to strengthen the natural immune system. In addition to regular sleep, stress-free life, regular 
sports and healthy nutrition to strengthen the natural immune system, medicinal herbs such as black cumin 
(Nigella sativa), licorice root (Glycyrrhiza glabara), olive leaf (Olea europaea L. folium), garlic (Allium sativum), 
and bee products such as honey and propolis, play an important role. In this presentation, products that 
support our natural immune system and are widely used in phytotherapy and apitherapy will be discussed in 
the light of our scientific studies and literature.

Keywords: Innate immune system, medicinal plants, bee products, phytotherapy, apitherapy
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si GELENEKSEL VE GÜNCEL TIPTA ORGAN FİZYOLOJİ 

Prof.Dr. Neyhan Ergene, Prof.Dr Mehmet Tuğrul Cabıoğlu 
Ankara Medipol Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıpta (GETAT), organların fizyolojisi, hastalıkların ortaya çıkmasına neden olan 
etiyolojik faktörlerin ne olduğu, bunların organlara nasıl etki yaptığı ve hastalıklara nasıl ve hangi tanı 
metotlarının kullanıldığı kanıta dayalı bilgi çerçevesinde anlatılacaktır. Güncel tıpta organların fizyolojisi 
anlatılarak, geçmiş ve gelecek arasında köprü kurarak, kadim bilgiyi güncel tıp bilgileriyle açıklamaya 
çalışacağız.

Anahtar kelimeler: Geleneksel, Tıp, Fizyoloji, Etiyoloji, Tanı

ORGAN PHYSİOLOGY İN TRADİTİONAL AND CURRENT MEDİCİNE

Prof. Dr. Neyhan Ergene, Prof. Dr. Mehmet Tuğrul Cabıoğlu 
Ankara Medipol University, Department of Physiology

In Traditional and Complementary Medicine (TCM), the physiology of organs, the etiological factors that 
cause diseases, how they affect the organs, and how and which diagnostic methods are used for diseases 
will be explained within the framework of evidence-based information. We will try to explain the ancient 
knowledge with current medical knowledge by explaining the physiology of organs in current medicine, 
building a bridge between the past and the future.

Key words: Traditional, Medicine, Physiology, Etiology, Diagnosis
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si21. YÜZYIL TEDAVİSİ OLARAK HOMEOPATİ VE KANSERDE HOMEOPATİ

Doç. Dr. Eren Çetin 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Homeopati, yaklaşık iki yüz yıldır kullanımda olan ve son yıllarda dünyada kullanımı artan bir uygulamadır. 
Dünya Sağlık Örgütü 2015 verilerine göre, dünyada yaklaşık 550 milyon kişi homeopatiyi tek başına 
veya başka tedavilerle birlikte kullanmıştır ve tamamlayıcı tıp olarak en sık ikinci tedavidir. Yeni yüzyılda, 
toprakların mineral içeriğinin azalması ve erozyonu söz konusudur. Atmosferin, su kaynaklarının, denizlerin 
ve toprakların kirlenmesi, beraberinde besin içeriğinde fakirleşme, çevre kirliliği ile de insan bedenlerinde 
kronik hastalıkların artışını doğurdu. Bununla birlikte, bu kronik hastalıklar içinde, kanser hastalıkları hem 
insidans hem de malign ve hayatı tehdit eden hastalıklar olarak ciddi bir halk sağlığı sorunu oluşturdu. Artan 
ve ciddileşen bu kronik hastalıklara, yeni ve etkili tedavi arayışları oluşurken,  uygulaması kolay, güvenli ve 
aynı zamanda bedensel ve zihinsel boyutta etkinliği ile homeopati uygulaması son yıllarda ön plana geçti. 
Kimyasal bir tedavi olmayan homeopatik tedavi ürünlerinin, kemoterapi, immunoterapi ve diğer medikal 
ilaçlarla kimyasal etkileşime girmemesi önemli bir avantajdır. Aynı zamanda, bu standart tedavilerin yan 
etkilerinin tedavilerinde de başarılı bir şekilde kullanılabilir. Zihinsel boyutla birlikte, hastalığı değil, hastayı 
tüm kişisel özellik ve şikayet tarzlarıyla bütüncül ele alan homeopatinin, önümüzdeki yıllarda daha da ön 
plana geleceği beklenebilir.

Anahar kelimeler: Homeopati, kanser, kemoterapi, radyoterapi

HOMEOPATHY AS A 21ST CENTURY TREATMENT AND HOMEOPATHY IN CANCER

Eren Çetin Assoc Prof, MD 
Gazi University Faculty of Medicine, Radiation Oncology Department

Homeopathy is a practice that has been in use for nearly two hundred years and its use has increased in the 
world in recent years. According to the World Health Organization 2015 data, approximately 550 million 
people in the world have used homeopathy alone or in combination with other treatments, and it is the 
second most common treatment as complementary medicine. In the new century, there is a decrease in 
the mineral content of the soils and erosion. Pollution of the atmosphere, water resources, seas and soils, 
along with the impoverishment of food content, and environmental pollution have led to an increase in 
chronic diseases in human bodies. However, among these chronic diseases, cancer diseases constituted 
a serious public health problem both in incidence and malignant and life-threatening diseases. While the 
search for new and effective treatments for these increasing and serious chronic diseases is emerging, the 
practice of homeopathy has come to the fore in recent years with its safety, ease to apply and at the same 
time its effectiveness in physical and mental dimensions. It is an important advantage that homeopathic 
treatment products, which are not a chemical treatment, do not interact chemically with chemotherapy, 
immunotherapy and other medical drugs. It can also be used successfully in the treatment of the side effects 
of these standard treatments. It can be expected that homeopathy, which deals with the mental dimension, 
not the disease, the patient holistically with all their personal characteristics and complaint styles, will come 
to the fore even more in the coming years.

Keywords: Homeopathy, cancer, chemotherapy, radiotherapy
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si BİYOREZONANS YÖNTEMİYLE TEDAVİDE BİR BİYOFİZİKÇİNİN KLİNİK DENEYİMLERİ

Prof. Dr. Murat Pehlivan 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyofizik Anabilim Dalı, Bornova, İzmir 
Tel: 0 533 7724767 ve 0 232 3904398 
E-posta: murat.pehlivan68@gmail.com ve murat.pehlivan@ege.edu.tr

Biyorezonans yöntemi, her organ veya dokunun bir rezonans frekansı olduğu varsayılarak, çok düşük şiddetli 
enerjiyi vücudun rezonansa geldiği frekanslarda elektrik alanı, manyetik alan, ışık veya benzeri yollarla vücuda 
uygulayan bir tür tamamlayıcı tedavi yöntemidir. 

Biyorezonans konusunun esasları “Radionics” adı altında 1909 yılında insan bedeninde enerji düzensizlikleri 
olduğu varsayımıyla başlayan ve daha sonra çeşitli cihazlar kullanılarak yapılan tanı ve tedavi çalışmalarına 
dayanır. Bu çalışmalar 1977 yılında benzer esasları kullanan ticari bir cihazın icat edilmesi ile birlikte 
"Biyorezonans Tedavisi" adıyla devam etmiştir. Etkili olduğu hastalıklar veya patolojiler ile ilgili yeterli bilimsel 
kanıtlar ve araştırmalar bulunmaması nedeniyle tıbbi tedavi yöntemi olarak tam olarak kabul görmeyen, 
halen tartışılmaya devam edilen bir yöntemdir. Ancak kişisel gözlem ve deneyimlerim, bir patoloji varlığında 
uygun frekanslar seçilir ise çoğu durumda günler veya haftalar boyunca devam eden düzenleyici bir etkinin 
oluştuğunu düşündürmüştür. Biyorezonans yöntemi ile tedavide bilimsel olarak kabul edilen tıbbi tedavi 
yöntemlerinden daha farklı düşünmek ve biyolojik yapıda bir çeşit yazılımın da olduğunu düşünerek hastaya 
yaklaşmak gerektiği kanaatindeyim. 

Konuşmada günümüzdeki başlıca biyorezonans cihazı tipleri ve birbirine göre farkları anlatılacaktır. Ayrıca, 
bilinenden daha farklı uygulama yapılan hastalar ile ilgili bazı klinik gözlemler ve sonuçları ileride kapsamlı 
bilimsel araştırmalar yapabilmek amacıyla paylaşılacaktır.

Biyorezonans tedavi yönteminde dengesi bozulmuş veya yeni normal oluşturmuş vücut sistemleri daha kararlı 
olan eski duruma gelmesi için rezonans frekanslarında uyarılır. Kararlı ve dengeli olanlar ise bu çok düşük 
enerjili uyarılardan etkilenmezler. Konuşmada klinik gözlemlerle birlikte tedavi yönteminin, riskleri, olumlu 
veya olumsuz yan etkileri ve kullanım alanları da tartışılacaktır.

Anahtar Sözcükler: Biyorezonans, tedavi, kararlılık, regülasyon, frekans

CLINICAL EXPERIENCES OF A BIOPHYSICIST IN THE TREATMENT WITH  
BIORESONANCE METHOD

Prof. Dr. Murat Pehlivan 
Ege University Biophysics Department, Bornova, İzmir

Bioresonance method, assuming that each organ or tissue has a resonance frequency, is a type of 
complementary therapy method that applies very low intensity energy to the body by means of electric field, 
magnetic field, light or similar means at frequencies where the body resonates.

The principles of bioresonance are based on the diagnosis and treatment studies by using various devices, 
which started with the assumption that there were energy irregularities in the human body in 1909 under 
the name of "Radionics". These studies continued with the invention of a commercial device using similar 
principles in 1977, with the name "Bioresonance Therapy". It is a method that is not fully accepted as 
a medical treatment method and still continues to be discussed due to the lack of satisfactory scientific 
evidence and research on the diseases or pathologies that it is effective. However, my personal observations 
and experiences have suggested that if appropriate frequencies are selected in the presence of a pathology, a 
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siregulating effect occurs in most cases for days or weeks. I believe that in the treatment with the bioresonance 
method, it is necessary to think in a different way from the scientifically accepted medical treatment methods 
and there is a need to approach the patient by considering that there is also a kind of software in a biological 
structure.

In the talk, the main types of bioresonance devices and their differences from each other will be explained. 
In addition, some clinical observations and results related to patients who have been treated differently than 
usual will be shared in order to conduct comprehensive scientific research in the future.

In the bioresonance treatment method, the body systems that are out of balance or that have created a new 
normal are stimulated at resonance frequencies for to restore them to a more stable state. Those who are 
stable and balanced are not affected by these very low energy stimuli. Along with clinical observations, the 
risks, positive or negative side effects and usage areas of the treatment method will be discussed in the talk.

Keywords: Bioresonance, therapy, stability, regulation, frequency
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si AKUPUNKTUR VE BİYOREZONANS

Dr. Kanat Tayfun 
S.B.Ü. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkez Müdürü

ÖZET

Teknolojinin günümüzde hızla gelişim gösterdiği alanlardan birisi de sağlık teknolojileridir. Bir sağlık teknolojisi 
ürünü olan ve aynı zamanda enerji ve frekans tıbbı olarak ta bilinen ‘’biyorezonans cihaz terapileri’’ dünyada 
hızla yaygınlaşmaktadır. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı tıbbi cihazlar olup uyarıcı, regülasyon 
ve destekleyici amaçla kullanılmaktadır. Rezonans terapilerinin temeli elektro-akupunktur uygulamasına 
dayanmaktadır. Elektro-akupunktur uygulamasında akupunktur noktalarının ohm metre ile elektrik akım 
direnci ölçülüp meridyenlerin enerjetik sistemi hakkında yorum yapılmaktadır. Geleneksel Çin Tıbbına 
göre hastalıkların meridyenlerde dolaşan yaşam enerjisindeki bozulma sonucu oluştuğu varsayılmaktadır. 
Akupunktur uygulamasındaki temel amaç bozulan enerji akışının düzeltilmesi ve dengelenmesidir. 
Biyorezonans terapileri de akupunktur uygulamasında olduğu gibi vücudun enerjetik sistemine etki ederek 
vücudun kendi kendini iyileştirme gücünü destekler. Biyorezonans terapilerinin problemli alan üzerine 
veya akupunktur noktaları üzerine yerleştirilen elektrotlar aracılığı ile vücuda enerjisel düzeyde etki ettiği 
varsayılmaktadır. Amacımız biyorezonans terapilerilerinin akupunktur ile ilişkisini açıklamak ve biyorezonans 
terapilerinin sağlık profesyonelleri tarafından kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak. 

Anahtar Kelimeler: Biyorezonans, Akupunktur, Frekans, Elektromanyetik, Enerji
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siİKİZDEN İKİZE TRANSFÜZYON SENDROMUNDA (İİTS) BİYOREZONANS 
TEDAVİSİ ETKİNLİĞİ: 2 OLGU SUNUMU

Jin. Op. Dr. Esra Kırsever  
Serbest Hekim, İstanbul 
ekirsever@hotmail.com

GİRİŞ

Son yıllarda yardımcı üreme tekniklerinin yaygınlaşması sonucu özellikle in vitro fertilizasyon (IVF) sikluslarında 
monozigotik ikiz gebelik insidansının 2-12 kat arttığı bildirilmiştir.1,2 İkizden ikize transfüzyon sendromu 
(İİTS), monokoryonik ikizlerin %10-15’inde görülür. Fetal kayıp ve nörolojik sekel riski yüksektir.3 İİTS’nin 
etiyolojisi, plasentada artmış arteriyovenöz anastomozlardır. Günümüzde fetoskopik lazer fotokoagulasyon 
standart tedavidir. Fetal kayıp, beyin hasarı, serebral palsi ve nörolojik defisit potansiyel komplikasyonlarıdır.4

Biorezonans alanında yapılan çalışmalar, maddenin kendine özgü bir elektromanyetik dalga paternine sahip 
olduğuna dair bilimsel verilere dayanmaktadır.5 Elektromanyetik alanlar ilkesi, insan vücudunun her hücresine 
veya organına da uygulanabilir. Elektromanyetik etkileşimler, hücre iletişimi ve bilgi iletiminde, reseptör 
proteinlerindeki ve biyomembranlardaki elektriksel süreçler kadar rol oynar.5 Spesifik elektromanyetik dalga 
kalıpları, bilgi taşıyıcıları olarak hareket eder. Vücuttaki rahatsız edici veya stresli bilgileri ortadan kaldırmak 
için biorezonans cihazları tarafından modüle edilerek tedavide kullanılabilir.6,7 

AMAÇ

Biyorezonans terapi yönteminin, İİTS’nun sağıltımı ve post partum dönemde fetal etkilerini incelemeyi 
amaçladık. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Tedavide BİCOM Optima 2000 SN B41402.1033 cihazı kullanıldı. 22+ haftalık İİTS Evre 3 ve Evre 4 olan iki 
gebe onamları alınarak çalışmaya alındı. İİTS fizyopatolojisi gözönüne alınarak uygun frekans kalıplarından 
protokol oluşturuldu. Üç günde bir uygulandı. 

SONUÇLAR 

Üç günde bir uygulanan üç biorezonans uygulaması sonunda İTTS evreleri geriledi. Tedaviye ara verildiğinde 
kötüleşme izlendi. Bir vakada gelişen erken doğum tehtidi biorezonans uygulaması ile iyileşti. Yüksek 
perinatal riske rağmen yeni doğan döneminde yoğun bakımda surfaktan, entübasyon gibi desteklere ihtiyaç 
duyulmadı, nörolojik, gastrointestinal ve kardiyolojik bir komplikasyon görülmedi. Yedi yıllık izlemde ikizlerde 
İİTS ile ilişkilendirilebilecek herhangi bir bir kardiak, nörolojik, gelişimsel sorun yaşanmadı. Diğer ikizlerden 
birinde otizm saptandı.

TARTIŞMA 

Non invasiv, güvenli ve ucuz bir tedavi yöntemi olan biorezonans metodunun sonuçlarının geniş klinik 
çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir. Böylece perinatalojide destekleyici tedavi yöntemi olarak faydalı 
olacağı kanaatini taşımaktayım.

KAYNAKLAR

1. Blickstein I. Estimation of iatrogenic monozygotic twinning rate following assisted reproduction: pitfalls 
and caveats. Am J Obstet Gynecol 2005;192:365-86. 

2. Aston KI, Peterson CM, Carrell DT. Monozygotic twinning associated with assisted reproductive 
technologies: a review. Reproduction 2008;172:377-86. 
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5. Hennecke, J. (2022). Post Market Clinical follow-up study on the performance and safety of BICOM 
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6. Mehdipour P, Ed. Ebrahim i M, Sharifov S, Salili M, Chernosova L. An Introduction to Impact of Bio-
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EFFECTIVENESS OF BIORESONANCE THERAPY IN TWIN TO TWO TRANSFUSION 
SYNDROME (TTTS):  2 CASE REPORTS

Dr. Esra Kırsever, MD  
Gynaecologist and Obstetrician, Independent Physician, Istanbul  
ekirsever@hotmail.com

INTRODUCTION

It has been reported that the incidence of monozygotic twin pregnancy has increased 2-12 times, especially in 
in vitro fertilization (IVF) cycles, as a result of the widespread use of assisted reproductive techniques in recent 
years.1,2 TTTS is seen in 10-15% of monochorionic twins. The risk of fetal loss and neurological sequelae is 
high.3 The etiology of TTTS is increased arteriovenous anastomoses in the placenta. Today fetoscopic laser 
photocoagulation is the standard treatment. Fetal loss, brain damage, cerebral palsy and neurological deficit 
are potential complications. 4

Studies in the field of bioresonance are based on scientific data that matter has a unique electromagnetic 
wave pattern.5 The principle of electromagnetic fields can also be applied to every cell or organ of the 
human body. Electromagnetic interactions play a role in cell communication and information transmission 
as well as electrical processes in receptor proteins and bio-membranes.5 Specific electromagnetic wave 
patterns act as information carriers. They can be modulated by bioresonance devices to remove disturbing 
or stressful information from the body, and can be used in therapy.6,7

PURPOSE 

We purposed to examine the effects of bioresonance therapy method on recovery of TTTS and fetal effects 
in the postpartum period.

MATERIALS AND METHODS

The BICOM Optima 2000 SN B41402.1033 device was used in the treatment. Two pregnant women with 22+ 
weeks of IITS Stage 3 and Stage 4 were included in the study after their consent was obtained. Considering 
the physiopathology of IITS, a protocol was created from appropriate frequency patterns. It was applied 
every 3 days.



57

7.
 A

ku
pu

nk
tu

r 
ve

 T
am

am
la

yı
cı

 T
ıp

 S
em

po
zy

um
u

8 
Ek

im
 2

02
2,

 C
um

ar
te

siRESULTS

At the end of three bioresonance applications applied every three days, TTTS stages regressed. Worsening 
was observed when treatment was interrupted. The threat of preterm birth that developed in one case was 
healed by bioresonance application. Despite the high perinatal risk, support such as surfactant and intubation 
was not needed in the neonatal period in the intensive care unit, and no neurological, gastrointestinal and 
cardiological complications were observed. During the seven-year follow-up, no cardiac, neurological or 
developmental problems that could be associated with IITS were observed in the twins. One of the other 
twins was diagnosed with autism.

CONCLUSION

The results of the bioresonance method, which is a non-invasive, safe and inexpensive treatment method, 
should be supported by large clinical studies. Thus, I am of the opinion that it will be useful as a supportive 
treatment method in the perinatology.
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si KRONİK YARALARDA ETKİ MEKANİZMALARIYLA YENİDEN GÜNCELLENEN  
LARVA DEBRİDMAN TEDAVİSİ

Prof. Dr. Funda Doğruman Al 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,  
Tıbbi Parazitoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

İnsanlık tarihinin erken dönemlerinde kronik yaraların tedavisinde uygulandığı bilinen larva debridman 
tedavisi (LDT), antibiyotiklere giderek artan direncinin ortaya, günümüzde tekrar gündeme gelmiştir. Dünyada 
çok sayıda ülkede uygulanan LDT özellikle diyabetik olgularda sık görülen kronik diyabetik ayak yaralarında 
başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır. LDT, hastalarda ampütasyon uygulamasının engellenmesi 
veya sınırlı ampütasyon uygulanmasıyla yaşam kalitesi üzerinde olumlu etkilerinin yanı sıra ekonomik olarak 
da maliyet etkin bir tedavi özelliği taşımaktadır.

Bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak LDT’nin etki mekanizmaları bilimsel çalışmalarla aydınlatılmaya 
devam etmektedir. Tedavide etkili olan biyolojik yapılar, proteinler ve moleküller tanımlanarak gelecekte larva 
kullanmaksızın yaralara uygulanabilecek yeni nesil tedavi seçenekleri oluşturma çabaları sürmektedir.

Ülkemizde LDT’nin yaygın ve etkin kullanımı için Sağlık Bakanlığının sertifikalı eğitimleriyle birlikte tıbbi larva 
üretimi ve temini konusunda etkin adımlar atılmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Böylelikle LDT konusunda klinik ve 
laboratuvar temelli bilimsel çalışmaların yapılması sağlanarak bu kadim tedavinin etkinliği kanıta dayalı olarak 
literatürde görünür hale getirilecektir.

Anahtar kelimeler: Larva Debridman Tedavisi, kronik yara, etki mekanizması

RE-UPDATED LARVAL DEBRIDEMENT THERAPY WITH  
MECHANISMS OF EFFECT IN CHRONIC WOUNDS

Prof. Funda Doğruman Al (MD) 
Division of Medical Parasitology, Department of Medical Microbiology, School of Medicine,  
Gazi University, Ankara, Türkiye

Larval debridement therapy (LDT), which is known to be used in the treatment of chronic wounds in the early 
periods of human history, has come to the fore again today due to the increasing resistance to antibiotics. 
LDT, which is applied in many countries throughout  the world, is effective in treating chronic diabetic foot 
wounds, which are especially common in diabetic patients. LDT is an economically cost-effective treatment, 
as well as having positive effects on quality of life by preventing amputation or limited amputation in patients.

In tandem with the developments in science and technology, the mechanisms of action of LDT continue to 
be elucidated by scientific studies. Efforts to create a new generation treatment options that can be applied 
to wounds without using live larvae in the future by defining biological structures, proteins and molecules 
that are effective in treatment are ongoing.

For the broad and effective use of LDT in our country, there is a need to take effective steps in the production 
and supply of medical larvae together with the certified trainings of the Ministry of Health. Thus, clinical 
and laboratory-based scientific investigations on LDT will be conducted and the effectiveness of this ancient 
treatment will be made visible in the literature based on evidence.

Keywords: Larva Debridement Treatment, chronic wound, mechanism of action



59

7.
 A

ku
pu

nk
tu

r 
ve

 T
am

am
la

yı
cı

 T
ıp

 S
em

po
zy

um
u

8 
Ek

im
 2

02
2,

 C
um

ar
te

siMERİDYEN PALPASYONU

Uzm. Dr. Gülay Tuna Aile Hekimliği Uzmanı 
Sakarya-Geyve İlçe Sağlık Müdürlüğü

Meridyen palpasyonu, merdiyenler ve ilgili organ hakkında bilgi almak için güvenilir, doğrulanabilir ve nisbeten 
ölçülebilir bir tanı metodudur. GÇT tanıda 4 temel metodu kullanır: anamnez, inspeksiyon, palpasyon ve 
olfaktasyon-oskültasyon. Doğru teşhis için bu 4 tanı metodundan elde ettiğimiz bilgileri sendroma dayalı 
ayırıcı tanıda kullanır ve hasta hakkında fikir sahibi oluruz.  

Huang Di Neijing (iç hastalıkları) ve Nanjing (Klasik Güçlükler), Ling Shu (Ruhsal Aks)  kitaplarında anlatılan 
palpasyon, nabız tanısı ve meridyen palpasyonunu kapsamaktadır. Nanjın’de özellikle 5 Shu noktasının 
içinde bulunduğu diz ve dirsek altındaki bölgelerin palpasyonunun organ hastalıklarının tanısında önemi 
vurgulanmaktadır. SuWen (Basit sorular) kitabında  palpasyon  teknikleri “ ayırma, bastırma, dokunma, 
koparma” olarak  sınıflandırılmış, kanal boyunca ele gelen düğümlerin nasıl ayırtedileceği tanımlanmıştır. 
Çin Tıbbı yüzyıllar boyunca sözlü aktarım kadar yazılı kayıtların da katkılarıyla ilerlemiştir. Yazılı kayıtların 
tutulduğu hekimlik uygulamaları ise dokunarak tanının en aza indirgendiği saraylarda gerçekleşmiş ve nabız 
tanısının yaygınlaşmasıyla kanal palpasyonu ikinci planda kalmıştır.

Günümüz tanı kitaplarının ilgili bölümlerinde nabız tanısı ve kanallarda ele gelen değişiklerin tanımlanması 
olarak anlatılan palpasyon, cilt, bağdoku, damar, fasyanın muayenesinde elde edilen bulgularla 
sınırlandırılmıştır. Aslında meridyen palpasyonun birincil hedefi iğne uygulanacak noktayı tesbit etmek değil, 
organ işlevleri hakkında bilgi almaktır. Bu kadim tanı metodunun, 6 Qi seviyesindeki meridyenler, organ 
çiftleri ve patolojileriyle tanımlanması konusunda bir ekol kuran Dr. Wang Ju Yi olmuştur. Dr. Wang kanalların 
palpasyonunun anatomik ve patolojik olarak tanımlanmasının ötesinde, Qi dinamiğini temel alan fizyoloji ve 
patodinami bulgularını Çin Tıbbı felsefesi temelinde değerlendiren bir sistem geliştirmiştir.

Meridyen palpasyonunda diz ve dirseklerin altındaki bölge kadar DU ve Ren meridyenleri, sırtta BL meridyeni, 
abdomende front mu noktaları, kafa palpasyonu da önemlidir. Palpasyonda ele gelen değişiklikler sertlik, 
derinlik, hacim yönünden değerlendirilir. Bu değişiklikler meridyen boyunca veya akupunktur noktalarında 
ele gelebilir ve her birinin tanısal değeri farklıdır. GÇT bakışıyla meridyen anormallikleri deri, kas, fasya, 
damar, sinir formasyonudur. Merdiyen palpasyonu tanısı,  palpasyonla ele gelen değişikliklerin verdiği 
hastalığın hangi kanal ve kanalları ilgilendirdiği bilgisinin kanal teorsisi çerçevesinde diğer semptom ve 
bulgularla birleştirilmesidir. Bu klinik tanı becerisi, akupunktur kanallarının ve Qi dinamiği yanında temel 
felsefik görüşlerin bilinmesini gerektirir. Klinik uygulamalara yansıması da öncelikle palpasyonu bir tanı 
metodu olarak günlük pratiğe yansımasıyla başlar. 

MERIDIAN PALPATION

Uzm. Dr. Gülay Tuna

Meridan palpation reliable to get information about meridians and related organ, it is verifiable and relatively 
mesaruable diagnostic method. 4 diagnostic methods of Traditional Chinese Medicine uses: anamnesis, 
inspection, palpation and olfactation-auscultation. For a correct information from four diagnosis methods 
in the differantial diagnosis based on the syndrome and we get an idea about it. Huang Di Neijing (Internal 
Medicine) and Nanjıng (Classical Difficulties) , Ling Shu (Spiritüel Axis) includes palpation, pulse diagnosis 
and meridian palpation, which are described in his books. In Nanjın, especially the areas under the knee and 
elbow where the 5 Shu Points are located. The importance of palpation in the diagnosis of organ diseases is 
emphasized. Su Wen (Simple Questions) in his book, palpation techniques are defined “ seperation, pressing, 
touching, plucking” classified how to distinguish palpable nodes along the channel is defined. Chinese 
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Written medical practices in which the records are kept where the diagnosis is minimized by touching. It 
took place in palaces and with the widespread use of pulse diagnosis, duct palpation took a secondary place.

In the relevant sections of today’s diagnostic books, the diagnosis of pulse and palpable changes in the 
channels are mentioned. Palpation described as the identification of skin, connective tissue, vessels, fascia 
limited by the findings. In fact,  the primary target of meridian palpation is the needle. It is not to determine 
the point to be applied,  but to get information about organ functions. This ancient diagnosis describing the 
method by merdians, organ pairs and pathologies at the 6 Qi level establishing a school on the subject was 
Dr. Wang Ju Yi. Dr Wang developed a system that evaluates pathodynamic findings on the basis of Chinese 
phiolosophy beyond its channel palpation,  anatomical and pathological definition.

Bladder meridian on the back, front mu points on the abdomen, head palpation,  DU and REN meridian’s 
palpation as much as important the area under the knees and elbows. Palpable changes are evaluated in 
terms of hardness, depth and volume. This changes may palpable along the meridian or at the acupuncture 
points and each diagnostic value is different. Meridian abnormalities skin, muscle, fascia, nerve with TCM 
view formation. The diagnosis of meridian palpation is based on palpable changes. Within the framework 
of the channel theory, the knowledge of which channel and channels the disease concern combined with 
symptoms and signs. This clinical diagnostic skill is ability of acupuncture channels and Qi requires knowledge 
of basic philosophical views as well as dynamics. Clinical applications reflection of palpation as a diagnostic 
method in daily practice. 
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siHİRUDOTERAPİNİN BİLİMSEL TEMELLERİ

Doç. Dr. Kübranur Ünal 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Bölümü, Ankara, Türkiye 
ORCID ID: 0000-0001-7940-4590, kubranurunal@gazi.edu.tr

ÖZET

Hirudoterapi olarak da bilinen tıbbi sülük tedavisi, binlerce yıllık geçmişi olan destekleyici ve tamamlayıcı 
bir tedavi yöntemidir. Hirudoterapinin temel faydası, sülüklerin emme sırasında konakçının kan dolaşımına 
salgıladıkları tükürüklerinde bulunan farmakolojik özellik gösteren maddelerdir. Yirminci yüzyılda tıbbi sülük 
salgısının etkinliği üzerine yeni çalışmalar yapılmış, farklı özelliklere sahip 100’ün üzerinde biyoaktif madde tespit 
edilmiştir. Bu biyoaktif maddeler; analjezik ve anti-enflamatuar, anti-koagülan, anti-mikrobiyal ve anti-platelet 
etkiler gibi pek çok farklı etki göstermektedir. Tıbbi sülük salgısının üzerine yapılan çalışmaların artmasıyla, tıbbi 
sülükler dikkatleri üzerlerine çekmeyi başarmıştır. Hem in vitro hem de in vivo koşullarda yapılan birçok bilimsel 
çalışmada tıbbi sülükler kullanılmı ivme kazanmıştır. İn vitro çalışmalar incelendiğinde, hücre kültüründe sülük 
salgı ekstraktının konsantrasyonuna ve uygulandığı hücre tipine göre farklı etkilerinin olduğuna dair dikkate değer 
sonuçlar bulunmaktadır. Hayvan çalışmalarında, özellikle sıçanlarda oluşturulan yara ve flep modellerinde sülük 
uygulamasının etkisi araştırılmıştır. Bu çalışmalar, sülüklerin kan akış hızını artırdığını, mikro dolaşımı iyileştirdiği 
ve anastomozu hızlandırdığını göstermiştir. Hirudoterapinin özellikle plastik ve rekonstrüktif cerrahi alanında 
etkinliğini gösteren bilimsel çalışmalar neticesinde, tıbbi sülük türlerinden biri olan H.medicinalis’in 2004 yılında 
plastik ve rekonstrüktif cerrahilerde kullanımı FDA tarafından onaylanmıştır. Dünyanın farklı yerlerinde çeşitli 
endikasyonlar için hirudoterapi kullanımı artmaktadır. Hirudoterapinin enflamatuvar reaksiyonları azalttığı, 
epitelizasyonu hızlandırdığı, kan ve lenfatik dolaşımı arttırdığı bilimsel olarak gösterilmiştir. Türkiye’de 2014 yılında 
“Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği” yayınlanmıştır.  Böylece Tarım Bakanlığı tarafından 
onaylı steril tıbbi sülük çiftliklerinden elde edilen sülüklerin eğitimli personel ve hekimler tarafından tedavi 
ve uygulama merkezlerinde tıbbi amaçlı kullanımının önü açılmıştır. Literatür incelendiğinde hirudoterapinin 
endikasyonlarından yan etkilerine kadar birçok bilimsel araştırma olduğu görülmektedir. Tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de hirudoterapi ile ilgili bilimsel çalışmaların artacağını ümit ediyoruz.

THE SCIENTIFIC BASIS OF HIRUDOTHERAPY

Kübranur Ünal, MD, Prof 
Gazi University Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry, Ankara, Türkiye 
ORCID ID: 0000-0001-7940-4590, kubranurunal@gazi.edu.tr

ABSTRACT

Medicinal leech therapy, also known as hirudotherapy, is a supportive and complementary remedy with 
thousands of years of history. In the twentieth century, new studies have been carried out on the effectiveness 
of medicinal leech saliva, so many new bioactive substances with different efficacy have been identified. 
With the increase in studies on the content and effectiveness of medicinal leech saliva, medicinal leeches 
have begun to be used in both in vitro and in vivo research. In vitro studies show remarkable results that the 
different effects of leech saliva according to the amount or concentration of leech saliva, and the cell type 
applied. In animal studies, the effect of leech application on wound and flap models created in rats was 
investigated. These studies have shown that leeches increase blood flow velocity, improve microcirculation 
and accelerate anastomosis. After studies that demonstrated the effectiveness of medical leech therapy, 
especially in the field of plastic-reconstructive surgery, H. medicinalis, one of the medicinal leech species, was 
approved in 2004 by FDA for use in plastic-reconstructive surgery for treatment. The use of medicinal leeches 
for various indications is increasing in the different parts of the world. It has been scientifically shown that 
hirudotherapy reduces inflammatory reactions, accelerates epithelization, and increases blood and lymphatic 
circulation. In Turkey, ‘’Traditional and Complementary Medicine Practices Regulation’’ was published in 
2014. In this way, the way for the medical use of sterile medical leeches by trained physicians in treatment 
and application centres has been paved.
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si AKUPUNKTUR ETKİSİNİ AZALTAN VE ARTTIRANLAR

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

Özet

Son zamanlarda sağlık alanında son derece hızlı değişiklikler görülmektedir. Akupunktur uygulamasında 
da çok hızlı değişiklikler izlenmektedir. Daha önce akupunktur nasıl etki eder sorusu daha çok sorulurken 
günümüzde daha farklı sorulara da cevap aranmaktadır. Akupunktur nasıl daha etkili olabilir? Akupunkturun 
etkisini azaltmak mümkün müdür? Akupunktur kötü etki için kullanılabilir mi? Hangi yöntem daha etkilidir? 
Akupunktur öncesi sonrası neler yapmak gerekebilir? Etkiyi arttırmak için akupunktur iğnesinin yerine 
başka neler kullanılabilir? gibi… Hatta artık Hirudopunktur, Farmakopunktur, Apipunktur, Ozonpunktur 
gibi terimler de literatüre girmeye başlamıştır. Bu sunumda akupunkturu etkileyebilecek hususlar hakkındaki 
klinik deneyimler ve derlenen yayınlar ile elde edilen bilgilerin sunulması amaçlanmıştır. 

Anahtar sözcükler: Akupunktur, yöntem, etkiyi arttırmak, etkiyi azaltmak

WHAT CAN REDUCE AND INCREASE THE EFFECT OF ACUPUNCTURE?

Abstract

There have been rapid changes in the field of health recently. Rapid changes are also observed in acupuncture 
practice. In the past, the question of how acupuncture affects was asked more often, but today, answers to 
different questions are sought. How can acupuncture be more effective? Is it possible to reduce the effect 
of acupuncture? Can acupuncture be used to bad effect? Which method is more effective? What should be 
done before and after acupuncture? What else can be used instead of the acupuncture needle to increase 
the effect? such as… In fact, the terms Hirudopuncture, Pharmacopuncture, Apipuncture, Ozonpuncture 
have begun to enter the literature. In this presentation, it is aimed to present the information obtained from 
clinical experiences and compiled publications on issues that may affect acupuncture.

Key Words: Acupuncture, method, increase effect, decrease effect
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Dr. Belkız Berna Külah, Dr. Bahadır Külah

ÖZET

Doğaya ve insana özgü hayal ürünü öyküler toplamı olan mitoloji, tıpkı bilim gibi insanın evreni ve dünyayı 
algılama açıklama ve anlamlandırma çabalarının bir ürünüdür. Bilim ve mitoloji etkileşimi uygarlık tarihinin 
başlangıcından beri var olmuştur. İnsan yaratıcılığının dışavurumu olan mitoloji günümüz biliminde özellikle 
terminolojik bağlamda sıklıkla kullanılmaktadır. Mitolojik semboller insanlığın varoluşuna ışık tuttukları ve 
anlatım kolaylığı sağladıkları için tıp, psikoloji, sosyoloji, iletişim ve yönetim olmak üzere pek çok disiplin 
tarafından kullanılmaktadır. 

Mitolojide semboller kullanılarak insanlık halleri, hastalıklar, doğum, ölüm gibi birçok konu açıklanmaya 
çalışılmıştır. Bu nokta da Tıp ve Mitoloji kol kola dans etmektedir Bunun sonucunda mitoloji tıbbın içerisinde 
kendini birçok alanda ya anatomik olarak veya hastalıklara isim vererek var olmuştur. 

MEDICINE AND MYTHOLOGY

SUMMARY

Mythology, which is a collection of imaginary stories unique to nature and humans, is a product of human 
efforts to perceive, explain and make sense of the universe and the world, just like science. The interaction 
of science and mythology has existed since the beginning of the history of civilization. Mythology, which 
is the expression of human creativity, is frequently used in today’s science, especially in the terminological 
context. Mythological symbols are used by many disciplines, including medicine, psychology, sociology, 
communication and management, as they shed light on the existence of humanity and provide ease of 
expression.

Many subjects such as human conditions, diseases, birth and death have been tried to be explained by using 
symbols in mythology. At this point, Medicine and Mythology are dancing arm in arm. As a result, mythology 
has existed in many areas of medicine either anatomically or by naming diseases.
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si GELENEKSEL ÇİN TIBBINDA BESLENME

Öğr. Gör. Dr. Deniz Aracı1 
1İzmir Kavram Meslek Yüksek Okulu, İzmir, Türkiye

Geleneksel Çin tıbbı bakışı açısından değerlendirdiğimizde beslenme içeriği Gu Qi’ye dönüştürülenler, 
Qi oluşumunu sağlayan içerikler ve kan üretimini sağlayan maddeler olarak sıralanabilir.  Gu Qi, vücut 
savunmasının kaynağıdır ve Qi’nun yeniden oluşturulma malzemesidir.   

Geleneksel Çin tıbbı uygulamalarında hastalıklardan korunma ve tedavilerinde beslenme önemli bir yer tutar.

Hastalıklar ve beslenme ilişkisi günümüzde de oldukça güncel bir konudur. Beslenme, geleneksel ve 
tamamlayıcı tıp ile birlikte fonksiyonel tıp uygulamalarında da tıp sanatı için önemli ve değerlidir. 

Yaşadığımız coğrafik bölgede, yemek kültürlerinin çeşitlilikleri, güncel beslenme koşulları ve toplumsal 
alışkanlıklar ile birleşince, kronik hastalıklar, kanserlerin önlenmesi ve tedavilerinde daha fazla ön plana 
çıkmaktadır. 

Çin tıbbı beslenmesindeki termal doğa, lezzet, hareket yönü ve organ bağlantıları ile Yin-Yang özellikleri 
dikkate alınarak seçilen besin grupları geleneksel Çin tıbbı uygulamalarında bütünsel bir yaklaşım sağlar. 
Vücudun homeostazı için akupunktur, moksa, nefes çalışmaları, Qi Gong ve Tai Chi ile birlikte beslenme ve 
fitoterapötikler bir bütündür.

Yapılacak doğru ve sürdürülebilir kişiye özel beslenme değişiklikleri, Yin ve Yang dengesini sağlayarak ve 
zıt kutupları destekleyerek orijinal dengeye yani şifalanmaya yardımcı olacaktır. Bazı Çin tıbbı uygulayıcıları 
beslenme konusunda eksik yaklaşımlarda bulunabilmektedir bu durum tedavi sürelerinin uzamasına yol 
açabilmektedir.  Tedaviye geç yanıt, hastalığın tekrar ortaya çıkması ve hatta tedavi başarısızlığı ortaya 
çıkabilmektedir. Bunun yanısıra, sosyal medya bilgi kirliliği nedenli yanlış uygulamalar normalde faydalı 
olabilecek besinlerin de yanlış ve zamansız kullanılmasına yol açabilmektedir. Bu kullanımların yaratılabileceği 
sonuçlar sunumda vurgulanmıştır. 

Çin Diyetetiği için bir Çin sözünde denildiği gibi “Doğru beslenme bilgisi olmadan, sağlıklı olmanın tadını 
çıkarmak pek mümkün değildir “.

Anahtar kelimeler: akupunktur, sağlıklı beslenme, geleneksel Çin tıbbı beslenmesi, Yin-Yang

NUTRITION IN TRADITIONAL CHINESE MEDICINE

Academiciane Dr. Deniz Aracı1 
1Izmir Kavram Vocational School, Izmir, Turkey

From the point of view of traditional Chinese medicine, nutritional ingredients can be listed as those that are 
converted into Gu Qi, ingredients for Qi formation and ingredients for blood production.  Gu Qi is the source 
of the body’s defenses and the material for the reconstitution of Qi.   

In traditional Chinese medicine practices, nutrition plays an important role in disease prevention and 
treatment.

The relationship between diseases and nutrition is a very current issue today. Nutrition is important and 
valuable for the art of medicine in traditional and complementary medicine as well as functional medicine 
practices. 
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conditions and social habits, are becoming more prominent in the prevention and treatment of chronic 
diseases and cancers. 

Food groups selected by taking into account the thermal nature, flavor, direction of movement and organ 
connections and Yin-Yang properties in Chinese medicine nutrition provide a holistic approach in traditional 
Chinese medicine practices. Acupuncture, moxa, breathing exercises, Qi Gong and Tai Chi along with 
nutrition and phytotherapeutics are a whole for the homeostasis of the body.

Proper and sustainable personalized nutritional changes will help to restore the original balance by balancing 
Yin and Yang and supporting the opposite poles. Some Chinese medicine practitioners may take an incomplete 
approach to nutrition, which can lead to prolonged treatment times.  Late response to treatment, relapse 
and even treatment failure can occur. In addition, misapplications due to social media information pollution 
can lead to the misuse and untimely use of otherwise beneficial nutrients. The consequences of these uses 
are emphasized in the presentation. 

In a further quote, he emphasizes the preventive character of Chinese dietetics: “Without the knowledge of 
proper diet, it is hardly possible to enjoy good health.”

Keyword: acupuncture, healthy diet, traditional Chinese medicine nutrition, Yin-Yang
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si LOKOMOTOR SİSTEM HASTALIKLARINDA PROLOTERAPİ VE NÖRALTERAPİ 
KOMBİNASYONU NASIL VE NEYE GÖRE YAPILMALIDIR?

Op. Dr. Hasan Doğan  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı DENİZLİ 
drhasandoan@gmail.com 

Bir hastalıkta tedaviyi planlarken, hastalığın moduller yapısını belirlemek ve patolojinin hangi modülde 
olduğunu tespit etmek, tedavi sürecimizi daha net planlamamıza yardımcı olacaktır. Lokomotor sistem 
hastalıklarda modulleri şöyle tanımlamak mümkün görünmektedir. Bu sınıflamada modül yerine komponent 
kelimesi kullanmak daha uygundur.

1-Nöral Komponent: Hastalıkların ve patojenlerin organizmada etkiledikleri öncelikli sistem nöral sistemse, 
hastada ve hastalıkta nöral komponent ön plandadır. Tedavide nöral sisteme yönelik bütüncül sistemik tedavi 
öncelikle tercih edilmelidir. Organın ya da bütün sistemin merkezi ve periferik sinir sisteminde ortaya çıkan 
herhangi bir iletim sorunu üzerinde durmamız gereken ana sorun olmalıdır. Öncelikle hücrenin, organın ve 
dokunun sinir ağı ve fonksiyonları mercek altına alınmalıdır. Nöral aygıtın ihtiyacı olan B1, B6 ve B12 vitamini, 
sinir aksiyon potansiyelinde ve iletide rol alan mineraller ve iyonları (Ca, K, Na) daha dikkatle incelenmeli.  
Nöral iletide temel yapılar olan, sinir hücresinin (miyelin, akson ve dentritlerin) çalışmasını ve iletiyi engelleyen 
herhangi bir sorun ilk araştırılması gereken konudur. Bu durumlar entrapment, nöropatik sorunlar şeklinde 
karşımıza çıkabilir. Bu durumda, Nöralterapi, Perinöral enjeksiyonlar, akupunktur ve sinir iletimi ile alakalı 
mineral ve vitamin takviyeleri ve nöroprotektif metodlar seçilmelidir.

2-Vaskuler Komponent: Hastalıkların oluşum patolojisinde vaskuler komponent ve perfüzyonla ilgili 
sorunlar ön plandaysa, uygulanacak tedavide vaskuler etki aramak ön şart olmalıdır. Fe, Ca, Mg, K vitamini 
üzerinde durmak birincil adım olmalıdır. Anemi, kemik iliği disfonksiyonları, oksijenizasyon kusurları dikkate 
alınırken, varis, damar darlıkları, kalp damar problemleri uğraşmamız gereken ilk sorunlar olmalıdır. Bu 
durumda sempatik sistem hiperaktivasyonlarının azaltılması, ozon tedavisi, lenfatik sistem regülasyonu, eksik 
ve düşük fonksiyonlu olan kan elemanlarının tamamlanması öncelikli olarak tedaviye eklenmelidir.

3-Viseral Komponent: Hastada doku yıkımı ve visserdeki son aşama bulgular hakimse vissere yönelik 
bütüncül sistemik tedavi öncelikli seçenek olmalıdır. Doku bozulmaları radyolojik ve klinik muayenelerle tespit 
edilebilir hale geldiyse artık organsal bir patoloji yerleşmiştir. Tedavi protokolüne, Proloterapi, Posturolojik 
yaklaşım, Homeopati eklenmesi önem kazanır.

Şekil 4. Hastalıkların Modüller yapısı 

Vasküler 
Komponent

Nöral 
Komponent

Viseral 
Komponent

HASTALIK
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1. Tablo: Gonartroz hastasında vasküler modül sorunları ön plandaysa: Tedavide yapılması gereken ilk ve 
güçlü etkiler vasküler sisteme yönelik olmalıdır. 

A kişisinin Gonartrozunda vasküler komponentin hakim olduğunu nasıl anlayacağız? Eğer hastada tansiyon 
sorunu varsa, anemi varsa, kalp hastası ise, damar hastası ise, yani dolaşım sistemi sorunları ağırlıklı ise 
bu gonartrozda yapılacak ilk uygulamalar vasküler sisteme yönelik olmalıdır. Anemisini tedavi etmek, 
tansiyonunu kontrol altına almak, kalp sorunu için kardiyologla temasa geçmek, damar sorunu varsa kalp 
damar cerrahı ile konsültasyon yapmak ilk adım olmalıdır. Ozon tedavisi, Nöralterapi dolaşım protokolü, 
Akupunktur, Hacamat-kupa tedavisi ve Homeopatiyi ilk planda düşünmek gerekir.

2.Tablo: Gonartroz hastasında nöral komponent ön plandaysa: Tedavide yapılması gereken ilk ve güçlü 
etkiler nöral sisteme yönelik olmalıdır. 

B kişisinde nöral komponentin hakim olduğunu nasıl anlayacağız? Eğer hastada bel fıtığı varsa ya da 
geçirdiyse, nöropatik şikayetleri varsa, beyin, omurilik veya periferik sinirlerle alakalı bir patoloji varsa, B12 
eksikliği varsa bu gonartroz hastasında yapılacak ilk uygulamalar nöral sisteme yönelik olmalıdır. Nöropatik 
şikayetlere yönelik olarak Nöroproloterapi, Nöral terapi, Akupunktur, Homeopatiyi ilk planda düşünmek 
gerekir

3.Tablo: Gonartroz hastasında viseral komponent ön plandaysa: Tedavide yapılması gereken ilk ve güçlü 
etkiler vissere (diz eklemine lokal uygulama) yönelik olmalıdır. 

C kişisinde viseral komponentin hakim olduğunu nasıl anlayacağız? Eğer hastada diz eklemi muayene ve 
radyolojik bulguları bariz hale geldiyse, osteofit oluşmuş, eklem aralığında daralma, kontraktür gelişimi, 
varus-valgus deformiteleri ortaya çıktıysa yapılacak uygulamalar primer olarak vissere (dize) yönelik 
olmalıdır. Dize yönelik lokal uygulama olarak Proloterapi, Nöroproloterapi, diz eklemi içine PRP, CGF, Ozon 
enjeksiyonları ilk planda düşünmek gerekir.

Bu örnekte olduğu gibi gonartroz vakasına moleküler ve fonksiyonel yaklaşarak tedavi algoritmasını 
oluşturduk. Ancak bazen semptomatik yaklaşım, (tepkisel yaklaşım) bazen moleküler ve fonksiyonel 
yaklaşım, (stratejik yaklaşım) bazen de bütüncül yaklaşım (sistemik yaklaşım) gerekecektir.

Dizinde ağrı, şişme şikâyeti ile başvuran, arada bir topallayan hastanın grafisine, kan tahlillerine ve muayene 
bulgularına ayrı ayrı bakarak koyduğumuz teşhis ile bunların toplamına bakarak koyduğumuz teşhis aynı 
olamaz. Zira sistemik yaklaşımda bütün bileşenlerinin toplamından daha başka bir şeydir. Bütünü parçalara 
ayırdığınızda o parçalardan elde edilen bilgi ile bütün hakkında elde ettiğimiz bilgi bize bir fikir verir. 
Bütünün parçalarını analiz etmek bir bilgi verir ama kesinlikle sistemi anlatamaz. Ayrıca bu parça invitro 
ortamda farklı, invivo ortamda farklı bilgi verecektir. 

Descartes:” Bir parça analiz edilirse bütün anlaşır.” derken elbette yanılıyordu. Ayrıca, Descartes sistem 
davranışlarının lineer seyrettiği konusunda da yanıldı. Kapalı basit sistemler için Descartes’in “Determinizm 
ve Reductionism” teorisi doğru olabilir. Ancak bizzat kendisi karmaşık düzensiz bir sistem olan insan 
hakkında yanıldı. 

Genel Sistem Teorisinin fikir babası Bertalanfy ye göre: Parça bütünü anlatamaz. Analize evet ama asıl olan 
sentezdir. (1)
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Hastalıkların sebebi olan fizyopatolojik süreçler genellikle Bertalanfy’in ifade ettiği gibi döngüseldir. Her 
döngünün hem iç sistemle hem de dış sistemle bir veya birkaç bağlantısı vardır. Bu bağlantılardaki aksamalar 
fizyopatolojiye farklı şekillerde etki edeceklerdir. Hekim bunları bilmeden olayı ve mekanizmayı lineer olarak 
görürse gerçek tedaviden uzaklaşır. Sisteme giden tek yolu düzenleyebilir. Temel sorun bu tek yoldan 
kaynaklanmıyorsa ya da bu tek yolun hastalığın bütününde çok kıymeti yoksa tedavi kalıcı ve uzun süreli 
olamayacaktır. Yapılan tedavi de sadece semptomatik tedavi olacaktır. 

NÖROPROLOTERAPİ:

Yukarda bahsedilen bütüncül yaklaşım ve sistemik akılla değerlendirilen hastada sorun nöral komponentte 
ise tedavi olarak Nöroproloterapi uygundur.

Nöroproloterapi: George Stuart Hackett’in Proloterapisinin, Huneke kardeşlerin Nöralterapisinin, Jhon 
Lyftogt’un Perinöral enjeksiyon tekniğinin ve sistemler yaklaşımının temel prensiplerinin kombine edildiği bir 
rejeneratif enjeksiyon kombinasyonudur. 

Proloterapidir: Uygulama tekniği açısından Proloterapidir.

İmmunoterapidir: Bağışıklık sistemi ve vücudun öz savunma mekanizmalarını güçlü kılma esasına bağlıdır 
bu nedenle bir ümmin sistem tedavisidir.

Nöralterapidir: Nöral ve vasküler sistemlerin regülasyonununu sağlayarak viseri tedavi etmek amacındadır.

Nöroproloterapi, otonom sinir sistemi ve kutanöz sinirlerin düzenli çalışması için, belirlenen önemli anatomik 
noktalara uygulanan bir enjeksiyon tedavisidir. Kapsaisin reseptörlere, kutanöz sinirlere, aksonal transportun 
bloke olduğu osteofibröz kanallara uygulanır.

Ayrıca sempatik ve parasempatik ganglionlar ile akupunktur noktaları tedavide önemlidir.

Döngüsel Nedensellik

X
Y

Z

Sentez

Bertalanfy’nin Genel Sistem Teorisi

X Y

x

yq

z

Lineer Nedensellik Analiz

Şekil 5. Descartes’in Determinizm ve Reductionism teorisi(1)
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1926 yılında, kardeş olan iki Alman hekimin çalışmaları sonucu insanlığa kazandırılmış bir tedavi yöntemidir. 
Ferdinand ve Walter Huneke kardeşler, Migren hastasını iyileşmesini iv prokain enjeksiyonu ile sağladılar. 
Omuz ağrısı olan bir hastanın, aynı zamanda eski bir tibia osteomiyeliti lezyonunun aktive olduğunu fark 
ettiler ve lezyona yaptıkları lokal anestetik enjeksiyonu sonrası, hastanın omuz ağrısının aniden geçtiğini 
gözlemlediler.  Birazda tesadüfen karşılaştıkları bu klinik gözlemlerin sebebini araştırdılar. Bu çalışmalarını 
1928’de “Lokal Anestetiklerin Uzak etkileri” adıyla yayınladılar. Yaptıkları bu tedaviye de “Nöralterapi” adını 
verdiler. Prof Dr Gustuv Rickers, perivasküler sempatik liflerden ve bu liflerdeki değişimin tüm organizmayı 
etkilemesinden bahsetti.  Virschowun hücre teorisininde hücrenin tek başına canlı bir organizma olduğu 
ve patolojik süreçlerde ilk adımın hücre ölümüyle başladığı varsayılmıştı. Ancak Dr. Rickers, hücreden önce, 
hücrenin kanlanmasının bozulduğunu ve hatta kanlanmayı asıl bozan patolojinin, perivasküler sempatiklerin 
görev yapamamasıyla başladığını ispat etmiştir. (6)

1961’de Pischinger klasik nörosinapslardan farklı olarak, vejetatif sinirlerin serbest uçlarının ekstraselüler 
alanda sonlandığını gösterdi.  Bu buluşuna Matrix, “Temel madde (milieu) teorisi, adını verdi.  Organizmaya 
giren herhangi bir uyaran, interstisiyel alanda, doku aralığında glikoproteinler, fibronektinler, proteoglikanlar 
ve doku aralığında bulunan tüm unsurlar üzerinde bir etki sağlamakta ve ortamdaki hücreleri etkileyerek, 
periferik nöromediatörler üzerinden bir değişime neden olmaktadır. Aslında her reaksiyon temel madde 
içerisinde olup bitmektedir. Temel madde ortamında, ilgili organ ve doku hücresi, vasküler yapılar, nörojen 
yapılar, reseptörler, periferik sinir uçları, makrofajlar, mast hücreleri, perivasküler sempatik sinirler bir arada 
bulunmaktadırlar. Giren uyarıya karşı hepsi birden bir cevap vermektedirler.  Bu cevap sistemin çalışmasına 
destek olabildiği gibi, engel de olabilmektedir. Temel maddede blokaja neden olan uyarının engellenmesi 
nöralterapinin temel yaklaşımıdır.  Nöralterapi uzmanları, lokal yaklaşımla bu nosiseptif sürece müdahil 
oldukları gibi, segmental tedavi ile sorunlu alanın sempatik ve parasempatik merkezlerinde regülasyon 
uyarıları verirler, böylece sistemde bir normalizasyon sağlanır.(2,3,4,6)

LOKAL TEDAVİ: 

Sorunun olduğu bölgede kanlanmayı arttırmak için, nosiseptif sürece müdahil olmak için uygulanır.

Lokal Tedavi:

 Sorunlu organ, eklem, kasta:

1- Kanlanmayı arttırır.

2- Lenfatik drenajı sağlar.

3- Sempatik ve Parasempatik inervasyonu regüle eder.

Böylece perfüzyon artar, yıkım ürünleri uzaklaştırılır. İnflamasyon zinciri geldiği noktada engellenir, ve geriye 
döndürülür.

Örneğin: M.Vastus Medialis te, maruz kalınan bir travma sonrası, hastanın ağrısı var. Kullandığı ilaçlar 
kısmi rahatlama sağlamış. Oturduğunda ve hareket etmediğinde rahat olan hasta, hareket ettiğinde ve 
yürüdüğünde bıçak batar gibi ağrı duyuyor ve bu nedenle topallıyor. Şimdiye kadar fizik tedavi ve ortopedi 
doktorlarına toplam 6 defa başvurmuş.  Tüm doktorlar farklı şeyler söylemişler. Menisküs yırtığı, lif kopması, 
eklem kireçlenmesi aldığı teşhislerden birkaçı.

Bu hastada yapılan muayene ile M.Vastus Medialis’de tetik nokta bulunur. Bu tetik noktaya %5’lik dekstroz 
ile tetik nokta enjeksiyonu (tekniğine uygun olarak) yapılması, kas çevresine subkutan nöroproloterapi 
yapılması, kasın origo ve insersiyosuna proloterapi tekniği ile %5 dextroz enjeksiyonları ve muskulotendinoz 
bileşkeye  23 G  mm lik uçla %15 dextroz uygulanmasına lokal tedavi diyoruz.
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Hastalanan organın ilişkide olduğu, doku ve organları kapsayan bir tedavi şeklidir. Yukardaki örnek üzerinden 
segmental tedaviyi tanımlarsak: M.Vastus Medialis’teki tetik nokta nedeniyle lokal tedavisini yaptığımız 
hastamıza segmental tedaviyi şöyle yaparız. Bu kasın inervasyonu Lomber 1 ile Sakral 5 segmentlerini 
içermektedir. İlişkide olduğu dokular ve aynı segment tarafından inerve edilen organların tedaviye dahil 
edilmesine segmental tedavi denir. Segment, dermatom, miyotom, viserotom, ve ilişkili organların hepsini 
kapsar.

ÜST SEGMENT TEDAVİSİ:

Sorunlu alan ve organın merkezi sinir sistemi düzeyinde inervasyonunu sağlayan gangliyon, pleksus ve 
çekirdekler düzeyinde regülasyonu sağlamak amacıyla uygulanır. Örnekten devam edersek: Lumbal pleksus, 
kanalis sakralis uygulamaları bu vakanın üst segment uygulamalarıdır. Üst segment tedavileri, tecrübe 
gerektiren uygulamalardır. Nöralterapi eğitimini tamamlamış hekimler tarafından uygulanmalıdır. Lokal ve 
segmental tedavi nöralterapi eğitimi devam eden öğrencilerin uygulayabilecekleri uygulamalar olarak kabul 
edilmektedir. 
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siSİBO (İNCE BAĞIRSAKTA AŞIRI  BAKTERİ ÇOĞALMASI) VAKALARINA 
BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM

Dr. Sibel Bilgin

Amaç

SİBO’nun (İnce bağırsakta aşırı bakteri çoğalması) oluşumu ve vaka yönetimi konusunda güncel yaklaşımları 
paylaşmak.

Disbiyozis, belli mikroorganizmaların yaşadıkları ortamda diğerlerinin aleyhine olacak şekilde dengesiz ve 
aşırı çoğalmasıdır. Organizma ile simbiyotik ilişkisini kaybeden mikroorganizma grupları baskın hale geçer. 
Mikroorganizmalar arasında olması gereken dengeli hale ortobiyozis denir. Disbiyozis denince iki durum söz 
konusudur; bunlar SIBO (Small Intestinal Bacterial  Overgrowth) (İnce bağırsakta aşırı bakteri çoğalması) ve 
kalın bağırsaktaki  mikrobiyota problemleridir.

Bakteri çoğalması; epitel fonksiyonlarında, villuslarında meydana gelen harabiyet sonucunda gıdaların 
sindirim ve emiliminde bozulmaya neden olur. Emilemeyen karbonhidratlardan, bakteriler tarafından 
fermente edilerek formaldehit, asetaldehit, amonyak, peroksitler ve nitrit oluşur. Karaciğerin detoksifikasyon 
kapasitesi zorlanmaya başlar. Safra asitleri dekonjuge edilerek işlevsiz hale getirilir: böylece yağ ve yağda 
eriyen vitaminlerin emilimi bozulur. Dekonjuge safra asitleri mukozayı irrite ederek diyareye, mukozal 
inflamasyona neden olur. Bir taraftan da bakteri lipopolisakkarit, metabolit ve endotoksinleri kana geçer. 
Böylece enflamatuvar ve toksik süreç başlar.

SIBO’da bağırsak bakterileri şekerleri metabolize ederek hidrojen ve metan gazı üretir.

Aşırı gaz, sindirim sorunları, ishal veya kabızlık semptomları ile birlikte sunumda paylaşılacak sistemik 
semptomlar ve hastalıklar tabloya eşlik eder. SİBO’ya neden olan durumlar ve eşlik eden tablolar çoğu zaman 
karmaşıktır.

Tanısal, nedensel yaklaşımın ardından uygun diyet ve beslenme modelinin seçimi çok önemlidir. Mide asidini 
destekleyiciler ile birlikte pankreas bağırsak sindirim enzimleri, bağırsak motilitesini güçlendiren ajanlar, 
rifaksimin ile beraber herbal antibiyotikler tedavide ana çatıyı oluşturur. Tedavinin yönetiminde her aşamada 
pek çok fitoterapatiklerden destek alınır. Ayrıca vaka yönetiminde, bütüncül yaklaşım ile; ozon terapi, 
akupunktur, hipnoz, nefes terapileri ve meditatif uygulamalardan da yararlanılır.

IN CASE OF SIBO (SMALL INTESTİNAL BACTERİAL OVERGROWTH) 
HOLISTIC APPROACH

Dr Sibel Bilgin

Aim

To share current approaches on the occurrence and case management of SIBO (Small intestinal bacterial 
overgrowth).

Subject

Dysbiosis is the unbalanced and excessive growth of certain microorganisms to the detriment of others 
in the environment in which they live. Microorganism groups that lose their symbiotic relationship with 
the organism become dominant. The balanced state that should exist between microorganisms is called 
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si orthobiosis. When it comes to dysbiosis, there are two situations; these are SIBO and microbiota problems 
in the large intestine.

Bacterial proliferation; as a result of the destruction of epithelial functions and villi, it causes deterioration 
in digestion and absorption of food. Unabsorbed carbohydrates are fermented by bacteria to form 
formaldehyde, acetaldehyde, ammonia, peroxides and nitrite. The detoxification capacity of the liver begins 
to be challenged. Bile acids are deconjugated and rendered dysfunctional: thus, the absorption of fat and 
fat-soluble vitamins is impaired. Deconjugated bile acids irritate the mucosa, causing diarrhea and mucosal 
inflammation. On the one hand, bacterial lipopolysaccharides, metabolites and endotoxins pass into the 
blood. Thus begins the inflammatory and toxic process.

In SIBO, gut bacteria metabolize sugars to produce hydrogen and methane gas.

Excess gas, digestive problems, diarrhea or constipation symptoms and systemic symptoms and diseases to 
be shared in the presentation accompany the picture. The conditions and accompanying conditions that 
cause SIBO are often complex.

Following the diagnostic, causal approach, the selection of the appropriate diet and nutrition model is 
very important. Pancreatic intestinal digestive enzymes together with gastric acid supporters, agents that 
strengthen intestinal motility, herbal antibiotics together with rifaximin constitute the main framework in the 
treatment. In the management of the treatment, support is received from many phytotherapeutics at every 
stage. In addition, with a holistic approach in case management; ozone therapy, acupuncture, hypnosis, 
breathing therapies and meditative practices are also used.
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siOLGU SUNUMU: ALT EKSTREMİTE HASTALIKLARINDA NÖROPROLOTERAPİNİN YERİ  
(HUZURSUZ BACAK SENDROMUNDA NÖROPROLOTERAPİ)

Hasan Karaağaç1, Hasan Doğan2, Ülkü Sarpkaya3, Okan Oktay Mengeş4, Yasemin Polat Ünaltekin5, 

1 Op Dr Hasan Karaağaç (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Federasyon Başkanı, Bilimsel Proloterapi Derneği 
Başkanı, Bilimsel Proloterapi Derneği Eğitmeni, GETAT Eğitmeni, Genel Cerrahi Uzmanı-KONYA-TURKİYE / 
Lokman Hekim Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi (LHU Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi) –ANKARA 
–TÜRKİYE) hasan_karaagac@hotmail.com,  506 772 32 52

2 Op Dr Hasan Doğan (Bilimsel Proloterapi Derneği Onursal Başkanı, Bilimsel Proloterapi Derneği Eğitmeni, 
GETAT Eğitmeni, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı-DENİZLİ-TÜRKİYE)

3 Uz Dr Ulku Sarpkaya (Bilimsel Proloterapi Derneği Başkanı, Bilimsel Proloterapi Derneği Eğitmeni, GETAT 
Eğitmeni, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı-YALOVA-TÜRKİYE

4 Uz Dr Okan Oktay Mengeş (Anestezi Uzmanı-KONYA-TÜRKİYE)

5 Dr Yasemin Polat Ünaltekin (Bilimsel Proloterapi Derneği Başkan Yardımcısı, Bilimsel Proloterapi Derneği 
Eğitmeni, GETAT Eğitmeni, Anestezi Uzmanı-ANKARA-TÜRKİYE)

Özet

Giriş:

Huzursuz bacak sendromu;

Huzursuz bacak sendromu (HBS), Willis-Ekbom hastalığı olarak da bilinen, bacakları hareket ettirme 
dürtüsü veya ihtiyacı ile ortaya çıkan, anormal duyulara karakterize, kronik (süregelen), ilerleyici bir hareket 
bozukluğudur. Huzursuz bacak sendromu, kadınlarda ve erkeklerde yaygın olarak görülen sinir sistemi 
hastalıklarından bir tanesidir.  Hastalar, karakteristik olarak semptomlarını tarif etmekte güçlük yaşamaktadırlar. 
Çoğunlukla bacaklarda engel olamadıkları hareket ettirme isteği, acı-yanma-karıncalanma şeklinde çok ağrılı 
olmayan, fakat oldukça rahatsız edici bir his şeklinde ifade etmektedirler. Bu rahatsızlık istirahat sırasında 
ortaya çıkmakta, geceleri şiddetlenmekte ve genellikle uykudan uyandıran nitelikte olmakta, bu nedenle de 
kronik uyku bozukluğu, emosyonel strese yol açmaktadır.  Bireyin hareketsiz kalması durumunda hastalıktan 
etkilenen bölgelerdeki huzursuzluk hissinde artış gözlenir. Hastaların birçoğu, önleyemedikleri bir hareket 
etme isteğinden yakınırlar. Hareket etmek rahatsızlık hissini geçici olarak hafifletir. Doğru olarak tanı 
konulduğunda hastanın yakınmaları gerilemekte ve rahatsızlık kontrol altına alınabilmektedir.

Huzursuz bacak sendromu her yaşta başlayabilir ve genellikle ilerleyen yaşla birlikte kötüleşir. Huzursuz bacak 
sendromu hastalığının birçoğunda, hastalık kaynaklı uyku problemleri de gözlenebilmektedir. Özellikle gece 
saatlerinde artış gösteren bu rahatsızlık hissi, uyku düzeninde müdahale edecek seviyelere ulaştığında günlük 
aktivitelerde zorlanmaya yol açabilir. Hasta bireylerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. 

Proloterapi-Nöroproloterapi;

Proloterapi zayıflamış eklem kapsülü, ligament ve tendonları güçlendirmek amacı ile çeşitli sklerozan proliferan 
solüsyonların enjeksiyonu ile karakterize tamamlayıcı  bir tedavi yöntemidir. Proloterapi ile yetersiz doku 
onarımı nedeniyle iyileşemeyip kronik ağrı ve disfonksiyona neden olan zayıf tendon ve ligament yapılarının 
daha güçlü ve stabil duruma gelmesi sağlanır. İnstabil olan ligamentin kemiğe yapışma yerlerine (enthesis) 
verilecek bir uyarı ve irritan solusyonla, lokal ve kontrol edilebilir bir inflamasyon yaratarak, yarım kalan 
iyileşme süreci yeniden tetiklenmektedir. Salgılanan kollajen sentezi ve doku iyileşmesi ile, 3 hafta sonra 
ligamentöz stabilite oluşması beklenmektedir.
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si Nöroproloterapi; nöropatik kaynaklı ağrıların tedavisi için geliştirilmiş yeni bir rejeneratif tıp yöntemidir. 
Nöroproloterapi birçok kas iskelet sistemi kaynaklı ağrılarda, nöropatik ağrılarda ve farklı ağrı sendromlarının 
tedavisinde kullanılır. Nöral proloterapi nörofasial proloterapi, subkutan (ciltaltı) proloterapi olarakta 
adlandırılır. Nöral proloterapide nispeten düşük konsantrasyonlu dekstroz ya da mannitol solusyonu derinin 
hemen altına zedelenmiş sinir dokularının ve diğer yumuşak dokuların rejenerasyonu ve tedavisi için 
uygulanır. Nöroproloterapi dekstroz solusyonu sinirlerin ciltteki iz düşümüne enjekte edilmesi esasına dayanır. 
Nöroproloterapi de kapsaisin reseptörleri ve deri sinirleri üzerinden etki eder. Nöroproloterapide ağrı kesici 
etki hemen başlar.

Olgu: 

Hasta kırkbeş yaşında, mesleği öğretmen olan daha önce müracaat ettiği çeşitli merkezlerde nöroloji, 
ortopedi, romatoloji ve algoloji polikliniklerinde yapılan muayene ve tetkikler sonucunda huzursuz bacak 
sendromu teşhisi konulan bayan hasta, bacak ağrısı, kasılma gerginlik, bacakta yanma, zaman zaman 
uyuşukluk, bacak hareketlerinde zorlanma, geceleri bacak ağrısından uyanma ve uyuyamama şikayetleri ile 
kliniğimize müracaat etti. 

Materyal-Metot:

Hastaya başvurduğu 04.01.2021 tarihinde başlayarak ilk 2 seans 1 hafta arayla, sonra 15 gün arayla 3 
ve 4. Seanslar, sonra bir ay arayla 5 ve 6. seans olmak üzere toplam 6 seans bel, kalça ve alt ekstremite 
nöroproloterapi protokol noktalarına 0,5-1 cc %5 dekstroz nöroproloterapi solüsyonunu intradermal olmak 
üzere bir seferde en fazla 30 cc uygulama yapıldı.

Bulgular:

Klinik takip için VAS skorlaması ile  puanlanarak tedavi öncesi ve tedavi sonrası karşılaştırıldı.

Hastanın  kliniğe başvurduğu tarihte yapılan muayene sonrasında VAS ağrı skorlamasına göre ağrısı 10 
üzerinden 10 şiddetinde iken 4. seans nöroproloterapi uygulamasından sonra ağrı şiddeti VAS skorlamasına 
göre 0 olarak değerlendirilmiştir. 6. Seans nöroproloterapi uygulamasından sonra hastanın şikayetlerinin 
tamamen geçmesi üzerine tedaviye son verilmiştir.

Tartışma: 

Bel, kalça ve alt ekstremite nöroproloterapi protokolüne uygun noktalara Nöroproloterapi yapılması, Alt 
ekstremite hastalıklarında (Huzursuz bacak sendromunda) kullanılabilecek etkinliği yüksek olan bir tedavi 
yöntemi olarak kabul edilebilir. Yan etkisi minimaldir. Komplikasyonu yok gibidir. Hastanın yaşam kalitesini 
arttıran bir metoddur. Uygulama sonrasında alt ekstremite hastalıklarına bağlı ağrıları (huzursuz bacak 
sendromuna bağlı ağrıları) tamamen geçen klinilk semptom ve bulguları kalmayan hastanın daha ağrısız ve 
aktif bir hayat sürmesine neden olmaktadır.

Anahtar kelimeler: Huzursuz bacak, Alt ekstremite, Tedavi, Nöroroloterapi, Nöralterapi
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siCASE REPORT: THE ROLE OF NEUROPROLOTHERPY IN LOWER EXTREMITY DISEASES 
(NEUROPROLOTHERAPY IN RESTLESS LEG SYNDROME)

Hasan Karaağaç (1) , Hasan DOĞAN (2), Ülkü Sarpkaya (3), Okan Oktay Mengeş (4), 
Yasemin Polat Ünaltekin (5)

1)  Op.Dr. Hasan KARAAĞAÇ (President of Traditional and Complementary Medicine Federation, Scientific 
Prolotherapy Association President, Instructor of the Association of Scientific Prolotherapy, GETAT 
Instructor, General Surgery Specialist  - KONYA-TURKEY /  Lokman Hekim University Doctor Faculty 
Member (LHU Traditional and Complementary Medicine Resarch Center) – ANKARA – TURKEY)

2)  Op Dr Hasan DOĞAN (President of the Association of Scientific Prolotherapy, Instructer and President 
of the Association of Scientific Prolotherapy, GETAT Instructor, Orthopedics and Traumatology 
Specialist -DENİZLİ - TURKEY)

3)  Uzm Dr Ülkü Sarpkaya (Scientific prolotherapy Vice President of the Association, Association of Scientific 
prolotherapy Trainer, GETAT Instructor, physical therapy and Rehabilitation Specialist-Yalova-TURKEY)

4) Uzm Dr Okan Oktay Mengeş (Anesthesia and Reanimation Specialist-KONYA-TÜRKİYE)

5) Dr Yasemin Polat Ünaltekin (Vice President of Scientific Prolotherapy Association, Instructor of the 
Association of Scientific Prolotherapy, GETAT Instructor, Anesthesia and Reanimation Specialist-ANKARA-
TÜRKİYE)

Summary 

Introduction:

Restless legs syndrome;

Restless legs syndrome (RLS), also known as Willis-Ekbom disease, is a chronic (ongoing), progressive 
movement disorder characterized by abnormal sensations caused by the urge or need to move the legs. 
Restless legs syndrome is one of the most common nervous system diseases in men and women. Patients 
characteristically have difficulty describing their symptoms. They often express the desire to move the 
legs, which they cannot prevent, in the form of pain-burning-tingling, which is not very painful, but quite 
uncomfortable. This discomfort occurs during rest, is exacerbated at night, and is usually arousing from 
sleep, therefore chronic sleep disorder causes emotional stress. If the individual remains inactive, an increase 
in the feeling of restlessness in the affected areas is observed. Many patients complain of an uncontrollable 
urge to act. Movement temporarily relieves the feeling of discomfort. When the correct diagnosis is made, 
the patient’s complaints regress and the discomfort can be controlled.

Restless legs syndrome can begin at any age and usually worsens with advancing age. Sleep problems 
caused by the disease can also be observed in many of the restless legs syndrome diseases. This feeling of 
discomfort, which increases especially at night, can lead to difficulties in daily activities when it reaches levels 
that interfere with sleep patterns. It negatively affects the quality of life of sick individuals.

Prolotherapy-Neuroprolotherapy;

Prolotherapy is a complementary treatment method characterized by the injection of various sclerosing 
proliferant solutions to strenghthen the weakened joint capsule, ligaments and tendons. With prolotherapy, 
weak tendon and ligament structures that cannot heal due to insufficient tissue repair and cause chronic 
pain and dysfunction are ensured to become stronger and more stable. The incomplete healing process 
is triggered again by creating a local and controllable inflammation with a stimulation and irritan solition 
given to the places where the unstable ligament attaches to the bone (enthesis). With the secreted collagen 
synthesis and tissue healing, ligamentous stability is expected to ocur after 3 weeks.
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si Neuroprolotherapy; It is a new regenerative medicine method developed for the treatment of neuropathic 
pain. Neuroprolotherapy is used in the treatment of many musculoskeletal pain, neuropathic pain and different 
pain syndromes. Neural prolotherapy is also called neurofacial prolotherapy, subcutaneous prolotherapy. In 
neural prolotherapy, a relatively low concentration of dextrose or mannitol solution is applied just under the 
skin for the regeneration and treatment of damaged nerve tissues and other soft tissues. Neuroprolotherapy 
is based on injecting dextrose solution into the projection of the nerves on the skin. Neuroprolotherapy also 
acts on capsaicin receptors and skin nerves. Pain relieving effect starts immediately in neuroprolotherapy.

Case:

Patient A 45-year-old female patient, a teacher by profession, who was diagnosed with restless legs syndrome 
as a result of the examinations and tests performed in neurology, orthopedics, rheumatology and algology 
outpatient clinics in various centers she applied to before. He applied to our clinic with complaints of waking 
up from leg pain at night and not being able to sleep.

Material- Method:

Starting on 04.01.2021, when the patient applied to the patient, a total of 6 sessions, the first 2 sessions 
with 1 week intervals, then the 3rd and 4th sessions with 15 days intervals, then the 5th and 6th sessions 
with one month intervals, were applied to the waist, hip and lower extremity neuroprolotherapy protocol 
points. -1 cc of 5% Dextrose neuroprolotherapy solution was applied intradermally, up to 30 cc at a time.

Results:

For clinical follow-up, they were scored by VAS scoring and compared before and after treatment.

After the patient’s examination at the time of admission to the clinic, his pain was 10 out of 10 according to 
the VAS pain score, while after the 4th session of neuroprolotherapy, the pain intensity was evaluated as 0 
according to the VAS score. After the 6th session of neuroprolotherapy, the treatment was terminated after 
the patient’s complaints completely disappeared.

Discussion:

Neuroprolotherapy is applied to the waist, hip and lower extremity points in accordance with the 
neuroprolotherapy protocol, It can be considered as a treatment method with high effectiveness that can be 
used in lower extremity diseases (restless legs syndrome). Side effects are minimal. It has no complications. It 
is a method that improves the patient’s quality of life. After the application, the pain due to lower extremity 
diseases (pain due to restless legs syndrome) completely disappears, and the clinical symptoms and signs of 
the patient do not remain, leading to a more pain-free and active life.

Key words:  Restless Legs, Lower Limb, Treatment, Neuroprolotherapy, Neuraltherapy
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si ÇÖLYAK DIŞI GLUTEN DUYARLILIĞI VE BESLENME

Uzm. Dyt. Güler Tosunbayraktar

ÖZET

Gluten çoğunlukla buğday, arpa, çavdar ile yulaf tahıllarında bulunan prolamin proteinlerinin karışımıdır. 
Gluten ile ilişkili başlıca hastalıklar; otoimmün çölyak hastalığı, buğday alerjisi ve çölyak olmayan gluten 
duyarlılığıdır. Gluten duyarlılığı ilk olarak 1980 yılında tanımlanmış olup çölyak hastalığının bulguları arasında 
yer almaktadır. Çölyak olmayan gluten duyarlılığı çölyak hastalığında oluşan antikorların, çölyak hastalarındaki 
villus atrofisinin ve HLA değişimi olmadığında gluten tüketimiyle belirtilerin ortaya çıkmasını gösteren bir 
durumdur. Çölyak olmayan gluten duyarlılığında doğuştan gelen bağışıklık sisteminin baskın bir rolü olduğu 
düşünülmektedir. Çölyak olmayan gluten duyarlılığının çölyak hastalığına göre daha sıklıkla karşılaşılan bir 
durum olduğu bazı çalışmalarla belirtilmiş olup, prevalansı %0,63 - 6 aralığında belirtilmektedir. Çölyak olmayan 
gluten duyarlılığı hastalığı yetişkinlerde ve kadınlarda erkeklere göre daha yaygın görülmektedir. Karın ağrısı, 
şişkinlik, ishal ve kabızlık şeklinde bağırsak hareketlerinde değişim, yorgunluk, baş ağrısı, eklem veya kemik 
ağrısı, duygu durum bozuklukları, dikkat eksikliği, deri bulguları hastalığın sıklıkla bildirilen semptomlarıdır. 
Hastalara glutensiz diyet uygulanması sonucu semptomlar yüksek oranda ortadan kalkmaktadır. 

Bu sunumumda çölyak olmayan gluten duyarlılığı ve beslenme ile ilgili güncel uygulamaları anlatacağım. 

Anahtar Kelimeler: Çölyak dışı gluten duyarlılığı, Gluten duyarlılığı, Gluten, Buğday, Çölyak hastalığı

ABSTRACT

Gluten is a mixture of prolamine proteins found mostly in wheat, barley, rye and oat grains. The main 
diseases associated with gluten; autoimmune celiac disease, wheat allergy, and non-celiac gluten sensitivity. 
Gluten sensitivity was first described in 1980 and is among the findings of celiac disease. Non-celiac gluten 
sensitivity is a condition that shows the antibodies formed in celiac disease, villus atrophy in celiac patients, 
and the emergence of symptoms with gluten consumption in the absence of HLA change. The innate 
immune system is thought to have a predominant role in non-celiac gluten sensitivity. Some studies have 
shown that non-celiac gluten sensitivity is more common than celiac disease, with a prevalence of 0.63% 
- 6%. Non-celiac gluten sensitivity is more common in adults and women than men. Abdominal pain, 
bloating, changes in bowel movements in the form of diarrhea and constipation, fatigue, headache, joint or 
bone pain, mood disorders, lack of attention, skin findings are frequently reported symptoms of the disease. 
As a result of applying a gluten-free diet to the patients, the symptoms disappear at a high rate.

In this presentation, I will explain non-celiac gluten sensitivity and current practices in nutrition.

Keywords: Non-Celiac Gluten Sensitivity, Gluten Sensitivity, Gluten, Wheat, Celiac Disease
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siKÜÇÜK CERRAHİ GİRİŞİMLERE EŞLİK EDEN MAJÖR OZON OTOHEMOTERAPİSİ

Uzm. Dr. Ahmet Altıntaş, Uzm. Dr. Taha Çınar, Dr. Mehmet Emin Yılmaz 
Çankırı Özel Karatekin Hastanesi

Özet

Bu çalışmada Çankırı Özel Karatekin Hastanesi Ozon Tedavi Birimi ve 1. Cerrahi Kliniğinde küçük cerrahi 
girişimlere ek olarak yapılan ozon tedavisinin sonuçları geriye dönük olarak incelenmiştir.

Amaç

Günübirlik küçük cerrahi girişim uygulanan hastalarda, ek olarak yapılan ozon tedavinin yara iyileşmesi, 
hasta memnuniyeti, işe geri dönüş süresi, komplikasyonlar ve tedavi maliyeti yönünden etkilerini araştırmak 
amaçlanmıştır.

Yöntem

Hastanemiz 1. Cerrahi polikliniğine 2014-2022 yılları arasında başvuran 8071 vakadan küçük cerrahi girişim 
için seçilen 110 vakada (52 kadın, 58 erkek) ilave olarak ozon tedavi uygulandı. İncelenen hastaların 40’ında 
benign kist, 35’inde Lipom, 15’inde kıl dönmesi 10’unda hemoroid, 5’inde Verruka vulgaris, 5’inde damar 
hastalığı vardı. Vakaların 25’i baş-boyun bölgesinde, 20’si yüz, 15’i sırt, bel ve anal bölgede, 30’u göğüs, 
karın bölgesinde, 20’si kol ve bacaklarda bulunuyordu.

Hastalara cerrahi girişimden 1 saat önce tek doz koruyucu antibiyotik verildi. Tüm vakalarda lokal anestezi 
yapıldı. Cerrahi işlemle aynı anda 50-100 ml venöz kan kullanılarak, 15-20 gama majör ozon otohemoterapi 
uygulandı. Daha sonra 3, 5, 7, 10,13, 15 ve 20. günlerde ozon otohemoterapiye devam edildi. Cerrahi girişim 
uygulanan yara bölgesine ozonlu yağ ile günlük pansumanlar hastaların kendileri tarafından uygulandı.

Sonuçlar

Vakaların hemen tamamında 15 ve 20. günlerde yara iyileşmesi gerçekleşti. Anal bölgedeki yaraların 1 ayda 
iyileştiği görüldü. Ozonlu yağ ile pansumana 3 ay devam edildiği zaman iyileşme skarlarının normal doku 
rengine dönüştüğü gözlendi.

Komplikasyon olarak 3 hasta akıntı oluştu. Bunlar anal bölgedeki lezyonlardı. Sadece bunlara antibiyotik verildi.

Kullandığımız ozon terapi ve ozon yağı ile pansumanların tüm vakalarda yara enfeksiyonlarını önlediği 
görüldü. Akıntılı 3 vaka dışında postoperatif antibiyotik kullanılmadı. Yaraların iyileşme süresinin hızlandığı ve 
bu bölgelerdeki kanlanmanın arttığı görüldü. Yaralarda doğal ve estetik bir iyileşmenin sağlandığı gözlemlendi. 
Bu da tedavi maliyetinin azalmasını sağladı.

Vakaların tamamında hasta memnuniyetinin yüksek olduğu, yaraların hızla iyileştiği, hastaların aynı veya 
ertesi gün işlerine geri dönebildiği, antibiyotik ve analjezik gereksinimi duyulmadığı ve tedavi maliyetlerinin 
çok ekonomik olduğu sonucuna varıldı.
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si MAJOR OZONE AUTOHEMOTHERAPY ACCOMPANYING MINOR SURGICAL 
INTERVENTIONS

Uzm. Dr. Ahmet Altıntaş, Uzm. Dr. Taha Çınar, Dr. Mehmet Emin Yılmaz 
Çankırı Private Karatekin Hospital, Çankırı

Summary

In this study the results of additional ozone therapy that used during and after small surgical interventions 
evaluated retrospectively at 1. Surgical Clinic and Ozone Therapy Unit of Çankırı Private Karatekin Hospital.

Purpose

It is aimed to detect the effects of ozone therapy added to small surgical interventions in terms of wound 
healing, patient comfort, return to work, complications and treatment cost.

Methods

Ozone therapy was added to minor surgical interventions in 110 cases (52 females and 48 males) selected 
from 8071 patients admitted to our hospital’s Surgical Clinic between the years of 2014 and 2022.

There were a tumoral mass in 40 of the patients, lipoma in 35, pilonidal abscess in 15, hemorrhoid in 10, 
verruca vulgaris in 5, and vascular lesion in 5 of the cases. Localization of the lesions were as follows: 25 
cases at head and neck, 20 at facial region, 15 at back, low back and anal area, 30 at chest and abdomen, 
20 at upper and lower extremities.

A single dose of prophylactic antibiotic was given to all patients an hour before the procedure. Local 
anesthesia was used for all cases. At the same time with the surgical procedure, 15-20 gama ozone major 
autohemotherapy was applied by using 50-100 ml of venous blood. Subsequently ozone autohemotherapy  
continued at days of 3, 5, 7, 10, 13, 15, and 20. Daily dressings of surgical area with ozonated oil were done 
by patients themselves.

Results

Wound healing took place at days of 15 and 20 in almost all cases. The wounds at the anal area healed at 
the end of first month. It was observed that the color of healing scars returned to the color of normal tissue 
after 3 months of daily dressings with ozonated oil.

The only complication was the discharge of anal lesions in 3 patients which was treated with antibiotics.

For almost all patients the ozone autohemotherapy and ozonated oil dressings prevented wound infections. 
No antibiotic was used postoperatively except for 3 patients with discharging lesions. It was observed that 
healing of the wound accelerated and blood supply of surgical areas increased. An estetic and natural 
healing of wounds was achived. This also decreased the treatment costs.

Conclusion

It is concluded that patient satisfaction was high, wounds healed acceleratedly, return to work took place at 
the same or the following day, no need to use of antibiotic or analgesic agents, and all of these yielded very 
economical treatment costs for all patients.
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arOTİSTİK SPEKTRUM BOZUKLUĞUNDA GELENEKSEL ANADOLU TIBBI YAKLAŞIMI

Dr. Doğu Yıldırım 
Serbest Hekim İzmir

Özet

Otistik Spektrum Bozukluğu (OSB) her geçen yıl artan sıklığı ile toplum sağlığını giderek tehdit edici hale 
gelmektedir. Çocuklarımız Pre-Peri-Postnatal dönemde karşılaştıkları durumlar nedeniyle Otistik Spektrum 
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 sunumda Otizm Spektrum Bozukluğu fizyo-patolojisi Geleneksel Anadolu Tıbbı ve 
Visseral Organların El manipülasyonu ile tedavi metodunun yüz değerlendirmesi kullanılarak açıklanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Otistik Spektrum Bozukluğu, geleneksel Anadolu tıbbı

TRADITIONAL ANATOLIAN MEDICAL APPROACH TO AUTHISTIC SPECTRUM DISORDER

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 presentation , the physio-pathology of Autism Spectrum Disorder with 
Traditional Anatolian Medicine , Visseral Manuel Therapy and  face diagnosis methods is shared.

Key words: Autistic Spectrum Disorder, Traditional Anatolian Medicine

1. GİRİŞ

Tarihçe

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

MS:2 yy Galenos,
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ar 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 Tıbbında Otizm Fizyo-Patolojisi

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

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

Ruh-i nefsanî hâkimiyetinin (Prefrontal corteks ) 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 Tıbbı Ve Yaradılış

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 elementleri 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.

2.Hal: Çocuğun göbek kordonun regl kanı akar. 4 günde tamamlanır.

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

4.Hal: Madga (Organların ayrıştığı safha); 12 günde tamamlanır. 
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arRegl-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 regl 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.

Rahim kanalı ile normal spontan vajinal 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 özdeşleşmesine 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.
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ar Geleneksel Anadolu Tıbbında Fizyolojik Kuvvetler Ve İşlemler

Ruhun üç şekli ve üç hareket biçimi bulunmaktadır. 

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

Hayvani ruh: Kalp ritmini, kan akışım ve vücut ısısını düzenler. Kalpte bulunuyordu ve yaşam enerjisini temsil 
ediyordu. 

Doğal ruh ise beslenmenin 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 İŞLEMLERİ

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 kuvayı 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, ferahlık, 
hüzün gibi duygular kalbin bu çalışmasından oluşur.

III-NEFSANİ KUVVET VE İŞLEMLER

İnsani yetenekler; beyinde bulunur

A- MÜDRİKE:

İdrak ve düşünsel yetenekler

a-) Dışarıda olanlar: 5 Duyu

• İşitme,

• Görme, 

• Koklama, 

• Dokunma ve 

• Tatma duyusu
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arb-) İçeride olanlar:

• Karşılıklı duygular: Durumlara anlık karşılık verme, Ön lobdan önce

• Hayalde tutma: Durumlar kaydedildikten sonra koruma, Ön lob

• Zihnine getirme: Sonradan durumları zihinde canlandırma, uzlaşma, muhalefet, sadakat, düşmanlık, 
beynin orta lobunda

• Hafıza: Kuruntu ve var olan hatıraları saklar. Yeri: beynin arkası

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.

-  Kuvveti fa’ile Kuvveti bai senin emrine boyun eğdirir- Komut alma

Geleneksel Anadolu Tıbbı’nda Beslenme ve Sindirim

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

1- Bağırsakta sindirim (GİS enzimleri-Peristaltizm-Mikrobiota)

2- Karaciğerde sindirim, (Karaciğer enzim ve metabolizması)

3- Dolaşım da 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 sağlığı takip edilmektedir. Doğum sonrasında 
da iklimsel, coğrafi özellikler gözetilerek annenin ve bebeğin doğum mizacına göre beslenme yönetimi 
yapılmaktadır.

Geleneksel Anadolu Tıbbında Fetal Karaciğerin Önemi

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 fetüse 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 fetal karaciğerdir. Fetüs embriyogenezin ilk 40 gününde sıcak-inflamasyon 
etkisinde kalırsa hayvani ruh hâkim kalacaktır.
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ar 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 Tıbbın Karaciğer Patolojileri Fenotipik Belirteçleri 

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

Şekil 1. Visseral Manuel Terapinin organ 
patolojilerinin yüzdeki yansıma bölgesi

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

odaklanma, iradenin merkezi kabul edilir.

Şekil 2. Modern tıp, otizmin erken tanısında 
yüz morfolojisi ve fenotiplerin biyobelirteci 
olarak frontal serebrum genişliği, gözler 

arasındaki mesafe, göz-dudak mesafesi gibi 
ölçüleri kullanır. (11)

Şekil 4. Geleneksel Çin tıbbında glabella 
Yintang akupunktur noktasıdır. Kaygı, ajitasyon, 

uykusuzluk, korku ve konvulsiyon gibi frontal 
lob fonksiyonlarının düzenlenmesinden 

sorumludur.
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arGüncel Tıbbı Çalışmalarda Karaciğer

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, otoimmün patolojiler gibi nedenlerle sıcak 
etkisinde kalması, fötal karaciğer fonksiyonlarını bozarak fötal beyninin sıcak- inflamasyon etkisi altında 
kalmasına neden olur. Bu durum nefsani kuvvetlerin (prefrontal corteks) gelişimini engelleyerek duyu ve 
motor becerileri gelişimini engeller ve çocuğun hayvani ruh (amigdala) hâkimiyetinde dürtüsel davranan 
kaygılı bireylere dönüşmesine neden olur.

Kaynaklar 

1.  Bergamalı Beletten Galenos: Bergama Kültür ve Sanat Vakfı. Eyüp Eriş, Dr. Önder Altuğ. Necati Karaçoban, 
Dr. Tanju Çelik.

2.  İbn-I Sina :l Kanun fıt Tıb , Prof. Esin KAHYA
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4.  Abdulvehhab Mardani: Kitabul Muntehab fit-Tıb, Prof.Dr.Ali Haydar Bayat
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ar KEMOTERAPİYE BAĞLI NÖROPATİK AĞRIDA AKUPUNKTUR

Prof. Dr. Didem Tuba Akçalı  
Gazi Üniversitesi, Anesthesiology and Reanimation, Algology Department 
Gazi Üniversitesi Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Gazi Üniversitesi Nöropiskiyatri Merkezi, NÖROM Merkezi

Özet:

Kemoterapi, pek çok kanser hastasında kullanılan ana tedavilerdendir. Bu tedavilerde bulantı kusma, 
yorgunluk, nötropeni gibi yan etkilere ek olarak el ve ayaklarda kemoterapiyle başlayan ve hastanın aldığı 
kemoterapi dozuyla paralel yanıcı ağrı, uyuşma, karıncalanma, beceri kaybı ortaya çıkabilir. Diyabetik, alkolizm, 
alkolik olmayan karaciğer hastalığı, amiloidoz, HIV, periferik vasküler hastalıklar, beslenme bozuklukları olan 
hastalarda daha sık ortaya çıkar. Taksan grubu, platin grubu kemoterapotikler, vinkristin, bortezomib kullanan 
hastalarda dozla artan şekilde nöropatik ağrı izlenir. 

Tedavide kullanılan antikonvülsan, antidepresan tedavilerin etkileri oldukça sınırlıdır. Akupunktur bu 
hastalarda güvenle kullanılan ve yaşam kalitesini arttıran önemli bir tedavi seçeneğidir.

Anahtar kelimeler: kanser, kemoterapiye bağlı nöropatik ağrı, 

ACUPUNCTURE IN CHEMOTHERAPY RELATED NEUROPATHIC PAIN

Prof. Dr. Didem Tuba Akçalı  
Gazi University, Anesthesiology and Reanimation, Algology Department 
Gazi University, Acupuncture and Complementary Medicine Research Center 
Gazi University, Neuropsychiatry Center, NOROM Center

Summary:

Many cancer patient are treated with chemotherapy. There are common side effects of chemotherapy such 
as, nausea, vomiting, neutropenia, fatique and also paralel to dose of chemotherapy burning pain, tingling, 
numbness, loss of skills in hands and feet. It is more common in diabetic, alchololic, non alcoholic liver 
disease, HIV, peripheral vascular diseases patients and nutritional deficiencies. Dose related neuropathic pain 
is most commonly seen with taxane, platins, vincristine and bortezomib. 

There is a limited effect of anticonvulsants and antidepressant medication. Acupuncture is a reliable and 
effective treatment to increase quality of life of these patiens. 

Keywords: cancer, chemotherapy induced neuropathic pain, tingling, numbness
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arOTİZMDE KÖK FAKTÖRLER 
MAIN FACTORS IN AUTISM

Uzm. Dr. Adil Zorlu 
Çocuk ve Genç Psikiyatristi, kendi kliniğinde çalışıyor

Otizm temel olarak sosyal iletişimde sorunlar, sınırlı-tekrarlayıcı davranışlar ve ilgili alanları ile  seyreden 
nörogelişimsel bir bozukluktur. Dünyada ortalama her yüz çocuktan birinde görülen otizm bazı ülkelerde 
436/10000 (22 çocukta bir) bulgulanmıştır. Sıklığı giderek artan otizm nedenleri arasında önceki yıllarda 
genetik faktörlere çok vurgu yapılsa da son yıllarda çevresel faktörler ile otizm ilişkisi sıkça çalışmalarla 
gösterilmiştir;hava kirliliği, sulardaki kirlilik, toksik metal yükü vs.. Ebeveyne ait faktörler de kök faktörl-
er arasında olukça önemlidir. Erken maternal stres otizm ile ilişkilendirilmiştir. İleri ebeveyn yaşı, özellikle 
annenin toksik yükü, annenin florası riskli arttırmaktadır. Bireye ait faktörlerde metabolik nedenler, meti-
lasyon sorunları, beslenme faktörleri, gastrointestinal sistem sorunları ve mikrobiyata ile ilişkili olduğu 
vurgulanmaktadır. Bu sunumda belirtilen nedenler detaylandırılarak anlatılacaktır. 
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ar TİROİD SORUNLARINDAN PKOS’A ENDOKRİN SİSTEM REGÜLASYONU SAĞLAMADA 
HOMEOPATİNİN YERİ VE ÖNEMİ

Uzm. Dr. Emel Gökmen 
Serbest Hekim

Özet

Amaç: Endokrin sistem regülasyonunda homeopatinin etkili ve başarılı bir araç olarak gündeme gelmesi 
amaçlanmıştır. 

Metod: Santral sinir sisteminden bedene uzanan hormon aksında tiroid ve genital alan (over ve uterus) önemli 
organlardır. Kadın hastaların kliniğinde bu iki önemli yapının etkilenmesi genellikle birbirini takip etmektedir. 
Çünkü tiroid hormonları, oral kontraseptif ve periodu regüle etmek için kullanılan hormon terapileri doğal 
sistemdeki pozitif-negatif feedback mekanizmalarını bozar. Kullanılan sentetik hormonlar sistemin karışmasına 
sebep olur. Bu durumu düzeltme ve tüm sistemin regülasyonunda etkili olabilecek çalışma homeopati ile elde 
edilebilmektedir. Hahnemann takipçisi homeopatlar özellikle Burnett ve günümüzde aynı ekolü UK’de devam 
ettiren Dion Tabrett organ remedilerinin kullanımı konusunda fazlasıyla deneyim sunmaktadır. Eizayaga 
Metod ise çok derine çalışamayan organ remedileri ile başladığımız tedavide derin miasmatik ve fundomental 
layer çalışmaları için çok güzel rehber olmaktadır. Bu sunumda homeopatiyle bu hayati endokrin organlarda 
alınabilecek çok başarılı sonuçlara vurgu yaparak, organ remedilerinin kullanımının faydalarını gündeme 
getirilmesi planlanmış ve ilgili vakalar paylaşılmıştır. Eizayaga ve Burnett’i yeniden okuma çalışmalarının 
vakalarla sunumu gerçekleştirilecektir.

Sonuç: Endokrin sistem sorunlarında organ remedilerinin etkisi çok belirgindir. Tedaviye başlarken ilk tercih olabilir. 

Tartışma: Burnett yeniden okumak ve organ remedilerini pratikte kullanmak gerekli bir yaklaşımdır. Lezyon 
gelişmiş hastalarda tedaviye lezyon bulgularını alarak başlamak anlamlı olacaktır. 

Anahtar Kelime: Endokrin sistemde homeopati, J.C.Burnett, Organ remedileri

FROM THYROİD PROBLEMS TO PKOS, ROLE AND IMPORTANCE OF HOMEOPATHY 
İN ENDOCRİNE SYSTEM REGULATİON

Aim: Aims to show homeopathy as an effective and successful method in Endocrine System Regulation.

Method: Thyroid and genital region (ovary and uterus) are essential organs for the hormone axis that 
extends from the central system to the body. In case of the female patients, any effect on one of two crucial 
structures is usually followed by the other. This is caused by thyroid hormones, oral contraceptives, and 
hormone therapies used for period regulation that interferes with the natural system’s positive-negative 
feedback mechanisms. Synthetic hormones disturbs the system. Homeopathy allows us to remedy this 
disturbance and regulate the entire system effectively. Homeopaths that follow Hahnemann’s teachings, 
especially Burnett and Dion Tabrett who currently continues his teachings in UK, offers a lot of experience in 
using organ remedies. Eizayaga Method, on the other hand, is an excellent guide for profound miasmatic and 
fundamental layer studies for organ remedies that work superficially. This presentation aims to emphasize 
the benefits of using organ remedies by highlighting the successful results achieved by Homeopathy in these 
vital endocrine organs along with related case studies. A close reading of Eizayaga and Burnett’s works will 
be presented with case studies.

Result: Effects of organ remedies on endocrine system problems are prominent. Could be used as a first 
approach when starting a treatment.

Discussion: Rereading Burnett and using organ remedies is a necessary approach. Starting the treatment by 
taking lesion findings would make sense when dealing with patients with advanced lesion.

Keywords: Endocrine system homeopathy, J.C.Burnett, Organ remedies
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arFROM THYROİD PROBLEMS TO PKOS, ROLE AND IMPORTANCE OF  
HOMEOPATHY İN ENDOCRİNE SYSTEM REGULATİON

Uzm. Dr. Emel Gökmen

Aim: Aims to show homeopathy as an effective and successful method in Endocrine System Regulation.

Method: Thyroid and genital region (ovary and uterus) are essential organs for the hormone axis that 
extends from the central system to the body. In case of the female patients, any effect on one of two crucial 
structures is usually followed by the other. This is caused by thyroid hormones, oral contraceptives, and 
hormone therapies used for period regulation that interferes with the natural system’s positive-negative 
feedback mechanisms. Synthetic hormones disturbs the system. Homeopathy allows us to remedy this 
disturbance and regulate the entire system effectively. Homeopaths that follow Hahnemann’s teachings, 
especially Burnett and Dion Tabrett who currently continues his teachings in UK, offers a lot of experience in 
using organ remedies. Eizayaga Method, on the other hand, is an excellent guide for profound miasmatic and 
fundamental layer studies for organ remedies that work superficially. This presentation aims to emphasize 
the benefits of using organ remedies by highlighting the successful results achieved by Homeopathy in these 
vital endocrine organs along with related case studies. A close reading of Eizayaga and Burnett’s works will 
be presented with case studies.

Result: Effects of organ remedies on endocrine system problems are prominent. Could be used as a first 
approach when starting a treatment.

Discussion: Rereading Burnett and using organ remedies is a necessary approach. Starting the treatment by 
taking lesion findings would make sense when dealing with patients with advanced lesion.
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ar KRONİK HASTALIKLARA BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM

Dr. Burak Aydın

Enflamasyon, organizmanın iç ve dış çevredeki değişimlere adapte olmasını sağlayan güçlü bir süreç olup, 
homeostazın sağlanması için gerekli bir mekanizmadır. Akut ve kronik enflamasyon birbirinden farklıdır. 
Akut enflamasyon bir acil durum tepkisidir ve zararlı patojenleri önlemek için gereklidir. Bazı sebepler 
dolayısıyla, bu uyarının devam etmesi ise kronik enflamasyon sürecini oluşturur ve organizma için birçok 
hastalığa zemin hazırlayıcı bir durumdur. Bunun sonucunda non-stop bir immün yanıt meydana gelir ve bu 
vücuttaki birçok sistemi etkilemeye, organ patolojilerine neden olmaya başlar. Yapılan çalışmalar göstermiştir 
ki günümüzde karşılaştığımız birçok hastalığın sebebi kronik enflamasyondan kaynaklanmaktadır. Kötü 
beslenme, katkı maddeleri, toksin maruziyeti, disbiyozis, kronik stres, oksidatif hasar gibi durumlar bu 
durumun başlıca sebepleri arasında sayılabilir. Kronik enflamasyonun tedavisinde öncelikle beslenmenin 
düzeltilmesi, toksinlerden uzaklaşılması, uyku, defekasyon, hidrasyon ve stres gibi durumların ele alınması, 
çeşitli fitokimyasalların diyete eklenmesi, eksik vitamin ve minerallerin yerine konması, kronik stres yönetimi 
ve diğer bütüncül tıp yöntemleri kullanılmaktadır. 

INTEGRATIVE APPROACH TO CHRONIC DISEASES

Inflammation is a natural, adaptive mechanism of an organism protecting it from internal and external 
dangers, and it is needed for maintaining homeostasis. Acute and chronic inflammation are pretty much 
different processes while acute inflammation is an emergency reaction and should be functioned to keep 
pathogens away. When this natural and acute reaction persists by a number of stimulants, it turns out to 
be a non-stopping immun reaction and gives damage to many systems in the body. Multiple scientific data 
has showed that most of the chronic diseases we are dealing with nowadays have resulted from chronic 
inflammation. Unhealthy diets, preservative ingredients in foods, exposure of toxins, disbiosis, chronic stress, 
oxidative damage contributes to this pathologic reaction of the body. The answer of the question of which 
treatments should be done is basic, systematic and integrative. Primarily, removing all the possibly antigenic 
foods from the diet, avoiding toxic agents, keeping a healthy sleep schedule, hydrating the body, managing 
the stress in a healthy way, giving the anti-inflammatory phytochemicals, adding deficient vitamin and 
mineral supplements and some evidence based integrative medicine methods could be used to fight with 
inflammation.  
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arBAĞIMLILIKTA HOMEOPATİ

Dr. Bilge Geçioğlu

Amaç

Bu sunumun asıl amacı bağımlılık tedavisi ve tedavi sonrası rehabilitasyon sürecinde homeopatik uygulamaların 
kullanılabilirliğine dikkat çekmek ve nasıl katkı sağlayabileceğini irdelemektir.

Yöntem

Bağımlılık ve homeopati alanında yapılmış bilimsel çalışma ve saha uygulamalarını internet ortamındaki veri 
tabanlarından, basılı veya dijital ortamdaki kitaplardan elde ettiğimiz bilgileri değerlendirdik.

Bulgular

Madde bağımlılığı her geçen gün daha da önem kazanan bir halk sağlığı sorunudur. Bu durum, ülkemiz 
açısından, uyuşturucu ticaret yolları üzerinde yer alması nedeniyle, daha büyük öneme sahiptir. Bağımlılık 
sadece madde kötüye kullanımı, alkol, sigara, esrar, metamfetamin, bonzai ve ilaçlar gibi madde 
bağımlılıklarından ibaret değildir. Kumar, oyun, internet, alışveriş, yeme bozukluğu gibi birçok alanda 
bağımlılık gelişmesi söz konusudur. Bağımlılık ev, iş, okul hatta sosyal çevredeki sorumluluklarını yerine 
getiremeyecek düzeyde olabilir. Bağımlılık kronik tekrarlayıcı kompleks bir hastalıktır. Trafik kazası gibi fiziksel 
zararlarla sonuçlanabilecek eylemler sırasında bile tekrarlayan madde kullanımları, kişilerarası veya toplumsal 
sorunlar hatta hukuki sorunlara yol açabilmektedir.

Homeopati; “Bir madde sağlıklı kişilere verildiğinde hangi belirtilere yol açıyorsa, o belirtilerle karakterize 
durumlar bu madde ile tedavi edilebilir.” ilkesinden yola çıkmaktadır. Homeopatik ilaçlar doğada mevcut 
olan mineral, bitki, zehir, hayvanlardan elde edilebilir. Homeopatik ilaçlar, farklı seyreltme düzeylerinde 
yani dozlarda ve sıvı, tablet, krem, yağ gibi çeşitli formlarda kullanılabilir. Homeopatik ilaçların hazırlanması 
kullanılması ile ilgili en önemli kaynaklar Amerikan ve Alman farmakopesileridir. Homeopatik hasta öyküsü, 
bağımlılık davranışı ve ipuçlarını yakalamada oldukça kıymetlidir; ne kadar ayrıntılı bir resim çizilebilirse o 
resimle en iyi örtüşen remedinin seçimini ve sonuç olarak en başarılı tedaviyi getirir. Bağımlılık tedavisinde 
homeopati uygulamaları fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak tedaviye katkı sağlayabilir.  Özellikle yapısal 
homeopatik tedavi için gerekli olan ayrıntılı hasta öyküsü bu sürece neden olan tıbbi, psikolojik, sosyal, bilişsel 
problemleri saptamaya da yardımcı olabilir. Bağımlılığın tedavisinde, yapısal homeopatik remedi uygulanması 
en başarılı sonucu sağlamakla birlikte; ortaya çıkan akut semptomlara yönelik homeopatik remediler de 
tedaviye katkı sağlayabilir.

Madde bağımlılığında sıklıkla kullanılan homeopatik remediler, hazırlandıkları maddenin sağlıklı bireylerde 
ortaya çıkardığı belirtilerle karakterize durumlarda kullanılır. Madde bağımlılığında sıklıkla kullanılan 
homeopatik remedilerin başında Avena sativa,Nux vomica, Morphinium, Coffea, Opium, Sulphuricum 
acidum ve Caladium gelmektedir.

Homeopatik bir yaklaşım olan biyorezonans uygulamasının, bağımlılığın tedavisi amacıyla, maddenin frekansı 
veya titreşimini nötralize eden komplementer elektromanyetik frekanslar yoluyla etkili olabileceğini gösteren 
çalışmalar da mevcuttur.

Sonuç

Sosyal kullanım, üretkenlik için kullanım gibi tabirlerle madde kötüye kullanımı ve bağımlılığa giden kapılar 
açık tutulmaktadır. Madde bağımlılığı dışında, son yıllarda gittikçe artan internet, alışveriş, oyun, kumar, 
iş, egzersiz, seks, yeme veya yememe gibi davranış bağımlılıkları önümüzdeki yıllarda çok daha karmaşık 
sorunlar halinde karşımıza çıkacaktır. Bağımlılık tedavisinde homeopati uygulamaları fiziksel, zihinsel ve 
duygusal olarak tedaviye katkı sağlayabilir.  Özellikle yapısal homeopatik tedavi için gerekli olan ayrıntılı hasta 
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ar öyküsü bu sürece neden olan tıbbi, psikolojik, sosyal, bilişsel problemleri saptamaya da yardımcı olabilir. 
Bağımlılığın temel tedavisi elbette tıbbi ve psikolojik olarak ilgili uzman tarafından yapılmalıdır. Homeopati 
ve akupunktur gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları bağımlılıkta temel tedavi desteği dışında, 
tedavi sonrası rehabilitasyon aşamasında maddeye dönüş ve tekrarların önlenmesi konusunda önemli katkılar 
sağlayabilir. Ancak bu konuda daha çok bilimsel çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: bağımlılık, homeopati

HOMEOPATHY IN ADDICTION

Dr. Bilge Gecioglu

Aim

The main purpose in this presentation is to draw attention to the usability of homeopathic practices in 
addiction treatment and post-treatment rehabilitation process and to examine how they can contribute.

Method

We evaluated the scientific studies and field applications in the field of addiction and homeopathy, the 
information we obtained from databases on the internet, printed or digital books.

Results

Substance abuse is a public health problem that is gaining more and more importance every day. This 
situation is of greater importance for our country, as it is located on the drug trade routes. Addiction is not 
just about substance abuse, alcohol, cigarettes, marijuana, methamphetamine, bonsai and drugs. Addiction 
develops in many areas such as gambling, gaming, internet, shopping, and eating disorders. Addiction 
may be at a level that cannot fulfill his/her responsibilities at home, work, school or even in the social 
environment. Addiction is a chronic relapsing and complex disease. Even during actions that may result in 
physical harm, such as a traffic accident, repetitive substance use can lead to interpersonal or social problems 
and even legal problems.

Homeopathy; “Whatever symptoms a substance causes when administered to healthy people, conditions 
characterized by those symptoms can be treated with this substance.” from the principle. Homeopathic 
medicines can be obtained from minerals, plants, poisons and animals present in nature. Homeopathic 
medicines can be used in different dilution levels, ie doses, and in various forms such as liquid, tablet, 
cream, oil. The most important sources for the preparation and use of homeopathic medicines are the 
American and German pharmacopecias. Homeopathic patient history is very valuable in catching addictive 
behavior and clues; the more detailed a picture can be drawn, the better the selection of the remedy that 
fits the picture and the most successful treatment as a result. Homeopathy practices in the treatment of 
addiction can contribute to the treatment physically, mentally and emotionally. The detailed patient history, 
which is especially necessary for structural homeopathic treatment, can also help to identify the medical, 
psychological, social and cognitive problems that cause this process. In the treatment of addiction, the 
application of structural homeopathic remedy provides the most successful result; Homeopathic remedies 
for acute symptoms may also contribute to the treatment.

Homeopathic remedies, which are frequently used in substance abuse, are used in cases characterized by 
the symptoms of the substance they are prepared for in healthy individuals. Avena sativa, Nux vomica, 
Morphinium, Coffea, Opium, Sulphricum acidum and Caladium are the most commonly used homeopathic 
remedies for substance abuse.
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arThere are also studies showing that the application of bioresonance, which is a homeopathic approach, 
can be effective for the treatment of addiction through complementary electromagnetic frequencies that 
neutralize the frequency or vibration of the substance.

Conclusion

With terms such as social use and use for productivity, the doors to substance abuse and addiction are 
kept open. Apart from substance addiction, behavioral addictions such as internet, shopping, gaming, 
gambling, work, exercise, sex, eating or not eating, which have been increasing in recent years, will appear 
as much more complex problems in the coming years. Homeopathy practices in the treatment of addiction 
can contribute to the treatment physically, mentally and emotionally. The detailed patient history, which is 
especially necessary for structural homeopathic treatment, can also help to identify the medical, psychological, 
social and cognitive problems that cause this process. The basic treatment of addiction should, of course, be 
carried out by a medically and psychologically relevant specialist. Traditional and complementary medicine 
practices such as homeopathy and acupuncture can provide important contributions to the prevention of 
drug relapse and relapses in the post-treatment rehabilitation phase, apart from basic treatment support in 
addiction. However, more scientific studies are needed on this subject.

Keywords: addiction, homeopathy
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ar BAĞIMLILIKTA HİPNOTERAPİ

Dr. Sinan Güzel 
Klinik ve Uygulamalı Hipnoz Derneği Başkanı

Günümüz teknolojik gelişmelerinin ve medeniyetteki ilerlemelerin baş döndürücü hızda olması, ihtiyaçlarının 
çok daha yaşamsal ve basit olduğu bir çağdan bugüne gelen insanların başarılarıyla olmuştur. Ancak insanlık 
kendi ruhsal ve zihinsel dünyasında bu gelişmeye paralel uyumu yakalayamamış olmasının sıkıntılarını 
yaşamaktadır. 

Korku, kaygı, üzüntü ve öfke duygularını hala basit zamanlardaki anlamı ve şekliyle yaşıyor olmak, sosyal 
ilişkilerin çok daha komplike olduğu günümüzde güvende olduğumuz hissini oluşturabilecek ve sevgi algı-
vergisini karşılayabilecek kadar uzun süreli yakın aile-dost ilişkilerinin gittikçe daha az mümkün olması gibi 
birçok faktör harici duygu tamamlayıcılara ihtiyaç oluşturabilmektedir.

Kolay ulaşılır, toplumsal olarak nispeten kabullenilmiş ve legal olan sigara ve alkol, bağımlılık yapıcı maddelerin 
başında gelmelerinin yanında kullanımı oranı değişken olan birçok kimyasal madde toplumsal yaşantılarımızda 
yerini almış ve almaktadır.

Tüm bunların yanında son yıllardaki dijital teknolojinin hayatımızda kapladığı alanın gittikçe artması, yüz 
yüze insan ilişkilerinin azalıyor olması, dijital ürünlerin pazarlama stratejilerinin çoğunun “anlık haz – daimi 
müşteri” hedefine yönelik kuruluyor olması artık dijital bağımlılık türlerinin de ortaya çıkmasına yol açmıştır. 

Doğa karşısında sosyal bir varlık olarak türünü şekillendirmeyi ve korumayı seçmiş, bu bilgileri ve tecrübeleri 
her yeni nesle böyle aktarmış olan insanlık, kimyasal veya dijital bağımlılıklarla “geçici kendi kendine yeterlik” 
duygularıyla da tanışmış durumda. 

Duygusal, teknolojik, sosyal ve kültürel gerekliliklerin içinde yolunu bulmaya çalışan neredeyse her yaştan 
insanın maruz kaldığı kaos, bağımlılıkları mümkün kılmaktadır.

Bu atölye çalışmasında, bağımlılıklarda oldukça etkili, uzun vadeli ve kalıcı çözümleri beraberinde getiren 
“Kaynağa Yönelik Modern Hipnoterapi”  teknikleri hakkında vaka örnekli açıklamalar yapılacaktır.
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arBRUKSİZMDE TEMPOROMANDİBULER EKLEM (TME) RAHATSIZLIKLARINDA  
BÜTÜNSEL BAKIŞ

Dilek İmre 
Dişhekimi, Yoga Antrenörü 
05333866469, dilekimre65@gmail.com

Bell’in ilk kez 1989 yılında kullandığı ‘Temporomandibular Rahatsızlıklar’ terimi Amerikan Dişhekimliği Birliği 
tarafından kabul edilmiş ve Avrupa dahil bütün dünyada, tüm stomatognatik sistemi ilgilendiren rahatsızlıkları 
kapsayan anlamında, yaygın olarak kullanılmaktadır.

TME-Vegetatif Sinir sistem ilişkisi; Vücudumuzdaki sistemler, organize bir şekilde, belirli kurallar ve döngüler 
halinde, uyumla çalışır. İskelet sistemi, dolaşım sistemi, metabolizma, sindirim sistemi, hormonal düzenleme, 
ısı düzenleme, bağışıklık sistemi gibi. Tüm bu sistemler çok iyi şekilde yönetildikleri, hücreler birbiriyle sürekli 
iletişim halinde oldukları için kusursuz çalışır. Bu kusursuz çalışmada bedenimizin heryerini bir ağ gibi 
saran,vücut sıvılarında ve periferde yaygın şekilde dağılan vegetatif sinir sistemi büyük rol oynar.Bu nedenle 
bedenin herhangi bir yerinde ‘mide,kalp,eklem’ gibi sadece bir organ hastalanmaz, bütün beden etkilenir.

TME-Dişler, okluzyon ilişkisi

TME-Omurga ilişkisi

TME- İskelet sistemi ilişkisi 

TME-fasya ilişkisi

TME-Beslenme, sızdıran bağırsak ilişkisi,

TME-Doğru Nefes ilişkisi, gibi bağlantılarla, Temporomandibular eklem rahatsızlıkları bu bölge dışında da 
birtakım rahatsızlıkların oluşmasında etken olabilir.

Bu semptomlar, Gerilim tipi baş ağrısı/Migren. Baş dönmesi/tinnutus, Görme kusuru, Trigeminus nevraljisi, 
Diş-çene-TME-yüz ağrısı, Boyun ağrısı ve sorunları, Omuz ağrısı ve disfonksiyonu, Epikondilitis, Karpal Tunel 
sendromu, Sırt ve bel ağrısı, Kardiyak disfonksiyonu, Karın ağrısı/GİS sorunları, Pelvis disfonksiyonu, Kalça 
ağrısı ve SİE disfonksiyonu, Dizde ağrı ve diz disfonksiyonu, Depresyon, anksiyete, mutsuzluk gibi psikolojik 
durum.

Bu nedenlerle, anamnez, tanı ve tedavi yaklaşımında bu bütünsel yapıyı göz önüne alarak hastayı 
değerlendirmeliyiz.

Muayene ve teşhis yöntemleri

Muayene, Hasta ile yapılan ilk görsel ve sözlü karşılaşma ile başlar (fizyonomi, cilt ve yüz rengi, psikolojik 
durum, duruş, yürüyüş, konuşma vb)

Ayrıntılı anamnez, Fonksiyonel muayane yöntemleri (kas, eklem, Adler-langer noktaları muayene, ağız içi, 
dişler, oklüzyon kontrolü)

Gerekli durumlarda radyografik tetkikler, fotoğraf, kan tahlili gibi yöntemler ile tanı koyduktan sonra kişiye 
özel Multidisipliner bir tedavi planlaması yapılır.

Uygulanan Multidisipliner Tedavi Yöntemleri; Nöralterapi( Trigeminal sinir dalları, tetik nokta enjeksiyonları), 
Okluzal splint (stabilizasyon splinti), Hipnoterapi (direkt telkin, HYT, İBT, otohipnoz), farkındalık kazandırma, 
çene-yüz egzersizleri, yoga, doğru nefes farkındalığı, nefes  egzersizleri, Manual terapi, fizyoterapi.
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ar HOLISTIC VIEW IN BRUXISM, TEMPOROMANDIBULAR JOINT DISORDERS

Dilek İmre Dentist, Yoga trainer

The term “Temporomandibular Disorders”, which Bell used for the first time in 1989, was accepted by the 
American Dental Association and is widely used all over the world, including Europe, meaning that it covers 
the disorders that concern the entire stomatognathic system.

TMJ-Vegetative Nervous System Relationship; The systems in our body work in harmony with certain rules 
and cycles in an organized manner. Such as the skeletal system, the circulatory system, the metabolism, the 
digestive system, the hormonal regulation, the temperature regulation, and the immune system. All these 
systems work perfectly because they are managed very well and the cells are in constant communication 
with each other. The vegetative nervous system, which is widely distributed in fluids and the periphery, plays 
a major role. Therefore, not only one organ, such as the stomach, heart, joint, etc. is affected in any part of 
the body, but the whole body is affected.

TMJ-Teeth, occlusion relationship

TMJ-Spine relationship

TMJ-Skeletal system relationship

TMJ-disaster relationship

TMJ-Nutrition, leaky gut relationship,

Temporomandibular joint disorders can be a factor in the formation of some disorders outside this region, 
with connections such as the TMJ-Correct Breathing relationship.

These symptoms are tension-type headache/Migraine. Dizziness/tinnutus, Visual impairment, Trigeminus 
neuralgia, Tooth-jaw-TMJ-facial pain, Neck pain and problems, Shoulder pain and dysfunction, Epicondylitis, 
Carpal Tunnel syndrome, Back and low back pain, Cardiac dysfunction, Abdominal pain/GIS problems, Pelvic 
dysfunction, Hip pain and SIE dysfunction, Knee pain and knee dysfunction, Psychological condition such as 
depression, anxiety, unhappiness.

 For these reasons, we should evaluate the patient by considering this holistic structure in anamnesis, 
diagnosis and treatment approach.

Inspection and diagnostic methods

The examination starts with the first visual and verbal encounter with the patient (physiognomy, skin and 
face color, psychological state, posture, walking, speaking, etc.)

Detailed anamnesis, Functional examination methods (muscle, joint, Adler-langer points examination, 
intraoral, teeth, occlusion control)

If necessary, a personalized multidisciplinary treatment plan is made after the diagnosis is made with methods 
such as radiographic examinations, photography and blood analysis.

Applied Multidisciplinary Treatment Methods; Neural therapy (trigeminal nerve branches, trigger point 
injections), occlusal splint (stabilization splint), hypnotherapy (direct suggestion, HYT, IBT, autohypnosis), 
awareness raising, maxillofacial exercises, yoga, correct breathing awareness, breathing exercises, manual 
therapy, physiotherapy.
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arAKUPUNKTUR İLE SİGARA BIRAKMA TEDAVİSİNDE KLİNİK DENEYİMLER

Dr. Asuman Kaplan Algın, PHD

Sigara, dünya çapında önlenebilir ölümlerin ana nedenidir ve yılda 6 milyon ölüm tütün kullanımına bağlıdır. 
Kanser ve koroner arter hastalığı, felç ve astım gibi birçok kronik hastalıklar sigara ile ilişkilidir. Tütüne bağlı 
ölümlerin 2030 yılına kadar 8 milyona ulaşması beklenmektedir. Tütün kullanımı yaklaşık 200 yıl öncesine 
kadar gidiyor. Önceleri tütünün sağlığa iyi geldiği düşünülüyordu. Sigaranın zararları 1950li yıllara kadar çok 
fazla bilinmiyordu. Ancak, sonraki yıllarda yapılan araştırmalar, sigaranın insan sağlığına zararlı olduğunu 
ortaya çıkardı. Sigara dumanında sağlık açısından zararlı yaklaşık binlerce madde bulunmaktadır. En çok 
bilinenleri; nikotin, benzen, kadmiyum, amonyak, terebentin, kurşun, insektisitler, naftalin, aseton, arsenik, 
karbonmonoksit, formaldehit, hidrojen siyanür, radon, polonyum-210, deterjanlardır. Bunların birçoğu 
kanserojendir. Ayrıca tütün ve sigara kağıdının yanması ile açığa çıkan maddeler ve katran da kanserojen 
maddeler arasındadır.

Sigara içen kişiler sigaranın ne derece zararlı olduğunu bilirler. Buna rağmen kendilerini sigara içmekten 
alıkoyamazlar. Sigaranın yarattığı olumsuzluklar nedeniyle birçok kişi her akşam verilen “Yarın sabah sigara 
içmeyi bırakıyorum!” sözleriyle ömürlerini tüketirler. Bunun nedeni nikotinin bedende yarattığı bağımlılıktır. 
Normalde bu işi başaramayanların gözünde büyüyen sigaradan kurtulmak akupunkturun yardımı ile daha 
kolay hale gelebilir. İster akupunkturun adı anılsın ister anılmasın, günümüzde sigara bırakma yöntemlerinin 
çoğunun temelinde akupunktur noktalarına uyarı verildiği görülmektedir. 

Akupunktur; binlerce yıldır insan sağlığı için uygulanan ve son yıllarda yapılan yoğun araştırmalar sonucunda 
gittikçe yaygınlaşan bilimsel bir tedavi yöntemidir. Akupunktur etkisi ile kişinin kendini daha rahat ve huzurlu 
hissetmesini, kişinin sakinleşmesini, keyif ve huzur bulmasını ve nikotin eksikliğine bağlı yoksunluk belirtilerinin 
azalmasını sağlar. 

Sigara bırakmak için akupunktur tedavisine başlamadan önce hastanın iyi değerlendirilmesi gerekir. Sigara 
içen kişilerin çevresinde, sigara içtiği için endişe duyan ve bir an evvel bırakması için müthiş bir çaba gösteren 
sevenleri vardır ve gayet iyi niyetle bırakması konusunda bir çaba içindedirler. Sigara bırakma tedavisinin en 
önemli bölümü ön görüşmedir. Sigara bırakmak isteyen kişi ile doktoru karşılıklı ve detaylı konuşmalıdırlar. 
Sigarayı bırakma isteğinin ciddiyeti, bırakınca ortaya çıkabilecek durumlar ve akupunkturun bu konudaki 
yararı, hastanın yapması ve yapmaması gerekenler gibi pek çok önemli konu aydınlatılmalıdır.

Sigara bağımlılığı hem organik hem de psikolojik bir bağımlılıktır. Organik problemlerde akupunkturist tek 
başına hastasına yardımcı olabilir, problem çözülür.  Ama sigara bağımlılığı gibi organik ve psikolojik bir 
problemde doktor hasta işbirliği çok önemlidir. Sigarayı bırakma işi doktor ve hastanın aynı takımda olacağı 
bir mücadele ile başarılabilir. Kişi isterse günde dört paket sigara içiyor olsun, eğer sigara bırakmaya karar 
vermiş ve bu konuda yardım istiyorsa akupunktur ve doktoru bu konuda yüksek başarı şansına sahiptir.

Akupunktur yardımı ile kişinin sigara içme isteğini azaltma ve vücuda nikotin alınmadıkça artan “nikotin 
eksikliği sendromu” belirtileri ile başa çıkma hedeflenmektedir. Bu konuda hasta doktor arasındaki iyi bir 
iletişim kişiye bu başarı yolunda çok yardımcı olmaktadır. En önemli süreç ilk 24 saattir ve tam vücudun bu 
bağımlılıkta zorlandığı, vücudun hat safhada nikotin istediği ilk 24 saattir. İşte bu noktada akupunktur bu 
sürecin atlatılmasını, kişinin daha rahat, sakin, huzurlu olmasını sağlar, kişinin bu mücadelesinde çok önemli 
bir destek kuvvet olarak yerini alır. İlk üç günü aşmış isek tedaviye nerede ise bitti gözüyle bakarız. Kalan 
günlerdeki takibimiz ise olası bir çevresel olağan dışı durumda kişinin gene de çok hassas olması nedeni ile 
takip etme isteğimizdir. Hastalarımız sigarayı bırakınca kilo almaktan korktukları halde yapılan akupunktur 
tedavisi nedeni ile bu iki haftalık süreçte kilo almazlar ve hatta bir miktar da kilo kaybederler.

Tek seansta bırakılabilse bile sigara bırakma tedavisi en az iki haftalık takip gerektiren bir tedavi programıdır. 
Gerekli seanslar ardı ardına her gün ve sonrasında ara açılarak; vücut akupunkturu, kulak akupunkturu, lazer 
ve elektrik stimülasyon şeklinde uygulanır. Akupunktur sigara bırakırken bağımlılık belirtilerini önler, sigara 
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ar dumanından mide bulanmasını sağlar, ağızda metalik bir tat oluşturur ve bu sigara dumanıyla birleşince mide 
bulantısına neden olur. Bu bir sigarayı bırakma tedavisidir. İlk günlerde akupunktur ile önlediğimiz nikotin 
krizleridir. İlerleyen günlerde bağımlılık ortadan kalkar ve geçen sigarasız günler kişilerin sigara konusunda 
kendilerine güvenmelerini sağlar. 

Sigara bırakan kişiye sigara bağımlılığı ve nikotin eksikliği zor anlar yaşatmaktadır. Sigara içmediği ve vücuda 
nikotin gelmediği için ilk 72 saatte şiddetli ama bir iki hafta içinde kaybolacak olan “nikotin yoksunluğu 
sendromu belirtileri” ortaya çıkmaktadır. Bu belirtiler şunlardır: 

- El ve ayak titremesi

- Yorgunluk

- Gerginlik

- Sinirlilik (Bu, yakınlarının “Allah aşkına, iç şu sigarayı da, sen de rahatla biz de rahatlayalım!” diyeceği 
kadar hat safhada bir sinirliliktir)

- Boşluk hissi

- Konsantrasyon bozukluğu

- Dikkat eksikliği

- Görme bozuklukları

- Baş ağrısı

- Baş dönmesi

- Uyuşmalar, karıncalanmalar

- Uyku kalitesinin bozulması

- Sigaranın yerini atıştırma ile doldurma ve kilo alma.

Akupunktur tam bu noktada bu belirtilerin ortaya çıkmasını önlemek konusunda kişiye çok fayda 
sağlamaktadır. Çok önemli olan, kişinin sigarayı bırakmasına engel olan bu zorlu süreçler akupunktur yardımı 
ile gayet rahat atlatılabilmektedir.

Aslında kişi bağımlılığından kurtulurken, vücudunda sigara bıraktığı andan itibaren bir dizi olumlu değişiklikler 
olmaktadır. Bu olumlu değişiklikler şunlardır:

- Tansiyon ve nabız normale döner.

- Vücut kendini yenilemeye başlar. Kan oksijeni normal düzeye çıkar.

- Kalp krizi riski azalmaya başlar. 1 yıl sonra yarıya düşer.

- Duyu organları iyi çalışmaya başlar. Tat ve koku duyusu düzelir. 

- Cilt kendini yeniler.

- Akciğer kapasitesi artar, solunum rahatlar.

- Yürüme ve merdiven çıkma gibi durumlardaki efor kapasitesi artar. 

- Akciğer hücreleri yenilenir. Akciğer hastalıkları riski azaltır. 

- Öksürük, nefes darlığı düzelir.

- 5 yıl sonra ağız, boğaz, yemek borusu kanserleri riski %50 azalır.

- Pankreas, mesane, rahim kanseri riski azalır.

- Sindirim sistemi ülseri riski azalır.
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ar- Sigara gebelikten önce ya da gebeliğin hemen başında bırakılırsa erken doğum riski ve düşük doğum 
kilolu bebek doğurma riski, içmeyenlerdeki düzeye iner.

- Koroner kalp hastalığı riski sigaranın bırakılmasından 15 yıl sonra sigara içmeyenlerin düzeyine iner.

- Aynı evde yaşayan küçük çocuklar ve bebeklerin, solunum yolu hastalıklarına yakalanma riski azalır.

Kalp ve damar sağlığı açısından özellikle tehlikeli olan maddeler nikotin ve karbonmonoksittir. Nikotin, kalp 
atışlarını hızlandırır, tansiyonu yükseltir, kan pıhtılaşmasını arttırır. Yani kalbin yükünü ve oksijen ihtiyacını 
arttırır. Bütün yanma olaylarında açığa çıkan zehirli bir gaz olan karbonmonoksit ise, kandaki oksijen ile 
birleşerek kanda bulunan oksijen miktarını düşürür. Sonuç olarak nikotin nedeniyle oksijene gereksinimi 
artmış olan kalp, kanda yeterli oksijeni bulamaz ve işi çok daha zorlaşır.

Kronik Obstruktif (Tıkayıcı) Akciğer Hastalığı yani kısaca KOAH en yaygın sigaraya bağlı solunum yolu 
hastalığıdır. Sigara içen her beş kişiden biri KOAH’a yakalanmaktadır. KOAH hava yollarıyla akciğer dokusunun 
zararlı duman ve gazlardan etkilenerek hasar görmesiyle oluşan, nefes darlığıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. 
Erken evrede yakınmalar fazla olmadığı için doktora başvurulmaz. Hafif sorunu olan da doktorun sigarayı 
yasaklaması korkusundan dolayı doktora gitmekten kaçınır. Ancak zamanla nefes darlığın artması yüzünden 
hasta günlük işleri bile yapamayacak duruma gelir.

Sigara hava yoluna girdiğinde enflamasyon oluşturur, bunu düzeltmek için hava yoluna gelen hücreler 
birçok madde salgılayarak hava yolunu daraltır. Alveoller daralır, zarar görürler, oksijenin kana geçmesi, 
karbondioksidin dışarı çıkması görevini yerine getiremez ve nefes darlığıyla başlayan, basit günlük işleri bile 
yapamayacak duruma kadar ilerleyen bir süreç başlar.  

Sigara kullanımı ile doğrudan ilişkisi olduğu kanıtlanmış hastalıklar, ağız (dil, dudak) kanserleri, sindirim 
sistemi (gırtlak, yemek borusu, mide, pankreas) kanserleri, solunum sistemi kanserleri, akciğer hastalıkları, 
kalp ve damar hastalıkları, ülser ve mesane kanseridir.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünyada 1 milyarın üstünde insan sigara içmektedir. Erkeklerin %47si, 
kadınların %12’si sigara tiryakisidir. Ayrıca, son yıllarda sigara içen kadınların sayısında daha fazla bir artış 
olduğu gözlemlenmektedir. Sigara içimini zorlaştıran kanunlar ile bu sayıların azalması umulmaktadır. 
Özellikle gelişmiş ülkelerde alınan tedbirler sonucunda sigara kullanımı %50ye varan oranlarda azalmıştır. 
ABD, İngiltere ve Kanada bu konuda başarılı ülkeler arasındadır. Öte yandan, aynı zamanda sigara üreticisi 
olan bu ülkeler, maalesef gelişmekte olan ülkelerde edindikleri pazarlarını büyütme çabası içindedirler.

Sigara içen kişiler için sigara içmeyen bir kişinin akciğer kanserine bağlı ölümü bir koz olarak kullanılır. Bu 
konunun uzmanlar tarafından abartıldığı izlenimi yaratılmaya çalışılır. Akciğer kanserinin türleri ve alt grupları 
vardır. Bunların içinde sigara kullanımı ile doğrudan ilgili olanlar zaten en sık görülen kanser türleridir. Sigara 
ile ilgisi olmayan ise, çok daha az oranda görülen bir kanser türüdür.

Son rakamlara göre, dünyada yılda 3 milyondan fazla kişi sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle ölmektedir. 
İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre günde 20 sigaradan fazla içenlerin %40’ı, daha emeklilik yaşına 
gelmeden ölmektedir. Oysa sigara içmeyenlerde bu oran %15’dir. Ülkemizde yapılan bir araştırmaya göre 
15-18 yaş arası gençlerde sigaraya başlama oranı %40, 11-14 yaş ve 19-21 yaş grubunda ise %20.

Sigara bağımlılığı toplum sağlığını tehdit etmektedir. Gelecek nesillere bırakılan tehlikeli bir mirastır. Bu 
bağımlılıktan akupunktur yardımı ile kurtulmak kolaydır ve hiçbir yan etkisi yoktur. Sadece bırakmaya karar 
vermek ve yardım almak için bir akupunkturiste başvurmak yeterlidir.
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ar CLINICAL EXPERIENCES IN SMOKING CESSATION THERAPY WITH ACUPUNCTURE

Asuman Kaplan Algin, MD PHD

Smoking is the main cause of preventable deaths worldwide, with 6 million deaths per year from tobacco 
use. Many chronic diseases such as cancer and coronary artery disease, stroke and asthma are associated 
with smoking. Tobacco-related deaths are expected to reach 8 million by 2030. Tobacco use goes back about 
200 years. In the past, tobacco was thought to be good for health. The harms of smoking were unknown 
until the 1950s. However, studies conducted in the following years revealed that smoking is harmful to 
human health. There are thousands of substances harmful to health in cigarette smoke. The most known 
are; nicotine, benzene, cadmium, ammonia, turpentine, lead, insecticides, naphthalene, acetone, arsenic, 
carbon monoxide, formaldehyde, hydrogen cyanide, radon, polonium-210, detergents. Many of these are 
carcinogenic. In addition, the substances released as a result of the combustion of tobacco and cigarette 
paper, and tar are among the carcinogenic substances.

Smokers know how harmful smoking is. However, they cannot stop themselves from smoking. Because of 
the negativities caused by smoking, many people say, “I will quit smoking tomorrow morning!”. They waste 
their lives with these words. The reason for this is the addiction that nicotine creates in the body. It may be 
easier to get rid of cigarettes that grow in the eyes of those who cannot normally do this job with the help 
of acupuncture. Whether acupuncture is mentioned or not, it is seen that acupuncture points are the basis 
of most smoking cessation methods today.

Acupuncture; It is a scientific treatment method that has been applied for human health for thousands of 
years and has become increasingly widespread as a result of intensive research in recent years. With the 
effect of acupuncture, it makes the person feel more comfortable and peaceful, calms down, finds pleasure 
and peace, and reduces the withdrawal symptoms due to nicotine deficiency.

Before starting acupuncture treatment to quit smoking, the patient should be well evaluated. Smokers 
have loved ones who are worried about smoking and make great efforts to quit as soon as possible, and 
they make an effort to quit in good faith. The most important part of smoking cessation treatment is the 
preliminary interview. The person who wants to quit smoking and the doctor should talk to each other in 
detail. Many important issues such as the seriousness of the desire to quit smoking, the situations that may 
occur while quitting, the benefits of acupuncture in this regard, and what the patient should and should not 
do should be clarified.

Cigarette addiction is both an organic and a psychological addiction. In organic problems, the acupuncturist 
can help the patient alone, the problem is solved. However, doctor-patient cooperation is very important in 
an organic and psychological problem such as smoking addiction. With a struggle in which the patient and 
the doctor will be in the same team, smoking cessation can be achieved. Whether the person smokes four 
packs of cigarettes a day or has decided to quit smoking and seeks help, acupuncture and his doctor have a 
high chance of success in this regard.

With the help of acupuncture, it is aimed to reduce the person’s desire to smoke and to cope with the 
symptoms of “nicotine deficiency syndrome”, which increase unless nicotine is taken into the body. In this 
respect, a good communication between the patient and the doctor helps the person a lot on the way 
to success. The most important process is the first 24 hours, when the whole body has difficulty in this 
addiction and the body’s nicotine need is at its highest level. At this point, acupuncture allows the person to 
overcome this process, to be more comfortable, calm and peaceful, and it takes its place as a very important 
support force in this struggle of the person. If we have passed the first three days, we see that the treatment 
is about to end. In the remaining days, our follow-up is our request to follow up in a possible environmental 
emergency, as the person is still very sensitive. Although our patients are afraid of gaining weight when they 
quit smoking, they do not gain weight and even lose some weight with acupuncture treatment in this two-
week period.
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arEven if it can be quit in a single session, smoking cessation treatment is a treatment program that requires 
at least two weeks of follow-up. Necessary sessions are opened consecutively every day and afterwards; It 
is applied in the form of body acupuncture, ear acupuncture, laser and electrical stimulation. Acupuncture 
prevents addiction symptoms when quitting smoking, makes you feel nauseous from cigarette smoke, 
creates a metallic taste in your mouth, and when combined with cigarette smoke, it causes nausea. This is 
a smoking cessation treatment. It is the nicotine crises that we prevent with acupuncture in the first days. 
In the following days, addiction disappears and the passing cigarette-free days make people feel confident 
about smoking.

Smoking addiction and nicotine deficiency cause hard times for the person who quits smoking. Since he 
does not smoke and does not receive nicotine in his body, “nicotine withdrawal syndrome symptoms” 
appear in the first 72 hours, which are severe but disappear within a week or two. These symptoms are:

-  Hand and foot tremors

- Tiredness

-  Tension

-  Nervousness (This is such a level of nervousness that your relatives will say, “For God’s sake, you may 
smoke your cigarette and let all of us relax!”)

-  Feeling of emptiness

-  Concentration disorder

- Lack of attention

-  Visual disturbances

- Headache

-  Dizziness

-  Numbness, tingling

-  Deterioration of sleep quality

-  Filling the place of cigarettes with snacks and gaining weight.

At this point, acupuncture provides a lot of benefit to the person in preventing the emergence of these 
symptoms. It is very important that these difficult processes that prevent the person from quitting smoking 
can be easily overcome with the help of acupuncture.

In fact, while the person is getting rid of addiction, there are a number of positive changes in his body from 
the moment he quits smoking. These positive changes are:

-  Blood pressure and pulse return to normal.

-  The body begins to renew itself. Oxygen level in blood rises to normal.

-  The risk of heart attack begins to decrease. It halves after 1 year.

-  The sense organs begin to work well. The sense of taste and smell improves.

-  The skin renews itself.

-  Lung capacity increases, breathing is relieved.

-  Effort capacity increases in situations such as walking and climbing stairs.

-  Lung cells are renewed. It reduces the risk of lung diseases.

-  Cough and shortness of breath improve.

-  After 5 years, the risk of mouth, throat and esophageal cancers is reduced by 50%.
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ar -  The risk of pancreatic, bladder, uterine cancer is reduced.

-  The risk of digestive system ulcers is reduced.

-  If smoking is quitted before or just at the beginning of pregnancy, the risk of preterm birth and the risk 
of giving birth to a low-birth-weight baby decrease to the level of non-smokers.

-  The risk of coronary heart disease falls to the level of non-smokers 15 years after quitting smoking.

-  Small children and infants living in the same household have a reduced risk of respiratory diseases.

Particularly dangerous substances for cardiovascular health are nicotine and carbon monoxide. Nicotine 
speeds up the heartbeat, raises blood pressure, and increases blood clotting. In other words, it increases the 
load of the heart and its need for oxygen. Carbon monoxide, a poisonous gas released in all combustion 
events, combines with the oxygen in the blood and reduces the amount of oxygen in the blood. As a result, 
the heart, which has an increased need for oxygen due to nicotine, cannot find enough oxygen in the blood 
and its work becomes much more difficult.

Chronic Obstructive Pulmonary Disease, or COPD for short, is the most common smoking-related respiratory 
disease. One out of every five smokers gets COPD. COPD is a disease that occurs with shortness of breath, 
caused by damage to the lung tissue through the airways by being affected by harmful fumes and gases. 
Since there are not many complaints in the early stage, a doctor is not consulted. Those with mild problems 
avoid going to the doctor for fear of the doctor banning smoking. However, due to the increase in shortness 
of breath over time, the patient becomes unable to do even daily activities.

When cigarette enters the airway, it causes inflammation, and to correct this, the cells coming to the airway 
secrete many substances and narrow the airway. The alveoli narrow, they are damaged, they cannot carry 
out their task of passing oxygen into the blood and carbon dioxide out, and a process begins with shortness 
of breath and progresses to the state of being unable to do even simple daily tasks.

Diseases proven to be directly related to smoking are mouth (tongue, lip) cancers, digestive system (larynx, 
esophagus, stomach, pancreas) cancers, respiratory system cancers, lung diseases, cardiovascular diseases, 
ulcer and bladder cancer.

According to the World Health Organization, more than 1 billion people in the world smoke. 47% of men 
and 12% of women are smokers. In addition, it has been observed that there has been a greater increase in 
the number of women who smoke in recent years. It is hoped that these numbers will decrease with the laws 
that make smoking difficult. Especially in developed countries, as a result of the measures taken, cigarette 
use has decreased by up to 50%. USA, UK and Canada are among the successful countries in this regard. 
On the other hand, these countries, which are also cigarette producers, are unfortunately trying to expand 
their markets in developing countries.

For smokers, the death of a non-smoker due to lung cancer is used as a trump card. It is tried to create the 
impression that this subject is exaggerated by experts. There are types and subgroups of lung cancer. Among 
them, those directly related to smoking are already the most common types of cancer. The lung cancer which 
unrelated to smoking is a much less common type of cancer.

According to the latest figures, more than 3 million people die annually due to smoking-related diseases in 
the world. According to a study conducted in England, 40% of people who smoke more than 20 cigarettes 
a day die before reaching retirement age. However, this rate is 15% in non-smokers. According to a study 
conducted in our country, the rate of starting smoking in young people between the ages of 15-18 is 40%, 
while it is 20% in the 11-14 age group and 19-21 age group.

Cigarette addiction threatens public health. It is a dangerous legacy left to future generations. It is easy to 
get rid of this addiction with the help of acupuncture and has no side effects. It is enough just to decide to 
quit and consult an acupuncturist for help.
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arDENTAL İNFLAMASYON VE OTOİMMÜN HASTALIK İLİŞKİSİ

Dt. Tijen Secerli Dürer 
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD Öğrencisi 
Serbest muayenehane 
Nisbetiye Mah. Peker Sok. Tuğ Apt. 9/2 Levent-İstanbul

Özet

Vücut bir bütün olarak çalışır, organlar ve diğer bileşenler birbirinden ayrı değildir. Bir semptomun görülmesi 
bedenimizde bir şeylerin dengesiz olduğunu ve yeniden dengeye getirilmesi gerektiğini bize gösterme 
yoludur. Diş hekimliği de bu bütünün önemli bir parçasıdır. Oral bölgedeki semptomlar vücutta ters giden bir 
şeyler olduğunun ilk göstergesidir. 

Periodontal hastalık dünya genelinde en sık görülen inflamatuar hastalıklardandır ve metabolik bozuklukların 
en kolay görülebilen uyarısıdır. Periodontal hastalığın pek çok sistemik hastalıkla ilişkisi vardır. Son 
tanımlamalara göre periodontal hastalık otoimmün bir hastalıktır. 

Periodontitiste yoğun miktarda tesbit edilen P. gingivalis prekayotlarda PAD enzimi üreten tek bakteridir. 
Mikrobiyal PAD, hem peptidilarginin hem de serbest L-arginini dönüştürür. P. gingivalis ayrıca arginin gingipain 
denilen proteazı eksprese eder. P. gingivalis, Th17 ile ilişkili olan sitokinler IL-1β, IL-6 ve IL-23’ün üretimini 
uyararak Th17 tepkilerinin üretilmesini destekler. P. gingivalis ürettiği enzimlerle kompleman komponenetleri 
ve immünglobülin (Ig)’ler gibi önemli serum proteinlerini rahatlıkla yıkabilmektedir. Gene periodontal hastalık 
patojenlerinden A. Actinomycetemcomitans PAD enzimleriyle zenginleştirilmiş nötrofillerde aktivasyonu 
başlatabilen tek patojendir.  Konakçı immün hücrelerini öldürmek için lökotoksin A sekresyonu yapar. IL-2, IL-4, 
IL-5, IFN-gama ve diğer sitokinlerin salınımını durdurarak hem humoral hem de sellüler immün cevabı engeller. 

Ağız ortamı bu bakterilerin üremesi için mükemmel bir besi yeridir.

Periodontal hastalıklar ve romatoid artrit ve diğer otoimmün hastalıklar ile arasındaki ilişki konusundaki 
çalışmalar son yıllara aittir ve romatoid artritli hastalarda osteoartritli kontrol hastalarından daha yüksek 
periodontitis görülmüştür. P. gingivalis gibi periodontal patojen bakterilerin (multipl skleroz) MS gibi santral 
sinir sistemi enfeksiyonlarında da rol alabileceği bildirilmiştir. 

Periodontal hastalığı olan bireylerde diğer otoimmün hastalıkların görülme olasılığı artmaktadır. Bu nedenle 
ağız-diş sağlığı ve periodontal hastalık diğer otoimmün hastalıklara sahip olan bireylerde dikkate alınmalı ve 
bu besi yeri öncelikli olarak tedavi edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Periodontitis, otoimmün hastalık, romatoid artrit, PAD4 enzimi, dolaşım

RELATIONSHIP BETWEEN DENTAL INFLAMMATION AND AUTOIMMUNE DISEASE

Dt. Tijen Secerli Dürer 
Yeditepe University Physiology Department Student 
Dental Office 
Nisbetiye Mah. Peker Sok. Tuğ Apt. 9/2 Levent-İstanbul

Summary

The body works as a whole, organs and other components are not separate from each other. Seeing a 
symptom is our way of showing us that something is out of balance in our body and needs to be rebalanced. 
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ar Dentistry is also an important part of this whole. Symptoms in the oral region are the first indication that 
something is wrong with the body.

Periodontal disease is one of the most common inflammatory diseases worldwide and is the most visible 
warning of metabolic disorders. Periodontal disease is associated with many systemic diseases. According to 
recent definitions, periodontal disease is an autoimmune disease.

P. gingivalis, which has been detected extensively in periodontitis, is the only bacterium that produces PAD 
enzyme in pre-acids. Microbial PAD converts both peptidilarginine and free L-arginine. P. gingivalis also 
expresses a protease called arginine gingipain. P. gingivalis promotes the generation of Th17 responses by 
stimulating the production of Th17-related cytokines IL-1β, IL-6 and IL-23. With the enzymes it produces, 
P. gingivalis can easily break down important serum proteins such as complement components and 
immunoglobulins (Ig). Again, one of the periodontal disease pathogens, A. Actinomycetemcomitans is the 
only pathogen that can initiate activation of neutrophils enriched with PAD enzymes. It secretes leukotoxin 
A to kill host immune cells. It inhibits both humoral and cellular immune responses by stopping the release 
of IL-2, IL-4, IL-5, IFN-gamma and other cytokines.

The oral environment is an excellent medium for the growth of these bacteria.

Studies on periodontal diseases and the relationship between rheumatoid arthritis and other autoimmune 
diseases belong to recent years, and patients with rheumatoid arthritis have a higher incidence of periodontitis 
than control patients with osteoarthritis. It has been reported that periodontal pathogenic bacteria such as 
P. gingivalis may also play a role in central nervous system infections such as MS.

Individuals with periodontal disease are more likely to have other autoimmune diseases. Therefore, oral-
dental health and periodontal disease should be considered in individuals with other autoimmune diseases 
and this medium should be treated primarily.

Keywords: Periodontitis, autoimmune disease, rheumatoid arthritis, PAD4 enzyme, sirulinization
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arBAĞIMLILIĞI GİZLEYEN MASKEMİZ HANGİSİ? 
BİLİNÇLİ HİPNOZ FARKINDALIĞI (AUCH© ÖZTÜRK)  
METODUNUN SİGARA BIRAKMADA KULLANIMI

Dr. Ali Özden Öztürk* 
* Tıbbi Hipnoz Derneği (THD) Başkanı, İstanbul, Türkiye  
Avrupa Hipnoz Derneği (ESH) Saymanı ve Yönetim Kurulu Üyesi  
Uluslararası Hipnoz Derneği (ISH) Üyesi  
Akupunktur Derneği Üyesi, İstanbul, Türkiye 

Giriş: Hipnoz; algı, dikkat, bellek, 5 duyu ve duygulanımda telkin yolu ile oluşturulan bir bilinç durumudur.

Hipnoz tıbbın farklı branşlarında birçok tedavi protokolünde kullanılabilecek bir GETAT metodudur. 

Metod: AUCH Öztürk hipnoz metodu 3 tedavi basamağına sahiptir:

1- MAYA (Making Acceptance with Your Awareness)

Hastanın/Danışanın tedavi hakkında bilgilendirildiği ve bizimde hasta hakkında bilgi sahibi olduğumuz 
basamaktır. 

2- İndüksiyon 

Hipnotik indüksiyon (Gözün gözle tespiti, sözle telkin) teknikleri kullanılarak MAYA basamağında edinilen 
bilgiler çerçevesinde hastaya tedavi amacı ile telkinlerin verildiği basamaktır.

3- Otohipnoz

Hipnoz ile yapılan tedavi uygulamalarında kazanılmış faydanın sürdürülmesi doğrultusunda, tedavide fayda 
görmüş hasta tarafından hekimin oluşturarak sınırladığı telkin kalıplarının kullanılması121 ve bunun için de 
hekim tarafından verilen özel bir anahtar işaretin hastanın kendi iradesi ile yapılarak gereken yerde hipnozun 
oluşturulması basamağıdır.

AUCH tedavi protokolündeki bu yaklaşım yoluyla, tedavide edinilen kazanımlar daha önceden terapi yapılmış 
kişilerde otohipnoz vasıtasıyla sürdürülebilir.

Otohipnoz sırasında verilecek telkinler terapist tarafından sınırlandırılmıştır.

Bu sınırlanmış limitler dâhilinde hastanın ihtiyaç duyacağı zaman ve yerde otohipnoz tekrar oluşturulabilir.   

Bilinçli Hipnoz Farkındalığı (AUCH) metodunda 3 temel amaç vardır:

1- Farkındalık

2- Ayırdetme

3- Hissetme

Tartışma ve Sonuç: Hayatımız boyunca kendimizi korumak için çeşitli maskeler ediniriz.                                                     
Kişiliğimizi bu şekilde korumak isteriz. Bazen bu maskeleri o kadar çok benimseriz ki bu “maske kimliğimiz” 
asıl kimliğimizin önüne geçer. 

Acaba her maske bizi korur mu? 
Bu maskelerin hangilerinden kurtulmalıyız?
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ar Hacı Bektaşi Veli ne güzel demiş:

“Hararet nardadır sacda değildir.

Keramet hırkada tacda değildir.

Her ne ararsan kendinde ara. 

Mekke’de Kudüs’te Hac’da değildir.”

Hangi maskenin, tacın veya hırkanın sigara kişiliğimizi temsil ettiğini AUCH ile bulabiliriz. Çünkü bu gibi 
maddeler saldırganlık maskelerimizi veya yetersizlik maskelerimizi veya davranışımızın diğer herhangi bir 
bölümünü temsil edebilirler.

Aslında AUCH bilinçli hipnoz yöntemi ile hırka veya tacın anlamlarını bulmak için kendi içimizde bir yolculuğa 
çıkabiliriz.

Bu hipnotik yolculuk bize dumanın veya alevin veya sigara paketinin veya izmaritin gerçek anlamını gösterebilir.

AUCH (Bilinçli Hipnoz Altında Farkındalık) hipnozuyla bu maskenin hangi kimliği yansıttığının farkına varırız.

Kurtulmak istediğimiz bu yanımızı ayırt ederek bu maskeyi atarız.

Bu maskeyi atmadan önce AUCH ile maskenin arkasına gizlenmiş kişiliğimizi güçlendiriyoruz ki bu maske 
olmadan kendimizi iyi hissettiğimiz davranışları yapabilelim.

Hacı Bektaşi Veli’nin dediği gibi!

Sen sigara tiryakisi olabilirsin ama gerçek tiryaki sendeki…

Eğer çözmek istiyorsan hangi maskenin sigarayı temsil ettiğini bulup hipnozla ondan kurtulmak mümkündür.

Çözüm, AUCH yumruğunuzda…

WHICH MASK IS THE ONE HIDING ONE’S ADDICTIONS? 
THE USE OF AWARENESS UNDER CONSCIOUS HYPNOSIS (AUCH© ÖZTÜRK) MET-

HOD FOR SMOKING CESSATION

Ali Özden Öztürk, MD* 
* Society of Medical Hypnosis (THD) President, Istanbul, Turkiye  
European Society of Hypnosis (ESH) Treasurer and BOD Member 
International Society of Hypnosis (ISH) Member  
Acupuncture Society Member, Istanbul, Turkiye

Introduction: 

Hypnosis; it is a state of consciousness created by suggestion in perception, attention, memory, 5 senses and 
feelings.

Hypnosis is a GETAT method that can be used in many treatment protocols in different branches of medicine.

Method: AUCH Öztürk hypnosis method has 3 treatment steps:

1-MAYA (Making Acceptance with Your Awareness)
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arThis is the first step of AUCH. In this step the therapist collects information about the problems and also the 
capacities of the patient.

Additionally, the patient is informed about the treatment  and the AUCH method.

2- Induction

In this step, some suggestions are given to the patient with the “eye-to-eye fixation and giving suggestion” 
induction technique. The suggestions are tailored according to the information collected during MAYA step.

3- Autohypnosis

If the treatment is successful, if the aimed treatment results are achieved, autohypnosis can be used to 
maintain and reinforce these treatment achievements. The patient is taught a special autohypnotic key by 
the therapist. Then, the patient can stimulate autohypnosis whenever and wherever it is needed but only 
under the conditions specified by the therapist. 

There are 3 main purposes of Awareness Under Conscious Hypnosis (AUCH) method:

1- Awareness

2- Differentiation

3- Feeling

Discussion and Results:

Throughout our lives, we use various masks to protect ourselves. By doing so, one aims to protect one’s 
personality.

Sometimes one adopts these masks so much that “the mask identity” represses or even takes place of one’s 
real identity.

Then, I wonder if every mask protects us in reality; or which one of these masks should we get rid of?

The great Turkish philosopher Haci Bektasi Veli said that

“The source of the heat is the flame, not the grill.

The source of the miracle is neither the crown nor the dress.

Whatever you look for, look into yourself,

Because it is not in Mecca, in Jerusalem, or in Hajj.”

AUCH can help us to find out which mask or crown or dress represent our “cigarette personality”. Most 
of the time the addictive substances, such as cigarette, represent the mask of aggression or the mask of 
inadequacy or some other behavioural patterns.

In fact, we can take a journey within ourselves with the AUCH conscious hypnosis method to find the 
meanings of the dress or the crown.

This hypnotic trip may show us the real meaning of the smoke or the flame or the package or the butt of a 
cigarette.

With AUCH (Awareness Under Conscious Hypnosis) hypnosis, we become aware of which identity this mask 
reflects.
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ar We can discard the mask by distinguishing this side of ourselves that we want to get rid of.

But first of all, we should strengthen our personality hidden behind the mask with AUCH, so we 
can act in a way that we feel good and without this mask.

As Haci Bektasi Veli said!

You may be a smoker but real smoker is your self...

If you want to solve it, if you want to stop smoking, it is possible with hypnosis to find which mask 
represents the smoking, and then to get rid of that mask.

The solution is in your AUCH fist...
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arCOMPLEMENTİNG TRADİTİONAL CHİNESE MEDİCİNE WİTH THE ART OF MEDİCİNE

Dr. E. Hakan Eraltan

Objective: It is aimed to discuss this adaptation of the 4 – element system for the application of the 
valuable ancient knowledge from Indian and Anatolian Medicine to Traditional Chinese Medicine (TCM) and 
Acupuncture. Indian and Anatolian Medicine has an important role in establishing the basic principles of 
TCM and Acupuncture. However, while the Yellow Emperor and ancient Chinese physicians focused on the 
5 Element theory, Indian, Anatolian, Uyghur and Greek Medicine was based on 4 elements. It is known that 
both theories/systems are useful in practice.

Results: Hippocrates and Avicenna elaborated nature and human as formed by Air, Fire, Earth and Water in 
their medical texts. The main purpose is to try to understand these two different approaches while creating 
the synthesis of Traditional / Modern Medicine under the guidance of science. This transformation requires 
rearranging the elements or organs match. Undoubtedly, the physical body, the biochemical body, the 
mental – spiritual body that make up the human being are also related to these elements or elements. When 
using acupuncture and complementary methods, these connections are very important in establishing the 
diagnosis and treatment algorithm.

Conclusion: Adapting and using the 4 elements system to Acupuncture and TCM, it will provide the 
opportunity to benefit from valuable ancient knowledge that has served Indian, Uyghur, Anatolian and 
Greek Medicine. In addition, we believe that in some difficult and/or special cases where the 5 – Element 
system cannot provide a solution, approaching patients with the 4 – Element system can help to solve the 
diagnostic and therapeutic problems. Therefore, the conversion of the 5 – Element system to the 4 – Element 
system would provide beneficial outcomes and is necessary initiation point for the development of a whole 
new modality of Acupuncture and TCT.

 Keywords: Acupuncture, Traditional Chinese Medicine, medical art, 4 Elements, 5 Elements
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ar ALGOLOJİDE OZON TEDAVİSİ

Prof. Dr. Avni Babacan 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Algoloji BD

Özet:

Tıpta ozon kullanımı 19. yüzyıla dayanmaktadır. Ozonun faydalı etkileri, mikrobiyal enfeksiyonun azaltılması, 
debridman etkisi, inflamatuar fazın modülasyonu, anjiyogenezin uyarılması ve ayrıca yara iyileşmesini 
iyileştiren oksijen metabolizmasını destekleyen reaksiyonlar ile ilgilidir. Ağrı tedavisinde ozon lokal uygulamalar 
arasında sayılan paravertebral, intramuskuler ve intraartiküler enjeksiyonlar genellikle omurga patolojileri ve 
büyük eklemlerin dejenerasyonu ile alakalı hastalıklarda kullanılır. Ozon hemoterapi ve rektal ozon tedavisi 
fibromiyalji, migren gibi ağrılı durumlarda ve diğer endikasyonlarda etkilidir. Ozon tedavisi bu bütünlüğü 
sağlayan ana sistemler ve bağ dokusu üzerinden etkinliğini gösteren, doku perfüzyonunu düzenleyen iyi bir 
tamamlayıcı tedavi şeklidir

Anahtar kelimeler: Ağrı, ozon tedavisi, serbest radikaller

OZONE TREATMENT İN ALGOLOGY

Prof. Dr. Avni Babacan 
Gazi University, Anesthesiology and Reanimation, Algology Department

Summary:

Medical ozone is used since 19th century.  Ozone decreases microbial infection, effect of debridement, 
modulation of inflammatory phase, stimulation of angiognesis and enhancement of oxygen metabolism. 
Local ozone treatments for pain are paravertebral, intramuscular and intraarticular injections and usually 
performed for spine problems and large joint degenereations. Ozone auothemotherapy and rectal ozon 
insuffliation are used for migraine and fibromyalgia among with other medical conditions. Ozone treatment is 
an excellent complementary treatment that effects systems and connective tissue improving tissue perfusion.

Keywords: Pain, ozone treatment, free radicals
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arİNTRADİSKAL OZON

Dr. N. Süleyman Özyalçın, FIPP, EDPM 
Prof, Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı, Algoloji uzmanı 
Acıbadem Altunizade Hastanesi Ağrı Merkezi 
Algo Ağrı Tanı ve Tedavi Merkezi

Son kırk yılda, tıbbi ozon-oksijen (O2-O3) karışımının antioksidan, antaljik, antiinflamatuar ve 
immünomodülatör etkilerini destekleyen mekanizmaları açıklığa kavuşturmak için birkaç hipotez önerilmiştir. 
Bununla birlikte, çeşitli ve heterojen tıbbi uygulamalarına rağmen, O2-O3 karışımının biyokimyasal etkileri, 
kimyasal özellikleri farklı patolojik koşullarda olumlu etkilerini göstermede çok önemli bir rol oynuyor gibi 
görünse de, ayrıntılı olarak anlaşılmaktan uzaktır.

Ozon, antiinflamatuar, analjezik ve antiseptik özelliklerinden dolayı tıpta kullanılmaktadır. Sinir kökü 
çevresindeki iltihabı azaltarak lomber disk hernisinin (LDH) neden olduğu bel ağrısını hafifletmeye yardımcı 
olur ve akabinde disk hacmini azaltır (6). Ozon, çekirdek pulposustaki proteoglikanları parçalayarak, sülfat 
yan zincirlerinin negatif yükünü nötralize ederek ve su tutulmasını azaltarak fıtıklaşmış disk hacmini azaltır.

İntradiskal ozon uygulaması teknik olarak eğitim gerektiren deneyim isteyen bir yöntemdir. Bununla birlikte, 
bir floroskopi veya tomografi kılavuzuna duyulan ihtiyaç, bu tekniğin yaygın klinik rehabilitasyon ortamında 
yayılmasını sınırlamıştır.

Uygun steril koşullarda ve tıbbi donanımla deneyimli kişiler tarfından yapılması gerekir.

Enfeksiyon, sinir hasarı, kranyal sinir hasarına bağlı körlük gibi ciddi komplikasyonlar bildirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Ozon, omurga kökenli ağrılar, ozononükleozis, 

INTRADISCAL OZONE

N. Süleyman Özyalçın, MD, FIPP, EDPM 
Prof, Anesthesiology and Reanimation and Pain Specialist 
Acıbadem Altunizade Hospital Pain Center 
Algo Pain Center

In the last four decades, several hypotheses have been proposed to clarify the mechanisms underpinning the 
antioxidant, antalgic, antiinflammatory and immunomodulatory actions of medical O2-O3 mixture. However, 
despite its various and heterogenous medical applications, the biochemical effects of the O2-O3 mixture are far 
from being understood in detail, even though its chemical properties seem to play a pivotal role in exerting its 
positive effects in different pathological conditions 

Ozone has been used in medicine due to its anti- inflammatory, analgesic, and antiseptic properties. It helps 
alleviate low back pain caused by LDH by reducing inflammation around the nerve root, and subsequently reduces 
the disc volume (6). Ozone decreases herniated disc volume by breaking up proteoglycans in the nucleus pulposus, 
neutralizing the negative charge of sulfate side chains, and reducing water retention.

Intradiscal ozone application is a method that requires technical training and experience. However, the need 
for a fluoroscopy or tomography manual has limited the spread of this technique in the widespread clinical 
rehabilitation setting. It should be done by experienced people in appropriate sterilized conditions and with proper 
medical equipment.

Serious complications such as infection, nerve damage, blindness due to cranial nerve damage have been reported.

Keywords: Ozone, spinal pain, ozononucleosis



114

7.
 A

ku
pu

nk
tu

r 
ve

 T
am

am
la

yı
cı

 T
ıp

 S
em

po
zy

um
u

9 
Ek

im
 2

02
2,

 P
az

ar ACİL SERVİSTE AKUPUNKTUR UYGULAMALARI

Doç. Dr. Feriyde Çalışkan 
Acil Tıp Uzm, Toksikolog ve Akupunktur Uyg. 
İzmir GETAT Derneği YK Üyesi 
Emekli, Özel Hekimlik

Giriş: Akupunktur geleneksel tıp uygulamaları içinde önemli bir yer edinmiş kadim tedavi uygulamasıdır. 
Acil durumlarda acil servisteki akupunktur tedavileri de artık literatürde yer almaktadır. Amacımız bu acil 
durumlardaki uygulamalara dair uzmanın tecrübelerinden örnekler sunmaktır.

Olgu: Acil servise en çok başvuru sebepleri arasında akut veya akut olmayan ağrılar yer almaktadır. Bunun 
yanında bulantı kusma ve karın ağrısı gibi gastrointestinal yakınmalar, belki kronik zeminde akut yakınmalar 
varsa bile akupunkturdan fayda görmekte, hatta cerrahi olayı (ileus gibi) erken ayırt edebilmektedir. Keza 
allerji vakalarından menstrüel yakınmalara kadar, bilinen medikasyonlar kadar tercih edilen tek veya birkaç 
en etkin nokta akupunktur uygulamaları ile fayda sağlanabilmektedir. 

Tartışma: Acil servisin başvurularında iş yoğunluğunu artıran ve tanıya yönelik gereklilikler sonunda, hasta 
odaklı yapılabilen ve bilinen modern tıbbın önerisi olan medikasyonlar sınırlı fayda sağladığı bilinmektedir. 
Dahası, medikasyonlarla karşılaştırıldığında geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamalarının plasebo kadar veya 
daha iyi olabileceği ve yan etki oluşturmadığı da açıklanmaktadır.

Sonuç: Akupunktur uygulamaları, acil durumlarda da hastaya fayda sağlayabilecek, şikayetini giderebilecek 
etkinlik sağlayabilir. Bunun için daha fazla kontrollü randomize çalışmaya ve hem acil tıp hem akupunktur 
pratiği olan uzmanlara ihtiyaç vardır. 

Anahtar kelimeler: acil servis, acil durumlar, ağrı, allerji, tedavi, akupunktur uygulamaları

ACUPUNCTURE APPLICATİONS IN THE EMERGENCY DEPARTMENT

Doç. Dr. Feriyde Çalışkan

Introduction: Acupuncture is an ancient treatment practice that has an important place in traditional 
medicine practices. Acupuncture treatments in the emergency department are now included in the literature. 
We aim to present the experience of the expert on the applications in these emergencies.

Case: Acute or non-acute pain admission is among the most common reasons for the emergency department. 
Pain may be traumatic (such as soft tissue trauma) and gastrointestinal complaints such as nausea, vomiting, 
and abdominal pain may benefit from acupuncture even for acute complaints on a chronic basis. A surgical 
event (such as ileus) can be distinguished early by acupuncture application on the abdomen. Likewise, from 
allergic cases to menstrual complaints, one or a few most effective acupuncture point needle applications, 
which are preferred as much as known medications, can be beneficial.

Discussion: Emergency medicine has an increased workload in the applications of the diagnostic requirements, 
but in the end, patient-oriented applications and recommended medications of modern medicine have limited 
benefits. Moreover, it is explained that compared to medications, traditional complementary medicine practices 
such as acupuncture therapies can be the same or better than a placebo and do not have side effects.

Conclusion: Acupuncture applications can provide efficacy and relieve patients’ complaints in 
emergencies. For this, more controlled randomized studies and specialists with emergency medicine 
and acupuncture are needed.

Key words: Emergency medicine, emergencies, pain, allergy, therapy, acupuncture applications.
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arAKUPUNKTUR’DA OZON UYGULAMALARI 

Dr. Gülşat Akmemet  
Tıp Doktoru, Ankara-Türkiye  
e-posta: dr_gulsatak@yahoo.com

Özet

Bu çalışmada Ankara Özel GETAT kliniğimizde Akupunktur tedavisinde Ozon uygulamasını kombine ederek 
sonuçları incelenmiştir.

Ozon terapinin “evrenselliği”, medikal ozonun bakterisidal, virüsididal, antifungal, anti-inflamatuar, analjezik, 
detoksikasyon, mikrodolaşım stimülatörü, immünmodülatör ve diğer terapötik etkilerden sorumlu fiziksel ve 
kimyasal özelliklerine bağlanan, bilimsel olarak kanıtlanmış geniş biyolojik etkisi ile açıklanmaktadır.

Subkutanöz - Intra-müsküler ozon/oksijen gaz karışımı enjeksiyonu uygulama şekli, ozonun hızlı ve etkili ağrı 
giderici etkisi, hücre trofizmi ve rejenerasyonunda iyileşme ile sonuçlanan Ozon Akupunktur (Ozonpunktur) 
tedavisidir. Ozon tedavisi ile Akupunkturun kombinasyonu, sadece enerji sirkülüsyonunda yeni bir impuls 
oluşumu değil aynı zamanda hücrelerin ozon tedavi ile oksijen kullanımını sağlayarak bu impulsun devamı 
elde edilmiş olur. Meridyen hatları boyunca subkutanöz ozon enjeksiyonunun avantajı, akupunkturdaki 
enjeksiyon yerinin tam net olarak belirlenmesinin gerekli olmamasıdır, çünkü ozon kolaylıkla yayılabilir ve 
seçilen noktaya her durumda ulaşır.

Ana semptomun ağrı olduğu birçok hastalıkta (migren, romatolojik hastalıklar, Fibromiyalji, Miyalji, Nöropatik 
ağrılar, spinal osteokondrozisin nörolojik belirtileri,) ozonun analjezik etkisi gösterilmiştir. Bu metot dermatoloji 
(piyoderma, dermatit, psöriazis), cerrahi (trofik ülser deri lezyonları, pürülan yara yüzeyleri, dekübit, fronkül, 
yanıklar), nöroloji (periferal sinir sistemi hastalıkları) ve diğer tıbbi alanlarda yaygın bir biçimde kullanılmaktadır.

Gaz karışımı yavaşça ve hastada herhangi bir ağrıya neden olmadan yapılır. İşlem her iki günde bir gerçekleştirilir 
(endikasyona göre uzun bir süreç içinde haftada bir). Bir tedavi kürünün süresi patolojinin türüne ve hastalığın 
şiddet derecesine göre değişir. Tek dozda enjekte edilen ozon sabit kalabilir veya her takip enjeksiyonunda, 
ozon konsantrasyonunda artış yapılarak basamak şeklinde artırılabilir (hacim sabit kalır).

Basit uygulama yöntemi, hastalarca iyi tolere edilmesi, özellikle ozondan kaynaklanan hiçbir yan veya 
istenmeyen etki olmaması ve düşük maliyeti Akupunkturda ozon tedavisini uygun, pratik, güvenilir ve etkili 
bir tedavi ve hastalık önleyici metod yapmaktadır. Ozon tedavisi tek başına veya Akupunktur uygulamasına 
ek olarak etkinliğini artırmak amacıyla kullanılabilir.
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ar SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GETAT POLİKLİNİĞİ  
HASTA KABUL TECRÜBESİ

Ekrem Yılmaz1,3, Ayten Yılmaz2,3, Emre Akbaş4

1  Lokman Hekim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Geleneksel Tamamlayıcı Tıp AD, Ankara

2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fitoterapi Doktora, İstanbul

3 Dr, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi, Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Merkezi, Sakarya 

4  Dr, İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Geleneksel Tamamlayıcı Tıp AD, İstanbul

Giriş: 2014 yılında Geleneksel Tamamlayıcı Tıp (GETAT) yönetmeliğinin yayınlanmasıyla birlikte tamamlayıcı tıp 
metotları hastanelerde uygulanılmaya başlandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ise 2015 yılından 
itibaren tam gün olarak GETAT polikliniği yapılmaktadır. Bu çalışmada, Sakarya GETAT Merkezi polikliniği 
hasta kabul tecrübelerinin paylaşılması amaçlandı.

Metot: GETAT polikliniği hasta kabulü, hastaların tedavi öncesi dijital ortamda tamamlayıcı tıp metotları 
hakkında bilgilendirilmeleriyle başlamaktadır. Hastaların ‘olası sorularına cevaplar’ ve GETAT polikliniğinde 
yapılan uygulamalardan bahsedilen “ayrıntılı bir bilgilendirme metni ile birlikte anamnez formu’’ 
gönderilmektedir. Bilgilendirme metninde, polikliniğimizde tedavi amaçlı uygulamalar yapıldığı, hastaların 
herhangi bir metodunu (kupa, sülük, akupunktur v.b) tek başına veya öncelikli olarak talep etmemeleri 
gerektiği belirtilmekte ve bu tür talepler için randevu verilmediği anlatılmaktadır. Bunu kabul eden ve anamnez 
formunu eksiksiz dolduran kişilere randevu oluşturulmaktadır.

Bulgular: Sekiz yıllık GETAT Polikliniği hasta kabulü yöntemimize göre; tedavi öncesi anamnez formunu 
doldurup-göndermediği için, randevu talep eden hastaların yaklaşık yarısına randevu verilemediği görüldü. 
Ayrıca en çok talep edilen uygulamalardan biri olan kupa tedavisi isteyen hastalara ‘’ilk seansta hacamat 
randevusu’’ verilmediği için çok sayıda hastaya da randevu oluşturulamadığı tespit edildi. 

Bu metotla hastalık ve sağlıkta sorumluluğunu alıp yaşam tarzı değişikliği yaparak iyileşmek için gerekli gayreti 
gösteren hastalara randevuları verilmiş oldu. Bu şekilde hastaların randevu taleplerinin 5-7 gün sonrasına 
karşılanabildiği, günde ortalama 7-8 hastaya randevu verildiği ve hastaların ortalama 5-6 seans takip edilerek 
tedavilerinin tamamlandığı görüldü.

Tartışma: Halk sağlığı anabilim dalı tarafından yürütülen kliniğimizde yapılmış olan bir çalışmada, 
memnuniyet oranı %95 (çok memnun ve memnun) olarak tespit edildi. Günlük poliklinik sayısı az olmasına 
karşılık memnuniyet oranının çok yüksek olduğu görüldü. Bu yüksek oranda, geniş anamnez alınarak 
hastalığın nedeninin tespit edilebilmesi, yeterli zaman ayrılmasıyla oluşan güven, yaşam tarzı değişikliklerinin 
düzenlenmesi ve takibi, uygun tamamlayıcı tıp metotlarının seçilmesi ve gerektiğinde integratif olarak 
yapılmasının etkisinin olduğu anlaşıldı. Bu etkiler geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın sonuçları değil sebepleri 
önemsemesi, bütüncüllük ve denge anlayışıyla sağlığı regüle etmesiyle oluşmuş olabilir.

Sonuç: Tamamlayıcı tıp; bireysel, bütüncül, sebebe yönelik ve dengeleme anlayışıyla hekim-hasta arasında 
uygun iletişim, kişisel- toplumsal sağlıkta olumlu kelebek etkisi oluştururken hekime ve bilime olan saygınlıkta 
artış sağlayıp kişisel ve kamusal giderlerde ise azalmaya katkı sağlayabilecektir.

Anahtar kelimeler: Tamamlayıcı Tıp, Hasta Kabul Yöntemi, Seans Sayısı, Hasta Memnuniyeti
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Prof. Dr. Ahmet Kalaycıoğlu

Bütün dünyada değişik isimler kullanılarak uygulanan geleneksel tıp aslında bugünkü bir çok uygulamanın 
temelini oluşturmuştur.  Zamanla bu geleneksel yöntemler modernleşmiş olsa da özünde olan birçok özelliği 
hala korumaktadır. Örneğin akupunktur uygulamasının analizini merkezi sinir sistemi ve periferik sinir sistemi 
üzerinden yapabiliriz veya meridyen kavramını vücut fasiya yapısı ile açıklayabiliriz. Yin / Yang teorisini 
bugünkü şekli ile otonom sinir sistemi kavramı ile açıklayabiliriz. Aslında Yin / Yang mekanizmasını otonom 
sinir sistemine benzetmek değil aksine otonom sinir sistemi bu teorinin üzerine oturtmak daha doğru olur.  
Beş element teorisi bugünkü homeostaz denilen kavrama alt yapı oluşturmuştur. 

Tıbbı geleneksel, modern, fonksiyonel vb gibi ayrıştırmak suni bir olgudur. Burada temel amaç insanın 
sağlığıdır. Nedir sağlık?

Sağlık doğumda başlar ve dünya var olduğu sürece de etkisini sürdürür. Bu nasıl olur? Ölüm kaçınılmaz 
bir sondur ama bozulan bir gen, kötü beslenen bir vücut ölümden sonraki süreyi de etkiler. Sağlık, sağlıklı 
bir coğrafyada doğum ile başlar, doğru beslenme, doğru yaşam şekli, doğru fiziksel aktivite hepsini içerir.  
Bunlarında alt yapıları önemlidir. Örneğin doğru beslenme için doğru tarım, doğru tohum, doğru ekim, doğru 
hasat vb  gibi halkalar birbirine bağlı uzar gider.

Kupa tedavisi, ayın çekim kuvveti, kandaki hemoglobin, hemoglobindeki demir, bunun manyetik alandan 
etkileşimi ile alakalandırılabilir 

İnsan vücudunun sırlarını öğrendikçe, soru niteliği taşıyan her şey bir cevap olacaktır. Nöroanatominin daha henüz 
%20-25 kadarını biliyorken her şeyi anlamak zaten mümkün değildir. Bu bilginin eksikliği geleneksel yöntemlerin 
aksaklığını değil henüz yeterince fizyolojik ve fizyopatolojik açıklama yeteneğine ulaşamamanın eseridir. 

ANALYTICAL APPROACH IN TRADITIONAL AND COMPLEMENTARY MEDICINE

The traditional medicine, which is applied using different names all over the world, has actually formed the 
basis of many applications today. Although these traditional methods have been modernized over time, 
they still retain many of the features that are at their core. For example, we can analyze the application of 
acupuncture through the central nervous system and the peripheral nervous system, or we can explain the 
concept of meridian with the structure of the fascia of the body. So the Yin / Yang’s theory is current form 
with the concept of the autonomic nervous system. In fact, it would be more correct not to liken the Yin 
/ Yang’s mechanism to the autonomic nervous system, but rather to base the autonomic nervous system 
on this theory. The theory of the five elements has formed the substructure of the concept today called 
homeostasis.

It is an artificial phenomenon to distinguish medicine as traditional, modern, functional, etc. The main goal 
here is human health. But what is health?

Health begins at birth and continues to have an impact as long as the world exists. How could this happen? 
Death is an inevitable end, but a disrupted gene, a malnourished body also affects the time after death. 
Health begins with birth in a good place, proper nutrition, the right lifestyle, the right physical activity. For 
example, for proper nutrition is s correct agriculture, correct seed, correct cultivation, correct harvest, etc., 
such as rings connected to each other go longer

Cupping therapy can be related to the gravitational force of the moon, hemoglobin in the blood, iron in 
hemoglobin, its interaction with the magnetic field. As we learn the secrets of the human body, everything 
that has the nature of a question is going to have an answer. While we still know only about 20-25% of 
neuroanatomy, it is not possible to understand everything. The lack of this knowledge is not the failure 
of traditional methods, but it is the result of not being able to reach the ability of physiological and 
physiopathological explanation sufficiently yet.
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ar ESKİ TÜRKLERDE HİNT TIBBI

Doç. Dr. H. Volkan Acar

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara

Eski Türklerin Orta Asya’da yaşadıkları dönemde farklı tıp geleneklerinden etkilendikleri bilinmektedir. Bu 
tıp gelenekleri arasında Hint Tıbbı da önemli bir yer tutar. Bu çalışmada, Eski Türkçe metinler içinde yer alan 
Ayurveda ile ilgili bilgiler derlenerek bir araya getirilmiştir. 

Bu metinler arasında Nagarjuna (M.S. II. yüz yıl), Vagbhata (M.S. VII. yüzyıl) ve Ravigupta (M.S. IX. yüzyıl) gibi 
Ayurveda’nın klasik isimlerinin eserlerinden yapılmış çeviriler de bulunmaktadır. Bu örnekler, Türklerin çok 
eski zamanlardan bu yana Ayurveda konusunda bilgi sahibi olduklarını gösteren ilk örneklerdir.

Anahtar sözcükler: Tıp tarihi, Türk tıbbı, Hint tıbbı, Ayurveda

INDIAN MEDICINE IN ANCIENT TURKS

H. Volkan Acar Assos Prof, MD

It is known that Ancient Turks were affected with various medical traditions when they have lived in Central 
Asia. Indian medicine has an important place among these medical traditions. In this study, Ayurveda 
knowledge which is included in Old Turkish texts is composed. 

These texts include translations from studies of classical Ayurveda writers such as Nagarjuna (2nd century 
AD), Vagbhata  (eight century AD), and Ravigupta (ninth century AD). These samples are the very first ones 
which showed that Turks had a knowledge of Ayurveda since very old times.

Key words: History of medicine, Turkish medicine, Indian medicine, Ayurveda
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arMOKSA TEDAVİSİ

Dr. Caner Horzum 

1Serbest Hekim, Isparta, Türkiye

Özet

Moksa tedavisi, çeşitli hastalıkları tedavi etmek için yaygın olarak kullanılan, hastaya bir ısı-ateş uyarısı 
oluşturmak için spesifik yanıcı materyallerin yakılması veya akupunktur noktası veya etkilenen beden üzerine 
uygulamasını içeren bir Geleneksel Çin Tıbbı (TCM) tedavisi yöntemidir. Moksa genellikle akupunktur ile 
birlikte kullanılır. Moksa tedavisi esas olarak moksanın yanması ile üretilen ısıyı kullanır. Moksa, bireyin genel 
sağlığı üzerindeki olağanüstü iyileştirici etkileri ile ünlüdür. Tedavi, farklı şekillerde uygulanan kurutulmuş bitki 
materyallerinin cilt yüzeyine çok yakın genellikle akupunktur noktalarında yakılmasına dayanır. Burada oluşan 
ısı, akupunktur noktasına etki eder ve vücudun fiziksel işlevinin dengesinin sağlanabilmesi için ilgili meridyen 
aracılığıyla ilerler. Moksa ısısı, organların ve sistemlerin işlevini normalleştirerek insan sağlığını olumlu yönde 
etkiler, vücudun stabilitesini ve dengesini korumasına neden olan kan akışını ve Qi’yi olumlu şekilde uyarır. 
Amaç, Ying ve Yang dengesine ulaşmak için Qi akışını ısıtmak ve yoğunlaştırmaktır. Bu aynı zamanda duygusal 
durumda olumlu değişikliklere neden olur, ruh halini iyileştirir, günlük aktiviteleri ve çalışma kapasitesini 
arttırır. Etki, vücut tepkisine göre anında veya daha sonra gelir. Moksa etki mekanizmasının modern araştırma 
çalışmaları, esas olarak moksa ve yanma ürünlerinin termal etkileri, radyasyon etkileri ve farmakolojik etkileri 
ile ilgilidir. Deneysel sonuçlar, moksa termal uyarısının derinin hem sığ hem de derin dokularını etkilediğini 
ve moksanın sıcak-ısı etkilerinin sıcak reseptörler ve/veya polimodal reseptör ile yakın bir ilişkisi olduğunu 
göstermiştir. Bu sunumda, tedavi planının bir parçası olarak, moksa tedavisinin etki mekanizması, fonksiyonları 
ve uygulanması ortaya konulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Moksa Tedavisi, Alternatif Terapi, Akupunktur.

MOXA TREATMENT

Dr. Caner Horzum

Abstract

Moxa therapy is a Traditional Chinese Medicine (TCM) treatment method commonly used to treat a variety 
of diseases, which involves burning specific flammable materials or applying them on the acupoint or 
the affected body to create a heat-fire stimulus to the patient. Moxa is often used in conjunction with 
acupuncture. Moxa treatment mainly uses the heat produced by the burning of moxa. Moksa is known for 
its extraordinary healing effects on an individual’s overall health. The treatment is based on burning dried 
plant materials applied in different ways, usually at acupuncture points very close to the skin surface. The 
heat generated here affects the acupuncture point and proceeds through the relevant meridian in order to 
balance the physical function of the body. The aim is to warm and intensify the flow of Qi to achieve Ying 
and Yang balance. It also causes positive changes in emotional state, improves mood, increases daily activities 
and work capacity. The effect comes immediately or later, according to the body response. Modern research 
studies of the mechanism of action of moxa are mainly concerned with the thermal effects, radiation effects 
and pharmacological effects of moxa and its combustion products. Experimental results showed that thermal 
stimulation of moxa affects both shallow and deep tissues of the skin and that the hot-heat effects of moxa 
are closely related to hot receptors and/or polymodal receptor. In this presentation, the mechanism of action, 
functions and application of moxa therapy will be revealed as part of the treatment plan. 

Keywords: Moxa Therapy, Alternative Therapy, Acupuncture.
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ar GETAT UYGULAMALARINDA  MALPRAKTİS

Prof. Dr. Aysun Baransel Isır  
Gaziantep  Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 

Malpraktis, Latince kökenli “Male” ve “Praxis” kelimelerinden türemiş olup “hatalı uygulama” anlamına 
gelir. Tıbbi uygulama hatası veya diğer bir deyişle tıbbi malpraktis, Sağlık Kuruluşlarının Akreditasyonu 
Ortak Komisyonu (JCAHO) tarafından “sağlık hizmeti sunan bir profesyonelin uygunsuz ve etik olmayan bir 
davranışı sonucunda veya mesleki uygulamalarda yetersiz ve özensiz davranması sonucunda hastanın zarar 
görmesi” şeklinde tanımlanmaktadır.  Dünya Tabipler Birliği’nin 1992 yılındaki 44. genel kurulundaki ifadeye 
göre tıbbi uygulama hataları, “hekimin tedavi sırasında standart uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya 
hastaya tedavi vermemesi ile oluşan zarar” olarak tanımlanmaktadır. 

Yaşam hakkı ve beden dokunulmazlığı anayasal güvence altına alınmıştır. Sağlığın anayasası kabul 
edebileceğimiz 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Ek 13. maddesinde 
“Tabipler ve diş tabipleri dışındaki sağlık meslek mensupları hastalıklarla ilgili doğrudan teşhiste bulunarak 
tedavi planlayamaz ve reçete yazamaz.” denilerek muayene ve tedavi yetkisi sadece hekimlere verilmiştir. 
Dolayısı ile tüm tıbbi uygulamalarda sağlık meslek mensuplarının uymaları gereken kurallar vardır ve bu 
kuralların ihlâl edilmesi hukuksal sorumluluklar doğuracaktır. GETAT uygulamalarında da kişilerin bedenine 
müdahale söz konusu olması nedeniyle hukuka uygunluk şartları sağlanmalıdır. Bir tıbbi uygulamanın hukuka 
uygunluk ölçütü için, uygulayıcının öncelikle yetkin olması, kişinin uygulama hakkında karşılaşabileceği 
fayda ve riskler, olası istenmeyen etkiler, yöntem ve bunun gibi kişisel boyutta temel tıbbi unsurlar açısından 
bilgilendirilmesini içeren yazılı aydınlatılmış onamının alınmış olması, uygulamanın kabul görmüş bir sağlık 
gerekçesinin bulunması ve uygulamanın güncel olarak kabul gören standartlarda uygulanması gerekmektedir. 

Günümüzde GETAT uygulamalarına gerek dünya genelinde, gerekse ülkemiz özelinde duyulan ilgi artarak 
devam etmektedir. Tüm tıbbi uygulamalar gibi,  GETAT uygulamalarının da riskleri vardır. Bu alanda Sağlık 
Bakanlığı, yayınlamış olduğu “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği” ile bazı geleneksel 
ve tamamlayıcı tedavi yöntemlerine hukuki bir zemin hazırlamıştır. Ancak ilgili yönetmelikte, hekim ve 
hasta güvenliği açısından ne uygulanacak yöntemlerin hukuka uygun sayılması için gerekli özel şartlara, 
ne de uygulayıcıların hukuki sorumluluklarına ilişkin özel hükümlere yer verilmiştir. Getat uygulamalarında, 
hukuka uygunluk şartlarının bilimsel esaslara göre standartlarının ve sınırlarının yönetmeliklerle belirlenmesi 
gerekmektedir. GETAT uygulamalarına özel bir malpraktis kanununun çıkarılmasının olası hukuksal sorunların 
çözümünde yarar sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler:  Malpraktis,  Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, Aydınlatılmış onam, Tıbbi Uygulama Hatası

MALPRACTICE IN TCM APPLICATIONS

Aysun Baransel Isır MD, Prof 
Gaziantep University Faculty of Medicine Department of Forensic Medicine

Malpractice is derived from the Latin words “Male” and “Praxis”, meaning “mispractice”. Medical practice 
error, or in other words, medical malpractice is defined by The Joint Commission on Accreditation of 
Healthcare Organizations (JCAHO) as “harm to the patient as a result of an inappropriate and unethical 
behavior of a healthcare professional or as a result of inadequate and careless behavior in professional 
practices”. According to the statement in the 44th general assembly of the World Medical Association in 
1992, medical practice errors are defined as “harm caused by the physician’s failure to perform standard 
practice during treatment, lack of skill or not giving treatment to the patient”.



121

7.
 A

ku
pu

nk
tu

r 
ve

 T
am

am
la

yı
cı

 T
ıp

 S
em

po
zy

um
u

9 
Ek

im
 2

02
2,

 P
az

arThe right to life and bodily immunity are constitutionally guaranteed. In the Additional Article 13 of the Law 
No. 1219 on the Style of Execution of Medicine and Medical Arts, which we can accept as the constitution of 
health, by saying “Healthcare professionals other than doctors and dentists cannot make a direct diagnosis 
of diseases, plan treatment and write prescriptions.”, examination and treatment authority is given only to 
physicians. Therefore, there are rules that healthcare professionals in all medical practices must comply with, 
and violating these rules will result in legal responsibilities. Due to the fact that there is an intervention in 
the body of people in traditional complementary medicine (TCM) applications, the conditions of compliance 
with the law must be met. For the legality criterion of a medical practice, firstly the practitioner must be 
competent and the person must be informed about the benefits and risks about the application, possible 
undesirable effects, the method and similar basic medical factors. The written informed consent must be 
obtained, and there must be an accepted health justification for the application which should be implemented 
in the currently accepted standards.

Today, the interest in TCM applications both in the world and in our country continues to increase. Like 
all medical practices, TCM practices have risks. In this field, the Ministry of Health has prepared a legal 
basis for some traditional and complementary treatment methods with the “Regulation on Traditional and 
Complementary Medicine Practices”. However, in the relevant regulation, neither the special conditions 
necessary for the methods to be considered legal in terms of physician and patient safety, nor the special 
provisions regarding the legal responsibilities of the practitioners are included. In TCM practices, the standards 
and limits of the legality requirements must be determined by regulations, based on scientific principles. It 
is thought that the enactment of a special malpractice law for TCM practices will be beneficial in solving 
possible legal problems.

Keywords: Malpractice, Traditional and Complementary Medicine, Informed Consent, Medical Malpractice
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ar TRAVMA; TRAVMA SPEKTRUM BOZUKLUKLARI VE AKUPUNKTUR

Doç. Dr. Rezan Topdağı Akpınar 

Travma Spektrum Bozuklukları, travmatik strese bağlı olarak ortaya çıkan karmaşık nöro-psikolojik-endokrin 
ve somatik bozukluklardır. Travma ile ilişkili hastalıklar arasında  travma sonrası stres bozukluğu, akut stres 
bozukluğu, sınırda kişilik bozukluğu, dissosiyatif bozukluk, reaktif bağlanma bozukluğu, uyum bozuklukları, 
madde kullanımı bozuklukları (bağımlılıklar) ve sosyal katılım bozuklukları yer almakta olup sadece bunlarla 
da sınırlı değildir. Travma, özellikle genç yaşta yaşandığında birden fazla sistemde fonksiyonel ve yapısal 
sorunlara da yol açarak yaşam boyu sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Bu alanda ilerleyen araştırmalar 
yüksek prevalansı ve zararlı sonuçları nedeniyle, travma ile ilgili belirleyicileri ve bunların tedavisini tanımlamaya 
çalışmaktadır.

Akupunktur, travmatik spektrum bozuklukları için tedavi olarak önerilen yöntemlerden biridir. Doğu tıbbının bir 
bileşeni olan akupunktur, son derece özel ve kişiselleştirilmiş bir tedavi protokolü geliştirmek amacıyla her durum 
için sendrom analizi yapılmasına dayanır. Tedavi protokolleri genellikle sadece sorunun belirti ve semptomlarını 
değil, aynı zamanda rol oynayan genel yapısal kök faktörlerini de ele alır. Özgüllüğü ve sürekli değişen tedavi 
protokolleri nedeniyle, akupunkturdaki standart araştırma sonuçları bazen bu tıbbın klinik etkinliğini yansıtmaz. 
Bu alandaki başka bir zorluk, uzun tarihi boyunca geliştirilen farklı teori ve tedavi yaklaşımlarının zenginliğidir.

Sunumumuzda travma ve ilgili bozukluklara, bu spektrumda yaygın olan çok sayıda belirti ve semptomlarla 
ilişkili sendromları belirleyerek, Doğu tıbbı perspektifinden bakacağız. Ayrıca travmada, polivagal teori ve beş 
elemental tipler,  sıradışı meridyenlerin rolü ve tartışmalı Sun Si Miao’nun On Üç hayalet noktasını da ele almak 
istiyoruz. 

Anahtar kelimeler: Akpunktur, Dogu tippi, Travma 

TRAUMA: TRAUMA SPECTRUM DİSORDERS AND ACUPUNCTURE 

Doç. Dr. Rezan Topdağı Akpınar 

Abstract 

Trauma Spectrum Disorders are a complex neuro-psychological-endocrinal and somatic disorders that are 
associated with traumatic stress. Trauma related disorders include, but are not limited to, post-traumatic stress 
disorder, acute stress disorder, borderline personality disorder, dissociative disorder, reactive attachment disorder, 
adjustment disorders, substance abuse disorders (addictions) and disinhibited social engagement disorders. 
Trauma, especially when experienced at a young age can cause functional as well as structural problems in 
multiple systems, giving way to lifelong health issues.  Due to its high prevalence and its detrimental outcomes, 
advancing research in the field attempts to further identify and define trauma related determinants and their 
treatment. 

Acupuncture is one of the modalities that is recommended as a treatment for traumatic spectrum disorders.  
Acupuncture, which is a component of Eastern medicine, relies on syndrome analysis of each subject to further 
develop highly specific, individualized treatment protocol. Treatment protocols usually address not just the 
signs and symptoms of the problem but overall constitutional root factors that play a role. Due to its specificity 
and ever-changing treatment protocols, standardized research outcomes in acupuncture sometimes does not 
reflect the clinical efficacy of the medicine. An added challenge within the field is its rich differing theories and 
approaches to treatment that have developed throughout its long history. 

In our presentation we will be looking at trauma and related disorders from an eastern perspective, identifying 
syndromes associated with the multitude of signs and symptoms common within the spectrum. We would also 
like to highlight the role of the extra-ordinary vessels within trauma, polyvagal theory and five elemental types 
as well as the controversial Sun Si Miao’s Thirteen ghost points.     

Keywords: Trauma, Trauma Spectrum Disorders, Acupuncture 
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arDİYABETİK AYAK ÜLSERİNDE OZON TEDAVİSİNİN YERİ:  
BİR SİSTEMATİK DERLEME 

Dr. Sena Akbaş1 Dr. Öğr. Üyesi Ali Timuçin Atayoğlu1

1İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Bölümü, İstanbul, Türkiye

Özet

Giriş: Diyabetik ayak ülseri (DAÜ), sağlık sistemi ve hasta için önemli bir yük oluşturur. Ozon tedavisi, hafif 
oksidatif stres veya dezenfeksiyon oluşturarak kronik yaralar için tedavi olarak önerilir. Bu sistematik derlemenin 
amacı, kronik yaralar için gelişmiş bakım müdahalesi olarak ozon tedavisinin potansiyel yararlarını-zararlarını 
değerlendirmektir. 

Metot: Araştırmalar EBSCO-Host, Webof Science ve Scopus veri tabanlarında yapıldı. Genel dahil etme 
kriterleri, DAÜ’nin tedavisinde ozon tedavisinin kullanımını bildiren İngilizce-Türkçe dilindeki randomize ve 
vaka-kontrol çalışmalarıdır. 

Bulgular: Birincil sonuç verileri DAÜ iyileşmesinin derecesini, ikincil sonuçlar ise olumsuz etkileri içerdi. Dört 
çalışma (n=259 hasta) dahil etme kriterleriyle eşleşti ve sistematik derlemede ele alındı. Genel olarak, ozon 
tedavisi ile yara kapanmasında belirgin (p < 0,05) iyileşme oldu.

Tartışma: Tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektiren DAÜ için ozon ile yapılan araştırmalar umut vericidir. 
Bunun sonucu olarak da ozon tedavisi, DAÜ tedavisinde mevcut yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda 
başvurulabilecek yöntemler arasına girebilir.

Sonuç: Ozon uygulanması DAÜ için tedavi olarak desteklenmektedir; ancak standart tedavilere kıyasla ozon 
tedavisinin daha üstün olduğuna dair kesin bir kanıt yoktur. Standart bakımla karşılaştırıldığında, gelişmiş bir 
yara bakımı tedavisi olarak ozon tedavisi, kronik yaraların daha kısa sürede iyileşme oranını artırabilir, ancak 
daha fazla araştırma gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Ozon tedavisi, oksijen-ozon, diyabetik ayak ülseri, diabetes mellitus, yara kapanması,  
yara iyileşmesi.

THE ROLE OF OZONE THERAPY IN DIABETIC FOOT ULCER: 
A SYSTEMATIC REVIEW

Dr. Sena Akbaş1 Asist. Prof. Dr. Ali Timuçin Atayoğlu1

1 Istanbul Medipol University, Institute of Health Sciences, Department of Traditional and Complementary 
Medicine, Istanbul, Turkey

Summary

Introduction: Diabetic foot ulcer (DFU) creates a significant burden for the health system and the patient. 
Ozone therapy is recommended as a treatment for chronic wounds by creating mild oxidative stress or 
disinfection. The purpose of this systematic review is to evaluate the potential benefits-harms of ozone 
therapy as an advanced care intervention for chronic wounds.

Method: Searches were conducted in EBSCO-Host, WebofScience and Scopus databases. General inclusion 
criteria are randomized and case-control studies in English-Turkish language reporting the use of ozone 
therapy in the treatment of DFU.
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ar Results: Primary outcome data included extent of DFU improvement, and secondary outcomes included 
adverse effects. Four studies (n=259 patients) matched the inclusion criteria and were included in the 
systematic review. Overall, there was significant (p < 0.05) improvement in wound closure with ozone therapy.

Discussion: Studies with ozone are promising for DFU, which requires a multidisciplinary approach. As a 
result of this, ozone therapy may be among the methods that can be applied in cases where the existing 
methods in the treatment of DFU are insufficient.

Conclusion: Ozone administration is supported as a treatment for DFU; however, there is no conclusive 
evidence that ozone therapy is superior to standard treatments. Compared to standard care, ozone therapy 
as an advanced wound care treatment may improve the shorter healing rate of chronic wounds, but more 
research is needed.

Keywords: Ozone therapy, oxygen-ozone, diabetic foot ulcer, diabetes mellitus, wound closure, wound healing
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arLARVA (MAGGOT) TEDAVİSİNİN VENÖZ BACAK ÜLSERİ DEBRİDMANI  
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SİSTEMATİK DERLEME

Dr. Emre Akbaş1 Dr. Öğr. Üyesi Ali Timuçin Atayoğlu1

1İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Bölümü, İstanbul, Türkiye

Özet

Giriş: Larva tedavisinin venöz bacak ülserlerinin (VBÜ) debridmanı üzerindeki etkisini, diğer debridman 
yöntemlerine veya debridman yapılmamasına kıyasla belirlemek bu sistematik derlemenin odak noktasını 
oluşturmaktadır.

Metot: Sistematik inceleme metodolojisi kullanılarak larva tedavisinin VBÜ debridmanı üzerindeki etkisine 
odaklanan İngilizce ve Türkçe randomize kontrollü çalışmalar dahil edilmiştir. Arama, Ocak 2022’de yapılmıştır. 
Literatür taraması Web of Science, EBSCO Host ve PubMed veri tabanları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
Tarama sonucu ulaşılan 41 yayının 6 araştırmaya indirgeme süreci PRISMA akış diyagramı ile gösterilmiştir.

Bulgular: Larva tedavisinin hidrojelden daha hızlı debride ettiği (3 çalışmada p<0.05), cerrahi debridmana 
benzer bir etkiye sahip olduğu (2 çalışmada p>0.05) bulunmuştur. Kompresyon tedavisi ile kombinasyon 
halinde larva tedavisi, tek başına kompresyon ile karşılaştırıldığında, larvaların debridman üzerinde daha 
büyük bir etkisi vardır (p<0.05), ancak larvalar genel yara iyileşme oranlarını iyileştirmemiştir (2 çalışmada 
p>0.05).

Tartışma: Konu ile ilgili yapılan araştırmalar larva tedavisinin venöz bacak ülseri debridmanında birçok 
avantajlı yönü olduğunu göstermektedir. Bu konudaki mevcut tedavi yöntemlerinin uygulanmasının zor ve 
başarı oranlarının çok yüksek olmadığı göz önüne alındığında, larva tedavisi standartları belirlenerek tedavi 
algoritmaları içinde yer alabilir.

Sonuç: Larva tedavisi venöz bacak ülserlerinin hızlı debridmanını destekler. Bununla birlikte kompresyon 
kullanımını içeren yüksek kaliteli, randomize kontrollü araştırmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: larva tedavisi, venöz bacak ülseri, debridman, yara iyileşmesi

EFFECT OF LARVA (MAGGOT) THERAPY ON VENOUS LEG ULCER  
DEBRIDMENT: A SYSTEMATİC REVİEW

Dr. Emre Akbaş1 Asist. Prof. Dr. Ali Timuçin Atayoğlu1

1 Istanbul Medipol University, Institute of Health Sciences, Department of Traditional and Complementary 
Medicine, Istanbul, Turkey

Summary

Introduction: Determining the effect of larval therapy on debridement of venous leg ulcers (VLU) compared 
to other debridement methods or no debridement is the focus of this systematic review.

Methods: English and Turkish randomized controlled studies focusing on the effect of larval treatment on 
VLU debridement using systematic review methodology were included. The search was conducted in January 
2022. Literature search was carried out using Web of Science, EBSCO Host and PubMed databases. The 
reduction process of 41 publications reached as a result of the search to 6 studies is shown with the PRISMA 
flow chart.
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ar Results: Larval treatment was found to debride faster than hydrogel (p<0.05 in 3 studies) and had a similar 
effect to surgical debridement (p>0.05 in 2 studies). Treatment of larvae in combination with compression 
therapy had a greater effect on debridement of larvae compared to compression alone (p<0.05), but larvae 
did not improve overall wound healing rates (p>0.05 in 2 studies).

Discussion: Studies on the subject show that larval treatment has many advantages in venous leg ulcer 
debridement. Considering that the current treatment methods on this subject are difficult to implement 
and the success rates are not very high, larval treatment standards can be determined and included in the 
treatment algorithms.

Conclusion: Larval therapy promotes rapid debridement of venous leg ulcers. However, there is a need for 
high-quality, randomized controlled trials involving the use of compression.

Keywords: larval treatment, venous leg ulcer, debridement, wound healing



127

7.
 A

ku
pu

nk
tu

r 
ve

 T
am

am
la

yı
cı

 T
ıp

 S
em

po
zy

um
u

9 
Ek

im
 2

02
2,

 P
az

arDOĞUŞTAN TEMPOROMANDİBULAR EKLEM DİSFONKSİYONU, MİYOFASİAL AĞRISI 
VE BRUKSİZM OLAN HASTADA AKUPUNKTUR DENEYİMİMİZ

Sema Şanal Baş 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Eskişehir

Giriş: Temporomandibular eklem (TME) rahatsızlıkları en sık gençlerde olmak üzere her yaşta görülebilen, 
bulguları çene hareketleri sırasında ağrı, kısıtlılık, krepitasyon, kulak ve diş ağrısı gibi birçok semptomu içeren 
bir hastalıktır. Toplumun %20’sinde, yaşamın herhangi bir döneminde TME rahatsızlıklarıyla ilgili semptomlar 
görülebilmektedir. TME rahatsızlıklarının etyopatogenezi multifaktöriyeldir olup sınıflandırmasında çiğneme 
kaslarına ait rahatsızlıklar,  TME Kondil-disk kompleksinde düzensizlik, konjenital ve gelişimsel kemik 
rahatsızlıkları neden olmaktadır. Biz burada doğuştan TME disfonksiyonu, miyofasiyal ağrısı ve bruksizm olan 
hastada akupunktur deneyimimizi sunmayı amaçladık.

Olgu: 42 yaşında kadın hasta, doğuştan TME disfonksiyonu olup redükte olan kondil disk dislokasyonu 
mevcuttu. Ayrıca bruksizm, miyofasial ağrı, çene eklem hareketlerinde kısıtlılık, ağrıya eşlik eden kas spazmı, 
kulak ağrısı, yüzde ödem ve katı gıda yiyememe şikayetleri eşlik etmekteydi. Ağrı şikayetleri özellikle son 2,5 
yılda ani eklem dislokasyonu redükte olmayan durum sonrasında başlamış ve son 1 yılda artış göstermişti. 
Özgeçmişinde kulak burun boğaz, plastik cerrahi, fizik tedavi, diş hekimliği çene cerrahisi, algoloji ve psikiyatri 
bölümlerinde konsülte edilen medikal tedavilerinin ( Hiyosin-N-butilbromür (buscopan), Naproksen sodyum, 
kodein, trisiklik antidepresan) yanında tetik nokta enjeksiyonu tedavisi almaktaydı. Ağrılarına ek olarak bruksizm, 
geceleri sırt üstü yatamama, uyku bozuklukları olan hastaya OSAS ön tanısı konulmuştu. FM TMEdeki, boyun 
ve çiğneme kaslarındaki hassasiyet, maksimum ağız açıklığının 5mm, eklem ağrılı, yüzde ödem, konuşmakta 
zorluk, katı gıda yiyememe, ağrı VAS skalası 8-9 idi. Tedavisine TME, rölaksasyon triadı, CC, ACTH, Cosmonot, 
Talamus noktalarına ASP ile kulak akupunkturu toplam 7 seans uygulandı. 1. seans sonrasında ağrılarında VAS 
4-5 ve konuşmaya başlayan, 3. Seans sonrasında yüzdeki ödemi azalan ve sıvı gidadan katı gıdaya geçen, 5. 
seans sonrasında VAS 2-3 ve 7. seans sonrasında VAS:0 ve uyku paterni normal idi. 

Tartışma: Temporomandibular bozukluklar, çiğneme kaslarını, eklemin kendisini, çevre kemik ve yumuşak 
dokuları ilgilendiren etyolojisi multifaktöryel olan bir hastalıktır. Tedavi, altta yatan etyolojiye göre değişmekle 
birlikte genel prensipler; multidisipliner yaklaşımın uygulanması ve ilk olarak invazif olmayan konservatif 
yöntemlerinin denenmesidir. Tedavideki hedefler; ağrının azaltılması, eklem fonksiyonunun ve ağız açıklığının 
artırılması, daha ileri eklem hasarının engellenmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasıdır. Temporomandibular 
bozuklukların tedavisinde kullanılan yöntemler; hasta eğitimi ve davranışsal terapi, oklüzal splintler, 
farmakoterapi, intraartiküler uygulamalar, cerrahi yöntemler ve fizik tedavi yaklaşımlarıdır. Bununla birlikte 
literatürde, temporomandibular bozukluklarda, akupunktur tedavisinin sıklıkla kullanıldığı ve semptomatik 
tedavisinde akupunkturun etkin bir yöntem olduğu gösterilmiştir.   

Sonuç: Akupunktur özellikle temporomandibuler eklem disfonksiyon sendromunda etkili olduğu kadar 
hızlı ve yan etkisi olmayan bir tedavi yöntemidir. Akupunktur ile analjezi, antiödem, kas relaksasyonu ve 
sedasyon sağlanarak başarılı ve etkili tedavi yanıtı sağlanmaktadır. Bundan dolayı temporomandibuler eklem 
disfonksiyonu tedavisinde ilk seçenekler arasında akupunkturu önermekteyiz.  
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