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Değerli Meslektaşlarım,

Ülkemizde Akupunktur uygulamalarının tarihçesinde yer alan değerli meslektaşlarımızın organize olarak bir araya
gelmeleri sonucu İstanbul Akupunktur Derneği 1987’de Prof. Dr. Abdülkadir Erengül Başkanlığında kurulmuştur.
Uzun yıllar bu dernek memleketimizde akupunktur eğitiminde büyük hizmetler vermiş, pek çok yeni meslektaşımızın
yetişmesine katkı sağlamış ve eğitim faaliyetlerini çeşitli kurslar ve dergi yayınları ile sürdürmüştür. 2016 yılında
dernek tüzüğünde yapılan değişiklikle Derneğin adı İstanbul Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneği olarak
değiştirilmiştir. Yeni dernek yönetimi 2016 yılında 9.Uluslararası Katılımlı Ulusal Akupunktur Kongresi ve
3.Tamamlayıcı Tıp Sempozyumunu Edirne’de düzenleyerek, eğitim faaliyetlerine devam etmiştir. 2008 ve 2009
yıllarında derneğimiz Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki dönem Akupunktur kursları
düzenlemiş, halen İstanbul Yeditepe Üniversitesinde devam eden Akupunktur kurslarınada katkıda bulunmaya
devam etmektedir.

Dünyamızda milyonlarca insanın hastalanması ve ölmesine neden olan Covid-19 hastalığı pandemisi nedeni ile
Ülkemiz hastanelerinde hasta başında zamanını geçiren ve hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımız çok büyük
fedakarlıklar ile çalışmaktadırlar. Ancak virüsle mücadelede Modern tıp yaklaşımının yeteri kadar etkin olamadığını
görüyoruz. Sağlık çalışanlarımız virüse yakalanma açısından en büyük risk grubunu oluşturuyor. İşte bu günlerde
bilimsel deneyimlerin ve bilginin paylaşılması bakımından Kongrelerin önemi daha fazla olmaktadır.

Covid-19 Pandemisinin devam etmesi nedeni ile bu yıl on birincisini yapacağımız Akupunktur ve tamamlayıcı Tıp
kongresi sizlerin güvenliği açısından e- kongre şeklinde yapılacaktır. Kongre, yüz yüze yapıldığı dönemlerde
Ankara ve İstanbul’daki Akupunktur dernekleri ile beraberce düzenleniyordu. Bu kongre Geleneksel ve
Tamamlayıcı Tıbba (GETAT) ilgili faaliyet gösteren bütün derneklerle beraber yapılacaktır. Bu alandaki itibarlı bütün
derneklerin katılım ve desteklerini bekliyoruz. Derneklere ait Logolar elimize geçtiğinde Kongre’ye ait Web
sahifesinde gösterilecektir. Kendi alanlarında bilinen, çalışmaları olan yurt içinden ve yurt dışından birçok
konuşmacı kongrede yer alacaklar. Bu alanda hizmet veren firmalara da kendilerini tanıtma imkânı verilecektir. Bu
kongre ile ilgili ikinci özellik internet üzerinden yapılacak olmasıdır. Alanda tecrübesi olan firmalarla konuşulmuş alt
yapısı ve kadrosu en uygun olan firma ile anlaşma yapılmıştır. Kongre öncesi katılımcılara gerekli destek
verilecektir.

Ülkemizde Tamamlayıcı Tıp alanında yapılan eğitimlere katkıda bulunan tüm meslektaşlarımıza saygı ve
sevgilerimi sunuyorum.

Prof. Dr. İlhan Öztekin
Kongre Başkanı
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SB3
Yüzde Kozmetik Akupunktur Uygulamaları: Eski Yöntemlerin Yeniden Yorumlanması ve Farklı Vakalarda
Etkili Yöntemler/ Derleme
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Giriş ve Amaç:
Facial Cosmetic Acupuncture (FCA) is the use of acupuncture on the face, head, and neck for cosmetic purposes.
It can be traced back as far as 2000 years ago, as documented in the Yellow Emperor`s Inner Classic. Several
different types of FCA are practiced. Each one is based on a channel system specifically to promote the free flow
of qi and blood. It is used to regulate Yin and Yang, and to regulate excess and deficiency. These unbalanced
conditions can cause facial aging, bags under the eyes, wrinkles and dark circles around the eyes, and can be
improved with the correct application of acupuncture techniques. The treatments can be adjusted depending on
the type of needle techniques used and point prescription chosen. Besides needling, cupping, auricular points,
moxa and herbal prescriptions can also enhance the results. Utilizing the correct special channels and points for
each different indication is the key of facial enhancement. For example; specific points of Ren, Bladder and/or
Kidney channels could be the best option for facial swelling and puffiness. Gallbladder channels and points are
best for wrinkles around eyes and Crow's feet. Recent studies showed promising results as a therapy for improving
facial elasticity, aging of the neck. FCA can also be helpful adjunct; to go alone with more conventional forms of
facial cosmetic procedures like plastic surgery, fillings and mesotheraphy injections. Protocols vary according to
patient conditions. However 10 combined treatments are typically adapted. FCA, as a part of Integrative Medicine,
focuses on the integration of traditional methods with conventional. It encompasses a broader understanding of
nature of facial aging, and addresses the physical as well as emotional and spiritual needs. In spite of widespread
use of FCA, scientific evidence of its effectiveness is still limited. Better designed research is needed.

Facial Cosmetic Acupuncture: New Interpretation Of Ancient Secrets And Effective Protocols In Different
Cases/ Review

Introduction and Aim:
Facial Cosmetic Acupuncture (FCA) is the use of acupuncture on the face, head, and neck for cosmetic purposes.
It can be traced back as far as 2000 years ago, as documented in the Yellow Emperor`s Inner Classic. Several
different types of FCA are practiced. Each one is based on a channel system specifically to promote the free flow
of qi and blood. It is used to regulate Yin and Yang, and to regulate excess and deficiency. These unbalanced
conditions can cause facial aging, bags under the eyes, wrinkles and dark circles around the eyes, and can be
improved with the correct application of acupuncture techniques. The treatments can be adjusted depending on
the type of needle techniques used and point prescription chosen. Besides needling, cupping, auricular points,
moxa and herbal prescriptions can also enhance the results. Utilizing the correct special channels and points for
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each different indication is the key of facial enhancement. For example; specific points of Ren, Bladder and/or
Kidney channels could be the best option for facial swelling and puffiness. Gallbladder channels and points are
best for wrinkles around eyes and Crow's feet. Recent studies showed promising results as a therapy for improving
facial elasticity, aging of the neck. FCA can also be helpful adjunct; to go alone with more conventional forms of
facial cosmetic procedures like plastic surgery, fillings and mesotheraphy injections. Protocols vary according to
patient conditions. However 10 combined treatments are typically adapted. FCA, as a part of Integrative Medicine,
focuses on the integration of traditional methods with conventional. It encompasses a broader understanding of
nature of facial aging, and addresses the physical as well as emotional and spiritual needs. In spite of widespread
use of FCA, scientific evidence of its effectiveness is still limited. Better designed research is needed.
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SB5
KORE AKUPUNKTUR TEDAVİ FELSEFESİ
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Giriş ve Amaç:
Kore Tıbbı, Kore Milliyetine özgün kültürü temel alarak Han Tıbbı Teorisine göre kendi milliyetinin tedavi pratiğinden
oluşan tecrübelerle meydana gelmiş olan geleneksel bir tıp sistemidir. Temelleri Çin Tıbbı’na dayanan Kore
Tıbbı’nda tedavide bitkisel ilaçlar, akupunktur, moksa tedavisi (yakı), hacamat (yaş ve kuru), aromaterapi,
meditasyondan ve Sasang Tipolojisi önemli yer tutmaktadır.
Yöntem:
Kore Tıbbında, Sasang Yapısal Tipolojisine göre insanlar gruplara ayrılmış olup akupunktur ve fitoterapi tedavileri
gruplara özgü düzenlenmektedir. Kore akupunkturu da Sasang Tipolojisi temeline dayanarak uygulanan bir tedavi
şeklidir. Kore Akupunkturunda Sasang Yapısal Tıbbına göre insanlar 4 gruba ayrılır. Bu gruplar doğuştan gelen
patofizyolojik yatkınlıklarına göre tedavi edilir. Bu 4 grup; mizaç yapısı, davranış kalıpları, fiziksel özellikler ve biyopsikolojik özelliklerine göre ayrılmıştır.
Bulgular:
Sasang Yapısal Tıbbı grupları; Tae-Yang, So-Yang, Tea-Eum ve So-Eum’ dır. Kore Akupunktur felsefesine göre
her grubun zayıf ve kuvvetli organları vardır. Tae-yang için zayıf organ karaciğer, güçlü organ akciğer, so-yang için
böbrek ve dalak, tae-eum için akciğer ve karaciğer, so-eum için ise zayıf organ dalak güçlü organ böbrekdir.
Sonuç:
Sasang yapısal tıbbı ile alakalı çalışmalara baktığımızda Kore Akupunktur Tedavisinin etkili olduğu sonuçlarına
varılsa da bu alanda yapılacak daha fazla randomize kontrollü çalışmaya ihtiyaç olduğu da bir gerçektir.

KOREAN ACUPUNCTURE TREATMENT PHILOSOPHY

Introduction and Aim:
Korean Medicine is a traditional medical system that has come into being with the experience of the treatment of
its own nationality according to the Han Medicine Theory, based on the culture unique to the Korean Nationality. In
Korean Medicine, which is based on Chinese Medicine, herbal medicines, acupuncture, moxa therapy
(moxibustion), cupping (wet and dry), aromatherapy, meditation and Sasang Typology have an important place in
the treatment.
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Method:
In Korean Medicine, people are divided into groups according to Sasang Structural Typology, and acupuncture and
phytotherapy treatments are organized according to groups. It is a treatment method applied in Korean acupuncture
based on Sasang Typology. People are divided into 4 groups according to Sasang Structural Medicine in Korean
Acupuncture. These groups are treated according to their innate pathophysiological predisposition. These 4 groups;
It is divided according to temperament structure, behavioral patterns, physical characteristics and bio-psychological
characteristics.
Findings:
Sasang Structural Medicine groups; Tea-Yang, So-Yang, Tea-Eum and So-Eum. According to the Korean
Acupuncture philosophy, each group has weak and strong organs. The weak organ is the liver for Tae-yang, the
strong organ is the lung, the kidney and spleen for the so- yang, the lung and liver for the tae-eum, and the weak
organ for the so-eum is the strong organ kidney.
Conclusion:
When we look at the studies on Sasang structural medicine, it is concluded that Korean Acupuncture Therapy is
effective, but it is a fact that more randomized controlled studies are needed in this field.
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SB6
FOTOBİYOMODÜLASYON ile MİTOKONDRİ REJENERASYONU
1Rezan
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Giriş ve Amaç:
Fotobiyomodülasyon (FBM), kırmızı ya da yakın kırmızı ışık kullanılarak uygulanan bir tedavi yöntemidir. FBM, antienflamatuar, sitoprotektif, proliferatif ve protein sentezini artırıcı etkisiyle birçok hastalığın tedavisinde
kullanılmaktadır.1,2 1400’lü yıllardan beri kullanımda olan ışık tedavisi ile yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Dr.
Nills Finsen 1903 yılında Nobel tıp ödülünü almıştır.3 Güneş ışığını oluşturan renklerin herbirinin dalga boyları
farklıdır, insanlar bu spektrumun sadece 400 – 700 nm. aralığını görebilirler. Görülebilen ışığın en yüksek dalga
boyuna sahip olanı ise kırmızı ışıktır. (600 – 700 nm) Yapılan araştırmalar 630-680 ve 800-880 nm arasındaki
ışıkların mitokondriler için faydalı olduğunu göstermiştir.2 Bu ışıkların her birinin vücudumuzda farklı etkileri
bulunmaktadır. Mavi ışık, beyin sirkadien ritmi, UV ışınlar D vitamini sentezi, uzak infrared ışık, hücrelerin ısıtılması,
kırmızı ve yakın kırmızı ışık ise mitokondrilerdeki enerji üretiminin artırılması için faydalıdır. Bu değerlerin ve
etkilerinin bilinmesi tedavinin planlanmasında ve cihaz seçiminde önemli rol oynamaktadır.2 Bu derlemenin amacı
kırmızı ve yakın kırmızı ışığın klinik faydalarını değerlendirmektir.
Yöntem:
Bu makalede yararlanılan bilimsel çalışmalar, belirlenen anahtar sözcükler ile Pubmed taramasından elde
edilmiştir.
Bulgular:
FBM, tek bir mekanizma üzerinden etki etmez, oldukça karmaşık bir etki mekanizmasına sahiptir. Etki
mekanizması, uygulandığı hücrenin özelliklerine göre değişmekte olup, etkisi sadece uygulandığı bölgede değil,
kan hücreleri, lenfatik sistem ve sinir sistemi aracılığı ile sistemik olarak görülmektedir.2 Işık, moleküler, hücresel
ve dokular üzerinden etki göstermektedir. Moleküler etkisini başlıca sitokrom-C oksidaz proteini aracılığıyla
göstermektedir. Sitokrom-C oksidaz, mitokondrilerde yerleşik bir fotoreseptördür, elektron taşıma zincirinin terminal
elektron alıcısıdır. Işık fotonlarını kabul ederek mitokondrilerdeki enerji üretim reaksiyonlarını başlatır. Kırmızı ve
yakın kırmızı ışık Sitokrom-C oksidazın görev aldığı ve ATP üretiminin son basamağı olan oksidatif fosforilasyon
kısmına etki eder.2,4 Hücresel düzeydeki etki mekanizması sayesinde TNF-α, IL-6, PGE2, COX-1, COX-2 ve NFkB inhibisyonu yaparak antienflamatuar etkinlik gösterir, antienflamatuar etkisi bu tedavinin en belirgin etkisidir.
Kırmızı ve yakın kırmızı ışık birçok doku üzerinde terapötik etki göstermektedir. Kaslardaki oksidatif stres üzerinde
etkili bir antioksidan etkiye sahiptir ve kas performansını artırdığı, egzersiz sonrası dönemde iyileşmeyi hızlandırdığı
gösterilmiştir.5 Fibromiyalji tedavisinde egzersiz ile beraber uygulanan ışık tedavisinin ağrının şiddetini, hassas
noktaların sayısını ve yorgunluğu azaltmada ek faydaları olduğu gösterilmiştir.6 Kırmızı ve yakın kırmızı ışığın beyin
fonksiyonları üzerine olan etkisinin araştırıldığı klinik çalışmalarda nöronların metabolik kapasitesini artırdığını ve
anti-enflamatuar, anti-apoptotik ve antioksidan yanıtların yanı sıra nörogenez ve sinaptogenezi uyardığı
gösterilmiştir.7 Kas, tendon, kemik, cilt yaralarında enflamatuar süreçleri engelleyerek iyileşme sağladığı
gösterilmiştir. Enflamasyonda azalma, artan fibroblast proliferasyonu, anjiyojenez uyarımı, granülasyon dokusu
oluşumu ve artan kolajen sentezi ile ilgilidir.8,9 Kolajen üretimini artırarak anti-aging etki göstermektedir. Bu etkisi
günlük pratikte en çok kullanılan özelliğidir.10 Kırmızı ve yakın kırmızı ışık yağ dokusunda adipositlerin azalmasına
ve lipid içeriklerinin geçici kanallar vasıtasıyla hücre dışına çıkarılmasını sağlamaktadır.11
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Sonuç:
Kırmızı ve yakın kırmızı ışık ile tedavi, belirlenmiş endikasyonlarda FDA tarafından onaylanmıştır. Tedavide farklı
patolojiler için farklı süre ve dozlar uygulanmalıdır. Doz ve sıklığı belirlenmelidir. Uygulama sonrasında lenf
sisteminde güçlü bir detoks yapması sebebiyle, toksinlerin atıldığından emin olunması gerekiyor. Redox dengesini
bozabileceği için uzun süreli kullanımdan sakınılmalıdır.

REGENERATION OF MITOCHONDRIA VIA PHOTOBIOMODULATION
Introduction and Aim:
Photobiomodulation (PBM) is a treatment method applied using red or near-red light(R&NIR). PBM is used in the
treatment of many diseases with its anti-inflammatory, cytoprotective, proliferative and protein synthesis-increasing
effects.1,2 For his work with light therapy, which has been in use since the 1400s, Dr. Nills Finsen was awarded
the Nobel Prize in Medicine in 1903. 3 The wavelengths of each of the colors that make up sunlight are different,
humans only see 400 – 700 nm of this spectrum. Studies have shown that light between 630-680 and 800-880 nm
is beneficial for mitochondria.2 Each of these lights has different effects on our body.2 The aim of this review is to
evaluate the clinical benefits of R&NIR.
Method:
The scientific studies used in this article were obtained from Pubmed search with the determined keywords.
Findings:
PBM has a complex mechanism of action. Its mechanism of action varies according to the characteristics of the
cells where its applied. Its effect is also seen systemically through blood cells, lymphatic system and nervous
system.2 R&NIR has effects on molecular, cellular and tissues. It shows its molecular effect mainly through
cytochrome-C oxidase protein. Cytochrome-C oxidase is a photoreceptor located in mitochondria, the terminal
electron acceptor of the electron transport chain. It initiates energy production reactions in mitochondria by
accepting light photons.2,4 R&NIR shows anti-inflammatory activity by inhibiting TNF-α, IL-6, PGE2, COX-1, COX2 and NF-kB. Its anti-inflammatory effect is the most prominent effect of this treatment.2 R&NIR have therapeutic
effects on many tissues. It has an effective antioxidant effect on oxidative stress in the muscles and has been
shown to increase muscle performance and accelerate recovery in the post-exercise period.5 It has been shown
that R&NIR therapy combined with exercise in the treatment of fibromyalgia has additional benefits in reducing the
severity of pain, the number of tender points and fatigue.6 In clinical studies investigating the effect of R&NIR on
brain functions, it has been shown that it increases the metabolic capacity of neurons and stimulates neurogenesis
and synaptogenesis.7 It has been shown to provide healing by inhibiting inflammatory processes in muscle, tendon,
bone and skin wounds. It is related to reduction in inflammation, increased fibroblast proliferation, stimulation of
angiogenesis, granulation tissue formation, and increased collagen synthesis.8,9 It has an anti-aging effect by
increasing the production of collagen. This effect is the most used feature in daily practice.10 R&NIR causes the
reduction of adipocytes in adipose tissue.11
Conclusion:
Treatment with R&NIR has been approved by the FDA in designated indications. In treatment, different durations
and doses should be applied for different pathologies. The dose and frequency should be determined. Since it
makes a strong detox in the lymph system after the application, it is necessary to make sure that the toxins are
removed. Long- term use should be avoided as it may disrupt the balance of Redox.
10
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SB7
BİYOİNFORMATİK/AĞ TOPOLOJİSİ PENCERESİNDEN AKUPUNKTUR ETKİNLİĞİ VE COVİD-19
TEDAVİSİNDEKİ YERİ
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Giriş ve Amaç:
Biyoinformatik; moleküler biyoloji ile bilgisayar teknolojisini ve bununla ilişkili veri işleme aygıtlarını bünyesinde
barındıran bilimsel disiplindir. Bir diğer tanımla, karmaşık biyolojik verilerin derlenmesi ve analiz edilmesi bilimidir.
Büyük miktarda biyolojik verinin yorumlanması, depolanması ve elde edilmesi için kullanılır. Biyolojik sistemler ve
olaylardan elde edilen verinin değerlendirilmesi amacıyla biyoloji, tıp, bilişim, matematik ve biyoistatistiğin
entegrasyonu sonucu doğan yeni bir bilim dalıdır. İnsan vücudunda çok sayıda reseptör ve işlemci vardır, karmaşık
bir bilgisayar ağı gibi yerleşmiştir ve bu bağlantıların fiziksel ve mantıksal bir sıralaması vardır. Bu sıralamanın
karmaşık yapısına ağ topolojisi denir. Ortaya çıkan her veri belli sıra ve öncelikle işlenir. Bu veriler fiziksel ya da
biyokimyasal uyaranlardan oluşabilir. Çağdaş farmakoloji artık tek hedef tek ilaç mantığıyla değil, veri ağındaki tüm
bileşenleri inceleyerek ilaç geliştirme çalışmaları yapmaktadır. Akupunktur uygulamaları da bu gözle
değerlendirilmeli ve insan vücudundaki karmaşık biyolojik veri ağı içindeki etkileri bu yaklaşımla anlaşılmaya
çalışılmalıdır. Bu pencereden bakıldığında akupunktur covid-19 tedavisi amacıyla kullanılmak istenirse potansiyel
olarak iki endojen biyokimyasal bileşik tanımlanabilir. Küresel olarak ortak kabul görmüş biyokimyasal ve gen
havuzu veri tabanları (STITCH, SWISS TARGET PREDICTION, GENECARD) tarandığında akupunkturun covid19 tedavisinde etkileme potansiyeli olan olası 180 gen lokusu bulunabilir. Bu bölgelerle ilişkisi olan iki ortak kimyasal
ajan beta-endorfin ve dopamindir. Bu bilgiler ışığında covid-19 tedavisinde enfeksiyonun farklı aşamalarında ve
farklı klinik tablolarında bu endojen moleküllerin etkinliği bu bakış açısıyla tartışılmalı ve bilimsel araştırmalar
sonucu elde edilen veriler bu gözle değerlendirilmelidir. Artık akupunkturun olası moleküler etki mekanizmaları
biyoinformatik, ağ topolojisi, ağ farmakolojisi yaklaşımlarıyla açıklanmalı ve araştırılmalıdır.
.

ACUPUNCTURE ACTIVITY AND ITS PLACE IN COVID-19 TREATMENT FROM THE PERSPECTIVE OF
BIOINFORMATIC/NETWORK TOPOLOGY.
Introduction and Aim:
Bioinformatics; İt is a scientific discipline that includes molecular biology and computer technology and related data
processing devices. In other words, it is the science of compiling and analyzing complex biological data. It is used
for the interpretation, storage and acquisition of large amounts of biological data. It is a new branch of science that
emerged as a result of the integration of biology, medicine, informatics, mathematics and biostatistics in order to
evaluate the data obtained from biological systems and events. There are many receptors and processors in the
human body, arranged like a complex computer network, and these connections have a physical and logical
11
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sequence. The complex structure of this ordering is called network topology. Each resulting data is processed in a
certain order and priority. These data may consist of physical or biochemical stimuli. Contemporary pharmacology
no longer carries out drug development studies by a single target, single drug logic, it works with examining all
components in the data network. Acupuncture applications should also be evaluated from this perspective and its
effects within the complex biological data network in the human body should be tried to be understood with this
approach. From this perspective, if acupuncture is desired to be used for the treatment of covid-19, two potentially
endogenous biochemical compounds can be identified. When globally accepted biochemical and gene pool
databases (STITCH, SWISS TARGET PREDICTION, GENECARD) are searched, 180 possible gene loci can be
found that have the potential to effect of acupuncture in the treatment of covid-19. Two common chemical agents
associated with these regions are beta-endorphin and dopamine. In the light of this information, the effectiveness
of these endogenous molecules in the treatment of covid-19 in different stages of infection and in different clinical
manifestations should be discussed from this point of view, and the data obtained as a result of scientific research
should be evaluated from this perspective. Now, the possible molecular mechanisms of action of acupuncture
should be explained and investigated with bioinformatics, network topology, and network pharmacology
approaches.
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Giriş ve Amaç:
Trigeminal nevralji hastaların günlük hayatını ciddi olarak etkileyen, şiddetli, aralıklı ve dayanılmaz yüz ağrısının
olduğu bir hastalıktır. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinden biri olan akupunktur çeşitli ağrıların
giderilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Trigeminal nevralji tedavisinde akupunktur analjezik etkiyi artırabilir
ve yan etkileri azaltabilir. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
Polikliniğine başvuran trigeminal nevralji hastasında ağrıyı azaltıcı etkisinden faydalanmak, etkili ve güvenilir bir
tedavi yöntemi olduğunu göstermek için akupunktur uygulaması gerçekleştirilmiştir.
Yöntem:
48 yaş kadın hasta. 11 yıl evvel başlayan, yüzünün sağ tarafında şimşek çakar tarzda, son bir aydır her gün gelen
şiddetli ağrı şikâyeti ile SEAH GETAT merkezine başvurmuştur. Kaşlar dahil sağ yüz yarımının tamamını kaplayan,
yüzünü yıkarken dahi hissettiği, bu sebeple yüzüne elleyemediği bir ağrı tariflemektedir. Hastanın nabız ve dil
muayenesi yapılarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda yüz bölgesindeki meridyenlerden mide, safra
kesesi, mesane, ince barsak meridyenlerinde dengesizlik bulunduğu tespit edilmiştir. Devamında akupunktur
tedavisi 6 seans olacak şekilde, birer hafta arayla planlanmış ve 0,25x0,25 mm steril, tek kullanımlık, çelik iğnelerle
planlandığı şekilde uygulanmıştır.
Bulgular:
Hastanın ağrı derecesi 0 (ağrı yok) ile 10 (hayal edilebilecek en kötü ağrı) arasında değişen Visüel Analog
Skala(VAS) kullanılarak değerlendirilmiştir. Hastanın ilk seans öncesi VAS skoru 8 iken 6 seans sonunda 0
olmuştur. Klinik tablolarındaki genel iyileşme, ilk 20 dakikalık akupunktur seansı sırasında hemen başlamış ve
sonrasında da devam etmiştir. Altıncı hafta (6 seans) sonrasında hasta ağrısından tamamen kurtulmuştur (VAS=0)
ve devamındaki takiplerinde altıncı ayın sonunda hala ağrısının bulunmadığı görülmektedir.
Sonuç:
Akupunktur tedavisinin ardından hastanın şikayetlerinin sona erdiği görülmüştür. Bu olgudan yola çıkarak
akupunkturun trigeminal nevralji tedavisinde etkili, güvenli ve uygulanmasının kolay, ekonomik olduğu
görülmektedir. Bununla birlikte uygulanacak seansların sayısının ve zaman planlamasının optimum şekilde nasıl
olacağını belirlemek için çok merkezli klinik kontrollü çalışmalar yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
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Acupuncture In The Treatment Of Trigeminal Neuralgia
Introduction and Aim:
Trigeminal neuralgia is a disease that seriously affects the daily life of patients and has severe, intermittent and
unbearable facial pain. Acupuncture, one of the traditional and complementary medicine methods, is widely used
to relieve pain. In the treatment of trigeminal neuralgia, acupuncture can increase the analgesic effect and reduce
the side effects. Acupuncture was applied to a patient with trigeminal neuralgia who applied to Sakarya Training
and Research Hospital (SEAH) Traditional and Complementary Medicine Polyclinic (TCM) to benefit from its painreducing effect and to show that it is an effective and safe treatment method.
Method:
A 48-year-old female patient. She applied to the SEAH TCM center with the complaint of severe pain on the right
side of her face that started 11 years ago and has been coming every day for the last month. She describes a pain
that covers the entire right half of the face, including the eyebrows, that she feels even while washing her face, and
therefore cannot touch her face. The patient was evaluated by pulse and tongue examination. As a result of the
evaluation, it was determined that there was an imbalance in the stomach, gall bladder, bladder and small intestine
meridians in the face region. Subsequently, acupuncture treatment was planned as 6 sessions, one week apart
and applied as planned with 0.25x0.25 mm sterile, disposable, steel needles.
Findings:
The patient's pain rating was assessed using the Visual Analogue Scale (VAS), ranging from 0 (no pain) to 10
(worst pain imaginable). While the patient's VAS score was 8 before the first session, it became 0 after 6 sessions.
The overall improvement in their clinical picture started immediately during the first 20-minute acupuncture session
and continued thereafter. After the sixth week (6 sessions), the patient was completely relieved of her pain (VAS =
0) and in the follow-ups, it was seen that she still had no pain at the end of the sixth month.
Conclusion:
It was observed that the patient's complaints ceased after acupuncture treatment. Based on this case, it is seen
that acupuncture is effective, safe, easy to apply and economical in the treatment of trigeminal neuralgia. However,
multicenter clinical controlled studies are needed to determine to be applied optimal number of sessions and time
planning
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Giriş ve Amaç:
Kas iskelet sisteminde meydana gelen ağrı ve hareket kısıtlılığına, bazen de şişlik ve şekil bozukluğuna neden olan
hastalıklara genel olarak romatizmal hastalıklar adı verilir. En sık rastlanılan romatizmal hastalıklar Osteoartrit,
Romatoid artrit, Lupus ve Ankilozan spondilit (AS)’dir. Tedavilerinde ilaç tedavisi, fizik tedavi ve cerrahi tedavi
kullanılan üç ana yöntemdir. Romatizma hastalarının başvurduğu tamamlayıcı tıp yöntemleri arasında akupunktur,
homeopati, hirudoterapi, termal terapiler, cupping, doğal ürünler, TENS, diyet (+/- probiyotik, fekal transplantasyon),
apiterapi, masaj, spa, dua, olumlu düşünme ve yoga’yı sayabiliriz. Hirudoterapi, güçlü biyokimyasal etkilere sahip,
çağlar boyunca popüler kalmış geleneksel bir tedavi yöntemidir. Yakın geçmiş zamana kadar bilimsel olmayan,
tercih edilmeyen bir tedavi yöntemi gibi görünse de şimdilerde çok sayıda bilimsel çalışma ile desteklenerek çağdaş
tıbba geri dönmüştür. Takip altında iken tamamlayıcı tedavi olarak sülük tedavisi yaptıran inflamatuvar bel ağrısı
olan iki AS hastasının klinik ve laboratuar verilerini bu çalışmada paylaştık.
Yöntem:
Hastalara 14 gün arayla iki kere hirudoterapi seansı yapıldı ve her seansta yedi sülük uygulandı. Sülüklerin 5 tanesi
dorsal bölgede orta hatta C-7 (Du-Mai 13), Th-12 (Du Mai 6), L-1 (Du Mai 5, L-3 (Du Mai 4) ve L-5 (Du Mai 2 )
üzerlerine, diğer 2 tanesi ise sağ ve sol sakroiliak eklem üzerine (UB 25) uygulanmıştır. Orta hattaki noktaları Du
Mai (CV) meridyenine uymaktaydı.
Bulgular:
Ev ve işyerindeki aktivitelerini gerçekleştirmede zorlanma derecelerinde bir hastamızda %40 diğer hastamızda %25
düzelme görülmüştür. Sülük uygulamasından bir ay sonra bir saat kadar süren sabah tutuklukları hastalarımızdan
birinde tamamen ortadan kalkmış, diğer hastamızda ise 10 dakikaya düşmüştür. Hastaların yorgunluk skorlarında
%50 ve %54 oranında azalma saptanmıştır. Her iki hastamızda NSAİİ kullanmayı bırakmış, var olan ağrılarını
egzersizle tolere edebildiklerini belirtmişlerdir. VAS ağrı skalasına göre hirudoterapi öncesi ağrılarını 7 olarak
belirtiyorlarken, hirudoterapi sonrası bir hastamız 3, diğer hastamız ise 4 olarak belirtmiştir. Her iki hastada da CRP
değerlerinin bir ay sonra normale indiği gözlenmiştir.
Sonuç:
İki olgudan elde ettiğimiz sonuçlar ağrı azalması, sabah tutukluğunun azalması, fonksiyonel düzelme ve herhangi
bir allerjik yan etki görülmemesidir. Tıbbi literatürde çeşitli hastalıklarda hirudoterapi ile ilgili birçok çalışma olmasına
rağmen inflamatuvar bel ağrısı üzerine yapılan araştırmalar sınırlıdır. İki hastadan elde edilen sonuçlar bizlere
hirudoterapi ile AS hastaları için umut verici sonuçlar elde edilebileceğini göstermektedir. Hirudoterapi, uygulaması
kolay, yan etkileri az ve uygun maliyettedir. Bu nedenle kullanımının optimize edilmesi için daha fazla çaba
gösterilmeli, daha fazla araştırmalar yapılmalıdır. Ülkemizin tıbbi sülük kaynağı açısından zengin olduğu
düşünülürse, özellikle romatizmal hastalığı olan hastalar için hekimlerin bu uygulamadan etkin ve bilinçli bir şekilde
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yararlanmasını ve inflamatuvar bel ağrısı şikayeti olan hastalarda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini
düşünmekteyiz.

Hirudotherapy In Rheumatic Diseases
Introduction and Aim:
Diseases that cause pain and limitation of movement, and sometimes swelling and deformity in the musculoskeletal
system are generally called rheumatic diseases. The most common ones are Osteoarthritis, Rheumatoid arthritis,
Lupus and Ankylosing spondylitis (AS). Drug therapy, physical therapy and surgical therapy are the three main
methods used in their treatment. Complementary medicine methods used by rheumatism patients can be listed as
acupuncture, homeopathy, hirudotherapy, thermal therapies, cupping, natural products, TENS, diet(+/- probiotics,
fecal transplantation), apitherapy, massage, spa, prayer, positive thinking and yoga. Hirudotherapy is a traditional
treatment method with powerful biochemical effects that has remained popular through the ages. Although it
seemed to be an unscientific and unpreferred treatment method until recently, it has now returned to contemporary
medicine, supported by many scientific studies. In this study, we shared the clinical and laboratory data of two AS
patients with inflammatory low back pain who received leech therapy as a complementary therapy while under
follow-up.
Method:
The patients were given two hirudotherapy sessions with an interval of 14 days and seven leeches were applied in
each session. 5 of the leeches are in the midline in the dorsal region C-7(Du Mai 13), Th-12(Du Mai 6), L-1(Du Mai
5, L-3(Du Mai 4) and L-5(Du Mai 2) on them, and the other 2 on the right and left sacroiliac joint (UB 25). Their
midline points correspond to the Du Mai (CV) meridian.
Findings:
An improvement of 40% in one patient and 25% in the other patient was observed in the degree of difficulty in
performing activities at home and at work. One month after the leech application, morning stiffness, which lasted
for about an hour, completely disappeared in one of our patients and decreased to 10 minutes in the other patient.
Fatigue scores of the patients were decreased by 50% and 54%. Both of our patients stopped using NSAIDs and
stated that they could tolerate their existing pain with exercise. According to the VAS pain scale, both of our patients
stated their pain before hirudotherapy as 7, after hirudotherapy one patient stated it as 3 and the other patient as
4. It was observed that CRP values decreased to normal after one month in both patients.
Conclusion:
The results we obtained from two cases were pain relief, decreased morning stiffness, functional improvement and
no allergic side effects. Although there are many studies on hirudotherapy in various diseases in the medical
literature, research on inflammatory low back pain is limited. The results obtained from two patients show us that
promising results can be obtained with hirudotherapy for AS patients. Hirudotherapy is easy to apply, has few side
effects and is cost- effective. Therefore, more efforts should be made to optimize its use and more research should
be done. Considering that our country is rich in medical leech resources, we thought that physicians should benefit
from this practice effectively and consciously, especially for patients with rheumatic diseases, and more studies
should be conducted in patients with inflammatory low back pain complaints.
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Giriş ve Amaç:
Romatizmal hastalıklar; miyalji, fibromiyalji, osteoartroz, romatoid artrit, spondiloartropatiler, bağ dokusu hastalıkları
ve behçet hastalığını içerir. Romatizmal durumu olanlarda halsizlik, yorgunluk ve eklem deformiteleri beslenme
düzenini etkilemektedir. Yemek hazırlamadaki zorluklar sofradaki yiyecek çeşitliliğini azaltmaktadır.
Yöntem:
Son yıllarda romatizmal hastalıklarda beslenme konusu önem kazanmıştır.
Bulgular:
Yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, sigara, alkol alımı, fiziksel inaktivite, duygusal stres ve diyet çeşidi inflamatuar
yanıtı değiştirebilir(1). Rafine karbonhidrat ve omega-6’dan zengin yağ tüketiminin artması, omega-3 yağ asitleri
tüketiminin azalması zeminde ilerleyen sessiz inflamasyonu arttırır. Yüksek glisemik indeksli (YGİ) karbonhidratlar;
tüm işlenmiş gıdalar, patates, pirinç ve beyaz ekmekte bulunur. YGİ yiyeceklerin alınmasıyla artan insülin linoleik
asidin araşidonik aside dönüşümünü hızlandırır. Böylece inflamasyon kaskadı başlatılır. Ekmek, kahvaltılık
gevrekler, kek, kurabiye, gazlı içecekler, rafine şekerler, mısır, ayçiçeği, aspir çiçeği, fıstık, pamuk tohumu yağı gibi
yüksek oranda omega-6 içerenler, azalmış omega-3 alımı, trans yağ asitleri, düşük magnezyum, potasyum, bitkisel
besin ve D vitamini almak inflamatuar diyetin başlıca içerikleridir(2). Taze sebze ve meyve, balık yağı, fındık, kanatlı
eti, tekli doymamış yağ asidi, lifli gıda ve tahıl alımını arttırmak, araşidonik asit, trans ve doymuş yağ asidi alımını
azaltmak (süt ürünlerinde, kırmızı ette ve işlenmiş gıdalarda bulunur), yüksek miktarda günlük probiyotik almak,
antiinflamatuar baharatlar ve yeşil çay kullanmak, sarımsak, soğan, kabak, havuç, yeşil yapraklı sebzeler tüketmek,
kırmızı et, gluten ve tuz tüketimini azaltmak, rafine ve işlenmiş gıdalar, şekerli ürünlerden kaçınmak, antioksidanlar
ve vitaminler antiinflamatuar diyetin bileşenleridir(3-5). Romatoid Artrit’te (RA) sebzeler/meyveler klinik aktivite
parametrelerini düşürür. Sebze ve deniz ürünlerinin sık alımı düşük hastalık aktivitesi ile ilişkilidir6. RA’da zerdeçalın
etkinliğine dair veriler semptomların azalmasında umut vaad etmektedir (7-9). Taze hazırlanmış portakal suyu (10),
kırmızı, kara ahududu ve çilek (11,12), böğürtlen, yaban mersini, kızılcık, nar (13), Rus zeytini (Elaeagnus
angustifolia L.)(14), zeytinyağı, zeytin ve incir(15), quercetin(16), Nigella sativa(17,18), ananas sapından üretilen
bromelanin(19), kiraz(20,21), Akdeniz diyeti(22 23),oruç tedavisi(24,25), omega-3 yağ asidi içeren balık ve balık
yağlarının diyete eklenmesi(26-28) RA’ da semptomları ve inflamasyon belirteçlerini azalttığı görüldü. Ankilozan
Spondilit (AS) hastalarının %78'i diyetin semptomlarını etkilediğine inanıyor. Hastaların 1/3’ü belirli gıdaların
alımından sonra semptomların kötüleştiğini ve %35'i eklemlerinde şişmelerin arttığını belirtiyor. Et, kahve, tatlılar,
şeker, çikolata, turunçgiller ve elmalar klinik bulgularını kötüleştiriyor. AS’lilerin %16'sı, oruç tedavisiyle daha az
ağrı, tutukluluk ve eklem şişmesi yaşadığını söylüyor ve % 22’si de, semptomlarını hafifletmek amacıyla önceden
laktovejetaryen veya vegan diyetleri deniyor (29). AS’liler ile sağlıklı bireylerin diyetleri karşılaştırıldığında AS’lilerin
diyette süt ürünleri, balık, et, meyve ve sebzeleri daha az tükettiği görülmüş(30). AS’lilerde etyopatogenezde gram
negatif bakteriler suçlandığı için diyetten süt ve süt ürünlerinin çıkarıldığı çalışmalarda klinik semptomlarda uzun
süreli iyileşmeler görüldüğü bildirilmektedir (31). Aynı mekanizma ile diyette yüksek miktarda nişasta alımı
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şikayetleri arttırmaktadır (32,33). Diyetle alınan uzun zincirli omega-3 yağ asitleri ile ESR arasında negatif
korelasyon bulundu (34). AS’de en çok kullanılan gıda takviyeleri yeşil çay, glukozaminglikanlar, balık yağı ve
multivitaminlerdir (35). Balık yağı kullanımı AS’lilerde fonksiyonel iyileşme ve hastalık aktivitesinin azalmasına
yardım eder (36).
Sonuç:
Romatizmal hastalıklarda farmakolojik tedaviyle birlikte diyet düzenlemesi remisyonda faydalı olabilir.

Nutritıon In Rheumatic Diseases
Introduction and Aim:
Rheumatic diseases; includes myalgia, fibromyalgia, osteoarthrosis, rheumatoid arthritis, spondyloarthropathies,
connective tissue diseases, and Behçet's disease. Weakness, fatigue and joint deformities affect the diet in those
with rheumatic conditions. Difficulties in preparing food reduce the variety of food on the table.
Method:
Nutrition has gained importance in rheumatic diseases in recent years.
Findings:
Age, gender, body mass index, smoking, alcohol intake, physical inactivity, emotional stress, and diet may alter the
inflammatory response (1). Increasing consumption of refined carbohydrates and omega-6-rich fats and decreasing
consumption of omega-3 fatty acids increase the silent inflammation that progresses on the ground. High glycemic
index (HGI) carbohydrates; found in all processed foods, potatoes, rice and white bread. Insulin, which increases
with the intake of food, accelerates the conversion of linoleic acid to arachidonic acid. Thus, the inflammation
cascade is initiated. Bread, breakfast cereals, cakes, cookies, sodas, refined sugars, corn, sunflower, safflower,
peanut, cottonseed oil, such as those containing high omega-6, decreased omega-3 intake, trans fatty acids, low
magnesium, potassium, phytonutrients and taking vitamin D are the main ingredients of the inflammatory diet(2).
Increasing intake of fresh vegetables and fruits, fish oil, nuts, poultry, monounsaturated fatty acids, fiber foods and
grains, reducing intake of arachidonic acid, trans and saturated fatty acids (found in dairy products, red meat and
processed foods), high daily intake taking probiotics, using anti-inflammatory spices and green tea, consuming
garlic, onions, zucchini, carrots, green leafy vegetables, reducing consumption of red meat, gluten and salt, avoiding
refined and processed foods, sugary products, antioxidants and vitamins are components of an anti-inflammatory
diet(3-5). Vegetables/fruits reduce clinical activity parameters in Rheumatoid Arthritis (RA). Frequent intake of
vegetables and seafood is associated with low disease activity6. Data on the efficacy of turmeric in RA show
promise in reducing symptoms(7-9). Freshly prepared orange juice(10), red, black raspberry and strawberry(11,
12), blackberry, blueberry, cranberry, pomegranate(13), Russian olive (Elaeagnus angustifolia L.)(14), olive oil,
olive and fig(15), quercetin(16), Nigella sativa(17, 18), bromelanin from pineapple stem(19) , cherry(20, 21),
Mediterranean diet(22, 23), fasting treatment(24), adding fish and fish oils containing(25) omega-3 fatty acids to
the diet(26-28) were found to reduce symptoms and markers of inflammation in RA. 78% of Ankylosing Spondylitis
(AS) patients believe that diet affects their symptoms. 1/3 of patients state that their symptoms worsen after
ingestion of certain foods, and 35% state that swelling in their joints increases. Meat, coffee, sweets, sugar,
chocolate, citrus fruits and apples worsen clinical findings. 16% of people with AS say they experience less pain,
stiffness, and joint swelling with fasting, and 22% try prior lactovegetarian or vegan diets to relieve their
symptoms(29). When the diets of people with AS and healthy individuals were compared, it was seen that people
with AS consumed less dairy products, fish, meat, fruits and vegetables in their diet(30). Since gram-negative
bacteria are blamed in the etiopathogenesis of patients with AS, it has been reported that long-term improvements
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in clinical symptoms were observed in studies in which milk and dairy products were excluded from the diet(31). By
the same mechanism, high starch intake in the diet increases the complaints(32,33). A negative correlation was
found between dietary long-chain omega-3 fatty acids and ESR(34). The most commonly used food supplements
in AS are green tea, glucosaminoglycans, fish oil and multivitamins(35). The use of fish oil helps to improve
functional and reduce disease activity in people with AS(36).
Conclusion:
Dietary regulation together with pharmacological treatment may be beneficial in remission in rheumatic diseases.
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Giriş ve Amaç:
Bu çalışmada majör ozon otohemoterapinin fibromiyalji ve nörodermatitte ağrı, yaşam kalitesi ve genel sağlık
üzerine etkilerinin araştırılması planlandı.
Yöntem:
Bu çalışmaya Şubat 2020-Haziran 2021 tarihleri arasında Fibromiyalji ve nörodermatit tanısı alan 36 hasta(9
erkek,27 kadın) alındı.Yaş ortalaması 45.94 ± 3.66(40-52) idi.Hastalara 10 seans ozon tedavisi(ilk 6 seansı haftada
2, sonraki 4 seansı haftada 1)uygulandı.Hastalar 3 ay takip edildi.Yaşam kalitesi için kısa form SF-36 , ağrı
değerlendirmesi için VAS kullanıldı. Ölçümler tedavi öncesi, tedavi sonrası 3.ayda yapıldı.
Bulgular:
Tedavi sonrası VAS skorları, fiziksel rol skorları, enerji/yorgunluk skorları, emosyonel iyi hissetme skorları anlamlı
olarak yüksekti. Ayrıca nörodermatit olanlarda VAS skorundaki, SF-36 fonksiyonel/fiziksel rol ve sf-36 ağrı skoru
skorundaki değişiklikler diğer hastalardan daha yüksekti.
Sonuç:
Major ozon otohemoterapisi fibromiyalji ve nörodermatit olan hastalarda uygulanabilen yaşam kalitesi ve ağrı
üzerine etkili, kolay uygulanabilen, minimal invaziv bir yöntemdir.

Effectiveness Of Major Ozone Autohemotherapy On Fibromyalgia and Neurodermatitis
Introduction and Aim:
This study aims to evaluate the effects of major ozon autohemotherapy on pain, quality of life, general health status
and neurodermatitis in fibromyalgia.
Method:
Design: This study designed as a retrospective cross-sectional study and was performed of all patients with a
fibromyalgia diagnosis from Februrary 2020 to June, 2021, whose diagnosis was confirmed in the Fibromyalgia at
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Famagusta State Hospital Northern Cyprus. Charts were reviewed for dermatologic conditions such as
neurodermatitis. Participants: Participants were 36 patients (9 male, 27 females) with FMS, aged 40 to 52, mean
age was 45.94 ± 3.66 who were admitted to the clinic. Intervention: Participants completed 10 sessions of major
ozone autohemotherapy, two sessions per week in the first three weeks and one session per week for the remaining
four weeks. In the following three months, patients are followed up.
Findings:
Outcome measures: Patients completed the Quality of Life-short form (SF-36), and visual analog scale (VAS) for
pain measure at baseline, at seventh weeks after 10 sessions of treatment, at third month after the last treatment
session. Results: After treatment VAS scores, physical role functioning scores, energy/fatigue scores emotional
well-being scores were significantly different than before treatment There were no significant differences between
the repeated measurements of emotional role functioning, social functioning and general health scores when
compared to befrore treatment. Also, we found that patients without neurodermatitis had higher decrease in VAS
score, had higher increase in SF-36 role functioning/physical score after treatment had higher increase in SF-36
pain score after treatment than in the other patients.
Conclusion:
Major ozone autohemotherapy is a treatment method that has no side effects, is easy to apply, minimally invasive,
and is effective on pain and quality of life in the treatment of fibromyalgia syndrome.
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Giriş ve Amaç:
Kuru iğneleme(Kİ) ve akupunktur günlük pratikte sık kullanılan tedavi metodlarıdır. Bu metinde Kİ ve akupunktur
arasındaki genel farklılıklar incelenecektir. Kİ değişik çap ve uzunluktaki iğneler ile yapılan ilaçsız tedavi yöntemidir.
Kİ ile akupunkturun ortak noktaları olmasına rağmen kullanım alanı ve mekanizma olarak farklılıkları da mevcuttur.
Yöntem:
Kİ ve akupunktur arasındaki etki mekanizması, uygulama yöntemi, endikasyon, kontrendikasyon ve
komplikasyonlar arasındaki farklar incelenecektir.
Bulgular:
ETKİ MEKANİZMALARI: Kİ cilt, fasya, konnektif doku, ligament, tendon, kas, nörovasküler yapılar gibi dokularda
değişiklikler yapar. Kİ’de, analjezik etki kapı-kontrol teorisi, dorsal boynuzda opioid salınımı, endorfin artışı ve
santral oksitosin salınımıyla ilişkili bulunmuştur (1,2,3,4,). Ayrıca tetik nokta (TN)’deki kan dolaşımının artmasını ve
fazla kalsiyumun temizlenip, lokal kas kasılmasının azalmasını sağlamaktadır(5). Akupunktur noktaları vücuttaki
rastgele noktalara göre daha fazla nörovasküler yapılara ve düşük dirence sahip özel noktalardır. Dolayısıyla
uygulanan iğnelerin analjeziden daha öte etki sağlayacağı anlaşılabilmektedir. Akupunkturun homeostatik, immunstimulan, anestezik, sedatif ve anksiyete giderici etkileri bulunmaktadır(6). UYGULAMA TEKNİKLERİ: Uygulanacak
bölge palpasyon ile tespit edilmeli ve TN’nın iki parmak arasında immobilizasyonu sağlanmalıdır. İğne TN’ye
ulaşana dek ilerletilir. TN temasında sadece uygulanan alanda değil, yansıma alanında da ağrı hissedilebilir. Lokal
seyirme cevabı alınması TN’nin iğnelendiğini göstermektedir(7,8). Birkaç saniyeden 30 dakikaya kadar uygulamalar
mevcuttur. Kİ’nin elektroterapiyle kombinasyonu da mevcuttur. Akupunktur uygulama öncesi hastaların nabız ve dil
muayenesi, göz rengi, hastanın mizacı gibi birçok faktör detaylıca incelenmelidir. Bütün bulgular hesaba katılarak
uygulanacak noktalar belirlenir. Meridyen denilen özel kanallar üzerinde bulunan noktalar ve meridyenlerde
bulunmayan ekstra noktalar kullanılmaktadır. Çalışmalarda TN’ler ile meridyen noktaları arasında anlamlı şekilde
korelasyon saptanmıştır (9,10). Bu noktalar punktoskop denilen özel cihazlarla da tespit edilebilir. Moksa,
akupressör, elektrik stimulasyon ve lazer akupunkturun etkisini artırmaktadır. Aynı zamanda kulak, skalp, ayak gibi
özel bölge yöntemleri de vardır. ENDİKASYONLARI: Kİ en sık miyofasyal ağrı sendomunda uygulanan tedavi
yöntemidir. Bunun haricinde tendinitler, plantar fasiit, fibromiyalji, osteoartrit, tuzak nöropatiler, motor disfonksiyon,
yanık, yara, spastisite, bruksizm, kronik abdominal ağrı, kronik pelvik ağrı tedavisi diğer endikasyonlardır
(11,12,13,14,15). Akupunkturun endikasyonları ise migrenden in-vitro fertilizasyon tedavisine kadar çok daha geniş
bir yelpazeye sahiptir. Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) akupunktur endikasyonları konusunda önerilerde bulunmuştur
(16). Önerilerinde endikasyonlar bilimsel kanıt düzeyine göre sınıflandırılmıştır. DSÖ’ye göre solunum yolu,
gastrointestinal, nörolojik, psikiyatrik hastalıklar, göz hastalıkları, kas-iskelet problemleri, obezite, bağımlılık,
ürogenital hastalıklar akupunkturun kabaca temel kullanım alanlarıdır. KONTRENDİKASYONLARI Kİ için lokal
enfeksiyon, aktif kanser, antikoagulan kullanımı ve kanama bozuklukları, lenfödem başlıca kontrendikasyonlardır.
Çocuk hasta ve gebelik ise rölatif kontrendikasyonlardır(17). Gebelikte ilk üç ayda alt karın bölgesine akupunktur
kontrendikedir. Akut inme hastaları, epilepsi hastalarında akupunktur rölatif kontrendikedir (18).
KOMPLİKASYONLARI Kİ sonrası ağrı (lokal seğirme cevabı alınanlarda daha fazla), enfeksiyon, lokal hemoraji,
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ekimoz ve hematom, ateş, pnömotoraks, damar ve visseral (iç organ) yaralanması, sempatik semptomlar (vertigo,
terleme, bulantı), baş ağrısı, alerjik reaksiyon gözlenebilir. Akupunkturda bunlara ek olarak sedasyon hissi (çoğu
zaman istenen etkidir), tinnitus, uzamış De-Qi hissi gözlenebilir.
Sonuç:
Sonuç itibariyle Kİ ve akupunktur farklı görünse de aslında benzer yöntemlerdir. Uygun endikasyonda ikisi de etkili
şekilde kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin hekim dışı kişiler tarafından uygulanması da endişe verici bir durumdur.

Differences Between Acupuncture And Dry Needling

Introduction and Aim:
This text will examine the differences between dry needing(DN) and acupuncture. Although DN and acupuncture
have common points, they have some differences in cinical use and mechanism of action.
Method:
Differences between DN and acupuncture in mechanism of action, application method, indications,
contraindications and complications will be examined.
Findings:
EFFECT MECHANISM: DN makes changes in tissues such as skin, fascia, tendons, muscles, neurovascular
structures. In DN, the analgesic effect was found to be associated with the gate-control theory, opioid release,
increased endorphins, and oxytocin release (1,2,3,4,). In addition, by increasing the blood circulation in the trigger
point (TP), excess calcium is cleared and local muscle contraction is reduced (5). Acupuncture points are special
points that have more neurovascular structures and lower resistance than other points in the body. Therefore, it
can be understood that the applied needles will provide more effects than analgesia. Acupuncture has homeostatic,
immune-stimulating, anesthetic, sedative and anxiety-relieving effects(6). APPLICATION TECHNIQUES: In DN,
area to be applied should be determined by palpation. The needle is advanced until it reaches the TP. Receiving a
local twitching response indicates that the TP is pricked(7,8). Applications from a few seconds to 30 minutes are
available. DN is also available in combination with electrotherapy. Before the application of acupuncture, the
patients' pulse, tongue and eye examination, emotional state should be examined. Studies have found a significant
correlation between TP and meridian points (9,10). These points can also be detected with special devices called
punctoscopes. Moxa, acupressure, electrostimulation and laser can be applied for incleasing clinical effect. There
are also special methods such as ear and scalp acupuncture. Indications: The most common indication for DN is
myofascial pain syndrome. Other indications are tendinitis, plantar fasciitis, fibromyalgia, osteoarthritis, entrapment
neuropathies, motor dysfunction, burns, spasticity, bruxism, chronic abdominal and pelvic pain (11,12,13,14,15).
The World Health Organization (WHO) made recommendations on acupuncture indications (16). According to
WHO, respiratory tract, gastrointestinal, neurological, psychiatric diseases, eye diseases, musculoskeletal
problems, obesity, addiction, urogenital diseases are the main areas of use of acupuncture.
CONTRAINDICATIONS: Local infection, active cancer, use of anticoagulants and bleeding disorders, lymphedema
are the main contraindications for DN. Childhood and pregnancy are relative contraindications(17). In the first
trimester of pregnancy, acupuncture is contraindicated in the lower abdomen. Acupuncture is relatively
contraindicated in acute stroke patients and epilepsy patients(18). COMPLICATIONS: After DN, pain (more in those
with local twitch response), infection, local hemorrhage, fever, pneumothorax, vascular and visceral injury, ,vertigo,
sweating, nausea, headache, allergic reaction may be observed. In acupuncture, in addition to these, a feeling of
sedation (which is often the desired effect), tinnitus, and prolonged De-Qi sensation can be observed.
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Conclusion:
In conclusion, although DN and acupuncture may seem different methods, they are almost completely similar. Both
are used effectively in the appropriate indication. The application of these methods by people other than doctors is
also a concern.
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Giriş ve Amaç:
Bu çalışmadaki amacımız bağımlılık tedavisinde kullanılan geleneksel ve tamamlayıcı Tıp uygulamalarını
belirlemek, etkinlik ve kullanılabilirliğini gözden geçirmektir.
Yöntem:
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında yapılmış bilimsel çalışmaları, internet ortamında Pubmed, Cochraine,
Ulakbim veri tabanları taranarak vaka, prospektif, retrospektif, review çalışmalar dahil edilerek sonuçlarını
değerlendirdik.
Bulgular:
Madde bağımlılığı gerek dünyada gerekse ülkemizde en önemli halk sağlığı sorunlarından birisidir. Ciddi zararlarına
rağmen tekrarlayıcı madde arama ve alma davranışı, madde üzerinde kontrol kaybı veya eksikliği sonucu yoksunluk
geliştiğinde ortaya çıkan olumsuz duygu durumla karakterize bir hastalıktır. Sosyal Kullanım (Social Use),
Üretkenlik İçin Kullanım (Recreational Use) gibi tanımlamalar madde kötüye kullanımı veya bağımlılığa giden açık
kapılardır. Madde bağımlılığı, okul, ev, iş gibi sosyal çevredeki sorumlulukları yerine getiremeyecek şekilde madde
kullanımı, yaşanan hukuki sorunlar, kişiler arası veya toplumsal sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada,
bağımlılık tedavisinde sıklıkla kullanılan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarının başında Akupunktur,
Homeopati ve Fitoterapi, Hipnoz gelmekte olup son yıllarda Biyorezonans uygulamaları da eklenmiştir. GETAT
uygulamalarının bağımlılık tedavisi üzerinde gerek etkinliğini gerekse etki mekanizmasını gösteren standardize
çalışmaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Akupunkturun somatosensoriyel stimülasyon yoluyla beyni
doğrudan aktive ederek, mezolimbik dopamin sistemini ve ilaç arama davranışını modüle ettiğine dair sonuçlar elde
edilmesi, bağımlılık tedavisinde periferik duyu afferentlerinin özel rolüne dikkat çekmektedir. Akupunktur
tedavisinin, akupunktur noktalarının çevresindeki cilt ve kas üzerindeki spesifik duyu reseptörlerinin uyarılması
yoluyla beyindeki nörotransmiterleri düzenleyerek madde kullanımının nüksetmesini azalttığına dair kanıtlar
mevcuttur. Homeopati; “Bir madde sağlıklı insanlara verildiğinde o insanlarda hangi hastalığa benzer belirtilere yol
açıyorsa, o hastalığa gerçekten yakalanmış hasta kişiler bu etken madde ile tedavi edilebilir.” ilkesinden yola
çıkmaktadır. Madde bağımlılığında sıklıkla kullanılan homeopatik remediler de 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. Fitoterapotik ajanlar açısından bağımlılık tedavisinde Geleneksel Çin Tıbbı kapsamında
yapılmış çalışmalara rastlanmaktadır. Panax ginseng, Rizoma corydalis, S. Miltiorrhiza, U. rhynchophylla'nın
alkaloidleri, Radix pueraiae, Radix pueraiae çalışmalarda sıklıkla adı geçen bitkilerdir. Geleneksel Çin tıbbının
genel terapötik prensibi şu teoriye dayanmaktadır: “Sağlıklı Qi'yi güçlendirmek ve toksisitenin etkilerini çözmek ve
ortadan kaldırmak”. Bazı çalışmalarda, Çin bitkisel ilaçlarının uygulanması, madde bağımlılığının tedavisi için umut
verici alternatifler olabilir denilmektedir. Çoğunlukla psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan hipnoz
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uygulamaları bazı alışkanlıkların azaltılması veya değiştirilmesinde kullanılabilir. Buna yeme alışkanlığın
değiştirilmesi ve sigara bağımlılığının tedavisi örnek verilebilir. Hipnoterapi sigara içme arzusunu zayıflatabilir,
bırakma isteğini güçlendirebilir. Biyorezonans, biyofiziksel bir tedavi yöntemi olarak, etkilenen organizmanın enerji
alanını değiştirmek yoluyla immün sistemin etkinliğini arttırır, böylece hastanın genel sağlığını iyileştirir. Homeopatik
yaklaşım olan biyorezonans uygulamasının, bağımlılığın tedavisi amacıyla, maddenin frekansı veya titreşimini
nötralize eden komplementer elektromanyetik frekanslar yoluyla etkili olabileceğini gösteren çalışmalar mevcuttur.
Sonuç:
Ülkemizdeki mevzuat gereği, GETAT uygulamaları sadece hekimler tarafından tedavi amacıyla
kullanılabilmektedir. Sonuç olarak, başta akupunktur ve homeopati olmak üzere, bazı geleneksel ve tamamlayıcı
tıp uygulama yöntemleri; bağımlılığa giden süreçte bağımlılığın gelişmesini önlemede, klinik tedavisinde yardımcı
olarak, sosyal rehabilitasyonu aşamasında nüksleri önlemek amacıyla kullanılabilir. Anahtar kelimeler: Bağımlılık,
Akupunktur, Homeopati, Fitoterapi, Hipnoz, Biorezonans

TRADITIONAL AND COMPLEMENTARY MEDICINE IN SUBSTANCE ADDICTION
Introduction and Aim:
Our aim in this study is; to identify traditional and complementary medicine practices used in addiction treatment
and to review their effectiveness and usability.
Method:
We evaluated the results of scientific studies conducted in the field of Traditional and Complementary Medicine,
including case, prospective, retrospective, and review studies by scanning pubmed, cochraine, and Ulakbim
databases on the internet.
Findings:
Substance abuse is one of the most important public health problems both in the world and in our country. Despite
its serious harm, it is a disease characterized by repetitive substance-seeking and taking behavior, negative
emotional state that occurs when withdrawal develops as a result of loss or lack of control over the substance.
Definitions such as Social Use and Recreational Use are open doors to substance abuse or addiction. Substance
abuse emerges as substance abuse, legal problems, interpersonal or social problems, which cannot fulfill social
responsibilities such as school, home, and work. Acupuncture, Homeopathy, Phytotherapy, and Hypnosis are the
leading Traditional and Complementary Medicine applications that are frequently used in the treatment of addiction
in the world, and Bioresonance applications have been added in recent years. The number of standardized studies
showing both the effectiveness and the mechanism of action of GETAT applications on addiction treatment is
increasing day by day. Obtaining results that acupuncture modulates the mesolimbic dopamine system and drugseeking behavior by directly activating the brain through somatosensory stimulation draws attention to the special
role of peripheral sensory afferents in addiction treatment. There is evidence that acupuncture therapy reduces
relapse of substance use by regulating neurotransmitters in the brain through stimulation of specific sensory
receptors on the skin and muscle around acupuncture points. Homeopathy is based on the principle “When a
substance is given to healthy people, whichever disease it causes in those people, sick people who actually have
that disease can be treated with this active substance.”. Homeopathic remedies, which are frequently used in
substance abuse, are also used in cases characterized by the symptoms of the substance they are prepared in in
healthy individuals. Avena sativa, Nux vomica, Morphinium, Coffea, Opium, Sulphricum acidum and Caladium are
the most commonly used homeopathic remedies for substance abuse. There are studies conducted within the
scope of Traditional Chinese Medicine in the treatment of addiction in terms of phytotherapeutic agents. Panax
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ginseng, Rhizoma corydalis, S. Miltiorrhiza, alkaloids of U. rhynchophylla, Radix pueraiae, Radix pueraiae are the
plants frequently mentioned in studies. The general therapeutic principle of traditional Chinese medicine is based
on the theory: “Strengthening healthy Qi and resolving and eliminating the effects of toxicity”. Some studies suggest
that the application of Chinese herbal medicines may be promising alternatives for the treatment of substance
abuse. Hypnosis applications, which are mostly used in the treatment of psychiatric diseases, can be used to reduce
or change some habits. Examples of this are changing eating habits and treating cigarette addiction. Hypnotherapy
can weaken the desire to smoke and strengthen the desire to quit. Bioresonance, as a method of biophysical
therapy, increases the effectiveness of the immune system by changing the energy field of the affected organism,
thereby improving the overall health of the patient. There are studies showing that the homeopathic approach,
bioresonance, can be effective for the treatment of addiction through complementary electromagnetic frequencies
that neutralize the frequency or vibration of the substance.
Conclusion:
In accordance with the legislation in our country, GETAT applications can only be used by physicians for treatment
purposes. As a result, some traditional and complementary medicine application methods, especially acupuncture
and homeopathy; It can be used to prevent the development of addiction in the process leading to addiction, to
assist in the clinical treatment, and to prevent relapses in the social rehabilitation phase. Keywords: Addiction,
Acupuncture, Homeopathy, Phytotherapy, Hypnosis, Bioresonance
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Background (arka plan): Çocuklarda Homeopatinin kullanımı ve bunların uzun süreli takipleri hakkında bilinen
bilimsel çalışmalar azdır. Bireysel olarak bebekleri görüp onlara başlanan remedylerin uzun dönem takipleri adına
annelere gönderilen bireysel anketler toplanmıştır. Bu çalışmamın amacı Cocuk doktoru olarak Homeopatinin
onların yaşamlarına olan etkileridir.

Methods (yöntemler): Homeopati de gördüğüm hastalarıma yenidoğan dan 5 yasına kadar farklı zamanlarda
verilmiş remediler ve bununla ilgili ailelere sorulmuş olan sorular ve anketler.

Results (sonuç): Bu grubun yüzde 13 üne (%13) 3 yaşına kadar en az 3 kere homeopatik remedi kullanılmıştır.
Diş çıkarma için Chamomille yumuşak doku zedelenmesi için Arnica en sık kullandığım remedilerdendir. Bunu takip
eden diğer sık kullandığım alanlar kolik, düşme, ezilme diş çıkartma konak gibi yaygın görülen yenidoğan
bulgularıdır. Bu tedavi sürecinde ebeveynlerin yaklaşık %20 si homeopatik ürünlerin neyin oluşturduğuna dair kafa
karışıklığı vardı.

Conclusions (sonuçlar): Homeopatinin Türkiye de çocuklarda uzun süreli kullanımı üzerine yapılmış bir çalışma
olması. Homeopatinin ailelerin sağlığını yönetmek için tamamlayıcı ve alternatif tıp tedavilerini kullanan önemli bir
azınlığını yansıtmaktadır. Sağlık uzmanlarının hekimlerin homeopatik ürünlerin (remediler) hakkında kafa
karışıklığının farkındalığını arttırılması daha yaygın akıllıca kullanımı. Bu yapılan çalışmanın topluluğa daha fazla
bilgi sunumu ve potansiyel sağlık maliyet ve faydaları. Çocuklarda akut ve kronik durumlar için homeopatinin
kullanımının onlara yansıyan fiziksel duyusal uzun süreli etkileri.
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FİTOTERAPİ TEDAVİSİ: GERÇEK Mİ EFSANE Mİ?
Prof.Dr. İlhan ÖZTEKİN
Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi, İstanbul.
GETAT Polikliniği Sorumlusu ve GETAT Eğitmeni
Email: ilhanoztekin@gmail.com

Son on yılda, bitki bazlı ilaçlar (Fitoterapötik ilaçlar) hakkında Tıp uzmanlarının kullanımında bir artış oldu. Dünya
Sağlık Örgütünün Alma-Ata (1978) deklarasyonunda, gelişmekte olan ülkeler nüfusunun yaklaşık %85 inin sağlık
hizmetlerinde bitki veya bitkisel ürünler kullanmakta olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle, bu yaklaşıma saygı duymak
ve değer verme ihtiyacı bulunmaktadır. Buna göre, Ulusal sağlık otoriteleri tarafından Fitoterapi bir terapötik işlem
olarak tanınmakta ve teşvik edilmektedir. Bu genel kavramda, Fitoterapi akupunktur, ozon ve homeopati gibi
tamamlayıcı tedavi olarak kabul edilmektedir. Fitoterapide konuyla ilgili karışıklığı önlemek için, 2012'de mevzuat
bitki bazlı ürünler hakkında üç kategoride sınıflandırmayı yürürlüğe soktu: bitki ilacı (çaylar); fitoterapik (canlı
farmasilerin son ürünü) ve fitoterapötik ilaçlar. Günümüzde Fitofarmasötik ilaçlar, kimyasal kromotografik analizler
ile ölçülen kimyasal etkinlikleri bilinen ilaçlar olarak tanımlanmaktdır. Menopoz döneminde başta ateş basması
olmak üzere birçok belirti görülmektedir. Hormon ilaçları bu etkilerin azalmasında önemli bir etkiye sahiptir. Ancak
bazı hastalar hormon ilaçlarını kullanamazlar veya polifarmasiden kaçınmak gerekebilir. Bu durumda bitkisel tedavi
yoluna başvurulmaktadır. Yılan otu, E vitamini, soya izoflavanları, Melekotu (Angelica Sinensis), Hayıt Otu ve
meyvesi (Vitex Agnus-Castus), Tahtabiti Otu (Cimicifuga Racemosa), Meyankökü (Glycrrhiza Glabra), Black
cohosh kullanılan bitkisel ürünlere örnek verilebilinir. Biyoflavonoitlerin (östrojen içeren) zengin kaynakları arasında
kiraz, kızılcık, yaban mersini, dağ mersini, tam tahıllar, üzüm kabuğu ve kızıl yonca vardır. Takviye olarak günde
1000 mg biyoflavonoidin C vitaminiyle birlikte tüketilmesinin ateş basma nöbetlerini geçirdiği saptanmıştır. İdrar
yolu enfeksiyonları ve taşları için kranberi, ölmez çiçek, ayı üzümü yaprağı bu tür hastalarda kimyasal ilaç tedavisine
ek olarak yaygın kullanılabilinir.
İsviçre'de yapılan bir çalışmada alternatif kullanımına artan ilginin altı çizilmektedir. Fitoterapi, homeopati, ozon
terapi ve akupunktur uygulamaları gittikçe artmakta, ayrıca ülkenin akademik müfredatına dahil edildiği
belirtilmektedir.
Fitoterapi öğretisi Türkiye’de analiz edildiğinde, Sağlık Bakanlığının Geleneksel Tıp Uygulamaları (GETAT)
yönetmeliği çerçevesinde ilgili Sağlık Bakanlığının GETAT Daire Başkanlığının kontrolünde gün geçtikçe hekimlere
yönelik Sağlık Bakanlığı Fitoterapi Uygulama Sertifika Kurslarının Üniversite hastaneleri ve Eğitim Hastanelerinde
oldukça yaygınlaştığı görülmektedir. Sonuç olarak, fitoterapötiklerin birçok klinik durum için tedavide tam veya
tamamlayıcı olarak çok yararlı olabileceğini düşünüyoruz. Ancak, halkın daha güvenilir kaynaklar ile aydınlatılarak
güveninin arttırılabilmesinin yanı sıra, özellikle konunun akademik olarak asıl dahil edilecek dersler ile Tıp
eğitiminde daha fazla anlatılması gereklidir. Plasebo olmayan ek bir seçenek olan Fitoterapötik ilaçların bir ilaç
olarak anlaşılması gerekmektedir.
Referans: Dept of Endocrine Gynecology and Menopause, University of Sao Paulo, Brasil.
Lopes CMC, Lima SMRR, Veigo ECA, et al. Phytotherapeutic medicines: reality or myth? REV ASSOC MED BRAS
2019;
65(3)292-294.
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ANKİLOZAN SPONDİLİTTE HACAMAT UYGULAMASI
Aksanur GÖKÇE1, N. Rumeysa Durmuş2
1Aile
2Aile

hekimliği uzmanı, Amasya Şerefeddin Sabuncuoğlu Eah, GETAT kliniği
hekimliği uzmanı, Ilgaz Devlet Hastanesi

Email: gursesrumeysa00@gmail.com2
Ankilozan spondilit (AS), etyolojisi aydınlatılamamış sık görülen kronik inflamatuar bir hastalıktır [1]. Hastalığın
gelişim süreci entezit, sakroileit, kemik hipertrofisi ve yeni kemik oluşumu ile karakterize olabilmektedir. AS en
sık klinik belirtisi inflamatuar sırtağrısı, sertlik, spinal füzyondur [2]. Hastalık ilerlediğinde ağrıların yanısıra
oluşturduğu kaygı ve huzursuzluk ile de yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkiler bırakmaktadır [3]. Tamamlayıcı
tedavilerin önemli bir parçası olan kupa tedavisi, esas olarak hastaların cildinde (akupunktur noktaları, ağrılı
bölge veya ciltte bir refleks bölgesi dahil) cam, plastik veya bambu kapların içinde lokalize basınç
oluşturarak kullanıldığı üzerine çizikler atılarak vücuttan kan çıkışının sağlandığı eski, bütünsel bir yöntem olarak
tanımlanmaktadır [4]. Hacamat olarak adlandırılan ıslak kupa tedavisi Müslüman ülkelerde, İslam Peygamberi
tarafından tercih edilmiştir [5]. Sünnetin bir parçası olarak düşünülen bu tedavi Müslümanların hasta olmasalar dahi
uygulatmak istedikleri bir yöntemdir.
Kupa tedavisinin etki mekanizması gelişmektedir. Geleneksel Çin tıbbı perspektifinden bakıldığında, kupa terapisi
uygulaması, iç vücut Qi'sini etkili bir şekilde serbest bırakabilir, metabolizmayı uyarabilir, kan dolaşımını teşvik
edebilir ve Yin ve Yang'ı dengeleyebilir.
Temel modern bilimsel araştırmalara göre, bazı nörotransmitterlerdeki ve endojen opioidlerdeki eksiklikler, AS
hastalarının inflamatuar sırt ağrısı ile ilişkili potansiyel bir risk faktörü olarak düşünülebilir [6]. Kupa
tedavisi, öfori veren yaygın zararlı bir inhibitör kontrolü tetikleyerek etki edebilir. bu nedenle bu, nosiseptif ağrılı
alımı kolaylaştırabilir ve hastaların kendilerini rahat hissetmelerini sağlayabilir [7]. Ayrıca, son prospektif çalışmalar,
AS olayları için risk faktörleri olarak inflamatuar reaksiyonlar ve oksidatif stresi göstermiştir [8]. Şu anda, ilgili
çalışmalar, kupa tedavisinin AS hastalarının oksidatif/antioksidan sistemleri dengelemesine, oksidatif stresi
azaltmasına ve interlökin-6 seviyesinin degranülasyonu yoluyla inflamatuar reaksiyonları modüle etmesine olanak
sağlayabileceğini kanıtlamıştır [9]. Bu mekanizmalar da AS hastalardaki hacamatın faydasını açıklayabilir.
Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eah Getat kliniğimize başvuran S.Y. 46 y, E, 2 yıl öce Ankilozan spondilit tanısı
almış. Sulfasalazin ve asemetazin kullanıyor. İlk geliş crp 14, ferritin 8 hgb: 11.9 vit d 23.67 gerekli medikasyon
başlandı. 30 gün arayla 3 seans hacamat tedavisi DU-14- kahil, BL 25 -28-37-47 VE GB 30 hacamat bölgelerine
uygulandı. Hasta ağrısında ciddi azalma hissettiğini belirtirken ilk geliş VAS 8 iken tedavi sonrası puanı 2’ ye
geriledi. Son seans öncesi Crp’si ile 6 olarak ölçüldü.
Yapılan bir metaanalizde genel olarak, kupa tedavisi ve Batı tıbbı tedavisinin kombine kullanımı, tedavi etkinliği
(fiziksel fonksiyonel durum, hastalık aktivitesi ve serum ESR ve CRP seviyeleri açısından tek başına Batı tıbbı
tedavisinden üstün olarak belirtilmiştir [10].
Genel olarak, potansiyel bir düşük maliyetli tedavi olarak, ön kanıtlar, kupa tedavisinin AS'li hastalarda tedavi
etkinliğini ve fiziksel işlevi etkili bir şekilde iyileştirebileceği hipotezini desteklemektedir.
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TAŞLI KESESİNİN AKUPUNKTUR İLE TEDAVİSİ OLGU SUNUMU
Dr. Nezir Çelik*
*Serbest Hekim Çukurambar/ Ankara
Email: drnezircelik@hotmail.com

Akupunktur ile yapısal patolojilerin(taşlı kolesistit) nasıl yok olduğunu anlayabilmek için myofasial sistemi
irdelememiz gerekmektedir.
Miyofacial sistem; kas, ligaman ve organların üzerini örten, ayrıca bu yapıları ile destek dokusu görevi üstelenen,
vücudun mikrodan makroya tüm alanlarına nüfuz eden ve üç boyutlu bir membran ağ sistemidir.
Fasya sistemi ve bu sistemin içerisinde mantobiyolojik etkilerle foton-foton partikülleri ile akupunktur kanal sistemi
ile iletişim halindedir. Kişilerde oluşan ruhsal ve bedensel yüklenmeler Akupunktur kanal sisteminde blokajlar
meydana getirir. Bu değişim ve dönüşüm sonucu ile Fasya sistemde de patolojiler ve blokajlar ortaya çıkmaktadır.
Akupunktur ile yapılan uyarı sonucu Elektroinformasyonel süreçler başlatılır, kanal sisteminde oluşan
elektrokimyasal etkileşim, undiferensiye mezenşim orjinli blast hücrelerinin fonksiyonel hücrelere dönüşümünü
sağlar. Sonuç olarak gen ekspresyon yaratılarak hücresel düzeyde stromayı daha doğrusu organı rekonfirmal ve
reinformal düzeye sokarak organizmada değişim, dönüşüm ve regülasyon sağlanmaktadır.
Kronik patolojik dokuları ortadan kaldıran durum, akupunktur kanal sisteminin uyarılmasıyla; antiinflamatuar
süreçleri de beraberinde başlattığından, organın stromal dokusunda makrofaj ve diğer immünomodülatör ve NK
aktivitesi ile anormal hücre gruplarının ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır.
Master Tung akupunktur yöntemi uyarılan bir noktanın Meridyen regülasyonu yerine organ zonu hedef alınır. Bu
şekilde Süreci başlatır ve regülasyon sağlar. TUNG stilinde tedavi stratejisinde üç metod kurgulanır. Kanal
korespodansı, doku korespodansı, veya holografik korespodans. Taşlı kolesistit olgularında Organ Zonları hedef
alınarak nokta seçimi yapılmıştır.1 cm’den küçük taşların eridiği, safra kesesindeki çamur ve enfeksiyonun
tamamen yok olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar sözcükler: Kronik kolesistit, Taşlı kolesistit, korespodans, facial sistem

CASE REPORT OF THE TREATMENT OF STONE SAC WITH ACUPUNCTURE
In order to understand how structural pathologies (stony cholecystitis) disappear with acupuncture, we need to
examine the myofascial system.
Myofascial system; It is a three-dimensional membrane network system that covers muscles, ligaments and organs,
also acts as a support tissue with these structures, penetrates all areas of the body, from micro to macro.
The fascia system and the photon-photon particles in this system are in communication with the acupuncture canal
system with mantobiological effects. The mental and physical loads that occur in people create blockages in the
acupuncture canal system. As a result of this change and transformation, pathologies and blockages also occur in
the fascia system.
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Electroinformational processes are initiated as a result of stimulation with acupuncture, electrochemical interaction
in the canal system enables the transformation of undifferentiated mesenchymal origin blast cells into functional
cells. As a result, by creating gene expression, change, transformation and regulation are provided in the organism
by creating the stroma at the cellular level, or rather by putting the organ into the reconfirmal and reinformal level.
Since the condition that eliminates cancerous tissues initiates anti-inflammatory processes with the stimulation of
the acupuncture canal system; It provides the elimination of abnormal cell groups with macrophage and other
immunomodulatory and NK activity in the stromal tissue of the organ.
The Master Tung acupuncture method targets the organ zone instead of the Meridian regulation of a stimulated
point. In this way, it initiates the process and provides regulation. Three methods are established in the TUNG-style
treatment strategy. Canal chorespodance, tissue choreospodance, or holographic corespodance. In stony
cholecystitis cases, point selection was made by targeting Organ Zones. It was determined that stones smaller than
1 cm melted, and the sludge and infection in the gallbladder completely disappeared.
Keywords: Chronic cholecystitis, stony cholecystitis, chorespodans, facial system
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HEPATOCELLÜLER KARSİNOM VE BEYİN GLİAL TÜMÖRLERİNDE
AKUPUNKTUR İLE TEDAVİ

Dr. Nezir Çelik*
*Serbest Hekim Çukurambar/ Ankara
Email: drnezircelik@hotmail.com

Akupunktur ile tümöral kitle veya kistik yapıların “nasıl” yok olduğunu anlayabilmek için
myofasial sistemi irdelememiz gerekmektedir.
Miyofacial sistem; kas, ligaman ve organların üzerini örten, ayrıca bu yapıları ile destek dokusu
görevi üstelenen, vücudun mikrodan makroya tüm alanlarına nüfuz eden ve üç boyutlu bir
membran ağ sistemidir.
Fasya sistemi ve bu sistemin içerisinde mantobiyolojik etkilerle foton-foton partikülleri ile
akupunktur kanal sistemi ile iletişim halindedir. Kişilerde oluşan ruhsal ve bedensel
yüklenmeler Akupunktur kanal sisteminde blokajlar meydana getirir. Bu değişim ve dönüşüm
sonucu ile Fasya sistemde de patolojiler ve blokajlar ortaya çıkmaktadır.
Akupunktur ile yapılan uyarı sonucu Elektroinformasyonel süreçler başlatılır, kanal sisteminde
oluşan elektrokimyasal etkileşim, undiferensiye mezenşim orjinli blast hücrelerinin fonksiyonel
hücrelere dönüşümünü sağlar. Sonuç olarak gen ekspresyon yaratılarak hücresel düzeyde
stromayı daha doğrusu organı rekonfirmal ve reinformal düzeye sokarak organizmada değişim,
dönüşüm ve regülasyon sağlanmaktadır.
Kanserli dokuları ortadan kaldıran durum, akupunktur kanal sisteminin uyarılmasıyla
antiinflamatuar süreçleri de beraberinde başlattığından; organın stromal dokusunda makrofaj
ve diğer immünomodülatör ve NK aktivitesi ile anormal hücre gruplarının ortadan
kaldırılmasını sağlamaktadır.
Master Tung akupunktur yöntemi uyarılan bir noktanın Meridyen regülasyonu yerine organ
zonu hedef alınır. Bu şekilde Süreci başlatır ve regülasyon sağlar. TUNG stilinde tedavi
stratejisinde üç metot kurgulanır. Kanal korespodansı, doku korespodansı veya holografik
korespodans.
Hepatocellüler Karsinom ve Beyin Glial Tümörlerin tedavisinde Organ Zonları hedef alınarak
nokta seçimi yapılmıştır. Yeni tanısı konulan, Kemoterapi ve radyoterapi almamış
Hepatocellüler Karsinom olgusunun tamamen iyileştiği tespit edildi. Glial Tümörlerden
Glioblastom Tipi ikinci nüks olarak gelmiş olduğu halde 4 aylık tedavi süresince tümörün
anlamlı büyümediği ve tümörün bulunduğu alanda belirgin olarak ödemin çözüldüğü tespit
edildi.
Anahtar Sözcükler: Hepatocellüler Carsinom, Glial Tümor, korespodans, facial sistem
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TREATMENT OF HEPATOCELLULAR CARCINOMA AND BRAIN GLIAL
TUMORS WITH ACUPUNCTURE
In order to understand "how" the tumoral mass or cystic structures disappear with acupuncture,
we need to examine the myofascial system.
Myofascial system; It is a three-dimensional membrane network system that covers muscles,
ligaments and organs, also acts as a support tissue with these structures, penetrates all areas of
the body, from micro to macro.
The fascia system and the photon-photon particles within this system are in communication
with the acupuncture canal system with mantobiological effects. The mental and physical loads
that occur in people create blockages in the acupuncture canal system. As a result of this change
and transformation, pathologies and blockages also occur in the fascia system.
Electroinformational processes are initiated as a result of stimulation with acupuncture,
electrochemical interaction in the canal system enables the transformation of undifferentiated
mesenchymal origin blast cells into functional cells. As a result, by creating gene expression,
change, transformation and regulation are provided in the organism by creating the stroma at
the cellular level, or rather by putting the organ into the reconfirmal and reinformal level.
Since the condition that eliminates cancerous tissues initiates anti-inflammatory processes with
the stimulation of the acupuncture canal system; It provides the elimination of abnormal cell
groups with macrophage and other immunomodulatory and NK activity in the stromal tissue of
the organ.
The Master Tung acupuncture method targets the organ zone instead of the Meridian regulation
of a stimulated point. In this way, it initiates the process and provides regulation. Three methods
are established in the TUNG-style treatment strategy. Canal chorespodance, tissue
choreospodance or holographic corespodance.
In the treatment of Hepatocellular Carcinoma and Brain Glial Tumors, point selection was made
by targeting Organ Zones. It was determined that the newly diagnosed Hepatocellular
Carcinoma case, which did not receive chemotherapy and radiotherapy, was completely healed.
Although Glioblastoma Type from Glial Tumors came as a second recurrence, it was
determined that the tumor did not grow significantly during the 4-month treatment period and
the edema was significantly resolved in the area where the tumor was located.
Key words: Hepatocellular Carcinoma, Glial Tumor, Corespodance, Facial system
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OSTEOARTİTE BAĞLI DİZ AĞRISI TEDAVİSİNDE PERİARTİKÜLER %5 DEKSTROZ PROLOTERAPİSİNİN
ETKİNLİĞİ
Uzm. Dr. Murat Tolga Avşar
Email: dr.tolgaavsar@gmail.com
Özet
Amaç: Osteoartrite bağlı diz ağrısı tedavisinde %5 dekstroz ile yapılan periartiküler proloterapinin etkinliğini
belirlemektir.
Gereç ve Yöntemler: Retrospektif olarak osteoartrite bağlı diz ağrısı ve yakınmaları olan erişkin kadın ve erkek
hastalara periartiküler %5 dektroz ile proloterapi uygulamasının klinik sonuçları değerlendirildi. Muayene esnasında
dizdeki hassas ligamentleri belirleyip, 0.6*60 mm sterican iğne ile 1 cc %5 dekstroz enjeksiyonu yaptık. Rutin
pratikte hastalara proloterapi sonrası germe egzersizleri önerilmektedir ve analjezi amaçlı ilk 3 gün parasetemol
500mg+kodein fosfat10 mg+kafein 30mg içeren kombine analjezik verilmektedir. Başlangıç uygulamasına ek
olarak 20 gün ara ile 3 kez proloterapi yapılmaktadır ve birinci veya ikinci enjeksiyondan sonra Visual Analog Skala
(VAS) skorunda %80 ve üzeri azalma olduğunda proloterapi sonlandırılmaktadır.
Bulgular: Çalışmaya 36-70 yaş aralığında 30 hasta dahil edilmiştir. Hastaların yaş ortalaması 52,9±9,0’du. On
dokuz hastaya 3 seans, 11 hastaya 2 seans proloterapi yapılmıştır. Bir hasta hariç tüm hastaların VAS skorlarında
anlamlı düşme sağlanmıştır. Başlangıç VAS ortalaması 8.4 iken, 3. seans sonunda 2.9 bulundu. Hiçbir hastada
tedaviyi sonlandıracak yan etki oluşmamıştır.
Sonuç: Çalışmada elde edilen veriler periartiküler %5 dekstroz ile yapılan proloterapininosteoartrite bağlı diz ağrısı
ve yakınmalarının tedavisinde etkili olduğunu göstermektedir. Ancak osteoartrit tedavisindeki yerinin netleşmesi
için daha geniş kapsamlı çalışmalar yol gösterici olacaktır.
Anahtar sözcükler: proloterapi, diz osteoartriti, periartiküler, %5 dekstroz, visual analog skala
EFFİCACY OF PROLOTHERAPY WİTH PERİARTİCULAR 5% DEXTROSE İN THE TREATMENT OF KNEE
JOİNT OSTEOARTHRİTİS
Summary
Objective: To determine the effectiveness of periarticular prolotherapy with 5% dextrose in the treatment of knee
pain due to osteoarthritis.
Material and Methods: Retrospectively, the clinical results of prolotherapy with 5% periarticular dextrose in adult
female and male patients with knee pain and complaints due to osteoarthritis were evaluated. During the
examination, we determined the sensitive ligaments in the knee and injected 1 cc of 5% dextrose with a 0.6 * 60
mm sterican needle. In routine practice, stretching exercises are recommended to patients after prolotherapy and
combined analgesic containing parasetemol 500mg + codeine phosphate 10mg + caffeine 30mg for analgesia for
the first 3 days. In addition to the initial application, prolotherapy is performed 3 times with 20 days intervals and
when the Visual Analogue Scale (VAS) score decreases by 80% or more after the first or second injection,
prolotherapy is terminated.
Results: 30 patients between th eages of 36-70 were included in thestudy. Nineteen patients underwent 3 sessions,
11 patients underwent 2 sessions of prolotherapy. A significant decrease was achieved in VAS scores of all patients
except one patient. While the initial VAS averagewas 8.4, it was found 2.9 at the end of the third session. None of
the patients had any sideeffects to terminate the treatment.
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Conclusion: The data obtained in the study show that prolotherapy with periarticular 5% dextrose is effective in
thetreatment of osteoarthritis-related knee painandcomplaints. However, more comprehensive studies will
guidetheclarification of itsplace in osteoarthritis treatment.
Keyword: prolotherapy, kneeosteoarthritis, periarticular, 5% dextrose, visual analog scale
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KONUŞMACI
METİNLERİ
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ENFLAMASYON İLE MÜCADELEDE NÖRALTERAPİ İLE REGÜLASYON TIBBININ
ÖNEMİ
Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul

Nöralterapi düşük konsantrasyonlarda lokal anestezik (prokain veya lidokain) kullanılarak yapılan bir regülasyon
yani düzenleme tedavisidir. “Lokal ve segmental infiltrasyon anestezisi” ya da “diyagnostik ve terapötik lokal
anestezi” olarak da adlandırılmaktadır. Nöralterapi, lokal anestezik (LA) maddeler kullanarak Vejetatif Sinir Sistemi
(VSS’ni) uyarıp organizmanın regülasyonu yoluyla bozulmuş beden fonksiyonlarının normale döndürülmesini
sağlayan tedavinin adıdır (1,2).

Kronik rahatsızlığında nörojenik inflamasyon ortak değerdir. Nörojenik inflamasyon, mediatörlerin inflamatuar bir
reaksiyonu başlatmak için doğrudan kutanöz sinirlerden salındığı fizyolojik süreçtir. Bunlar eritem, şişme, sıcaklık
artışı, hassasiyet ve ağrı gibi lokal inflamatuar yanıtların üretilmesi ile sonuçlanır. Nörojenik enflamasyon ve
immünolojik enflamasyon aynı zamanda mevcut olmasına rağmen, ikisi klinik olarak aynı değildir. Nörojenik
enflamasyon sinir sistemi ve enflamatuar reaksiyonlar arasında doğrudan bir ilişki içerisindedir (1,3,4).

Sempatik sinir sistemi inflamatuar süreç ve zamana bağlı olarak pro veya anti-inflamatuar etkisi olduğu
gösterilmiştir. Bu durumda enflamasyon ve enflamasyonla mücadelede sempatik sinir sistemi önemli bir özelliğe
sahiptir. Sempatik sinir sistemi ağrı ve enflamasyon sürecinde etkin rol almaktadır. İmmun sistem, ağrı ve
nörojenik enflamasyon sempatik sinir sisteminin katılımı olmadan gelişmez (2,5).
Tüm enflamasyon süreçleri incelendiğinde sempatik sinir sistemin bu konuda ortak değer olduğu görülecektir. Bu
mekanizmaların sadece birinde oluşacak herhangi bir bozukluk bütün sistemin fonksiyonel düzensizliği ile
sonuçlanacaktır (1,4,5).
Ağrı ve enflamasyon gelişiminde yapısal değişimler olmadan da enflamasyonun oluşabileceği bildirilmiştir. Aynı
zamanda, yapısal değişikler sonucu bu yanıtların gelişebileceği veya bu yanıtlar sonucu yapısal değişimlerin de
görülebileceği ifade edilmiştir. Enflamasyonun sürekli devamlılığı için wind-up mekanizmalarının, santral
sensitivizasyonun ve nöroplastisitenin tanımlanabileceği; bu sistemde enflamasyonun gelişmesinde ve
yerleşmesinde sempatik sinir sisteminin çok özel bir görev aldığını söyleyebiliriz (1,2,3,5).
Nöralterapi uygulanan prokain sempatik yüklenmeyi durdurarak ağrı ve enflamasyon gelişimini azaltmaktadır (1,6).

Anahtar sözcük: Nöralterapi, lokal anestezik, prokain, enflmasyon, vejetatif sinir sistemi, sempatik sinir sistemi.

Hüseyin NAZLIKUL, M.D., PhD, Prof.
Heidelberg University Neural Therapy Education and Research Group HUNTER Scientific Board Member Lecturer
Health Campus of St. Elisabeth University Bio Regulation Therapy (BRT)
President of International Federation of Medical Associations of Neural Therapy (IFMANT)
President of the Scientific Association for Neural Therapy and Regulatory Medicine Turkey (BNR)
President of the Manuel Medicine Pain Therapy and Regulatory Medicine Society (MTARD)
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CUPPİNG APPLICATION PLACE IN INTEGRATİVE MEDICINE
(WITH THE MEDICAL AND SOCIOCULTURAL ASPECTS)
Ekrem Yılmaz1, Ayten Yılmaz1 Emre Akbas4 Sena Akbas4
1Sakarya University Sakarya Training and Research Hospital GETAT, Sakarya
2Lokman Hekim University, Institute of Health Sciences, Department of Traditional and Complementary Medicine,
Ankara
3University of Health Sciences, Hamidiye Institute of Health Sciences, Department of Pharmacognosy,
Phytotherapy, İstanbul
4Istanbul Medipol University, Institute of Health Sciences, Department of Traditional and Complementary Medicine,
Istanbul
5İstanbul Haseki Training and Research Hospital, İstanbul
6Ümraniye District Health Directorate
Objective: Cupping is a traditional medicine method that has been practiced for thousands of years. It is one of
the 15 methods covered by the Regulation on Traditional and Complementary Medicine Practices which published
by the Ministry of Health in 2014. The wet cupping, which is one of the cupping applications, is frequently applied
in the treatment of many diseases in the world and in our country. We aimed to share our wet cupping application
experience (with acupuncture, leech, mesotherapy, prolotherapy, hypnosis, phytotherapy) that we have done for 6
years in Sakarya Training and Research Hospital Traditional and Complementary Medicine Center Polyclinic.
Complementary medicine practices are basically holistic and unifying methods. It is called integrative medicine
when medical methods are combined and integrated. After 2014, it became easier to practice integrative medicine
in Turkey. The traditional wet cupping which made in hospitals is an example of integrative practice. Here, the
question of where the wet cupping application should be in integrative applications will be answered. In addition,
the effects of socio-cultural conditions on the demand for the wet cup application will be discussed.
Materials and Methods: The wet cupping application is performed by applying vacuum to these areas after
epidermal incisions are made on the skin. There are five systems that surround the human body: lymph, blood,
energy, nervous and fascia. The medical effects of the wet cupping application are through these five systems.
Results: According to the large-scale anamnesis taken from the patients before the treatment; It has been seen
that sociocultural preferences affect the demand for the wet cupping application. Cupping is done at four-week
intervals. Usually, three or four sessions are sufficient for treatment. Since the number of sessions is low, the cost
to the patient will be low, which increases the patient's compliance with the treatment. However, wet cupping is not
suitable for every patient. With other complementary medicine methods, the treatment of the patient is sometimes
easier.
In our society, the application of wet cupping is very demanded and sometimes patients are asked to do the
treatment only with a wet cupping. It has been observed that sociocultural understanding is effective in this demand.
Conclusion: Due to the multifaceted effect described above, the wet cupping application is an integrative
application that can be used in most of the patients. However, due to the excesses in sociocultural approaches, the
statements that wet cupping is a treatment method that everyone should have and that will be beneficial for every
complaint is not true. Due to the fact that the wet cupping application could not find a place in general medicine in
previous years, this method was not well known in the medical community. For this reason, physicians did not show
enough interest in the wet cupping application. As a result, the wet cupping application has been made by people
other than physicians. In addition, the application of wet cupping from non-physician has caused excessive
sociocultural meanings to be attributed to the wet cupping.
After the Regulation on Traditional and Complementary Medicine Practices in 2014, physicians started to use
cupping and other complementary medicine methods more. With the increase in the possibility of treatment with
these methods through physicians; It has become easier for patients to be treated in authorized and competent
hands.
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As practitioners, physicians should only prefer wet cupping application in appropriate indications, and in
inappropriate cases, they should choose the necessary method from other integrative medicine applications. In this
way, it is thought that the effectiveness and reliability of the wet cupping application in integrative medicine will
increase.
Keywords: Wet Cupping, Cupping Therapy, Integrative Medicine, Sociocultural Status
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KUPA UYGULAMASININ
(TIBBİ VE SOSYOKÜLTÜREL YÖNLERİYLE)
İNTEGRATİF TIPTAKİ YERİ
Ekrem Yılmaz1,2, Ayten Yılmaz1,3 Emre Akbaş4, Sena Akbaş4
1Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi GETAT, Sakarya
2 Lokman Hekim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Anabilim Dalı, Ankara
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakognozi Anabilim Dalı, Fitoterapi, İstanbul
4İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Bölümü, İstanbul
5İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
6Ümraniye İlçe Sağlık Müdürlüğü, İstanbul
Amaç: Kupa uygulaması binlerce yıldır yapılan bir geleneksel tıp metodudur. Sağlık Bakanlığı tarafından 2014
yılında yayınlanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği’nin kapsadığı 15 metottan biridir.
Kupa uygulamalarından biri olan Yaş Kupa dünyada ve ülkemizde birçok hastalığın tedavisinde sıkça
uygulanmaktadır. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Polikliniğinde 6
yıl boyunca yaptığımız Yaş Kupa uygulaması (akupunktur, sülük, mezoterapi, proloterapi, hipnoz, fitoterapi ile
birlikte) tecrübelerimizi paylaşmayı amaçladık.Tamamlayıcı tıp uygulamaları temel olarak bütüncül ve birleştirici
metotlardır. Tıbbi metotların birbirine eklenerek, bütünleştirilerek yapılmasına integratif tıp denmektedir. Türkiye’de
2014 yılı sonrasında integratif tıp uygulaması yapabilmek kolaylaşmıştır. Hastanelerde yapılan geleneksel yaş
kupa, integratif uygulamanın bir örneğidir. Burada integratif uygulamalarda Yaş Kupa uygulamasının yeri neresi
olmalıdır sorusuna cevap verilecektir. Ayrıca sosyokültürel durumların Yaş Kupa uygulamasına olan talep üzerine
etkileri tartışılacaktır.
Gereç ve Yöntem: Yaş Kupa uygulaması cilde epidermal kesiler yapılmasının ardından bu alanlara vakum
uygulanmasıyla gerçekleştirilir. İnsan bedenini çepeçevre saran lenf, kan, enerji, sinir ve fasya olmak üzere beş
sistem vardır. Yaş kupa uygulamasının tıbbi etkileri bu beş sistem üzerinden olur.
Bulgular: Tedavi öncesinde hastalardan alınan geniş ölçekli anamneze göre; sosyokültürel tercihlerin yaş kupa
uygulamasına olan talebi etkilediği görülmüştür.
Kupa uygulaması dört hafta arayla yapılır. Genellikle üç veya dört seans tedavi için yeterli olur. Seans sayısı az
olduğundan hastaya maliyeti düşük olup bu durum hastanın tedaviye uyumunu artırır. Ancak bununla beraber her
hastaya Yaş Kupa uygulaması uygun değildir. Diğer tamamlayıcı tıp metotlarıyla hastanın bazen tedavisi daha
kolay olmaktadır.
Toplumumuzda Yaş Kupa uygulaması çok fazla talep edilmekte olup kimi zaman hastalar tarafından tedavinin
sadece Yaş Kupa ile yapılması istenmektedir. Bu talepte sosyokültürel anlayışın etkili olduğu gözlemlenmiştir.
Sonuç: Yukarıdaki açıklanan çok yönlü etkisinden dolayı Yaş Kupa uygulaması hastaların çoğunda kullanılabilir
bir integratif uygulamadır. Ancak sosyokültürel yaklaşımlardaki aşırılıktan dolayı, Yaş Kupa uygulamasının herkesin
yaptırması gerektiği bir tedavi metodu olduğu ve her şikâyette faydalı olacağı şeklindeki söylemler doğru değildir.
Yaş Kupa uygulamasının daha önceki yıllarda genel tıp içerisinde yer bulamaması nedeniyle tıp camiasında bu
metot yeterince tanınamamıştır. Bu nedenle hekimler de Yaş Kupa uygulamasına gerektiği kadar ilgi
göstermemiştir. Bunun sonucunda Yaş Kupa uygulaması hekim dışı kişiler tarafından yapılmasına neden olmuştur.
Ayrıca hekim dışı Yaş Kupa uygulanması, Yaş Kupa’ya aşırı sosyokültürel anlamlar yüklenmesine sebep olmuştur.
2014’teki Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği sonrasında hekimler Yaş Kupa ve diğer
tamamlayıcı tıp metotlarını daha fazla uygulamaya başlamıştır. Hekimler aracılığıyla bu metotlarla tedavi imkanı
artmasıyla ; hastaların yetkili ve yetkin ellerde tedavi olması daha kolay hale gelmiştir.
Uygulayıcı kişiler olarak hekimler sadece uygun endikasyonlarda Yaş Kupa uygulamasını tercih etmeli, uygun
olmayan durumlarda ise diğer integratif tıp uygulamalarından gerekli olan metodu seçerek uygulamalıdır. Bu
sayede Yaş Kupa uygulamasının integratif tıptaki etkinliğinin ve güvenilirliğinin artacağı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Yaş Kupa, Kupa Tedavisi, İntegratif Tıp, Sosyokültürel Durum
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TEDAVİYE DİRENÇLİ LOKOMOTOR SİSTEM HASTALIKLARINDA
NÖRALTERAPİNİN ETKİNLİĞİ
Uzm. Dr. Neslihan Özkan
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Özel Muayenehane- BURSA
Hastayı hekime getiren en sık neden ağrıdır. Eğer kronikleşirse, ağrının kendisi bir hastalık haline gelir. Lokomotor
sistemde akut veya kronik ağrılı tablolara neden olan pek çok hastalık bulunmaktadır. Kronik lokomotor sistem
hastalıkları, iş göremezlik nedeni olarak erkeklerde ikinci, kadınlarda birinci sırada yer almaktadır. İnsidans ve
prevalansla ilgili epidemiyolojik verilere göre, en sık bel, sırt, boyun ve omuz bölgesinde görülmektedir.
Son yüzyılda ortaya konulan farmakolojik, psikolojik ve cerrahi değişimlere veya ilerlemelere rağmen, ağrılı
hastalıklar gittikçe artan bir kronikleşme eğilimi göstermektedirler. Ayrıca bu hastalardan bazıları belirgin bir zorluk
olmaksızın uygulanan tedavilere iyi yanıtlar verirken, bazıları ise tedaviye dirençli kronik ağrılı hastalar haline
gelmektedir. Bu nedenle tıp dünyasında sürekli olarak başka tedavi seçenekleri aranır hale gelmiştir.
Yaşamın sağlıklı bir şekilde devam etmesi için, pek çok fizyolojik parametrenin dar sınırlar içinde sabit tutulması
gerekmektedir. Herhangi bir uyarı olduğunda, bu fizyolojik parametrelerde değişiklikler oluşur. Böyle bir durumda
her zaman, en kısa sürede ve en az enerji kullanarak regülasyonun yeniden sağlanması amaçlanır. Hastalıkların
ortaya çıkmasında ve kronikleşmesinde bedenimizdeki temel regülasyon mekanizmalarının sağlıklı çalışması son
derece önemlidir. Böylece organ, kas, sinir, damar, kemik, kıkırdak ve bağ dokusu gibi çeşitli dokuların, bu olumsuz
uyaranlardan uzak kalması sağlanmaya çalışılır. Ancak günümüz koşullarında bedenimiz sürekli olarak bazı
patojen uyaranların kronik etkisi altındadır. Mekanik, termal, elektromanyetik ve kimyasal etkenler, hormonlar, ağır
metaller, toksinler ve mikroorganizmalar gibi bilinen tüm patolojik uyaranlar, vejetatif sinir sisteminin (otonom sinir
sistemi) ve bağ dokusunun stres yükünü artırmaktadır. Uyarıların kronik olarak devam etmesi, bedenimizdeki
regülasyon sistemlerinin de kronik olarak bozulmasına neden olmaktadır.
Kronik nosiseptif süreçlerin sempatik sinir sisteminin katılımı olmadan gelişmesi mümkün değildir. Beraberinde
hipotalamo – hipofizer - adrenal aks ve immün sistem de olaya dahil olur. Bu yolla çeşitli proenflamatuar sitokinler
üretilerek, nöronal kaskad indüklenir. Böylece oluşan sempatik disfonksiyon her zaman kronik ağrı ve
enflamasyonla sonuçlanır. Vücudun regülasyon yeteneğinin azalması ya da kaybolması, ortaya çıkan bu tablonun
tedavisinde dirençle karşılaşmamıza neden olur.
Bütün kronik hastalıklarda olduğu gibi lokomotor sistemin dirençli, kronik ve dejeneratif hastalıklarının tedavisi de,
öncelikle hastanın bu iç ve dış uyaranlar açısından bütüncül olarak değerlendirilmesi ve ardından nörovejetatif sinir
sisteminin regülasyonunu ve bağ dokusunun temizlenmesini sağlayan tedavi yöntemlerinin kullanılması ile
mümkündür. Sorunlu olan bölgelere, ilgili segmentlere ve bozucu alanlara yapılan lokal anestezik enjeksiyonları ile
kronik nöronal ağrı arkının kırılmasını sağlayan, dokuların perfüzyonunu artıran ve lenfatik sirkülasyonu
düzenleyen, kısacası vejetatif sinir sisteminin ve temel sistemin regülasyonunu sağlayan Nöralterapi, tedaviye
dirençli hastalıklarda, en önemli tedavi seçenekleri arasında yer almaktadır.
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DİL VE NABIZ MUAYENESİ
Doğuş Bahadır
Nabız muayenesi, Geleneksel Çin Tıbbı’nda vücudu muayene etmenin önemli bir yöntemidir. Hastalığın durumunu
incelemek için doktorun, parmaklarıyla hastanın radyal arterine basarak gerçekleştirdiği muayene metodudur.
Nabız muayene sırasında iç organların enerji eksikliği ve fazlalıkları tespit edilir. Ona göre hastalığın özellilkleri
tanımlanır, patolojinin nedenleri belirlenir ve prognozu hakkında fikir edinilebilir.
Bir diğer Geleneksel Çin Tıbbın önemli tanı yöntemi ise dil muayenesidir. Dil muayene edilirken dilin büyüklüğü,
biçimi, rengi, çatlakları, pası ve hareketlerine bakılır. Dilin patolojik değişiklikeri dilin hangi bölümde olduğu
önemlidir. Dilin belli bölgeleri belli iç organları temsil eder. Bu iki muayene yönteminin sonucuna göre akupunktur,
bitkisel tedavi ve Chi Gong egzersizle hastalığın tedavisi planlanabilir.
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GERİLİM TİPİ VE MİGREN BAŞ AĞRILARINDA NÖRALTERAPİ YAKLAŞIMI
Mustafa KARAKAN1, Demet ERDOĞAN2
Toplumda en sık görülen şikâyetlerin başında gelen Baş ağrısı şikâyetinin oranı toplumda yüzde 90’lara ulaşırken,
migren ve gerilim tipi baş ağrıları tüm baş ağrılarının yüzde 90’ını oluşturur. Baş ağrıları kişinin ve yakınlarının
yaşam kalitesini bozar. Toplumsal maliyeti oldukça yüksektir.
Baş ağrıları ekstrakranial veya intrakranial yapıların aşırı uyarıya maruz kalması ile ortaya çıkar. Ekstrakranial
ağrıya hassas olan oluşumlar, skalp, ekstrakranial arterler, nazal ve paranazal boşluklardaki mukozal membranlar,
dış ve orta kulak, göz, diş, baş ve boyun kaslarıdır. Ağrıya duyarlı olan tüm dokular vejetatif sinir sistemi tarafından
innerve edilir. Ağrı öncesi her zaman bir enflamasyon ve hipoksi mevcuttur.
Gerilim tipi baş ağrısında en önemli faktör yüz, baş ve boyun kaslarının aşırı gerilmesidir. Bu bölgelerde
perfüzyonun bozulmasıyla lokal hipoksi meydana gelir. İlave olarak lenfatik dolaşımın bozulmasıyla metabolitlerin
artışı ve doku asiditesinde artış tabloya eşlik eder.
Migren, ataklar halinde ortaya çıkan bir baş ağrısı türüdür. Ataklar 4 saat ile 72 saat arasında sürebilir. Kişi, ataklar
arasında kendini tamamıyla normal hisseder ancak bir sonraki atağın endişesi içindedir. Migrende baş ağrısının
yanı sıra bulantı, kusma, ışığa ve sese aşırı duyarlılık gibi belirtiler de görülür.
Nosisepsiyon artışı ağrı modülasyonu bozulmuş kişilerde baş ağrısını tetikleyebilir. Gerilim baş ağrıları ve migren
çoğu zaman boyun ve sırt omurga kemiklerinde, çene kemiğinde ya da boyun kaslarında oluşan miyofasiyal tetik
noktalardan tetiklenebilir. Ayrıca mikrobiyota, alerji, besin duyarlılığı, kişinin psikolojik durumu, hormonal
bozukluklar, bağ doku yüklenmesi, kronik enflmasyonlar, lenfatik drenaj bozuklukları, eser element, vitamin ve
mineral eksiklikleri, metabolizma ve sindirim fonksiyon bozuklukları veya bozucu alanlar baş ağrısı nedeni olabilir.
Bütünsel Nöralterapi yaklaşımında, patofizyolojik değişiklikler tespit edilerek tedavi planlanır. Nöralterapi;
organizmanın, vejetatif sinir sisteminin (VSS) uyarılması veya uyarının engellenmesiyle, bozulmuş doku veya organ
perfüzyonunun yeniden düzenlenmesini sağlayan etkin bir tedavi metodudur.
Baş ağrılarısı tedavisinde sorunlu kaslarda bulunan tetik noktaların terapotik lokal anestezik ( prokain, lidokain)
kullanılarak çözülmesi sağlanır. Bütünsel Nöralterapi yaklaşımı içinde ise tetik nokta enjeksiyonları beraberinde
ilgili segment tedavisi yapılarak kasa germe uygulanır. Bütünsel Nöralterapi değerlendirilmesi ile tedavi edilen baş
ağrılarında başarı sadece tetik nokta enjeksiyon uygulamalrına göre daha yüksek olmaktadır.
Nöralterapi yaklaşımnda ayrıca ağrıya kaynaklık eden organların segmental tedavidi, gerekli görülen perikraniyal
bölgede yer alan sinir çıkış noktaları ((N.supraorbitalis, N.infraorbitalis, N.mentalis ve diğer dalları, N. Occipitales
Major ve Minor), kranial (Parasempatik) ve servikal (Sempatik) ganglionlar tedaviye eklenebilir. Yine gerekli
görülürse çene eklemi, kranial bölgede ağrılı nokta ve Hopfer noktalarına lokal quaddel yapılabilir.
Dirençli hastaların tedavisinde ise yine bütünsel Nöralterapi bakış açısıyla zeminde yatan metabolik sorunlar ve
bozucu alan varlığı araştırılmalıdır. Stres ve hormonal disfonkiyon durumu ile aktif hale gelen baş ağrılarında,
hormonal eksen tedavileri ilave edilmelidir. Ayrıca prokain veya lidokain baz infüzyonu uygulanabilir.
Gerilim tipi ve Migren gibi kronik baş ağrılarında, bütünsel nöralterapi uygulamaları kalıcı tedavi başarısını
arttırmaktadır.
Kaynaklar:
1Burch R. Migraine and Tension-Type Headache: Diagnosis and Treatment. Med Clin North Am
2019;103(2):215-233.
2Elmacıoğlu M.A, Karakan M, Nazlıkul H. Migren hastalarına bütünsel nöralterapi yaklaşımı. BARNAT
(Bilimsel Tamamlayıcı Tıp, Regülasyon ve Nöralterapi Dergisi) 2018; 12, 2 :7-9
326.

Erdoğan D, Nazlıkul H. Gerilim tipi baş ağrıları (gtba)’nın nöralterapi ile tedavisi. BARNAT 2015; 9, 1 :22-
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NÖRALTERAPİ VE GETAT’DA TERAPOTİK LOKAL ANESTEZİKLERİN ETKİ
MEKANİZMALARI
Mustafa KARAKAN
Afferent parasempatik ve sempatik nöronların frekans ve amplitüdlerindeki değişim, hastalık patolojisinin başlangıç
noktasıdır. Tüm uyaranlar (mekanik, termal, elektromanyetik, kimyasal, toksin vs.) öncelikle afferent sempatik
nöronlara etki ederek bunların frekans ve amplitüdlerinde değişiklik yaparlar. Hücreler arasındaki işlevsel işbirliği
çeşitli nedenlerle bozulduğu veya engellendiği zaman, VSS tarafından iletilen patolojik uyarılar doku ve organlarda
disfonksiyon veya hastalıklara neden olabilir.
Prokain ve lidokain klinik pratikte uzun süreli kullanımı nedeniyle “eski” bir ilaç olarak kabul edilebilir, ama deneysel
çalışmalarda yeni biyolojik ve farmakolojik etkiler ortaya çıkaran moleküllerdir.
Biyokimyasal, hücresel ve antioksidan moleküler mekanizmaların aydınlatılması ile terapotik lokal anesteziklerin
olumlu rolü daha iyi anlaşılmıştır.
Terapotik lokal anestezikler hücresel yaşlanma ile ilgili hücre memranı ve hücre içi yolakları düzenler. Yaşa bağlı
patolojilerin önlemesinde veya hafifletmede, oksidatif stres, enflamasyon, aterojenez, lipoprotein oksidasyonu, DNA
hasarı ve metilasyon, kanser ve nörodejenerasyon üzerindeki olumlu etkileri gösterilmiştir (1).
Nöralterapide kullanılan temel lokal anestezikler (Lidokain ve Prokain) “Terapotik Lokal Anestezikler” olarak anılır.
Optogenetik çalışmlar ile lokal anesteziklerin, sinir hücre memran üzerinde ve hücre içi hedef reseptörleri
gösterilmiştir.
Hücre memranında bulunan hedef reseptörler; voltaj kapılı Na kanalları, integral membran proteinleri ve membran
üzerinde metabotropik transmembran G-protein bağlı reseptörlerdir. Lokal anestzikler etkilerini bu reseptörler
üzerinden gösterir. Bu reseptörlerin etkilenmesi ile memran üzerinde diğer voltaj kapılı reseptörler ve hücre içi
yolaklar etkilenir.
Terapotik lokal anesteziklerin hücre içinde Akt (protein kinaz B), mTOR, kinaz yolaklarını, mitokondriyal
fosforilasyon basamaklarını, sarkomer kontraksiyonu ve sarkoplazmik retikulum (RyR) reseptörlerini etkilediği
gösterilmiştir (2).
Bu bilgiler ışığında nöralterapinin terapotik lokal anestezik reseptörler üzerinde yaptığı regülasyon mekanizmaları
daha da aydınlatılmış olmaktadır (3).
Terapotik lokal anestezikler bir çok tedavi yönteminde kullanılmaktadır. Bunun temel nedeni hücre memranı ve
hücre içi reseptörler üzerindeki regülasyon etkileridir. Bunlar tüm reseptörler üzerinde nonspesifik blokaj ve
regülasyon sağlarlar. Terapotik lokal anestezikler, vasküler ve lenfatik yapının çevresinde bulunan sempatik sistem
üzerinde düzenleyici etki ile lokal iskemiyi engelleyerek mikrosirkülasyonu düzenler ve lenfatik drenajı da arttırır.
Tüm bu çalışmalar terapotik lokal anasteziklerin karmaşık farmakolojik profilinin henüz tam olarak aydınlatılmamış
bir molekül olduğuna işaret etmektedir. Terapotik olumlu etkileri aydınlatılmaya devam etmektedir.

Kaynaklar:
1- Procaine–The Controversial Geroprotector Candidate: New Insights Regarding Its Molecular and Cellular
Effects. Gradinaru D , Ungurianu A , Margina D , Moreno-Villanueva M , Bürkle A.
Oxid Med Cell Longev. 2021 Jul 31; doi: 10.1155/2021/3617042.
2- Kariem El-boghdadly Pawa, Ki Jinn Chin. Local anesthetic systemıc toxicity:current perspectives. Local
Reg Anesth. 2018 Aug 8;11:35-44. doi: 10.2147/LRA.S154512.
3- Reuter URM, Oettmeler R and Nazlıkul H. Procain and procain base infusion: A Review of safety and fiels.
Application after twenty years of use. Clin Res Access 2017:4
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PULSE DIAGNOSIS: BEYOND SLIPPERY AND WIRY
WHY PULSE DIAGNOSIS CANNOT BE IGNORED IN CHINESE MEDICINE
TRAINING.
Martha Lucas, Ph.D., L.Ac.

Being an expert diagnostician is fundamental to being an effective practitioner. When you can properly read the
pulses, you see a rich, detailed, in-depth picture of the patient’s condition and history. In my private practice, I
specialize in diagnosis and apply this system every day with patients, yet I continue to learn because pulse
diagnosis is a living part of my practice of Chinese medicine. I was very lucky to have a pulse diagnosis mentor,
Jim Ramholz, O.M.D.,
whose interpretation of the classics, teachings, articles, clinical work, and my work with him, continue to be the
basis of my practice of Chinese medicine. The human body and what pulse diagnosis tells me about it continue to
hold my wonder. My patients’ pulses teach me something every day.
This presentation introduces you to the Pulse Diagnosis Biofeedback and Balancing System which will enable you
to get much more information from pulse examination than you do now. There is information on fundamental and
healthy pulse qualities, the significance of
pulse qualities in each pulse position according to this system, and show to feel specific issues like tumors. It is not
only about feeling the pulse but how to determine the effectiveness of your treatment as you are giving it. It is an
organized system that includes how to speak with your patients about what is going on in their bodies, what the
causes of their symptoms are, how they can change things, and more. Your patients will be excited about your new
insight and
treatment effectiveness. These are what some call “revolutionary” ideas about the pulses.
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HYPNOSIS AND WORLD HEALTH ORGANIZATION
HİPNOZ VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ
Kathleen Long, MD, Scotland (European Society of Hypnosis President)
Dr. Kathleen Long, İskoçya (Avrupa Hipnoz Derneği Başkanı)
The talk will be about the importance of research in hypnosis and the joint working between ESH and ISH as we
try to have hypnosis recognised by organisations like the WHO. Why research is important and why we as clinicians
should do more of it. The issues in accessing funding for research.
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BİR REMEDİNİN FARKLI KLİNİK ÇÖZÜMLEMELERİ, STRAMONIUM; EPİLEPSİ,
BAĞIMLILIK, PANİK ATAK VE FOBİK DURUMDAKİ OLGULARDA KULLANIMI
Op. Dr. Emin Kaya
Serbest hekim (Arte Health Clinic); Homeopatik Tıp Derneği
Özet: Stramonium remedisinin farklı klinik olgularda kullanımı gösterilerek, bir remedinin bir klinik tablo için nasıl
reçetelendirildiği detaylarıyla ele alındı.
Anahtar kelimeler: Stramonium; Homeopati; Otizm; Epilepsi; Panik Atak; Fobik Bozukluklar.
Homeopatik Tıpta bir remedinin reçetelendirilebilmesi için hastadaki bilinen modern tıp (allopati) konseptindeki
klinik tanı tek başına yeterli değildir. Örneğin bir remediyi uygulayabilmek için migren tanısı yeterli değildir.
Homeopatik Tıp disiplini ve felsefesi çerçevesinde , olguda var olan ‘’Klinik tablo’’ ile birlikte hastanın ‘’zihinsel
durumu’’ (Mind) ve ayrıca eski hekimlerin mizaç dediği , homeopatik displindeki ‘’genel yapının’’ (Generalities) da
remediye uygun ve reçeteyi destekler nitelikte olması gerekmektedir. Bu bağlamda eğer olgunun homeopatik
açıdan ortaya koymuş olduğu ‘’Zihin’’ve ‘’Genel’’ durumu ve şikayetçi olduğu hastalık ve semptomlar, bir remedi ile
eşleşiyorsa, o remediyi ‘’Materia Medica’’da remedi için yer almış olan tüm klinik durumlar için reçetelendirmek
mümkündür.
Bu şekilde aynı remedi uygun zihin, ve genel yapısı mevcüt olduğunda bir tek olgunun pek çok klinik durumu için
fayda sağlamaktadır ve ayrıca benzer zihin ve yapısal özellikleri olan farklı hastalar ve hastalık durumunda
kullanılabilmektedir.
Hoemopatik disiplini çerçevesinde eğitim almamış hekimler bu durumun daha iyi anlaşılabilmesi için , vaka ve
olgulardan örnekler vermek istiyorum. Ancak olgulara geçmeden önce Stramonium hakkında genel bilgi vermek
istiyorum.
Remedi Datura Stramonium bitkisinin taze ve çiçeklerinden yapılmış tentürden elde edilir(1) .
Datura Stramonium Solanaceae( Patlıcangiller ) ailesinden bir bitkidir. Halk arasında Boru çiçeği, abızambak,
abuzambak (Gaziantep), bostan karanfili (Gaziantep), büyü otu, cin otu, kokar otu (Mudurnu-Bolu), domuz pıtırı
(Isparta, Denizli, Antalya, Trabzon), sihirbaz otu, şeytan elması, şeytan otu, tatula, yeleşik (Ordu) olarak
bilinmektedir.
Antikolinerjik ve antimüskarinik, halüsinojen ve deliriyuma neden olan kimyasallar içerir. İçerdiği atropin,
hyosinamain ve skopolamin gibi tehlikeli alkaloidler deliriant özelliğine sahiptirler. Zehirlenmesinde bu deliryum
tablosuna ilave olarak halüsinasyonlar, hipertermi, taşikardi, tuhaf davranışlar, idrar retansiyonu, ciddi midriazis ve
günlerce süren fotofobi bildirilmiştir. Zehirlenmede antidot olarak intravenöz fizostigmin uygulanabilmektedir. (3)
Bitki kireçli (Calcareous) toprağı sever.
Türkiye’de doğal florada yaygın olarak bulunan yabani bir bitkidir. Ülkemizde de deliryum ve aşırı ajitasyon ile
seyreden zehirlenme vakaları bildirilmiştir.
Toplanıp kurutularak, yapraklarından hazırlanan sigaralar astım ve bronşit için kullanılmış. Tohumları akne,
egzema, hemoroid tedavisinde ve antispazmodik olarak yutulur. Bölgesel ağrılara karşı merhemi de yapılmaktadır.
Etkin maddelerinden dolayı ilaç endüstrisinde önemli sayılmakta ve ilaç yapımına katılma yönünden ilk sıralarda
yer almaktadır. İçerdiği atropin ve skopolamin nedeniyle kötüye kullanılabilen bir maddedir. Ayrıca parkinsonizmde
rijiditeyi azaltır ve parasempatomimetik ajanların yol açtığı zehirlenmelerde antidot olarak kullanılmıştır.
Homeopatik olarak stramonium özellikle çocuklarda oldukça yaygın olarak görülen bir remedidir. İleri ajitasyon ve
mani durumllarında olduğu gibi, zihinsel olarak normal olan ama bu remediden fayda gören vakalar vardır. Yani her
stramonium olgusunda şiddet veya delirium olmayabilir. Remedinin homeopatik olarak içindeki ana zihinsel tema,
vahşi doğada ve karanlıkta yalnız bırakılmış hissidir. Hasta sanki yalnız bırakılmış bir çocuk gibi çaresiz hisseder.
Tehlike izlenmimi mevcüttur. Etrafı tehlikelerle sarılmıştır ve muhakeme yeteneğini kaybedip, bundan dolayı
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birdenbire etrafındakileri tanıyamaz. Uykuda ise korku içinde uyanır ve çığlık atar. Bu durumda hiç desteği yoktur
ve yardım için ağlar, yalvarır, panik içinde dua eder. Tek istediği emin ve güvenli bir yerde olmaktır.
Stramoniumun karanlık korkusu ve ışık isteği vardır. Günışığı, ışık ve topluluk özlemi vardır.
Kendidine saldıran ve göğüsünü parçalayan vahşi köpek korkusu vardır.
Aynı zamanda ışık olduğunda, korunmasız olma ve saldırıya açık olma korkusu başlar ve bunu takiben karanlık
isteği ortaya çıkar. Dehşet ve korku sırasında çılgınca reaksiyon verir. ‘’Çılgınlık, yıkıcılık, şiddet, çarpan, vuran’’ bir
durumdur. (4)
İblisler ve şeytanlar ile ilgili delüzyonları vardır. Şeytanları gördüğü, duyduğu. Aynı anda şeytandan korunmak için
dua etme, ibadet etme durumu vardır.
Siyah renginden nefret etme ve korkma veya tam tersi siyah rengine istek durumu olabilir.
Stramonium yetişkinlerinin daha çok korkuları vardır. Bu korkular çoğu kez şiddet, ölüm, ve ölümü temsil eden
şeyler ( Karanlık, mezarlık) veya hayvanlar ile ilgilidir.
Çocuklar da genelikle sakindir. Ancak aile rüya veya uykulu durumlarda şiddet gösterebilir. Çoğu kez bir kaza,
cinsel taciz, çevresinde şiddete tanık olma, menenjit veya ensefalit gibi nörolojik bir tabloda stramonium dururmu
ortaya çıkar. Bu durumda kabüslar, kontrolsüz öfke, epileptik nöbet ve konvülziyonlar görülebilir. Korku ve şiddet
teması genellikle aynı olguda bulunur.
Remedi ile ilgili önemli bazı genel rubrikler:
Kızgınlık ve şiddet . Cinayet işleme kapasitesine sahiptir.
Her tipte şiddet davranışları.Isırma, vurma, boğma.
Kırmızı yüz, dilate pupiller, insanüstü güçle mani.
Ölüm korkusu-Özellikle vahşi ölüm ve cinayet.
Karanlık korkusu. Uyumak için ışık arzular. Ebeveynlerinin yatağına gider.
Su korkusu. Su korkusu, özellikle başına su gelmesinden , hatta duştan ve akan sudan korkar.
Yanlızlık korkusu. Özellikle gece ve karanlıkta.
Korkuları; Hayvanlar, aynalar, yansıtan objeler. Hastalık, hayalet, yaralanma. Delilik, boğulma. Kolesterofobi.
Agorafobi.
Korkudan hastalık geliştirebilir, özellikle şiddet olaylarından ve ölümden neredeyse kıl payı kurtulduysa.
Gece terörü. Çocuk çığlık atar ve kalkar, korkuyla doludur ama gerçekte uyanık değildir. Kimseyi tanımaz.
Gerçekten uyandığında olayları hatırlamaz.
Kızkançlık, gevezelik, beddua.
Gülme, gürültülü ve zalim veya vahşi.
Hiperaktif çocuklar, davranış bozuklukları.
Kekemelik: Hasta konuşmak için ezyetli bir çaba gösterebilir ve kelime sonunda patlama gibi çıkar.
Genel
Sıklıkla şiddetli konvülziyonlar . çocuklarda konvülziyonlar. Febril konvülziyonlar. Şiddetli deliriyum.
Epilepsi, nörolojik bozukluklar, kore, arhetozis, tikler, jestler.
Baş:
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Başın şiddetli sıçrama gibi sallanması. Kafa yaralanması. Şiddetli baş ağrısı, güneş kötü gelir. Diş gıcırdatma.
Yüzde ve gözlerde korku ifadesi. Dilate pupiller. Şaşılık.
Bileşik semptomlar – Mizaç bozuklukları ve korkular veya kabuslar. Konvülziyonlar ve korkular(Karanlık, ölüm,
yalnız kalma, hayvanlar).
Klinik Kullanımı:
Apselere, Anjine,Aritmi, Astım, Baş ağrısı, Davranış bozuklukları,Delirium, Enürezis, Epilepsi,Febril konvülziyon,
Fobik bozukluklar,Gece trörü,Hiperaktif çocuklar, Kafa yaralanması, Kekemelik, Kıllanma, Kore, Mani, Manik
depresyon, Menenjit, Metoraji, Seksüel bozukluklar, Serebral atak, Şaşılık, Şizofreni. (5)
1.Olgu
37 yaşında erkek hasta. Başvuru şikayetleri, ‘’Metamfetamin’’ bağımlılığı, yoksunluk sendromundaki deliryum hali,
ileri derece kekemelik, alkol kullanımı, saldırganlık ve davranış bozuklukları , fotofobi, , fobik durumlar ,Cin ve
varlıkları görme ve sesini duyma gibi delüzyonlar, şeytan korkuları, su korkusu(hidrofobi), yükseklik korkusu, köpek
korkusu, uykusuzluk(insomnia).
37 yaşında erkek hasta. Daha önce nargile kafe işletiyormuş. Şimdi bir kozmetik firmasındaymış ama işlerine hiç
odaklanamıyormuş. Ağustos 2019 ilk olarak başvurdu. Akut ajitasyon ve deliryum tablosu ile son derece huzursuz
bir ruh halı vardı. Konuşmakta zorlanıyordu. Dilate pupiller ve korkulu ruh hali olan hasta korkuları sorulunca, cinler
ve şeytanları görüp hızlı bir değerlendirme sonrası Stamonium 200C oral, tek globul verildi. 1 hafta sonra hastanın
kliniğinde velirgin düzelme sağlandı. Bir hafta içinde şiddetli kekemeliği tamamen geçmiş. Yoksunluk sendromu
geçmiş. Normalde metamfetamin kullanmadığı durumlarda yoğun alkol alan olgu 1 hafta boyunca sadece 2 şişe
bira içmiş. Varlıklardan korktuğu için eve gidemeyen ve arabada uyuduğunu söyleyen vaka, eve gidebilmiş. Yemek
yemiş. Normalde 5 gün üst üste uyuyamayan ve dinlenemeyen olgu uyuyabilmiş ve dinlenmiş olarak kalkmış.
Özgeçmişinde apnedektomi. Retina dekolmanı , sağ gözde görme kaybı. 2 yıl önce bir kez göz ameliyatı geçirmiş.
Soygeçmiş: Baba akciğer Ca, 68 yaşında vefat etmiş. Anne diabet. Amca kolon kanseri geçirdi.
Hikayesi :Çocukluğundan beri yoğun kekemelik varmış. 18 yaşında kokain kullanmış. Askerlikten sonra bırakmış.
Son 2 yıldır metamfetamin kullanıyormuş. Alkol kullanımı var. 2016 yılında adam yaralanmadan hapise
düşmüş.madde alırken öfkelendiğini , yoğun küfürler ettiğini ve şiddet uygularken duygusal olarak bir şey
hissetmediğini belirtiyor. Metamfetamin kullanınca 3-4 gün çok enerjik olduğunu ve sürekli ayakta olduğunu
söylüyor. Işık çok rahatsız ediyormuş televizyona bakamıyormuş. Çok uykusuzluk çekiyormuş. Uykusunda kavga
ettiğini, dişlerini gıcırdattığı ve kabüsler gördüğünü belirtiyor.
Madde alınca yoğun cinsel isteği oluyormuş.
Kendi cümleleri ile ‘’Şu an hiçbirşeyden zevk almıyorum. Hep bir eksiklik hissediyorum. Bir anda öfke geliyor. Bir
arkadaş yalan söyledi, bardağı suratına vurdum, sonra ateş ettim. anneme babama da bazen vuruyorum,
saygısızlık yaptım. Evimiz 5 katlı bir apartman, evin içine giremiyordum. Sesler geliyor. Arabada teksem, arkada
biri oturuyor gibi geliyor. Özellikle banyoda başımdan su atılırsa çok korkuyorum. Son 2 yıldır işlerime
odaklanamıyorum . hemen sıkılıyorum. Eve gidemiyorum çünkü annem büyü yapmış.’’
Hastaya 1 ay sonra stomonium 1 M , tek globul verildi. Halen takipte olan hasta artık alkol ve madde kullanımı yok.
Çalışmalarına odaklanabildiği, rahat uyuduğu ve kabüs görmediğini söylüyor. Delüsyonları yok. Konuşmasında
kekemelik yok.
Homeopatik olarak ayrırıcı tanıda, su korkusu için Lyssinum(Hydrophobinum) önemli bir remedidir. Şiddet ve yoğun
öfke için Nux Vomica, kekemelik için Kali bromatum akla gelen remedilerdendir.
Başından aşağıya dökğlen sudan irkilme rubriği belladona ile ayırıcı tanıda çok önemlidir. Belladona da Solanacea
ailesinen olduğunu unutmamak gerekir.
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2. Olgu
12 yaşında kız. Miadinda sezeryenlem doğmuş. Biraz kilolu, sempatik ve nazik biri.
Başvuru nedeni, karanlık korkusu ve kabüslar. Gece kalkıp anne babasının yanına gidebiliyormuş.
Özgeçmişinde biraz saçları dökülmeye başlamış bir ara D vitamini desteği almış ve saç dökülmesi durmuş. Şu an
ilaç kullanımı yok.
Soygeçmişinde : Babanın anne ve babası diabet ;annenin babası kalp hastalığından vefat etmiş. . Anne’nin anne
annesi mide kanserinden vefat etmiş.
Hikayesi: Korkular ve kabüslar son 2 yıldır yoğunlaşmış. Baba simetromani, biraz gergin b ve öfkeli. Anne daha
duygusal ve yumuşak yüzlü. Anne baba çalıştığı için anne anne ve dede tarafından büyütülmüş. Şikayetrleri 2 yıl
önce dedenin vefatı ile başlamış. Sebebi sorulduğunda , kendisi ‘’ölmeyeceğine dair bana söz vermişti, sözünü
tutmadı ‘’ diyor.
9 yaşında bir kez uyurgezerlik olmuş. Anne ile ilişkisi daha iyi. Baba ile ilişkisi sorulduğunda , öfke ve şiddete maruz
kalıp kalmadığı sorulduğunda, ‘’ babam trafikte sinirleniyor. Ama annem babam benimle empati kuruyorlar.
Korktuğumda niye ağlıyorsun diye bana bağrıyor. Araba aynası kırmışlığı var. O yüzden biraz ondan
korkuyorum.şiddet ve kavgadan çok korkuyorum.’’
Seni korkutan rüyalardan örnek verebilirmisin diye sorulduğunda ‘’-Rüyamda ormanda kaybolmuştum. Bizim evi
külube gibi gördüm. Bir ATM’ li adam geldi,ben araba çevirip kaçmiştim. korku karakterli, siyah saçlı kadın. (samara)
halka filmi. Sonra arkadaşım bana filmin hikayesini okudu....’’
Kendisinden bahsedilmesi istendiğinde ‘’-Alışverişte mutlu hissediyorum. çiçek dikmeyi, çiçek bakmayı severim. Tşirt baskı yapıyorum. Bütün özel günlerini aklımda tutar sürpriz yaparım.Karanlık dışında sevdiklerime bir şey
olması ve arıdan da korkarım. Korktuğumda gece uykum gelene kadar dua ederim’’
Bu olgu rüyasında Stramonium remedisinin zihinsel yansıtmasını doğrudan anlattı. Bu rüya remediyi şiddetli bir
şekilde destekleyen bir bulgu olarak düşünüldü. Repertorizasyonda remedi açık seçilmektedir.
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Tek globul 200C potensindeki stramonium sonrası korku ve kabüsları tamamen düzeldi. Son derece rahat ve
dinlendirici uyuduğunu söyledi.
Olgu 3.
34 yaşında erkek hasta, iş adamı, inşaat yapan bir şirketleri var.
Aile öyküsü: Benim annemden 12 kardeşim var. Ama annemden önce babamın bir evliliği daha varmış , oradan
da 7 kardeşim var. Toplam 19 kardeşiz. Annem tiroid operasyonu geçirmiş, multinoduler guatr. Babam mesane
karsinomu .
Anne annem 90 , babannem 90 yaşında yaşıyor. Annemin babası 32 yaşında vefat etmiş. Sebebi bilinmiyor.
Başvuru şikayeti karanlık ve tünel korkusu.
Özgeçmişinde, daha önce bir septorinoplasty operasyonu var. Nisan 2020 tarihinde bir tiroidit atağı ve hiperaktif
tiroid nodulu nedeni ile , Iodum 200 verildi . Tiroid ağrıları, hipertriroidisi tamamen geçti. Tiroid nodulu tamamen
kayboldu.
Ağustos 2020 tarihinde panik atak ve korkuları başlamış. Dar yerler, tüneller, ve bayılma korkusu şeklinde başlamış.
Çarpıntı ve panik hali şeklinde yaşamış. O tarihte Aconit 200 C ile panik atakları rahatlamış. Ancak şubat 2021
tarihinde tekrar ortaya çıkmış. Basık ve kapalı yerlerden çok korkuyormuş. MR cihazına giremiyormuş.
Hikayesinde, özellikle Boluya bir inşaat işi için araç ile giderken tünelde çok korkmuş. Şiddetli korku ile çarpıntısı
olmuş. Gece uyuyamamış. Otelde kaldığı gecelerde nasıl geri döneceği endişesi varmış ve gece bu korkulardan
dolayı sabaha kadar ibadet etmiş.
Normalde kibar ve nazik bir insan ve entelektüel olarak kendini geliştirmeye çalışan, şiddetten uzak bir kişiliği var.
Kendi sözleri ile ‘’Gece kavga, dövüş kabüsları görüyormuş ve dişlerini gıcırdatıyormuş. Bu diş gıcırdaması için diş
hekimi gece plağı yapmış ama şikayeti bununla geçmemiş. Hava bulutlandığında bile içim daralıyor beni rahatsız
ediyordu. Gece çok kötü uyuyorum, kavgalar çözülmeyen olaylar. Bolu tünelinden çok korktum. Gece kalkıp dualar
ettim. Bayılırsam diye çok korktum. Çarpıntı çok fazlaydı.
Şiddet rüyaları, savaş, aileme birşeyler oluyor. Allaha çok sığınırım iyi geliyor.Namaz kılmak rahatlatıyor. Abdes
alınca da rahatlıyorum. Hiçbir yere gitmek istemiyorum. Dişlerimi çok sıkıyorum, gıcırdatıyorum. Diş hekimi aşınmış
dedi.
Çocukken 14-15 yaşlarında dayım beni döverdi. Beni bulunca dövecek diye yatağın altına saklanırdım.
Bu olguda Arsenicum albüm ve Aconitum ile ayırıcı tanı yapmak gerekir. Olguda bizi remediye götüren en önemli
rubrik gece ibadet etmesi rubriğidir. Bu rubrik Stramonium için spesifiktir.
Tedavide Staromonium 200 C verildi ve bu remediden belirgin fayda gördü. Diş gıcırdaması tamamen geçti. Tünek
korkusu ilk doz remedi ile yüzde 80 geçti.
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Olgu 4.
9 yaşında erkek hasta, sezeryenle doğmuş. Heterozigot, ikiz doğum ve kardeşi fiziksel ve zihinsel olarak normal.
İstenen bir çocuk. İnflmatuvar ensefalopatiye, sekonder otizm tanısı almış. Plasenta Breve Totalis
29 haftalıkten 1 kilo200 gram doğmuş.
Soygeçmişte annenin dedesi lenfoma. Baba tarafında amcalarında akciğer kanseri varmış.

29 gün küvezde kaldı. Gelişimi normaldı. İkizi normal. Ankarada doğmuş.15. ay Rizeye geçmişler.
19. ayda göz teması olmadığı tespit edilmiş.
4 yaşta ağır otizm tanısı konulmuş. İlk etapta enflamatuvar ensefalopatiye sekonder otizm denmiş. Takip eden
çocuk nöroloğu Serebral Palsi düşünüyorum demiş. Uyku EEG leri 3 yaşa kadar iyiken 3 yaşından sonra bozulmuş
. Nöbet geçirmesin diye steroid tedavisi almış. 1 yıl uyku EEG düzeliş.
Ancak bu epilepsisinde ilerlemesi 1 yıldır durmuş. Verilen her ilaç ajitasyonu, arttırmış. Son bir yıldır sürekli kafayı
cama, duvara vuruyor sürekli ağlama halinde ve huzursuz. Göz teması , konuşması, tuvalet eğitimi yok. Risperidon
0.5 mg, Convulex, norodol damla . ritmik müzikleri sever.

kafayı cama, duvara vuruyor sürekli ağlama halinde huzursuz. Konuşma, göz teması , tuvalet eğitimi yok. Genital
bölgesine dokunma var. Saç kurutma makinesi ve karanlık korkusu var. Müzik dinlemeyi seviyor.
Beslenmesi çok zor. Çok az sevdiği şeyer oluyor. Sigara böreği, çorba, sucuk gibi. Patates dokunuyormuş.
Annesi çocuğun 15 aylıkken karanlıkta çığlık çığlığa korkup bağırdığını ve o dönemden beri otistik durumunun
daha kötüye gittiğini söylüyor. O günden beri ciddi karanlık korkusu varmış.
Tedavi olarak Stramonium 200 C denendi ve bu remediye iyi cevap verdi. Gece idrar kaçırması azaldı ve daha
huzurlu bir yapısı oldu. Daha sonra stramonium 1M sulu doz verildi. Bu remedi ile belirgin düzelme oldu ve uyku
EEG’lerinde düzelme oldu. Remedi ayrırıcı tanısında Veratrum Album ve Tarentula hispanica göz önüne alındı.
Ancak genital organına dokunmasım rubriğinde stramonium ve diğer solanasea ailesine ait Hyocyamus niger var.
Hastaya papatesin dokunması Veratrum Album için bir gösterge. Ama karanlık korkusu Veratrumda yok. Kendini
Isırması ve çocuklarda hiperaktivite Tarentula için önemli bulgulardır. Ama sürecin bir korku ile kötüye gitmiş olması
, bu remediyi düşündürmedi.
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Bu vakadan rubrikler anne ve babanın gözlemlerine dayalı ve çocukla konuşulamadığı için bir zorluk mevcüttur.
Sonuç olarak bir homeopatik remediyi pek çok farklı klinik tabloda vakaya özgün bir şekilde reçetelendirilebilmek
mümkündür.

Repertorizasyonlarda VithoulkasCompass kullanılmıştır.
1.The Materia Medica by John Henry Clarke was written in 1902.
2. Journal of Contemporary Medicine 2011;1(2): 67-70 Uyanik et al.
3. AKATOS 2011;2(3):26-28 JAEMCR 2011;2(3):26-28
4.The Soul of Remedies; Rajan Sankaran , Stramonium.
5. Desktop Guide to Keynotes and Confirmatory Symptoms by ROGER MORRISON MD, DHt;Stramonium.
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PRİMO VASKÜLER SİSTEMDE YENİ GELİŞMELER
Prof. Dr. Saliha Karatay
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, A Life Hospital, Ankara
ÖZET
Primo Vasküler Sistem (PVS) tüm vücuda dağılan, en son keşfedilmiş damar sistemidir. PVS ilk olarak Bonghan
Kim tarafından 1962’de bulundu. Kim, cilt ve tüm vücutta nod benzeri anatomik bir yapı (Bonghan korpüskülleri)
ile tüp benzeri bir organın (Bonghan kanalları) olduğunu rapor etti. Aynı zamanda, Bonghan kanallarının akupunktur
meridyenlerini, Bonghan korpüsküllerinin de akupunktur noktalarını temsil ettiğini de iddia etti. Daha sonra
Bonghan Sistemi PVS olarak adlandırıldı. PVS yapı olarak primo damarlardan (Bonghan kanalları) ve primo
nodlardan (Bonghan korpüskülleri) meydana gelir. Primo damarlar bir ağ şeklinde deri, iç organların yüzeyi, sinirler,
beyin ventrikülleri, kan ve lenf damarlarına uzanır. PVS içinde çeşitli önemli biyokimyasallar, primo-mikro hücreler
ve immun hücreler içeren bir primo sıvısı (Bonghan liquor) akmaktadır. Ek olarak, yağ ve kanser dokularının da çok
sayıda primo damar ağı içerdiği rapor edilmiştir. Son zamanlarda PVS dokularının yapı ve fonksiyonları hakkında
çeşitli klinik araştırmalar yayınlanmıştır. Bu sunumda PVS konusundaki son gelişmeler ele alınacaktır.
Anahtar kelimeler: Primo Vasküler Sistem, fonksiyon, yapı

NEW DEVELOPMENTS ON PRIMO VASCULAR SYSTEM
Prof. Dr. Saliha Karatay, Physical Medicine and Rehabilitation, A Life Hospital, Ankara
ABSTRACT
The Primo Vascular System (PVS) is a recently discovered vascular system that is distributed throughout the entire
body. PVS was initially found by Bonghan Kim in 1962. He reported that there were node-like anatomical structures
(Bonghan corpuscles) and a tube-like organ (Bonghan ducts) on the skin, and entire body. He also claimed that
Bonghan ducts represented acupuncture meridians, and that Bonghan corpuscles acupoints. Since this discovery,
the Bonghan System has been called PVS. PVS structurally consists of primo vessels (Bonghan ducts) and primo
nodes (Bonghan corpuscles). Primo vessels diffuse to skin, the surface of internal organs, nerves, brain ventriculus,
blood vessels and lymph vessels, and make up a network. A primo fluid (Bonghan liquor) flows in PVS and includes
various important biochemicals, primo-microcells and immune cells. In addition, it was reported that fat and cancer
tissues contained a multitude of primo vessels as well. Currently, there have been various clinical trials published
about the structure and functions of the PVS tissues. This presentation will focus on the latest developments on
PVS.
Key words: Primo Vascular System, function, structure
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EKSTRASELÜLER MATRİKS VE LATENT ASİDOZUN TANIDAKİ ÖNEMİ
Tijen Acarkan
Giriş:
Diyagnoz doğru tedavinin ilk adımıdır. Ekstraselüler matriks ve latent asidozun kronik hastalıkların tanısını
zorlaştırabilen iki önemli faktör olarak değerlendirilmesi görüşü patofizolojik süreçler ve klinik deneyimler ile
değerlendirilmektedir.
Gelişme:
Yaşamsal metabolik reaksiyonların hücreler arası alanda gerçekleşmekte olduğu Pischinger ve Heine’nin
hastalıklar patofizyolojisi ile ilgili çalışmalarından günümüze kadar devam etmektedir. Ekstraselüler alanın sağlıklı
perfüzyonu ve inervasyonu dokuların ve metabolizmanın vitalite ve regülasyonu için önemlidir. Kronik metabolik
asidozun henüz pH değişikliği yapmayan bu sebeple de latent asidoz olarak adlandırılan yüklenme durumu
ekstraselüler alanın özellikleri ile ilişkili olarak değerlendirilir. Metabolizmanın herhangi bir kronik sebeple yeterince
detoksifiye olamadığı durumlarda ekstraselüler alan birikim sürecine geçip, metabolitlerin hidrojen molekülü bağı
ile çökmesinin yarattığı bağ dokusu yüklenmesi ve latent asidoz tablosu diyagnozun klasik adımlarında özenle
değerlendirilmelidir. Güncel klinik deneyimler, bu alanda yapılan retrospektif yorumlamalar ve pubmed araştırmalı
ile desteklenen bu derleme sunumda özellikle kronik hastalıkların tanısında bağ dokusu ve kronik metabolik
asidozun önemi üzerindeki görüşler paylaşılmaktadır.
Sonuç:
Regülasyon tıbbı yaklaşımında hastalıklar bedenin regülasyon kapasitesi azaldığında belirti vermeye başlar.
Serolojik yöntemler her zaman tanının vazgeçilmez adımıdır. Ancak latent asidoz ve ekstraselüler alanın
inspeksiyon ve palpasyon ile değerlendirilmesi hastalıkların tanısında yeniden kolaylıklar sağlayacağı
görüşündeyiz.
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FİBROMİYALJİ SENDROMUNDA AKUPUNKTUR VE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIMIN YERİ
Doç. Dr. F. Gülçin URAL NAZLIKUL
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Fibromiyalji; kas iskelet sisteminde görülen yaygın ağrı ve spesifik anatomik bölgelerde hassasiyet ile karakterize
non-artiküler bir romatizma şeklidir.
Fibromyaljide yorgunluk, yaygın kas iskelet sistemi ağrısı, katılık, bütün vücutta sızı, sabahları yorgun uyanma,
uyku bozukluğu, anksiyete ve depresyon görülür. Hastalar genellikle kadındır ve spesifik bir laboratuvar bulgusu
yoktur. ACR kriterlerine göre tanı konulmaktadır. Farmakolojik ve farmakolojik olmayan tedaviler multidisipliner
yaklaşımla kişiye özel uygulanmalıdır. Ağrının azaltılması ve işlevselliğin artırılmasının yanı sıra uyku kalitesinin de
artırılması ağrı tedavisinin önemli bir parçasını oluşturur. Tedavide bütüncül tıp yöntemlerinden akupunktur,
manuelterapi, fitoterapi, hipnoz, homeopati, mezoterapi, nöralterapi ve birçok diğer tedavi yöntemi kullanılmaktadır.
Akupunkturun ağrı yolağındaki transmisyonu engelleyerek, segmental ve suprasegmental ağrı supresyon
merkezlerini uyararak ağrıyı azalttığı bilinmektedir. Bütünsel yaklaşımda tedavi yöntemlerini beraber kullanmak her
zaman daha iyi etki sağlamaktadır. Sham akupunktur uygulaması da sıklıkla kullanılan bir akupunktur yöntemi olup
akupunktur noktalarını kör iğneler kullanarak iğneleme metodudur. Uygulama sırasındaki basınç etkisi akupunktur
noktalarına uyaran vermektedir. Kliniğimizde 50 kadın hastaya akupunktur ve sham akupunktur uygulanarak
karşılaştırmalı bir çalışma yapılmıştır. Her iki grup toplam 8 hafta boyunca 12 seans tedavi görmüştür. Hastalar
SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği, Vizüel Analog Skalası, Fibromiyalji Etki Anketi, Beck Depresyon Ölçeği ve Yorgunluk
Şiddeti Ölçeği ile değerlendirilmiştir. Sonuçlara bakıldığında 8 haftanın sonunda akupunktur grubundaki klinik
ölçeklerdeki düzelmein sham akupunktur grubundan daha belirgin olduğu tespit edildi.

Anahtar Kelime: Fibromiyalji, Akupunktur, Sham akupunktur

THE PLACE OF ACUPUNCTURE AND HOLISTIC APPROACH IN FIBROMYALGIA
SYNDROME
Associate Professor F. Gülçin URAL NAZLIKUL
Yıldırım Beyazıt University Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation,
Ankara/TURKEY

Fibromyalgia; It is a non-articular form of rheumatism characterized by widespread pain in the musculoskeletal
system and tenderness in specific anatomical regions.
Fatigue, widespread musculoskeletal pain, stiffness, pain in the whole body, waking up tired in the morning, sleep
disturbance, anxiety and depression are seen in fibromyalgia. The patients are usually female and there are no
specific laboratory findings. Diagnosis is made according to ACR criteria. Pharmacological and nonpharmacological treatments should be applied individually with a multidisciplinary approach. The aim is to reduce
pain and increase functionality, as well as improving sleep quality, which is an important part of pain management.
Acupuncture, manual therapy, neural therapy, phytotherapy, homeopathy, hypnosis, mesotherapy and many other
treatment methods are used in the treatment. It is known that acupuncture reduces pain by inhibiting transmission
in the pain pathway and stimulating segmental and suprasegmental pain suppression centers. It is always better to
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use treatment methods together in a holistic approach. Sham acupuncture is also a frequently used acupuncture
method, and it is a method of needling acupuncture points using blunt needles. The pressure effect during the
application stimulates the acupuncture points. A comparative study was conducted in our clinic by applying
acupuncture and sham acupuncture to 50 female patients. Both groups received 12 sessions of treatment for a
total of 8 weeks. Patients were evaluated with the SF-36 Quality of Life Scale, Visual Analogue Scale, Fibromyalgia
Impact Questionnaire, Beck Depression Scale, and Fatigue Severity Scale. Looking at the results, it was
determined that the improvement in clinical scales in the acupuncture group at the end of 8 weeks was more
pronounced than in the sham acupuncture group.

Keywords: Fibromyalgia, Acupuncture, Sham acupuncture
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HOMÖOPATİ VE PANDEMİLERDE YERİ
Dr. F. Sevgi POSTOĞLU
Pandemiler tarihin çok eski çağlarından beri vardır. Bu süreçte bir çok büyük pandemi yaşandı. Bunların bazısı
yüzbinlerce insanın ölümüne neden odu. En büyük salgınları Veba, Kolera, Grip, Tifüs, Kızıl, Kızamık, Çiçek, Difteri
vb görüyoruz. Son pandemi Covid-19 ‘un hala içinde yaşıyoruz.
Homöopati pandemilerde iyileştirici olarak o kadar iyi bir yer edinmiştir ki, bu nedenle neredeyse gelişimi
pandemilerle ilişkilendirilir bile. Hahnemann ilk kez 1801 yılında bir Kızıl epidemisinde; uygun zamanda yatkınlığı
olan çocuklara bir doz homöopatik remedi (O epidemi için Belladona) vererek salgının önlenmesi ve hastaların
tedavi edilmesini sağlamıştır. Daha sonra 1831 Kolera pandemisinde (o epidemi için Camphora) remedisi ile tüm
hastalarına şifa dağıtmıştır. Bu şekilde o epidemide etkilenenler ORTAK SEMPTOMLARIN TAMAMI ele alınarak
incelenirse epidemik hastalığın yapısı ortay çıkar ve o bizi doğru remediye götürür (Organon, &241) demiştir.
Homöopati; hastalık değil hastalık belirtilerini taşıyan insanı tümüyle tedavi etme prensibi ile o hastada ortaya çıkan
tüm belirti, bulgular (fiziksel- zhinsel ve hastada ortaya çıkan duygu durumu değişiklikleri) ile ele alır. Bir pandemide
bazen bir hasta değil birkaç hasta yakından gözlenirse o zaman, o pandeminin özellikleri elde edilir ve o pandemiye
has hem tedavi edici hem önleyici bir remedi saptanır. Bu remediye Genus Epidemicus (GE) denir.
Günümüzün pandemisi Covid -19 bu bakış açısı ile ele alınır ve incelenirse görülür ki bazı remediler daha ön
plandadır. Bu remedileri kullanan çalışmalar ile hastalığı daha kolay geçirmek, söz konusudur. İtalya, Hindistan
örnekleri çok değerli sonuçlar yayınladılar.
Sonuç olarak; Homöopati pandemilerde koruyucu, tedavi edici ve komplikasyonları azaltıcı bir tıbbı metot olarak
mutlaka dikkate alınmalıdır.
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PALYATİF BAKIMDA TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI
Prof. Dr. İlhan ÖZTEKİN
Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri
Algoloji ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları
Kanserli olguların %88’inde tamamlayıcı tıp yöntemlerinin (TTY) kullanıldığı yayınlanmıştır. Kanser hastalarının
antikanser tedavilerinin ve kanser semptomlarının olumsuz etkilerinin azaltılmasına kanıta dayalı tamamlayıcı
tedavilerin entegrasyonu etkili bir yanıt olup, hastanın yaşam kalitesi artmaktadır. Bu nedenle, hekimlerin (özellikle
onkologların) ve bu alandaki diğer sağlık bakım profesyonellerinin TTY’nin potansiyel yararları konusunda uygun
şekilde bilgilendirilmeleri gerekmektedir.
Akupunktur, kanser ile ilgili semptomların tedavisinde de güçlü bir seçenektir. Ozon terapi immün sistem
aktivasyonu yaparak, bakterisidal, virisidal ve fungisidal etki ile kanserde klasik tedavilerle birlikte kullanılabilir.
Ozon terapi (OT), kanser tedavisindeki yan etkileri azaltmakta; lökosit sayısını arttırmakta (KT ve RT’ye bağlı kemik
iliği baskılanmasını azaltır), radyokemoterapiye bağlı fibrozisi, vasküler değişiklikleri ve polinöropatileri
önlemektedir. Ayrıca, OT hipoksiyi ortadan kaldırarak, tümör anjiyogenezisi üzerine inhibitör etki göstermektedir.
Orta derecede COVID-19 hastalarında erken düzelmeyi kolaylaştırabildiğini ve mortaliteyi düşürebildiğini
destekleyen çalışmalar bulunmaktadır.
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SAĞLIK AĞIZDA BAŞLAR
Prof. Dr. Zeynep SÜMER

Ağız, vücudun dış dünyaya açılan kapısıdır ve vücuttaki biyolojik olarak en karmaşık ve önemli yerlerden birini
temsil eder. Konuşma ve yüz ifadeleri iletişimde kritik bir rol oynarlar. Doğduğumuz anda hayatla ve annemizle ilk
iletişimimiz, tanışmamız ağzımızla olur. Duygusal ve duyusal bir organdır. Dokunma, sıcaklık, tat, sevgi, şefkat
önce ağızdan algılanır.
Akupunkturistler için ağız özellikle dil tanıda çok önemli yer tutar. Ama bizim bu günkü konumuz ağız mikrobiyotası
ve sağlık üzerine etkileri.
Sindirim sürecinde
ilk karşılaşmaların ve aşamalarının gerçekleştiği yer ağızdır. Sindirim kanalının bekçisi
olarak ağız boşluğu, yutulan yiyecek ve içecekler, ekzojen mikroplar, alerjenler ve antijenler gastrointestinal ve/veya
solunum yollarına geçmeden ön incelemeye alındığı bölgedir.
Vücudumuzun farklı bölgelerinde olduğu gibi ağzımızın da kendine özel mikrobiyotası bulunmaktadır.
Oral mikrobiyota heterojen ve çeşitlidir ve dengesizliği periodontitis ve diş çürükleri gibi majör ağız hastalıklarının
başlamasına yol açar.
Mikrobiyotanın dengesinin bozulmasına, zararlı ağız bakım ürünleri, rafine karbonhidrat ve şekerden zengin bir
diyet, ağızda düşük pH ve stres neden olur.
Genellikle dengesiz bir oral mikrobiyota işaret eden semptomlar;
• Ağız kokusu,
• Diş eti kanaması
• Sık diş çürümesidir.
Normal ağız boşluğu bakteri, mantar, protozoa ve bazen de virüsleri içeren organizmaların bir karışımını içerir.
Ağızda 700 çeşit mikroorganizma bulunmaktadır. Bakteriler, açık ara en baskın mikroorganizma türüdür. Kalıcı
mikrobiyotaya Streptococcus mutans, Porphromonas gingivalis, Staphylococcus Lactobacillus grupları hakimdir.
Geçici mikrobiyotada ise Streptococcus pneumoniae, niesseria meningitidis’ dan zengindir.
Belli bölgelerde ortalama 20-30 tür bakteri daimi olarak bulunmaktadır.
Ağız mikrobiatasının <%0,1’ini mantarların oluşturduğu tahmin edilmektedir. 85 tür mantar (Candida, Aspergillus,
Penicilliumi, Schizophyllum, Rhodotorula, Gibberella) bulunmaktadır. İçlerinde en yaygını ve patojen olanı, biyofilm
yapısına da katılan Candidadır.
Ağız bakteri kompozisyonu çok karmaşık olsa da bağırsaklar kadar fazla değişkenlik göstermez. Bir biyom olarak
ağız, her biri kendi mikroorganizma topluluğuna sahip olan çok sayıda benzersiz habitata ev sahipliği yapar.
Tükürük, dil, yanak mukozası, diş yüzeyleri, diş etleri, damak, subgingival ve supragingival plaklar, boğaz,
bademcikler birbirine benzer bakterileri farklı yoğunluklarda içerir.
Oral Mikrobiyotanın Gelişimi
Anne Mikrobiyotası ve Gebelik
İlginç bir şekilde, plasental mikrobiyota, bağırsak mikrobiyotasından çok maternal oral mikrobiyota benzer.
Oral
mikroplardan
Streptococcus,
plasentadan elde edilmiştir.

Fusobacterium,

Neisseria,

Prevotella

ve

Porphyromonas

Doğumda bebeklerin ağzı mikrobiyolojik olarak sterildir.
Doğumdan birkaç saat sonra S.salivarius türleri ağızda yerleşir ve anneden (anne derisi, vajinal mikrobiyom,
beslenme yoluyla) bulaşır.
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Ağız mikrobiyotası 8-16 saat içinde gerçekleşir. Bebeğin doğum şekliyle ilişkili;
Vajinal yolla doğan bebeklerde; Firmicutes, Bacteroides ve Actinobacteria
Sezaryen ile doğan bebeklerde; Bacteroides, Proteobacteria ve Firmicutes sırasıyla bulunur.
1. yılın sonunda: Ağız boşluğunda diğer streptokok, stafilokok, nisseria ve veillonella türleri gelişir.
Dişlerin sürmesi : S.mutans, S.sanguis, A.viscous diş sert dokularına yerleşir.
Ergenlik
Ağızda en fazla sayıda organizma kalıcı dişlerin çıkmasıyla ortaya çıkar. Bu dişlerin derin çatlakları, daha büyük
inter proksimal boşlukları ve daha derin dişeti yarıkları vardır, bu da anaeroblar için ortam hazırlar.
Yetişkin
Başlıca özelliği, ağız florasının karmaşıklığıdır. Diş plağının olgunlaşması ile Bacteroides ve Spiroketlerde artış
olur. Dişler kayboldukça mikrobiyal kolonizasyon için uygun alanlar azalır ve çeşitli türler orantısız bir şekilde sayıca
azalır. Dişsiz kişilerde az sayıda Spiroket veya Bacteroides bulunur, S.sanguis ve mutans yok olur, ancak maya
sayısı artar.
Tükürük ve bukkal mukozada firmicutes‘ler daha yüksek seviyededirler. Tükürük, oral mikrobiyal inceleme için
alınan ana örnek olarak kullanılmaktadır. Tükürükte ortalama 0,75-5,5 milyar/ml bakteri bulunmaktadır.
Tükürükte bulunan organizmalar arasında veillonella spp, streptococcus spp, prevotella spp, s.mutans ve
actinomyces türleri bulunmaktadır.
Oral Mikrobiyota'nın Etkileri
Oral bakteriler insanların ihtiyaç duyduğu belirli vitaminleri ve kofaktörleri üretirler.
Eksojen patojenlerin ağızda kolonizasyonunu önler.
Konak bağışıklık sisteminin olgunlaşmasına yardımcı olur.
Oral mikrobiyota, yiyecekleri sindirerek vücut sağlığını etkiler.
Bu yararlarının yanısıra sindirim sisteminin çeşitli kronik hastalıklarının gelişimine zemin hazırlanır. Bunun için
çeşitli yayılım yollarını izler.
Oral Mikrobiyotanın Yayılım Yolları
1- Oral mikrobiyota, yemek borusu yoluyla doğrudan tükürüğün yutulmasıyla bağırsağa ulaşır, bağırsak
mikro-ekolojisinde bir dengesizliğe neden olur ve sindirim sistemini etkiler.
2- Oral mikroorganizmalar, özellikle patojenik periodontitis bakterileri, periodontal kan yoluyla sistemik
dolaşıma girerek tüm vücuda etki edebilir.
3- Oral mikrobiyotanın metabolitleri kan dolaşımına ve sistemik dolaşıma girer, böylece insan vücudu düşük
dereceli bir inflamasyon oluşur.
Bu yaklaşım şu anda oral mikrobiyolojik çalışmalardan elde edilen doğrudan kanıtlarla desteklenmese de, sistemik
hastalığa yol açan bağırsak mikrobiyota dengesizliği üzerine yapılan çalışmalarda doğrulanmıştır.
Ağız solunum ve sindirim sistemlerine bir giriş noktası olduğu için yüksek oranda vaskülarizedir, bu da oral
mikrobiyomun diğer sistemik hastalıklarda potansiyel etkilerine neden olur.
Gerçekten de, giderek artan sayıda çalışma, diğer hastalıklar ile oral mikrobiyomdaki değişiklikler arasındaki
ilişkileri göstermiştir.
Sindirim sistemi hastalıklarının yanısıra, romatizmal artrit, kardiovasküler hastalıklar hatta ağız kanseri ile de
ilintilendirilmektedir.
Ağızdan bulunan bakterilerin bağırsakları kolonize edebildiği ve orada bağırsak bağışıklık sisteminin aktivasyonuna
/ kronik inflamasyona yol açtığı gösterilmiştir.
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Chron hastalığı (Klebsiella pneumoniae 2H7) ve colitis ülserozada tükürükten de izole edilen iki farklı Klebsiella
türü izole edilmiştir.
Diş Plağı
Plaklar dişlerin sert dokularında oluşur. 1 gram diş plağı yaklaşık 210 bakteri içerir.
S. mutans oral mikrobiyotanın
ana bileşenidir ve diş plağının ana bileşenlerinden biridir. Streptococcus mutans ve strept. Sanguis başlangıçta diş
pelikülünü adezinler aracılığıyla kolonize eder.
Dental plakta
Prevotella intermedia,
Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas gingivalis, Actinomyces
yanısıra Mycoplasma sp., maya ve virüsler de bulunur. Diş çürükleri bu aşamadan sonra oluşur.
Lactobacillus, laktik asit üretmek için şekeri fermente eder. Aslında vücutta yaşayan ve konağın sağlığına
fayda sağlayan bir mikroorganizma grubudur ama şekeri fermente ederek, laktik asit üretir, ortam pH’sını düşürür
ve kolayca çürüğe neden olabilir.
Kronik periodontitisin baş kahramanı P. gingivalis’dir. Tedavi edilmeyen P. gingivalis dişlerin düşmesine neden
olabilir.
Periodontal hastalıklar gingivit, periodontal ligament, sement veya alveolar kemiği etkileyebilir.
Periapikal apse enfeksiyonları, akut nekrotizan ülseratif diş eti iltihabı, periodontal apse ve daha sonra sistemik
hastalıkları tetikleyebilir.
Oral Mikrobiyota Oluşum ve Değişimlerinde Etiyoloji
Konak
Minenin yapısı bakteri tutunmasını kolaylaştırabilir. Plaktaki mikrobiyal flora yapısı ve tükürüğün doğası diş
çürüklerinde önemli rol oynar. Tükürüğün kalitesi ve miktarı diş çürüğünün oluşumunu ve ilerlemesini önemli ölçüde
etkiler.
Tükürükteki yüksek kalsiyum ve fosfor, hastalığın erken evresinde remineralizasyon için önemlidir.
Hijyen ve alışkanlıklar (tütün ve alkol kullanımı gibi) da ağız mikrobiyotasında değişikliklere neden olur.
Diyet
Yaklaşık 10.000 yıl önce Mezolitik-Neolitik geçişte tarımın tanıtılması, diyet kompozisyonunu büyük ölçüde
değiştirdi.
Tarım öncesi diyet büyük ölçüde işlenmemiş, yabani meyve ve sebzeler, baklagiller, kuruyemişler ve vahşi
hayvanlarla sınırlıydı. Tarım öncesi diyeti süt ürünleri, rafine karbonhidratlar, bitkisel yağlar ve alkol
içermemekteydi.
Avcı-toplayıcı yaşam tarzlarından çiftçi toplumlarına geçişle, ağız sağlığındaki bozulma ve kardiyovasküler
hastalıklar, inflamatuar bağırsak hastalıkları, romatizmal hastalıklar, birçok kanser ve obezite artmıştır.
200 yıl önce Sanayi Devrimi sırasında ortaya çıkan gıda işleme tekniklerinin evrimi ile daha da kötüleşmiştir. Ağız
boşluğundaki
mikroflora, diş dokusunu tahrip eden asit üretimi ile diyet karbonhidratlarını fermente
eder. Karbonhidrat alımından önce, ağız boşluğundaki pH hafif asidik veya alkalidir. Karbonhidrat alımından sonra
plak pH'ı hızla iki veya daha fazla düşer.
S.mutansların salgıladıkları Glikosiltransferazlar sakarozu glukana dönüştürür. Sürekli asit üretimi sonucunda
glukan dişlerin pürüzsüz yüzeylerine yapışır ve böylece diş plağının matrisini oluşturur.
Yaş
Çocuklar büyüdükçe oral mikrobiyotaları stabilize olmaya başlar. Oral mikrobiyota, yaşam boyu genetik ve çevresel
faktörler tarafından şekillenmeye devam etmektedir. Oral mikrobiyom çeşitliliğinin yaşlılıkla birlikte azaldığı
gösterilmiştir.
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Kardiyovasküler hastalıklar, kanser ve Alzheimer hastalığı dahil olmak üzere çeşitli sistemik hastalıklarla
ilişkilendirilir.
Stres
Stres ve diyabet gibi sistemik durumlar ayrıca oral mikrobiyomu etkileyebilir.
Oral Mikrobiyotanın Sistemik Hatalıklarla İlgisi
Lactococcus lactis, bir bakteriyosin olan nisin üretir. Nisinin oral tümör oluşumunu azalttığı, tümörlü farelerin yaşam
süresini uzattığı ayrıca L. lactis ile intranazal uygulamanın IL-17A'nın salgılanması, tümörlere karşı kısmi bir koruma
sağladığı gösterilmiştir.
Oral mikrobiyom, nitrat metabolizması ile ilgili olarak sistemik besin döngüsünde de rol oynar. Ağız mikropları nitratı,
sindirim sırasında kan dolaşımına alınan ve nitrik okside dönüştürülen nitratı nitrite indirger. Nitrik oksit,
vazodilatasyon ve antihipertansif etkiler gösterdiğinden kardiyovasküler sağlık için önemlidir. Çalışmalar,
antibakteriyel gargara kullanımının, oral mikrobiyom üzerindeki inhibitör etkisinin bir sonucu olarak kan basıncını
artırabileceğini bulmuştur.
Çalışmalar, romatoid artrit ile bağırsak ve ağız boşluğu mikrobiyomlarının disbiyozu arasında bir bağlantı olduğunu
ve periodontal hastalık ile romatoid artrit arasında uzun vadeli bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur.
Romatoid artrit tedavi edildiğinde, oral mikrobiyom kısmen restore olduğu ve bunun tersinde yani oral mikrobiyom
düzeldiğinde Romatoid artritin remisyona girdiği görülmüştür.
Romatoid artritli hastalarda P. gingivalis virülans faktörlerine karşı antikorlar, hastalığın ciddiyeti ile ilişkili olacak
şekilde yükselir.
Gingipain; P. gingivalis tarafında üretilen sistein-benzeri bir proteinazdır. Gingipain kan yoluyla karaciğere
ulaştığında insulin duyarlılığını düşürür ve kan şekerinin yükselmesine neden olur.
Tau proteini hücre iskeletini oluşturan mikrotübüllerin düzenlenmesinde rol oynayan bir proteindir. Proteinin bu
görevi, yapısına fosfor eklenmesi ile kontrol edilir.
Tau proteini beyin hücrelerinde, vücut hücrelerine oranla daha fazla bulunmaktadır. Bu yüzden beyin için önemli
bir protau proteinlerinin olduğu tahmin edilmektedir.
Genellikle yaşlılıkta yapısına gereğinden fazla fosfor eklenmesi neticesinde işlevini kaybeder ve beyinde birikmeye
başlar. Bu birikmenin Alzheimer hastalığı gibi bazı nörodejeneratif hastalıklarda nörofibriler yumak oluşumuna
neden olduğu bilinmektedir. Alzheimer hastalığı olanların beyin dokularında gingipainin arttığı gösterilmiştir. Bu
örnekleri artırmak mümkündür.
Mikrobiyotanın Tat Algısı ve Diyet Tercihi Üzerindeki Etkisi
Oral mikrobiyomun sistemik sağlıkla ilişkisi çift yönlüdür, yani sistemik hastalık oral mikrobiyomu da etkileyebilir. Dil
sırtındaki bakteri taksonları ile sebzeden zengin diyetler (Prevotella gibi) veya protein ve yağlardan zengin diyetler
(Clostridia gibi) arasında ilişkiler kuruldu. Çalışmalar, mikropların diyet tercihlerini etkileyebilme olasılığını ortaya
koymaktadır.
Ağız Mikrobiyotamızı Yönetmek İçin Ne Yapmalıyız?
- Uygun ağız hijyeni ve antimikrobiyal kullanımı ile ağız boşluğunun mikrobiyal florasının azaltılması.
- Diyet karbonhidrat alımının kontrolü, özellikle sakarozdan zengin diyet.
- Florürlerin suya katılmasıyla ve topikal florür uygulamasıyla diş direncinin iyileştirilmesi.
- Diş plağının mekanik yöntemlerle uzaklaştırılması (ölçekleme). Diş çürüklerini değerlendirmek için mikrobiyolojik
testler.
Ağız Hijyeni Nasıl Sağlanır
• Diş fırçaları
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• Diş macunu
• Gargara: eski ve yeni teoriler
• Probiyotikler
Bu maddelerden bizi en çok ilgilendiren probiyotikler konusu olduğu için onun üstünde duracağız.
Dental / Oral Probiyotikler Nelerdir?
Dental probiyotikler, ağız boşluğunda iyi bakterilerin büyümesini teşvik etmeye ve patojenik bakterilerin büyümesini
azaltmaya odaklanmış bakterileri içerir. İyi bakterilerin büyümesini teşvik ederler ve kötü (patojenik) bakterilerin
büyümesini durdururlar.
Dental probiyotikler, ağızdaki mikrobiyomun sağlığını iyileştirmek için iyi (kommensal) bakteriler kullanmaları
bakımından bağırsak probiyotiklerine benzer.
Dental /Oral Probiyotikler Nelerdir?
Oral probiyotikler, pastiller, çiğnenebilir tabletler, süt veya probiyotik içecekler yoluyla doğrudan ağza verildiğinde
en etkilidir. Yutulabilir tabletler şeklindeki oral probiyotikler ağız mikrobiyotası için o kadar etkili olmamaktadır. Bazı
diş macunları oral probiyotikler içerir.
Oral probiyotik takviyeleri, bu bakteri suşlarını doğrudan ağzınıza iletir, böylece ağzınızdaki yüzeylerde kolonize
olabilir ve biyofilmler oluşturabilirler.
Oral probiyotiklerin ağzın bağışıklık sistemini güçlendirme biçimleri nedeniyle sağlık yararları sağlayabileceği
tartışmalıdır.
Probiyotikler, ağız kokusunun ve çürüklerin önlenmesinden diş eti sağlığının iyileştirilmesine kadar insanlara fayda
sağlayan mikroorganizmalardır (çoğunlukla bakteriler) (S. salivarius'un K12 ve M18 ).
Ağız sağlığında probiyotikler, insan klinik denemelerinin sayısı sınırlı olmasına rağmen, yıllarca süren araştırmalarla
desteklenmektedir.
Ağız Sağlığına Etki Eden Yiyecekler
Mantar ve kereviz ağız sağlığına katkısı olan yiyeceklerdir ancak henüz mekanizmaları tam açıklanamamıştır. Yeşil
çay veya saflaştırılmış kateşin tüketiminin ağız kanserlerini önleyebileceği gösterilmiştir.
Polifenol üzüm, kiraz, kırmızı şarap ve elmada bulunan yaygın bir gıda özütüdür. Polifenol metabolizması ağız
boşluğunda başlar. Alkol polifenollerinin, patojenik bakterilerin yapışmasını ve biyofilm oluşumunu sağlayan
S.mutans gibi oral patojen bakteriler üzerinde antibakteriyel etkisi olduğu gösterilmiştir. Ayrıca alkol polifenolleri,
periodontal patojenlerin neden olduğu konak inflamatuar yanıtını inhibe edebilir. Bu nedenle polifenoller, oral
patojenlere karşı doğal tedavi adayı olabilirler.
Oral Probiyotiklerin Kullanıldığı Alanlar
• Ağız kokusunu
• Diş çürüğü,
• Gingivitis,
• Periodontitis,
• Farenjit,
• Tonsillit,
• Oral kandidiyazis
Bunlara ek olarak, birçok hasta evde bakım yapmakta zorluk çektiği için onlarda da kullanılabilir.
Ağızdan alınan probiyotiklerin diş sağlığı için kullanılması ağız hijyeninin, sağlıklı beslenmenin veya düzenli
temizliğin yerini tutamaz.
Unutmayalım ki ağızda olan vücutta olur. Bizler mikroplardan oluşuyoruz. Bu mikroplar bizi yönetiyor. Ağız
sağlığımız da dahil olmak üzere her konuda sağlıklı kalmanın en iyi yolu mikroplarımızla barışmaktır.
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Mikroplarımızla barışmak için;
• Daha fazla bitki bazlı yiyecekler yiyin
• Şekeri azaltın
• Asitli içeceklerden kaçının
• Şeker hastası? Kan şekeri seviyenizi yönetmeye çalışın
• Sigarayı bırakın
• Bakteri artırıcı bir diş macunu seçin
Tüm bakterileri yok etmek yerine, sağlıklı bir ağız ortamını desteklemek ve doğanın dengesini korumak için
çalışmak daha iyidir. Kötülerden nazikçe kurtulurken, iyi bakteriler için mutlu bir yuva yaratmak hedefimiz olmalı.
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YENİ BİR BİLİM PARADİGMASI OLARAK KAOS TEORİSİ VE AKUPUNKTUR İLE
UYUMU
Dr. Aydın Kendirci
Serbest Hekim, İstanbul
ÖZET
Kaos Teorisi, 1970'lerden beri tartışılmakta ve yeni yüzyılın bilim paradigması olarak kabul edilmektedir. Bu teori
temel olarak, Newton'cu fizik ile sembolize edilen determinist yaklaşım yerine kuantum fiziğinin olasılıkçı
yaklaşımını önermektedir. Bilgi üretiminde indirgemeci (redüksiyonist) yaklaşım yerine bütüncül (holistik) yaklaşımı
öne çıkarmaktadır. Sistemlerin statik olmayıp, dinamik olduğunu ve dinamik sistemlerin de belli ölçeklerde
öngörülemez olduğunu ortaya koymaktadır. Ölçüm sonuçlarımızın, ölçme yöntemine ve elimizdeki ölçeğe bağlı
olarak değiştiğinin kanıtlarını sunmaktadır. Bu nedenle, her şeyi ölçüp biçip hesap edebileceğini ileri süren geçen
yüzyılın bilim paradigması bugün hızla değişmekte olan teknolojik ve beşeri ihtiyaçlarla örtüşmemektedir. Kaos
Teorisi daha esnek ve bütüncül yaklaşımıyla, bilim alanlarının birbirinden ayrışmasına karşı disiplinler arası
çalışmayı savunmaktadır. Böylece yaşadığımız dünyanın (çevrenin, evrenin) daha iyi anlaşılacağı, bilgi alanımızın
dışında kalmış farklı boyutlarda gerçekleşen süreçlerin daha çok kavranabileceği, bunun da sonunda bilime ve
dünyaya katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
Bu çalışmada, determinist bilimin ortaya çıkışı ve temel noktaları kısaca sunulmuştur. Ardından Kaos Teorisi'nin
temel kavramları ve ortaya çıkma sürecindeki önemli keşifler anlatılmıştır. Son bölümde ise bu teorinin,
Akupunkturun teorik yaklaşımlarıyla ve pratik uygulamalarından elde edilen sonuçlarıyla dikkate değer bir uyumu
olduğu örneklerle vurgulanmıştır. Öz olarak Kaos Teorisinin, Akupunkturun anlaşılmasına, açıklanmasına ve
gelişmesine dair, determinist yaklaşımdan çok daha açık ve farklı bir bakış açısı sunmakta olduğu tartışılmıştır.
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POSTUROLOJİDE BRUKSİZMİN ÖNEMİ VE TEDAVİSİ
Dr. Emel Gökmen
Amaç: Postural sistemin fizyopatolojisini tanımlayarak, bruksizmin postural sendromdaki yeri, önemi ve etkili tedavi
yaklaşımına farkındalık yaratmaktır.
Metod: İnsanın yerçekimsel kısıtlamalara entegrasyonu ve adaptasyonu olağanüstü bir işlevdir. Bu işlevle
kazanılan postur; vücudun çeşitli bölümlerinin uzayda aktif konfigürasyonunun ve detaylandırılmasının
sürdürülmesidir. Santral sinir sistemi tarafından kontrol edilen postural sistem, nörofizyolojik temelli çalışarak
paravertebral kasları uyumlu hale getirir. Bu sistem input olan duysal verilerin (visual-oculamator,vestibular otolith,
ayak ekstroseptive-proprioseptive) beyinde işlenmesi ile output olan kas tonusunu sağlar. Bruksizm sonucu gelişen
parafonksiyonel kas aktivitesi trigeminal siniri etkiler. Trigeminal sinir üzerinden santral sinir sisteminde postur
işlevini aksatmasının nörofizyolojik temeli gösterilecektir.
Sonuç: Bruksizmin postural sendrom geliştirme potansiyeli çok yüksektir. Postural sendrom mekanik bir işlev
bozukluğu olmadığı gibi bruksizm de sadece mekanik değildir. Bruksizm için yapılan mekanik tedaviler postural
sistem üzerindeki olumsuz etkiyi kaldırmakta yeterli olmayacaktır.

Tartışma: Postural sendrom ve bruksizm, klinik pratikte karşılaştığımız birçok hastalıkta temel bozukluk olarak
öngörülmelidir. Postural sisteme geliştirilecek farkındalık klinik çalışmalardaki birçok uygulamayı yeniden
değerlendirmemizi, bruksizm tedavisinin önemi, planlaması ve takibinde aktif rol almamızı sağlar.
Keywords: Posturoloji, Postural Sendrom, Bruksizm

THE IMPORTANCE OF BRUXISMIN POSTUROLOGY AND THERAPY
Dr Emel Gökmen
Aim: Building awareness on the role, importance and effective treatment methods of bruxism in postural syndrome
by describing the postural system's physiopathology.
Method: Human's integration and adaptation to gravitational restraints is an amazing ability. Posture developed by
this ability is the continuity of active configuration in space and detailing of various sections of the body. Postural
system that is controlled by the central nervous system organizes paravertebral muscles to be compatible by
working neurophysiologically. This system, by processing at the brain, allows conversion of input sense data (visualoculomotor, vestibular otolith, foot exteroceptive-proprioceptive) to output muscle tone. Parafunctional muscle
activity caused by bruxism affects trigeminal nerves. Neurophysiological basis for the disruption of posture
functionality over the trigeminal nerve will be demonstrated .
Results: Bruxism has a very high potential to cause postural syndrome. Just as postural syndrome is not a
mechanical function disorder, bruxism is not of only mechanical nature. Treatment methods that only utilize
mechanical approaches will not be effective enough to remove the negative effects of bruxism on the postural
system.
Discussion: Postural syndrome and bruxism should be considered as the basis for many disorders we encounter
in clinical practice. Building awareness on postural syndrome will lead us to reevaluate clinical approaches,
understand the importance of bruxism treatment and take an active role in treatment planning and follow-up.
Keywords: Posturology, Postural Syndrome, Bruxism
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KULAK TIBBI (AURICULER MEDICINE) İLE BOZUCU ALAN TESPİT VE TEDAVİSİ
Dr Emel Gökmen
Amaç: Bozucu alanların tespit ve tedavisinde klinisyenin kullanabileceği etkili ve kullanışlı bir yöntem hakkında bilgi
sunulmasıdır.
Metod: F.Huneke’nin tanımladığı bozucu alan fenomeni oluşturduğu hastalıklar ve tedavide engel oluşturucu etkisi
nedeniyle çok önemlidir. W. ve F. Huneke’nin geliştirdiği nöral terapi bozucu alanların tedavisinde etkili olarak birçok
hekim tarafından uygulanmaktadır. Geçtiğimiz yüzyılda tıp için diğer önemli buluş P. Nogier tarafından yapılmıştır.
Aurikuloterapi ve VAS (Vascular Autonomic Signal) klinisyenler için çok değerli çözümler sunmaktadır. Siyah çubuk,
bası gibi bir araç kullanılarak, bedendeki bozucu alanlar ve kulaktaki karşılıkları,VAS değişimi ile tespit edilebilir.
Yine aynı alanlar kulak borduründe taranıp bulunan alanlarda elektriksel dedektör ile nokta tespit edilebilir. Bu
noktalar kulaktan tedavi edilerek VAS yorulması düzeltilir. Bu şekilde bozucu alan fenomeni düzeltilebilir.
Sonuç: VAS kullanılarak bozucu alanların bulunması çok etkili, tedavide başarıyı artırıp kolaylaştıran bir yöntemdir.
Tartışma: Bozucu alan fenomenini ortadan kaldırıp homeostazı sağlamada VAS tanı ve tedavi açısından etkili bir
yöntem olarak önceliği taşımakta görünmektedir. Nöral terapi ile birlikte veya tek başına uygulanmasının klinik
pratikte yer alması, etkili hızlı çözümleri sağlaması nedeniyle tedavide öncelik taşıması beklenir.
Keywords: Bozucu alan, VAS, Kulak tıbbı, Nöral Terapi

INTERFERENCE FIELD DETECTION AND TREATMENT WITH AURICULAR
MEDICINE
Emel Gökmen, M.D.
Aim: Introduction of an effective and practical method that clinicians can utilize during detection and treatment of
interference fields.
Method: Interference field phenomenon described by F. Huneke is extremely important due to disorders it causes
and it's restrictive effect on treatments. Neural therapy, developed by W. and F. Huneke to treat interference fields,
is applied by many physicians effectively. Another important discovery in medicine has been made by P. Nogier in
the last century. Auriculotherapy and VAS (Vascular Autonomic Signal) offer invaluable solutions to
physicians. Stimulating interference fields on the ear or body causes exhaustion on VAS response. These fields
can be detected by using black rod scanning tool through use of it's effect on VAS response. Same fields can be
detected by using an electrical detector as scanner on ear borders. VAS exhaustion can be corrected by treating
these points on the ears. Interference field phenomenon can be treated in this manner.
Result: Detection of interference fields through usage of VAS is a very effective method that increases chances of
success and simplifies the process.
Discussion: VAS seems to be the leading treatment method on effectively diagnosing and removing interference
fields, and ensuring homeostasis. VAS is expected to have priority between treatment methods due to the fact that
it can be used both in conjunction with neural therapy and alone, effectively.
Keywords: Interference field, neural therapy, VAS, Auriculo medicine
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BAŞ AĞRILARINDA HOMEOPATİNİN YERİ, REMEDİ SEÇİMİNDE YAKLAŞIM
ÖNERİLERİ
Dr Emel Gökmen
Amaç: Toplumda çok yaygın olan primer baş ağrıları, homeopatide de çok sayıda remedide mevcuttur. Baş
ağrılarında anamnez ve repertori konusundaki deneyim paylaşımıyla pratik çözümlemeler yapılması planlanmıştır.
Metod: Baş ağrılarının %90’ı primer baş ağrılarıdır. Bu ağrılarda altta yatan lezyonel veya enfeksiyonel neden
yoktur. Primer baş ağrıları; fiziksel duygusal ve zihinsel sağlık seviyelerinde geri dönüşümlü bozulmalara neden
olur. Atakların fizyopatalojisi üzerinden anamnezdeki akut yaklaşım gerekliliği ortaya konulacaktır. Anamnez alırken
hastaların yaşadıklarının şiddetinden kaynaklanan tanımlama problemlerine yaklaşım önerileri verilecektir. Ayrıca
repertoride çok geniş yer alan rubriklere yaklaşım örneklenecek ve olgularla gösterilecektir.
Sonuç: Baş ağrıları, anamnez alma ve repertorize etme güçlüklerine rağmen homeopati ile çok hızlı ve başarılı
tedavi edilebilir hastalıklardır.
Tartışma: Baş ağrısı çeken birisini tanımayan hiç kimse yoktur diyebiliriz. .Deneyim geçmişi ne olursa olsun her
homeopatın kolaylıkla kullanabileceği baş ağrısı homeopatik yaklaşım rehberi oluşturulması değerlendirilebilinir.
Keywords: Baş ağrısı, Homeopati, Repertory

HOMEOPATHY IN HEADACHES AND SUGGESTIONS ON APPROACHING REMEDY
SELECTION
Emel Gökmen, M.D.
Aim: Primary headaches are very common in the general population and there are many remedies available in
homeopathy for them. Aim is to inspire practical solutions to headaches with shared experience on anamnesis
and repertory.
Method: %90 of the headaches are primary headaches. Headaches have no underlying lesional or infectional
cause. Primary headaches cause reversible disfunction at physical, emotional and mental health levels.
Necessity of acute approach at anamnesis will be introduced through physiopathology of the attacks.
Suggestions on approaches to identification problems that arise during anamnesis due to intensity of the
headaches of the patients will be given.
Additionally, approaches to rubrics which are widely available in repertory will be explained and demonstrated.
Result: Headaches can be treated very quickly and successfully with homeopathy, even though all the difficulties
introduced during it's anamnesis and repertorization.
Discussion: We can say that everybody knows someone that suffers from headaches. Creation of a guide for
homeopathic approach to headaches that can be easily utilized by other homeopaths, whatever their past
experience may be, can be considered.
Keywords: Headache, Homeopathy, Repertory
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ÜROLOJİDE APİTERAPİ
Dr. Dursun Ünal
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Apiterapinin gıda olarak tarih boyunca bilinen ürünleri bal, polen, arı sütü, arı ekmeği, arı larvasıdır. Bunların dışında
arı zehri, propolis, kovan havası, arı sesini sayabiliririz. Ürolojide 50 yaş üstü erkeklerde prostat büyümesini(BPH)
sık görürüz. 1990’lı yıllarda arı polenindeki bir madde elde edilerek üretilen prostat ilaçları BPH’da kullanılmıştır.
Aynı ilaçlar prostatitte de fayda sağlamıştır. Polenin apoptozisi artırarak prostat büyümesine engel olduğu
düşünülmektedir. Japonya’da ham polen yedirilerek yapılan klinik çalışmada fayda gösterilmiştir. Fitosterollerin
BPH’da faydalı olduğu kanıtlanmış; azoptat isimli ilaç Almanya’da üretilmiştir. Polen fitosterol açısından zengindir.
Arı zehri de enflamasyonu azaltarak ve apoptozisi artırarak deneysel aşamada prostat büyümesinde etkindir.
Polenin hayvanların üremesinde etkin olduğu onlarca deneysel çalışmayla gösterilmiştir. Polen, arı sütü, propolis
ağır metallerin, kemoterapi ilaçlarının üreme organlarına verdiği zararı düzeltmektedir. Onlarca deneysel çalışmayla
kanıtlanmıştır.
Arı sütü insan üreme sağlığında faydalıdır. Spaerm kalitesini artılmakta, cinsel fonksiyonları düzeltmektedir.
Propolis antioksidan açıdan zengin bir arı ürünüdür. Bağışıklık sistemini düzenlemektedir. Kronik renal yetmezlikte
proteinüriyi azaltmıştır. Kanser hücre kültürü çalışmalarında; kanser hücrelerinin çoğalmasına engel olduğu
gösterilmiştir.
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BACK-SHU NOKTALARINA NÖROSEGMENTAL BAKIŞ VE BU NOKTALARIN
TEDAVİDE ÖNEMİ
Demet Erdoğan; MD, PhD(c)
Geleneksel akupunkturda, Mesane kanalı üzerinde bulunan akupunktur noktaları belirli iç organları uyarmak için
kullanılmıştır. Bunlara Back Shu noktaları (BSN) veya Transport noktaları denir. Çin tıbbı tarihinde, BSN ilk olarak
“Sarı İmparatorun İç Hastalıkları Kanunu” (Neijing) adlı klasik kitapta tanımlanmıştır. Dr Huatuo (MS.110–207), BSN
konumlarını omurganın orta hattının yaklaşık 1 cun lateralinde tanımlamıştır. Günümüzde hem Neijing'in hem de
Huatuo'nun tanımlarından farklı konumlarda, daha fazla sayıda BSN tanımlanmıştır.
Her bir spinal segment, belirli bir spinal sinir çifti tarafından innerve edilen dermatom (cilt bölgesi), miyotom (kas
bölgesi/bölgeleri), sklerotomdan (kemikler) ve omuriliğin aynı seviyesinden gelen sempatik sinirler tarafından
innerve edilen iç organlarla birlikte ('viscerotome') oluşur.
Tedavide Back-Shu noktalarının önemi ne kadar vurgulansa azdır. Yin organlarını güçlendirmek için sıklıkla
kullanılırlar. Kronik hastalıkların tedavisinde daha çok tercih edilirler. İlgili duyu organlarını etkiler (örn. BL-18
Ganshu gözler için) Emosyonel faktörlerin tedavisinde de yeri vardır. Teşhis koyarken önemlidir. İç organları
doğrudan etkiler. Qi kanalının aracılığıyla değil, doğrudan ilgili organa gider. Bu nedenle, genellikle iğneyi bu
noktalarda diğer vücut noktalarına göre daha kısa bir süre tutmak yeterli olur. Beş ana yin organının back-shu
noktalarının bitişiğinde bulunan dış hat üzerinde, o organın ruhsal yönüyle ilişkili noktalar vardır. Bu noktaların tümü,
Beş Element kuralına göre Akupunkturistler tarafından sıklıkla kullanılan güçlü ruhsal etkili noktalarıdır.
Geleneksel TCM uygulayıcıları, nöroanatomik bilgileri dikkate almadan genellikle BSN'yi TCM modellerine ("bir
organ için bir nokta" modeli) dayalı olarak kullanırlar. Bununla birlikte, modern anatomi ve nörofizyoloji, her organın
birçok seviyeden beslediğini göstermektedir. Sonuç olarak, sempatik trunkus ile dermatomlar, miyotomlar,
sklerotomlar ve viserotomlar arasındaki karşılıklı ilişkilere ilişkin güncel bilgiler göz önüne alındığında, tedavi
olanakları TCM modelinin belirttiğinden çok daha geniştir.
Bu bilgiler, BSN kullanımının akupunkturistler için ne kadar önemli olabileceğini göstermektedir çünkü paravertebral
bölge boyunca konumları temel sinir yapıları ile yakından ilişkilidir. Ancak “Bir organ için bir nokta” modelinden
“organ grupları için nokta grupları” modeline geçiş yaparak BSN ile yeni bir tedavi modeli geliştirilebilir.
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INTEGRATIVE ONCOLOGY IN PROSTATE CANCER TREATMENT
Ömer Küçük, MD
Professor of Hematology and Medical Oncology
Winship Cancer Institute of Emory University, Atlanta, Georgia, USA
Integrative oncology is a patient-centered, evidence-informed field of cancer care that utilizes mind and body
practices, natural products, and/or lifestyle modifications from different traditions alongside conventional cancer
treatments. Integrative oncology aims to optimize health, quality of life, and clinical outcomes across the cancer
care continuum and to empower people to prevent cancer and become active participants before, during, and
beyond cancer treatment.
Natural products and botanicals may be useful as complementary therapies for the prevention of adverse effects
of radiation and chemotherapy including prevention of second primary tumors, cognitive decline, cardiac toxicity,
myelosuppression, pulmonary toxicity, neurotoxicity, nephrotoxicity, and hepatotoxicity. They also may increase
the efficacy of chemotherapy and radiation therapy and targeted therapy. Natural and botanical products are
generally safe and orally bioavailable.
Epidemiologic studies show an inverse association between dietary lycopene and soy intake and prostate cancer
risk. Genistein and daidzein are the most abundant isoflavones in soy. Genistein has activity against a variety of
cancer cells in culture, animal model and clinical studies. Genistein’s mechanisms of action include antioxidant
effects preventing DNA damage, anti-inflammatory effects (IL-1, IL-6 inhibition), epigenetic effects through DNA
demethylation and histone acetylation, inhibition of NFkB, RANKL, VEGF, MMP, and EMT.
Healthy lifestyle, physical activity, stress reduction and botanicals may benefit prostate cancer patients before,
during and after therapy.
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ORTA ASYA TÜRK TIBBINDA APİTERAPİ
(APITHERAPY IN CENTRAL ASIAN TURKISH MEDICINE)
H. Volkan Acar
Doktora Öğr., Hacettepe Üniversitesi, Tıp Tarihi ve Etik AD.,
Doç. Dr., Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Bal, tarihin erken dönemlerinden itibaren dünyanın farklı bölgelerindeki insanlar için önemli bir besin kaynağı
olmuştur. Diğer toplumlar gibi Türkler de balı binlerce yıldır bilip besin kaynağı olarak kullanmışlardır. Bal, besin
kaynağı olması yanında tıbbi amaçlarla da kullanılabilen bir üründür. Bu çalışmanın amacı Eski Türklerin bal
kullanımıyla ilgili bilgilerinin araştırılmasıdır.
Çalışma için incelenen temel metinler Uygur tıp metinleri (XIV. yüzyıl öncesi) ile Çağatay Türkçesi ile yazılmış tıp
eserleridir (XVII.-XX. yüzyıl). Bunlar dışında IX.-XIV. yüzyıllar arasında, Orta Asya’da Türklerin yaşadıkları bölgeleri
ziyaret eden İslam coğrafyacılarının ve seyyahlarının eserleri ile Uygur, Karahanlı, Çağatay, Harezm, Kıpçak ve
Memluk-Kıpçak Türkçelerinde yazılmış çeşitli sözlükler incelenmiştir.
İnceleme sonunda, farklı dönemlerde yaşamış Orta Asya Türk topluluklarının arı, bal ve bağlantılı ürünler için
kullandıkları sözcüklerin neler olduğu saptanmış; ayrıca Uygur, Karahanlı ve Çağatay Türkçesinde yazılmış olan
ve balın tıbbi amaçlı kullanımını konu edinen eser bölümleri bir araya getirilmiştir.
Sonuç olarak Türklerin 1000 yıldan uzun süredir balı bildikleri, balı hem besin kaynağı hem de tıbbi amaçla
kullandıkları anlaşılmıştır.

76

11. Uluslararası Katılımlı Ulusal Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp E-Kongresi
11-12 Aralık 2021

PSİKOJENİK KÖKENLİ KRONİK AĞRILARDA KULAKTAN RENK TEDAVİSİNİN
(AURIKULER KROMOTERAPİ) ETKİNLİĞİ-VAKA SERİSİ
Cüneyt Bozer
Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Balkan Yerleşkesi, 22030, Edirne
Özet
Bir maddenin titreşim oranı, o maddenin biçimini ya da yoğunluğunu belirler. Atom altı düzeyde (ışık hızında ya da
daha hızlı) titreşen maddelere saf ışık enerjisi adı verilir. Işık elektromanyetik ışımadır, doğadaki elektrik ve
manyetik alanların sürekli değişimidir. Işık enerjidir, renk ise enerji ile madde arasındaki etkileşimin ürünüdür. Her
bir renk ışınındaki dalga boyu, frekans ve enerji miktarı bellidir.
İnsan gözü, 380 ile 780 nm dalga boyları arasındaki elektromanyetik ışımaya duyarlıdır. Tüm canlılar sağlık
durumlarını etkileyen renklerle sarılı biçimde yaşamlarını sürdürürler. Dr. Daniel Asis tarafından aurikuloterapi,
EMDR ve renk terapilerinin birleştirilmesiyle geliştirilmiş bu tedavi yöntemi kısa sürelerde oldukça etkili sonuçlar
elde edilmesini sağlamaktadır.
Bu çalışmada Asis ve Zarragoecoechea protokolü kullanılarak tedavi uygulanmış beş kronik ağrı vakası incelenmiş
ve sunulmuştur.
Kronik ağrılarının kökeninde travma, stres gibi faktörler olan vakalarda bu sorunların çözümlenmesinde oldukça
etkin olan bu tekniğin uygulaması basittir ve kısa sürede uygulanabilir.
Anahtar sözcükler: aurikuloterapi, kulak, akupunktur, renk, EMDR, ağrı, tedavi

THE EFFICACY OF AURICULAR CHROMOTHERAPY ON CHRONIC PSYCOGENIC
PAIN-CASE SERIES
Cüneyt Bozer
Trakya University, Faculty of Medicine, Department of Anatomy, Balkan Campus, 22030, Edirne
Abstract
Light is electromagnetic radiation within the portion of the electromagnetic spectrum that is perceived by the human
eye. Light is the constant change of electric and magnetic fields in nature. Light is energy, color is the product of
the interaction between energy and matter. The wavelength, frequency and amount of energy in each color ray are
determined.
The human eye is sensitive to electromagnetic radiation between 380 and 780 nm wavelengths. All living things
lead their lives surrounded by colors that affect their health. This treatment method, developed by Dr. Daniel Asis
by combining auriculotherapy, EMDR and color therapies, provides very effective results in a short time.
In this study, five chronic pain cases treated using the Asis and Zarragoecoechea protocol were examined and
presented.
The application of this technique, which is very effective in solving these problems in cases with factors such as
trauma and stress at the origin of chronic pain, is simple and can be applied in a short time.

Key words: auriculotherapy, ear, acupuncture, color, EMDR, pain, treatment
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SBÜ GEAH GETAT UYGULAMA MERKEZİ, PROLOTERAPİ KLİNİK
TECRÜBELERİMİZ
Dr. Öğrt. Üyesi İlker SOLMAZ
SBÜ Gülhane EAH Getat Uygulama Merkezi Başkanı

Proloterapi, kas iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan, tendon ve ligamentlerin entezis noktalarındaki
enjeksiyonlarını içeren rejeneratif bir tedavi yöntemidir. Proloterapinin kas iskelet sistemi hastalıklarında kullanımı,
ağrının ligamentlerdeki laksisiteye bağlı olduğu ve bu ligamentlerin hücre proliferasyonunu uyarıcı solüsyonların
enjeksiyonları ile güçlendirilebileceği düşüncesinden doğmuştur. Proloterapi tedavisinin 3 sac ayağı vardır.(1)
Bunlar; 1.Enjeksiyonlar, 2. Egzersiz ve 3.Vitamin-mineral takviyeli beslenmedir.
Proloterapi enjeksiyonları tipik olarak bağ dokusu disfonksiyonu olan entezis bölgesine uygulanmaktadır. Entezis
bölgesine proliferatif solüsyon uygulandıktan sonra o bölgede inflamasyon kaskadı başlamakta ve rejenerasyon
gelişmektedir. Yani kronik olan bir durum akut inflamasyona çevrilmekte böylece vücudun kendi kendisini
iyileştirmesi sağlanmaktadır.
Proloterapi tedavisinin etki mekanizması; ‘Bedenin kendi kendisini tamir etmesini uyarmaktır!’ Bu tedavinin temeli
dokularda yara iyileşme sürecini başlatmaktır. Yara iyileşme süreci temel olarak 3 evreden oluşmaktadır:
1. Hemostaz ve enflamasyon evresi
2. Proliferasyon evresi
3. Remodelizasyon evresi
Oluşturduğu lokal inflamatuar etki büyüme faktörlerinin salınımını uyararak nöropatik inflamasyonun down
regülasyonunu sağlamakta ve bu sayede hem ağrıyı azaltmakta hem de iyileşme sürecini başlatmaktadır(2).Metin
girmek için buraya tıklayın veya dokunun.
Proloterapide en çok hipertonik dekstroz kullanılmaktadır. Yan etki ve komplikasyon riski düşük olan bir tedavi
yöntemidir. %10 ve daha yüksek oranlardaki dekstroz solüsyonlarında, glukoz hücre dışı matriks ile etkileşerek
hedeflenen doku üzerinde tahriş edici etkiye neden olur ve bu akut inflamasyonu başlatarak proliferasyona neden
olmaktadır. Bu enflamatuar yanıt fibroblast proliferasyonunu uyararak hasarlı dokularda iyileşme ve yenilenmeyi
sağlayan kollajen sentezini geliştirir (3–5). Yapılan bir çalışmada; %10’un altındaki dekstroz solüsyonlarının
enflamasyona yol açmadan proliferasyonu indüklediği tespit edilmiştir(6).
Kliniğimizde 2017 yılından beri 39.787 kayıtlı hastanın tedavisi yapılmıştır. Bu hastaların yaş aralığı 7 ile 91 yaş
arasındadır. Yaş ortalamasına baktığımızda ise 54 olduğunu görmekteyiz. Kliniğimize başvuran hastaların 4’te 3’ü
kadındır. Hastaların başvuru şikayetlerine baktığımızda ilk sırada bel ağrısı, 2. sırada gonartroz, 3. sırada ise boyun
ağrısı gelmektedir.
Kliniğimizde yaptığımız çalışmalardan bahsedersek;
Rejeneratif enjeksiyon tedavilerinin klinik etkileri: Kas iskelet sistemi ağrı yönetiminde PRP ve Proloterapinin
kullanımı(2) isminde proloterapi ile prp kullanımınına anlatıldığı bir yayınım mevcut. Bu yayını incelediğimizde ;
•

Ağrı doku yaralanmasının neden olduğu bir semptomdur. Dejeneratif eklem hastalıklarının görülme sıklığı
ve buna bağlı olarak ağrılar artmıştır.
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•

•
•

Son zamanlarda ağrı tedavisinde ilaçlar ve fizik tedavi uygulamalarına ek olarak proloterapi (PrT) veya
trombositten zengin plazma (PRP) gibi birçok rejeneratif enjeksiyon temelli tedavi yaygın olarak
kullanılmaktadır.
PrT, bağlar, tendonlar ve kıkırdak gibi hasarlı veya dejenere olmuş bağ dokusu iyileşmesi için kullanılır.
Bunların sonucunda eklem instabilitesi ve bağ gevşekliği ve ağrı azalır.
PRP, plazmanın hücresel bileşenidir. PRP, PrT ile aynı nedenlerle kullanılsa da PrT'den farklı olarak akut
vakalarda kullanılabilir.

European Spine Journal’da yayınlanan ‘Dextrose Injections for failed back surgery syndrome: a consecutive case
series’(7);
•
•
•
•
•
•
•

Çalışmaya en az 6 aydır şikayetleri olan ve 3 ay konservatif yöntemlere rağmen cevap vermeyen FBSS'li
toplam 79 hasta katıldı.
Posterior ve lateral yaklaşımlarda proloterapi enjeksiyonları yapıldı.
Tedavi öncesi ve sonrası değerlendirmelerde VAS ve Oswestry Engellilik Endeksi (ODI) kullanıldı.
Hasta memnuniyeti (telefonla iletişime geçerek) 5 puan Likert skalası kullanılarak değerlendirildi.
Tekrarlanan VAS ve ODI ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı.
Bu sonuçlar, keşfedilmemiş bir alana öncülük eden ilk adım olabilir.
Bu tedavi yöntemi, revizyon cerrahisi kararı vermeden önce FBSS hastaları için akılda tutulmalıdır.

‘Is Prolotherapy Effective in the Treatment of Avascular Necrosis of the Femoral Head?’ (8)isimli çalışmada;
•

•
•
•

•

Femur başı avasküler nekrozu (ANFH), özellikle genç bireylerde değişen derecelerde fonksiyonel kısıtlılık
ve düşük yaşam kalitesi ile birlikte en sık görülen hastalıklardan biridir. Bu hastalığın tedavisi için çeşitli
konservatif ve operatif seçenekler mevcuttur.
Uzun süreli ve kontrolsüz glukokortikoid kullanımından kaynaklanan bir ANFH olgusu.
Olgunun tedavisinde diğer kronik kas iskelet sistemi problemlerinin tedavisinde etkinliği ve güvenilirliği
kanıtlanmış proloterapi enjeksiyonlarını kullandık.
Proloterapi enjeksiyonlarının altıncı seansından sonra, hasta günlük aktivitelerini önceki fiziksel ve efor
kapasitesi ile aynı şekilde yapabildi. WOMAC osteoartrit indeksi 92 ön enjeksiyondan 12'ye düşürüldü;
Likert ağrı skalası, enjeksiyon öncesi 5'ten enjeksiyonlardan sonra 1'e düşürüldü.
Sonuç olarak proloterapi enjeksiyonları ile hasta memnuniyeti ve klinik ve radyolojik parametreler
açısından başarılı sonuçlar elde ettik. Proloterapi, ANFH tedavisinde kolay uygulanabilir ve tatmin edici
bir yardımcı yöntem olarak faydalı olabilir.

‘Is 5% dextrose prolotherapy effective for radicular low back pain?’(9) çalışmasında;
•
•
•
•
•

Çalışmamızın amacı lomber disk herniasyonundan kaynaklanan radiküler bel ağrısı için %5 dekstroz
enjeksiyonunun potansiyel etkinliğini değerlendirmektir.
Bir yıl boyunca radiküler bel ağrısı nedeniyle %5 dekstroz proloterapisi ile tedavi edilen toplam 40 hastayı
değerlendirdik.
Bu hastalardan 20 hasta sadece proloterapi ile tedavi edildi. Diğer 20 hasta ise proloterapi ve fizik tedavi
ile tedavi edildi.
Tedavide %5 dekstroz solüsyonu kullanıldı ve solüsyon iliolumbar ve transvers ligament insersiyon
seviyelerine ve faset seviyesine enjekte edildi.
Hastaların ağrı, mobilite, yaşam kalitesi ve fonksiyonel durumlarının değerlendirilmesinde Visual Analog
Scale (VAS) 10 cm, Oswestry Disabilite Index (ODI) ve Short Form-36 (SF-36) kullanıldı.
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•

•

Bulgular: Her iki gruptaki tüm hastalarda ağrıda anlamlı bir azalma bildirildi. Ağrı ve sakatlık skorları, her
iki grupta da 3, 12 ve 52 haftalık takiplerde gruplar arasında anlamlı bir fark olmaksızın anlamlı olarak
iyileşti.
Sonuç: Disk herniasyonuna bağlı radiküler bel ağrısı olan hastalar %5 dekstroz proloterapisi kullanılarak
etkin bir şekilde tedavi edilebilir.

Yeni kabul edilen yayınımız ise modifiye proloterapi ile ilgili ; ‘MODİFİED PROLOTHERAPY BY %5 DEXTROSE ,
TWO YEARS EXPERİENCES OF A TRADİTİONAL AND COMPLEMENTARY MEDİCİNE PRACTİCE CENTER. ‘
Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation
Günümüzde ‘Modifiye Proloterapi’de %5 dekstroz kullanılmakta ve az noktaya az miktarda solüsyon enjekte
edilmektedir. Yaptığımız çalışmada %5 dekstrozun duyusal sinirleri etkileyerek hissedilen ağrıyı azalttığı ve
tekrarlayan enjeksiyonlar sonucu duyusal sinirlerde iyileşme sonucu nöropatik ağrıyı ortadan kaldırdığı
gösterilmiştir. Ayrıca %5 dekstroz inflamasyonsuz proliferasyon yaparak yan etki profilini de oldukça azaltmakta
hasta ve uygulayıcı hekim için daha konforlu hale getirmektedir.
%5 dekstroz solüsyonu uygulandığı bölgede enflamasyona neden olmadan proliferasyonu başlatmaktadır. Yapılan
bir çalışmada %5 dekstrozun PDGF-A ve PDGF-B, vasküler endotelyal growth faktör-A ve Kaspaz-3 ile Kaspaz-8
‘in ekspresyonunu arttırdığı tespit edilmiştir.(10) Ayrıca %5 dekstroz duyusal sinirleri etkileyerek hissedilen ağrıyı
azaltmakta ve tekrarlayan enjeksiyonlar sonucu duyusal sinirlerde iyileşme sonucu nöropatik ağrıyı ortadan
kaldırmaktadır(3). Dolayısıyla ‘Modifiye Proloterapi’ hem hasta hem de hekim için daha konforlu, yan etki ve
komplikasyon riski oldukça az, hastanın günlük yaşam aktivitelerine dönüşünün daha erken olduğu , etkinliği yüksek
bir tedavi yöntemidir.
Modifiye proloterapide az sayıda noktaya az miktarlarda solüsyon enjekte edildiği için hastalardaki enjeksiyon
sonrası inflamasyona bağlı ağrı gibi şikayetleri minimal olmaktadır. Hastaların seansta az enjeksiyon olmaları ,
enjeksiyon sonrası ağrılarının fazla şiddetlenmemesi hatta %5 dekstrozun nöropatik ağrıyı da azaltması sonucu
ağrı şikayetlerinin kısa sürede geçmesi hastaların modifiye proloterapiyi tercih etmelerini sağlamaktadır.
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METABOLİK SENDROMDA NÖRALTERAPİ YAKLAŞIMI
Demet Erdoğan
Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği
Metabolik sendrom, ortak genetik ve epigenetik faktörlerle gelişen, bel çevresi kalınlığı, yüksek tansiyon, kan
yağlarında kalitatif ve kantitatif bozukluk, kan şekeri yüksekliği ile karakterize bir kardiyometabolik risk faktörleri
demetidir .Türkiye Endokrinoloji Metabolizma Derneği (TEMD)’nin önerdiği tanı kriterlerine göre Metabolik Sendrom
tanısı için diabetes mellitus veya bozulmuş glukoz toleransı veya insülin direnci bulgularından en az biri ve
hipertansiyon, dislipidemi, abdominal obezite bulgularından en az ikisi olmalıdır 1.
Metabolik Sendrom kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, inme, serebral dolaşım bozukluğu, kognitif bozukluklar,
demans gibi pek çok kronik hastalığa zemin hazırlamaktadır. Ülkemizde yapılan çalışmalara göre her 3 kadından
biri ve her 4 erkekten biri Metabolik Sendrom hastasıdır. Bu nedenle Metabolik Sendromu önlemek, tedavi etmek
veya kontrol altına almak toplum sağlığı açısından çok önemlidir.
Son çalışmalara göre Adipokinler, Diyabet ve aterosklerozisin patofizyolojisinde enflamasyon ortak nedendir.
Sempatik sinir sistemi tonusunun artışı obezite, insulin direnci, enflamasyon ve hipertansiyonun oluşmasında en
bazal faktördür.
Etkin bir Nöralterapi uygulamasıyla ve hastanın sıkı kontrol edilmesi ile birlikte elde edilecek yararlar:
Sempatik/Parasempatik balans, anti-enflamatuar etki, HPA aksının regülasyonu ile hormonal dengenin
sağlanmasıdır. Dispepsi, kabızlık, meteorizm vb. fonksiyonel GIS şikayetleri giderilir. Kan basıncı kontrol altına
alınır.
Nöralterapi(NT) düşük konsantrasyonlarda lokal anestezik (prokain veya lidokain) kullanılarak yapılan bir
regülasyon yani düzenleme tedavisidir. “Lokal ve segmental infiltrasyon anestezisi” ya da “diyagnostik ve terapötik
lokal anestezi” olarak da adlandırılmaktadır. Nöralte¬rapi, komplementer bir regülasyon tedavisidir.
(Homeostazis)NT yalnız kullanılabileceği gibi diğer tedavi metotlarıyla kombine edilebilir. Bu sendromun
tedavisinde ayrıca «Yaşam tarzı değişikliği» çok önemli bir yaklaşım olmaya devam etmektedir. Kilo kontrolünü,
diyet yönetimini, düzenli egzersiz yapmayı ve sigarayı bırakmayı içerir. NT bu süreçte de hastalara destek
sunmaktadır.
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Lima, L.C.F; et al.Adipokines, diabetes and atherosclerosis: an inflammatory association;REVIEW
ARTICLE, Front. Physiol., 03 November 2015
4.
Schleich,M;Straznicky,N; Lambert, N; Lambert,G; Metabolic syndrome: a sympathetic disease? Lancet
Diabetes & Endocrinology, The, 2015-02-01, Volume 3, Issue 2, Pages 148-157.
5.
Nazlikul, H: Nöralterapi Ders Kitabı – Nobel Kitabevi İstanbul 2010
6.
Nazlıkul H, Babacan A. Nöralterapi ve enjeksiyonlardaki rolü. Babacan A, editör. Ağrı ve Enjeksiyonlar. 1.
Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.110-7.
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İNFERTİLİTE VE İNVİTRO FERTİLİZASYON-IVF TEDAVİSİNDE BÜTÜNCÜL TIP
YAKLAŞIMI
Dr. Demet Erdoğan
Bilimsel Akupunktur ve Regülasyon Derneği
İnfertilite herhangi bir korunma olmaksızın, düzenli ilişkiye rağmen bir yıl içerisinde çocuk sahibi olunamaması
durumuna denir. Bu nedenle Türkiye’de yılda 40 bin çift Yardımcı Üreme Teknikleri Merkezlerine başvurmaktadır.
Bu workshop’da bebek sahibi olmak isteyen çiftlerde Bütüncül Tıp yöntemlerinin (Nöralterapi, Akupunktur,
Fitoterapi, Doğal Detoks) başarı şansına katkısını değerlendireceğiz.
Temel yaklaşım nörovegetatif regülasyon ile nöroendokrin düzenleme, mikroperfüzyonun arttırılması,
immünmodülasyon, stres anksiyete ve depresyonun önlenmesidir. Bize başvuran hastaların çoğunda özellikle bir
irritasyon merkezi (Bozucu Alan) varlığı dikkat çekicidir. Geçirilmiş ameliyatlar, kronik enflamasyon odakları (Dişlersinüsler, Jinekolojik alan), Bağırsaklarda disbiyozis, vs. vücudun regülasyonunu bozan etmenlerdir. Bozucu
alanların elimine edilmesinde Nöralterapi başarıyı çok arttırmaktadır
Geleneksel Çin Tıbbına göre böbrek yetersizliği, kan eksikliği, alt jiao’da soğuk birikmesi, balgam ve kan stazı en
sık görülen infertilite nedenleri arasındadır. Akupunktur hormonal regülasyon, immün modülasyon, stres faktörünün
yönetilmesi ve homeostazisin yeniden kurulmasını sağlayan bir yöntemdir. Bağırsak florası düzenlenmesi ve ağır
metal şelasyonu ve bedenin detoks edilmesi çok önemlidir.
Sonuç olarak, yaş olarak görece daha genç olan ve rezervleri iyi olan çiftlere spontan gebelik için biraz zaman
tanınmalı ve Akupunktur-Nöralterapi gibi yan etkisi olmayan daha soft metotlar öncelikle denenmelidir.
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SPORCU SAĞLIĞINDA AKUPUNKTUR UYGULAMALARI
Doç. Dr. Cüneyt TAMAM
Sporcu Sağlığında Akupunktur Uygulamaları sunumumda Akupunkturun sporcu sağlığına katkılarını, Kas-İskelet
patolojilerinin TCM’ye göre nedenleri, tedavi için uygun nokta seçimi, sporcularda sık rastlanılan rahatsızlıklarda
temel tedavi reçeteleri veAkupunkturun sporcu performansına etkisi üzerinde durmaya çalıştım
Akupunkturun sporcu sağlığına etkisi 2 ana başlık altında özetlenebilir.
Ağrı kontrolü
Atletik performansın geliştirilmesi
Akupunktur, sporcularda kas gücünü ve mikrodolaşımı arttırarak atletik performansın geliştirilmesine yardımcı
olurken, Opioid Sistem Aktivasyonu, Endojen opioid salınımı, Nörohormon ve Nörotransmitterler yardımıyla Beyin
kimyasının değiştirilmesi ve Spinal ve supraspinal nosiseptiv ileti blokaj ile ağrı kontrolüne yardımcı olmaktadır.
Meridyenlere ve organ sistemlerine göre kas iskelet patolojilerini değerlendirdiğimizde;
Tendon patolojilerinde; Karaciğer yang enerjisi, tendonları ve kas fonksiyonlarını beslemek ve destekler. Hareket
halinde esnek olan güçlü sağlıklı kaslar, iyi karaciğer (ve dalak) kanının ve Qi'nin (enerji) bir göstergesidir. Kas
spazmı, uzuvlarda titreme veya uyuşma ve tendon yetersiz beslenmesinin diğer belirtileri, yetersiz karaciğer kanına
ve karaciğer yang enerjisi dengesizliğine i Kas patolojilerinde; Karaciğer vücuttaki normal kas tonusunu kontrol
eder. Bu işlevin bozulması, kas seğirmesine veya spazmına ve hatta konvülsiyonlara yol açar. Bu, durum
“Karaciğerdeki Yin ve Kan yetersizliğinin” sonucu olarak tanımlanabilir. Dalak enerjisi de kas sağlığı yakından
ilişkilidir. Eksik dalak enerjisi, kas tonusunu azaltır ve ekstremitelerin zayıflığına ve kas kaybına neden olur.
Tırnak patolojilerinde; Tırnaklar tendonların uzantıları olarak görülür. Karaciğer kanı sağlıklı olduğunda tırnaklar
güçlü ve pembedi, kan ve enerjideki azalma yumuşak solgun tırnaklara yansır. Kırılgan tırnaklar genellikle karaciğer
hastalığının bir yansımasıdır.
Kemikler ve İlik patolojilerinde; Böbrek enerjisi büyüme, gelişme ve üremeyi kontrol etmekten sorumludur. Böbrek
enerjisi, kemiklerin ve iliğin büyümesini ve gelişmesini besler, gerektiğinde onarımlarına yardımcı olur.
Bel Ağrısı, böbrek enerjisi eksikliğinden kaynaklanırken, topuk ağrısı, bacak ağrısı ve diz ağrısı, böbrek yin
eksikliğinden kaynaklanır.
Akut kas-iskelet ağrısı problemlerinin çoğu, Qi'nin fazlalığı veya tıkanmasından kaynaklanır. Kronik ağrı, Qi'nin
fazlalığına veya eksikliğine bağlı olabilir. Buz uygulamsı ile düzelen ağrı genellikle Qi'nin fazlalığı veya
durgunluğundan kaynaklanırken, ısı ile düzelen ağrı bir eksiklik durumundan kaynaklanabilir.
Kronik Böbrek Qi eksikliği genellikle kronik artritin nedenidir. Bu hastalar genellikle en iyi böbrek enerjisini tonifiye
(güçlendirerek/artırarak) tedavi edilir.
Akut yaralanmalar: bel ağrıları, kırıklar, cerrahi sonrası ve nispeten kısa süreli diğer kas-iskelet sistemi sorunları,
fazla veya stagne enerjinin dağıtılmasına daha iyi yanıt verecektir.
Tedavide AhShi noktaları, lokal noktalar, ara noktalar, uzak noktalar, corresponding akupunktur noktaları seçilir.
AhShi Noktaları; Etkilenen alanın üzerinde veya çok yakınında hassas noktalardır. Bunlar mutlaka belirli bir
meridyen üzerindeki noktalar değildir. Kullanımları, özellikle bu noktalardan birine baskı yapıldığında semptomlar
artıyor veya şiddetleniyorsa endikedir.
Lokal Noktalar; Muayene ile hassas veya ağrılı olan noktalardır. Bir ana meridyen üzerindeki noktalardır veya
etkilenen bir bölgeye en yakın " noktalar" olarak bilinir. Akupunktur tedavisinin başlangıcında direkt bu noktalar ile
başlanmamalıdır. Çin Tıbbında ağrılar Qi durgunluğunu ifade eder, bunun için öncelikle uzak noktalar vasıtasıyla
Qi akışı regüle edilmelidir. İlk olarak uzak noktalar kullanılmalıdır.
Ara Noktalar; Genellikle bir ana meridyen üzerinde bulunan, problem alanının çevresinde bulunan ancak lokal
noktalar kadar yakın olmayan meridyen noktalarıdır. Bu noktalar, lokal noktaların etkisini güçlendirmek için
kullanılabilir. Etki seviyeleri, lokal ve uzak noktalar arasındaki orta düzeydedir. Meridyen boyunca genel Qi dolaşımı
üzerinde bir etkilidir.
Aralarında mevcut olan enerji akışının önündeki herhangi bir engeli temizlemeye yardımcı olmak için sorunlu bir
alanın hem üstündeki hem de altındaki noktaları seçilmelidir
Uzak Noktalar; Meridyen üzerinde, bozukluk üzerinde en etkili ancak ilgili alana uzak olan noktalardır. Kullanılan
noktalar genellikle Üst ekstremitede dirsekler ve parmaklar Alt ekstremitede dizler ve ayak parmakları arasında yer
alan noktalardır.
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Corresponding Akupunktur Noktaları; Klinik olarak, çeşitli nedenlerle patolojilerin lokal noktalarla tedavi
edilemediğinde kullanılır. Corresponding ( ayna) akupunktur noktaları yansıma noktalarıdır. Akut yaralanmalar için
hızlı bir rahatlama sağlayabilir.
İpsilateral Corresponding Anatomik Alan
Kontralateral Corresponding Anatomik Alan
Çapraz (veya Ters Ayna) Corresponding Anatomik Alan
Corresponding ( ayna) akupunktur nokta seçimi; Karşılık gelen bir noktanın aranması basınç, yoğurma veya
kıstırma yoluyla yapılabilir. Basınçla arama yapmak için başparmak, anormal duyum noktası arayan ilgili alan
üzerinde orta derecede bir kuvvetle hareket ettirilir. İlgili noktadaki basınç, orijinal bölgedeki ağrıyı hafifletmelidir.
Spor yaralanmaları reçeteleri;
Omuz Ağrısı;
LI 15, SJ 14, Jianqian, SI10,SI9,LI11, LU7,LU9, LI16 ST 38 noktaları öncelikli kullanılır. LI 15 ve SJ 14 (TE14)
omuzun gözleri olarak adlandırılır. Extra nokta Jianqian ve SI10 glenohumeral eklemi çepeçevre sarar. Ağrı arkada
ise SI9 & SI10 kullanılır. LI 11 ve SI 9 özellikle wondering-bi rüzgar patolojilerinde etkilidir. LI noktaları
kullanıldığında destek olarak LU7 (connecting point) &LU9 (kaynak noktası) kullanılır. Akut ağrılarda ve eklem
kısıtlılığında ST 38 eklenmelidir. Ağrı omuzun üstünde ise LI16 kullanılır.
Omuz Çevresi Tendinitler; SI11 İnfraspinatus SI12&LI16, Supraspinatus SI16&LI18, Sternomastoid, SI14 levator
scapula, BL12/13/14 Rhamboid GB20 upper trapezius, GB21 middle trapezius
Akromioklaviküler eklem; SJ14 LI15 LI 16, &AhShi noktaları
Sternoklaviküler eklem; KI27, CV(Ren)22 & AhShi noktaları
Dirsek Yaralanma ve Burkulmalar için, LI 11, LI 12, GB 34 & AhShi noktaları
Tenisçi Dirseği/Lateral Epikondilit için LI12, LI 11, LI 10, LI 4(kaynak noktası), Lu 5 & AhShi noktaları
Golfçu Dirseği/Medial Epikondilit için; SI8, SI4(kaynak noktası), SI3(distal nokta) HT 3 (lokal nokta)& AhShi
noktaları, Tetik noktalar
Arka Dirsek Ağrısı; fırlatma gibi eklemin ani hiperekstansiyonu sonucu gelişir. SJ ,11,10 , SI8 , Lokal noktalar SJ
4,kaynak noktası SJ 5 luo noktası , PC3 lokal PC 7 kaynak noktası yin meridyenini desteklemek için kullanılır.
El Bilek Yaralanma ve Burkulmalar için; SJ4 kaynak noktası SJ5 lateral zone için enerjetik nokta /lokal nokta, ağrı
medialde ise SI4/ SI5 eklenir – lateralde ise LI5
Karpal tünel Sendromu için; PC7 en etkili noktadır HT7 &LU9 elbileği flexor yüz etkili lokal nokta, PC6 distal nokta,
SP9 (sistemik) & LI11 lokal ödem çözücü nokta. ST 36 dalağı desteklerken SP 6 yin kanallarının hormanizasyonu
sağlar.
Kalça Ağrısı için; GB 29,lateral lokal noktadır (ağrı laterale uzanıyorsa GB 31 ile desteklenir). GB 30, anterior lokal
noktadır. GB 34, özellikle yumuşak doku ağrısında kullanılır. GB 40 kaynak nokta, St 31 anterior lokal noktadır, alt
ekstremite Qi ve kan dolaşımını regüle eder. GB 39 iliği etkiler kronik bisendrom ve kas güçsüzlüğü için eklenebilir.
Piriformis Sendromu için; BL54, BL 28, GB 30 lokal noktalar, AhShi Noktaları &Tetik noktalar
Sporcularda uyluk bölgesinde sıklıkla 3 kas grubu etkilenir. Hamstring - koşu, Quadriceps – tekmeleme
hareketinde, Addüktör kaslar - yana hareketlerde aşırı germe hareketinde etkilenir.
Hamstring injurisi 3 bölgede kendini gösterir; Diz bağlarında LR8,KI10,BL39,BL40, St 31. Kas karnında
BL36,BL37,BL39,BL40, St 31. İskial tuberistas BL36,BL37,BL39,BL40, St 31. Tedavi sonrası germe egzersizleri
önerilir
Rectus femoris injurisi; uyluğun önünde kasın karnında veya anterior inferior iliak spine üzerinde hissedilir. St 31
anterior lokal noktadır, alt ekstremite Qi ve kan dolaşımını regüle eder. St 32 ara nokta, St 42 uzak distal lokal
noktadır.
Addüktör kas injurisi; Böbrek ve KC meridyeni ile ilişkilidir. KI10, LR8, LR9, LR 11, St 31 ant nokta alt ekstremite Qi
ve kan dolaşımını regüle eder.
Diz Ön Ağrısı; Heding (ExLE2),Medial Xiyan (ExLE4), ST35,ST36, ST42,ST43, SP10, SP9, SP3
Patellar Tendon (Jumpers Knee);ST35, ST34, ST36, Medial Xiyan (ExLE4),& Ah Shi noktaları.
Diz artriti: KI3,Kaynak noktası KI7 tonifikasyon noktası GB34 ağrı için GB40 Kaynak noktası ST 41 anterior ağrı SP
5 medial ağrı ırmak noktası SP 9 ödem için BL23 (böbrek meridyeni back shu noktası) BL11 kemik genel noktası
Ayak bileği burkulmaları; GB 40 en sık etkilenen anterior talofibular ligament önünde lokal nokta, BL62
kalkaneofibular ligament komşuluğunda, 5metatarsa yapışma yerinde ağrı varsa BL63 posterior ağrı için, BL64
anterioır ve inferior ağrı için, BL60 eski kronik olgularda Qi ve kan stagnasyonu için, GB 34 kronik olgular için, KI
6 lokal ligament, SP5 ağrı için kullanılır.
Aşil tendiniti; BL 60, BL 59, BL 57, (baldır etkilenmişse) Ki 3, Ki 7 Ki 9(baldır etkilenmişse) , St 31
85

11. Uluslararası Katılımlı Ulusal Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp E-Kongresi
11-12 Aralık 2021

Ayak bileği tendinit; GB39, BL59, BL62,Lokal n LR4, LR3-KI3 Kaynak N,LR4-KI7 Tonifikasyon N
Ayak bileği Artrit; GB40 lateral lezyon, SP5 medial lezyon, ST41 anterior ağrı GB34 tendon/ BL11 kemik /GB 39 ilik
patolojilerinde
Akupunkturun egzersiz sırasında veya sonrasında insan performansını arttırdığı 3 ana alan, kas gücünü arttırma,
laktik asidi azaltma ve egzersiz sonrası kalp atış hızı azaltmayı içerir.
Metaanalizlerde önerilen akupunktur noktaları; DU 20 (Baihui), LI 15 (Jianyu) , LI 13(Shouwuli), PC 6 (Neiguan),
ST 36 (Zusanli), SP 6 (Sanyinjiao), PC 5 (Shangqui) , LU7 , (Lieque), LI 4(Hegu), GB 37 (Guangming), GB 39
(Xuanzhong), GB 34 (Yanglingquan), LI 11(Quchi), LR 3(Taichong)
Yapılan çalışmalarda ST 36 (Zusanli) & ST 41 (Jiexi)
dolaşım & kasta karnitin ve glutatyon hacmini
arttırdığı gösterilmiştir.
Çalışmalar genel olarak; ST 36 (Zusanli) kas gücünü arttırdığı, ST 39 (Xiajuxu) & SP 6 (Sanyinjiao) alt ekstremite
güçsüzlük ve atrofide etkili olduğunu, ST 36 (Zusanli) SP 6 (Sanyinjiao), BL 57 (Chengshan), GB 34 (Yanglingquan)
kas kuvveti oranını arttırdığını göstermektedir.
Elit sporcular üzerinde yapılan çalışmalarda PC6 (Neiguan) & ST36 (Zusanli) noktalarının egzersiz sırasında ve
sonrasında sporcuların kalp hızı (HRmax),oksijen tüketimi (VO2max) ve kan laktik asit seviyelerinin azaldığı
gösterilmiştir.
Yapılan çalışmalar akupunkturun sporcularda performans artışında etik olarak kullanılabilecek etkin bir yöntem
olduğunu göstermektedir.
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Histological Effects of Pulsed Electromagnetic Field Application on Lung, Liver,
Kidney, and Brain Tissues of Rats
Gulsah YASA OZTURK 1*, Ferda OZDEMIR 2
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Adana City Hospital, Adana, Turkey
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Acıbadem Private Hospital, İstanbul
ABSTRACT
Objective: In this study, the histological effects of pulsed electromagnetic field application, which is used for the
treatment of various diseases as a physical therapy agent, on the lung, liver, kidney and brain tissues of the rats,
as well as the effects on the blood count values, were aimed to be determined.
The study plan: In this study, 14 female young-adult Wistar albino rats that were weighing from 250 to 300 g were
used. While the effects of pulsed electromagnetic field application on the fracture healing in rats were investigated,
side effects in rats exposed to the magnetic field were also investigated. 8 rats in the first group underwent 15
sessions of pulsed electromagnetic field application at a dose of 15 millitesla/30 minutes a day, whereas 6 rats in
the second group were not given any treatment. Anesthetic agents were not used during pulsed electromagnetic
field application. Lung, liver, kidney and brain tissue samples were taken immediately after the rats in both groups
were sacrificed under general anesthesia after the application, and histological changes of tissue samples and
blood count values of blood samples were examined.
Results: No histological negative effect of 15 sessions of pulsed electromagnetic field application at a dose of 15
militesla/30 minutes a day on lung, liver, kidney and brain tissues was observed. It was observed that pulsed
electromagnetic field application changed blood count values and rats were sedated during the application.
CONCLUSION: Although it was shown that pulsed electromagnetic field application did not cause histological
changes in tissues, it was considered that follow-up should be performed more carefully due to that it can cause
sedation and changes in blood count values.

Keywords: Pulsed electromagnetic field application, side effects, lung, liver, kidney, brain.
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INTRODUCTION
The invisible flow around the objects and living things is called as 'magnetic field'. The earth's crust has a natural
magnetism, and this magnetism is required to ensure the exchange of substances through the cell membrane,
which allows removal of waste substances and toxins, and the reception of nutrients, oxygen and minerals inside
the cells. According to the recent studies, the application of low-frequency pulsed magnetic field therapy increases
euchromatin levels and reduces heterochromatin levels in the nucleus. Adenohypophysis is stimulated, and
morphological changes occur. The cellular activity in the adrenal glands is increased. Histological changes occur
in the testes. Vasodilation occurs due to the affected autonomic nervous system. It has anti-inflammatory, analgesic
and anti-edematous effects. It accelerates the healing of fractures and wounds. The resistance against viral
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diseases is increased with the application of pulsed magnetic field therapy. Respiratory volume is increased, and
the course of bronchial asthma is affected positively. Various intensities and frequencies of pulsed magnetic field
application cause sedation in rats (3).
Magnetic field therapy is currently used for various diseases, such as soft tissue injuries, fracture healing, tinnitus,
migraine, and pressure sores. (3,4).
Although the harmful effects of magnetic fields that we are unintentionally exposed to have been found, there is no
known risk of magnetic field used for the therapy. As a reference point, FDA has classified the static magnetic fields
lower than 4 Tesla (T) as the group of non-significant risk. One hour of exposure to 8T field intensity has led to the
temporary changes in electrocardiography, but not caused a change in blood pressure, heart, respiratory rate,
cardiac output, body temperature and cognitive functions (5). As a result of the investigations, magnetic field therapy
was found to be effective, inexpensive and safe method of treatment without serious side effects (6). It is
recommended to sure that patients assigned to receive MFT should not have a history of implanted device (such
as insulin pump), acute fever, bleeding disorder, hyperthyroidism, malignancy, pregnancy, and seizures (7). Vertigo
and syncope may occur as a result of sudden changes in blood pressure in patients with hypotension and
hypertension.. This should be resolved within 30 minutes, and the patient is expected to ensure compliance after
five applications (1).

MATERIALS AND METHODS:
For our study, the approval was obtained from Local Ethics Committee of Animal Experiments in Trakya University
Faculty of Medicine. In this study, female rats with completed skeletal development were used. The rats with weight
loss and deteriorated general health status during the study were planned to be excluded from the study. A total of
2 groups, including pulsed electromagnetic field group with 8 rats and control group with 6 rats, were created.
Closed fracture was created in the tibia of the rats with the help of the guillotine. After this procedure, 8 rats in the
first group underwent pulsed electromagnetic field application, whereas 6 rats in the second (control) group were
not given any treatment. Histological examination of lung, liver, kidney and brain tissues of the 2 groups was
performed in order to investigate the side effects in pulsed electromagnetic field group. The number of rats was
determined by pre-study power analysis.
Ketamine hydrochloride and Xylazine hydrochloride for general anesthesia, sterile containers containing 10%
formalin that had individually been prepared and named for all tissues and groups, sterile scissors, and scalpels
were supplied in order to be used during the separation of the tissues after sacrification.
In our study, BTL-09 (BTL, Benesov, Czech Republic, AC input 230 v/50-60 Hz, 2x Fuse T6.3A, input power:
600VA) magnetic field device was used for application of pulse electromagnetic field therapy. In the first group, a
total of 15 sessions of PEMFT was applied at a dose of 15mT/30 minutes/once a day at the same time every day
for 15 days without an interruption. (Figure 1). 6 rats in the control group did not undergo any intervention. In the
phase of the preparation and examination of histological sections of internal organs and brain tissues under the
light microscope, after brain tissues were fixed in formaldehyde, and liver, lung and kidney tissues were fixed in
Bouin's fixator for 4 days, the washing process was started. After the tissues were washed in 70% alcohol for 2
days, dehydration process was started. The tissues were incubated in increasing concentrations of alcohol series
(70%, 90%, 96%, 100%) for 1 hour, respectively. After the dehydration stage, each tissue was treated with toluol 3
times for 15 minutes for the transparence step. The tissues were incubated in soft paraffin over night before
embedding process. In the next day, all the tissues were removed from the soft paraffin, and blocked by embedding
in hard paraffin for 1 hour. 6 μm (micrometers) thick sections were obtained from these blocks by using a microtome
with Leica RM-2245 cylinder. In order to reveal the general features of brain, liver, lung and kidney, the sections
were stained with hematoxylin-eosin (HE). For immunohistochemical examination, 6 μm thick sections were
obtained from the brain tissue and these cross-sections were put into the water following the deparaffinization
process. The sections that were put into the water were boiled in antigen retrival in a microwave oven for 20 minutes.
The cross-sections were washed with Phosphate Buffer Solution (PBS, pH 7.6) after they were cooled at room
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temperature for 20 minutes. After this stage, they were treated in 3% hydrogen peroxide (H2O2) that was prepared
in methanol (Riedel-de Häen 24229) for 20 minutes in order to eliminate the activity of hydrogen peroxidase. These
section were rinsed in distilled water, and then were washed with Phosphate Buffer Solution. 1% pre-immune rabbit
serum (Ultra V Block, LabVision, TA-015-UB) was applied to the sections to block non-specific binding of antibodies.
Then, the sections were incubated with 1/100 dilution of primary antibodies in a moist chamber for an hour. These
antibodies were rabbit polyclonal anti-caspase-3 (Cat. # RB-1197-P, Neomarkers, USA). The sections were
incubated in secondary antibody solution (Biotinylated Goat Anti-Mouse, LabVision, TM-015-BN) for 20 minutes
after washing 3 times with PBS. The sections, which were washed 3 times with PBS, were treated with streptavidinperoxidase solution (Streptavidin peroxidase, LabVision, TS-015-HR) for 20 minutes. After washing 3 times with
PBS, the sections were stained with diamino-benzidine for 5 minutes in order to determine the visibility of the
immunohistochemical reaction. After washing in distilled water, the sections were counterstained with Mayer
hematoxylin for 5 minutes. The sections, which were washed in the running water for 5 minutes, were closed with
a cover glass after applying a cover solution (Mounting Medium, LabVision, TA-060-UG) and examined under a
light microscope.
After 6 μm thick sections, which were taken from paraffin blocks on a slide before TUNEL staining, were being
incubated in an incubator at 37°C over night, they were thoroughly cleansed of paraffin by keeping in toluol for 3x5
minutes, and then incubated in decreasing concentrations of alcohol series (100%, 95%, 70%) for 3 minutes,
respectively, and put into the distilled water. The sections, which were incubated in distilled water for 5 minutes,
were treated with proteinase K (20 μg/ml, Chemicon, 21627) at room temperature for 15 minutes in order to improve
antigens. The sections, which were washed with distilled water, were incubated in 3% H2O2 that were prepared in
methanol for 5 minutes in order to block endogenous peroxidase. After being rinsed distilled water and PBS, a pool
was created on the slide by drawing around the sections with an hydrophobic pen (Zymed, 00-8899) and a
compensation buffer was applied to the sections at room temperature for 5 minutes. Then, the sections were rinsed
in stop/wash buffer for 15 seconds after being incubated in terminal deoxynucleotidyl transferase at 37°C for an
hour, and incubated at room temperature for 10 minutes. The sections, which were washed three times in PBS,
were treated with anti-digoxigenin conjugate, and kept at room temperature for 30 minutes. After washing 3 times
with PBS, the sections were treated with diamino benzidine chromogen solution (LabioVisn, TA-002-HAC) for 10
minutes. After washing in distilled water, the sections were counterstained with Methyl green for 10 minutes. The
sections were rapidly passed in distilled water and in 100% N-Butanol, respectively. They were dehydrated, then
were incubated in toluol for 3x2 minutes and closed with a cover glass after applying a cover solution, and were
examined under the light microscope. They were examined under light microscopy (Olympus CX31-Japan), and
the findings were photographed.
Blood count of the blood samples that taken from the heart immediately after sacrification were performed. Some
of the measurements could not be performed in clotted and inadequate samples.

RESULTS:
During the study, while reduction in movements and loss of appetite were found in a rat from study group (PEMFT
group) at 7th day of treatment and within subsequent two days, this rat returned to normal at the end of the second
day. A sedation that was characterized by somnolence and cessation of movements was observed in 8 rats in
pulsed electromagnetic field therapy group during the 30 minutes of application. All rats in the study were well
tolerated the applications, and there was no rat that experienced significant weight loss until they were sacrificed
Light microscopic findings of histological examination that was performed in order to evaluate the effects of pulsed
electromagnetic field application on brain, liver, lung, and kidney :
Brain; light microscopic examination of the brain sections of rats in the control group, which were stained with HE
showed a normal structure. Euchromatic nucleus was prominent in the neurons of the frontal cortex, and nucleolus
was also evident. Dendrites and axons of the neurons had normal appearance, and only the top of axons was
examined (Fig. 2a1). Examination of the brain sections of rats exposed to magnetic field, which were stained with
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HE, showed a structure similar to that of the control group (Fig. 2b1). No significant difference was found between
pulsed electromagnetic field group and control group. Liver; the overall histology of the liver tissue of rats in the
control group were examined with HE staining. The bands that were formed by radial arrangement of hepatocytes
from the central vein towards the periphery of classic lobules were examined. These hepatocyte plates were
detected to be separated by vascularised hepatic sinusoids, and were identified to be opened towards the central
veins. The cytoplasm of hepatocytes were mostly stained light pink color, and their nuclei were found to be large,
round, and quite euchromatic. In addition, some hepatocytes were found to have two nuclei (Fig. 3a 1). Examination
of the liver sections of rats exposed to magnetic field, which were stained with HE, showed a structure of central
vein, hepatocytes and hepatic sinusoids similar to that of the control group (Fig. 3b 1). No significant difference was
found between pulsed electromagnetic field group and control group. Lung; light microscopic examination of the
lung sections of rats in the control group, which were stained with HE, showed a normal alveolar structure. In
addition, squamous-shaped type I pneumocytes, cubic-shaped type II pneumocytes, macrophages, lymphocytes
and erythrocytes with nuclei were located around the alveoli (Fig. 4a 1). Examination of the lung sections of rats
exposed to pulsed electromagnetic field, which were stained with HE, showed a normal structure in general (Fig.
4b1). No significant difference was found between pulsed electromagnetic field group and control group. Kidney;
light microscopic examination of the kidney sections of rats in the control group, which were stained with HE,
showed normal glomerular structure, normal capsular structure and space, and normal proximal and distal tubular
structures (Fig. 5a 1). Examination of the kidney sections of rats exposed to magnetic field, which were stained with
HE, showed a near normal structure (Fig. 2b1). No significant difference was found between pulsed electromagnetic
field group and control group.
Brain; Caspase-3 was applied to the cross-section of the frontal cortex. In immunohistochemical examinations of
brain of the control group and pulsed electromagnetic field application group, positive caspase-3 reactivity was
seen only in cytoplasm of neurons (Fig. 2a 2, b 2). No significant difference was found between pulsed
electromagnetic field group and control group. In our study, as a result of clinical follow-up, the rats that underwent
pulsed electromagnetic field application were observed to be sedated during the application.
After the TUNEL staining of the liver sections, isolated TUNEL-positive hepatocytes were remarkable in
parenchyma in the examination of the liver sections of the control and pulsed electromagnetic field application
group. (Figure 3a2,b2). No significant difference was found between pulsed electromagnetic field group and control
group.
After the TUNEL staining the lung sections, a small number of TUNEL-positive cells were observed in the
examination of the liver sections of the control and pulsed electromagnetic field application group. (Fig. 4a2b2). No
significant difference was found between pulsed electromagnetic field group and control group.
After the TUNEL staining the kidney sections, a small number of TUNEL-positive cells were observed in the
glomeruli and tubular epithelial cells in the examination of the kidney sections of the control and pulsed
electromagnetic field application group. (Fig. 5a2b2). No significant difference was found between pulsed
electromagnetic field group and control group.
Blood count of the blood samples that taken from the heart before the sacrification were performed. Blood count
could be performed in the blood samples of 6 rats in pulsed electromagnetic field application group, and 2 rats in
the control group. Statistical analysis could not be performed due to the insufficient number of samples. Average
values of leukocytes, erythrocytes, hemoglobin, hematocrit, platelet count in pulsed electromagnetic field
application group were found to be higher than that of the control group (Table 1).

DISCUSSION
The effects of the electromagnetic field radiated from the devices we use in daily life on the environment and human
health is a recent research issue. In the published review of Ocaktan et al (8) in this issue, they have emphasized
that the intensity and frequency of the electromagnetic field are important criteria for these effects. There are
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studies indicating that magnetic field affects the immune system, creates carcinogen effects such as leukemia, and
cause neurological disorders, endocrine system disorders, degenerative diseases of the heart and endothelial
damage of blood vessels (9,10). In the review regarding the relationship between electromagnetic fields and our
health, the low-intensity electromagnetic field applied in tissue and cell studies has been reported to be effective
on DNA, RNA and protein synthesis and cell division, to affect the metabolism of carbohydrates and nucleic acids,
and to increase the risk of cancer. There are also publications indicating that it changes hormonal response in the
cells, and decreases the cellular respiration (11). In previous studies, effects of extremely low-frequency (ELF)
electromagnetic fields on brain, liver, lung, kidney, spleen, testis and skin were evaluated, and it was found that
oxidant levels were increased in tissues, and antioxidant enzyme activities were decreased. Radiofrequency fields
were found to change the parameters of oxidative stress in the liver, and be effective on apoptosis. Radiofrequency
fields are known to increase the production of nitrogen, oxygen and free radicals, reduce the level of antioxidants,
and cause oxidative damage in liver, lung, testis and heart (12,13). Kang et al (14) have reported that
electromagnetic field affects cortical renal tubular epithelium in the kidney, whereas it is less effective in medullary
tubules. In our study, a small number of TUNEL-positive cells were observed in the glomeruli and tubular epithelial
cells in the examination of the kidney sections of the control and pulsed electromagnetic field application group.
Isolated TUNEL-positive hepatocytes were remarkable in parenchyma in the examination of the liver sections of
the control and pulsed electromagnetic field application group. Examination of lung sections of the control and
pulsed electromagnetic field groups revealed a small number of TUNEL-positive cells. No significant difference was
found in the examinations of kidney, liver and lung sections between the groups, 15 sessions of pulsed
electromagnetic field application at a dose of 15 mT/30 minutes a day were found to cause histological changes in
this tissues. It was considered that further studies investigating the effects of different doses of pulsed
electromagnetic field application are needed. Nervous system connects all the organs in the organism. The brain,
which is the manager of the nervous system, has an important task, such as receiving internal and external effects,
and transmitting and managing them. The issue of the effects of external factors on this vital organ has been studied
for years. There are many publications reporting that incidence of depression, headaches and hallucinations have
been increased with the increase in household ELF magnetic fields. It is thought that serotonin and dopamine are
increased, and melatonin synthesis is slowed down, which eventually disrupts the sleep patterns (15). Kang et al.
(14) applied extremely low frequency pulsed electromagnetic field on rats, and reported that thalamus and brain
stem cells of these rats were slightly affected by this magnetic field. Extremely low frequency pulsed
electromagnetic field application was found to reduce the release of melatonin from the pineal gland, whereas highfrequency magnetic field application was found to not affect the release of melatonin. This is thought to due to that
low-frequency applications affect deeper zones compared to the high frequency applications. For this reason, 900
MHz and higher frequencies of electromagnetic waves affect the pineal gland slightly due to the deep anatomical
location of this gland, whereas low-frequency electromagnetic waves are more effective on the pineal gland (16).
Sorkun Cetin et al (17), in their study, placed a mobile phone that was turned in the medium of rats in the first group,
and placed a mobile phone that was turned off in the medium of the second group, identified the third group as a
control, and showed an increase in proliferative activity of the brain tissue of rats exposed to magnetic fields by
using AgNOR stain. As a result, they have reported an increase in proliferative activity of neuronal and glial cells of
rats exposed to magnetic fields compared to control groups. Behavioral and neurophysiological changes have been
reported in animals and humans after exposure to ELF-MF. The physiological explanation of this situation is still
not fully understood. Effects of pulsed electromagnetic field application on 22 healthy rats were studied by using
transcranial brain stimulation, and an increase was determined in cortical glutamatergic activity. It was concluded
that pulsed electromagnetic field application may cause functional changes in the human brain (18). Pulsed
electromagnetic field was applied to patients diagnosed with treatment-resistant depression with the help of a
helmet consisted of bobbins, and it was reported to give better results in patients group compared to the group
receiving placebo treatment and have fewer side effects (19). There are studies reporting that electromagnetic field
application increases the permeability of the blood-brain barrier, brain temperature and cellular DNA synthesis, and
can cause electroencephalographic changes, behavior changes and learning disorders (20). The relationship
between extremely low frequency electromagnetic fields and neurological disorders with increasing incidence, such
as Alzheimer's disease, multiple sclerosis, brain tumors and Parkinson's disease are under investigation, ELF-EMF
has been defined as a class 2B potential carcinogen by the International Agency for Research on Cancer in
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2001(11). Transcranial magnetic stimulation has found to have positive effects in patients diagnosed with
depression, and has thought to be acceptable in the treatment of depression in light of future studies (21). In our
study, examinations of brain of the control group and pulsed electromagnetic field therapy group have revealed
positive caspase-3 reactivity in cytoplasm of neurons (Fig. 2a 2, b 2). Although there was no significant histological
difference between groups, when compared with the control group, a sedation that was characterized by
somnolence and cessation of movements was observed in rats in pulsed electromagnetic field group during the 30
minutes of application. As noted in many studies, pulsed electromagnetic field application has also caused
behavioral changes and sedation in rats in our study.
While neutrophils, lymphocytes, white blood cell counts were found to be decreased in experimental animals
exposed to ELF-EMF (22), the average values of WBC, RBC, hemoglobin, hematocrit and platelets were found to
be higher than that of the control group.
In conclusion, while pulsed electromagnetic field application at a dose of 15mT, which is one of the doses in the
treatment of many diseases, has been considered to not cause histological changes in brain, liver, lung and kidney
tissues in rats, but cause sedation in rats during application, further studies have been concluded to be needed on
this issue.
2 INTRODUCTION Abenyak. Laser, magnetic field therapy and acupuncture. Oguz H (Editor). Medical
Rehabilitation. Istanbul: Nobel Medical Publications, 1995:241-50.
3 Al C. Magnetic field therapy. Istanbul: Nobel Medical Publications, 2001:119-27.
4 Ahmed K. Magnetic field therapy. Motion System Diseases such in the Methods in the Physical Medicine. Istanbul:
Nobel Medical Publications, 2002:65-71.

REFERENCES
1. İlgun N. Combined treatment of subacromial impingement syndrome effects of pulsed magnetic fields
(thesis). Edirne; 2000.
2.

Abenyakar S. Laser, magnetic field therapy and acupuncture Oguz H (Editor). Medical Rehabilitation.
Istanbul: Nobel Medical Publications, 1995:241-50.

3.

Aksoy C. Magnetic field therapy. Istanbul: Nobel Medical Publications, 2001:119-27.

4.

Akgun K. Magnetic field therapy. Motion System Diseases such in the Methods in the Physical Medicine.
Istanbul: Nobel Medical Publications, 2002:65-71.

5.

Kangarlu A. Cognitive, cardiac and physiological safety studies in ultra high field magnetic resonance
imaging. Magn Reson Imaging 1999;17:1407-16.

6.

American Cancer Society. Magnetic field therapy, bioelectromagnetics, bioenergy therapy, bioresonance
guidelines for using compelmantary and alternative methods electromagnetic therapy asp. Cancer 2005.

7.

Basford JR. A historical perspective of the populer use of elektric and magnetic therapy. Arch Phys Med
Rehabil 2001;82:1261-9.

8.

Ocaktan E, Akdur R. Mobile phone technology and health. Ankara: Turkey Clinics Bookstore, 2008:58-65

9.

Icaro CA. Stimulation of osteoblast growth by an electromagnetic field in a model of bone-like construct.
Eur J Histochem 2006;50:199-204.
92

11. Uluslararası Katılımlı Ulusal Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp E-Kongresi
11-12 Aralık 2021

10.

Erdal N. Cytogenetic effects of extremely low frequency magnetic field on wistar rat bone marrow. Mutat
Res 2007;630:69-77.

11.

Seyhan N. Electromagnetic pollution and our health. Archives of Neuropsychiatry 2010;47:158-61.

12.

Seyhan N, Guler G. Review of in vivo static and ELF electric fields studies performed at Gazi Biophysics
Department. Electromagn Biol Med 2006;25:307-23.

13.

Coskun S, Balabanlı B, Canseven A. Effects of continuous and ıntermittent magnetic fields on oxidative
parameters ın vivo. Neurochemical 2009;34:238-43.

14.

Kang GH, Lee CH, Seo JW, Sung RH, Chung YH, Lee SK et al. In-vivo study on the harmful effect of the
extremely low frequency unipolar pulsating magnetic field in mice. Korean Med Sci 1997;12(2):128- 34.

15.

Polk C, Postow E. Handbook of biological effects of electromagnetic fields. Florida: CRC Pres, 1996:33745.

16.

Ozen S. Microwave frequency EM radiation occurs in biological tissues exposed to theoretical and
experimental investigation of the effect (thesis). Sakarya: Sakarya bilimleri.enstitü Üniviversite of Science;
2003.

17.

Cetin Sorkun H, Yalcın N, Erken G, Erken HA, Genc O. Exposed to the magnetic field of proliferative
activity of rat brain with Agnor evaluation. J Neurol Sci 2009, 26 (2) :198-205.

18.

Capone F, Dileone M, Profice P, Pilato F, Musumeci G, Minicuci G et al. Does exposure to extremely low
frequency magnetic fields produce functional changes in human brain? J Neural Transm 2009;116(3):25765.

19.

Martiny K, Lunde M, Bech P. Transcranial low voltage pulsed electromagnetic fields in patients with
treatment resistant depression. Biol Psychiatry 2010;68(2):163-9.

20.

Ilhan A, Gurel A, Armutcu F. Ginkgo biloba prevents mobilephone-induced oxidative stress in rat brain.
Clin Chim Acta 2004;340:153-62.

21.

Yoney H. Transcranial magnetic stimulation for psychiatric practice. Turkish Journal of Psychiatry 2001,
12 (4) :293-300.

22.

Polk C, Postow E. Handbook of Biological of Electromagnetic Fields. 1996; 1-23, 337-345, 435-533,
Second Edition, CRC Pres, Florida, USA

93

11. Uluslararası Katılımlı Ulusal Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp E-Kongresi
11-12 Aralık 2021

KULAK AKUPUNKTURUNDA SOMATOTOPİNİN AÇIKLANMASINDA YENİ TEORİK
YAKLAŞIM (ORGAN-KULAK PAKET TEORİSİ)
Uzm. Dr. Hakan ERTOK
Nogier’in ortaya koymuş olduğu somatotopinin açıklanmasında, embriyolojik bir yaklaşımla eş zamanlılık
(senkronizasyon) kuramını geliştiren Overbye’nin bu kuramının, günümüz embriyolojik çalışmalardan elde edilen
sonuçlar göz önüne alındığında tüm organlar için birebir geçerli olmadığı görülür. Bu duruma en çarpıcı iki örnek;
sinir sistemi ve kardiyovasküler sistemdir. Bu nedenle; eş zamanlılık (senkronizasyon) teorisinin, embriyolojinin
gerçekleri ile çelişen yönlerinin giderilmesine yönelik, yeni bir teorik yaklaşımda bulunulması gerekli olmuştur.
Buradan hareketle, kulaktaki somatotopinin oluş mekanizmasına ışık tutacak yeni bir teori, tarafımızdan
geliştirilmiş ve “Organ-Kulak Paket Teorisi” adı verilmiştir.
Teorimize (Organ-Kulak Paket teorisi) göre; gastrulasyon döneminde, gelecekte şekillenecek ve işlevsellik
kazanacak olan organlar ile kulak kepçesi arasında birebir haberleşme ağının da temelleri atılmaktadır. Bu temel
atılırken; her organ ve kulak kepçesi bölümlerinin oluşum bilgileri, muhtemelen ayrı paketler şeklinde
programlanmakta (organ-kulak paketi); örneğin kalbin oluşum bilgisini taşıyan paket oluşturulurken, ayrıca sol kulak
kepçesinin scapha bölümünde temsil edileceğine dair bilgi paketi de oluşturulmaktadır. Bu nedenle, senkronizasyon
her zaman için geçerli olmamaktadır. Paketlerde değişmeyen temel bilgi, her zaman için “organ-kulak haberleşme”
bilgisidir.
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OTİSTİK SPEKTRUM BOZUKLUĞUNDA GELENEKSEL TIP YAKLAŞIMI
Dr. Doğu Yıldırım
GETAT Hekimi
Özet
Otistik Spectrum Bozukluğu giderek artan sıklığı ile toplum sağlığını tehdit etmektedir. Pre-Peri-Post natal dönemde
karşılaştıkları durumlar nedeniyle Çocuklarımız Otistik Spectrum Bozukluğu kliniğine sürüklenmektedirler.
Birkaç yılda kontrol edileceğe benzemeyen OSB pandemisinde tanının erken konması ve tedavinin erken dönemde
planlanması için ilgili modern tıp bilimleri ellerinden den gelen çabayı sarf etmektedirler.
GETAT hekimi olarak Geleneksel Tıp Bilimlerinin bakış açısı ve tanı yöntemleri ile OSB olan çocuklarımızda; klinik
bulguların yerleşmesini beklemeksizin daha hamilelik ve yeni doğan dönemlerinde iken erken farkındalık
sağlanabileceği, erken tedbirler ile de süreci bebeklerin lehine yönetmenin mümkün olacağı kanaatindeyim.
Bu Sunumda Otizm Tanısı konmuş vakalardaki bulguları Geleneksel Anadolu, Çin, Hint, Rus Tıp Okullarının bakış
açıları ile paylaşmaya çalışacağım.

TRADITIONAL MEDICINE APPROACH IN AUTISTIC SPECTRUM DISORDER
Dr. Doğu Yıldırım
GETAT Physician
Summary
Autistic Spectrum Disorder threatens public health with its increasing frequency. Our children are dragged to the
Autistic Spectrum Disorder clinic due to the situations they encounter in the pre-peri-post natal period.
In the ASD pandemic, which does not seem to be controlled in a few years, the relevant modern medical sciences
make their best efforts for the early diagnosis and early planning of the treatment.
As a GETAT physician, with the perspective and diagnostic methods of Traditional Medical Sciences in our children
with ASD; I believe that early awareness can be achieved during pregnancy and newborn periods without waiting
for clinical signs to settle, and it will be possible to manage the process in favor of babies with early measures.
In this presentation, I will try to share the findings of cases diagnosed with Autism with the perspectives of Traditional
Anatolian, Chinese, Indian, Russian Medical Schools.
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NÖROLOJİK HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE AURİKÜLOTERAPİ
IN THE TREATMENT OF NEUROLOGICAL DISEASES
Dr. Ayfer KUZULUGİL
Serbest hekim
Private Physician
Meşrutiyet Caddesi 29/19 Kızılay ANKARA
Özet:
Vücudun sinir sistemi ile ilgili hastalıklarına nörolojik hastalıklar denilmektedir. Bu hastalıklar tüm vücut sistemlerini
de etkileyebilirler. Nörolojik hastalıklar olan serebrovasküler hastalıklar, yüz felci, epilepsi, migren baş ağrıları,
periferik sinir hastalıkları, kas hastalıkları, nöropatiler, multipl skleroz, amyotrofik lateral skleroz, uyku bozuklukları,
vertigo, Parkinson hastalığı, Alzheimer ve benzeri demans hastalıkları günümüzde modern tıp yöntemlerle teşhis
edilmekte ve tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Auriküloterapi bu hastalıkların bazılarında yan etkisi olmayan,
tamamlayıcı tedavi modelleri sunar. Bu sunumda bu tedaviler ve etki mekanizmaları anlatılacaktır.
Anahtar kelimeler: Sinir sistemi, nörolojik hastalık, ağrı, auriküloterapi
Abstract:
Diseases related to the nervous system of the body are called neurological diseases. These diseases can affect all
body systems. Neurological diseases such as cerebrovascular diseases, facial palsy, epilepsy, migraine
headaches, peripheral nerve diseases, muscle diseases, neuropathies, multiple sklerosis, amyotrophic lateral
sklerosis, sleep disorders, vertigo, Parkinson disease, Alzheimer’s disease and similar dementia diseases are
nowadays used with modern medicine methods for diagnose and are being treated. Auriculotherapy present
complementary treatment models that do not have side effects in some of these diseaseas. In this presentation,
these treatments and their mecanisms of action will be explained.
Keywords: Nevous system, Neurological disease, Pain, Auriculotherapy
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FİZİKSEL TIP ve REHABİLİTASYON YÖNTEMLERİ İLE AKUPUNKTURUN
ENTEGRASYONU OLMALI MI?
Baha ÇELİK*

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ile Akupunktur arasındaki entegrasyon bağlamında, bilimsel yayınlara baktığımızda,
sonuçların çok daha olumlu olduğunu görüyoruz. 40 yıllık Akupunktur deneyimim ve ayni zamanda FTR
akademisyeni olmam sebebiyle, çok fazla gözlem yapma ve araştırma şansım oldu. Gözlemlerim ve bilimsel
yayınların ışığında farklı hastalık tablolarında, fiziksel tıp ve akupunktur yönteminin birlikte kullanılmasının
hastalığın iyileşmesi ve yüz güldürücü sonuçların alınması açısından çok başarılı olduğunu görüyoruz.
Kanıta dayalı yayınların tartışılmaz yol göstericiliğinin ışığında literatürü taradığımızda, serebrovasküler olaylardan,
lokomotor sistemin farklı hastalık tablolarında, akupunkturun klasik tedavinin yanında kullanımının ufkumuzu
açtığını görüyoruz.
Bu sunumda uygun örnekler eşliğinde, FTR’nin ilgi alanına giren hastalıkların entegre tedavi yöntemlerini ve
sonuçlarını değerlendirip, sizlerle paylaşmayı planlıyorum.
*FTR Uzmanı- Akupunkturist
Emekli Akademisyen
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HOMÖOPATİ VE PANDEMİLERDE YERİ
Dr. F.Sevgi POSTOĞLU

Pandemiler tarihin çok eski çağlarından beri vardır. Bu süreçte birçok büyük pandemi yaşandı. Bunların bazısı
yüzbinlerce insanın ölümüne neden odu. En büyük salgınları Veba, Kolera, Grip, Tifüs, Kızıl, Kızamık, Çiçek, Difteri
vb görüyoruz. Son pandemi Covid-19 ‘un hala içinde yaşıyoruz.
Homöopati pandemilerde iyileştirici olarak o kadar iyi bir yer edinmiştir ki, bu nedenle neredeyse gelişimi
pandemilerle ilişkilendirilir bile. Hahnemann ilk kez 1801 yılında bir Kızıl epidemisinde; uygun zamanda yatkınlığı
olan çocuklara bir doz homöopatik remedi ( O epidemi için Belladona ) vererek salgının önlenmesi ve hastaların
tedavi edilmesini sağlamıştır. Daha sonra 1831 Kolera pandemisinde (o epidemi için Camphora) remedisi ile tüm
hastalarına şifa dağıtmıştır. Bu şekilde o epidemide etkilenenler ORTAK SEMPTOMLARIN TAMAMI ele alınarak
incelenirse epidemik hastalığın yapısı ortay çıkar ve o bizi doğru remediye götürür( Organon, &241) demiştir.
Homöopati; hastalık değil hastalık belirtilerini taşıyan insanı tümüyle tedavi etme prensibi ile o hastada ortaya çıkan
tüm belirti, bulgular (fiziksel- zhinsel ve hastada ortaya çıkan duygu durumu değişiklikleri) ile ele alır. Bir pandemide
bazen bir hasta değil birkaç hasta yakından gözlenirse o zaman, o pandeminin özellikleri elde edilir ve o pandemiye
has hem tedavi edici hem önleyici bir remedi saptanır. Bu remediye Genus Epidemicus (GE) denir.
Günümüzün pandemisi Covid -19 bu bakış açısı ile ele alınır ve incelenirse görülür ki bazı remediler daha ön
plandadır. Bu remedileri kullanan çalışmalar ile hastalığı daha kolay geçirmek, söz konusudur. İtalya, Hindistan
örnekleri çok değerli sonuçlar yayınladılar.
Sonuç olarak; Homöopati pandemilerde koruyucu, tedavi edici ve komplikasyonları azaltıcı bir tıbbı metot olarak
mutlaka dikkate alınmalıdır.
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AKUPUNKTURLA İNFLAMASYON KONTROLÜ
Prof. Dr. Cemal Çevik
Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dernek Başkanı
ÖZET
İnflamasyonun oluşması için gerekenlerden birisi travmadır. İğnelenmeyi minimal mikro travma olarak kabul
edebiliriz. Mikrotravma sonucu travma olan bölgede hücreler tahrip olur, mikro ve makromoleküller ortama
dökülürler.Travmaya karşı oluşan mikroinlamatuar cevap oluşur. Bu İnlamatuar cevapla beraber, tamir
mekanizması başlar. Akupunktur iğnesiyle başlatılan mikro travma bir taraftan nöral sistemi diğer yönden fasia
sistemini etkileyerek hem ana hücreleri hem de bağ dokusu hücrelerini harekete geçirerek minimal bölgede
mikroinflamasyon oluşturur. Mikroinflamasyon çeşitli sebeplerle oluşmuş olan makroinflamasyonda diyebileceğimiz
anainflamasyon bölgesinden dikkati bu minimal inflamasyon bölgelerine çeker. Sanki bir inflamasyon kontrol
ekzersizi yapılarak, vücuda adeta inflamasyonla mücadele etmek öğretilir veya hatırlatılır. Sonuçta, İğnelemekle
oluşan mikrotoravma, mikroinflamasyona sebep olarak organizmanın kendi savunmasını yöneterek inflamasyonu
kontrol altına alarak iyileşmeyi sağlamaktadır.
Anahtar kelimeler: Akupunkturla iğnelenme, Mikrotravma, inflamasyon, iyileşme

ABSTRACT
We can accept needling as minimal micro-trauma. As a result of microtrauma, cells are destroyed in the
traumatized area, micro and macromolecules are poured into the environment. With the inflammatory response to
trauma, the repair mechanism begins. Micro-trauma initiated with an acupuncture needle affects the neural system
on the one hand and the fascia system on the other, activating both main cells and connective tissue cells, creating
microinflammation in the minimal regions. It is as if by performing an inflammation control exercise, the body is
taught or reminded to fight inflammation. As a result, micro-trauma caused by needling causes microinflammation,
organizes the organism's own defense and controls the inflammation, thereby providing healing.
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KRONİK AĞRI VE HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİNDE CRANİO-SACRAL
OSTEOPATİ YAKLAŞIMI
Uzm. Dr. Hicran UŞAN;
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Osteopat Doktor
Cranio-Sacral Osteopati; beyin, omurilik ve sacrum ile ilişkili olan çeşitli doku ve yapıların fonksiyonlarını düzeltmek
için hafif, soft manuel tekniklerin kullanıldığı osteopatik bir tedavi yaklaşımıdır.
Cranio-Sacral Osteopatinin kurucusu William Garner SUTHERLAND’dır (1873-1954). Sutherland 1990 yılında
American School of Osteopathy’den mezun olmuştur. Mezuniyeti sonrasında çalışmalarını kafatası üzerinde
yoğunlaştırarak Ostopatik Prensipleri craniuma aktarmıştır. Çeşitli kafatası şekillerini inceleyip ayrıca kask ve
kayışlarla kendi kafatası üzerinde deneyler yapmıştır. Bu kask ve kayışların yardımıyla kafanın çeşitli bölgelerinde
kompresyonlar oluşturmuştur. Böylece sütürlerin kompresse olmasıyla ortaya çıkan rahatsızlıkları kendi üzerinde
deneyimlemiştir.
Sutherland yaptığı incelemelerde o dönemin anatomik bilgisinin aksine kafatası sütürlerinin yapıları itibariyle
hareketliliğinin olması gerektiğini savunmuştur.
Uzun yıllar süren çalışmaları sonucunda kafatası kemiklerinin ritmik hareketi olduğunu ve bunun diğer dokularda
da var olduğunu keşfeder ve bu harekete "Primary Respiratory Movement” ismini verir. Yaptığı yıllar süren
çalışmalar sonucu 1939 yılında "The Cranial Bowl" isimli kitabını yayınlar. Bu kitapta Craniosacral artikülasyonları,
Craniosacral lezyonları ve bu durumlarda kullanılacak cranial teknikleri tarif eder.
"Primary Respiratory Movement” ismi verilen craniumun doğal içsel hareketi birçok hareket komponentinin
kombinasyonundan oluşur. Bu hareketler şunlardır:
• Beyin ve omuriliğin doğal hareketleri
• Beyin omurilik sıvısının fluktuasyonu
• İntrakranial ve intraspinal Membranların hareketliliği
• Kafatası kemiklerinin hareketliliği
• İliak kemikler arasındaki sakrumun istemsiz hareketliliği
Primer Respiratuar Hareket Flexiyon ve Extansiyon hareketlerinden oluşan “Bifazik” bir fizyolojik harekettir. Bu
kranial hareket dakikada 6-14 siklus olacak şekilde ritmik olarak tekrarlayan bir harekettir.
Cranio-Sacral disfonksiyonların teşhisinde çeşitli diagnostik teknikler kullanılır. Bu testler; Listening Testi, Form
palpasyonu, Doku elastisitesi palpasyonu, Lokal basınç testi, Ritmik gerim değişikliklerinin palpasyonu, Mobilite
testi, Fluidal testler, Fasyal Gerim testleridir.
Cranio-Sacral disfonksiyonların tedavisinde kullanılan teknikler ise; Listening, Fasyal Teknikler, BLT, Membran
Teknikleri, Sütür Teknikleri, Sinüs Drenaj Teknikleri, Miyofasyal Release, Pozisyonel Gevşetme, İntraosseöz
Teknikler, Lift-Spread, Fluidal Teknikler gibi tekniklerdir.
Cranio-Sacral Osteopati uygulamaları ile PRM ritminde düzelme sağlanır, Sempatik Aktivasyonun Normalizasyonu,
Parasempatik Sistem Aktivasyonu, Kranial/Periferal Sinir Fonksiyonu Regülasyonu, Kranial Drenajın
Normalizasyonu, BOS Sirkülasyonunun Regülasyonu, Miyofasyal Dokularda Gevşeme ve böylece Fizyolojik
Regülasyon sağlanır.
Cranio-Sacral Osteopati Baş, Boyun, Sırt, Bel, Çene ağrıları, Pelvik ağrı ve Fibromiyalji gibi birçok ağrı
durumlarında, yine Kronik Yorgunlukta, Emosyonel Problemlerde, Uyku Bozukluklarında, Nörodejeneratif
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hastalıklarda kullanılmaktadır. Yine çocuklarda Plagisefali, Kolik sancıları, Reflü, Emme Bozuklukları, Skolyoz,
Öğrenme Güçlükleri, DEHA ve Enürezis Noktürna gibi problemlerde kullanılır.
2016 yılında, Haller ve arkadaşları kronik boyun ağrılarında craniosacral terapinin (CST) etkilerini, Randomize
Kontrollü bir çalışmada değerlendirmişlerdir. Çalışmaya dahil olan 54 hasta; 27 CST grubu ve 27 Sham kontrol
grubu olarak 2 gruba ayrılmışlardır. Kontrol grubuna göre tedavi grubunda Ağrı VAS, Hareketle Ağrı, Fonksiyonel
Dizabilite ve yaşam kalitesi skorlarında 8. ve 20. Haftada belirgin düzelme saptanmıştır (p:0,001- p:0,013).
Yine 2016 yılında Castro-Sanchez ve arkadaşlarının kronik bel ağrılı 64 hastada craniosacral terapinin etkisini
değerlendirdikleri Randomize Kontrollü çalışmalarında CST grubunda Ağrı düzeylerinde (VAS) kontrol grubuna
göre daha belirgin iyileşme saptamışlardır (p:0,008).
2013 yılında, Arnadottir ve arkadaşlarının Randomize Kontrollü bir çalışmalarında
20 migren hastasında Headache Impact Questionnaire skorlarında CST grubunda daha belirgin düzelme
saptanmıştır (p:0,004). Yine 2012 yılında, Mann ve arkadaşlarının 60 migren hastasında yaptıkları RCT’da CST
grubunda ağrılı saat süresinde belirgin azalma saptamışlardır (p:0,003).
2011 yılında, Castro-Sanchez ve arkadaşları 92 fibromiyalji hastasında craniosacral terapinin (CST) etkilerini,
Randomize Kontrollü bir çalışmada değerlendirmişlerdir ve hassas noktalardaki ağrı düzeylerinde CST grubunda
belirgin düzelme saptanmıştır (p<0,05).
Yine aynı yıl Mataran ve arkadaşları fibromiyalji teşhisi olan 104 hastada CST’nin Ağrı (VAS), fiziksel fonksiyon,
genel sağlık ve uyku kalitesinde belirgin düzelme saptamışlardır (p:0,042).
2013 yılında, Elden ve arkadaşları pelvik kuşak ağrısı olan 123 gebede CST’nin Ağrı ve
Fonksiyonel Dizabilite Indeksinde belirgin iyileşme sağladığını saptamışlardır (p:0,016).
Sonuç olarak Cranio-Sacral Osteopati; kronik ağrı ve diğer kronik patolojilerde, yenidoğan ve pediatrik grup dahil
olmak üzere tüm yaş gruplarında, güvenle uygulanabilecek etkili, nazik, non-invaziv bir tedavi yöntemidir.
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HİPNOANESTEZİ
Murat Tolga Avşar

ÖZET
Hipnoz bir telkinin kabul edilmesi halidir. Hipnoterapi ile algılama, hafıza, istemli hareketlerde değişim meydana
getirilebilinir. Anestezi alanında genel ya da rejyonel anesteziye alternatif olmaktan ziyade bu yöntemlerle
bütünleşmiş, hastanın uyumunu ve konforunu arttıran, iyileşme sürecini hızlandıran tamamlayıcı bir yöntem olarak
hipnozdan faydalanılmalıdır. Hem akut ağrıların, hem de kronik ağrıların azalmasında, kontrolünde hipnoz önemli
bir uygulamadır. Görüntüleme tekniklerinin gelişmesi ile de hipnoterapinin fizyolojik etkilerinin daha iyi anlaşılması
sağlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hipnoz, Ağrı, Anestezi
SONUÇ
Hipnoz pek çok alanda kullanılabilen, güvenli ve yan etkisi olmayan bir uygulamadır. Gerek cerrahi öncesi
anksiyeteyi gidermede, hastayı operasyona hazırlamada; gerekse cerrahi sonrası analjezide, hastanın
iyileşmesinin ve hastaneden taburculuğunun hızlanmasında hipnoz güvenle kullanılabilir. Tek başına anestezi
yöntemi olarak hipnoz seçmek mümkün olsa da, vakaların çok düşük bir kısmında tam anestezi sağlanabildiği için
vaka seçimi ve hasta uyumu çok iyi olmalıdır. Operasyona girecek hastaların psikolojik hazırlığının, konforunun
artması ve iyileşme süreçlerinin hızlanması için hipnozun daha yaygın olarak kullanılması gerektiğini
düşünmekteyiz.
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KAS-İSKELET SİSTEMİ PROBLEMLERİNDE VİSSERAL OSTEOPATİNİN ÖNEMİ,
TEŞHİS VE TEDAVİ YAKLAŞIMI
Dr. Elif KAYA
Visseral osteopati, sindirim, solunum, dolaşım, ürogenital sistem gibi visseral yapılardaki problem ve
disfonksiyonları ortadan kaldırarak, bunların kas iskelet sisteminde neden olduğu ağrı ve şikayetleri ortadan
kaldıran bir tedavi yaklaşımıdır.
Visseral sistem; iç organlar ve onları tutan ligamentler, damarlar, lenfatik sistem, sinirler ve tüm bu yapıları saran
ve birbirine bağlayan fasyayı kapsar. Fasyalar konnektif doku zarlarıdır. Hiç kesintiye uğramayan, sıkı bir ağ tarzı
yapı karakteri gösterirler. Tüm vücudu sarar ve fonksiyonel olarak birbirleri ile ilişki içindedirler. İnsan vücudunda
tepeden topuğa kadar uzanan, derinin altından kemiklere kadar tüm doku katmanlarını birbirinden ayırır, aynı
zamanda bir arada tutar.
Karın iç organları lomber bölgeye abdominal mezenterler, mezokolon ve toldt fasyası ile bağlanır. Mezenterler
içerisinde, periton ve iç organların arter, ven, lenfatik, afferent ve efferent otonom sinir lifleri geçer. Ek olarak, viseral
ve somatik innervasyon, omurga kolonunda fonksiyonel bir etki oluşturur. Sonuç olarak, bir organın durumu somatik
dokunun durumunu etkileyebilir.
Sağlıklı bir organın fizyolojik hareketi vardır. Bu hareket, organı saran seröz membranlar ve organı bedene
bağlayan fasya, bağlar ve diğer canlı dokular nedeniyle birbirine bağımlıdır. Tüm iç organlar herhangi bir kısıtlama
olmaksızın düzgün şekilde çalışmalıdır. Başka bir yapıya herhangi bir kısıtlama, fiksasyon veya yapışma, ne kadar
küçük olursa olsun, organın fonksiyonel olarak bozulmasına sebep olur.
Visseral yapıları çevreleyen bağ dokusundaki gerginlikler cerrahi yara izleri, adezyonlar, hastalık, postür veya
yaralanmadan kaynaklanabilir. Ortaya çıkan bu gerginlikler, vücudun derinliklerindeki fasyal ağ yoluyla oluşur ve
vücudun uzak bölgelerinde fonksiyonel ve yapısal sorunlara yol açabilir.
Osteopatik tedavide fasyalar önemli bir rol oynarlar. Fasyaların içine yerleşmiş mekanoreseptörlerin de
nörofizyolojik döngülerde önemli rolleri vardır. Amacı; fizyolojik doku gerginliklerini düzelterek dolaşımın
düzenlenmesini ve tüm organizmanın kendi içinde düzgün çalışmasını sağlamaktır.
Visseral osteopati mekanik, vasküler ve nörolojik visseral fonksiyonu geri kazanmayı ve hareket kısıtlılıklarının
ortadan kaldırılmasını amaçlayan manuel bir tekniktir. Vücuttaki problemleri bulmak ve çözmek için kullanılır.
Organların fonksiyonlarını iyileştirmek, stresin olumsuz etkilerini dağıtmak, bağ dokusu ataşmanları yoluyla kasiskelet sisteminin hareketliliğini artırmak ve genel metabolizmayı etkilemek için kendi doğal iyileşme
mekanizmalarını teşvik eder.
Uygulanan nazik manipülasyonlar, organların bireysel işleyişini, organların içinde çalıştığı sistemleri ve tüm
vücudun yapısal bütünlüğünü potansiyel olarak iyileştirebilir.
Kaynaklar
1. Hebgen E.U. Visceral Manipulation in Osteopathy. Thieme. Stuttgart.
2. Barral J.P.Visceral Manipulation. Eastland Press. 2003
3. Oliva-Pascual-Vaca Á. et al. Visceral Origin: An Underestimated Source of Neck Pain. A Systematic
Scoping Review. Diagnostics 2019, 9, 186.
4. Oliveira Silva A.C. et al. Visceral Manipulation Decreases Pain, Increases Cervical Mobility and
Electromyographic Activity of the Upper Trapezius Muscle in Non-Specific Neck Pain Subjects with
Functional Dyspepsia: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Pilot Study. Hindawi EvidenceBased Complementary and Alternative Medicine. 2018
5. Villalta Santos et al. Active Visceral Manipulation Associated With Conventional Physiotherapy in People
With Chronic Low Back Pain and Visceral Dysfunction: A Preliminary, Randomized, Controlled, Double-
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OBEZİTE VE AKUPUNKTUR
Dr. Murat TOPOĞLU
Akupunktur Derneği Başkanı Abide Hürriyet cad. 197/1 Şişli-İstanbul
topoglumurat@yahoo.com
Akupunkturun Obezite de başlıca etkileri
1- İştah ve acıkmayı azaltır. Özellikle diyet yapan insanların en büyük sıkıntısı diyet sırasında iştahlarını
engelleyemezler iştah nedir? Doğduktan bir müddet sonra ortaya çıkar. Bir şeyi zevkle yeme olayıdır. Acıkma ise
doğduğumuz zaman ortaya çıkar. Bir içgüdüdür bebek ağlayınca anne memesindeki sütü verir bebek susar. Aslında
ölünceye kadar olan bir içgüdüdür. Ancak çok ağır hastalıklarda acıkmayı hissetmeyiz (Kanser veya çok ateşli
hastalıklarda)Akupunktur beyindeki hipotalamus bölgesinde noradrenalin seviyesini düşürüp serotonin (Mutluluk
sağlayan bir maddedir. Özellikle çikolata yedikten sonra ortaya çıkar) seviyesini artırıyor. Bu sayede iştahsız ve
hep tok hissederiz.
2- Midede ekşime ve yanmayı önler; Özellikle diyet sırasında daha önceden de mide yanma ve kazınmaları olan
kişilerde daha da ortaya çıkar. Hâlbuki kulaktan yapılan akupunktur mide ve barsaklara giden sinirlerin bazı uçları
kulağa da geldiği için buraya yapılan uyarılar mide asidini azaltıyor dolayısıyla mide diyete bağlı boş olsa bile asit
az sağlandığı için kişiler diyetini çok rahat bir şekilde yaparlar.
3- Halsiz ve bitkinliği önler; Akupunktur hem enerji verir hem de buna bağlı diyet ona uygun olduğu için halsiz
kalmayız. Aslında şişmanlık insanları halsiz ve bitkin yapar.
4- Stresi azaltır; Akupunktur iğneleri vücuda ve kulağa uygulanınca beta endorfin adını verdiğimiz bir madde
salgılanır. Bu da stresi azaltıp sakinleştiricidir. Dolayısıyla diyet sırasında kimsenin boğazını sıkmazsınız.
5-Metabolizmayı düzenleyici rolü vardır
Anahtar Kelimeler: Obezite, akupunktur, kulak, serotonin

OBESITY AND ACUPUNCTURE
Dr. Murat TOPOĞLU
The president of the Acupuncture Association in İstanbul Abide Hürriyet cad. 197/1 Şişli-İstanbul
topoglumurat@yahoo.com
The main effects of acupuncture for obesity
1-It reduces appetite and hunger. Especially the biggest problem with dieters is that they cannot prevent appetite
during the diet. It's a pleasure to eat something. Hunger occurs when we are born. It is an instinct baby crying gives
mother's milk and baby is silent. In fact, it is an instinct until death. However, do not feel hungry in very severe
illnesses (cancer or very hot illnesses),Acupuncture increases the level of noradrenalin in the hypothalamus region
of acupuncture's brain and increase the level of serotonin (which is a blissful substance, especially after eating
chocolate). On this count, we feel comfortable and always full.
2- It prevents stomach burning; Especially during the diet, people with stomach burns and scars have already
appeared. However, acupuncture stimulated nervus vagus which comes one of the branch of it. the excitations
made here reduce the acidity of the stomach, so the people make the diet very comfortable because the acidity is
low even though the stomach is empty.
3- It prevents sluggishness and fatigue; Acupuncture gives energy and the attached diet is also important In fact,
obesity makes people sluggish and exhausted.
4- It reduces stress; When acupuncture needles are applied to the body and ears, a substance called beta
endorphin is secreted. This also reduces stress and calms body.
5-It has a metabolic role
Key words: Acupuncture, obesity, earpoints, serotonin
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OSTEOPATİNİN TARİHÇESİ, TANIMI, TEMEL İLKELERİ, FELSEFESİ VE TEDAVİ
PRENSİPLERİ
Doç. Dr. Turgay ALTINBİLEK

Osteopati 19. yüzyıldan beri, doktorların ve sağlık profesyonellerinin ellerini ve osteopati alanındaki bilgilerini
kullanarak uyguladığı bütüncül bir tedavi yöntemidir. Osteopati osteoporoz dışında, her yaş grubunda ortaya çıkan,
kas iskelet sistem hastalıklarında sıkça kullanılan, önemli bir tedavi şeklidir.
Osteopatinin kurucusu Dr. Andrew Taylor Still Amerika iç savaşında doktor olarak çalışmış. 1864’te Üç çocuğu
menenjit hastalığı sebebiyle ölmüş. Çocuklarının ölümünden sonra kendisini sağlık, hastalık ve hastalığın doğası
araştırmalarına vermiş. Amacı, hastalarını rahatsız eden her şeyi iyileştirmek ve önlemek için kesin yöntemler
keşfetmekmiş. Bu arayışta çağdaş felsefi kavram ve ilkeleri mevcut bilimsel teorilerle birleştirmiş. Daha sonra
bunları da anatomi, fizik, kimya ve biyoloji alanındaki derinlemesine çalışmalarından elde ettiği kişisel keşiflerle
birleştirmiş. Sonuç, yeni felsefesinin formülasyonu ve uygulamalarını geliştirmiş ve Bu felsefeye de “Osteopati”
adını vermiş.
1874 yılında osteopatinin prensiplerini açıklamış. 1892 yılında Amerikan Osteopati Okulu açılmış.1897'de Amerikan
Osteopati Akademisi kurulmuş.
Still; iyileşme sürecinin bütün bedeni ilgilendirdiği ve her lokal problemin tüm bedenin bütünlüğü içerisinde tedavi
edilmesi gerektiğine inanmıştır. Still daha belirgin bir iyileşme için hastalık sürecinin arkasındaki mekanik
dengesizliği tesbit ve tedavi etmek gerektiğini ifade etmiştir.
Osteopatinin sağlık felsefesine göre; sağlık insanın doğal bir uyum halidir. İnsan vücudunun tüm yapıları belli bir
uyum ve denge içerisinde olmalıdır. Bu uyum ve dengenin bozulması sonucunda hastalıklar ortaya çıkar. Uyum ve
denge yeniden sağlandığında hastalık yerini sağlığa bırakır.
Sitill yaşamın, yaşamsal güçlerin ve maddenin birleşimi olarak var olduğuna inanıyordu. İnsan vücudu, hayat
denilen görünmeyen bir güç tarafından çalıştırılan bir makinedir ve uyumlu bir şekilde çalışabilmesi için, kanın,
sinirlerin ve damarların üretildiği noktadan gideceği yere kadar serbest olması gerekir demiştir.
Still hastalık süreçlerinin çok faktörlü bileşenlerinin olduğunu fark etmiş. Hastalığın, konakçı adaptasyonunun
azalmasından ve olumsuz çevresel koşullardan kaynaklanan etkilerin bir kombinasyonu sonucu ortaya çıktığına
inanıyormuş.
Osteopatinin temel ilkeleri; İnsan beden, zihin ve ruhtan oluşan bir birimdir. Vücut kendi kendini düzenleme, kendi
kendini iyileştirme ve sağlığı koruma yeteneğine sahiptir. Yapı ve fonksiyon karşılıklı olarak birbiriyle ilişkilidir. Akılcı
tedavi, vücut bütünlüğü, kendi kendini düzenleme ve yapı ile işlevin karşılıklı ilişkisinin temel ilkelerinin
anlaşılmasına dayanır.
Osteopatide tedavi prensibleri ise çok basit olarak açıklanmıştır. ‘’Bul, tedavi et ve bırak. Bulduğun şeyi tedavi et.
Hastalarınızla yeterince uzun konuşursanız, size neyin yanlış olduğunu söylerler.’’
Osteopati; Kas-iskelet ağrısını azaltır, yapısal fonksiyon bozukluğunun vücut sistemleri üzerindeki etkisini azaltır,
solunum mekaniğini geliştirir, venöz ve lenfatik drenajı iyileştirir, homeostazisi destekler, fonksiyonları en uygun
hale getirir.
Osteopatın işi, vücudu anormalden normale ayarlamaktır, sonra anormal koşullar yerini normale bırakır ve sağlık
yeniden kazanılır.
Ülkemizde 2017 yılından beri Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp
Uygulamaları Yönetmeliği’ne göre, Sağlık Bakanlığı onaylı Osteopati sertifika programları verilmektedir.
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OZONTERAPİDE TERAPÖTİK DOZLAR
DR. Nezir ÇELİK*
*Serbest Hekim Çukurambar/ Ankara
Ozon, 1840 yılında Avusturyalı kimyager Christian Schönbein tarafından keşfedildi. Tıpta kullanılan ozon, özel
jeneratörlerde saf oksijenin yüksek voltaj farkından geçmesi sonucu elde edilir. Jeneratörden çıkan bu gazın sadece
%3 ila %5’i ozondan oluşmaktadır. Geriye kalan kısım ise saf oksijenden ibarettir.
Ozon stabil olmayan ve güçlü oksitleme etkisine sahip antiseptik, immün modülatör, analjezik ve antienflamatuvar
bir gazdır. Biyolojik ortamlarda, ozon hızla oksijene ve oksijen radikallerine dönüşerek, orta düzeyde oksidatif stres
oluşturur. Ozon vücut için oksidatif bir tehdit olarak algılanır. Bunun sonucunda antioksidan savunma
mekanizmalarında görev yapan enzimler aktive olur. Ozon uygulaması iki şekilde değerlendirilebilir: sistemik ve
lokal. Sistemik uygulama yöntemleri arasında majör otohemoterapi, minör otohemoterapi ve rektal insuflasyon yer
alırken, lokal uygulama yöntemleri düşük basınçlı ozon uygulaması, transkütanöz ozon irigasyonu, subkutan ve
intrakütanöz ozon uygulamasıdır.
Ozon etkin ve uygulaması basit bir yöntem olmakla birlikte, tekniğin uygulanmasında ve yan etkilerin yönetilmesinde
deneyim gereklidir. Bu sunumda Ozonterapinin etki mekanizmasını ve tedavi amaçlı kullanım dozları detaylı bir
şekilde işlenecektir.

Anahtar sözcükler: Oksijen, ozon, terapotik doz

THERAPEUTIC DOSES IN OZONTHERAPY
Dr. Nezir ÇELİK
Self-employment Physician - Çukurambar / Ankara
Ozone was discovered in 1840 by the Austrian chemist Christian Schönbein. Ozone used in medicine is obtained
as a result of pure oxygen passing through high voltage difference in special generators. Only 3% to 5% of this gas
coming out of the generator consists of ozone. The remainder is pure oxygen.
Ozone is an antiseptic, immune modulator, analgesic and anti-inflammatory gas that is unstable and has a strong
oxidizing effect. In biological environments, ozone rapidly transforms into oxygen and oxygen radicals, creating
moderate oxidative stress. Ozone is perceived as an oxidative threat to the body. As a result, enzymes that function
in antioxidant defense mechanisms are activated. Ozone application can be evaluated in two ways: systemic and
local. Systemic application methods include major autohemotherapy, minor autohemotherapy and rectal
insufflation, while local application methods are low pressure ozone application, transcutaneous ozone irrigation,
subcutaneous and intracutaneous ozone application.
Although ozone is an effective and simple method to apply, experience is required in the application of the technique
and in the management of side effects. In this presentation, the mechanism of action of ozone therapy and
therapeutic doses will be discussed in detail.

Keywords: Oxygen, ozone, therapeutic döşe
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LARVALARDA TANIMLANMIŞ ANTİBAKTERİYEL
MOLEKÜLLER VE ETKİLERİ
Prof. Dr. Funda DOĞRUMAN AL
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
Gelişmekte olan ülkelerde, toplumun %1-2’sinde yaşamın herhangi bir döneminde kronik yara enfeksiyonları
görülmektedir. Kronik yaraların iyileşme sürecini olumsuz etkileyen en önemli faktörlerden biri yara
enfeksiyonlarıdır.Yara enfeksiyonlarının polimikrobiyal, aerob ve anaerob bakteri topluluğuna sahip olduğu
bilinmektedir.
Antibiyotik tedavilerinin son yıllarda bakterilerde gelişen antibiyotik direnci hatta çoklu ilaç direnci nedeniyle sıklıkla
başarılı olamaması, kronik yaraların tedavisinde 1930’lu, 1940’lı yıllarda yaygın kullanılan Larva Debridman
Tedavisi (LDT)’nin 2000’li yılların başında tekrar gündeme gelmesine neden olmuştur. Bu tedavi yönteminin
etkinliği, kronik yaralardaki nekroze dokunun Lucilia sericata larvalarının biyodebridman yeteneğiyle
temizlenmesinin yanısıra yara bölgesindeki enfekte dokunun sindirilmesi ile larvaların çıkartı ve salgılarındaki
antibakteriyel moleküller sayesinde de ortaya çıkmaktadır. Bu antibakteriyel bileşenlerin tanımlanması ve
karakterizasyonu konusuna araştırmacıların ilgisi giderek artmaktadır. Salgılanan bu moleküllerin özellikle Gram
pozitif bakterilere Gram negatiflerden daha etkili olduğu belirlenmiştir. Lusifensin, lusifensin II, defensin, sekropin
bu moleküllere örnek olarak verilmektedir.
Larvaların çıkartı ve salgılarında yer alan antibakteriyel moleküller, yaradaki bakteri yükün azaltılmasının yanı sıra
antienflamatuvar, angioneogenez ve immün modülasyon etkileriyle doku yenilenmesini sağlayarak yara iyileşme
sürecine katkıda bulunmaktadır. Larvaların tanımlanan ve tanımlanacak olan yeni biyolojik aktif molekülleri,
gelecekte tedavi amacıyla doğal veya rekombinant ürünler şeklinde kullanılarak belki de direk larva uygulamasının
yerini alacaktır.
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ROLE OF CUPPİNG IN COVID 19 PATIENTS
Doç. Dr. Rezzan AKPINAR
Cupping therapy has been part of the holistic folk medicine around the world, both in the east and west for centuries.
Although there are many different approaches to cupping therapy as well as a variety of application tools, the main
goal in all its components is the creation of negative pressure on body surfaces. A technique that has been used
safely for many clinical conditions now has research as well as clinical success supporting and demonstrating its
efficacy.
In our presentation we will discuss cupping therapy, its effects, and styles and how we can incorporate this
technique to treat Covid-19 patients and patients suffering from post-covid signs and symptoms. We will explore
the eastern patterns related to Covid-19 and Post-covid syndrome and the role of cupping in pain relief, lethargy,
blood circulation, hematological changes, and immune modulation.
Key words: cupping, Covid-19, Post Covid syndrome

COVID 19 HASTALARINDA KUPA TEDAVİSİNİN ROLÜ
Kupa tedavisi yüzyıllardır hem doğuda hem de batıda dünya çapında bütüncül halk tıbbının bir parçası olmuştur.
Kupa tedavisinde çok farklı uygulamalar ve enstrümanlar olsa da, hepsinin ana amacı vücut yüzeylerinde negatif
basınç oluşturulmasıdır. Birçok klinik durumda güvenle kullanılan bir teknik, klinik başarısını destekleyen ve
etkinliğini gösteren araştırmalara sahiptir.
Bu sunumumuzda kupa tedavisini, stillerini ve etkilerini tartışacağız. Bu tekniği Covid-19 hastalarıyla, post-covid
belirti ve semptomları gösteren hastaları tedavi etmede nasıl kullanabileceğimizi konuşacağız. Ayrıca Covid-19 ve
Post-covid ile ilişkili görülen doğu hastalık paternlerini açıklayacak, kupa tedavisinin immün modülasyon,
hematolojik değişiklikler, kan dolaşımı, letarji ve ağrı gidermedeki rolünü belirteceğiz.
Anahtar kelimeler: kupa tedavisi, Covid-19, Post-covid sendrom
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AĞRI TEDAVİSİNDE AKUPUNKTURUN ROLÜ
Prof. Dr. İLHAN ÖZTEKİN
İSTANBUL AKUPUNKTUR VE TAMAMLAYICI TIP DERNEĞİ BAŞKANI &
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ GETAT MERKEZİ
Geleneksel Çin Tıbbı teorisine göre, farklı kanallardan alınan noktalar, enerji olarak belirli organlara ve vücut
yapılarına bağlıdır. Ağrının akupunktur ile tedavisinin amacı, Qi ve kan dolaşımını harekete geçirmek ve Qi ve kan
durgunluğunu ortadan kaldırmak üzere eksikliği tonifiye etmek, fazlalığı gidermek ve Yin ve Yang'ı dengelemek ve
bu kanallarda seçilen noktaları kullanmaktır.
Akut ve kronik ağrı tedavileri genellikle oldukça farklıdır. Akupunktur ağrıyı tedavi etmek için kullanıldığında
öncelikle periferik sinir sisteminde algetik sinirlerdeki duyu liflerinin iletimini engelleyebilir. İkinci olarak, zararlı
uyarımdan kaynaklanan omurilik dorsal boynuz hücresi iletiminin aşağı yöndeki inhibisyonuna neden olabilir.
Tedavide; ağrı yerine yakın yerel nokta seçimi, uzak nokta seçimi, özel nokta seçimi ve semptomatik nokta seçimi
önem kazanmaktadır.
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AYURVEDA TIBBI
Kanat TAYFUN
Ayurveda; Hint Yarımadasından tüm dünyaya yayılan bütünsel tıp sistemidir. Allopatik ve cerrahi dahil tüm tıp
bilimlerini kapsar. Ayurveda, hastalığın temel nedenine bakarak ve yaşam tarzı değişikliklerini kullanarak kişiyi bir
bütün olarak “beden, zihin ve ruh ” ile tedavi eden bir geleneksel tıp uygulamasıdır.
Aynı evrende olduğu gibi insan vücudu da sağlıklı olduğunda harmoni içinde çalışan, kendini yenileyen ve düzelten
milyarlarca hücreden oluşan bir yapıdadır. Bu felsefi yapının binlerce yıl önce oluşturulmuş olması Ayurveda’ yı
kadim bir tıp hüviyetine büründürür. Mükemmel sağlık (Svastha) yüksek benliğin (Ruh-Tanrı) ve düşük benliğin
(Fiziksel-Ego) dengesidir. Hastalık, "Gerçek Doğamız Ruhtur" un unutulması olarak tanımlanır. Ayurveda' ya göre
3 tip insan vardır. Bu Anadolu tıbbındaki mizaçlara benzerlik gösterir ve dosha olarak adlandırılır. 3 çeşit dosha
vardır; Pita, Vata, Kapha. Doshalar mevsimlere, hava durumuna, yediklerimize ve duygusal, zihinsel ve ruhsal
koşullarımıza bağlı olarak sürekli değişir ve uyum sağlar. İnsanın gerçek doğasını unutması, yedikleri, içtikleri,
ilaçlar, hava durumu, mevsim geçişleri gibi içsel ve dışsal faktörler dengesini bozabilir.
Fitoterapiden farklı olarak; Ayurveda çoklu bitki kullanımını öne çıkarır (polyherbal). Ekstraksiyonda modern
araçlarla otomasyon geliştikçe, Ayurveda için üretimde kimyasal kullanımı uygun olmadığı için Dünya Sağlık
Örgütü, GMP’ den farklı bir Ayurvedik üretim şartı yayınlamıştır. Ayurveda hem tanıyı, hem tedaviyi kapsaması ile
tanı tarafı olmayan Fitoterapinin bir adım önündedir, daha çok hekimin deneyimlerinin Fitoterapiye entegre edilmesi
gerekmektedir.
Ayurveda Geleneksel Çin Tıbbı gibi hastalığa değil hastaya, kişiye odaklı kendine özgü tanı ve tedavi sistemi olan
bütüncül bir bakış açısına sahiptir. Her ikiside evreni oluşturan elementlerle insanı oluşturanlar arasında bir
korelasyon kurar. Her ne kadar isimleri ve fonksiyonları farklılıklar içerse de, 5 element kavramı vardır. Ayurveda’
da 5 element konsepti 3 doshaya yayılmıştır.
Sonuç: Ayurveda kadim bir tıp bilimidir. Modern tıbba atalık yapmıştır. Derin bir felsefesi vardır, evrenle uyumludur.
Neden-sonuç bağlantısı ile tanı koyar ve tedavi şekillendirir. Türkiye’ de akredite edilmesi önemlidir.
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Gebelik ve Doğuma Bütüncül Bakış
Dr. Sare DAVUTOĞLU
Bütüncül bir bakış açısıyla öncesinde doğru bir hazırlık ile başlayan, önleyici ve tamamlayıcı tıbbi yöntemlerle
desteklenerek sağlıklı bir şekilde devam eden bir gebelik ve müdahelesiz, fizyolojisine uygun bir takiple gerçekleşen
bir normal doğum doğan bebek için yaşama, aile için ise sağlıklı bir yaşam tarzına başlangıç olacaktır.
Sağlık ve hastalığın gelişimsel temeli ve epigenetik alanında artan bilgilerimiz gebelikten 6-8 ay önce anne ve
babanın bazı hazırlıklar yapmasının bu konuda elzem olduğunu göstermiştir. Ayrıca biliyoruz ki her kız bebekte
anne karnında henüz 20-30 günlükken oluşan primordial germ hücreleri 5. ayda maksimum sayıya (6-7 milyon)
ulaşır ve
Eş zamanlı başlayan atrezi ile doğumda 1-2 milyon, puberte başında 300-450bin kalır. Her adet döngüsü ortasında
olgunlaşarak yumurtalıktan atılan her oosit bu yumurta havuzundan
yaklaşık 6-8 ay önce seçilerek olgunlaşmaya başlar. Bu 6-8 ay içerisinde olgunlaşmakta olan oosit tüm çevresel
etkilere, toksinlere, ağır metallere, enfeksiyonlara daha duyarlıdır. Gebelik süresince hızlı hücre bölünme ve
özelleşmesi ile büyüyen fetüs de olumsuz etkilerden korunmalı, doğal bir doğumla anne rahminden anne kucağına
geçmeli ve mutlaka anne sütü ile beslenmelidir. Bu süreçte uyguladığımız bütüncül yaklaşım sunum sınırları
içerisinde paylaşılacaktır.
Özetle:
1: BÜTÜNCÜL BAKIŞLA GEBELİK ÖNCESİ HAZIRLIK: Gebelikten 6-8 ay önce)
-Bazal değerlendirme: Özgeçmiş-Soygeçmiş (Gebelik prognozu ve fetüse etkileri)
Rutin tetkikler (Hemogram-TSH,fT3,fT4 ve tiroid antikorları, serolojiler)
Enfeksiyonlar (Toxo, Rubella, CMV…)
Vitamin-mineral (Dvit- B12- Folik asit- Zn..)
Zararlı alışkanlıklar (Alkol, sigara, madde, ekran bağımlılığı)
Ağır metal maruziyeti ???
VKİ (toksinler yağ dokuda depolanır)
-Beslenme ve barsak sağlığının değerlendirilmesi /düzenlenmesi
-Postür ve kas iskelet sisteminin değerlendirilmesi
-Fiziksel aktivite değerlendirilmesi/düzenlenmesi
-Biyolojik saatle uyumlu yaşam-Uyku
-Ağız ve dişlerin muayenesi (Tedavi gerektiren durumlar-Amalgam dolgular)
-Duygusal durum değerlendirilmesi/gerekliyse yardım alınması
-Baba adayının değerlendirilmesi
-Anne/Baba adayının ev ve çalışma ortamının değerlendirilmesi (Kimyasal-aşırı ısı-radyasyon
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maruziyeti)
-Detoxifikasyon

2.BÜTÜNCÜL BAKIŞLA GEBELİK TAKİBİ ve DOĞUM:
-Primal adaptasyon sisteminin farklı yönleri, fetal hayat, doğum süreci ve ilk bir yaş içinde (Primal Dönem) gelişir,
düzenlenir ve uyumlanır
-Gebelik süresince anne stres, olumsuz çevresel etkenler ve zararlı gıdalardan uzak tutulmalıdır.
-Bireyselleştirilmiş bir beslenme ve egzersiz programı epigenetik modifikasyonlarla hem fetüsün hem gelecek
nesillerin sağlık ve hastalıklarını etkiler.
-Sağlığımız ve sevme kapasitemiz büyük oranda yaşamımızın erken döneminde şekillenir.
-Doğum eylemi spontan başlamalı ve gereksiz hiçbir müdahele yapılmamalıdır.
-Doğum tecrübesinin niteliği doğum şeklinden daha önemlidir.
-Sezaryen sadece gerektiğinde başvurulması gereken bir kurtarma ameliyatıdır.
-Lohusalık dönemi anne ve bebeğin yeni hayatlarına ideal biçimde uyumu için değerlendirilmelidir.

Bu çerçevede sunumda bu aşamalarda karşılaştığımız çeşitli problemlerde istifade ettiğimiz tamamlayıcı tıp
yöntemlerinden de örnekler verilecektir.
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Uçucu Yağlar – Sabit Yağlar (Taşıyıcı Yağlar) - Aromaterapide
Kullanımları ve Önemi
Prof.Dr. Ulvi Zeybek
Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
Kampüs-Bornova/İzmir
Uçucu yağlar, belirli familyalara ait tıbbi bitkilerin ‘ikincil metabolitleri’ olarak genelde çiçekleri , yaprakları odunu,
kökü gibi veya diğer organlarında özel hücrelerde depolanmış olarak bulunurlar. İçeriğindeki bileşenlerinin yapısına
özgü bir aromatik kokuya sahip olan uçucu yağlar, terpenik yapıdadır ve kimyasal olarak farklı özellik taşıyan
gruplara ayrılır. Bu terpenik yapıdaki uçucu yağların yapısal sınıflandırmalarında, neredeyse %90 kadarını başta:
Monoterpenler ve ardından Seskuiterpenler oluşturur. Bunlardan başka monoterpen-alkoller, ve -aldehitler ,
monoterpen-Ketonlar, diterpen-Ketonlar ile monoterpen-Oksitler ve Fenol bileşikleri teşkil eder. Bu sayılan uçucu
yağ bileşenlerinin tümünün farklı terapötik etkileri vardır. Bu özelliklerinden yararlanılarak, tek başlarına ya da
karışımlar halinde inhalasyon yoluyla difüzör kullanarak, ya da Sabit yağlar olarak adlandırılan argan, susam,
hodan, aspir, badem yağı gibi soğuk sıkım yağlar içerisine koyup, belirli konsantrasyonlarda hazırlamak suretiyle,
masaj yoluyla veya nadiren standardize yumuşak veya sert kapsüller içinde oral yoldan belirli dozlarda ki, genelde
düşük dozlarda uygulanarak gerçekleştirilen tedavi AROMATERAPİ olarak bilinir.
UÇUCU YAĞ Elde Ediliş Yolları:
Su Buharı Distilasyonu
Süperkritik gazlarla Ekstraksiyon (CO2) -SFE ekstraksiyon tekniği ile elde edilişi en yeni tekniklerdir.
Uçucu yağların sabit yağlar içerisine karışım hazırlama amaçlı olarak eklenmesi kullanım alanına, kullanım
yerlerine ( yüz, göğüs kafesi, eklemler, ağır derecede olmayan psikiyatrik rahatsızlıklar, spor yaralanmaları,
dermatolojik rahatsızlıklar vb.) amacına ve formülasyonda verilen konsantrasyonda, temel aromaterapi uygulama
kriterlerine uyacak şekilde olmalıdır. Bu nedenle, pratik kullanımda hatasız hazırlama yapılabilmesi için, damla
sayıları tablo eşeli olarak verilmektedir. 20 damla, sudan hafif, akışkan uçucu yağlar için 1 ml’ ye eşdeğer kabul
edilir. Kobalt mavi şişeler (Royal Blue) kullanılması, zararlı UV ışınlarının şişe içindeki uçucu veya sabit yağa nüfuz
etmesini önlemek içindir. Kahverengi veya yeşil şişelere göre, 8 aydan daha uzun bir raf ömrü sunar.
Uçucu yağların Kullanımıyla İlgili Temel Kurallar:
Uçucu yağlardan Tıbbi Lavanta, Gülyağı, Tea Tree , Melisa haricinde doğrudan cilde uygulanamaz. Terpenik
bileşikler olduğundan irritandırlar. Nokta şeklinde uygulanabilen uçucu yağların sayısı da oldukça azdır. Bu
nedenle: belirli oranda Argan Yağı, Badem Yağı, Aspir veya Hodan soğuk pres sabit yağları gibi yağlarla karıştırmak
suretiyle ve masaj yoluyla uygulanır. • Tedavi alanı (deride) büyükse, dozaj azaltılır: %0.3 ila %3 arası, • Deride
tedavi alanı küçüldükçe, dozaj artırılabilir: %5 ila %7 arası olabilir • Ayak refleks zonunda %10’luk olarak hazırlanmış
konsantrasyonda kullanılabilir. • Akut hastalıklarda ve ağrının olduğu bölgede (eklemler, kaslar üzerine gibi) yüksek
doza (%7 oranına) çıkılabilir. • Kronik hastalıklar, psişik hastalıklarda düşük dozlar kullanılır: %1 ila %0,5 •
Çocuklarda düşük dozlar kullanılmalıdır (4-10 yaş grubu) %1 oranı güvenli kullanım için yeterli miktarlardır. •
Çocuklarda yaş küçüldükçe dozaj da azaltılmalıdır : ( % 0.3 -% 0,5) Bazı uçucu yağlar ise hiç kullanılmaz! • Bebek
masajları, aromaterapi sertifikalı ve alanında uzman hekim denetiminde, reçeteye uygun olmalıdır. Özellikle hazır
preparatlar, aromaterapi eğitimli sağlık yardımcı personelince uygulanmalıdır.
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Her Lavanta uçucu yağının içeriğine göre kullanım alanı, dozu ve hangi yaş grubuna uygulanabileceği önemlidir.
Gaz-Kütle spektrografik analizleri belirleyici rol oynar: Sakinleştirici etki, Linalool’ dendir. Anksiyete için kullanımda
önemlidir. Diğer monoterpenalkol bileşenleri ise antimikrobiyel etkiye sahip olanlardır. 1,8 sineol (=Ökaliptol)
antibakteriyel ve mikozlara karşı kullanımda önem taşır. Linalilasetat varlığı, sakinleştirici etkiyi destekler. Tabloda
görüldüğü üzere, Monoterpen ketonlar (kamfer gibi) da Lavanta türlerine göre çok farklılık gösterir. Kullanım alanına
göre seçim önemlidir.
Uçucu yağların kullanımı, beraberinde güvenirlilik konusunu da gündeme getirmiştir:
İlaçlarla etkileşim özellikle kan sulandırıcı ilaçlar (ör. Warfarin gibi kan sulandırıcılar kullanıldığında, turunçgil uçucu
yağları: Bergamot ve portakal kabuk uçucu yağları, greyfurt kabuk uçucu yağı gibi) uçucu yağların kullanılmamaları
gerekir. Hamilelikte sabinilasetat taşıyan uçucu yağlar: ör.Ardıç ve Ökaliptus uçucu yağları ilk üç ayda
kullanılmamalıdır. Güvenirliği ile ilgili klinik çalışma eksiklikleri vardır. Kanser hastalarında ilaç etkileşimi
yapabilecek uçucu yağlar dışında radyasyon tedavisi görenler özellikle fototoksisite gösteren veya ışık
hassasiyetine neden olan Bergamot kabuk uçucu yağı (12 saat içindeki uygulamalarda), Binbirdelikotu (sarı
kantaron) gibi maserat sabit yağların kullanımından kesinlikle kaçınmalıdırlar. Radyasyon tedavisi görmedikleri
dönemde sedatif uçucu yağlardan sadece aroma difüzörlerde kullanımı şeklinde yararlanabilirler. Epilepsi
hastalarında: Uçucu yağlar düşük dozda dahi olsa epilepsi ataklarını tetikleyebilir, çok dikkatli olunmalıdır.
Aromaterapi’nin güvenli uygulanabilirlik sınırları:

* Uçucu yağların bu tabloda verilen konsantrasyonları, sabit yağ (taşıyıcı yağ) içerisinde yer aldığı yüzdesel
oranlardır.
Uçucu yağlardan akupunktur uygulamalarında da yararlanıldığı bilinmektedir:
Örnek Uygulamalar: İBS’da: 1 ml Fesleğen (O. basilicum) uçucu yağı, 1 ml Tıbbi nane uçucu yağı, 3ml soğuk sıkım
Tatlı Badem yağı veya Jojoba taşıyıcı yağın içinde olduğu 5 ml’lik Kobalt mavi şişe içerisine eklenip, kapağı
kapatılır, kısa bir çalkalama sonrası 3-5 damla solar pleksusa veya akupunktur uygulanmış noktasına damlatılır,
Tui-Na şeklinde uygulanır. Diğer Bir Örnek: PMS’ da, Menstrual ağrılarda: 0,5 ml Fesleğen (Ocimum basilicum)
uçucu yağı, 1 ml Itır (Geranium sp.) uçucu yağı 0,5ml Tıbbi Lavanta (Lavandula angustifolia) uçucu yağı 3ml soğuk
sıkım Tatlı Badem yağı veya Nar çakirdeği taşıyıcı yağın içinde olduğu 5 ml’lik Kobalt mavi şişe içerisine eklenip,
kapağı kapatılır, kısa bir çalkalama sonrası 3-5 damla akupunktur uygulaması yapılmış noktasına damlatılıp, TuiNa şeklinde uygulanır?
Nitelikli ve Güvenilir Uçucu Yağ ve Sabit Yağ için aranması gereken kriterler neler olmalıdır?
Organik ürün belgeleri uluslararası denetleme kuruluşunca bu şekilde verilmekte ve denetlenmekte-dir. Sabit yağ
muhakkak soğuk sıkım olmalıdır, α- tokoferol ve β- tokoferol ancak bu şartlarda bulunmaktadır. Terapötik amaçla
kullanımda önemlidir: Omega-3, Omega-9 ve GLA ancak soğuk pres yağlarda bulunur. Ürünün bu amblemi
taşıyabilmesi, bu koşulların sağlanması ve belgelenmesiyledir. Bu belgeler ve sertifikalar son kullanıcı tarafından
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istenmelidir. Tüm sertifikalara sahip ürünün, dolumunun yapıldığı işletmenin GMP belgesine haiz olduğunu belirtir
sertifikası da güvenirlilik için önemlidir.
Kullanılacak uçucu yağ şişelerinin de özellikli olması gerekir:
Uçucu yağlar irritandır, bu nedenle genelde önlemler alınsa bile, kapağın çocukların hiçbir zaman açamayacağı,
ancak bir yetişkinin bastırarak açabileceği özellikte olması gerekir. Kobalt mavi şişeler, lacivert renkli imal edilen
şişelerdir, boyama olmamalıdır. Çin kökenli olanların ucuz olmaları, içi boyama olanlardır ve uçucu yağ konduğunda
kısa zamanda çözünür ve toksiktir.
Sağlık amaçlı kullanım için Güvenirlik-Etkililik her ülkede öncelik taşır:
Türkiye’de Sağlık Bakanlığı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Daire Başkanlığı Aromaterapi Eğitim Taslağını,
TİTCK’ da ise, Uçucu yağların 50’den fazla monografı ve Aromaterapide en çok kullanılan 22 Sabit yağ monografı
çalışma grubunca hazırlanmıştır. Onay sürecindedir.
Aromaterapi meslek içi eğitimi, Orta Avrupa ülkeleri örneklerinde olduğu gibi, uzun süreli bir program olması
yanında, her etabının bitiminde bir üst aşamadaki eğitim programına geçiş için Sağlık Bakanlığı tarafından
denetlenebilir hem yazılı hem uygulamaların geçerli not alma zorunluluğu olmalıdır.
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