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Tlıe Acupuııcture or Uome·'tic Aııimals 

Summaı)' :Throngh 5000 yems, acupuncture htts been succesfull y applied in aniilla! and Imman hea lt , In this article, the 
hi sıory and present condition of veterinary acupuncture \Vas briet1y deseribed: OIı the other hand, ncupuncture's endi enıi ons nnd 
edueation ınethods were also explaİned in today's Chilltt , In this paper, tec;lınique, 'endications, eontrendications, ıııeridinns, 

aeupuneture points and needle:; in veterinary acupunetme were described too, 

Özet : Akupunktur, 5000 yıldan beri insan ve hayvan sağlı ğıııda başarıyla uygulanımıktı.ıuır. Bu yazı da , veteriner nkupnnkturnn 
bugünkil durumu ve tarihi kıs;:ıca a n la lıldı. Diğer tanınan , bugüniin Çin'iııde akuptınktunııı eıı di kIJ syoııları ve uygulmna metodları 
da açıklandı. Ayrıca , bu makalede, veteriner akUpuilkturuıı uygulmna tckııig i , eııd ikasyoıı!;:ırı , koııtracııdikasyon l:.ırı , Illeridyenler, 
a ktıpunktur noktaları ve iğneleri ile ilg il i bilgiler dc \'erildi , 

Gi riı ve Tarilıçe 

Latince, Akus "iğne" ve PuııkIura "Bellırma" 
kelimelerinin birleşmesi sonucu noktanın iğnclenııı cs i 

an l a mında bir terim olan akupunklur. Hipokrates'i n 
dediği gibi "Hastalıklar dışarıdan yapılan müdahaleler ilc 
tedavi edilemiyorsa iç hekimin müd(lhalesine bırakıl ı r." 

felsefesinde anlam kaza nan insan vücudunun kendi 
kendisini yenileme yeteneğinden fa~'da l anınasıdır (5,27), 

Beşbi n yı llık bir geçmişe sahip olan akupıınktıır gerek 
insan hekimliğinde gerekse vet.e riner hekim l i ği ;:ılanında 

kullanı l an tedavi yöntemlerinden biri olup dünyaya 
Çinliler tarafından yayılmışt ı r , 

Dünya Sağlık Teşki l a ıı "WHO" 1979 ~' ılında 

akupunktunı bir tedavi yöntem i olarak kabul etmi ş ti r. 

Ulu s lara ra s ı Veteriner Akııpunktur B irli ği nin 

kıınıluşundan bıı )'ana da 20 yıl geçmiştir ( I L 12. 32). 
İ l k çağda "Bian" adı veri len ucu sivri taş parç;.ıları ile 

akııplInktlır noktalarına yapılan uyarı meıden devrinde 
yerini ma den den iğnelere günümüzde ise görünııı eyen 
iğne şekli nde yorumlana n lazeric tedaviye bırakınışt ı r 

(27). 
Mi lciHan 2000 yıl kadar önce Sarı i nıparaıo r olarak 

bilinen Huang Ti Nci jing (Sarı İ mparator l uğ uıı Dah il i 
Tı p Kanunları) ad lı ilk aklljJunktur kit<ıbını ~':-ızııı ı şt ı r 
( 17.27). 

Bu kitapta yer a la n insa n fi gür le rinde saçların 

tepeden bağlanış biçiminin Uygur Türklerine uymas ı 

akupıınkıur tedavisini Türklerin başlaltığı göriişünü 

ortaya atmıştır. Çin'in en eski tıp tarihi "HlIen-Yenzc~'" 

adlı kitabın Batı Diyarı Tezkeresin in böWmiinün i 9, 
ci ldinde şöy l e bir ifade bulunmaktadır: "Onlar tedav ide 

kullanmak iç in kem ik iğ ne l e r bile ~tapıııışlardır" , 1983'te 
Doğu Türkistan'ın Hoten \'e Cimşar nalliyesinde !'apı l a n 

kazılnrda teda\'i de kullaıııldığı anlaşılan taş, havan. 
bı çak, neşter \'e kemik i ğneler bulunmuştur. Her iLC kadar 
akupıınkıurtl Türkler bulmuş iseler de uzun yıllar Türk 
\'C Çin Millet leri birbirine ~ 'ak ın komşu olduğundan 

akupuııkturu Çi nliler de öğrenm iş "c bugünkü seviyeye 
gelmesinde öncülük etmi şlerd ir. Türkler akupunkturdan 
daha ziyade akuplIllkıuTlln değişik bir şekli ola n 
d"ğ l "ııı"yı (Maksa) kull"nıııı ş l ardır (13.24.27.32). 

M.Ö. 659-62 1 yılları arasında Bai-le-Zhen Jing 
(Baile'nin Veteri ner Akupunktur Prensipleri) adlı ilk 
yeter iner akupunktur kitabını yazın ı ştır , 

B ir bilim dalı olarak akııpunktur 1 9.ı9'daki Çi n 
ihti la linden sonra benimse nmi ş olup bu tar ihten itiba ren 
akademik eği tim Ye araştırma l a r başlatı l mıştır (16), 

Bugü n Ç in'de Ziraa t Üni\'c rs itc ler ine bağlı , 'eteriner 
ok u ll a rında akupıınktur bir ders olarak okutulmaktadır. 
Bitki sel Çiıı Tıbbı ile bir likte "Geleııeksel Çiıı Ve ter iııe r 

Tıbbı" adı a ltında ayrı bir bilim dalı ha li nde 
Ç:-I lI Ş II maktad ı r, 

Çi n'de gerek ha~,yan hasta luıııc lerinde gerekse sa ha 
şa rt l a rı nda ça lı şa n , 'e ter ine r heki mle r tarafıııdan 

ruıne n a to ıni. se7.eryan, ccrrahi, dahi liye. doğum, suni 
tohumlaımı, reprodiiksiyon ve hayya n beslemede 
akupııııkturda ıı istifade edilmektedir (29. 31.33). 

i ~60 yılında bir Kazan Türk'ü olan Dr. Kair Day 
Türki~'e'de il k akııpııııktur kliııiğini i s t anbıı l Taksim'de 
açmı ştı r , ı 96.ı'de onun ölümünden sonra uzun bir süre 
Türkiye'de akupunkturla uğraşan olmam ı şt ı r. Ondan 
önce bu işle lI ğnışa n var mıydı? bi linmemektedir. 
Ülkemizde beşeri akupuııktıınııı geçm i şi Dr. Kair Do,' 
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ile başlamış olmasına rağmen bugüne kadar vete riner 
akupunktur ile ilgili herhangi bir klinik çalı şmaya 

rastlanınaınıştır. Bugün için Türkiye'de birbirinden ayrı 
çalışan , İ stanbul Akupunktur Derneği ve Akupunklur 
Derneği adı altında iki akupunktl1r derneği l1lC, ·Cl1ltur 
(15.17, 27). 

Avrupa'da ise veteriner akupunkttır ilc· 25-]0 y ıl d ır 

LH .NUR. B.E.TEf...:E 

2 . İnce Barsak Mcridyeni: 
Spazmolitik ronksiyonu "c mukus membranlar 

üze ri nde etk inli ğ i vardır. 

3.Mesane Mcridycni : 
Eliminasyon görc,·i ,·ardır. 

uğraşılmaktadır. Bugün Anııpa'da akUplIııktufll1l -ı . Böbrek Meridye ııi : 

fı~toloji.k açıklaması ve praıik ı e daha iyi nas ıl Adrena l be7. üzerinde. sirkülasyon üzerinde , ·e 
kullanılabileccği üzerinde çalışmalar yapılmaktad ır (30). ka labolizll1ada ronksi~ 'o nıı , ·ard ı r. 

Bugün başta Fransa . ingiltere. Almanya ye A\"l ı stıırya 
olmak üzere Batı ülkeleriyle Çekos l ouıkya. Macaristan 5.Perikard Mcridycni : 
ve Polonya gibi Demir Perde ülkelerinde akupunktur S irkü l atııvar ve scksüel etk ileri vardır. 
tıbbi disip lin olmak okutu lmaktadır (17,28). 

Meridyenler 

Meridyenler akapointlcri bi ribirine bağl ayıın 

kana ll ard ır. Her sistemin kcndinc özel ıneridyeni \"Cırdır 
ye bu meridyen üzerindeki cıkapoinı l e rin uyarılması ile 
bu sisteme ait hastalıklar tedad cdilir . Mcridye ııl cr 

hakkında iki teori vardır: Çi nli bil im adam l arına gö re 
mcridyenler vücut yüzeyindeki mcvcul kanallar olup 
bunların hiçbir sistemle il gisi yoktur. B,lt ıl i bi lim 
adamlarına göre ise meridyenler direkt sinir sistemli ilc 
ilgilidirler ve san ırcıl sinir sistem in i ııı cridyen olarak tarir 
ederler. Bu son görüşe görc meridyenler sinir sistcmi. 
akapointIer ise sinir reseptörle ridir ve akupıınklunın tüm 
faaliyeti sinir sisteminin uymılmasından ibarcttir (7. 22. 
23.33). 

6.Üçlü Hararet Mcridyeni: 
Solu num. dolaşım , ·c iirogenital s i s ı em raaliyet lerini 

destek ler. 

7 . S:ı rra Kesesi Mcri dyeııi : 

Psikolq jik ye spasl1\oli tik ronksiyonu \"Cırd ır . 

x. Karaciğer Mcridyeni : 
A ııaba li k özcllikl eri , ·ardır. 

lJ . Akc i ğer Meridycni : 
So l uııum sistcm i ,·c Him konjestir hadi selerde 

etk ilidir. 

IO.Kalı n Barsak Meridycni : 
Mliküs mcmbranlar üzcrinde e ı kilid i r . E l iminasyo ıı 

Meridye ııl e r 12 ç ift olup org,ln izım:1Il11l sağ \"c so l öze lliği yard ır. 

tarafında yer a lırl ar . Bu kanallarda yaşa m cnc ~ji s i 
an lamına gelen "ehi" veya "Tsiri" hiç durınaksl :l.ln 2-l i i .Midc Mc ridycni : 
sacit süre ilc dolaşımıkıad ı r (.ı. 15. 17. 19. 20). Sindirim , ·c dolaşı m sistemi üzerinde etk ilidir. 

Bu 12 meridyen ha ric.indc 2 adet tck nıer i dycn yard ır. 

Bunlardan bir tanes i vücudu n ön tararında. o rta Iwtta 12.Dalak-Pank recls Meridyeni : 
seyreden alıc ı damar merid~ ·en i . diğeri ise ,·ücudun a rka Bağ dokusu üzeri ndc etkinliğ i , ·ardır. 

tarafında orta hatta se~:reden yönetici da ın;ır 

mcridyenidir. Bu son iki Illcr idyen enerji dengclcıııııcsi Akapointler 
ve depo edilmesi nde çok öneml i role sahiptirler ( 17. 19. 
28). Mcridyen yad<ı kanal olcırak isimlendiri len 1.+ yol 

Meridyenler vücut ~·ü /'..e~ · inde mevcut k,ın a ll ar vardır ve bu yollar üzeri nde derin in elekt riksel direncinin 
olımısına rağmen bugün için varlık ları bili ınsel ola rak 
kcııı ı tlannıış değildir. Yan i meridyenlerin histolojik 
özellikleri açı k l anama mı ştır . Yalnızca meridyenlerin 
varlığın a dair bir takım elek ıro fi zyolqjik veri ler e lde 
mevcuttur (28) . 

Ca lifornia Tıp Fakü ltesinde ıııeridyen l erin ba ş l a.ng ı ç 

nokt asından enjekte edi len radyoopak maddeler le çek ilen 
röntgen filmlerindc maddenin kana l bO~'lınca ci il 
altından dağılmadan iler l ed i ği gözlenıniştir. Bu da 
meridyenlerin ,·iicuııa var o lduğunun bir kanıtıdır(27) . 

Meridyenlerin İsim ve Fonksiyon l a rı 

ı .Kalp Meridyeni : 
Vüculla belirgin fıziksel aktivite sağla r. 

8 

aza l d ı ğı yada elekt rikscl geçi rgenliğin Mtt ığı noktaIMa 
akapoi ntler denir. 

Bugün için akup unktur noktaları vc meridyenler 
nükleer izotopla rlc!. tennografik ve elektriksel 
yöntemlerle bilimsel olarak kaıııllanmıştır (g. 9. 17. 25. 
26). 

Akcıpoi ntlcrin bir kısm ı kasımda bir kısm ı ise kan 
damnr l arı çevresi nde loka lize olmuş l ard ır (16). 

Akupunktur nokta la rı diğer vücut bölgelerine göre 
farklı özel liklere sıı hi ptir. A\'ustura l ya lı bilim adam ı 

Kellner. üzerinde akupuııktur noktası ihtiva eden ıo.OOO 
mın2 a landa yapt ı ğ ı ça lı şmada reseptör sa~ · ı s ının normal 
deriden bir kat da ha raz la olduğıııııı ortaya koymuştur. 

Y<ııı i normal deride rcseptör sayıs ı 0. 16 ikcn akupu ııktur 

noktası ihtiva eden der ide reseptör say ı s ının 0.32 
olduğunu ve <ı kupunktur noktasında s ı caklıği n i derece 
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düşük olduğunu, ayrıca elektrik direncinin de düşük 

olduğunu ortaya koymuştur (3 , 4, 27). 
Akapointler hassas noktalardır. Bu noktalara basınç 

uygulandı~ında hastalar çevre doku)'a nazanın daha 
şiddetli reaksiyon verirler. Mesela ; kroner ka lp 
hastalarında BL44 noktasına dokunulduğuııda hastalar 
şiddetli ağrı duyarlar. 

Akapointlerde ısı hastalık anında çevre doku ısısına 

nazaran ı veya 2 derece yükselir Mesela; sağ bacak 
içindeki Xingdaki noktasında ısı hastalık anında 1.2 
derece yüksekti r. 

Akapointlerin tesbitinde genellikle anatomik 
lokalizasyonlarına göre karar verilirken, günümüzde bu 
nokta la rın tesbitinde daha etki li metodların bulunması 

için çalışmalar sürdürülmektedir (16). Rusya'da yapılan 
çalışmalarda her cisim gibi akupunktur noktası ihtiva 
eden deri parçalarındaki reseptör sayısın ın ra zia olması 
sebebi ile dışarıya doğru "Ki rlian " Hdı \'crilcn cnerjinin 
çıkmasımı sebep olduğu için bu noktaların bulunmasıncı 

yaraya n dedektörler yapılmışt ı r (27). 
Akapointlerin tesbitinde Japonlm 1970'li yılla rdan 

beri kimyasal maddelerin kullanılması ile ilgili 
ça lışmalar yapmaktadırlar. Son za manlarda benzer 
çalışmalar sonucu Çin'de geliştirilen bir sıvı nıevcutı.ur . 

Bunların dışında karanlık odalarda özel makinalarla 
aknpointlerin yaydıkları ışığın tesbiti , iııfrared ı şın l a rı 

verilerek daha fazla emdikleri noktaların akapoint olarak 
tesbiti. akapointlerdeki ımıkro dalgalmııı ölçülmesi gibi 
yeni teknikler üzerinde çalışılımıktadır (16). 

Esas Nokıalar 

Her ınerid)'en üzerinde iki esas nokta vardır (28). 
Esas noktalardan bir tanesi tonifikasyon !loktrı s ı olup 
ene~ji)'i kuvvetlendirici özelliğe sahiptir. Diğer esas 
nokta ise sedasyon noktas ı olup fa zla enerjin in ' 
uzaklaştırılmasına veya başka bir yere kanalize 
edilmesine yarar. 

Özel Noktalar 

Her meridyen üzerinde dört tane özel nokta "mdIL Bu 
noktalar ise şunlardır: kaynak noktas ı. geçiş nokııı s ı. 

alum noktası ile muvaf<ıkat nokt.asıdır (17. 19.28). 

L.Kaynak Noktas ı : 

Bu nokta ana noktaları destekleyici fonksiyona 
sahiptir. Ana noktalardan hangisi ile kombine 
kullanılırsa o noktanın etkisini kuvvetlendirir. 

2.Geçiş Noktası: 
Bu nokta ait olduğu meridyen üzerinde bulunmasına 

rağmen etkisi diğer meridyeni ilgilendirir. 

3.AJarın Noktası: 

Bu noktanın ait olduğu meridyen üzerinde bulunmas ı 

şart değildir. Bu noktalar kronik hastalıklarda duyarlıdır. 

Evcil Hayvan larda AkupuııJ...1 u r 

4.Muvafakat (Asosiye) Noktası: 
Bu noktalar lanı ve tedavide çok büyük öneme 

sahiptir. 

Diğer Nokta lar 

Esas ve özel noktalarının dışında birleşt i rici noktalar, 
kardinal noktalar. ıncridyen d ı şı noktalar ve kişisel 

noktalar da mevcttur (28). 

I.Birleştirici Noktalar: 
Bu noktalar. birkaç meridyeni birleştirip mutual 

fonksiyon gösterme yeteneğine sah iptir. Spontan 
duyar lılık hallednde bu noktalar Illutlak<ı Leda\'iye dahil 
edi lmelidir. 

2.Kardinal Nokta lar: 
Bu noktalar ekstra meridye l1le rin geçiş noktalarıdır. 

Bu noktalar vas ıt as ı yla sümtli bir şek ilde en e~i i 

regülasyonıı gerçek l eşı iril ebilir. 

3.Meridyen Dışı Nokt.alar \ 'e Kişisel Noktalar: 
Hiçbir meridyen üzerinde yer almayan bu noktalar 

Petricek ve Zcitler'e göre "S"tcllit" nokta lar şeklinde 

iSİmlendirilir. Kesin mcvcud iyetleri ne rağmen bu 
noktaların enerj i regül(lsyoııu üzerinde belirgin etkile ri 
yok tur. Kişisel nokta lar ise herkesı e olmayıp bazı 

ki şilerde görülebilen noktalardır (17. 28). 

E\'c il Hayvanlarda Akapointler 

Günümüzde hayvanlarda tesbi t edi lebilen akupunktur 
nokta l arını şöyle s ıralı yabi liri z. 

At 173-180 
Sığır : 96-103 
Deve : 77 
Koyun: 75 
Tavuk: 34 
Köpek : 76 
Kedi : 30 
Bu noktalar atl:ırda tesbit edilmiş olup daha sonradan 

diğer hayyanlara adapte edilmiştir (.16). 

Atıa Akapointler 

Aılarda bugüne kadar 180 kadar akapoinı tesbit 
edi lmi ş olup bunlardan 150 tanesi klinikte 
kullanılmaktHdır (16). 

1.Ren ZJıong : 

Burmııı tam orta sında bulunan bu nokta güneş 

çcırpması ve koma tedavisinde kullanıl ı r. Filifonn i ğ nel er 
ile tedavi yapılır . 

9 
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2Da Fung Men: 
Bu nokta kulak kaide lerinden çıkan çizgini n al ı nda 

birleştiği yerdir. Tetanoz ve ensefalitis tedavilerinde 
kulanthr. Fi liform iğnelerle tedavi yapılır. 

3.Fong Men: 
Kulağın arkasında boyuna doğru al Ias kemiğinin tanı 

önündedir. Tetanoz ve kOl11 a hallerinde kulla nılır . 

4.Fei Sım : 
Bu noktanın tesbiti için sternum ile ka lça arasilla düz 

bir çizgi çizilir ve bu çizginin 9. kosta üzerine gel diği 

nokta "Fei sım" akapointi olarcık tesbit edi li r Pneumoni 
ve akut bronşitis tedavisinde kullanı lır . 

5.Gan Shu: 
A)ı nı çizginin beşinci kostayı kestiği noktadır. 

Sindirim bozukluk ları ve sarılık tedavisinde kullanılır. 

6.Gan Yuan Sını : 

Sırt ve bel omurlarının tam orta nok tas ı dır. Kabızlık. 
Iwzıııı s ı zlık ve kolik ağrıların tedavisinde kullanılır. 

Filiforın iğneleri ile tedavi yapılır. 

7.Bai Nui: 
Sacral ve lumbal omurla rın tanı orta noktasında 

bulunur. Romatizmal hastalık l ar, tetmıoz. inrenililc. 

I.H.NUR, B.E.TEKE 

Hayvanlarda kullanılan akupuııkıur iğnelerini altı 

grupta toplayabiliri z (I 6) . 

i .Yuvarlak Keskin iğnel er: 
Akupunktur için kull a ıııl an ilk iğnelerdir. Bunlar 

yuvarlak. uzun ve uçları keskin iğnelerdir. 

2.Filifo rnı iğneler : 
Yuvarlak keskin i ğnel erin modi fiye edilmesiyle elde 

edilen iğnelerdir. 

3.Üçgen Şeklindeki Kanatma i ğne l eri : 
Üç kenarı keskin pranıit şekli nde iğne le rd ir. 

4.Geni ş iğneler : 
Bu iğneler kanatma ve gaz boşaltımında ku lla nılır. 

B ıçak g ibi keskin ve gen i ş ağ ı zla rı va rd ır. 

5.Chaun-Huang İğneleri : 
Y u v::ır l ak keskin i ğ nele re benzerler tek rarkları daha 

geni ş olmaları ve uçlarında bulunan i ğ ne deliğidir. Bu 
delikten geçirilen steril iplikle. ek stıdat ve lokal ödemin 
drennjı sağl a nır. 

6. Ateş iğneleri: 
Bu i ğ neler fılirorm iğnelere göre daha kalın ve 

k ı sadır. Bu i ğne l er ko teri zas~'on ve termo tedavide 
düne, genita l ve endokri n -- bozuklukların ted<ıv i sinde ku ııanı lır. 
ku llanılır. Filiform ve ateşli iğnel er ile tedavi yapılır. 

Evcil Havvanlarda Akupunkturla Tedm'i Edilebilen 
S.Hou Hai : Hastalıklar 

Kuyrukla anüsün lanı ortaSlIldcıd ır . Kab ı zlık. diarc. 
kolon felci ve anüs prolapsusunda ku ll anı lı r. Filiform 
i ğneler ile tedavi yapılı r. 

9.Ji ng Mia: 
Yena jugularisin üzerinde alı i /4'ü kAlıaıma 

noktasıdır. PnculTIoni , akciğer konjesyoııu , ensefa l iı i s ve 
zehirlenmelerde kullanılır. 

İnsan ve hayvan vücudunda normalolarak bu lıımm 
akapointlerin dışında hasıalık anında ortaya çıkan \·c "A 
Sh i" diye isi mlend irilen akapoiııtl erin belli bir 
loka lizasyon bölgesi yoktur. Bunlar öze lli kle ağrı ,ınında 

ve ağrı bölgesinde orıaya çı karlar ( 16). 

Akupunktur iğne leri 

Akupunktur iğne1eri, altın. gümüş ve paslanmaz 
çelikten yapılır . Al tın iğne stimülas)'on, gümüş iğne ise 
vücutta sedasyon etkisine sahipü r. Altın ve gümüş 

iğnenin bu etki leri pratik uygulaınalmda 
görü lebi lmektedir. Fakat ara l arı ndaki an lam lı fark 
dencysel olarak kanıtlaııaımınııştır. Bugiin pratik 
uygulamada akupunkıur nok ta l arı ııı n yerlcri tam 
anlamıyl a tespit edi ldikten sonra ıedavide çelik i ğne de 
k uıı a nıl sa fazla bir kayba rastlanıııanıakıadı r (6.17.28). 
Genel prensip olarak i ğne uygulamalarında asepsi ve 
a ııti sepsi kurallarına dikkat edilme li dir. 

lO 

I s ı çarpması. entoksikasyon. cerebral hiperemi. 
akc i ğer konjesyonu . fürbür. stomatitis. ön bacaklann 
roıııati zması. omuz topallıklan. epi sıak s i s. hematuri. 
koks iti s. arka bacak fe lç leri. sa nc ı : k ııymk felci. şok. 

mastitis. bronşitis. rektal prolapsus. a rtritler. taşikardi 

gibi hastalıklar hayvanlarda ak upunktur ile tedavi 
ediJcbilınektedir ( ı o. 28). 

Akupunkturun Kullan ılmayacağı Yerler 

Çok aç hastalara y(lpılmamalı (kolayca kollabe olur) , 
selim ve habis tümörle r. romm i zımının akut ve (Iteşii 

hastalıkları. teşhi s i konmamış ~'üksek ateş, iğne 

bcııırılacak yerde skmris olgusu. aktif tüberküloz. kaşeksi 
ve bi tk inlik. hemofili. kard io·pu lmoner yetersizlik gibi 
dummlarda akupunktur tedavİsi uygulanmaz (17). 

Dönüşü olmayan bir hastalıkta akupunktul" tedavisi 
uygulanmaz. Mesela: Kanser gibi bi r hastalıkda 

akupunktur tedavisi uygu lanaınaz. Çü ııki-L akupunktur 
tedavisi ilc damarlarda genişlemeye ve kan dolaşım 

hızının artımısına sebep olunur. Bu dumm da ise kan 
dolaşım hızı arttığ ında n . kanser hücresinin hızla 

yayı lmasına sebep olunur. Akupunktur tedavisi yanl ızca 

organların fi zyolojik olarak ronksiyonunu bozmuş olan 
hasta lıklarda k ull a nılır (17. 27). 
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Akupunk.tur Tedavisi Nası l Uygulanır ? 

Tedavi meridyenler üzerinde bulunan akapointlere 
iğneleri n 15, 45 veya 90 derecelik açı larla batırılması ile 
başl ar (6, 28). 

Batırına işlem inden sonra iğneler akapoint 
noktalarında 5 veya ı 5 dakika süreyle bırakı lı r. İğnelerin 
vücutta kalma süreleri. verilen elektrik akım ı nı n gücü ilc 
zamanı tedavide büyük etkendir. Akupunkturda etkili 
birinci unsur iğne değil batırı l d ı ğı nokta ve bu noktanın 
uyarılmasıdır (lO, 14, ı 7,28). 

İğneler altın, gümiiş ve paslnnmaz çelikten yapılır. 
Bu iğneleri Çinl iler devamlı çevirerek sitimııle ederken 
bat ıda sitimülasyon için elektrik akım ı veri lir (1. 17). 

Akııpıınkturda iğne ile tedavi dışında il aç 
eı~jeksiyonu, lazer, mokscl. nıasaj ve elektrostimülasyon 
ile de tedavi yapılabilmektedir ( I . 13). 

Tedavi seans l arının a ra s ı 5-7 gün olma l ı ve tedm'i 
toplam 15 seansı geçmemelidir. Eğer hafif bir iyil eşme 

elde edil mişse 2-3 ay mactan sonra tedavi bir daha 
tek rarlanabilir. Akupunktur tedavisi görmüş bir hasıaya 6 
ay ile 12 ay kadm 2. bir akupunktur tcd .ıvi s i 

yap lll11(1lllalıdır. Çünkü vücut radyasyon ile bloke 
edild iğinden başarılı bir akuplI nktlı r tedm"isi 
gerçek l eştirilenıcı ( 18, 28). 

Akııpıınktur tcdm'isi ile vücutta: sempatik "c 
parasenıp~ııik sistem arasında denge sağlanıncı s ına_ 

spesifik antikor teşekkülüne, lökositlerin fa gositoz 
&'i.iciiniin artın(lsımı _ serum ga ııı a globüli nler in artııı<ı s ın a_ 

morfi ne benzer endorfı ııl erin salınıııas ına. özel bir 
meka ni zııı(lya dayan(lf(lk hücre oksidasyonunu düzene 
koyup vücudun mukavemet gücünü aı11rm ı ş oluruz (21). 

Akupunktunın etki mekani l.masın ı net olarnk 
açıklayabilmek içiıı histoloji. biyoloji , fi zik. elektrik. 
kimya_ mikrobiyoloji. anatomi gibi bilim dallarıııa 

ihtiyaç v(lrdır (2). 
Akupunktur nokta la rı doğnı seçilmi ş ve kumll a rımı 

uygun bir tedaviden sonra olumlu hiçbir ce\'ap 
a lı nmamış ise akupunktur duyars ı zlı ğı fenol11eniy le ka rş ı 

karş ıya olduğumuz aklımıza gelmelidir. Duyars ızlık 

fenanı e ni total veya parsiyel olamk olu şu r. Total 
du~'arsızlıkta Lutz ve Pischinger tarafından aheman 
insülin tedavisi öneri lir. Bir kaç gün arayla ıo-ıs iinite 
insiilin yapıl arak duyars ı zlık fenoıncııi k ırılmaya ça lı ş ılır. 

Parsiyel dllYcırsızlı k d(l ise bu olay<ı sebep o l :ın fokus l a rın 

cerrahi olarak çıkarlllnıasl1la kadar gidilebi lir(28). 
Sonuç ola rak: Türkiye'de veteriner akuplınktuflll1 

gelişebilmesi için, öııeeli kl e yeteriner fakülteleriilde bir 
ak ııpunklu r kürsüsü kumlması. veteriner fakü ltesi 
öğrencilerine akupunkı unın bir ders olarak okutulmas ı _ 

ayrıca gerek serbest veteriner hekimleri gerekse bu i şe 
ilgi duyan diğer veteriner hekimleri bi lgilendirmek \'e 
eğ i tmek amac ıyla kurslar düzenlenmesi ve bir veteriner 
akHpunkıur dergisi çıkartı lmasını n . veteriner 
akupunklUmn ülkemi zde gel i şmesine yanı r sağ l ayac~ı ğ ı 

kamıatindeyiz. 
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