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Özet

Bağışıklık tepkisi, bulaşıcı ajanlara karşı korunmada hayati bir rol oynar. Neredeyse tüm bulaşıcı hastalıklar 

için, enfeksiyona maruz kalan bireylerin birçoğunda hastalık belirtileri görülmez. Bu durum, bireylerin bu 

mikroorganizmalarla mücadele eden ve bu mikroorganizmaları etkisiz hale getiren bir bağışıklık sistemine 

sahip olduğunu gösterir. COVID-19 enfeksiyonu için tedavi arayışı devam etmektedir. Tedavi yöntemi bulunsa 

da mutasyona uğrayan virüsler insanlığı tehdit etmeye devam edebilecektir.   Bu nedenle, profilaktik yaklaşım 

yani hastalık meydana gelmeden önce özellikle risk gruplarında önleyici yaklaşım ön plana çıkmaktadır. 

Bu çalışmamızda, Akupunktur uygulaması ile COVİD-19 enfeksiyonunda bulaşın olduğu göz, burun ve 

ağız bölgesinde lokal, primer olarak etkilenen akciğer meridyenindeki ve immünmodülatör etkilere sahip 

akupunktur noktalarının COVID-19 enfeksiyonu profilaksisinde oynayacağı rolü tartışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Akupunktur, İmmünmodülasyon, Profilaksi, Lokal Etki

Abstract

Immune response plays a vital role in protecting against infectious agents. For almost all infectious diseases, 

most individuals exposed to the infection do not have symptoms of the disease. This indicates that individuals 

have an immune system that fights these microorganisms and neutralizes these microorganisms. The search 

for treatment for the COVID-19 infection continues. Although the treatment method is found, the mutated 

viruses will continue to threaten humanity. Therefore, the prophylactic approach, ie preventive approach, 

especially in risk groups comes to the fore before the disease occurs. In this study, we will discuss the local 

effects in the COVID-19 infection with the acupuncture application on the eye, nose and mouth region and 

the role that acupuncture points primarily in the affected lung meridian  and immunomodulatory effects  will 

play in the prophylaxis of COVID-19 infection.
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Giriş

Spesifik olmayan bir fiziksel stimülasyon olarak, 
akupunktur, ilaçlardan farklı olarak, doğrudan 
patojene etki etmeyen, vücuttaki doğal düzenleyici 
sistemi motive ederek veya indükleyerek normal 
fonksiyonları modüle eder. Modern bilimsel 
araştırmalar, vücudun doğal düzenleyici sisteminin, 
vücudun homeostazını korumak için biyolojik temel 
olan sinir sistemi, endokrin sistemi ve bağışıklık 
sistemi dahil olmak üzere nöro-endokrin-bağışıklık 
(NEI) ağı olduğunu göstermiştir (1). Birçok çalışma, 
akupunkturun sinir sistemini doğrudan veya 
dolaylı olarak aktive edebileceğini, sinir sisteminin 
farklı seviyelerinde fonksiyonel aktivitelerde 
değişikliklere neden olabileceğini ve daha sonra 
ilgili nörokimyasalların salınması yoluyla modülatör 
rolünü oynayabildiğini bulmuştur(2). Endojen opioid 
peptitlerin salımındaki bir artış genellikle akupunktur 
uygulamasından sonra bağışıklık sistemini etkileyen 
bir kilit taşı yolu olarak kabul edilir(3).  

İnflamasyon ve Onarım Komutu

İğneleme sırasında meydana gelen mikro travma, 
lokal bir inflamasyona yol açan histamin, bradikinin, 
P maddesi, serotonin ve proteaz sekresyonlarını 
başlatır. Pıhtılaşma sistemi, plazminojen, kininler ve 
kompleman sistemi aktivasyonu ile Hageman faktörü 
(Faktör-XII) salgılanması, prostoglandinler ortamda 
yer alır. 

Stimülasyon noktasında Lewis tabakasının 
mast hücresi ve iğnenin etrafındaki hücreler 
bradikinin, histamin benzeri maddeler, heparin, 
adrenokortikotropik hormon (ACTH), serotonin ve 
proteaz salgılar(4). (Şekil-1)

Salgılar vazodilatasyona, artmış lokal geçirgenliğe 
ve lokal reaksiyona neden olur. Sinir uçlarının ve 
kılcal damarların yüksek konsantrasyonu nedeniyle, 
bu lokal etkiler abartılır. Vazodilatasyon, lokal 
ödem, lökositlerin göçü ve sitokinlerin mast 
hücrelerinin sekresyonu (tümör nekroz faktörü-α 

Şekil 1. (2001 Lippincott Williams & Wilkins)
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(TNF-α), interlökin-6 (IL-6), interlökin-1 (IL-1)) CRH 
(kortikotropin salgılatıcı hormon) salgılamak için 
hipotalamusu uyarır. Onarım komutu hipotalamus-
hipofiz-adrenal eksen yoluyla gerçekleşir: 
Hipotalamustan CRH salgısı, glukokortikoidlerin 
adrenal bez salgılanmasının inflamasyon ve 
iyileşmede düzenlenmesi için hipofiz bezinden ACTH 
salınmasına neden olur. CRH ile lenfositler, IL-2, 
IL-4, IL-10, TGFbeta olan kortikosteroidleri ve anti-
inflamasyon sitokinlerini salgılar. Aktive makrofajlar, 
lokal endotel hücreleri, fibroblastlar ve lenfositler, 
Granülosit-Monosit koloni uyarıcı faktör (GM-CSF), 
Granülosit koloni-uyarıcı faktör (G-CSF), Monosit 
koloni-uyarıcı faktör (M-CSF), TNF ve IL-1 gibi koloni 
uyarıcı faktörleri (CSF) salgılar (5).

Akupunkturun bağışıklık sistemi üzerindeki etkisi 
β-endorfin, metiyonin ensefalin ve lösin ensefalinin 
bu sistem üzerindeki etkileri ile ilgilidir. Lökositin 
proopiomelanokortin mRNA'ya sahip olduğu 
kaydedildi. Bu nedenle, lökositler promoleküllerden 
ACTH ve β-endorfini sentezleyebilir. Ayrıca, 
B-lenfositler, T-lenfositler, doğal öldürücü hücreler, 
granülositler, monositler, trombositler ve kompleman 
terminal kompleksi üzerinde endojen opioid 
reseptörleri bulunmuştur. Nöroendokrin sistemdeki 
opioid reseptörleri ile bağışıklık sistemindeki opioid 
reseptörleri arasında kimyasal ve fiziksel benzerlikler 
de vardır. Endorfin ve ensefalinin doğal öldürücü 
hücrelerin aktivitesini, sitotoksik T lenfosit üretimini, 
monositlerin kemotaksisini ve IF-γ, IL-1, IL-2, IL-4 ve 
IL-6 üretimini arttırdığı bilinmektedir. IL-2, IL-4 ve IL-6 
fonksiyonları, B-lenfositlerin proliferasyonunu uyarır 
(3,6,7).

Akupunktur İğnesinin Vücuda Girmesinden 
Sonra Meydana Gelen Hücresel Aktivasyon

Lökositler bakteriler, virüsler ve yabancı cisimlere karşı 
aşağıda belirtildiği şekilde mücadele etmektedirler. 

1. Yayılımcı bakteri veya virüsleri fagositoz ile harap 
eder. 

2. Antikor ve duyarlı lenfositler oluşturarak 
bunların bir ya da ikisi ile birlikte yayılımcıyı harap 
edebilirler veya yayılımını durdurabilirler.

Kısmen kemik iliğinde granülositler, monositler ve 
az sayıda lenfositler ve kısmen de lenf dokusunda 
lenfositler ve plazma hücrelerinden oluşurlar. 
Üç tür polimorf çekirdekli grup lökosit granüllü 
bir yapıya sahiptir. Bu nedenle granülosit adını 
alırlar. Granülosit ve monositler vücudu yayılımcı 
mikroorganizmalardan fagositoz yoluyla korurlar. 
Lenfosit ve plazma hücrelerin işlevi ise immün sistemi 
ile ilgilidir. Pluripotent hemopoetik kök hücrelerinden 
myelositik seri ve lenfositik seri olmak üzere iki tip 
hücre oluşmaktadır. Myelositik seriden granülositler 
ve monositler, lenfositik seriden ise lenfositler 
oluşmaktadır. Granülosit ve monositler yalnız kemik 
iliğinden oluşurken, lenfosit ve plazma hücreleri, lenf 
bezleri, dalak, timus, tonsillalar ve vücudun çeşitli 
yerlerindeki lenfoid dokulardan, örneğin; kemik 
iliği ve barsak duvarı epiteli altında uzanan peyer 
plaklarında üretilirler. 

Granülositler kemik iliğinden kana geçtikten sonra 
kanda 4-5 saat kalırlar ve 4-5 gün kadar da dokuda 
yaşarlar. Ciddi bir doku enfeksiyonu olduğunda toplam 
yaşam süreleri birkaç saate kadar düşebilir. Monositler 
kemik iliğinden salındıktan 10-12 saat sonra dokuya 
geçerler. Dokuya geçtikten sonra daha büyük 
boyuttaki doku makrofajlarını oluştururlar. Dokuda 
fagositik işlevlerini gerçekleştirirken parçalayıncaya 
kadar aylar boyunca yaşayabilirler. Lenfositler lenfatik 
drenaj ile sürekli olarak dolaşıma katılırlar. Dolaşıma 
katıldıktan birkaç saat sonra diyapedez ile dokulara 
geçerler. Daha sonra lenfe girip kana geri dönerler. 
Bu süreç tekrar, tekrar devam eder. Lenfositlerin 
yaşam süresi vücudun gereksinimine göre aylar hatta 
yıllarca sürebilir. Nötrofiller bakterilerle dolaşan kan 
da bile savaşıp onları harap edebilirler (8,9).

Doku makrofajları ise enfeksiyonlarla savaşma 
yeteneği sınırlı kan monositleri şeklinde yaşama 
başlarlar, daha sonra dokulara geçerek daha fazla 
büyür ve doku makrofajları oluştururlar. Bu doku 
makrofajlarının savaşma yeteneği fazladır. Nötrofiller 
ve monositler kan kapillerlerinin porlarında sıkışarak 
diapedez ile geçebilirler. Hem nötrofiller hem de 
makrofajlar dokularda ameboid hareketlerle ilerlerler. 
Hücreler çoğu kez her dakika kendi boylarının birkaç 
katı kadar yol alır (9). 
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Dokulardaki çeşitli kimyasal maddeler hem 
nötrofillerin hem de makrofajların bu kimyasal 
kaynağa doğru hareketine neden olur. Bu olaya 
kemotaksi denir. Bazı bakteri ya da viral enfeksiyonlar 
ve toksinler, inflamasyonlu dokunun kendisinden 
açığa çıkan zedeleyici ürünler nedeniyle, dokuda 
inflamasyon başladığında bu bölgeye doğru 
kemotaksi gelişir. Kemotaksi inflamasyonlu dokudan 
100 mikrometre uzaklığa kadar etkindir. Hemen 
hiçbir doku kapillerlerden 50 mikrometre daha 
uzakta olmadığından kemotaktik sinyaller kapillerleri 
etkilemektedir (9).  

Nötrofil ve makrofajlar özellikle bakteri ve yabancı 
proteinleri sindirmeye yarayan proteolitik enzimler ile 
dolu bol miktarda lizozoma sahiptir (9).

Bakteri, virüs, travma, kimyasal maddeler, sıcaklık 
ve herhangi bir olayla doku yaralanması olduğunda 
etkilenen dokuda, çevredeki etkilenmemiş dokuda 
ikincil değişikliklere neden olan çeşitli maddeler 
salınır (10). (Şekil-2) Tüm bu dokudaki değişikliklere 
inflamasyon denir.

İnflamasyonun meydana gelmesiyle; Lokal kan 
damarlarında vazodilatasyon olur, kapiller geçirgenliği 
artar, interstiyel aralıktaki sıvı, kapillerlerden sızan 
fibrinojen ve diğer proteinler nedeniyle pıhtılaşır, 
granülosit ve monositler dokuya göç eder ve doku 
hücreleri şişer. Bu tepkilere neden olan birçok doku 
ürününden bazıları histamin, bradikinin, serotonin, 
prostaglandinler, kompleman sisteminin reaksiyon 
ürünleri, kan pıhtılaşma sisteminin reaksiyon ürünleri 

ve duyarlı T hücreleri tarafından salınan lenfokin diye 
adlandırılan çeşitli maddelerdir. Bu maddelerin çoğu 
makrofaj sistemini aktive eder, birkaç saat içinde 
makrofajlar yaralanmış sistemi parçalamaya başlar. 
İnflamasyonlu bölgedeki doku aralıkları ve lenfatikler 
fibrinojen pıhtısı ile kapatılarak bir duvar örülür. 
Bu duvar bakteri ve toksik ürünlerinin yayılmasını 
geciktirir (11,12,13).

Yukarıda lökositlerin fonksiyonları ve bakteri, virüs 
ve yabancı cisim karşı vücudumuzun inflamasyonla 
verdiği cevabı değerlendirdik. Bundan sonra, 
akupunktur iğnesinin, akupunktur noktasına 
girmesiyle meydana gelen mikrotravmaya karşı 
birinci, ikinci ve üçüncü savunma hatları oluşur. 
Bu savunma hatlarını burada değerlendirerek, 
akupunktur uygulamasıyla nasıl bir immün cevap 
oluşturduğunu tartışacağız.

1. İnflamasyonda Savunma Hatları

Doku makrofajları yayılımcı organizmaya karşı 
ilk savunma hattını oluşturur. İltihap başladıktan 
sonra dakikalar içinde doku makrofajları belirir, 
kemotaktik maddelerin etkisiyle bağlandığı bölgeden 
ayrılıp iltihap bölgesine göç ederek fagositoza 
başlarlar. Bu doku makrofajları deri altı dokularda 
histiyositler, akciğerlerde alveoller makrofajlar, 
beyine mikroglia hücreleri ve diğerleridir (12,13).

İnflamasyon bölgesine nötrofillerin yayılımı ikinci 
savunma hattını oluşturur. İltihabın başlamasından 
birkaç saat sonra kemotaktik maddelerin 
oluşturduğu çekimle nötrofiller bölgeye toplanır. 
Ciddi akut iltihabın başlamasından birkaç saat 
sonra kandaki nötrofillerin sayısı 4-5 kat artar. Bu 
nötrofillerin artmasının nedeni,  iltihap bölgesinden 
kemik iliğine kan yoluyla ulaşan maddelerin, kemik 
iliği kapillerlerinden nötrofillerin kana geçmesine 
sebep olmasıdır (12,13).

İnflamasyonlu dokuya ikinci makrofaj yayılımı, 
üçüncü savunma hattını oluşturur. İnflamasyon 
bölgesinde toplanan monositler doku 
makrofajlarına dönüşürler. Kemik iliğinin 
granülosit ve monosit yapımının artması bu durum 
granülositik ve monositik öncü hücrelerin uyarılması 
ile olur. İnflamasyona, monosit ve makrofaj yanıtının 

Şekil 2. (SchulertGS, GromAA. Annu Rev Med 2015;66 145–59)
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kontrolünde, Tümör nekroz faktörü (TNF), IL-1, GM-
CSF, G-CSF ve M-CSF rol alır (11,12,13).

2. Mikrotravmaya Vücudumuzun Cevabı (Şekil-3,4)

Mikrotramayı yapan akupunktur iğnesi girildiğinde, 
dakikalar içinde doku makrofajları bölgede birinci 
savunma hattını oluşturur. 24 saatte pik seviyeye 
ulaşır ve 2 gün etki gösterirler.

İnflamasyon bölgesine nötrofillerin yayılımı ikinci 
savunma hattını oluşturur. 3’üncü gün pik seviyeye 
ulaşır ve 5 gün etki gösterirler.

İnflamasyon bölgesinde toplanan monositler doku 
makrofajlarına dönüşmesi ise, üçüncü savunma 
hattını oluşturur. 5’inci gün pik seviyeye ulaşır ve 10 
gün etki gösterirler.

Şekil 3. (https://www.freeart.com/)

Şekil 4. (KnorrM,MünzelT,WenzelP,Fronties in 
Physiology,2014;(5),295)

Göz, ağız ve burun mukozası üzerinden 
bulaşmasından dolayı (14,15), bu yapılarla ilgili lokal 
akupunktur noktaları, burunda; Bitong (EX-HN14), 
LI 20, Yintang (EX-HN3), Shangyingxiang (EX-HN8), 
ST 3, ağızda; ST 4, GV 26, LI 19, Jiachengjiang (EX-
HN19), CV 24 ve gözde; ST 1, UB 2, Yuyao (EX-
HN4), Qiuhou (EX-HN7) kullanılır (16). Bu noktaların 
kullanılması bu bulaş alanlarında iğnenin girmesiyle 
birlikte mikroinflamasyon meydana getirerek, bu 
bölgelerde trombositlerden salınan TGF-α, TGF-β gibi 
sitokinler nötrofilleri bölgeye çeker ve bu dönemde 
doku makrofajlarının da aktif olduğunu görülür. Bir 
süre sonra bütün vücutta diğer immün hücrelerde 
aktifleşir. Yani bu bölgelerde bir viral bulaşma olunca 
immün hücreler cevap vermeye hazır bir duruma 
gelir (3).

Solunum yoluyla bulaşması ve ilk etkilenme tonsilla, 
farenks, trakea ve daha sonra akciğerlerde olmasından 
dolayı akciğer meridyeninin Yuan-(Source) noktası Lu 
9 ve Luo-connecting noktası Lu 7’yi kullanılır.

İmmünmodulatör noktalar;  LI 4, ST 36, SP 6, CV 12, 
CV 6 noktaları kullanılır (3).

Sonuç 

Son yıllarda, invaziv uygulamaların veya geniş radikal 
cerrahilerin tedavileri daha az invaziv tekniklere 
dönüşmektedir ve “mümkünse” ilaçlar teknik 
iyileştirme yoluyla daha az yan etkiye sahiptir. Yan 
etkilerin ve noninvaziv tedavilerin geliştirilmesi 
ihtiyacı için, gelecekte akupunktur tedavisi ve bir çeşit 
tamamlayıcı tıp yöntemleri, ilgili klinik ve deneysel veri 
desteği ile birlikte çok daha popüler görünmektedir. 
Akupunktur uygulaması ile hem CNS hem de 
plazmada β-endorfin, met-ensefalin, lö-ensefalin, 
serotonin seviyelerinde bir artış gözlenmiştir. Bu 
nörotransmitterlerin bağışıklık sistemi üzerinde 
immünomodülatör etkileri vardır. Yukarıdaki tüm 
etkiler için, akupunktur bağışıklık ile ilişkili hastalıklar 
için uygulanabilir ve enfeksiyon ve doku onarım 
risklerini azaltır (3).

COVİD-19 pandemisinde özellikle risk grubu içinde 
doktorlar, hemşireler, sağlık personeli ve bu dönemde 
görevli kamu personeli olmasından dolayı önleyici 
profilaktik yaklaşımın daha da önem kazandığı ve 
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immünmodülasyon etkinliği bilinen akupunktur 
uygulamasının, COVİD-19 enfeksiyonundan 
korunmada etkili olabileceği değerlendirilmektedir. 
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