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Özet

Cupping Terapi Sonrası Gelişen Multipl İatrojenik Bül

Cupping terapi (bardak çekme-şişe çekme) geleneksel Çin tıb-
bında popüler bir tedavi yöntemi olarak yüzyıllardır uygulanmak-
tadır. Cupping terapi deride belirli bir alana, özellikle akupunktur
noktalarına, bir ısı vasıtasıyla ya da emme yoluyla kısmi bir vakum
uygulanması yöntemidir. Bu tekniğin temelindeki gerçek, uygu-
lama bölgesindeki kan akımı artışını sağlamaktır. Teknik sonrası
en sık görülen komplikasyonlar eritem, ödem ve ekimozdur. Bu
yazıda sırt bölgesinde cupping terapi sonrası gelişen multiple sa-
yıda bülleri mevcut olan 35 yaşında erkek hasta sunulmaktadır.
Cupping terapi sonrası iatrojenik bül nadir görüldüğü için bu ol-
guyu sunmaya karar verdik.

Anahtar Kelimeler: Cupping terapi, iatrojenik bül

Abstract

Multiple Iatrogenic Bullae Secondary to Cupping  Therpy

Cupping therapy (cup-bottle cupping) has been used as a popular
treatment method in China for centuries. Cupping therapy is par-
tial vacuum application with heat source or suction on specific
area especially on points of  acupuncture on skin. The basic ac-
tually of  this technique is to provide increase of  blood circula-
tion on application region. Erythema, edema and ecchymosis are
common complication of  the technique. A 35 year-old man, pre-
sented with multiple bullae secondary to cupping therapy on
back region, was reported in this text. We decided to report this
case because iatrogenic bullae secondary to cupping therapy is
rarely seen.

Keywords:  Cupping therapy, Iatrogenic bullae
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Giriş

Cupping terapi (CT) geleneksel Çin tıbbında popü-
ler bir tedavi yöntemi olarak yüzyıllardır uygulan-
maktadır (1). CT ile ilgili ilk kayıtlar 1973 yılında eski
bir Han mezarının kazısı sırasında bulunan, ipek
üzerine yazılmış bir kitap olan Bo Shu’da tespit edil-
miştir (2). CT amacıyla bambu bardaklar, toprak
kaplar, cam bardaklar gibi çok çeşitli bardaklar kul-
lanılabilmektedir. İşlemin amacı uygulama bölgesin-
deki akupunktur noktalarında hiperemi ve hemostaz
elde etmektir (2). CT sonrası eritem, ödem, ekimoz
gelişebilir. Bu yan etkilerin muhtemel sebebi aku-
punktur noktalarındaki mikrodolaşımın etkilenme-
sidir. CT ve komplikasyonlarıyla birlikte özellikle
CT sonrası iatrojenik bül nadir görüldüğü için bu
olguyu sunmaya karar verdik.

Olgu

Hastamız 35 yaşında erkek hastaydı. Hasta sırtında sulantılı
kızarık döküntüler nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Dö-
küntüler gelişmeden iki gün önce ağrıları nedeniyle sırtına
alkol emdirilmiş bir pamuğun sarılı olduğu çubuk yakıldık-
tan sonra içi ısıtılan bardağın hastanın sırtına yerleştirilmesi
işlemi yapılmıştı. İşlem sonrası hastanın sırtındaki ağrılara,
sulantılı döküntüler eklenmişti. Hastanın özgeçmişinde her-
hangi bir özellik saptanmadı. Dermatolojik muayenesinde
hastanın sırtında ensesinden başlayıp bel kuşağına kadar
aralıklarla devam eden 16 adet simetrik dairesel lezyonlar
içerisinde eritemli zeminde ortalarında büller, peteşi ve eki-
mozların eşlik ettiği lezyonlar mevcuttu (Resim 1). Lez-
yonlar vakumlu bardakların uygulandığı yerlerde oluşmuştu.
Hastanın rutin laboratuvar tetkiklerinde ve genel sistemik
muayenesinde özellik yoktu.  Cupping terapi sonrası iatro-
jenik bül tanısı konan hastanın lezyonları sterilize edildikten
sonra büller boşaltıldı. Büllerin içindeki sıvıda kan ya da
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püy saptanmadı. Bül sıvısı incelenmek üzere laboratuvara
gönderildi. Bül sıvısının analizi steril olarak değerlendirildi.
Kültürde üreme saptanmadı. Hasta servise yatırıldı. Yara
bakımı ile birlikte sistemik + lokal steroid tedavisi verildi.
Tedavinin ikinci haftasında lezyonlarında belirgin düzelme
görüldü.

Tartışma

CT deri üzerinde çeşitli işlemlerle yerel emme oluş-
turulan eski bir alternatif  Çin tıbbı formudur. Deri
üzerine yerleştirilen bardaklarla ısı ve emme sonucu
kısmi bir vakum oluşturulur. Çin tıp uygulayıcıları,
CT ile işlem yapılan bölge ve çevresinde kan dola-
şımını arttırıp o bölgede toksinlerin uzaklaştırıldı-
ğına inanırlar (3). İşlem sonrası genellikle deride
ağrılı bardak yerine uyan izler kalır. Hastaların küçük
bir kısmında deride yanık oluşma ihtimali vardır. CT
sonrası en sık görülen komplikasyonlar eritem,
ödem ve ekimozdur. Literatürde bunlara ek olarak
lezyon yerinde krut, atrofik sikatris, hipopigmente
lezyonlar gelişen ayrıca atopik dermatitli bir hastada
dermatitin alevlenmesi (4), psoriasisli bir hastada
Köebner fenomeni görülmesi (3) gibi komplikas-
yonlar mevcuttur. Ayrıca Che-Wei Lin’in sunduğu
hastada (1) bizim hastamıza benzer şekilde iatroje-
nik büller gelişmişti. CT’nin en sık uygulandığı yerler
sırt, karın, göğüs ve kalçadır (3). Bizim hastamızda

lezyonlar sırtta işlem yerlerindeydi. Bazı klinik ça-
lışmalarda,  CT’nin herpes zoster gibi ağrılı durum-
lar, öksürük, astım, soğuk algınlığı hatta akneler
üzerine pozitif  etkileri olduğu rapor edilmiştir. CT
savunucuları, kan hastalıkları (anemi, hemofili), ro-
matolojik rahatsızlıklar (eklem ağrısı, kas ağrısı), fer-
tilite, jinekolojik bozukluklar, genel ruhsal ve fiziksel
durum üzerine CT’nin pozitif  etkileri olduğunu
iddia etmektedirler (4-7). CT sonrası gelişen komp-
likasyonların tedavisi hastanın genel durumu ve lez-
yonun şekline,  lezyonun enfekte olup olmamasına
göre değişiklik göstermekle beraber standart bir te-
davi yaklaşımı yoktur. Sonuç olarak, CT sonrası hem
epidermal hücre hasarı hem de dermal vasküler
hasar sonucu deride sıyrıklar, purpura ve ekimozlar
gelişebilmektedir. CT ülkemizde de sık kullanılan
bir alternatif  tedavi metodu olup, CT uygulamasına
bağlı komplikasyonların geliştiği bu hastaların erken
tanısı ve tedavisi önem arz etmektedir.
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Resim 1. Sırtta dairesel lezyonlar içerisinde eritemli zeminde
ortalarında büller, peteşi ve ekimozların eşlik ettiği lezyonlar.


