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G 1 R 1 S 

Tarihin en eski devirlerinden beri organizmadaki 

bazı genel hastalıkların vücudun başka bir yerine yerleş

miş birtakım kronik iltihap odaklarından beslenip, ortaya 

çıkabileceği fikri üzerinde tartışmalar yapılmaktadır. 

Hiookrates 1 in eski Yunan ve Mısırlıların harab ol-
~ 

muş dişlerle genel hastalıklar arasında bir fokusfokal 

hastalık ilişkisine inandıklarını yazılarında anlattığı 

bildirilmektedir-(65). 

Fokal hastalıklar aslında hekimlerin klinikte her

gün karşılaştığı bir realitedir (57). Pokuslar, bugün ge

çerli olan genel bilimsel görüşe göre kronik hastalıkla

rın esas sebebi olarak kabul edilemiyorsa da; fokusların 

organizmada temel regülasyonu zorlayıp, savunma güçleri

ni bloke ederek, birçok rahatsızlıklara imkan hazırla

dıkları ve mevcut hastalıklar~n kötüleşmesinde büyük rol 

oynadıkları inancı gidarek kuvvet kazanmaktadır (7,19,46, 

48,56,57). 
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Organizmadaki çeşitli endojen hastalıkların ağız

diş sistemi üzerine etkileri kabul edilirken (1,2,6,32, 

54,64) ağız-diş sistemi hastalıklarının organizmaya olan 

zararları hakkında gereken önem verilmemektedir. Hatta 

fokal infeksiyon veya fokal toksikoz gibi konuların var

lığını bile şüphe ile karşılayan bazı yazarlar, fikirle

rinde hala ısrar etmektedirler (41). 

Fokus ve fokal hastalıklar literatürüne göz atıl

dığında bu konuda ne kadar az şey yazıldığı ve araştırıl

dığı ortaya çıkar. 

Fokus-fokal hastalık problemine köklü olarak ini

lip, bilimsel açıdan yaklaşılamadığı ve bu sebeple tam 

bir fokus bilincine varılamadığı için, tam anlamı ile bir 

odontojen fokus teşhisi ve tedavisi yapılamamaktadır. Bu 

şekilde metotsuz fokus eliminasyonunda kronik hastalıkla

rın tam bir iyileşme göstermediği gerekçesi ile klinikçi

lerin fokus konusundaki şüpheleri de artmaktadır {29,62). 

Son 30-40 yıl içinde tıp, akut-infeksiyöz hasta~ 

lıkların teşhis ve tedavisine önem verip sernptornatik te

daviye yönelerek, bu hastalıklara karşı başarı sağlamış

sa da; klinikte çok zor olan fokusun uzaktan etken meka

nizmasının çözümüne metot-temel bilgi yoksunluğundan do-
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l - GENEL B I LG I LER 

A, FOKUS 

1- TARİHÇE, TEORİLER 

Eski Yunan ve Mısırlılardan beri harabolmuş 

dişlerle genel hastalıklar arasında bir fokus ilişkisi 

bulunduğu, böyle dişlerin çıkarılması ile bazı hastalık

ların, mesela Artropati'lerin iyileştiği bilinmektedir. 

11k defa bu ilişkilerin ve sonucu olan hastalık

ların (romatizma, kalp, böbrek hastalıkları gibi) 1828 1 de 

KÖCKER tarafından tarif edildiği; daha sonraları W.D. 

MILLER'in mikropları organizmaya yayılabileceği inancında 

olduğu; 1890'da HUNTER'in Oral Seosis deyimini kullandığı 

SAUERWEIN tarafından bildirilmiştir (65). 

BASSLER 1 e göre (1909) fokus-fokal hastalık ilişki

si bakteriyeldir (44). Yazar, fokustan hematojen yolla 
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yayılan bir bakteriyemiye, fokal infeksiyon'a inanıyor-

du. SLAUK bu deyimi ortada bakteriyel ve abakteriyel 

cinsten toksinler olduğu gerekçesi ile fokal toksikoz 1 a 

çevirdi (78). ROSENOW bu toksinlerin etkisi ile bütün 

organizmada bir alleryi ve sensibilite meydana geldiğini 

görüp fokal allerji deyimini kullandı(63). BERGER'in (1937) 

kronik iltihap odaklarında çoğalan doku parçalanması sonu

cu teşekkül eden bakteri toksinlerinin allerji-hipererjik 

reaksiyonları çözdüğünü kabul ettiği söylenir (57). SELYE' 

ye göre hipofiz-böbrek üstü sistemi üzerinden hormonal 

faktörler rol oynamaktadır (76). SPERANSKY'nin fokus iliş

kilerini neuro-patolojik bir olay olarak gördüğü PERGER ve 

REICHART-ROST tarafından bildirildi (48,57). SIEGMUND Re

lasyon-Korrelasyon patolojisi (77) ve F.HUNEKE saniye fe

nomeni ile bu neural teoriyi destekledi {15). R.VOLL fokus 

ile organ arasındaki enerjetik-kibernetik ilişkileri ön 

plana aldı (83). PISCHINGER'e göre fokus arterio-venöz 

anastornoz ile organ hücreleri arasındaki mezenşim köprü

sünü hırpalar. Bütün fokuslar bu vejetatif temel regülas

yon alanında yeni yumuşak bağ dokusunda bulunurlar. Bu 

alanda hayatın temel mekanizmalarından biri olan metabo

lizmayı, yani kapiller uçları ile organ hücreleri arasın

da cereyan eden bütün madde alış-verişini devamlı olarak 

rahatsız ederler. Bu iritasyonlar patolojik substansla

rın (bakteriler, viruslar, toksik maddeler, patolojik 
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albümin, yabancı maddeler v.s. gibi) toksik-allerjik ve 

neural-patolojik etkileri ile savunma güçlerini hırpalar

lar. Sıhhatli bir insanda aktif savunma güçleri henüz bu

na karşı koyar; fokus pasif kalır, fakat temel regülasyon 

alanında devamlı olarak damar sistemi -yumuşak bağ doku

su- sinir sistemi'ne yönelen bu iritasyonlar artıp başka 

etkenlerle -mesela ateşli bir gripal infeksiyon- savunma 

sistemini çökerterek aktif hale geçerler (53). 

D.A.H. uzmanlarının fokus-fokal hastalıklar konu

sundaki görüşleri aşağıda özetlenmiştir: 

1. PISCHINGER - KELLNER 1 in Hücre-Milyö (Millieu) 

sistemi, 

2. P.AUSS/JUNGE - HULSING I in Transit Yol sistemi. 

ı. PISCHINGER-KELLNER'in Hücre-Milyö Sistemi: 

Metabolizma olayları kapiller uçları ile organ 

hücreleri arasında cereyan eder. Bu alanda kapiller ağı 

arteriö-venöz anastomozlar ve kısa devreler bir yanda; 

organ hücreleri diğer yanda olup, araları extra sellüler 

sıvı, yumuşak bağ dokusu hücreleri, çekirdeksiz sinir uç

ları, synapslar ile doludur. Bu ara dokuya !nterstitium 

denir. Bu sisteme PISCHINGER temel sistem adını vermek

tedir (49,52,53). 
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Elektron mikroskobu ile yapılan tesbitlere göre 

organ hücreleri ile kapillerler ve sinir uçları arasında 

hiçbir direk bağlantı yoktur. Bu bağlantıyı İnterstitium 

sağlar. Bütün metabolizma olayları organ hücrelerinin 

neural, horrnonal, vasal, irnmunolojik uyarıları !ntersti

tium1dan geçerler. PISCHINGER'e göre temel sistemdeki 

_regülasyon bozuklukları organ hücrelerinin hastalanmala.

rına yol açarve ileri derecelerde esas hastalıkları do-

ğurur. Bu regülasyon bozukluğu ne kadar kuvvetli ve uzun 

süreli olursa hastalık da o kadar kronik ve ağır seyre

der (53). Bu temel esaslar pek çok araştırıcılar tarafın

dan da desteklenmektedir (4,7,8,29,33,38,43,46,48,56, 

57,74,81). 

2. HAUSS/JUNGE-HULSING'in Transit Yol Sistemi: 

Bu görüşe göre transit yol olarak kapillerler 

ile organ hücreleri arasındaki yumuşak bağ dokusu Medium 

olarak kabul edilmiştir (13). 

Her iki ekip de aynı sonuca vararak organ hücrele

rinin arteriö-venöz kapiller anastomoz ve sinir uçları 

ile hiçbir şekilde temas veya bağlantısı olmadığını, bü

tün metabolizma olaylarının !nterstitium üzerinden yürü

dü§ünü tesbit etmişlerdir (8,13,48,53,81). 
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2- FOKUS 1 UN TARİFİ 

Çeşitli uzmanlarca Fokus'un turifi şöyle yapıl-

rnıştır: 

A,KANTOROWITZ 1 e göre: 11 Sepsis pek ender olarak 

dişten başlar. Fokus odak demektir. Fokal enfeksiyon de

yimi yerine odak enfeksiyonu, yani bir odaktan menşeini 

alan genel bir enfeksiyon diyebiliriz. Oral sepsis denil

diği zaman ağızda bulunan bir odaktan çıkan genel bir en

feksiyon anlaşılıru (16). 

C.Borçbakan'a göre fokus ve fokal infeksiyon: "Vü

cudun bir yerinde gizli ikinci derecede kalan birtakım 

odaklar vardır ki, bunlar büyük ve küçük aralıklarla.her

hangi bir sebeple bünyenin zayıf bir zamanında uyanarak 

doğrudan doğruya odaktan etrafa bakteri saçarak, bazı ke

re toksin vermek, bazı kere de allerjen olarak tesir et

mek suretiyle genel reaksiyonlar yaparlar ki buna fokal 

infeksiyon denir" (5). 

Lexikon der Zahnmedizin'e göre: "Fokal infeksiyon, 

bakteri dolu bir iltihap odağından yayılarak meydana ge

lir ve klinik olarak genellikle diffüz bir hastalık tab

losudur. Bakterilerin hematojen bulaşması olmayıp, bun-
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ların toksik ve allerjik parçalanmış artıkları esas et

kenlerdir" (14). 

PISCHINGER'e göre: '1Rezorbe olmayan bir materyel 

etrafına toplanmış, organizmada genel hastalıklara yol 

açabilen kronik iltihaplı bir doku parçasıdır" (53). 

KELLNER ise fokusu şByle tarif etmiştir: "Fokus 1 

un kronik iltihap veya yabancı cisim granülomu şeklinde 

morfolojik bir strüktürü vardır. PISCHINGER'in 15 yıl 

Bnceki rezorbe olmayan bir materyel etrafında toplanmış 

kronik iltihap tarifini bugün dokuya devamlı uyarılar ya

pan bir rnateryel etrafında gelişmiş kronik iltihap olarak 

düzeltmek zorundayız'' (17). 

özet olarak diyebiliriz ki: Fokus'lar toksik-al

lerjik, neuro-patolojik bir mekanizma ile devamlı iritas

Yonlar yaparak, temel savunma sistemini yorup, organizma

da kronik hastalıklara çıkış noktası hazırlamakta, başla

mış hastalıkları besleyip, kötüye götürmekte ve hatta çok 

ileri vakalarda tümöre kadar yolu açık tutmaktadırlar (7, 

B,17,28,50). 
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3- FOKUS DACILIMI: (D.A.H.Uzmanı SCHWARZ'a göre) 

Fokuslar üç bölümde toplanabilir ( 7 4) : 

a) Baş fokusları % 75 

b) Göğüs-karın fokusları % 20 

c) Diğer fokuslar % 5 

4- DİŞ HEK!ML!C!NDE POKUSLAR (Od~ntojen Pokuslar) 

Fokus meydana getirebilecek imkanların çokluğu 

nedeni ile ağızdaki fokuslar bütün diğer fokuslara sayı

ca üstündürler (17). Ağız-diş-çene sistemindeki fokusla

rın azlığı ve çokluğu üzerine çok farklı istatistik bil

giye rastlanması, bir kısım araştırıcıların odontojen 

fokuslara gereken önemi vermemelerinden ileri gelmektedir. 

A.MAYER'in yaptığı bir araştırmada şu istatistik 

bilgiler verilmektedir (39): 

HEUSER Pokus hastalıkları tahminen % 5 

SCHUH 1052 hastada % 77,3 

FRÖHLICH 500 Röntgen 1 in değerlendi-

rilmesiyle görülen patolojik 

proçesler % 93,4 

MAYER 2421 hastada % 97,6 
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KIRSCH, RAAB ve ROST 1 a göre Odontojen Fokuslar 

şöyle sıralanabilir: Kronik pulpitis, Devital dişler, 

Kanal dolgulu dişler, Çene Ostitisleri, Çene kistleri, 

Retine ve impakte dişler, Dentitio difficilis, Hyperse

rnentose, Ostcosklerose, Kök rezorpsiyonu, Odonto:r.1 1 Gra

nülom, Granülom intcrn, Dcntikel, Pcriodontitis margi

nalis profunda, !yileşmiş kök artıkları, Radix relicta, 

Bütün yabancı cisimler ve implantatlu.r, Ağızda farklı 

potansiyeldeki metaller, Korrozyonlar (21,56,57,58). 

ROST'a göre fokuslar aktif veya pasif olabilir

ler. Morfolojik olarak arada fark yoktur. Pasif fokusla

rın nasıl aktif hale geçtikleri kesin olarak bilinmemek

tedir. Bu, tamamen genel savunma gücüne bağlıdır (58). 

Aktif fokusların organizmada meydana getirebile

cekleri fokul hastalıkli:ırın en önemlileri PSCHYREMBEL' c 

göre: Fokus ncphritis, Akut diffuz Glomerulo nephritis, 

!rido cyclitis, Chorioiditis, Retinitis, Allerjik hasta

lıklar, Romatizmal Komplex, Akit eklem romatizması, Trav

matik olmayan b-Utün Meningitisler, Osteomyelitis, Appcn

disitis (55). 

Ayrıca bazı otoriteler, kulak-boğaz-burun uzmanı 

genel cerrah, çene cerrahı, dermatolog, dahiliyeci, göz 
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hekimi gi.bi çeşitli dallardaki uzmanların ağız-çene diş 

sistcınindeki fokusların genel savunma güçlerini devamlı 

irite ederek yorduklarını ve bir türlü iyileşmeyen kro

nik hastalıklarda bunların etken olabilecekleri fikrini 

savunmaktadırlar ( 9 1 10, 11, 37, 40 1 42, 45, 68, 82) . 

Buna ilaveten KRAMER, TÜRK, ROST, SCHUH, SCHÖLER, 

SCHWARZ gibi uzmanlar diş hekimlerinin de yanlış veya ek

sik tedavi ile sebep oldukları iatrojen fokuslara değine

rek; dikkatli, temiz ve metodik çalışmalarla bunların ön

lenebileceğini bildirmektedirler (29,62,67,69,75,80). 

Bu fokuslar çoğunlukla türbin prcparasyonu esna

sında dişin aşırı ısınmasından oluşan termik-kronik pul

pitisler ve iltihaplı dişlerin çekiminde alveolün iyice 

temizlenmemesi ile bırakılan Ostitislerdir. 

B, ELEKTRO-AKUPUNKTUR 

1- TARİHÇE 

a) Akununktur'un Tarihçesi: 
~ . 

Kelim~ olarak Latinceden alınmıştır. Acus: 

İğne; Pungere: batırmak demektir. Acuspungere Almanca-
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laştırılmış, Akupunktur kelimesi doğmuştur. 

Akupunktur'un tarihi tahminen 4000 yıllıktır. Çin' 

de ucu sivriltilmiş taşlarla belirli noktalara batırıla

rak tedavi yapılmakta olduğu; maden devrinde çeşitli ma

denlerden yapılan iğnelerin taşların yerini aldığı zanne

dilmektedir. Eski Çinde gelişen bu tedavi metotlarına ait 

bütün bilgilerin büyük İmparator HOANGTI (2698-2598 M.Ö.) 

tarafından sistematik olarak toplatılıp yazdırıldığı ve 

.devrin Tıp okulunda ders olarak okutulduğu bildirilrnek

ted i r ( 3 , 3 6 ) • 

Akupunktur hakkında batıya ilk bilgilerin keşifler 

ve müstemlekecilik devrinde MARCO POLO, KAEMPFER ve TENRHYNE 

tarafından getirildiği zannedilmektedir (23). 

Fransız ihtilali sıralarında Akupunktur Fransa'da 

moda haline gGlrnişti. Ancak doktorlardan ziyade gayri 

ciddi kişilerin elinde kısa sürede dejenere olup unutul

muştur (23). 

Çin'deki Fransız Konsolosu SOULIE DE MORANT Çin

lilerin Akupunktur sanatını yazdığı bir kitapta Avrupa-

ya yeniden tanıttığı (L'acupuncture Chinoise, 1932 Paris), 

Berlin Universitesinde bir zamanlar Prof.HUBOTTER 1 in 
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Akupunktur kürsüsü olduğunu KRAMER yazmaktadır (23). 

Ayrıca HIPOKRATES'in Mısırdaki öğrencilik yılla

rında edindiği bilgilerden esinlenerek yazdığı kitabında 

siyatik, impotenz, alt tarafın iltihabi hastalıklarında 

kulağa iğne batırmak suretiyle (kulak Akupunkturu) teda

vi yapıldığını SAUERWEIN bildirmektedir (65). KRAMER'e 

göre Kulak Akupunkturunun bugünkü modern şeklini Fran

sız hekimi NOGIER kurmuştur (23). 

b) Elektro-Akupunktur'un Tarihçesi: 

Elektro-Akupunktur kelimesinin ilk olarak 

Fransız hekimi Roger De la FUYE tarafından kullanıldığı 

ve gerçekleştirdiği bir elektrik aletini (Diathermopunc

teur) deride belirli noktalara. (Akupunktur noktaları} 

batırılmış iğnelere bağlayıp, 1/8 - 2 saniyelik bir Diat

hermi akımı vererek terapi uyarımı sağladığı bildirilmek

tedir (23,57,90). 

KRAMER'e göre NIBOYET (Marsily~) Akupunktur nok

talarının, etrafındaki deriye nazaran farklı dirençte ol

duğunu bulmuştur. Vücuttan çıkarılıp ayrılmış deriye ve

rilen doğru akımı başka noktalarda almayı denemiş, bunun 

sadece aynı meridyen üzerindeki akupunktur noktalarında 
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mümkün olduğunu güstermiştir (23). h'.SCHMIDT (München) 

Dachan hastanesinde klinikçe teşhisi bilinen hastalarda 

(mesela kalp-insuffienz'i) Akupunktur noktalarında .yap

tığı muayenelerde, normal organ fonksiyonuna sahip şa

hıslarda hiçbir deg-işiklik görülmediği halde, Organ-In

suffienz'indc ilgili akupunktur noktalarında elektriksel 

değişmeler tesbit etmeyi başardı (66). Bu şekilde ilk 

defa gösterge düşmesi ( G. D.) fenomeninin bulunduğunu KRA..1\1ER 

ve WERNER bildirmektedirler ( 2 3, 9 O) . 

EA!? 5.lctlerinin öncUlüğünü bu bilimin kurucusu 

Dr.R.VOLL (Plochingen) ve WERNER yaptılar. 

1953 yıllarında klasik Çin Akupunkturu ile de meş

gul olan Dr.VOLL'un aklına dahiyane bir fikir geldiği 

il - • 

eger Çın Akupunktur bilimi hakikaten doğru ise, yani 

her Organ sağlık durumuna göre az veya çok enerji sar

fediyor veya çıkarıyorsa ve sağlık hakikaten enerjetik 

bir denge ise, ve de bu denge meridyenler üzerindeki 

akupunktur noktalarında kontrol edilebiliyorsa, o halde 

modern ve hassas ölçü aletleri ile biz bu enerjiyi ölçe

bilmeli ve gerektiğinde bozulan dengeyi sağlayabilmeli

yiz" dediği LEONHARDT tarafından bildirilmektedir (35-). 
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VOLL elektronik mühendisi \'ı1ERNER ile birlikte ilk 

EAP aletini gerçekleştirdi ve meridyenler üzerinden il

gili organlardaki enerji potansiyelini ölçmeyi başardı. 

Bu buluşlarını ilk defa 1955•ae tıp çevrelerine sundu

lar ( 90) • 

Daha sonraları Mühendis PITTERLING elimizdeki mo

dern EAP aletlerinin ilki olan Dermatron'u yaptı. 

Dr.VOLL'un kurduğu EAP'nin 1981 yılında hem Çin 

Halk Cumhuriyetinde ve hem de Colombo'da yapılan 7. Dün

ya Akupunktur Kongresinde··resmen tanındığı bildirilmiştir~ 

EAP Çinde şimdıye kadar sadece Anestezi metodu olarak kul

lanılmaktaydı, 

2- ENERJİ, MERİDYENLER, AKUPUNKTUR NOKTALARI 

Çok eski devirlerde Çinli bilginler iki extrem 

kutup arasında devamlı hareket eden ve dengeyi arayan bir· 

enerji kavramı üzerinde hayatın temel prensiplerini açık

·ıamağa çalıştılar. 

Gece-gündüz, rned-cezir, yaz-kış, kuvvet-zayıflık, 

pozitif-negatif, erkeklik-dişilik v.s. gibi biolojik kar

şıtlık prensiplerini YANG-YIN olarak adlandırdılar. 
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Hayatın bu iki kutup arasında enerji dalgalanması 

üzerinde cereyan ettiğini ve YANG-YİN arasındaki energe

tik dengenin de sağlığı temsil ettiğini açıkladılar. 

Çin Akupunktur bilimi temel prensipleri: 

- Hayatın temel kaynaOı enerjidir. 

- Hayat enerjisi YANGI-Y!N arasında hareket eder. 

- saglık YANG-YİN arasındaki energetik dengedir. 

- Her organ ve bütünü ile organizma enerji çıkarır. 

- Organların çıkardığı enerji, Organizmaya ve mü

teakip organa verilir. Bu şekilde enerji dolaşı

mı sağlanır. 

Enerji birtakım yollarda, kanallarda akar ki, 

huna Meridyenler denir. Meridyenler bütün organ

ları birbirine bağlayan kapalı bir dolaşım sis

temi teşkil eder. 

- Enerji 24 saat içinde bütün organizmayı dolaşır. 

- Energetik denge sabit deijildir, ·aevamlı hareket 

halindedir. 

- Dengenin bozulması ile hastalıklar meydana gelir. 
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- Tıbbın temel görevi bozulan energetik dengeyi 

tekrar yerine getirmek ve bunu korumaktır. 

- Meridyenlerin cilde 2-3 mm. kadar yaklaştığı 

belirli yerlerde Akupunktur noktaları bulunur. 

- Akupunktur noktalarında o meridyenin ve ilgili 

organın energetik durumu kontrol edilebilir, 

şeklinde özetlenebilir (36). 

Anatomik ve histolojik tesbiti mümkün olmayan me

ridyenlerin hakikaten var olup olmadığı çoktandır araş

tırılmaktadır. Bu konuda ilk başarıyı NIBOYET 1 in kazan

dığı (23,90), son olarak da, 1978 yılında Viyana 1 da 

Ludwig-Boltzmann Enstitüsü uzmanlarından Dr.M.KRÖTLINGER 

ve Dr.P.KOKOSCHINEGG'in bilimsel olarak meridyenlerin 

varlığını deride elektriksel potansiyeli ölçerek ispat 

ettikleri bildirilmiştir (31). 

Yine Viyana'lı KELLNER ll000 1 den fazla preparat 

üzerinde yaptığı çalışmalarla histolojik olarak Akupunk

tur noktalarının varlığını isbet etmiştir (18). KELLNER'e 

göre Akupunktur noktaları ile etrafındaki nötr deri ara

sındaki potansiyel farkı 2-60 m. V.dir (18), KELLNER'in 

ayrıca meridyenlerin deride Corium tabakasında Straturn 
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Papillare ile Str.Reticulara arasındaki aralıkta bulun

duğunu tahmin ettiği bildirilmiştir (24). 

MANDEL ve MARKGRAF'ın geliştirdikleri özel bir 

fotoğraf metodu ile Akupunktur noktaları görünür hale 

getirmeyi başardıkları SCHWARZ tarafından bildirilmiş

tir { 7 4) • 

Klasik Çin Meridyenleri: 

!nsanda 12 çift esas meridyen ve sekonder damar

lar, 2 tek orta damar mevcuttur. Ayrıca EAP ölçmeleri i

çin lüzumsuz olan 32 meridyen daha vardır. VOLL bu merid

yenlerden başka 8 çift meridyen daha tespit etmiştir. 

Bunlar EAP ölçmeleri için çok önemlidir (86). 

Bütün meridyenler el ve ayak parmak uçlarında baş

lar veya sonlanır (24). 

Elektro-Akupunktur klasik Çin Akupunktur .temel 

esaslarına göre VOLL tarafından buiunmuş olup, Akupunk

tur noktalarında elektronik aletlerle ölçmeler yapan, 

bu ölçmelerden elde edilen bulgularla teşhis ve tedavi 

uygulayan bir bilim dalıdır. 
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I I - öZEL CALi SMALAR 

A, MATERYEL - METOD 

Materyelimiz 27 hastadan oluşmaktadır. 20'si ka

dın, 7'si erkektir. Erkek hastalarımızda yaş ortalaması 

45, kadın hastalarımızda 36 ve genel ortalama 38,3'tür. 

Vakalarımız muayenehaneye normal şikayetlerle ge

len, klinik ve röntgen kontrolunda fokus şüphesi görülen 

hastalar arasından özel bix ayırım yapılmadan seçilmiş

tir. 

Ağız-diş-çene sistemindeki patolojik odakların 

teşhisi için ağız içi muayenesi, röntgen, vitalite testi 

gibi rutin klinik metotlarla birlikte Ffb 110 ve Ffb 301 

EAP aletleri kullanılmıştır. 

EAP aleti hassas bir direnç ölçer, yani Ohmmetre

dir. Ölçmeler doğru akımla yapılmaktadır. 
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Bizim ölçmelerde kullandığımız EAP aletleri Ffb 

110 ve Ffb 301 tanınmış Alman EAP uzmanı Dr.Med.Dent 

KRAM.ER ve Mühendis PEESEL tarafından gerçekleştirilmiş

tir. Hem diagnoz, hem de terapi yapılabilir. 

Ffb 110 tam transistörlü, 220 V şebeke cereyanın

dan doldurulan bir aküden temin edilen doğal akımla ölç

me yapar, 1 O Hz. frekanslı 18 x 7 x 18 cm. boyutlarındadır. 

Ffb 301 aynı prensiple çalışan, teknik yönden daha geliş

tirilmiş ve 1980 yılında piyasaya çıkmıştır. 

Bütün EAP aletleri emniyet bakımından topraklan

mış prizlere takılmalıdır (23). 

Aletin göstergesi biolojik şartlara göre ayarla

nıp lOO'e bölünmüştür. 

100: Total akım geçişini gösterir. Direnç: O'dır. 

O : Hiç akım geçmediğini gösterir. Direnç: Son

suzdur. 

50 Normal ölçme değeridir. Buna biolojik den

ge-norm denir. 



EAP aıetinin 

Frekansı 

Akım şiddeti 

Uyarma akımı 

Sigortası 

İç direnci 

- 22 -

10 Hz. 

6-9 Mikro Amper 

20 Volt 

95 Amper 

1 mega Ohm'dur. 

Mühendis WERNER'e göre derinin polarizasyon geri

liminin ölçmeleri etkilememesi için aletin iç direncinin 

çok yüksek olması gerekir. Po]arizasyon gerilimi derinin 

teri ile elektrodun metalı. arasındaki gerilimdir (90). 

EAP ALETİNİN EK PARÇALARI: 

I<ablolar,-elektrotlar ve ilaç testi için geçerli 

parçalardır. 

Kablolar: Terapi kablosu, diagnoz kablosu, ara 

bağlantı kablosu. Kabloların birbirine karıştırılmaması 

için uçlarına farklı fişler bağlanmış olup, hata imkanı 
Önlenmiştir. 

Elektrotlar: Mesing, kömür, gümüş, altın, kromdan 

yapılmış çeşitli elektrotlar denenmişse de, tecrübelerle 

Mesing elektrotlar en iyileri olarak görülmüştür (2~
1
90). 
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Aktif elektrod izole edilmiş bir test kaleminin 

ucuna vidalanarak takılmıştır. EAP aletinin {+) kutbuna 

bağlıdır. EAP 1 yi yapacak olan hekim aleti eline alarak 

ölçmeyi yapar. VOLL 1 a göre aktif elektrodlar kür~ biçi

mindedir (2, 3, 4 mm.). Bununla ölçme yani akupunktur 

noktasına 500 - 16 00 gr. bir baskı yapılır { 90) • Uzun sü

ren ölçmelerde bu basıncın noktayı travrnatize ettiği gö-. 

rüldüğünden, KRAMER ve PEESEL tarafından maximal 300 - 400 

gr. basınçlı (23) düşük basınç elektrodu yapılmıştır. 

Biz de tercihen bu elektrodu kullandık. 

Pozitif elektrodlar 2,5 cm. çapında ve 10 cm. uzun

luğunda silindirik biçimde olup, ölçülen şahsın eline ve

rilir. ~AP aletinin (-) kutbuna bağlanır. Bizim çalışma

mızda aktif ve pasif elektrodlardan başka aktif elektro

dun ucuna takılan ve odontojen Pokus testinde lokal uyarma 

akımı veren ucu krome diş elektrodu kullanıldı. 

İlaç Testi İçin Gerekli Parçalar ve İlaçlar: Bunun 

için çanak ve bağlantı kablosu gerekir. Çanak alüminyum

dan yapılmış olup, 2 ınm.Iik Ampul formunda 22 ilacın konu

labileceği olukları ihtiva eder. Fazla ampul kullanıldığın

da ara kablo ile çanak -sayısı arttırılabilir. Çanak bir 

kablo ile EAP aletine bir diğeri ile ölçülen şahsın elin

deki pasif elektroda bağlanır (Resim: 1). 
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Resim: 1 - Deneylerimizae kullandığımız Ffb 301 

EAP aleti ve il.:ive parçaları ile çanak. 

Resim: 2 - EAP ölçmele

lerinde kul

lanılan pre

paratların 

saklandığı 

ilaç dolabı. 
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İLAÇLAR 

EAP ölçmelerinde kullanılan ilaçlar Homöopathie 

birimi esaslarınca steril hazırlanmış organ preparatla

rı ve Nosodlardır. Organ preparatları özel çiftliklerde 

tamamen biolojik şartlarda yetiştirilen dana veya genç 

sığırlardan elde edilen sıhhatli, sağlam organ ve doku

lardan yapılırlar. Nosodlar patolojik, hasta organ ve 

dokulardan elde edilirler (Resim: 2). 

Çeşitli firmalar EAP testi için seriler halinde 

preparatlar hazırlamışlardır. Biz ölçmelerimizde VOLL 

ve KRA.ı'"1ER I in önerileri ile hazırlanan WALA firmasının 

organ preparatları ile STAUFEN-PHARMA firmasının Nosod

larını kullandık (Resim: 3). 

EAP ölçme odası özel olarak hazırlanır (23,57,90): 

EAP diagnostiği için insan vücudunda çok hassas 

elektronik ölçmeler yapılmaktadır. Bu bakımdan ölçmeleri 

etkileyecek zararlı faktörler ortadan kaldırılmalıdır. 

Bunun teorik olarak en ideal şekli odanın bir 

Faraday kafesi gibi hazırlanmasıdır. Böylece elektroman

yetik alan bertaraf edilir ve homojen bir alan içinde 
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ölçmeler yapılabilirdi. Şimdiye kadar böyle bir deneme 

yapılmamıştır. !çinde röntgen, elektronik aletler, Ozon 

aleti, UV aletleri, kuvvetli Neon ,lambaları, televizyon 

v.s. bulunan odalar uygun değildir. Odada mümkün merte

be az elektrik kablosu bulunmalıdır. En iyisi bunların 

hepsi iyice izole edilip topraklanmalıdır. 

Döşeme sentetik muşamba veya halı kaplı olmamalı

dır. Zira bunlar statik elektrik yüklenir. Tahta döşeme 

veya parke, yün halı, taş döşeme tavsiye edilmektedir. 

Odanın havası çok nemli veya kuru ise elektrosta

tik yüklenme değişir. Hava nemliliği% 60 civarında ol

malıdır. Odada ısı 20-25°C olabilir. 

Lambalar en az 50 cm., neonlar 150 cm. uzakta ola

bilir. Hastanın iskemlesi duvardan en az 40 cm. uzaklık-

ta bulunmalıdır (Duvardan geçen elektrik kabloları). Oda

nın tabii şekilde aydınlık, ferah, havadar olması, ayrı-

ca hastayı. moralman da takviye eder. EAP testi yapılacak 

hastaıarın dikkat etmesi gereken noktalar şunlardır (23,57): 

- Sadece temiz ve sıhhatli bir deri üzerindeki Aku

punktur noktalarında sağlam ölçmeler yapılabilir. 
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- Akut ve kronik cilt hastalıkları ölçmeleri 

imkansız kılar. 

- Hasta son 48 saat içinde kuvvetli ilaçlar alma

malıdır. Antibiotikler, Hormonlar (doğum kont

rolu hapı gibi), Kortizon, Analjezikler, Uyku 

ilaçları (barbiraturatlar) v.s. mezenşimi yük

ler, enerJi potansiyelini etkiler. 

- ölçmelere yorgun, sinirli veya çok terli gelme

meli, ölçmeden önce 10-15 dakika ölçme odasında 

dinlenip odadaki alana uyum yapılmalıdır. 

- ölçmeler esnasında vücutta bulunan çeşitli me

talleri, kol saati, yüzükleri, kolye v.s. çıkar

malıdır. 

Ölçrnelerimizde bu şartlara mümkün olduğu kadar 

uymaya çalışılmıştır. 

EAP ÖLÇME PRENSİBİ: 

Etrafındaki dokuya göre elektriksel direnci daha 

az olan Akupunktur noktaları genellikle meridyenlerin 

cilde 2-3 mm. yaklaştıkları yerlerde bulunur. Akupunktur 

noktalarının elektriksel bir potansiyeli vardır. Bu po

tansiyel vücutta var olan EMG elektromotor güçten gelmek-
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tedir. EMG Akupunktur noktasını da etkiler. Organ veya 

organ kısımları ile Akupunktur noktalarının EMG değerle

ri arasında belirli kibermetik ilişkiler vardır. 

Elektriksel enerjiyi vücutta elektronlar taşır. 

Bunlar (-) negatif yüklüdür. ölçmede (+) pozitif kutba 

bağlı olan test kalemi (aktif elektrod) ile akupunktur 

noktasında (-) vücuda bir ölçme akımı verilir. Vücut kar

şı kutuptan gelen bu ölçme akımına, akupunktur noktasında 

bir reaksiyon ile cevap verecektir. Akupunktur noktasın

da, ait olduğu meridyen vasıtasiyle ilgili Organ veya 

Organ kısmından gelen reaksiyonu -cevabı- EAP aletinin 

göstergesinde okumaktayız. Bu sadece bir direnç değeri 

değildir, bize aslında ölçülen organın enerji potansiye

li hakkında bilgi vermektedir. 

özel ölçmeler normal şartlarda orta yaşlı sıhhat

li bir insan vücudundaki energetik gerilimin yaklaşık 1 

volt olduğunu göstermiştir. Sağlam ve sıhhatli bir orga

nın ölçmedeki reaksiyon değeri bize biolojik dengeyi gös

terir ki, bu lOO•e bölünmüş göstergede 50 olup, buna norm 

değeri diyoruz. Ölçmelerde bu norm değerini bulmak üzere 

EAP aıetinin aktif elektrodla gönderdiği ölçme akımı ta

mamen bu biolojik şartlara göre VOLL'un önerileri ile 

elektronik mühendisi WERNER tarafından ayarlanmıştır. 
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Gösterge 50 iken elektrodlarda 1 voltluk gerilim olup, 

ölçülen kimseye 6-9 mikro Amperlik bir akım gönderilir 

(23,90). 

Akupunktur Noktasında Yapılan Ölçmede Şu Dirençler 

Rol Oynar: 

1. Epidermis'in direnci, 

2. Subkutis' iı1 direnci, 

3. Akupunktur noktasının kendi potansiyeli. 

Bunlar yenildikten sonra gösterge yükselir, bir 

noktada du~ur. Bu dirençleri yenmek için aktif elektrod

la (test kalemi) ölçme noktasına VOLL'a göre 500-1600 gr. 

lık bir baskı yapılır (KRAMER'e göre 300-400 gr.lık dü

şük basınç elektrodu ile aynı ölçme değerleri alınabil

mektedir}. Derinin nemli veya kuru olması değeri etkiler. 

Çok kuru olan derinin ölçme akımını iletmesi zordur, 

tersine çok nemli olan deride yapılan ölçmeler şaşırtıcı 

yüksek değerler verir. 

Normal olarak sağlam, sıhhatli bir organın ölçme 

değP.ri 50'dir. -R:i.oloji}: de.ngP-, norm değeri-. Bunun al

tındaki dc~crlcr enerji açıgını, tisltindeki dcijerlcr ener

ji fazlalığını gösterir. 
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Bazen göstergenin ibresi bir değere varınca dur

maz, tekrar düşer ve durur: Gösterge düşmesi fenomeni, 

GD (87), bu çok önemlidir. VOLL 1 a göre fokusla ilgili or

ganda akut bir fonksiyon bozukluğuna hatta hücre parçalan

masına işaret etmekteyse de (83) bu tartışma konusudur. 

KRAMER hücre parçalanmasının tesbitinin imkansız olduğu

nu, fakat organda elektriksel alanın çökmesinin fonksi

yon bozukluğunu gösterdiğini kabul etmektedir (24). 

LEONHARDT 1 a göre G,d. fenomeni aktif ve şiddetli bir 

fokusun organizmaya devamlı olarak toksin, parçalanmış 

iltihap artıklarını yaydığını ve ölçülen organda akut 

patolojik değişmeleri gösterir (36). 

VOLL'a göre göstergenin değerlendirilişi şu şema

da gösterilmiştir (25,83,90): 
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İLAÇ TESTİ PRENSİPLERİ: 

VOLL ve LEONHARDT EAP ölçmelerinde uygulanan ilaç 

testi prensiplerini şöyle açıklamaktadırlar (35,36,83): 

Çin Akupunktur bilimi esaslarına göre hayatın te

mel kaynağı, hareket ve enerjidir. Organizmada birçok ha

yati olaylar kimyasal reaksiyonlarla idare edilir. Buna 

göre her kimyasal sıvının belirli bir enerji potansiyeli 

olması ve bu enerjiyi etrafına yayması gerekir. B~ ener-

·jinin ölçülerek, tıpta bundan faydalanılması düşünülmüş

tür. Hakikaten çok esaslı araştırmalar her kimyasal sı

vının bir enerji potansiyeline sahip olduğunu, bunu et

rafına yaydığını, bu enerjinin ölçülebileceğini ve hatta 

laboratuvar deneyleri ile de ispatlanmasının mümkün oldu

ğunu ortaya koymuştur (Dr.MORELL'in deneyleri) (36). 

VOLL ve ekibinin bu yönde devam eden araştırmala

rına göre kimyasal sıvının neşrettiği bu enerji tüpün 

camından geçmekte, fakat karbon kağıdı veya plastik mad

delerden geçmemektedir ·(89). 

!şte bu fenomenden faydalanan VOLL EAP testinde 

özel hazırlanmış homöopatik ilaçları ampul formunda dev

reye sokarak ölçülen hastanın vegetativurn'unu etkileyip, 
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enerji fazlalığı veya azlığında bunu dengeye -norrn•a~ 

getirmeyi başarmış ve EAP ilaç testi bu şekilde doğmuş

tur. EAP ilaç testinde kullanılan ilaçlar homöopatik o

larak hazırlandığı gibi etki mekanizmaları da tamamen 

Homöopathie bilimi çerçevesindedir (88,89). 

Bunlardan Organ Preparatları sağlam, sıhhatli bir 

dokudan elde edilir. Organim materyel, mesela paransima 

dokusu, % lO'luk Kolloid bir sıvı içinde potanse edilir. 

Potanse etmek: Sulandırmak+ Çalkalarnak'tır. 

1/10 1 desimal potens . Dı . 
1/100 2 desirnal potens . D2 . 
1/1000 3 desirnal potens D:ı 

1/10000 4 desimal potens. . 04 . 
1/100000 5 desirnal potens o·s 

1/1000000 6 desimal potens . D6 . 

Çeşitli firmalar bu hornöopatik ilaçları seriler 

halinde hazırlamışlardır. Bu firmaların en önemlileri 

Alman WALA ve STAUFEN PHARMA'dır. Biz de ölçmelerimizde 

bu firmaların ilaçlarını kullandık. 



Preparatlar 

Tonsilla Palatina 

Maxilla-Mandibula 

Gingiva 

Periodontium 

Pulpa dentis 

Periosteum 

Nervus trigeminus 

- 33 -

Kontrol ve ölçme 
alanı · 

Lenf yolları 

Çenekemiği-Alveol 

Gingiva 

Periodontium 

Pulpa 

Periost 

Trigeminus 

Mernbrana Sinus Max. Sinus Maxilla 

Kronik Pulpitis Pulpa 

Gangrenös Pulpa Pulpa 

Çene Ostitisi Periapikal bölge 

Sinusitis Maxilla-
ris Sinus rnaxilla 

Şikayetler 

Gingivitis 

Periondititis 

Pulpitis 

Periostitis 

Neuralgi 

Sinüsitis 

Pulpitis 

Gangren 

Apikal Ostitis 

Sinusitis 

TABLO 1 - Organ preparatları ve (+) Nosodlar. 

Testlerde bu preparatlar devreye sokularak dişler 

ve dişsiz çene kısımları uyarıldıktan sonra Norm değeri

ne getirmek için kullanılan ampul sayısına, potensine ve 

bilhassa GD. gösterge düşmesi fenomenine dikkat edilerek 

bulgulardan teşhise varılır. 

Testimiz için şu potensler yeterlidir: D6, Ds, 
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Potenslerin ne ifade ettiği aşağıda gösterilmiştir: 

D, Normal fokus yok 

D, Normal fokus yok 

D, !ritasyon 

1 X D, Kuvvetli. iritasyon - fokus - hafif 

2 X D, Kuvvetli iritasyon fokus orta dere.cede 

3 X D, Çok Kuvvetli !ritasyon fokus çok şiddetli 

4 X Da çok nadirdir. 

EAP ÖLÇMELER!: 

Bütün EAP ölçmelerine başlarken önce Kalibrasyon 

kontrol edilir, sonra iletkenlik değeri ölçülür. Kalib

rasyon gösterge kontroludur. Aktif ve pasif elektrodlar 

kontak ettirildiğinde gösterge lOO'ü göstermelidir. 

İletkenlik değeri ile o anda vücudun enerji potan

siyelinin ölçrnelere uygun olup olmadığı öğrenilir. Yorgun, 

terli, heyecanlı veya o anda akut rahatsızlığı olan kim

selerde organizman·ın iç direnci düşer veya aşırı yükselir. 

Bu durumda ölçmelerde çok düşük veya yüksek değerler alı

nır ki, bu şekilde EAP ölçmesi güçleşir. 
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Resim 3 - Deneylerimizde 

kullandığımız 

EAP testi için 

ampul seti ve 

Wala organ 

preparatları 

Resim 4 - !!etkenlik değeri ölçmesi. 
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İletkenlik değerini ölçmek için hasta iki eline 

birer pasif elektrod alır. Aktif elektrod bunlardan bi

rine değdirilir. ölçü akımı vücudu dolaşır ve gösterge

de iletkenlik değeri (!D) okunur. Bu değer normal şart

larda 80-86, ideali 82 olmalıdır (90). El-el ölçmesinde 

baş-göğüs bölgesi için enerji potansiyeli hakkında bil

gi alırız ki, bu ağızda yapılan EAP ölçmeleri için bize 

yeterlidir (Resim: 4). 

1D biraz düşük veya yüksekse EAP aletinin terapi 

kısmından 10 dakikalık bir terapi akımı verilir. Hasta 

bir elinde pasif, diğer elinde aktif elektrodu tutar. 

EAP aıetinin intensite düğmesi en küçük kademede tutu

lursa terapi akımı sedatif, yüksek kademeye çevrilirse 

tonus efekti gösterir ve İD normale döner. 

İD ve Kalibrasyon mesing elektrodlara göre ayar

lanmıştır. 

Normal bir 1D alındıktan sonra EAP ölçmelerine 

başlanır. Bu mümkün değilse hastaYa başka bir gün veri

lir. 

EAP ölçmelerinde Lenf damarı üzerindeki Lı ve L2 

noktaları ile ağız çevresindeki 6 çene ölçme noktası 

kullanılır. 
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LENF DAMARI (L): 

VOLL tarafından keşfedilmiştir. VOLL meridyen de

yimini kullanmamıştır. Simetriktir. Baş parmağın ucundan 

radial tarafta başlar. İdrar kesesi (!K) meridyeninin 2. 

paravertrebral dalına 36. 1K noktasında açılarak biter (85). 

Lı Tonsilla palatina ölçme noktasıdır. Baş parmağın 

radial tarafında, tırnak kökü köşesinden 2-3 mm. 

içerde, tuberositas unguicularis üzerindedir (35). 

EAP testlerinin. en önemli noktasıdır (Resim 5 ve 

6) ve (Şema 1 ve 2). 

L2 üst ve alt çene fokusları için 2. derecede bir ölç

me noktasıdır. 1.5 metakarpalın radial tarafında 

eklem başından korpusa doğru 2 mm. içerdedir (35). 

Lenf damarı çeşitli organlardaki lenfatik fonksi

yonları bilhassa tonsilla palatinayı energetik 

olarak beslemektedir. 

Fokusun bağ dokusuna verdiği toksin ve patolojik 

parçalanma artıkları çoğunlukla lenf yolu ile taşındığın

dan Lenf damarı (meridyen) üzerinde yapılan ölçmeler bi

ze ağızdaki fokuslar hakkında sağlam bilgi vermektedir 

(35,84). Bu damar üzerindeki L1 de yapılan ölçmeler bize 

yeterlidir {57). 
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Resim 5 - Lı noktasında vertikal ölçme tekniği 

,... 

Resim 6 - Terapi akımı ile iletkenlik değerinin 

normale getirilişi. Kg noktasında ver

tikal ölçme tekniği. Kalp meridyeni. 
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Şema 1 - L1 : Lenf damarı üzerindeki ölçme noktaları 

L2 : Len·f damarı üzerindeki ölçme noktaları 

\' \ 

...... -

Şema 2 - Lıve L2 : Lenf damarı üzerindeki ölçme 

noktaları. 
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Başparmak ucunda başlayan L'nin ilk noktası L1 

hem ölçmesi en kolay, hem de gösterge düşmesi (GD) feno

menini en iyi yakalayan nokta olup, tercih edilmektedir. 

Sağ üst Orta tist Sol üst 

Mi1 Gv Mi1 

18 - ıs 14 - 24 25 - 28 

48 - 45 44 - 34 35 - 38 

Mis Ko 24 Mis 

Sağ alt Orta alt Sol alt 

TABLO - 3 

Ağız çevresinde 6 nokta şunlardır: (b. Şema: 3) 

Gv 25 : Gouverneur damarı üzerinde tek noktadır. Orta 

çizgi üzerinde burun alt kökü ile üst dudak 

arasında rnusculus orbicularis oris üstündedir. 

14-24 arasındaki dişler ölçülür {35). 

Ko 24 : Konsepsiyon damarı üzerinde tek noktadır. Alt 

dudak ile çene ucu arasındaki çukurda orta çiz

gi üzerinde musculus orbicularis oris ile mus

culus quadratus labii inferioris {mandibularis}' 



Gv 25 

Mi7 

Mi8 

Ka 24 
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in iki median kenarının karşılaştıkları nokta

dır. 44-34 arasındaki dişler ölçülür (35). 

I 
\ 

\ ~~ 
(, ,,-) 

~ ------------
fi _ _,,-y---,....__, t -
eı.'~fı. 

~ -

( 

.---; GV 25 

- _• Mi, 

-··Mis 

--K 24 o 

6 çene ölçme noktası - Şema 3 

: Gouverneur damarı üzerinde 

: Mide meridyeni üzerinde 

: Mide meridyeni üzerinde 

: Konseption damarı üzerinde 
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Mi, Mide meridyeni üzerinde sağ ve solda simetrik iki 

noktadır. Musculus Caninus (musc.levator anguila

ris} 'un lateral kenarı ile musculus zygomaticus' 

un (major) medial kenarının teşkil ettiği açı üze

rinde, üst ve alt dudak köşesinin 2 mm. açığında 

yukarı doğru bulunur (35). 18-15 ve 25-28 arasın

daki dişler ölçülür. 

Mis : Mide meridyeni üzerinde simetrik iki noktadır. 

Musculus orbicularis oris ile musculus triangula

ris'in rnedial kenarı ve musculus zygornaticus (ma

jor} 'un arka kenarı arasındaki açının üzeriride 

üst ve alt dudak köşesinin 2 mm. açığında aşağı 

doğru bulunur. 48-45 ve 35-38 arasındaki dişler 

ölçülür {35), (Tablo: 3). 

Odontojen Uyarma Akımı Testi: 

EAP ölçmelerinde yapılan teste Otontojen uyarma 

akımı testi diyoruz. Dişlere uyarma akımı verilerek ya

pılır. Uyarma akımı vermek için aktif elektrodun ucuna 

diş elektrodu vidalanır. EAP aletinin Intensite düğme

si sağa çevrilerek kademe hastan{n dayanabileceği kadar 

yükseltilir. Diş elektrodu ile dişin kalesinden 2-3 mm. 

köke doğru bukkal ve palatinal tarafta dokunulur. Bu es-
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nada aktif elektrodun ortasına monte edilmiş olan uyarma 

akımı düğmesine iki üç kere birer saniye kadar basılır. 

Bu şekilde EAP aletinin terapi kısmından dişe bir 

uyarma akımı (20 volt) verilmiş olmakta ve dişte şayet 

pasif bir fokus varsa uyarılarak aktif hale geçirilmek

tedir. Bunu göstergede ölçerken yüksek değerler veba

zen GD fenomeni ile görmekteyiz. 

Bir dişten diğerine geçmeden önce yüksek değerle

rin tekrar Norm'a yani S0 1 ye düşürülmesi şarttır. İşte 

bu Norrn'a getirmek işlemi EAP ölçmelerinin can noktası

dır. Bu işlem üç şekilde yapılır: 

1) 6 çene ölçme noktasında düşük intensiteli im

puls akımı ile, 

2) Çene ölçme noktasında Organ preparatları+ 

Nosodlar ile, 

3) Lı ölçme noktasında Organ preparatları+ Nosod

lar ile. 

Bu üç şekildeki EAP testi aşağıda misallerle izah 

edilecektir (Şema: 4-5). 
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1) 6 çene ölçme noktasında düşük intensiteli im

puls akımı ile Norma getirmek: 

Misal: Hasta 7. (bkz.Bulgular). 

Fokus şüpheli l5 ölçülecek. 

Kalibrasyon kontrol edildi. İletkenlik değeri (1D) 

yukarıda anlatıldığı gibi ölçüldü, 84 bulundu. Hastanın 

baş-boyun bölgesinde energetik potansiyel ölçmelere mü

saittir. Hastanın sağ eline pasif elektrod verildi (- kut

ba bağlı) aktif elektrodla (+ kutba bağlı) sol tarafta 

Mis ölçüldü, 70 bulundu. Mi 8 'in Norma getirilmesi gerekir. 

Bunun için EAP aletinin intensite düğmesi en düşük kade

meye getirilir {en solda) ve aktif elektrodla Mis 'e bas

tırılır. Bu esnada aktif elektrodun ortasına monte edil

miş olan !mpuls akımı düğmesine 3-4 kere basılır. EAP 

aıeti bu sırada bir tedavi akımı göndermektedir. Sedatif 

değerdeki bu akım ile değer ?O'den SO'ye düşürüldü. !kin

ci işlem olarak aktif elektrodun ucuna diş elektrodu vi

dalanarak takıldı, bu sefer 1ntensite düğmesi sağa çevri

lerek hastanın dayanabileceği bir şiddete yükseltildi ve 

aktif elektrodu ile fokus şüpheli dişin fs kol.esinden 

2-3 mm. aşağıya köke doğru bukkale 2-3 kere dokunurken, 

yine impuls düğmesine basılarak dişe uyarma akımı (20 

volt) verildi ve fokus aktif hale geçirildi: Mi8 noktası 
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hemen tekrar ölçüldü. 75 --- 70'e gösterge düşmesi (GD+) 

fenomeni görüldü ki, böylece aktif bir fokus tesbit e

dilmiş oldu. 

Diş operatif olarak çıkarıldıktan sonra yapılan 

kontrol ölçmesinde çekim yerine kret üstüne vertikal ve 

yandan bukkal uyarma akımı verilip Mi 8 ölçüldüğünde, de

ğerin fazla değişmediği GD'nin kaybolduğu (GD-) görüldü. 

Pokus elimin~ edilmiştir sonucuna varıldı. 

2) 6 çene ölçme noktasında Organ preparatları ve 

Nosodlarla Norma getirmek: 

Bu test için EAP devresine ampul formundaki 

Organ preparatları ve Nosodlar sokularak Norm aranır. 

Ampullerin içine konulacağı çanak pasif elektrod ile 

EAP aıetinin - kutbu arasına bağlanır. 

Misal: Hasta 7 (bkz. Bulgular) 

İD: 84, Mi 8 70 bulundu. Miıı 'i norma getirmek için 

Mandibula preparatı kullanıldı. Mandibula D6 çanağı kon

du. Miıı tekrar ölçüldü, 62 bulundu. D6 çıkarılıp Ds kon-
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du, Mis tekrar ölçüldü ve 57 bulundu. D4 çıkarılıp D3 

kondu ve Mis tekrar ölçüldü, 52 bulundu. 03 içeride bı

rakılıp ikinci bir ampul 03 kondu ve 50 bulundu. Yani 

Mis 'i norma getirmek için 2 X 03 mandibula kullanıldı. 

!kinci işlem olarak fokus şüpheli diş kalede ak

tif elektrodun ucuna takılan diş elektrodu ile ilk test

te anlatıldığı gibi uyarıldı ve Mi 8 tekrar ölçüldü. 

75 --- 70 (GD+), görüldü. (GD+) aktif, şiddetli bir fokus 

göstermektedir. Bunu norma getirmek için şunlar kulla

nıldı: 

Mandibula 2 X D3 

Pulpa dentis 3 x D
3 

Çene Osti tisi 2 X D
3 

- fokus çene kemiğini şiddetle 

irrite ediyor. 

- Kronik pulpitis (dişte ağrı 

yok). 

- Diffuz apikal Ostitis (Rönt

gende granülom görünmüyor). 

Diş Operatif olarak çıkarıldıktan sonra yapılan EAP 

kontrolünde: 

MiB 1 de (GD) görülmedi (GD-) 

MiB Mandibula D5 ile norma getirildi. 

S'in çekim yeri kret üstü ve bukkalden uyarıldı. 

Mig (GD-) Değer 61 bulundu. 
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Mandibula D5 ve çene Ostitisi 06 ile norma geti

rildi ve fokusun elimine edildiği görüldü. 

3) Lenf damarı üzerinde Lı noktasında Organ 

Preparatları ve Nosodlarla Norma Getirmek: 

En esaslı standart EAP test metodu olarak uy

gulanır (26,27). Hem EAP testleri, hem de bütün diğer 

fokus arama metodları içinde öğrenilmesi en güç metod 

olarak gösterilmektedir (30). 

Kullanılacak preparatlar klinik bulgulara göre 

her diş veya dişsiz çene kısım için tamamen individual 

olarak seçilir. Bu şekilde çene ve alveol kemiği, gin

giva, periodonsiyurn, pulpa, periapikal bölge, sinus 

maxillaris, retromolar bölge, nervus trigeminus üzerin

de kademeli olarak normal değer, irritasyon ve patolojik 

değerlere kadar değişen bir bulgular tablosu ortaya çı

kar ki, kademeli bir diagnostik için büyük kolaylıklar 

sağlar. 

Ancak her preparat için dişin defalarca uyarıl

ması icab etmekte, çok preparat kullanılması gerektiğin

de hasta·vegetatif yönden çok yorulmakta, Lı noktası 

tarvmatize olmakta, .test 1, 5 - 2 saat sürmekte, neticede 
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elektronik ölçme yapan EAP 1 yi yapan hekim de çok yorul

maktadır. Bu bakımdan mümkün mertebe az preparatla ve 

hızlı çalışmak faydalıdır. 

Testin Yapılışı: önce yine Kalibrasyon ve !Döl

çülür. ölçmeler Lenf damarı üzerinde yapıldığJ. için ön

ce lenf damarı norma getirilir. Bunun için Tonsilla pa

latina preparatı kullanılır. Bundan sonra dişler uyarı

lır. Kullanılacak preparat-ampul sayısını azaltmak için 

fokus şüpheli olmayan dişler ikişer ikişer uyarılıp man

dibula-maxilla, pulpa dentis preparatları kullanılır. 

Dişsiz çene kısımları için Mand-maxilla ve çene Ostiti

si yeterlidir. Dişsiz çene kısımlarının muhakkak ölçül

mesi gerekir. Buralarda artık Ostitis bulunuşu çok na

dir değildir. 

Bu test KRAMER tarafından modifisiye edilmiştir (26). 

Misal: Hasta 8 (bkz. Bulgular) 

İD: 85 bulundu. Hastanın sol tarafta çok şiddetli 

nevralgiform baş ağrıları var, kulağa vuruyor. Röntgen 

kontrolünde 8 fokus şüpheli görüldü. L1 : 76. Lenf damarı 

tı 
I 
de Tonsilla palatina ile norma getirilir. Tonsilla 

palatina D6 , Ds , n~ denendi ve 1 X D3 ile norm sağlandı. 
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1 X D:ı lenf damarında kuvvetli iritasyonları gösterir. 

31, 32, 33 birlikte uyarıldı. Lı ölçüldü: 66 bulundu. 

Bu değer Mandibula D6 ve Pulpadentis D5 ile norma geti

rildi. Bu dişlerde fokus yoktur. 34, 35 uyarıldı Lı Mand 

Ç.Ostitisi D6 ile Ds norma geldi. 36, 37 uyarıldı Lı Mand 

Ç.Ostitisi D5 norma geldi. Bu dişlerde de fokus yoktur. 

Şimdi fokus şüpheli 8 uyarıldı. Lı de 86 --- 81 

(GD+) görüldü: Şiddetli fokus! Bu diş esaslı olarak öl

çüldü. Norm değerleri: 

Mandibula 

Periodontiuro 

Pulpa dentis 

Nervus .,trigeminus 

Çene Ostitisi 

- Hafif irritasyon 

- Kuvvetli irritasyon 

- Pulpitis - fokus! 

Neuralgiform baş ag-

ruları! 

- Pulpitis periapikal 

bölgeyi irite ediyor. 

Çekimden sonra yapılan EAP kontrolünde çekim ye

ri uyarıldı. L1 'de GD görülmedi (GD-). 
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Mandibula o, Norm değerleri bulundu, 

Periodontium o, Norm değerleri bulundu. 

Nervus trigeminus o, Norm değerleri bulundu. 

Çene Ostitisi D, Norm değerleri bulundu. 

Fokusun elimine edildiği görüldü. Hastanın şika

yetleri de geçti. 



BULC3UL;.,R 
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2. Kalp dolaşım bozuklu~u olan 7 hastanın (Vak'a 

No: ll,12,13,14,18,25,26) EAP testleri ile de dogrula

nan fokusları elimine edildikten sonra btitün hastalarda 

şikayetlerin azaldıgı g5rtildil. 

3. Çeşitli romatiznınl şikayetleri olan 7 hasta

mızın (Vak'a No: 5,6,7,13,15,17,22) elimine edilen fokus

larından sonra yapılan EAP testlerinin tümünün normal de-

1erlerde kaldıgı ve hastaların romatizma! şikiyetlerinde 

büyük bir azalma oldu~u tesbit edildi. 

4. Şiddetli migren krizleri geçiren 4 hastada. 

{Vak ta No: 1, 2, 3, 4) kl ini.k, radyoloj ik muayenede fok us 

şüphesi görülen odaklar 3 va.k'ada elimine edilmiş ve mig

ren tamamen iyileşmiş, ı hasta ise operatif okus elimi.

nasyonundan kaçınmıştır. 

5 • EAP testinde aktif fokus tesbi t edilen 1 hasta

da (Vak'a No: 19) ise hiçbir genel şikayet olmadıgı gö

rUl.müştür. 

6. EAP testi ile 27, 28 dişlerinde aktif fokuslar 

tesbit edilen ve sol gözünde konjunktivit bulunan 1 has

tamızın (Vak'a No: 27) bu fokusları elimine edilmiş, an

cak EAP kontrol testlerinde iletkenlik değerinin·çok yük-
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sek olması (hasta aşırı terlemekteydi) nedeni ile bul

gular değerlendirilememiştir. 

7. Erkeklerde daha fazla 4 vak'a ile (Vak'a No: 

11,12,15,25) kalp-dolaşım sistemi rahatsızlıkları görü

lürken; kadınlarda ise 13 vak'ada nevralgiform baş ağrı

ları, migren (Vak'a No: 8,9,10,11,13,16,20,21,23,24) ile 

romatizma! şikayetler (Vak'a No: 5,6,13,17) görülmüştür. 

8. Fokus tesbit ettiğimiz bütün hastalarımız ani 

değişen hava şartlarına karşı çok hassastırlar. Böyle 

ani hava değişmelerinde sırt-bel ağrıları gibi romatiz

mal, migren ve nevralgiform ağrılarla, kalp dolaşım bo

zukluklarının çoğaldığını bildirmişlerdir. 

9. EAP testlerinde tesbit edilen fokusların diş 

şemasında en çok sağ üst, çenede 16-14 arasında olduğu 

görülmüştür. 
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TABl~ - 4 Genel Bulgular Tablosu 

Şü:'iyeti 

l A. K. E -1 5 ~.:cldP-t..li. ır.i':ıren 

2 ll.R.R. ı; ~ :i Ş'.ddctli ır.is:rc:1 

3 G.;;. ., 
ı, 4 5 ~iddetU rr,i0ren 

4 lı.K. K 31 Şidör!t:li r.~ :..s ren 

~ M.K. K l8 Sı.rl e,<j;:-,1Lır1-

6 B. l'. K 26 P" :c~'.uk :_an1:ı ekJcrr. rcrr:ıti~re..sı 

7 F. J. R. E 4 O Sırt, ).)el' :>s.,ş üSr111.uı 

8 M.T.S. K 36 Baş ağrısı 

9 M. l!. K 2"/ Daş .a..ğr:.s1., ncvra:g i±ornı 

10 G. ıı. K 21 B.JŞ ağrısı., ııevralgiforın 

11 D.D. E C C. :>~ r~alE) ' 
cioltı.;,;ım oozDklırju 

12 K •. ll. R. E 47 
K.ılp, ciolaşn:ı 
hi.pl!r!:.dns iyon 

bozukluyu, 

!'.alp, dolaşır:-, bozuklıısıı, 

13 E.P. ı: 36 başc1c)rl sı, r.oı;:.a":.:!...z:ııa 

(,Janr.ak, di.z) 

K«lp, dolaŞlc:l bozukluğu, 
H F.K. K o başağrısl, romatinıc1 

(parmak, diz) 

15 D. K. E 23 

16 H.S. ,, ., 24 Ncuralg iiorn, l:ı<lş;:ıj!:H;ı 

l 7 c.s. K 4 3 De!., sırt a.1rılar1. 

ı e " C' ~ ~ ... ·" . }( 61 llype:rtansion, tiroid 

19 1.K. K 28 Yok 

20 D ~ S. K 42 NeurJ.lg ifomı, başağrısı 

21 ~!. M. K ~9 

22 )\. Il . E S-1 Horuı ti zır,a -eliz-

2] t~.L. K 37 Ş~dde-::.li ba şagr ı lar l. 

24 ){. R. K 37 

25 F.C. E 51 ;:~1. lp' do l.,ı;:; J. :~ı l:x:ızcG(lu,:u 

26 1,. il . l, 48 
ı,ülp, dolaş ,1ır,, Thyroid 
ba~ağrısı, l; yp::::- [O MS iyon 

27 E.K. ı-: 43 Konjonktivit. 

!::: 7 Ortalama •rop 1 aır. 

K: 20 38 1 3 Ortalam;;ı. 

Fokusl.-ır, 
EAP Bulgusu 

46,3G 

14,2G,37 

15,14,38 

4G 

15, 2G, 48 ,4 C, 3G, 38 

25, 27 

l4, 2~ ,2s,:,s ,4~, 35 

38 

48 

H 

J.G,15,14,23 

18,15,14,13 

45,24,25 

16,37 

15,47,t.G,37 

36 

2 4, 32 

1,7,46,45 

H,31,32 

ıs, 14 

17 

18, 16, 15, 21, 22, 47 

17,16,15,lf.,12 

17,15,27,45 

14 

18,17,16,47 

27,28 

7G 

2, 8 
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+ 
+ + 
+ + + 
+ + + 

+ + + + 
+ + + + + + + 
+ + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + 

17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 
+ + + + + + + + + + 
+ + + + + + + 
+ + + + + + 
+ + + 

TABLO - 5 

27 hastada tesbit edilen fokusların diş şema

sındaki dağılışı. 



VAK 1 a Na.su 
İsim Soyadı 

Doğum Yılı 
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A. K. 

l 9 36 

Cinsiyeti: Erkek 

Mesle§i MUhendis 

Şik0yeti: 1976 yılından beri çok şiddetli migren kriz

leri ilk ve sonbaharda, bilhassa Ekim, Kasım 1 da 

görme bozukluğu ile başlıyor. Örneğin binaların, 

yolun v.s. yarısını görüyor, öbür yurısını göre

miyor. Derhal eve gelip yatıyor. 3-4 gün feci 

baş ağrıları ile baygın halde kıvranıyor. 1 haf

tada kendine gelebiliyor. 

Klinik Bulgular: Vitalite (+) 

31.5.1979 Röntgen - Orthopantomogram: 26,36,46 taşkın ke

narlı kronlar 36 1 da marginal kemik erimesi (par. 

marg.prof) 38,48, masif, 22 pivo. 

Röntgen: O.P. (31.5.1979) 
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Tedavi: 13.7.79 - 26,46 eski kronlar yenilendi, periodon

tal tedavi yapıldı. 

1. EAP Testi: 18.7.79 !o: sı 

Sol Mis 

Sol Mi 8 

: (GD+) 75 --- 70 

Uyarma akımı ile 36 'da (GD+) 84 -- 77 şid

detli fokus. 

Tedavi: 18.7.79 - 36 Osteotomi ile çıkarıldı. 

14.12.79 - 38 Osteotomi ile çıkarıldı. 

1. Kontrol: 4.12.79 - Ekim, Kasım'da 1976'dan beri ilk 

defa migren krizi gelmedi. 

2, Kontrol: 24.12.79'da çok hafif bir kriz geldi. 

3. Kontrol: 4.11,80 - 80 yılında hiç kriz gelmedi. 

2. EAP Testi: 7.11.80 !O: 83 

Sağ Mi 8 86 fokus şüphesi var . 

. 48 uyarrldı Mi 88 -- 79 (GD+) şiddetli fokus. 

Tedavi: 7.11.80 - 48 osteotomi ile çıkarıldı. 

l. Kontrol: 10.11.80 - 48 1 in alveolu uyarıldı Mis (GD-) 

ve 62 fokus elimine edilmiştir. 

2 - Kontrol: 19.12.80 - Bu yıl hiç migren krizi gelmedi. 

3 - Kontrol: 18.12.81 - Bu yıl hiç migren krizi gelmedi. 

Epikriz: Taşkın kenarlı kronların sebep olduğu marginal 

kemik erimelerinden ve masif 4Br 38 akıl dişle

rinin devamlı irritasyonlarından esinlenen mig

ren krizleri, bu dişlerin çıkarılması ile orta

dan kalkmıştır. 
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Röntgen: 36 marginal kemik erimesi. 

.. 

Bu bulgu EAP testi ile de doğrulanmıştır. 

-~ "~.ı:.~.1.11::~~ 
- : . ~ 

,·'.>;~,:~2·.~::.~·:·~-. ·:~:1;~: 
~; 

:r•: ·,,::_;: 
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Röntgen: 48 masif distalde marginal kemik cebi 

Bu bulgu EAP testi ile de doğrulanmıştır. 



Vak 1 a No.su 

tsim Soyadı 
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2 

H.R.R. 
Doğum Yılı 1946 

Cinsiyeti: Kadın 

Mesleği Memur 

Şik&yeti: 1970 yılından beri şiddetli migren krizleri. 

Klinik bulgular: Vi.talite: 14,26 devital 

Röntgen - Orthopantomogram: 17.7.79 Eksik kanal dolgu

ları., 14, 2 6, 3 7 • de marginal kemik erimesi. 

EAP Testi: 23.10.70 !D: 86 

Tedavi .. .. 

14,26 uyarıldı Miı. ele GD (+} görüldü. Fokus. 

37 uyarıldı .Mi~ de GD(++) tÇok şiddetli) 

14 25 .. 10.79 - Osteotomi ile ç.tkarı. ldı. 

26 13.11.79 - Osteotomi ile çıkarıldı. 

37 23. 1. 80 - Osteotomi .. ile çıkarı. ldı . 

w w 

~--·$ ---· .-,. 
-... 1 

.... 
,-. ... -

\ ..... ... 
.. 

·'·. J'".: 
• -=1. •• 

. -.!4<:~· . . ...,,, "f:-
.... ır ......... "' 

liiii' J. -·-\-.. 1-·-......... -j - ........ _ ......... , _ ... - ....... ---j---d--
•11111 t 2-2 • • 1 • • -

Röntgen: O.P. (17.7.1979) 
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1. EAP Kontrolü: 21.10.80 - 14,26,37 alveoller uyarıldı. 

GD (-) çıktı migren krizleri geçti. 

2. Kontrol: 18.9.81 - Migren krizleri geçti. 

,,, 
~-~ 1 ' 

sıııJılW!ıwıiılP'I"'';>,,:"'' 

;-

.. ~ 

-~·::;L_(:f J/; :/ i-·· .;; 

Röntgen: 37'de Parg.Marg.Prof. mesialde 

vcrtikal kemik cebi. 

Bu bulgu EAP testi ile de doğrulanmıştır. 
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Vak'a Na.su: 3 

isim Soyadı: G.S. 
Doğum Yılı : 1936 

Cinsiyeti : Kadın 

Mesle§i Ev kadını 

Şikayeti: 12 yıldır migren krizleri, baş dönmesi. 

Klinik Bulgular: 19.9.80 

Röntgen-Orthopantomogram: 15, 38 radix relicta 

EAP testi: 29.9.80 1D: 82 

15,14,38 Uyarma akımı ile GD ( ) fokus. 

Tedavi: 15,14 Osteotomi ile çıkarildı - 30.9.80 

38 Osteotomi ile çıkarıldı 7.11.80 

EAP kontrolü: 6.4.81 - 15,14,38 uyarıldı. GD (-) fokus

lar elimine edildi. 

Hasta migren krizlerinin tamamen geçtiğini bildirdi. 

Röntgen: O.P. (19.9.1980) 

14,15,38'de EAP testinde tesbit edilen 

fokuslar. 
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Vak'a No.su: 4 Cinsiyeti: Kadın 

İsim Soyadı 

Doğum Yılı 

A. K. 

l 9 5 O 

Mesleği 

Şikayeti: 12 yıldır Migren krL:;leri 

Hemşire 

Röntgen-Orthopantomogram: 46 1 da radix relicta 

Osteosklerose. 

EAP Testi: 11.4.80 İD, 8 B 

Mis 72---68GD (+) 

Mis (46 alveolu uy,ı,rıldı) 85 --- 79 GD (+) 

Tedavi: Osteotomi tavsiye edildi. 

Hasta operatif tedaviden fevkalade korkuyor. 

Röntgen: 46 1 da EAP testinde tesbit edilen fokus. 
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Vak 1 a No.su: S 

isim Soyadı: M.K. 
Doğum Yılı 1963 

C i n s i ye t i : K a d ı. n 

Mesleği • Çalışmıyor 

Şikayeti: ı yıldır sırt ağrıları, baş ağrıları. 

Röntgen-Orthopantomogram: 18.9.80 - 15,26,46,36 Apikal 

Ostitis, 48,38 masif, dentitio 

difficits. 

Vitalite : 15,46,36 devital 

EAP testi: 19.9.80 İD: 90 

Sağ Mi7 • 71 

15 uyarıldı Mi 7 80 GD (-} Değer çok yüksek, fokus 

Sol 

26 uyarıldı 

Sol 
36 uyarıldı 

38 uyarıldı 

Tedavi: 27.10.80 

6.11.80 

1.12.80 

Mi 7 

Mi 7 

Mia 

Mis 

Mis 

Mia 

-

şüpheli. 

68 Değer çok yüksek, fokus şüpheli. 

78 :GD (-) Değer çok yüksek, fokus 

şüphe-li. 

70 

76 --- 72 {GD) {+) fokus 

2 X D3 Mandibula ile norma getirildi. 

3 X D3 çene Ostitisi. 

84 --- 77 GD (+) fokus. 

15,26 Osteotomi 

48,46 Osteotomi 

36,38 Osteotomi 

1 · EAP Kontrolü: 17.2.81 - 15,26,48,46,36,38 alveolleri 

uyarıldı • .Mi,, Miıı 'de yapılan ölçmeler

de (GD) görülmedi ve değerlerde 2-3 1 ten 

fazla yükselme olmadı. Pokuslar elimine 

'edildi. 
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2. Kontrol: 5.5.81 - Hastn baş ve sırt ağrılarının geç

tiğini bildirdi. 
... . ' ... 

''\ . . , .. . :.-:. 
. . ...... ' 

--:..~ 

~·• 
:1 

Röntgen: O.P. (1B.9.80) 

Röntgen; 26,36 ve 36'de EAP testi ile tesbit 

edilen fckuslar. 
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Vak'a No.su: 6 Cinsiyeti: Kadın 

1 s i rn Soyarh: B. F. Mesleği Banka Memuru 

Do9um y l l l 1955 

ŞikAyeti: Parmak eklemlerinde romatizmal aQrılar. 

Vitalite: 26,27 devital 

Rfüı tgen-Orthopan Lomoqram: 16. il. 80 

26 l\.p:ika1 Ostitis şiipheU 

27 tt " " 

El\.P testi: 1.6. 4. 80 1D: 83 

7.6 uyarılfü Mi 7 79 fokus şüpheli 

Mi 7 1 X D Mandibula 

norma getirildi 2 X D Pulpadentis 

2 X D Çene Ostitis 

27 uyarıldı Mi 7 86 --- 75 (++) şiddetli fokus 

Tedavi: S.S.80 - 26,27 Osteotomi. 

Röntgen: O.P. (16.4.1980) 
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BAP kontrolil: 13.6.80 - 26,27 Alveoller uyarıldı Mi, 

GD (-) Fokuslar elimine edildi. 

Hasta parmaklarda iyileşme oldu§unu bildirdi. 

Epikriz: Höntgenrle 26 Apikal osl:iti s görülüyor, dev.i.ta.t 

ol~n 27 şUp~cli.djr. 1kisi dG fokus ol.abilir. 

lialbuld EAP testi bize dominc1n1: oL.ı.n fo}:usun 

26 dc{ji.L, 27 olduğunu qösterndştir. Kl.iniktc 

bilinen mc~tod] ar .Lı 2 fok us 1. an lı;ıng .i ~;,i.nin aktif 

ve şiddetli fokus olduğunu teşhis etmek mürrkün 

değildir. 

. ~ . . 
, 'l' ' : 1 •~---~ •-.. 
'.; 

·.~> : -t ~- . 
-rrr.~:--· .: 

~. • 1 ; • 

. ,,· 

'}~~>-
.: '·:f:.,:,~ /<,~ 

;ı~,. 

~-r.-,.:~- · ... 

-tf~:;:~-:-,: '_. 
_...,· ,:.;• :..:::.ı:eıı:~,;.,;:.~..:;;,i;~'2~~~--"--~ 

Röntgen: 26,27'de EAP testinde tesbit edilen 

fokuslar. 
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Vak'il Na.su: 7 

İsim Soyad1: F.J.R. 

IJoğurn Yılı: 1941 

C ·j n s iye L i : Erkek 

Mcsle~i ö~retmen 

Şi.kaye U : Ba;,ağrısı, sırt: ve bel a~jr:ı.1 arı. 

Klinik Bulgular: Vitalite 14,24,25,45,44,35 devital. 

Röntgen-Status: 25.10.1976 

1. Tedavi: 14,24,25,45,44 çıkarıldı, sırt ağrıları önce 

azaldıysa, sonraları daha arttı. 

2. Röntgen kontrolu: 35 vitalite - Granülom yok. 

EAP testi: 24.2.81 İD: 64 

Saij Mi 8 , Mi,, Sol Mi temiz çıktı. 

Sol Mi~ 70. Mand. 2 X D3 ile norma getirildi. 

35 uyarıldı Mi 8 7 5 --- 70 GD ( +) görüldü. Ak

tif fokus. 

Mis 'i norma getirmek için şu preparatlar kullanıldı: 

Mandibula 2 x D3 - şiddetli alveol irri-

tasyon 

Pulpa dentis 3 x D3 

Çene Ostitisi 2 X 03 

- kronik-pulpits 

diffuz Ostitis 

3 Preparatla 2 X D3 veya 3 X o~ ampuller ini kullanmak şid

detli ve aktif bir fokusu göstermektedir. 

Tedavi: 27.3.81 - 35 Osteotomi. 



- 69 -

EAP kontrolu: 8.5.81 

35 uyarıldı Sol Mis GD (-) 62 

Mandibula 

Periodontium 

Çene Ostitisi 

Fokus elimine 

rıları çok azaldı. 

Röntgen: O.P. 

D6 

Ds ile norma getirildi. 

D6 

' . . 

. _:,::~~~:if :>·_ 

(25.10.1976) 

Röntgen: 35 1 de EAP testi ile tesbit edilen 

fokus. 

ı 
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Vak 1 a No.su: 8 

isim Soyadı: M.T.S. 
Doğum Yılı : 1945 

Cinsiyeti: Kadın 

Mesleği Ev kadını 

Şikayeti: Sol tarafta çok şiddetli baş ağrıları. 6 ay

dır kulağa vuruyor, lokalize edilemiyor. 

Röntgen - Orthopantomogram: 17.3.81 - 38'de derin çürük 

görüldü. Vitalite 3~ % 50 kadar azalmış. 

EAP testi: 17.3.81 !o: 85 

ölçü Lenf damarında Lı de yapıldı. 

L 76 1 X D3 Tonsilla palatina ile norma geldi 

31,32,33 uyarıldı Lı 66 Norm: Mand. D6 

34,35 uyarıldı Lı 68 Norm: Pulpad 0 5 

36,37 uyarıldı Lı 72 Norm: Mand-Pd. Ds 

38 uyarıldı Lı 86 --- 81 GD ( +) fokus. 

' ' .1., \.., 
". ~ ~ ' 

1 
.. 

... 
" ' 

Röntgen: O,P. q7.3.1981) 
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38 şu preparatlarla norma getirildi: 

Mandibula 04 

Periodontium 1 X 0 3 

Pulpa dentis 3 X D3 

Mervustrigeminus 3 X 03 

Çene Ostitisi 2 X D3 

1. EAP kontrolu: 18.3.81 

31,32,33 

34,34 

36,37 

38 (Alveol) Lı 

GD (-) görülmedi, 

hafif irritasyon 

şiddetli irritasyon 

şiddetli fokus 

şiddetli neuralgiform. 

(başağrıları) 

Periapikal bölgede şiddetli 

irritasyon, difuz Ostitis. 

62 Mand. D6 , 0 5 ile norma 

getirildi. 

67 P .Dentis 0 6 , 0 5 

64 Mand.D5 

6 6 Period D5 

Nervus tr i D5 

çene ast.~ ile norma 

getirildi. 

2 - Kontrol: Eylül 1981 - Başağrıları tamamen geçti. 

\ 
·-' 

~jJ·;:, 
~--'• 

·., 

Röntgen: 38 1 de EAP 
testi ile 

tesbit edi

len fokus. 
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Vak 1 a Na.su: 9 

tsim Soyadı: M.H. 
Do§um Yılı. : 1954 

Cinsiyeti: Kadı.n 

Mesle§i ~ Ev kadını 

Şikayeti: Sağ tarafta şiddetli nevralgiform ağrılar. 

Röntgen - Orthopantomogram: 17.11.80, 17 vertikal kemik 

erimesi, 48 derin çürük. 

EAP testi: 17.3.81 İD: 80 

80 Tonsilla Palatina 2 X D3 

41 --- 4 7 1 e kadar Mandibula 

Pulp Dentis 
ile norma getirildi. Pokus şüpeli 48'e geçildi. 

48 kalede uyarıldı ve şu preparatlarla norma 

getirildi: 

GD (+) 82 --- 74 görüldü 

Mandibula 

Pulpadentis 

Nervustrigeminus 

Çene Ostitisi 

Röntgen: O.P. 

2 X D3 

3 X Ds 

3 x D3 - şiddetli .. fokus .değerleri.. 

3 X Ds 

-.:-----.. --:-··""· .. --.,.-~~· ····•-
) · · ı~_i:;ir ,'~ı,,:, .,&v: · · · 

(17.11.1980) 



- 73 -

Tedavi: 48 Osteotomi 

EAP kontrolü: 13.4.81 - 48 alveolü uyarıldı. GD (-) 

Lı Mandibula 

Pirodontium 

Nervus trig. 

D, 
D~ ile norma getirildi. 

D" 

Nevralgiform ağrılar tamamen geçti. 

Röntgen: 48'de EAP testi ile tesbit edilen fokus. 
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Vak 1 a Ne.Su: 10 

İsim Soyadı: G.H. 

Doğum Yılı : 1960 

Cinsiyeti: Kad1n 

Mesleği Hemşire 

Şikayeti: Nevralgiform ağrılar, sağ tarafta. 

Vitalite: 16 devital. 

Röntgen-Orthopantomogram: 16 yalnız palatinal kökte -

kanal dolgusu. 

EAP testi: !b: 90 

Pokus şüpheli 16 uyarıldı Mi, GD (+) 

Mi 7 Mand . 2 X D3 

Nervus trig. 3 X D3 ile norma getirildi. fokus. 

Tedavi: 16 Osteotomi 

EAP kontrolu: 16 alveol uyarıldı GD (-) 

Nevralgiform ağrılar geçti. 

il'' ~-~·;.. .. ~ 't,...,ı ....... ; ıi : 

:'~_'.:'- .. ~.:.~·. 

' ,.,,.,~ 
~--~ .ı ı • ~ ~ 

' . "r''t ~ 
' .~ 

::"~ ~.,,.t, 

~ 

. t : 

Röntgen: O.P. - l6 1 da EAP testi ile fokus 

tesbit edilmiştir. 
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25.5.Bl 

?okus elecine odildi. 
-J - ı , , ı .. , · · I-o~·a.h:'.,.ı:--: du',·-.. as~anız :a~p-co_aş~G siste~inde b}vu~ ~ır ~~ -

Cu•ğü:---.ı..1 s-':',::·l2C.i. 



- 76 -

Röntgen: O.P. (2.12.1980) 

' ' 

t ·.,,.;q .. '.,: .... 

I 
Röntgen: 23'de EAP testi tle tesbit edilen fok.us. 



- 77 -

\lak 1 a Na.su: 72 

İsim Soyadı: K.H.B. 

Doğum Yılı 7934 

Cinsiyeti: Erkek 

Mesle§i Teknisyen 

Şikayeti: Kalp-dolaşım bozukluğu, son aylarda artmış. 

Vitalite: 13,44,45 dcvital 

Röntgen-OP: 14.4.81 - 18 gönüllü impakt, 13 eksik 

K.dolgusu 15,14,24,34,35 marg. kemik erimesi 

44 Ap. Ostitis. 

EAP testi: 1.7.81 - Sol üst çene ölçüldü. İD: 85 

L TonsilL:ı palatina 3 D ile norma getirildi. 

Uyarma akımı testi 17 16 15 14 13 

L de norm değerleri Max. Ds D6 3 X D3 7, X D3 3 X D3 

Piriodontium D4 D4 3 X 03 l X D3 2 X D3 

Periosteum 3 X D3 Ds 3 X D3 l X D~ 2 X D3 

Çene ostitisi Ds D6 4 X D3 2 X D3 2 X D 3 

Röntgen: O.P. (14.4.1981) 
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1. Tedavi: 1.7.81 (aynı gün 9.30) 15,14 Osteotomi 

EAP Kontrolü: 1.7.81 (aynı gün 10.45) 15 14 13 

!b: -87 Max. Ds Ds 1 X D·3 

Period. Ds Ds 1 X D3 

ç.ostitisi D6 D6 1 X Ds 

Epikriz: 1. EAP testinde 13,14,15 fokus değerleri ver

miştir. 17'de periost gönüllü 18'in şiddetli ir

ritasyonu altındadır. 15,14'te Osteotomi sonucu 

fokus değerleri kaybolmuş, çıkarılmayan 13'te 

fokus değerleri biraz azalma göstermiştir. 

2. Tedavi: 13.8.81 - 10.00 13 Osteotomi. 

EAP Kontrolu: 13.8.81 - 11.15 İD: 86 D5 fokus 

TP: D Period D5 elimine . 

Ç.Ostitisi D6 edildi. 

2. Kontrol: 7.10.81. 

Hasta kendini çok iyi hissettiğini bildirdi. 

Kendisine 18,34,35 çıkarilması tavsiye edildi .. · 

. . . ' , 

. . . •· .:,~/ı>\P,.~)i,;t;i.:/i; .. ,·· ,_ 
·, , .. ,.-.r•ı,ıı~•.3~{,'u.J' · .... ~??i1.t~~~,~: . 

,.c 
·•' ,,• \-./:· \.·'-;!,.,~.:'"~: 

.. ~: 

. ' 

Röntgen: 13,14,lS'de EAP testinde tesbit edilen 

fokuslar. 
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Vak'a Na.su: 13 

lsim Soyadı: E.P. 
Doğum Yılı : 1945 

Cinsiyeti: Kadın 

Mesle§i Ev kadını 

Şik&yeti: Dolaşım bozuklu@u, başağrısı, romatizma (par

mak, diz). 

Vitalite: 24,45,47 devital. 

Röntgen-OP: 18.a:aı - 24 K.dolg., 28 impakt, 37 marg., 

kemik erimesi. 

EJ\P testi: 18.8.81. 1D: 84 Lı de Tons.pal 2 X 03 

Sol i.ist çene ölçüldü 24 25 26 27 

Maxilla 2 X D3 2 X D3 D6 D4 

Periodontium 2 X Ds 2 X D3 D4 1 X.D3 

Pulpadentis 3 X D3 Ds D4 

Çene Ostitisi 3 X D3 3 X D3 D6 D3 

Tedavi: 31. 8. 81 14,15 Osteotomi 

EAP Kontrolu: 1.9.81 - 14,lS'te fokus değerleri normale 

döndü. 28'in operatif çıkarılması tavsiye 

edildi. Alt çenede 47,45,37'nin ölçülmesi 

de planlandı. 
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.. 
. ~ltf ,;,.;,_.._ _____ ...... ~--- ·,:,.:· 

u 

Röntgen: O.P. (18.8.1981) 

',i~) 'ı;;." 

}J;ff 
l 

-l 

. ..., 

. . . ------ .-,·-------.....----~--~ --- -- -- . ---- . 

Röntgen: 24,25 1 de EAP testi ile tesbit edilen 

fokuslar. 
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Vak 1 a Na.su: 14 
İsim Soyadı: R.K. 

Doğum Yılı : 1939 

Cinsiyeti: Kadın 

Mesleği Ev kadını 

Şikayeti: Kalp-dolaşım bozukluğu 

Röntgen-OF: 2.7.81 - 15,16,46,35,37 mgr. kemik erimesi, 

27 radix rclicta. 

1. EAP Testi: 15.9.81 !D: 80 

Sağ üst ölçüldü Lı Tans . pal : 1 X D3 

Norm değerleri 16 15 

Maxilla 2 X D2 D4 

Pulpadentis 3 X Dıı D4 

Pariodontium 3 X D3 l X D3 

Çene Ostitisi 4 X D2 Ds 

Tedavi: 29.9.81 16 Osteotorni 

EAP kontrolu: 29.9.81 - Osteotomiden 1 saat sonra bütün 

değerler normal D6, Ds 

2. EAP testi: 8.10.81 1D: 80 Sol üst alt çene qlçüldü 

Lı Tons.pal: 2 X D3 

··~ .,. 
. •I 

...._: ·-. ~:.. 
" 

.. 
: } 

,; 

• i 
';'' 

Röntgen: O.P. (2.7.1981) 
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Norm değerleri 24 25 26 27 35 36 37 

Max.-mand. 0s Dt 0_ı 0s 06 06 ıx 03 

Periodontium 1 X 0 3 D4 04 Ds D4 Ds 3 X 03 

Pulpa dentis 04 Ds 04 04 2X Ü3 

ç.ostitisi Ds o~ 04 l X D3 Ds D, 4 X Ü3 

Epikriz: En şiddetli aktif 2 fokus olarak 16 ve 37 bulunmuş

tur. Bıınların eleminasyonu ile hastanın şikayetle-

rinde düzelme görtildli. 

- ~- .. ~ 
Röntgen: 16,37'de EAP 

testi ile 

tesbit edilen 

aktif fokuslar. 
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Vak'a No. su: l 5 Cinsiyeti: Erkek 
! sim Soyadı: D. K. Mesleği Teknisyen 
Doğum Y l ] l 1958 

ŞikUyeti: Thyroid yetmezliği, baş dönmeleri. 

Röntgen-OF: 23.3.81 - 15,46,47,37 AP. Ostitis, 48,38 

masif, distal kemik cepleri. 

EAP 'l'esti: 23,3.81 - Sol alt ölçüldü İD: 86 

Sol Mis 37 'nin uyarılması ile 77 --- 70 GD (+) 

Tedavi: 26.3.81 - 37 Osteotomi. 

EAP kontrolü: 27.3.81 - 37 uyarıldı Mi 8 : 65, GD(-) 

Bu hasta başka yere tayin oldu. 

Epikriz: Hastadaki Thyroid bozukluğu fokuslu dişlerden 

gelmemektedir. İyot eksikliği ön plandadır. 

Ancak thyroid bozukluğuna karşı koymak için 

organizmanın sağlam bir savunma sistemine ih

tiyacı vardır. Pokuslar devamlı olarak genel 

savunma güçlerini yormaktadır. Bu nedenle böyle 

fokusların elimine edilmesi şarttır. 
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Röntgen: O.P. (23.3.1981) 

Röntgen: 37 1 de EAP testi ile tesbit edilen fokus. 
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Vak 1 a No.su: 16 

İsim Soyadı: H.S. 
Do§unı Yılı : 1958 

Cinsiyeti; Kadın 

Mesleği Ev kadını 

Şikayeti: Nevralgiform baş ağrıları - sol tarafta. 

Röntgen-OP: 11.3.81 - 24,26,36 derin çürükler, 38 masif, 

kemik cebi yok. 

Vitalite: (+) 

Ağız içi muayenesinde 24,26'daki derin çürüklerin ağrı

lara sebep olacağı dünüşüldü. Bu dişler temizlenip, ka

patıldı. Ağrılarda bir değişiklik olmadı. 

EAP testi: 13.3.81 - sol alt çene ölçüldü. İD: 83 

36 uyarıldı. L 1 de 70 --- 62 GD (+). 

Lı Tans.pal: 2 X D3 

Norm değerleri 36 

Mandi bula 3 X D3 şiddetli fokus de ğerleri 

Pulpadentis 3 X D3 şiddetli -fokus--değerleri 

Nevrus triganinus 3 X D3 şiddetli fokus değerleri 

-_ ·~- }: .. :ı .. -~ 
-•· :r-- -

' ' ~ ....... .. 
. ,;--

~·-· ı-· 
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:·; ~ .. ~. -.-= . - . :. ~ 
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Röntgen: O.P. ( ıı. 3 .1981) 
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Tedavi: 13.3.81 - 36 Osteotorni. 

EAP kontrolu: 16.3.81 36 Alveol uyarıldı GD (-) 

Norm değerleri: 

Mnd. D6 fokus elimine edildi. 

Ner.Trigemi. Ds 

Hastanın nevralgiform baş ağrıları kayboldu. 

'' •• I • 

~ 

... ~""_·· .. · 

:;::~(-:·.· 

Röntgen: 36'da EAP testi ile tesbit edilen 

fokus. 
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Vak 1 a Na.su: 17 

İsim Soyadı: C.S. 

Doğum Yılı : 1938 

Cinsiyeti: Kadın 

Mesleği Ev kadını 

Şikayeti: Sırt, bel ağrıları. 1979'da çok şiddetlendi. 

Hasta gece yatakta sağdan sola dönemiyor. 

Röngen-OP: Şubat 1979 

32 1 de rnarginal kemik erimesi 

{1962'de Resektion yapılmış. 1969 1 da Resektion 

tedavi edilmiş.) 

1. EAP Testi: Mart 1979 

Pokus şüpheli 32 uyarıldı. GD + 70 ... 64 fok us. 

Tedavi: Mart l979 1 da Osteotomi. 

1. EAP Kontrolu: 32 1 de GD -

Mayıs 1979 da bel ağrıları çok azaldı. 

Eylül 1979 da bel ağrıları yine arttı. 

Röntgen kontrolü: 24'te marginal kemik erimesi. 

2. EAP Testi: 24 de GD (+) 76 --- 70 fokus. 

Tedavi: 24'e Osteotomi yupıldı. 

EAP kontrolü: 22.11.79 GD (-) 

Bel ağrıları tamamen geçti. Eylül 81 

Bel ağrıları tamamen geçti. Mart 82 
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Röntgen: O.P. (1.2.1979) 

Röntgen: 32'de EAP testi ile tesbit edilen 

fokus. 
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Cinsiyeti: Kadın Vak'a No.su: 18 

isim Soyadı: M.S. Mesleği Ev kadını 

Doğum Yılı 1920 

Şikayeti: Yüksek tansiyon, 'firoid hypofonksiyonu. 

Röntgen - OP: 5.10.81 47 Ap. Ostitis. 

Vitalite: 47 dcvital. 

EAP testi: 5.10.81 - 1D: 80 

L, de Norm değerleri 47 

Mandibula l X D3 

Pulpa dentis 2 X D3 

Periodontium 2 X 03 

Çene Ostitisi 3 X 03 

sağ alt taraf ölçüldü. 

L 1 Tans Pal. 1 X D3 

46 45 

l X 03 l X D3 

3 X DJ 

3 X 03 l X 03 

4 X 03 2 X D3 

Şiddetli fokus· değerleri veren bu dişlerin ope

-ratif revizyonu önerildi. Ancak hastanın yüksek tansiyonu 

ileri yaşı ve operasyona karşı olan korkusu düşünülerek 

operasyonun muayenehanede ambulant olarak değil, bir kli

nikte uzman hekimlerin kontrolu altında ve istasyoner ya

pılması tavsiye edildi. 
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Vak 1 a No.su: 19 

!sim Soyad1: t .K. 

Doğum Yılı : 1953 

Cins iye ti : Kadı n 

Mesleği Ev kadını 

Şikayeti: Test grubunda şikayeti olmayan yegane hastamız. 

l. Röntgen: 6.7.79 

25.6.81 

41,31 rezeksiyon yapılmış - bulgu yok. 

32 Gramulom intern (rezeksiyonda ze

delenmiş olabilir). 

EAP Testi: 3.7.81 1D: 84 Sol alt ölçüldü. 

Lı Tons .pal: 2 X D3 31, 32 uyarıldı L3 de 70 --- 64 GD (+) 

görüldü. 

Norm değerleri 

Mandibula 

Çene Ostitisi 

Tedavi: 6.7.81 - 41,31,32 Osteotomi. 

EAP kontrolü: 7.7.81 - 31,32 uyarıldı GD {-) 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

~ 

·:~~: \' : ./' 
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j 
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j 

j 

Röntgen: o.P. (6.7.1979) j 

j 



Norm değerleri 

Mand. 

Çene Ostitisi 
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31 32 

Fokuslar elimine 

edildi. 

Epikriz: Bu hastamızın şikayeti olmaması EAP testinin 

yanlış sonuç verdiiji anlamına g~lmernektedir. Ak

tif fokusların bir organa zarar vermesi sonucu 

ortaya çıkacak semptomların zaman intervali ta

mamen vücudun, savunma sisteminin gücüne bağlı

dır ( 58) • 

· 1· i '·i· .. ,'.:•-_ -~'"-:, . " . 
~-. . :r (!, 

,_-

Röntgen: 31,32,4l'de EAP ile tesbit edilen 

fokuslar. 

I 
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Vakıa No.su: 20 

!sim Soyadı: D.S. 

Doğum Yılı 1939 

Cinsiyeti: Kadın 

Mesleği Ev kadını 

Şikayeti: Nevralgiform baş ağrıları - sağ tarafta. 

Röntgen - OP : 14.5.81 14 Ap.Ostitis 

EAP Testi: 14.5.81 1D: sağ üst çene ölçüldü. 

Lı T.Pal: 2XD ıs 14 ıs GD (+) 12 --- 66. 

Nonn değerleri 

Maxilla 

Pulpanednit 

Ç.Ostitisi 

Tedavi: 19.5.81 

2 X D3 

15,14 Osteotomi 

EAP Kontrolü: 20.5.81 - 15,14 uyarıldı GD.(-), 14,15 

Mand.ve ç.ost. D6 fokuslar elimine edildi. 

Kontrol: 10.6.81 - Nevralgiform ağrılar tamamen geçti. 

Epikriz: EAP testi bulguları lo'in daha şiddetli fokus 

olduğunu göstermiştir. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Röntgen: O.P. (14.5.1981} 

. ' 
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Röntgen: 14,lS'de EAP testinde tesbit edilen 

fokuslar. 
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Vak 1 a Na.su: 21 Cinsiyeti: Kadın 

1s im Soyadı: H .M. Mesleği Sekreter, 
Doğum Y il 1 1932 hemsi re 

Şikayeti: Sağ tarafta şiddetli nevralgiform başağrıları. 

Röntgen: 11.2.81 - 17 mesialde sekonder çürük mesial

distal marginal kemik erimesi. 

EAp testi: 11.3.81 - İD: 88 Lı Tons.pal : 2 X D3 

16-11 arası normal değerler 

17 uyarıldı L, GD (+) 82 --- 75. 

Norm değerleri 

Maxilla 

Pulpadentis 

Ner.trigeıpinus 

ç.ostitisi 

17 

2 X D 3 

3 X D 3 

3 X D3 

3 X D3 

'I'edavi: J.6.9.81 - 17 Osteotomi. 

EAP Kontrolu: 18.9.81 ~ 17 GD (-) 

17 

Maxilla 

ç.ostitis 

Şiddetli fokus değerleri. 

Pokus elimine edildi. 

Röntgen: 17'de EAP testinde tesbit edilen fokus. 
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Vak'a No.su: 22 

!sim Soyadı: A.B. 

Doğum Yılı 1928 

Cinsiyeti: Erkek 

Mes1eği !nşaat ustası 

Şikayeti: Romatizma, bilhassa dizlerde. 

Röntgen-OD: 12.1.82 - 16 sekonder derin çürük, 

1. EAP testi: 19.1.82 

18 
Maxilla-rnand. 

Pulpadentis 

Çene Ostitisi 

18 retine, 15,47 radix relicta 

21 Ap. ostitis. 

1D: 90 

16 15 

Lı Tons .Pal: 2 X 03 

47 45 

D4 detli fokus 

2. EAP testi: 11.2.82 1D: 86 Tons.Pal: 1 D 

Maxilla-mand, 

Pulpadentis 

Çene Ostitisi 

21 

Tedavi: 21,22 Osteotomi. 

22 23 24 25 

Hasta arada grip geçirdiği için 15,16,18 dişlerin operas

yonu ileri bir tarihe ertelendi 

1 

>--· .. 

Röntgen: O.P. (12.1.1982) 



Vak 1 a Na.su: 23 

isim Soyadı: M.L. 

Doğum Yılı 1945 

Cinsiyeti: Kadın 

Meslc~i Ev kadını 

Şiknyuti: Ncvralgiform baş aijrıları 

R5ntgen-OP: 19.l.82 - 17,16,15,26 marg.kcmik erimeleri 

15 l\p. Osti ti~.,. 

El\P Tcs t:i: 8.2.82 1D: 80 Lı 'fons. pal: l X D 3 

17 16 15 14 13 12 45 

Kron Kron Kron Kron Kron }~ron 

.Max.-mand. 3 X DJ 1 X lh 2 X D3 1 X 0 3 l X DJ l X D3 2 X Ü3 

Pcriod. 3 X 1) 3 Ü4 l X D.ı l X DJ 1)4 l X 0 3 1 X Ü4 

P.Dentis l X D3 3X D3 (Kanal dolgulu di~;ler) 1 X 0 3 

C.üst.. 2 X D 3 2X DJ 3 X 0 3 3 X IJ 3 1 X D 3 1 X D 3 o,. 

Epikriz: 16,15,14 çok şiddetli diijerlcri orta şiddette 

fokus değerleri göst·erdi. Kronlar 5 yıl önce 

başka bir dişhekimi tarafından yapılmış. En az 

4 dişin operatir revizyonu ve daha sonra par

~-;iycl protez takmc1. konusu hastaya ağır geldi, 

düşünmek için zc1.man iste<li. 

1 

r 



Vak'a Na.su: 24 

isim Soyadı: R.R. 
Doğum Yı1ı 1945 
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Cinsiyeti: Kadın 

Mesleği Ev kadını 

Şik:Jyeti: Nevralgiform baş ağrıları. 

Röntgen-OP: 18.1.82 - 17,27 mesialde vertikal kemik cebi. 

1. EAP Testi: 4.2.82 !O: 90 L, T.Pal: l X D3 

17 15 14 48 47 45 
Maxilla-mand. l X D3 2 X D3 D, l X D3 D, l X D3 

:Periodontium 3 X D3 2 X D3 D, 2 X D3 D, l X D3 

Pulpadentis 2 X D3 1 X D3 D, D, D, 2 X D3 

Çene Ost. 2 X D3 l X DJ D, D, o, 1 X DJ 

Epikriz: 17,15,45 şiddetli iritasyondan iltihaba giden 

değerler gösteriyor. Bu 3 diş Osteotomi ile çı

karılmalıdır. Ancak sol taraf ölçmeleri yapıl

dıktan sonra tedavi planı kararlaştırıldı. 

Röntgen: O.P. (18.1.1982) 
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Vak 1 a Na.su: 25 

isim Soyadı: F.C. 

Doğum Yılı 1 9 31 

Cinsiyeti: Erkek 

Mesleği öğretmen 

ŞikGyeti: Kalp dolaşım bozukluğu. 

Röntgen: 26.2.82 - 14 granülom. 

ı. Elı..P testi: 26.2.82 10: 90 Lı Tons.pal: D4 

15 14 13,12,11 47 46,45 44 43,42,41 

Mux.mand. D, 3 X o, D, o, Do o, o, 

Periodontium o, 1x D, D, o, o, D, 

Pulpadcntis o, 3 X 03 o, 1x o, o, o, 

çene ostitisi o, 4 X D3 Do o, D, D, 

Epikriz: 14 eski kron şiddetli bir-fokus- olarak tesbiL· 

edildi. Osteotomi tavsiye edildi. 
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Röntgen: O.P. (26.2.1982) 

Röntgen: 14'de EAP ile tesbit edilen fokus. 
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Vak'a No.su: 26 

!sim Soyadı: W.H. 
Doğum Yılı 1942 

Cinsiyeti: Kadın 

Mesleği Memur 

Şikayeti: Tiroid hyperfonksiyonu, baş ağrıları, dolaşım 

bozukluğu. 

Röntgen-OP: 17, marg. kemik erimesi; 15 radix relicta 

16,47 granulom, 18 retine. 

Vitalite: 17 devital 

ı. EAP Testi: 13.10.81 - İD: 85 L, Tons.pal: 2 X D3 

17 16 15 14 12 

Maxilla 2 X D3 1 X D3 D, 2 X D3 1 X 03 16 şiddetli 

periodontium 1 X D 3 2 X D 3 D, 1 X D 3 1 X D 3 17 haf.if 

pulpadentis D, 2 X D3 D, D, fokus değerleri 

çene Ostitisi l X D3 2 X D3 D, D, D, 

2 . EAP testi: 22.11.81 - İD: 86 L Tons.pal: D 

47 46 45 44 

Mandibula l X D3 D, o, D, 47 şiddetli fokus 

değerleri 
periodontium l X D3 Ds D, l X D3 

p.dentis 3 X Da D, D, 

çene Ostit. 2 X Da D, D, D, 

ı. Tedavi: 14.12.81 - 47 Osteotorni. 

2. Tedavi: 25.1.82 17,16,15 Osteotomi. 

Epikriz: 18 içeride bırakıldı' tekrar O··ıçü düşünüldü. 



3. EAP testi, 18.2.82 

üst Çene 

Maxilla 

Periodontium 

Pulpadentis 

Ç.Ostitisi 

Altçene 

Mandibula 

Periodontium 

Pulpa dentis 

Çene Ostitisi 

18 

47 

D, 

- 101 -

1D, 86 

17 
Alveol 

D, 

D, 

46 

16 

45 

D, 

Tons. pal: 1 x D 3 

15 

44 

D, 

14,13 

43,42,41 

D, 

12,11 

l X 03 

l X 03 

D5 Altçenede 

Ds normal de

D6 ğerler fokus 

yok. 

18 cerrahi çekim için çene carrahına havale edildi. 

Çene cerrahının Raporu: 

29.3.82 

Çekim ve kist operasyonu: 

Antrum açık (sinus rnax) 

Patolojik Enst.raporu: 

26.3.82 Folliküler 

kist (+) 

maling tümör (-) 

Hastaya sol tarafı ölçmek 

için gün verildi. 

Röntgen: 16,17,18,47'de EAP testi 

ile tesbit edilen fokuslar. 
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Vak 1 a No.su: 27 

!sim Soyadı: E. K. 

Doğum Yılı 1938 

Cinsiyeti: Kadın 

Mesleği Ev kadını 

Şikayeti: Sol gözde konjunktivit, son 6 ayda artmış. 

Röntgen-OP: 15.9.81 24,25 derin çürük. 

Vitalite: 27,28 devital 17,15,24,25,27,28 mar9.kemik 

erimesi. 

Bu hastada 1D, çok terlemesi yüzünden 95-98 arasında gö

rüldü. Testler defalarca tekrarlandı . 

. EAP testi: 4.3.82 

Maxilla 

Periodontium 

Humhaoerüiz 

Çene Ostitisi 

Tedavi: 23.3.82 

21,22,23 24 25 

l X D3 l X D3 l X D3 

l X D3 l X D3 2 X D:ı 

D4 04 l X 03 

04 D4 1 X D3 

27,28 Osteotomi. 

27 28 

3 X 03 l X D3 

3 X D3 2 X D3 

2 X D 3 3 X D3 

2 X 03 2 X D3 

Epikriz: Bu hasta çok terlediğinden 27,28 dışındaki diş

ler de yüksek değerler ·gösterdiler. Bu değerle

ri fokus olarak görmüyoruz. 

Röntgen: 0.P. (15.9.1981) 
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TARTJSMA 

Fokus-fokal hastalık ilişkileri tarihin eski de

virlerinden beri tartışılmaktadır. 

Her ne kadar fokus problemine şüphe ile bakanlar 

varsa da (41), çoğunluk bu konunun önemini kabul ebniştir. 

En ciddi araştırmalar asrımızın başından itibaren 

PA,SSLER, SLAUK, BERGER, SELYE, HUNEKE, SIEGMUND, SPERANSKY 

ve son 30 yıl içinde VOOL, PISCHINGER, KELLNER, PERGER, 

BERGSMA.NN, HAUSS, JUNGE-HULSING tarafından yapılmıştır. 

Ülkemizde BORÇBAKAN (5), KANTOROW,CZ (16), KONUKMAN 

(22) da bu konuya değinmişlerdir. 

Fokal hastalıkların teşhis ve tedavisi için bilim

sel araştırma metodlarının geliştirilmesine ihtiyaç vardır. 
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Batı Almanya'da 
n· ızasyonu bu 

1950 yılında kurulan D.A.H. Orga-

konuda en k··kı·· 
D.11.ıı 
. . · uzmanlarının fikrine göre fokuslar toksik-aller-

,o u çalışmaları yapmaktadır. 

J ık' ne vro-patolo · 'k 
Jl. bir mekanizma ile devamlı irritas-

Yonıa r yu.parak, 
temel savunma sistemini yorup, organiz-

mada k . 
ronık hastalıklara - geçişi hazırlamakta, başlamış 

hastulıkları 
besleyip kötüye götürmektedirler (72). 

D.A.H. uzmanlarından SCIHVARZ-KRAMER Türk ekibi 20 

Yıldan fazla 
süre içinde yaptıkları istatistik araştır-

malar sonucu b 5' · · aş fokuslarının bütün fokusların % 7 ını 

teşkil 
ettiğini saptamışlardır (73,74). Baş fokusları 

içinde 
ağız-çene-diş sistemi içindeki patolojik odaklar 

da odont · OJen fokuslar olarak sayıca büyük üstünlük sağ-

lamaktadırlar. ( 17) . Aynı uzmanlar günlük çalışma esnasın
da Yüksek devirli türbinle kavite ve kron preparasyonu 

esnasında dikkatsizlikle meydana gelen termik ve kronik 

PUlpitisin, ayrıca iltihaplı dişlerin çekiminde alveolün 

iyi temizlenmemesi ile meydana gelen artık ostitislcrin 

iatrojen fokuslar olarak baştaki fokuslara katıldığını 

iddia etmektedirler (29,58,62,69). 

f k teshisi için son 
D.A.H. uzmanları tarafından o us , 

Yıllarda birçok metod geliştirilmiştir. 
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Bu metodlar içinde ağız-çene-diş sistemindeki fo

kusları çok enteresan bir şekilde araştırıp, teşhis ~den 

Elektro-Akupunktur test metodları bu çalışmamızın teme

lini teşkil etmektedir. 

Dr.VOLL tarafından 1953 yılında dahiyane bir bu

luş ile geliştirilen bu metod klasik Çin Akupunktur te

mel prensiplerine dayanarak elektronik aletlerle akupunk

tur noktalarında teşhis ve tedavi yapmaktadır. Başka uz

manlar tarafından da bu metod incelenmiş, bilhassa Münih 

Universite Kliniğinde SONNABEND ekibi 4 yıl süren çalış

malarla Elektro-Akupunktur ile ağız-çene-diş· sistemindeki 

fokus teşhisinin çok olumlu sonuçlar verdiğini bildirmiş

lerdir (79). 

EAP test rnetodlarının en değerlisi Organ preparat

ları ve Nosodların EAP devresine sokulması ile yapılanı

dır. Çünkü bu metod ile normal-iritasyon-patolojik bul

gular arasındaki gelişme kademe kademe takip edilebil

mektedir. 

Gösterge düşmesi ve devreye sokulan homöopatik 

preparatların etki mekanizmaları gibi EAP fenomenleri 

ROST tarafından bilimsel bir şekilde açıklanmıştır (59,61). 

( 
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20 no.ıu vakıamızda d b 
a u durum gayet açık şekil-

de ortaya k - onmuştur, 

Klinik ve radyoloJ'ik muayeneler ile aktif okus 
Olduğu t h . 

a mın edilen dişten başka bir dişin aktif ve 

şiddetli fokus olduğu Organ 
preparatları ve nosodlar· 

ile Yapılan EAP t 
estinde elde edilen bulgularla ortaya 

çıkarılmıştır. 

16 no.ıu vak'amızda da ağız içi muayenesi ve Rönt

gen kontrolunda 24,26 no.lu d' ı dk' d · ·· "'k ış ere ı erın çuru lerin 

nevralgiform baş ağrılarına sebep olduğu düşünülürken, 

EAP testinde Organ preparatları sayesinde alt çenedeki 

36 'nın domı·nant f k ı· o us o auğu tesbit edilmiştir. Nitekim 
24

, 26 dişlerin çürükleri temizlenip, kavite kapatıldığı 
halde geçmeyen ağrıların, altçenede bulunan dominant 

fokusun 36 elimine edilmesinden sonra kaybolduğu görül

müştür. Bu da metodun doğruluğunu vurgular niteliktedir. 

Yalnız fokus eleminasyonunda bazı problemler or

taya çıkmaktadır. D.A.H. uzmanlarından ROST, SCHWARZ

KRAMER ve TÜRK'ün (58,62,75,29,80) uzun yıllar boyunca 

kazandıkları tecrübeler sonucu tam başarılı bir fokus 

eliminasyonu için titiz bir operasyon tekniği yanında 

hastanın kendi savunma sisteminin gücü de büyük rol oy

namaktadır. 

1 

1 
1 

1 
J 
J 
1 
1 
1 

1 
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J 
1 
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1 
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1 
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J 
1 
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1 

1 
1 

1 
1 
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Nitekim KELLNER'e göre (l7,l9) fokusların temel 

regülasyonu bloke etmesi ile paranşirnanın fonksiyonları 
raydan Çıkmakta, fokusa ait nevro-vasküler segrnent bütün 

organizmadan başka türlü çalışmaktadır. Reaksiyonlar 

Yavaşlam1.ş terapi rezistensi artmıştır. 

Yine KELLNER'c göre (19), fokusta şu safhalar 
göze çarpar: 

Safha l'de Semptom azdır. Reversibl olup fokus elimine 

edilebilir. 

Safha 2'de Organ hastalığı başlar, reversibl'dir, fokus 

elimine edilebilir. 

Safha 3 'de artar. Durum çok kritiktir. Organ dominansı 

Reversibl-irreversıbl_ sınır . ına gelinmiştir. 

Safha 4'de Durum çok ciddidir. Geç kalınmıştır. 

Safha l'e misal olarak bulgularımızdan 19 no.lu 

aktif ve şiddetli hastayı gösterebiliriz. Bu hastamızda 
fokuslar bulunduğu halde hiçbir genel şikayeti ve semp-

tomu yoktu. 

mına 

Bu durum EAP testinin Sonu.ç verdiği anlayanlış 

l. safhada olan fokusun gelmeyip, bilakis henüz 
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semptomlar başlayıp organlara zarar vermeden EAP testi 

ile erken teşhis edilerek elimine edilmesi ve sağlığın 

korunması imkanını sağlamaktadır. 

1. ve 2. safhada yapılan fokus elirninasyonu ba

şarılı olmakta, 3. safhada durum kritikleşmektedir. 4. 

safhada ise başarı oranı çok düşüktür. 

Fokusun devamlı irritasyonları ile zarar verdiği 

(17) organa Fokus Organı diyoruz. Fokus-fokus organı 

arasında patolojik bir denge kur~lmakta, safhalar iler

ledikçe bu dengenin tedaviye karşı direnci giderek art

maktadır. Organizmanın özel yapısı, kişinin tabiatı ve 

içinde yaşadığı ortam da burada rol oynamaktadır. 

İkinci ve üçüncü s~fhalarda organizmanın bu özel 

yapısına göre fokus eliminasyonundan önce hastanın ön 

tedavisi ile savunma güçlerinin arttırılıp mobilize edil

mesi gerekir (29,51,62,71,72,80). 

İleri safhadaki fokus eliminasyonu bu nedenle kli

nikte istasyoner {yatırıp) yapılmalıdır. Çünkü patolojik 

denge bozulduğunda, yani fokus çıkarıldığında, fokus or

ganı ani ve büyük bir sarsıntı geçirmekte, bu da zaten 

zayıf olan hastayı iyice çökertmektedir. 
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Biz de fokus elemi!\asyom:.nda bu özelliklere ge

rektiği kadar itina gösterdik (~isal: Vak'a 18). 

Tezimizin amacı fo:ıc..1sları:--. teşhisi olduğundan, 

fokus elirninasyonu konusuna fazla. girnedi}:; Ancak büyük 

önemi nedeniyle kısa açıklar-ı.alar ya:;::ırr.ayı gerekli gördük. 

Bütün diğer fokus teş~is metotları içinde Organ 

preparatları ve Nosodlarla ~eşhise ciden EAP metodu öğ

renilmesi en zor metodlardan biri olarak gösterilmekte-

dir (24,29). 

Bu metodu başarı il2 uygulayan uzmanların sayısı 

az olup, elimizde metoda..: de-1:.aylı olarak anlatan ve KRAMER 

tarafından yazılmış bir tek }:itap vardır. KRA.MER bu ki

tabının önsözüne şu cümleler ile başlamaktadır: "EAP me

todları kitaplardan öğrenilemez. t:zf':";ar.ların nezaretinde 

çeşi tl.i kurs, !>em.iner ve t.ıra tik çalışma} ar gereklidir. 

Ancak bu kurs ve pratik çalışnalarc. yol gösterecek temel 

bilgi ve metot gere~ir ki, bu ki~ap da bu amaçla yazıl

mıştır". 

Bu metodun öğrenili?, tez:.n ha21rlanması VOLL

KRAMER, SCHWARZ 'l'URK aibi EAP otoritelerinin idare et-' - , 

tikleri s.:ı.yısız kurslara katılma:<.la nümkün olmuştur. 
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Türkiye'de verilen bu tezin Almanya'da hazırlan

masının en önemli nedeni de budur. 
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Son Yıllarda fokus-fokal 
bir ilgi .. 

gosterilmektedir. 
hastalıklar problemine 

Fokusların genel savunma sistemini devamlı irrita.syonları il 
e bloke edip yormak suretiyle; kronik has-taıJ.kları besleye~ k d , , • .. · d · ~ · fikri 

.ı..e , te avııerını guçleştır ıgı giderek •· 
onem kazanmıştır 

(7,17,47,63,70). 

1 
1 En büyük grubu oluşturan (% 75) ·baş·-fokuslari (74) 1 

içinde " d kl agız-çene-diş sistemindeki patolojik o a arın 
Odontojen fokusıar olarak sayıca büyük üstünlüğü (17,39) 

'-'e bunı · fokus-fokal has-arın teşhis ve elimine edilmesı, 
taııklar Probleminde diş hekimine düşen ödevin önemini 

a:r-tt.ırmaktadır. 
1 
1 
1 
1 h . , d klinik metodların j Odontojen fokusların teş ısın e I 

Yanında (ağız içi muayenesı, vıta ı . . lite testi, röntgen v.s.) j 

r, büyük faydalar sağla- ı '-'lektro-Akupunktur test metotları 1 

Inıştır (23,36,43,60,72,79,87). 

1 
1 
' 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
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1 
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1 

1 
1 
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Muayenehanemize normal şikayetlerle gelen ve kli

nik kontrolda fokus şüphesi görülen hastalarda yaptığı

mız EAP testlerinde elde edilen bulgular fokus şüphesi

ni doğrulamış, ayrıca fokus elerninasyonundan sonra yapı

lan EAP kontrol testlerinde fokus değerlerinin kaybolma

sı metodu bize indirekt olarak doğrulamıştır. 

Yaptığımız EAP testleri ile ağız-çene-diş sistemi 

hakkında klinik bulgulara çok yardımcı bilgiler eklenmiştir. 

Sonuç Olarak: 

- Odontojen fokuslar elektronik olarak ölçülmüş, 

- Klinikte teşhisi zor olan kronik pulputisli 

dişler bulunmuş, 

- Periopikal bölgede artık eski ostitisler teşhis 

edilmiş, 

- Nevralgiform baş ağrılarına sebep olan dişlerin 

tesbiti yapılabilmiş, 

- Kemikte röntgen ile tesbiti mümkün olan çeşitli 

fokuslar arasında hangisinin dominant-aktif ol

duğu teşhis edilebilmiş ve 

- Pokus eliminasyonundan sonra büyük başarı elde 

edilebilmiştir. 
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ö Z E T 

Tezimizde Organizmadaki nevraljiform baş ağrıları, 

romatizmal rahatsızlıklar ve kalp-dolaşım b·ozuklukları gi

bi bazı genel hastalıkların ağızdaki patolojik odaklardan 

esinlenebileceği fikri tartışıldı. 

Bu odakların klinik teşhisinde Elektroakupunktur'

un rolü araştırıldı ve elde edilen bulguJ._ardan metodun 

başarı ile uygulanabilece~i sonucuna varıldı. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

In diesem Artikel wurde die Beziehungen und 

Zusammenhaenge zwischen odontogenen Herden und all

gemeine Beschwerden- sowie neuralgiformeri Kopfschmerzen, 

Herz-Kreislaufstörungen und rheumatischen Beschwerden 

diskutiert. 

Bei der Diagnostik dieser Herde wurde Elektro

akupunktur als ergaenzende Testrnethode studiert. Aus 

den Testergebn.issen wurden die diagnostische Möglich

keiten der E AP nachgewiesen. 
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