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ÖZET
Giriş: Huzursuz bacak sendromu (HBS), ekstremitelerde anormal duyularla
giden,

genellikle

geceleri

semptomların

belirginleştiği,

rahatsızlık

veren,

ekstremiteleri hareket ettirme isteği uyandıran kronik bir hastalıktır. HBS
semptomlarının nedenleri henüz net olarak açıklanamadığı için tedavi de
semptomları hafifletmeye yönelik yapılmaktadır. Bu çalışmada Doğu Asya ve
Ortadoğu’ da asırlardır kullanılan ancak Avrupa’da son yüzyılda ilgi çekmeye
başlamış olan kupa terapinin etkinliğini araştırmayı amaçladık.
Materyal ve metot: Çalışmamız Ankara Şehir Hastanesi Nöroloji ve Aile
Hekimliği Polikliniklerinde Ocak 2019 ve Aralık 2019 tarihleri arasında yürütüldü.
Huzursuz Bacak Sendromu tanısı almış iki hasta grubu oluşturuldu. Birinci grup
mevcut haliyle pramipeksol tedavisi alan hastalardan ikinci grup ise hiçbir tedavi
almamış hastalardan oluşturuldu. Her iki gruba bir ay ara ile 2 seans kupa terapi
yapıldı. Hastalara ıslak kupa terapi öncesi ve sonrası Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi
(PUKİ), Huzursuz Bacak Sendromu Şiddet Skalası (HBSŞS) ve Ağrı İçin Sayısal
Değerlendirme Ölçeği (SDÖ) uygulandı. Veriler IBM SPSS paket programına
aktarılarak istatistiksel analizler yapıldı.
Bulgular: Çalışmamızda sekiz kişiden oluşan iki grup mevcuttur. Gruplar
arasında cinsiyet, ek hastalık ve aile öyküsü açısından istatistiksel olarak anlamlı
ilişki saptanmamıştır. Birinci grubun iki seans ıslak kupa terapi uygulanmadan
önceki ve sonraki HBSŞS kategorilerindeki düzeyler karşılaştırıldığında anlamlı fark
olan dört kategoride de (HBS nedeniyle hareket etme ihtiyacı, HBS nedeniyle uyku
bozukluğu, HBS şikayetlerinin günlük ortalama şiddeti ve HBSŞS toplam puanı)
HBS şiddet düzeylerinde düşme olduğu saptanmıştır (p=0,0157, p=0,026, p=0,034,
p=0,025). İkinci grubun iki seans ıslak kupa terapi uygulanmadan önceki ve sonraki
HBSŞS kategorilerindeki düzeyler karşılaştırıldığında anlamlı fark olan altı
kategoride (HBS şikayetlerinin oranı, HBS nedeniyle hareket etme ihtiyacı, HBS
nedeniyle uyku bozukluğu, HBS nedeniyle olan yorgunluk ve uyku hali, HBS
şikayetlerinin sıklığı, HBS şikayetlerinin günlük ortalama şiddeti)

HBS şiddet

düzeylerinde düşme olduğu saptanmıştır (p=0,047, p=0,024, p=0,034, p=0,046,
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p=0,034, p=0,041). İkinci grubun iki seans ıslak kupa terapi uygulanmadan önceki ve
sonraki PUKİ kategori şiddetleri karşılaştırıldığında uyku latansı, gündüz işlev
bozukluğu ve PUKİ toplam kategori şiddetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı
saptanmıştır (sırasıyla p=0,041, p=0,024, p=0,025). Birinci ve ikinci grup hastalara
iki seans ıslak kupa terapi uygulaması sonrasında ikinci grubun HBSŞS puanlarının
daha düşük olduğu saptanmıştır (p=0,012).
Sonuç: Hiçbir tedavi almamış olan grupta ıslak kupa terapinin semptomları
azaltmada daha etkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle hafif şikayetleri olan
HBS’li hastalara semptomları azaltmak amacıyla ıslak kupa terapisi önerilebilir.
Kupa terapinin etkinliğini araştıran iyi tasarlanmış bilimsel çalışmalarla, bu tedavinin
etki

mekanizmasının

netleşeceği

ve daha

etkin ve

güvenli

bir şekilde

uygulanabileceği düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Huzursuz bacak sendromu, kupa terapi, uyku kalitesi
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ABSTRACT
THE EFFECT OF WET CUPPING THERAPY ON PATİENTS' SYMPTOM
LEVEL AND SLEEP QUALİTY IN RESTLESS LEG SYNDROME

Introduction: Restless leg syndrome (RLS) is a chronic disease that goes
with abnormal sensations in the extremities. Usually, the symptoms become evident
at night, which causes discomfort and desire to move. Treatment is also carried out to
alleviate the symptoms, as the causes of RLS symptoms have not yet been clarified.
In this study, we aimed to investigate the effectiveness of cupping therapy, which has
been used in East Asia and the Middle East for centuries but has started to attract
attention in Europe in the last century.
Materials and Methods: Our study was carried out in Ankara City Hospital
Neurology and Family Medicine Polyclinics between January 2019 and December
2019. Two patient groups with the diagnosis of Restless Leg Syndrome were created.
The first group consists of patients who received pramipexole therapy in their current
form, and the second group consists of patients who received no treatment. Both
groups received 2 sessions of cupping therapy at one-month intervals. Pittsburgh
Sleep Quality Index (PSQI), Restless Leg Syndrome Severity Scale (RLSSS), and
Numerical Evaluation Scale for Pain (NES) were applied to the patients before and
after wet cupping therapy. The data were transferred to the IBM SPSS package
program, and statistical analyzes were made.
Results: There are two groups of eight in our study. There was no statistically
significant relationship between the groups in terms of gender, co-morbid disease,
and family history. When the levels of RLSSS before and after applying two sessions
of wet cupping therapy were compared, there was a decrease in RLS severity levels
in four categories (The need to act due to RLS, sleep disturbance due to RLS, the
daily average severity of RLS complaints, and RLS severity scale total score )with
significant difference (p=0.0157, p=0.026, p=0.034, p=0.025, respectively). When
the levels in the RLSSS categories of the second group before and after the two
sessions of wet cupping therapy were applied, there was a significant decrease in
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HBS severity levels in six categories (The rate of RLS complaints, the need to act
due to RLS, sleep disturbance due to RLS, fatigue, and drowsiness due to RLS, the
frequency of RLS complaints, the average daily severity of RLS complaints)
(p=0.047, p=0.024, p=0.034, p=0.046, p=0.034, p=0.041, respectively). When the
PSQI category intensities of the second group before and after applying two sessions
of wet cupping therapy were compared, it was found statistically significant between
sleep latency, daytime dysfunction, and PSQI total category intensity (p=0.041,
p=0.024, p=0.025, respectively). A statistically significant relationship was found
between the RLSSS scores of the first and second group patients after two sessions
of wet cupping therapy (p=0.012). The RLSSS scores of the second group were
found to be lower after cupping therapy.
Conclusion: In conclusion, wet cupping therapy was more effective in
reducing symptoms in the group that received no treatment. Especially patients with
RLS who have mild complaints can be offered wet cupping therapy to reduce
symptoms. With well-designed scientific studies investigating the effectiveness of
cupping therapy, it is thought that the mechanism of action of this therapy will
become more apparent and can be applied more effectively and safely.
Keywords: Restless leg syndrome, cupping therapy, sleep quality
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1. GİRİŞ
Huzursuz bacak sendromu (HBS), ekstremitelerde anormal duyularla giden,
genellikle geceleri semptomların belirginleştiği, rahatsızlık veren, hareket ettirme
isteği uyandıran kronik bir hastalıktır (1). Toplumda nispeten sık görülmesi ve tanı
koymada genellikle anamnezin yeterli olması aile hekimliği disiplini açısından
önemli bir hastalıktır. İyi bir anamnez ve fizik muayene ile basit laboratuvar
tetkikleri kullanılarak ayırıcı tanı yapılabilir veya ikincil nedenler aydınlatılabilir.
HBS’li

hastalar

tipik

olarak

semptomlarını

tarif

ederken

zorluk

yaşamaktadırlar. Hastalar karıncalanma, uyuşma, yanma şeklinde çok ağrılı olmayan,
fakat oldukça rahatsız edici his şeklinde tanımlanan duyusal semptomlarla beraber
genellikle bacaklarda engel olamadıkları hareket ettirme isteği gibi motor
semptomlar tariflemektedirler (2). Özellikle şikayetler uykuyla veya istirahat halinde
başlar, bacaklarını hareket ettirmekle veya sallamayla azalır (3). Geceleri uyku
bozukluğuna neden olup gündüz aktivitelerini etkiler. Hastalar kimi zaman yanlış
tanı alır veya yanlış tedavi edilebilir (4). Periferik nöropati, uyku bozukluğu ve diğer
nörolojik hastalıklar eşlik edebilir (5).
Tanı koymada anamnez ve fizik muayene önemli rol oynamaktadır çünkü
elektrofizyolojik incelemeler HBS de normal bulunmuştur (6). HBS tanısı tamamen
kliniktir ve HBS tanısı için spesifik bir test yoktur (7). HBS’nin patogenezinde
dopaminerjik mekanizmalar yer almaktadır. Dopamin sentezi için de demir gereklidir
ve yapılan bazı çalışmalar, hayvan modellerinde erken yaşamdaki demir eksikliğinin,
dopamin

sisteminin

yaşam

boyu

anormal

olmasına

sebep

olabileceğini

düşündürmüştür (8). Dopamin veya dopamin agonistleri ile tedavinin semptomları
azalttığı görülmüştür (9). Ancak hastalığın seyri genellikle kroniktir (10) ve
dopaminerjik ajanlarla uzun süreli tedavi birtakım majör komplikasyonları içerir.
Uluslararası tedavi rehberleri, tedaviye başlarken her bir ilaç sınıfı için risklere karşı
yararların tartılmasını önermektedir (11). HBS semptomlarının nedenleri henüz net
olarak açıklanamadığı için tedavi de semptomları hafifletmeye yönelik yapılmaktadır
(12). Hastalar kullanılan bu ilaçların yan etkilerinden ve etki spektrumunun sistemik
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olmasından ötürü alternatif tedavi yöntemlerine yönelmiştir (13). Bu çalışmada Doğu
Asya ve Orta-doğu’ da asırlardır kullanılan ancak Avrupa’da son yüzyılda ilgi
çekmeye başlamış olan kupa terapinin etkinliğini araştırmayı amaçladık.
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2. GENEL BİLGİLER
2.1. HUZURSUZ BACAK SENDROMU
HBS sıklıkla yanlış tanı alabilen yaygın bir hastalıktır. Hastalık yıllar önce
tanımlanmıştır ancak genel popülasyonda yüksek prevalansta görülmesine rağmen
sağlık çalışanları tarafından yeterince bilinmemektedir. Yapılan bir çalışmada
hastalığın nörologlar ve diğer uzman tabipler tarafından atlanabildiği gözlemlenmiş
olup, hatta bu hastalara artrit, kalsiyum eksikliği, gastrointestinal sistem paraziti,
depresyon gibi tanılar konarak farklı tedavilerin başlandığı izlenmiştir (4). Yanlış
tedaviler arasında benzodiazepinler en sık iken; bunu B vitamini kompleksleri,
kalsiyum tabletleri, selektif serotonin geri alım inhibitörleri, trisiklik antidepresanlar
izlemiştir (4).
HBS literatürde iyi tanımlanmış olsa da etiyolojisi konusunda fikir birliği
yoktur (14). Primer ve sekonder olmak üzere iki çeşit HBS formu tanımlanmıştır.
Primer veya idiopatik HBS de denilen formda güçlü bir genetik bileşen ön plandadır
ve otozomal dominant kalıtım paterni olduğuna inanılmaktadır. Sekonder formda ise
HBS, eşlik eden başka bir hastalığa bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Demir eksikliği
anemisi, üremi, gebelik, diyabet, romatoid artrit ve polinöropati gibi hastalıklara
ikincil HBS görülebilir (15). Eşlik eden komorbiditelerden dolayı, HBS sıklıkla
yanlış tanı alır veya tedavi edilir (12). Primer formlar vakaların %70–80’ini
oluştururken, sekonder formlar %26 kadarını oluşturmaktadır (16). Hastalığa
%70–80 oranında uyku bozukluğu eşlik etmektedir. Uyku bozukluğu emosyonel
strese yol açabilir.
Bazı durumlarda da HBS’ye benzer sensorimotor şikayetler görülebilir. Bu
sebeple yanlış tanıdan kaçınmak için detaylı uyku anamnezi alınmalıdır (16). HBS
uyku problemlerinin (17) yanında, aynı zamanda psikiyatrik durumlar (18) , düşük
yaşam kalitesi (19) ve yüksek mortalite (20) ile de ilişkili bulunmuştur.
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2.1.1. Tarihçe
Hastalık günümüzde Willis-Ekbom hastalığı olarak da bilinir (21). Hastalığa
dair ilk tanım, 17. yüzyılda, Thomas Willis (1685) tarafından yapılmıştır. Willis
“öyle bir huzursuzluk ki bir daha uykunun mümkün olmadığı büyük bir işkence”
olarak hastalığı tarif etmiştir (22). Theodore Wittmaack (1861) ve George Miller
Beard (1839-1883) tarafından 19. yüzyılda HBS benzeri semptomlar tariflenmiştir
(23). 1945’te Dr. Karl A.Ekbom “irritable legs” ve “restless legs” tanımlarını
kullanmıştır (23). Ayrıca Lugaresi tarafından HBS’li hastalarda uykuda periyodik
ekstremite hareketlerinin (Periyodik Limb Movement in Sleep= PLMS) saptanması
ve PLMS’ nin HBS hastalarında sık görüldüğünün gösterilmesi diğer bir önemli
gelişmedir (24). 1970 – 1980 yılları arasında Amerikan Uyku Bozuklukları kurumu
tarafından HBS tanı kriterleri geliştirilmiş ve 1999 yılında tedavi seçenekleri
yayınlanmıştır (25). 1995 yılında “Uluslararası HBS çalışma grubu (International
Restless Legs Sendrome Study Group = IRLSSG )” tarafından tanıya götüren
kriterler ve sıklıkla görülen semptomlar tanımlanmıştır (26). 2002 yılında Amerikan
Ulusal Sağlık Enstitüsü ( National Institutes of Health = NIH ) ve IRLSSG tanı
kriterlerini güncelleştirilmiş ve destekleyici kriterleri tanımlamışlardır (27).
2.1.2. Epidemiyoloji
Huzursuz bacak sendromu sıklığının, toplumdan topluma değişmekle beraber
yapılan farklı çalışmalarla %5 - %10 arasında olduğu düşünülmektedir (3, 28). Bazı
çalışmalarda bu oran %15’ e kadar çıkmaktadır (4). Ancak bu oran Hindistan,
Singapur, Japonya gibi bazı Asya ülkelerinde ırksal farklılıklar gösterebilmekte ve
sıklığı %0,1-%3,2 civarında seyretmektedir (16, 29, 30). Farklı coğrafyalarda ve
ırklarda prevalansın bu kadar değişkenlik gösteriyor olması hastalığın ortaya
çıkmasında genetik faktörlerin rol oynayabileceğini düşündürmektedir (31). Çocuk
ve adolesan yaş grubunda prevalansın daha düşük olduğu bilinmektedir. Ülkemizde
2015 yılında adölesanlarda yapılan bir çalışmada bu oran %4,3 bulunmuştur (32).
Van de vijver HBS hastalarının çoğunda tanı konamadığını, sadece dörtte birinin tanı
aldığını iddia etmiştir (33). Yaş ile görülme sıklığı değişiklik gösterip özellikle 80
yaşından itibaren artış görülmektedir (34). Bu hastalık nedeniyle hastaneye başvuran
hastaların çoğu orta ve ileri yaşta olmasına rağmen şikayetlerinin yaşamın daha erken
dekatlarından beri devam ettiğini belirtmektedir (35). Kadınları erkeklerden daha
fazla etkileyen bir hastalıktır (36).
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2.1.3. Tanı
Tanı klinik kriterlere dayanarak konmaktadır. Ancak gerekli durumlarda
görüntüleme ve laboratuvar yöntemlerinden de faydalanılır. HBS tanısı konulduktan
sonra ilk olarak sekonder nedenleri araştırmaya yönelik tetkikler yapılmalıdır. Primer
HBS düşünülen ve aile öyküsü olan bireylere de bu testler yapılmalıdır. Tablo 1 de
bu incelemeler özetlenmiştir.
Tablo 1. Huzursuz bacak sendromunda tanıya yönelik yapılabilecek testler
Kan tahlilleri

Nörofizyolojik testler

Hemogram, glikoz, üre, kreatinin, HbA1c

Şüphede kalınırsa polinöropati incelemesi

Demir, ferritin, transferin saturasyonu

EMG

Ca, Mg ve diğer elektrolitler

Klinik şüphe halinde kraniyal MR

TSH, T4, B12 vitamini, folik asit

Uyku bozukluğu ayırıcı tanısında
polisomnografi

IRLSSG tarafından 1995 yılında 4 maddeden oluşan tanı kriterleri
tanımlanmıştır. 2014 yılında 1 kriter daha eklenerek son hali verilmiştir. Tablo 2 de
bu kriterler görülmektedir.
Tablo 2. Huzursuz bacak sendromu tanı kriterleri
Huzursuz bacak sendromu temel tanı kriterleri
1
2
3
4

Bacaklarda rahatsız edici veya hoş olmayan hisler sebebiyle veya bu hislerle
birlikte bacakları hareket ettirme ihtiyacı hisseder.
Hareket ihtiyacı veya rahatsız edici hisler istirahatte başlar veya kötüleşir.
Hareket ihtiyacı veya rahatsız edici hisler yürüme veya germe gibi hareketlerle
kısmen veya tamamen rahatlar.
Hareket ihtiyacı veya rahatsız edici hisler gündüze göre, akşam veya gece
kötüleşir veya sadece akşam veya gece ortaya çıkar.
Yukarıda sayılan özellikler sadece primer semptomlarla veya diğer medikal veya

5

davranışsal durumlarla (örneğin: miyalji, venöz staz, bacak ödemi, bacak
krampları, habitual ayak sallama) ilişkili olarak değerlendirilemezler.

Destekleyici klinik özellikler
1

Aile öyküsünün olması

2

Dopaminerjik tedaviye yanıt alınması

3

Uyanıkken veya uykuda periyodik bacak hareketlerinin bulunması

HBS’nin kesin tanısı için beş kriterin hastada bulunması gerekir.
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2.1.4. Patogenez
HBS’nin patogenezi henüz netlik kazanmamıştır. Ancak dünya genelinde
yapılan çalışmalarla her geçen gün hastalığın patofizyolojisi ve epidemiyolojisi
üzerine daha çok bilgiye ulaşılmaktadır. En çok dopamin ve demirin vücuttaki
mekanizması ve genetik faktörler üzerinde durulmaktadır. Dopaminerjik tedaviyle
hastalardan olumlu yanıt alınması, hastalığın santral sinir siteminde dopamin ve
demir yetersizliğine bağlı olabileceğini düşündürmüştür (37). Demir ve dopaminerjik
nöronlar aynı beyin bölgelerinde bulunmaktadır. Beynin striatum bölgesi kognitif
işlevler, motor fonksiyonlar ve davranışlara etkilemede önemli rol alır ve demir bu
bölgede fazla bulunur. Beyin demir durumunu gösteren otopsi çalışmalarında ve
manyetik rezonans (MR) görüntülemelerde HBS olan bireylerin beyinlerinde demir
oranının düşük çıktığı saptanmıştır (38). Dopamin için yapılmış SPECT (Single
Photon Emission Computerized Tomography) çalışmalarında HBS hastalarının
kontrol grubuna kıyasla striatal dopamin reseptör düzeyi düşük bulunmuştur (39).
Başka bir PET ve SPECT çalışmasında bazal ganglionlarda bulunan nöron bağlantı
noktalarında dopamin reseptör anormalliği tespit edilmiştir (40). HBS hastalarında
putamen çekirdeklerinde bulunan D2 reseptörlerinde azalma olduğu ve bu azalmanın
semptom ciddiyeti ile ilişkili olduğu sanılmaktadır (41). Periferik demir ve ferritin
düzeyinin HBS şikayetleri ile ilişkisi, demir tedavisinin beyindeki etkisi ve beyindeki
düşük demir düzeyinin HBS semptomlarına etkisi merak konusu olmuştur. Bazı
araştırmalar ise demirin hipoksi yolaklarındaki rolüne dikkat çekmiş ve HBS’ nin
hipoksi ile olan ilişkisini düşündürmüştür (38). Demir eksikliği anemisi teşhisi konan
hastalarda HBS prevalansı artmış olup, bu oran normal popülasyona göre yaklaşık 9
kat daha fazla bulunmuştur (42). Demir nöron sentezi, aksonal miyelin kılıfın
korunmasında ve dopamin metabolizmasında rol oynar (43).
HBS’nin sirkadiyen ritim göstermesi nedeniyle birtakım hormonlarla ilişki
kurulmaya çalışılmıştır (44). Bu bağlamda melatonin üzerine de çalışmalar
yapılmaktadır.
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2.1.5. Sınıflama
Etiyolojiye göre HBS primer ve sekonder olarak iki alt grup altında incelenir.
a) Primer HBS: Primer veya idiopatik denilen HBS tanısı, sekonder forma
neden olabilecek diğer hastalıkların dışlanmasıyla konulmaktadır. Laboratuvar
tetkikleri, nörofizyolojik testler ve nörolojik muayene normal olmalıdır. Primer
HBS’nin otozomal dominant bir hastalık olduğuna dair düşünceler bazı çalışmalarla
desteklenmiştir. Kalıtsal formlar için 12q, 14q ve 9p, 2q, 20p ve 16p
kromozomlarında gen lokusları izlenmiştir (45, 46). 21. Yüzyılın başlarında yapılan
bir çalışmada Fransız ve Kanada’lı aileler için 12q kromozomu üzerinde HBS
duyarlılığı ile ilişkili bir gen bulunmuştur (47).
b) Sekonder HBS: Bazı klinik durumlar HBS oluşmasına neden olmaktadır.
Demir eksikliği, gebelik ve son dönem böbrek yetmezliği en sık görülen klinik
durumlardandır. Demir metabolizmasındaki bozukluk sekonder sebeplerin ortak
noktasını oluşturur ve HBS gelişmesinde önemli bir etkendir.
2.1.6. Klinik Seyir
Klinik Hastadan hastaya farklılık gösterebilmektedir. Kimi hastalar hareket
ettirerek semptomları azaltmaya çalışırken bazıları da buna ilave olarak bacakları
ovalama, soğuk yada sıcak su uygulaması ile semptomları hafifletme yoluna
gitmektedir (48). Semptomlar sıklıkla diz ve ayak bilekleri arasında derinlerde
hissedilen sürtünme tarzı hoş olmayan duyularla tanımlanmaktadır. Bu hisleri;
“ürkütücü, gergin, şok benzeri ağrı, zonklayıcı, kaşıntı “ olarak tanımlayanlar da
vardır (27). Genellikle bilateral ve simetriktir ancak tek taraflı da olabilir (46).
Hastalık her ne kadar sıklıkla bacaklarda görülse de nadiren kollarda da görülebilen
hareket ettirme dürtüsü ve tuhaf, tarif edilemeyen hislerle karakterizedir (46). Tipik
olarak HBS’nin duyusal-motor şikayetleri gece boyunca sirkadiyen bir patern
göstererek ortaya çıkar veya kötüleşir. Hastaların rahatlamak için yaptıkları motor
aktiviteler uykuya dalma süresinin uzamasına ve uykuyu sürdürmede ciddi zorluğa
neden olur. Bu nedenle yetersiz uyku, hastaların gündüz yaşamlarını da etkileyerek
biyolojik dengeyi bozmaktadır (12). 5-6 saat veya daha az olan uyku; bilişsel
işlevsellik, immun sistem, nöroendokrin sistem ve kalp-damar sağlığı için olumsuz
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risk faktörü olmaktadır (49). Bazı hastalar da sağlık merkezlerine uyku bozukluğu
şikayetiyle başvururlar. Yapılan bir çalışmada HBS hastalarının toplam uyku süreleri
daha düşük bulunmuştur (50). HBS bir uyku bozukluğu olmamasına rağmen, uyku
kalitesi ve miktarının yanı sıra uyku esnasında meydana gelen HBS ile ilişkili
hareket bozukluğunu objektif olarak değerlendirmek için hastaların polisomnografi
ile değerlendirilmesi de uygun olacaktır.
2.1.7. Huzursuz Bacak Sendromu İle İlişkili Hastalıklar
Yaşamın ilerleyen dönemlerinde tanı alanlarda HBS nin sıklıkla eşlik eden bir
hastalıkla ilişkili nöropatik bozukluğa sekonder ortaya çıktığı görülmüştür (15).
Yapılan bazı çalışmalarda HBS’ li hastaların antidepresan ilaç kullanma olasılığı ve
hipertansiyon prevalansı yüksek bulunmuştur (20). Semptomların gece olması ciddi
uyku problemi yaratmaktadır. Yeterli uyuyamama, doygunluk hormonu olan leptin
seviyelerinin azalıp, açlık merkezini uyaran ghrelin seviyelerinin artmasıyla ilişkili
bulunmuştur (51, 52). Bu durum obezite için risk faktörü olmaktadır. HBS, sürekli
ekstremite hareketlerinin etkisiyle gece hipertansiyonuna neden olabilir. Bununla
ilgili yapılan bir çalışmada HBS olan hastalarda gece tansiyon yüksekliği
saptanmıştır (53).
Tüm dünyada giderek artan sıklıkta diyabet hastalığı görülmektedir. Yapılan
çalışmalar diyabetik nöropati de HBS sıklığının arttığını göstermektedir (15). Son
dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda düşük eritropoietin seviyelerine bağlı
ortaya çıkan anemi, sinir hasarına neden olarak sekonder HBS’yi indükleyebilir (12).
Yapılan bir çalışmada hemodiyaliz hastalarında HBS prevalansının yaklaşık %30
olduğu saptanmıştır (54).
HBS’nin direkt kendisi olmasa da kullanılan dopamin agonistleri hipomani ve
mani gelişimini tetikleyebilmektedir. Benzer şekilde Parkinson hastalığına bağlı
dopamin agonisti kullanımına bağlı psikoz görülme sıklığı %40’a varabilmektedir
(55).
HBS semptomları gebeliğin özellikle 2. ve 3. trimesterinde artış gösterir ya da
gebeliğin kendisi direkt olarak hastalığın ortaya çıkmasına neden olabilir (56).
Ülkemizde 2014’de yapılan bir çalışmada gebelerde HBS oranı %15,4 bulunmuştur
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(56). Yapılan epidemiyolojik çalışmalarla bu oran %29’a kadar yükselebilmektedir
(57). Gebelik boyunca ortaya çıkan hormonal (progesteron, östrojen, prolaktin
seviyeleri), uyku düzeni, davranış, tepki ve biyokimyasal kan (folik asit, demir,
ferritin) parametrelerindeki değişikliklerinin buna neden olabileceği öngörülmüştür
(58, 59).
2.1.8. Tedavi
HBS tedavisindeki amaç; semptomları azaltmak ve hastalara daha kaliteli bir
yaşam sunmaktır. Tedavi ederken en düşük risk ile en fazla yararın sağlanmasına
özen gösterilmelidir. Yaşam tarzı değişikliği her sağlıklı bireye önerildiği gibi bu
hastalara da önerilebilir ancak bunun HBS semptomlarını düzelttiğine dair yeterli
kanıt yoktur. Farmakolojik tedavinin daha zor uygulandığı diyaliz gibi özel hasta
gruplarında yapılan çalışmalarda, egzersizin fayda gösterdiğine dair veriler
bulunmaktadır (60). Ancak bunun kanıtlanması için daha fazla sayıda ve kapsamlı
çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Egzersizin metabolizmayı olumlu olarak
desteklediği, kas ve kardiyopulmoner fonksiyonu geliştirdiği ve kilo kontrolüne
yardımcı olduğu bilinmektedir. Bazı çalışmalar yetersiz egzersiz ile HBS arasında
ilişki kurmuşlarsa da, egzersizin hangi mekanizma ile HBS’yi azaltacağını
açıklayamamaktadır (61). Bazı araştırmacılar egzersizle meydana gelen β endorfin
düzeyinin HBS semptomları ile alakalı olabileceğini belirtmiştir (60). Farmakolojik
tedaviye ek olarak yapılan fiziksel aktivite, kullanılan ilaç dozunun miktarını
azaltarak tedaviye katkıda bulunabilir. Farmakolojik tedavide demir preparatları,
dopaminerjik

ajanlar,

dopamin

agonistleri,

opioidler,

benzodiazepinler

ve

antikonvülzanlar yer almaktadır (45). Tedaviye genellikle hastalığın orta ila şiddetli
formlarında ve erişkin hastalarda ihtiyaç duyulmaktadır (45). HBS semptomlarıyla
ilgili mekanizmalar henüz netlik kazanmadığı için tedavi seçenekleri nedene yönelik
değil, semptomları hafifletmeye yöneliktir. Uluslararası tedavi kılavuzları, tedavi
başlarken her ilaç için yararlarının yanında risklerinin de tartılmasını önerir.
Opioidler özellikle son zamanlarda şiddetli HBS semptomlarının tedavisinde
kullanılmaya başlanmıştır. Yeterli analjezik dozda alınan opioidler baş dönmesi,
idrar retansiyonu, mide bulantısı, kusma ve kabızlık gibi yan etkilere neden
olabilirler. Opioid kullanırken bağımlılık potansiyeli göz ardı edilmemelidir (62).
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HBS tedavisinde kullanılan antikonvülzan ilaçlar ve sedatif hipnotikler
(karbamazepin, gabapentin) teorik olarak uykusuzluğu azaltarak, uykuya erken girişi
kolaylaştırır ve PLMS’ nin uykuya engel olan etkisini azaltarak HBS’ye fayda
sağlayabilir (62). Gabapentin’ in daha az ciddi yan etkileri, oldukça yaygındır.
Özellikle yaşlı hastalarda baş dönmesi, uyku hali, periferik ödem görülebilir. Yan
etkiler doza bağlı değişiklik gösterebilir (62).
2.1.8.1. Dopamin Agonistleri
İlk kez 1982 yılında Türk profesör Dr. Şevket Akpınar tarafından HBS’de
Levodopa tedavisi tanımlanmış ve literatüre geçmiştir (63). Dr. Şevket Akpınar
dopamin üzerine yaptığı çalışmalarla dopaminin HBS semptomlarına fayda
sağladığını göstermiş, böylelikle ileride hastalığın patofizyolojisi ve dopaminerjik
sistemin rolünü açıklayan çalışmaların önü açılmıştır. HBS tedavisinde dopamin
agonistleri [ ropinirol, pramipeksol (64), rotigotin, kabergolin, levodopa] , alfa 2
delta ligandları [gabapentin enakarbil (65), pregabalin (66)] , opioid agonistleri
(oksikodon/ nalokson ) ve demir preparatları kullanılmaktadır. Kabergolin yan
etkileri nedeniyle pek tercih edilmemektedir. Primer HBS’de levodopa ve dopamin
agonistleriyle dopaminerjik tedavi ilk tercihtir, ancak uzun süreli tedavide
semptomlarda artış ve rebound etki olabilir (45). Bu yan etki ilk olarak 1996’da
yapılan bir çalışma ile belirtilmiştir (67). Rebound etki; gün boyunca semptomların
daha erken başlaması, dinlenirken semptomların daha hızlı başlaması, semptomların
üst ekstremitelere ve gövdeye yayılması ve daha kısa olması ile karakterizedir (68).
Yapılan bir çalışmada pramipeksolün rebound oranı 1 yıllık tedavi sonrası %20, 2
yıllık tedavi sonrası %30 bulunmuştur (69). Rebound etkiyi değerlendirmek için
farklı dopamin agonistlerini birbirleriyle karşılaştırarak uzun vadeli çalışmalar
yapılmalıdır. Dopamin agonistlerini onaylanmış üst limitlerini aşmamak için en
düşük etkili dozda kullanmaya özen gösterilmelidir. Bunların dışında dopamin
agonistlerinin bulantı, kusma, baş dönmesi gibi sistemik yan etkileri bulunmaktadır
(70).
Diğer bir dopamin agonisti ropinirolün HBS tedavisinde kullanılabileceğine
dair çalışmalar mevcuttur. Uyuyamama ve HBS şikayetlerini azalttığı görülmüştür
(70).
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Klinikte yaygın olarak HBS tedavisinde tercih edilen pramipeksol oral olarak
kullanılan non-ergo türevi dopamin agonistidir. Dopamin D2 alt grup reseptörlerine
yüksek seçicilik ile bağlanır. D3 reseptörlerine D2 ve D4 alt reseptörlerine oranla daha
yüksek afinite gösterir (70). Pramipeksol maymun çalışmalarında insulada, anterior
ve posterior singulat korteks, operkulum, bilateral orbitofrontal korteks ve talamusa
giden kan akımını önemli şekilde azalttığı gösterilmiştir (71). Bu beyin alanları
duygudurum buzukluklarının patofizyolojisinde rol alır. Pramipeksol gibi dopamin
agonistleri beyinde dopamin sentezini azaltır. Bunu dopamin otoreseptörlerini aktive
ederek yaparlar. Otoreseptörlerin aktivasyonu sonucu dopamin yıkımı azalır, sonuçta
nörotoksik oksiradikal oluşumu da azalır.
2.1.8.2. Demir Tedavisi
Demir, hemoglobin ve tirozin hidroksilaz gibi bir dizi protein ve enzimin
sentez ve işleyişi için gerekli önemli bir elementtir. Santral sinir sistemi ve normal
gelişim için vücutta yaygın olarak kullanılan elementlerden biridir. Çeşitli
kaynaklardan elde edilen verilere göre HBS olan bireylerin beyinlerindeki demir
miktarı, hasta olmayan bireylere göre daha azdır. Düşük ferritin seviyesine sahip
HBS’li hastalarda, ilk basamak tedavi demir takviyesi olmalıdır (11). Demir eksikliği
nöronlarda bulunan veziküllerde nörotransmitterlerin salınımında aksaklığa yol
açabilir (72) ve beynin farklı bölgelerinde dopamin reseptör yoğunluğunu azaltabilir
(73). Demir tedavisi dopamin agonistleri kadar olmasa da HBS tedavisinde fayda
sağlar (74). Ancak bazı çalışmalarda intravenöz verilen demir tedavisinin faydası
gösterilememiştir (75).
2.2. KUPA TERAPİ
Kupa terapi; boynuz, bambu, cam veya plastik bardağın kullanılarak ciltte
negatif basıncın oluşturulduğu hastalıkların tedavisi ve önlenmesi için kullanılan bir
yöntemdir. Genellikle Asya ve Orta Doğu ülkelerinde kullanılır ve ağrı başta olmak
üzere birçok semptomu azalttığı iddia edilmiştir (76). Kupa terapinin yüzyıllar önce
dünya genelinde en çok kullanılan tıbbı tedavilerden biri olduğu bilinmektedir.
Ancak bazı hekimler tarafından konuya daha önyargılı yaklaşılmakta, eski ve ilkel
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bir tedavi yöntemi olarak değerlendirilmektedir. Mevcut modern tedavilerle yeteri
kadar karşılaştırmalı çalışmaların olmaması bu önyargıların nedeni olabilir.
Tıp bilimlerindeki birçok ilerlemeye ve modern tıbbın yaygın olarak kabul
görmesine rağmen, dünya genelinde birçok insan bitkisel terapi, diyet takviyeleri,
akupunktur ve kupa terapi gibi tamamlayıcı tedavilere yönelmektedir (77). Tıbbın
kullanımı

toplumun

sosyal-kültürel

faktörlerinden

ve

ekonomisinden

etkilenmektedir. Ekonomik olarak daha zayıf olan ve biyomedikal hizmetlere
erişimin daha az olduğu toplumlarda, ölümcül olabilecek ciddi hastalıklarda dahi
geleneksel şifacılara yaygın bir güven olduğunu gösteren çalışmalar vardır (78).
Ekonominin ve sağlık hizmetlerinin gelişmiş olduğu toplumlarda ise birincil koruma
dediğimiz hastalıkların önlenmesi ve sağlığın geliştirilmesi amacıyla geleneksel ve
tamamlayıcı tıbba (GETAT) yönelim artmıştır (79). On beş ülke üzerinden yapılan
bir çalışmada GETAT kullanımının %9,8 - %76 oranında olduğu saptanmıştır (80).
Bu ülkeler arasında GETAT kullanımının en yüksek olduğu ülkeler Japonya, Güney
Kore ve Malezya’dır (80). GETAT uygulamalarını sıklıkla ağrı (81) ve kanser gibi
ciddi hastalığı olan hastaların mevcut medikal tedavilerine ilave olarak kullandıkları
saptanmıştır (82, 83). Çalışmalar yetişkinlerin çocuklara kıyasla daha çok GETAT
kullandıklarını göstermektedir (80).
Kupa terapi 1950 yılından beri resmi olarak Çin’de bir tedavi yöntemi olarak
kullanılmaktadır (84). Kupa terapinin tarihi antik tıbba kadar dayanmaktadır. Son
zamanlarda bu geleneksel uygulama özellikle Orta Doğu’da ve dünya çapında
popüler hale gelmiştir. Popüler hale gelmesindeki önemli bir faktör de uygulamanın
farmakolojik olmayan bir yaklaşım olması ve ilaçlarla birlikte uygulandığında yan
etki yaptığına dair bir rapor olmamasıdır (85). Birçok kupa terapi türü vardır. Klinik
uygulamalarda sıkça karşılaşılanlardan bazıları şunlardır: kuru kupa, hareketli kupa,
iğne kupa, moksibisyon kupa, ıslak kupa ve flaş kupa (86). Müslüman coğrafyalarda
hacamat olarak bilinen ıslak kupa yöntemi birçok toplumda da en çok ilgi çeken
uygulama tiplerinden biri olmuştur. Yapılan meta analizlerde ve sistematik gözden
geçirmelerde kupa terapinin ağrılarda, aknede ve yüz felcinde faydalı olduğu
gösterilmiştir (87). Bununla beraber yapılan diğer çalışmalar da spesifik hastalıklar
için kupa terapinin faydasını göstermiştir ancak çalışmaların düşük metodolojik
kalitesi nedeniyle tedaviye pozitif etkisi hakkında kesin bir hükme varmak zordur
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(88). Kupanın yapılması gereken sıklık ve genel tedavi süresi gibi konular da
araştırılması gerekilen konular arasındadır.
Islak kupanın genel sağlığı iyileştirebileceği gösterilmiştir (89). İncelenen
çalışmalarda herhangi bir ciddi yan etkiden bahsedilmemiştir (90). Tıbbi birtakım
faydalarının gösterilmesine rağmen uygun koşullarda yapılmaması bulaşıcı
hastalıkların yayılmasına neden olabilir. Yapılan bazı çalışmalarda vazo-vagal
senkop bildirilmiştir (91).
2.2.1. Kupa Terapi Tarihçesi
Kupa terapi Çin ve bazı Afrika ülkelerinde binlerce yıldır kullanılan bir tedavi
yöntemidir (86). En eski yazılı kanıtlar Mısırlı ve Çinli doktorlara aittir (86). İlk
olarak kupa terapi sığır boynuzu kullanılarak yapıldığı için ‘boynuz tedavisi’ olarak
adlandırılmıştır (86).
11. yy. da yaşamış büyük tıp doktoru ve filozof İbni Sina yazmış olduğu
Tıbbın Kanunu adlı kitabında kupa terapiden bahsetmiştir. Kupa terapinin
zamanlamasına dikkat çekmiştir. İbni Sina demiştir ki; “ Kupa terapi ayın başında
(ay takvimine göre) tercih edilmez çünkü bu dönemde vücut strese sokulmamalıdır,
ayın sonunda tercih edilmemelidir çünkü koşullar kupa terapi için uygun değildir,
kupa terapi için toksinlerin biriktiği zaman olan ayın ortası tercih edilmelidir”. Kupa
terapinin ilk olarak ne zaman uygulandığı net olarak bilinmemekle beraber M.Ö.
1550 yılında yazılmış Ebers Papirüs’te, kupa terapiden bahsedilmiştir (92). 1973
yılında, Han Hanedanlığı (MÖ 206 – MS 220) döneminde yazılmış bir kitap
yayımlanmıştır. Tarihi bir mezarda bulunan ve ipek üstüne yazılmış Bo Shu adlı bu
antik kitapta, kupa yöntemine dair bilgilere rastlanmıştır (86). Yaklaşık 500 yıl önce
Wei Ke Zen Zong adında ünlü bir cerrah da, kupa terapinin cerrahi pratiğinde
kullanımından bahsetmiştir (86).
2.2.2. Islak Kupa Uygulaması
Halk arasında ve İslam ülkelerinde hacamat olarak da bilinen ıslak kupa
yöntemi, kupa yardımıyla deri yüzeyinde vakum yapmak suretiyle kanın toplanması
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ve daha sonra insizyonla kanatma yaparak kan alma işlemidir. Hacamat Arapça
kökenli bir kelimedir ve emmek manasındaki hacm kökünden gelir.
İslami kaynaklar olan hadislerde kupa terapi öncesi bazı tavsiyelerde
bulunulmuştur. İşlemden bir gün önce oruç tutmak, işlem yapılacağı gün süt ve süt
ürünleri tüketmekten kaçınmak, işlem günü ve sonrasında bol miktarda yeşil yapraklı
sebze ve domates içeren diyet tüketmek bu önerilerden bir kaçıdır (86).
2017 yılında yapılan bir sistematik derlemede on sekiz çalışma incelenmiş ve
tamamlayıcı tedavilerin hem birincil hem de sekonder HBS de etkili olduğu
bulunmuştur (93).
Islak kupa yapılacak bölge önce vakumlanarak o bölgeye kan toplanması
sağlanır. Kan ve sıvıları tamamen boşaltmak için prosedür üç ila beş kez
tekrarlanmalıdır (94).
2.2.3. Kupa Terapi Muhtemel Etki Mekanizmaları
Kupa terapinin etki mekanizması ile ilgili farklı teoriler öne sürülmektedir.
Kupa Terapi yapılan bölgede kan dolaşımının arttığı ve kupa terapinin otonom sinir
sistemini etkileyerek ağrıyı azaltmaya yardımcı olabileceği öne sürülmüştür (76, 86).
Kupalama kanı hareket ettirir ve cildin gözeneklerini açar, böylece patojenlerin
ciltten çıkarılmasına yardımcı olur (86).
2013 yılında yayımlanan bir makalede “TAİBAH teorisi” tartışmaya
açılmıştır (85). Taibah hipotezi temel olarak negatif basınç altındaki dermis
tabakasından ve kapiller membrandan kanın filtre edilerek vücuttan atıldığını
savunmaktadır. Çok yeni yapılmış bir çalışmada ıslak ve kuru kupa terapinin T
lenfosit oranlarına etkileri araştırılmıştır. T yardımcı 1 (Th1), T yardımcı 2 (Th2), T
yardımcı 17 (Th17) ve T düzenleyici (Treg) hücrelerinin tümü CD4 + T hücrelerinin
farklılaşmasıyla gelişir (95). Th1 hücrelerinin ana işlevi makrofajları aktive etmektir.
Th2 hücreleri, İmmunglobulin E (IgE) salgılayarak, mast hücreleri ve eozinofilleri
uyarır (95). Th17 hücreleri özellikle nötrofilleri enfeksiyon bölgesine toplar ve
interlökin 17 (IL-17) bu hücrelerden salgılanan önemli sitokindir (95). Th17
hücreleri psöriazis, romatoid artrit, inflamatuar bağırsak hastalığı ve multipl skleroz
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gibi inflamatuar hastalıkların patogenezinde rol oynar (95). Her alt seriyi kontrol
eden ana regülatörler Tbet (Th1), Gata-3 (Th2), RORyt (Th17), FoxP3 (Treg) olarak
tanımlanmıştır. Araştırmada GATA-3, RORyt ve Foxp3 transkripsiyon faktör
genlerinin ekspresyonunu artırdığını gösterilmiştir. Sonuçta ıslak kupa yapılan grupta
kuru kupa yapılan gruba göre Foxp3/RORyt oranının artıp, Th1/Th2 oranının
azaldığı saptanmıştır. Buna göre ıslak kupa yönteminin lenfosit alt gruplarını
düzenleyebileceği ve inflamasyonu azaltabileceği gösterilmiştir (96). Bu çalışmalar
mekanizmasını yeterince açıklayamadığımız kupa terapinin sanıldığından daha
karmaşık etkileri olabileceğini düşündürmektedir.
Kolesterol düzeyleri üzerine yapılan çalışmalarda ıslak kupa yönteminin
yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL), düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) ve total
kolesterol üzerine olumlu etkileri olabildiği gösterilmiştir (97).
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3. MATERYAL VE METOT
3.1. ÇALIŞMA GRUBU
Bu çalışmaya 2019 yılında Ankara Şehir Hastanesi nöroloji ve aile hekimliği
polikliniklerine başvuran Uluslararası Huzursuz Bacak Sendromu Çalışma Grubu
(IRLSSG) kriterlerine göre tanı almış Huzursuz Bacak Sendromlu hastalar dahil
edilmiştir. Çalışmanın koşullarına uygun ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan
bireylere önce çalışma hakkında genel bilgi verilip işlem detaylı olarak anlatılarak
sözlü ve yazılı onam alınmıştır.
3.1.1. Dahil Edilme Kriterleri
• 18 – 65 yaş arası olmak
• Çalışmaya katılmaya gönüllü olmak
• Huzursuz bacak sendromu tanısı almış olmak
3.1.2. Dışlama Kriterleri
• Hastanın ıslak kupa uygulamasını reddetmesi
• Gebelik bulunması
• Malignite varlığı
• Eşlik eden ileri düzey kronik hastalıklar (kontrol altında olmayan hipertansiyon, diyabetes mellitus, astım, aktif psikoz vs.)
• Antikoagülan kullanımı ve kanama bozukluğu olan hastalar
• İmmunsuprese hastalar (kronik böbrek yetmezliği, transplanstasyon, kemoterapi vs.)
• Islak kupa uygulama alanında bulunan dermatolojik hastalıklar (psöriazis,
melanom, aktif enfeksiyon vs.)
• Psikoaktif ve/veya uyku düzenleyici ilaç kullanımı (SSRI, TCA vs.)
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3.2. GEREKLİ İZİNLER VE PROSEDÜR
Çalışmamız için Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) klinik
araştırmalar etik kurulundan 28.11.2018 tarih ve 248 sayılı onay alınmıştır (Ek-1).
3.3. ÇALIŞMANIN DİZAYNI
Ankara Şehir Hastanesi nöroloji ve aile hekimliği polikliniğine başvuran
huzursuz bacak sendromu tanısı olan hastalara çalışma hakkında bilgi verilip gönüllü
olanlar çalışmaya dahil edildi. Başvuranların sosyodemografik özellikleri, HBS
semptom süresi, eşlik eden hastalıkları, aile öyküsü ve ilaç kullanımı gibi genel
bilgileri öğrenildi.
Çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 16 kişinin araştırmacı
tarafından sosyodemografik bilgileri alındı. Huzursuz Bacak Sendromu Şiddet
Skalası (Ek-2), Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi (PUKİ) (Ek-3) ve Ağrı için Sayısal
değerlendirme ölçeği (Ek-4) olmak üzere 3 bölümden oluşan bir anket formu
uygulandı. Anket formları poliklinik odasında yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak
dolduruldu. Hastaya kupa terapi ilk seans uygulaması için randevu verildi. Randevu
saatinin 24 saat öncesinden başlayarak protein içerikli gıda tüketmemesi önerildi ve
kupa terapi işleminin nasıl yapılacağı hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Kupa
terapi işleminin vücut üzerinde hangi bölgelere yapılacağı ve o bölgelerin işleme
gelmeden önce kıl temizliğinin yapılması gerektiği anlatıldı. İşlem sonrasında kupa
terapi yapılan bölgenin iyileşme süreçleri ve olası komplikasyonlar hakkında bilgi
verilip herhangi bir durumda arayabileceği telefon numarası verildi.
Hastalar iki gruba ayrıldı. Birinci grup pramipeksol + kupa terapi alan
hastalardan oluşturuldu. İkinci grup kendi isteği ile medikal tedaviyi kabul etmeyen
ve sadece kupa terapi yapılan hastalardan oluşmaktaydı. Medikal tedavi alan hastalar
ilaçlarına mevcut haliyle devam ettiler. Birinci grup sekiz hastadan oluşmaktaydı.
İkinci grupta bulunan 11 hastadan bir kişi kupa terapiden fayda görmediğini
düşünerek, bir kişi kupa terapi işlemi sırasında ağrı duyduğu için, diğer bir hasta da
randevu uyumsuzluğu nedeniyle birinci seans kupa terapiden sonra çalışmadan
ayrıldı. Her iki grupta sekiz kişi olmak üzere toplamda 16 kişiden oluşan iki gruba da
ilk başvuru anında ve 1. ayda olmak üzere 2 seans ıslak kupa terapi yapıldı. İlk
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başvurudan hemen önce uygulanan anket formu 2. seans kupa terapi yapıldıktan bir
ay sonra tekrarlandı. Böylece hastaların işlem öncesi ve sonrası değişimlerinin
değerlendirilmesi amaçlandı.
3.3.1. Sosyo-Demografik Veri Formu
Araştırmacı tarafından oluşturulan veri formunda katılımcıların yaş, cinsiyet,
ilaç kullanımı, HBS’ye eşlik eden kronik hastalık varlığı, HBS aile öyküsü ve
HBS’nin semptom süresi sorgulandı.
3.3.2. Anketlerin Özellikleri
Hasta gruplarından veri toplayabilmek için mevcut literatürden yararlanılarak
bir anket formu oluşturuldu. Bu formda katılımcılara Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi
(PUKİ), Huzursuz Bacak Sendromu Şiddet Skalası (HBSŞS) ve Ağrı İçin Sayısal
Değerlendirme Ölçeği (SDÖ) uygulandı.
PUKİ klinik popülasyonlarda uyku kalitesi değerlendirmek için tasarlanmış,
uygulanabilirliği kolay, her ortamda ve herkes tarafından rahatça uygulanabilen bir
testtir. Bu testin avantajları, hem nitel hem nicel verilerle bir aylık süre boyunca uyku
işlev bozukluğu örüntülerini belirlemesi ve uyku sorunlarının sayısını ve şiddetini
belirten küresel, basit bir puan oluşturmasıdır (98). PUKİ 1989 yılında geliştirilmiştir
(98) ve ülkemizde geçerlik ve güvenirlik çalışması Ağargün ve arkadaşları tarafından
yapılmıştır (99). Toplam 24 sorudan oluşan ölçekte 19 soru kişi tarafından, 5 soru
kişinin varsa yatak arkadaşı tarafından doldurulmaktadır. PUKİ skoru 19 sorunun
değerlendirilmesi ile hesaplanmıştır. Her bir sorunun yanıtı semptom sıklığına göre
0-3 sayıları arasında puanlanır. Toplam puan 0-21 sayıları arasındadır. Beş ve
üstündeki puanlar uyku kalitesinin kötü olduğunu gösterir (98). PUKİ’ nin 7 alt
bileşeni vardır. Bu bileşenler; “öznel uyku kalitesi, uyku gecikmesi, uyku süresi,
alışılmış uyku etkinliği, uyku bozukluğu, uyku ilacı kullanımı ve gündüz işlev
bozukluğu” dur. PUKİ katılımcıların ne zaman yattıklarını, uykuya dalmanın ne
kadar zaman aldığını, ne zaman kalktıklarını ve yatakta uyumak için geçirdikleri
süreleri sorgulayan bir formdur (98).
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Huzursuz bacak sendromu şiddet skalası (HBSŞS) her biri 0-4 puanları arası
derecelendirilmiş 10 sorudan oluşmaktadır ve toplam 40 puan üzerinden
değerlendirilir. Bu ölçekte 0-10 puan hafif, 11-20 puan orta, 21-30 puan ciddi, 31-40
puan çok ciddi HBS olarak değerlendirilir. HBSŞS’ deki skorlar HBS
semptomlarının şiddetinin derecesini belirler.
Sayısal değerlendirme ölçeği ağrının değerlendirilmesi için kullanılmıştır.
0’dan 10’a kadar ağrı düzeyinin hangi rakama denk geldiği sorularak
değerlendirilmiştir.
3.3.3. Islak Kupanın Yapılışı
Öncelikle ıslak kupa terapi yapılacak bölgeler planlandı. Çin tıbbında
huzursuz bacak sendromu için belirlenmiş akupunktur alanlarına ıslak kupa terapi
yapıldı (100, 101). Bu noktalar; popliteal bölge orta alanına denk gelen “Wei Zhong,
BL-40”, M. gastrocnemius kas-tendon birleşim yerine denk gelen “Cheng Shan, BL57” ve M. gluteus maximus lateral bölgesinde konumlanan “Huan Tiao, GB-30” dur
(Şekil 1) (Resim1 ve 2). Bu bölgeler işlem öncesi povidon iyot çözeltisi ile silindi.
Hastaların ciltlerinde negatif basınç uygulayabileceğimiz kupa valfleriyle uyumlu
boyutta pompa ve tek kullanımlık kupalar tercih edildi. Uygulama bölgesine göre 5
cm, 6 cm ve 7 cm çaplarında tek kullanımlık plastik kupalar kullanıldı.
Belirlenen bölgelere yerleştirilen kupalar pompa yardımıyla vakumlanarak
ciltte lokal staz ve eritem oluşması sağlandı. Negatif basınç oluşturulan kupalar beş
dakika bekledikten sonra, valfi açılarak ciltten ayrıldı. Vakumlanmış cilt bölgesine
vakit kaybetmeden 10 numaralı steril bistüri yardımıyla yaklaşık 0,5-1 cm
uzunluğunda ve yaklaşık 1 mm derinliğinde, 10 – 15 arasında değişen sayılarda ince,
dikey, yüzeysel, paralel kesiler yapıldı. Bu işlemden sonra aynı bölgeye kupalar
tekrar negatif basınçla tutturuldu. 10 dakika vakum yapılarak kesi yerlerinden kan ve
interstisyel sıvı sızması sağlandı. Aynı kesi alanlarında kupaların kaldırılarak
içlerinde biriken kanın boşaltılıp temizlenmesi suretiyle 1-2 kez, 5 dakika aralarla
tekrarlandı. Kanamanın durduğu alanlarda 2. kez işlem tekrarlanmadı. Islak kupa
yapılan alanlar işlem sonunda serum fizyolojik ile temizlenip steril spanç ile
kapatıldı.
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BL-40

BL-57

GB-30

Şekil 1. Kupa terapi noktaları

BL-40
BL-57

Resim 1. Kupa terapi yapılan alanlar
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BL-57
BL-40

Resim 2. Kupa terapi yapılan alanlar
3.4. İSTATİSTİKSEL ANALİZ
Elde edilen verilerin analizinde Statististical Package For Social Sciences
(IBM-SPSS v.20) istatistik yazılım paketi Kullanıldı. Normal dağılan veriler
ortalama±standart sapma ile, normal dağılmayan veriler ise sayı (yüzde) ile
gösterildi. Grupların yaşlara göre dağılımı Mann Whitney-U testi ile cinsiyet, ek
hastalık ve aile öyküsüne göre dağılımı ki-kare testi ile değerlendirildi. Hasta
gruplarının kupa uygulama öncesi ve sonrası anket sonuçlarının karşılaştırılması için
Wilcoxon testi ve Mann Whitney – U testi kullanıldı.
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4. BULGULAR
Çalışmamız 01.01.2019 ve 31.12.2019 tarihleri arasında Ankara Şehir
Hastanesi Nöroloji ve Aile Hekimliği Polikliniğinde yaşları ortalama 50,94±9,22
(min. 34, maks. 63) olmak üzere 13’ü (%81,3) kadın ve 3’ü (%18,8) erkek olan
toplam 16 huzursuz bacak sendromu (HBS) tanılı hasta ile gerçekleştirilmiştir.
Hastalar iki gruba ayrılarak incelenmiştir. Birinci grup medikal tedavi + kupa terapi
uygulanan, ikinci grup ise sadece kupa terapi uygulanan hastalardan oluşmaktadır.
Gruplar arasında cinsiyet, ek hastalık ve aile öyküsü açısından istatistiksel olarak
anlamlı ilişki saptanmamıştır (Tablo 3).
Tablo 3. Hastaların yaş, cinsiyet, ek hastalık ve aile öyküsü dağılımları
1.Grup
(İlaç + Kupa
Terapi)
n (%) / ort±SS

2.Grup
(Kupa Terapi)
n (%) / ort±SS

Toplam
n(%) / ort±SS

Kadın

7(53,85)

6(46,15)

13(100)

Erkek

1(33,33)

2(66,67)

3(100)

Ek hastalık var

5(55,56)

4(44,44)

9(100)

Ek hastalık yok

3(42,86)

4(57,14)

7(100)

Aile öyküsü var

4(57,14)

3(42,86)

4(100)

Aile öyküsü yok

4(44,44)

5(55,56)

9(100)

Yaş ortalaması

54±8,84

48±9,00

50,94±9,22

p

0,514*
0,614*
0,614*
0,161**

*Ki kare (fisher exact), **Mann Whitney-U

Birinci grubun iki seans ıslak kupa terapi uygulanmadan önceki ve sonraki
huzursuz

bacak

sendromu

şiddet

skalası

kategorilerindeki

düzeyler

karşılaştırıldığında “HBS nedeni ile hangi oranda hareket etme ihtiyacı
duyuyorsunuz?”, “HBS nedeni ile hangi şiddette uyku bozukluğu oluyor?”, “HBS
şikayetlerinizin günlük ortalama ne şiddette oluyor?” ve HBSŞS toplam puan şiddet
kategorilerinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (sırasıyla p=0,0157,
p=0,026, p=0,034, p=0,025). Anlamlı fark olan dört kategoride de uygulama
sonrasında HBS şiddet düzeylerinde düşme olduğu saptanmıştır. Diğer HBSŞS
kategorilerinde tedavi öncesi ve sonrası değişimde istatistiksel olarak anlamlı ilişki
saptanmamıştır (Tablo 4).
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Tablo 4. Birinci grup hastaların kupa terapi öncesi ve sonrası HBS şiddet düzeyleri
karşılaştırılması
Kupa Terapi Kupa Terapi
öncesi n(%) sonrası n(%)
Bacak veya
kollarınızdaki HBS
şikayetleri hangi oranda
oluyor?

HBS nedeni ile hangi
oranda hareket etme
ihtiyacı duyuyorsunuz?

Hareket ettirmek HBS
şikayetlerinizi ne
oranda azaltıyor?

HBS nedeni ile hangi
şiddette uyku
bozukluğu oluyor?

HBS nedeni ile gün
içinde hangi şiddette
yorgunluk veya uyku
hali oluyor?

Genel olarak HBS
şikayetleriniz hangi
şiddette oluyor?

Hiç Olmuyor

0(0)

0(0)

Hafif

0(0)

1(12,5)

Orta Derecede

2(25)

3(37,5)

Şiddetli

3(37,5)

3(37,5)

Çok Şiddetli

3(37,5)

1(12,5)

Hiç Olmuyor

0(0)

0(0)

Hafif

0(0)

1(12,5)

Orta Derecede

1(12,5)

3(37,5)

Şiddetli

5(62,5)

2(25)

Çok Şiddetli

2(25)

2(25)

Semptom yok

0(0)

0(0)

Tamamen
Rahatlıyor

0(0)

1(12,5)

Orta Derecede
Rahatlıyor

5(62,5)

Hafif Derecede
Rahatlıyor

0(0)

Hiç
Rahatlamıyor

3(37,5)

Hiç Olmuyor

0(0)

0(0)

Hafif Derecede

0(0)

2(25)

Orta Derecede

0(0)

2(25)

Şiddetli

2(25)

2(25)

Çok Şiddetli

6(75)

2(25)

Hiç Olmuyor

1(12,5)

0(0)

Hafif Derecede

1(12,5)

2(25)

Orta Derecede

3(37,5)

3(37,5)

Şiddetli

1(12,5)

2(25)

Çok Şiddetli

2(25)

1(12,5)

Hiç Olmuyor

0(0)

0(0)

Hafif Derecede

0(0)

0(0)

Orta Derecede

2(25)

2(25)

Şiddetli

3(37,5)

4(50)

Çok Şiddetli

3(37,5)

2(25)
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z

p

-1,667

0,096

-1,414

0,0157

-0,276

0,738

-2,232

0,026

-0,431

0,666

-0,447

0,655

3(37,5)
2(25)
2(25)

Tablo 4’ün devamı...
Kupa Terapi Kupa Terapi
öncesi n(%) sonrası n(%)

HBS şikayetleriniz
hangi sıklıkta oluyor?

HBS şikayetlerinizin
günlük ortalama ne
şiddette oluyor?

HBS günlük
aktivitelerinizi hangi
şiddette etkiliyor?

HBS semptomları
ruhsal durumunuzu
hangi şiddette etkiliyor?

HBSŞS toplam

Hiç Olmuyor

0(0)

0(0)

Hafif Derecede

0(0)

0(0)

Orta Derecede

0(0)

3(37,5)

Şiddetli

2(25)

1(12,5)

Çok Şiddetli

6(75)

4(50)

Hiç Olmuyor

0(0)

0(0)

Hafif Derecede

0(0)

2(25)

Orta Derecede

3(37,5)

4(50)

Şiddetli

2(25)

0(0)

Çok Şiddetli

3(37,5)

2(25)

Hiç Olmuyor

0(0)

1(12,5)

Hafif Derecede

0(0)

1(12,5)

Orta Derecede

3(37,5)

3(37,5)

Şiddetli

2(25)

1(12,5)

Çok Şiddetli

3(37,5)

2(25)

Hiç Olmuyor

0(0)

0(0)

Hafif Derecede

1(12,5)

1(12,5)

Orta Derecede

1(12,5)

4(50)

Şiddetli

2(25)

0(0)

Çok Şiddetli

4(50)

3(37,5)

Hafif(1-10)

0(0)

0(0)

Orta(11-20)

0(0)

2(25)

Ciddi(21-30)

3(37,5)

4(50)

Çok Ciddi(3140)

5(62,5)

z

p

-1,518

0,129

-2,121

0,034

-1,511

0,131

-1,414

0,157

-2,236

0,025

2(25)

*Wilcoxon testi

İkinci grubun iki seans ıslak kupa terapi uygulanmadan önceki ve sonraki
huzursuz

bacak

sendromu

şiddet

skalası

kategorilerindeki

düzeyler

karşılaştırıldığında “Bacak veya kollarınızdaki HBS şikayetleri hangi oranda
oluyor?”, “HBS nedeni ile hangi oranda hareket etme ihtiyacı duyuyorsunuz?”,
“HBS nedeni ile hangi şiddette uyku bozukluğu oluyor?”, “HBS nedeni ile gün
içinde hangi şiddette yorgunluk veya uyku hali oluyor?”, “HBS şikayetleriniz hangi
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sıklıkta oluyor?” ve “HBS şikayetlerinizin günlük ortalama ne şiddette oluyor?”
şiddet kategorilerinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır. Anlamlı fark
olan altı kategoride de uygulama sonrasında HBS şiddet düzeylerinde düşme olduğu
saptanmıştır. Diğer HBSŞS kategorilerinde tedavi öncesi ve sonrası değişimde
istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır (Tablo 5).
Tablo 5. İkinci grup hastaların kupa terapi öncesi ve sonrası HBS şiddet düzeyleri
karşılaştırılması

Bacak veya
kollarınızdaki HBS
şikayetleri hangi
oranda oluyor?

HBS nedeni ile
hangi oranda
hareket etme
ihtiyacı
duyuyorsunuz?

Kupa Terapi
öncesi n(%)

Kupa Terapi
sonrası n(%)

Hiç Olmuyor

0(0)

1(12,5)

Hafif

0(0)

5(62,5)

Orta Derecede

5(62,5)

1(12,5)

Şiddetli

2(25)

1(12,5)

Çok Şiddetli

1(12,5)

0(0)

Hiç Olmuyor

0(0)

1(12,5)

Hafif

0(0)

3(37,5)

Orta Derecede

4(50)

3(37,5)

Şiddetli

3(37,5)

1(12,5)

Çok Şiddetli

1(12,5)

0(0)

Semptom yok

0(0)

0(0)

Tamamen
Rahatlıyor

0(0)

0(0)

3(37,5)

7(87,5)

3(37,5)

1(12,5)

Hiç
Rahatlamıyor

2(25)

0(0)

Hiç Olmuyor

1(12,5)

2(25)

Hafif Derecede

0(0)

1(12,5)

Orta Derecede

2(25)

4(50)

Şiddetli

5(62,5)

1(12,5)

Çok Şiddetli

0(0)

0(0)

Hiç Olmuyor

0(0)

1(12,5)

Hafif Derecede

1(12,5)

3(37,5)

Orta Derecede

3(37,5)

3(37,5)

Şiddetli

3(37,5)

1(12,5)

Çok Şiddetli

1(12,5)

0(0)

Hareket ettirmek
Orta Derecede
HBS şikayetlerinizi
Rahatlıyor
ne oranda azaltıyor? Hafif Derecede
Rahatlıyor

HBS nedeni ile
hangi şiddette uyku
bozukluğu oluyor?

HBS nedeni ile gün
içinde hangi
şiddette yorgunluk
veya uyku hali
oluyor?

25

z

p

-1,983

0,047

-2,264

0,024

-1,857

0,063

-2,121

0,034

-1,994

0,046

Tablo 5’in devamı...

Genel olarak HBS
şikayetleriniz hangi
şiddette oluyor?

HBS şikayetleriniz
hangi sıklıkta
oluyor?

HBS
şikayetlerinizin
günlük ortalama ne
şiddette oluyor?

HBS günlük
aktivitelerinizi
hangi şiddette
etkiliyor?

HBS semptomları
ruhsal durumunuzu
hangi şiddette
etkiliyor?

HBS toplam

Kupa Terapi
öncesi n(%)

Kupa Terapi
sonrası n(%)

Hiç Olmuyor

0(0)

1(12,5)

Hafif Derecede

1(12,5)

2(25)

Orta Derecede

4(50)

4(50)

Şiddetli

2(25)

1(12,5)

Çok Şiddetli

1(12,5)

0(0)

Hiç Olmuyor

0(0)

1(12,5)

Hafif Derecede

0(0)

1(12,5)

Orta Derecede

3(37,5)

3(37,5)

Şiddetli

2(25)

2(25)

Çok Şiddetli

3(37,5)

1(12,5)

Hiç Olmuyor

0(0)

1(12,5)

Hafif Derecede

1(12,5)

4(50)

Orta Derecede

4(50)

2(25)

Şiddetli

1(12,5)

1(12,5)

Çok Şiddetli

2(25)

0(0)

Hiç Olmuyor

1(12,5)

3(37,5)

Hafif Derecede

0(0)

2(25)

Orta Derecede

6(75)

2(25)

Şiddetli

1(12,5)

1(12,5)

Çok Şiddetli

0(0)

0(0)

Hiç Olmuyor

3(37,5)

4(50)

Hafif Derecede

0(0)

1(12,5)

Orta Derecede

3(37,5)

1(12,5)

Şiddetli

2(25)

2(25)

Çok Şiddetli

0(0)

0(0)

Hafif(1-10)

0(0)

2(25)

Orta(11-20)

2(25)

4(50)

Ciddi(21-30)

5(62,5)

2(25)

Çok Ciddi(3140)

1(12,5)

0(0)

z

p

-1,186

0,236

-2,121

0,034

2,041

0,041

-1,656

0,098

-0,816

0,750

-1,890

0,059

*Wilcoxon testi

Birinci grubun iki seans kupa terapi uygulanmadan önceki ve sonraki PUKİ
(Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi) kategori şiddetleri karşılaştırıldığında istatistiksel
olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır (Tablo 6).

26

Tablo 6. Birinci grup hastaların kupa terapi öncesi ve sonrası PUKİ şiddet
kategorileri karşılaştırılması

Öznel uyku
kalitesi

Uyku latansı

Uyku süresi

Alışılmış uyku
etkinliği

Uyku
bozukluğu

Uyku ilacı
kullanımı

Gündüz işlev
bozukluğu

PUKİ toplam

Kupa Terapi
öncesi n(%)

Kupa Terapi
sonrası n(%)

Çok İyi

2(25,0)

1(12,5)

Oldukça İyi

0(0)

4(50,0)

Oldukça Kötü

6(75,0)

2(25,0)

Çok Kötü

0(0)

1(12,5)

Çok İyi

1(12,5)

0(0)

Oldukça İyi

0(0)

1(12,5)

Oldukça Kötü

3(37,5)

5(62,5)

Çok Kötü

4(50)

2(25,0)

Çok İyi

1(12,5)

2(25,0)

Oldukça İyi

2(25,0)

1(12,5)

Oldukça Kötü

2(25,0)

5(62,5)

Çok Kötü

3(37,5)

0(0)

Çok İyi

1(12,5)

2(25,0)

Oldukça İyi

1(12,5)

0(0)

Oldukça Kötü

3(37,5)

3(37,5)

Çok Kötü

3(37,5)

3(37,5)

Çok İyi

0(0)

0(0)

Oldukça İyi

0(0)

3(37,5)

Oldukça Kötü

8(100)

5(62,5)

Çok Kötü

0(0)

0(0)

Hiç

6(75,0)

6(75,0)

1'den az

1(12,5)

0(0)

1-2 Kez

0(0)

1(12,5)

3'ten Çok

1(12,5)

1(12,5)

Hiç

2(25)

0(0)

1'den az

3(37,5)

3(37,5)

1-2 Kez

1(12,5)

4(50,0)

3'ten Çok

2(25)

1(12,5)

normal uyku
kalitesi

0(0)

1(12,5)

bozulmuş uyku

8(100)

7(87,5)

z

p

-0,707

0,480

-0,276

0,786

-0,707

0,480

-0,431

0,666

-1,732

0,083

-1,000

0,317

-0,604

0,546

-1,000

0,332

*Wilcoxon testi

İkinci grubun iki seans kupa terapi uygulanmadan önceki ve sonraki PUKİ
(Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi) kategori şiddetleri karşılaştırıldığında uyku latansı,
gündüz işlev bozukluğu ve PUKİ toplam kategori şiddetleri arasında istatistiksel
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olarak anlamlı saptanmıştır. Diğer PUKİ kategorilerinde kupa terapi öncesi ve
sonrası değişimde istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır (Tablo 7).
Tablo 7. İkinci grup hastaların kupa terapi öncesi ve sonrası PUKİ şiddet
kategorileri karşılaştırılması

Öznel uyku
kalitesi

Uyku latansı

Uyku süresi

Alışılmış uyku
etkinliği

Uyku bozukluğu

Uyku ilacı
kullanımı

Gündüz işlev
bozukluğu

PUKİ toplam

Kupa Terapi
öncesi n(%)

Kupa Terapi
sonrası n(%)

Çok İyi

0(0)

1(12,5)

Oldukça İyi

3(37,5)

5(62,5)

Oldukça Kötü

5(62,5)

1(12,5)

Çok Kötü

0(0)

1(12,5)

Çok İyi

0(0)

3(37,5)

Oldukça İyi

2(25)

3(37,5)

Oldukça Kötü

2(25)

0(0)

Çok Kötü

4(50)

2(25)

Çok İyi

3(37,5)

4(50)

Oldukça İyi

0(0)

1(12,5)

Oldukça Kötü

4(50)

2(25)

Çok Kötü

1(12,5)

1(12,5)

Çok İyi

4(50)

6(75)

Oldukça İyi

0(0)

0(0)

Oldukça Kötü

1(12,5)

0(0)

Çok Kötü

3(37,5)

2(25)

Çok İyi

0(0)

1(12,5)

Oldukça İyi

3(37,5)

4(50)

Oldukça Kötü

4(50)

3(37,5)

Çok Kötü

1(12,5)

0(0)

Hiç

6(75)

6(75)

1'den az

0(0)

0(0)

1-2 Kez

0(0)

2(25)

3'ten Çok

2(25)

0(0)

Hiç

0(0)

3(37,5)

1'den az

2(25)

3(37,5)

1-2 Kez

4(50)

2(25)

3'ten Çok

2(25)

0(0)

normal uyku
kalitesi

1(12,5)

6(75,0)

bozulmuş uyku

7(87,5)

2(25,0)

*Wilcoxon testi
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z

p

-1,134

0,257

-2,041

0,041

-0,426

0,670

-1,089

0,276

-1,414

0,157

-1,414

0,157

-2,251

0,024

-2,236

0,025

Birinci grubun iki seans kupa terapi uygulanmadan önceki ve sonraki HBSŞS
puanları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (p=0,025).
Kupa terapi sonrası puanların istatistiksel olarak anlamlı ve düşük olduğu
saptanmıştır. Kupa terapi öncesi ve sonrası PUKİ ve ağrı için sayısal değerlendirme
ölçeği puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır (Tablo 8).
Birinci grup hastalarının kupa terapi öncesi ve sonrası HBSŞS, PUKİ ve ağrı için
sayısal değerlendirme ölçeği (SDÖ) verileri Şekil 1’ de gösterilmiştir.

Tablo 8. Birinci grup hastaların kupa terapisi öncesi ve sonrası HBSŞS, PUKİ ve
sayısal değerlendirme ölçeği puanları karşılaştırılması
Kupa Terapi öncesi
ortalama ±ss (medyan)

Kupa Terapi sonrası
ortalama ±ss (medyan)

z

p

HBSŞS toplam
puan

31,13±6,58
(32,50)

25,63±9,46
(23,00)

-2,104

0,025

PUKİ toplam
puan

11,50±3,25
(11,50)

10,75±3,24
(11,50)

-0,106

0,916

Sayısal
Değerlendirme
Ölçeği

4,25±3,88
(5,00)

3,13±3,44
(3,00)

-0,427

0,669

* Wilcoxon testi

İkinci grubun iki seans kupa terapi uygulanmadan önceki ve sonraki HBSŞS
puanları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (p=0,046).
Kupa terapi sonrası puanların istatistiksel olarak anlamlı ve düşük olduğu
saptanmıştır. Kupa Terapi öncesi ve sonrası PUKİ ve ağrı için sayısal değerlendirme
ölçeği puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır (Tablo 9).
İkinci grup hastalarının kupa terapi öncesi ve sonrası HBSŞS, PUKİ ve ağrı için
sayısal değerlendirme ölçeği (SDÖ) verileri Şekil 2’ de gösterilmiştir.
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Tablo 9. İkinci grup hastaların kupa terapi öncesi ve sonrası HBSŞS, PUKİ
ve sayısal değerlendirme ölçeği puanları karşılaştırılması
Kupa Terapi öncesi
Ortalama ±ss (medyan)

Kupa Terapi sonrası
ortalama ±ss (medyan)

z

p

HBSŞS toplam
puan

24,00±5,58
(24,50)

15,25±8,10
(14,50)

-1,995

0,046

PUKİ toplam
puan

11,13±4,26
(11,50)

6,75±6,52
(4,00)

-1,636

0,102

Sayısal
Değerlendirme
Ölçeği

3,00±3,34
(4,25)

1,63±1,77
(1,50)

-0,758

0,448

* Wilcoxon testi

Birinci ve ikinci grup hastaların iki seans kupa terapi uygulama öncesi
HBSŞS puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (p=0,038).
Birinci ve ikinci grup hastaların iki seans kupa terapi uygulama öncesi PUKİ ve ağrı
için sayısal değerlendirme ölçeği puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki
saptanmamıştır (Tablo 10).
Tablo 10. Birinci ve ikinci grup hastaların kupa terapi öncesi HBSŞS, PUKİ ve ağrı
için sayısal değerlendirme ölçeği puanları karşılaştırılması
1.Grup
2.Grup
(İlaç + Kupa Terapi)
(Kupa Terapi)
Ortalama ±ss (medyan) Ortalama ±ss (medyan)

z

p

HBSŞS toplam
puan

31,13±6,58
(32,50)

24,00±5,58
(24,50)

-2,524

0,038

PUKİ toplam
puan

11,50±3,25
(11,50)

11,13±4,26
(11,50)

-0,106

0,916

Sayısal
Değerlendirme
Ölçeği

4,25±3,88
(5,00)

3,00±3,34
(4,25)

-0,427

0,669

*Mann Whitney-U testi

Birinci ve ikinci grup hastaların iki seans kupa terapi uygulanma sonrası
HBSŞS puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (p=0,012).
İkinci grubun kupa terapi sonrası HBSŞS puanlarının daha düşük olduğu
saptanmıştır. Birinci ve ikinci grup hastaların iki seans kupa terapi uygulanma
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sonrası PUKİ ve ağrı için sayısal değerlendirme ölçeği puanları arasında istatistiksel
olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır (Tablo 11).
Tablo 11. Birinci ve ikinci grup hastaların kupa terapi sonrası HBSŞS, PUKİ ve
ağrı için sayısal değerlendirme ölçeği puanları karşılaştırılması
1.Grup
(İlaç + Kupa Terapi)
Ortalama ±ss (medyan)

2.Grup
(Kupa Terapi)
Ortalama ±ss (medyan)

z

p

HBSŞS toplam
puan

25,63±9,46
(23,00)

15,25±8,10
(14,50)

-2,524

0,012

PUKİ toplam
puan

10,75±3,24
(11,50)

6,75±6,52
(4,00)

-1,636

0,102

Sayısal
Değerlendirme
Ölçeği

3,13±3,44
(3,00)

-0,758

0,445

1,63±1,77
(1,50)

*Mann Whitney-U testi

Birinci ve ikinci grup hastaların iki seans kupa terapi uygulanma öncesi
HBSŞS, PUKİ ve ağrı için sayısal değerlendirme ölçeği puanlarındaki düşüş
karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır. İkinci gruptaki
HBSŞS ve ağrı için sayısal değerlendirme ölçeği, birinci gruptaki PUKİ puanlarının
düşüşünün daha fazla olduğu saptanmıştır (Tablo 12).
Tablo 12. Birinci ve ikinci grup hastaların kupa terapi sonrasındaki HBSŞS, PUKİ
ve ağrı için sayısal değerlendirme ölçeği puanlarındaki düşüşün
karşılaştırılması
1.Grup
(İlaç + Kupa Terapi)
Ortalama ±ss (medyan)

2.Grup
(Kupa Terapi)
Ortalama ±ss (medyan)

z

p

HBSŞS toplam
puan

5,50±6,91
(4,50)

8,75±8,71
(6,00)

-0,527

0,598

PUKİ toplam
puan

14,88±7,72
(13,50)

8,50±5,18
(8,50)

-1,636

0,102

Sayısal
değerlendirme
ölçeği

1,13±1,36
(0,50)

1,38±3,29
(0,50)

-0,165

0,869

*Mann Whitney-U testi
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Şekil 2.

Birinci grup hastalarının kupa terapi öncesi ve sonrası HBSŞS, PUKİ ve
SDÖ toplam puan ortalamalarının karşılaştırılması

Şekil 3.

İkinci grup hastalarının kupa terapi öncesi ve sonrası HBSŞS, PUKİ ve
SDÖ toplam puan ortalamalarının karşılaştırılması
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5. TARTIŞMA
Kupa terapinin pramipeksol tedavisi alan ve hiçbir tedavi almayan HBS tanısı
olan hastalardaki etkinliğini görmek için yaptığımız bu çalışmada hiçbir tedavi
almayan grupta sonuçların daha iyi olduğu tespit edildi. Çalışmamıza psikotrop ve
antidepresan ilaç kullanım öyküsü olanlar dahil edilmemiştir. Yapılan bir çalışmada
psikotrop ilaçların HBS şikayetlerini ve uyku bozukluğunu artırdığı saptanmıştır
(102). Her iki grupta da HBS seyrini etkileyebilecek ek hastalık ve ilaç kullanımı
olan kişilerin çalışma dışı bırakılması çalışmaya katılan hasta sayısının daha az
olmasına neden olmuş ancak hasta grubunun olası karıştırıcı faktörlerden daha az
etkilenmesi sağlanmıştır. Ayrıca hiçbir katılımcıda yan etki bildirilmemiştir. Cao ve
arkadaşları yapmış olduğu, 1959 ve 2008 yılları arasında 73 randomize kontrollü
çalışma, 22 klinik kontrollü çalışma, 373 olgu serisi ve 82 olgu sunumunun yer
aldığı, kupa terapi üzerine yapılan 550 çalışmanın incelendiği derlemede
katılımcılarda herhangi bir ciddi yan etkiye rastlanmamıştır (103).
Kupa terapinin huzursuz bacak sendromu hastalarının yaşam kalitesine etkisi
HBSŞS ile değerlendirilmiştir. HBSŞS alt başlıklarının cevapları çok şiddetli,
şiddetli,

orta

derecede,

hafif

derecede

ve

hiç

olmuyor

kategorilerinde

değerlendirilmiştir. Birinci grupta HBSŞS alt başlıklarından uyku bozukluğunun
derecelendirmesi sorgulandığında kupa terapi öncesi 6 hasta (%75) çok şiddetli
olarak derecelendirmiştir. Kupa terapi sonrası bu hasta sayısı 2’ ye (%25) düşmüştür.
HBS nedeniyle hangi oranda hareket etme ihtiyacı duydukları sorgulandığında kupa
terapi öncesi 7 hasta (%87,5) çok şiddetli veya şiddetli olarak derecelendirirken kupa
terapi sonrası 4 hasta (%50) çok şiddetli veya şiddetli olarak derecelendirmiştir. HBS
şikayetlerinin günlük ortalaması sorgulandığında kupa terapi öncesi 5 hasta (%62,5)
çok şiddetli veya şiddetli olarak derecelendirirken, kupa terapi sonrası 6 hasta (%75)
orta veya hafif olarak derecelendirmiştir. Birinci grupta HBSŞS toplam skor
üzerinden kategorilere ayrıldığında kupa terapi öncesi 5 hasta (%62,5) çok ciddi
olarak tanımlanan kategoride iken, kupa terapi sonrası bu kategorideki hasta sayısı 2’
ye (%25) düşmüştür. Bu düşüşün istatistiksel olarak anlamlı olması kupa terapinin
birinci grupta HBS semptomlarına olumlu yönde etki yaptığını göstermektedir. 2008
yılında yapılan sistematik bir derlemede akupunkturun HBS üzerine etkisi
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incelenmiştir. Sonuç olarak akupunkturun genel semptomları azalttığına dair yeterli
kanıt olmadığı saptanmıştır (104). Diğer bir çalışmada ise akupunktur uygulanan
hasta grupların en az medikal tedavi uygulanan gruplar kadar veya daha fazla
semptomları iyileştirdiği saptanmıştır (105).
Bulgulara göre HBSŞS’nın altı alt kategorideki değişiminin istatistiksel
olarak anlamlı olması özellikle hiçbir medikal tedavi almamış olan ikinci grupta kupa
terapinin HBS semptomlarını düzeltmede daha başarılı olduğunu göstermektedir.
Gruplar arasında HBSŞS toplam skorundaki değişim kıyaslandığında istatistiksel
olarak anlamlı saptanmamış olmakla beraber p değeri 0,059’ dur. P değerinin 0,059
olması, muhtemelen denek sayısının artırılmasıyla anlamlı ilişki elde edilebileceği
izlenimini vermektedir.
HBS duygu durum ve anksiyete bozukluklarına, kardiyovasküler hastalıklara,
uyku kalitesi ve miktarının azalmasına, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinin
kötüleşmesine neden olabilir (106, 107). Çalışmamızda bulunan her iki gruptaki
bireylerin uyku kaliteleri PUKİ ile değerlendirildiğinde, birinci grubun medikal
tedavi kullanıyorken yapılan PUKİ toplam skor ortalaması 8 puan olarak
bulunmuştur. Bu puan bozulmuş uyku kalitesi olduğunu doğrulamaktadır. Hiçbir
tedavi almayan ikinci gruptaki hastaların kupa terapi öncesi yapılan PUKİ toplam
skor ortalamasında 7 puan alması bozulmuş uyku kalitesi olduğunu göstermektedir.
Grupların kupa terapi öncesi PUKİ puanları arasında istatistiksel fark olmaması
kullanılan medikal tedavinin hastaların uyku kalitesine fayda sağlamadığını
düşündürmektedir. 2016 yılında Amerikan Nöroloji Derneği’nin hazırladığı kılavuza
göre pramipeksolün HBS semptomlarının tedavisinde A düzeyinde kanıta sahip ilaç
olduğu belirtilirken, HBS‘ye eşlik eden uyku problemleri tedavisine B kanıt
düzeyinde

olduğu

belirtilmiştir

(108).

Ancak

hastaların

uyku

kalitesinin

etkileyebilecek birçok fiziksel ve ruhsal durum mevcuttur. Grupların ek hastalık
açısından istatiksel olarak bir farkı bulunmamaktadır ancak katılımcılar sosyal
yaşamları ve ruhsal durumları açısından sorgulanmamıştır. Ayrıca birinci grubun
medikal tedavi öncesi ve sonrası uyku kalitelerini incelememiş olmamız,
çalışmamızın kısıtlılıklarındandır. Medikal tedavi alan grupta kupa terapi öncesi ve
sonrası PUKİ skorları değerlendirildiğinde, kupa terapinin mevcut uyku kalitesine
etkisi olmadığı saptanmıştır. İkinci grubun kupa terapi öncesi ve sonrası PUKİ
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skorları değerlendirildiğinde uyku latansı, gündüz işlev bozukluğu ve PUKİ toplam
şiddet kategori puanlarındaki değişimin istatistiksel olarak anlamlı olması birinci
grupta ilaç kullanımının kupa terapinin etkinliğini değiştirdiğini düşündürmektedir.
Ayrıca medikal tedavinin de bu semptomlara olumlu etki yapmış olabileceği, bu
sebeple ikinci gruptaki olumlu etkinin daha belirgin olmuş olabileceği düşünülebilir.
Ancak net bir kanaate varmak için daha geniş katılımlı çalışmalar yapmak
gerekmektedir. Birinci grubun kupa terapiden fayda görmemesi kullanılan dopamin
agonistlerinin rebound etkisinden kaynaklanıyor olabilir. Kontrollü bir çalışmada
dopamin agonisti olan ropinirol ile tedavi edilen hastaların yarısından fazlasının HBS
semptomlarında iyileşme olduğu gösterilmiştir (109). Bununla beraber dopamin
agonistlerini en az altı ay kullanan hastaların yarısına yakınında semptomların
kötüleştiği bildirilmiştir (110, 111). İkinci grupta kupa terapi öncesi 7 hastada
(%87,5) bozulmuş uyku kalitesi saptanmışken, kupa terapi sonrası sadece 1 hastada
(%25) bozulmuş uyku kalitesi saptanmıştır. Toplam PUKİ skorundaki değişimin
istatistiksel olarak anlamlı olması kupa terapinin ikinci grupta uyku bozukluğuna
olumlu etki yaptığını düşündürmektedir. 2018 yılında yayımlanan bir makalede
HBSŞS, PUKİ ve Görsel Analog Ölçeği (GAÖ) kullanılarak akupunkturun HBS
semptomlarına etkisi incelenmiştir (112). Sadece medikal tedavi alan hasta grubu ile
akupunktur + medikal tedavi alan hasta grubunun kıyaslandığı çalışmada HBSŞS ve
GAÖ’nin iki grupta da anlamlı iyileşme gösterdiği, PUKİ’ nin ise sadece medikal
tedavi + akupunktur alan grupta önemli ölçüde iyileştiği saptanmıştır (112).
Çalışmada bu durumun olası sebepleri arasında ilaç kullanan grupta daha az uyku
bozukluğu olması ve gabapentinin uyku kalitesi üzerindeki çeşitli etkileri
gösterilmiştir. Bu sonuç bizim bulgularımızla paralellik göstermesi açısından ilgi
çekicidir.
Grupların kupa terapi sonrası PUKİ skorundaki değişimin kıyaslanması
sonucu anlamlı bir fark saptanmamıştır fakat p değerinin 0,058 olması, muhtemelen
denek sayısının artırılmasıyla anlamlı ilişki elde edilebileceği izlenimini vermektedir.
Ayrıca ikinci grupta kupa terapinin uyku latansı ve gündüz işlev bozukluğuna olumlu
etki yapması daha geniş gruplarla yapılan çalışmalarla desteklenmesi gerektiğini
göstermektedir.
Gruplarda kupa terapi öncesi ve sonrası kıyaslamalarda ağrı duyusunun
sorgulandığı sayısal değerlendirme ölçeğinde değişikliklerin anlamsız olması
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huzursuz

bacak

sendromunda

kupa

terapinin

ağrıya

etkisinin

olmadığını

düşündürmektedir. Ancak ağrı hissi HBS tanı kriterlerine dahil olmadığı için farklı
sebeplere bağlı oluşmuş olabilir. Bu sebeplerin ayırıcı tanısının yapılmamış olması
çalışmamızın kısıtlılıklarından biridir.
Literatür araştırmalarımızda kupa terapinin HBS üzerine etkisini inceleyen bir
çalışmaya ulaşılamamıştır. Ancak kupa terapi genellikle akupunktur noktalarına
uygulandığı ve etki mekanizmalarında ortak faktörler olduğu düşünüldüğünden,
akupunkturun HBS’ye etkisi tartışılmıştır. Xiao-Min Xu ve arkadaşlarının yapmış
olduğu 18 makaleden oluşan derlemede uyku kalitesinin, yaşam kalitesinin ve
duygudurum bozukluğunun değerlendirildiği, aralarında akupunkturun da olduğu
(ST-36, SP-6, SP-10, BL-40 ve BL-57 akupunktur noktaları kullanılmıştır.)
tamamlayıcı ve alternatif tedavilerin hem primer hem sekonder HBS’ de etkili
olduğu sonucuna ulaşmışlardır (93). Kim ve arkadaşlarının yaptığı yaklaşık yarısını
akupunktur üzerine yapılmış çalışmaların oluşturduğu 71 makaleden oluşan bir
derleme ise geleneksel tedavi yöntemlerinin HBS’ de verimliliğini %73,33 ile %100
arasında saptamışlardır (113).
Primer HBS yanı sıra, beyinde lokal dopamin disfonksiyonu ve demir
eksikliğine sebep olabilecek sekonder durumlar sonucu da HBS oluşabilir (114).
Primer HBS’nin ailesel komponenti olmakla birlikte altta yatan mekanizması halen
tam olarak bilinmemektedir. İyi bir anamnez ve fizik muayene ile basit laboratuvar
tetkikleri ile ayırıcı tanı yapılabilir veya HBS’nin altında yatan nedenler ortaya
çıkarılabilir. Çalışmamızda HBS benzeri şikayetlere neden olabilecek durumların
tespitinde

laboratuvar

ve

radyolojik

tetkiklerden

faydalanılmamıştır.

Ek

hastalıklarının olmadığı hastaların beyanı ile kabul edilmiştir. Bu da çalışmamızın bir
diğer kısıtlılığı olarak görülebilir.
HBS, prevalansının yüksekliği ve tanı kolaylığı açısından aile hekimliği
disiplini için önemli bir hastalıktır. HBS tedavisindeki amaç; semptomlarda iyileşme
sağlamak ve sonucunda hastaların yaşam kalitesini arttırmaktır. Pato-fizyolojisi tam
olarak aydınlatılamamış ve dolayısıyla kesin bir tedavisi olmayan bu hastalıkta,
geleneksel tıp uygulamalarının alternatif ve/veya tamamlayıcı bir tedavi yöntemi
olarak kullanımı, ümit vadeden ve daha fazla araştırılması gereken bir konu olarak
karşımıza çıkmaktadır.
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmamızda HBS tanısı olup medikal tedavi alan ve hiçbir tedavi almamış
olan hastalarda ıslak kupa terapinin etkinliği incelenmiştir. Hiçbir tedavi almamış
olan grupta ıslak kupa terapinin semptomları azaltmada daha etkin olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Özellikle hafif şikayetleri olan HBS’li hastalara semptomları azaltmak
amacıyla ıslak kupa terapi önerilebilir.
• Kupa Terapi ve diğer bazı yöntemlerin kullanımında halk arasındaki popülerliğinin artmaya başladığı bilinmektedir.
• Kupa terapinin etkinliğini araştıran iyi tasarlanmış bilimsel çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Kupa terapisi mekanizmalarına ilişkin ayrıntılı çalışmalar, kupa terapilerinin güvenli ve etkili bir şekilde uygulanmasına yardımcı olacaktır.
• Kullanılan medikal tedavilerin birçok yan etkileri olabilmektedir. Hastalarda en az yan etkiye neden olacak ve en çok fayda sağlayacak yöntemler
sağlık hizmeti verilen kuruluşlarca planlanmalıdır.
• Hastaya yapılan her türlü müdahaleler, alanında sağlık bakanlığı onaylı
sertifikası olan hekimler tarafından yapılmalıdır.
• Sağlık ve tıp alanında yeni bakış açıları geliştirip modern tıpla tamamlayıcı
ve alternatif tedaviler arasında sinerjistik bir ilişki kurmamız gerekir.
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8. EKLER
Ek-1. ETİK KURUL ONAYI

49

EK-2. HUZURSUZ BACAK SENDROMU ŞİDDET SKALASI
1. Bacak veya kollarınızdaki
şikayetleri hangi oranda oluyor?

HBS 6. Genel olarak huzursuz bacaklar sendromu
oranınız sizce ne kadar?

4) Çok şiddetli

4) Çok şiddetli

3) Şiddetli

3) Şiddetli

2) Orta derecede

2) Orta derecede

1) Hafif derecede

1) Hafif derecede

0) Hiç olmuyor

0) Hiç olmuyor

2. HBS nedeni ile hangi oranda hareket 7. HBS semptomları hangi sıklıkta ortaya
etme ihtiyacı duyuyorsunuz?
çıkıyor?
4) Çok şiddetli

4) Çok şiddetli (Haftada 6-7 gün)

3) Şiddetli

3) Şiddetli (Haftada 4-5 gün)

2) Orta derecede

2) Orta derecede (Haftada 2-3 gün)

1) Hafif derecede

1) Hafif derecede (Haftada 1 gün)

0) Hiç olmuyor

0) Hiç olmuyor

3. Etrafta dolaşmayla kollar veya 8. HBS semptomları olduğunda ortalama
bacaklardaki huzursuzluğunuzda ne olarak sizce ne şiddetteydi?
kadar rahatlama oldu?
4) Hiç rahatlamıyor

4) Çok şiddetli (24 saat içinde 8 saat veya
daha uzun süre)

3) Hafif derecede rahatlıyor

3) şiddetli (3-8 saat)

2) Orta derecede rahatlıyor

2) Orta derecede (1-3 saat)

1) Tam veya tama yakın rahatlıyor

1) Hafif derecede(24 saat içinde 1 saatten
daha kısa süre)

0) HBS semptomu yok

0) Hiç olmuyor

4. Huzursuz bacak semptomlarına bağlı 9. HBS semptomlarının günlük aktiviteler
olarak uyku kalitesinin etkilenmesi ne üzerine etkisi sizce ne oranda?
düzeydeydi?
4) Çok şiddetli

4) Çok şiddetli

3) Şiddetli

3) Şiddetli

2) Orta derecede

2) Orta derecede

1) Hafif derecede

1) Hafif derecede

0) Hiç olmuyor

0) Hiç olmuyor

5. HBS semptomlarına bağlı olarak gün 10. HBS semptomları duygu durumunuzu ne
içindeki uykusuzluk ve yorgunluğunuz oranda etkileniyor?
ne orandaydı?
4) Çok şiddetli

4) Çok şiddetli

3) Şiddetli

3) Şiddetli

2) Orta derecede

2) Orta derecede

1) Hafif derecede

1) Hafif derecede

0) Hiç olmuyor

0) Hiç olmuyor
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EK-3. PİTTSBURGH UYKU KALİTE İNDEKSİ
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EK-4. AĞRI İÇİN SAYISAL DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
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Ek-5. KUPA UYGULAMA SERTİFİKASI
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