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Alternatif Tedavi Metodu: Hirudoterapi
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Özet

Summary

Hirudo medicinalis’ten (sülük) eski t›p metinlerinde söz edilir
ve binlerce y›ld›r uygulan›r. 19. yüzy›lda çok yayg›n olan sülük
kullan›m›, 20. yüzy›l baﬂ›nda modern t›p dünyas›nca tamamen
terkedilmiﬂ, 1950’li y›llar›n ard›ndan baz› olgularda uygulanarak yeniden güncellik kazanm›ﬂt›r. Halen örnek klinik çal›ﬂmalara konu olmakla önemini tekrar kazanmaktad›r.

Hirudo medicinalis (leech) is an example of alternative therapeutic usage mentioned in ancient medical literature and was
a common practice in folk medicine as a healing aid for thousands of years. Whereas its therapeutic application was one
of the well-known procedures in 19th century, it was looked
down upon in the beginning of the 20th century. It has been
recalled and has started to regain its clinical importance after
being sucessfully used in some cases after the 1950’s.
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S

ülük, pek çok de¤iﬂik hastal›¤›n tedavisinde yüzy›llard›r kullan›lmaktad›r. ‹ngilizce, sülük ‘leech"
eski ‹ngilizcedeki ‘leace’ ‘tabib’ kelimesinden gelir.1,2 Sülükle yap›lan tedaviye de leechtherapy veya hirudotherapy denir.
Sülü¤ün t›bbi kullan›m›, eski Anadolu uygarl›klar›ndan ‹yonya’da Kolofon’lu (‹zmir De¤irmendere yak›nlar›nda) Nicader taraf›ndan M.Ö 200’de ilk kez kaydedilmiﬂtir.1 Bundan birkaç yüzy›l sonra Galen (M.S 129199), hastal›klar›n salg›sal (humoral) teorisini ortaya
koydu; buna göre insan vücudu dört salg› içermekteydi:
kan, balgam, sar› safra ve siyah safra. Bu s›v›lar›n dengesindeki de¤iﬂimlerin hastal›klarla sonuçland›¤›, sülüklerin fazla kan› uzaklaﬂt›rmakla bu dengeyi yeniden oluﬂturmaya yard›m ettikleri düﬂünülmüﬂtü.1
1820-30’larda, anestezi, antisepsi ve antibiyotik uygulamalar›n›n geliﬂiminden çok önceleri, Berlin’de Johann Frederick Diffenbach (1792-1847), sülü¤ü, o zaman
için karmaﬂ›k say›labilecek plastik cerrahi uygulamalar›na yard›mc› olarak baﬂar›l› bir ﬂekilde kullanm›ﬂt›r.2

1)
2)

19. yüzy›l›n sonuna gelindi¤inde, sülü¤ün t›bbi kullan›m› azalmaya baﬂlam›ﬂt›. Bu tedavi usulü geliﬂmekte ve
büyümekte olan modern t›p kavramlar› ile uyuﬂmamaktayd›. Hatta sülük kullan›m› diplomas›z ve yerleﬂik t›p
d›ﬂ›nda çal›ﬂan tedavi edicilere yak›ﬂt›r›lmaya ve ﬂarlatanl›k olarak görülmeye baﬂland›.
Haycraft, 1884’de sülüklerin tükürü¤ünde bulunan
antikoagülan bir maddeyi izole ederek sülü¤ün Latince
ad› hirudo medicinalis’e atfen ‘hirudin’ ad›n› verdi.
1955’ de bu madde her yönüyle tan›mland›.1
Derganc ve Zdravic, iki Slovenyal› cerrah, 1960’da
"Sülük kullan›m›yla tedavi edilen venöz flep konjestiyonu" isimli makale ile dikkat çektiler.3
1976 ve 1981’de Frans›z cerrahlar flap doku cerrahisinde ve distal parmak replantasyonlar›nda baﬂar›l› kullan›mlar›yla sülü¤ü yeniden gündeme getirdiler.4,5

Sülü¤ün Özellikleri
Helmintlerin Annelida ﬂubesinin Hirudinea s›n›f›ndan sülük, kona¤a büyük kuyruk emicisiyle yap›ﬂ›r ve
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küçük baﬂ emicisiyle ›s›r›r. Üç küçük çenesi konak üzerinde üç çizgi ﬂeklinde ›s›r›¤a yol açar. Bu ›s›r›¤›n ﬂekli
Mercedes Benz sembolünü and›r›r. Sülü¤ün çekti¤i kan
miktar› sülük say›s›na ve bir sülü¤ün ne kadar kan emdi¤ine ba¤l›d›r.1
Sülük, a¤›rl›¤›n›n 10 kat› kadar kan emebilir ve bir
kez doyunca 1 y›l kadar hiç beslenmeden yaﬂayabilir.
Emdi¤i kan miktar› 5-15 ml kadard›r. Tedavi edici etki
emilen kan miktar› ile de¤il, ›s›r›ktan sonra devam eden
kan miktar›yla ilgili olabilir; sülük karn›n› doyurduktan
sonra ›s›rd›¤› yerden kan s›z›nt›s› devam eder.
Sülü¤ün tükürü¤ündeki kimyasal maddeler bu canl›y› t›bbi aç›dan de¤erli k›lar. Hirudin, 9000 molekül a¤›rl›¤›nda bir polipeptiddir. Trombin ile enzim inhibe edici
kompleks oluﬂtururak fibrinojenin fibrine dönüﬂümünü
engeller. Heparinin aksine hirudin aktivitesi için antitrombin III gerekmez ve koagülasyon esnas›nda salg›lanan trombosit faktör-4 (heparini nötralize eder) taraf›ndan da inaktive edilmez. P›ht›laﬂma faktörlerinin biyosentezi ile etkileﬂmez. Lipoproteinlipaz gibi kandaki di¤er enzim sistemlerini etkilemez.1
Sülük taraf›ndan salg›lanan di¤er aktif maddeler, hiyalüronidaz (antikoagülan maddelerin yara içine yay›l›m›n› sa¤lar) ve bir k›s›m proteinaz inhibitörleri’dir. Antihistamin ve vazodilatör bir madde sülük ›s›r›¤›nda kanaman›n uzamas›na katk›da bulunur.1
Apyrase (adenosine 5’-triphosphate diphospho
hydrolase) enzimi, trombosit agregasyonunun nonspesifik inhibitörüdür. Trombosit aktive edici faktör antagonisti ve koagülasyon faktörü X a inhibitörü tan›mlanm›ﬂ
ve izole edilmiﬂtir. Sülü¤ün tükürük bezi salg›lar›nda lokal anestezik bir maddenin varl›¤› üzerinde de durulmaktad›r.6

Sülük Uygulamas›
Sülük kullan›m›ndan önce hastan›n korkular›n› yat›ﬂt›rmak için ayr›nt›l› bir görüﬂme yapmak gerekebilir. Sülük uygulanacak bölge suyla iyice temizlenmelidir. Aksi
halde sülük yap›ﬂamaz. Uygulama alan›n›n çevresi 10 x
10 cm’lik spançlarla örtülmelidir. Sülü¤ün yap›ﬂmas› istenen bölge enjektör ucuyla hafifçe çizilebilir. Sülük forseps yard›m›yla kavanozundan ç›kar›l›p istenen bölgeye
b›rak›l›r. E¤er yerine tutunamazsa baﬂka bir yere yönlendirilebilir. Sülük yap›ﬂmazsa iki sebep düﬂünülmelidir:
Ya sülük doymuﬂtur ya da venöz konjestiyon de¤il, arter
yetersizli¤i vard›r. Sülük, genellikle 10-20 dakikada doyar ve konaktan ayr›l›r. Uzun bir süre geçmesine ra¤men
sülü¤ün ayr›lmamas› da arteryel yetersizli¤i düﬂündürür.
Böyle bir durumda sülük tutundu¤u yerden çekilmemelidir. Aksi halde diﬂleri sökülüp ›s›r›k yerinde kalabilir ve
enfeksiyona yol açabilir. Sülük, kokain solüsyonu kullan›larak paralize edilir ve tutundu¤u yerden kolayl›kla
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uzaklaﬂt›r›l›r. Alkol veya hipertonik sodyum klorür solüsyonu kullan›l›rsa, sülük emdi¤i kan› kona¤a geri verir
ve ›s›r›k yerini kendi bakteriyel floras› ile enfekte edebilir. Doymuﬂ sülük %70’lik alkol solüsyonuna konarak
öldürülür. Is›r›k yeri saatte bir uygulanacak heparin ile
temizlenir ve kanaman›n sürmesi sa¤lan›r. Sülük tedavisi a¤r›s›zd›r; belirgin bir skar dokusu b›rakmaz.7

Sülük Tedavisinin Uyguland›¤› Alanlar
1. Serbest doku transferlerinde ve pediküllü flep uygulamalar›nda geliﬂen venöz yetersizlikler.8 Post-operatif venöz problemler, özellikle serbest flep uygulamalar›nda arteryel problemlere oranla çok daha s›k görülmektedir; (parmak,1,9 kulak,10,11 saçl› deri12 replantasyonlar›,
serbest fleple meme rekonstrüksiyonu,13 dudak14 rekonstrüksiyonu gibi). Sülük uygulamas›, venöz yetersizlik tedavisinde cerrahi eksplorasyona iyi bir alternatif oluﬂturmaktad›r.
2. Yenido¤anlardaki akut damar yaralanmalar›, bacaklardaki phlegmasia cerulea dolens,15
3. Bebeklerde bacaklar ve penisteki post-operatif
akut venöz konjestiyon,16,17
4. Komplike variköz venler,18
5. Post-flebitik sendrom,19
6. Periferik arteryel oklüzyonda, sülükten elde edilen
antikoagülanlar,20
7. Enfeksiyöz miyokarditte, sülükten elde edilen antikoagülanlar,21
8. Periorbital hematom ve kulak kepçesi hematomu,22
9. Ekimozlar,23
10. Purpura fulminans.24
Sülük kullan›m›n›n kontrendikasyonlar›
Sülük tedavisinin kontrendikasyonlar›n›n baﬂ›nda arteryel yetersizlik gelir. ‹skemik replantasyon ve flepler,
normal perfüze olanlara göre enfeksiyonlara çok daha az
dirençlidir. Göreceli bir kontrendikasyon da immünsupresyondur.25 ‹mmünolojik habis hastal›¤›, edinsel immün
yetersizli¤i olan veya ba¤›ﬂ›kl›¤› bask›lay›c› tedavi gören
hastalar bakteriyel septisemi riski alt›ndad›rlar. Kanama
e¤ilimi olan, kan nakli gereken,1,26 önceden sülük kullan›m›na veya baﬂka yabanc› proteinlere karﬂ› alerjik reaksiyon geliﬂtiren ve yaralar› geç iyileﬂen kiﬂilerde de sülük
kulan›lmamas› gerekir.25,27
Sülük kullan›m›n›n muhtemel
komplikasyonlar›
Sülük tedavisini takiben uzam›ﬂ kanama görülebilir.
Bu durum topikal trombin ve bas›nç uygulayarak kolayca tedavi edilebilir. Sülü¤ün tükürü¤üne karﬂ› anafilaksi
ve lokal alerjik reaksiyonlar tarif edilmiﬂtir.1 Sülüklerin
tekrar kullan›m›na ba¤l› enfeksiyon, aﬂ›r› kullan›m›na
ba¤l› skarlaﬂma görülebilir.1,28 Sülük a¤›z boﬂlu¤u ve
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bronﬂlara ulaﬂ›p hemoptizi ve lober çökmelere (kollaps)
sebep olabilir. Sülük hastan›n sindirim ve genito-üriner
sistemine kaçabilir.1,28

10. Akyürek M, Safak T, Kecik A. Microsurgical ear replantation without
venous repair: Failure of development of venous channels despite patency
of arterial anastomosis for 14 days. Ann Plast Surg 2001; 46(4): 439-42;
discussion 442-3.

En kayg› verici komplikasyon aeromonas hydrophila
enfeksiyonudur.1,29 Toprakta ve taze su kaynaklar›nda
yayg›n olarak bulunan bu gram negatif çubuk sülü¤ün
sindirim floras›nda bulunur ve normal ﬂartlarda insanda
patojen de¤ildir. Sülük emdi¤i kandaki k›rm›z› küreleri
sindirmek için gerekli enzim sistemlerine sahip olmad›¤›ndan A. hydrophila’n›n salg›lad›¤› enzimlere ba¤›ml›d›r. Sülü¤e ba¤l› enfeksiyonlar genel olarak sellülit veya
lokal abse ﬂeklindedir, insidans› %0-20 aras›nda de¤iﬂir.1,29 Miyonekroz ve gaz oluﬂumu görülebilir. A.
hydrophila’ya etkili antibiyotikleri alan hastalarda kullan›lan sülüklerin sindirim içeriklerinde ölçülebilir düzeyde antibiyotik varl›¤› gösterilmiﬂtir.1,29 Beta-laktamaz
üretebilen bu organizma 1. kuﬂak sefalosporinlere ve penisilinlere duyars›zd›r. 2. ve 3. kuﬂak sefalosporinlerin
ço¤una, aminoglikozidlere ve kloramfenikole duyarl›d›r.
Ancak tobramisine dirençli bir olgu tarif edilmiﬂtir. Bir
baﬂka çal›ﬂmada, H. medicinalis’in ve ayn› s›n›ftan Hirudinaria manillensis’in yüzey floras›n›n sefalosporinlere
karﬂ› dirençli, karbapenem, aminoglikozidler ve ofloksasine karﬂ› duyarl› oldu¤u belirtilmiﬂtir.29,30

11. Chun JKL, Sterry TP, Margolesw SL, Silver L. Salvage of ear replantation using the temporoparietal fascia flap. Ann Plast Surg 2000; 44(4):
435-9.
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