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Özet
Giriş: Heart Rate Variability (HRV) son yıllarda yeni bir tanı yöntemi olarak önem kazanmıştır. Kalp hızı değişkenliği otonom sinir 
sisteminin dengeli çalışıp çalışmadığının bir göstergesi olarak kullanılabilmektedir.
Amaç: Karmaşık semptomlara sahip, laboratuar bulguları normal görünen, belli bir tanı konulamamış, kronik bir hastalık tablosunda 
HRV temelli bir tanı cihazı ile tanı ve tedavinin değerlendirilmesi ve dolayısıyla pek çok hastalığın temelinde yatan otonom sinir 
sistemi dengesizliğinin ortaya konulması.
Klinik:3-4 yıldan beri süregelen yorgunluk, dengesizlik, hafıza ve konsantrasyon güçlüğü, ekstremitelerde güçsüzlük,alt bacaklarda 
yanma karıncalanma.
Materyel ve Metod: Bu hastada tanı için HRV ölçüm üzerinden çalışan “ReviQuant® Human analysıs & optimization, Germany” 
kullanıldı. Zaman ve frekans temelli ölçümler ile hastalığın takibi ve tedavisi izlendi.
Sonuç: HRV ölçümleri ile elde edilen sonuçlara göre yapılan tedaviler sonucunda hastada belirgin bir iyileşme elde edildi. Tedavinin 
bitiminden 15 gün sonra yapılan takip ölçümünde HRV’nin arttığı ve ilk duruma göre regülasyon kapasitesinin anlamlı derecede 
arttığı gözlemlendi.

Anahtar kelimeler: Heart Rate Variability (HRV), kalp hızı değişkenliği, Otonom Sinir Sistemi (OSS), yorgunluk, sempatik sistem, 
vagal aktivite, nöralterapi.

Abstract
Introduction: Heart Rate Variability (HRV) has become a new diagnostic method in recent years. Heart rate variability can be used 
as an indicator of whether the autonomic nervous system is functioning properly.
Objectives: To evaluate the diagnosis and treatment of HRV-based diagnostic device in a chronic disease table with complicated 
symptoms, normal findings of the laboratory findings, no specific diagnosis, and thus to reveal the autonomic nervous system imba-
lance underlying many diseases.
Clinical: Fatigue, imbalance, memory and concentration difficulty, weakness in limbs, tingling in lower limbs, continuing since 3-4 
years
Materials and Methods: “ReviQuant® Human Analysis & Optimization, Germany” was used for HRV measurement in this patient. 
Time-domain and frequency-domain measurements followed the diagnosis and treatment of the disease.
Conclusion: As a result of the treatments according to the results obtained with HRV measurements, a significant improvement was 
obtained in the patient. It was observed that the HRV increased and the regulatory capacity increased significantly according to the 
initial state at follow-up measurement 15 days after the end of the treatment..

Key words: Heart Rate Variability (HRV), Autonome nervous system (ANS), Fatique, Sympathetetic System, vagal activity, neural 
therapy.
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nülerek antiepileptik ilaç başlanmış, 1 yıl boyunca kullanmış 

ancak sonuç olarak tanı ve tedavi anlamında yol alınamamış. 

Başlangıçta 3-4 ayda bir atak yaşarken son aylarda 15 gün 

aralıklarla bu şikayetleri yaşamaya başlayınca tekrar dokto-

ra gitme ihtiyacı hissetmiş. Bu kez gittiği FTR uzmanı bu 

durumun toksik bir tablodan muhtemelen ağır metal yük-

lenmesinden kaynaklanabileceğini düşünerek kliniğimize 

yönlendirmiş. 

Geldiğinde fi ziksel görünüm olarak yorgun ve bitkin gö-

rünüyordu, cilt rengi mat-koyu esmer görünümlüydü, fazla 

kilosu vardı. Abdominal USG’de Hepatosteatoz ve Hiper-

tansiyon dışında başka bulgu yok.

Kibler: Torakal bölgede yaygın olarak turgor tonus art-

mış ve deri-altı dokusu yoğun 

Adler-Langer bası noktaları: C1 ve C4’te bilateral has-

sasiyet 

Materyel Metod
Reviquant (HRV analiz cihazı) ile ölçüm yapıldı. Ölçüm-

ler hasta sakin bir ortamda yatar haldeyken önce 6 dakikalık 

EKG kayıtlarından elde edildi. Bu 6 dakikalık ilk ölçümden 

alınan kayıtlar kullanılarak PC programında kayıtlı olan çe-

şitli bilgiler 1 dakika süreyle hastanın bedenine gönderilir ve 

bu uyarılara karşı elde edilen HRV kayıt edilir. Bu ölçümlere 

de seri ölçüm adı verilir. Bunlar hastanın bedeninde sorun 

yaratan ve sorunu çözmeye yardımcı olacak parametreleri 

ortaya çıkarır. 

İlk ölçümde hastanın HRV yani regülasyon kapasitesi 

çok düşük çıktı, sempatik sinir sistemi nispeten daha bas-

kındı (Tablo 1). Bu ölçüm ile korele yapılan seri ölçümde 

ise özellikle latent asidoz ve bruksizm tedavisinden hastanın 

fayda göreceği saptandı. Ayrıca bağırsak fl ora sanitasyonu, 

bozucu alanlar ve VSS uyarısının da tedavide etkin olacağı 

saptandı (Tablo 2). Bu bilgiler ışığında ilk 3 seans Nöralte-

rapi ve Akupunktur ile birlikte NaHCO
3
 tablet, probiotik 

tablet, Rowachol kapsül, Chlorella tablet verildi. 5 seans 

“prokain-baz infüzyonu” uygulandı. Beslenme düzenlendi. 

Gluten, laktoz, ve şekerli gıdalar kesildi.

Yaklaşık 1,5 ay sonra ikinci kez HRV ölçümü yapıldı. 

Bu sefer hormonal aktivitenin regülasyonu ve elektrolitle-

rin dengelenmesi ile yarar sağlanacağı tespit edildi (Tablo 

3 - 4). Tedavinin devamında yine 3 seans Nöralterapi ve 

Akupunktur, 5 seans daha “prokain-baz infüzyonu” ile kür 

tamamlandı. Bu kez özellikle hormonal regülasyonu sağla-

mak için nöralterapi uygulandı. B12 vitamini, D vitamini ve 

magnezyum verildi. 

Nöralterapi uygulamaları (8): Hormonal eksen, trige-

minus çıkış noktaları, lomber faset eklemler, L2 sempatik 

ganglion, sakroiliak eklemler, temporomandibuler eklem, 

sternum, ganglion supremum, ganglion çöliakum, ganglion 

oticum, ganglion pterygopalatinum enjeksiyonları ve bozu-

cu alan olarak sinüsler ve tonsiller, çekilmiş dişler, karaciğer 

ve bağırsaklar segmental tedaviye alındı. 

Giriş
Sağlıklı bir kalpte atımlar düzenli değildir. Fiziksel ve 

mental stres, egzersiz, solunum ve metabolik nedenlere bağ-

lı olarak kalp hızında otonomik tonusla ilişkili değişiklikler 

olmaktadır. Kalp hızı değişkenliği otonom sinir sisteminin 

dengeli çalışıp çalışmadığının bir göstergesi olarak kullanı-

labilmektedir. (1, 2) 

HRV ölçümü iki şekilde yapılabilir; Zaman ölçümleri 

(time - domain methods) ve Frekans ölçümleri (Frequency 

- domain methods)3

Zaman temelli kayıtlarda elde edilen değerlerden önemli 

ikisi;  SDNN (24 saat boyunca kaydedilen tüm normal R-R 

aralıklarının standart deviasyonu) ve RMSSD (ardışık nor-

mal R-R aralıkları arasındaki farkların karelerinin ortalama-

sının karekökü)dir, vagal aktiviteyi yansıtır. (4, 5, 6) 

Frekans ölçümleri; Değişik frekanslardaki periyodik kalp 

hızı ossilasyonlarından faydalanılarak kalp hızı değişiklikleri 

kaydedilebilir. 0-0,5 Hz. arasındaki 5 frekans bandı ölçülür. 

Düşük frekans (LF-low frequency), orta frekans ( MF-mid 

frequency), yüksek frekans (HF-high frequency), Ultra dü-

şük frekans (ULF-ultra low frequency) ve çok düşük frekans 

(VLF-very low frequency). Çalışmalarda genellikle LF/HF 

oranı kullanılmaktadır. LF sempatik sistem etkinliğini HF 

parasempatik sistem etkinliğini yansıtır. (4, 5, 6)

Bu hastada HRV ölçümü yapan “ReviQuant® Human 

analysis & optimization, Germany” kullanıldı. Organizmaya 

gelen her uyarı sinoatrial düğüm üzerinde bir HRV yanıtı 

doğurur. Reviquant, organizmanın biyofoton bilgisi uya-

ranlarına karşı oluşturduğu vejetatif sinir sistemi yanıtlarını 

EKG üzerinden alınan ölçümler üzerinde kalp hızı değiş-

kenliği analizini yaparak değerlendiren bilgisayara entegre 

edilmiş manyetik alan kombinasyonlu bir tanı ve tedavi ci-

hazıdır. (7, 8, 9)

Daha kolaylaştırarak söylersek; Reviquant biyofoton bil-

gisini pulsatif manyetik frekanslar üzerine modüle ederek 

insan bedeninin tanıyacağı forma getirir ve ölçüm yapılacak 

kişiye bu şekilde iletir. Böylece seçilen biyofoton bilgileri 

bedene gönderilir ve oluşan OSS yanıtı sinoatrial düğümde 

HRV değişimlerine neden olur. Bu değişimler EKG üzerin-

den analiz edilerek yorumlanır. 

Olgu
İ.K., 50 yaş, E, Meslek: Yönetici

Şikâyeti: Gövdesinde stabilizasyonu-dengeyi sağlayama-

dığını söyleyen hastanın ekstremitelerinde güçsüzlük, alt 

bacaklarda yanma karıncalanma, yorgunluk, hafıza ve kon-

santrasyon güçlüğü şikayetleri vardı. Hasta bu şikayetlerin 

zaman zaman evden çıkamayacak kadar arttığını, 2-3 gün 

evden çıkmayıp dinlenmek zorunda kaldığını ifade ediyor-

du. Çeşitli doktorlara gitmiş, nörolojik muayeneler yapılmış. 

MS şüphesi ile beyin MRG, EEG ve EMG tetkikleri birkaç 

kez yapılmış fakat belli bir patoloji saptanmamış. Bir nöro-

lojik konsültasyonda epileptik bir durum olabileceği düşü-
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Sonuçlar
Tedavi sonucunda hasta atak şeklinde söz ettiği şika-

yetlerinden kurtuldu. Kilo verdi daha fi t bir hale geldi. Gaz 

ve kabızlık sorunları geçti. Dış görünüşü bakışları cilt rengi 

normal canlı bir hale dönüştü, 7 kg verdi ve çok rahatladı. 

Tedavinin bitiminden 15 gün sonra yapılan takip ölçümün-

de HRV’nin arttığı ve ilk duruma göre regülasyon kapasite-

sinin anlamlı biçimde arttığı görüldü (Tablo 5-6).

Tablo 1 | İlk ölçüm. Tablo 2 | Seri Ölçüm 1.

Tablo 3 | Seri ölçüm 2. Tablo 4 | Seri ölçüm 3.
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Tartışma
Pek çok hastalığın patogenezinde OSS disbalansının ol-

duğu kabul edilmektedir. (2, 6, 7, 8) Dengeyi yeniden oluş-

turmak için Nöralterapi en etkin yöntemlerden biridir. Bu-

nun yanında eğer OSS nin denge bozukluğuna neden olan 

sebepler ve vücudun ihtiyacı olan eksik vitamin ve mineral 

vb maddeler tespit edilebilirse çok daha hızlı ve etkin iyileş-

me yanıtları alınabilir. Bunun için bugün bilimsel bir yön-

tem olarak kabul edilen HRV temelli tanı cihazları işimizi 

kolaylaştırır ve olgunun tanı ve tedavi takibinin yapılmasını 

da mümkün kılar. Bu çalışmaları daha geniş olgu çalışmaları 

ile geliştirmek gerekmektedir. 
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HRV (Heart Rate Variability) ve manye  k alan kombinasyonlu bir bioanaliz ve biyoregüla  f tedavi 
cihazıdır.

Kalp hızı değişkenliği (HRV) kalp vuruşlarının zaman aralıklarının analizidir. Gün boyunca kalp hızı otonom 
sinir sistemi tara  ndan stres, dinlenme, rahatlama, uyku gibi iç ve dış uyaranlara cevap olarak devamlı olarak 
ayarlanır.  ReviQuant çok hassas bir HRV cihazıdır. Kalp hızı değişkenliği ölçümleri yapılırken omurga sistemi 
üzerinden bedene manye  k dalga boyları gönderilir. Dalgalar gönderilirken kalbin vermiş oldu minimal 
reaksiyonlar ve bunun nabız üzerinde oluşturduğu değişiklikler geri bildirim sayesinde kaydedilir. 

ReviQuant

ReviQuant sayesinde bedenin işlevsel fonksiyonları hakkında 
kısa zaman içinde bilgi sahibi olmak mümkündür. Seçilen tedaviyi 
doğrulamak için de kullanılabilir.

ReviQuant ile hedef nedir? 
1. Vejeta  f sinir sistemi üzerinde biyolojik analiz yoluyla tanı 

koymak
2. Bedenin homeostazisini olumlu ve olumsuz etkileyen faktörleri 

tespit etmek
3. Bedende yer alan toksik yüklenme, besin entoleransı ve 

organlarının biyolojik durumlarını göstermek
4. Kişinin yaşıtlarıyla kıyaslanarak biyolojik durumunu tespit etmek
5. Hastanın fayda göreceği tedavi seçeneklerini tespit etmek
6. Kişiye yapılan tedaviyi takip etmek
7. Hastaya vereceğiniz ilaçların gerekliliğini kişiye özgü olarak 

belirlemek

Tedavi amaçlı kullanıldığı alanlar: Kalp hızı değişkenliği sadece kalp hızını ölçerek düzenleyici sistemlere 
daha yakın bir bakış elde etmek için çok etkili bir yoldur ve geniş bir teşhis uygulama yelpazesi için 
kullanılmaktadır. Ağrı tedavisi, Alerjik hastalıklar, An   Aging,  Bağırsak ile ilgili rahatsızlıklar, Baş ağrısı, 
Baş dönmesi, Boyun, sırt ve bel ağrıları, Cilt hastalıkları ve sedef, Çeşitli sinir sıkışmalarına bağlı ortaya 
çıkan ağrılar ve kas, güçsüzlükleri, Eklem ve ekstremitelerde ödem, Koruyucu hekimlik, Kronik yorgunluk, 
Lokomotor sistem rahatsızlıkları, Migren, Nevralji, yüz felci ve diğer felçler, Organik fonksiyon bozuklukları, 
Sinüzit, Spor  f yaralanmalar, Tinnitus (Kulak çınlaması).

Kalp hızı değişkenliği otonom sinir sistemi fonksiyonunun güçlü bir ölçüsüdür. Düşük HRV ölüm riski-
nin bağımsız bir belirteci olarak kabul edilir ama kalp a  şı varyasyonunun gerçek olmasının yani ölçümü 
gerçekleş  rmek için kullanılan cihazdan kaynaklanan yetersizliklerden doğmamasının kesinleş  rilmesi çok 
önemlidir.
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MED‹SEND
� 30 y›l› aflk›n zamand›r mevcut. Dünyadaki en küçük at›ml› manyetik alan
cihaz›d›r ve binlerce memnun kullan›c› taraf›ndan “küçük Ludwig” lakab› ile an›l›r. 

� Bozulmam›fl do¤aya benzer flekilde elektromanyetik bir biyoalan üretir. Gündüz
ve gece boyunca “biyolojik dengenizin” korunmas›n› sa¤lar, organizman›z›n
dengesizli¤ini düzeltir ve uyum içinde çal›flmas›n› sa¤lar, gerginli¤inizi al›r ve
rahatl›k verir.

� Örne¤in elektroduyarl›l›k, hava koflullar›na duyarl›l›k, dikkat eksikli¤i, halsizlik, ve
uykuya dalma problemlerinin önüne geçmek için dokuz program sunar.

� Maddelerin (örn. Homeopatik maddeler ve Bach çiçekleri) sal›n›m› için bir
mikroifllemci ve ampul saklama alan› içerir. 

� Dayan›kl›d›r ve bekletmez ve bir kibrit kutusundan fazla büyük de¤ildir. 

� “Otomatik kapanma zaman›”n› (30 dakika) devre d›fl› b›rakabilirsiniz ve
MED‹SEND®iniz “sürekli çal›fl›r” hale gelir.

� Yaln›zca Dr. rer. Nat. W. Ludwig, Tauberbischofheim Biyofizik enstitüsü taraf›ndan
gelifltirilmifl manyetik alan cihazlar› do¤an›n dengesine uygun ve do¤ru oranda ayarlanm›fl
elektromanyetik biyoalan üretirler (Yin-Yang Dengesi)

� Schumann frekans› – YANG sinyali : Yerkabu¤u/iyonosfer sisteminin kendi regülasyonu 

� Jeomanyetik frekanslar – YIN sinyali : 64 eser elementin kendi frekanslar›n› kullanarak
yerküre manyetik alan›n›n modülasyonu

� Kullan›ld›¤› sahalar: Elektrosmogta korunmak, ba¤›fl›kl›k sistemini güçlendirmek, kaliteli
uyku sa¤lamak, stres ile mücadele, jetlag ve benzeri iklim de¤ifliikli¤iye ortaya ç›kan
disfonksiyonlar›n giderilmesinde, bireyin nosod tedavisiyle de¤erlendirilmesi, a¤r›ya karfl›
mücadele ve al›nan terapilerin daha etkin olmas›n› sa¤lamak ad›na maneytik alan tedavisi.

CEPES-Lazer®
� 3 kullan›m biçimi sunar: K›rm›z› ›fl›kl› lazer - At›ml› manyetik alan - Madde
sal›n›m› Her bir bileflen kendi bafl›na hissedilir etki gösterir. Ama her üç
olas›l›¤› da ayn› anda kullan›rsan›z yüksek etkili sinerjik etkiye ulafl›rs›n›z.

� CEPES-Lazer® ayn› anda sistemik ve lokal etkiler gösterir. Uzun vadede
her türlü i¤neli uygulamaya üstündür. Çok fonksiyonlu olmas› sebebi ile çok
genifl bir kullan›m alan› sunar ve böylelikle dünyan›n her yerinde pratisyenler,
tamamlay›c› ve do¤al t›p uzmanlar›, akupunktur ve nöralterapistler,
homeopatlar, KBB uzmanlar›, difl hekimleri, dermatologlar, genel hayvan
t›bb› veterinerleri ve do¤al terapistler, ortopedistler, fizyoterapistler ve
psikoterapistler taraf›ndan kullan›l›r.

� CEPES-Lazer® en fazla nöralterapi uygulamalar›ndan ve akupunkturda baflar›l›d›r. Özellikle i¤ne
yap›lmaktan en az hofllanan çocuklar ve yafll›larda kesinlikle a¤r›s›z ve tehlikesiz yumuflak lazer kullan›m›
a¤›z-, bafl-, el-, kulak akupunkturunda vücut akupunkturunda, Head bölgelerinin, tetikleyici noktalar ve
çakralar›n tedavisinde, yara izlerinin giderilmesinde ve duygusal kilitlenmelerin çözülmesinde tercih edilir.
Son olarak, difl hekimli¤inde ve spor t›bb› alan›nda da yara iyilefltirilmesinde etkinli¤i küçümsenmemelidir.

� Kullan›ld›¤› alanlar: Nöralterapi, Akupunktur, Hömopati, ve Soft lazer  kullan›ld›¤› tüm endikasyonlarda
baflar›yla uygulanbilinmektedir. A¤r›s›z tedavi için olmazsa olmazlardand›r. Manyetik alan ve soft lazerin
kombine edildi¤i ayn› zamanda acil setidir. 

� Teknik bilgiler: CEPES-Lazer® dalgal› bir k›rm›z› dalga boyu (ortalama 650 nm) ve at›ml› manyetik alan
(9 Hz) ile çal›fl›r. Performans› yaklafl›k 0.5 mW’t›r. 1.5 V gücünde iki kalem pil (AAA tipi) ile çal›fl›r. Piller 10s
süren yaklafl›k 10000 kullan›m için yeterlidirler.

A¤›rl›k: yakl. 50 g

Büyüklük: 15x25x115 mm

TEKN‹K B‹LG‹LER

� Fizyolojik etki alan›:
yaklafl›k 30 cm

� A¤›rl›k : 52 gr

� Büyüklük : 50x66x13 mm
(ampul deposu hariç)

NATUREL SAĞLIK HİZMETLERİ VE LTD ŞTİ. 
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