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ÖZET

Sülükler çok eski çağlardan beri bazı hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Tıbbi sülüklerin birkaç türü olup, Türkiye’de H. medicinalis 
ve H. verbana’nın yaşadığı bilinmektedir. Şu anda dünyada en önemli sülük ihraç eden ülkelerden birisi Türkiye’dir. Sülüklerin tükrük bezi 
salgıları 100’ün üstünde farklı bioaktif madde içerir. Bu salgılar vazodilatatörlere, bakteriyostatiklere, analjeziklere, anti-inflamatuarlara ve an-
tikoagulanlara, ödem çözücülere, mikrosirkülasyon bozukluklarını önlemeye, organ ve dokuların hasarlı vasküler permeabilitesini, hipoksiyi 
düzeltmeye, kan basıncını düşürmeye, immüniteyi arttırmaya, ağrı olaylarını gidermeye ve organizmanın biyoenerjetik durumunu arttırmaya 
sahiptir. ABD İlaç ve Gıda Dairesi (Food and Drug Authority of USA-FDA) sülüklerin bu ülkede satışına, genel amaçlar, plastik cerrahi ve 
mikrocerrahide kullanımına 2004 yılında izin vermiştir. Türkiye tıbbi sülük bakımından en şanslı ülkedir. Bu kıymetli ürününün daha iyi de-
ğerlendirilmesi ve hirudoterapinin modern tıp uygulamalarında destekleyici tedavi olarak daha etkin bir şekilde kullanılması çok önemlidir. 
(Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 234-9)
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ABSTRACT 

Leeches have been used in the treatment of certain diseases since ancient times. There are a few species of medicinal leeches. However, H. 
medicinalis and H. verbana are known in Turkey. Currently,  Turkey is one of the world’s most important leech-exporting countries. Secretion 
of the salivary glands of medical leeches contains more than 100 bioactive substances. These secretions include vasodilators, bacteriostatic, 
analgesic, anti-inflammatory and anticoagulants, anti-edematous, which eliminate microcirculatory disorders, restore the damaged vascular 
permeability of tissues and organs, eliminate hypoxia, reduce blood pressure, increase immune system activity, resolving the cause of pain  
and improve the bioenergetic status of the organism. U.S. Food and Drug Administration (Food and Drug Authority of USA-FDA) have al-
lowed the sale of leeches in this country, the use for plastic surgery, the general purposes and microsurgery in 2004. Turkey is the richest 
source in terms of the medical leech. Better evaluation of this valuable commodity and more effective use of hirudotherapy in modern 
medical practice as supportive treatment is very important. (Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 234-9)
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Tıbbi Sülükler ve Hirudoterapi
Medicinal Leeches and Hirudotherapy

GİRİŞ 
Tarihçe

Sülüklerin çok eski çağlardan beri bazı hastalıkların tedavi-
sinde kullanıldığı bilinmektedir. Bu tedavi şekline hirudote-
rapi veya İngilizce’de leechtherapy denilmektedir. “Sülük- 

leech” kelimesi etmolojik olarak İngiliz dil tarihinin çok eski 
dönemlerinden beri bilinmekte olup hastalıklarda tedavi 
edici özelliğinden dolayı en iyi bilinen tür olan Hirudo 
medicinalis’e Avrupa medikal sülüğü “medical practitioner” 
adı verilmiştir (1). 



Sülükler, tıbbi amaçlı olarak eski çağlardan beri hastalıkların 
tedavisinde özellikle flebotomi için kullanılmaktadır. Mısır, Pers, 
Avrupa, Çin ve Anadolunun en eski yazıtlarında Hirudoterapiye 
rastlanmış, Galen ve Avrupalılar tarafından Avicenna olarak 
adlandırılan İbni Sina’nın tedavi protokollerinde yer almıştır (2-6). 

Hirudoterapi Osmanlılar tarafından da kullanılmış ve bu konu ile 
ilgili yazılı eserler hazırladıkları bildirilmiştir. Osmanlılar ile bera-
ber Fransızlar da tedavide sülüklerden yararlanmışlardır. Paris 
hastanelerinde 1830’da beş milyon sülük kullanılmıştır (7-9). 

Sülüklerin genel özellikleri

Sülükler, 15.000’den fazla türü bulunan Annelida filumundandır. 
Çoğu ektoparazit olup, kan emerek beslenen canlılardır. Bunların 
yaklaşık 650’den fazla türü Hirudinea sınıfındadır. Bu sınıfta 
genellikle deniz, tatlı su ve kara sülükleri yer alır (10). Bütün sülük-
ler kan emici değildir. Bazı türleri omurgasızları, Annelida’ya ait 
diğer sınıfların bireylerini, salyangozları ve böcek larvalarını yer-
ler. Kan emenler balık, kurbağa, kaplumbağa, salyangoz ve 
kabuklu su canlıları ile omurgalı hayvanlarda ektoparazit olarak 
yaşarlar (7, 11). Omurgalıların hemen her grubu konakçı olmasına 
karşın, balıklar en çok saldırıya uğrayan gruptur (12, 13). 
Sivrisineklere benzer şekilde, ağrı oluşturmadan deriyi ağızların-
da yer alan üç adet çenenin üstünde bulunan keskin dişleriyle 
ensize ederek kan emmeye başlarlar ve salyasındaki çeşitli medi-
atörleri (lokal anestezik, histamin benzeri vazodilatatörler, pıhtı-
laşmayı engelleyici maddeler, yayılma faktörleri, antibiyotikler 
vb.) bu bölgeye salarlar (14). 

Hastalıklarda tedavi edici özelliği bulunan sülüklerin birkaç türü 
olup H. medicinalis, Hirudo verbana bunlardandır. Diğer tıbbi 
sülük türleri de bazen tedavide kullanılır: Hirudo orientalis, 
Hirudo troctina, Hirudinaria manillensis (Asya tıbbi sülüğü) ve 
Macrobdella decora (Kuzey American tıbbi sülüğü). Hirudo cinsi 
içinde bulunan tüm sülük türleri tıbbi amaçla kullanılabilir. 
Bugüne kadar ülkemizde saptanan tıbbi sülük türleri H. medici-
nalis, H. verbana’dır. Ayrıca, Limnatis nilotica türü de ülkemizde 
bulunmaktadır. Ancak, tıbbi kullanımı ile ilgili bilgi bulunmamak-
tadır (15).

En küçük sülük türü 1 cm uzunluğunda olmakla beraber çoğu 
türler 2.5 cm kadar büyüklüktedir. İnsan ve hayvan sağlığını ilgi-
lendiren sülükler (örn. H. medicinalis, H. verbana, H.orientalis) 20 
cm’ye kadar ulaşabilirler (15). Sülüklerin anatomisi dikkat çekecek 
derecede tek örnektir. Vücut tipik olarak dorso-ventral yassılaş-
mıştır. Segmentler anterior ve posteriorde çekmen biçimine 
dönüşmüştür. Anterior çekmen genellikle posterior çekmenden 
daha küçüktür ve üç çeneli ağzın etrafı çekmenle çevrilidir. 
Çenelerde bir sıra halinde dizilmiş 50-100 diş bulunur. Posterior 
çekmen, sekiz segmentin birleşmesiyle oluşmuş, disk şeklinde ve 
ventrale dönüktür, çekmenler yapışmaya ve harekete yardımcı 
olur. Vücutları daima sabit sayıda 34 segmentten oluşur. Sülüklerin 
ağzı ön uçta, ya bir çekmenin dibinde veya kaşık şeklinde bir üst 
dudağın altındadır. Sülüklerin vücudu muhtelif renklerde görüne-
bilen ince ve düz bir örtü ile sarılmıştır. H. medicinalis’in sırtı 
bozumsu zeytin renginde olup, az çok belirgin altı tane boyuna 
uzanan kırmızımsı-sarı şeride sahiptir. Kenarlar açık zeytin rengin-
dedir. Karnın her iki yanında düz siyah birer şerit bulunur (16). H. 
medicinalis’in sindirim kanalı florasında bir cins bakteri olan 

Aeromonas hydrophila bulunur. Bu ekstraselüler simbiontun, 
emilen kanın sindirimine yardım ettiği, ürettiği antibiyotiklerle 
diğer bakterilerin ölümünü sağladığı ve diğer bazı faydaları oldu-
ğu bildirilmektedir (17-19). 

H. medicinalis’in boyu 10-15 cm olup, 34 segmentten oluşur. 
Ağırlığı 3-6.5 g’dır. Vücut ağırlığının 3-10 katı kadar kan emer, 
vücut ağırlığı arttıkça emdiği kan miktarı da artar ve bir yıla kadar 
beslenmeksizin yaşamını sürdürebilir (7, 20). Yapılan bir çalışma-
da insandan kan emme süresi ortalama 68±26 dk; emilen kanla 
artan vücut ağırlığı %460 olarak bulunmuş, bu türün diğer bazı 
sülük türlerine göre (örn. Macrobdella decora) crude eksraktla-
rından daha fazla antitrombik ünit hirudin ihtiva ettiği bildirilmiş-
tir (21-23). 

Hermafrodit olan sülüklerin çoğu yaklaşık bir yıl kadar yaşarlar. 
Baharda yumurtadan çıkan sülükler, takibeden yılda olgunlaşırlar. 
Hayat devri, beslenme alışkanlıkları ile yaşam ortamına bağlıdır. H. 
medicinalis diğer türlere göre daha uzun yaşar. Bazı sülükler deniz-
lerde olsa da çoğu akuatik türler yüzeysel bitki bulunan havuz, göl 
ve hafif akan çayların kenarı gibi tatlı sularda yaşarlar. Sülükler dün-
yanın her tarafına yayılmışlarsa da (kutup okyanuslarından çöller-
deki su kaynaklarına kadar) daha çok ılıman göl ve havuz sularında 
bulunurlar. Kuzey Amerika sülük faunasının çoğu Avrupa ile ben-
zerdir (10, 15). Ülkemiz, sülük türleri açısından dünyanın en zengin 
yerlerinden biridir. H. medicinalis ve H. verbana’ya yurdumuzda ve 
bölgemizde yaygın olarak rastlanmaktadır (Şekil 1, 2).

Sülüklerin ekonomik değeri 

H. medicinalis ve diğer tıbbi sülüklerin ticareti yapılmakta ve 
toplanarak yurt dışına ihraç edilmektedir. Günümüzde dünyada 
en önemli sülük ihraç eden ülkelerden birisi Türkiye’dir. Ülkemizde 
1960 yılından beri belli üreme bölgelerinden kontrollü bir şekilde 
toplanarak ABD, Almanya, Fransa, İngiltere ve İsveç’e sülük ihra-
catı yapılmaktadır (Tablo1). 

Tıbbi sülükler, Avrupa’da çok yoğun kullanılması ve kirlilik gibi 
nedenlerle büyük ölçüde yok edilmiştir. Ülkemizdeki populas-
yonları günümüze kadar korunmuş olmakla beraber, kotalı olarak 
ticareti yapılmaktadır. Ancak, modern tıpta aşırı kullanımı nede-
niyle neslinin tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalan H. medi-
cinalis, Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin 
Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora: CITES)’ye bağlı olarak, bu sözleşmeye imza koyan ülkeler 
H. medicinalis’in toplanması ve ihracatı konusunda kotalar konul-
masına karar vermişlerdir (24, 25). Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
tarafından tıbbi sülüklerin ülkemizden de ihracatına kota uygu-
lanmaktadır. Bakanlık tarafından 2009 yılında verilmiş olan kota-
nın (6000 kg) ancak %22.50’lik (2303.5 kg) kısmı ihraç edilebilmiş-
tir. Buna bağlı olarak kotanın dahi doldurulamadığı ve ihraç edi-
len miktarın her yıl azaldığı görülmektedir. Bu azalma tıbbi 
sülüklerin (H. medicinalis ve H. verbana) artık sulak alanlarımızda 
giderek azaldığını göstermektedir (26). Türkiye’nin, 1996 yılında 
10 ton olan H. medicinalis ihraç kotası, 1997 yılında 7 tona düşü-
rülmüştür. Yine ülkemiz tatlı sularında H. medicinalis’in avlanma 
yasağı, 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasındayken (24), bu yasak 
1 Mart-1 Temmuz olarak değiştirilip (25) iki aydan dört aya çıka-
rılmış ve en son yıllık kota 5 tona düşürülmüştür (26). 
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H. medicinalis’in popülasyonlarının azalmasında, ticari olarak 
toplanmasının yanında, tarım arazilerinde aşırı kullanılan zirai 
mücadele ilaçlarının da payı büyüktür (28).

Sularımızdaki tıbbi sülüklerin neslinin korunabilmesi, sürdürülebi-
lir bir şekilde ticaretine devam edilebilmesi ve elimizdeki önemli 
ticaret alanlarından biri olan bu pazarın kaybedilmemesi için 
gerekli önlemlerin uygulanması çok yararlı olacaktır (26). 

Ekonomik öneme sahip bir su ürünü olan tıbbi sülüklerin neslinin 
tükenmesi tehlikesi nedeniyle ABD, Almanya, Fransa, Rusya gibi 
dünyanın çeşitli ülkelerinde ve yurdumuzda öteden beri sülük 
çiftliklerinde üretimi de yapılmaktadır (29). 

Hirudoterapinin amaçları 

Sülük salyasında bulunan ve çok etkili bir antikoagulan olan hiru-
din (Hirudo medicinalis’e izafeten) Haycraft tarafından 1884’te 
izole edilen ilk biyoaktif maddedir (3). Sülük salyasındaki diğer 
birçok tıbbi etkili biyoaktif maddelerin keşfi ile bu tedavi şekli, son 

50-60 yılda yeniden hız kazanmıştır. Güçlü vazodilatatörler, antiko-
agulan moleküller, bakteriyostatikler, analjezikler, anti-inflamatuar-
lar, lokal anestezikler, prostaglandinler, protien benzeri calin, apy-
rase hyaluronidase, eglin, destabliaz, piyavit ve kollaginaz gibi 
birçok biyolojik etkin madde izole edilmiştir (14, 30). 

Sülüklerden elde edilen çeşitli antikuagulan maddelerden hiru-
din ve bdellin çok güçlü antikoagulan maddeler olup, koagulas-
yon kaskadını farklı noktalardan aktive ederler ve platelet agre-
gasyonunu inhibe ederler. Yine, sülük salyasında platelet agre-
gasyonunu inhibe eden calin, sülük antiplatelet protein, apyrase, 
düşük moleküler ağırlıklı fraksiyon II ve III, decorsin ve ornatin 
bulunmuştur. Hirudin, trombini inhibe eder, bdellin ise antiplaz-
min aktivitesi ile kanama zamanını uzatır (31, 32).

Yapılan bir çalışmada H. verbana, H. medicinalis, H. orientalis’in 
salyasında 100’ün üstünde protein ve peptin molekülü saptan-
mıştır. Tryptase inhibitör, Bdellin B, Hirustasin, Bdellastasin 
(Bdellin A), Eglin B ve Eglin C, Destabilaselysozyme. Bu üç tür-
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Şekil 1. Hirudo medicinalis A: Dorsal görünüşü, B: Ventral görünüşü 
(Prof. Dr. Naim Sağlam’ın koleksiyonundan alınmıştır)

A B

Şekil 2. Hirudo verbana A: Dorsal görünüşü, B: Ventral görünüşü
(Prof. Dr. Naim Sağlam’ın koleksiyonundan alınmıştır)

A B



den H. medicinalis’in salyasında diğer iki türden %20 oranında 
daha fazla madde saptanmıştır. Triptaz İnhibitorü (mast hücrele-
rinin disfonksiyonları ile ilgili olarak alerjik ve inflamatuar durum-
larda rol oynayan tek enzimi olan Triptaz’ın inhibitörü) H. verbana 
ve H. orientalis’in salyasında aynı zamanda Hirustasin, bir antiinf-
lamatuar ajan (doku kallikrein, tripsin, kimotripsin ve nötrofil 
cathepsin G’si inhibitorü) H. verbana ve H. medicinalis salyasında 
bulunmuştur. Destabilaz-lizozim (glikozidaz ve isopeptidaz fonk-
siyonları taşıyan bir enzim) ve eglinler antiinflamatuar fonksiyon-
lar (Kimotiripsin, Kimaz, Subtilisin İnhibitorleri ve Nötrofil 
Proteinases Elastase, Cathepsin G) üç türün tümünün salyasında 
bulunmuştur. Bdellin A ve Bdellin B (Trypsin benzeri enzimlerin 
güçlü inhibitörü) sadece iki türde saptanmıştır (32). 

Sülüklerin salyalarından elde edilen 100’ün üstündeki farklı aktif 
biyolojik maddenin etki mekanizması incelendiğinde vazodilata-
törler, bakteriyostatikler, analjezikler, anti-inflamatuarlar ve anti-
koagulanlarla mikrosirkülasyon bozukluklarını giderir, organ ve 
dokuların hasarlı vasküler permeabilitesini düzeltir, hipoksiyi 
giderir, kan basıncını düşürür, immüniteyi artırır, ağrıyı giderir ve 
organizmanın biyoenerjetik durumunu artırırlar. Hirudin gibi çok 
güçlü bir antikoagulanla trombinin baskılanma mekanizması, 
trombinin aktivasyonunu ve fibrinojenin fibrine çevrimini inhibe 
eder. Trombositlerin bağlanmasını durdurur ve bu tamamiyle 
onların kollajenin yüzeyinde agregasyonunu engeller (33). 

Bu sekresyonların, kan pıhtılaşması ile ilgili hücresel ve plazma 
faktörlerinin üzerinde tam bir etkisi vardır. Son zamanlarda, 
rekontrüktif cerrahide hirudoterapinin yaygın şekilde deri flapla-
rında kullanımı ile sülüklerin aktif kan emmesi 1/10 atm negatif 
basınç oluşturarak yaralardaki durgun kan akımı (venöz konjes-
yon) ve artmış venöz basınç düzelir, kapiller akımın artışı ile bu 
bölgeye daha taze oksijenize kan akımı sağlanır ve yara taze 
kanla gelen oksijen ve diğer besinlerle desteklenir. Hirudoterapi 
kullanılarak salyadaki önemli biyokimyasal maddelerle venöz 
kanın ve kan havuz basıncının azaltılması ile flapların beslenmesi, 
korunması ve viyabilitesi sağlanır (33). 

Transplante edilen dokularda, periferik kılcal kan damarlarının 
birleştirilmesinin zorluğu sebebiyle, kapiller sistemin gelişip 
tamamen sirkülasyon sağlanana kadar dokuya oksijenden zengin 
taze kan gelmesini sağlamak ve dokuda meydana gelen şişliği 
gidermek amacı ile sülükler kullanılmaktadır. Anastomozlaşmadan 
sonra venlerin arterlere göre çok daha yavaş iyileşmesi nedeniyle 

arteriyel kan akımının kurulması için hirudoterapiye başvurulmak-
ta, kan akımının tekrar düzene sokulması ve venlerin iyileşip 
normal fonksiyonunu yapması için bu işleme beş gün boyunca 
devam edilmektedir (34). 

Günümüzde sülüklerin çeşitli türleri üzerinde bilimsel çalışmalar 
yürütülmekte ve bunlardan tıpta bazı hastalıkların tedavisinde 
(özellikle kardiyolojik ve hematolojik) kullanılan ilaçlar elde edil-
mektedir. Çok güçlü bir antikuagulan olan Hementin (Biopharm-
USA) genetik mühendisliği yöntemiyle üretilmektedir. Rusya’da 
sülüklerden elde edilen ve antitrombotik ilaç olan Piyavit’in oral 
kullanımına 1993’te izin verilmiştir (6, 35). Yine, Hirudin (Transgeen-
Fransa), Eglin (CIBA/Geigy-İsviçre), Gelin (EuroBioPharm-
Hollanda), Ghilanten (Merrel Dow Research Inst. USA) ve 
Orgelase (Biopharm-İngiltere) ilgili firmalar tarafından üretilmek-
tedir (36). 

Hirudoterapinin endikasyonları

Günümüzde dünyanın birçok ülkesinde (Rusya ve bu coğrafyada-
ki diğer ilişkili devletler, ABD, Kanada, Avustralya, Fransa, 
Almanya, Hollanda vb.) tedavi amaçlı aktif olarak çeşitli klinik 
durumlarda apse, artrit, glokom, myasthenia gravis, dental teda-
viler, hematom, tromboz, gangrene gidişin önlenmesi ve diğer 
çeşitli damar bozukluklarında (arteriyoskleroz, diabetik damar 
komplikasyonları, varisler, diğer kardiyovasküler hastalıklar…) 
tıbbi tedaviye yardımcı olarak çeşitli kliniklerde (kardioloji, jine-
koloji, üroloji, cerrahi, travmatoloji, stomatoloji, oftalmoloji vb.) 
hirudoterapinin kullanımı artmaktadır (1, 14, 32, 37-40). 

Özellikle plastik-rekonstrüktif cerrahi ve mikrocerrahide tedaviye 
yardımcı olarak post operatif sülük kullanımı, dolaşımın düzen-
lenmesi ve flapların mikrorevaskülarizasyonunu sağlamak ama-
cıyla yapılan çalışmalarda başarılı sonuçların yayınlanması ile 
yeniden dikkatlerin odaklanmasına neden olmuş ve ABD İlaç ve 
Gıda Dairesi (Food and Drug Authority of USA-FDA) sülüklerin 
bu ülkede satışına, genel amaçlar, plastik cerrahi ve mikrocerra-
hide kullanımına 2004 yılında izin vermiştir (41). Sağlık Bakanlığımız 
da tedavilerde belli şartlarda kullanımına izin vermiştir. 

Birçok ülkede, sülükler lokal marketlerden sağlanabilmekte ve 
antibiotik profilaksisi ile birlikte kullanılmaktadır (18, 42, 43). 

Yine, hayvanların çeşitli hastalıklarında tedavi amaçlı olarak vete-
riner hekimlikte de kullanılmaktadır (44-47).

Sülüklerin parazitlikleri

Bazen, kırlarda nadiren de olsa, içilen filtre edilmemiş sularla 
bazen de tatlı sularda yapılan banyo sırasında kaza ile sülükler 
müköz membranlara yapışarak konjunktiva, burun, farinx/larinx, 
trachea/bronşlar, özefagus, vajina ve rektuma yapışıp kan emebi-
lirler. Kanama ve solunum yollarında tıkanma yapabilirler. 
Tedavide en önemli nokta sülüğün çıkarılmasıdır (48, 49). 

Hirudoterapinin komplikasyonları

Hirudoterapinin değişik komplikasyonları olabilir. En sık olarak 
uzayan kanamalar, alerjik reaksiyonlar ve bakteriyel enfeksiyon-
lardır. Sülük sindirim kanalındaki Aeromonas hydrophilia pnömo-
ni, septisemi veya gastroenteritise neden olabilir. Antibiyotiksiz 
sülük kullanımı sonucu %20 oranında bu bakterinin enfeksiyon 
yapabileceği bildirilmiştir. Enfekte, kullanılmış sülüklerin bir has-

Turkiye Parazitol Derg 
2011; 35: 234-9

Gödekmerdan ve ark. 
Hirudoterapi 237

Tablo 1. Türkiye’nin yıllara göre tıbbi sülük ihracat gerçekleşme 
miktarları (25, 27)

Yıl Gerçekleşen 
 İhracat Miktarı (Kg)

2003 5430

2004 4811

2005 5014

2006 4021

2007 3090

2008 2303.5

2009 1350

2010 1601



tadan aldığı kan ile bulaşan bir enfeksiyon etkenini (HIV ve hepa-
tit virüsleri) başka bir kişiye bulaştırması mümkündür (1, 50). 

İnsanlarda sülük uygulaması sırasında, özellikle immün sisteme 
ait yetersizlik de varsa mutlaka profilaktik olarak antibiyotik veril-
melidir. Yapılan çalışmalarda Aeromonas’ların ampisiline dirençli 
oldukları, siprofloksasin, seftazidim, sefotaksim, piperasilin/tazo-
baktam, imipenem, kotrimoksazol ve gentamisin’e duyarlı oldu-
ğu saptanmıştır (51). Bir başka invitro çalışmada bu bakterilere 
karşı en etkili yanıtın siprofloksasin ve kloramfenikol kombinasyo-
nu olduğu bildirilmiştir (52). 

Sonuç

Eski çağlardan beri çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan 
sülüklerin, artık modern tıp uygulamalarında da en azından teda-
viye yardımcı bir unsur olarak görülmesi ve endikasyonları doğ-
duğunda mutlaka kullanılması gereklidir. Dünyanın en gelişmiş 
ekonomilerine sahip ve aynı zamanda tıbbi bilimlerin uygulama-
larında da ileri olan Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD gibi ülke-
lerin böyle bir tedavi metodundan azami derecede yararlandık-
ları bilinmektedir. Yararları son derece fazla olan sülük salyasında-
ki biyoaktif maddelerin etkileri düşünüldüğünde, kan emme 
sırasında dokuya verilen vazodilatatörler, bakteriyostatikler, anal-
jezikler, anti-inflamatuarlar ve antikoagulanlar çeşitli damar has-
talıklarında mikrosirkülasyon bozukluklarını gidererek organ ve 
dokuların hasarlı vasküler permeabilitesini düzeltmeleri ve diğer 
birçok olumlu etkileri nedeniyle birçok hastalık durumunda başa-
rılı sonuçlar alınmıştır. Modern ilaç ve uygulamalarla kıyaslandı-
ğında hirudoterapi son derece daha az yan etkili ve çok daha 
düşük maliyetlidir. Özellikle de çok güçlü bir antikoagulan olan 
hirudin, heparine göre daha etkili ve çok daha zararsızdır. En çok 
kullanım alanlarından biri olan travmatik cerrahi sonrası kopan 
uzvun venöz konjesyonunu gidermeleri, kapiller dolaşımı düzen-
lemeleri nedeniyle dokuların nekroze olmasını engelleyerek 
dikilen doku parçasının tutmasını sağlar. Ayrıca, hastaların çok 
muzdarip oldukları postoperatif dönem ağrılarının giderilmesin-
de de etkilidir. 

Halen doğal ortamlardan toplanarak kotalı sülük ihracatı yapan 
tek ülke Türkiye’dir. Dünya tıbbi sülük ticaretinin yaklaşık 2/3’lük 
kısmı ülkemizin elinde bulunmaktadır. Yıllık kota 5000 kg’dır. 
İhracatçılardan alınan bilgilere göre kg’ı ortalama 500-750 € 
(Euro) arasındadır. ABD’de ise ikinci ülkelerden alınan sülüklerin 
satışı, büyük boy sülük tanesi ortalama 10$ (dolar) (yaklaşık 5 gr); 
küçük boy sülük tanesi (1-1.5 gr) ortalama 8$’a satılmaktadır. 
Toplanan sülük miktarı azaldıkça dünyadaki kabul gören fiyatları 
gittikçe artmaktadır. Ülkemiz, uygun iklim ve uygun sülük üreme 
alanlarına sahiptir. Hem toplayıcılık hem de sülük kültürü yapıla-
rak, ciddi ekonomik girdiler sağlanabilir ve kısmen de yeni bir iş 
sahası olarak işsizliğe çare olabilir. 

Sonuç olarak, tıbbi sülüklerin bulunması açısından şanslı olan 
yurdumuzun bu kıymetli kaynağının daha iyi değerlendirilmesi ve 
hirudoterapinin modern tıp uygulamalarında tedaviye destek 
olarak daha etkin bir şekilde kullanılması çok önemlidir. Ülkemizde 
yapılacak daha detaylı araştırmalarla, sülüklerden çeşitli hastalık-
ların tedavisinde kullanılabilecek yeni aktif biyolojik maddeler 
elde edilebilmesi ve hirudin gibi bilinen çeşitli maddelerin de 
yerli üreticiler tarafından üretiminin yapılarak ülkemizde tıp hiz-
metine sunulması gereklidir.

Çıkar Çatışması
Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması bildirmemişlerdir. 
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