
Şok dalgaları ilk II. Dünya savaşı 
sırasında tanımlandı. Hidrojen 

bombasına maruz kalan denizaltı 
tayfasında akciğer iyileşmeleri 

meydana gelmişti.

Tesadüfen 1966’da Dornier Systems şok 
dalgalarının madde ve doku ile 

etkileşimini konu alan basit fiziksel 
anlayışı geliştirdi

2007 ARALIK– A Ç I K  
K A L P  A M E L Ġ YAT I  

S I R A S I N D A  
M Ġ Y O K A R D Ġ  

D A M A R  
T I K A N I K L I Ğ I  

T E D AV Ġ S Ġ N D E  
K U L L A N I L D I

1989 – İlk başarılı kaynamayan/iyileşmeyen 
kırık tedavisi (pseudarthrosis)

2004 – Dermatolojide Şok 
Dalgaları ile tedavi ; 
iyileşmeyen yaralar, 

diyabetik ayak ülseri, 
dekübital ülser, ve yanıklar

1992 – ESWT 
uygulamaları 
ortopedi alanında 
devam etmekte: 
omuz ağrısı, tenisçi 
dirseği, topuk dikeni, 
kesecik iltihabı, 
tendonlar.

7 Şubat 1980 – Şok dalgaları ile ilk 
başarılı non-invaziv böbrek taşı 
kırma uygulaması. (Lithotripsy)



Elektro-hidrolik şok dalgaları suyun 

içinde elektrik akımıyla oluşur (diğer bir 

tanımla, piezoelektrik ve elektro-

manyetiğin prensiplerini 

barındırmaktadır)







•KRONİK  ÜLSER

•Erkek Hasta
• Yaş 57
•> 1 Yıllık başarısız normal 
tedavi

Anestezi olmadan 3 

seanslık/sezonluk Yumuşak 
Odaklı Şok Dalgaları(ESWT) 

uygulaması sonucu



•KRONİK  ÜLSER

•Erkek Hasta
• Yaş 47
•Bot kazası sonrası oluşan 
travma

Anestezi olmadan 3 

seanslık/sezonluk Yumuşak 
Odaklı Şok Dalgaları(ESWT) 

uygulaması sonucu



•DEKÜBİTAL  ÜLSER

•Erkek Hasta
• Yaş 20
•Paraplejike(belden aşağısı
felçli) neden olan kurşun yarası 2 
yıl önce meydana gelmiştir.
•5 aydır dekubitus ülseri 

Anestezi olmadan 5 

seanslık/sezonluk Yumuşak 
Odaklı Şok Dalgaları(ESWT) 

uygulaması sonucu











•PSÖDOARTROZ
•Erkek Hasta
• Yaş 59
•Talus (ayak bileği) kırığı

•Kırığın oluğu bölgede platin vs. 
olması şok dalgalarının platin 
çivi, vida üzerinden kırığın 
olduğu bölgeye daha iyi 
yayılmasına olanak sağlar.



•PSÖDOARTROZ
•Kadın Hasta
• Yaş 36
•Kısmi Ampütasyon
•Traksiyon yapması için kemiğin 
içinden tel geçirildiği durumlar 
(K-Wire)
•Replantasyon
•Fiksatör

•4 Yıllık Şok Dalgaları ile tedavi 
sonrası.





•PSÖDOARTROZ
•Kadın Hasta
• Yaş 59
•Düşme sonucu yaralanma
•Diabetik
•.



•PSÖDOARTROZ
•Erkek Hasta
• Yaş 46
•Motorsiklet kazası
•Kaval kemik(tibia) kırığı
•Harici Fiksatör
•Alçı ve fiksatörün çıkmasından 
8 hafta sonra
•9 aylık Şok Dalgaları tedavisi 
sonrası.
•Diabetik
•.



•PSÖDOARTROZ
•Erkek Hasta
• Yaş 46
•Motorsiklet kazası
•Kaval kemik(tibia) kırığı
•Harici Fiksatör
•Alçı ve fiksatörün çıkmasından 
8 hafta sonra
•9 aylık Şok Dalgaları tedavisi 
sonrası.
•Diabetik
•.









Da Vinci Projesi



Walter Reed Ordu Medikal Merkezi

Afganistan ve Irak'tan yaralı askerlerle yapılan 3 yıllık çalışma

Ordu Araştırma Merkezi ile koordineli çalışma

Amaç : Yara tedavisinde kaliteyi arttırmak

"Standart Yara Bakımı" ile " Standart + Şok Dalgaları Bakımı" nın 
karşılaştırılması

Bütçe   : 10 Milyon Dolar

Veriler : Her hasta için 40,000 veri elementi



Selülit

Günümüzde şok dalgalarının selülit bakımındaki etkilerini gösteren

bir çok çalışma vardır.

Yağ dokusu / Lipoliz

İlk pozitif sonuçlar Kore ve İtalya’da ki çalışmalardangeldi

Yanıklar

Yanıklar ile ilgili ilk pozitif sonuçlar 

Berlin'de ki Verbrennungszentrum da yürütülen araştırmalardan geldi



Artroz / Dejeneratif  bir eklem hastalığı

Berlin’de  yürütülen bir çalışmada hastanın dizi şok 
dalgaları ile tedavi  edildi.

Diz bir yıl sonra yeniden artroskopi ile incelendiğinde  
kıkırdağın  neredeyse tamamen temizlendiği  
görülmektedir.



Bakteriyel Periyodontal

Kentucky Üniversite’sinde fareler  12 hafta 
boyunca  Porphyromonas gingivalis  
bakterisi ile enfekte edilmiştir.

12 hafta sonunda hayvanlar incelenip 
kemik ölçüleri grup üyeleri ile 
karşılaştırıldığında, şok dalgaları ile tedavi 
edilen hayvanların kemikleri neredeyse 
tamamen yeniden üretilmiştir.



Sinir Aşılama/Transplantasyonu

Ludwig-Boltzman Enstitüsü /Viyana tarafından  fareler  üzerinde yapılan 
araştırmada  siyatik siniri kesilip 180⁰  döndürülerek  yeniden yerleştirildi.

Araştırma sonrası grup üyeleri arasında yapılan  ölçümler  Şok Dalgaları 
ile tedavi edilen hayvanlardaki üstün gelişimi onaylar niteliktedir.



Kalp Ameliyatı

Allgemeinen Krankenhaus/ Viyana ‘da  fare ve domuzların  koroner  
damarları bloke edilerek  kalp damarlarında suni tıkanıklık  
oluşturulmuştur.

Şok dalgaları ile tedavi edilen hayvanlar enfekte edilmiş bölgedeki yeni 
kan damarları sayısında kayda değer  artış  göstermiştirler.

Dikkat çekici sonuçlar  ISMST(Uluslar arası  Şok Dalgaları ile Tedavi 
Topluluğu) Haziran  2007 Toronto kongresinde  açıklanmıştır.



Bitkiler

Şok Dalgaları(ESWT)  uygulanan soya fasulyelerinde kontrol  grubuna 
kıyasla  oldukça hızlı bir büyüme tespit edilmiştir.

Günümüzde  Karintiya /Avusturya ‘da ağaçlardaki yaralar  Şok Dalgaları 
ile  tedavi  edilmektedir.  İlk sonuçlar  2007  yazında  açıklanmıştır.


