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1.1 / Neden A¤r› Tedavisi?
A¤r› tedavisi, hem kronikleﬂme profilaksisi, hem de kronikleﬂmiﬂ a¤r›lar›n giderilmesi bak›m›ndan interdisipliner bir
yaklaﬂ›md›r.
A¤r›, bir ortopedi uzman›na giden hastalar›n birinci, aile hekimine giden hastalar›n
ikinci s›kl›kta olan yak›nmas›d›r. S›k görülen
s›rt, bel ve eklem a¤r›lar›n› da kapsayan
muskuloskeletal a¤r› kavram› son y›llarda
ciddi bir perspektif de¤iﬂimi geçirmektedir.
Özellikle somatik aç›l›m yeni psikososyal
bak›ﬂ aç›s›yla geniﬂlemiﬂtir. Burada ilginç
ampirik gözlemler, de¤iﬂen hastal›k ve tedavi yaklaﬂ›m› anlay›ﬂ›n›n esas›n› oluﬂturmuﬂtur:

m›n iyi yard›m oldu¤u, bunun da hekim ve
terapistten gelmesi gerekti¤i, biyolojik ve
t›bbi önlemlerin al›nmas› gereklili¤i konusunda hastan›n tek boyutlu iknas› önemlidir.
Hekimin bu konudaki yaklaﬂ›m›n›n etkinli¤ini, iﬂ göremezlik istatistikleri ve emeklilik
sigorta kuruluﬂlar›n›n rakamlar› ortaya koyamamaktad›r.
Kuﬂkusuz her tedavi yaklaﬂ›m›n›n amac›
a¤r›lar› hafifletmektir. Ancak çat›ﬂan bak›ﬂ
aç›lar›n›n çoklu¤unun bu tedavi çabalar›n›
sonuçsuz b›rakabilece¤i göz önüne al›nmal›d›r:
• Tan›lar yetersiz veya yanl›ﬂ konmuﬂtur.
• Terapötik araçlar yetersizdir veya uygun
olmayan ilaçlar kullan›lm›ﬂt›r.

• A¤r›s› olan herkes bir hekime baﬂvurmaz.

• Hastan›n hastal›ktan dolay› olan kazanc›
çok büyüktür.

• Belli bir hekimin seçilmiﬂ olmas›, hastan›n
belli tedavi beklentisi içinde oldu¤unu
gösterir.

• Sosyal güvenlik sistemi hastal›¤›n tedavisine olanak vermemektedir.

• Akut ve kronik a¤r› aras›nda psikolojik,
sosyal ve fakat ayn› ölçüde t›bb› nedenlere
ba¤l› etkilerle desteklenen kronikleﬂme
süreci yer al›r.

Almanya’daki gayrisafi milli has›lan›n yaklaﬂ›k %1’i s›rt ve bel a¤r›lar›na harcanmaktad›r. Asl›nda bu miktar›n yar›s›ndan ço¤u iﬂ
göremezlik ve erken emeklilik gibi ikincil
masraflara gitmektedir. Emeklilik sigortalar›na olan baﬂvurularda muskuloskeletal a¤r›lar masraflar bak›m›ndan ikinci s›rada gelmektedir. Emeklilik raporlar›n›n baﬂ›n›, ortopedi uzmanlar›nca haz›rlanan raporlarda
%90, iç hastal›klar› uzmanlar› ve aile hekimlerince haz›rlanan raporlarda %50 ile destek
ve hareket organ› a¤r›lar› çekmektedir. Hekime muskuloskeletal a¤r› nedeniyle yap›lan
ilk baﬂvuru ile emeklilik talebi (genellikle 15
ay› geçen iﬂ göremezlik sonucu, ayn› ﬂekilde
yasal hastal›k sigortas›n›n yetersiz kalmas›
sonucu) aras›nda, geriye bak›ld›¤›nda s›kl›kla yanl›ﬂ yönlendirildi¤i görülen, uzun bir
yol vard›r: Hastan›n çok yönlü probleminin

• Biyografik stresler a¤r› prognozuna kal›c›
olarak zarar verebilirler.
• Ekonominin kötü oldu¤u zamanlarda a¤r›
nedeniyle emeklilik baﬂvurular›nda art›ﬂ
görülür: 1970’li y›llar›n baﬂ›ndaki kitlesel
iﬂsizlik sorunu ve sosyal kanundaki de¤iﬂikliklerle (örne¤in Almanya’da, 1953’teki
savaﬂ kurbanlar› için ç›kar›lan a¤›r hasarl›lar yasas›, 1974’te tüm a¤›r engelliler için
ç›kar›lan yasa) onaylanm›ﬂ a¤›r engelli ve
erken emeklili¤e gidiﬂte patlama tarz›nda
art›ﬂ yaﬂanm›ﬂt›r.
Bu aﬂamada hastan›n hekim taraf›ndan ikna edilmesi yard›mc› olmal›d›r. H›zl› yard›-
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tan› ve tedavisi için verilen çabalar yeterli ve
erken gerçekleﬂtirilirse, emeklilik baﬂvurusu, ulaﬂ›lamayan t›bbi tedavi baﬂar›s›n›n bir
sonucu olmak zorunda de¤ildir.
Her a¤r›l› hastaya yaklaﬂ›mda tercih edilmesi gerekenler ﬂunlard›r:
• Akut tedaviler etkin olarak uygulanmal›d›r.
• Etkin akut tedaviler hastan›n nedene iliﬂkin yanl›ﬂ yönlendirmeleri üzerine kurulmamal›d›r.
• Kronikleﬂme riskleri erken fark edilmelidir.
• Artan kronikleﬂme e¤ilimi uygun tedavi
yaklaﬂ›mlar› ile erken tan›nmal› ve tersine
yönlendirilmelidir.
• Herﬂeye karﬂ›n kronikleﬂme olmuﬂsa yeterli terapötik modaliteler kullan›lmal›d›r.
Biyopsikososyal Yaklaﬂ›m Hakk›nda

‹ﬂ görebilen hastalar›n tedavi etkinli¤i buna bakarak gayet iyi ölçülebilse de, muskuloskeletal a¤r›lar›n tedavisinde emeklilik
baﬂvurular›n›n önlenmesi öncelik de¤ildir.
Birçok hastada bu nokta ikincil bir rol oynar
veya hiç önemsenmez. Her hasta için do¤ru
tan› ve uygun tedavinin (protokole uygun ve
kan›ta dayal›) önemi ﬂüphe götürmezdir.
Temel bilgiler ve araﬂt›rmalar son y›llarda
tedavi baﬂar›lar›n›n ön koﬂullar›n› iyileﬂtirmeye yönelik önemli bilgiler sunmuﬂlard›r.
Her a¤r› gibi muskuloskeletal a¤r› tedavisinin de ancak interdisipliner olarak düzenlenebilece¤i tart›ﬂmas›z kabul edilmektedir.
‹nterdisipliner yaklaﬂ›m hem tek hekimin
tedavi yönteminde hem de tedavi ekibinin
oluﬂumunda görülmelidir. Bu durum, bu kitab›n yazarlar›ndan da görüldü¤ü gibi birçok uzmanl›k alan›n›n birikimini gerektirir.

‹nterdisiplinerlik fiziksel ve fiziksel olmayan tan› ve tedavi ayr›m›n› kald›rmal›d›r.
Gerek temel ve gerekse klinik araﬂt›rmalar
bu ayr›m›n keyfi olarak oluﬂturuldu¤unu ve
hastan›n problemine yarar sa¤lamad›¤›n› ortaya koymuﬂtur: Daha çok kronik a¤r›larda,
ama akut a¤r›larda da santral lezyonla ilgilenirken, periferik mekanizmalar da gözard›
edilmemelidir. A¤r› tedavisi bu somatik somatik olmayan a¤r› ﬂeklindeki ikiye bölmeyi aﬂmal›d›r. Biyopsikososyal aç›l›ml› bu
yönelim a¤r› hastas› için uygun görünmektedir. Bu kolayca söyleniveren yönelimin sonuçsuz bir sohbetten ileri gidememesi riski
nedeniyle, biyopsikososyal model kendi
içinde çok tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. Örne¤in ne zaman
biyolojik, ne zaman psikososyal etiyoloji ve
tedavinin ön planda olaca¤›n›n aç›k olmad›¤› söylenmiﬂtir. Yazarlar burada yeni bir
formülasyonda karar k›lm›ﬂlard›r. Biyopsikososyal model kavram›ndan yeni bir bilimsel kargaﬂa de¤il, iliﬂki esasl›, empati, iletiﬂim, kendini ifade etme gibi faktörleri sistematik olarak içeren t›bbi bilginin her bir
hasta için kullan›m› anlaﬂ›lmal›d›r [BorrellCarrio, Suchmann, Epstein 2004]. Ancak bu
ifadenin tam olarak anlaﬂ›lmas› aç›klamaya
gerek duymaktad›r. Bu konuda bu kitap yard›mc› olacakt›r.

Kaynak
Borrell-Carrio F, Suchman AL, Epstein RM, The
biopsychosocial model 25 years later: principles,
practice, and scientific inquiry. Ann Fam Med
(2004), 2, 576–582
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tesinden gelmede oluﬂturaca¤› güçlük anlaﬂ›labilir. Schiller’in tan›mlad›¤› “Açl›k ve

A¤r› rahats›z edici bir duyu alg›lamas›d›r. Periferik nosiseptif uyar›n›n hissedilmesinde santral olarak iﬂlenmesi esast›r.

Sevgi” yaﬂamsal döngülerine, Ebbecke’nin
insan dürtülerinin temel özelliklerinden
sayd›¤› “A¤r›” da etki edebilir [Ebbecke
1953]. Buradan, a¤r› ve a¤r›n›n üstesinden
gelinmesinde hastan›n e¤ilimlerinin çat›ﬂa-

A¤r› sözcü¤ü (Schmerz) eski Almanca’daki

bilece¤i aç›kl›k kazanmaktad›r: Örne¤in, a¤-

“Smerza” ve yeni ‹ngilizce’deki “smart” ile

r›n›n k›sa dönemde engellenmesi veya uzun

akrabad›r. Keskin ve yan›c› a¤r›ya “Scheuer-

dönemde üstesinden gelinmesi ile hastan›n

wunden” denmiﬂtir. “Schwelen” (için için

k›sa dönemdeki hastal›ktan kazanc› veya

yanmak) sözcü¤ü ile olan benzerlik de bura-

uzun dönemde üçüncü ﬂahsa veya devlete

dan gelir. Orta-yüksek Almanca’dan beri bi-

ba¤›ml›l›¤› aras›ndaki çat›ﬂma. Gadamer bu-

linen “Pein” (‹ngilizce “pain” ile akrabad›r);

rada a¤r›ya yakalanmada, ama ayn› zamanda

geç dönem Latince’deki “poena” (ceza, bedel

sa¤l›kl› olmaktan saklanmada bir ödev gör-

ödeme) sözcü¤ünden kaynaklan›r ve bunun-

mektedir [Gadamer 1993]: Hasta, tedavide

la cehennem azab› kastedilmektedir.

birlikte oynayan bir oyuncu olmal›d›r. Has-

Felsefede fizyolojik olaylar›n bilimsel
aç›klamalar› yan›nda a¤r›l› hastalar›n deneyim ve davran›ﬂlar›n›n gözlenmesi ve tarif
edilmesi de özellikle önemsenmiﬂtir. Plessner’e göre a¤r›, insan davran›ﬂ›n›n antropoloji için temel öneme sahip bir s›n›r›d›r
[Plessner 1949], Heidegger’e göre varl›¤›n
temel çizgisine aç›lan kap›d›r. Von Gebsattel’e göre bayg›nl›k hali a¤r›n›n karﬂ›t› olarak insan›n sorunsuz keyif yaﬂamas›n› ve
benli¤in ve bedenin ikiye ayr›lmas›n› ifade
eder [v. Gebsattel 1932].

tan›n ödevinin baﬂlad›¤› yerde hekimin etkinli¤inin s›n›r› baﬂlar. A¤r›da “en iyi ilac›
aramak de¤il, ilgili ﬂah›s olarak kendini
sorgulamak”, a¤r›n›n “yaﬂam›n gerçek boyutu” oldu¤unu görmek gereklidir. Hekim
“gerçekleﬂtirici, sa¤lay›c›” olarak görev al›r
[Gadamer 2003, s. 27]. “A¤r›lar” kitab›nda
[v. Weizsäcker 1926] “a¤r› hissinin bertaraf
edilmesi” ve hekim yard›m›n›n gerekli oldu¤u “a¤r›n›n üstesinden gelinmesi” ayr›m›n›
yapan v. Weizsäcker’in antropolojisiyle buradaki iliﬂki aç›kl›k kazanmaktad›r. Hastan›n
davran›ﬂlar›n›n ve isteklerinin anlaﬂ›lmas›

“Souffrir passe, avoir souffert ne passe jama-

hekime, hastaya giden yolu açar. We-

is” [Bloy, Buytendijk’ten 1948, s. 18]: (Akut)

izsäcker bunun için bu konuyu canl›lar›n bi-

a¤r› geçse de, a¤r› geçirmiﬂ olman›n keskin

liminde ortaya koymuﬂtur [v. Weizsäcker

an›s› kal›c› bir hat›rlamaya, insan davran›ﬂ›-

1940; Wiehl 2003]. Burada hekimin hastay›

n›n ve duruﬂunun kal›c› olarak etkilenmesi-

nas›l anlayaca¤› sorusu ortaya ç›kmaktad›r.

ne neden olabilir. A¤r›y› geçirmiﬂ olman›n

Gerçekten bir di¤erinin di¤eri olarak alg›-

hat›rlanmas› ile akut a¤r› olay›ndan ba¤›m-

lanmas› var m›d›r, yoksa anlaﬂ›lacak olan di-

s›z olarak, a¤r›dan kurtulma güvencesi sa¤-

¤eri (hasta) hekimin kendi kafas›nda oluﬂ-

lanm›ﬂ olsa da, bunun, a¤r›n›n tedavi ile üs-

turdu¤u biri midir? [Jakobi 2005]: A¤r›l›

1 / Neden Muskuloskeletal A¤r› Tedavisi?

6

hasta “rahats›z edilmemiﬂ kimli¤inden” kendi ve dünyas› ile ayr› düﬂtü¤ü için [v. Weizsäcker 1926], bu çaresizlik içinde varl›¤›n›n ikili¤ini (beden ve kendi) fark eder ve
hekimin yard›m›n› ister. Fakat a¤r› çekmeyen hekim ne kendini hasta gibi hissedebilir,
ne de onu anlayabilir. Asl›nda hekimin tan›mas› gereken hasta, tan›nacak obje olarak
hekime uzak kal›r. Buna karﬂ›l›k, hekimin
yaklaﬂ›m› hastayla bir yaﬂam ortakl›¤›nda,
kiﬂilik çerçevesinde, insan ve çevre, beden ve
benlik, hasta ve hekim aras›ndaki karﬂ›l›kl›
iliﬂki ve farkl›l›klar›n fark›ndal›¤›nda gerçek-

leﬂirse, hastayla o “ebedi yak›nlaﬂma”ya ulaﬂ›labilir [v. Weizsäcker 1927].
Felsefe ve antropoloji, a¤r› semptomunun
anlamlar›n› hastan›n hayat öyküsü ile de iliﬂkilendirerek vurgulam›ﬂlard›r. Bunlar sayesinde yine a¤r›n›n psikoanalitik olarak kavranmas› mümkündür.
Uluslararas› bilimsel a¤r› derneklerinin
çat›s› olan Uluslararas› A¤r› Araﬂt›rmalar›
Derne¤i (IASP), a¤r›y› “aktüel veya potansiyel doku hasar› ile iliﬂkili olan veya

ﬁekil 1.1. A¤r›n›n siklik sistemi: Fizyolojik, psiﬂik ve sosyal
etkiler hem negatif (-), hem de
pozitif (+) geribildirime neden
olabilirler; SSS: Santral sinir
sistemi [Seemann ve Zimmermann 1999].
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böyle bir hasar›n kavramlar›yla tarif edi-

stresin her hissedildi¤inde a¤r›l› alg›lama-

len rahats›z edici duyu veya duyguyu ya-

ya neden olur.

ﬂamak” olarak tarif etmiﬂtir [IASP 1979].
Burada önemli olan, bu tan›mla a¤r›n›n
oluﬂum, alg›lanma ve sürdürülmesinin hem
bedensel (periferik), hem de psiﬂik (santral)

• Artan bedensel aktivite kan bas›nc›n› yükseltir. Oysa kompleks bölgesel a¤r› sendromunda bu bulgu, bozulmuﬂ otonom
sistem düzeninin ifadesidir.

noktalar›n›n dikkate al›nm›ﬂ olmas›d›r: Be-

• Belli durumlar›n alg›lamayla ölçülmesi

densel hasar sonucu alg›lanan a¤r› uyar›lar›,

baz› problemlere kolay çözüm getirse de,

ancak afferentler ve omurilik üzerinden ile-

a¤r›lar›n felakete yol açabilecek kadar

tilip santral olarak iﬂlendikten sonra a¤r› al-

yanl›ﬂ de¤erlendirilmesine neden olabilir.

g›s› haline gelir. Ancak burada periferik a¤r›

• Akut a¤r›n›n ilaçla bast›r›lmas›, fazla ilaç

uyaranlar›n›n santral iﬂlenme ile dengeli ça-

kullan›m›na ve uygun olmayan ameliyatla-

l›ﬂmas› söz konusu de¤ildir. Bazen sürekli

ra gidiﬂe neden olabilir.

gelen a¤r› uyar›lar› nosiseptörlerin uyar›
dalgalar›n› de¤iﬂtirir, bazen de a¤r› çok küçük veya hiç olmayan nosiseptif uyar› halinde bile alg›lanabilir.
A¤r› ve a¤r›n›n kronikleﬂmesi bir taraftan
fizyopatolojik olarak ortaya konabilir (bkz.
Bölüm 2). Di¤er taraftan periferik ve santral
sinir sisteminin a¤r›y› kuvvetlendirici veya
azalt›c› geribildirimlere düzenleyici sistemler olarak sürekli uyum çabalar› gözönünde
bulundurulmal›d›r (bkz. ﬁekil 1.1 [Seemann
ve Zimmermann 1999]). Her ne kadar a¤r›y› kuvvetlendirici mekanizmalar disfonksiyonel, azalt›c› olanlar fonksiyonel ve a¤r› tedavisini destekleyici gibi görünse de, kronikleﬂmenin anlaﬂ›lmas›nda, hastan›n sisteminin disfonksiyonel regülasyonlarda karar
k›lmas›n›n onun seçimi olmad›¤›, aksine her
a¤r› kuvvetlendirici regülasyonun –en az›ndan k›sa dönemde– mant›kl› bir amac› oldu¤u unutulmamal›d›r:
• Stres alt›nda s›rt kaslar›ndaki tonus art›ﬂ›,
mant›kl› bir biçimde kiﬂiyi stresli iﬂe haz›rlar. Ancak daha sonra bunun kal›c› olmas›,

1.3 / “Akut” ve “Kronik” Ayr›m›
Kronikleﬂme, farkl› de¤erlendirme aç›lar› olan çok boyutlu bir süreçtir. Akut
a¤r›lar nosiseptörlerin uyar›lmas› ile
aç›klan›rlar ve koruyucu görevleri vard›r. Oysa kronik a¤r›lar bedensel ve psiﬂik fonksiyon bozukluklar›n›n, daha çok
da psikososyal etkilerle duyarl›laﬂmas›
olarak anlaﬂ›lmaktad›r. Çok boyutlu
kronikleﬂme süreci kavram› baﬂar›l› bir
a¤r› tedavisinin temelidir. Kronikleﬂme,
Mainz Evreleme Yaklaﬂ›m› (Mainzer
Stadienkonzept, MSK) skalas› ile çok
boyutlu olarak s›n›fland›r›labilir.
Akut a¤r›lar›n biyolojik uyar› iﬂlevi vard›r.
Bedensel bir hasardan hemen sonra ortaya
ç›karlar, hasar›n oldu¤u yerde alg›lan›rlar ve
polisinaptik reflekslerin motor reaksiyonlar›yla a¤r›l› uyarandan uzaklaﬂmay› sa¤larlar.
Asl›nda akut a¤r› da bu koruma göreviyle s›n›rl› kalmamakta, önceki deneyimleri güncel durumla iliﬂkilendirmektedir.
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Örnek
Sa¤ ayakta oluﬂan bir k›r›k durumunda
karﬂ› bacak ekstansiyona, ayn› taraf ayak
ve baca¤› fleksiyona getirilmektedir. A¤r›, ancak motor reaksiyondan sonra:

• Kronik a¤r›l› hastalar akut a¤r›l› hastalardan daha a¤›r hastalard›r.
• Kronik a¤r›larda akut tedavi yöntemleri
ile baﬂar› sa¤lanamaz.
• Tedavinin prognozu kronikleﬂmenin derecesine ba¤l›d›r (bkz. Bölüm 3.1.9).

• Duysal olarak alg›lan›r ve lokalize
edilir: Nerede bir ﬂeyler oldu?
• Affektif olarak de¤erlendirilir: Bunu
tan›yor muyum? Kötü mü olacak?
Sonunda ileri yaklaﬂ›mlara geçilir: ﬁimdi
a¤r›y› gidermek için ne yapmal›y›m?

Kronikleﬂme birçok hastada bedensel yak›nmalar›n yayg›nlaﬂmas› ile karakterizedir.
Lokalize a¤r› yak›nmalar›n›n yan› s›ra s›kl›kla ﬂunlar görülür:
• De¤iﬂken ve yeni a¤r› lokalizasyonlar›,
• A¤r› d›ﬂ› somatik yak›nmalar:

Daha ileri yaklaﬂ›mlar›n motivasyonunda

- Kulakta ç›nlama, u¤uldama

ve a¤r›n›n de¤erlendirilmesi aﬂamas›nda bi-

- Baﬂ a¤r›lar›

le sonradan olabilecek kronikleﬂmenin ipuç-

- Kalpte batma hissi

lar› görülebilir.
Kronikleﬂme, dar anlam›yla a¤r›lar›n za-

- Sindirim sistemi yak›nmalar› (ba¤›rsak
irritasyonu semptomlar›)

man boyutunda [v. Korff ve ark. 1992];

- El ve ayaklarda uyuﬂma

• akuttan (6 haftaya kadar devam eden a¤r›-

- Di¤er vejetatif fonksiyon bozukluklar›

lar)
• subakuta (son 6 ay›n yar›s›ndan az›nda
ciddi yak›nma olmas›)
• ve kroni¤e do¤ru

ﬁikayetlerin yay›lmas› ve di¤er bedensel
yak›nmalar hastan›n kendini alg›lamas›ndaki
kal›c› de¤iﬂikli¤in parças›d›r ve kronikleﬂme
yönünde yorumlanmal›d›r.

taﬂ›nmas›n› ifade eder. Geniﬂ anlamda, iyileﬂmeyen veya s›kl›kla nükseden akut a¤r›lar›n geliﬂim sürecini ve bunlar›n biyolojik,
psiﬂik ve sosyal çok yönlü uyum süreçlerini
kapsar (bkz. Bölüm 2.2) [Zimmermann
2004]. Kronikleﬂmenin çok boyutlu olarak
s›n›fland›r›lmas› a¤r› hastas›n›n tan›s›n›n
önemli bir parças›n› oluﬂturur, çünkü:
• Akutlar›n aksine kronik a¤r›lar bir biyolojik korunma mekanizmas›ndan fazla ﬂey
ifade ederler.

Dikkat
Hekime kronikleﬂmeyi s›n›fland›rmak
için bir enstrüman sa¤lan›rken, hasta
“akut” kavram›n› s›kl›kla farkl› anlamaktad›r: Birçok hasta için akut gerçek anlam›nda oldu¤u gibi kroni¤in karﬂ›t› olmay›p, kötüyü ifade etmektedir. Bunun
bilinmesi, hasta-hekim aras›nda ortak dil
oluﬂturulmas› aç›s›ndan önemlidir.

