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Ağrıyı Önlemek: Giriş 

Ağrının IASP tarafından tanımı ‘Olmuş ya da olası doku hasarına eşlik eden veya bu hasar çerçevesinde 

tanımlanan hoşa gitmeyen duyusal ve duygusal deneyim’ şeklindedir.  Kronik ağrı, tipik olan 3 aydan daha 

uzun süren [15] veya beklenen iyileşme süresinden daha uzun süren  ağrı durumu olarak tanımlanır. Kişinin 

3 aydan uzun süren ağrısının izlenmesi, uzun süreli kronik ağrının önlenmesinde en iyi yol erken tedavi 

olduğu için önemlidir [7]. 

Dünya nüfusunda tahmini 15 kişiden birinde bir çeşit kronik ağrı sendromu mevcuttur [8]. Sadece Amerika 

Birleşik Devletlerinde 50 milyon kişi kronik günlük ağrı, 19,6 milyonu yüksek etkili (yani, sıklıkla yaşamı ve 

günlük aktiviteleri etkileyen) kronik ağrı çekmektedir [2]. En sık kronik ağrı tipleri aşağıdadır: 

 kas iskelet sistemi ağrıları (örn, kronik bel ağrısı, boyun ağrısı, artrit ağrısı) 

 nöropatik ağrı (örn, periferik nöropati, trigeminal nevralji) 

 fonksiyonel ağrı sendromları (örn, fibromiyalji, kronik migren, kronik pelvik ağrı) 

 cerrahi sonrası kronik ağrı 

 kompleks rejyonal ağrı sendromu 

 kanser ağrısı  

Kronik Ağrının Önemi 

Kronik ağrı global topluma olduğu kadar bireye  de büyük bir yük oluşturur. Kişinin kendisi ve çevresi kronik 

ağrıdan –fiziksel, psikolojik, davranışsal ve sosyal olarak etkilenir [6]. Kronik ağrının kişinin yaşamı üzerine 

etkisi ağrının şiddeti ve süresi ile hastanın ağrıyla nasıl başa çıktığına bağlıdır. Kronik ağrı, aktivitede azalma 

ve sosyal izolasyona neden olabilir [3]. Egzersiz ve sosyal etkinlikler gibi aktivitelerden kaçınmak dinlenme 

ve iyileşmeyi teşvik eder gibi görünse de, bilimsel veriler hafif ve orta dereceli aktivitenin ve sağlıklı günlük 

aktivitelerin devam ettirilmesinin kronik ağrının önlenmesi ve tedavisinde en iyisi olduğunu bildirilmiştir 

[11].  

Ağrı Akuttan Kroniğe Nasıl Geçiş Gösterir? 

Bir takım fiziksel, genetik, çevresel, psikolojik ve sosyal faktörler patofizyolojiyle etkileşerek akut ağrıdan 

kronik ağrıya geçişe katkıda bulunabilir. Ancak, psikolojik faktörler belirgin olsa da, akut ağrıda bireysel 

katkıda bulunan faktörler bilinmemektedir.  

Fiziksel faktörler: İnflamasyon, stres, kas gerginliği, hasar, doku hasarı, postüral, kas dengesizliğiyle ilgili 

konular (bazı alanlarda güçlü kaslar, bazı alanlarda güçsüz kaslar), allerjiler/duyarlılıklar, devam eden 

hastalık süreçleri (örn, otoimmun, kanser), konjenital hastalık durumu (örn, orak hücreli anemi), 

beslenmede eksiklikler, vücut fonksiyonlarında bozukluklar, yetersiz uyku, kasların aşırı kullanımı ve 

diğerleri [5]. 
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Psikolojik ve çevresel faktörlerin içinde: depresyon, anksiyete, post-travmatik stres bozukluğu, sosyal 

izolasyon, olumsuz etkileyen stres faktörleri, fiziksel veya psikolojik suistimal veya travma, cinsel istismar, 

hastalığa maruziyet ve diğerleri yer alır [4]. 

Bu faktörlerden herhangi biri akut ağrının başlamasına ve kronik ağrıya dönüşmesine sebep olabilir. Kronik 

ağrının pek çok tipi etkilenen ağrılı bölgede değişikliklerle akut ağrı olarak başlar – inflamasyon, kas 

güçsüzlüğü/dengesizliği, hasar veya yukarıda yazılı faktörlerden herhangi biri [5]. 

Bu durum devam ettikçe, ağrı ve diğer semptomlar değişebilir ya da aynı kalır ve vücutta belirli bir bölgede 

3 ay civarında inatçı ağrı devam ederse santral sinir sisteminde değişiklikler (beyin ve spinal kordda) başlar 

ve ilerler [16]. Bu değişiklikler, devam eden ağrının telafisi için nöral yolların yeniden şekillendirilmesini 

içerir ve pek çok çalışmada kronik ağrısı olan kişilerde sağlıklı ağrısız kontrollerle karşılaştırıldıklarında 

beyinde değişiklikler olduğuna dair kanıtlar elde edilmiştir [12]. Bu olduğunda, lokal ağrılı bölge iyileşse 

veya tedavi edilse bile, yeniden şekillenen santral sinir sistemi, ağrı deneyiminin devam etmesine ve 

kronikleşmesine neden olabilir. 

Ağrı kronik hale geldiğinde tedavisi daha da zorlaşır, ve bunun nedeni yeniden şekillendirmenin geriye 

döndürülmesinin ağrı bölgesindeki fizyolojiyi düzeltmekten daha zor olmasıdır [6]. Vücutta süregelen bir 

hastalıkla ilişkili olan ağrı, ağrının etkisinin azaltılması ve santral sinir sistemi nöral yollarının yeniden 

şekillendirilmesinin önlenmesi amacıyla en iyi özel olarak hastalığın etkilerini ve eşlik eden bulgularının 

tedavi edilmesiyle ele alınır. 
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ŞEKİL.Santral sinir sisteminde  ve diğer vücut sistemlerinde kronik ağrıda gözlenen sayısız etkileşimler arasındaki 

değişikliklerin bazılarının şematik gösterimi.  

 

Gelişen Kronik Ağrı Şanssızlığını Nasıl Azaltalım?- Genel Sağlık Kılavuzları 

Sağlıklı yaşam tarzını sürdürmek kronik ağrıyı önlemek için güçlü bir yoldur. [10]. 

 Sağlıklı diyet ve kilo kontrolünü sürdürmek 

 Düzenli egzersiz yapmak 

 Aşırı alkol alımı veya sigara içmek gibi sağlıksız uygulamalardan vazgeçmek  

 Çalışırken ve dinlenirken sağlıklı vücut poziyonları kullanmak 

 Diyafram kaslarını kullanarak derin nefes alarak stresle başa çıkmak [13], hoşa giden 

etkinliklere katılmak, mümkün olduğu kadar gereksiz stres kaynaklarını azaltmak 

 Gerektiğinde danışmanlık ya da psikolojik/davranışsal terapi almak [14]  

 

 

Akut Ağrıyla Nasıl Başa Çıkılır ve Kronik Ağrıya Dönüşümü Nasıl Önlenir *Primer Önleme* 

Ağrı tedavisi planını cerrahi öncesi kısa dönem ve hasar sonrası için tartışın. Etkin ağrı kontrolü için güvence 

vermek daha iyi tedavi sağlar. Ağrı tedavisinin düzenli olarak gözden geçirilmesi önemlidir. Doktorların 

bireysel, hasta merkezli yaklaşımı ve kronik ağrıya dönüşümü önlemek için multimodal tedaviye 

odaklanması gereklidir [7].  

Ağrı Tedavisinde En İyi Uygulamalar Kuruluşlararası Çalışma Grubunun son raporuna göre [18] hastalara 

öneriler: 

 Antiinflamatuvar ilaçlar alın (örneğin, ibuprofen) 

 Etkilenen bölgeye soğuk ve/veya sıcak uygulayın  

 Terapötik (hafif- orta düzeyde) egzersiz yapın 

 Fizik tedavi (veya fizyoterapi), masaj tedavisi 

 Stresle başa çıkın 

 Psikolojik destek alın 

Ek olarak öneriler: 

 İnflamasyonu azaltmak için kısa süreli azalan dozda oral steroid kullanın [9] 

 İnflamasyonu azaltacak meyve, sebzeden kuruyemişten ve saf protein kaynaklarından oluşan  

diyetle beslenin  

Kronik Ağrıyla ve Kötüleşmesiyle Nasıl Başa Çıkmalı ve Önlemeli *Sekonder Koruma ve İdame* 
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Kronik ağrının sık olduğunu ve sıklıkla tamamen tedavi etmenin mümkün olmadığını anlamak – kronik 

ağrıda kendine iyi bakım ağrının kişi için dayanılabilir düzeye inmesinde sıklıkla en iyi tedavi şeklidir. 

Tedavilerden pozitif, yine de gerçekçi beklentiler olumsuz ya da aşırı beklentilerden daha yararlı olabilir. 

Mümkünse, güvendiğiniz ve deneyimlerinizi rahatlıkla paylaşabileceğiniz  doktor ve destekleyici kişiler 

edinin. Multimodal ve disiplinlerarası tedaviler, çeşitli farmakolojik, fiziksel, yaşam tarzı, psikolojik, 

alternatif ve tamamlayıcı tedaviler altın standart olarak değerlendirilir ve kronik ağrıyı ve etkilerini 

yönetmenin ve en etkin yöntemi olarak bildirilir [1].  

 Bölgenizde mevcutsa ağrı uzmanı veya ağrı kliniğinden tıbbi tedavi ve öneriler alın  

 İnflamasyonu azaltmak için steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) kullanın 

 Etkilenen bölgelere soğuk ve/ sıcak uygulayın 

 Eklem ya da dokulara sinir blokajlarını içeren tıbbi tedavileri araştırın. Bunlar, inflamasyonu 

azaltmak için ağrıyı gideren ilaçlar / steroidlerle uygulanan enjeksiyonlardır  

 Diğer ağrı tedavi ilaçlarını düşünün [21]: Gabapentin/pregabalin, trisiklik antidepresanlar, 

serotonin/norepinefrin gerialım inhibitörleri, topikal ajanlar (lidokain, kapsaisin) 

 Düzenli hafif orta dereceli  egzersizlere devam edin – vücudunuzu ve mümkün olduğunda ağrılı 

bölgenizi hareket ettirmeye devam edin  

 Fizyoterapiye, mümkünse ağrı uzmanı kontrolünde başlayın.  

 İdeal olarak ağrı psikoloğundan psikolojik destek alın 

 Ek fayda için tamamlayıcı ilaç dışı tedavileri deneyin: meditasyon, yoga, akupunktur, biofeedback, 

masaj tedavisi, su terapisi /yüzme  

 Ağrı için opioidler gerekliyse risk değerlendirilmesi yapıldıktan sonra doktorunuzla planlayın; 

riskleri ve yararlarını gözden geçirin; ilacı sadece reçete edildiği şekilde, doktorunuzla karar 

verdiğiniz belirli amaçlar için aldığınızdan emin olun [17, 18]. 
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