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Bel Ağrısı—Yaşlanmanın Kaçınılmaz Bir Parçası mı? Gerçekler. 
1. Bel ağrısının yaşlılarda görülme sıklığı yüksektir. 

Sıklığı %21-75 arasında değişmektedir. Bu, yaşlı bireylerin %60‘ında fonksiyonel engel oluşturarak 
büyük bir yüke yol açarak yaşam kalitesinin düşmesine neden olmaktadır [1, 2]. Yüksek sıklığına 

rağmen bel ağrısı, yaşlanma sürecinin doğal bir parçası değildir. Patoloji, yaşam tarzları, genetik ve 
fizyolojik faktörlerin artan yüküyle ilgilidir; bu nedenle prognozda fenotipik yaşın daha yararlı olacağı 
vurgulanmaktadır [3]. 
 

2. Bel ağrısının çoğu sık görülen nedenlerden kaynaklanır.    

Bel ağrısının yaygın nedenleri, eklem osteoartriti, diskle ilgili değişiklikler, omurga değişiklikleri, 
sarkopeni ve ikincil nöral basıya bağlı şekil bozuklukları ile yapısal değişiklikler arasında değişse de 
yeni başlayan ağrı veya ağrının şiddetinde değişiklik gibi tehlike işaretlerini dışlamak önemli olacaktır 
[4]. 
 

3. Bel ağrısında tehlike işaretleri (kırmızı bayraklar). 
Kırıkları (%0,7-4), maligniteyi (%0,3-3,8), enfeksiyonları (%0,1-0,8) ve daha az sıklıkta da 
spondiloartropati veya polimiyalji romatika gibi otoimmün enflamatuvar durumu dışlamak için bel 
ağrısının tehlike işaretlerini değerlendirin. Osteoporotik kırıklara akut bel ağrısı ile genellikle yanlış 
tanı konulur ve düşme veya yaralanma olmadan meydana gelebilir [5]. Çoğu tehlike işareti dikkatli 
öykü alma ve fizik muayeneyle dışlanabilir. Görüntüleme, tehlike işareti durumlarında veya tedaviyi 
değiştirebileceği zaman yapılmalıdır. 

 

4. Belin ötesini değerlendir! 
Ağrı değerlendirilmesi için çok boyutlu ağrı değerlendirme araçları ve sözlü olmayan araçların yanı 
sıra, kapsamlı bir geriatrik değerlendirme ve ağrının günlük işlev, uyku, ruh hali, başa çıkma 
becerisinde, inançlar ve destek sistemi üzerindeki etkisi önemlidir [6, 7, 8]. Multidisipliner bir ekip, 
kişi merkezli bakımın her alanında yardımcı olabilir [9]. 
 

5. Yaşla ilgili koşulları düşünün. 

Polifarmasi, bilişsel işlev bozukluğu, düşme ve eşzamanlı tıbbi komorbidite gibi yaş nedeniyle ortaya 

çıkan sık durumlar, ikilem ve tedavi zorluğuna katkıda bulur [10]. 
 

6. İlaçların rolünü gözden geçirin. 

İlaçların, biyoyararlanımın azalması, klirensi etkileyen değişken renal ve hepatik fonksiyon, değişen 
ilaç dağılımı ve analjeziye karşı artan duyarlılık gibi yaşlı bireylerdeki farmakodinamik ve 
farmakokinetik değişimlere göre ayarlanması gerekir [11, 12].  
 

7. Opioidler- risklere karşı dikkatli olun. 
Uzun süreli opioid kullanımının sınırlı etkinlik kanıtı vardır ve mide bulantısı, kabızlık, bilişsel 
bozukluk ve düşme gibi risklere yol açabilir. Bir opioide başlamadan önce ağrı üzerine yararlarını ve 
olumsuz sonuçlarını dikkatlice tartmak gerekmektedir. Yavaş başlayın, dozu en düşük etkili doza 
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azaltın ve tedavi hedeflerine ulaşılmazsa kesin [13]. 
 

8. Aktif fiziksel terapiler, yaştan bağımsız olarak önemli bir tedavidir.  
Günlük fiziksel aktiviteyi arttırmak için kişiye özel fiziksel terapiler, gücü arttırmak için egzersizler, 
hareket ve tolerans aralığını sürdürmek, yürüme, hidroterapi, yoga ve Tai Chi kronik ağrı için 
faydalıdır. Ek olarak, fizik tedavilerin genel sağlık, duygusal sağlık ve diabet, kardiorespiratuvar 
hastalıklar, osteoporoz gibi diğer komorbid tıbbi durumlar için faydaları vardır. Egzersizler, bireylerin 
tercihlerine ve tıbbi koşullara göre uyarlanmalıdır [14, 15]. 
 

9. Psikososyal faktörler 

Yaşlanmanın psikososyal faktörlerini ele almak hem katkıda bulunan hem de inatçı ağrının bir 
sonucu olduğundan önemlidir. Bu faktörler arasında, duygudurum bozuklukları-depresyon ve 
anksiyete, aile üyeleri ve arkadaşların kaybı, sosyal izolasyon (COVİD-19 pandemisine bağlı olarak 
artmıştır) ve bağımsızlık kaybı, bakıma ve kaynaklara sınırlı erişim bulunmaktadır. Kapsamlı geriatrik 
değerlendirme yaklaşımı, sosyal, hobi ve dinlenme faaliyetlerinin devam ettirilmesi ile fonksiyonel 
bağımsızlığı sürdürmeye ve gereksiz kurumda bakımdan kaçınmaya odaklanır. İyileşmeyen ağrı, 
tedavinin olumsuz etkilerinin yanı sıra bu önemli faaliyetlerin her birini olumsuz etkileyebilir [8, 16, 
17]. 
 

10. Yaş ve biliş, psikolojik terapilerin önünde aşılamaz engeller değildir.  
Beklentileri, aktivite hızını, gevşemeyi, uyku hijyenini iyileştirmeyi, yardımcı olmayan inançları ve 
davranışları ele alan bilişsel davranışçı terapiler, önemli fonksiyonel faydalar, gelişmiş başa çıkma 
becerileri ve yaşam kalitesi ile yardımcı olur [17]. Eşlerin katılımı ve davranış teknikleri, ciddi bilişsel 
bozukluklarda daha yararlı olabilir.  
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