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ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE BEL AĞRISI 

1-Yeni başlayan bel ağrısı olan tüm çocuklar ve özellikle 10 yaşın altındaki çocukların, ciddi bir tıbbi 

durumu dışlamak için incelenmesi gerekir. 

Enfeksiyonlar, solid tümörler, fiziksel travma ve konjenital omurga malformasyonları bel ağrısına neden 

olabilir. Çocuğun 10 yaşın altında olması, altta yatan bir patofizyoloji nedeniyle bel ağrısı için bir risk 

faktörüdür. Yeni bel ağrısı tanısı alan çocuklarda aşağıdaki kırmızı bayraklar araştırılmalıdır: Ateş, başka 

yerlerde ağrı, fiziksel travma veya spor sonrası başlayan bel ağrısı, radiküler ağrı, eşlik eden kronik 

durumlar ve/ veya glukokortikoid tedavisi öyküsü. Nörolojik muayenede kas güçsüzlüğü, parezi, 

somatosensoriyel anormallikler (disestezi, hipestezi veya allodini) gibi nörolojik belirtiler ve anal sfinkter 

disfonksiyonu ekarte edilmelidir. Lokal şişlik, palpe edilebilen lenf nodları, omurganın yapısal değişiklikleri, 

hipermobilite, lokal inflamasyon veya hassasiyet takip edilmeli ve kan basıncı ölçülmelidir. Bel ağrısı olan 

çocuklarda, özellikle küçük çocuklarda altta yatan durumları gözden kaçırmamak çok önemlidir. [1, 2] 

2-Okul çağındaki her 5 çocuktan 1'i bel ağrısı çekiyor. 

Kanada'da çocukları ergenlik dönemine kadar izlenen büyük bir toplum çalışması, 12-19 yaşları arasında, 

her 5 gençten 1'inin, haftalık veya daha sık bel ağrısı yaşadığını  ve ergenlik döneminde  kızların 

erkeklerden  daha sık bel ağrısı yaşadığını ortaya koymuştur. Benzer şekilde, İngiltere'deki 11-14 yaş arası 

okul çocukları üzerinde yapılan çalışmada, 4 çocuktan 1'inin önceki ay bel ağrısı yaşadığını ortaya 

koymuştur. Bu araştırmaların her ikisinde de bel ağrısı olan gençlerin büyük çoğunluğunun ağrıya bağlı 

fonksiyonel kısıtlamalar yaşadıklarını bildirildi. [3, 4] 

3- Bel ağrısı, çocuklarda ve ergenlerde yaşla birlikte artmaktadır. 

Araştırmalar, bel ağrısı sıklığının yaşla birlikte arttığını göstermiştir. Ayrıca, bel ağrısı sıklığı zamanla 

artmıştır ve çocuklarda bel ağrısı sorununun arttığını doğrulayan yeni çalışmalarda da gösterilmiştir. 

Birlikte ele alındığında, kronik bel ağrısının yaşam boyu yükünü azaltmak için çocukluktaki önleme ve erken 

teşhis çabalarının potansiyel önemine işaret etmektedir. [5] 
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4-Bel ağrısı olan 5 ila 6 çocuk ve ergenden 1'i tıbbi yardım istiyor. 

Farklı ülkelerden (Finlandiya, İran, Nijerya, Portekiz) yapılan epidemiyolojik araştırmalar, bel ağrısı olan 

çocukların ve ergenlerin %12-20'sinin doktora başvurduğunu göstermektedir. Hekim konsültasyon sıklığı, 

13 -15 yaş aralığında büyük ölçüde artmaktadır. [6-10] 

5. Ağır okul çantaları kronik bel ağrısına neden olmaz. 

Ağır okul çantası taşımak ile bel ağrısının gelişimi arasındaki nedensel bir ilişki sıklıkla tartışılır. Bununla 

birlikte, ampirik olarak, okul çantasının ağırlığı, tasarımı ve taşıma yöntemi ile okul çocukları ve ergenlerde 

yeni başlayan bel ağrısı arasındaki ilişki doğrulanmamıştır. [2, 11] 

6. Orta derecede fiziksel aktivite koruyucu bir faktördür. 

Koşma, yüzme veya bisiklete binme gibi orta ve düzenli dayanıklılık sporları, ergenlik döneminde spesifik 

olmayan bel ağrısı için koruyucu görünmektedir. Buna karşılık, sporcularda, teknik sporlarda ve özellikle 

rekabetçi sporlarda yüksek fiziksel aktivite, ergenlik döneminde belirli olmayan bel ağrısının ortaya çıkması 

için risk faktörü oluşturur. [1, 12, 13] 

7- Psikososyal faktörler, kronik bel ağrısı gidişatını öngörebilir. 

Yüksek düzeyde anksiyete ve depresyon, ergenlik döneminde tekrarlayan bel ağrısı dönemlerinin 

habercisidir. Özellikle, daha fazla anksiyete ve depresyona sahip gençlerin, ergenlik döneminde artan ağrı 

şiddetiyle inatçı ağrı geliştirme olasılığı yüksektir. Kronik ve tekrarlayan bel ağrısı olan gençlere yönelik 

psikolojik müdahaleleri incelemek için çalışmalara ihtiyaç vardır. [3, 14, 15] 

8. Spinal füzyon ameliyatı geçiren ergenlerin yaklaşık yarısı ameliyat sonrası kronik bel ağrısı çekiyor 

Skolyoz gibi omurga deformiteleri için yapılan spinal füzyon ameliyatları, çocukluk ve ergenlik döneminde 

en sık yapılan büyük kas-iskelet sistemi ameliyatları arasındadır. Çoğu çocuk (yaklaşık %80) omurga 

ameliyatından sonra evde şiddetli akut ağrı yaşar ve bu da cerrahi sonrası kronik ağrı riskini arttırır. Veriler, 

ameliyat sonrası çocukların yaklaşık %20'sinin yaşam kalitesini etkileyen kronik ağrı yani, cerrahi sonrası 

kronik ağrı geliştirdiğini göstermektedir. Spinal füzyon ameliyatı geçiren gençlerde ve ebeveynlerinde 

artmış psikososyal sorunlar, daha sık akut ve kronik ağrı ile ilişkilidir. Bu risk faktörlerini hedef alan 

psikososyal müdahaleler, devam eden ağrının olumsuz gidişatını kesintiye uğratabilir. [16, 17] 
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9. Egzersiz müdahaleleri çocuklarda ve ergenlerde bel ağrısını iyileştirir. 

Bel ağrısını tedavi etmek için girişimsel olmayan müdahalelerin etkinliğini değerlendiren sistematik bir 

inceleme ve meta-analiz, denetimli egzersiz programlarının önceki ay yaşanan ağrı yoğunluğunu, egzersiz 

yapmayanlara göre 0-10 arası sayısal derecelendirme ölçeğinde yaklaşık 3 puan azalttığını buldu. Bununla 

birlikte, dahil edilen çalışmalar yanlılık riski olsa da bu sonuçlar umut vericidir ve çocuklarda daha fazla 

araştırma gerekmektedir. [14, 18] 

10. Çocukluk ve ergenlik dönemindeki bel ağrısının prognozunu anlamak için daha fazla araştırmaya 

ihtiyaç vardır. 

Sistematik incelemelerin gözden geçirilmesi, çocuklarda ve ergenlerde bel ağrısının prognozunu anlamak 

için daha fazla pediatrik araştırmaya ihtiyaç olduğu sonucuna varmıştır. Özellikle, pediatrik kronik bel 

ağrısının yetişkinliğe yansımalarını anlamak için araştırmaya ihtiyaç vardır. [13] 
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