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Egzersiz ve Kronik Bel Ağrısı 

Kronik bel ağrısı (CLBP), dünya çapında tüm kronik ağrı bozukluklarının en yaygın klinik, sosyal, ekonomik 

ve halk sağlığı problemlerinden biridir [1]. Yüksek sıklığına ek olarak, CLBP, uzun süreli hastalık izni ve 

düşük yaşam kalitesi ile ciddi kişisel ve sosyoekonomik etki yaratıp, ciddi şekilde engelliliğe yol açan bir 

bozukluk olabilir [2]. CLBP, işle ilgili engelliliğin en yaygın nedenidir [3, 4] ve engellilikle geçen en yüksek 

yıl sayısına neden olur [5, 6]. 

Kronik bel ağrısı için egzersiz terapisinin yararlı etkileri: Egzersiz, etkili kronk bel ağrısı ağrı tedavisinde 

önemli bir bileşenidir. Kronik bel ağrısı tedavi kılavuzları, aktif kalma tavsiyesi, hasta eğitimi ve egzersiz 

tedavisinin kullanımı dahil olmak üzere, farmakolojik olmayan ve invazif olmayan yönetimi önermektedir 

[7]. Egzersiz tedavisi, kronik bel ağrısı için kanıta dayalı bir tedavidir [8-10]. CLBP kılavuzları arasında 

farklılıklar olmasına rağmen, egzersiz tedavisi hepsi tarafından önerilmektedir [11-14]. Fiziksel işlevi, 

duygudurumu, uykuyu, stres toleransını ve bilişsel işlevi iyileştirmenin yanı sıra kanser, kardiyovasküler, 

metabolik, kemik ve nörodejeneratif bozukluklar dahil ikincil sağlık sorunları riskini azaltma gibi bir dizi 

potansiyel faydası vardır [15]. Kronik bel ağrısında, uzun süreli egzersiz tedavisinin birçok farklı kronik ağrı 

durumunda ağrının giderilmesini sağlayabileceğine dair önemli ve giderek artan sayıda kanıt vardır [16, 

17].  

Kronik bel ağrısı olan hastalar için ne tür egzersiz terapisi faydalıdır? Tüm CLBP kılavuzları, hiçbir egzersiz 

modalitesinin diğerlerinden üstün olmadığını kabul eder [11-14]. Genel, aerobik, güçlendirme / 

dayanıklılık, biliş hedefli, koordinasyon / stabilizasyon, motor kontrol, yoga, grup veya bireysel 

egzersizlerin tümü kronik bel ağrılı kişilerde yararlıdır [8, 18-24]. Ayrıca, eğitim veya diğer egzersiz 

terapileri ile karşılaştırıldığında, yürüyüş ağrı, sakatlık, yaşam kalitesi ve korkudan kaçınma inançlarını 

benzer ölçüde iyileştirir [25]. Mevcut kanıtlara dayanarak, yürüyüş tek başına bir tedavi olarak 

önerilmemektedir [25,26], ancak yürüme için gerekli sınırlı kaynaklar göz önüne alındığında, diğer tedavi 

yöntemlerine [25, 27] evde yapılabilen değerli bir katkı olabilir. Hiçbir egzersiz terapisi türü üstün 

görünmediğinden, klinisyenlere hastaları için uygun egzersiz tipini seçerken hastanın tercihlerini, 

ihtiyaçlarını ve becerilerini göz önünde bulundurmaları tavsiye edilir [26]. 
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Kronik bel ağrısı olan hastalara ne tür egzersiz tedavisi önerilemez? Bununla birlikte, tüm egzersiz 

terapilerinin güçlü bir etkililik kanıtı yoktur [26]. Daha belirli olarak, bel ağrısı okulları, duyusal ayırdetme 

eğitimi, proprioseptif egzersizler ve sling egzersizi, yeterli kanıt olmadığından önerilmez [28-31]. 

Kronik bel ağrısı için multimodal yaklaşımın önemli bir parçası olarak egzersiz terapisi: Hastanın bakım 

beklentileri genellikle tek tedavi olarak egzersiz terapisiyle sınırlı değildir, bunun yerine çoklu yaklaşımlı 

(multimodal) bir tedavi içerir. Bu, egzersiz terapisinin psikolojik ve / veya sosyal / iş hedefli bir bileşenle 

(yani biyopsikososyal yaklaşım) birleştirilmesini destekleyen kanıtlarla uyumludur [32-24]. Kısa ve orta 

vadeli takipte bir fark olmamakla birlikte, davranışsal psikolojik müdahaleler, psikolojik bir bileşeni 

olmayan aktif tedavilere göre uzun vadeli takipte ağrıyı azaltmada daha etkili görünmektedir [32]. 

Biliş hedefli egzersiz terapisi, kademeli aktivite ve kademeli maruziyet: Kronik bel ağrılı hastalar, yanlış 

(ağrı) inançlar ve belirli vücut hareketleri veya fiziksel aktivitelerden mantıksız korku nedeniyle 

engellenebilir. CLBP deneyiminin bu zayıflatıcı yönünü ele almak için, biliş hedefli egzersiz terapisi [35], 

davranışsal kademeli aktivite [36] ve kademeli maruziyet [37] gibi tedavi yaklaşımları mevcuttur. Bilişsel 

hedefli egzersiz terapisi ve kademeli maruziyet, korkulan, kaçınılan ve / veya ağrılı hareketler ve günlük 

aktivitelerle hastaların korkusunu ortadan kaldırmak amacıyla hastaları karşı karşıya getirir. Mevcut 

kanıtlar bu yaklaşımların kullanımını desteklemektedir. Bilişsel hedefli egzersiz terapisi, CLBP'li hastalarda 

ağrıya bağlı egzersiz tedavisine göre daha üstün sonuçlar ortaya koymaktadır [22]. Davranışsal kademeli 

aktivite, bekleme listesine veya olağan bakıma kıyasla (ancak diğer egzersiz türleriyle karşılaştırıldığında 

değil) engellilikte daha fazla iyileşmelerle sonuçlandı ve kademeli maruziyetin, engelliliği ve kısa vadede 

felaketleştirmeyi iyileştirmede daha etkin olduğunun kanıtları sınırlı bulundu [38]. Bireysel yaklaşımda orta 

derecede / çok korkulan aktiviteler ile kademeli maruz kalma [39, 40] ve / veya egzersiz terapisi yoluyla 

yaklaşım tercih edilebilir. 
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