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Bel Ağrısı için Kişiselleştirilmiş Bakım 

Bilmeniz Gereken En İyi 10 Şey 

1. Bel ağrısı olan herkes farklıdır. 

2. Tüm bel ağrıları aynı değildir. 

3. Tedavi, acıyı hafifletmeli ve işlevsel hedeflere ulaşmayı hedeflemelidir. 

4. Farklı kişilerde farklı zamanlarda farklı tedaviler farklı sorunlar için işe yarar. 

5. Bazı kişilerin yan etki oluşma olasılığı diğerlerinden daha fazladır. 

6. Tüm tedavilere erişilemez ve hepsi herkes için kabul edilebilir değildir. 

7. Bir bireye ne olacağını tahmin etmek kesin olmayan bir bilgidir. 

8. Kişiselleştirilmiş ve katmanlı bakım farklı şeylerdir; Katmanlı bakım maliyet etkin olabilir, 
kişiselleştirilmiş bakım memnuniyeti arttırabilir. 

9. Tedaviler yalnızca kullanılırlarsa işe yarar; ortak karar verme motive edici olabilir. 

10. Bilgilendirilmiş tedavi seçimi, yararlar ve riskler hakkındaki bireysel bakış açılarını ele alan 
kişiselleştirilmiş bilgileri gerektirir. 

Bel ağrısı, çoklu biyolojik, psikolojik ve sosyal mekanizmaların yol açtığı karmaşık bir sorundur. Ağrıyla 
ilişkili bir dizi patoloji olabilir, ancak herhangi bir zamanda bir kişide ağrının kesin itici güçlerini tanımlamak 
zor olabilir ve yapısal patoloji olmayabilir. Çocuklarda spondiloliz gibi yapısal patoloji saptanabilir, ancak 
genellikle yoktur. Disk alanı daralması veya T2 ağırlıklı MRI görüntülerinde sinyal azalması, disk taşması 
veya prolapsusu, uç plak sklerozu ve Modic değişiklikleri, marjinal osteofitler ve faset eklem osteoartriti 
dahil olmak üzere karmaşık radyolojik spondiloz değişikliklerinin her biri ağrı ile ilişkili patolojileri 
gösterebilir. Bununla birlikte, bu radyolojik değişiklikler genellikle geç çocukluktan itibaren ağrısı olmayan 
kişilerde bulunur ve ağrı şiddeti ile yalnızca zayıf bir şekilde ilişkilidir. Geniş çapta dalgalanan ağrıya rağmen 
radyolojik bulgular çok az değişir. Çoğu bel ağrısı, kas spazmı veya periferik nöronal duyarlılıktan 
kaynaklanabilir. Omurilik ve beyindeki nöronal işlemlerle ağrının artması (örneğin, merkezi duyarlılık) ağrı 
şiddetine veya yaygın lokalizasyona katkıda bulunabilir ve beyin fonksiyonel bağlantısındaki değişiklikler 
bel ağrısında duygusal, bilişsel ve motor sorunlara katkıda bulunabilir. Mekanik uyaranlar hareket 
sırasında bel ağrısını tetikler ve akut yaralanmayı takiben veya görünürde bir neden olmadan ağrı 
alevlenebilir. Ağrı omurgada lokalize olabilir, örneğin sinir köklerinin zorlanmış olduğu veya sıkıştırıldığı 
veya derin omurga yapılarının kesin olmayan somatotopik temsili nedeniyle omurga dışı bölgelere 
yayılabilir veya bu bölgelere yönlendirilebilir. Kötü duygudurum, kaygı, korkudan kaçınma, yıkıcı, bilişsel 
müdahale, inançlar ve diğer psikolojik faktörler ağrı deneyiminin bileşenleridir. Belirtiler ve bulgular, gün 
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içinde, haftadan haftaya veya daha uzun sürelerde değişen ağrı mekanizmalarını yansıtabilir. Her birey 
kendi komorbiditeleri ve risk faktörleri ile başvurabilir. 

 

Kanıta dayalı kılavuzlar, ortak tanıya göre gruplandırılan hastalar için etkili olan tedavileri destekler. Bel 
ağrısı için çeşitli tedaviler mevcuttur (tıbbi, fizyoterapötik, psikolojik, vb.). Bel ağrısı olan tüm insanlar için 
egzersiz ve aktivitenin teşvik edilmesi gerekmesine rağmen, yüksek kaliteli randomize kontrollü 
çalışmalarda çok az özgün müdahale kesin yararlar sergilemektedir. Sağlık uzmanlarına başvuran kişiler, 
bazen sağlık hizmetinin kendi bireysel ihtiyaçlarını karşılamayacağı varsayımını yansıtan bir bel ağrısı 
salgınının yalnızca görünen ucunu temsil ederler. Tabakalı ve kişiselleştirilmiş bakım, ilgili tedaviyi bireyle 
daha yakından eşleştirmeye ve böylece sonucu iyileştirmeye çalışır. 

Bel ağrısı için spesifik müdahalelerden fayda sağlaması muhtemel homojen alt grupları katmanlaştırma 
girişimleri yaygın olarak benimsenmiştir. Örneğin, manyetik rezonans görüntüleri nöropatik semptomlar 
ve işaretlerle uyumlu bir patoloji gösteriyorsa, dekompresif cerrahi endike olabilir. Akut bel ağrısı olan 
kişilerde kötü prognoz için değiştirilebilir risk faktörlerini tespit ederek hasta sınıflandırması STarTBack 
anketiyle popüler hale getirilmiştir [1]. Bel ağrısı atağı sırasında ilk sağlık hizmeti temas noktasındaki 
hastalar, basit tavsiyelere anket yanıtlarına, denetimli fizyoterapiye veya daha yoğun (ve pahalı) 
fizyoterapist tarafından verilen bilişsel-davranışçı temelli müdahaleye dayalı olarak tahsis edilebilir. Bu, 
kendiliğinden iyileşme ihtimali olanlar için maliyetli ve yoğun tedavilerden kaçınmaya yardımcı olabilir [2]. 
İkinci basamak sağlık kurumlarında subakut veya kronik bel ağrısı olan kişiler için STarTBack'in daha yaygın 
kullanımı, fayda konusunda net kanıtlar beklemektedir. 

Kişiselleştirilmiş bakım, tabakalı alt gruplar içinde bile iki bireyin aynı olmadığını kabul eder ve hasta ile 
klinisyen arasında ortak karar vermeyi gerektirir. Tedavi seçimi yalnızca olası faydaya değil, aynı zamanda 
olumsuz olayların risklerine ve hastanın kişisel bakış açısına, değerlerine ve anlayışına da bağlıdır. Çoklu 
tedavi yöntemleriyle bel ağrısı, kişiye özel bakım için ideal bir adaydır. Bilgi paylaşma hastaların tamamen 
bilinçli kararlar vermesini sağlamak zaman alıcı olabilir. Yazılı ve web tabanlı bilgiler (ör. 
Https://www.eurospinepatientline.org/, https://www.versusarthritis.org/about-
arthritis/conditions/back-pain/) ve multidisipliner ekipler, kişiselleştirilmiş bakımı ve hasta katılımını 
destekler. kararlar verir ve öz bakımı kolaylaştırabilir. Kişiselleştirilmiş bakım ve hasta seçimi her zaman 
hareket ve aktivite konusundaki temel tavsiyeleri güçlendirmeli ve daha az etkili tedavilere odaklanmayı 
engellemelidir. 

Kişiselleştirilmiş bakımın sağlanması, bir hastanın yararsız inançlarını yeniden formüle etmesine ve uygun 
tedaviyi seçmesine yardımcı olabilecek bilgili bir klinisyen gerektirir. Tedaviler arasında seçim yaparken 
göz önünde bulundurulması gereken önemli noktalar arasında etkinlik (işe yarayacak mı, ne zaman ve ne 
kadar?) Ve advers olayların riski veya doğası yer alır. Organizasyonel faktörler, kolaylık ve tedavi 
erişilebilirliğini içerir. Farklı yaş, cinsiyet, etnik köken ve eğitim geçmişine sahip bireyler, tedavi özelliklerini 
farklı şekilde dengeler ve farklı seçimler yapar. Tedavi yanıtları ve advers olaylar, hastanın genetik yapısına, 
komorbiditelerine veya eşzamanlı tedavilere göre farklılık gösterebilir. Örneğin, steroid olmayan anti-
enflamatuar ilaçlar (NSAİİ), randomize kontrollü çalışmalarda etkili olabilir, ancak katılımcıların yarısından 
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azı, plaseboya göre klinik olarak önemli yarar elde eder. NSAİİ, merkezi duyarlılaşma olmayan kişilerde 
daha iyi sonuç verebilir [3]. Gastrointestinal advers olaylar, 50 yaşın üzerindekiler ve bir proton pompası 
inhibitörü kullanmayanlarda daha yaygın olabilir ve kardiyovasküler risk, hipertansiyon, hiperlipidemi veya 
önceki kardiyovasküler olayları olanlarda en yüksektir. Bel ağrısı olan bireyler heterojendir. Ağrının 
giderilmesi, tıbbi tedavinin en önemli özelliği olarak kabul edilebilir [4], buna karşın erişilebilen fonksiyonel 
hedefler, ağrısı giderilemeyenler için anahtar konumdadır. 

Kronik bel ağrısı için bireysel tedavilerden fayda ve zarar tahmin etmek kesin değildir. Teşhis, klinik, 
görüntüleme veya laboratuvar testlerine dayalı mekanik sınıflandırma, sezgisel anlam ifade eder ve uyumu 
motive edebilecek ve hem özgün hem de plasebo yanıtlarını kolaylaştırabilecek ve hasta memnuniyetini 
artırabilecek bir tedavi bağlamı yaratır. Bir tedavi başarısız olursa, diğeri denenebilir ve ağrı mekanizmaları 
veya hasta bakış açıları değişirse, başarısız olan tedaviler daha sonra başarılı olabilir. Bununla birlikte, bu 
"dene ve gör" yaklaşımı, tedavinin sürekliliğini veya öz bakımı engelliyorsa, başarısızlıklar umutsuzluğu 
teşvik ediyorsa veya mali ve kişisel yük taşıyorsa, zarar verebilir. İnsanların zamanında en iyi şekilde fayda 
sağlayacak tedavileri güvenilir bir şekilde seçmelerine yardımcı olmak için daha etkili tahmin araçlarına 
ihtiyaç vardır. Randomize denemeler, tedavileri seçmenin diğer yollarıyla karşılaştırarak, hastanın 
tabakalaşma ve kişiselleştirilmiş bakımdan faydasını doğrulamalıdır. Şimdilik, araştırmaları ve açıklamaları 
mevcut kanıta dayalı tedavilerle eşleştirmek, kronik bel ağrısı olan kişilere yardımcı olabilir. 

KAYNAKLAR 

[1] Keele University. STarTBack: https://startback.hfac.keele.ac.uk/ Accessed 4th December 2020 

[2] Hill JC, Whitehurst DGT, Lewis M et al. Comparison of stratified primary care management for low back pain with current 
best practice (STarT Back): a randomised controlled trial. Lancet 2011;378:1560–71. 
[3] Edwards, RR, Dolman, AJ, Martel, MO et al., Variability in conditioned pain modulation predicts response to NSAID 
treatment in patients with knee osteoarthritis. BMC Musculoskelet Disord 2016;17:284. 
[4] Turk, DC, Boeri, M, Abraham, et al. Patient Preferences for Osteoarthritis Pain and Chronic Low Back Pain Treatments in the 
United States: A Discrete-Choice Experiment. Osteoarthritis Cart. 2020;28:1202-13. 
 

YAZAR 

David Andrew Walsh 

PhD, FRCP 

Director Pain Centre Versus Arthritis, Academic Rheumatology, University of Nottingham Clinical 
Sciences Building, City Hospital, Hucknall Road, Nottingham, NG3 5DU, UK 

Director UKRI/Versus Arthritis Advanced Pain Discovery Platform 

Honorary Consultant Rheumatologist, Sherwood Forest Hospitals NHS Foundation Trust, Mansfield 
Road, Sutton in Ashfield, NG17 4JL, UK 

 

David.walsh@nottingham.ac.uk 

 

Çıkar çatışması: yok 

Declarations of interests outside of this work: Since 2015 DAW has undertaken consultancy through 
the University of Nottingham to AbbVie Ltd, Pfizer Ltd, Eli Lilly and Company, Galapagos, Reckitt 

mailto:David.walsh@nottingham.ac.uk


 

© Copyright 2021 International Association for the Study of Pain. Tüm hakları saklıdır. 
IASP bilim adamlarını, klinisyenleri, sağlık çalışanlarını ve yasa koyucuları biraraya 
getirerek ağrı çalışmalarını destekler ve tüm dünyada daha iyi ağrı tedavisini yaymak 
için bilgiyi aktarır. 

 

Benckiser Health Limited, Love Productions and GSK Consumer Healthcare (non-personal pecuniary 
interests). He accidentally received speaker fees from the Irish Society for Rheumatology (personal 
pecuniary). Educational materials prepared through University of Nottingham (non-personal pecuniary): 
EPG Communication Holding Ltd, WebMD Global (Medscape). Investigator-led research grants (non-

personal pecuniary) from Pfizer Ltd, Eli Lilly and Company, Versus Arthritis, UKRI. 
 

REVIEWERS 

Federico Balagué 

Associate Director 
Department of rheumatology, physical medicine & rehabilitation  
HFR-Hôp. Cantonal, Fribourg, Switzerland 

Dr. Stéphane Genevay 

Attending Physician and Senior Lecturer 
Hôpitaux Universitaires de Genève | HUG · Service de rhumatologie 

MD, PD, CC 


