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Kronik Ağrının İkincil ve Üçüncül Önlenmesi 

Giriş 

Ağrının ve kronik şekillerinin önlenmesi bireyler ve toplum için acı çekme yükünü azaltacaktır. İkincil 

önlemenin amacı hastalığı erken dönemde belirlemek ve ilerlemesinin engellemektir [1, 2]; yine üçüncül 

önlemenin amacı, mevcut hastalığın komplikasyonlarından kaçınmak ya da onları azaltmak veya 

istenmeyen sonuçlarını sınırlamaktır [1]. Ağrı için, tanımlar bireylerin akut ağrının başlamasından sonra 

kronik ağrı gelişmesini önlemek şeklindedir (ikincil önleme) veya ağrı bir kez kronik hale gelince (üçüncül 

önleme) devam eden engelliliği, kullanamamayı veya sosyal ilişki ve iş kaybını azaltmaya yöneliktir. İkincil 

ağrı önlemede araştırma imkanı son yıllarda artsa da, esas üzerinde durulan kronik ağrının tedavisidir.  

Dünya Ağrıyı Önleme Yılının amacı, hastalığın birincil ve ikincil evreleri için stratejiler ve tıbbi girişimler için 

farkındalık yaratma, mağdurları günlük fiziksel, bireysel ve sosyal etkinlikleri için desteklemek ile kronik 

ağrı gelişmesini azaltacak mümkün olan en iyi yolu arama imkanıdır.    

Güvenilir kanıt oluşturması umularak önleme çalışmaları planlama önerileri yayınlanmıştır [3]. 

Ağrıyı İkincil Önlemek: Kronikleşmeyi Önlemek 

Ağrının ikincil önlenmesi, ağrı ve ağrı davranışı arasında ayırdetmeyi sağlamak için (engelliliğe yol açan 

davranış) [4], ilk olarak 1970’lerde Fordyce tarafından tanımlanmıştır. 

Ağrı davranışını azaltmak için, önleme stratejileri adına ön ümit vaadeden sonuçları getiren  zamana bağlı 

eğitim ve ilaçlar dahil önleme rejimi uygulandı [2, 4]. İkincil önleme, kronikleşmeye dair faktörlerin 

anlaşılmasını, risk altındaki hastaların geçerliliği olan testlerle belirlenmesi ve bu risk faktörlerine yönelik 

geçerliliği olan özel girişimlerle risk faktörlerine eğilen klinik yöntemler [5] uygulanmasını gerektirir. 

Ağrının ikincil önlenmesinde bir kanıta bağlanmasa da, pekçok derlemede farklı ağrı türleri için risk 

faktörleri belirtilmiştir; kas iskelet sistemi hastalıkları için en sık görülen yapı kırmızı (biyolojik) ve sarı 

(psikososyal) bayraklar, bunu takiben mavi (mesleki), siyah (tazminat) ve beyaz (sosyo-kültürel) [6] 

bayraklardır. Önleyici yöntemlerin Özel mekanizmaya özgü risk faktörleri,  yardımcı olacaktır.  help 

designing preventive strategies providing future base of tailored interventions [5, 7]. Kronik diz ya da bel 

ağrısı Such risk factors have been identified in felaketleştirme/maladaptive bilişsel durum ve depresif 

duygudurum cognitions and depressive mood for developing chronic knee [8] or low back pain [9] sarı 

bayraklar, veya diz ağrısı için kırmızı bayrak olan eklem hasarı [8]. Diğerleri cerrahiden sonra kronik ağrı 

için pekçok sebep gösterdi  (örn, [10-12]) yaş, cinsiyet 

 Cerrahi tipi with sound evidence for age, gender, type of surgery, genetic factors, preceding pain or 

history of chronic pain of other origin and a variety of psychosocial factors. Screening instruments are 

available especially for back pain with preliminary evidence for their prognostic value [13]. Preliminary 
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evidence is also provided that subgrouping patients regarding their risk for chronification and specifically 

tailored treatment is effective in the short and middle terms [14]. Education and exercise in preventing 

back pain from becoming chronic seems to be of best evidence at the moment [5, 7], primarily in the short 

and middle terms. 

Aksine, iatrojenik faktörler (sağlık sisteminin sorunları), özellikle sadece somatic faktörlere bakıldığında, 

ağrının çoklu sebepli oluşu ihmal edildiğinde  ağrının kronikleşmesine katkıda bulunuyor görünmektedir. 

Somatic ya da radyolojik bulguların iyi olma hali üzerine etkisinin olduğundan fazla değerlendirilmesiyle 

overestimating the impact of somatic or radiologic findings on wellbeing of the patient and overuse of 

diagnostic procedures and rather passively oriented interventions in long term (örn, masaj) [15]. Bu 

bulguların ışığında, ağrıyı tedavi ederken sağlık çalışanlarının sorumluluğu,  In light of these findings, 

responsibility of health care providers in treating pain in an evidence- based manner should not be 

underestimated and should be included into research activities. 

Modellerin oluşturulmasında [3], kaçınma-dayanıklılık modeli gibi [16] veya temel bilimlerden özel 

uyarlanmış ve  ağrı araştırmacıları tarafından da kanıtlanmış  yoğun çaba gereklidir. İlk ağrının spontan 

iyileşmesi dahil, saluto-genetik modeller ve özel girişimler için hasta tercihleri [17] gelecekte dikkate 

alınmalıdır.  

Ağryı Üçüncül Önleme: Kronik Ağrı Çekenler için Engelliliği, İş günü Kaybını, Olumsuz Duygusallığı ve 

Sosyal İzolasonu  Azaltmak  

Üçüncül önleme, kronik ağrıdan acı çekenlerin ikincil etkilerini önlemek içindir. Tertiary prevention aims 

to reduce secondary effects of those suffering from chronic pain. Korkudan kaçınma modeli gibi modeller 

[18, 19] veya kaçınma ve dayanıklılık modelleri [16, 20-23] etkilenen bireylerin doyumlu bir yaşam 

sürmeleri için fonksiyonel, psikolojik ve sosyal bozuklukları kapsar. Biyopsikososyal ağrı modeli [24-26], 

biyopsikososyal (koordineli olarak multidisipliner, interdisipliner, çok bileşenli) tedavi yaklaşımlarının 

gelişmesine yol açtı. Eşdeğer tanım, IASP Çalışma Grubu tarafından 2017’de geliştirilmiş ve IASP sayfasında 

yayınlanmıştır (https://www.iasp-pain.org/Education/Content.aspx?ItemNumber=1698).  

Mayer ve Gatchel [27] 1980’lerde biyopsikososyal tedavi modelini öne sürmüştür. Bunun esas amacı, 

entegre takım şeklinde çalışan çok disiplinli sağlık çalışanlarından (doktor, fizyoterapist, meşguliyet 

terapisti, psikolog ve hemşire) oluşan çekirdek kadroyla fiziksel, psikolojik ve sosyal fonksiyonların geriye 

döndürülmesidir [27]. 

Tüm dünyada, disiplinlar arası tedaviler kronik ağrı çeken hastaların tüm acı çekmesinde uygun yanıt 

olarak Kabul edilse de[28], kanıtlar tartışmalıdır [29]. İlgili dalların farklı oluşu, girişim yapmak ve tedavi 

bileşeni, tedavinin dozu ve süresi ve sonucu değerlendiren testler klinik çalışmalarda büyük 

ölçüdekarşılaştırılabilir etkinlik araştırmalarını ve geçerli meta analizleri engeller [30]. Kavramsal 

çerçeveler ve mekanizmaya dayanan tedavi planları, uyumlanmış sonuç değerlendirilmesi (tamamlayıcı 

çok yönlü sonuçlar göz önüne alınarak [31]), dikkatle bildirilmiş çalışmaların ve yapılmış sistemli 

araştırmalar yaralı ve yararlı olmayan tedavilerin ayırdedilmesi ve sonuç olarak özel hasta gruplarında 

özelliklerine göre en iyi tedavinin belirlenmesi  için gereklidir [32]. 
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