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S›rt A¤r›lar›nda Tedavi K›lavuzlar›
Treatment Guidelines in Back Pain
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Özet

Summary

S›rt vücudun önemli bölgelerinden biridir. Bu bölgenin a¤r›s› çeﬂitli nedenlerden olur. S›rt a¤r›s› lokalizasyona göre lokal, yay›lan, yans›yan ve yayg›n a¤r›
olarak s›n›fland›r›l›r. Bir semptom olmas›na ra¤men s›rt a¤r›s›n›n teﬂhisi do¤ru yap›lmal›d›r. Do¤ru tan› konulduktan sonra tedavinin uygun yap›lmas› baﬂar›ya götürecektir. Tedavide baz› rehberlerin ve kurallar›n olmas›, hastalar›n
tedavisini kolaylaﬂt›racakt›r. Sonuçta, etkin bir tedavi gerçekleﬂtirilmiﬂ olacakt›r. Bu yaz›da, s›rt a¤r›s›n›n nedenleri, mekanik a¤r› tan› k›lavuzu ve tedavi
yöntemleri ile tedavi k›lavuz örnekleri verilmesi amaçland› Türk Fiz T›p Rehab
Derg 2007; 53 Özel Say› 2: 41-6.
Anahtar Kelimeler: S›rt a¤r›s›, mekanik a¤r›, tan› ve tedavi k›lavuzu

Back is one of the most important areas of the body. The pain of this area
results from different reasons. Back pain is classified as local, radicular,
referred and diffuse according to location of the pain. Although the back
pain is a symptom the diagnosis of it has to do correctly. After the diagnosis is to be corrected appropriate treatment will reach to the success. If
there are some guidelines and rules the treatment of the patients will be
easy. As a result, an efficient treatment will be realized. In this paper, the
reasons of the back pain, mechanical pain diagnosis guidelines and treatment methods with therapy guideline examples were aimed. Turk J Phys
Med Rehab 2007; 53 Suppl 2: 41-6.
Key Words: Back pain, mechanical pain, diagnosis and treatment guideline

Giriﬂ
S›rt a¤r›s›n›n nedenlerinin multifaktöryel olmas›, tan›da izlenecek yolun farkl›l›k göstermesi, tedavi alternatiflerinin çeﬂitli olmas›, s›k u¤raﬂ›lan bir alan olmamas›, zaman zaman bel a¤r›s›yla
birlikte bahsedilmesi, kan›ta dayal› çal›ﬂmalar›n azl›¤› ve a¤r›n›n
genellikle mekanik karakter taﬂ›mas› nedeniyle bu semptomun
ayr› bir konu halinde verilmesi zorunludur. S›rt a¤r›l› hastan›n izlenmesinde do¤ru tan›, iyi takip ve uygun tedavi gibi üç önemli kriter vard›r.

1- S›rt›n Fonksiyonel Anatomisi
Vücudumuzun beﬂ topografik bölgesinden biri gövdedir. Gövdenin gö¤üs, kar›n, pelvis ve s›rt olmak üzere dört farkl› bölümü
bulunmaktad›r. S›rt (dorsum) gövdenin arka bölümüdür. S›rt boyun alt bölümü ile belin üst s›n›r› aras›ndad›r. Beyinle alt bölgeler

aras›nda bir ara istasyondur S›rtta 20-40 derecelik kifoz ﬂeklinde
do¤al e¤rilik vard›r (1-3). Vertebral kolon, kaslar ve spinal kord
önemli yap›lar›d›r. Vertebral kolonu on iki adet vertebra, eklemler
ve ligamanlar oluﬂturur. S›rt kaslar›, üzerinde sa¤lam fasyas› olan
yüzeyel ve derin tabakalardan oluﬂmuﬂtur. S›rt, boyun ve bel kaslar› insan vücudunun en az e¤itimli kaslar›d›r. Bunlar iﬂ yaﬂam›n›n
fizyolojik olmayan taleplerine yan›t vermek durumunda kalabilirler. S›rtta çok say›da kas ve eklem bulunur. Spinal kord üç farkl› k›l›fla örtülmüﬂtür. S›rt›n sinirsel innervasyonu servikal 5, 6, 7 ve 8.
sinirler taraf›ndan sa¤lan›r (4).
S›rt sa¤l›¤› yap›sal, beslenme ve duygusal faktörlerle sa¤lanabilir. Vertebral kolon, sternum ve kotlarla gö¤üs kafesini oluﬂturur.
S›rtta stabilite mükemmel ancak mobilite zay›ft›r (5). S›rt vücut
a¤›rl›¤›n›n aktar›lmas›nda kar›n boﬂlu¤u ile beraber hareket eder.
Gö¤üs boﬂlu¤una hidrolik bir sistem gibi katk›da bulunur. Kar›n
gevﬂekli¤inde s›rt zorlanmas› olur.
S›rt›n bölümlerinden olan vertebral kolon önemli görevleri
üstlenmiﬂtir (2).
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• Omurili¤i korumak
• Baﬂ ve gövdeye destek olmak
• Postürü korumak ve sa¤lamak (Yürüme ve ayakta durmada)
• Vücut a¤›rl›¤›n› bele ve bacaklara aktarmak
• Vücut boﬂluklar›ndaki organlar› desteklemek
• ‹yon depo etmek
• Kan hücre yap›m›nda görev almak
• Boyun ve gövde hareketlerini oluﬂturmak
• Solunuma imkan sa¤lamak
• Kaslar›n yap›ﬂma yeri özelli¤i taﬂ›r ve vücut biyomekani¤ini
sa¤lar.

2- S›rt A¤r›n›n S›n›flanmas› ve Nedenleri
A¤r› hoﬂ olmayan duyusal ve duygusal bir deneyimdir. Tan› ve
tedavisi çok önemlidir. Tan› ve tedavi, iyi bir iletiﬂim kurularak
multidisipliner ve interdisipliner yaklaﬂ›mla yap›lmal›d›r.
A¤r› oluﬂturabilecek kaynaklar-yap›lar ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir
(6) (Tablo 1):
• Deri- derialt›
• Kas- tendon- fasya
• Kemik periostu
• Ligamanlar
• Eklem kapsül ve sinovyumu
• Dural kese
• Nöral yap›lar
• Diskin d›ﬂ bölümleri
• Vasküler yap›lar
A¤r›, anatomik yap›lar›n yerleﬂim yerine göre yüzeyel (deriderialt›) ve derin olabilir. S›rt a¤r›s›n› lokalizasyonuna göre lokal,
yay›lan (radiküler), yayg›n ve yans›yan (boyun, gö¤üs, kar›n) a¤r›
ﬂeklinde de s›n›fland›r›labilir.
A¤r›yla ilgili çeﬂitli s›n›fland›rmalar bulunmas›na karﬂ›n genellikle ﬂu ﬂekilde s›n›fland›r›l›r:
• Nörofizyolojik mekanizmaya göre (nosiseptif, somatik, visseral, nöropatik, psikojenik)
• Süreye göre (akut, kronik)
• Etyolojik faktöre göre (infeksiyon ajan›, kanser hücresi)
• Bölgeye göre (baﬂ, boyun, s›rt vs.)
S›rt a¤r›s› genelde lokaldir. Bazen saf s›rt a¤r›s› ﬂeklinde bazen
de bel a¤r›s›yla birlikte bulunabilir. Genelde a¤r› T1-T12 aras›nda
hissedilir. S›rt a¤r›s› yaﬂam›m›z› olumsuz etkiler ve iﬂ gücü kayb›
yapar.
S›rt a¤r›lar› s›n›fland›rmas›nda etyolojik faktör, a¤r› süresi ve
a¤r› lokalizasyonu önemli oldu¤u gibi a¤r›n›n anatomik kayna¤› ve
Tablo 1. Spinal a¤r› kaynaklar›.

Yumuﬂak Dokular
Eklem
•Kaslar
•Ligamanlar
•Komprese kord
•Komprese sinirler
•‹nflame kord k›l›flar›
•Kostovertebral
•Diskler (Anulus, end-plate)
•Fasetler

HAR‹Ç!!!
Fasya, flaval Iig, spinöz
proses-lamina,
faset sinovyum-kartilaj

a¤r› patogenezi daha fazla önem taﬂ›maktad›r (5,7-10). Etyolojik
faktörlerin belirlenmesinde yaﬂ, cinsiyet ve meslek de önemlidir.
S›rt a¤r›lar›nda neden bazen basit iken bazen kompleks olabilir.
S›rt a¤r›s› tan›s›nda a¤r›n›n yeri-yay›l›m›, baﬂlang›ç zaman›,
nedeni, seyri, ﬂiddeti, karakteri, a¤r›y› azaltan ve artt›ran sebepler
ile tedaviye al›nan cevaplar gibi faktörler önemlidir. Bunlardan a¤r› ﬂiddeti ve karakteri subjektif olmas›na ra¤men di¤erleri objektiftir.
S›rt a¤r›lar›, etkiledi¤i sisteme göre muskuloskeletal (romatizmal-lokomotor) sistem ve nonmuskuloskeletal (nonromatizmal) sistem a¤r›s›, a¤r›n›n yerleﬂim yerine göre lokal, yay›lan ve
yans›yan, patolojik etkene göre mekanik ve nonmekanik olarak
s›n›fland›r›lm›ﬂt›r (11-14). Romatizmal s›rt a¤r›s› patogeneze göre
mekanik, inflamatuar, tümoral ve psikojenik orjinli olabilir. Bunlardan mekanik spinal kord bas›s›, infeksiyon, fraktür, inflamasyon ve tümör k›rm›z› bayrakl› acil tan› ve tedavi gerektiren durumlard›r (8,15).
Bunnel’e göre s›rt a¤r›lar› s›n›fland›rmas› 4 baﬂl›k alt›nda toplanm›ﬂt›r (9):
• Mekanik (postüral, muskuler, herni)
• Geliﬂimsel (Schuerman, lizis, listezis)
• ‹nflamatuar (diskit, osteomiyelit, AS)
• Neoplastik (vertebralar, kord, di¤er yap›lar)
S›rt a¤r›lar›nda etyolojik faktörler çeﬂitlidir (8):
• Konjenital
• Travmatik
• ‹nflamatuar (‹nfeksiyöz, noninfeksiyöz)
• Dejeneratif
• Postüral
• Tümoral
• Metabolik ve endokrinolojik
• Postoperatuar
• Vasküler
• Psikolojik
• Yans›yan
• Di¤er sebepler
S›rt a¤r›lar›, spinal yap›lardan (intrensek nedenlerle) ve bu yap›lar›n d›ﬂ›ndan (ekstrensek nedenlerle; mide, ba¤›rsak, böbrek,
safra kesesi, pankreas, aort) kaynaklanabilir. S›rt a¤r›s› bölgesel
olarak s›rtla, boyunla, kar›nla ve gö¤üsle ilgili hastal›klar sonucu
geliﬂebilir. Solunum sistemi ve gö¤üs duvar› hastal›klar› yans›yan
a¤r› yapabilir. Anjina pektoris, peptik ülser ve pankreatit bu bölgede a¤r› oluﬂturabilir. Bazen de neden psikolojik olabilir (16).
S›rt a¤r›s› nedenleri yaﬂ gruplar›nda görülme s›kl›¤›na göre
ﬂöyle s›ralanabilir (17):
• Çocukluk dönemi (Skolyoz, infeksiyon, tümör)
• Adolesan (Schuerman hastal›¤›, herni, travma, skolyoz, infeksiyon)
• Eriﬂkin (travma, herni, ankilozan spondilit, yumuﬂak doku romatizmas›)
• Yaﬂl›l›k (osteoatroz, osteoporoz, tümor)
A¤r› süresine göre akut ve kronik dönemde görülen hastal›klar farkl›l›k gösterir. Akut dönemde herni ve travmatik fraktür s›k
olur. Kronik dönemde ise; herni ile beraber di¤er hastal›klar gözlenir.
S›rt a¤r›s› patolojileri spesifik ve nonspesifik olabilir (18). Spesifik olaylarda etyoloji belirlidir ve a¤r› nonmekaniktir (herni, stenoz, listezis, operasyon, iltihap, tümör, metabolik hastal›k). Nonspesifik olaylarda ise etyoloji tam olarak saptanamaz. Bunlar mekanik olaylard›r (disk, faset, radiks, kas kökenli).
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S›rt a¤r›s› yapan yumuﬂak doku romatizmalar›, genelde fibromiyalji sendromu, miyofasyal a¤r› sendromu ve kas strainleridir
(19). En s›k miyofasyal a¤r› sendromu, strain, herni, disk dejenerasyonu, stenoz ve araknoidit s›rtta a¤r› yapar. S›rtta a¤r› yapan
en s›k nedenler, mekanik olup bunlar aras›nda, postür bozukluklar›, aﬂ›r› yüklenmeler ve ani-ters-dengesiz hareketler say›labilir.
Patofizyolojik olarak a¤r› nonspesifik, radiküler ve ciddi lezyonlar olarak da s›n›fland›r›l›r (6).
S›rt a¤r›s›, tutulan organ ve sistemlere göre; nöropatik, yans›yan ve psikojenik, nosiseptör ve a¤r› da¤›l›m›na göre; primer, sekonder ve psikojenik, topografik da¤›l›ma göre; vertebral ventral
ve dorsal ﬂekilde bir s›n›fland›rmaya da tabi tutulabilir. Klinik s›n›fland›rmada mekanik, sistemik, nörolojik ve yans›yan a¤r› gibi parametreler kullan›l›r (20).

3- Tan› Yaklaﬂ›mlar›
S›rt a¤r›l› hastan›n tan› ve tedavisinde genel olarak aﬂa¤›daki
yol izlenmelidir. Bu strateji do¤ru tan›n›n konmas›na ve uygun tedavinin verilmesine yard›mc› olur. ‹zlenecek bu yol, uygulanan tedavi yöntemlerinin do¤rulu¤unu, uygunlu¤unu ve bilimselli¤ini
ortaya koyar. A¤r› yapan nedenin ortaya konmas›nda “A¤r› Taksonomisi” taraf›ndan ortaya konan eksenler sistemi vard›r (21,22).
Bu sistemde basamaklar halinde a¤r›yla ilgili bilgiler gözden geçirilir (Tablo 2). Anamnezde kimli¤i al›nan hastan›n ana yak›nmas›
s›rt a¤r›s›d›r. S›rt a¤r›s›na ek olarak aﬂa¤›daki yak›nmalar hastadan ö¤renilmelidir.
• Ek yak›nmalar (ilgili bölgeyle iliﬂkili ve di¤er bölgelere ait)
• Genel yak›nmalar (halsizlik, zay›flama, ateﬂ vs.)
• Sistemik yak›nmalar (tüm sistemlerle ilgili)
Bu bilgilere ek olarak hastan›n özgeçmiﬂ ve soygeçmiﬂ bilgileri al›n›r.
Hasta dinlendikten sonra ikinci aﬂamada muayene edilir. Burada genel muayene, sistem muayeneleri ve yak›nman›n oldu¤u yerin lokal muayenesi yap›l›r. Bu bilgiler, hastan›n a¤r›s›n›n bölgesini, a¤r›n›n özelliklerini, hangi sisteme ait oldu¤unu ve süresini verir. Anamnez ve muayene bilgileriyle ön tan› veya kesin tan› konabilir. A¤r›n›n etyolojisi belirlenmiﬂ olur. Bu tan› mekanik veya nonmekanik a¤r› özelli¤i gösterebilir. Acil ve ciddi spinal patolojiler
d›ﬂlanmal›d›r. Üçüncü aﬂamada tan› tam konulmuﬂsa uygun tedavi verilir ve hastan›n yak›nmalar› giderilmiﬂ olur. E¤er tan› tam konulamam›ﬂsa laboratuar incelemelerine baﬂvurulur. Bunlar kan,
Tablo 2. S›rt a¤r›s› tan›s›nda yap›lacak aﬂamalar.

BÖLGE

S‹STEM

SÜRE

ÖN TANI
ETYOLOJ‹

AYIRICI TANI
EK ‹NCELEME

TANI

Anamnez
•Kimlik
•Ek Yak›nma
•Genel Yak›nma
•Sistemik Yak›nma
•Öz/soygeçmiﬂ
Lokomotor
•Spinal

Akut
0-6 hafta

S›rt

Muayene
•Genel
•Sistemik
•Lokal-ilgili
bölge

A⁄RI
ÖZELL‹KLER‹

idrar, görüntüleme ve di¤er yöntemlerdir. Sonuçta tan› do¤rulan›r.
Buna göre uygun olan tedavi düzenlenir. Bazen tam olarak teﬂhis
konamayabilir. Böyle durumlarda hastan›n semptom ve bulgular›na göre tedavi planlan›r. Nonmekanik sorunlar›n d›ﬂ›ndaki hastal›klar benzer tedavi edilir. Ancak hangi hastaya hangi tedavinin iyi
gelece¤ini kestirmek zordur.

4- Tedavi Yöntemleri ve K›lavuzlar
Tedavide baﬂar›l› olabilmek için semptomu irdeleyip do¤ru
teﬂhisi koymak ve uygun tedaviyi düzenlemek gerekir. Do¤ru teﬂhis için klinik semptomlar ve bulgular iyi irdelenmelidir. Klinik de¤erlendirmede anamnez ve muayene önem kazan›r. Bunlara yard›mc› laboratuar yöntemleri, yerinde ve zaman›nda kullan›lmal›d›r. Laboratuar incelemeleri içinde kan, idrar, s›v› ve doku analizleri, görüntüleme yöntemleri ve elektrofizyolojik çal›ﬂmalar s›ralanabilir (23,24).
Etkin bir tedaviyi gerçekleﬂtirmek için, tan›sal testleri etkin ve
do¤ru kullanmal›, a¤r› nedenini bularak tedavi arac› ve araçlar›yla uygun ve do¤ru bir yol izlemelidir. Etkin bir tedavinin gerçekleﬂti¤i, hastan›n normal aktiviteye erken dönmesiyle, hastaya gereksiz operasyonlar›n yap›lmamas›yla ve tedavi maliyetlerini azaltma
veya optimalde tutmayla anlaﬂ›l›r (Tablo 3) (25).
S›rt a¤r›s› eriﬂkin dönemde t›bbi bak›m gerektiren hastal›klar›n önemli bir semptomudur. Tedavi, semptomu ortadan kald›rmaya, patolojik olay› bask›lamaya ve etyolojik nedeni yok etmeye yönelik olmal›d›r (26).
S›rt a¤r›s›nda uygulanan genel tedavi ﬂekilleri konservatif,
cerrahi (ortopedik, nöroﬂirürjik ve invazif) ve alternatif t›p yöntemleri ﬂeklindedir. Fizik tedavi uygulamalar› a¤r› tedavisinde köﬂe taﬂ› özelli¤indedir. Fizik tedavi uygulamalar›n›n amaçlar›; a¤r›y› kontrol etmek, eklem hareketlerini artt›rmak, kas spazm›n› gidermek, kas kuvvetini artt›rmak ve bozulan fonksiyonu düzeltmek ﬂeklinde özetlenebilir. Uygulanacak cerrahi tedavinin amaçlar›, nöral yap›lar›n bas›dan kurtar›lmas›, sakatl›¤›n önlenmesi, iﬂe
dönüﬂü h›zland›r›p iﬂ verimlili¤inin artt›r›lmas› ve yaﬂam kalitesinin yükseltilmesi olarak özetlenebilir. Cerrahi tedavi uygulan›rken
baz› koﬂullara uyulmal›d›r (27).
• Altta yatan patoloji nedeni tam bulunmal›d›r.
• Laboratuar testleri klinikle uyumlu olmal›d›r.
• Hasta teﬂhis ve tedavi hususunda ayd›nlat›lmal›d›r.
• Patolojik neden ilerleyici nörolojik defisit oluﬂturmal›d›r.
• Konservatif tedavi baﬂar›s›z olmal›d›r.
S›rt a¤r›l› hastada invazif bir giriﬂim düﬂünülüyorsa, buna ait
ﬂartlar›n da ortaya konmas› gerekir. Hasta operasyon düﬂünmüTablo 3. Etkin bir tedavide izlenecek yol.
Mekanik A¤r›
Nedenini
Bulmak

Di¤er

Subakut
6-12 hafta

Mekanik

Nonmekanik

Laboratuvar

Görüntüleme

Mekanik

Kronik
12 hafta üstü

Nedenleri
AKUT
• Kas patolojisi
• Herni
• Fraktür
KRON‹K

Di¤er

•Strain
•Dejenerasyon
•Stenoz
•Lizis-listezis
•MAS
•FMS
•Operasyon
•Postür Bozuklu¤u
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Tan›sal Testleri
etkin-do¤ru kullanmak

Tedavi Araçlar›
Tedavi Arac›lar›

• ‹laçlar
• Fizik ajanlar
• Rehabilitasyon uygulamalar›
• Operasyonlar
• Algolojik giriﬂimler
• Alternatif T›p Yöntemleri

• Hasta yak›nlar› ve çevresi
• Hekim ve Kurumu

Etkin
Tedavi

• Normal Aktiviteye erken dönme
• Gereksiz operasyondan kaç›nma
• Tedavi maliyetini optimalde tutma
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yorsa, uygulanan konservatif tedaviler yeterli olmuyorsa ve klinik
verilerle laboratuar-radyolojik bulgular uyumlu de¤ilse, invazif bir
uygulama gündeme gelebilir.
Hastal›klar›n genellikle patolojik nedeni-patogenezi veya
semptomlar› belirlidir. Burada ana semptom a¤r›d›r. Ayr›ca hareket azl›¤›, kas spazm› ve anormal postür bulunabilir. S›rt a¤r›s› tan›s›nda oldu¤u gibi tedavisinde de a¤r›n›n özellikleri önem kazanmaktad›r. A¤r›n›n nedeni, karakteri, yeri, ﬂiddeti ve seyriyle beraber hastan›n yaﬂ›, genel durumu, ek hastal›¤›, kulland›¤› ilaçlar, aile iliﬂkileri ve sosyoekonomik durumu önemlidir.
Tedavi düzenlenirken aﬂa¤›daki hususlar göz önünde bulundurulmal›d›r:
• Her hekim kendi penceresinden hastay› de¤erlendirmeli,
• Tan› ve tedavi multidisipliner olmal›,
• Do¤ru tan› ve uygun tedavi yap›lmal›,
• Uygun algoritmalar olmal› ve geliﬂtirilmeli,
• Akut dönemde nedene yönelik tedavi olmal›,
• Kronik dönemde kombine tedaviler yap›lmal›,
• Hastalar tedaviye aktif kat›lmal›d›r.
S›rt a¤r›s› tedavisi planlan›rken üç hedefe odaklan›lmal›d›r:
• Semptomlar kontrol edilmeli,
• Bozulan fonksiyonlar düzeltilmeli,
• Risk faktörleri ortadan kald›r›lmal› ve önlenmelidir.
Tedavinin amaçlar› bu dönemlere göre ﬂöyle olmal›d›r (4):
• Akut dönemde a¤r› nedenini bulmak, semptom ve rahats›zl›¤› gidermektir.
• Kronik dönemde disfonksiyonu gidererek tamamen iyileﬂmeyi sa¤lamak ve yaﬂam kalitesini artt›rmakt›r. Ayr›ca, günlük yaﬂama ve iﬂe h›zl› dönmeyi sa¤lamak ve a¤r›n›n kronikleﬂmesini
önlemek de önemli hususlard›r.
S›rt a¤r›s› süresine göre tedavi basamaklar› ﬂu ﬂekilde verilebilir (28):
Akut dönemde patolojik olay genel t›bbi yöntemlerle tedavi
edilir. Akut a¤r›lar genellikle bir ayda iyileﬂir. Subakut a¤r›lar üç ay
sürebilir. Akut a¤r› tedavisinde k›sa süreli istirahat ve erken iﬂe
dönüﬂ önerilmektedir (6). Akut s›rt a¤r›s›nda tedavi uygulamalar›
aﬂa¤›daki ﬂekilde verilebilir (29) (Tablo 4):
• Günlük aktivitenin veya hareketin k›s›tlanmas›
• K›sa süreli yatak istirahati
• Ortez
• Fizik tedavi uygulamalar› (s›cak, so¤uk, TENS)
• ‹laçlar
• Bölgesel anestetik uygulamalar
• Psikososyal yaklaﬂ›mlar
• Relaksasyon
• Germe
• Rehabilitasyon, fizik tedavi ve iﬂ-u¤raﬂ› uygulamalar›
Kronik dönemde ise ö¤renilmiﬂ olay rehabilitasyon t›bbi ve algolojik yöntemlerle tedavi edilmeye çal›ﬂ›l›r. Kronik a¤r›lar›n iyileﬂmesi çok zay›ft›r. Kronik s›rt a¤r›s›nda, gerekti¤inde ve uygun
oldu¤unda ilaçlar, psikolojik semptomlara yönelik davran›ﬂ tedavisi ve rehabilitasyon uygulamalar› hastan›n fonksiyonlar›na yönelik olmal›d›r. ‹laç olarak; opioidler, nonopioidler, nonsteroid antiinfTablo 4. Akut a¤r›da tedavi uygulamalar›.
E¤itim

Aktive K›s›tlanmas›

‹laçlar

Fizik Ajanlar

‹nvazif
Giriﬂimler

Psikososyal
Destekler

Rehabilitasyon
Uygulamalar›

• Yatak ‹stirahat›
• Ortezler

Analjezikler
• Opioid
• NSA‹‹
• Anksiolitik

Pasif
Yöntemler

Bloklar

Relaksasyon

• Fonksiyon
restorasyonu
• ‹ﬂ tedavisi

Aktif
Yöntemler

lamatuar ilaçlar, antidepresanlar, antikonvülzanlar, kas gevﬂeticiler ve topikal uygulanan baz› ilaçlar olarak verilebilir. Psikolojik ve
davran›ﬂ tedavisi, hipnoz, biofeedback, grup tedavisi ve aile e¤itimi ﬂeklinde olabilir. Rehabilitatif uygulamalar fiziksel modaliteler,
egzersiz, iﬂ-u¤raﬂ› tedavisi ve ortezlerdir.
Kronik a¤r› tedavi yaklaﬂ›mlar›nda ﬂöyle özetlenebilir (30)
(Tablo 5):
• ‹laçlar,
• Fizik tedavi ve iﬂ-u¤raﬂ› e¤itimi,
• Hastaya psikolojik destek ve e¤itim,
• Beslenme,
• Relaksasyon e¤itimi,
• Sinir bloklar›,
• Biofeedback,
• Akupunktur ve di¤er alternatif t›p yöntemleri,
• TENS uygulamas›,
• Psikoterapi,
• Mesleki rehabilitasyon uygulamalar›,
• Cerrahi tedavi.
Malign olmayan a¤r› tedavisinde, fizik tedavi, psikolojik destek,
cerrahi uygulamalar kan›ta dayal› t›p aç›s›ndan önerilmiﬂtir (31).
Kronik spinal a¤r›l› durumlarda epidural steroidlerin yerinin
de¤iﬂken oldu¤u belirtilmektedir. Etkileri farkl› bulunmuﬂtur (32).
Erken baﬂvuran ve hafif miyelopatisi olan olgularda cerrahi
tedavi daha yararl› sonuçlar vermektedir (33).
Kladikasyo yapm›ﬂ spondilolistezis olgusunda breys önerilmektedir (34).
Travmatik vertebra k›r›klar›nda kompresyon ve stabil bir k›r›k
varsa konservatif tedavi uygulan›r. De¤ilse cerrahi tedaviye gerek
vard›r (35).
Spinal kanal darl›¤› yapm›ﬂ osteoporotik fraktürlerde vertebroplasti cerrahi yöntem olarak önerilmektedir (36).
Vertebroplasti ve kifoplasti osteoporotik fraktürlerde yaﬂam
kalitesini artt›r›p semptomlar› giderdi¤i için öneri halinde sunulmaktad›r (37).
‹nfeksiyoz olaylarda genelde istirahat, immobilizasyon ve ilaçlar verilir. Tan› konamazsa, apse geliﬂmiﬂse, sepsis oluﬂmuﬂsa, nörolojik defisit varsa, k›r›k ve ﬂekil bozuklu¤u oluﬂmuﬂsa, ﬂiddetli
a¤r› giderilemiyorsa cerrahi gerekebilir (38).
A¤r›l› bir hastaya yard›mc› olurken, tedavi arac› olarak kan›tlanm›ﬂ yöntemler, klinik deneyimler, hasta semptom ve bulgular›yla birleﬂtirilmeli ve hastaya sunulmal›d›r. Bunlar yap›l›rken, hasta sorunu
tan›nacak, sorunla ilgili kan›tlar toplanacak, bunlar de¤erlendirilecek, klinik deneyimler ve hasta yak›nmalar›yla kombine edilecek ve
sonuçta bu veriler sonraki uygulamalarda kullan›lacakt›r (39). ÇeﬂitTablo 5. Kronik a¤r›da tedavi uygulamalar›.

Relaksasyon
E¤itimi

‹laçlar

Fizik
Ajanlar

Rehabilitasyon

Beslenme

‹nvazif
Yöntemler

Cerrahi
Yöntemler

Alternatif T›p
Yöntemleri
Akupunktur

Psikoterapi
• Opioidler
• NSA‹‹
• Antidepresanlar
• Antikonvulzanlar
• SSRI ‹nhibitörleri
• Miyorelaksanlar
• Baklofen
• Topikal ilaçlar

Mesleki
Yard›m
‹ﬂ-U¤raﬂ›
Sosyal
Destek
E¤itim
Ortez-Protez

• Bilgilendirme
• Öneriler
• Postür-Mekanik• Ergonomik Modifikasyon
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li tedavi yöntemlerine ait kan›tlar toplanm›ﬂt›r. Fiziksel t›p modaliteleriyle ilgili çal›ﬂmalar›n %66‘s› kan›t oluﬂturmamakta, ancak %11’i
kan›t olarak kullan›labilmektedir. Tedavi yöntemlerinin etkisizli¤i kan›tlanamam›ﬂ olup, sorun etkilerinin varl›¤›n›n yeterince ispatlanamam›ﬂ olmas›d›r. Fibromiyalji sendromunda, hasta e¤itimi, aerobik
egzersiz, amitriptilin, psikoterapi ve multidisipliner yaklaﬂ›m çok
güçlü ﬂekilde etkin bulunmuﬂ, antidepresan ilaçlar, kuvvetlendirme
egzersizleri, akupunktur, kapl›ca tedavisi ve biofeedback orta derecede etkin olarak saptanm›ﬂt›r (40-45) (Tablo 6).
Hastal›klara ait problemlerin teﬂhis ve tedavisinde do¤ru karar verebilmek için uygun algoritmalar-k›lavuzlar geliﬂtirilmiﬂtir.
Burada temel özellik belirli basamaklar›n bulunmas›d›r. Algoritmalar düzenlenirken kan›ta dayal› t›p yöntemleri kullan›lmal›d›r.
Algoritmalar belirli kurallar halinde yap›l›r. Bunlar hekimler aras›nda ortak bir dil oluﬂturur. Bilimsel çal›ﬂmalarda ortak bir veri taban› olarak kullan›l›r. Yeni baﬂlayan hekimlere yol gösterici rol oynar (25). Algoritmalar seçilirken hastan›n yaﬂ›, yaﬂad›¤› yer ve
sosyoekonomik düzeyi ile hastal›¤›n evresi gözönünde bulundurulur. Ayr›ca hekim de uygun karar› verir. Oluﬂturulan k›lavuzlar›n 4
temel amac› vard›r. Normal aktiviteye erken dönmeyi sa¤lamak,
gereksiz cerrahi giriﬂimleri önlemek, tan›yla ilgili testleri zaman›nda ve do¤ru kullanmak ve tedavi maliyetini düﬂürmektir.
Haz›rlanan k›lavuzlar hasta ve hekim aç›s›ndan yararl› olmaktad›r. Gerek bölgesel a¤r› tedavisinde ve gerekse hastal›klar›n tedavisinde çeﬂitli k›lavuzlar geliﬂtirilmiﬂtir. Baﬂ a¤r›s›nda, spinal a¤r›larda,
bel a¤r›s›nda, gö¤üs a¤r›s›nda, kar›n ve pelvik a¤r›larda kullan›lan k›lavuzlar hekimlere kolayl›k sa¤lamaktad›r. Metabolik kemik hastal›¤›nda, spinal infeksiyonlarda, faset sendromlar›nda, diskojenik a¤r›da, spinal kanal stenozunda ve listezislerde geliﬂtirilmiﬂ k›lavuzlar
bulunmaktad›r (29,30,40,46-48). Bunlardan disk patolojisine ait bir
tan› ve tedavi k›lavuzu örnek olarak tabloda verilmiﬂtir (Tablo 7-8).
Tablo-15 incelendi¤inde hastan›n sorunlar› ﬂöyle s›ralanabilir:
1. S›rt a¤r›s›-radiküler
2. Tutukluk
3. Hareket k›s›tl›l›¤›
4. Motor kusur
5. Duyusal kusur
6. Postür bozuklu¤u
7. Antaljik yürüme bozuklu¤u
8. Aﬂ›r› kilo
9. S›rt kaslar›nda spazm
10. T10’da duyu kayb›
11. Röntgende disk daralmas› ve osteofit
12. MRG’de herni

Bu sorunlar disk patolojisine ve obeziteye ba¤l›d›r.
Yukar›da tan›s› konmuﬂ olguda akut a¤r› tedavisi uygulan›r.
Tedavi bilgilendirme ile baﬂlar ve di¤erleri sorunlar› çözmeye yönelik olarak ilerler. Sorunlar kayboldukça tedavi o basamakta bitirilir ve hasta düzenli kontrollerle takip edilir.
Fibromiyalji sendromu ve miyofasyal a¤r› sendromu gibi durumlarda ilaçlar, rehabilitatif yöntemler ve psikososyal giriﬂimler
sal›k verilmektedir (49).
Fibromiyalji sendromu tedavisi, tan›n›n Amerikan Romatoloji
Derne¤inin tan› kriterlerine uygunlu¤una göre düzenlenmektedir.
Risk faktörleri elimine edilerek farmakolojik ve di¤er tedaviler uygulanmaktad›r (50).
Kronik a¤r›l› durumlarda çok yönlü rehabilitasyonun yararl› oldu¤u vurgulanm›ﬂt›r (51).
‹ntraartiküler faset eklem injeksiyonlar› s›n›rl› etkide, sinir
bloklar› ve nörotomi, a¤r›n›n k›sa ve uzun dönemlerinde orta derecede yararl› bulunmuﬂtur (52).
Kronik spinal a¤r›l› durumlarda giriﬂimsel yöntemler uygulanm›ﬂ, ancak kolay kullan›labilirli¤i önerilmemiﬂtir (53).
Çeﬂitli araﬂt›rma ve çal›ﬂmalar da kronik döneme ait kan›tlanm›ﬂ tedavi yöntemleri bulunmamaktad›r. Akut dönemde ise egzersiz ve günlük yaﬂam aktivitelerinin düzenlenmesi ve sürdürülmesi
uygulamalar› kan›t olarak verilmiﬂtir (41). Yine akut dönemde k›sa
süreli istirahat, ilaçlar, fizik tedavi uygulamalar›, gerekti¤inde uygulanan cerrahi tedaviler ve e¤itim kan›t olarak gösterilmiﬂtir.
Amerikan Romatoloji Derne¤i taraf›ndan 2000 y›l›nda osteoartrite ait tedavi klavuzlar› geliﬂtirilmiﬂtir. Buna göre farmakolojik ve nonfarmakolojik tedavi yöntemleri önerilmiﬂtir. Bunlar kan›ta dayal› çal›ﬂmalar›n sonucunda saptanm›ﬂt›r (54).

Tablo 6. S›rt a¤r›s›nda kullan›lan kan›ta dayal› tedavi araçlar›.

Tablo 8. Disk patolojisi tedavisinde izlenecek yol.

Tablo 7. Disk patolojisinde tan›da izlenecek yol.

BÖLGE

• 55, K, EH

S‹STEM

Lokomotor
• Spinal

• S›rt A¤r›s›
• 2 ay
• Sa¤ radiküler
• ﬁiddetli
• Tedaviye
cevap yok

• Ek yak›nma
• Tutukluk +
• Hareket k›s›tl›l›¤›+
• Fonksiyon k›s›tl›l›¤›+
• Motor kusur +
• Duysal kusur+
• Genel
Yak›nma yok
• Sistemik yok
• Öz ve Soy
• Geçmiﬂ 3ND
8 y›l Menopoz

SÜRE

Akut

ÖN TANI
ETYOLOJ‹

Akut Mekanik
S›rt A¤r›s›

AYIRICI TANI
EK ‹NCELEME

X-Ray
Osteofit +
T9-10, T10-11 Dar

TANI

Akut Torakal Disk Hernisi
Spondiloz

• Genel
• Postür bozuklu¤u +
• Antaljik yürüme +
• 160/87 kg
• Sistemik Muayene
Normal
• Lokal Muayene
• Kas Sert A¤r›l›
• EHA K›s›tl›
• T10 Sa¤ hipoestezi

MRG
T9-10, T10-11 Sa¤ Protrüzyon,
Kord ve Kök Bas›s›

Aktivite K›s›tlamas›

Randomize Kontrollü Çal›ﬂmalar (1)

Fizik Ajanlar
• Ultrasonoterapi (OA, Disk, YDR)
• K›sa dalga diatermi (Kronik a¤r›, OA)
• Laser (S›rt a¤r›s›)
• TENS (MAS)

‹laçlar
• NSA‹‹
Akut a¤r›,
Kas-iskelet a¤r›s›,
Kronik spinal a¤r›,
Bel a¤r›s›
• Opioidler (Kronik a¤r›)
• Antidepresanlar (FMS, Bel)
• Kas gevﬂeticiler (Bel a¤r›s›)

Nonrandomize Çal›ﬂmalar (2)
Fizik Ajanlar
• S›cak (MAS)
• So¤uk (MAS, Kronik A¤r›, Bel)
• Laser (Tendinopati)
• TENS (OA)
• ‹nterferens
• ‹yontoforez (Herpes)
• Masaj (Bel a¤r›s›)
• Manipülasyon (Akut-kronik spinal a¤r›)
• Manyetik alan, Mikroak›m stimülasyon
• Akupunktur
‹laçlar
• Antidepresanlar (Bel)
• Antikonvülzanlar (FMS, Bel)
• Kas gevﬂeticiler (S›rt a¤r›s›, kas spazm›)
• Parasetamol (Bel a¤r›s›)
• NSA‹‹
E¤itim
Aktivite K›s›tlamas›

Bilgilendirme ve E¤itim

• Genel ‹stekler
• Lokal Korse

• Hastal›k Tan› ve Tedavisi
• S›rt Biyomekani¤i

‹laçlar
• Analjezikler
• Kas Gevﬂeticiler
• NSA‹‹

Alternatif T›p Yöntemleri

Disk Patolojisinde
Tedavi K›lavuzu

Rehabilitasyon
- Ev ve ‹ﬂ Ergonomisi
-Aktivite ve ‹ﬂe Erken Dönüﬂ

Fizik Tedavisi
• Is›
• Elektrik
• Mekanik (Egzersiz, Masaj)

Psikolojik Destek
‹nvazif Giriﬂimler

Beslenme
Cerrahi Uygulamalar

- Kilo Azalt›lmas›
- Kilo Koruma
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S›rt a¤r›s› çözümünde ve tedavisinde çeﬂitli zorluklar vard›r.
• Risk faktörlerini belirlemek zordur.
• A¤r›y› objektif ölçmek mümkün de¤ildir.
• A¤r› nedenleri çoktur.
• De¤erlendirmede fiziksel veriler kullan›l›r.
• Tedavi kiﬂilerde farkl›l›k gösterir.

Sonuç
S›rt a¤r›lar› çok nedenlidir. Tan›n›n do¤ru konmas› tedaviyi kolay uygulan›r ve sonuç al›nabilir hale getirecektir. Tan› ve tedavide multidisipliner yaklaﬂ›m gerekir. Tedavide, tek ve ideal yöntem
yoktur. Hastaya göre bireysel tedavi yap›lmal›d›r. Tan›da mekanik
olmayan hastal›klar d›ﬂlanmal›d›r. Mekanik olaylarda tedavi uygulamalar› genellikle benzerlik gösterir. Konservatif tedaviye cevap
al›namamas› durumunda tan› tekrar gözden geçirilmelidir. Kan›tlanm›ﬂ tedaviler kurallar çerçevesinde basamaklar halinde sunulursa hasta ve hekime çeﬂitli yararlar sa¤lar. Ancak bu kurallar›n
ve k›lavuzlar›n her zaman uygulanmas› mümkün de¤ildir. ”Hastal›k yok, hasta var” cümlesi ak›ldan asla ç›kar›lmamal›d›r. Hastalar›n tedaviye kat›l›m› sa¤lanmal›d›r.
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