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ÖZET VE ANAHTAR SÖZCÜKLER 

Var olduğu günden beri acı çeken insanoğlu prehistorik dönemden günümüze 

kadar geçen sürede ağrısını dindirmek için uğraşmıştır. Artık bir hastalık ya da sendrom 

olarak görülen kronik ağrı toplumda pek çok hastayı etkilemektedir.  

Günümüzde ağrı tedavisinde, ağrı klinikleri önemli bir aşama kaydetmiştir. Ağrı 

kliniklerinde; akut ağrı ve kronik ağrı tedavi edilebilir. Ağrı kliniklerinin hedefi; kolay 

ulaşılabilir olmak, daha çok hastaya ulaşmak, doğru tanı koymak, uygun tedaviyi 

düzenlemek ve hastaların yaşam kalitesini arttırmaktır. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Algoloji Bilim Dalı, 1988 

yılı ikinci yarısında çalışmalarına başlamış, 1991 yılı ikinci yarısına kadar tanı ve tedavi 

hizmetlerini konsültasyon bazında yürütmüştür. 1991 yılı ikinci yarısından sonra 

poliklinik hizmeti de vermeye başlamıştır. 

Polikliniğimize başvuran tüm hastalarla yüz yüze görüşmeler yapılmakta, daha 

önceden hazırlanmış olan “Poliklinik Ağrı Değerlendirme Dosyası” açılmakta, dosyanın 

bünyesindeki sorular hastaya yöneltilmekte ve alınan bilgiler dosyaya kaydedilmektedir. 

Hastaların dosyaları polikliniğimizde arşivlenmekte ve hastanın takibi daha rahat bir 

şekilde yapılmaktadır. 

Bu çalışmada, hastanemiz Ağrı Ünitesi Polikliniği’ne ağrı şikayeti ile başvuran 

hastaların kayıtları incelenerek; verdiğimiz hizmetlerin saptanması, bu hizmetlerin 

sonuçlarının ve verimliliklerinin sorgulanması, hizmetlerimizin daha da geliştirilmesi; 

ayrıca polikliniğimize başvuran hasta popülasyonunun sosyodemografik özelliklerinin 

ve ağrı durumlarının dünyada ve ülkemizde yapılmış diğer ağrı çalışmaları ile 

benzerliklerinin ve farklılıklarının ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Çalışmamızda Ocak 2000-Aralık 2010 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Algoloji Bilim Dalı polikliniğine ağrı nedeni ile 

başvuran hastalar incelendi. Hastaların sosyodemografik özellikleri, ağrı durumları ve 

uygulanan tedaviler dosyalarından retrospektif olarak değerlendirildi. 

Onbir yıllık süre içerisinde polikliniğimize toplam 6647 hasta başvurdu. 

Hastaların yaklaşık üçte ikisinin (% 66.9) 19-64 yaş aralığında olduğu görüldü. 

Hastaların cinsiyeti arasında belirgin fark yoktu. Hastaların yarısına yakını 

kendiliğinden başvuru yaptı (% 43.1). En sık ağrı nedenleri, miyofasiyal ağrı (% 22.6), 

nöropatik ağrı (% 21.2), bel ağrısı (% 15.7) ve baş ağrısı (% 14.7) idi. Malign ağrı 
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nedeniyle başvuran hastalarda en sık gastrointestinal sistem kaynaklı kanser, akciğer 

kanseri ve meme kanseri görüldü. Hastaların büyük çoğunluğuna farmakolojik ve 

invaziv tedavi verildi (% 83.4). En sık yapılan invaziv tedavi; tetik nokta enjeksiyonu, 

kuru iğne uygulaması ve epidural kateter takılması oldu.  

Ağrı, toplumun neredeyse tamamını ilgilendiren emosyonel bir durumdur. Ağrı 

çeken hastalar direkt olarak ağrı ünitelerine başvururlarsa daha kısa ve daha etkin yolla 

tedavi olabileceklerdir.  

 

Anahtar Kelimeler: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ağrı, Ağrı Ünitesi, Retrospektif 

Analiz 
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ABSTRACT AND KEYWORDS 

As he has been dealing with pain throughout his entire period of existence, 

mankind also exhibited a continuous labor since prehistoric ages to find out methods of 

relieving. Today considered as a disease or a syndrome, chronic pain has unfavorable 

effects on many patients. 

Specialized pain clinics today had already made an important progress as overall 

pain management is considered. Cases of acute pain and chronic pain are being 

managed in these clinics. They in common tend to be easily accessible, reachable, 

performing correct diagnosis, treating/editing appropriately and eventually improving 

the quality of life for patients. 

 Ondokuz Mayis University, Medical Faculty Hospital, Department of Algology 

began its service on the second half of year 1988. Until the second half of 1991, the 

service pattern was in a consultative manner. After on, the out-patient clinic of the 

department has came into operation which is still active.  

In our clinic all patients admitted to face to face interviews conducted by 

previously prepared “Outpatient Pain Assessment Files” which are filled and archived 

in a meticulous manner. This process simplifies and comforts the patient follow-up. 

 In this study, we examined hospital records of patients presenting to our Pain 

Clinic Unit. We aimed to determine the overall results of our services, to observe the 

efficiency of our them, find ways to improve them via observing the sociodemographic 

and disease related characteristics of the patient population with pain and other pain 

conditions. We also compared our data with the data of relevant studies. 

In our study, admitted patients with pain to Ondokuzmayis University Medical 

Faculty Hospital Department of Algolgy outpatient clinic between January 2000- 

December 2010 were included. The sociodemographic characteristics of the cases, pain 

conditions and treatments were reviewed and observed retrospectively. 

Within the eleven year period a total of 6647 patients referred to our 

side. Almost two-thirds of the patients (66.9 %) were between the ages of 19-64. There 

was no significant difference between patients' sex. Nearly half of the patients had self-
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reference (43.1 %). The most common cause of pain was myofascial pain, neuropathic 

pain, low back pain and headache. Among oncological cases the most common sources 

was gastrointenstinal system, lung and breast regions. Vast majority of patients received 

pharmacological and invasive treatment (83.4 %). The most common invasive treatment 

modalities were, trigger point injection, dry needle application and epidural catheter 

application.  

           Pain is a common problem with physical, social, economic and emotional aspects 

as well. Direct referral of pain patients to specialized pain clinics may provide more 

effective and rapid management of this multifaceted problem. 

 

Keywords: Ondokuz Mayis University, Pain, Pain Unit, A Retrospective Analysis 
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1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

 Ağrı kelimesinin kökeni latince poena (ceza, işkence) kelimesinden gelmektedir. 

İnsanlık tarihiyle yaşıt olan ve insanoğlunun çağlar boyunca açıklamaya çalıştığı ağrı 

kavramının günümüzdeki en geçerli tanımı Uluslararası Ağrı Araştırmaları Derneği 

(International Association for the Study of Pain=IASP) tarafından yapılmıştır. IASP’nin 

tanımına göre ağrı; var olan veya olası doku hasarına eşlik eden veya bu hasar ile 

tanımlanabilen, hoşa gitmeyen duysal ve emosyonel deneyim olarak tanımlanmıştır
1
. Bu 

tanımlamadan da anlaşıldığı gibi ağrı; objektif, subjektif, duyusal ve psikojenik 

kompenentler içermektedir ve bu nedenle ağrıya verilen yanıt kişiden kişiye 

değişmekte, hatta aynı kişide bile farklı olabilmektedir. Hem ülkemizde hem de 

dünyada oldukça yaygın görülen ve giderek artan bir sağlık problemi olan ağrı; 

enfeksiyon gibi basit bir nedenle oluşabildiği gibi ciddi anlamda ızdırap verip yaşam 

kalitesini azaltan karmaşık yapıdaki kanser kökenli de olabilir. Ağrı, üst solunum yolları 

enfeksiyonundan sonra hastaların hekime başvurduğu en sık ikinci yakınmadır
2
. Ağrının 

tedavisi için gerek medikal gerekse invaziv girişimler uygulanmakta ve ağrı tedavisine 

büyük paralar harcanmaktadır. Ağrı nedeniyle bireyler günlük aktivitelerini 

yapamadıkları gibi kronik ağrı çeken insanlarda psikososyal ve davranışsal bir takım 

bozukluklar oluşmakta ve hatta bu insanlar hayata küsmektedir. Bu açılardan 

bakıldığında toplumsal bir sorun olan ağrı; sosyal ve ekonomik bir sorun olarak da 

kabul edilmelidir.  

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

Anabilim Dalına bağlı olarak 1988 yılının ikinci yarısında çalışmalarına başlayan ağrı 

ünitesi, 1991 yılı ikinci yarısına kadar tanı ve tedavi hizmetlerini konsültasyon bazında 

yürütmüştür. 1991 yılı ikinci yarısından sonra poliklinik hizmeti de vermeye 

başlamıştır. Bilim dalı başkanlığı öğretim üyesi sorumluluğunda, araştırma 

görevlilerinin belli sürelerle yaptığı anabilim dalı iç rotasyonu ile ayaktan ve yatarak 

tedavi hizmeti verilmekte; planlanan non-invaziv tedaviler ve invaziv girişimler 

uygulanmaktadır. 

Bu çalışmadaki amacımız; Ocak 2000-Aralık 2010 tarihleri arasında Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı 

Algoloji Bilim Dalı polikliniğine ağrı nedeni ile başvuran olgular incelenerek; 

verdiğimiz hizmetlerin saptanması, bu hizmetlerin sonuçlarının ve verimliliklerinin 
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sorgulanması, hizmetlerimizin daha da geliştirilmesi; ayrıca ağrı polikliniğimize 

başvuran hasta popülasyonunun sosyodemografik özelliklerinin ve ağrı durumlarının, 

dünyada ve ülkemizde yapılmış diğer ağrı çalışmaları ile benzerliklerini ve 

farklılıklarını ortaya koymaktır. 
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                                         2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1. Ağrının Tanımı ve Sıklığı 

 Ağrı, Uluslararası Ağrı Araştırmaları Derneği (IASP) tarafından; var olan veya 

olası doku hasarına eşlik eden veya bu hasar ile tanımlanabilen, hoşa gitmeyen duysal 

ve emosyonel deneyim olarak tanımlanmıştır
1
. Bu tanıma göre ağrı; bir duyum ve hoşa 

gitmeyen bir yapıda olduğu için her zaman kişiye özgüdür. Kişinin psikososyal ve 

emosyonel durumu ağrı eşiğini değiştirmektedir. Uykusuzluk, yorgunluk, anksiyete, 

korku, öfke ve depresyon ağrı eşiğini düşürürken; uyku, ruhsal durumun düzelmesi ağrı 

eşiğini yükseltmektedir. Bu nedenlerden ağrılı uyarana verilen yanıt da kişiden kişiye 

değişebilmektedir. 

İnsanoğlu var olduğundan beri ağrı çekmektedir. Prehistorik dönemde insanlar 

ağrılarını dindirmek için bir takım içgüdüsel davranışlarda bulunmuşlar, ağrıyı tanrıların 

bir gazabı olarak görmüşlerdir. Yüzyıllar boyunca bilimdeki gelişmeler insanoğlunun 

ağrısını azaltsa da modern tıbbın uygulandığı günümüzde bile, kronik ağrı sendromları 

yüzünden pek çok insan acı çekmekte ancak pek azı doğru ve yeterli tedavi 

görmektedir. 

 Ağrının öznel olması, ağrı tiplerinin farklı olması ve ağrının nitelendirmesi gibi 

etkenlerden dolayı ağrı prevalansları ile ilgili çalışmalarda büyük farklılıklar 

görülmektedir. Genel olarak literatürde, ağrı prevalansını inceleyen çalışmalar akut ve 

kronik ağrı prevalanslarını ayrı ayrı ele almışlardır. Türkiye’de erişkinlerdeki akut ve 

kronik ağrı oranı Kuru ve arkadaşları tarafından % 92.8, Erdine ve arkadaşları 

tarafından % 63.7 olarak bildirilmiştir
3,4

. Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı çok merkezli 

çalışmalarda gelişmiş ülkelerde kronik ağrı sıklığı % 37.3, gelişmekte olan ülkelerde ise 

% 41 olarak bulunmuştur
5
. Norveç’te adelosan yaş grubunda yapılan bir çalışmada 

kronik ağrı sıklığı % 44.4 olarak rapor edilmiştir
6
. Literatürdeki çalışmaları 

incelediğimizde, kronik ağrı sıklığı İsveç’te % 53.8, Finlandiya’da % 29, Amerika 

Birleşik Devletleri’nde % 43, Kanada’da % 15.1-18.9,  Hollanda’da % 18, İrlanda’da % 

35.5, İsrail’de % 46 olarak belirtilmiştir
7-13

. Akut ağrı oranı ise Finlandiya’da % 15, 

Amerika Birleşik Devletleri’nde % 9.9, Türkiye’de % 26.7 olarak bildirilmiştir
8,14,15

.  
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Fransa’da acil servise başvuran hastalardaki akut ağrı oranı % 42 iken, İtalya’da 

hastanelerde yatan hastalarda ağrı oranı % 91.2 olarak saptanmıştır
16,17

. 

 

2.2 Ağrı Fizyolojisi ve Ağrının Ġletimi 

Ağrı hoş olmayan bir algılama olup, vücut için koruyucu bir mekanizmadır; 

hastayı doktora başvurmaya yöneltir. Herhangi bir doku hasarlandığı zaman ağrı ortaya 

çıkar ve kişiyi ağrılı uyarana karşı bir reaksiyon göstermeye sevk eder. Bütün ağrı 

reseptörleri serbest sinir uçlarıdır. Ağrıyı algılayan ilk reseptörler, primer afferent ağrı 

reseptörleri olan nosiseptörlerdir. Mekanik, termal veya kimyasal uyaranlar ağrı 

reseptörlerini uyararak ağrı oluştururlar. Ağrı reseptörleri adapte olmazlar ve ağrılı 

uyaran devam ettikçe ağrı giderek artar.  

Ağrı reseptörlerinden çıkan sinyaller merkezi sinir sistemine iki ayrı yolla 

iletilir. Bunlar hızlı-keskin ağrı yolu ve yavaş-kronik ağrı yoludur. Hızlı-keskin ağrı 

lifleri periferik sinirler içerisinde, ince, 6-30 m/sn hızda, A gama tipi liflerle merkezi 

sinir sistemine taşınır. Yavaş-kronik ağrı lifleri C tipi liflerle, 0,5 – 2 m/sn hızla merkezi 

sinir sistemine taşınır. Hızlı-keskin liflerle taşınan ağrı keskin ve batıcı tarzda iken; 

yavaş-kronik ağrı liflerle taşınan ağrı künt ve yaygın tarzdadır
18,19

. 

2.2.1 Ağrı Fizyolojisi 

Ağrı; impulsların beyine miyelinli (A delta) veya myelinsiz (C) sinir lifleri ile 

iletilmesi ile oluşur. Ağrı sistemini etkili bir duysal sinyal aygıtı haline getiren, 

periferdeki uçların yüksek eşiğiyle bunların merkezdeki bağlantıları arasındaki 

dengedir. Güçlü, uzun süreli ve tekrarlayan uyaranlar ağrı sistemini etkiler ve duyarlı 

hale gelinmesine yol açar. Bu da “patofizyolojik ağrı” ya neden olur. 

Üç temel patofizyolojik ağrı süreci vardır. Birincisi, periferik sensitizasyondur; 

burada doku travması, enfeksiyon gibi nedenler nosiseptör uçlarının aşırı duyarlı hale 

gelmesine neden olur ve zayıf, önceden zararlı olmayan uyaranlar nosiseptörleri aktive 

ederek ağrı oluştururlar. İkincisi,  patofizyolojik ağrı, normal olan duysal nöronlar aşırı 

uyarılabilir hale gelip, ağrı yollarının üzerindeki anormal bölgelerde ektopik deşarj 

olmalarıyla da oluşabilir. Ektopik deşarjın görüldüğü en önemli bölgeler sinir hasarı 

olan bölge ve hasarla ilişkili dorsal kök gangliyondur. Örnek olarak periferik nöropati 



5 
 

verilebilir. Üçüncü patofizyolojik süreçte ise omurilik ve beyindeki devrelerde 

amplifikasyon artışı görülmektedir. Bu tip bir amplifikasyon, inflamasyonlu periferik 

nosiseptörlerde “periferik duyarlılaşma” ile uyumlu olarak “merkezi duyarlılaşma” 

(santral sensitizasyon) olarak adlandırılmıştır. Yani ağrılı bir uyarı olduğunda 

omuriliğin amplifikasyon düzeni bozulur ve ağrıda artış olur
20

. 

2.2.2 Ağrı Teorileri 

Yıllar boyunca ağrı ile ilgili iki teori hakim olmuştur. Bunlardan ilki; Von Frey 

tarafından ileri sürülen “spesifite teorisi” dir. Von Frey; derinin, uyarıldığında ağrı, 

basınç, sıcak ve soğuk gibi farklı duyuları algılayan farklı duysal noktalardan oluşan bir 

mozaik yapısı olduğunu ileri sürmüştür. İkinci teori de ise Goldscheider; ciltte ayrı ayrı 

ağrı reseptörlerinin olmadığını ve ağrı duyusunun cilde uygulanan basınç veya ısı 

uyaranlarınca oluşturulan impulsların sumasyonun bir sonucu olduğunu söylemişt ir. Bu 

teoriye “pattern veya summasyon teorisi” denilmiştir
21

. 

Bu geleneksel yaklaşımların yerini alan ve 1965 yılında Ronald Melzack ve 

Patrick Wall tarafından ileri sürülen “kapı kontrol teorisi” ağrı konusunda bir devrimdir. 

Bu teori merkezi sinir sistemine hak ettiği önemi vermiştir
22

. Bu teoriye göre ağrılı 

uyaranlar ağrı şeklinde algılanmadan önce bir kapı kontrol mekanizması ile 

düzenlenmektedir. Kalın miyelinli liflerin periferik uyarılmasının negatif arka kök 

potansiyeli oluşturduğu ve ince C ağrı liflerinin uyarılmasının ise pozitif arka kök 

potansiyelleri oluşturduğu gözlemlenmiştir. Bu potansiyellerin arka boynuzdaki 

sekonder transmitter nöronların (T hücreleri) aktivitesini düzenledikleri ve inhibitör 

hücrelerin (I hücreleri) bu düzenlemeye aracılık ettiği ileri sürülmüştür. 

Bu teorinin temelinde, kalın liflerin I hücrelerini eksite ettiği ve T hücrelerinin 

inhibisyonuna neden olduğu; tersine ince ağrı liflerinin I hücrelerini inhibe ederek T 

hücrelerini uyarılmış halde bıraktığı yer almaktadır
21

. 

2.2.3 Ağrı Mekanizmaları 

Nosisepsiyonun başlangıç noktası primer afferent nosiseptörlerdir. Bunlar 

mekanik, termal ve kimyasal uyaranlara yanıt veren sinir uçlarıdır. Ağrı bilgisinin 
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yayılımı ile ilgili reseptörler iki sınıfta ele alınabilir: A delta mekanotermal reseptörler 

ve C polimodal reseptörlerdir. 

Ağrılı uyaranın periferden merkeze doğru iletilmesi dört aşamada 

gerçekleşmektedir. Bu aşamalar:  

a) Transdüksiyon: Periferde primer afferent nöronların sensoryal sinir uçlarında 

noksiyöz uyaranın elektriksel aktiviteye dönüştürülmesidir. 

b) Transmisyon: Nosiseptörler tarafından alınan ağrı bilgisinin merkezi sinir 

sistemine iletilmesidir. Bu ileti miyelinli A delta lifleri ve miyelinsiz C lifleri 

ile olur. 

c) Modülasyon: Spinal kordda oluşur. Transmisyonun inen nöral yollar ile 

azaltılmasıdır. Spinal kordun arka boynuzu modülasyonun yapıldığı ana 

bölgedir. 

d) Persepsiyon: Ağrı algılanmasının son aşamasıdır. Ağrılı uyaranın üst 

merkezlerce algılanmasını içerir
23

. 

Nosisepsiyonun nöroanatomisini 4 bölümde inceleyebiliriz.  

1) Nosiseptör ve çevresi 

2) Spinal kord ve dorsal boynuz nöronları 

3) Çıkan nosiseptif yollar 

4) Anti-nosiseptif yollar  

 

  1) Nosiseptör ve çevresi 

Nosiseptörler A delta ve C liflerinin sensoryal uçlarıdır ve çoğu polimodaldir; noksiyöz 

mekanik uyarılara (ağrılı dokunma gibi), noksiyöz termal uyarılara (soğuk ve sıcak) ve 

kimyasal uyarılara yanıt verirler ve nosiseptif uyarıyı spinal korda taşırlar. Uyarının 

amplitidü yeterince yüksek olduğunda, spinal kord dorsal boynuzdaki aksonlar 

tarafından aksiyon potansiyelleri tetiklenir.  

Miyelinli ince A delta liflerinin uyarılması ile genellikle keskin, iğne batar 

tarzda ve iyi lokalize edilen karakterde ağrı ortaya çıkar. Miyelinsiz kalın C liflerinin 

uyarılması ise künt, yaygın bir ağrıya ve hiperesteziye yol açar.  



7 
 

           2) Spinal kord dorsal boynuz nöronları 

           Afferent lifler medulla spinalise girdikten sonra kalın miyelinli lifler mediyale, 

ince miyelinsiz lifler laterale yönlenir. Bu lifler birkaç segment ilerlerler ve ikinci sıra 

nöronlarla sinaps yaparlar.  Ağrı iletiminde ikinci durak olan spinal kord arka boynuz 

hücreleri tiplerine, afferent bağlantılara ve histokimyasal özelliklerine göre laminalara 

ayrılır. Rexed, arka boynuzu 10 laminaya ayırmıştır. İlk 6 lamina dorsal boynuzu, 

lamina VII, VIII ve IX ventral boynuzu oluşturur. Lamina X ise spinal kord çevresini 

saran hücreleri kapsar.  

 Lamina I en dış tabakadır ve marjinal zon olarak da adlandırılır. Fonksiyonu; A 

delta ve C lifleri ile iletilen ağrılı impulsları almaktır. Buradaki bazı nöronlar (nosiseptik 

spesifik nöronlar) sadece nosiseptörler tarafından uyarılıp, sadece noksiyöz uyarıyı 

alırlar. Lamina II ve III ise substansia gelatinosa olarak adlandırılır, ciltten gelen birçok 

lif burada sonlanır. Marjinal zon ve substansia gelatinosanın ağrı iletiminde rolü 

önemlidir. 

 Lamina IV küçük lokalize cilt alanlarından gelen, non-noksiyöz impulsları 

taşıyan, kalın kutaneal afferent lifleri alır. Lamina V’deki nöronlar birçok yerden gelen 

uyarıları alır. Bu tabakadaki nöronlar hem nosiseptörlerden hem de düşük eşikli 

mekanoreseptörlerden uyarı alırlar ve Wide Dynamic Range (WDR) nöronlar olarak 

adlandırılırlar. Lamina VI’ya kas, tendon ve eklemlerden gelen propriyoseptif ileti 

ulaşır. Visseral uyarılar da bu tabakada algılanır. Lamina VII ve IX’daki nöronlar ağrı 

iletimini sağlayan çıkan yollara katılırlar. Lamina X hücreleri ise Lamina I ve II’deki 

hücrelere benzerler.  

 3)  Çıkan Nosiseptif Yollar 

a-) Spinotalamik yol: Lamina I, V, VII ve VIII nöronlarından köken alır ve ağrıyı ileten 

en önemli yoldur. Lateral ve mediyal olarak 2’ye ayrılır. Lateral spinotalamik yol 

aksonları lamina I ve V’den kaynaklanır ve ağrı duyusunun yeri, süresi ve 

yoğunluğunun algılanmasında etkilidir. Mediyal spinotalamik yol aksonları ise lamina 

VII ve VIII’den kaynaklanır, ağrılı uyarana karşı gelişen otonomik yanıttan sorumludur.  

b-) Spinoretiküler yol: Bu yol hücreleri lamina I, V ve VII’den kaynaklanır. 
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c-) Spinomezensefalik yol: Anti-nosiseptif inen yolların aktivasyonunda rol oynar. 

Lamina I ve II’deki nöronlardan kaynaklanır. 

 

4) Anti-Nosiseptif Yollar 

Ağrılı uyaranlara karşı dorsal boynuz ve beyin sapında anti-nosiseptif bir 

aktivite ortaya çıkmaktadır. Spinal kord, nosiseptif süreci azaltan inen yolun etkisi 

altındadır. İnen inhibisyon yol, beyin sapındaki nukleus raphe magnustan köken alan 

yollardan ve spinal kord dorsolateral funikulustan oluşur.  

Mezensefalik periaquaduktal gri cevherde yer alan enkefalinerjik hücreler, 

seratonin içeren medulladaki nukleus raphe magnus ve nukleus retikülaristeki hücreler 

ile etkileşir. Bu inhibitör nörotransmitterler inen dorsolateral funikulusun lifleri 

tarafından taşınır. 

İnen yolların anti-nosiseptif etkileri alfa 2 adrenerjik, seratoninerjik ve opiyat 

reseptör mekanizmalarıyla sağlanmaktadır. Bu reseptörlerin uyarılması ile sekonder 

intrasellüler mesajcılar aktive olur, potasyum (K
+
) kanalları açılır ve hücre içi kalsiyum 

(Ca
++

) konsantrasyonunun artışı inhibe edilir. 

İnhibitör adrenerjik yollar esas olarak peri aquaduktal gri cevher ve retiküler 

formasyondan kaynak alır. Bu yolun temel nörotransmitteri noradrenalindir.  

Segmental inhibisyon başka bir analjezi grubunu oluşturmaktadır. Bu grupta, 

spinal yerleşimli enkefalinerjik nöronlar rol alır, bu nöronlar hem A delta hem de C 

liflerinden gelen kollaterallerle uyarılarak presinaptik ve postsinaptik projeksiyon 

nöronunda inhibisyona yol açar. İnhibitör nörotransmitterler olan glisin ve gaba-

aminobütirik asit (GABA) ağrının spinal kord seviyesindeki segmental inhibisyonunda 

rol oynar. 
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ġekil 1: Ağrı Ġletimine Katılan Spinal Sinir ve Lifleri  
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2.3 Ağrının Sınıflandırılması 

Ağrının sınıflaması birkaç şekilde yapılabilir
24

. 

2.3.1 Ağrının baĢlama süresine göre 

a) Akut ağrı: Ani olarak başlayan, nosiseptif özellikte olan, neden olan hasar 

ile yer zaman şiddet açısından yakın ilişkisinin olduğu ağrı tipidir, 

beraberinde otonomik cevaplar görülür.  

                b) Kronik ağrı: Çoğunlukla nosiseptif özelliktedir. Kişisel ve çevresel                         

faktörler rol oynar. Akut ağrıdaki kadar otonomik cevaplar yoktur.  

2.3.2  Ağrının mekanizmasına göre 

       a) Nosiseptif ağrı: Nosiseptörler, sinir sistemi dışında tüm doku ve 

organlarda bulunan reseptörlerdir. Ağrıyı ileten lifler ile omuriliğe, oradan da 

talamusa iletilen ve serebral korteks tarafından ağrı olarak algılanan uyaranlar, 

nosiseptörler tarafından algılanır. Nosiseptif ağrı somatik ve visseral olarak 2 alt 

gruba ayrılır. Somatik ağrı duysal lifler ile, visseral ağrı ise sempatik lifler ile 

taşınır. Nosiseptif ağrı, opiyat ilaçlara ve periferik siniri denerve eden tedavilere 

iyi yanıt verir. 

 b) Nöropatik ağrı (nörojenik ağrı): Somatosensoryal sistemin anormal 

uyarılmasına bağlı olan ağrıları tanımlar. Sinir sisteminin herhangi bir 

bölümünün hasarı ve/veya disfonksiyonundan kaynaklanan ağrılardır. 

 c) Deafferantasyon ağrısı: Periferik ve santral sinir sistemi yaralanmaları 

sonucunda somatosensoryal uyaranların iletiminin merkezi sinir sistemine 

geçişinin bozulması ile ortaya çıkar. Örneğin; talamik ağrılar, fantom ağrıları 

gibi. 

 d) Reaktif ağrı: Motor veya sempatik afferentlerin refleks aktivasyonu 

sonucu nosiseptörlerin uyarılması ile oluşan ağrıdır. Miyofasyal ağrıları örnek 

olarak verebiliriz. 
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 e) Psikosomatik ağrı (Psikojenik ağrı): Anksiyete ve depresyon gibi psişik ve 

psikososyal sorunların arttığı durumlarda ağrı olarak tanımlanan duyumdur. 

Psikojenik ağrı tanısı koymadan önce tüm somatik patolojiler ekarte edilmelidir. 

2.3.3 Ağrının kaynaklandığı bölgeye göre 

 a) Somatik ağrı: Somatik sinirlerden kaynaklanan ağrı türüdür. Ani başlar, 

keskindir ve iyi lokalize edilir. 

 b) Visseral ağrı: Yavaş başlar, künt ve sızlayıcıdır. Lokalizasyonu güçtür. 

Ağrı kolik veya kramp tarzdadır. 

 c) Sempatik ağrı: Sempatik sinir sistemi aktivasyonu ile ortaya çıkan ağrıdır. 

Damarsal kökenli ağrılar, refleks sempatik distrofi ve kozaljiler sempatik ağrıya 

örnek olarak verilebilir. 
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2.4  Ağrının Değerlendirilmesi ve Ölçümü  

 Ağrılı hastaya yaklaşım ve değerlendirme, kronik ağrı şikayeti olan hastada ağrı 

sendromlarının tanı ve tedavisi için önemlidir. Detaylı bir anamnez, ağrının olası nedeni 

ve  mekanizması, hastanın ve ailesinin emosyonel ve psikiyatrik durumu; hasta ve  

ailesinin  ağrıya yaklaşımının değerlendirilmesinde önem taşır. Ağrı subjektif bir duyu 

olduğu için değerlendirilmesi bazı zorluklar içermektedir. Kronik ağrılı bir hastada 

anamnez doğru tanıya ulaşmada laboratuvar ve radyolojik tetkikler kadar önem taşır.

 Ağrının ölçümünde tek ve çok boyutlu yöntemler kullanılabilir; 

a) Ağrı ölçümünde kullanılan tek boyutlu yöntemler 

1) Kategori Skalaları: Bu skalaların sözel yanıtlı olanlarında hastadan 

ağrısının şiddetini tanımlayan kelimeleri seçmesi istenir. Örneğin; hafif, 

can sıkıcı, rahatsız edici, berbat, çok şiddetli gibi 

2) Sayısal skalalar (Numerik Rating Skala): Ağrı değerlendirilmesinde en 

basit ve en sık kullanılan ölçüm yöntemidir. 0 (sıfır) ağrı olmamasını, 

100 (yüz) olabilecek en şiddetli ağrıyı tanımlar veya hasta 0-10 arası bir 

skalada ağrısının şiddetini tanımlar. 

3) Vizuel Analog Skala (VAS): Basit ve kolay uygulanabilir. 10 cm’lik bir 

cetvelin üzerinde bir uca ağrısızlık diğer uca olabilecek en şiddetli ağrı 

yazılır; ve hastadan ağrısının bu iki uç arasında nerede olduğunu 

işaretlemesi istenir. 

Tek boyutlu subjektif skalalar ağrının karmaşık yapısını tam olarak 

değerlendiremez. 

b) Ağrının ölçümünde kullanılan çok boyutlu yöntemler 

1) McGill ağrı skoru formu (McGill Pain Questionaire=MPQ): Ağrıyı 

sensöryel, affektif ve değerlendirme yönünden inceleyen 20 takım soru içerir. 

Hastadan ağrısına uyan takımı seçmesi ve her takımın içindeki ağrısını en iyi 

tarif eden kelimeyi seçmesi istenir. Bu test yaklaşık 5-15 dakikada 

tamamlanır. 
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2) Dartmouth ağrı soru formu: MPQ’yu tamamlayan bir skaladır. Bu 

ölçümde diğerlerinden farklı olarak sağlam kalan işlevler ve olumlu 

davranışlar da değerlendirilir. 

3) West Haven Yale ağrı soru formu: MPQ’dan daha kısa ve klasik bir 

alternatif olarak Keins ve ark tarafından önerilen bu testte, psikometrik 

yaklaşımla ağrı ölçümü esastır
25

. 

4) Kısa ağrı soru formu: Hastanın yaşam kalitesinin yükseltilmesi, ağrı 

tedavisinin en önemli hedeflerinden biridir. Artritli hastalar ve kanser 

hastaları gibi kronik ağrılı hastalarda kullanılan, geçerli ve güvenilir olan, çok 

yönlü ve hızlı bir ağrı değerlendirme yöntemidir. Bu formda hastanın 

kullandığı analjezik ilaçlar, ilaçlardan yarar görüp-görmediği, ağrının nedeni 

ile ilgili düşüncesi, ağrı kalitesinin tanımlanması ve yaşam kalitesi ile ilgili 

değişiklikler belirlenir.  

5) Memorial ağrı değerlendirme kartı: Ağır hastalardaki analjezik etkinliği 

ölçer. Ağrı ve ağrının azalma derecesi VAS ile ölçülürken hastanın içinde 

bulunduğu psikolojik durumda belirlenir. Test tekrarlanabilir, kısa sürede 

uygulanır. 

6) Davranış modelleri: Ağrı davranışlarının değerlendirilmesinde birçok 

örnek vardır. Davranış biçimleri zamana göre sınıflandırılır ve sıklığa göre 

puanlanır. Test hastane koşullarında objektif, sadece hastanın kendi 

bildirimine bağlı kalındığında subjektif nitelik kazanır.  

7) Ağrı günlüğü: Kronik ağrılı hastalarda avantajları vardır. Dezavantajı; 

günlüğün güvenilirliği bilinmemektedir
24,26,27

. 

2.5 Kronik Ağrı Sendromları 

2.5.1 BaĢ Ağrıları  

Baş ağrısı konusu ağrı konusu kadar geniş bir konudur. Altta yatan herhangi bir 

hastalığın bulgusu olabileceği gibi başlı başına bir hastalık da olabilir. Baş ağrısı intra 

ve ekstrakraniyal ağrıya duyarlı yapıların değişik nedenler ve şekillerle uyarılması 

sonucu ortaya çıkar. Ağrı duyusu oluşturabilen intrakraniyal yerleşimli yapılar; dura ve 

tentoryum, dural arterler, büyük venler, venöz sinüsler ve arterlerin Willis poligonuna 

yakın kısımları; beşinci, dokuzuncu, onuncu kraniyal sinir çiftleri ve birinci, ikinci, 
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üçüncü servikal sinirlerdir. Ekstrakraniyal ağrı duyusunu oluşturabilen yapılar ise; baş, 

yüz ve boynun çizgili kasları ve arteriolleri, dişler, nazal septum, sinüslerin mukoz 

membranı, orbita ve göz küreleridir.  

Baş ağrısının sistematik sınıflaması ilk kez 1962’de Ad Hoc Komite tarafından 

yapılmıştır. 2005 yılında ise Uluslararası Baş Ağrısı Topluluğu (International Headache 

Society=IHS) tarafından sınıflama yeniden düzenlenmiştir. Bu sınıflamada baş ağrıları 

13 alt grupta toplanmıştır. İlk 4’te yer alan baş ağrıları (1- migren, 2- gerilim tipi baş 

ağrısı, 3- küme baş ağrısı ve kronik paroksismal hemikraniya, 4- yapısal lezyonlarla 

ilişkili olmayan baş ağrıları)  etiyolojilerine göre bilinen veya gösterilebilen herhangi bir 

yapısal lezyonla ilişkili olmayan primer baş ağrıları olarak adlandırılan baş ağrılarıdır. 

Baş ağrılarının % 90’ı primer baş ağrısıdır. Bir başka lezyon sonucu gelişen baş 

ağrılarına ise sekonder baş ağrıları denilmektedir
28

. Baş ağrılarının tedavisi için ayırıcı 

tanı önemlidir (Tablo I). 

Baş ağrısı tedavisinde öncelikle ağrının altta yatan bir hastalığa bağlı 

semptomatik bir baş ağrısı mı, yoksa primer bir başağrısı mı olduğu belirlenmeli sonra 

tedavi planlanmalıdır.  
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Tablo I- Uluslararası BaĢ Ağrısı Topluluğu (IHS) 2004 sınıflaması
29

 

Primer BaĢ Ağrıları 

   1.Migren 

      1.1 Aurasız migren 

      1.2 Auralı migren 

      1.3 Migren öncesi olan ya da migrene eşlik eden çocukluğun        

            periyodik sendromları 

      1.4 Retinal migren   

      1.5 Migren komplikasyonları 

      1.6 Olası migren 

   2. Gerilim Baş Ağrısı 

      2.1 Sık olmayan epizodik gerilim baş ağrısı 

      2.2 Sık olan epizodik gerilim baş ağrısı 

      2.3 Kronik gerilim tipi baş ağrısı 

      2.4 Olası gerilim tipi baş ağrısı 

   3. Küme Baş Ağrısı ve Diğer Trigemino-Otonomik Sefaljiler 

      3.1 Küme baş ağrısı 

      3.2 Paroksismal hemikraniya 

      3.3 SUNCT (kısa süreli, tek taraflı, periorbital baş ağrısı) 

      3.4 Olası trigemino-otonomik sefalji 

   4. Diğer Primer Baş Ağrıları 

      4.1 Primer saplanma baş ağrısı 

      4.2 Primer öksürük baş ağrısı 

      4.3 Primer egzersiz baş ağrısı 

      4.4 Primer cinsel aktivite ile ilgili baş ağrısı 

      4.5 Hipnik baş ağrısı 

      4.6 Primer gökgürültüsü baş ağrısı 

      4.7 Hemikraniya kontinüa 

      4.8 Yeni günlük süregen baş ağrısı 

 

Sekonder BaĢ Ağrıları 

   5. Baş ve/veya boyun travmasına bağlı baş ağrıları 

   6. Kraniyal ve servikal vasküler bozukluklara bağlı baş ağrıları 

   7. Non-vasküler intrakranyal hastalıklara bağlı baş ağrıları 

   8. Madde kullanımı veya bırakılmasına bağlı baş ağrıları 

   9. Enfeksiyonlara bağlı baş ağrıları 

   10. Homeostazis bozukluklarına bağlı baş ağrıları 

   11. Kraniyum, boyun, göz, kulak, burun, diş, sinüs, ağız ve diğer  

        yüz ve kraniyal yapılara bağlı baş ve yüz ağrıları 

   12. Psikiyatrik hastalıklara bağlı baş ve yüz ağrıları 

 

Kraniyal Nevraljiler ve Yüz Ağrıları 

   13. Kraniyal nevraljiler ve santral nedenli yüz ağrıları 

   14. Diğer baş ağrıları ve kraniyal nevraljiler, santral veya primer yüz  

         Ağrıları 
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2.5.2 Boyun, Kol ve Omuz Ağrıları 

 Boyun, omuz ve kol ağrılarının tanı ve tedavisinin doğru planlanabilmesi için bu 

bölge iyi tanınmalı ve semptomların arasında nörolojik bulguların olup olmadığı iyi 

değerlendirilmelidir. Boyun ağrıları servikal nevraljik, travmatik kökenli, myofasyal, 

enfeksiyöz, inflamatuar, tümör kaynaklı, endokrin ve metabolik bozukluklara bağlı 

olabilir. 

 Kol ağrılarının etiyolojik nedenleri arasında; omurilik lezyonları, radiks 

lezyonları, brakiyal pleksus lezyonları, periferik sinir lezyonları sayılabilir. İyi bir 

anamnez alındığında; ani ortaya çıkan kol ağrısı ile yavaş gelişen kol ağrısı için farklı 

patolojiler ve tanılar düşünülecektir
30,31

 (Tablo II).  

Tablo II- Kol ağrıları (Brakialji)
30

 

1. Omurilik lezyonları 

1.1 İntradural- ekstramedüller lezyonlar 

1.2 Meningeal karsinomatozis 

1.3 Ekstradural lezyonlar 

2. Radiks lezyonları 

2.1 Servikal spondilozis 

2.2 Disk hernisi 

2.3 Fraktürler 

2.4 Radiks avulsiyonu 

3. Brakiyal pleksus lezyonları 

3.1 Torasik çıkış sendromu 

3.2 Tümörler (intrensek tümörler ve pankoast tümörü) 

3.3 Brakiyal pleksitis 

3.4 Postradyasyon pleksopatisi 

3.5 Kontüzyon ve gerilme yaralanması 

3.6 Penetran travma 

4. Periferik sinir lezyonları 

4.1 Travma 

4.2 Tuzak nöropatisi 

4.3 Neoplazi 
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Omuz bölgesindeki ağrı ve fonksiyon kaybının nedeni; omuz bölgesindeki 

yaralanma, hastalık veya başka bir bölgeden yayılan ağrıya bağlı olabilir. Hekimin bu 

ayrımı iyi yapması gerekmektedir. Sistemik hastalıkların ilk bulgusu olarak da omuz 

ağrısı duyulabilir. Omuz ağrısı nedenleri arasında rotator manşet anomalileri, biseps 

tendon patolojileri, omuz kapsül patolojileri, glenohumeral eklem patolojileri, kemik 

patolojileri, myofasiyal ağrı sendromları, sinir kaynaklı patolojiler ve iç organlardan 

yansıyan ağrı sayılabilir.  

Tablo III- Omuz Ağrısı Nedenleri
31

 

1. Rotator manşet patolojileri 

1.1 Kalsifik tendinitler 

1.2 Subakromial sıkışma (impengement) sendromu 

2. Biseps tendon patolojileri 

2.1 Biseps tendiniti 

2.2 Bisepsin uzun başının rüptürü 

3. Omuz kapsülünün patolojileri 

3.1 Donuk omuz (frozen shoulder) 

3.2 Glenohumeral insitabilite 

4. Glenohumeral eklem patolojileri 

4.1 Osteoartrit 

4.2 İnflamatuar artritler 

4.3 Posttravmatik artrit 

4.4 Osteonekroz 

5. Diğer kemik patolojileri 

5.1 Akromioklavikular eklem patolojileri 

5.2 Sternoklavikular eklem patolojileri 

6. Kemik patolojileri 

6.1 Kırıklar 

6.2 Enfeksiyonlar 

6.3 Tümörler 

7. Miyofasiyal ağrı sendromları 

8. Sinir kaynaklı patolojiler 

8.1 Servikal nöropati 

8.2 Brakiyal nöropati 

8.3 Aksillar sinir sıkışması 

8.4 Supraskapular sinir sıkışması 

8.5 Torasik çıkış sendromu 

8.6 Refleks sempatik distrofi 

9. İç organlardan yansıyan ağrı 

9.1 Safra kesesi hastalıkları 

9.2 Karaciğer hastalıkları 

9.3 Subfrenik abse 

9.4 Dalak travması 

9.5 Miyokard enfarktüsü 
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2.5.3 Karın Ağrısı 

 Karın ağrısı bir hekimin karşılaşacağı en sık ağrı yakınmalarından biridir. Karın 

boşluğunda bulunan birçok organ, komşuluğunda yer alan plevra boşluğu, 

retroperitoneal boşluk ve erkekte üreme organının bazı patolojileri karın ağrısına neden 

olabilir. Karın ağrısının nedenleri, merkezi sinir sistemine değişik yollarla ulaşır ve 

buna bağlı olarak 4 tip ağrı görülebilir.  

a- Gerçek visseral ağrı 

b- Gerçek parietal ağrı 

c- Parietal/visseral ağrı 

d- Yansıma ağrısı 

Birçok sebebe bağlı olabilen olan karın ağrısı nedenleri Tablo IV’te özetlenmiştir. 
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Tablo IV- Karın Ağrısı Nedenleri
32

 

Karın içi hastalıklar 

A- İnce parietel periton inflamasyonu 

     1-Genel peritonit 

         Primer bakteriyel infeksiyon (primer peritonit) : Pnömokok, streptokok 

         Bakteriyal kontaminasyon: Appendiks, kolon perforasyonu 

         Kimyasal peritonit: Duodenum ülseri perforasyonu, over kisti rüptürü 

     2- Lokalize peritonit: Akut apandisit, kolesistit, terminal ileit, pankreatit 

     3- Mezenterin gerilmesi (tümoral nedenler) 

B- Lümenli organların gerilmesine neden olan mekanik tıkanması 

1- İnce veya kalın barsak tıkanmaları: Kolon tümörü, brid, volvulus, invajinasyon 

2- Safra yollarında tıkanma: Safra taşları, darlıklar, tümörler 

3- Üreter tıkanmaları: Taş, kıvrılma, dıştan tümöral bası 

4- Uterusun tıkanması: Tümör, doğum travayı 

C- Solid organların kapsülünün ani gerilmesi 

1- Karaciğer kapsülü: Hepatit, hızlı büyüyen tümörler, koledok tıkanması 

2- Dalak kapsülü: Akut splenomegali, kapsül içi kanama, abse, kist, tümör 

3- Böbrek kapsülü: Piyelonefrit, kapsül içi kanama, abse, üreterin tıkanması 

D- Akut iskemi 

1- Mezenterik embolizm veya tromboz 

2- Splenik embolizm veya tromboz 

3- Hepatik infarktüs veya toksik hepatit 

4- Safra kesesi, dalak, over kisti, testis veya appendiksin hızlı torsiyonu 

5- Damar yırtılması (anevrizma, mezenterik apopleksi) 

6- Orak hücreli anemi 

Karın dıĢı hastalıklar 

A- Toraks içi organların hastalıkları 

1- Pnömoni, pulmoner embolizm, pnömotoraks 

2- Akut miyokard infarktüs, miyokardit, anjina pektoris 

    3-   Özafagus rüptürü, özofageal spazm 

B- Nörolojik ve iskelet/ kas sistemi hastalıkları 

1- Omurilik hastalıkları (tümör, tabes dorsalis, bası) 

2- İnfeksiyöz veya mekanik radikülopati (herpes zoster, postherpetik nevralji, bası) 

3- Nöropati ve nevraljiye neden olan kaburga kırıkları 

4- Alt kıkırdak kaburgaların kırığı veya çıkığı 

5- Miyofasyal ağrı sendromları, karın duvarı kaslarına travma, polimiyozit 

Metabolik hastalıklar 

A-  Ekstrensek nedenler 

1- Örümcek ısırıkları 

2- Kurşun ve diğer ağır metal zehirlenmeleri 

B- İntrensek nedenler 

1- Üremi 

2- Porfiri 

3- Diabetes mellitus 

4- Alerjik hastalıklar 

Psikolojik kökenli karın ağrıları 

A- İrritabl barsak sendromu 

B- Anksiyete 

C- Depresyon 

D- Hipokondriyak tablo 
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2.5.4 Bel Ağrısı  

 Günümüzde toplumun % 70-90’ının yaşamının herhangi bir döneminde en az bir 

kez bel ağrısı çektiği saptanmıştır. Akut bel ağrılarının çoğunluğu ilk akut atak sırasında 

herhangi bir tedaviye gerek kalmadan iyileşebilmektedir. Bel ağrısı kronikleştiği zaman 

kişinin yaşam kalitesinin bozulduğu, psikolojik sorunların ortaya çıktığı, iş gücü 

kaybının arttığı görülmekte ve bu da ülkeye büyük bir mali yük oluşturmaktadır. 

 Bel ağrısı nedenleri oldukça çok ve karmaşıktır. Ancak sıklıkla romatolojik, 

neoplastik, vasküler, infeksiyöz, travmatik, metabolik ve mekanik nedenli olabilir. Bel 

ağrısının mekanik kaynaklı mı yoksa inflamatuar kaynaklı mı olduğu ayırt edilmelidir. 

Akut bel ağrısı çoğunlukla mekanik kaynaklıdır
33

 (Tablo V). 

 Bel ağrısının tanısında ayrıntılı bir anamnez, iyi yapılmış bir fizik muayene ve 

ilgili yardımcı tetkikler, radyolojik incelemeler önemlidir. Bel ağrısı nedenleri Tablo 

VI’da sınıflandırılmıştır. 

Tablo V- Mekanik ve inflamatuar bel ağrılarının özellikleri
33

 

Özellikler                                            Mekanik                    Ġnflamatuar 

Öykü                                                      +, -                              ++ 

Aile öyküsü                                            -                                  + 

Başlangıç                                               Akut             Sinsi 

Yaş        15-90             <40 

Sabah tutukluğu         -             +++ 

Egzersizin etkisi        Kötü             İyi 

İstirahatin etkisi        İyi             Kötü 

Ağrının yayılması        Tek taraflı             İki taraflı yaygın 

Gece ağrısı        Hafif             Orta derece 

Duysal semptomlar        +                                  - 

Motor semptomlar        +                                  - 

Kas spazmı        Lokal             Diffüz 

Akut faz reaktanları        -             ++ 

Human leukocyte antigen (HLA)-B27  -             +++ 
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Tablo VI- Bel Ağrısı Nedenleri
33

 

1. Romatolojik                                                                       

A. Seronegatif spondiloartropatiler 

1. Ankilozan spondilit                                  

2. Psöriatik artrit                                         

3. Reaktif spondiloartropatiler 

4. Reiter sendromu 

5. Enteropatik artritler 

B. Romatoid artrit 

C. Polimiyalji romatika 

D. Eklem dışı romatolojik 

1. Miyofasyal ağrı 

2. Fibromiyalji sendromu 

2 .  Neoplastik hastalıklar 

A. Omurganın primer tümörleri 

1. Multiple miyelom 

2. Kemik ve kıkırdak kaynaklı tümörler 

a. Osteoid osteoma 

B. Metastatik spinal hastalıklar 

3. Enfeksiyonlar 

A. Osteomiyelit 

B. Diskit 

C. Epidural apse 

4. Vasküler veya hematolojik hastalıklar 

A. Abdominal aorta 

1. Anevrizma (aterosklerotik veya inflamatuar) 

2. Rüptür 

3. Bitişik yapıların erozyonu 

4. Diseksiyon 

B. Epidural hematom 

C. Hemoglobinopatiler 

5. Endokrin- metabolik hastalıklar 

A. Osteoporoz 

B. Paget hastalığı 

6. Yansıyan ağrılar 

A. Pelvik bozukluklar                                         

B. Endometriozis                                            

C. Kitle, kist veya fibroid torsiyonu                     

D. Pelvik inflamatuar hastalık                              

E. Prostatit 

F. Sistit 

G. Pankreatit 

H. Posterior duodenal ülserler 

İ. Renal ağrılar 

7. Mekanik nedenler 

A. İntervertebral diskler                                       

B. Faset eklemler                                                

C. Lomber spinal stenoz                                      

D. Paraspinal kaslar 

E. Sakroiliak eklemler 

F. Spondilolizis- spondilolistezis 

G. Non-spesifik bel ağrısı 

8. Diğer mekanik olmayan nedenler  

A. Kalça eklemi                                                  

B. Trokanterik bursit   

C. Guillain-Barre sendromu      

D. Menengial irritasyon                                   
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9. Psikolojik faktörler 

2.5.5 Nöropatik Ağrı  

 Ağrı, çoğunlukla bir doku hasarı sonucunda ortaya çıkar ve doku hasarının 

iyileşmesi ile birlikte ağrı şikayeti de giderek azalır. Fakat bazı hastalarda belirgin bir 

doku hasarı olmadan aylarca, yıllarca sürebilen, nöropatik kaynaklı ağrı şikayeti ortaya 

çıkabilir. Sinir sisteminin bir bölümünün hasarı ya da disfonksiyonu sonucu görülen 

ağrıya “nöropatik ağrı” denir. Nöropatik ağrı periferik sinir sisteminden, santral sinir 

sisteminden veya otonom sinir sisteminden kaynaklanabilir. Kaynaklandığı bölgeye 

göre santral kaynaklı veya periferik kaynaklı nöropati olarak sınıflandırılabilir
34

 (Tablo 

VII). 

  

Tablo VII- Nöropatik ağrı nedenleri
34

 

Periferik nedenler 

     A-   Mononöropatiler-multiple mononöropatiler 

1- Travma, bası, kesi 

2- Diabetik nöropati 

3- Amniotrofi 

4- Konnektif doku hasarı 

5- Malign-radyasyon pleksopati 

B-   Polinöropatiler 

1- Metabolik- nutrisyonel: Alkolik, pellegra, beriberi, amiloid 

2- İlaç-toksik: İzoniazid, sisplatin, disulfiram 

3- Enfekte: Human immunodeficiency virus (HIV), guillain barre 

4- Herediter: Fabry hastalığı 

Santral nedenler 
A-  Arka kök ve ganglion 

B-  Disk prolapsı 

1- Araknoidit 

2- Postherpetic nevralji (PHN) 

3- Trigeminal nevralji 

C-  Spinal kord 

1- Travma 

2- Siringomyeli 

3- Multiple skleroz 

4- Vasküler nedenler 

5- Vitamin B12 eksikliği 

6- HIV 

7-  Sifiliz 

D-  Boyun sapı 

1-  Multiple skleroz 

2-  Syrinks 

E-  Talamus 

1-  Enfarkt 
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2-  Kanama 

Nöropatik ağrının etkili tedavisi için tanıyı doğru koymak önemlidir. Nöropatik 

ağrıda somatosensöryal disfonksiyon en belirgin klinik özelliktir. Nöropatik ağrının 

diğer klinik özellikleri; yanıcı, batıcı, elektrik çarpması ve uyuşma şeklinde olması, iyi 

lokalize edilememesi, ağrının yaygın ve paroksismal olması, hasardan sonra uzamış ağrı 

olması, duygusal faktörlerden etkilenmesi, anatomik dağılıma uygun sensöryal 

bulguların olması, allodini, hiperaljezi, hiperpati ve distrofik değişikliklerin olmasıdır. 

 Mononöropatik ağrıların tedavisinde yüksek doz steroidler kullanılmaktadır. 

Postherpetik nevraljilerin tedavisinde farmakolojik ajanlar kullanılabildiği gibi lokal 

infiltrasyon, periferik sinir bloğu, sempatik blok, intravenöz lokal anestezikler, 

transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu (transcutaneous electrical nerve 

stimülation=TENS), radyofrekans yöntemi (RF), akupunktur ve cerrahi girişimler 

uygulanabilir.  

 

2.5.6 Miyofasyal Ağrı  

 Miyofasyal ağrı sendromu (MAS) radikülopati ya da eklem hastalığı olmadan 

kaslarda lokal ve yansıyan kronik yaygın ağrıya neden olan bir sendromdur. Kontrakte 

olmuş kasların içinde yerleşmiş tetik (trigger) noktalar ve taut bantları ile karakterizedir. 

Hastalarda kas spazmının yanı sıra hassasiyet, sertlik, hareket kısıtlılığı, güçsüzlük ve 

otonomik disfonksiyonlar olabilir.  

 Miyofasyal ağrı sendromunda; kasların derin palpasyonunda sert bir alan 

hissedilir, bu kas fasikülünün gerilmesi ile ağrı oluşur, bu alan “taut band” olarak 

adlandırılır. Tetik noktalar palpe edildiklerinde uzak bir bölgede ağrı oluşturan hassas 

noktalardır. Bu noktanın basınç ile aktivasyonu bir silahın çekilmesi gibi başka bir 

yerde etki ortaya çıkarır. Miyofasyal ağrıda kesin etiyoloji ve patogenez belli değildir. 

Primer olarak görülebileceği gibi sekonder olarak da görülebilir. Çoğu hasta primer 

olarak kaslarının tutulduğunun farkında değildir; baş ağrısı, eklem ağrısı, sırt ağrısı veya 

kalça ve alt extremitelerde siyatik benzeri ağrıdan yakınırlar. Ağrı devamlı olabileceği 

gibi periyodik de olabilir. Tetik noktalar vücudun herhangi bir kas grubunda, aktif ya da 

latent olabilir. Aktif tetik noktalar; istirahatte veya kasta gerginlik ve aşırı yüklenmeye 

neden olan, hareketlerde spontan ağrı oluşturan alanlardır. Latent tetik nokta hasar 

iyileştikten sonra bile yıllarca gizli kalabilir. Her yaşta ve her iki cinste de miyofasyal 
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ağrı görülmekle birlikte; genç erişkin yaşta aktif tetik noktalara bağlı ağrılar sıktır. Oysa 

ileri yaşta aktivitenin de azalmasına bağlı hastalar ağrıdan çok bölgesel sertlik ve 

hareket kısıtlılığından yakınırlar. Miyofasyal ağrıda, laboratuvar ve radyolojik 

incelemeler ve elektromiyografi (EMG) bulguları genellikle normaldir.  

 Miyofasyal ağrının spesifik tedavisi tetik nokta enjeksiyonu ve germe 

egzersizleridir. Farmakolojik tedavide nonsteroid anti-enflamatuar ilaçlar, kas 

gevşeticiler, antispastik özelliği olan ilaçlar, tramadol, opioid analjezikler, 

antidepresanlar, botilinum toksini kullanılabilir
35

. 

 

2.5.7 Vasküler kaynaklı ağrı  

 Ağrı, damarsal hastalıklarda sık görülen bir şikayettir. Vasküler ağrı 

oluşumunda; geçici ya da sürekli iskemiye yol açan doku perfüzyon bozukluğu, deri 

veya organlarda iskeminin yarattığı nekroz ya da gangren gibi değişiklikler, 

anevrizmada olduğu gibi damar boyutlarındaki ani veya hızlı değişim, büyük 

damarlarda rüptür ile ortaya çıkan kanın nosiseptif lifleri uyarması, arter endotelinin 

irritasyonu ile oluşan spazm, venöz dönüşün bozulması ile oluşan ödemin fasyanın 

gerilmesine yol açması gibi fizyopatolojik olaylar sorumludur.  

 Akut oklüzyonlarda ağrı ani başlarken, aynı ekstremitede solukluk ve soğuklukta 

görülmeye başlar. Kronik tıkayıcı arter hastalıklarında soğukluk süreklidir. Reynaud 

hastalığında soğukluk nöbetler halinde görülür. Ven hastalıklarında ise lokal bir ısı artışı 

görülür. Vasküler kaynaklı ağrıda anamnez ve fizik muayene önemlidir.  

 Venöz hastalıklarda ağrı ayakta sabit durmakla veya uzun süre oturmakla ortaya 

çıkan künt ve gerilme şeklindedir. Venöz sistem ağrılarında lezyonun dış görünüşü ile 

hastanın şikayeti arasında paralellik yoktur. 

 Lenfödem ve lenfanjit gibi lenf sistemini ilgilendiren hastalıklarda da ağrı sık 

görülen bir şikayettir. 

 Vasküler hastalıklara bağlı ağrıda; basamak prensibine uyarak hafif ve orta 

şiddetli ağrıda konservatif yaklaşım ile nonsteroid antiinflamatuar analjezikler ve zayıf 

opioidler tek başlarına veya kombine kullanılabilirler. Daha şiddetli ağrılarda kuvvetli 

opioidler kullanılabilir. İskemik ağrıda, ülser ve gangren gelişmişse, lezyonun yeri ve 

şiddetine göre cerrahi tedavi kullanılabilir. Rejyonal sempatektomi, sempatik sinir 
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blokajı, spinal kord stimülasyonu da vasküler ağrı tedavisinde kullanılan 

tekniklerdendir
36

. 

2.5.8 Kanser Ağrıları  

 Kanser hastalarında ağrı sık görülen bir semptomdur. Kanser hastalarında 

ağrının farklı etiyolojileri olabilir. Kanserli hastanın ağrısının değerlendirilmesi iyi 

yapılmalıdır. Kanserde ağrı görülme sıklığı metastazlı hastalarda % 30, ileri evredeki 

hastalarda % 80 olarak belirtilmekte ve günümüzde ağrı uzmanları tarafından kanserli 

hastaların % 80’ninden fazlasında ağrının tedavi edilebildiği rapor edilmektedir
37

. 

 Kanserli hastalarda ağrının fiziksel uyaranların yanında psikolojik, sosyal ve 

ruhsal faktörleri kapsadığı unutulmamalı ve tedavide bu faktörlere de dikkat edilmelidir.  

 Kanserli hastalarda ağrı kaynaklandığı bölgeye göre sınıflandırılabilir. Somatik 

ağrılar; somatik sinirlerden kaynaklanır, ani başlar, keskindir, iyi lokalize edilir, sinir 

köklerinin yayılım bölgesinde veya periferik sinirler boyunca algılanır. Visseral ağrılar; 

yavaş başlar, künt ve sızlayıcıdır, lokalizasyonu zordur, kolik veya kramp şeklinde 

olabilir, yansıyan ağrı şeklinde de görülebilir. Sempatik ağrılar ise sempatik sinir 

sistemi aktivasyonuna bağlı ortaya çıkar, yanma şeklinde görülebilir.  

 Kanser ağrısı nosiseptif veya nöropatik mekanizmayla olabildiği gibi idiopatik 

ağrı da olabilir. Kanser hastalarında hem akut hem de kronik ağrıya rastlanır. Kanser 

hastalarında psikolojik ağrılar da dikkate alınmalıdır. Kanserli hastalarda % 3-7.5 

oranında kanser dışı nedene bağlı ağrı görülür
37,38

. 

 Kanser ağrısının tedavisinde ağrıya yol açan primer neden tedavi edilerek ağrı 

kontrolüne olanak tanınmalıdır. Tümör infiltrasyonu sonucu gelişen ağrı; cerrahi tedavi, 

radyoterapi ve kemoterapi ile yapılan tedaviye yanıt verebilir. Kanser ağrısında 

analjezik tedavisi günümüzde de güncelliğini korumakta ve basamak tedavisi 

kullanılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün (World Health Organization=WHO) 

önerdiği basamak tedavisinde birinci basamakta non-opioid ajanlar, ikinci basamak 

tedavide zayıf opioidler, üçüncü basamak tedavide ise kuvvetli opioidler tek başlarına 

ya da adjuvan analjezikler birlikte kullanılabilirler. Sekonder analjezikler olarak da 

adlandırılan adjuvan analjezikler; antidepresanlar, antikonvüzanlar, lokal anestezikler, 

ketamin, dekstrometorfan, memantin (N-Metil D-Aspartik asit reseptör antagonisti), 

magnezyum, klonidin, deksmedetomidin, bazı santral ve periferik kas gevşeticiler, 

kortikosteroidler, ksantin türevleri, kalsitonin ve bifosfanatlardır
39

. 
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2.6 Ağrı Klinikleri  

 Günümüzde ağrı tedavisinde ağrı klinikleri önemli bir aşama kaydetmiştir. Ağrı 

kliniklerinde; akut ağrı, kronik ağrı ve kanser ağrısı tedavi edilebilir.  

 Ağrı kliniklerinin tarihçesine bakarsak; 1930 ve 1945 yıllarında ağrı tedavisinde 

önemli gelişmeler izlenmiştir. 1930 yılında Fransız cerrah Leriche tarafından kronik 

ağrı ilk kez bir hastalık olarak tanımlanmış ve Leriche “Ağrı Cerrahisi” isimli kitabını 

yayınlanmıştır. Daha sonraki yıllarda birçok anesteziyolog tarafından ağrı tedavisinde 

diagnostik ve terapötik sinir blok teknikleri geliştirilmiştir. İkinci Dünya Savaşı 

sırasında kronik ağrı tedavisi üzerinde durulmuştur. İkinci Dünya Savaşından sonra 

birçok ağrı kliniği kurulmuş ve ağrı multidisipliner olarak ele alınarak, tedavi edilmeye 

başlanmıştır. Bonica 1946 yılında multidisipliner anlamda ilk ağrı kliniğini kurmuş,  

1953 yılında “The Management of Pain” adlı kitabını yayınlamıştır. 1974’de IASP’nin 

kurulmasıyla birlikte dünyanın birçok yerinde ağrı klinikleri kurulmaya başlanmıştır. 

Bu dernek WHO’dan sonra gelen ikinci büyük sağlık teşkilatıdır. Ülkemizde ise ilk ağrı 

ünitesi 1986 yılında İstanbul Tıp Fakültesinde kurulmuştur. Nisan 1990’da ilk ağrı 

kliniği yine İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim 

Dalı’nda Algoloji Bilim Dalı olarak kurulmuştur
40,41

. 

 Türk Algoloji Derneği 1987 yılında kurulmuştur ve o tarihten itibaren Ağrı 

Dergisi yayınlanmaktadır. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

Anabilim Dalına bağlı olarak 1988 yılı ikinci yarısında çalışmalarına başlayan ağrı 

ünitesi, 1991 yılı ikinci yarısına kadar tanı ve tedavi hizmetlerini konsültasyon bazında 

yürütmüştür. 1991 yılı ikinci yarısından sonra poliklinik hizmeti de vermeye 

başlamıştır. Bilim dalı başkanlığı öğretim üyesi sorumluluğunda, araştırma 

görevlilerinin belli sürelerle yaptığı anabilim dalı iç rotasyonu ile ayaktan ve yatarak 

tedavi hizmeti verilmekte; gerekli non-invaziv tedaviler ve invaziv girişimler 

uygulanmaktadır. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışmada, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon Anabilim Dalı Algoloji Bilim Dalı polikliniğine Ocak 2000-Aralık 2010 

tarihleri arasında ağrı nedeni ile başvuran 3315’i erkek, 3332’si kadın toplam 6647 

hastanın dosyaları retrospektif olarak incelenerek, veriler kaydedildi. 

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

Anabilim Dalı Algoloji Bilim Dalı’nın poliklinikte kullandığı ağrı değerlendirme 

dosyası; Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 5’te görülmektedir. Bu dosyalar 

Algoloji departman polikliniğinde saklanıp arşivlenmektedir. 

 Algoloji Bilim Dalı poliklinik dosyalarında hastaların yaşı, cinsiyeti, sosyal 

durumu, başvuru şekli, ağrıyan taraf ve ağrının yeri, ağrının başlama zamanı, sıklığı, 

ağrının niteliği, şiddeti, kronolojisi, ağrıyı arttıran veya azaltan sebepler, ağrıya eşlik 

eden semptomlar, ağrı dışında şikayeti olup-olmadığı, kullandığı ilaçlar, daha önceden 

uygulanan tedaviler, genel tıbbi muayene bulguları, hastanın diğer hastalıkları, ilaç 

alerjisinin varlığı, hastanın yapılan laboratuvar ve radyolojik tetkikleri, 

elektrodiagnostik inceleme sonuçları ile hastanın tanısına ait bilgiler bulunmaktadır. 

Biz çalışmamızda hastaların yaş grupları, cinsiyeti, ilk başvuru tarihleri (yıllara 

göre), başvuru şekilleri, ağrının nedeni (malign ve bening sebepler), malign ağrıda 

metastaz varlığı, tedavi şekli (farmakolojik, non-farmakolojik) ve uygulanan invaziv 

tedavilerinin verilerini kullandık.   

Çalışmaya alınan verilerin istatistiksel analizi “Statistical Package for Social 

Scienies (SPSS) for Windows 16.0” paket programı kullanılarak yapıldı. Veriler, sayı 

ve yüzde olarak ifade edildi. Grupların karşılaştırılmasında Ki-kare testi kullanıldı. 

p<0.05 olan değerler anlamlı kabul edildi. 
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ġekil 2: Algoloji Poliklinik Dosyası Sayfa 1 
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ġekil 3: Algoloji Poliklinik Dosyası Sayfa 2 
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ġekil 4: Algoloji Poliklinik Dosyası Sayfa 3 
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 ġekil 5: Algoloji Poliklinik Dosyası Sayfa 4 
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ġekil 6: Algoloji Poliklinik Dosyası Sayfa 5 
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4. BULGULAR 

1. Hastaların Demografik Özellikleri 

a. Hasta Sayılarının YaĢ Gruplarına Göre Dağılımı 

Çalışmamızda değerlendirmeye alınan algoloji polikliniğine başvuran 6647 

hastanın 160’ı 18 yaş ve altı, 4447’si 19-64 yaş arası, 2040’ı 65 yaş ve üstü bulundu. 

Hastaların yaş gruplarına göre dağılımı Tablo VIII ve Şekil 7’da görülmektedir. 

Tablo VIII: Hasta sayılarının yaĢ gruplarına göre dağılımı  

YaĢ Grupları     Hasta Sayısı (n)     Oranı (%) 

18 yaş ve altı            160         2.4 

19-64 yaş arası          4447       66.9 

65 yaş ve üstü          2040       30.7 

Toplam         6647    100.0 

 

 

 

ġekil 7. Hasta sayılarının yaĢ gruplarına göre dağılımı (n=6647) 
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b. Cinsiyete Göre Hastaların Dağılımı 

Çalışmamıza aldığımız 6647 hastanın 3332’si kadın, 3315’i ise erkekti (Tablo 

IX, Şekil 8). 

 

Tablo IX: Cinsiyete göre hasta dağılımı  

Cinsiyet 

 

Hasta sayısı (n)       Oranı (%)  

Kadın          3332          50.1 

Erkek          3315            49.9 

Toplam          6647  100.0 

 

 

 

ġekil 8. Cinsiyetine göre hasta dağılımı (n=6647) 
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2. BaĢvuru Tarihlerine Göre Hastaların Dağılımı 

Algoloji polikliniğine 2000-2010 yılları arasında başvuran toplam 6647 hastanın 

yıllara göre dağılımı Tablo X ve Şekil 9’de görülmektedir. 

 

Tablo X: BaĢvuru tarihlerine göre hastaların dağılımı  

       Yıllar      Sayı (n)    Oran (%) 

       2000      322 4.8 

       2001 546 8.2 

       2002 704     10.6 

       2003 573 8.6 

       2004 532 8.0 

       2005 628 9.4 

       2006 614 9.2 

       2007 573 8.6 

       2008 633 9.5 

       2009 788     11.9 

       2010 734     11.0 

    Toplam     6647    100.0 

 

 

ġekil 9. BaĢvuru tarihlerine göre hastaların dağılımı (n=6647) 
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3. BaĢvuru ġekillerine Göre Hastaların Dağılımı 

Algoloji polikliniğine başvuru şekillerine göre hastaların dağılımı 

incelendiğinde; 2868’inin (% 43.1) kendiliğinden, 3779’unun (% 56.9) ise referansla 

geldiği görüldü (Tablo XI, Şekil 10). 

 

Tablo XI: BaĢvuru Ģekillerine göre hastaların dağılımı  

BaĢvuru ġekli       Sayı (n)       Oran (%) 

Kendiliğinden        2868         43.1 

Referansla        3779         56.9 

Toplam        6647       100.0 

 

 

 

ġekil 10. BaĢvuru Ģekillerine göre hastaların dağılımı (n=6647) 
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4. Hastaların Malignite Cinsine Göre Dağılımı 

3700 kanser (CA) ağrılı hastanın malignite cinslerine göre dağılımı 

incelendiğinde, en sık gastrointestinal sistem kaynaklı (GIS) CA  (% 19.7) daha sonra 

akciğer CA  (% 18.3)  ve üçüncü sıklıkla meme CA (% 8.0) olduğu görüldü  (Tablo XII,  

Şekil 11). 

Tablo XII: Hastaların malignite cinsine göre dağılımı  

Malignite cinsleri          Sayı (n)          Oran (%) 

GIS CA 730 19.7 

Akciğer CA 676 18.3 

Meme CA 295   8.0 

Hematolojik CA 282   7.6 

Pankreas CA          276   7.5 

Prostat CA 272   7.4 

Üriner CA 260   7.0 

Kadın genital CA 207   5.6 

Hepatobilier CA 168   4.5 

Diğer  157   4.2 

Kemik CA 130   3.5 

Larinks CA   89   2.4 

Farinks CA   45   1.2 

Kraniyal CA   40   1.1 

Malign Melanom   30   0.8 

Tiroid CA   26   0.7 

Erkek genital CA   17   0.5 

Toplam         3700          100.0 

 

 

ġekil 11. Hastaların malignite cinsine göre dağılımı (n=3700) 
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5. Malign Hastalarda Metastaz Varlığının Dağılımı 

Çalışmamızdaki 3700 malign ağrısı olan hastanın 2108’inde metastaz olduğu 

saptandı (Tablo XIII, Şekil 12). 

Tablo XIII: Malign hastalarda metastaz varlığının dağılımı  

Metastaz Varlığı          Sayı (n)               Oran (%) 

Metastaz var           2108            57.0 

Metastaz yok           1592            43.0 

Toplam           3700          100.0 

 

 

ġekil 12. Malign hastalarda metastaz varlığının dağılımı (n=3700) 
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 6. Hastaların Non-Malign Nedenlere Göre Dağılımı 

Algoloji polikliniğimize non-malign nedenlerle başvuran hastalar değerlendirildiğinde; 

en sık miyofasyal ağrı, ikinci sıklıkla nöropatik ağrı ve üçüncü sıklıkla bel ağrısı 

görüldüğü saptandı (Tablo XIV, Şekil 13). 

Tablo XIV: Non-malign tanılarına göre hastaların dağılımı  

Non-Malign Nedenler          Sayı (n)          Oran (%) 

Miyofasyal ağrı 666 22.6 

Nöropatik ağrı 624 21.2 

Bel ağrısı 463 15.7 

Baş ağrısı 433 14.7 

Diğer ağrılar 397 13.5 

Boyun- omuz- kol ağrısı 182   6.2 

Göğüs- batın  ağrısı   93   3.1 

Vasküler ağrı   89   3.0 

Toplam         2947          100.0 

 

 

ġekil 13. Non-malign tanılarına göre hastaların dağılımı (n=2947) 
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7. Tedavi ġekillerine Göre Hastaların Dağılımı  

Tedavi şekillerine göre tüm hastalar değerlendirildiğinde; 5540 hastaya (% 83.4) 

farmakolojik ve invaziv tedavi, 933 hastaya (% 14.0) ise sadece invaziv tedavi 

uygulandığı görüldü (Tablo XV, Şekil 14).  

 

Tablo XV: Tedavi Ģekillerine göre hastaların dağılımı  

Tedavi ġekilleri Sayı (n)         Oran (%) 

Farmakolojik ve invaziv 

tedavi 

5540 83.4 

İnvaziv tedavi   933 14.0 

Sevk    174   2.6 

Toplam 6647          100.0 

 

 

 

ġekil 14. Tedavi Ģekillerine göre hastaların dağılımı (n=6647) 
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8. Hastalara Uygulanan Ġnvaziv Tedavilerin Dağılımı 

Hastalara uygulanan invaziv tedavilere bakıldığında bazı hastalara birden çok 

invaziv işlem uygulanması nedeni ile toplamda 2861 invaziv işlem yapıldığı, bununda 

786’sının  tetik nokta enjeksiyonu, 713’ünün dry needle ve 353’ünün epidural katater 

takılması olduğu görüldü (Tablo XVI, Şekil 15). 

Tablo XVI: Ġnvaziv tedavilerin dağılımı  

Ġnvaziv tedaviler             Sayı (n)         Oran (%) 

Tetik nokta enjeksiyonu 786 27,4 

Kuru iğne uygulaması 713 24,8 

Epidural katater 353  12,3 

Periferik sinir bloğu 299 10,5 

Epidural steroid 233   8,2 

Sempatik blok 206   7,2 

Radyofrekans uygulaması 174   6,0 

Vasküler port takılması   73             2,6 

TENS   13   0,5 

Spinal katater takılması   11   0,5 

Toplam             2861         100.0 

 

 

ġekil 15. Ġnvaziv tedavilerin dağılımı 
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9. Malignite Ağrısı Olan Hastalarda YaĢ Gruplarına Göre Tedavi Oranları 

Çalışmamıza aldığımız 3700 malign ağrısı olan hastanın yaş gruplarına göre 

tedavi oranlarına bakıldığında, 18 yaş ve altı hastaların % 97.4’üne, 19-64 yaş arası 

hastaların % 96.9’una, 65 yaş ve üstü hastaların % 97.4’üne farmakolojik ve invaziv 

tedavi verildiği görüldü (Tablo XVII, Şekil 16).  

Tablo XVII: Malign ağrısı olan hastalarda yaĢ gruplarına göre tedavi oranları  

YaĢ grupları Farmakolojik ve 

invaziv tedavi 

Ġnvaziv 

tedavi 

Sevk Toplam 

18 yaş ve altı     76 (% 97.4)    1 (% 1.3)    1 (% 1.3)     78 (% 100) 

19-64 yaş arası 2190 (% 96.9)  59 (% 2.6)  12 (% 0.5)  2261 (% 100) 

65 yaş ve üstü 1326 (% 97.4)  21 (% 1.5)  14 (% 1.0)  1361 (% 100) 

Toplam 3592 (% 97.1)  81 (% 2.2)  27 (% 0.7)  3700 (% 100) 

 

 

ġekil 16. Malign ağrısı olan hastalarda yaĢ gruplarına göre tedavi oranları 

(n=3700) 
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10. Malignite Ağrısı Olan Hastalarda Cinsiyete Göre Tedavi Oranları 

Malign ağrısı olan 3700 hastadan,  2257 erkek  hastanın  % 97.5’ine, 1443 kadın 

hastanın % 96.5’ine farmakolojik ve invaziv tedavi verildiği gözlendi (Tablo XVIII, 

Şekil 17). 

 

Tablo XVIII: Malign ağrısı olan hastalarda cinsiyete göre tedavi oranları  

Cinsiyet Farmakolojik ve 

invaziv tedavi 

Ġnvaziv 

tedavi 

Sevk Toplam 

Erkek 2200 (% 97.5)     41 (% 1.8)  16 (% 0.7) 2257 (% 100) 

Kadın 1392 (% 96.5)     40 (% 2.8)  11 (% 0.8) 1443 (% 100) 

Toplam 3592 (% 97.1)     81 (% 2.2)  27 (% 0.7) 3700 (% 100) 

 

 

ġekil 17. Malign ağrısı olan hastalarda cinsiyete göre tedavi oranları (n=3700) 
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11. BaĢ Ağrısı Olan Hastalarda YaĢ Gruplarına Göre Tedavi Oranları 

Baş ağrısı nedeni ile başvuran 433 hastanın yaş gruplarına göre tedavi şekillerine 

bakıldığında 65 yaş ve üstü olan gruptaki hastaların % 80’ine farmakolojik ve invaziv 

tedavi uygulanırken, % 16.2’sine sadece invaziv tedavi uygulandığı; bunun da diğer 

gruplarla arasında istatistiksel olarak fark yarattığı görüldü (p<0.05)  (Tablo XIX, Şekil 

18). 

Tablo XIX: BaĢ ağrısı olan hastalarda yaĢ gruplarına göre tedavi oranları  

YaĢ grupları Farmakolojik ve 

invaziv tedavi 

Ġnvaziv 

tedavi 

Sevk Toplam 

18 yaş ve altı     4 (% 50.0)     4 (% 50.0)   0 (% 0)     8 (% 100) 

19-64 yaş arası 226 (% 65.5)   92 (% 26.7) 27 (% 7.8) 345 (% 100) 

65 yaş ve üstü   64 (% 80.0)* 

 

  13 (% 16.2)   3 (% 3.8)   80 (% 100) 

Toplam 294 (% 67.9) 109 (% 25.2) 30 (% 6.9) 433 (% 100) 

  *:  p<0.05: İnvaziv tedavi uygulanan 65 yaş ve üstü hastalara göre 

 

 

ġekil 18. BaĢ ağrısı olan hastalarda yaĢ gruplarına göre tedavi oranları (n=433) 
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12. BaĢ Ağrısı Olan Hastalarda Cinsiyete Göre Tedavi Oranları 

Baş ağrısı şikayeti ile başvuran 433 hastanın cinsiyetlerine göre tedavi oranları 

Tablo XX ve Şekil 19’de görülmektedir. 

 

Tablo XX: BaĢ ağrısı olan hastalarda cinsiyete göre tedavi oranları  

Cinsiyet Farmakolojik ve 

invaziv tedavi 

Ġnvaziv 

tedavi 

Sevk Toplam 

Erkek 102 (% 68.5)   36 (% 24.2)  11 (% 7.4) 149 (% 100) 

Kadın 192 (% 67.6)   73 (% 25.7)  19 (% 6.7) 284 (% 100) 

Toplam 294 (% 67.9) 109 (% 25.2)  30 (% 6.9) 433 (% 100) 

 

 

ġekil 19. BaĢ ağrısı olan hastalarda cinsiyete göre tedavi oranları (n=433) 
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13. Bel Ağrısı Olan Hastalarda YaĢ Gruplarına Göre Tedavi Oranları 

Çalışmamızdaki bel ağrısı olan 463 hastanın yaş gruplarına göre tedavi oranları 

Tablo XXI ve Şekil 20’da görülmektedir. 

 

Tablo XXI: Bel ağrısı olan hastalarda yaĢ gruplarına göre tedavi oranları  

YaĢ grupları Farmakolojik ve 

invaziv tedavi 

Ġnvaziv tedavi Sevk  Toplam 

18 yaş ve altı     2 (% 60.7)     1 (% 33.3)   0 (% 0.0)      3 (% 100) 

19-64 yaş arası 213 (% 60.2) 130 (% 36.7) 11 (% 3.1)  354 (% 100) 

65 yaş ve üstü   76 (% 71.7)   30 (% 28.3)   0 (% 0.0)  106 (% 100) 

Toplam 291 (% 62.9) 161 (% 34.8) 11 (% 2.4)  463 (% 100) 

 

 

ġekil 20. Bel ağrısı olan hastalarda yaĢ gruplarına göre tedavi oranları (n=453) 
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14. Bel Ağrısı Olan Hastalarda Cinsiyete Göre Tedavi Oranları 

Bel ağrısı şikayeti ile polikliniğe başvuran 463 hastanın 306’sı kadın, 157’si 

erkek olarak bulundu. Bel ağrısı nedeni ile tedavi olan erkek hastaların 99’una 

farmakolojik ve invaziv tedavi, 55’ine sadece invaziv tedavi uygulandığı; kadın  

hastaların 192’sine farmakolojik ve invaziv tedavi, 106’sına sadece invaziv tedavi 

uygulandığı saptandı (Tablo XXII, Şekil 21). 

 

Tablo XXII: Bel ağrısı olan hastalarda cinsiyete göre tedavi oranları  

Cinsiyet Farmakolojik ve 

invaziv tedavi 

Ġnvaziv tedavi Sevk Toplam 

Erkek   99 (% 63.1)     55 (% 35.0)    3 (% 1.9)  157 (% 100) 

Kadın 192 (% 62.7)   106 (% 34.6)    8 (% 2.6)  306 (% 100) 

Toplam 291 (% 62.9)   161 (% 34.8)  11 (% 2.4)  463 (% 100) 

 

 

ġekil 21. Bel ağrısı olan hastalarda cinsiyete göre tedavi oranları (n=463) 
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15. Nöropatik Ağrısı Olan Hastalarda YaĢ Gruplarına Göre Tedavi Oranları 

Nöropatik ağrı nedeni ile başvuran hastaların yaş gruplarına göre tedavi oranları 

incelendiğinde; 19-64 yaş grubunda 326 hastaya  farmakolojik ve invaziv tedavi, 49 

hastaya sadece invaziv tedavi uygulandığı, 11 hastanın  ise sevk edildiği görüldü (Tablo 

XXIII, Şekil 22).  

 

Tablo XXIII: Nöropatik ağrılı hastalarda yaĢ gruplarına göre tedavi oranları       

YaĢ grupları Farmakolojik ve 

invaziv tedavi 

Ġnvaziv 

tedavi 

Sevk Toplam 

18 yaş ve altı   13 (% 81.2)   3 (% 18.8)   0 (% 0)   16 (% 100) 

19-64 yaş arası 326 (% 84.5) 49 (% 12.7) 11 (% 2.8) 386 (% 100) 

65 yaş ve üstü 204 (% 91.9) 18 (%  8.1)   0 (% 0) 222 (% 100) 

Toplam 543 (% 87.0) 70 (% 11.2) 11 (% 1.8) 624 (% 100) 

 

 

ġekil 22. Nöropatik ağrısı olan hastalarda yaĢ gruplarına göre tedavi oranları  

(n=624) 
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16. Nöropatik Ağrısı Olan Hastalarda Cinsiyete Göre Tedavi Oranları 

Nöropatik ağrısı olan 624 hastadan; erkek hastaların 250’sine, kadın hastaların 

293’üne farmakolojik ve invaziv tedavi uygulandığı görüldü (Tablo XXIV, Şekil 23). 

 

Tablo XXIV: Nöropatik ağrılı hastalarda cinsiyete göre tedavi oranları  

Cinsiyet Farmakolojik ve 

invaziv tedavi 

Ġnvaziv 

tedavi 

Sevk Toplam 

Erkek 250 (% 88.7) 28 (%  9.9)   4 (% 1.4) 282 (% 100) 

Kadın 293 (% 85.7) 42 (% 12.3)   7 (% 2.0) 342 (% 100) 

Toplam 543 (% 87.0) 70 (% 11.2) 11 (% 1.8) 624 (% 100) 

 

 

ġekil 23. Nöropatik ağrılı hastalarda cinsiyete göre tedavi oranları (n=624) 
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17. Miyofasyal Ağrısı Olan Hastalarda YaĢ Gruplarına Göre Tedavi Oranları 

Miyofasyal ağrı tanısı alan hastaların yaş gruplarına göre tedavi şekillerine 

baktığımızda, gruplar arasında fark olmadığını gördük (Tablo XXV, Şekil 24). 

Tablo XXV: Miyofasyal ağrılı hastalarda yaĢ gruplarına göre tedavi oranları  

YaĢ grupları Farmakolojik  

ve invaziv tedavi 

Ġnvaziv 

tedavi 

Sevk Toplam 

18 yaş ve altı     3 (% 42.9)     3 (% 42.9)   1 (% 14.3)     7 (% 100) 

19-64 yaş arası 258 (% 46.1) 294 (% 52.5)   8 (%  1.4)  560 (% 100) 

65 yaş ve üstü   55 (% 55.6)   40 (% 40.4)   4 (%  4.0)    99 (% 100) 

Toplam 316 (%47.4) 337 (%50.6) 13 (% 2.0)  666 (% 100) 

 

 

ġekil 24. Miyofasyal ağrılı hastalarda yaĢ gruplarına göre tedavi oranları (n=666) 
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18. Miyofasyal Ağrısı Olan Hastalarda Cinsiyete Göre Tedavi Oranları 

Polikliniğimizde miyofasyal ağrı tanısı ile tedavi olan erkek hastaların % 

50’sine, kadın hastaların % 50.8’ine sadece invaziv tedavi uygulandığı görüldü (Tablo 

XXVI, Şekil 25).  

 

Tablo XXVI: Miyofasyal ağrısı olan hastalarda cinsiyete göre tedavi oranları  

Cinsiyet Farmakolojik  ve 

invaziv tedavi 

Ġnvaziv tedavi Sevk Toplam 

Erkek   72 (% 48.6)     74 (% 50.0)    2 (% 1.4)  148 (% 100) 

Kadın 244 (% 47.1)   263 (% 50.8)  11 (% 2.1)  518 (% 100) 

Toplam 316 (% 47.4)   337 (% 50.6)  13 (% 2.0)  666 (% 100) 

 

 

ġekil 25. Miyofasyal ağrısı olan hastalarda cinsiyete göre tedavi oranları (n=666) 
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5. TARTIġMA 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

Anabilim Dalı Algoloji Bilim Dalı polikliniğine 2000 ile 2010 yılları arasında ağrı 

nedeni ile başvuran 6647 hastanın değerlendirildiği bu çalışmada, verilerin kaynağını 

algoloji poliklinik dosyaları oluşturmuş, elde edilen verilere bu dosyalarda bulunan 

bilgilerden ulaşılmıştır. Çalışmamızda; polikliniğimize başvuran hastaların yaşlarını, 

cinsiyetlerini, tanılarını, uygulanan tedavileri değerlendirerek yol gösterici olabilecek 

bir veri kaynağı hazırlamayı amaçladık.  

Akut ve kronik ağrı şikayeti olan hastaların çoğu tüm dünyada yetersiz olarak 

tedavi edilmektedir. Kronik ağrı ve kanser ağrısı çeken hastaların sayısı gün geçtikçe 

artmakta, yaşlı popülasyon daha uzun süre yaşamaktadır. Hastaların günlük 

yaşamlarının ağrısız, rahat ve konforlu olması için ağrı hastalarının, özellikli bakım ve 

tedavisi gerekmektedir. Bu bakım ve tedavi ağrı konusunda uzmanlaşmış kişiler 

tarafından sağlanabilir. Bu amaçla ülkemizde ve dünyada ağrı poliklinikleri açılmıştır. 

Ağrı poliklinikleri, ağrı çeken hastaları multidisipliner yaklaşımla tedavi eden 

merkezlerdir. İlk ağrı ünitesi ülkemizde 1986 yılında açılmış, 1990 yılında bilim dalı 

olmuştur. Fakültemizde ise ağrı ünitesi 1988 yılı ikinci yarısında çalışmalarına başlamış 

ve 1991 yılı ikinci yarısına kadar tanı ve tedavi hizmetlerini konsültasyon  bazında 

yürütmüştür. 1991 yılı ikinci yarısından itibaren hizmetlerine poliklinik faliyetlerini de 

ekleyerek bölgemizdeki hastalara olan hizmet alanını genişletmiştir. 

Ağrı hoşa gitmeyen bir duyumdur ve hastaları doktora getiren nedenlerin 

başında gelir. Çeliker ve arkadaşları, hastaların üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası en 

fazla doktora başvuru şikayetinin ağrı olduğunu bildirmişlerdir
2
. İtalya’da yapılan bir 

çalışmada, acil servise başvuran hastaların % 91.2’sinde ağrı şikayeti olduğu rapor 

edilmiştir
17

. Ünalan ve arkadaşları ise hastaların aile hekimliği polikliniğine başvurma 

nedenleri arasında baş ağrısının üçüncü en sık neden olduğunu belirtmişlerdir
42

.  

Ağrı prevalansı konusunda belirgin bir fikir birliği yoktur. Ancak ağrının tüm 

insanları etkilediği açıktır. Vücutta ağrı bölgesini ve ağrıyı ifade etme ile hissedilen ağrı 

şiddeti ve ağrıyla baş etme yöntemleri; sosyokültürel ve bilişsel özelliklerden 

etkilenmekte farklı kültürlerde ağrı farklı ifade edilmekte ve farklı özelliklerle ortaya 
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çıkmaktadır. Berk ve arkadaşlarının yaptığı bir literatür tarama çalışmasında, ağrı 

kontrolü, ağrı inancı ve ağrıyla başetmede sergilenen davranış şekli ve bu davranışın 

etkinliğiyle ilgili subjektif inancın önemi vurgulanmaktadır
43

. 

Kişilerin ağrı deneyimi bireye ve topluma göre değişir, farklı toplumlarda ve 

farklı örneklemelerle yapılan çalışmaların sonuçları da değişiklikler göstermektedir. 

Ağrının nedeninin bulunup tedavi edilmesi günümüzde bireyin yaşam kalitesinin 

arttırılması açısından önemlidir. Goldberg’e göre dünyadaki erişkin nüfusun % 20’si 

ağrıdan muzdariptir ve kronik ağrı çeken insan sıklığı her yıl % 10 artmaktadır
44

. 

Kronik ağrı; en basit tanımlama ile ağrının akut olmaması anlamına gelir. Dünya 

Sağlık Örgütü’nün yaptığı çok merkezli çalışmalarda gelişmiş ülkelerde kronik ağrı 

sıklığı % 37.3, gelişmekte olan ülkelerde % 41 olarak rapor edilmiştir
5
. Kronik ağrı 

sıklığını Arnow ABD’de % 43, Bekkering Hollanda’da % 18, Dominick Yeni 

Zelanda’da % 16.9 olarak bildirmişlerdir
9,11,45

. Ülkemizde ise kronik ağrı prevalansını 

Kuru % 92.8, Erdine % 76.6, ve Koçoğlu % 38.8 olarak sunmuşlardır
3,4,46

.    

Çalışmamızda ağrı polikliniğimize başvuran 6647 hastanın dosyası retrospektif 

olarak değerlendirilmiştir. Polikliniğimize başvuran hastaların % 2.4’ü 18 yaş ve 

altında, % 66.9’u 19–64 yaş arasında, % 30.7’si 65 yaş ve üzerindeydi.  

Çalışmamıza alınan hastaların % 50.1’i kadın, % 49.9’u erkekti. Ayvat ve 

arkadaşlarının algoloji bölümüne başvuran hastaları değerlendirdikleri retrospektif 

çalışmalarında; erkek hastaların oranını % 37.3, kadın hastaların oranını ise % 63.7 

olarak bulmuşlardır
15

. Dicle Üniversitesi Algoloji polikliniğine 2008 yılında  başvuran 

hastaları değerlendiren bir çalışmada, kronik benign ağrılı hastaların % 59’u, başka bir 

çalışmada ise hastaların % 61.8’i kadın olarak bildirilmiştir
47,46

. Sağlıklı bireylerde 

yapılan bazı psikofiziksel çalışmalarda, kadınlarda erkeklere göre ağrı eşiğinin daha 

düşük olduğu, ağrı şiddetinin daha yüksek olarak değerlendirildiği ve ağrı toleransının 

daha az olduğu gösterilmiştir
48,49

. Hem bizim çalışmamızda hem de diğer çalışmalarda 

görülmüştür ki ağrı ünitelerine anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen kadın hastalar 

daha çok başvurmaktadır. Bunu kadınların ağrı bildirimine ve sağlıkları ile ilgili yardım 

istemeye daha yatkın olmalarına, ağrıyı daha kolay dile getirebilmelerine ve erkeklerin 

yaşadıkları ağrıyı anlatma konusunda daha çekinik kalmalarına bağlayabiliriz. 
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Polikliniğimize başvuran hastaların yıllara göre dağılımını incelediğimizde son 

onbir yılda başvuru sayılarının aşağı-yukarı aynı olduğunu görüyoruz. Algoloji 

kliniğimizin 1991 yılından itibaren yaklaşık 21 yıldır poliklinik hizmeti vermesi 

nedeniyle bölgemizde bilinmektedir, bu yüzden de hasta sayımız yüksektir.  

Hastalarımızın polikliniğe başvuru şekilleri incelendiğinde hastaların % 43.1’i 

kendiliğinden başvurmuştur. Gaziantep Üniversitesi Ağrı Ünitesi’ne 2001-2007 yılında 

başvuran hastaların retrospektif olarak değerlendirildiği bir çalışmada hastaların direkt 

olarak ağrı ünitesine başvuru oranı % 48.8 olarak rapor edilmiştir
50

. Bizim 

çalışmamızda polikliniğimize direkt başvuru oranı Çöçelli ve arkadaşlarının yapmış 

olduğu çalışmayla benzerdir. Hastalarımızın % 56.9’u diğer merkezlerlerden referansla 

gönderilmiştir. Bu hastalar dahiliye, ortopedi, fizik tedavi veya aile hekimi gibi daha 

kolay ulaşılabilen merkezlere ilk başvurduklarından ağrı polikliniğimize başvuruları 

gecikmekte ve hastalarla karşılaştığımızda ağrıların kronikleştiğini görmekteyiz. Ağrı 

ünitelerinin toplumda bilinirliliği ve sayısı arttıkça hastaların ağrı ünitesine direkt 

başvuru oranının artacağını ve hastaların multidisipliner tedaviye daha kısa zamanda 

ulaşacağını düşünmekteyiz. 

Çalışmamızda kanser ağrısı nedeniyle başvuran hasta oranı % 55 iken, kanser 

dışı ağrı nedeniyle başvuran hasta oranı % 45’tir. Kronik ağrı tanımı ve tedavi 

seçenekleri değiştikçe kronik ağrı çeken hastaların ağrı ünitesine başvurma oranı da 

artmıştır. Yegül’e göre ağrı ünitelerine başlangıçta kanser ağrısı nedeniyle başvuran 

hasta oranı % 95 iken günümüzde bu oran değişerek kanser dışı ağrılar lehine 

artmıştır
51

. Çöçelli ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada, ağrı ünitesine başvuran 4863 

hasta değerlendirilmiş ve bunların % 42’sinin kanser hastası olduğu rapor edilmiştir
50

. 

Bizim çalışmamızda ise kanser ağrısı nedeniyle polikliniğimize başvuran hasta oranı % 

55 olarak bulundu. İki farklı algoloji polikliniğinde yapılan çalışmada ise kanser ağrısı 

nedeni ile başvuru oranı bir çalışmada % 8.9 iken; diğerinde % 18.3 olarak 

bulunmuştur
15,47

. Çöçelli ve arkadaşlarının çalışmasında hasta sayısının yüksek olması 

nedeniyle kanser ağrısı sebebiyle ağrı ünitesine başvuran hasta oranı bizim çalışmamıza 

yakındır. Ayvat ve Karaman’nın çalışmalarında ise oranların düşük olmasını hasta 

sayılarının az olmasına bağlayabiliriz. Zamanla ağrı ünitelerinin bilinirliğinin artması ve 

kanser dışı ağrı şikayeti olan hastalarında diğer bölümlerden sevk edilerek değil de 
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direkt başvuruda bulunması nedeniyle kanser hastalarının oranının azalması normal 

karşılanabilir. Bizim çalışmamızda ise kanser ağrısı nedeniyle başvuran hastaların 

oranının yüksek bulunmasının sebebi; hasta sayısının fazla olması, hastane olarak geniş 

bir alana hizmet vermemiz ve malign hasta popülasyonumuzun çevre illerden sevklerle 

birlikte fazla olmasına bağlı olduğunu düşünmekteyiz. 

Beklenen yaşam süresinin artması ve kanserin erken dönemde teşhis edilmesi 

nedeniyle dünyada kanserli hastaların sayısı artmaktadır. Parkin’in yapmış olduğu 

çalışmada 2020 yılında 15.35 milyon kişi, 2050 yılında ise 23.83 milyon kişi yeni 

kanser hastası olacaktır
52

. Uluslararası Kanser Araştırma Merkezi verilerine göre ise 

dünyada 2008 yılında 12.7 milyon kişi yeni kanser tanısı almış ve 7.6 milyon kişi 

kanser nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Dünyada en sık görülen kanser türü sırasıyla 

akciğer, meme ve kolorektal kanserlerdir
53

. 2008 yılında Avrupa’da görülen kanser türü 

sırasıyla kolorektal kanserler, meme kanseri, akciğer kanseri ve prostat kanseridir
54

. 

Kanser hastalarında kanser hücrelerinin mekanik basısı, sinirlere infiltrasyonu, organ 

metastazları (kemik, lenf bezi, beyin gibi), tedaviyle ilişkili (operasyona, kemoterapiye, 

radyoterapiye bağlı) nedenler ağrıya yol açabilir. Van den Beuken ve arkadaşları ağrı 

çeken kanser hastalarıyla ilgili son kırk yılda yayınlanan makaleleri taradıklarında 

küretatif kanser tedavisi sonrası hastaların % 33’ünde, metastazı olan hastaların tedavi 

sonrasında % 59’unda, terminal dönem hastaların % 64’ünde ağrı olduğunu 

bulmuşlardır. Tüm kanser hastalarında ağrı oranı % 53 iken; tedavi sonrası ağrı oranı % 

43 olarak rapor etmişlerdir
55,56

. Aslan ve arkadaşları Türkiye’de yapmış oldukları 

çalışmalarında ağrı ünitesine başvuran kanserli hastalarda en sık kolon-rektum kanseri, 

ikinci sırada akciğer kanseri olduğunu bildirmiştir
57

. Esener ve ark’nın fakültemizde 

1993 yılında yaptığı çalışmada, algoloji polikliniğine hastaların en sık akciğer kanseri, 

mide kanseri ve lenfoma nedeniyle başvurduğunu yayınlamışlardır
58

. Bizim 

çalışmamızda ise literatüre benzer olarak en sık izlenen kanser türleri sırasıyla 

gastrointestinal sistem kanserleri, akciğer kanseri, meme kanseri ve prostat kanseridir. 

Esener’in çalışmasına göre sıralamadaki değişikliği, hastalara daha erken tanı 

konulması nedeni ile meme ve prostat kanserlerinin toplumdaki sıklığının artması ve 

son yıllarda lenfoma tedavisindeki gelişmeler sebebiyle lenfoma hastalarının sayısının 

azalması olabilir. Kanser ağrısı nedeniyle polikliniğimize başvuran hastaların % 

57’sinde metastaz saptanırken % 43’ünde metastaz izlenmedi. 
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Kanser ağrısı nedeniyle polikliniğimize başvuran hastaların 78’i 18 yaş ve altı, 

2261’i 19-64 yaş arası ve 1361’i 65 yaş ve üzeri bulundu. Kanser hastalarının % 

97.1’ine farmakolojik ve invaziv tedavi verildi. Kliniğimizde WHO’nun 1986 yılında 

önerdiği basamak tedavisi prensiplerine göre farmakolojik tedavi uygulandı. Hastanın 

şikayetleri ve kliniği göz önünde bulundurularak gereğinde invaziv tedaviler medikal 

tedavinin devamında veya ilk seçenek olarak uygulandı. Malign hastaların ağrılarının 

kronik ağrı olması nedeni ile hastalar polikliniğimize birden çok sayıda başvurup tedavi 

aldılar. Dünyada ve ülkemizde uygulanan multimodal ve multidisipliner yaklaşımla ağrı 

tedavisi kliniğimizde de uygulanmaktadır. 

Non-malign ağrı nedenleri; Chung ve arkadaşları ağrı şikayeti olan hastalarda 

yaptığı çalışmada hastaların % 22.2’sinde bel ağrısı, % 19.9’unda baş ağrısı, % 

18.5’inde üst ekstremite ağrısı, % 16.4’ünde alt ekstremite ağrısı, % 11.3’ünde karın 

ağrısı, % 3.5’inde göğüs ağrısı, % 0.8’inde dismenore ve % 5.9’unda diğer ağrı türleri 

olduğunu bildirmiştir
59

. King ve arkadaşları adölasanlarda görülen kronik ağrı 

prevalansı için literatürü gözden geçirmiş ve baş ağrısı oranını % 8-83, abdominal ağrıyı 

% 5-54, sırt ağrısı oranını % 14-24 oranında bulmuştur
60

. Hollanda’da yapılan 

çalışmada musküloskelatal ağrı oranını % 44.4, bel ağrısı oranını % 21.2, omuz ağrısı 

oranını % 15.1 olarak bulunmuştur
11

. Ülkemizde yapılan çalışmalarda ise Kuru en çok 

ağrı yakınmasının sırasıyla omuz, bel, boyun, sırt ve diz bölgesi olduğunu belirtmiştir
3
. 

Erdine ve arkadaşları ise en çok tanımlanan ağrı bölgelerini sırasıyla baş, bel ve alt 

ekstremite bölgeleri olarak rapor etmişlerdir
4
. 1992-1994 yılları arasında kliniğimizde 

yapılan bir çalışmada en sık görülen ağrıların sırasıyla bel, baş ve boyun-omuz-kol 

ağrıları olduğu bildirilmiştir
58

. Bizim çalışmamızda ise en sık ağrı yakınmaları,  

myofasyal ağrı % 22.6, nöropatik ağrı % 21.2, bel ağrısı % 15.7 ve baş ağrısı % 14.7 

olarak bulundu.  

Chung, ağrı lokalizasyonu ve yaş arasındaki ilişkiyi incelediğinde baş ağrısının 

18–29 yaş aralığında, bel ağrısının ise 31-44 ve 44-64 yaş aralığında sık görüldüğünü 

bildirmiştir
59

. Eliot ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada en sık ağrı şikayetinin bel ve 

eklem ağrısı olduğunu, bel ağrısının genç yaş grupta ve erkeklerde sık izlenirken, eklem 

ağrısının ileri yaş grubunda ve bayanlarda sık görüldüğü bildirilmiştir
61

. Başka bir 

araştırma adölasan grupta en sık şikayetin baş ağrısı olduğunu rapor etmiştir
60

. Biz de 
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yaptığımız çalışmada 18 yaş ve altı grupta en sık ağrı nedeni vasküler kaynaklı ağrı, 19-

64 yaş arası grupta miyofasyal kaynaklı ağrı, 65 yaş ve üstü grupta ise nöropatik 

kaynaklı ağrı olduğunu gördük. Çalışmamızda incelediğimiz hastaların % 66.9’unun 19-

64 yaş arası olması, %50.1’inin bayan olması nedeni ile tüm ağrı tiplerinin bayanlarda 

ve 19-64 yaş grubunda daha fazla görüldüğünü söyleyebiliriz. 

Baş ağrısı şikayeti ile başvuran 433 hastanın yaş gruplarına göre tedavi şekilleri 

incelendiğinde 65 yaş ve üstü grupta farmakolojik ve invaziv tedavi % 80 iken; sadece 

invaziv tedavi % 16.2 oranında yapıldı. Başvuran hastaların 149’u erkek, 284’ü kadındı. 

Hastaların cinsiyetlerine göre tedavi oranları arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı. 

 Bel ağrısı şikayeti ile başvuran 463 hastanın yaş gruplarına göre tedavi 

oranlarına ve cinsiyete göre tedavi oranlarına bakıldığında gruplar arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmadı. Hastaların % 62.9’u farmakolojik ve invaziv tedavi alırken, % 

34.8’ine sadece invaziv tedavi uygulandı, % 2.4 hasta sevk edildi. Hastaların 157’si 

erkek, 306’sı kadındı. Hastaların 354’ü 19-64 yaş arası gruptaydı ve bu gruptaki 

hastaların % 36.7’sine sadece invaziv tedavi uygulanmış olduğu görüldü. Bel ağrısı 

şikayeti ile tedavi verilen erkek hastaların % 63.1’i farmakolojik ve invaziv tedavi 

alırken, % 35’ine sadece invaziv tedavi uygulandı. Kadın hastaların % 62.7’si 

farmakolojik ve invaziv tedavi alırken, % 34.6’sına sadece invaziv tedavi uygulandı.  

Nöropatik ağrı nedeni ile başvuran 624 hastanın 342’si kadın, 282’si erkek 

bulundu. Hastaların 16’sı 18 yaş ve altı grupta, 386’sı 19-64 yaş arası grupta, 222’si 65 

yaş ve üzeri olan grupta bulundu. Hastaları, yaş gruplarına göre uygulanan tedavilere 

göre incelediğimizde gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı. Bütün yaş 

gruplarında farmakolojik ve invaziv tedavinin (% 87) daha fazla verildiği görüldü. 

Nöropatik ağrısı olan hastalarda cinsiyete göre tedavi oranları incelendiğinde kadınlarla 

erkekler arasında tedavi açısından anlamlı bir fark yoktu. 

Miyofasyal ağrı nedeni ile başvuran 666 hastanın 518’i kadın, 148’i erkekti. Yaş 

gruplarına göre uygulanan tedavileri incelediğimizde, gruplar arasında anlamlı bir 

farklılık görülmedi. Miyofasyal ağrı nedeni ile başvuran hastaların 560’ı 19-64 yaş arası 

grupta idi. Kadın hastaların % 47.1’ine farmakolojik ve invaziv tedavi, % 50.8’ine  
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sadece invaziv tedavi uygulandı. Erkek hastaların % 48.6’sına farmakolojik ve invaziv 

tedavi, % 50’sine sadece invaziv tedavi uygulandı.  

Polikliniğimizde kanser ve kanser dışı hastalara uygulanan invaziv tedavi 

yöntemlerini incelediğimizde; % 27.4 tetik nokta enjeksiyonu, % 24.8 kuru iğne 

uygulaması, % 12.3 epidural kateter, % 10.5 periferik sinir bloğu, % 8.2 epidural steroid 

uygulandığını gördük.  Daha nadir olarak RF, sempatik blok, TENS, vasküler port ve 

spinal kateter uygulandı. 

Gül ve Önal, miyofasyal ağrı şikayeti olan hastalarda invaziv ve non-invaziv 

teknikler kullanarak tedavi etkinliğini değerlendirdiklerinde botilinum-A tetik nokta 

enjeksiyonunun, lidokain tetik nokta enjeksiyonuna ve non-invazif yöntemlerden TENS 

ve lasere karşı daha etkili olduğunu belirtmişlerdir
62

. Yamaquchi, miyofasyal ağrısı olan 

hastalarda neovitacain (% 0.1 dibukain hidroklorid , % 0.3 sodyum salisilat ve % 0.2 

kalsiyum bromid) enjeksiyonunun etkili bir yöntem olduğunu bildirmiştir
63

. Bubnov, 

miyofasiyal ağrısı olan hastalarda kuru iğne tedavisinin etkinliğini % 93.3 olarak 

bulmuştur
64

. Venancio, baş ağrısı ve miyofasyal ağrısı olan hastalarda kuru iğne 

tedavisinin lidokain ve botilinum A tetik nokta enjeksiyonuyla benzer sonuçlar 

verdiğini bildirmiştir
65

. Kuru iğne tedavisinin etkinliğinin uzun süreli ağrı, yüksek ağrı 

şiddeti, stres ve uyku bozukluğu ile ters orantılı olduğunu söyleyen çalışmalar da 

bulunmaktadır
66

. 

Karaman ve arkadaşları, kronik ağrısı olan hastalara radyofrekans tedavisi 

uygulamışlar ve hastaları 8.5 ay süreyle takip ettiklerinde radyofrekans yöntemiyle 

hastaların VAS değerlerinde % 55.6 ile % 75 arasında düşüş olduğunu bildirmişlerdir
67

. 

Kronik diz ağrısı olan hastalarda radyofrekans tedavisi kullanıldığında; hastalarda işlem 

sonrası 3. ve 6. ayda ağrıların belirgin azaldığını ve hiçbir yan etkinin olmadığı 

bildirilmiştir
68

. Sırt ağrısı olan hastalarda sinir blok tedavisi ve radyofrekans tedavisi 

değerlendirildiğinde, bu hastalarda ilk seçeneğin sinir blok tedavisi olması gerektiği 

bulunmuştur
69

. 

TENS tedavisi, ağrıya uygulandığı zaman etkili olurken aradan belli bir zaman 

geçince ağrı yeniden başlayabilir
70

. Oosterhof, kronik ağrı çeken hastalarda TENS’in 1 

yıl sonraki etkisini araştırmış ve bir yıl sonra plasebo ile TENS arasında istatistiksel 
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olarak bir fark olmadığını bildirmiştir
71

. Hurlow ise literatürdeki TENS ile ilgili yapılan 

çalışmaları değerlendirmiş ve kanser ağrısı tedavisinde TENS kullanımının rutine 

girmesi için daha geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğunu bildirmiştir
72

. 

Ağrı klinikleri son yıllarda önemli bir gelişme kaydederek kronik ağrı çeken 

insanlara tedavi imkanı sağlamış olsa da en gelişmiş ülkelerde bile doğru tedavi 

imkanına ulaşamayan % 5-10 kadar bir hasta grubu bulunmaktadır
22

. Birçok değişik 

nedenlerle ortaya çıkabilen ağrının, kişi tarafından ifade edilişi yaş, cinsiyet, altta yatan 

özürlülük ve ağrı davranışı ile ilgili sosyal ve kültürel özellikler gibi değişik 

faktörlerden etkilenmektedir
73

. Ağrının algılanması kişiye göre değişir. Kuru ve 

arkadaşları, yapmış oldukları çalışmada hastaların % 38’inin ağrısı olduğu halde ağrıyı 

dindirmek için hiçbir şey yapmadıklarını bildirmişlerdir
3
. Hastalar öncelikle kolay 

ulaşabildikleri diğer branş hekimlerine gitmekte, uygulanan yanlış, eksik veya yetersiz 

tedavi alan hastaların doğru kliniğe ulaşması gecikmekte ve tedavi edilmeyen ağrı 

kronikleşmektedir. Oldukça fazla zaman kaybeden bu hastalar direkt olarak ağrı 

polikliniklerine başvurmuş olsalardı, kronikleşmemiş olan ağrının tedavisi daha kısa 

zaman alacak böylece hastaların ağrı çektikleri süre kısalacak; gereksiz, fazla ve uzun 

süreli ilaç kullanımı azaltılarak ülke ekonomisine dolaylı yollardan katkı sağlanmış 

olacaktı. 
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                                              6. SONUÇ 

Çalışmamız Ocak 2000 ve Aralık 2010 tarihleri arasındaki 11 yıllık süre 

içerisinde algoloji polikliniğine başvuran 6647 hastanın sonuçlarını içermektedir. Sonuç 

olarak, hastaların yaklaşık üçte ikisinin 19-64 yaş aralığında olduğu görüldü. Hastaların 

cinsiyeti arasında belirgin fark yoktu. En sık ağrı nedenleri; miyofasiyal ağrı, nöropatik 

ağrı, bel ağrısı ve baş ağrısıydı. Kanser nedeniyle başvuran hastalarda en sık 

gastrointestinal sistem kaynaklı kanser, akciğer kanseri ve meme kanseri görüldü. 

Hastaların büyük çoğunluğuna farmakolojik ve invaziv tedavi verildi. En sık yapılan 

invaziv tedavi yöntemleri; tetik nokta enjeksiyonu, kuru iğne uygulaması ve epidural 

kateter takılması oldu.  

Toplumun büyük çoğunluğunun ağrı çektiğini düşünüyoruz. Hastalarımızın 

yarısından fazlasının polikliniğimize başka branşlardan referansla gelmiş olduğundan, 

ağrı ünitelerinin toplumun tamamınca bilinmediğini düşünmekteyiz.  

Günümüzde sayıları gittikçe artan ağrı klinikleri ve ağrıya multidisipliner 

yaklaşımla uygulanan tedavilerle elde edilen sonuçlar yüz güldürmekte; hastanın yaşam 

kalitesi artmaktadır. Bölümümüzün amacı; bölgemizde ağrı çeken hastaların tamamına 

ulaşıp en iyi tedavi seçeneğini sunmakla birlikte, akademik bir merkez olarak da üzerine 

düşen görevi yerine getirmektir. Kliniğimizde, ağrı tedavisi konusunda deneyimli 

hekimler yetiştirilmesinin yanı sıra bilimsel kapsamlı geniş araştırmalar da 

yapılmaktadır. 

Çalışmamızda; ağrı polikliniğimizde verdiğimiz tedavilerin saptanması, 

hizmetlerimizin daha da geliştirilmesi; ayrıca ağrı polikliniğimize başvuran hasta 

popülasyonunun sosyodemografik özelliklerini ve ağrı durumlarını ortaya koymak 

amaçlanmıştır. Zaten epidemiyolojik çalışmaların amacı da budur. Maalesef ülkemizde 

bu konu üzerinde yapılan araştırma sayısı sınırlıdır. Çalışmamız bu konu üzerinde 

yapılacak diğer çalışmalara bir rehber çalışma olma umudu taşımaktadır.  
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