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G İ R İ Ş  V E  A M A Ç

Agn, pereferik sinir sistemi ile merkezi sinir sistemi 
arasındaki ilişkiden doğan insanoğlunu oldukça rahatsız eden ve 
kişinin sadece kendisinin değerlendirilebileceği sübjektif bir 
duyu ve davranış şeklidir (3).

Lokal olarak doku seviyesinde mediatörlerin salgılanması
na yol açan ağrı duyusu periferik resertörlerle alınıp ağrı yol - 
larıyla hipotalamusa ve kortekse nakledilirken sinir sisteminin 
değişik seviyelerinde kontrol edilir.

Ağrı insanlığın var olduğu günden beri süregelmektedir. 
Prehistorik dönemin insanı ağrı ve acılarını dindirmek için ba - 
zı içgüdüsel davranışlarda bulunurdu. Örneğin, ağrıyan,yaralanan 
organlarını dere ve göllerin soğuk sularına daldırırdı. Ya da gü
neşte kızdırılmış taş parçalarını ağrılı bölgenin üzerine koyarak 
ağrısını dindirmeye çalışırlardı. Ağrılı hastalıklarda dinsel 
inançların, sinir ve büyüye dayanan iyileştirme yöntemlerinin 
kullanıldığı bilinmektedir (14).

Ağrının kontrolü insanlığın başından beri hekimin önemi 
görevlerinden biridir. Tıpta son yıllarda görülen büyük gelişmele
re rağmen ağrı hala en önemli sorunlardan birisidir. ABD' de yapı
lan bir araştırmaya göre her yıl ağrı yüzünden 700 milyon işgünü 
kaybolmakta ve 60 milyar dolar zarara yol açmaktadır (1 3 ,16).

Çeşitli baş ağrıları, bel ağrıları, nevraljileri kısacası 
kronik ağrı sendromlarında hastayı günlük yaşamlardan alıkoyan te
mel neden altta yatan patolojiden çok ağrıdır, böyle hastalarda 
ağrının tedavisi bir anlamda hastalığın tedavisi anlamına gelmek
tedir .
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Ağrı araştırmaları ve tedavisinde görülen yetersizlik - 
lerin nedenleri üç temel noktada özetlenebilir. Birincisi, bi - 
linen ağrı kontrol yöntemlerinin yetersiz ya da yanlış uygula - 
masıdır. İkincisi temel neden ağrı mekanizması ve tedavisi ko - 
nusundaki araştırmaların son yıllara kadar yetersiz kalması, 
gereken önemin verilmemesidir. Üçüncü temel neden ağrılarıyla 
ilgilenen araştırmacılar ve klinisyenler arasında görüş alış 
verişi ve iletişim eksikliğidir.

Kronik ağrı başlıbaşina bir hastalıktır. Bir çok kronik 
ağrı sendromlarmda ağrının tedavisi bir anlamda h a s t a l ı m  te
davisidir. Son 20 yıl içerisinde ağrı mekanizması ve tedavisiy
le ilgili önemli adımlar atılmıştır. Narkotiklerin etki mekaniz
malarının daha belirgin bir şekilde ortaya çıkması, enkefalin , 
endorfin gibi endojen opioditlerin bulunması inen kontrol sis
teminin ortaya çıkması gibi gelişmelere bağlı olarak yeni ağrı 
kontrol yöntemlerinin klinikte kullanıma girmesi genellikle 
hep bu 20 yıl içerisinde olmuştur (3 ,8 ,1 5 ,16)*

Akut ağrılı olgularda ağrının doğurduğu stres nedeniy - 
le kortizol seviyesindeki artış çeşitli çalışmalarla bildiril - 
miştir (8,18,49,50,57,58).

Kliniğimizde lökomotor sistemle ilgili her türlü akut 
ve kronik ağrılı olgular başvurmakta ise de biz bu çalışmada 
daha ziyade kronik hastalıklardaki ağrılı durumlarda bir yan - 
dan kan kortizolu ve 24 saatlik idrarda 17 ketosteroid değer - 
lerini saptamak, diğer yandan uygulama alanımızda ağrıyı gi - 
dermede kullandığımız ilaç ve fiziksel ajanlar ile egzersiz 
proğrammın bu parametrelere etkisinin olup, olmadığını araş
tırmak amacındayız.



G E N E L  L İ L G İ L E R

Ağrı kesilmesi İngilizcede "pain", latince "poena", Yu
nanca "poine" kelimelerinden gelir, kelime anlamı ceza demektir.

filozoflara göre ağrı,bir metafizik problem,bazıları 
için bir egzersiz, mistikler için kendinden geçme ve dinsel açı
dan doğuş için uysalca çekilen zahmet, hekimler için araştırıl - 
ması gereken bir semptom ve iyi edilmesi gereken bir hastalık - 
tır (14) .

Ağrı sinir sistemi ile dimağ arasındaki ilişkiden doğan, 
insanoğlunu rahatsız eden, olmuş veya olması yakın oir doku ha - 
sarını gösteren kişinin sadece kendinin değerlendirebileceği,ob
jektif bir tanımlama yapabilmekten aciz kaldığı ve organizmanın 
bir takım emosyonel, fizyolojik ve nörehümoral değişikliklerle 
cevap verdiği hoş olmayan bir duygu kompleksi ve davranış şek - 
lidir (3,4,12,14).

Uygarlığın doğuşundan bu yana ağrı organizma için bir 
ceza olarak düşünüldü. Erimitiv devirlerde ölüm tanrılarının ruh
lara verdiği ceza seklinde kabul ediliyordu. Yunan filozofları 
(¡•İ.Ü. 300-400), ilk olarak ağrının fiziksel nedenlere bağlı ol
duğunu ifade ettiler. Aristo ve Hipokrat ağrıyı beyin tarafın - 
dan değerlendirilen hoşnutsuzluk olarak kabul ettiler.. Darvin 
(1974), ağrıyı, ısı,dokunma, görme ve işitme duyularını oluştu
ran uyaranlardaki yoğunluk artışı ile ifade etti. 1884' de 
Llix, normal deride dokunma, ısı ve ağrıya hassas noktalar ol
duğunu keşfetti. Daha sonra Von Lrey bu teoriyi doğruladı. Duyu 
.yolları tesbit edildikten sonra ilk anterolateral kordotomi



1911' de, ağrıyı azaltmak amacıyla uygulandı. 1929' da Casser 
ve Erlanger sinirlerin iletişim hızlarının çapları ile ilgili 
olduğu ileri sürerek lifleri A (K/ ) b ve C lifleri ola
rak üçe ayırdılar (14-, 15,16).

Ağrı kelime olarak birbirine yakın fakat farklı iki an
lama gelir, birincisi, vücudun herhangi bir injüri veya hastalı
ğa bağlı meydana gelen hoş olmayan bir duyudur. İkincisi ise re- 
aksiyoner emosyonel acı duyusudur (59)»

Doku hasarı yapan veya doku hasarı yapma sınırına gelen 
iç veya dış bir uyaran •, refleks kaçma veya geri çekilme ile 
kendisini gösteren öfke, saldırganlık, korku durumlarında oldu - 
ğu gibi sempatik sinir sisteminin aracılık ettiği bir dizi fiz - 
yolojik değişikliklerin meydana çıktığı, anksiyete ile karakte - 
rize hoş olmayan özel bir his olan ağrı duyumuna yol açar (8,14-, 
20). Temelde bir fizyolojik olay olan ağrı duyusu bir stres ola
rak organizmada kimyasal, nörohümoral, fizyolojik ve patolojik 
bir dizi olaya yol açar (15,16,20).

Ağrı kavramı değişik kişilerce farklı anlaşılıp, farklı 
tarifleri yapılmıştır.

Melzack'a göre, ağrı çok boyutlu bir tecrübedir (1 5). 
1969' da Sargent ve Levis ağrıyı tarif etmenin imkansız olduğu
nu, insanların çoğunun bununla ne ifade edildiğini bildiğini ve 
çok iyi tanıdığını bildirmiştir. Strong (1895), beecher (1962) , 
Head (1910) , ağrıyı rahatsız edici esas duyu ve ona reaksiyon 
olan affektif komponentten oluşan ikili bir algı olarak belir -



tilmiştir (3,0,28,53)- Perl. Lewis , Rovenstine , Ooulairac, 
Oenskey (1964) , ağrıyı doku hasarıyla birlikte olan ve sant
ral sinir sistemine taşınan impulslarm yoğunluğuna ve ora - 
daki kullanım tarzına bağlı olarak hissedilen fiziksel ve 
raental olarak kişinin hoşlanmadığı bir duyu şeklinde tarif 
ettiler (3,15)- hardy ve arkadaşları "algı ve reaksiyon" fik
rini ısrarla savundular (3)• Sherington (1960) , santral si - 
nir sistemi üzerindeki çalışmasında \:.ğr:ıy:ı "zorunlu koruyucu 
refleksin ruhsal kesimi" şeklinde tanımlamıştır, böyle bir ta
nımlama doğal olarak dikkatleri ağrının, vücudu zararlı stimu- 
luslardan koruyucu yönüne çekmektedir.

Ağrının bu koruyucu fonksiyonu hastalıklar içinde ge - 
çerlidir. İltihaplanmış bir kesimin doğal olarak istirahat et
me eğilimi, sadece ağrıyı ortadan kaldırmakla kalmaz, bu en 
feksiyonla savaşta vücuda güç katması gibi yararlı bir etkide 
de bulunur, bunun gibi anjina pektoris ağrısı hasta kalbi faz
la hareket nedeniyle düşeceği akut miyokard yetmezliğinden ko
rur (8 ,25) .

Ağrının koruyucu rolü tabes dorsalis,syrengomiyeli gi
bi hastalıklarda bariz şekilde görülmektedir. Ağrı hissinin 
kaybolmasıyla taraflarda dizorganizasyon ve nöroartropatik ek
lemler meydana gelmektedir (1.5,60). Diğer taraftan ağrı insa - 
nın çalışına gücünü kırar, uykusunu ve iştahını azaltır morali
ni bozar, yaşama isteğini kırar.

Leriche (1949), kanser ve kalb hastalığı gibi bir çok 
ağır vakaların hiçbir klinik belirti vermeden geliştiğini,ağ -
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r m ı n  hastalığın ikinci döneminde ortaya çıktısını ve ağrı orta
ya çıktımı zaman hastalığın çoktan ilerlemiş olduğuna dikkati 
çekmiştir (14).

Pkstremite ağrılarının kolayca lokalize edilmelerine 
rafi;inen, derin ayrılar bazı fizyolojik olaylar sebebiyle birbir
ine benzeyeceğinden lokalizasyonu zordur. İç organ ağrılarının 
ekstremite ve diğer vücut yüzeylerine yansıması aşağıdaki fiz - 
yolojik hadiselerle izah edilmiştir.

1- Spinal kord seviyesinde transmission hücreleri ara - 
smdaki ilişki,

2- Ağrının merkezi olarak yanlış lokalizasyonu,
5- Derişik alanlarda gelen uyarıların bir yerde toplan -

ması,
4- farklı bölgelerin aynı embriyonik segmentten gelişme

si ,
Ağrı duyusunu izah etmek için derişik teoriler ortaya a- 

tılmiştır.
bu güne kadar ağrılarıyla ilgili üç önemli teori ileri, 

sürülmüştür, bunlar spesifik teori, pattern teori ve kapı kont -
rol teorisidir.

Spesifik teoriye göre ağrı spesifik liflerle iletilir. 
iiU uyaranlar merkez sinir sisteminde spesifik bir alanda sonla - 
nırlar. bu teorinin doğru olmadığı ispatlanmıştır.

Pattern teoriye göre impuls spinal korda girdikten son
ra ağrı duyusunun başlamas.ı için uyaranın birikmesi gerekir. Bu 
birikimin sinir sisteminde ossile edilen akımlar olduğu ileri 
sürülmüştür, horonun bir kollaterali kendisinin yeniden uyarıl
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ması için uyarılır, bu feedback mekanizma nöronu deşarj halin
de tutar.

KAPI KONTROL TLÜRİSİ 1965 yılında Melzack ve Wall ta - 
rafından ileri sürülmüştür.

bu teoriye göre deriden gelen uyaranlar atfı algılaması 
oluşumunda modüle olurlar, bu modülasyon iki düzeyde meydana 
gelir. Spinal kord ve beyin.

a) Spinal kord: Deriden gelen uyaranlar spinal kordda 
üç değişik sisteme iletilirler. Dorsal kolon yolları,arka boy
nuz santral transmisyon hücreleri (T hücreleri) ve Nucleus 
propreus ve dorsal bölgenin vental bölgelerinde bulunan kalın 
lifler.

Kalın lifler, kapı hücreleri presinaptik inhibisyon 
yaparlar, bu hücreler büyük ve küçük sinir uçlarını inhibe 
ederler. Küçük lifler uyaranları spinal kordda belirgin bir 
uyarı olmadan iletebilirler. Kuvvetli uyaranlar özellikle ka
lın lifler üzerine etki ederler, bunlar kapı hücrelerini uya
rarak T hücrelerine transmisyonu etkilerler.

i-ielzack ve ^all küçük liflerin kapı hücrelerini inhi
be ettiğini,kapıyı açık tuttuğunu ileri sürmektedir. Uyaran 
uzadığı zaman lifler adepte olmakta ve küçük lifler baskın 
çıkmaktadır.

böylelikle kapı açılmakta ve T hücrelerinden dışarı 
do;-';ru akım artmaktadır.

beyinde meydana gelen değişiklikler ise şu şekilde ö- 
zetlenebilir :
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Beynin presinaptik transmisyonu açıp kapayarak iletiyi 
inhibe edebileceği ileri sürülmüştür. Buna merkezi kontrol te
tiği, "central control trigger" adı verilir.

Spinal kordda başlayan uyaran iletim yolunda filtre 
edilir. Melzack retikiiler formasyonun her düzeyinde inhibitör 
etkiden söz etmekte ve bunu central çapraz mechanisraa olarak 
adlandırmaktadır. Büyük liflerde de merkezi dejenerasyon meyda
na gelse bile küçük lifler her zaman kapıyı açık tutacak ve ağ
rı devam edecektir. Phantom ağrısı,postherpetik nevralji gibi 
çok şiddetli ağrılarda bu mekanizmanın geçerli olduğu ileri 
sürülmektedir. teoriyi daha iyi izah edebilmemiz için Rexéd 
arka boynuzu 6 laminaya ayırmıştır (16).

Lamina 1: ve C ile az olarak A*«ve A/Tliflerinden impula
alır.

Lamine 2,3: Bu laminalarm küçük hücreleri Substantia 
Gelatinozayı oluşturur. Bu tabakayla Lamine 5' teki transmis - 
sion hücreleri arasında ilişki vardır. Lğer, A ve C lifleri 
ağrılı uyaranlarla stimüle edilirse S.Gelatinoza hücreleri in
hibe olur,T hücreleri üzerindeki etkileri azalır. T hücreleri 
aktif olur ve ağrılı uyaranlara karşı reaksiyon şiddetli olur. 
Aksine A«*ve A^lifleri uyarılırsa, T hücrelerinin aktiviteleri 
inhibe olur ve ağrılı uyaranlara cevap yavaş olur (3 ,8 ,1 5 ,16).

Lamina 4: A^liflerinden uyarı alır. Şiddetli uyaranlar 
bu lifleri inhibe eder (1 5)•

Lamine 5: A)kve C liflerinden ve Lamina 11 ve 111'ten 
uyarı alan transmission hücreleri bulunur.
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Lamina 6 : Ağrılı olmayan uyarılarla ilgilidir.
TENS,masaj,sıcak,akupunktur gibi mekanik uyaranların 

A*ve A/31if lerinde aktiviteyi arttırdığı ve A/ile C liflerine 
antidromik impulslar göndererek ağrı giriş kapısını kapattı
ğı kabul edilmektedir (4-,8 ,14,15,31) .

Laminalarda toplanan duyular sinir lifleri ile üst 
merkezlere iletilir. Medülla spinaliste liflerin belli bir 
düzeni vardır.

Ağrı eşiği teorisi ortaya atıldıktan sonra ağrı daha 
iyi anlaşılmıştır. Ağrı eşiğini etkileyen pek çok etken var - 
dır. bu etkenler kortikofugal impulslarla ağrı duyusunun gi - 
riş kapısını kapatarak ağrının algılanışını etkilerler (16).

Ağrı diğer duyu şekillerinden farklıdır. Zira insan
larda ağrıya adaptasyon söz konusu değildir. Ağrı reseptör - 
leri yüksek eşikli olmalarına rağmen, bazı kimyasal aracıla
rın yardımıyla bu reseptörler kolayca uygulanabilir (50).

bütün vücudu kaplayan deri ağrıya hassastır. Fakat 
bazı araştırıcılar deride dokunma noktalarına benzer nokta - 
larm olduğunu ileri sürdüler (8 ,1 5)•

Ciltteki bu noktalarda yoğun olarak bulunan resen - 
törler çıplak miyelinsiz sinir uçlarıdır (1 5 ,50).

»Veddel ve arkadaşları derin dokularda da cilt gibi 
ağrı reseptörler seçici bir duyarlık gösterirler (8,15,4-0,4-4-) .

înjüri veya travmaya bağlı kas ağrılarında ise oluşan 
spazma bağlı meydana gelen oksijen yetersizliğinden dolayı 
kasta biriken metabolitler sinir uçlarını uyarırlar ve ağrı
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duyulur (1 5)-
Metabolitlerin birikmesinin sebebi intramüsküler kan 

damarlarının kompresyon ve kas metabolizmasının artışıdır, 
böylece nisbi kas iskemisi oluşur (20,26,27).

Ağrılı durumlarda lokal olarak meydana gelen ve ağrı
nın oluşumunda rol oynayan bazı mediatörler şunlardır :

1- Aminler : bütün vücut dokularında yaygın olarak 
bulunurlar.

a) Histamin: Armstrong ve Levis, doku injürisine ilk 
cevabın histamin salgılanışı olduğunu belirttiler ve bu mad
deyi algojen olarak suçladılar. Antihistaminlerin ağrı teda
visinde kullanabileceğini ileri sürdüler (5,28,33).

b) Serotonin : beyinde yüksek miktarlarda bulunur (5,
33) •

2- Proteazlar: Kallikrein,plazmin,globulin perméabili
té faktör.

3- Polipeptitler : Lölcotoksin,kallidin,bradikinin 
(dermal hücreler injüriye uğradığı zaman bradikinin oluşur 
ve ağrı meydana gelir (5,28,33,36).

4- Kompleman sistem artıkları.
5- Prostağlandinler: Yüksek dozları ağrı meydana geti

ren önemli algojenlerdir. Ağrı reseptörlerinde hassasiyet oluş
tururlar. böylece diğer algojenlerin etkilerini kuvvetlendirir
ler. Prostağlandinler ağrılı uyaranlara karşı öncü maddelerden 
sentez edilirler (5,14,16,36).

6- Diğerleri : Laktik Asit, asetil kolin,glycine,glu - 
tamik asit,LAuA,enkefalin ve lipoperoksitlerdir (5,14,16,20,25).
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Ağrınm algılanmasında reseptörlerden başka afferent 
lifler yükselen traktuslaryserebral korteks ve inen yollar 
önemli rolü olan diğer yapılardır. Yapılan çalışmalarda sant
ral periaquaduktal gri maddenin ven trolateral kısmının,peri- 
ventrikül gri maddenin,nukleus kaudatusun,internal küpsülün, 
retiküler formasyonun elektriki stimülasyonunun analjezi o - 
lusturdugu tesbit edilmiştir (3 ,1 5). bu bölgelerdeki hücre - 
lerle yüksek konsantrasyonda endorfinler ve reseptör yerleri 
bulunmuştur, bu yerler endojen narkotiklere benzer maddeler
le aktive edilir. V.'all 1 9 7 6’ da ekzojen narkotiklerinde bu 
yolla etki gösterdiklerini belirtti (4,15)• Reseptör yoğun - 
lukları bir bölgeden diğerine ¿1-0 misline varan değişiklikler 
gösterir.Amygdale,corpus striatum,hipotalamus ve talamusun 
intralaminer nükleuslarının reseptör yoğunluğu fazladır. Be
yin ve medülla spinalisin beyaz maddesi ve serebellum opiate 
reseptörlerinden yoksundur (1 5 ,1 6 ,62).

Merkezi sinir sisteminde bu reseptörlerin varlığı vü
cutta Morfin benzeri maddelerin varlığını düşündürmüştür.A - 
raştırıcılar opiate reseptörlerinin yoğunluğuyla orantılı o- 
lacak şekilde aynı bölgelerde enkefalin ve endorfin denilen- 
transmitterlerin varlığını tesbit ettiler (14,15,19,59,63). 
Endojen morfin anlamına gelen endorfinlerin morfin reseptörü 
olmayan dokulara etkileri yoktur. Endorfin ve enkefalinlerin 
etkileri morfin antagonistleriyle kaldırılır (16,28,33)-Liao, 
akupunktur esnasında bu maddelerin ve adrenokortikal hormonla
rın birlikte seviyelerinin arttığını belirtti (16,20,63).



-12-

Endorfinler bir arainoasit köküne sahip küçük molekül
lü peptidlerdir. Herkezi sinir sisteminde olduğu gibi hipofiz
de de bulunmaktadır, findojen opiatelerin en kuvvetlisi^endor- 
findir, uzun bir aminoasit zinciri içerir. Hipofiz orta lobun
da yaygın olarak bulunur. Arka lobda ise Dynorfin bulunmuştur.
P endorfin doku enzimleri tarafından süratle inaktive edile
mez .fiorf inden daha kuvvetli bir analjezik olan endorfinin öm
rü kısadır. Enkefalinler, 5 aminoasitten ibaret küçük molekül - 
lü peptidlerdir. Reseptörlerin yoğun olduğu yerlerde ve bilhas
sa limbik sistem ve hipotalamusta bulunur. Limbik sistemde bu - 
lunması ağrının emosyonel yönünü göstermektedir. Yarı ömürleri 
kısa olup, doku enzimleri tarafından süratli yıkılır (15,20,33).

Ağrı ve diğer streslerin streslerin hipotamo-Hipofizer 
yolla adenohipofizden ^  endorfin ve ACTH salgılanmasına yol a- 
çar.

rloom ve arkadaşları (1977) , hipof izin, ACTH ve fi en - 
dori'ini tek molekül olarak sentez ettiğini sonra birbirinden 
ayrıldığını belirttiler (15,53,55). Stres durumlarında salgı
lanan ACTK ve endorfin birbirinin antagonist etkilidir .ACTH 
opiate reseptörleri için affinite göstererek endorfinin etki 
göstermesini engeller (15,20). Ayrıca ağrılı durumlarda hipo- 
talamustaki endorfin seviyeleri artmaktadır (16,21). Stres 
durumlarında salgılanan bu endorfinler ağrı regülasyonu ve 
diğer reaksiyoner ve jetatif fonksiyonlarda önemli rol oynar
lar (16,20,21,25,59).

Kortikosteroidler adrenal korteks tarafından salgıla - 
nan steroid yapılı kortizol ve aldosteron gibi hormonlar ve



bunların sentez suretiyle yapılan aynı yapıdaki analogları - 
dır.

Adrenal kontekste çeşitli steroid hormonlar sentez 
edilir,bunlar ve prekürsörleri dolaşan kana salıverirler.Kor- 
tikosteroidlerden sadece adrenal kortekste sentez edilenler 
ve fonksiyonel önemi olanlar, glukokortikoidler ve mineralo- 
kortikoidlerdir. Doğal glukortikoidler kortizol (Hidrokorti- 
zon) kortizon,kortikosteron ve 1 1-dehidrokortikosterondur. 
tunlardan güçlü etkinlisi olan ve insanda en fazla salgıla
nan kortizoldür (5^,55)•

BiYOStüTiıiZ Vi.% rL.TnbULİZriA :
Steroid deyimi,dört halkalı bir yapı olan siklopenta- 

noperhidrofenantren iskeletinden türeyen maddeler için kulla
nılır. Bu halkalar A.B.C. ve D diye adlandırılır. Steroid 
halka sisteminin çeşitli yerlerine metil veya etil grubu ge
tirmek suretiylekortikosteroidler,adrojenler ve östrojenler 
gibi doğal hormonların veya sentetik analoglarınm ana yapı
sını oluşturan temel steroid türevleri elde edilir. Bunlar 
pregnan,androstan ve östrandır.Doğal kortikosteroidler ve 
progesteron 21 karbonlu,testesteron 19 karbonlu ve doğal öst- 
ro,jenler 18 karbonlu steroidlerdir.

Kortizol ve diğer do?* al glukokortikoidler adrenal kor- 
teksin zona Kascikullata ve zona retikularis tabakalarına,de - 
zoksikortikosteron ve aldosteron p îbi mineralokortikoidler 
ise zona glomerulosa tabakasında kolesterolden sentez edilir.

Kortekste glukokortikoid hormon sentezi ve salıveril
mesi, hipofiz ön lobundan salgılanan ACTH tarafından kontrol
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edilir. Kortekste AGHT'nin steroidogenezi arttırıcı etkisinin 
oluşmasında adenilat siklaz-CriP sistemi aracılık eder-, Bu olay
la prostaglandinlerin modülatör rolü oynadıkları gösterilmiş
tir. Lokal prostaglandinler, hipotalamusta CRP salgılanmasını 
ve ön hipofizde ACTii salgılanmasını arttırarak da hipotalamus 
hipofiz-adrenal sistemini etkilerler.

Kandaki kortizol düzeyi ar1 tığında hipotalamus ve hi - 
poi’iz ön lobundan sırasıyla CRP ve ACTH salgılanması inhibe 
edilir, ¿öylece adrenal korteks ile hipotalamohipofizer sis - 
tem arasında bir negatif beedback inhibisyon mekanizması mev
cuttur .

Plazmada kortizol yaklaşık cjt> 95 oranında kortikostero- 
id banlayan globülin (KliG) veya trankortin adı verilen özel 
bir alfa-2 globülin'e bağlı durumdadır (5 ,20,33,5^,55)•

Plazmadaki kortizol düzeyi güniçi ritm gösterir. Bu du
rum sırasıyla GRİ’ ve ACTH bazal salgılanmasının ve buna bağlı 
olarak kortekste kortizol biyosentez ve salgılanmasının güniçi 
ritm göstermesine ballıdır, bu ritmi düzenleyen,hipotalamus 
GAP salgılayan nöronlara beynin ön kısmından gelen stimuluslar- 
dır. Plazmadaki kortizol düzeyi normal uyku düzeni sürdüren 
kimselerde sabahın erken saatlerinde ( saat 4 ve 8 arası) doru
ğa (yaklaşık 20 JHg/dl) çıkar-, öğleye kadar hızlı,daha sonra ya
vaş bir şekilde düşer ve gece yarısından sonra minimum düzeye 
iner. Plazmadaki ACTii düzeyi,kortizolunkine paralel bir seyir 
rösterir. Endojen ve ekso^en glukokortikoidlerin ACTH salgısı 
üzerindeki negatif feedback inhibitör etkilerinin dereceside 
güniçi ritm gösterir.
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Stres yaratan durumlar (Travma,ağrı mental stres) be - 
yindeki belirli sinirsel yolaklar aracılığı ile AÇTA salgılan
masını 10 katına kadar yükseltebilirler.

Kortikosteroidler başlıca karaciğerde metabolize edil
mek süretiyle inaktive edilirler. Az bir miktarda diğer doku
larda da metabolize edilirler. Osas olarak hidrojenazlarla 
çift bağın indirgenmesi ve sonra hidroksil gruplarının glükuro- 
nik asit yada sülfatla konjuge edilmesi suretiyle metabolize 
edilirler. İnsan vücudunda steroid halka sistemini parçalayan 
bir enzimin bulunmadığı , kabul edilmektedir. Steroidlerin kon- 
J ü;e metabolitleri suda çözülen maddelerdir ve böbreklerden 
itrah edilirler. Kortizolun esas metaboliti tetrahidrokortizol 
glükaronattır. Kortizol vücutta bir dehadrogenaz enziminin yar
dımıyla kısmen kortizona oksidlenir. Kortizolun az bir kısmı 6- 
pozisyonunda hidroksillenınek suretiyle inaktive edilir .Kortizo
lun yaklaşık 05' i 1 7- ketosteroid şeklinde idrarda itrah edi
lir .

Kortizolun idrardaki esas metabolitleri olan tetrahid
rokortizol glükoronat ve tetrahidrolcortizon glükoronat, vücutta 
salgılanan kortizolün yaklaşık 0 3 0 'una uyan bir miktarda idrar
da bulunur. Kimyasal analiz sırasında hidroliz edildiklerinde 
bunlardan glükoronat ayrılır,serbest kalan steroid organik sol- 
ventlerle ekstrakte edilir ve böylece elde edilen 17-Hidroksi - 
kortikosteroid (17-OHKS) fraksiyonunun miktarı ölçülür, bu 
miktar vücutta kortizol salgılanma hızının en önemli gösterge
sidir .
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GİZYünOJ'ÎK VE YAİîMÂHOLOJÎK ETKİLERİ :
1) Karbonhidrat Metabolizması : Glukokortikoidler,însü - 

line zıt yönde etki yaparlar. Glukoneogenezi artırırlar. Hücre 
içine glukoz grisini azaltırlar.Glukoneogenezin artması ve Uti- 
lizasyonun azalması, gliseminin yükselmesine neden olur.

Glukokortikoidler karaciğer hücrelerinde glukoneogenez- 
de rol alan enzimleri indüklerler. Ayrıca karaciğerde glikojen 
sentezini ve depolanmasını ve daha hafif derecede olmak üzere 
çizgili kaslarda da glikojen yapımını arttırırlar.

2) îirotein Metabolizması : Glukokortikoidler genellikle 
protein sentezini inhibe ederler ve protein yıkımını arttırır
lar. Gon etki nedeniyle, proteinlerden artan miktarda aminoasid- 
lerin oluşması onların karaciğerde deamine edilerek glukoza dö
nüşmelerini hızlandırır. Artan deaminasyon üre ve amonyak olu
şumunu da arttırır.

ö) Yag Metabolizması: Yag hücresine glukoz girişini azal
tırlar. İnsülini antilipolitik etkisini antagonize ederler ve 
yüksek dozda verildiklerinde lipolizi hızlandırırlar.

4) Antiinflamatuar etki: Suprafizyolojik konsantrasyon - 
larda akut ve özellikle kronik iltihap olayını inhibe ederler, 
bu etki iltihap alanına nötrofil lökositlerin ve monositik mak- 
rofajlarm migrasyonunun önlenmesi.Lizozomal membran stabilizas- 
yonu,prostaglundin ve asid mucopolisakkaridlerin sentezinin in-
hibisyonu ile sağlanır.

5) İmmünsüpressif etki: Yüksek dozda antikor yapımını az
altırlar .Lenfositlerden Migrasyon inhibe edici (MİM) faktör sal-
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gılanmasını sağlayarak makrofajların olay yerinde hareketsiz 
halde birikmelerine neden'olur.

6) Hemopoetik Sistem: Kemik iliğinde hemoglobin,erit
rosit ,nötrofil,lökosit ve trombosit yapımını arttırırlar.Len
fosit ve bazofillerin eozinofillerin kandaki sayısını azal
tırlar.

7) Böbrekler Üzerine etki: Glukokortikoidlerin bazı
ları zayıfta olsa distal tubulus hücrelerinde ve toplayıcı ka
nallarda aldosteron reseptörlerini aktive ederek sodyum ve o- 
nunla birlikte su reabsorbsiyonunu arttırırken potasyom ve 
hidrojen kaybını arttırırlar.

8) Kalsiyum metabolizması : Kemiklerin protein mat -
riksini bozarlar. D -vitamini antagonisti etkileri vardır.
Kalsiyumun karsaklardan emilimini uzaltır,böbreklerden itra-

%
h m ı  ise arttırırlar.

9) Strese karşı koruma: Stres yaratan durumlarda 
ACi'H ve ona paralel olarak kortizol salgılanması stresin de
recesi ile orantılı bir şekilde artar. Aşırı stres hallerin
de veya kısmi adrenal korteks yetmezliğinde olduğu gibi has
ta stres karsısında yeterli derecede kortizol salgılayamazsa 
belirgin hipoglisemi ve hipotansiyon gelişir ve yaşamı teh - 
dit eder.

Strese neden olan ağrılı uyarılar önce hipotalamusun 
perifornikal bölgesine aktarılır.GRa (Cortikotrogin releasing 
faktür)yapan hücreler median eminansta ve tuberal bölgede yer 
alır, ruradan salgılanan CKk ön hipofiz bezine taşınarak ACTH 
salınmasını uyarmaktadır (7 ,55) -
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Hipotalamus ile hem adenehipo L'iz hem de nörohipofiz 
ayrı ayrı sıkı ilişkiler içindedir, birincisinde hümoral , 
İkincisinde nörohümoral bir ilişki söz konusudur. Hipotala- 
mus ■, otonom sinir sisteminin başıdır .Vücut yönetiminde gö
rev alan hormonal ve sinirsel iki ayrı sistem burada birle - 
sir. Lir sinir merkezi olan hipotalamus bir çok nöronlardan 
oluşmuştur, buradaki bazı özel nöronlar serbestleştirici ve 
engelleyici maddeler salgılarlar, bu maddeler hipofizden 
salgılanan her hormon için ayrı yapıdadır. Sinir lifleriyle 
hipofize iletilen bu maddeler ön lob hormonlarının salgıla - 
nışmı düzenlerler (7,17,43,45,52).

Hipotalamustan gelen emirlerle, adenohipofizden ACTH 
ile birlikte diğer bazı hormonlar salgılanır. ACTH adrenal 
korteksi etkiler ve kortizol salgılatır. Kortizolun stresle
re vücudun direncini arttırmada ve genel uyumda rolleri var
dır. Adrenal medülle ise hem bez hemde sinir dokusu niteli - 
ğindedir. Adrenal beze gelen bütün sinir lifleri (sempatik 
lifler) medüller kısmı ilgilendirir. Adrenal medülla hücre - 
leri postgangl.iyonik nöronlar olarak tanımlanırlar ve bunla
rın salgı aktiviteleri ya tamamen veya geniş çapta sinir 
sisteminin kontrolü altındadır. Hipotalamusun arka bölgesin
de bulunan belirli hormonlar splanknik sinirlerle medülla ü- 
zerinde etkili olurlar, bahsedilen mekanizmalarla, ağrı ve 
benzeri stres durumlarında adrenal medülla ve bütün vücutta
ki sempatik sinir uçlarından katekolaminler salgılanır (7,23). 
Adrenal kortekste bu anlamda bir sinirsel uyarıcı söz konusu 
der.;ildir (31,52).
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PAKAGi :î'AwOL ( AShTAMlbÜibN )

Kimyasal yapı olarak P-hydroksy-acetanilid1 dir.
Ağız yoluyla alındılında emilmesi çabuk ve düzgündür.

±.laç 1/2 ile 1 saatte maksimal kan seviye, ine ulaşır. Analje
zik eylemi kısa sürede ortaya çıkar. Antipiretik eylemide ol
dukça güçlüdür. llethemoglobinemi yapma olasılığı düşüktür .baş , 
sinir,eklem ve kas ayrılarında,dibmenorderde seçkin bir anal
jezik niteliktedir, büyük kısmı karaciğerde inaktive edilir, 
^böreklerden atılır.

Ortalama doz 0,5-1 gr. kadardır, dünlük doz 4 gramı 
geçmemelidir. Parasetomol böbrek ve karaciğer hastalarına kont
rol altında verilmelidir. Ayrıca oral antikoagulan alanlarda , 
oral antikoagulun dozu kontrol altında küçültülmelidir (28,33, 
38) .

TüLribTlK ( Heteroarilasetik asit)
İlaç anızdan alınımmdan 1 saat sonra plazma zirve se

viyesine ulaşır. Tolmetinin / 80'inden fazlası 24 saat zarfın
da idrarla atılır. Dig-er antieflamatuarlarda olduğu gibi tol - 
metinin etki tarzı bilinmemektedir. Tahamülü iyidir.

Günlük doz olarak 600-1200 mg. üçe bölünerek verilmeli
dir. hafif mide yanması,epgastrik huzursuzluk görülebilir.Böb - 
rek ve karaci/er bozuklukları olanlarda kullanılmamalıdır (33,
38) •

Çalışmamızda,ayrılı olgulara bir diyer tedavi şekli ola
rak fiziksel ajanlar (yüzeyel sıcaklık-derin sıcaklık,TPKS ve 
egzersiz) uy gu 1 and ı .
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Ültrasonlar: Ultrasonlar yüksek frekanslı (17-20.000
cycle) ses dalgalarıdır (9,42).

îlk kez Langevin (1917) de, ultrasonun biyolojik etki
lerini balıklar üzerinde göstermiştir. Daha sonra araştırıcı - 
lar, ultrasonların nöro-vejetatif sistemler üzerinde etkili 
oldu.luna dikkati çekmişlerdir (7,32). 1960'tan itibaren ultra
sonlar tıpta teşhis ve tedavi amacıyla kullanılmaya başlanmış
tır. Lehman (1965), memelilerde ultrasonun kan akımı, metabo - 
lizraa ve sinir fonksiyonları üzerine etkilerini inceledi. Bu 
değişikliklerin ultrasonun termal ve nontermal etkileriyle mey
dana geldiğini ileri sürdü (9,31,42).

Ultrasonun dokular üzerindeki termal ve nontermal etki
leri şunlardır :

a) Termal etkiler :
1- Periferik arterlerde vazodilatasyon yaparlar,
2- Doku metabolizmasını arttırırlar (terapötik dozlarda)
3-Lenf akımını hızlandırırlar,
A- Dü.şük dozlarda hücre membran geçirgenliğini arttırır

lar ,
5- Adale spazmını azaltırlar,
6- uonbakteriyel inflamasyonları azaltırlar,
7- Sinir sisteminde analjezi,sinir ileti hızında artış, 

aksiyon potansiyellerinde azalma meydana getirirler,
8- Kan pH'sını azaltırlar,
9- Sempatik sinir sisteminde az dozlarda uyarıcı ve yük

sek dozlarda inhibe edici etkileri vardır (9 ,2 7).
b) Don-termal etkileri: Kısaca mem.ran geçirgenliğini ar 

t ı r m a s ı ,  iyon diffüzyonunu hızlandırması ve kavitasyon yapma et
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kisi olarak bilinir (27,31,42).
Ultrasonlar pek çok romatizınal hastalığın tedavisinde 

kullanılır.Eklem dışı romatizmalar, eklem hastalıkları, travma- 
tik lezyonlar (burkulma ve zorlanma),periferik vasküler hasta
likler,iç organ hastalıkları,kırık iyileşmesi (64),ödem ve he- 
matorn giderilmesi,ağrılı kas spazmları,dekübitus ülserlerinin 
tedavisi, kontraktürlerin açılması,kalsifikasyonların gideril
mesi ultrasonlarm sıklıkla kullanıldığı durumlardır (9,27,31).

Ultrason kullanımının sakıncalı olduğu durumlar ise 
şunlardır: 1-Beyin,gözler ve üreme organları üzerine,

2-fromboflebitlere ,emboli ,hemoraJi gibi vasküler
hadiselere,

3-llerlemiş kalb ve damar hastalıklarına,
4-Dısarıya direne olmayan enfeksiyöz durumlara,
5-Prekanseröz lezyonlar ve malignensilere,
6-Gebe uterus üzerine,
7-Çok yüksek dozlarda epifiz hattına,
8-Radyoaktif maddelerle yapılan tedavi bitene kadar

ve bittikten sonra 6 ay süreyle,
9-Anestezik alanlara,kardiyak pace-makerlere1lere 

soinal kord üzerine ve pulmoner tüberküloz bölgesine ultrason
uygulamak zararlıdır (27,31,42).

Ultrason kullanırken duyulan ağrı,aşırı kancalanma, 
s e m o t o m l a r d a  alevlenme zararlı olma sınırında oldufeunu göste -

rir (31)*
Ultrasonun dolasım sistemi üzerine etkileri değişik 

araştırıcılar tarafından incelenmiştir.
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Terapötik dozlarda ultrason enerjisi hem arterler 
ve hem de venlerde vazodilatasyon meydana getirerek perife- 
rik kan akımını artırırlar (9,27,42). Ûickford ve Duff (1953) 
ile v/yper ve Mc.Niven (1976) ,yüzeyel ve derin ısı sağlayan 
fiziksel ajanlarla yaptıkları çalışmalar ile derin ve yüze- 
yel dokularda kan akımında artış olduğunu belirttiler (9 ,2 7 , 
31,42).

TENS : TENS, (Transcutaneous electrical Nerve Sti - 
mulation) hastanın dikkatini üzerine toplayan,anksiyeteyi 
azaltan,fizyolojik ve psikolojik bakımlılık yaratmayan non- 
invaziv ağrı kesici özelliği olan bir yöntemdir (31,4-1).

IlARVÎE , VANDER , ARK ,HYHES , ağrılı olgularda TENS uygu- 
lanıınının hastaların analjezik ihtiyacını azalttığını bildir
mişlerdir (41,43,47).

TENS'in endikasyonları :
1- Kronik ağrılar,
2- Akut ağrılı durumlar,
3- Artritler,
4- Postoperatif-ağrılı durumlar,
5- Periferik sinir injürilerine bağlı ağrılar (41,53).
TE!!S uygulanımı esnasında nadir cilt reaksiyonu hari -

^inde komolikasyon tanımlanmarnıştır (31,41,47) •
Cardiak pace-maker ve gebeliğin ilk trirnestri haricin

de kontrendikasyonu yoktur. Carotissinüs üzerine uygulanmaz

(27,31,45)•



M A T £ R Y A L V E M E T O D

Bu çalışma,Aralık 1987 ile Ağustos 1988 tarihleri 
arasında Atatürk Üniversitesi Tıp fakültesi Araştırma Has
tanesi fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalma baş
vuran kronik bel,sırt,boyun ağrılı 45 olgu üzerinde yapıldı.

Olgulardan sistemik bir patolojisi olmayan,lökomotor 
sistemle ilgili kronik ağrılı .olanlar programa alındı, bu 
amaçla tüm olguların tam sistemik bir fizik incelemesi ya
nında , ii U İsi,Glikoz ,Kreatinin,Hemoglobin,beyaz küre,sedimen - 
tasyon,Tam idrar,Tele gibi laboratuvar tetkikleri yapıldı. 
Klinik ve radyolojik olarak,mekanik bel ağrısı,degeneratif 
osteoartrit (Lumbartroz,cervical artroz) tanısı konulmuş ol- 
■ •'ular çalışmaya dahil edildiler.

Ayrıca olgulara 15 gün öncesine kadar,medikal teda
vi ile iTR programı uygulanmamış olması göz önüne alındı.

Olgularımızın en yaşlısı 66 ve en genci 23 yaşında 
olup, 1 5 'i kadın ve 3 0 'u erkekti.

Üç ayrı gruba ayırarak yaptifğımız çalışmada} nirin- 
ci grup 20 kişiden oluşup fTR (Tedavi edilecek yere göre 
kevzjziya,Hat Pack,TERS ve terapötik dozda devamlı ultrason) 
ve medikal tedavi programı (analjezik-parasetamol,antiinfla- 
m a tuar-Toİmetin grubu, ü kompleks vitaminleri).ikinci grup 
yani sade PTR gruou 15 kişiden olup,birinci grupta uygulanan 
TK p r o g r a m ı ,üçüncü grup ise kontrol grubu olup, 10 kişiyi 
ihti.va etmekte olup (TERS ve düz ultrason) plasebo olarak
uygulandı.



Kevziziya ve Hat pack uygulanacak bölgeye göre 20 daki- 
ka,TEÂ£i (Transcutaneus electrical Nerve Stimulation) ve sürek- 
iı ultrason 15 dakika süreyle uygulandı. Tedavi programı günde 
bir defa olmak üzere 10 seans uygulandı.

Çalışmaya dahil ettiğimiz olgular için ek-l'de gösteri
len l'orra düzenlendi.Bu formda olguların açık kimliği,meslek, 
yas,cinsiyet,memleket,protokol nosu „yatış ve çıkış tarihleri 
gibi özellikleri „şikayeti,hikayesi (Hastalığın başlama zamanı 
asrının lokalizasyonu,tedavi öncesi,beşinci tedavi ve Onuncu 
tedaviden sonraki kan kortizolu ile 24 saatlik idrarda 17-Ke- 
tosteroid Parametre değerlerine•ait bölümler yer alıyordu.

Çalışmamızda idrarlar konservatif madde olarak 10'ar 
mİ derişik asetik asit bulunan temiz cam kavanozlarda toplat
tırıldı. bu toplattırma sabah saat 8 2 2-den başlayarak ilk id
rar atılmak süretiyle,ertesi sabah saat 822 te kadar olan id 
rarda alınmak suretiyle yaptırıldı.İdrarların miktarları öl 
çtilüp numuneler aynı ¡̂ ün sabah laboratuvara gönderildi 17—KS 
Tayini Zinmerman Kolorometrik tayin yöntemiyle yapıldı (48).

Çalışmamızda diğer bir parametre olarak kan kortizo
liinü aldık. Kan lcortizölü her hastada sabah 7 °o Ooo'—  - 8—  arasında
alındı. Kan kortizolü tayini^ serum heparinize plazma kantita— 
ti.f ölçümü için 125 Radioimmunassay yöntemi uygulandı (11)

bu amaçla çalışmamıza uygun olan "Paktöriyel düzenleme
de tam şansa bağlı deneme planı " kullanıldı. Bu plana göre,te
davi şekilleri ile tedavi zamanı muamele faktör olarak ele alın
dı .

Araştırmamızda alt grup sayıları farklı olduğu için ve
riler (jTRi-liED Grubunda 20 olgu,.-TR grubunda 15 kontrol grubun-
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da 10 olgu) en küçük kareler metoduna (Harvey-1960) göre Ata - 
türk Üniversitesi bilgi işlem merkezindeki komputür yardımıyla 
analiz edilmiştir. Kullanılan deneme planına ait matematik mo
del aşağıdaki gibidir (22).

Yijk = M *- ai +• (ab) ij 4- eijk
Yi,jk s t'inci tedavi şekli, J'inci tedavi süresi ve 

k'mcı hastaya ait gözlem.
¡•i« Ortalama
ai= l'inci tedavi şeklinin tesir payı
bj -«J'inci tedavi zamanının tesir payı
(ab)iJ d Tedavi şekli ile tedavi zamanı arasındaki in- 

teraksiyon.
eijk = l'inci tedavi ,J' inci tedavi zamanı ve k'mcı has

taya ait.
bansa bağlı hata
baktöriyeİ düzenlemede tam şansa bağlı deneme planının 

veryans analizi neticesinde bulunan faktörler önem derecelerine 
göre b 5 seviyesinde önemli ise bu değerin yanında bir yıldız ,

1 seviyesinde önemli ise iki yıldız konuldu, bir yıldız 
"önemli", iki yıldız "çok önemli" kabul edildi, önemli görülen 
delerler daha sonra kendi aralarında LGD (The Least Gignificant 
difference = en küçük anlamlı farki. belirleyecek kritik deber), 
testine göre kıyaslamaya tabi tutuldu, ve farki.. doyuran en önem
li faktör bulundu.
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LSD t<<(hsd) n
( E .  «i  İ S -  ¿ o '1“

£ni
(P-l)

LSD ss Sn küçük anlamlı farkı belirleyecek kritik de»-er. 
t ra Kabul edilen önem seviyesine p (0,01) göre "t"

hsd ra Hata serbestlik derecesi.
21 *— Her bir ortalamayı meydana getiren fert sayıları

-uOD ile Karşılaştırılan ortalamaları oluşturan olmula — 
r m  sayıları farklı olduğu için "n" değeri yukardaki 
formül yardımı ile hesaplandı.

2I1K0 n Varyans analiz tablosundaki hata kareler ortala
ması .
nj ra İ'inci gruptaki olgu sayısı.
( l)-l)ar Karşılaştırılan ortalama sayısı.

tablosundaki cetvel değeri.

toplamı.



B U L G U L A R

üu çalışma, olculardan sistemik,laboratuvar patolojisi 
olmayan lökomotor sistemle ilgili kronik ağrılı olanlar yaşla
rı 21 ile 70 arasında bel, sırt,boyun,diz ağrılı 45 olgu üzerin
de yapıldı. Olgular 20 kişilik 2ÎR + medical tedavi,15 kişilik 
TR ve 10 kişilik kontrol grubu olarak tedavi programına alın

dı .
Olguların yaş ve cinsiyete göre dağılımı tablo-l'de ve-
m

rildi.
l’ablo-1: Olguların Yaş ve Cinsiyete Göre Dağılımı.

1 .Grup 11 .Grup 11.Grup Toplam % ' Genel Top.
(kfRi-ıED) (¿’TR) (Kontrol) Kadın

Yas Grubu Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın 72rkek Kadın Erkek Erkek %
2 1-30 5 2 3 2 5 7 12 26.6
31-40 2 - 4 - 6 6 13,5
4 1 -3 0 1 8 3 6 1 2 5 16 21 46,6
51-60 - 3 1 3 1 4 8,9
61-70 1 1 - - 1 1 2 4,4

TOPijÂİ'İ 7 13 6 9 1 9 14 31 45 100.0
ve c/i 20 15 10 #31 /b69— % 100

Tablo 1 İncelendiğinde fizik tedavi -#• medical tedavi proğ 
ramı uygulanan grupta 20 olgunun 7 'si (# 35 ) kadın,13 «ü (5̂ 5) 
erkek olup, 21-30 yaş arası 7 0 O 5), 31-40 yaş arası 2(* l00) , 
kl-50 yaş arası 9 (# 100) 51-60 yaş arası bu erupta hasta raey_ ’ 
cut değildi. 61-70 yaş arası 2 100) olgu mevcuttu.,lzik te-
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davi programı uygulanan grupta 15 olgunun 6'si (% 40) kadın, 
9'u (g 60) erkek olup, olguların 3'ü {% 20), 21-30 yaş arası 
31-40 yaş arasında olgu mevcut delildi. 9'u {% 60) 41-50 yaş 
arası, 3'ü (# 20) 51-60 yaş arası, 61-70 yaş arasında olgu - 
muz mevcut değildi.

Kontrol grubunda ise 10 olgunun l'i 10) kadın,9'u 
(g 90) erkek olup, 2'si (% 20), 2 1-30 yaş arası, 4'ü (% 40)
31-40 yaş arası, 3'ü (# 30), 41-50 yaş arası, l'i (% 20)
51-60 yaş arası,bu grupta da 61-70 arasında olgumuz.mevcut 
değildi.

Çalışmamızdaki olguların en genci 23 ve en yaşlısı 
66 yaslarında idiler. gTR 4- medical tedavi grubundaki olgula
rın yas ortalaması 36,8 , j'TR grubundakilerin ortalama yası 
45 ,kontrol grubu olguların ortalama yası 38,5 idi.

Olgularımızın kan kortizol değerleriyle ilgili verile
rinin Varyans analizi tablo-2'de gösterildi.

Tablo-2: Kan Kortizol ile ilgili Verilerinin Varyans 
Analizi.

Varyans Serbestlik Kareler 
kavnakları Derecesi Toplamı _

Kareler F(bulunan) F (Cetvel) 
Ortalaması

Tedavi şek. 2 3600.00759 1800.00188 48.599##(^5)3, 0 7 ,(%1)4 ,7 9

Tedavi Zam. 2 2185-166952 109258346 29.499kx(^5)3, 0 7 ,(%ı)4,79
Ted . i. ekkTed .(i .4 441.701296 110.42532 2.981 *e(#5)2,4 7 ,(%1)3 ,48
Hata 126 4666.809167 37-038168 i'

benel Toplam 134
1Çok önemli 9£=î önemli 

Tablo-2 incelendiğinde,tedavi şekillerinin kan kortizolü de-
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gerlerinin derişmesine etkileri # 5 seviyesinde anlatalı değil
dir . /

Aynı şekilde tedavi zamanlarının da kan kortizolü de - 
İçerlerinin değişmesine etkileri c/o 5 seviyesinde anlamlı değil
dir. (Tedavi şekilleri X Tedavi zamanlarının) da % 5 seviye 
sinde kortizol değerlerinin değişmelerinde anlamlı değildir. 
Tedavi şekillerinin ve tedavi zamanlarının kan kortizolü de - 
derlerinin değişmesine c,i> 1 önem seviyesinde çok önemli derece
de etkili oldukları (tedavi şekilleri X tedavi zamanlarında) 
ise % 1 önem seviyesinde önemli derecede etkili oldukları gö
rülmektedir .

Kan kortizolü ile ilgili verileren ortalama değerleri 
taolo-3'de gösterildi.

Tablo-3: Kan Kortizolü ile ilgili verilerin ortalama 
Değerleri.

TedaviTedavi
zamanlaribs|®Killeı

Med.4- P.T
■i 1  7 SD

.R. D.T.R.
I T sd

Kontrol
x 7 sd

Tedavi öncesi. 2 1 . 7 0 1-7.88 20.78 7  6.74 2 7.4 9 7 10.14
5 .Tedavi 10.22 *3 .0 9 8.02 * 2.53 22.82 T 8.42

10.Tedavi | 9.97 ‘*4.4-3 8.83 7 2.23 2 4 .7 1 7- 7 . 6 8

Tablo-3'te görüldüğü üzere tedavi öncesi ortalama kan 
kortizolü değerleri,5.tedavi ve 10.tedavi sonrasına ait orta - 
lama defterden yüksektir .kundanda anlaşıldığı üzere her iki te
davi şeklinden sonra kan kortizolü seviyelerinde çok önemli 
derecede düşme olduğu halde kontrol grubunda önemli sayılacak 
yüksek değerler bulunmuştur.
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0Iğıllarımızın 24- saatlik idrarda 17-KS değedleriyle il
gili verilerinin varyans analizi tablo-4'de gösterildi.

Tablo-4: 24- saatlik İdrarda 17-KS ile ilgili Verilerin 
Varyans Analizi.

Varyans Serbestlik Kareler Kareler F( bulunan) F(Cetvel)
Kaynakları Derecesi Toplamı Ortalaması

Tedavi şekilleri 2 74.187789 37-093894 0.911 (#5)3,07(#1)4,79
Tedavi Zamanları 2 1327a280792 686.140396 16.84&*-*-(b5)3,07(^1)4,79
Ted.Çek.XTed.Gün.4 334.758367 83-689592 2.055 (#5)2,055(#1)3,48
Hata 126 5132.091267 40.730883

Genel Toplam 134

»  Çok önemli
Tablo-4 incelendiğinde tedavi şekillerinin 24 saatlik id

rarda 17-KS değerlerinin değişmesine etkileri % 5 seviyesinde an
lamlı değildir. Tedavi zamanlarının 24 saatlik idrarda 17-KS de - 
derlerinin değişmesine % 5 seviyesinde anlamlı değildir.(Tedavi 
şekilleri X Tedavi zamanlarının) da 24 saatlik idrarda 17-KS de - 
derlerinin değişmesine etkileri b 5 seviyesinde anlamlı değildir.

Tedavi şekillerinin 24 saatlik idrarda 17-KS değerlerinin 
det'i s ine s ine etkileri b 1 seviyesinde anlamlı değildir. Tedavi za
manlarının ise 24 saatlik idrarda 17-KS değerlerinin değişmesine 
etkileri b 1 seviyesinde çok önemli derecede anlamlı oldukları 
(Tedavi şekilleri X Tedavi zamanlarında) ise 24 saatlik idrarda 
1 7-KS değerlerinin değişmesine etkileri b 1 seviyesinde anlamlı 
değildir.
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Olgularırnızm 24 saatlik idrarda 17-KB ile ilgili verile 
rin ortalama Değeri tablo-5'te gösterildi.

Tablo-3: 24 Saatlik İdrarda 17-KS ile ilgili Verilerin 
Ortalama Değerleri.

Tedavi Tedavi Med.T F.T.R.
zamanları şekilleri x î SD

F.T.R.
X ? SD

Kontrol 
X T  SD

Tedavi öncesi 
5 .Tedavi
10.Tedavi

15-55? 9.12 
19.47? 7.57 
9.96? 4.42

18.38*6,12 18.77 * 6.99
1 6.16?4.95 15-48 T 7 .5 8  

8.83?2.29 15-85 ?  5-56.

Tablo-5'te görüldüğü üzere tedavi öncesi 24 saatlik idrar
da 17-KS değerleri (med.¿-F.T.R.) grubunun 5«Tedavi gününde yüksel
miş, (./TR) grubunda 5 «Tedavide düşmüş,(Kontrol) grubunda ise 5 -ve
10.Tedavi sonrasında önemli bir fark görülmemiştir. (Med. *FTR) gru
bunun 10.Tedavi sonrasında ve (F.T.R.) grubunun 10.Tedavi sonra - 
sır.da iıe çok önemli derecede düşüş bulunmuştur.

Kan kortizolü değerlerine etkili tedavi şekilleri ile il
gili LSD değerleri tablo -61 da gösterildi.

Tablo-6: Kan Kortizolü Değerlerine Etkili Tedavi Şekilleri 
İle İlgili LSD Değerleri.

Tedavi
Şekilleri

Ortalama
Değerleri

Karşılaştırılan
Ortalamalar

Ortalama LSD 
farkları % 1

(A) M e d . 4-FTR 15,96 A-B 1.45
(b)F.T.R. 12.54 B-C 12 ,46 2.908
(C)Kontrol 2 5.0 0 A-C H_04 %:¥r
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( Jz ̂  ) : (P<0.01) **) Çok önemli , Ö.S:Ünemsiz (P^O.OŞ).

Tedavi şekillerinin hangisinin çok önemli seviyede etki 
gösterdiği LBD testi yapılarak tablo-6'da gösterilmiştir.

Tablo-6'da görüldüğü gibi,kan kortizol değerlerini et
kilemede % 1 Önem seviyesinde A (medical tedavi *- PTR) ile B 
(jTK) arasında 'fark bulunamamış (P>0.05), B (FTR) ile C (Kont
rol) arasında ve A (medical tedavi *■ PTR) ile C (kontrol) ara - 
sında çok önemli fark bulunmuştur.

Bundan anlaşılıyor ki, (PTR)“ ve (medical tedavi +-PTR) 
tedavi şekilleri kontrol grubuna göre çok önemli derecede etki
li olduğu ve kan kortizolünü tedavi sonrasında önemli derecede 
düşürmektedir.

Kan kortizol Değerlerine etkili tedavi günleri ile ilgi
li LSD değerleri tablo-^de gösterildi.

Tablo-*?: Kan Kortizol Değerlerine Etkili Tedavi Günleri 
İle ilgili LBD Değerleri.

Tedavi Ortalama 
Günleri Değerleri

Karşılaştırılan
Ortalamalar

Ortalama
Garkları

LSD
%1

(A)Tedavi öncesi 23.32 A-B 1.43
(b) Ş-'iödavi 13.68 b-C 12.46*r* 2 .0 7

(0)10.Tedavi 14.50 A-C 11.04X*

(¥:¥r ) : ( P ̂  0 .01)— > Çok önemli, Ö.SiÖnemsiz (P,>0.05).
Tedavi zamanlarının hangisinin çok önemli seviyede etki 

gösterdiği LSD testi yapılarak Tablo-?'de gösterilmiştir.
Tablo-1?1 de görüldüğü gibi,kan kortizol değerlerini etki
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lemede ‘}o 1 önem seviyesinde A(Tedavi öncesi) ile B (Beşinci Te-
t

davi) arasında fark bulunmamış ( P> O.05),B (Beşinci Tedavi) 
ile C (Onuncu Tedavi) ve A (Tedavi öncesi) ile C(onuncu Tedavi) 
arasında tedavi zamanlarının çok önemli derecede etkili oldukla
rı görülmektedir.

Böylece beşinci tedavi sonrası ile onuncu tedavi sonra
sı ve tedavi öncesi ile onuncu tedavi sonrası,tedavi zamanları
nın kan kortizolünün düşmesinde önemli derecede etkili olduğu 
görülmektedir.

Olgularımızın 24 saatlik idrarda 17-KS değerlerine etki
li tedavi günleri ile ilgili L.S.D. değerleri tablo-8'de göste
rilmiştir .

Tablo-8: 24 Saatlik İdrarda 17-KS Değerlerine Etkili 
Günleri ile İlgisi BSD Değerleri.

Tedavi
Günleri

Ortalama
Değerler

Karşılaştırılan
Ortalamalar

Ortalama
Parklar

LSD 
% 1

(A)Tedavi öncesi 17-56 A-B 1:188
(E)5.Tedavi 16.57 B-C 5 . W 2.179
(G)10.Tedavi 10.87 A-C 6.695

( • ( P<0.01) , Çok önemli, Ü.S:ünemsiz ( PÇ>0.05).
Tedavi zamanlarının hangisinin çok önemli seviyede etki 

gösterdiği BSD testi yapılarak Tablo-8'de gösterildi.
Tablo-8'de görüldüğü 24 saatlik idrarda 17-KS değerleri

ni etkilemede % 1 önem seviyesinde A (Tedavi öncesi) ile B (Be
sinci Tedavi) arasında fark bulunmamış ( P/>0.05),B (Beşinci Te
davi) ile C (Onuncu Tedavi) ve A (Tedavi öncesi) ile C (Onuncu



-34-

Tedavi) arasında tedavi zamanlarının çok önemli derecede etkili 
oldukları görülmektedir.

böylece beşinci tedavi sonrası ile onuncu Tedavi Sonrasi 
ve tedavi öncesi ile onuncu tedavi sonrasında, tedavi günlerinin 
24 saatlik idrarda 17-KS değerlerinde önemli derecede düşmesin
de etkili olduğu görülmektedir.
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T A R T I Ş M A

Kronik ağrı başlı başına,bir hastalıktır. Bir çok 
kronik ağrı sendromlarmda ağrının tedavisi bir anlamda has
talığın tedavisidir. Son 20 yıl içerisinde ağrı mekanizması 
ve tedavisiyle ilgili önemli adımlar atılmıştır. Narkotikle- 
ren etki mekanizmalarının daha belirgin bir şekilde ortaya 
çıkması enkefalin, endorfin gibi endojen opioidallerin bu - 
lunması inen kontrol sisteminin ortaya çıkması,gibi gelişme
lere bağlı olarak yeni ağrı kontrol yöntemlerinin klinikte 
kullanıma girmesi genellikle son 20 yıl içerisinde olmuştur. 
Bunun yanında ağrıyı tedavide eskiden beri bilinen fiziksel 
ajanların kullanımı,bu yeni tedavi yön temlerini desteklemek
tedir (14,15,16).

Ağrı olgusunun organizmada meydana getirdiği fizyo
lojik ve patolojik değişiklikleri belirten farklı çalışmalar 
yapılmıştır. Ağrının bir stres olarak organizmayı sistemik 
olarak etkilediği konusunda bir çok araştırıcı aynı fikirde
dirler. Halbuki kronik ağrılı olgularda kan kortizolü ve 24 
saatlik idrarda 17-Ketosteroid değerleri üzerine etkisini be
lirten pek fazla benzer çalışmaya rastlayamadık (10,18,21,52).

Çalışmamızda kronik ağrılı olgularda kan kortizolü 
değerlerini 1.grupta (ı'TRvmed .) 21,70^gr/dl, 11.grupta (ETR) 
20.78 yftgr/dl. 111.grupta (kontrol) 27.49 /*gr/dl. bulunmuştur, 
her üç grubun ortalama değeri 23,32 ^gr/dl dir. ve beşinci 
tedavi sonunda ise 1.grupta 10,22^gr/dl. 11.grupta 8,02^gr/dl. 
1 1 1 .grupta 22,82/tfgr/dl ve her üç gruptaki ortalama değer 1 3 ,
68 fyi gr/dl olarak ,onuncu tedavi sonunda 1.grupta 9 ,97/9î gr/dl.
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11.grupta 8,83 ^îgr/d.1, 111.grupta 24.71 yilgr/dl ve her üç gru
bun ortalamasını 14,5 p\gr/dl olarak saptadık.

24 saatlik idrarda 17-Ketosteroid değerlerini tedavi ön
cesi 1.grupta 15,55 mg/24 saat, 11.grupta 18,38 mg/24 saat 111. 
grupta 18,77 mg/24 saat ve ortalama 17,56 mg/24 saat olarak,be
şinci tedavi sonunda 1.grupta 19,47 mg/24 saat,11.grupta 16,66 
mg/24 saat,111.grupta 13,48 ve ortalama 16,37 mg/24 saat olarak, 
onuncu tedavi sonunda 1.grupta 9,96 mg/24 saat 11.grupta 8,83 
mg/24 saat, 111. grupta 13,83 mg/24 saat ve ortalama 10,87 ola
rak saptadık.

Klasik literatürlerde kan kortizolü değerleri erişkinde
8-23 pf] gr/dİ 24 saatlik idrarda 17-Ketostoroid değerleri ortala
ma 7-18 mg/24 saat (20,25,56).

Medical tedavi * PTR programı, 2TR programının teşkil 
ettiği tedavi şekillerinden başka kontrol grubumuzda çalışmamıza 
dahil ettik. Tedavi günleri olarakda tedavi öncesi,beşinci tedavi
ve onuncu tedavi günlerini aldık.

Çalışmamızda 1.grupta ( Med •#* RTR ) tedavi öncesi kan 
kortizolü değeri 21,70 /77gr/dl,beşinci tedavide 10,22yftgr/dl ve 
onuncu tedavi sonunda 9,97/tfgr/dl buda bize gösteriyorduki teda
vi zamanlarıyla ve tedavi şekliyme ilgili olarak kan kortizolü 
düşüşü paralellik göstermektedir.

11.grupta (FTR) tedavi öncesi kan kortizol değeri 20,78 
^Tlgr/dl, beşinci tedavi sonucu 8 ,02yngr/dl 'ye düşmüş .Onuncu te - 
davi sonrası ise 8,83/Mgr/dl gibi çok önemsiz sayılacak bir ar - 
tıs mevcuttur. Ancak tedavi öncesi ile tedavi sonrası arasında 
oldukça önemli sayılacak derecede bir kortizol düşüşü gözlenmek
tedir. 111.grup (kontrol grubu) tedavi öncesi ile tedavi sonrası
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arasında anlamlı sayılmayacak derecede kan kortüzolünde küçük 
derişikliklerde,muhtemelen pşişik faktörler rol oynarken diğer
yandan plasebo ile maskelenmiş antienflamatuar ve analjezik et
kilerin varlığının yeterince endorfin salgılayamaması söylene - 
bilir (Ooddard ve ark. 1978).

kuradanda anlaşılıyorki (i-led +• 4TR) ve (PTR) programı 
uyguladığımız gruplarda kan kortüzolünde tedavi öncesi ve teda
vi sonrasında önemli derecede düşme olmuş, yani olguların ağrı 
şikayetleri, buna paralel olarak tam yada tama yakın kaybolmuş
tur. buna karşın plasebo verdiğimiz kontrol grubunda hemen hiç 
bir değişiklik olmamıştır.

Yine çalışmamızda 1.grupta (Med *■ FTR) tedavi öncesi 
24 saatlik idrar da 17-Ketosteroid değeri 15,55 mg/24 saat iken 
tedavi sonunda 9,96 mg/24 saat olarak çok önemli derecede düşüş 
görülmektedir. 11.grup (l'TR) tedavi öncesi 18,38 mg/24 saat 
iken,tedavi sonrasında 8,83 mg/24 saat değerine düşerek her iki 
grupta 24 saatlik idrarda 17-KS değerlerinde çok önemli derece
de düşme olmuştur. 111.grup yani plasebo (Kontrol) tedavi önce
si 18,77 mg/24 saat değerinde iken tedavi sonunda ise 13,85 mg/ 
24 saat değerine düşmüş, ancak l.grup ve 11.grupla karşılaştı
rılınca 1. ve 11.grup tedavi şekillerinin kontrol grubuna oran
la çok daha önemli derecede etkili olduğu görülmektedir.Kontrol 
grubunda bu düşüşün sebebi muhtemelen olgu sayısının düşük olma
sı ve bazı olası diğer faktörlerin burada etkili olduğu ileri 
sürülebilir.

Yapılan, stres olarak kabul edilen ağrılı olgularla il
gili çeşitli çalışmalarda •,
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Şu bulgular elde edilmiştir./
Colling (8),Bonicâ (3),Kellgren (50),ağrının organizmada 

emösyöne1 bir strese yol açtığını ve sonuçta sempato-Medüller 
sistemde aktivite ile giden adrenalin,noradrenulin ve kartiko- 
steroid hormonlarının seviyelerinde artış meydana getirdiğini be
lirtmişlerdir .

Curro ve Burakof (58), çalışmalarında ağrı,travma ve ben
zeri streslerin bütün vücuttaki sempatik sinir uçlarından ve ud - 
renal medulladan katekolaminleri salgılattığını bu hormonların 
nuaeus supraopticusu stimale ederek ACTg,kortizol ve endorfin 
salgılanmasına yol açtığını ileri sürmüşlerdir.

Ermonia ve ark. (18), köpeklerde ağrılı uyaranlardan son
raki ilk 1 0 -1 5 saniyelik süre içinde glikokortikoid seviyelerinin 
düştüğünü,takip eden süreler içinde glikokortikoid seviyelerinde 
önemli derecelerde yükselme olduğunu belirttiler. Harcis (21), 
Heybach ve Vernikos (24),Guillemin ve Lipscomp (19),sıçanlarda 
ağrı benzeri strese yol açan durumlarda genel cevap olarak ACTH 
glikokortikoidler ve endorfinlerlerle beraber hipofizden prolak- 
tin ve büyüme hormonu salgılandığını dışardan organizmaya korti
zon verilirse ACKT ve endorfin salgısının inhibe edildiğini,bila- 
teral adrenal ektominin hipofizer ACTH salgılanmasını arttırarak 
ağrılı uyaranlara karşı hassasiyeti arttırdığını ortaya koydular.

Kliniğinizde 1984 yılında yapılan ağrılı olgularda perife- 
rik kan tablosu ve Fiziksel ajanlar ile ilaçların bu tablo üzeri
ne olan etkileri araştırıldı.

Sonuç olarak: Ağrılı kişilerde tedavi öncesi normal değer
lerle yakın olan hemoglobin,hematokrit değerlerinde tedavi sonun -
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da anlamlı derecede düşme; tedavi öncesi normalin üst sınırların
da olan retikülosit,lökosit ve nötrofil değerlerinde tedavi so
nunda anlamlı derecede düşme' ve eozinofil,lenfosit.monosit de - 
ğerlerinde ise ağrı ortadan kalktıktan sonra anlamlı derecede 
yükselme bulundu.

Bulunan bu sonuçlar muhtemelen ağrılı kişilerde yükselen 
ve ağrı ortadan kalktıktan sonra normal seviyelerine inen gliko- 
kortikoid hormonlar ve katekolaminlerle izah etmişlerdir (65).

Hole (49),Kaiser ve lewis (57),ağrı ve diğer stres du - 
rumlarının organizmada hipotolamo-hipofizer sistemi etkileyerek 
opioid ve non opioid analyeziye yol açtığını ve katekolaminlerin 
seviyelerinde artış meydana getirdiğini ile sürdüler.Emrich ve 
Killan (59), ağrı ve diğer stres durumlarında hipofizden ACTH ve 
endorfin,adrenal bezlerden ise sadece endorfin salgılandığını , 
ACTH'nun kortizol salgılattığını,endorfinlerin ise ağrı regülas- 
yonu ve diğer veya tatif Ronksiyonlarda önemli idİ oynadıklarını 
savundular.

Bühring,Strückle,Rosak,Pirlet (6,40),vücut ısısının aşı
rı artısının strese yol açarak kan kortizolünün ve idrarda 1 7- 
Ketosteroidlerin atılımınm arttığını belirtmektedirler.

Fred,DELACERDA ve Ralph,Steben (17),endurans tipi egzer
siz programının idrar 17-Ketosteoidlerin sirkadian ritm üzerine 
olan etkilerini araştırmışlar ve idrar 17 Ketostoroid ekskresyo- 
nunun sirkadian ritm skarlarının değişkenliğine ait farklılığı 
5 haftalık süreyle uygulanan egzersizlerin süresine atfedildi. 
Dördüncü hafta 17 ketosterold ıtrahı ikinci ve üçüncü haftaların
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değerlerinden önemli oranda yüksek bulundu. İkinci ve beşinci 
haftalardaki 17 Ketosteroid atılımı birinci haftadan yüksekti.

17-Ketosteroidler aynı zamanda testiküler steroidleri- 
ni de ihtiva etmesine rağmen 17 Ketosteroid atılımı adrenal 
korteks ponksionu ile iyi bir korrelasyon göstermektedir .Bir 
araştırmada yatak istirahati yapan kişilerde izometrik egzer
siz proğramı steroid seviyesini değiştirmedi. Başka bir çalış
mada 48 saatlik aktivitede ortalama kortikosteroid seviyesini 
arttırdı, takat sirkadian ritmi değiştirmedi.Stoto ve arkadaş
ları atlet olan ve olmayan sağlıklı şahıslarda 17 Hidroksi - 
ketosteroidlerin idrarla atılırımda faz farklılıkları olduğunu 
gösterdi ve bu farklılıkları atletlerdeki antrenmanın stres et
kilerine bağladı.

Black ve Friedman (52),iskemik soğuk ağrısının plazma 
kortizol seviyesinde yükselme meydana getirdiğini belirtmekte
dirler .

Çalışmamızda ağrıyı ortadan kaldırmak amacıyla Fizik 
tedavi ajanları olarak yüzeyel ve derin ısı veren ajanlarla 
TBKS'i kullandık. Bu ajanların analjezik ve kas gevşetici etki
lerinden yararlanmaktayız. Isı dokularda metabolizmayı arttıra
rak bazı metabolitlerin birikmesine neden olur. Bu metabolitler 
vazodilatasyon yaparak kan akımının artmasını sağlarlar. Kasta 
spazm ve anoksi sonucu oluşan ve ağrıya yol açan metabolitler 
artan kan dolaşımı ile o bölgeden uzaklaştırılır ve ağrı orta
dan kalkar (9,27,50,51,41,45). Bu arada yine ısı etkisiyle kas
ların gevşediği ve spazmın çözüldüğü gözlenir.



Kullandığımız fiziksel ajanlarla ortadan kalkan olgular
da tedavi öncesi değerlerinde,(medical tedavi *• PTR) ile sadece 
.'TR tedavi programını takiben 'önemli ölçüde düşme gösterirken, 
kontrol grubunda anlamlı bir değişme gözleyemedik.

Kronik ağrılı olgularda kan kortizolü ve 24 saatlik id - 
rarda 17 ketosteroid değerleriyle ilgili taradığımız literatür - 
de benzer çalışmalara rastlayamadığımız için kıyaslama imkanı 
bulamadık. Ancak çalışmamızda uyguladığımız (Medical Tedavi*-:FTR) 
ile sadece FTR tedavi şekillerinin etkisi açısından,medical te
davi ve 2TR programının birlikte kullanılması halinde en etkili 
tedavi yöntemi olduğunu saptadık.



S O N U Ç

Bu çalışma,hiçbir sistemik patolojisi olmayan,lökomotor 
sistemle ilgili kronik ağrılı olgularda ağrı stresinin fizik te
davi ajanları ile medical tedavi birlikte ve sadece fizik teda - 
vi ajanlarının kan kortizolü ile 24 saatlik idrarda 17-ketoste - 
roid değerleri üzerine olan etkilerini kontrol grubuyla kıyasla
narak yaptık.

Kronik ağrılı olgularda uyguladığımız medical tedavi *- 
!.■!zik tedavi ile birlikte ve sade fizik tedavi ile kontrol gru- 
ounda elde ettiğimiz sonuçları incelediğimiz zaman :

a) Tedavi öncesi kan kortizolü değerlerinin uyguladığımız 
her iki tedavi programıyla tedavi sonrasında çok önemli düşüş 
gösterdiği halde plasebo uyguladığımız kontrol grubundaki değer
ler tedavi öncesi ve sonrasındaki değerler normal değerlerden 
yüksek olarak kalmışlardır.

b) Tedavi öncesi 24 saatlik idrarda 17-Ketosteroid değer- 
rinin her iki tedavi programıyla tedavi sonrası değerlerine gö

re oldukça önemli derecede sayılacak düşmeler gözlenirken,plasebo 
kullanılan kontrol grubunda değerler yüksek kalmışlardır.

Sonuç olarak, kronik ağrılı olgularda tedavi öncesi ve 
normal değerlerin üst sınırına yakın olan kan kortizolü değerle
rinde, tedavi programlarıyla düşürülmüş ancak kontrol grubunda 
değerler yüksekliklerini muhafaza etmişlerdir.

Burada uygulanan tedavi yöntemlerinin organizmada meyda
na getirdikleri bir dizi metabolik değişikliklerle ağrı-stres ., 
ağrı zinciri kırılmakta ve dolayısıyla kan kortizolü düşmektedir.
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Kontrol grubunda bu sayılan olaylar meydana gelmediğinden de - 
ğerler yüksek kalmış olabilir.

Aynı şekilde tedavi programlarıyla 24 saatlik idrarda 
17-Ketosteroid değeride kan kortizolüne paralel olarak yukarı
da belirtilen olaylar zinciriyle 17-Ketosteroid değerlerinde 
düşmesi beklenir.

Ağrının bir stres faktörü olarak tüm organizmayı etki
leyerek bütün stres hormonlarının yükselmesine neden olacağı 
ancak uygulanan fizik tedavi yöntemleriyle ve medical tedavi 
ile ağrının ortadan kalkmasıyla hormonların seviyesininde düş
mesi ve bunların metabolitlerininde düşeceği kanaatindeyiz.

Hasta gruplarının eşit sayıda olmayışı ve sayısının 
sınırlı sayıda oluşu ve daha geniş imkanlı laboratuvarlarda , 
ör (Kortizolin % 30-40 oranında meteaboliti olan tetrahidrokor- 
tizolün idrarda bakılabilmesi ) bundan sonra yapılabilecek 
benzer çalışmalarda daha anlamlı sonuçların elde edilebilece - 
ğini zannetmekteyiz.



Ö Z E T

bu çalışma Aralık 1987 ile Ağustos 1988 tarihleri ara
sında Atatürk Üniversitesi Tıp fakültesi Araştırma Hastanesi 
fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı polikliniğine baş
vuran kronik bel,sırt,boyun ve diz ağrılı 45 olgu üzerinde ya - 
pildi.

Olgularımızı üç grubu ayırdık. Birinci gruba medical 
tedavi ve fizik tedavi (Tolmetin,paracetamol ve B kompleks vi
taminler ,mevziziya,Hot pack,ultrason ve TENS) birlikte ile 
ikinci gruba fizik tedavi proğramı ve üçüncü gruba plasebo ve
rerek ek kontrol grubu olarak aldık. Mevziziya ve Hot pack uy
gulanacak bölgeye göre 20 dakika,TENS (Trans Cutaneus electri- 
cal Merve Stimulation) 10 dakika ve sürekli ultrason 15 daki 
ka süreyle uygulandı. Tedavi programı günde bir seans olmak 
üzere 10 seans uygulandı.

Tedavi öncesi,beşinci tedavi ve onuncu tedavi sonunda 
üç kez kan alındı ve 24 saatlik idrar toplandı.

Tedavi öncesi üst sınırlarda olan kan kortizolü ve yük
sek 24 saatlik idrarda 17-Ketosteroid değerlerinde her iki te 
davi programıyla önemli düşüşler kaydettik.

Elde ettiğimiz bu sonuçlar medikal tedavi ve kullandı - 
ğımız fiziksel ajanların,ağrı stresinin akut ağrılı olgularda 
tüm stres hormonlarını ve onların metabolitlerini yükselttiği
ni klasik bilgilerden bilmekteyiz. Ancak bizim çalışmamızda kro
nik ağrılı olgular alındığı için stres hormonlarından kortizol 
ve onun idrarda atılan metaboliti olan 17-Ketosteroid değerle



-46-

ri üst sınırlarda iken uyguladığımız medical tedavi ve fizik 
tedavi birlikte ile yalnızca fizik tedavi programı ile önemli

t
Ülçüde her iki parametrede ağrıyı ortadan kaldırmak suretiyle 
düşüşler saptadık.

/
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