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ÖZET 

Naime,U. Servikal ve Lumbar Bölge Ağrı Problemi Olan Hastaların Özür ve 
Yaşam Kalitesi Yönünden Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı Yüksek Lisans 
Tezi, Ankara, 2011. Bu çalışma servikal ve lumbar bölge ağrı problemlerinde özür, 
yaşam kalitesi ve emosyonel açıdan bölgeler arası farklılıkları araştırmak amacıyla 
planlandı. Çalışmaya 300 servikal ağrı ve 300 bel ağrısı problemi olan toplam 600 
hasta dahil edildi.  Kullanılan anketler hakkında hastalara gerekli açıklamalar 
yapılarak anketleri doldurmaları istendi ve sonrasında fizyoterapist tarafından bilgiler 
kontrol edildi. Çalışma kapsamında olguların demografik bilgileri, ağrı şiddeti ve 
niteliği Kısa Form McGill Ağrı Anketi (SF-MPQ), özür düzeyi bel problemi olan 
grupta Oswestry Bel Anketi (OBA), boyun problemi olan grupta Boyun Özür İndeksi 
(BÖI) ile, emosyonel durumu Hastane Anksiyete-Depresyon Ölçeği (HAD)  ile, 
hastaların hareket korkusu Tampa Kinezyofobi Skalası (TSK) ve yaşam kalitesi 
Nottingham Sağlık Profili (NHP) ile değerlendirilerek sonuçlar kaydedildi. Çalışma 
sonucunda iki gruptaki olguların yaş ve boy ortalamaları arasında fark bulunmazken 
(p>0.05), olguların kilo, vücut kütle indeksi, ağrı süresi, ayakta kalma sürelerinin  
farklı olduğu bulundu(p<0.05). Cinsiyet dağılımı, yük kaldırma ve omuz seviyesi 
üstü hareket yapma oranının gruplar arasında farklı olduğu saptandı (p<0.05). 
Gruplar arası karşılaştırmada TKP skorunun, NHP’nin ağrı, fiziksel aktivite 
parametreleri arasında bel grubu lehine fark olduğu bulundu (p<0.05). SF-MPQ alt 
kategorileri ile, NHP toplamı arasında zayıf ve orta düzeyde, NHP alt kategorilerinin 
ağrı parametresi arasında bel grubunda zayıf, boyun grubunda orta düzeyde, OBA, 
BÖİ değerleri arasında ise orta düzeyde korelasyonlar olduğu belirlendi (p<0.05). 
Bel grubunda HAD-depresyon ile eğitim durumu ve yaşam tatmini arasında negatif 
korelasyon bulundu (p<0.05). NHP toplam skorları ile OBA ve BÖİ skorları arasında 
orta düzeyde, HAD skorları ile Oswestry Bel anketi ve BÖİ skorları arasında da zayıf 
korelasyonlar tespit edildi (p<0.05). 

Çalışma sonunda bel ağrısı olan grubun yaşam kalitesinin ağrı ve fiziksel aktivite 
parametrelerinin  boyun ağrısı olan gruptan daha fazla etkilendiği ve  bel ağrısı  olan 
grubun hareket korkularının (kinezyofobi) boyun ağrısı olan gruptan daha fazla 
olduğu bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Servikal ağrı, bel ağrısı, özür, emosyonel durum, yaşam 
kalitesi, kinezyofobi. 
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ABSTRACT 

Naime, U. Comparison of Patients with Cervical and Lumbar Region Pain 
Problems for Disability and Quality of Life. Hacettepe University Institude of 
Health Sciences, Physical Therapy and Rehabilitation Program, Master Thesis, 
Ankara 2011. This study explores the disability, quality of life and emotional status 
differences between the patients with Cervical pain and Low back pain problems, 
due to region difference. The study was conducted with 600 patients, 300 of the 
patients had cervical pain and 300 patients had low back pain problems. The surveys 
were explained to the patients, the patients were asked to complete the surveys, and 
the physiotherapist later controlled the information submitted. In this study, we 
assessed and recorded information about the cases using the following methods: we 
record the demographic  information and used Short Form McGill Pain 
Questionnaire (SF-MPQ) to asses  degree and nature of pain, Oswestry 
Questionnaire (OQ) for the group having disability level low back pain problem, 
Neck Disability Index (NDI) for the group with neck pain, Hospital Anxiety-
Depression Measure (HAD) to assess the emotional status, Tampa Scale of 
Kinesiophobia (TSK) to measure the fear of movement, and Nottingham Health 
Profile (NHP) to assess the quality of life. As a result of the study, when the groups 
are compared, there were no differences found between the groups for age and height 
average (p>0.05), but the weight, mass body index, length of time with pain, length 
of time for staying up were different (p<0.05). The gender distribution, weight lifting 
and the ratio of cases who do above shoulder movements was different for the groups 
(p<0.05). Comparisons showed that there are differences between the groups for the 
TSK score, and pain and physical activity parameters of NHP for back pain group. 
(p<0.05). There were weak and medium level correlations between the sub categories 
of SF-MPQ and NHP total, weak correlation between the pain parameter of NHP 
sub-categories for the back group, and medium correlation for the neck group, and 
medium level correlation for the OQ and NDI (p<0.05). We found negative 
correlation between HAD-depression and education level and quality of life 
(p<0.05). We also determined medium correlations between NHP total scores and 
OQ and NDI scores, and weak correlations between OQ and NDI scores (p<0.05). 

The result of this study showed that the pain and physical activity parameters of 
quality of life for low back pain group were more affected than neck pain group and 
fear of movement (kinesiophobia) of low back pain group  was more than neck pain 
group. 

Keywords: Cervical pain, low back pain,  disability, emotional status, quality of life, 
Kinesiophobia. 
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1. GİRİŞ 

Omurgada servikal ve lumbar bölge en sık yaralanmalara maruz kalan ve 

kişilerin en çok sorun yaşadığı iki bölgedir. Bu iki bölge vücuttaki yerleşimleri 

itibariyle de farklılıklar göstermektedir (1). 

Kronik ağrılar içerisinde sıklık açısından birinci sırada gelen kronik bel ağrısı 

bireye getirdiği sıkıntı ve kayıplar yönünden toplumda önemli bir sağlık sorunudur. 

Özellikle sanayileşmiş ülkelerde kronik bel ağrısı, özürlülük, iş günü kaybı ve 

medikal harcamaların en önde gelen nedenidir (2,3,4). 

Bireylerin %70-85'i yaşamlarının herhangi bir döneminde bel ağrısı çeker, 

bunun ötesinde bu bireylerin % 80'i tekrarlayan ataklar tarif ederler (5). Amerika 

Birleşik Devletleri’nde de bir yıllık prevalans % 15-20 arasında değişmektedir (6). 

ABD’ de kas-iskelet sistemi sorunlarını araştıran bir çalışmada iki haftalık bel ağrısı 

dikkate alındığında hem kadın hem de erkeklerde 25-75 yaş arası kişiler için 

prevalans % 16 olarak bulunmuştur (7). 

Lumbar omurganın başlıca işlevi ağırlık taşımaktır. Ancak, omurga bir 

yandan bu ağırlık taşıma işlevini yürütürken, harekete de izin vermelidir. Lumbar 

bölge yük taşıyan temel bölge olduğu için ağrı ve patolojilere açıktır. Genel olarak 

bakıldığında; yumuşak doku zorlanmaları ve kas kaynaklı ağrılar sıktır. Yaş 

gruplarına göre bakıldığında gençlerde, özellikle spor yapanlarda spondilolizis ve 

daha az oranda spondiloartropatiler, 20-60 arasında mekanik bel ağrıları ve disk 

lezyonları, 60 yaş üstünde ise spondiloz ya da kompresyon kırığına bağlı ağrılar daha 

fazladır (1).  

Fiziksel olarak ağırlık kaldırarak, öne eğilme, dönme, itme ve çekmeyle 

yapılan aktivitelerin; uzun süre titreşime maruz kalınan işlerin genellikle bel ağrısına 

neden olduğu, yapılan başka bir araştırmada da aletlerin elle kullanıldığı, öne eğilme 

ve dönme aktivitelerinin birlikte yapıldığı ve tüm vücut vibrasyonuna maruz kalınan 

fiziksel yüklenmelerin bel ağrısı için risk faktörü olduğu açıklanmıştır. 

Araştırmalarda işten memnun olmama, monoton işler, işyerinde ilişkiler ve sosyal 
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destek gibi işle ilgili psikolojik faktörlerin de bel ağrısı için risk faktörü olduğu 

bildirilmiştir (8,9,10,11 ).  

Bel patolojilerinde, herhangi bir akut ağrı durumunda rehabilitasyon 

yaklaşımı; primer bakım, yoğun ve hızlı bir tedavi yaklaşımını içerir. Subakut ağrılı 

hastalar ağrının olumsuz seyri ve belli bir forma sahip olmaması hakkında eğitilmeli 

ve daha aktif bir duruma gelmenin yararı konusunda bilgilendirilmelidir. 

Fonksiyonel yetersizlik, egzersiz, eğitim ve psikolojik yaklaşımların özelliklerine 

odaklanan bel ağrısı programları, tekrarlayan kronik ağrılı hastalarda başarısını 

kanıtlamıştır (12). 

Kronik ağrı kliniklerinde boyun ağrısı sıklık bakımından bel ağrısından sonra 

ikinci sıradadır. Boyun ağrısı semptom sıklığı daha çok 25-45 yaş arasındadır (1). 

Boyun ağrısı çok yaygın görülen bir sağlık problemidir. Kişilerin % 67'sının 

yaşamları boyunca bazı dönemlerde boyun ağrısı şikayetine sahip olduğu rapor 

edilmiştir (13,14,15). 

Servikal omurga; ağrı ve yetersizliğe yol açan patolojik değişikliklerin 

gelişebildiği komplike bir yapıdır. Bu bölge beyin ve gövde arasında sinirsel ve 

damarsal dokular açısından yaşamsal önemi olan bir iletişim sağlamasının yanı sıra 

olağanüstü bir hareketliliğe sahiptir. Boyun etrafındaki kaslar başın kontrolüne izin 

verir. Aynı zamanda stabiliteyi sağlarlar. Kasların aşırı çalışması veya sinir 

köklerinin sıkışması boyunda en çok patoloji oluşturan durumdur (1,2). 

Boyun ve üst ekstremitede görülen kas-iskelet sistemi bozukluklarının 

nedenleri arasında daha çok fiziksel ve kişisel faktörler yer almaktadır. Fiziksel 

faktörler arasında ağır objeleri kaldırma, monoton iş yaşantısı, statik çalışma postürü, 

vibrasyon, sık tekrar gerektiren hareketleri içeren meslekler ve ağır iş yükü öne 

çıkmaktadır. Yaş, vücut kütle indeksi, fiziksel aktivite düzeyi ve sigara alışkanlığı 

gibi faktörler de kişisel faktörleri oluşturmaktadır (16). 

Servikal ve lumbar bölge problemlerinde esas olan, fonksiyonel kısıtlılık ve 

özürle ilişkili yetersizliği tedavi etmektir. Fizyoterapistler bu bölgelerde ağrı 

problemi olan hastalarda özellikle ağrıyı azaltmaya ve kas-iskelet sistemi 
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bozukluklarını düzeltmeye yönelirler. Böylece bel ve boyun ağrılı hastalarda fiziksel 

fonksiyon düzelir ve özür en aza indirgenir (5,17).  

Çalışmamızın amacı: servikal ve lumbar bölge ağrı problemi olan olgularda  

özür, yaşam kalitesi ve emosyonel açıdan bu iki bölge arasındaki farkları 

araştırmaktır. Bu çalışma sonunda kolumna vertebralisin farklı bölgelerindeki 

problemlerin ortaya çıkardığı sorunlar göz önünde bulundurulduğunda bölgeler arası 

farklar ortaya konulacaktır. Ayrıca Türk toplumunda kültürel sebeplerin bu konu ile 

ilgili farklılıkları araştırılacaktır. Bu sonuçlar, rehabilitasyon programı planlarken, 

programın etkinliğini arttıracak ve tedaviyi bireyselleştirecektir. Ayrıca 

fizyoterapistlere, koruyucu fizyoterapi uygulamaları, kısa ve uzun vadeli tedavi 

hedeflerinin belirlenmesinde ışık  tutacaktır. 

Bu amaçla planladığımız çalışmamızın hipotezleri şunlardır: 

1. Hipotez: Servikal ve lumbar bölge  problemi olan hastalar arasında; özür 

durumları karşılaştırıldığında farklı değildir. 

2. Hipotez: Servikal ve lumbar bölge problemi olan hastalar arasında; yaşam 

kalitesi karşılaştırıldığında farklı değildir. 

3. Hipotez: Servikal ve lumbar bölge problemi olan hastalar arasında; 

emosyonel durumları karşılaştırıldığında farklı değildir. 
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 2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Bel Ağrısı Tanımı 

Uluslar arası ağrı çalışma grubu (International Association for the Study of 

Pain-IASP) terimlerin kullanımını standardize etmek ve tanı konulmasında bir 

standart sağlamak için 1994 yılında ağrı terimlerini yeniden tanımlayıp bir 

sınıflandırma getirmiştir. Bu sınıflandırmada spinal ağrı yerleşime göre 

adlandırılmaktadır ve bel ağrısı lumbal spinal ağrı ve sakral ağrı olmak üzere iki 

kısma ayrılmaktadır (18).  

Yanlarda erektör spina kasının, üst tarafta T12 spinöz prosesinden geçen 

transvers çizginin, altta S1 spinöz prosesinden geçen çizginin sınırladığı bölgede 

hissedilen ağrılara lumbal spinal ağrı adı verilmektedir. Sakral spinal ağrı ise sakrum 

üzerinde, yanlarda posterior superior ve posterior inferiordan geçen vertikal 

çizgilerin, üstte S1 spinöz prosesinden geçen çizginin,  altta posterior sakrokoksigial 

eklemlerin üzerinden geçen çizginin sınırladığı bölgede hissedilen ağrılara 

denilmektedir. Bel ağrısı terimi bu bölgelerden her hangi birinde veya her ikisinde 

birden görülen ağrılar için kullanılmaktadır. Bu tanımlamada ağrının sebebi göz 

önüne alınmamakta, ağrının nerede hissedildiği bölge ile ilgilenilmektedir. Bacak 

ağrısı mevcut ise (radiküler ağrı) bu bileşen de bel ağrısı tanımlaması içine 

alınmaktadır (18). 

Bel ağrısı günlük yaşamda en sık görülen kas-iskelet sistemi 

bozukluklarından biridir ve günümüzde toplumların hızla artan ve oldukça yaygın 

görülen bir sağlık problemidir .Genel olarak,  dünya toplumlarında üzerinde ciddi 

özür,  büyük sosyal ve ekonomik sıkıtılar  meydana getirmektedir (19,20 ). ABD’de 

bel ağrısı ile ilgili harcamalar yılda 60, Hollanda’da 4,6 ve İngiltere’de de 6,7 milyar 

doları aşmaktadır. ABD’de kişi başına düşen aylık ortalama harcama 42-44, 

Finlandiya’da 41, Hollanda’da 54 Amerikan doları iken; İsveç’te toplam yıllık 

harcamalar 57, Kanada’da 30 milyar Kanada doları, ABD de ise 50 milyar Amerikan 

dolarıdır. Almanya bel ağrısını bir meslek hastalığı olarak kabul etmiştir, İsveç’te 

erken emeklilik nedenlerinin %25’i, ABD’de ise %2’si bel ağrısı nedeniyle 
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olmaktadır (6,21,22). Bu nedenle son yıllarda bel ağrısına yönelik araştırmaların 

sayısında artış gözlenmiştir. Daha etkili ve daha ekonomik tedavi yaklaşımları önem 

kazanmıştır, koruyucu fizyoterapi yaklaşımları ile bel ağrısı insidansının 

azaltılabileceği düşünülerek buna yönelik çalışmalar bel ağrısı tedavisinde ilk ve en 

önemli hedef olarak yerini almıştır (19).   

2.2. Epidemiyoloji 

Her birey mutlaka hayatının bir döneminde bel ağrısı ile karşı karşıya 

kalmaktadır ve bu sorun çoğu zaman tekrar etmektedir. Bel ağrısı ile ilgili 

araştırmalarda nokta prevalansın %12-33, yıllık prevalansın %22-65 ve yaşam boyu 

prevalansın ise %11-84 arasında değiştiği gösterilmiştir. Endüstrileşmiş ülkelerde 

yaşam boyu bel ağrısı prevalansı %70’in üzerindedir. Yine bel ağrısı yıllık prevalansı 

%15-45, erişkinlerde bel ağrısı yıllık görülme sıklığı %5 dolayındadır. Tepe 

prevalans değeri ise 35-55 yaşlarında gözlenmektedir. Bel ağrısının yaklaşık %90 

oranında nedeni bilinmezken, bireysel, psikososyal ve mesleksel risk faktörlerinin 

önemine işaret edilmektedir. Sonuçta bel ağrısı yaygınlığı, neden olduğu işgünü 

kayıpları, uzun süren tedavisi nedeniyle oluşan sağlık maliyeti açısından toplumların 

yaşam kalitesi ve ülkelerin ekonomisi üzerinde ciddi olumsuz etkileri olan bir sağlık 

sorunudur. Bu yüzden oluşmasını engelleyici koruyucu önlemlerin etkin biçimde 

yaşama geçirilmesi gereklidir (23). 

Bel ağrısı en sık 45 yaş ve altındaki bireylerde aktivitelerin limitlenmesine ve 

fonksiyonel kayba sebep olur. 45-64 yaşları arasındaki bireylerde ise sorun meydana 

getiren hastalıklar içinde 3. sırada yer almaktadır. ABD’de bel ağrısının doktora gidiş 

nedenleri arasında 3. sırada, hastaneye yatış nedenleri arasında 5. sırada yer aldığı 

belirtilmiştir (24,25,26,). 

Yapılan bir çalışmada kadınlarda bel ağrısı insidansının %57 erkeklerde ise 

%53 olduğu belirtilmiştir (27). 

Bel ağrısının en önemli sonuçlarından biri, ICF (International Classification 

of Functioning, Disability and Health) de ‘d850 Remunerative’ olarak tanımlanan 

çalışma kapasitesi ve iş üzerine olan etkisidir. Bel ağrısı batı toplumlarında major 
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ekonomik tüketim nedenlerinden biridir ve  iş kaybı birey için katılımda  anlamlı 

düzeyde kısıtlılığa neden olur.Bu problemler aynı zamanda bireyin sağlıkla ilişkili 

yaşam kalitesinde etkilidir (28). 

2.3. Bel Ağrısına Neden Olan Risk Faktörleri  

Uzun süreli kötü oturma postürleri ve sedanter yaşam tarzı bel ağrısıya ilgili 

en sık görülen risk faktörlerindendir. Benzer sonuçlara uzun süre televizyon 

karşısında vakit geçiren gençlerde de rastlanmıştır. Uzun süreli kötü postürler, 

dolayısıyla kaslara olan kan akımının yavaşlaması uzun vadede bel ağrısıyla 

ilişkilendirilmiştir. Postüral değişikliklerle bel ağrısı arasında bağlantı olduğu 

düşünülmektedir. Bazı araştırmalarda, azalmış lordozun L5-S1 diskindeki 

dejenerasyonu ve intradiskal basıncı arttıracağı böylece bel ağrısına neden olacağı 

ifade edilmiştir (29,30,31). 

Bel ağrısına neden olan faktörler genel olarak kişisel, psikososyal ve mesleki 

nedenler olarak üçe ayrılmaktadır. 

1. Kişisel: Belin stabilizasyonunu olumsuz yönde etkileyen omurganın yapısı 

(dar kanal, lordoz azalması veya artışı), hamilelik, yaş, cins, boy, fiziksel uygunluk, 

karın ve sırt kaslarının kuvveti, sigara, obesite, düşük eğitim seviyesidir (32). 

Yapılan çalışmalarda erkeklerde bel ağrısı ağır iş şartlarına bağlı olarak öne 

çıkmaktadır. Bayanlarda hamilelik süresince bel ağrısı görülme oranının %50-60 

arasında olduğu açıklanmıştır. Yapılan çalışmalarda hamilelikte yüksek BKİ’nin, 

lumbal lordozdaki artışın ve yetersiz karın kas güncünün risk faktörü olduğu 

belirtilmiştir (24,33). 

Sigara kullanımı özellikle 45 yaş altı bireylerde risk faktörüdür. Sigara 

içilmesi kronik öksürüğe ve intradiskal basıncın artmasına bunun sonucunda 

vertebral kan akımının azalmasına neden olmaktadır. Sonuç olarak da diskin 

beslenmesi bozulmaktadır (34,35,25).  

2. Psikososyal: (stress, anksiyete, depresyon, kognitif fonksiyon, ağrı 

davranışı)  
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Stres; kas kontraksiyonunu arttırır ve kasın gevşemesine izin vermez. Kas 

yorgunluğu ve kas spazmını arttırır. Bunun sonucunda kas iskelet sistemi mekanik 

olarak etkilenir ve bu durum da bel ağrısının ortaya çıkmasına neden olur. Yapılan 

çalışmalarda depresyon, aksiyete ve stresli yaşamın bel ağrısı ile ilişkili olduğu 

saptanmıştır. İşten memnuniyetsizlik, iş stresi gibi işle ilgili faktörlerin de bel ağrısı 

ile ilişkili olduğu saptanmıştır (32). 

Kronik bel ağrılı hastalarda sıklıkla depresyonla karşılaşıldığı, hastaların 

yaklaşık %10 ile %52 arasında depresif semptomların görüldüğü belirtilmiştir (36).  

Power ve arkadaşları (37) psikolojik faktörlerin, sosyal faktörlere göre bel 

ağrısı üzerine daha fazla etkisi olduğunu göstermişlerdir. Literatürde bel ve boyun 

ağrısı ile ilgili psikolojik değişkenler arasında açık bir bağlantı olduğu bildirilmiştir. 

Yapılan çalışmalar, psikolojik değişkenlerin ağrının başlaması, akut, subakut ve 

kronik ağrıya geçişinde ilişkili olduğunu göstermiştir. Stres, distres, anksiyete, ruh 

durumu (hal), emosyon, kognitif fonksiyon ve ağrı davranışı anlamlı faktörler olarak 

bulunmuştur (38). 

3. Mesleki: (el ile kullanılan aletler, dönerek ve eğilerek çalışma, tüm vücut 

vibrasyonu, işten memnun olmama, monoton işler, ağır kaldırma) (32). 

Garrg ve Noore; bel ağrısının şiddeti ve sıklığı ile ağrı sonucu oluşan 

sakatlığın, iş ortamının fiziksel koşulları ile ilgili olduğunu, kaldırma, itme, taşıma, 

eğilme ve aynı pozisyonda kalma gibi hareketlerin potansiyel risk faktörleri olduğunu 

belirtmiştir (39). 

Çeşitli araştırmalarda araba, kamyon ve benzeri araç kullananlara vertebral 

kolonun normal frekansı olan 4,5-5 Hz den yüksek vibrasyona maruz kalmanın kas 

aktivitesinin sıklığını arttırarak kas yorgunluğuna yol açtığı bununda disk 

beslenmesini bozarak disk dejenerasyonuna yol açtığı belirtilmiştir (25,34,40).  
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2.4. Bel Ağrısının Nedenleri 

Bel ağrısını meydana getiren durumlar aşağıda sınıflandırılmıştır. En çok 

görülenlerin mekanik faktörler ve dejeneratif  hastalıklar olduğu açıklanmıştır (32).   

1. Mekanik faktörler 

Vücudun statik ve fonksiyonel ilişkisinin bozulmasına bağlı oluşan bel 

ağrıları; obesite, hamilelik, yaşlılık ve inaktivite gibi birçok nedenlerden dolayı 

görülmektedir. 

2. Konjenital faktörler 

- Faset tropizmi 

- Transisyonel vertebra (sakralizasyon, lumbalizasyon) 

- Blok vertebra, hemivertebra 

- Spina bifida 

3.  Dejeneratif hastalıklar 

- Spondilozis 

- Osteoartroz 

- Spinal stenoz 

- Disk hernileri 

4.  Enflamatuar hastalıklar 

- Romatoid artrit 

-  Ankilozan  spondilit 

- Psöriatik spondilit 

- Reiter hastalığı 
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5.   Metabolik hastalıklar 

- Osteoporoz 

- Osteomalazi 

- Paget Hastalığı 

6.   Enfeksiyonlar 

- Tüberküloz 

- Brusellozis 

- Non-spesifik enfeksiyon hastalıklar 

7.  Tümörler 

- Benign tümörler (meningiom, hemangiom) 

- Malign tümörler (multiple myelom, metastazlar) 

 8.  Travma 

- Lumbal strain  

- Kompresyon kırıkları 

- Spondilozis 

- Spondilolistezis 

9.   Toksik nedenler 

- Metal zehirlenmeleri 

10.  Dolaşım sistemine ait hastalıklar 

- Abdominal aort anevrizması bazen yavaş yavaş vertebrayı aşındırarak 

veya aşındırmadan bel ağrılarına sebep olabilir. 
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11.  Psikolojik bel ağrısı 

- Korku, endişe, depresyon 

Mekanik ve statik stresler eklem blokajına yol açabilmekte, ağrı ile birlikte 

eklem hareket alanı kısıtlanabilmektedir. Birçok araştırmacı bel ağrılarında görülen 

bu fonksiyonel yetersizliğin; 

- Faset eklemlerdeki sinovial tabakanın yapışması 

- İntervertebral disk kayması ve yapışması 

- Segmental veya intersegmental kasların spazmı 

- Konnektif doku adaptasyonlaryla oluştuğunu bildirmişlerdir  (41,25). 

2.5.  Bel Ağrılı Hastalarda Fizyoterapi Yaklaşımları  

Bel ağrılı hastada rehabilitasyonun amaçları: 

. Ağrının azaltılması, 

. Uzun süre yatma ve aktivite sonucu gelişebilecek kondisyon kaybının 

engellenmesi, 

. Nükslerin ve kronikleşmenin önlenmesi, 

. Normal aktiviteler ve işe erken dönüşün sağlanmasıdır. 

Tedavi Yaklaşımları: 

.Yatak istirahati 

.İlaç tedavisi ( NSAİDs, analjezikler, miyorelaksanlar, antidepresanlar 

.Fizik tedavi modaliteleri  

             Soğuk (kriyoterapi) 
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 Sıcak  (termoterapi (infraruj, sıcak su torbaları, ultrason, kısa dalga 

diatermi)) 

             Tens 

             Masaj 

 .Traksiyon 

 . Manuplasyon 

 . Korse ve breysler 

 . Egzersiz 

 . Bel okulu 

 . Enjeksiyon tedavisi 

              Epidural kortikosteroid Enjeksiyonları 

              Faset eklem enjeksiyonu  

              Sinir kökü blokajı 

              Sempatik blokaj 

2.5.1. Yatak İstirahati 

Akut bel ağrılı hastaların tedavisinde yatak istirahati intradiskal basıncı ve 

paraspinal kas ve ligamentler üzerinde yüklenmeyi azaltarak semptomların 

iyileştirilmesinde önemli yer tutar. Özellikle oturma ve ayakta durma gibi bazı 

pozisyonların ağrıyı artırdığı gösterilmiş olmakla birlikte yatak istirahatinin ideal 

süresi konusunda bilimsel veri yoktur (42,43,44). Disk herniasyonu dışındaki 

nedenlere bağlı bel ağrısında yatak istirahatinin etkinliğini gösteren bilimsel deliller 

de oldukça azdır (45). Disk herniasyonu ve radiküler bası olanlarda süre biraz daha 

uzun tutulabilirsede iki haftadan uzun yatak istirahatinin gövde ve genel vücut 

fonksiyonları üzerine olumsuz etkileri olduğu gösterilmiştir. İnaktivitenin kemik 
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demineralizasyonuna ve kas gücünde günde %3’lük kayba neden olduğu da 

bildirilmektedir (43). 

Bel ağrılı hastada yatakta uygun pozisyon kişinin en rahat ettiği pozisyondur. 

İdeal posizyon dizler ve kalçalar fleksiyonda fetal pozisyondur.Sırtüstü yatmada 

dizler altına konulmuş birkaç yastıkla kalça ve dizler fleksiyona getirilerek iliopsoas 

ve hamstringlerde gevşeme sağlanır.Yüzü koyun pozisyon disk herniasyonlularda 

hiperekstansiyona ve disk ekstrüzyonunun artmasına yol açabileceğinden ve uzun 

süreli öne eğilerek oturmalar intradiskal basıncı artıracağından önerilmez. Dizler ve 

kalçalar fleksiyonda yan yatma pozisyonunda dizler arasına konmuş bir yastık dizleri 

fleksiyonda tutmaya yardım eder (43,44). 

2.5.2. İlaçlar 

Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (SOAİİ), analjezikler ve 

antideprasanlar hem akut hem kronik bel ağrılı hastaların tedavisinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bel ağrısında genelde SOAİ ilaçlar çok sık kullanılmalarına 

rağmen onların etkinliğini gösteren bilimsel delil oldukça azdır. Yinede ağrının 

kontrolünde bu ilaçlar yararlıdır. Akut bel ağrısının doğal seyrinde hastaların %80-

90’ında kısa sürede spontan iyileşme olur.Bu sürede yatak istirahati ,fizik tedavi 

uygulamaları ile birlikte analjezik ve SOAİ ilaçların kullanımı ile ağrıyı azaltalarak 

normal aktivitelere erken dönüş sağlanır.Bu ilaçların tek dozlarda verildiğinde 

analjezik,  özellikle uzun süreli daha fazla dozlarda verildiğinde antiinflamatuvar 

özellikleri vardır (43).  

Analjezikler: En güvenli ve yaygın olarak kullanılan analjezikler 

asetaminofen, ibuprofen ve aspirin bileşikleridir. Bunların ağrıyı azaltmada etkin 

oldukları fakat fonksiyonel iyileşmede fazla etkili olmadıkları gösterilmiştir. 

Miyorelaksanlar: Adale spazmına bağlı ağrı tedavisinde plasebodan daha 

etkin oldukları gösterilmişse de kas spazmı üzerine direkt etkileri yoktur ve çoğu 

santral sinir sistemi depresanıdır. Çoğunun depresyon, mental ve fiziksel aktivitede 

azalma gibi yan etkileride vardır (42,44). 
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2.5.3. Fizik Tedavi Modaliteleri 

Bel ağrılı hastaların tedavisinde çeşitli fizik tedavi modaliteleri yaygın olarak 

kullanılmakla birlikte bunların hastalığın doğal seyrini modifiye ettiklerini gösteren 

kontrollü çalışmalar yoktur. Soğuk, yüzeyel ve derin ısı, TENS, masaj gibi çeşitli 

tedavi yöntemleri altta yatan fiziksel bozukluğu değiştirmeksizin ağrı ve kas 

spazmını azaltarak daha erken mobilizasyona yardımcı olurlar. 

Soğuk (Kriyoterapi): Akut bel ağrılı hastalarda buz masajı ve buz torbaları 

ile uygulanan soğuk, ağrı ve kas spazmını azaltır, lokal metabolik aktiviteyi, kas 

iğciği aktivitesini ve sinir iletimini yavaşlatır. Soğuk yüzeyel ısıdan daha uzun süre 

ağrı ve spazmı azaltır. Raynaud fenomeni olanlarda ve aşırı cilt duyarlılığı olanlarda 

uygulanmamalıdır (43,44). 

Sıcak(Termoterapi): Ağrı ve kas spazmını azaltmada yararlı olan ısı, travma 

sonrası akut bel ağrılı hastada, duyu kaybı olan ve dolaşımı yetersiz hastalarda 

kullanılmamalıdır. Isı kan dolaşımını arttırarak vazodilatasyon yapar, konnektif doku 

elastikiyetini arttırır. Hem ciltte hem de daha derin dokularda mekanik irritasyon 

mekanizmaları ile artmış kas spazmıyla birlikte olan kas iskemisini azaltma etkisi 

vardır. Yüzeyel ısı cilt altı dokuları etkileyen infraruj lambaları ve sıcak torbalar ile 

uygulanır. Derin ısı kaslar, kemik ve ligamentler gibi daha derin dokuları etkiler. 

Kısa dalga diatermi ve ultrason derin ısıtıcılar olarak kullanılırlar. Her ikisi de travma 

sonrası akut bel ağrılı hastada kullanılmamalıdır (43). 

Kronik bel ağrılı hastalarda sıcak ve soğuk uygulamaların kullanımı konusu 

tartışmalıdır. Pek çok çalışmada sıcak uygulama kullanılırken, Roberts ve Landon 

çalışmalarında soğuğun sıcaktan daha etkili olduğunu ileri sürmektedirler (45,46). 

TENS: Transkutan elektriksel sinir stimulasyonu (TENS) belirli frekans 

,amplitüd ve atım genişliğindeki düşük voltajlı elektrik enerjisinin yüzeyel elektrotlar 

aracılığı ile deri yüzeyinden sinir sisteminin belirli bölgelerine taşınmasıdır.Ağrıyı 

azaltma mekanizması tam bilinmemesine rağmen geniş çaplı A-delta sinir fibrillerini 

aktive ettikleri kabul edilir. 
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Tens akut ve kronik ağrılı hastalarda ve radikülopatili hastalarda ağrı 

azaltılmasında yardımcı olabilir (42,44).  

2.5.4. Enjeksiyon Tedavisi 

Bel ağrılı hastalarda tedavinin bir parçası olarak uygulanan lokal 

enjeksiyonlar yaralı bölgeyi besleyen periferik sinirde nosiseptif duyusal liflerin 

fonksiyonunu durdurarak, ağrıya eşlik edebilen kas gerilimini artıran anormal 

reflekslerin afferent dalını etkileyerek ağrı ve spazmı azaltırlar. Kullanılan ilacın 

tipine, konsantrasyonuna bağlı olarak periferik ve santral sinir sistemini çeşitli 

yollarla etkilerler (44,47). 

Enjeksiyon tedavileri; Epidural kortikosteroid enjeksiyonları, faset eklem 

enjeksiyonları, sinir kökü blokajı, sempatik blokajdır (45). 

2.5.5. Traksiyon 

Bel ağrılı ve radikülopatili hastaların tedavisinde sıklıkla kullanılan, eski 

tedavi yöntemlerinden biridir. Lumbosakral omurgada traksiyonun etkisi, 

fonksiyonel üniteyi, kasları ve ligamentleri gererek omurganın komponentleri 

üzerindeki yüklenmeyi kaldırıp intradiskal basıncı azaltmak ,böylece semptomları 

iyileştirmektir.Traksiyonla vertebra cisimleri ve faset eklemlerde ve intervertebral 

foraminalarda açılma ,kaslar ve ligamentlerde gerilme,eğriliklerde düzelme 

mümkünse de bunları başarabilmek için yüzlerce kilogram ağırlık gereklidir.Böyle 

büyük kuvvetlerin uygulanması fizyolojik olarak mümkün olmadığından traksiyonun 

daha çok spinal kaslardaki spazmı refleks inhibisyonla yenerek ve omurgada 

immobilizasyonu sağlayarak etkili olduğu kabul edilmektedir.Bu yöntem manuel 

traksiyon,ototraksiyon, mekanik cihazlarla sürekli veya intermittan traksiyon gibi 

çeşitli şekillerde uygulanabilir. Diğer tedavi yöntemlerine hiçbir üstünlüğü 

bulunmayan traksiyon özelikle medüller bası gibi durumlarda çok ciddi 

komplikasyonlara yol açabileceğinden bel ağrılı hastalarda çok dikkatli 

kullanılmalıdır (43,44). 
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2.5.6. Manipülasyon 

Maniplasyon bel ağrılı hastalarda etkinliği tartışmalı olmasına rağmen ani 

etkinliği nedeniyle sevilen bir yöntemdir. Bu yöntemin ne şekilde etkili olduğu, 

manipule edilen lezyonun ne olduğu ,endikasyonları ve teknikler henüz belirgin 

olmasa da bazı hastalarda yararlı olduğu açıktır (43,44,48). 

Manipülasyon herhangi bir nedenle kaybolmuş normal eklem hareket 

açıklığını tekrar kazandırmak amacıyla omurgaya pasif olarak elle uygulanmış ani 

bir itme hareketidir. Bu itme fizyolojik hareket sınırları içinde olup anatomik hareket 

sınırlarını aştığında subluksasyon gibi komplikasyonlar gelişir. 

Maniplasyonun etki mekanizmaları hakkında ileri sürülen mekanizmalar: 

.Faset eklemdeki menisküs blokajının çözülmesinde eklem yüzlerini 

birbirinden uzaklaştırarak etkili olur. 

.Eklem kapsülündeki mekanoreseptörleri ani eklem hareketi ile 

duyarsızlaştırır ve refleks spazmı çözer. 

.Posterior longitudinal ligamentte gerilme ile disk herniasyonunda küçülme 

sağlar. 

.Plasebo etkisi vardır. 

Manipülasyon komplike olmayan akut ve kronik bel ağrısında, nörolojik 

defisiti olmayan radikülopatide, sekestre disklerde, faset sendromund, sakroiliak 

zorlanmada, spinal stenozda etkili olabilmektedir. Tekniği iyi olan kişiler tarafından 

ve kesin tanı konulmuş hastalarda uygulanmalıdır (45). 

2.5.7. Korse ve breysler 

Subakut ve kronik bel ağrılı hasta tedavisinde kullanılan lumbosakral 

destekler tam immobilizasyon sağlamasalar da hareketi kısıtlarlar, abdominal destek 

sağlarlar ve postürü düzeltirler. Fakat etkinlikleri kontrollü çalışmalarla 

gösterilememiştir. Yün elastik ve sert korselerin hastanın belinin farkında olmasını 
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sağlayarak aşırı hareketler ve zorlanmaları engellediği, böylece beli koruduğu kabul 

edilir. Bel ağrılı hastaların tedavisinde korse ve breyslerin uzun süreli kullanımı 

abdominal ve bel kaslarında kullanılmama atrofisine yol açabileceğinden uzun süreli 

kullanım önerilmemeli, hastalar abdominal ve paravertebral kasları güçlendiren 

egzersizler yapmaya cesaretlendirilmelidir. Gövde kaslarının güçlendirilmesi ve 

nötral posizyonun bulunması ile doğal korseleme geliştirilmeye çalışılmalıdır 

(44,49). 

2.5.8. Bel Okulu 

Bel okulu bel ağrılı hastaların konservatif tedavisinin en önemli 

komponentlerinden biridir. Temel amaç hastaya bel sorunlarıyla baş etme 

yeteneklerini geliştirmek üzere eğitmektir. Bel koruma eğitimi yıllardır 

rehabilitasyon programının bir parçası olmasına rağmen ilk modern bel okulu 

1969’da İsveç’te Zachrisson-Forsell tarafından kurulmuştur (50). Daha sonra hızla 

ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Batı Avrupa ülkelerinde yayılmıştır. 

Ülkemizde ilk bel okulu 1990’da İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda Emel Özcan Yıldız öncülüğünde kurulmuştur. Bel 

Ağrısı Ünitesi’nde sürdürülen bel okuluna 1000 üzerinde hasta katılmıştır.Birçok 

hastane ve kurumlarda da bel okulu çalışmaları başlatılmıştır. 

Bel okulunda temel kavram, bel ağrısına neden olan biyomekanik faktörler, 

anatomi ve epidemiyoloji anlaşılırsa hastanın günlük yaşamda bel sorunlarını daha 

iyi kontrol edebileceği esasına dayanır (51,45). 

Bel okulları sağlıklı kişileri bel ağrısından korumak ve çoğunlukla da 

hastalarda tekrarı engellemek amacıyla kurulmuştur. 

Bel Okulunun Amaçları: 

1. Beli daha iyi tanımayı sağlamak, 

2. Bel problemi ile başa çıkma yeteneğini geliştirmek, 
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3. Kendi kendine güveni artırarak, belin sorumluluğunu alıp yaşam 

kalitesini iyileştirmek, 

4. Çalışma ve dinlenme esnasında omurgaya binen yükü azaltmayı 

öğretmek, 

5. Genel vücut formunu düzeltmektir (51).  

Berquist Ullman akut bel ağrılı hastalarda yapmış olduğu çalışmada bel 

okulunun fizik tedavi kadar etkin olduğu sonucuna varmıştır (52).    

Hall, Kanada Bel Okulu programına katılanların %64’ünde iyileşme, 

%97’sinde programın yararlı olduğunu bildirmektedir (53). 

2.5.9. Egzersiz  

Bel ağrılı hastaların tedavisinde erken mobilizasyon ve egzersizlerin 

genellikle yararlı olduğu kabul edilmesine ve yaygın olarak kullanılmasına rağmen 

etkinliği, ne zaman hangi tip egzersizlerin ne kadar süre verileceği konusundaki 

görüşler tartışmalıdır (45). 

Bir aydan uzun süren bel ağrılı hastalarda kas gücü azalmakta ve gövde 

ekstansörleri fleksörlerden daha fazla etkilenmektedir (54). 

Bel ağrılı hastalarda fleksibilite azalmıştır. Bu lomber bölgede aşırı 

yüklenmelere yol açarak mekanikleri olumsuz etkiler. Spinal mobilitenin artırılması 

disklerin beslenmesini ve yaralanmış dokuların iyileşmesini hızlandırır (45). 

Bel ağrılı hastalarda egzersizlerin yararları (45,54,55) ; 

.Ağrıyı azaltır, 

.Zayıf kasları güçlendirir, 

.Spinal yapılara mekanik stresi azaltır, 

.Fiziksel kondisyonu iyileştirir, 



18 
 

.Vücut formunu iyileştirir, kendini iyi hissetmeyi sağlar, 

.Hipermobil segmentleri stabilize eder, 

.Postürü iyileştirir, 

.Mobiliteyi arttırır. 

2.6. Servikal Bölge Ağrı  Problemleri 

Servikal omurga; ağrı ve yetersizliğe yol açan patolojik değişikliklerin 

gelişebildiği komplike bir yapıdır. Beyin ve gövde arasında sinirsel ve damarsal 

dokular açısından yaşamsal önemi olan bir iletişim sağlamasının yanısıra olağanüstü 

bir hareketliliğe sahiptir. Boyun etrafındaki kaslar başın kontrolüne izin verir. Aynı 

zamanda stabiliteyi sağlarlar. Kasların aşırı çalışması veya sinir köklerinin sıkışması 

boyunda en çok patoloji oluşturan durumdur (1). 

Uluslar arası ağrı çalışma grubunun  (International Association for the Study 

of Pain-IASP) kronik ağrı sınıflandırmasına göre servikal spinal ağrı; servikal 

omurganın posterior bölgesinde, süperior nuchal çizgiden başlayıp 1.torakal prosesus 

spinosusa kadar herhangi bir yerde hissedilen ağrı şeklinde topografik olarak 

tanımlanmıştır. Bu tanımlama boyun ağrısının genellikle posteriorda olduğunu 

belirtir. Servikal omurganın önündeki ağrı genellikle boyun ağrısı olarak değil boğaz 

ağrısı olarak tanımlanır. Bogduk ve McGuirk boyun ağrısını C4 den transverse geçen 

hayali bir çizgiyle ayırarak üst servikal omurga ağrısı ve alt servikal omurga ağrısı 

olarak ikiye ayırmışlardır.Üst servikal segmentlerden  ağrı başa doğru  yayılırken, alt 

servikal segmentlerden ağrı skapular bölgeye,anterior göğüs duvarına, omuzlara yada 

üst ekstremitelere yayılabilir.Ayrıca süperor nuchal çizgi ile C2 arasında kalan ve 

servikojenik başağrısı kaynağı olan bölgeyi suboccipital ağrı olarak tanımlamışlardır 

(56,57). 

Boyun ağrıları insanların karşılaştığı en eski ve en yaygın problemlerden 

biridir. Bu konu ile ilgili 4600 yıl önce Mısır’da papirüslere yazılmış eserlere 

rastlanmıştır. Yine Hipokrat’ın servikal yaralanmalar ve servikal traksiyon 

uygulamaları ile ilgili çeşitli çalışmaları vardır (45 ). 



19 
 

Servikal bölge problemleri (boyun bölgesi), lumbal bölgeden sonra 

omurganın en çok problem yaşanan ikinci bölgesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Boyun bölgesinde oluşan bir patolojinin, baş ve sırt bölgelerinin yanında, omuz-kol 

kavşağıyla birlikte eller ve parmaklara kadar bütün üst ekstremiteyi de etkilediği 

düşünüldüğünde, yaşanan problem günlük yaşamı ileri derecede ve olumsuz 

etkilemektedir (16). Boyun ağrısı etkilediği bireylerin %5’inde şiddetli özre sebep 

olur (58). Janwantanakul ve arkadaşlarının ofis çalışanları ile yaptıkları çalışmada 

son bir yıl içinde omurgada görülen kas-iskelet sistemi semptomlarının %42’ si 

baş/boyun, %28’ i üst bel ve %34’ ü alt bel ile ilgiliydi, benzer şekilde Van den 

Heuvel ve arkadaşları çalışmalarında ofis çalışanlarının % 38’nde boyun ağrısı 

bildirmişlerdir (59). 

2.7. Epidemiyoloji 

Genel populasyonda,  boyun ağrısı ve disfonksiyon ortak olarak populasyonu 

yaşamları boyunca bazı dönemlerinde %67 oranında etkiler (60). Non spesifik boyun 

ağrısının postüral ve mekanik kaynaklı olup insanların üçte ikisini etkilediği 

bildirilmiştir. Boyun ağrısı prevalansı orta yaş döneminde en yüksek olup, kadınlar 

erkeklerden daha fazla etkilenmektedir. Boyun ağrısı prevalansı araştırmalarda 

farklılık gösterirken orta nokta prevalansı %7,6 ve yaşam boyu prevalansın %48,5 

olduğu bildirilmiştir. İngiltere’de ki fizyoterapi hastanelerine gelen vakaların %15’i 

ve Canada da kriopraktırlara başvuruların %30 unu boyun ağrısı oluşturmaktadır. 

Hong Kong da yıllık boyun ağrısı previlansı populasyonda %32 olarak bildirilmiştir 

(58). Kronik ağrı kliniklerinde boyun ağrısı sıklık bakımından bel ağrısından sonra 

ikinci sıradadır. Boyun ağrısı semptom sıklığı daha çok 25-45 yaş arasındadır (1).  

2.8. Etyoloji ve Risk Faktörleri 

Boyun ağrısında birçok etyolojik faktör rol oynamaktadır. Tekrarlı üst 

ekstremiteyi yükselterek ve boynu ileri doğru eğerek çalışılan işler boyun ağrısı ile 

ilişkilidir. Ayrıca birçok psikososyal ve kişisel faktör boyun ağrısını etkilemektedir 

(61). 
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Komplike olmayan boyun ağrısının etyolojisi karışıktır. Komplike olmayan 

boyun ağrısının çoğu postür bozukluğu (zayıf postür), aksiyete, depresyon, boyun 

yaralanmaları, mesleki yaralanmalar ve spor yaralanmaları ile ilişkilidir. Kronik 

boyun ağrısı çoğunlukla mekanik ve dejeneratif faktörlere (sıklıkla servikal 

spondiloza işaret eder) bağlıdır. Bazı boyun ağrıları ve yumuşak doku travmaları 

çoğunlukla tipik Whiplash yaralanması sonucu meydana gelir. Nadiren, disk 

prolapsı, inflamatuar, infektif ve malignensi durumlar servikal omurgayı 

etkilediğinde boyun ağrısı nörolojik semptomla yada nörolojik semptomsuz oluşur 

(59). 

2.9. Boyun Ağrısının Nedenleri 

 Boyun ağrılarının kaynağını vertebra, ligament, artiküler faset, sinir, dura ve 

kaslardaki patolojiler oluşturduğu gibi; komşu bölgelerde yer alan diğer oluşumların 

patolojileri de boyun ağrısına neden olabilir. Bu bölgenin geniş hareket yeteneğine 

sahip olması da ciddi travmaların oluşmasına zemin hazırlar (61). 

Boyun ağrısı nedenleri 3 temel grupta incelenebilir: 

1.  Kas iskelet sistemi kaynaklı mekanik nedenler 

2.  Boyun dışı bölgelerin hastalıklarının neden olduğu ağrının boyun 

bölgesinde hissedilmesi (yansıyan ağrı) 

3.Boyun bölgesini tutan yangısal, enfeksiyöz ve tümöral hastalıklar. 

Akut boyun ağrısının en sık nedenleri: 

- Boyun fıtığına bağlı ağrı atakları 

- Miyofasyal ağrı sendromu 

- Boyun bölgesindeki yumuşak dokuların zorlanması (Servikal strain) 

- Kırık ve çıkıklar 
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Akut boyun ağrısı günler ve haftalar içinde çözülürken, hastaların %10’unda 

kronikleşebilir (59). 

 Kronik boyun ağrısının en sık nedenleri: 

- Boyun kireçlenmesi (servikal osteofit, sevikal spondilozis)  

40 yaş üzerindeki insanların %30-40'ında görülür. Erkeklerde kadınlara göre 

3/2 oranında fazla görülür. 

- Nöromüsküler hastalıklar (menenjit, Klippel-Feil sendromu, serebral palsi, 

servikal kas paralizileri) 

- Sık görülen bazı iltihaplı romatizmal ağrılar (Ankilozan Spondilit, Romatoid 

artrit) (45). 

Ayrıca yapılan birçok  çalışma  psikolojik hastalıklarla kronik boyun ağrısının 

ilişkisini göstermektedir (34). 

2.10. Servikal Bölge Ağrı  Problemlerinde Fizyoterapi Yaklaşımları 

Konservatif tedavinin amacı ağrıyı, inflamasyonu, refleks kas spazmını 

azaltmak, yaralanan kısmı koruyarak iyileşmesini hızlandırmak, kas kuvvetini ve 

hareket açıklıklarını yeniden sağlayarak günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyonu 

normale getirmektir. 

Boyun ağrısının tedavisi tam olarak neden kaynaklandığına bağlıdır. 

Tedavi seçenekleri: 

1.  İstirahat 

2.  Sıcak-soğuk uygulamalar 

3. Traksiyon 

4. Soft collar, özel yastıkların kullanımı 
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5. Tens, ultrason, masaj uygulamaları, manuplasyon-mobilizasyon teknikleri,  

egzersiz  

6. İlaç tedavisi (Lokal epidural kortizon yada anestetik  enjeksiyonu, 

NSAİDs, antideprasanlar, anestetik kremler, aneljezikler,kas gevşeticiler, spreyler) 

7. Cerrahi prosedürler: Cerrahi, servikal problemli hastalarda nadiren 

gereklidir. Cerrahi için başlıca üç endikasyon sayılabilir: Birincisi klinik, radyolojik 

ve elektrofizyolojik olarak desteklenmiş, şiddetli ve geçmeyen radiküler ağrı, ikincisi 

uzun traktus bulguları ile gelen kord kompresyonu, üçüncüsü de ağrı veya nörolojik 

bulgu veren instabilitelerdir (62). 

Bunun yanı sıra, literatürde terapatik  tedavi yöntemi olarak hasta eğitimine,iş 

ortamı ve yaşam biçimi iyileştirme yaklaşımları, postüral tedaviler (plates, yoga, 

Alexander Tekniği)  ve akupunktur uygulamalarına da rastlanılmaktadır (59,63). 

2.11.  Bel ve  Boyun Ağrı  Problemi Olan Hastalarda Ağrı, Hareket 

Korkusu, Özür, Emosyonel Durum ve Yaşam Kalitesi 

Ağrı, insanın en önemli duyumlarından birisi olup günlük klinik 

uygulamadaki en yaygın yakınmalardan birini oluşturur. Kronik ağrı hastaların 

psikolojik durumlarını önemli oranda etkilemektedir. Kronik ağrıları olan kişilerin  

%30-60 kadarına depresyon bulguları eşlik eder. Depresyonun varlığı ağrı 

algılamasını değiştirip, olduğundan çok daha şiddetli hissedilmesine yol açar. Bunun 

yanında sürekli hissedilen ağrı, kişinin günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlanma ve 

depresyona yatkınlık oluşturmaktadır. Kronik bel ve boyun ağrıları ülkemizde 

önemli bir sağlık sorunudur; hem kişinin motivasyonunu önemli ölçüde etkilemekte 

hem de fiziksel ve psikolojik sorunlar ortaya çıkararak maddi kayıplara yol 

açmaktadır (64).  

Servikal ve lumbar bölge problemlerinde görülen ağrı; bağların, kasların, 

faset eklem kapsüllerinin, vertebrada periost dokunun, omurilik zarlarının kan 

damarlarının ağrıya hassas kısımlarının gerilme,  basınç ile mekanik zorlanmaları 

sonucu oluşur (1). 
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Ağrı fiziksel, davranışsal, emosyonel ve kognitif boyutları olan kompleks bir 

etkileşim olarak kabul edilmektedir. Kronik ağrı, uykusuzluk, sıkıntı ve depresyonla 

birlikte bulunabilmektedir ve komorbid ya da ikincil olarak gelişmiş bir etkinlik 

azalmasına yol açarak tıbbi, sosyal ve ekonomik bir sorun olarak ortaya 

çıkabilmektedir (64). Mekanik veya mekanik olmayan sebeplere bağlı kronik bel ve 

boyun ağrısında patolojik, radyolojik ve laboratuar bulgular genelde hastalığı 

tatminkar oranlarda açıklayamamakta ve emosyonel, psikojenik, toplumsal 

komponentlerin işin içine karıştığı düşünülmektedir.  

Kronik ağrısı olan kişilerin önemli bir bölümünde ek tanı olarak psikiyatrik 

belirtiler ya da bozukluklar mevcuttur. Psikolojik etkenler fiziksel bozukluklara yol 

açabildiği gibi, fiziksel bozuklukların da hastaların psikolojisini olumsuz etkilediği 

kabul edilmektedir. Kronik ağrı sendromlarında depresyon sık görülmekteyken, 

birincil psikiyatrik bir bozukluk da sıklıkla ağrı nedeni olmaktadır (8,9). 

Ağrı şiddetinin fonksiyonel seviye ile ilişkisi büyük ölçüdedir. Fonksiyon ise 

depresyon, anksiyete ya da gergin olma hali gibi psikolojik faktörlerden 

etkilenmektedir (65). 

“Ağrı ve depresyon arasında bir ilişki var mı?”sorusunun cevabı büyük 

olasılıkla evettir. Depresyon tanı kriterlerini tam olarak karşılayan 685 hasta üzerinde 

yapılan bir çalışmada (35) hastaların % 75-80’inde baş ağrısı, karın ağrısı, boyun 

ağrısı ve bel ağrısı gibi somatik semptomlar rapor edilmiştir. Majör depresyon 

nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların % 92’si en azından bir tane ağrılı semptom, 

% 76’sı ise birçok ağrılı semptom göstermektedirler (35, 36). Kronik ağrı ile 

depresyonun genel olarak birlikte görülmesi, birinin diğerinin nedeni olabileceği 

sorusunu akla getirmektedir (66). 

Kas-iskelet sistemi problemleri yaşam kalitesini etkileyen en önemli 

durumlardan biri olarak kabul edilmektedir. Buna bağlı oluşan kronik ağrı, günlük 

aktivitelerin yerine getirilmesini de zorlaştırmaktadır. Bel ve boyun ağrısının uzun 

süre devam etmesi hastaların yaşam kalitesinde bozulmalara neden olarak hastalarda 

üzüntü, çaresizlik duygularının yerleşmesine neden olabilir. Bazı hastalarda bel ve 

boyun ağrıları depresyon ya da anksiyete bozukluğuna yol açabilmektedir (1,67). 
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Kronik bel ağrılı hastaların hem fiziksel aktivitelerinin hem de yaşam 

kalitelerinin ve depresyon düzeylerinin kontrollere göre daha bozuk olduğunu tespit 

edilmiştir. Bu durum kronik bel ağrısı yakınması ile başvuran hastalarda psikiyatrik 

değerlendirme yapılmasının gerekliliğini göstermiştir. Kronik bel ağrılı hastaların 

depresyon düzeylerinin yüksek olması yaşam kalitelerini her alanda belirgin ölçüde 

etkilemektedir. Özellikle medikal ve fizik tedavinin yetersiz kaldığı kronik bel ağrılı 

hastaların tedavisine davranışsal tedavi ve psikolojik desteğin sağlanmasının 

hastalardaki başarı sonuçlarını artıracağı düşünülmektedir (66). 

Bel ve boyun ağrısını fiziksel, psikolojik ve sosyal yönleriyle ele almak 

gerekir. Hastanın ağrı şikayetinin süresi, yapısal sorunu ile davranış bozukluklarının 

ilişkisi, aktivite kaybına bağlı gelişen fonksiyonel yetersizliğin derecesi organik 

lezyonu ne olursa olsun farklıdır. Dolayısıyla bel ve boyun hastalarının 

rehabilitasyon programı her hasta için standart değildir. Hastanın kendine özel 

durumu, fiziksel özellikleri, kas kuvveti, enduransı, fonksiyonel kapasitesi, davranış 

bozukluğunun derecesi, endişe, depresyon, histeri, kişilik bozukluğunun derecesi 

ortaya konmalıdır (65,66). 

Bel ve boyun ağrısı olan hastaların emosyonel durumunun 

değerlendirilmesinde kullanılması önerilen 4 skala; Epidemyolojik Depresyon 

Çalışma Merkezi Skalası (CES-D), Hastane Anksiyete ve Depresyon Skalası, Zung 

Depresyon Ölçeği ve Genel Sağlık Anketi’ dir (68). Yazıcı ve arkadaşları bel ve 

boyun hastalarıyla yaptıkları çalışmalarında, Hastane Anksiyete ve Depresyon 

(HAD) Ölçeğini kullanmışlardır. HAD-anksiyete skorları üzerinde cinsiyet ve yaşın 

etkili faktörler ve kadınlarda anksiyete skorunu daha yüksek bulmuşlardır. HAD-

depresyon skorları üzerinde eğitim düzeyi ve yaşın etkili olduğu belirlenmiştir. 

Eğitim düzeyi ilkokul olanların depresyon puanı üniversite mezunu olanlardan daha 

yüksek bulunmuştur (69).  

Kinezyofobi hareketle ilgili korkunun (tekrar yaralanma korkusu) en aşırı 

formlarından biridir. Belirgin olarak kronik ağrı durumlarında, ağrı düzeyi ve 

fonksiyonel yetersizlik ile ilişkili kognitif değişkenlerin olduğu bildirilmektedir. 

Ortaya çıkan kognitif faktörler özellikle ‘korku kaçınma modeli’ (Fear Avoidance 

Model, FAM) nin temelini oluşturduğundan önemlidir. FAM’a göre; yaralanma 
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sonrası ağrıyla ilgili negatif düşünceleri olan hastalar ağrıya yönelik, ağrıyla ilişkili 

korku ve aşırı tetikte olma hali (uyanıklık) geliştireceklerdir. Kinezyofobisi olan 

hastalar hareketin yaralanmaya neden olacağı ve ağrıya ek ağrı meydana getireceği 

düşüncesini geliştirirler. Bu durum uzun vadede fiziksel uygunluğun azalmasına, 

aktiviteden kaçınmaya, fonksiyonel yetersizlik, kullanmama ve depresyona sebep 

olmaktadır (65, 70). 

FAM, ağrı ya da yeniden yaralanma korkusunun fiziksel aktiviteden 

kaçınmaya neden olarak, inatçı ağrı ve fonksiyonel yetersizlik için bir risk faktörü 

olduğunu bildirmektedir. Kronikleşme sürecinde psikolojik faktörlerin önemli rolü 

olduğu bildirilmektedir. Artmış ağrı ve yeniden yaralanmaya neden olan hareket 

korkusu bunlardan biridir (70). Kinezyofobinin akut bel ağrısından kronik bel 

ağrısına geçişteki açık rolünün akut boyun ağrısının iyileşmesinde de rol 

oynayabileceği düşünülmektedir.  

Literatüre bakıldığında bel ve boyun hastalarındaki hareket etme ile 

oluşabilecek ağrı veya yeniden yaralanmaya ait korkuyu değerlendirmek çeşitli farklı 

skalalar kullanılmaktadır. Bunlar Tampa Kinezyofobi Skalası, ‘Fear Avoidance 

Beliefs Questionnaire (FABQ)’ Korku-Kaçınma İnanışlar Anketi’nin (KKİA),   

‘Pictorial Fear of Activity Scale-Cervical (PFActS-C)’ dır. Feleus ve arkadaşları 

boyun ve omuz ağrılı hastalarla yaptıkları çalışmalarında Tampa Kinezyofobi 

skalasını kullanmışlardır. Bu çalışmada kinezyofobi ile özür ve kas-iskelet sistemi 

yakınmaları arasında güçlü ilişkiler belirtilmiştir). Kronik bel ağrılı hastalarla yapılan 

çalışmalarda, ağrı ile ilişkili hareket korkusu yüksek olan hastaların, ağrı ve disabilite 

skorlarının da yüksek olduğu belirtilmiştir (70,71,72). 

Bel ve boyun ağrısı  olan hastalarda karşılaşılan ağrı hastalarda çeşitli 

derecelerde hareket korkusu oluşturmakta, özür, emosyonel problemlere neden 

olmakta ve sonuçta yaşam kalitesini de olumsuz etkilemektedir. 

Klinikte boyun ağrısının değerlendirilmesi, hastaların fonksiyel durumunun 

ve yaşam kalitelerinin geliştirilmesi açısından önemlidir ve hastalığın etkileri 

hakkında klinik ve labaratuardan sağlanamayan verileri elde etmek için geçerliliği 

yapılmış skalalar gereklidir. Bazı yazarlar, sağlık durumunun çeşitli yönlerini 



26 
 

yansıtan temel sıkalalar kullanılmasını önermesine rağmen, genel olarak bölgeye 

spesifik sıkalalar, boyun ağrısı ve özür kavramlarına odaklanmalarından dolayı 

önerilirler. Köse ve arkadaşları boyun hastaları ile yapmış olduğu çalışmada ‘Neck 

Disability Index, Northwick Park Pain Questionnaire, Copenhagen Neck Functional 

Disability Scale, Neck Pain and Disability Scale. ’  Skalalarını kullanmışlardır ve 

çalışma sonunda bu skalaların hepsinin geçerli, güvenilir, hassas ve benzer 

psikometrik özelliklere sahip olduklarını bildirmişlerdir (73). Literatürde geçen diğer 

bir özür değerlendirme skalası ‘The Patient Spesific Functional Scale’ dir. Pietrobon 

ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada bu skala kullanılmıştır. Skalanın, bireysel 

hasta takip değerlendirmeleri için değişmeye yüksek hassasiyeti özelliğinden dolayı 

klinik kullanımda iyi bir seçenek olduğu bildirilmiştir (74). 

Yaşam kalitesi, kişinin mevcut olan sağlık durumunun günlük yaşam 

aktivitelerini ve yaşamdan zevk alabilmesine olan etkilerini değerlendirir. Yaşam 

kalitesini ölçen araçlar, hastalığa özgü olanlardan, genel ölçüm araçlarına kadar 

geniş kapsamlı olabilir. Yaşam kalitesi, sağlıkla ilgili morbidite ve mortaliteden daha 

geniş terimler diye tanımlanabilir (75).  

Genel yaşam kalitesi ölçümleri farklı hastalıklar içim genelleştirilerek 

kullanılırken, hastalığa özgü ölçümler, hastalığa bağlı etkileri hedef alan özel 

durumlar için geliştirilmiştir ve tedavi etkilerini, değişimi ortaya çıkarmada daha 

geçerlidir.  Genel ölçümlerde en sık kullanılanlar SF-36, Nottingham Sağlık Profili 

ve European Quality of Life ( EuroQol) dır (76). 

Bel ağrısı kişilerde günlük yaşam aktivitelerinde, sağlıkla ilgili yaşam 

kalitesini azaltarak kısıtlılığa sebep olmasının dışında, önemli sağlık harcamalarına 

neden olmaktadır. Bel ağrısının hastanın yaşam kalitesini değiştirmesinin en önemli 

nedeni özür, ağrı ve depresyondur (73). 

Bel ağrısına spesifik sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ölçümleri arasında Roland-

Morris ve Oswestry Disabilite Anketi en yaygın kullanılanlardır. The Million VAS, 

the Dallas Pain Questionnaire, the Aberdeen Low Back Pain Scale, the Waddel 

Disability Index ve Quebec Back Pain Disability Index dikkatle geliştirilmiş ve 

geçerliliği yapılmış bel ağrısı ölçümleridir (73).  
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Tuçer ve arkadaşlarının bel hastalarıyla yaptıkları çalışmalarında Quebec Bel 

Ağrı Disabilite Skalasını kullanmışlardır. Bu çalışmada bel hastalarında depresyonla 

disabilite arasında korelasyon olduğunu bildirmişlerdir (74). 

Rabini ve arkadaşlarının bel problemi olan hastalarda SF-36’yı kullanarak 

yaptıkları çalışmada bel hastalarında özür düzeyi arttıkça yaşam kalitesinin fiziksel 

yönünün kötüleştiğini bildirmişlerdir (77).   

Bel ve boyun problemleri çok yönlü sorunlara neden olmaları ve hastanın 

fiziksel, kişisel, çevresel olarak ayrıntılı değerlendirilmesi, sorunların tam olarak 

saptanarak çözüm yollarının aranmasını gerektiren durumlardır. Bu amaçla kronik 

bel ve boyun ağrılı hastalarının değerlendirilmesi ve tedavisinde genellikle 

‘Biyopsikososyal Model’e başvurulur. Bu modele göre; hastanın fonksiyonel durumu 

biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerden etkilenmektedir. Genel olarak depresyon, 

anksiyete, distress (aşırı ve anormal stress yanıtları olarak tanımlanır) ve ilişkili 

emosyonların bel ve boyun ağrısıyla ilişkili disabilite üzerine biomedikal ve 

biomekaniksel faktörlerden daha fazla etkisi vardır. Distressin klinik bulguları, 

anksiyete, artmış vücut farkındalığı, korku ve kararsızlık, depresif semptomlar, 

kızgınlık ve saldırganlıktır (78).  

Tüm bu özellikleri dikkate alındığında vücutta omurganın iki farklı 

bölgesinin etkilenmesi sonucunda ortaya çıkan sorunlarda (ağrı, hareket korkusu, 

özür, emosyonel sorunlar ve yaşam kalitesi) farklılıkların, bu parametrelerin 

hangilerinin daha çok etkilendiğinin ortaya konulması, koruyucu fizyoterapi 

uygulamaları, kısa ve uzun vadeli tedavi hedeflerinin belirlenmesinde, değerlendirme 

ve tedavi yaklaşımlarının planlanması ve başarısının arttırılmasında fizyoterapistler 

başta olmak üzere bu alana hizmet veren tüm sağlık profesyonellerine rehber 

olabilecektir.  
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3.BİREYLER VE YÖNTEM 

3.1 Bireyler 

Bu çalışma servikal ve lumbar bölge problemine sahip çok sayıda vakayı 

değerlendirerek özür, yaşam kalitesi ve emosyonel açıdan bu iki bölge arasındaki 

farkları araştırmak amacıyla planlandı. 

Çalışmamız Hacettepe Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim 

Dalı Departmanına ve Ankara’da bulunan özel bir fizik tedavi ve rehabilitasyon 

merkezine başvuran servikal ve lumbar bölge problemi olduğu hekim tarafından 

belirlenen 600 olgu üzerinde (300 servikal bölge ve 300 lumbar bölge) 

gerçekleştirildi. 

Çalışmaya, 20 ile 65 yaş arası, son 6 ay içerisinde servikal bölge (servikal 

disk hernisi, servikal spondiloz, servikal strain, servikal sprain) ve lumbar bölge ağrı 

(lumbal disk hernisi, lumbal spondiloz, lumbal strain ve lumbal sprain,  mekanik bel 

ağrısı) problemi olan, hekim tarafından teşhisi konmuş, okuma yazma bilen, kognitif 

düzeyi iyi  olan ve  çalışmaya katılmayı kabul eden kadın ve erkek olgular dahil 

edildi. 

Malign durumu, kırık, son 6 aylık dönemde cerrahi operasyon geçirmiş ve 

kırığı olan, ambulasyonu etkileyen ortopedik yada nörolojik hastalığı olan ve 

çalışmaya katılmayı kabul etmeyen olgular çalışma kapsamına alınmadı. 

Araştırmaya katılmayı kabul eden olguların tümüne araştırma hakkında 

gerekli açıklama yapıldı. Bu çalışmanın yapılabilmesi için Hacettepe Üniversitesi 

Tıbbi Araştırmalar Yerel Etik Kurulundan (LUT 09/41-56) onay alındı.  

3.2. Yöntem 

Çalışmamıza katılan olan olgulara, fizik tedaviye başladıkları 1. gün tedavi 

öncesi anket hakkında gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra demografik özellikleri 
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ve özgeçmişleri kaydedildi. Sakin bir ortamda  hastalardan anketleri  doldurmaları 

istendi ve sonrasında fizyoterapist tarafından bilgiler kontrol edildi. 

3.2.1 Değerlendirme 

Çalışma kapsamında aşağıdaki değerlendirmeler yapıldı. 

1. Demografik bilgiler 

2. Ağrının değerlendirilmesi 

    Ağrı şiddeti ve niteliği  

3. Özür düzeyinin değerlendirilmesi 

4. Emosyonel durumun değerlendirilmesi 

    Anksiyete ve depresyon şiddeti 

5. Kinezyofobinin değerlendirilmesi 

6. Yaşam kalitesinin değerlendirilmesi 

3.2.1.1.Demografik Bilgiler 

Çalışmaya dahil olan olgulara ait aşağıdaki bilgiler kaydedildi. 

1. Hastanın; adı-soyadı,  yaşı, cinsiyeti, boyu, kilosu, vücut kütle indeksi, 

teşhisi  

2. Medeni durumu,  eğitim durumu 

3. Bel ya da boyun ağrısının süresi, varsa travma öyküsü, diğer hastalıkları, 

hastaya göre bel ya da boyun ağrısının sebebi  

4. Sigara ya da alkol kullanımı, süresi, sıklığı 

5. Gözlük ya da lens kullanımı, süresi 
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6. Mesleği, toplam aylık geliri, ekonomik sıkıntısı olup olmadığı (Vizüel 

analog skalası ile) 

7. İşi ile ilgili sorular; Aynı işinde ne kadar süredir çalıştığı, günde kaç saat 

çalıştığı, çalışırken aynı pozisyonda ne kadar süre kaldığı (ayakta ve masa başında), 

işinde ellerini kullanıp kullanmadığı, işinde yük taşıyıp taşımadığı, işinde titreşime 

maruz kalıp kalmadığı, işinin eşyaları itip çekmeyi gerektirip gerektirmediği, günlük 

yaşamda çok fazla tekrar edilen hareketlerin varlığı, işinde ya da evinde bilgisayar 

kullanıp kullanmadığı ve süresi, işinin stresli olup olmadığı, stres miktarı ve işinin 

kişiyi tatmin edip etmediği ve miktarı (görsel analog skalası ile ölçüldü)  

8. Araba kullanımı, süresi 

9. Çocuk sayısı, gebelik sayısı, okul öncesi çocuk varlığı, ailede bakım 

gerektiren kişilerin olup olmadığı 

10. Son 6 ayda kişinin yaşantısında olumsuz bir değişiklik olup olmadığı 

11. Uykusuzluk sorunu olup olmadığı 

12. Yaşam durumunun kişiyi tatmin edip etmediği ve miktarı (görsel analog 

skalası ile ölçüldü ) 

13. Egzersiz alışkanlığının varlığı ve süresi sorgulandı. 

3.2.1.2. Ağrının Değerlendirilmesi 

Hastaların hissettikleri bel ve boyun ağrılarının niteliği Türkçe geçerlik ve 

güvenirliği olan Kısa Form McGill Ağrı Anketi (SF-MPQ) ile değerlendirildi (79). 

Bu form, ağrı algılamasında algısal, duyusal ve şiddet komponentleri hakkında bilgi 

vermektedir. SF-MPQ’nun asıl komponenti ağrı algılanması için 15 tanımlayıcı sıfatı 

(11 algısal ve 4 duyusal) içermektedir. Hastanın hissettiği şiddet seviyesi sayı değer 

skalası (0= yok, 1=hafif, 2=orta, 3=şiddetli)  ile değerlendirilmektedir. Ayrıca ağrı 

şiddetini ölçmek için 10cm’lik görsel analog skalası kullanılmaktadır.10 cm’lik skala 

üzerinde ‘‘X’’ işareti ile değerlendirme sırasındaki hissettikleri ağrıyı belirtmeleri 
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istenir. Bu skalaya göre ‘‘0’’ değeri ağrının hiç olmadığını, ‘‘10’’değeri ise en 

şiddetli ağrıyı göstermektedir. İşaret konulan nokta ile başlangıç noktası arasındaki 

mesafe ölçülür. Son olarak hastanın toplam ağrı şiddeti 6 puanlık likert tipi skala ile 

(0=ağrı yok, 1=hafif, 2=rahatsız edici, 3=sıkıntı verici, 4=berbat, 5=dayanılmaz) 

değerlendirildi (80). 
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3.2.1.3. Özür Düzeyinin Değerlendirilmesi 

Bel ağrı problemi olan hastalarda özrü değerlendirmek için Oswestry Low 

Back Pain Disability Questionnaire’ nin Türkçe versiyonu ‘Oswestry Bel Anketi’, 

boyun ağrı  problemi olan hastalarda özrü değerlendirmek için Neck Disability 

Index’in Türkçe versiyonu “Boyun Özür Göstergesi” kullanıldı. Oswestry Low Back 

Pain anketinin Türkçe geçerlik ve güvenilirliği Yakut ve ark. tarafından yapılmıştır. 

Bu ölçekte çeşitli günlük yaşam aktivitelerini değerlendiren 10 soru ve her soru için 

0-5 arasında puan verilen 6 seçenek mevcuttur. 0-4 puan engellilik yok, 5-14 puan 

hafif, 15-24 puan orta, 25-34 puan ciddi ve 35-50 puan arası tam fonksiyonel 

yetersizlik olarak değerlendirilmiştir. Ölçekten alınan minimum puan 0, maksimum 

puan 50’dir. 50 puan fonksiyonel yetersizliğin en üst düzeyde olduğunu gösterir 

(81).Boyun problemi olan hastalarda özrü değerlendirmek için Boyun Özür İndeksi 

(BÖİ) uygulandı. Anketin Türkçe geçerlik ve güvenirliği Aslan ve ark. tarafından  

yapılmıştır. Bu indeks Oswestry bel ağrısı disabilite sorgulamasının modifiye edilmiş 

şeklidir. Bu formda toplam 10 başlık bulunmaktadır. Bu başlıklar ağrının yoğunluğu, 

kişisel bakım, kaldırma, okuma, baş ağrıları, konsantrasyon, çalışma, araba 

kullanma, uyuma, dinlenme aktivitesidir. Her bir başlık 0’dan (disabilite yok) 5’e 

(tam disabilite) kadar skorlanmıştır. Total skor 0 (disabilite yok) ile 50 (total 

disabilite) arasındadır.  Skorun artması ile disabilite artmakta, azalması ile disabilite 

azalmaktadır (82). 
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3.2.1.4. Emosyonel Durumun Değerlendirilmesi 

Hastaların emosyonel durumlarının (anksiyete ve depresyon) 

değerlendirilmesinde Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği kullanıldı. Hastane 

Anksiyete ve Depresyon Ölçeği, hastada anksiyete ve depresyon yönünden riski 

belirlemek, düzeyini ve şiddet değişimini ölçmek amacıyla uygulanan kendini 

değerlendirme ölçeğidir. Toplam 14 soru içermekte ve bunların yedisi anksiyeteyi ve 

diğer yedisi depresyonu ölçmektedir. Aydemir ve ark’nın yaptıkları geçerlilik ve 

güvenilirlik çalışması sonucunda anksiyete alt ölçeği (HAD-A) için kesme puanı 

10/11, depresyon alt ölçeği (HAD-D) için ise 7/8 bulunmuştur. Buna göre bu 

puanların üzerinde alanlar risk altında olarak değerlendirilir (83).  
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3.2.1.5. Kinezyofobinin (Hareket ile ilgili korkunun) Değerlendirilmesi 

Bel ve boyun hastalarındaki hareket etme ile oluşabilecek ağrı veya yeniden 

yaralanmaya ait korkuyu değerlendirmek için TSK kullanıldı. TSK kinezyofobiyi 

değerlendirmek ve korkusu fazla olan ve normal yanıtı olan hastaları ayırt etmek için 

geliştirilmiş bir sıkaladır. Bu skala 17 soruluk bir kontrol listesidir ve akut ve kronik 

bel ağrısı, fibromyalji ve kas iskelet sistemi yaralanmaları ve ‘whiplash’ ile ilişkili 

hastalıklarda kullanılır. Skalada 4 puanlık Likert puanlaması (1= Kesinlikle 

katılmıyorum, 4= (Tamamen katılıyorum) kullanılmaktadır. 4, 8, 12 ve 16. maddenin 

ters çevrilmesinden sonra total bir puan hesaplanmaktadır. Kişi 17-68 arasında total 

bir skor almaktadır. Skalada kişinin aldığı puanın yüksek oluşu kinezyofobisinin de 

yüksek olduğunu göstermektedir (84).  Çalışmalarda total skorun kullanılması 

önerilmektedir.  
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TAMPA KİNEZYOFOBİ SKALASI 
 

Lütfen, her soruda kendinize en uygun olan kutucuğu işaretleyiniz (her soruda yalnızca bir 
kutucuğu işaretleyiniz). 

Teşekkür ederiz. 
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1. Egzersiz yaparsam kendi kendimi sakatlarım 
diye kaygılanıyorum 

� � � � 

2. Ağrımla baş etmeye çalışacak olsam, ağrım 
artar 

� � � � 

3. Ağrımdan dolayı vücudum bana tehlikeli 
derecede yanlış giden bir şeyler olduğunu 
söylüyor 

� � � � 

4. Egzersiz yaparsam sanki ağrım 
hafifleyecekmiş gibi geliyor 

� � � � 

5. İnsanlar benim tıbbi sorunlarımı yeterince 
ciddiye almıyorlar 

� � � � 

6. Başıma gelen bu olay nedeni ile vücudum 
hayat boyu risk altında olacak 

� � � � 

7. Ağrımın olması her zaman, vücudumu 
sakatladığım/bir problemim olduğu anlamına 
gelir 

� � � � 

8. Sırf bazı şeylerin ağrımı artırıyor olması, 
onların tehlikeli oldukları anlamına gelmez 

� � � � 

9. Kendimi kazara sakatlamaktan korkuyorum 
 

� � � � 

10. Ağrının artmasını engellemenin en basit ve 
güvenli yolu gereksiz hareketler yapmaktan 
kaçınmaktır 

� � � � 

11. Vücudumda tehlike arz eden bir şey 
olmasaydı, bu kadar çok ağrı hissetmezdim 

� � � � 

12. Ağrıma rağmen, fiziksel olarak aktif 
olsaydım, durumum daha iyi olurdu 

� � � � 

13. Ağrı, kendimi sakatlamamam için egzersizi ne 
zaman bırakmam gerektiği konusunda bana 
sinyal verir 

� � � � 

14. Benim durumumda olan birinin, fiziksel 
olarak aktif olması pek güvenli değildir 

� � � � 

15. Normal insanların yaptığı her şeyi yapamam, 
çünkü çok kolay sakatlanırım 

� � � � 

16. Bazı şeyler çok fazla ağrıya neden olsa bile, 
bunların gerçekte tehlikeli olduklarını 
düşünmem 

� � � � 

17. Hiç kimse ağrı hissederken egzersiz yapmak 
zorunda olmamalı 

� � � � 
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3.2.1.6.Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi 

Hastaların yaşam kaliteleri Nottingham Sağlık Profili (Nottingham Health 

Profile, NHP) ile değerlendirildi. Bu anket hasta tarafından algılanan emosyonel, 

sosyal ve fiziksel sağlık problemlerini değerlendirir. Enerji, ağrı, fiziksel mobilite, 

uyku, emosyonel reaksiyonlar ve sosyal izolasyondan oluşan altı kategoride 

cevapları evet/hayır şeklinde değişen 38 sorudan oluşur. Ankette o anki yakınmalar 

sorgulanır. Belirli alanlara verilen pozitif cevaplar şiddeti değerlendirmede kullanılır 

veya altı kategorinin toplamı bir profil olarak verilebilir. Anketin Türkçe geçerlik ve 

güvenirliği Küçükdeveci tarafından yapılmıştır ( 85). 
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3.3. İstatistiksel Analiz 

İstatistiksel analiz için Windows tabanlı  Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) 15 analiz programı kullanıldı. Ölçümle belirlenen değişkenler için 

ortalama ± Standard sapma, sayımla belirlenen değişkenler için de (%) değeri 

hesaplandı. 

Çalışmada gruplar arasındaki ortalamalar Student’s t test ve Mann-Whitney U 

Testi ile karşılaştırıldı. Sayımla belirtilen verilerin frekanslarının gruplar arası 

karşılaştırılmasında Fisher Kesin Ki-kare Testi ile yapıldı. Değerlendirmede 

kullanılan parametrelerin birbiri ile olan ilişkilerinin değerlendirilmesinde Spearman 

Korelasyon Katsayısı (Rho) kullanıldı. Korelasyon analizinde 0.00-0.21 yok, 0.21-

0.40 zayıf, 0.41-0.60 orta, 0.61-0.80 iyi, 0.81-1.00 mükemmel korelasyon olarak 

kabul edildi. Yanılma olasılığı p<0,05 olarak alındı (86). 
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4. BULGULAR 

4.1. Tanımlayıcı Bulgular 

  Bu çalışma servikal ve lumbar bölge problemi olan hastaların özür, yaşam 

kalitesi ve emosyonel yönden karşılaştırılması için planlandı. Bu amaçla tanısı 

konmuş 300 servikal, 300 lumbar bölge problemi olan toplam 600 hasta çalışmaya 

alındı. Servikal bölge hastalarının; 214’ü servikal disk hernisi (%71,3), 68’i servikal 

spondiloz (%22,7), 18’i servikal strain (%6), Lumbar bölge hastalarının 273’ü 

lumbal disk hernisi (%91), 14’ü lumbal spondiloz (%4,7) ve 13’ü lumbal strain 

(%4,3) tanısına sahipti. 

Çalışmaya katılan olguların yaş, boy, vücut ağırlığı, vücut kütle indeksi, ağrı 

süresi değerleri Tablo 4.1’ de gösterildi. Bel ve boyun problemi olan gruplardaki 

olguların yaş ve boy ortalamaları karşılaştırıldığında benzerdi (p>0.05), iki gruptaki 

olguların kilo, vücut kütle indeksi ve ağrı süresi değerleri ortalamaları arasında bel 

ağrısı olan hastalar  lehine   anlamlı fark saptandı (p<0.05) (Tablo 4.1). Bel problemi 

olan grupta hastaların vücut ağırlıkları, vücut kütle indeksleri diğer gruptan daha 

yüksek ve ağrı süreleri daha uzundu. 
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Tablo 4.1.  Grupların karakteristik özellikleri ve bu özelliklerin 

karşılaştırılması (Bel N=300 Boyun N=300) 

Özellikler Grup X±±±±S t                              p 

Yaş (yıl) 
Bel   43,17±10,98 

0,473                         0,636 
Boyun   42,76±10,24 

Boy (cm) 
Bel  166,15±9,27 1,844                         0,066 

 Boyun  164,86±7,75 

Kilo (kg) 
Bel  73,60±13,79 

  2,992                          0,003* 
Boyun  70,35±12,78 

VKI (kg/cm2) 
Bel  26,67±4,46 

2,162                         0,031* 
Boyun  25,88±4,47 

Ağrı 

Süresi(ay) 

Bel  66,76±78,08 
   3,586                         0,001** 

Boyun  45,98±63,07 

  VKI=Vücut Kütle Indeksi          Student’s t tes, (p<0.05) 

Gruplar arasında eğitim durumu, ekonomik sıkıntı, yaşam tatmini, egzersiz 

yapma süresi ve egzersiz sıklığı değerlerinin ortalamaları arasında anlamlı fark 

bulunmadı (p>0.05) (Tablo 4.2).                              
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Tablo 4.2.  Grupların demografik özelliklerine göre karşılaştırılması (Bel 

N=300, Boyun N=300) 

Özellikler Grup X±±±±S t                                    p 

Eğitim Durumu 

(yıl) 

Bel  10,97± 4,51 
  -0,845                            0,398 

Boyun ɠ 11,27± 4,17 

Ekonomik Sıkıntı 

(VAS) 

Bel  3,96± 78,08 
0,134                           0,894 

Boyun  3,93± 3,10 

Yaşam Tatmini 

(VAS) 

Bel  5,62±3,09 
 0,715                            0,475 

Boyun  5,44±3,01 

Egzersiz Yapma 

Süresi (ay) 

Bel  15,14±43,54 
-0,006                            0,995 

Boyun  15,16±42,25 

Egzersiz Sıklığı 

(gün/hafta) 

Bel  2,36±0,84 
-0,607                            0,545 

Boyun  2,44±0,77 

VAS: Vizüel Analog Skalası                                 Student’s t test, (p<0.05) 

Gruplar arasında aynı işte çalışma süresi, günlük çalışma süreleri, aynı 

pozisyonda kalma, masa başında kalma, bilgisayar kullanma, araba kullanma 

süreleri, iş stresi ve iş tatmini değerleri ortalamaları benzerdi (p>0.05), ayakta kalma 

süresi arasında fark bulundu (p<0.05), (Tablo 4.3). Bel problemi olan grupta 

hastaların boyun problemi olan gruptakilerden  daha uzun süre ayakta kaldıkları 

belirlendi.  
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Tablo 4.3.  Grupların iş ve çeşitli aktiviteleri yapma sürelerine göre 

karşılaştırılması (Bel N=300, Boyun N=300) 

 Grup X±±±±S t                         p 

Aynı İşte Çalışma Süresi (ay) 
Bel 82,11± 111,76 

1,187             0,236 
Boyun 71,67± 103,57 

Günlük Çalışma Süresi (saat) 
Bel 4,64±4,50 

-0,006              0,995 
Boyun 4,65±8,08 

Aynı Pozisyonda 

Kalma Süresi (saat) 

Bel 3,92±3,97 
   1,883                  0,060 

Boyun 3,33±3,75 

Ayakta Kalma Süresi (saat) 
Bel 2,06±2,96 

2,512                0,012* 
Boyun 1,46±2,57 

Masa başında Kalma Süresi 

(saat) 

Bel 1,89±2,69 
0,045                0,964 

Boyun 1,88±2,74 

Bilgisayar Kullanma Süresi 

(saat) 

Bel 1,76±2,50 
1,050               0,294 

Boyun 1,55±2,40 

Araba Kullanma Süresi (saat) 
Bel 0,45±0,90 

1,051               0,293 
Boyun 0,38±0,77 

İş Stresi (VAS) 
Bel 3,25±3,59 

1,596                   0,293 
Boyun 2,80±3,44 

İş Tatmini (VAS) 
Bel 2,97±3,45 

0,667               0,505 
Boyun 2,78±3,57 

VAS: Vizüel Analog Skalası                                                                             Student’s t test, p<0.05                                                 

Gruplar arasında geçirilmiş yaralanma öyküsü, başka hastalık varlığı, sigara 

kullanımı, alkol tüketimi, gözlük ya da lens kullanımı ve nörolojik defisit varlığı 

dağılımları benzerdi (p>0.05), cinsiyet dağılımında fark bulundu (p<0.05), (Tablo 

4.4). Buna göre boyun problemi olan grupta kadınların oranı, bel problemi olan 

gruptakinden  daha yüksekti.  
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Tablo 4.4.  Olguların hastalık gruplarında demografik özelliklerine göre 

dağılımı ve karşılaştırılması (Bel N=300, Boyun N=300) 

Özellikler Gruplar   n % X²                      p 

 

Cinsiyet 

 

Bel Kadın  208 69,3 

4,093                   0,043* 
Erkek 92 30,7 

Boyun  Kadın  230 76,7 

Erkek 70 23,3 

 

Geçirilmiş 

yaralanma öyküsü 

Bel  Var  64 21,3 

7,985                 0,05 
Yok  236 78,7 

Boyun  Var  38 12,7 

Yok  262 87,3 

 

Başka hastalık 

varlığı 

Bel  Var  166 55,3 

  2,749                 0,097 
Yok  134 44,7 

Boyun  Var  186 62,0 

Yok  114 38,0 

Sigara kullanımı 

Bel  Evet  77 25,7 

0,000                  1,00 
Hayır  223 74,3 

Boyun  Evet  77 25,7 

Hayır  223 74,3 

Alkol tüketimi 

Bel  Evet  42 14,0 

0,057               0,812 
Hayır  258 86,0 

Boyun  Evet  40 13,3 

Hayır  260 86,7 

Gözlük yada lens 

kullanımı 

Bel  Evet 141 47,0 

0,430             0,512 
Hayır 159 53,0 

Boyun  Evet 133 44,3 

Hayır 167 55,7 

Nörolojik defisit 

varlığı 

Bel   Var 183 61,0 

2,086                    0,149 
Yok 117 39,0 

Boyun  Var 200 66,7 

Yok 100 33,3 

                                                                                                                   Ki-Kare Testi, p<0.05 
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Gruplar arasında çalışma durumu, çalışma sırasında ellerin kullanımı, itme-

çekme aktiviteleri, titreşim varlığı ve bilgisayar kullanımı dağılımları benzerdi 

(p>0.05), yük kaldırma ve omuz seviyesi üstü hareket yapma oranı bel problemi olan 

grupta daha yüksekti ve gruplar arasında fark bulundu (p<0.05), (Tablo 4.5). 
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Tablo 4.5.  Gruplar arasında çalışma durumu ve çalışırken kullanılan 

pozisyonların dağılımlarının karşılaştırılması (Bel N=300, Boyun 

N=300) 

Özellikler Grup  n % 
 X²                      p 

 

 

Çalışma durumu 

Bel Evet  159 53,0 

0,960                0,05 
Hayır  141 47,0 

Boyun  Evet  147 49,0 

Hayır  153 51,0 

Ellerin kullanımı 

Bel  Evet  159 50,7 

1,930             0,165 
Hayır  148 49,3 

Boyun  Evet  135 45,0 

Hayır  165 55,0 

Yük kaldırma 

Bel  Evet  55 18,3 

6,445             0,011* 
Hayır  245 81,7 

Boyun  Evet  33 11,0 

Hayır  267 89,0 

İtme-çekme aktiviteleri 

Bel  Evet  66 22,0 

2,389              0,122 
Hayır  234 78,0 

Boyun  Evet  51 17,0 

Hayır  249 83,0 

Omuz seviyesi üstü 

hareket varlığı 

Bel  Evet  60 20 

4,800*              0,028* 
Hayır  240 80,0 

Boyun  Evet  40 13,3 

Hayır  260 86,7 

Titreşim varlığı 

Bel  Evet 4 1,3 

1,966                 0,161 
Hayır 296 98,7 

Boyun  Evet 9 1,3 

Hayır 291 97,0 

Bilgisayar kullanımı 

Bel  Var 167 55,7 

1,506                  0,220 
Yok 133 44,3 

Boyun  Var 152 50,7 

Yok 148 49,3 

                                                                                                                                                    Ki-Kare Testi, p<0.05 
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Gruplar arasında Günlük Yaşam Aktivitelerinde tekrarlayıcı hareket, araba 

kullanımı, daha önce fizyoterapi görüp görmediği, egzersiz alışkanlığı, son altı aylık 

dönemde yaşamında olumsuz değişiklik olma durumu ve uyku problemi dağılımı 

benzerdi (p>0.05). Hastaların bel yada boyun ağrılarının sebebi olup olmadığı 

sorusuna verdikleri yanıtlar arasında ise fark bulundu (p<0.05), (Tablo 4.6). 
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Tablo 4.6.   Grupların GYA özelliklerine göre dağılımı (Bel N=300, Boyun 

N=300) 

Özellikler  Grup   n %        X²                p 

GYA’de 

tekrarlayıcı 

hareket 

Bel Var  166 55,3 

0,061             0,850 
Yok  134 44,7 

Boyun  Var  169 56,3 

Yok  131 43,7 

Araba 

kullanımı 

Bel  Var  97 32,3 

0,951             0,329 
Yok  203 67,7 

Boyun  Var  86 28,7 

Yok  214 71,3 

Daha önce 

fizyoterapi 

görüp 

görmediği 

Bel  Evet  133 44,3 

0,007            0,934 
Hayır  167 55,7 

Boyun  Evet  132 44,0 

Hayır  168 56,0 

Egzersiz 

alışkanlığı 

Bel  Var  70 23,3 

   0,037           0,848 
Yok  230 76,7 

Boyun  Var  72 24,0 

Yok  228 76,0 

Bel/boyun 

ağrısının sebebi 

Bel  Var  238 49 

  7,378             0,007* 
Yok  62 51 

Boyun  Var  209 69,7 

Yok  91 20,7 

Olumsuz 

değişiklikler 

yaşama 

durumu 

Bel  Evet 73 24,3 

1,446             0,229 
Hayır 227 75,7 

Boyun  Evet 86 28,7 

Hayır 214 71,3 

Uyku problemi 

Bel  Var 130 43,3 

0,037              0,848 
Yok 170 56,7 

Boyun  Var 140 46,7 

Yok 160 53,3 

      GYA: Günlük yaşam aktiviteleri                     Ki-Kare Testi, p<0.05 
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Gruplar arasında medeni durum, çocuk sahibi olma ve bakım ihtiyacı 

gerektiren aile bireylerin varlığı dağılımları benzerdi (p>0.05), (Tablo 4.7). 

Tablo 4.7.  Gruplarda olguların medeni durum, çocuk sahibi olma ve aile dışı 

bireylerin olması özelliklerine göre dağılımı (Bel N=300, Boyun 

N=300) 

 Özellikler Grup   n %        X²              p 

Medeni durum 

Bel Evli 230 76,7 

1,430     0,232 
Bekar  70 23,3 

Boyun  Evli 242 80,7 

Bekar  58 19,3 

Çocuk sahibi 

olma 

Bel  Evet  221 73,7 

0,723     0,395 
Hayır  79 26,3 

Boyun  Evet  230 76,7 

Hayır  70 23,3 

Ailede bakım 

ihtiyacı olan 

birey  

Bel  Evet  47 15,7 

0,302     0,582 
Hayır  253 84,3 

Boyun  Evet  52 17,3 

Hayır  248 82,7 

                                                                                                                               Ki-Kare Testi, p<0.05 
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4.2. Ağrı Değerlendirmesi 

Gruplar arasında McGill Ağrı anketi sonuçları karşılaştırıldığında, duyusal, 

afektif, total ağrı, VAS ve total ağrı yoğunluğu değerleri benzerdi (p>0.05), (Tablo 

4.8). 

Tablo 4.8.  Gruplarda olguların Kısa Form McGill Ağrı Anketi Sonuçlarının 

Karşılaştırılması (Bel N=300, Boyun N=300) 

Ağrı Şiddeti Grup  X±±±±SD z                            p 

McGill-Duyusal 

ağrı (0-33) 

Bel  7,92±5,93 
-0,363                 0,717 

Boyun  7,80±6,07 

McGill-Afektif 

ağrı(0-12) 

Bel  3,23±3,14 
-0,062               0,951 

Boyun  3,18±2,99 

McGill-Total (0-45) 
Bel  11,15±8,32 

-0,239              0,811 
Boyun  10,98±8,27 

McGill-VAS (0-10) 
Bel  6,68±2,11 

-0,504                 0,614 
Boyun  6,80±2,00 

McGill-Total Ağrı 

Yoğunluğu (0-5) 

Bel  2,52±1,13 
-0,577             0,564 

Boyun  2,48±1,06 

VAS : Vizüel Analog Skalası                                                                  Mann-Whitney U  
 

4.3.  Hareket Korkusu, Özür ve Anksiyete –Depresyonun 

Değerlendirilmesi 

Gruplar arasında Oswestry Bel Anketi, Boyun Disabilite Anketi ve HAD 

Anksiyete-Depresyon Skalası sonuçları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmazken (p>0.05), Tampa Kinezyofobi Skalası sonuçlarında 

gruplar arasında anlamlı fark bulundu (p<0.05), (Tablo 4.9). Bu sonuca göre bel 

problemi olan grupta hastaların hareket korkusu boyun problemi olan gruptakinden 

daha fazlaydı. 
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Tablo 4.9.  Gruplarda olguların Hareket korkusu, Özür ve Anksiyete-

Depresyon sonuçlarının karşılaştırılması (Bel N=300, Boyun 

N=300) 

  Grup  X±±±±SD z                         p 

Hareket korkusu 

(17-68) 

 

Bel  42,05±5,91 

-4,732      0,001** 
Boyun  39,70±6 

Özür (50) 

 

Bel  14,84±6,56 
-1,497     0,134 

Boyun  15,38±6,12 

Anksiyete (10/11) 
Bel  7,92±3,99 

-2,71     0,786 
Boyun  8,02±4 

Depresyon (7/8) 
Bel  6,46±3,68 

-0,406     0,685 
Boyun  6,54±3,65 

                           Mann-Whitney    U                                                                               

4.4. Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi 

Gruplar arasında Nottingham Sağlık Profili sonuçları karşılaştırıldığında, 

enerji seviyesi, emosyonel reaksiyonlar, uyku düzeyi, sosyal izolasyon ve toplam 

Nottingham Sağlık Profili puanları benzerdi (p>0.05), ağrı ve fiziksel aktivite 

düzeyleri karşılaştırıldığında bel hastaları lehine  istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulundu (p<0.05), (Tablo 4.10). 
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Tablo 4.10.  Gruplarda olguların Nottingham Sağlık Profili sonuçlarının 

dağılımı ve karşılaştırılması (Bel N=300, Boyun N=300) 

 

NHP: Nottingham Sağlık Profili                                      Mann-Whitney U,  (p<0.05)   
                                                

4.5. Ağrı ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi 

Bel ve boyun problemi olan iki grupta Kısa Form McGill Ağrı Anketi alt 

kategorileri ile Nottingham Sağlık Profili alt kategorileri arasındaki ilişkilere 

bakıldığında Nottingham Sağlık Profilinin toplamı ile Kısa Form McGill Ağrı Anketi 

alt kategorileri arasında zayıf ve orta düzeyde korelasyon belirlendi. Kısa Form 

McGill Ağrı Anketi alt kategorileri ile Nottingham Sağlık Profili alt kategorilerinin 

ağrı parametresi arasında daha kuvvetli olmak üzere zayıf korelasyonlar olduğu 

belirlendi (Tablo 4.11).  

 

NHP alt grupları Grup  X±SD z                             p 

 

Enerji seviyesi 

Bel  50,19±36,38 
-0,863               0,388 

Boyun  52,15±35,28 

Ağrı 

 

Bel  54,85±26,16 
-4,132                   0,001** 

Boyun  45,13±29,47 

Emosyonel 

reaksiyonlar 

Bel  26,37±27,24 
-1,541                     0,123 

Boyun  28,74±26,37 

Uyku 

 

Bel  18,17±25,11 
-0,801                       0,423 

Boyun  19,83±26,40 

Sosyal izolasyon Bel  24,69±27,30  

-0,696                   0,487 Boyun  26,59±28,31 

Fiziksel aktivite  Bel  33,35±16,18 
-5,640                    0,001** 

Boyun  25,65±17,51 

NHP toplam Bel  207,96±113,17 
-0,779                       0,436 

Boyun 199,32±113,23 
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Tablo 4.11  Gruplarda Kısa Form McGill Ağrı Anketi alt kategorileri ile 

Nottingham Sağlık Profili alt kategorileri arasındaki ilişki (Bel 

N=300, Boyun N=300) 

 

McGill 
Grup  Nottingham Sağlık Profili alt kategorileri 

 ES A ER U Sİ FA T 

McGill 

Toplam 

Ağrı 

Bel  r 0,256 0,395 0,311 0,272 0,177 0,314 0,436 

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 

Boyun  r 0,322 0,459 0,195 0,175 0,205 0,221 0,390 

p 0,000 0,000 0,001 0,002 0,000 0,000 0,000 

McGill 

VAS 

 

Bel  r 0,405 0,390 0,216 0,191 0,134 0,267 0,330 

p 0,000 0,000 0,000 0,001 0,021 0,000 0,000 

Boyun  r 0,269 0,440 0,139 0,153 0,156 0,253 0,351 

p 0,000 0,000 0,016 0,008 0,007 0,000 0,000 

VAS : Vizüel Analog Skalası                        Spearman Korelasyon Analizi,  (p<0,05) 
r :rho  Spearman Korelasyon Katsayısı 
A :Ağrı 
ER: Emosyonel Reaksiyonlar 
U: Uyku 
Sİ: Sosyal İzolasyon 
FA: Fonksiyonel Aktivite 
T: Toplam 
 

4.6.  Ağrı, Özür, Anksiyete-Depresyon ve Hareket Korkusunun 

Değerlendirilmesi 

Gruplarda Kısa Form McGill Ağrı Anketi alt kategorileri ile Oswestry Bel 

Anketi, Boyun Disabilite İndeksi değerleri arasında orta düzeyde korelasyonlar 

olduğu belirlendi. Kısa Form McGill Ağrı Anketi alt kategorileri ile HAD- Anksiyete 

ve Depresyon ve Tampa Kinezyofobi Skalası sonuçları arasında ilişki olmadığı veya 

zayıf ilişki olduğu gözlendi (Tablo 4.12). 
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Tablo 4.12  Gruplarda Kısa Form McGill Ağrı Anketi alt kategorileri ile 

Oswestry Bel Anketi, Boyun Disabilite İndeksi, Hastane Anksiyete-

Depresyon Ölçeği ve Tampa Kinezyofobi Skalası arasındaki ilişki 

McGill Grup   Disabilite 

Oswetry/NDI  

HAD-

anksiyete 

HAD-

depresyon 

TAMPA 

 

McGill 

Duyusal Ağrı 

Bel  r 0,378* 0,238 0,166 0,197 

p 0,000 0,000 0,004 0,001 

Boyun  r 0,440* 0,166 0,114 0,129 

p 0,000 0,004 0,049 0,026 

 

McGill 

Afektif Ağrı 

 

Bel  r 0,429* 0,276 0,198 0,296 

p 0,000 0,000 0,001 0,000 

Boyun  r 0,462* 0,255 0,274 0,208 

p 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

McGill 

Toplam Ağrı 

Bel  r 0,432* 0,274 0,193 0,252 

p 0,000 0,000 0,001 0,000 

Boyun  r 0,490* 0,215 0,183 0,170 

p 0,000 0,000 0,001 0,003 

 

McGill VAS 

 

Bel  r 0,328* 0,215 0,189 0,142 

p 0,000 0,000 0,001 0,014 

Boyun  r 0,426* 0,124 0,205 0,172 

p 0,000 0,031 0,000 0,003 

McGill-Total 

Ağrı 

Yoğunluğu 

Bel  r 0,433* 0,215 0,181 0,079 

p 0,000 0,000 0,002 0,170 

Boyun  r 0,418* 0,191 0,169 0,149 

p 0,000 0,001 0,003 0,010 

NDI: Boyun Özür İndeksi                                                         Spearman Korelasyon Analizi,  
*(p<0.05) 

   r :rho  Spearman Korelasyon Katsayısı 
 
HAD: Hastane Depresyon-Anksiyete Skalası 
VAS : Vizüel Analog Skalası                      
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4.7. Ağrı ve Demografik Bulguların Değerlendirilmesi 

Gruplarda Kısa Form McGill Ağrı Anketi alt kategorileri ile ekonomik sıkıntı 

arasında zayıf korelasyon, Kısa Form McGill Ağrı Anketi alt kategorileri ile diğer 

demografik parametreler arasında ilişki olmadığı bulundu (Tablo 4.13).   
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Tablo 4.13   Grupların Kısa Form  McGill Ağrı anketi alt grupları ile demografik parametreler arasındaki ilişki 

McGill Grup   Eğt-dr Ek-s Çlş-s Ay-s Masbş Araba İş-st İş-m Yşm 

McGill 
Duyusal ağrı 

Bel 
r 0,040 0,122 0,078 0,002 0,164 -0,099 0,162 -0,029 -0,163 
p 0,493 0,035 0,175 0,978 0,004 0,088 0,005 0,621 0,005 

Boyun 
r 0,002 -0,036 -0,036 0,027 -0,044 -0,055 -0,080 -0,039 0,037 
p 0,975 0,531 0,530 0,646 0,451 0,342 0,169 0,504 0,520 

McGill 
Afektif Ağrı 

 

Bel 
r -0,038 0,168 0,003 -0,063 0,118 -0,106 0,080 -0,058 -0,168 
p 0,507 0,004 0,960 0,280 0,042 0,067 0,168 0,319 0,004 

Boyun 
r -0,099 0,024 -0,091 -0,055 -0,134 -0,077 -0,092 -0,104 -0,015 
p 0,088 0,683 0,117 0,341 0,020 0,182 0,110 0,072 0,796 

McGill 
Toplam 

Ağrı 

Bel 
r 0,014 0,150 0,057 -0,022 0,161 -0,110 0,145 -0,042 -0,180 
p 0,811 0,009 0,325 0,699 0,005 0,056 0,012 0,467 0,002 

Boyun 
r -0,034 -0,018 -0,060 0,000 -0,071 -0,068 -0,092 -0,066 0,022 

 p 0,554 0,755 0,303 0,994 0,219 0,237 0,112 0,253 0,705 

McGill 
VAS 

 

Bel 
r -0,140 0,235 -0,055 -0,041 -0,053 -0,081 0,019 -0,058 -0,100 
p 0,015 0,000 0,344 0,480 0,358 0,162 0,740 0,320 0,084 

Boyun 
r -0,161 0,128 -0,147 -0,027 -0,167 -0,130 -0,134 -0,120 0,028 
p 0,005 0,026 0,011 0,645 0,004 0,024 0,020 0,038 0,634 

McGill-E.Total 
Ağrı 

Yoğunluğu 

Bel 
r -0,122 0,215 -0,019 -0,016 0,057 -0,060 0,032 -0,070 -0,198 
p 0,034 0,000 0,749 0,781 0,329 0,304 0,576 0,227 0,001 

Boyun 
r -0,170 0,006 -0,065 0,047 -0,109 -0,025 -0,044 -0,113 0,036 
p 0,003 0,921 0,258 0,414 0,059 0,668 0,446 0,051 0,534 

                                                           Spearman Korelasyon Analizi (p<0.05).  r :rho  Spearman Korelasyon Katsayısı 
 

Eğt-dr: Eğitim durumu   İş-st: İş stresi 
Ek-s: Ekonumik sıkıntı   Iş-m: İş memnuniyeti 
Çlş-s: Çalışma saati(gün)   Yşm: Yaşam memnuniyeti 
Ay-s: Ayakta geçirilen saat(gün)  VAS : Vizüel Analog Skalası          
Masbs: Masabaşında geçirilen saat(gün) 
Araba: Araba kullanma süresi(gün)
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4.8. Yaşam Kalitesi ve Demografik Bulguların Değerlendirilmesi 

Grupların Nottingham Sağlık Profili (NHP) nin ağrı parametresi her iki 

grupta, emosyonel reaksiyonlar ve sosyal izolasyon parametresi bel grubunda, 

fiziksel aktivite ve NHP toplam puanı boyun grubunda eğitim durumuyla negatif 

korelasyona sahipti. NHP’nin ağrı,     emosyonel reaksiyonlar ve NHP toplam puanı 

bel grubunda ekonomik sıkıntı ile zayıf korelasyona sahipti.  NHP’ nin ağrı ve NHP 

toplam puanı her iki grupta da iş memnuniyeti ile negatif korelasyona sahipti. 

NHP’nin emosyonel reaksiyonlar parametresi her iki grupta, NHP toplam puanı bel 

grubunda yaşam tatmini ile negatif korelasyona sahipti (Tablo 4.14). 
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Tablo 4.14 Grupların Nottingham Sağlık Profili (NHP) alt grupları ile demografik parametreler arasındaki ilişki 
 
NHP Grup   Eğt-dr Ek-s Çlş-s Ay-s Masbş Araba İş-st         İş-m Yşm 

NHP ES 
Bel 

r -0,160 0,177 -0,098 -0,095 -0,055 -0,049 -0,069 -0,171 -0,210 
p 0,005 0,002 0,090 0,100 0,344 0,400 0,003 0,000 0,000 

Boyun 
r -0,214 0,114 -0,085 0,003 -0,101 -0,067 -0,154 -0,121 -0,179 
p 0,000 0,048 0,142 0,955 0,000 0,080 0,245 0,007 0,037 

 
NHP A 
 
 

Bel 
r -0,254 0,237 -0,121 -0,140 -0,036 -0,196 -0,040 -0,207 -0,116 
p 0,000 0,000 0,036 0,015 0,534 0,001 0,487 0,000 0,045 

Boyun 
r -0,270 0,078 -0,181 -0,142 -0,143 -0,072 -0,198 -0,249 0,033 
p 0,000 0,176 0,002 0,014 0,013 0,214 0,001 0,000 0,568 

 
NHP ER 
 

Bel 
r -0,219 0,232 -0,137 -0,135 -0,046 -0,140 -0,088 -0,151 -0,291 
p 0,000 0,000 0,018 0,020 0,423 0,015 0,126 0,009 0,000 

Boyun 
r -0,152 0,178 -0,031 0,004 -0,014 -0,078 -0,031 -0,120 -0,237 
p 0,009 0,002 0,596 0,942 0,806 0,178 0,591 0,037 0,000 

 
NHP U 
 

Bel 
r -0,140 0,184 -0,088 -0,063 -0,053 -0,128 -0,045 -0,104 -0,168 
p 0,015 0,001 0,128 0,278 0,360 0,026 0,433 0,073 0,003 

Boyun 
r -0,165 0,048 -0,089 -0,031 -0,052 -0,091 0,039 -0,128 -0,134 
p 0,004 0,404 0,123 0,590 0,373 0,116 0,496 0,026 0,020 

NHP SI 
 Bel 

r -0,222 0,180 -0,127 -0,143 -0,057 -0,030 -0,043 -0,133 -0,136 
p 0,000 0,002 0,028 0,013 0,325 0,610 0,457 0,021 0,019 

Boyun 
r -0,109 -0,020 -0,013 0,007 -0,045 -0,94 -0,047 -0,072 -0,157 
p 0,058 0,735 0,824 0,905 -0,438 0,106 0,413 0,216 0,006 

NHP FA 
Bel 

r -0,164 0,157 -0,085 -0,052 -0,075 -0,146 -0,052 -0,166 -0,096 
p 0,004 0,007 0,141 0,374 0,196 0,011 0,372 0,004 0,097 

Boyun 
r -0,280 0,090 -0,095 -0,043 -0,049 -0,146 -0,150 -0,198 -0,157 
p 0,000 0,120 0,099 0,459 0,396 0,011 0,009 0,001 0,006 

 
NHP T 

Bel 
r -0,265 0,277 -0,145 -0,152 -0,058 -0,174 -0,069 -0,214 -0,254 
p 0,000 0,000 0,012 0,009 0,316 0,002 0,236 0,000 0,000 

Boyun 
r -0,279 0,123 -0,120 -0,050 -0,095 -0,128 -0,125 -0,226 -0,179 
p 0,000 0,033 0,038 0,393 0,101 0,027 0,030 0,000 0,002 

             
                                                                  Spearman Korelasyon Analizi *p<0.05  r :rho  Spearman Korelasyon Katsayısı 
 
Eğt-dr: Eğitim durumu Çlş-s: Çalışma saati(gün)  Masbs: Masabaşında geçirilen saat(gün) İş-st: İş stresi  Yşm: Yaşam memnuniyeti 
Ek-s: Ekonumik sıkıntı Ay-s: Ayakta geçirilen saat(gün) Araba: Araba kullanma süresi(gün  Iş-m: İş memnuniyeti NHP: Nottingham Sağlık Profili
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4.9.  Özür, Anksiyete-Depresyon, Hareket Korkusu ve Demografik 

Bulguların Değerlendirilmesi 

Bel grubunda Oswestry, HAD-anksiyete, HAD-depresyon ve Tampa puanları 

ile ekonomik sıkıntı arasında zayıf korelasyon, HAD-depreson ile eğitim durumu ve 

yaşam tatmini arasında negatif korelasyon bulundu. Boyun grubunda HAD-

depresyon ile eğitim durumu ve iş memnuniyeti arasında negatif korelasyon bulundu 

(Tablo 4.15). 
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Tablo 4.15  Oswestry, NDI, HAD, TAMPA ile demografik parametreler arasındaki ilişki  

 
 Grup   Eğt-dr Ek-s Çlş-s Ay-s Masbş Araba İş-st         İş-m Yşm 
Oswestry 
 
NDI  

Bel  r -0,144 0,249 -0,068 -0,134 0,018 -0,172 -0,018 -0,137 -0,147 
p 0,013 0,000 0,238 0,020 0,763 0,003 0,762 0,018 0,011 

Boyun  r -0,064 0,069 -0,092 0,023 -0,070 -0,093 -0,030 -0,145 0,009 
p 0,269 0,236 0,112 0,690 0,225 0,108 0,610 0,012 0,881 

HAD 
Anksiyete 

Bel  r -0,142 0,313* -0,069 -0,047 -0,045 -0,088 0,010 -0,146 -0,297 
p 0,014 0,000 0,232 0,418 0,442 0,129 0,865 0,011 0,000 

Boyun  r -0,167 0,182 -0,059 0,059 -0,065 -0,066 0,019 -0,148 -0,153 
p 0,004 0,002 0,306 0,307 0,263 0,252 0,747 0,010 0,008 

HAD 
Depresyon 

Bel  r -0,278 0,347* -0,113 -0,062 -0,106 -0,070 -0,071 -0,165 -0,252 
p 0,000 0,000 0,051 0,284 0,067 0,224 0,221 0,004 0,000 

Boyun  r -0,200 0,170 -0,089 0,016 -0,119 -0,126 -0,069 -0,222 -0,174 
p 0,000 0,003 0,125 0,782 0,039 0,030 0,233 0,000 0,003 

TAMPA Bel  r -0,159 0,204 -0,129 -0,108 -0,078 -0,043 -0,090 -0,203 -0,149 
p 0,006 0,000 0,026 0,063 0,178 0,455 0,118 0,000 0,010 

Boyun  r -0,134 0,101 -0,079 0,029 -0,116 -0,080 -0,030 -0,141 -0,077 
p 0,020 0,810 0,175 0,612 0,044 0,168 0,606 0,014 0,183 

                                                                         Spearman Korelasyon Analizi *p<0.05  r :rho  Spearman Korelasyon Katsayısı 
NDI: Boyun Özür İndeksi  
HAD: Hastane Anksiyete- Depresyon Skalası 
Eğt-dr: Eğitim durumu 
Ek-s: Ekonumik sıkıntı 
Çlş-s: Çalışma saati(gün) 
Ay-s: Ayakta geçirilen saat(gün) 
Masbs: Masabaşında geçirilen saat(gün) 
Araba: Araba kullanma süresi(gün) 
İş-st: İş stresi 
Iş-m: İş memnuniyeti 
Yşm: Yaşam memnuniyeti 
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4.10. Yaşam Kalitesi, Anksiyete-Depresyon ve Özürün Değerlendirilmesi 

Tablo 4.16  NHP Toplam, HAD-Aksiyete, HAD-Depresyon ile  Oswestry , NDI 

arasındaki ilişkiler 

 Grup   Oswestry NDI 

      
NHP TOPLAM 

Bel  r 0,555 - 
 p 0,000 - 
Boyun  r - 0,540 
 p - 0,000 

Anksiyete (HAD) Bel  r 0,318 - 
 p 0,000 - 
Boyun  r - 0,393 
 p - 0,000 

Depresyon(HAD) 
Bel  r 0,359 - 
 p 0,000 - 
Boyun  r - 0,357 

  p - 0,000 
                                 Spearman Korelasyon Analizi * (p<0.05) 

NDI: Boyun Özür İndeksi 
NHP:Nottinham Sağlık profili                                      r :rho  Spearman Korelasyon Katsayısı 

 

 

Bel problemi olan olguların NHPtoplam skorları ile Oswestry Bel anketi 

skorları arasında orta düzeyde korelasyon, boyun grubu olguların NHPtoplam 

skorları ile BDI skorları arasında  da orta düzeyde korelasyon bulundu. Bunun 

yanında bel grubunun HAD skorları ile Oswestry Bel anketi skorları arasında ve 

boyun grubunun HAD skorları ile NDI arasında da zayıf korelasyonlar tespit edildi. 

Bu sonuçlar yaşam kalitesi ve özür düzeyinin birbiriyle ilişkili, anksiyete-depresyon 

ile özür düzeyinin ilişkili olduğunu göstermektedir. 
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5. TARTIŞMA 

Bel ve boyun ağrıları çalışan insanlarda daha fazla görülen ve ihmal 

edilmemesi gereken omurga problemlerinin en yaygın olanlarındandır. Bel ve boyun 

ağrıları, kişinin günlük yaşam aktivitelerini kısıtlayan ve iş gücü kaybına neden olan 

ve insan yaşamını etkileyen önemli klinik tablolardır. İnsanların %80’inin 

yaşamlarının bir döneminde bel ağrısından yakındığı kabul edilmektedir. Daha fazla 

oranda mekanik nedenlerden kaynaklanan bel ağrısından yakınanların yaklaşık 

%80’i bir aydan kısa sürede iyileşmekte, ancak %5 kadarı üç aydan fazla sürerek 

kronik bel ağrısına dönüşmektedir. Boyun ağrıları bel ağrıları kadar sık olmamakla 

birlikte, her yaş grubunda önemli bir sorundur. Yaşamında en az bir kez boyun ağrısı 

geçirenlerin sıklığı %10 olarak bildirilmektedir. Boyun ağrısı genel popülasyonda 

kol ağrısı ile birlikte veya kol ağrısı olmaksızın kadınların % 12’sinde, erkeklerin 

%9’unda görülebilmektedir (45,87). Kronik bel ve boyun ağrıları ülkemizde hem 

kişinin motivasyonunu önemli ölçüde etkilemekte hem de fiziksel ve psikolojik 

sorunlar ortaya çıkararak maddi kayıplara yol açan önemli bir sağlık sorunudur (64).  

Kronik ağrının olduğu hastalıklarda genellikle ağrıya depresyon bulguları da 

eşlik etmektedir. Depresif duygu durumu olan kişide, uyku bozukluğu, iştah 

değişikliği, konsantrasyon bozulması, umutsuzluk, karamsarlık, çaresizlik duygusu, 

dikkat azlığı gibi belirtiler oluşur. Kronik ağrılı kişilerde depresyon bulguları sağlıklı 

popülasyonla karşılaştırıldığında daha fazladır. Kronik bel ve boyun problemleri olan 

hastaların yaşadıkları ağrı ve hareket kısıtlılığı bu kişilerde sıkıntı, endişe ve 

depresyonla birlikte yaşamlarının kısıtlanmasına ve yaşam kalitelerini düşürerek 

disabiliteye yol açmaktadır (88). 

Bel ve boyun ağrı  problemleri çok yönlü sorunlara neden olmaları ve 

hastanın fiziksel, kişisel, çevresel olarak ayrıntılı değerlendirilmesi, sorunların tam 

olarak saptanarak çözüm yollarının aranmasını gerektiren durumlardır. Literatürde, 

bireylerin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen bel ve boyun ağrı problemleri ile 

ilgili birçok çalışmadan bahsedilmektedir. Fakat bel ve boyun problemlerini aynı 

anda karşılaştıran çalışma yok denecek kadar azdır. Bu çalışma ile servikal ve lumbar 

bölge ağrı  problemine sahip vakalar üzerinde  özür, yaşam kalitesi, hareket korkusu 
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ve emosyonel açıdan bu iki bölge arasındaki farkları ortaya koymayı hedefledik. Bu 

amaçla Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi Anabilim Dalı Departmanı’na başvuran 

tanısı konmuş 300 servikal, 300 lumbar bölge ağrı  problemi olan toplam 600 hasta 

çalışmaya alındı. 

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER 

Kilo ve boy uzunluğu VKI’ni belirleyen parametrelerdir. Vücut ağırlığının 

artmasının, bu nedenle vücudun ağırlık merkezinin yer değiştirmesinin bel 

bölgesindeki mekanik stresleri arttırıp dejeneratif değişikliklere ve dengesiz postüre 

sebep olabileceği açıklanmıştır (32). Vieira ve ark. araştırmalarında kilosu fazla olan 

işçilerde çalışma bel problemi yaşama riskinin daha fazla olduğunu bildirmişlerdir 

(89). Lebouf ve ark.’nın yaptığı bir başka araştırmada bel ağrısı ve vücut ağırlığı 

arasındaki ilişkiyi inceleyen 65 epidemiyolojik çalışmanın derlenmesi sonucunda, 

kilo artışı ile bel ağrısı arasında pozitif yönde değişiklik olduğu belirtilmiştir (32). 

Bizim çalışmamızda ise bel ve boyun problemi olan gruplardaki olguların yaş ve boy 

ortalamaları karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmazken (p>0.05), iki gruptaki olguların kilo ve vücut kütle indeksi ortalamaları 

arasında anlamlı fark saptandı (p<0.05). Çalışmamızda gruplardaki olguların yaş ve 

boy ortalamaları benzerdi. Bel ağrısı  problemi olan gruptaki olguların kilo ve VKI , 

boyun ağrısı problemi olan gruptaki olgularda daha fazla idi. Bu durumun yük 

kaldırma, omuz seviyesi üstü hareket yapma gibi bel ağrısı problemi olan hasta 

grubunun diğer gruba göre farklılık gösteren fiziksel özellikler dışındaki diğer 

faktörlerden kaynaklandığını göstermektedir.   

Literatürde Natvig ve ark.’nın çalışmalarında boyun ağrısı olan kadınların 

oranı erkek olgulardan fazlaydı (90). Hush ve ark. boyun ağrı problemi olan 53 ofis 

çalışanı ile yaptıkları çalışmada, kadın cinsiyetine sahip olmanın ve yüksek 

psikolojik stresin boyun problemi riskini arttırdığını belirtmişlerdir (91). Heliovaara 

ve ark. bel ağrılı hastalarla yaptıkları çalışmada bel ağrısının görülme sıklığının 

gruplar arasında eşit, ancak diğer faktörler değerlendirilirse kadınlarda daha fazla 

olduğunu bildirmişlerdir. Nagi ve ark.’nın bel ağrılı hastalarla yaptıkları çalışmada 

bel ağrısının kadınlarda erkeklere oranla daha sık görüldüğünü saptamışlardır (32).   

Leboeuf-Yde ve ark.’nın servikal, torakal ve lumbal bölge ağrılı 34,902 hasta ile 
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yaptıkları çalışmada, kadınların erkeklere oranla daha fazla spinal ağrı ve boyun 

ağrısı yakınmaları olduğunu tespit etmişlerdir ( 92). Literatürde bel ve boyun 

problemleri arasında karşılaştırmanın yapıldığı Yazıcı ve ark.’nın 50 bel, 50 boyun 

problemi olan hasta ve 71 sağlıklı kontrol grubuyla yaptıkları çalışmada, iki grup 

olguların yaş ortalamaları ve cinsiyet açısından gruplar arasında fark bulunmazken 

eğitim düzeyleri arasında fark saptanmıştır (69). Literatüre bakıldığında cinsiyetler 

arasında bel ve boyun problemlerinin görülme oranlarına dair bir kesinliğin olmadığı, 

ancak kadınların her iki problemde de daha riskli oldukları düşünüldü. Leboeuf-Yde 

ve ark.’nın çalışması yüksek sayıda vakanın yer aldığı çalışmalarında alınan sonuç 

bizim çalışmamızın sonuçları ile benzerlik göstermektedir.  

Çalışmamızda da literatürle uyumlu olarak cinsiyet dağılımında kadınların 

daha fazla olduğu bulundu (p<0.05). Buna göre boyun ağrısı  problemi olan grupta 

kadınların oranı , bel ağrısı problemi olan gruptakinden daha yüksekti. Her iki 

çalışmanın yüksek sayıda hasta üzerinde yapılması bu sonuçların geçerliliğini 

artırmaktadır. 

Yazıcı ve ark.’larının çalışmalarında bel ağrısı grubunda ağrı süresi, boyun 

ağrısı grubuna göre anlamlı uzundu (69). Bizim çalışmamızda da bel problemi olan 

grupta hastaların ağrı süreleri boyun grubundan daha uzundu (p<0.05). Yaşları 

benzer olan bu iki grupta bel problemi olanların ağrı sürelerinin uzun oluşu bölgesel 

olarak lumbal bölgenin yaralanma konusunda servikal bölgeden daha riskli 

olduğunu, yaralanmaların önlenmesi ve risklerin ortadan kaldırılması konularında 

lumbal bölgeye gösterilen hassasiyetin arttırılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Çalışmamızda bel problemlerinin daha erken dönemde karşımıza çıkması önemli bir 

sonuçtur. Çünkü ilerleyen dönemlerde kronikleşecek olan ve diğer sebepler de 

eklendiğinde (çalışmaya bağlı gelişecek sorunlar, yaşlanma, yaralanma vb.) artacağı 

göz önünde bulundurulması gereken bel ağrısı problemlerinde bu önlemlerin daha 

erken yaşlarda alınması büyük önem taşımaktadır.  

Bel ve boyun ağrısı gibi kas-iskelet sistemi problemlerinin nedenleri arasında 

fiziksel ve kişisel faktörler yer almaktadır. Fiziksel faktörler arasında ağır objeleri 

kaldırma, monoton iş yaşantısı, statik çalışma postürü, vibrasyon, sık tekrar 

gerektiren hareketleri içeren meslekler ve ağır iş yükü öne çıkmaktadır. Yaş, vücut 
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kütle indeksi, fiziksel aktivite düzeyi ve sigara alışkanlığı gibi faktörlerde kişisel 

faktörleri oluşturmaktadır (16). Literatürde egzersiz, obesite, sigara kullanımı, yaş, 

eğitim düzeyi ve stresin bel ağrısı gelişiminde etkili olduğu bulunmuştur. Analizler 

eğitim seviyesi yüksek olan bireylerin, düşük eğitim düzeyine sahip olanlara göre bel 

ağrısı yaşama riskinin daha düşük olduğunu göstermiştir  (90).  

Aydoğan ve ark.’ları çalışmalarında günün büyük bölümünü uzun süre ayakta 

durarak ya da uzun süre oturarak geçirmenin bel ağrısı için risk faktörü olduğunu 

belirtmişlerdir (32). Kopec ve ark.’nın yaptığı çalışmada da uzun süre ayakta durma 

gibi aktivitelerin yapıldığı mesleklerde bel ağrısının daha fazla görüldüğü 

belirtilmiştir (24).  McKenzie, kötü oturma ve ayakta durma postürlerinin devam 

ettirilmesi sonucu yumuşak dokularda oluşan aşırı gerilimin bel ağrısına neden 

olabileceğini bildirmiştir (93). Bizim çalışmamızda da literatürle uyumlu olarak bel 

ağrısı problemi olan grupta  hastaların boyun ağrısı  problemi olan gruptakilerden 

daha uzun süre ayakta kaldıkları belirlendi. Bu McKenzie’nin bu konu ile ilgili 

görüşlerini destekler niteliktedir. 

Yapılan deneysel çalışmalarda, sigara kullanımının diskin beslenmesinde 

olumsuz etkisi olduğu ve disklerin proteoglikan ve kollajen sentezinde azalmaya 

neden olduğu gösterilmiştir (94). Jamso ve ark. çok sigara içen kronik bel ağrılı 

hastalar ile sigara içmeyen kronik bel ağrılı hastalar karşılaştırdıklarında, sigara 

içenlerde psikolojik stresin arttığını, sigara içenlerin inaktif olduklarını ve daha fazla 

ilaç kullandıklarını saptamışlardır. Sigara içme alışkanlığının kronik bel ağrısının 

fiziksel ve psikolojik insidansı ile ilgili olduğunu belirtmişlerdir (45). Frymoyer ve 

ark., (1983) sigara nikotinin intervertebral disk ve kaslara giden kan akımını 

vazokonstrüksiyonla azalttığını bildirmiştir. Bejia ve ark., (2005) sigara içmenin, 

sedanter yaşam şekli, ileri yaş, kadın cinsiyetine sahip olmayı, artmış VKI  ve 

psikolojik sorunların bel ağrısı problemleri için risk faktörü olduğunu belirtmişlerdir. 

Fogelholm ve Alho, (2001) sigara içenlerin artmış proteolitik aktivite ile 

intervertebral disk dejenerasyonu ve spinal instabilite riskini arttırmış olduklarını 

belirtmiştir. Vieira ve ark.’nın araştırmalarında sigara içen ve düzenli egzersiz 

yapmayan kişilerde çalışma hayatları boyunca bel ağrısını iki kat daha fazla, kilolu 

olanların ise 1,38 kez daha fazla yaşama riskleri olduğunu belirtmişlerdir (89). 
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Literatürde intervertebral disk dejenerasyonuyla bel ağrısı arasında güçlü ilişki 

olduğu bildirilirken, alkol tüketiminin disk dejenerasyonu için risk faktörü olup 

olmadığına ya da faydalı olduğuna dair kanıtlanmış araştırma yoktur. Zhang ve ark. 

orta düzeyde alkol tüketiminin intervertebral disk dejenerasyonunu azaltabileceğini 

bildirmişlerdir (95). Yhun ve ark. yaptıkları büyük örneklemli bir araştırmada,  ayda 

1-4 defa alkol tüketen hastaların, hiç alkol almayan ya da az alkol tüketen hastalara 

göre daha fazla bel ağrısı riski taşıdıklarını bulmuştur (96). Bizim çalışmamızda iki 

grup arasında sigara, alkol kullanımı ve süresi araştırıldı fakat gruplar arasında bu 

parametreler açısından istatistiksel olarak fark bulunamadı. Ancak iki grupta sigara 

ve alkol tüketim oranlarının düşük olması ve gruplar arasında fark olmayışı her iki 

grupta risk faktörü olması açısından bu iki parametrenin etkisini azaltmıştır.  

Bel ağrısı risk faktörleri arasında sedanter yaşam biçimi de yer almaktadır. 

Sedanter yaşam ve inaktivite statik kas kontraksiyonlarını ve bunun sonucunda da 

pasif yapılarda oluşan gerginliği arttırarak bel ağrısına neden olur (45). Howel ve 

ark.’nın çalışmasında düzenli egzersiz yapma ile bel ağrısı arasında negatif ilişki 

bulunmuştur (97). Yapılan çalışmalarda ev kadınları ile çalışanlar karşılaştırıldığında 

bel ağrısının daha çok ev hanımlarında görüldüğü bildirilmiştir. Bu durumun 

inaktiviteyle ilgili olabileceği rapor edilmiştir. Yapılan bir çalışmada fiziksel 

aktivitenin bel ağrısına karşı koruyucu etkiler oluşturduğu rapor edilmiştir (45). 

Çalışmamızda her iki grupta olguların büyük çoğunluğunun düzenli egzersiz 

yapmadığı, egzersiz yapma süresi ve egzersiz sıklığı değerlerinin ortalamaları 

arasında fark bulunmadığı belirlendi (p>0.05). Bu durumun bel ve boyun ağrısı için 

risk faktörü olabileceği düşünüldü.  

Fejer ve arkadaşlarının çalışmasında genel olarak boyun ağrısının insanların 

günlük yaşantısında şiddetli ağrı ya da major disabilite ile sonuçlanmadığı, daha yaşlı 

bireylerde genç grupla karşılaştırıldığında, boyun ağrısında daha az şikayetçi fakat 

daha şiddetli ağrı ve disabilite yaşadıkları bildirilmiştir (98). Çalışmamızda hastaların 

bel ya da boyun ağrılarının sebebi olup olmadığı sorusuna verdikleri yanıtlar arasında 

ise fark bulundu (p<0.05). Bel ağrısı olan grupta bel ağrısı sebeplerinin olduğunu 

düşünenlerin sayısı boyun grubuna göre fazlaydı. Toplumumuzda kişilerin bel ağrısı 

problemleri konusundaki genel bilgileri boyun  ağrısı problemlerinden daha fazladır. 
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Gerek nedenleri gerekse tedavisi konusunda bel ağrısı problemleri daha önceliklidir. 

Bu durumun bel ağrısı problemi olan grupta ağrı oluşturan sebebi tanımlama 

konusunda belirleyici olduğu düşünülmektedir. 

Yhun ve ark. bel ağrılı hastalarla yaptıkları büyük örneklemli bir araştırmada, 

eğitim seviyesi yüksek olan hastalarda bel ağrısı görülme oranın azaldığı 

göstermişlerdir (96). Yazıcı ve ark.’nın çalışmasında da eğitim seviyesi düştükçe, 

bütün gruplarda (bel, boyun, sağlıklı grup) fiziksel rol kısıtlılığı ve genel sağlık 

puanları da anlamlı olarak azalmaktaydı. Aynı çalışmada HAD-depresyon skorları 

üzerinde eğitim düzeyi etkili bulunmuştu. Bu çalışmada eğitim düzeyi ilkokul 

olanların depresyon puanı üniversite mezunu olanlardan daha yüksek bulunmuştur 

(69). Nagi ve ark. araştırmalarında düşük eğitim seviyelerindeki kişilerin daha ağır iş 

yapmaları nedeniyle daha fazla strese maruz kaldıklarını ve risklerinin arttığını 

bildirmiştir (45). Burdorf ve ark.’nın çalışmalarında da düşük eğitim seviyesi ile bel 

ağrısının ilişkili olduğu bulunmuştur (35). Kwon ve ark.’nın çalışmasında lise 

mezunu olan bireylerin lisans ve daha yüksek eğitim seviyesindeki bireylere göre 

daha fazla bel ağrısı riski taşıdıklarını bildirmiştir (90). Çalışmamız iki grup arasında 

eğitim süreleri arasında fark bulunmamıştır. NHP’nin ağrı parametresi ve eğitim 

düzeyi arasında her iki grupta negatif yönde zayıf ilişki vardı. Bununla birlikte, her 

iki grupta HAD-depresyon skorları ile eğitim düzeyi arasında negatif yönde zayıf 

ilişki tespit ettik. Eğitim seviyesi düşük hastaların ağrı ve HAD-depresyon skorları 

daha yüksekti. Tuçer ve ark. bel hastalarıyla yaptıkları çalışmalarında düşük 

sosyoekonomik durumun bel ağrısı için risk faktörü olabileceğini bildirmişlerdir 

(74). Ochsmann ve ark.’nın yaptığı çalışmada finansal olarak aşırı borçlu bireylerin 

genel populasyondaki bireylere göre daha sık bel ağrısı yaşayabildiklerini 

bildirmişlerdir (99). Bizim çalışmamızda NHP’nin ağrı,  emosyonel reaksiyonlar ve 

NHP toplam puanı bel grubunda ekonomik sıkıntı ile zayıf korelasyona sahipti. 

Ayrıca yine aynı grupta Oswestry, HAD-anksiyete, HAD-depresyon ve Tampa 

puanları ile ekonomik sıkıntı arasında zayıf korelasyon vardı ve literatürle 

uyumluydu. Çalışmamızda eğitim düzeyinin iki grupta da ağrı ve depresyon ile 

ilişkisi eğitimin önemli bir parametre olduğunu bir kez daha vurgulamaktadır. Ayrıca 

ekonomik sıkıntı düzeyi bel ağrısı problemi olan grupta da ağrı, depresyon ve yaşam 

kalitesi için önemli bir belirleyici olmuştur. 
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YAŞAM KALİTESİ 

Bel ve boyun ağrısı  problemi olan hastalarda ağrı ile yaşam kalitesi 

arasındaki etkileşim bilinmektedir. Dündar ve ark.’nın yapmış oldukları araştırmada 

kronik bel ağrılı hastaların hem fiziksel aktivitelerinin hem de yaşam kalitelerinin ve 

depresyon düzeylerinin kontrollere göre daha bozuk olduğu tespit edilmiştir (65). 

Lyons ve arkadaşları (1994) sırt ağrısı olan hastalarda SF-36'da sekiz alt ölçekten her 

birinde istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüklük saptamışlardır (69). Rezai ve 

arkadaşlarının 20 ile 69 yaş arası boyun ağrısı olan 1100 hasta ve kontrol grubuyla 

yapılmış olan çalışmada, ağrı Chronic Pain Questionnaire ile, sağlıkla ilgili yaşam 

kalitesi SF-36 ile değerlendirilmiştir. Çalışmada boyun ağrısı ile sağlıkla ilgili yaşam 

kalitesinin fiziksel komponenti arasında zayıf ilişki saptanmıştır (100). Kovacs ve 

ark.’nın bel ağrısı olan 195 hasta ile yaptıkları çalışmada; hastalar 1.gün ve 14.gün 

sonunda değerlendirilmişlerdir. Ağrı Vizüel Analog Skalası (VAS) ile, disabilite 

Rolland–Morris Anketi ve Oswestry Anketi ile yaşam kalitesi ise EuroQol(EQ) 

Questionnaire ile değerlendirilmiştir. Çalışmada, ağrı şiddeti, özür düzeyi ve yaşam 

kalitesi düzeyi arasındaki zayıf korelasyon bulunmuştur (105). Kovacs ve ark.’nın bel 

ağrısı olan 366 hasta ile yaptıkları başka bir çalışmada; ağrı Vizüel Analog Skalası 

(VAS) ile, özür düzeyi Rolland –Morris Anketi ve Oswestry Anketi ile yaşam 

kalitesi ise EuroQol(EQ) Questionnaire ile değerlendirilmiştir. Çalışmada; ağrı 

süresinin özür düzeyi hakkında, özür düzeyinin de yaşam kalitesi hakkında tahminde 

bulunduğunu belirtmişlerdir (106). Bizim çalışmamızda ise, bel ve boyun problemi 

olan iki grupta Kısa Form McGill Ağrı Anketi alt kategorileri ile Nottingham Sağlık 

Profili alt kategorileri arasındaki ilişkilere bakıldığında Nottingham Sağlık Profilinin 

toplamı ile Kısa Form McGill Ağrı Anketi alt kategorileri arasında korelasyon 

belirlendi. Ayrıca iki grup arasında ağrı ve fiziksel aktivite düzeyleri farklı bulundu. 

NHP sonuçları boyun problemi olan grubun ağrı algılamalarının  daha az ve fiziksel 

aktivite düzeylerinin daha yüksek olduğunu gösterdi. Buna göre çalışmamızda bel 

ağrısı problemi olan grubun yaşam kalitesi boyun ağrısı problemi olan gruptan daha 

fazla etkilenmişti.  
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EMOSYONEL DURUM 

Literatürde boyun veya bel ağrısı ile depresyon arasındaki ilişkiyi gösteren 

birçok çalışma vardır (101). Yazıcı ve ark.’nın yaptığı çalışmada bel ve boyun ağrısı 

olan hastalarda ağrı şiddeti ile depresyon düzeyi yakından ilişkiliydi. Ağrı şiddeti ve 

depresif belirtilerin varlığı hastaların yaşam kalitesini ve fonksiyonel durumunu 

belirgin düzeyde olumsuz etkilemekteydi (69). Lin ve arkadaşlarının kronik boyun 

ağrısına sahip 52 hasta ile yaptıkları çalışmada sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi SF-36 

ile, psikolojik faktörler Eysenck Personality Questionnaire, Chinese Health 

Questionnaire ve Beck Anxiety Inventory ile değerlendirimiştir. Çalışma sonunda 

kronik boyun ağrılı hastaların sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinin normal bireylere göre 

daha kötü olduğu ve boyun ağrısı olanların birçok fiziksel ve mental sağlık 

problemleri olduğu, ayrıca bu hastaların çoğunluğunun depresyon, anksiyete ve 

psikosomatik bozukluklar gibi değişik psikiyatrik problemlerden yakınabileceği 

sonucuna varılmıştır (102). Ay ve arkadaşlarının kronik bel ağrılı 45 hasta ile 

yaptıkları çalışmada; hastaların ağrı şiddeti görsel analog skalası (GAS 0-10cm), 

yaşam kalitesi Nottingham Health Profile (NHP), depresyon şiddetini ölçmek için 

Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) kullanılmıştır. Çalışmada ağrı şiddeti ile depresyon 

düzeyi yakından ilişkili bulunmuştur. Ağrı süresi ve depresyon belirti düzeyleri 

arasında da korelasyon mevcuttu. Ayrıca ağrı şiddeti ve depresif belirti düzeyi 

yüksek olan hastaların yaşam kalitelerinin de olumsuz yönde etkilendiği görülmüştür 

(88). Çalışmamızda her iki grupta Kısa Form McGill Ağrı Anketi alt kategorileri ile 

HAD- Anksiyete ve Depresyon puanları arasında ilişki olmadığı veya zayıf ilişki 

olduğu gözlenirken, her iki grupta HAD puanı ile NHP toplam puanları arasında orta 

düzeyde korelasyonlar vardı. Çalışmamızda gruplarda ağrı düzeyleri açısından 

olguların hafif etkilenmiş durumda oldukları, anksiyete ve depresyon düzeylerinin 

düşük olduğu ve yaşam kalitelerinin de orta düzeye yakın etkilendiği belirlenmiştir. 

Literatürde ağrının emosyonel durum ve yaşam kalitesi üzerindeki belirleyiciliği göz 

önünde tutulduğunda çalışmamızın ağrı düzeyi düşük iki grupta da ağrıdan bağımsız 

olarak yaşam kalitesinin emosyonel durumdan etkilendiği sonucuna varılmıştır.  

Dickens ve ark.’nın kronik bel ağrılı hastalarla yapmış oldukları çalışmada, 

hastaların VAS değerleri ile fonksiyonel yetersizlik skorları arasında anlamlı ilişki 
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olduğu belirtilmiştir (32). Takahashi ve ark.’larının yaptıkları bir çalışmada hafif 

şiddette olan bel ağrısının hastalarda yüksek düzeyde fonksiyon kaybı meydana 

getirdiği görülmüştür. Bu hastaların daha fazla depresif duygu durum içinde 

oldukları belirtilmiştir. Özellikle bel ağrısı düzeyi ile hastanın yaşadığı fonksiyon 

kaybı orantısız ise depresyon gibi psikososyal etkenlerin büyük oranda rol 

oynayabileceğini belirtmişlerdir (24).   Blozik ve arkadaşlarının 448 boyun ağrısı 

problemi olan hasta üzerinde yaptığı çalışmada; boyun ağrısı ve ağrıyla ilgili 

disabiliteyi   the Neck Pain and Disability Scale (NPAD-d), anksiyete ve depresyonu 

değerlendirmek için  Hastane Anksiyete ve Depresyon Skalası’nı (HAD) 

kullanmışlardır. Çalışmada boyun ağrısı ile sosyo demografi, psikososyal ve medikal 

hikaye, sağlığı destekleyen yaşam stili arasındaki ilişkiler değerlendirilmiştir. Artan 

boyun ağrısı düzeyi ile anksiyete- depresyon arasında ilişki olduğu saptanmıştır (87). 

Preuper ve arkadaşlarının bel ağrısı olan 152 hasta ile yapmış oldukları çalışmada 

ağrı vizüel analog skalası (VAS), psikososyal distres  the Symptom Checklist-90-

Revised (SCL-90-R) , özür düzeyi Roland Morris Disabilitiy Questionnaire ile 

değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda psikososyal distres ve disabilite arasında zayıf 

ilişki olduğu bildirilmiştir (78). Çalışmamızda bel grubunun HAD skorları ile 

Oswestry Bel anketi skorları arasında ve boyun grubunun HAD skorları ile NDI 

arasında da zayıf korelasyonlar tespit edildi. Bu sonucun alınmasında iki grupta 

anksiyete –depresyon düzeylerinin ve özür seviyelerinin düşük oluşunun etkisi 

olduğu düşünüldü. Özür seviyesi yüksek olan gruplarda emosyonel durumun 

etkilendiği bilinmekle beraber bel ve boyun  ağrısı problemi olan gruplar arasında 

fark olup olmadığının planlanacak sonraki araştırmalarda saptanabileceği 

düşünülmektedir.  

Hagen ve arkadaşlarının 18 ve 60 yaş arası 457 bel ağrısı şikayeti olan hasta 

ve sağlıklı grupla yapmış oldukları çalışmada, hastaların son 30 günde yaşadıkları 

subjektif somatik ve psikolojik şikayetleri “Subjective Health Complaint Inventory 

[SHC]”, ile değerlendirilmiştir. Bel ağrısına ek olarak yaygın kas-iskelet ağrısının 

subjektif sağlık şikayetlerini arttırdığı bildirilmiştir. Çalışmadaki bulgular, bel ağrısı 

sendromunda, bütün omurgayla ilişkili kas ağrısı, bacak ve baş ağrısının uyku 

problemi, anksiyete, mutsuzluk ve depresyona neden olduğunu bildirmiştir (103). 

Chiu ve arkadaşlarının boyun ağrısı olan 218 hasta ile yaptıkları çalışmada ağrı, 
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fiziksel yetersizlik, disabilite ve hasta memnuniyeti arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. 

Ağrı Verbal Numeric Pain Scale, fiziksel yetersizlik aktif eklem hareket açıklığı ve 

izometrik kas kuvveti, disabilite  the Northwick Park Neck Pain Questionnaire 

(NPQ), hasta memnuniyeti ise 11-point scale ile değerlendirilmiştir. Boyun ağrılı 

hastalarda, ağrı ile hasta memnuniyeti arasında ve disabilite ile hasta memnuniyeti 

arasında korelasyon bildirmişlerdir (17). Lin ve arkadaşlarının kronik boyun ağrısına 

sahip 52 hasta ile yaptıkları çalışmada sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi SF-36 ile, 

psikolojik faktörler Eysenck Personality Questionnaire, Chinese Health 

Questionnaire ve Beck Anxiety Inventory ile değerlendirimiştir. Çalışma sonunda 

kronik boyun ağrılı hastaların sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinin normal bireylere göre 

daha kötü olduğu ve boyun ağrısı olanların birçok fiziksel ve mental sağlık 

problemleri olduğu, ayrıca bu hastaların çoğunluğunun depresyon, anksiyete ve 

psikosomatik bozukluklar gibi değişik psikiyatrik problemlerden yakınabileceği 

sonucuna varılmıştır (102). Literatürde birçok çalışma iş stresi, ağrı, rahatsızlık ve 

kas-iskelet sistemi problemleri arasında ilişki olduğunu göstermiştir. Waddel ve ark. 

da iş memnuniyeti ile bel ağrısı arasında ilişki olduğunu belirtmiştir (104). Fejer ve 

arkadaşlarının çalışmasında boyun ağrısının insanların günlük yaşantısında şiddetli 

ağrı ya da major disabilite ile sonuçlanmadığı belirtilmektedir (98). Çalışmamızda 

her iki grupta NHP’nin emosyonel reaksiyonlar parametresi yaşam memnuniyeti ile, 

bel hastaları grubunda NHP toplam puanı ile yaşam memnuniyeti arasında negatif 

korelasyon belirlendi. Her iki grupta emosyonel durum kötüleştikçe, bel problemi 

olan hastalarda yaşam kalitesi düştükçe yaşam memnuniyeti azalıyordu. Aynı şekilde 

her iki grupta NHP’nin ağrı parametresi ve toplam puanı ile hastaların işleri ile ilgili 

memnuniyetleri arasında negatif korelasyon vardı. Bel hastaları grubunda; HAD-

depresyon ile yaşam memnuniyeti arasında negatif korelasyon, boyun hastaları 

grubunda HAD-depresyon ile iş memnuniyeti arasında negatif korelasyon bulundu  

(p<0.05). Bu sonuçlar literatürle paralellik göstermektedir. Her iki grupta da ağrı ile 

iş memnuniyeti arasında ilişki bulunurken, bel ağrısı problemi olan grupta genel 

yaşam memnuniyeti, boyun ağrısı problemi olan grupta ise iş memnuniyeti 

despresyon düzeyi ile ilişkili bulundu. Bu durumun bel ağrısı  problemlerinin daha 

genel boyun ağrısı problemlerinin ise, özellikle iş ile ilişkili olarak memnuniyet 

derecesini etkilediği sonucuna varıldı. 
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ÖZÜR DÜZEYİ 

Fejer ve arkadaşlarının 20 ve 71 yaş arası son 2 haftada boyun ağrısı şikayeti 

olan 1293 katılımcı ile yapmış oldukları çalışmada; boyun ağrısı şiddeti 11-box 

numerical rating scale (NRS) ile, ağrı süresi the Standardized Nordic Questionnaire, 

ile özür düzeyi ise the Copenhagen Neck Functional Disability Scale ile 

değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda, ağrı ve özür düzeyi arasında orta dereceli ve 

boyun ağrısıyla ilgili faktörler arttıkça artan korelasyon saptanmıştır. Ağrı yoğunluğu 

bütün alt gruplarda disabilite ile ilişkiliydi. Boyun ağrısı süresi ile disabilite  

arasındaki korelasyon zayıftı. Çalışmada aynı zamanda, genel olarak boyun ağrısının 

insanların günlük yaşantısında şiddetli ağrı ya da major disabilite ile sonuçlanmadığı, 

daha yaşlı bireylerde genç grupla karşılaştırıldığında, boyun ağrısında daha az 

şikayetçi fakat daha şiddetli ağrı ve disabilite yaşadıkları bildirilmiştir (98). Chiu ve 

arkadaşlarının boyun ağrısı olan 218 hasta ile yaptıkları çalışmada, ağrı, fiziksel 

yetersizlik, disabilite ve hasta memnuniyeti arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Ağrı 

Verbal Numeric Pain Scale, fiziksel yetersizlik aktif eklem hareket açıklığı (AROM) 

ve izometrik kas kuvveti, disabilite  the Northwick Park Neck Pain Questionnaire 

(NPQ), hasta memnuniyeti ise 11-point scale ile değerlendirilmiştir. Boyun ağrılı 

hastalarda,  disabilite ile ağrı arasında orta derecede korelasyon saptanmıştır (17). 

Young ve ark. çalışmalarında, boyun ağrısı olan hastalarda disabilite, ağrı 

şiddeti ve psikolojik distres ile açıklanmıştır (107). Biz çalışmamızda her iki 

grupta Kısa Form McGill Ağrı Anketi alt kategorileri ile Oswestry Bel Anketi ve 

Boyun Disabilite İndeksi değerleri arasında orta düzeyde korelasyonlar olduğunu 

belirledik (p<0.05). Bu durumun çalışmamıza katılan hastaların ağrı şiddeti ve özür 

düzeylerinin düşük olmasından kaynaklanabileceği ve bu iki parametre açısından 

daha fazla etkilenmiş gruplarda bu sonuçların değişkenlik göstereceği 

düşünülmüştür. 

Kronik bel ağrılı hastalarda psikolojik faktörler ve disabilite arasında güçlü 

bir ilişki olduğu bildirilmektedir. Preuper ve arkadaşlarının kronik bel ağrılı 92 

hastayla yaptıkları çalışmada; işle ilişkili disabilite Work-Well Functional Capacity 

Evaluation (FCE), günlük yaşam aktiviteleriyle ilgili özür düzeyi Rolland Morris 

Disability anketi , depresyon ise Beck Depresyon envanteri (BDI) ile ölçülmüştür. 
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Kronik bel ağrılı hastalarda psikolojik faktörlerle özür düzeyi arasında var olmayan 

yada hafif ilişki saptamışlardır (78). Mekanik bel ağrılı hastalarla ilgili yapılan 

çalışmada VAS, Beck Depresyon ve Oswestry skorlarının ilişkili olduğunu 

açıklanmıştır (32). Bizim araştırmamızda da bel ve boyun grubu hastaların HAD 

anksiyete-depresyon skorları ile Oswestry ve NDI skorları arasında zayıf 

korelasyonlar mevcuttu. Çalışmamızda iki grupta da NHP Toplam skorları ile özür 

düzeyleri arasında orta düzeyde korelasyon olduğu belirlendi. Bu sonuçlar iki grupta 

da yaşam kalitesi ve özür düzeyinin birbiriyle ilişkili olduğunu gösterdi. 

HAREKET KORKUSU 

Kinezyofobi, Kori ve ark. tarafından ağrılı yaralanma sonrası kazanılabilen, 

fiziksel hareket ve aktiviteyi azaltan, aşırı, irrasyonel tekrar yaralanma korkusu 

olarak tanımlanmıştır. Kinezyofobisi olan hastalar hareketin yaralanmaya neden 

olacağı ve ağrıya ek ağrı meydana getireceği düşüncesini geliştirirler. Bu durum 

uzun vadede fiziksel uygunluğun azalmasına, aktiviteden kaçınmaya, fonksiyonel 

yetersizlik, sosyal rollerin yerine getirilmesinde yetersizliklere ve depresyona sebep 

olmaktadır (70,66). Literatüre bakıldığında bel ve boyun hastalarındaki hareket etme 

ile oluşabilecek ağrı veya yeniden yaralanmaya ait korku ile ilgili birçok çalışmadan 

bahsedilmektedir. Feleus ve arkadaşları boyun ve omuz ağrılı hastalarla yaptıkları 

çalışmalarında Tampa Kinezyofobi skalasını kullanmışlardır. Bu çalışmada 

kinezyofobi ile özür ve kas-iskelet sistemi yakınmaları arasında güçlü ilişkiler 

belirtilmiştir (71). Kronik bel ağrılı hastalarla yapılan çalışmalarda, ağrı ile ilişkili 

hareket korkusu yüksek olan hastaların, ağrı ve disabilite skorlarının da yüksek 

olduğu belirtilmiştir . Wilgen ve ark.’nın bel hastalarıyla yaptıkları çalışmada hareket 

korkusunu TSK, disabiliteyi ise The Pain Disability Index ile değerlendirerek 

kinezyofobi ile bacak ağrısı ve disabilite arasında anlamlı ilişki olduğunu 

belirtmişlerdir (108). Thomas ve ark. çalışmalarında kronik bel ağrısı olan hastalarda, 

disabilite ve yaşam kalitesi ile kinezyofobi arasında ilişki olduğunu belirtmiştir 

(109). Landers ve ark.’nın boyun hastaları ile ilgili çalışmalarında hareket korkusu 

düzeyi yüksek olan kişilerde uzun süreli disabilite olabileceğini bildirmişlerdir. 

Nederhand ve ark. ‘nın boyun problemi olan hastalarla yaptıkları çalışmada, hareket 

korkusu olan hastalarda %83,3 oranında uzun süreli disabilite olasılığı olduğunu 
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bulmuşlardır (110). Buitenhuis ve ark.’nın ağrı ile ilişkili korkuyu Tampa ile 

değerlendirdikleri whiplash hastalarında, kinezyofobi ile ağrı şiddeti, konsantrasyon 

problemleri ve uykuya dalma ile ilgili zorluklar arasında ilişki saptamışlardır (111). 

Thompson ve ark.larının chronic whiplash hastalarıyla yaptıkları çalışmada ağrı 

şiddeti ile kinezyofobinin ilişkili olduğu bulunmuştur (66). Gheldof ve ark.’nın bel 

ağrısı olan hastalarla yaptıkları çalışmada, kinezyofobinin ağrı şiddeti etkisinin 

ötesinde disabilite hakkında tahminde bulunabiliceğini belirtmişlerdir (112). Vleayen 

ve ark. da bel ağrısı olan hastalarda kinezyofobi ve ağrı anksiyetesi ile disabilite 

arasında orta derecede korelasyon bulmuşlardır (113). Çalışmamızda bel ve boyun 

ağrılı hastalarda  kinezyofobi Tampa Kinezyofobi Skalası ile değerlendirildi. 

Araştırma sonunda literatürle uyumlu olarak her iki grupta Tampa ve Oswestry ve 

NDI arasında zayıf korelasyonlar vardı ayrıca  iki grup arasında  Tampa skorları 

arasında anlamlı fark bulundu (p<0.05). Bu sonuca göre bel ağrısı problemi olan 

grupta hastaların hareket korkusu boyun ağrısı  problemi olan gruptakinden daha 

fazlaydı. Ayrıca iki grup arasında NHP’nin fonksiyonel aktivite alt parametresinde 

ve Tampa Kinezyofobi Skalsı sonuçlarında fark olması bel ve boyun ağrısı  problemi 

arasındaki önemli bir farkı da ortaya koymaktadır. Bu sonuca göre bel ağrısı 

problemlerinde daha fazla hareket korkusu oluşmaktadır. 
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       6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 Gruplar arasında McGill Ağrı anketi sonuçları karşılaştırıldığında, 

duyusal, afektif, total ağrı, VAS ve total ağrı yoğunluğu değerleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmazken, gruplar arası karşılaştırmada 

Nottingham Sağlık Profilinin ağrı, fiziksel aktivite düzeyleri karşılaştırıldığında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. Gruplar arasında Nottingham Sağlık Profili 

sonuçları karşılaştırıldığında, enerji seviyesi, emosyonel reaksiyonlar, uyku düzeyi, 

sosyal izolasyon ve toplam Nottingham Sağlık Profili puanı arasında fark bulunmadı. 

 Gruplar arasında Oswestry Bel Anketi, Boyun Özür İndeksi  ve HAD 

Anksiyete-Depresyon Skalası sonuçları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmazken, Tampa Kinezyofobi Skalası sonuçları arasında anlamlı 

fark bulundu. Bu sonuca göre bel ağrısı problemi olan grupta hastaların hareket 

korkusu boyun ağrısı problemi olan gruptakinden daha fazlaydı. 

Çalışmamızın sonuçları kadın cinsiyetine sahip olmanın özellikle boyun 

ağrısı problemi riskini artırdığını ve kişilerin bel ağrısı  problemleri ile daha erken 

yaşta karşılaşıldığını göstermiştir. Yük kaldırma, omuz seviyesi üstü hareket varlığı 

ve ayakta kalma süresi açısından bel ağrısı problemlerinin daha riskli olduğu 

belirlenmiştir. Bu durum bel ve boyun ağrısı  problemleri konusunda erken 

dönemden itibaren önleme konusunda gerekli eğitim ve egzersiz programlarının 

uygulanmasının yararlı olabileceğini düşündürmüştür.   

             Kinezyofobinin bel ağrısı olan grupta daha fazla olması, bu grubun daha 

erken dönemde etkilenip, daha çok yaşam kalitelerinin bozulmasına, uzun vadede 

fiziksel uygunluğun azalmasına, aktiviteden kaçınmaya ve sosyal izolasyona neden 

olabileceğini göstermektedir.Sosyal izolasyonun meydana getireceği en büyük risk 

ise  kişinin toplum içindeki katılımındaki  yetersizliklerdir. Bu sonuçlar bel ve boyun 

ağrısı  problemi olan hastaların tedavi yaklaşımlarında kinezyofobiye ağrı 

şiddetinden daha fazla odaklanılması gerektiğini, hastaların bu konuda 

bilgilendirilmesi, hastanın güvenini arttırarak kinezyofobiyi azaltmaya (dereceli 

egzersiz yüklemesi ile) ve sosyal izolasyonu engellemeye yönelik yaklaşımlar 

üzerinde durulması gerektiğini düşündürmüştür.  



83 
 

Tüm bu özellikleri dikkate alındığında vücutta omurganın iki farklı 

bölgesinin etkilenmesi sonucunda ortaya çıkan sorunlarda (ağrı, hareket korkusu, 

özür, emosyonel sorunlar ve yaşam kalitesi) farklılıkların ortaya konulması, 

koruyucu fizyoterapi uygulamaları, kısa ve uzun vadeli tedavi hedeflerinin 

belirlenmesinde, değerlendirme ve tedavi yaklaşımlarının planlanması ve başarısının 

arttırılmasında fizyoterapistler başta olmak üzere bu alana hizmet veren tüm sağlık 

profesyonellerine rehber olabilecektir. 
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6.1. Limitasyonlar 

Çalışmamızda ağrı düzeyi, yaş ve depresyon düzeyinin gruplar arasında farklı 

olmayışı bu iki problem arasındaki farkı ortaya koymada yetersiz kaldığını 

fizyoterapistlerin hastaları tanımlamada ek yöntemlere ihtiyacı olduğunu 

düşündürmüştür. Demografik bilgilerin çoğunda iki grup arasında fark olmayışının 

daha fazla sayıda hasta üzerinde yapılacak çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu 

göstermektedir. NHP’nin emosyonel reaksiyonlar ve enerji seviyesi düzeyleri boyun 

problemleri olan grupta biraz daha yüksek ama istatistiksel olarak gruplar arasında 

fark olmayışı yaşam kalitesi için başka ölçüm yöntemlerinin kullanılması 

gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ayrıca hareket korkusu arasında gruplar arasında 

belirlenen fark bize korku nedenlerini araştıran, bu yönü ile hipotez kurulmuş 

çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu düşündürmüştür. 

Çalışmamızda literatürle benzer olarak her iki grupta yaşam kalitesi ile özür 

düzeyinin ve emosyonel durum ile özür düzeyinin de ilişkili olduğu belirlenmiştir. 

Ancak ağrı, özür düzeyi ve yaşam kalitesi açısından daha hafif düzeyde etkilenmiş 

iki grupta yapılan bu çalışmanın bu özellikleri farklı gruplarda planlanmasının 

alınacak sonuçları değiştirebileceği ve bu parametrelerin farklı yönlerdeki etkilerini 

ortaya koyabileceği düşünülmüştür 
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