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 Dünya nüfusunun ~ %80’i yaşamlarının herhangi bir  döneminde

 Ülkemizde; yaşam boyu prevalans kentsel bölgede % 50, kırsalda % 80

 En sık hekime başvuru sebepleri arasında 2. sırada

 Yatarak tedavi edilen hastalıklar içerisinde 5. sırada

 Cerrahi olarak tedavi edilen hastalıklar içerisinde 3. sırada

 Dünya çapında işe gidememe nedenleri arasında uzun yıllardır 1. sırada

Bel Ağrısı

Bel ağrısı nedeniyle işini bırakmak 
zorunda kalan insan sayısı                     

Diyabet+ hipertansiyon+ kanser 
+astım+kalp ve akciğer hastalıkları 
nedeniyle işini bırakan insan sayısı>

Büyük Ekonomik Yük

Yaşlanan nüfusla birlikte sıklığı artan, önemli bir halk sağlığı problemi

Tanı ve tedavi giderleri /direkt maliyet

İş gücü kaybı / indirekt maliyet     



Tanım

"12. kosta ile inferior gluteal katlantı arasındaki bölgenin ağrısı "

%30 bacağa yayılım olabilir / olmayabilir 



Ağrı

 Tanı değil, semptom!

 Bir yapının ağrıya neden olabilmesi için;

İnerve olmalı

Ağrılı bir patoloji veya yaralanmaya maruz kalmaya eğilimli yapıda olmalı



Ağrılı Yapılar

 Deri- derialtı

 Kas/tendon/fasya 

 Periost

 Ligamanlar (PLL,ALL,supraspinöz) 

 Faset eklemi (kapsül ve sinovyum)

 Disk (anulus fibrosis 1/3 dış lifleri) 

 Duramater

 Nöral yapılar (sinir kökü, medulla spinalis)

 Vasküler yapılar

http://www.google.com.tr/url?url=http://www.saglikvakti.com/zona/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=G7ERVNvBIsPIOaXygLAM&ved=0CBgQ9QEwAg&usg=AFQjCNHU_vonMrZTIZ5wPjOjeochFPvlLA


Risk Faktörleri
 Yaş: Her yaşta görülebilir, sıklığı yaşla artar

Aylık prevelans 11-14 yaş arası çocuklarda % 24

80 yaş arası bireylerde % 40

İlk atak genellikle 25-30 yaşlarda izlenir

55 yaş civarında daha sık

 Cinsiyet: kümülatif olarak kadınlarda daha sık

Farklı etyolojiler özelinde cinsiyete göre dağılım değişiyor.    

Radiküler ve inflamatuar bel ağrısı erkekte sık

Postmenopozal dönemde osteoporozla bağlantılı kadında sık 

 Genetik: İnflamatuar hastalıklarda daha belirgin, tümünde katkı +



Risk Faktörleri
 Meslek: Uzun süre ayakta durma  veya uzun süre oturma

Ağır yük kaldırma (devamlı 12,5 kg üstü)
Tüm vücut vibrasyonlu aletle çalışma

 Postürel deformiteler: skolyoz, kifoz, lomber lordoz

 Artmış VKI: Obesite oluşum ve kronikleşmede

 Fizyolojik Faktörler:  gebelik, uzun boy

 Ağır sportif aktiviteler: jimnastik , halter, güreş, kürek, futbol 

 Alışkanlıklar: sedanter yaşam, fiziksel kondiyon yetersizliği, 
bel ve karın kasları zayıflığı
sigara kullanımı                



Bel Ağrısı etyolojisi

• Konjenital anomaliler
Sacralizasyon, lumbalizasyon
Faset  tropizmi, spina bifida
Kifoz, skolyoz

• Travma
Vertebra fraktürü, spondilolizis/listezis
Disk herniasyonu

• Dejeneratif  nedenler
Spondiloz, Faset sendromu, 
Spinal kanal stenozu,
Diffüz idiopatik hiperostoz

• Metabolik kemik hastalıkları
Osteoporoz, Paget hastalığı

• İnflamatuar  hastalıklar
Spondiloartritler

• Maligniteler
Primer, metastatik

• Enfeksiyonlar
Osteomiyelit, diskit, epidural apse

• Yumuşak doku kaynaklı ağrılar
Postural deformiteler, 
Miyofasial ağrı sendromu, 
Fibromiyalji, lomber strain ve sprain

• Yansıyan ağrılar
Pelvik sorunlar
Üriner sorunlar
Retroperitoneal hastalıklar
İntra-abdominal vasküler sorunlar

• Psikojenik nedenler
Somatizasyon, anksiyete, depresyon,   



Etyolojik Sınıflama

Bel Ağrıları

Nonspesifik

% 90

Spesifik

% 10



Nonspesifik Bel Ağrısı

 Ağrının anatomik kaynağı kesin olarak belirlenemeyebilir

 Kas, ligament, kemik, diskin  aşırı kullanılması, zorlanması yada 
travmatize olmasına bağlı "mekanik ağrılar"

 Tanımlayabilmek için spesifik nedenlerin dışlaması  gerekir

" Çoğunlukla spontan düzelme eğilimindedir " 

" Amaç ağrı kontrolü sağlamak ve kronikleşmesini engellemek"



Spesifik Bel Ağrısı
• Spinal enfeksiyon (osteomiyelit, diskit) 

• Spinal inflamasyon (spondiloartritler) 

• Metabolik kemik hastalıkları (osteoporoz, paget) 

• Malignite (primer/metastatik-bening/malign)

• Yansıyan ağrı (abdominal ve pelvik iç organlar)

"Spontan düzelme beklenmez, erken tanı ve tedavi önemlidir"

"Tedavi tanıya özgüdür "



Zamansal  Sınıflama

Bel Ağrıları

Akut

<6 hf

Subakut

6-12 hf

Kronik

≥12 hf



Seyir
 > %50   Bir haftada iyileşme

 %90     İki ay içinde işe dönüş

 % 10     Kronik

 % 1      Tam özürlü



Yaklaşım

Spesifik / Nonspesifik (mekanik) ayırımı yapılmalı

Kırmızı Bayraklar irdelenmeli 

Spesifik Bel Ağrısı

• Uygun laboratuvar ve görüntüleme

yöntemleri istenmeli

• Uygun spesifik tedavi planlanmalı

Nonspesifik Bel Ağrısı 

• Laboratuvar ve görüntüleme

yöntemleri öncelikli endike değil

• Akut ve subakut/kronik dönemde 

Farklı yaklaşımlarla  tedavi planlanmalı



Bel Ağrısında Kırmızı Bayraklar

Yaş <20 veya >55

Öykü Şiddetli travma (yüksekten düşme, trafik kazası)
Geçirilmiş karsinoma

Sistemik steroid, immünsüpresif ilaç kullanımı

HIV öyküsü, madde kullanım suistimali

Semptomlar Devamlı, progresif, mekanik olmayan ağrı
Torasik ağrı 
Kontitüsyonel semptomlar (ateş, kilo kaybı terleme)
Yaygın nörolojik semptomlar

Bulgular Yapısal deformite
Lomber fleksiyonda ciddi-dirençli kısıtlanma

İlerleyici nörolojik bulgular&Kauda Ekina Sendromu



Bel ağrısında Kronikleşme
Sarı bayraklar ve Bireysel faktörler

 Sarı bayraklar, uzun süreli sakatlık ve iş kaybı riskini 
artırabilen iyileşmeye karşı psikososyal bariyerlerdir

• Ağrının zararlı veya ciddi sakatlığa yol açacağı inancı
• Ağrı korkusuyla aktivitelerden kaçınma
• Aktif tedaviden ziyade pasif tedaviye inanma
• Düşük veya negatif ruh hali
• İş memnuniyetsizliği
• Aşırı koruyucu aile veya aile desteği eksikliği

• Bireysel faktörler, Obesite, düşük eğitim düzeyi, şiddetli 
ağrı ve sakatlık



Romatizmal Bel Ağrısı 

 Kronik Bel Ağrısı       İnflamatuar Romatizmal Hast.olasılığı % 5 

 Mekanik/İnflamatuar Bel Ağrısı?      Romatizmal Tanıda Önemli!



İnflamatuar Mekanik 
Başlangıç yaşı Genellikle < 40 yaş Her yaşta

Başlangıç şekli Sinsi Net

Gece ağrısı Uykudan uyandırıp, 
yataktan kaldıran

Değişken +-, yatakta 
dönerken 

Aktivite

İstirahat

Semptomları iyileştirir

Semptomları ağırlaştırır

Semptomları ağırlaştırır

Semptomları iyileştirir

Ağrı /tutukluk Gün boyu düzelir
Sabah tutukluğu  > 1 saat  

Ağrı gün boyu kötüleşir
Sabah tutukluğu < 30 dk

Süre Kronik Akut, subakut ya da kronik

Lokalizasyon, 
ağrının karakteri

Bel ve glutealde ağrı
Bacaklara yayılmaz

Bel ağrısı bacaklara yayılabilir

NSAİİ cevabı Dramatik iyi Farklılık gösterir (+,-)





Spondiloartritler (SpA)

İnflamatuar bel ağrısı yapan heterojen romatizmal hastalık ailesi

• Ankilozan Spondilit (AS)

• Psöriatik Artrit (PsA)

• Reaktif Artrit (ReA)

• İnflamatuar Bağırsak Hastalıklarıyla İlişkili Artrit (İBHA)

• Jüvenil  Spondiloartrit (JSpA)

• Undiferansiye Spondiloartrit (uSpA)



Kronik Bel Ağrısı Bulunan Hastada Erken 
Aksiyal SpA Olasılık Akım Şeması

Kronik Bel Ağrısı     ………………………………………. %5

İnflamatuar Bel ağrısı  …………………………………..%14

SpA Klinik Bulguları varsa…………………………. %30-70

HLA B27 pozitifliği

Radyolojik Değerlendirme ……………………………. %95

Aksiyal SpA olasılığı

Rudwaleit M, van der Heijde D, Khan MA, Braun J, Sieper J. How to diagnose axial spondyloarthritis early. 
Ann Rheum Dis. 2004;63:535-43



SpA’lerde sorunlar

 Farkındalığın artmasına rağmen bir çok hastada tanı gecikmekte

 Erken ve yeterli tedavi gecikmekte

 Fonksiyon ve yaşam kalitesini olumsuz etkilemekte 

"Bel ağrısının Aksiyal SpA kaynaklı olduğunu saptayabilmek

için SpA klinik özellikleri bilinmelidir"



SpA ortak klinik özellikleri

Kas-Iskelet Bulguları

• Sakroileit

• Spondilit

• Periferik artrit (asimetrik / oligoartrit / alt ekstremite tutulumlu) 

• Entezit

• Daktilit

Eklem Dışı Bulgular

• Göz tutulumu (akut anterior üveit / konjonktüvit)

• Mukokutanöz lezyonlar (psöriazis/keratoderma blennorajika /balanitis sirsinata /GIS)

• Kalp tutulumu (Aort yetmezliği / kalp iletim bozuklukları)

Romatoid Faktör ve Romatoid Nodül ile ilişkisizlik

Herediter Yatkınlık

• HLA B27  ile güçlü  ilişki

• Ailesel yığılma







* Assessment of  Spondyoarthritis International Society







Bel ağrılı hastaya klinik yaklaşım

Değerlendirme

Anamnez

Fizik muayene

Nörolojik muayene

Tanısal Testler 

Görüntüleme Yöntemleri

• Direkt grafi

• MRI, BT 

• Laboratuar tetkikleri
Tam kan sayımı, sedimentasyon, CRP,   

biyokimya, idrar analizi

• ENMG



Görüntüleme Yöntemleri
Direkt grafi ( ön-arka ve yan /oblik/fonksiyonel)

➢ Birinci basamakta uygulanabilen en basit ve ucuz yöntem

➢ Akut  durumda kırmızı bayraklar yok ise gerekli değil!

➢ Kırık yada deformite düşündüren kırmızı bayraklarda değerli

➢ Kemik yıkımının başlamadığı enfeksiyon ve malignite olgularında ise yetersiz

Bilgisayarlı Tomografi 
➢ Kemik ayrıntısını göstermede üstün, yumuşak dokuda yetersiz
➢ Dejeneratif değişiklikler, çökme kırığı vb travmatik lezyonların tanınmasında
➢ MR’ın kontrendike olduğu durumlarda veya klostrofobik bireylerde seçenek

Manyetik Rezonans Görüntüleme
➢ Yüksek yumuşak doku çözünürlüğü sayesinde disk, kemik iliği, paravertebral kas, 

ligamanlar konusunda ayrıntılı bilgi
➢ Neoplastik lezyon, osteoporotik kırık, enfeksiyon ayırımında önemli
➢ Kırmızı bayrak varlığında, progresif nörolojik kaybın eşlik ettiği durumlarda, 6 

haftadan fazla konservatif tedaviye yanıt alınamayan olgularda endike

Kesitsel yöntemler invaziv girişim yada cerrahi uygulanacak olgularda  anatomik 
ayrıntıyı ortaya koymak, klinik ilişkili seviye değerlendirmesinde kullanılır



ENMG (sinir iletim çalışması ve iğne elektromiyografisi)

➢ Lomber bölge+bacak ağrılarının etyolojik nedeni, seviyesi (ön boynuz, kök, 
pleksus, periferik sinir), etkilenen sinir bölümü (akson, miyelin), şiddeti (hafif, 
orta, ağır), zamanı (akut, kronik) ve prognozu belirlenebilir. 

➢ Bel ağrılarında en sık radikülopati varlığını tespit etme ve tuzak nöropatilerden
ayırıcı tanısında 

➢ Klinik bulgular ile görüntüleme yöntemleri arasında tutarsızlık olan durumlarda

➢ Elektromiyografik değişiklikler sinir hasarının takiben kas denervasyonunun
gelişmesi ile ortaya çıkar, 2-3 hafta sonra başlayıp, bir yıl boyunca değişmeyebilir.

Laboratuar tetkikleri
➢ Kırmızı bayrak belirtilerinin eşlik ettiği olgularda Tam kan, ESH, CRP 

enfeksiyon, inflamasyon, malignite tanısında yardımcı

➢ Spesifik tümör belirteçleri neoplastik olguların ayırıcı tanısında yardımcı



Tedavi
Spesifik Bel Ağrıları 
➢ Altta yatan hastalığa özgü

➢ Nedenin ortadan 
kaldırılması/kontrolü

Non Spesifik Bel Ağrıları
➢ Hasta Eğitimi

➢ Ağrının giderilmesi

➢ Hasarlanmış dokunun korunması

➢ Omurga hareketliliğinin sağlanması

➢ Fonksiyonun artırılması

➢ Üretkenliğe dönüşü hızlandırmak

➢ Akut atakları ve kronikleşmeyi önlemek

• Farmakolojik, non-Farmakolojik, 

• İnvaziv, Cerrahi

• Akut/Subakut Bel Ağrısı Tedavisi
• Kronik Bel Ağrısı Tedavisi



Farmakolojik Tedavi

 Asetominofen

 NSAİİ 

 Myelorelaksan

Akut dönemde kas spazmını gidermek için kullanılabilir, uyku ve 

yorgunluk yapabilir, kronik mekanik ağrıda yeri yok

 Opioid analjezikler (tramadol, fentanil vb)

NSAİİ’lara yanıt alınamadığında veya kontrendikeyse, kısa süreli, max. 3 ay

 Antidepresanlar, gabapentionidler (amitriptilin, duloksetin, gabapentin, pregabalin)

Kronik ağrı tedavisinde, nöropatik bileşeni olan bel ağrısında kullanılabilir           

Depresyon, anksiyete ve uyku bozukluğu açısından da etkilidir 

Topikal kapsaisin nöropatik bileşeni olan hastalarda en fazla 3 ay süreyle

➢ Sistemik kortikosteroid kullanımı etkisiz bulunmuş, önerilmemekte



Non Farmakolojik Tedavi

Hasta eğitimi

• Omurga anatomisi ve ağrı yapan nedenler

• Tanı ve tedavi seçenekleri

• Semptomların azaltılması için basit kurallar ve eklem koruma 
prensipleri, ağrıyla başa çıkma yöntemleri 

• Yatak istirahat süresi, yatak istirahat pozisyonu, korse kullanım ve 
süresi 

• Günlük aktivitelerine hızlıca ama kontrollü dönüşün önemi

• Kronikleşmeyi önlemek için, kilo verme, sigara içmeme ve 
egzersizlerin önemi 

Tedaviye aktif katılımını sağlar



Yararı
Semptomatik rahatlama  
İntradiskal basınçta azalma

Yatak istirahati süresi/ pozisyonlama

Uzun süren istirahatin zararı
Eklemlerde hareket kısıtlılığı
Yumuşak doku kısalmaları
Kas gücünde azalma
Kardiyopulmoner zindelikte azalma
Kemikte demineralizasyon

➢ Kapasiteleri kısıtlı bile olsa mümkün olan en kısa sürede işe dönüş 

Akut bel ağrısı 2 gün - Siyataljili Bel ağrısı 7 gün

Kronik bel Ağrısında yatak istirahati endike değil!

➢ İdeal olan dizler ve kalça fleksiyonda sırtüstü yatması
➢ Sırtüstü yatışta dizler altına, yan yatışta dizler arasına yastık
➢ Yataktan yan dönerek ve el desteği ile kalkması



Lomber Destekler (korse, breys, ortez) 

➢ Zorlu günlük yaşam aktivitesi esnasında  kısa süreli kullanım

➢ 2-3 haftadan uzun kullanılmamalı

Amaç: Omurganın hareketinin kısıtlanması, desteklenmesi, farkındalık

Ağrının ve kas spazmının azaltılması

Dezavantajı: Bel ağrısını önlemede koruyucu etkisi tartışmalı

Tedavi edici etkisi sınırlı

Biyomekanikte düzelme sağlamaz

Uzun süre kullanımda gövde kaslarını zayıflatır



Fizik Tedavi Uygulamaları

 Yüzeyel ısıtıcılar (sıcak paket, infraruj)

 Derin ısıtıcılar (Ultrason)

 Düşük Doz lazer

 Elektroterapi (TENS, Enterferansiyal akım)

 Masaj 

 Traksiyon

 Spinal manipülasyon, myofasiyal gevşetme

 Akupunktur

 Kaplıca

 Teröpatik egzersizler (EHA, germe, güçlendirme, fleksibilite, kor stabilizasyon, aerobik, 
akuatik, pilates, Yoga ve Tai Chi gibi zihin beden egzersizleri)

➢ Kanıta dayalı tıp açısından etkinlikleri konusunda yeterli RKÇ yok

➢ Semptomların giderilmesi ve fonksiyonel iyileşmeyi sağlamak amacıyla 
egzersiz programları ile kombine  edilerek yaygın olarak kullanılmakta

➢ Kısa süreli etkili



Terapötik Enjeksiyonlar

FTR veya medikal tedaviye 4-6 hafta yanıt vermeyenlerde

 Tetik nokta enjeksiyonu

 Epidural enjeksiyon

 Faset eklem enjeksiyonu

 İntradiskal enjeksiyonlar

 Selektif sinir kökü blokları

 Sempatik  bloklar

Diğer invaziv yöntemler
 Radyofrekans termokoagülasyon uygulamaları

 Spinal kord stimülasyonu

 Spinal opioid tedavisi



Diğer tedavi yöntemleri

Psikolojik yaklaşım

• Kronikleşme önlenir 

• Kronik ağrıda  davranışsal tedavi yaklaşımları yararlı

(Ağrı davranışlarının ortadan kaldırılması, yerine sağlıklı davranışlar kazandırılması,  

bilişsel davranışsal tedavi ile uyumsuz düşünce, his ve inanışların olumlu yönde 

değiştirilmesi, relaksasyon teknikleri ile muskuler gerilimin azaltılması vb)

Bel okulları

Hekim ve fizyoterapist gözetiminde grup eğitim ve  egzersizleri 

Korunma  önerileri 

Kilo kontrolü, sigaranın bırakılması, ergonomik düzenlemeler ve uygun postür,  
aerobik aktivite önerileri



Cerrahi tedavi endikasyonu

Kauda Ekina Sendromunda  acil ! 

Konservatif tedaviye  yanıtsızlık

İlerleyici nörolojik defisit varlığı



Kronik Nonspesifik Bel Ağrısı Tedavi Uzlaşı Raporu-2022 







Sonuç

 İş gücü kayıpları ve tedavi giderleri nedeniyle ekonomik yük olması, bel
ağrılarını önemli bir halk sağlığı sorunu haline getirmiştir

 Tanısında öykü ve fizik muayene esasdır

 Öyküde kırmızı bayrakların tespiti, ayrıntılı inceleme ve ileri tetkik
gerekliliği için klavuzdur

 Mekanik ve inflamatuar bel ağrısı ayırımı önemlidir

 Yalnızca gerekli olgularda görüntüleme, laboratuar ve elektrofizyolojik
tetkiklerden yararlanılmalıdır



Sonuç
 Nonspesifik BA tedavisinde amaç, erken dönemde ağrıyı kontrol altına

almak, tekrarı ve kronikleşmeyi engellemektir

 Kronikleştiğinde fonksiyonel kapasitede azalma, emosyonel stres, uyku
problemleri, yaşam kalitesinde bozulma, iş gücü ve performans kayıpları
gibi önemli sorunlara yol açmaktadır

 Nonspesifik BA tedavisinde; farmakolojik, non-farmakolojik ve invaziv
tedaviler multidisipliner veya kombine olarak uygulanır, yanıtsız
durumlarda cerrahi tedaviye başvurulur



yesimakyol@yahoo.com

Teşekkürler…


