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ONAY SAYFASI
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YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI
Enstitü tarafından onaylanan lisansüstü tezimin/raporumun tamamını veya herhangi bir kısmını, basılı
(kağıt) ve elektronik formatta arşivleme ve aşağıda verilen koşullarla kullanıma açma iznini Hacettepe
Üniversitesine verdiğimi bildiririm. Bu izinle Üniversiteye verilen kullanım hakları dışındaki tüm fikri
mülkiyet haklarım bende kalacak, tezimin tamamının ya da bir bölümünün gelecekteki çalışmalarda
(makale, kitap, lisans ve patent vb.) kullanım hakları bana ait olacaktır.
Tezin kendi orijinal çalışmam olduğunu, başkalarının haklarını ihlal etmediğimi ve tezimin tek yetkili
sahibi olduğumu beyan ve taahhüt ederim. Tezimde yer alan telif hakkı bulunan ve sahiplerinden yazılı
izin alınarak kullanılması zorunlu metinlerin yazılı izin alınarak kullandığımı ve istenildiğinde suretlerini
Üniversiteye teslim etmeyi taahhüt ederim.
Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması,
Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” kapsamında tezim aşağıda belirtilen koşullar
haricince YÖK Ulusal Tez Merkezi / H.Ü. Açık Erişim Sisteminde erişime açılır.
o
o
o

Enstitü/fakülte yönetim kurulu kararı ile tezimin erişime açılması mezuniyet
tarihimden itibaren 2 yıl ertelenmiştir(1).
Enstitü/fakülte yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile tezimin erişime açılması
mezuniyet tarihimden itibaren …ay ertelenmiştir (2).
Tezimle ilgili gizlilik kararı verilmiştir (3).
……/………/……
(İmza)

Kaniye ÜNEŞ

1

“Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge”
(1)

Madde 6. 1. Lisansüstü tezle ilgili patent başvurusu yapılması veya patent alma sürecinin devam etmesi durumunda,
tez danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü üzerine enstitü veya fakülte yönetim kurulu iki
yıl süre ile tezin erişime açılmasının ertelenmesine karar verebilir.

(2)

Madde 6. 2. Yeni teknik, materyal ve metotların kullanıldığı, henüz makaleye dönüşmemiş veya patent gibi
yöntemlerle korunmamış ve internetten paylaşılması durumunda 3. şahıslara veya kurumlara haksız kazanç imkanı
oluşturabilecek bilgi ve bulguları içeren tezler hakkında tez danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun
görüşü üzerine enstitü veya fakülte yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile altı ayı aşmamak üzere tezin erişime
açılması engellenebilir.

(3)

Madde 7. 1. Ulusal çıkarları veya güvenliği ilgilendiren, emniyet, istihbarat, savunma ve güvenlik, sağlık vb. konulara
ilişkin lisansüstü tezlerle ilgili gizlilik kararı, tezin yapıldığı kurum tarafından verilir *. Kurum ve kuruluşlarla yapılan
işbirliği protokolü çerçevesinde hazırlanan lisansüstü tezlere ilişkin gizlilik kararı ise, ilgili kurum ve kuruluşun önerisi
ile enstitü veya fakültenin uygun görüşü üzerine üniversite yönetim kurulu tarafından verilir. Gizlilik kararı verilen
tezler Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.
Madde 7.2. Gizlilik kararı verilen tezler gizlilik süresince enstitü veya fakülte tarafından gizlilik kuralları çerçevesinde
muhafaza edilir, gizlilik kararının kaldırılması halinde Tez Otomasyon Sistemine yüklenir
* Tez danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü üzerine enstitü veya fakülte yönetim
kurulu tarafından karar verilir.
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Bu çalışmadaki bütün bilgi ve belgeleri akademik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi,
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ÖZET
Üneş, K., Kronik Bel Ağrılı Bireylerde Temel Beden Farkındalığı Terapisinin Postür,
Ağrı, Yeti Yitimi, Yaşam Kalitesi, Uyku Kalitesi ve Beden Farkındalığı Üzerine Etkisi,
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Protez-Ortez ve Biyomekani
Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2022. Bu çalışma kronik bel ağrılı bireylerde
konvansiyonel tedavi ve konvansiyonel tedaviye ek olarak uygulanan Temel Beden
Farkındalığı Terapisi (BBAT) ’nin postür, ağrı, yeti yitimi, yaşam kalitesi, uyku kalitesi ve
beden farkındalığı üzerine etkilerini incelemek amacıyla planlandı. Çalışmaya 18-65 yaş
arasındaki kronik bel ağrısı tanılı 28 birey dahil edildi. Bireyler, 6 hafta boyunca haftada 3
gün toplam 18 seans olmak üzere sadece konvansiyonel tedavinin uygulandığı “kontrol
grubu” (n=14) ve konvansiyonel tedaviyi takiben her seans sonunda ek olarak BBAT’nin
uygulandığı “tedavi grubu” (n=14) olmak üzere randomize olarak iki farklı gruba ayrıldı.
Bireyler tedaviye alınmadan hemen önce ve 6 haftalık tedavi programları sonrasında
olmak üzere toplam 2 defa postür, ağrı düzeyi, yeti yitimi, yaşam kalitesi, uyku kalitesi ve
beden farkındalığı parametreleri açısından değerlendirildi. Çalışma sonuçlarında her iki
grupta da tedavi sonrasında postür, ağrı yoğunluğu, yeti yitimi, fiziksel yaşam kalitesi ve
lumboservikal, perine, uyluk ve diz bölgesi farkındalıklarında tedavi öncesine göre
özellikle tedavi grubunda olmak gelişmeler gözlemlendi (p<0,05). Yalnızca tedavi
grubunda ise duyusal ve algısal ağrıda, öznel uyku kalitesi ve uyku latansında, toplam
uyku skorlarında, mental yaşam kalitesinde, beden imajı algısında, emosyonel durumda
ve birçok bölgesel beden farkındalığına ek olarak genel beden farkındalığında gelişmeler
görüldü (p<0,05). Bu bulgular, kronik bel ağrılı bireylere konvansiyonel tedavi
yöntemlerinin yanında uygulanan BBAT’nin destekleyici bir tedavi yöntemi olarak
kullanılabileceğini gösterdi. Sonuç olarak kronik bel ağrılı bireylerin ilave olarak
uygulanan BBAT programından da fayda gördüğü ve BBAT'nin mevcut yaklaşımların
özellikle mental yönünü destekleyebileceği düşünüldü. Bununla birlikte bu faydaların
uzun dönemdeki etkilerinin belirlenebilmesi için tedavi sonrası takip çalışmalarına ihtiyaç
olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Kronik bel ağrısı, farkındalık, ağrı, postür, fonksiyon
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ABSTRACT
Üneş, K., The Effect of Basic Body Awareness Therapy on Posture, Pain, Disability,
Quality of Life, Sleep Quality and Body Awareness in Individuals with Chronic Low
Back Pain, Graduate School of Health Sciences, Prosthetics Orthotics and
Biomechanics Program, Master Thesis, Ankara, 2022. This study was planned to
examine the effects of conventional treatment and Basic Body Awareness Therapy
(BBAT) applied in addition to conventional treatment on posture, pain, disability,
quality of life, sleep quality and body awareness in individuals with chronic low back
pain. Twenty eight individuals between the ages of 18-65 with chronic low back pain
were included in the study. Individuals are randomly divided into two different
groups, “control group” (n=14), where a total of 18 sessions are performed 3 days a
week for 6 weeks, and “treatment group” (n=14), where the Basic Body Awareness
Therapy is applied at the end of each session following conventional treatment.
Individuals were evaluated for posture, pain level, disability, quality of life, sleep
quality and body awareness parameters 2 times just before being treated and after
6 weeks of treatment programs. According to the results of the study, improvements
in posture, pain intensity, disability, physical quality of life and awareness of
lumbocervical, perineum, thigh and knee regions were observed after treatment in
both groups, especially in the treatment group (p<0.05). Only in the treatment group,
improvements were seen in sensory and perceptual pain, subjective sleep quality and
sleep latency, total sleep scores, mental quality of life, body image perception,
emotional status, and general body awareness in addition to many regional body
awareness (p<0,05). These findings showed that BBAT, which is applied to individuals
with chronic low back pain along with conventional treatment methods, can be used
as a supportive treatment method. As a result, it was thought that individuals with
chronic low back pain also benefited from the additional BBAT program and BBAT
could support the mental aspect of existing approaches. However, it was concluded
that post-treatment follow-up studies are needed to determine the long-term effects
of these benefits.
Keywords: Chronic low back pain, awareness, pain, posture, function
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1. GİRİŞ
Yaşamları boyunca bireylerin çoğu bel ağrısı yaşar. Tedavi olmadan hastaların
yaklaşık %80-90’ı 6 hafta içinde iyileşirken geri kalan %5-15’lik kısmında ağrılar
kronikleşir (1). Kronik bel ağrısı 12 haftadan uzun süren, kostal alt sınırla gluteal alt
sınır arasında lokalize, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde etkileri olan yaygın
bir durumdur (2, 3).
Kronik bel ağrılı bireylerin % 85 ila % 90'ında, kesin bir patoanatomik yapı veya
patolojiden kaynaklandığı belirlenemeyen ve bu nedenle "nonspesifik" olarak
adlandırılan ağrı vardır (4). Ayrıca semptomsuz bireylerde yapılan MRG (manyetik
rezonans görüntüleme) sonuçlarındaki bel ağrısıyla ilişkili anormallikler, sadece klinik
değerlendirmelerin altta yatan patolojiye dair güçlü bir gösterge sağlamayacağını
göstermektedir (5). Çoğu kronik hastalıkta olduğu gibi kronik bel ağrısında da bireyler
klinik dışı durumlardan da etkilenir (6). Güncel düşünce kronik bel ağrısının
biyopsikososyal bir hastalık olduğu yönündedir (7). Biyopsikososyal yaklaşımda ağrı
deneyiminin ve yeti yitiminin başlangıçta anatomik yaralanmayla tanımlansa bile, çok
çeşitli psikososyal faktörlerle belirlendiği düşünülmektedir (7). Örneğin kişinin önceki
ağrı deneyimleri, genel ve psikolojik sağlık, anksiyete ve korkudan kaçınma doğrudan
kronik bel ağrısı ile ilişkilidir (8).
Günümüzdeki tedaviler konservatif, invaziv, cerrahi olmak üzere 3 ana başlıkta
toplanır (9). Kronik bel ağrılı bireylerin biyopsikososyal yönden olumsuz etkilendiğini
göz önünde bulundurarak, tedavi yöntemleri ağrı yoğunluğunu azaltmanın yanı sıra
bu sonuçları hedeflemelidir (10). Ayrıca tedaviden görülecek faydaların uzun vadeli
olarak sürdürülmesi, hasta eğitimini, davranış değişikliğini ve planlan egzersizlere
uyum sağlamasına yönelik motivasyonu gerektirir.
Beden farkındalık terapileri, beden işlevi, davranış ve bireyin kendisiyle ve
başkalarıyla etkileşim açısından vücudun nasıl kullanıldığına dair farkındalığa yönelik
fizyoterapi tedavisinde bütüncül bir bakış açısı kullanan beden odaklı yaklaşımlar
olarak tanımlanabilir (11). Bunlardan biri de İsveç’te geliştirilen Basic Body Awareness
Therapy (BBAT) – Temel Beden Farkındalık Terapisi’dir. BBAT, postürle ilişkili
fonksiyonel hareketler, koordinasyon, nefes kontrolü, dinamik hareketin kalitesini
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oluşturan farkındalık, kendini ifade etme ve aktivite katılımını içeren destekleyici bir
yaklaşımdır (12). BBAT’ın temel amacı kişinin bedeniyle bütüncül benlik deneyimini
entegre etmek, vücut farkındalığı ve vücut kontrolünü geri kazandırmaktır (13).
Kronik bel ağrısının hem sebepleri hem de sonuçları çok yönlüdür. Bu nedenle
değerlendirme ve tedavi yaklaşımlarında, ağrının çok boyutluluğunun dikkate
alınmasına ihtiyaç vardır. Literatür araştırmamızda kronik bel ağrısında BBAT
yaklaşımının sadece bir vaka çalışmasında ele alındığını gözlemledik (14). Bu
durumdan yola çıkarak, kronik bel ağrılı bireylerde BBAT kullanarak tedavide bütüncül
yaklaşımı ve çok yönlü değerlendirmelerimizle de sürecin nasıl değiştiğini
gözlemlemeyi amaçladık. Çalışmamızın hipotezleri aşağıda belirtilmiştir:
H0: Kronik bel ağrılı bireylerde uygulanan konvansiyonel tedavi ve Temel
Beden Farkındalığı Terapisinin postür, ağrı, yeti yitimi, uyku kalitesi, yaşam kalitesi ve
beden farkındalığı sonuçları üzerine birbirlerine göre farkı yoktur.
H1: Kronik bel ağrılı bireylerde uygulanan konvansiyonel tedavi ve Temel
Beden Farkındalığı Terapisinin postür sonucu üzerine birbirlerine göre farkı vardır.
H2: Kronik bel ağrılı bireylerde uygulanan konvansiyonel tedavi ve Temel
Beden Farkındalığı Terapisinin ağrı üzerine birbirlerine göre farkı vardır.
H3: Kronik bel ağrılı bireylerde uygulanan konvansiyonel tedavi ve Temel
Beden Farkındalığı Terapisinin yeti yitimi üzerine birbirlerine göre farkı vardır.
H4: Kronik bel ağrılı bireylerde uygulanan konvansiyonel tedavi ve Temel
Beden Farkındalığı Terapisinin uyku kalitesi üzerine birbirlerine göre farkı vardır.
H5: Kronik bel ağrılı bireylerde uygulanan konvansiyonel tedavi ve Temel
Beden Farkındalığı Terapisinin yaşam kalitesi üzerine birbirlerine göre farkı vardır.
H6: Kronik bel ağrılı bireylerde uygulanan konvansiyonel tedavi ve Temel
Beden Farkındalığı Terapisinin beden farkındalığı üzerine birbirlerine göre farkı vardır.
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2. GENEL BİLGİLER
2.1. Lumbar Bölgenin Fonksiyonel Anatomisi
Lumbar omurganın disfonksiyonu, bel ağrısının etiyolojisinde çok önemli bir
role sahiptir. Bel ağrısına neden olan mekanizmaların anlaşılmasına yardımcı olmak
ve tedavi mantığını anlamak için lumbar omurganın işlevsel anatomisine ilişkin
kapsamlı bir bilgiye ihtiyaç vardır.
2.1.1. Lumbar Vertebralar
Lumbar omurga 5 düzensiz kemikten oluşmaktadır (Şekil 2.1.). Her bir lumbar
vertebra, vertebral gövde ve nöral arktan oluşan 2 parçadan meydana gelmektedir.
Vertebra gövdesi anteriordadır ve boyutları sefalokaudal yönde artar. Nöral ark,
vertebral gövdenin posteriorundadır ve vertebral gövdenin üst kısmının posterolateral yüzeyinden çıkan bir çift pedikülden oluşur ve bunlar daha arkada bulunan
laminalarla birleşir (15).

Şekil 2.1. Lumbar vertebraların sagital düzlemden görüntüleri (16)
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Şekil 2.2. Tipik bir lumbar vertebranın horizontal, frontal ve sagital düzlemdeki
görüntüsü (15)

Yukarıdan bakıldığında, vertebral gövdenin üst yüzeyi enine göre daha geniştir
ve böbrek şekline benzer (Şekil 2.2.) (17). Vertebra gövdelerine antero-posterior
kesitten bakıldığında ise kum saatine benzer şekil oluştururlar. Bu bikonkav
yapılanma nörovasküler yapılar için bir geçiş yolu sağladığı gibi, vertebra gövdelerinin
trabeküler yapısıyla birlikte longitudinal kompresif yüklerin tolere edilmesini sağlar.
Örneğin, dik duruşlarda lumbar bölgede vertebra gövdeleri, kompresif yük taşıma
kapasitesinin% 80-90'ını üstlenir (18). Lumbar vertebral gövdelerin dikey boyutu
anteriorda daha yüksektir ve bitişik omurlarla birlikte doğal bir lordotik eğri oluşturur.
Omurganın geri kalanıyla tutarlı bir şekilde sefalokaudale doğru artan yük taleplerinin
bir fonksiyonu olarak, vertebra gövdeleri genişler.
Genel olarak, pedikül genişliği L1'den L5'e kademeli olarak artarken pedikül
yüksekliği bireyler arasında değişir (19). Omurun dorsal ve ventral korteksi arasında
ölçülen pedikül uzunlukları ortalama 40 ile 50 mm arasındadır. Lumbar pediküllerin
medial eğimi sürekli olarak L1'den L5'e artar (15). Kortikal kemikten oluşan pediküller
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genellikle spinal rotasyon, fleksiyon ve ekstansiyon sırasında meydana gelen yüksek
basınç ve gerilme yüklerini sürdürür.
Lamina sefalik ve kaudal olmak üzere 2 kısıma ayrılır. Sefalik kısım kavisli ve
pürüzsüz bir iç yüzeye sahipken ligamentum flavumun bağlanma yeri olan kaudal
kısım pürüzlü bir iç yüzeye sahiptir. Laminalar pediküllere göre daha az yük taşıma
kapasitesine sahip olsalar da, kuvvetli bel rotasyonunda meydana gelebileceği gibi,
spinöz çıkıntı ile eklem çıkıntıları arasındaki şant kuvvetlerinden sorumludurlar (18).
Laminanın üst ve alt eklem oluşumları arasındaki kısmı stres kırıklarının yaygın olduğu
kısım isthmus veya pars interarticularis'dir.
Lumbar omurgada, vertebral foramenlerin boyutu ile sinirlerin boyutu
arasındaki oranlar oldukça büyüktür ve böylece vertebral foramen içindeki nöral ve
vasküler yapılar için geniş alan sağlar (20). Vertebral foramen alanında fleksiyonla
yaklaşık %10 artış varken ekstansiyonla yaklaşık %10 azalma vardır (18). Bu durum
spinal stenozu olan bireylerin lumbar fleksiyon pozisyonunda şikayetlerinin
azalmasını açıklar.
2.1.2. Lumbar Eklemler
Lumbar eklemler önde intervertebral eklem ve arkada birer çift faset
eklemden meydana gelir. Simfizis tipi intervertebral eklemler, lumbar omurganın
dikey uzunluğunu korumak ve üç boyutlu yer değiştirmeye izin vermek için esnek bir
boşluk oluşturur (21). Faset eklemler ise harekete yön verir ve segmental olarak
hareketi sınırlar (18). Dolayısıyla intervertebral eklemler ve faset eklemler, bu üç
eklemin kapalı zincir sistemi olarak işlev gördüğü, yani bir eklemin yer değiştirmesi
için hareket segmentinin yer değiştirmesi gerekliliğiyle çalışır (22).
 İntervertebral Eklemler
İntervertebral diskler, bitişik vertebral gövde arasında yer alan avasküler
yapılardır ve fleksiyon, ekstansiyon ve lateral fleksiyon hareketlerine izin verir.
Disklerin merkezinde nükleus pulposus, nükleus pulposusu çevreleyen anulus
fibrosus ve vertebral gövdenin yüzeylerine bitişik kartilöjen uç plaklardan oluşurlar
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(Şekil 2.3.). Omurga gövdesi ile disk arasında bulunan bu plaka, bir büyüme plakası
görevi görür ve omurga gövdesinden diske besin aktarır (15).

Şekil 2.3. İntervertebral diskin horizontal düzlemdeki görüntüsü (23)

Nükleus pulposus %70 ila %90 su içeren mukoid materyalden oluşur (24).
Nükleus pulpozustaki su yüzdesi yaşla birlikte kademeli olarak azalır. Bundan dolayı
50 yaş sonrasında annulus fibrosus ve nucleus pulposus daha az ayırt edilebilir. Disk
yüksekliğindeki azalma ile ortaya çıkan, disk dejenerasyonundan sorumlu ana faktör
su kaybı olabilir (15).
Annulus fibrosus çoğunlukla kollajen liflerden oluşur ve nükleus pulposusu
çevreleyen katmanlı bir yapıya benzer. Annulus fibrosusun arka kısmı, ön kısmına
göre daha incedir. Lamellerin lifleri, birbiriyle örtüşen eş merkezli halkalar
görünümündedir. Annulus fibrosusun lifleri anterior – posterior longitudinal bağ ve
kartilöjen uç plaklara yerleşir. Disklerin arka kısmındaki liflerin seyri daha diktir (25).
Daha ince bir posterior anulus fibrosus ve liflerin daha dikey bir düzenlemesi,
anteriorla karşılaştırıldığında posterior veya posterolateral disk herniasyonu
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insidansının artmasına neden olabilir. Lumbar omurgadaki disk herniasyonları
genellikle L4 – L5 ve L5 – S1 seviyelerinde görülür.
 Faset Eklemler
Zigapofizyal eklem de denilen faset eklemler, bitişik alt ve üst eklem
yapılarından ve eklem kapsülünden oluşur. Eklem yüzeyleri, omurganın posterior
arkında meydana gelen kayma hareketine izin veren hiyalin kıkırdak ile kaplıdır. Faset
eklemler eklem kapsülleriyle kaplıdır. Eklem kapsülleri içte sinovial dışta ise fibroz
membrandan meydana gelen ince 2 katlı yapıdadır. Üst ve alt eklemler, sagital düzlem
kesitinde servikal ve torasik bölgelerden oldukça farklıdır. Lumbar bölgede, üst eklem
yüzeyi içbükeydir ve posteromediale dönüktür; alt eklem yüzeyi dışbükeydir ve
anterolaterale dönüktür (15).
Sagital düzleme göre faset açıları, L1'den L5'e doğru bir düşüş eğilimi ile 120°
ile 150° arasında değişir (26). Lumbar omurgada faset eklem düzlemleri sagital
düzleme kabaca paralel uzanır; bu nedenle fleksiyon ve ekstansiyon, lumbar
rotasyondan veya lateral fleksiyondan daha büyük açısal genişliğe sahiptir (27). Faset
eklemler ayrıca lumbar omurganın yük taşımasında da rol oynar ve ayrıca anterior
makaslama kuvvetlerine ve intervertebral disklerle birlikte torsiyonel kuvvetlere
direnç gösterirler (28). Dik duruş sırasında, lumbar omurgaya etki eden kompresyon
kuvvetinin yaklaşık % 18-20'si fasetlere uygulanır (18). Ancak bu değer, başın, kolların
ve gövdenin ağırlık merkezinin pozisyonuna bağlı olarak değişir. Artan lordozla
birlikte, ağırlık merkezi arkaya doğru kayarak lumbar omurgada bir ekstansiyon
momenti oluşturur ve lumbar fasetler üzerindeki yükü artırır. Azalmış bir lordoz ise
başın, kolların ve gövdenin ağırlık merkezini öne doğru kaydırır ve yükü omur
gövdelerine ve omurlararası eklemlere kaydırır (29).
Lumbar bölgede eklem boşluğunun daralması, eklem kıkırdağının incelmesi ve
subartiküler kortikal kemiğin hipertrofisi yaşlanma sürecine bağlı olarak sık görülen
değişikliklerdir (30).
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Lumbosakral Eklem

Beşinci lumbar vertebra ve ilk sakral vertebra arasındaki intervertebral disk
içeren simfizis tipi eklemdir. Yapısal olarak intervertebral eklemlerden farksızdır. Şekil
2.4.’te görüldüğü gibi lumbosakral açı nedeniyle disk yapısı anterioru geniş olan kama
şeklindedir (31).

Şekil 2.4. Lumbosakral eklem (31)

Lumbosakral faset eklem yüzeyi lumbar bölgedeki faset eklemlerden daha
geniştir. Lumbosakral bileşkenin vasküler kaynağı esas olarak iliolumbar ve superior
lateral sakral arterlerdir (31).
2.1.3. Lumbar Ligamentler
Ligamentler lumbar bölge stabilizasyonuna katkıda bulunur. Bunlar anterior
longitudinal ligament, posterior longitudinal ligament, ligamentum flava, supraspinöz
ve interspinöz bağları içermektedir. Bu ligamentler Şekil 2.5.’te gösterilmiştir.
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Şekil 2.5. Lumbar ligamentlerin sagittal ve frontal düzlemdeki görüntüleri (15)

Anterior longitudinal bağ, kafatasından sakrumun üst kısmına kadar vertebral
gövdenin ve intervertebral disklerin anteriorunda seyreden güçlü bir banttır.
Anteromedialde daha kalın ve lateralde daha incedir. 3-4 vertebra boyunca seyreden
yüzeyel lifleri derin liflerine göre daha uzundur. 2 vertebra boyunca seyreden derin
lifler üstteki vertebranın apeksine alttaki vertebranın basisine sıkıca tutunur. Anterior
longitidunal bağın ana görevi omurganın ekstansiyonunu sınırlandırmaktır (31).
Posterior longitudinal bağ, oksipital kemikten sacruma kadar seyreder. Lif
seyri servikal bölgede değişmezken, torakal ve lumbar bölgelerde vertebra ortasında
dar, disklerin üzerinde ise geniş formludur. Anterior ligamentte olduğu gibi yüzeyel
lifler 3-4 vertebra boyunca seyrederken derin lifler ise sadece bitişik vertebraları
birleştirir. Posterior longitudinal bağın görevi fleksiyon sırasında omurganın
stabilizasyonunu sağlamaktır (31).
Ligamentum flavum, bitişik omurların laminaları arasında bulunur ve orta
hatta birbirleriyle kaynaşır. Biri yüzeyel diğeri derin olan iki katmandan meydana gelir.
Esas olarak dikey yönde ilerleyen sarı elastik lifler, üst laminanın anteriorundan alt
laminanın posterioruna yapışır ve laterale doğru faset eklem kapsülü ile birleşir (32).
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Ligamentum flavum lumbar omurgada çok kalındır. Lumbar omurgada ligamentum
flavumun hipertrofisi, spinal stenozun yaygın nedenlerinden biridir (33). Ligamentum
flavum haricindeki spinal ligamentler nispeten esnek değildir ve yüklemeye karşı
viskoelastik özellik gösterirler (18). Diğer bağlardan farklı olarak ligamentum flavum,
doku hasarı olmaksızın dinlenme uzunluğunun %40'ına kadar uzatılabilir (18).
İnterspinöz ve supraspinöz bağlar, spinöz çıkıntıları birbirine bağlayan arka
bağlarıdır. İnterspinöz bağ incedir ve spinöz çıkıntının alt sınırından diğerinin üst
sınırına kadar uzanır. Supraspinous ligament daha güçlüdür ve spinöz çıkıntılar
üzerinden oksipital kemikten sakruma kadar uzanır. İntertransverse bağlar, transvers
çıkıntılar arasında, tipik olarak lumbar bölgede bulunan zarlı yapılardır ve lumbar
sinirler bu yapının altından geçer (34).
Histolojik çalışmalar lumbar ligamentlerde serbest sinir uçları ve mekano
reseptörlerin yoğun bir şekilde bulunduğunu göstermiştir. Dolayısıyla ligamentler
kaslarla birlikte eklem pozisyon hissine katkıda bulunarak refleks arkın önemli bir
parçası olarak kabul edilir (35).
2.1.4. Nöral Yapılar
Lumbar bölgede pek çok sinir bulunmaktadır. Omurilik bu bölgede genellikle
T12 – L1 veya L2 – L3 seviyelerinde conus medullaris adını alarak son bulur. Omuriliğin
lumbar genişlemesi, alt ekstremiteleri besleyen büyük sinirlerin ayrıldığı L1 ve S3
segmentleri arasında yer alır (31).
Spinal kord dıştan içe dura mater, araknoid ve pia mater ile kaplıdır (Şekil 2.6.).
Dura mater, spinal meninkslerin en dış tabakasıdır ve yoğun, fibröz bağ dokusundan
oluşur. Vertebral kanal ile arasındaki boşluğa epidural boşluk denir ve omuriliğin
etrafında dolgu görevi gören yağ, gevşek bağ dokusu ve venöz pleksus bulunmaktadır
(31).
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Şekil 2.6. Spinal Meninksler (36)

Omurga meninkslerinin orta tabakası, hassas bağ dokusundan oluşan
araknoiddir. Dural madde ile araknoid arasında subdural boşluk olarak adlandırılan
küçük bir boşluk vardır. Subdural boşluk seröz sıvı içerir. Omurga meninkslerinin iç
ince şeffaf tabakası, çok sayıda besin damarı içeren pia materdir. Pia mater, omuriliğin
yüzeyine sıkı sıkıya yapışır ve her iki taraftaki ventral ve dorsal sinir kökleri arasındaki
dura maddesine yanal olarak uzanır (31).
Omurga hareketleri sırasında omuriliğin yaralanmaya karşı korunmasını
sağlayan, pia materin yanal uzantılarına dentat bağlar denir. Araknoid tabaka ve pia
mater arasındaki, beyin omurilik sıvısını içeren alana subaraknoid boşluk denir (31).
Spinal sinirler, omuriliğe giren ventral ve omurilikten çıkan dorsal köklerden
oluşur. Ventral kökler, omuriliğin ön gri boynuzundan giren motor nöronların
aksonlarını içerir. Dorsal kökler ise olan gangliyonlarda bulunan duyusal hücre
gövdelerinden kaynaklanan duyusal aksonları içerir. Bu spinal ganglionların dış
tarafında ön ve arka kökler birbirleriyle birleşerek spinal sinirleri oluştururlar. Dorsal
ve ventral kökler spinal siniri oluşturana kadar dura mater’den oluşmuş bir kılıf ile
sarılıdır. Lumbar bölgede 5 lumbar, 5 sakral ve 1 koksigeal olmak üzere 11 çift spinal
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sinir vardır. Spinal kanaldan çıkan spinal sinirler, üst pedikülün medio-inferior sınırına
yakındır ve lumbar omurgada intervertebral foramenin üst kısmında yer alır (37).
İntervertebral foramenden çıktıktan sonra, her spinal sinir küçük bir dorsal
ramusa ve büyük bir ventral ramusa bölünür (Şekil 2.7.). Dorsal rami, omurga
bağlarını, kasları ve sırtın derisini beslemek için arkaya doğru hareket eder. Ventral
rami daha uzundur ve lumbar, sakral pleksusları oluşturmak için lumbar bölgede
infero-lateral yönde ilerler. Bu pleksuslar, üst ve alt ekstremitelerin kaslarını,
eklemlerini ve derisini besleyen sinirlere uzanır (15).

Şekil 2.7. Spinal Sinirler (38)

Lumbar pleksus, L1, L2, L3 ve L4 sinirlerinin ventral ramilerinden oluşur.
Lumbar pleksus inferolateral yönde seyreder, psoas majör kasının arkasından ve
kuadratus lumborum kasının önünden geçer. Alt karın duvarını ve alt ekstremitenin
bir kısmını besler. Femoral sinir, kalça fleksör kaslarını ve diz ekstansör kaslarını
uyarmak için inguinal bağın altından geçen lumbar pleksusun en büyük dalıdır (15).
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Sakral pleksus, L4, L5 ve S1 - S4 spinal sinirlerinin ventral ramilerinden oluşan
sinir ağıdır. Pelvis içinde kalça, perine ve alt ekstremiteleri uyarmak için periferik
sinirlerini verir. Sakral pleksustan çıkan en büyük dal, tüm bacağı ve ayağı besleyen
siyatik sinirdir. Siyatik sinirden çıkan dallar, peroneal sinir ve tibial sinirdir (15).
2.1.5. Lumbar Omurganın Kanlanması
Lumbar omurga ve omuriliğin kan temini, esas olarak interkostal ve lumbar
arterlerden dallanan segmental arterlerden sağlanır. Segmental arterlerin her biri,
vertebraları ve spinal kanalı besleyen bir spinal dal verir. Spinal dal, spinal kanala
intervertebral foramenlerden yukarıda ve aşağıda olacak şekilde anastomozlara girer.
Omuriliğin ana kan kaynağı, anterior spinal arter, posterior spinal arterler ve birkaç
radiküler (medüller) arterdir (Şekil 2.8.) (15).

Şekil 2.8. Lumbar omurganın arterleri (38)
Omuriliği çevreleyen damarlar, epidural boşluğun içinde ve dışında hem
anterior hem de posteriorda bulunan valfsiz venöz yapılardan oluşan bir pleksus içerir
(Şekil 2.9.).
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Şekil 2.9. Lumbar omurganın venleri (39)
Anterior iç venöz pleksus, pediküller ve arka uzunlamasına bağ arasında yer
alan iki uzunlamasına damardan oluşur. Bu damar anastomozu birbirleriyle ve ayrıca
vertebra gövdesinden kanı boşaltan basivertebral sinüs ile anastomoz yapar.
Posterior iç venöz pleksus daha az yoğundur ve anterior iç venöz pleksus ile
anastomoz yapar. İç venöz pleksustan gelen kan, intervertebral foramen yoluyla
segmental damarlara boşaltılır (15).
2.1.6. Lumbar Kassal Yapılar
Lumbar omurga etrafındaki kaslar, pozisyon ve fonksiyon nedeniyle 3 gruba
ayrılabilir (40):
 Psoas majör: Lumbar omurgayı anterolateral olarak örter.
 Lateral intertransversarii ve kuadratus lumborum: Transvers çıkıntılara
lateralden bağlanır. Lumbar bölgeye lateral fleksiyon yaptırırlar.
 Interspinaller, medial intertransversler, multifidus, lumbar erektor spina
(longisimus ve iliokostalis): Lumbar omurganın posterioruna bağlanırlar ve
ekstansör kaslar olarak işlev görürler.
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Psoas Majör Kası
T12-L5 arası vertebra gövdeleri ve intervertabral disk laterali ayrıca transvers
çıkıntılardan başlar. Femurun trokanter minusunda sonlanır. Spinal sinirlerin ventral
kökleriyle uyarılır (18). Tek taraflı çalıştığında kalçayı fleksiyona alır. Çift taraflı
çalıştığında gövdeyi fleksiyona alır (41).
Lateral İntertransvers Kaslar
Dorsal ve ventral olmak üzere 2’ye ayrılır. Ventral intertransversarii, ardışık
transvers çıkıntıları birbirine bağlarken, dorsal intertransversarii ise her bir bir
aksesuar çıkıntıyı aşağıdaki transvers çıkıntıya bağlar. Lumbar ventral rami tarafından
inerve edilirler (18). İçeriğinde zengin kas iğciği bulunması sebebiyle propriyoseptif
girdi sağlar (42).
Kuadratus Lumborum Kası
İliolumbar ligament ve iliak kristadan başlayıp 12. kaburganın anterior
posterior yüzünde sonlanır. 12. torasik ventral kökten ve ilk üç ya da dört lumbar
spinal sinirden inerve olur (18). Bilateral kontraksiyonuyla inspirasyon sırasında 12.
kaburgayı stabilize eder, gövde ekstansiyonu yaptırır. Tek taraflı kontraksiyonuyla
gövdeye lateral fleksiyon yaptırır. Gövde ekstansiyonu sırasında stabilizasyona
katkıda bulunur (43).
İnterspinalis Kasları
İnterspinöz bağın her iki yanında yer alan ve bitişik lumbar omurların spinöz
çıkıntılarını birbirine bağlayan kısa çift kaslardır. Bel bölgesinde dört çift vardır (18).
Medial İntertransvers Kaslar
Lumbar dorsal rami tarafından inerve edilirler. Üst vertebranın aksesuar
çıkıntısından alt vertebranın mamillar çıkıntısına doğru uzanır. İçeriğinde zengin kas
iğciği bulunması sebebiyle propriyoseptif girdi sağlar (42).
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Lumbar Multifidus Kası
Lumbar multifidus kası L1-5 arasında lumbar spinöz çıkıntıdan başlayan beş
banttan oluşur. L1-4 bandı yüzeyel, orta ve derin kas fibril demetlerinden oluşurken,
L5 bandı sadece yüzeyel ve derin kas fibrillerinden oluşur (44).
Longissiumus Torasis Pars Lumborum Kası
Posterior superior iliak çıkıntıdan başlayarak lumbar vertebraların transvers
ve aksesuar çıkıntılarına doğru uzanır. Lumbar spinal sinirlerin dorsal ramileriyle
inerve olurlar (18).
İliocostalis Lumborum Pars Lumborum Kası
İliak kristadan başlayıp L1-L4 transvers çıkıntılarına, torakolumbar fasyaya
doğru uzanır. Lumbar spinal sinirlerin dorsal ramileriyle inerve olurlar (18).
2.2. Lumbar Omurganın Kinematiği
Lumbar omurga vücudun dik duruşunda büyük rol oynar. Üst segmentler için
bir temel yapı oluşturur. Karın organları, farklı fasya tipleri yardımıyla lumbar
omurgaya asılır ve hareketler sırasında dolaylı olarak korunurlar. Bunu başarmak için
lumbar omurga, torasik ve servikal bölgelerden daha güçlü bağlara ve daha büyük
kemik elementlere sahiptir. Yürüme sırasında pelvis, kalçalar ve lumbar omurga tek
bir kompleks gibi hareket eder. Lumbar hareket segmentlerinin farklı kinematik
özellikleri sakrum ve pelvisi etkiler böylece yürüme uyum içerisinde sağlanabilir.
Sağlıklı bir yetişkin ayakta dururken, lumbar omurgada yaklaşık olarak 40° 50° lordoz görülür (45). Lumbar omurganın nötral pozisyondan başlayarak 3 farklı
eksende yaptığı hareketler Tablo 2.1’de gösterilmiştir (46, 47).
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Tablo 2.1. Lumbar bölge için üç farklı eksendeki yaklaşık hareket genişliği
Lumbar Bölge için Üç Farklı Eksendeki Yaklaşık Hareket Genişliği
Sagittal Eksen
Horizontal Eksen
Frontal Eksen
Fleksiyon: 45°- 55°
Ekstansiyon: 15° - 25°
Aksiyal Rotasyon: 5°- 7°
Lateral Fleksiyon: 20°
Toplam: 60° - 80°
 Lumbar Fleksiyon
Bir kişi ayakta durma pozisyonundan öne doğru eğildiğinde, lumbar
vertebralar arasındaki kompresyon kuvvetleri apofizyal eklemlerden disklere ve
vertebra gövdelerine doğru kayar (48).
Lumbar omurganın fleksiyonu, vertebral kanalın ve intervertebral foramen
çapını (%19) ve nükleus pulposusun deforme olma ihtimalini arttırır. (49).


Lumbar Ekstansiyon
Lumbar omurların kemik yapısı nedeniyle lumbar ekstansiyonun genel

büyüklüğü fleksiyonunkinden çok daha azdır. Ekstansiyon açısı arttıkça hareket spinöz
çıkıntılar ve anterior longitudinal bağ tarafından sınırlanır. Ekstansiyon yaparken,
apofiz eklemlerdeki temas alanı arttırılır ve kompresyon kuvvetinde aşırı artış
meydana gelmez (50). Ancak bu uç apofizyal eklemlerdeki aşırı inferior kaymanın
temas alanını azaltması nedeniyle lumbar bölgeninin fizyolojik uç noktaları için geçerli
değildir.
Lumbar ekstansiyon intervertebral foramenlerin (%11) ve vertebral kanalın
çapını ve nükleus pulposusun deforme olma ihtimalini azaltır(49). Ekstansiyon,
nükleus pulposusu anteriora doğru itme eğilimindedir bununla birlikte disk içindeki
basıncı azaltarak nükleer materyal ile posteriordaki nöral dokular arasındaki temas
basıncını azalttığı gösterilmiştir (51).
Nötral pozisyondan ekstansiyona gitme esnasında iliolumbar ligamentler,
kalça fleksör kaslarındaki gerim nedeniyle posterior pelvik rotasyona direnç görülür.
Dolayısıyla fleksiyonda olduğu kadar ekstansiyonu destekleyen pelvik hareketlilikten
söz edilemez.
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Lumbar Rotasyon
Faset eklemlerin yerleşimi nedeniyle lumbar rotasyon diğer hareketlere göre

daha kısıtlıdır. Anatomik olarak, L5 – S1'deki faset eklem yüzeyleri, lumbar omurganın
diğer segmentlerinden daha eğiktir. Bu nedenle bu seviyede daha fazla lumbar
rotasyon meydana gelir (52).


Lumbar Lateral Fleksiyon
Hareketin segmental genişliği, kemik yapısı ve iliolumbar ligamentin gerimi

nedeniyle sınırlı olan L5-S1 dışındaki tüm segmentlere nispeten eşit bir şekilde
dağılmış gibi görünmektedir. Bir miktar bel rotasyonu olmadan lumbar lateral
fleksiyon meydana gelemez iki hareket birbirine bağlı oluşur, böylece biri diğeri
olmadan gerçekleşemez (53).
Lumbopelvik Ritim
Sağlıklı bir bireyde dizler düzken ayaklara uzanma aktivitesi esnasında sırasıyla
lumbar lordoz düzleşirken lumbar segmentler rostraldan kaudale doğru eğilir ve kalça
eklemleri üzerinde pelvisin öne doğru dönmesi meydana gelir. Bunu yaparken
kalçada yaklaşık 60° lumbar bölgede ise yaklaşık 45° kadar fleksiyon açısı meydana
gelir. Bu durum lumbopelvik ritim olarak adlandırılır. Eğer kalçada ya da lumbar
bölgenin herhangi birinde fleksiyon kısıtlılığı mevcutsa diğer bölgede fleksiyon
derecesi arttırılarak kompansatuvar bir mekanizma açığa çıkar. Gövdenin fleksiyonu
ise hamstring kaslarındaki gerilim ile sınırlıdır. Bu nedenle, bir kişinin ayak
parmaklarına dokunma yeteneği, pelvik rotasyona ve hamstring kaslarına ve ayrıca
lumbar fleksiyon açısına bağlıdır (54).
Yaygın olarak gözlemlenen başka bir klinik durum bir kişinin öne doğru eğilme
pozisyonundan dik pozisyona nasıl döndüğü ile ilgilidir. Tipik olarak, bir kişi
başlangıçta pelvisi arkaya doğru döndürür, ardından normal lumbar lordoza geri
döner. Bu sıralama hareketin başlangıcında fleksiyon torkunun en yüksek olduğu
anda lumbar ekstansör kaslara olan ekstansiyon talebini azaltan bir koruma
mekanizmasıdır (54). Bazı durumlarda ise torakal kifoz arttırılıp diz ve kalça eklemleri
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fleksiyona getirilerek lumbar lordoz arttırılır, kişi kalçasını elleriyle posteriordan
destekler ve ekstansiyonu tamamlar. Bu anormal lumbopelvik ritim, lumbar omurga
segmental instabilitesini gösterebilir (55).
Pelvik Tilt
Sagital düzlemde lumbar hareketler esnasında görülen lumbopelvik ritme ek
olarak pelviste lumbar fleksiyonla posterior tilt, lumbar ekstansiyonla ise anterior tilt
görülür. Posterior pelvik tiltte kalça ekstansör ve abdominal kasların kasılmasıyla
lumbar lordozun azalırken; anterior pelvik tiltte ise kalça fleksör ve lumbar ekstansör
kasların kasılmasıyla lumbar lordozu artışı meydana gelir. Artmış lumbar lordozun
olası olumsuz sonuçları lumbar apofiz eklemlerinde artan kompresyon ve lumbar
vertebranın posteriorunda artan basınçtır (54).
2.3. Kronik Bel Ağrısı
Bel ağrısı, 12. kaburga ve alt gluteal kıvrımlar arasında lokalize olan ağrı olarak
tanımlanır. Literatürde farklı tanımlamalar yapılsa da akut ağrının 1 aydan az, subakut
ağrının 2 ile 3 ay arasında, kronik ağrının ise 3 aydan fazla sürdüğü genel olarak ifade
edilmiştir. Bel ağrısına yol açabilecek az sayıda patolojik duruma rağmen, çoğu
durumda (% 85) mevcut radyolojik yöntemlerle kesin bir tanı konulamadığından
nonspesifik bel ağrısı olarak sınıflandırılır (56).
2.3.1. Kronik Bel Ağrısı Etyolojisi
Kronik bel ağrısının etyolojisinde birden fazla faktör rol oynayabilir. Bunlar
patoanatomik, nörofizyolojik, fiziksel ve psikososyal faktörlerden oluşmaktadır (57).
Bu faktörlerin baskınlığı her birey için farklıdır. Kronik bel ağrısının, bozukluğun
altında yatan mekanizmaya dayalı olarak alt gruplara sınıflandırılması, uygun tedavi
yönetimini sağlamak için kritik olarak kabul edilir (58).
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 Kronik Bel Ağrısının Altında Yatan Mekanizmalar ve Risk Faktörleri
Kronik bel ağrısının teşhis ve sınıflandırılması için kullanılan mevcut
yaklaşımlar veya modeller bozukluğun yalnızca tek bir boyutuna odaklanma
eğiliminde olmuştur (59). Bu modeller kendi içinde homojen sebeplere dayansa da
kronik bel ağrısının multi-faktöryel olduğu ve modellemelerin birbiriyle ilişkili olduğu
unutulmamalıdır.


Pato-Anatomik Mekanizma
İntervertebral disk ve faset eklem dejenerasyonu, anüler yırtıklar, disk

prolapsusu, spondilolistezis, foraminal ve spinal stenoz ile ilişkili sinir ağrısı
bulgularının genellikle bu varsayımla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte
birçok patoanatomik bulgunun ağrısız popülasyonda da yaygın olarak gözlenmesi ve
bunların ağrı ve sakatlık seviyeleri ile zayıf bir şekilde ilişkili olması kronik bel ağrısında
diğer faktörlerin baskın rol aldığını gösterir (60). Psiko-sosyal, nöro-fizyolojik ve
fiziksel faktörlerin bu bozuklukların altında yatan temele katkıda bulunabileceğine
dair şaşırtıcı etkisi çok az dikkate alınır. Bu nedenle, spesifik bir pato- anatomik tanı
konabilse bile, uygun tedaviyi sağlamak için ağrıyı harekete geçiren diğer
mekanizmaları da göz önünde bulundurmak gereklidir.


Periferik Ağrı Mekanizması
Doku hasarı veya dokuya zarar veren uyaranlar tarafından inflamatuvar bir

yanıt üretildiğinde semptoma yönelik bulgular ortaya çıkar. Buna bağlı olarak
hastanın öyküsüne, ağrı lokalizasyonuna, klinik muayene bulgularına göre periferik
ağrı mekanizmasına odaklanılmış olur (61). Kronik bel ağrısının çoğunluğunun
intervertebral diskten (%45), az bir kısmının ise faset (%20) ve sakroiliak eklemden
(%15) kaynaklandığını bildiren çalışmalar vardır (62). Bu çalışmalar, nosiseptif kaynağı
tanımlamak, bloke etmek veya denerve etmek için tanısal ve terapötik prosedürlere
zemin hazırlamıştır. Bu tedavi modelinin limitasyonu, ağrının altında yatan
mekanizma veya ağrı oluşumunun asıl nedeni gözden kaçırılarak sadece semptoma
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yönelik tedavi planlanmasıdır ve bu yaklaşımlar sıklıkla sadece kısa süreli ağrı
rahatlaması ve yetersiz terapötik fayda ile sonuçlanır (60).


Nörofizyolojik Mekanizma
Sinir bilim alanında yapılan çalışmalar kronik bel ağrılı bireylerin periferik,

omurilik ve kortikal seviyelerinde karmaşık biyokimyasal ve nöro-modülasyon
değişikliklerin olduğunu göstermiştir (63, 64). Bu çalışmalar, ağrının periferik düzeyde
olduğu kadar merkezi düzeyde de oluşturulabileceğini ve sürdürülebileceğini
vurguladı. Kronik bel ağrısında kendini gösteren sentral sensitizasyon, sürekli devam
eden periferik nosiseptif girdiye ikincil olarak ortaya çıkabilir böylelikle omurilik
seviyesinde ve kortikal seviyelerde değişikliklere neden olabilir. Bu durum prefrontal
korteks girdisiyle hem güçlendirilebilir hem de engellenebilir (65).
Sinir sisteminin ağrı karşısında kortikal haritalamasında değişikliklere
uğradığına ve ağrının tekrarlamasına karşı önceden duyarlı hale gelebilecek bir ağrı
hafızasına sahip olduğuna dair artan kanıtlar vardır (65). Nörofizyolojik mekanizma,
ağrının hem periferik hem de merkezi işlenmesini engellemek için tıbbi müdahalelerin
yanı sıra prefrontal korteks fasilitasyonunu azaltmak için psikolojik ve bilişsel
müdahalelere daha fazla odaklanmaya yol açmıştır (66).


Mekanik Yüklenme
Mekanik faktörlerin genellikle bel ağrısı ilişkili olduğu, bel ağrısının tekrarına

ve kronikleşmesine katkıda bulunduğu bildirilmektedir. Bu faktörler; uzun süreli
düşük yüklemeler (ör. oturma, ayakta durma, eğilme ve bükülme hareketleri), ani
yüksek yüklemeler (ör. tekrarlayan ağırlık kaldırma ve eğilme hareketleri), tüm
vücudun vibrasyona maruz kalması, sportif aktivitelerdir (67). Kronik bel ağrısına
neden olan mekanik maruziyetler kişisel anlamda spinal eklemlerin yüklenme aralığı,
azalmış gövde kas kuvveti ve dayanıklılığı, bozulmuş esneklik, bağ gevşekliği ve motor
kontrol disfonksiyonu gibi durumlardan etkilenirken; oturma tasarımı, ağırlık
kaldırma tekniği, iş yeri tasarımı ve spor ekipmanı gibi ergonomik ve çevresel
faktörlerden de etkilenir (67, 68). Ergonomik müdahalelerin etkinliğini destekleyen
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doğrudan kanıt sayısı çok az olmasına rağmen fiziksel faktörlerin omurga kas-iskelet
sistemini olumsuz etkilediği ve periferik nosiseptör duyarlılığına neden olduğuna dair
şüpheler çok azdır (69).
 Motor Kontrol Mekanizması
Nörojenik ve radiküler ağrı, nöropatik ve merkezi kaynaklı ağrı ve inflamatuvar
bozukluklar gibi patolojik süreçler, ağrıya yanıt olarak adaptif veya koruyucu motor
davranışın değişmesine neden olur (70). Stres, korku, kaygı, depresyon, histeri ve
somatizasyon gibi psikolojik süreçlerin de motor davranışı bozduğu bilinmektedir
(71). Bu bozuklukların çoğunda hareket veya motor kontrol bozukluklarını veya spinal
kaslardaki disfonksiyonu tedavi etme girişimleri, bu bozuklukların mekanik olmayan
temelleri nedeniyle uygunsuz ve etkisiz olacaktır.
Kronik bel ağrısında uyumsuz hareket paternlerinin ve motor kontrol
bozukluklarının, sürekli olarak devam eden anormal doku yüklemesiyle ve mekanik
olarak tetiklenen ağrı ile sonuçlandığı bilinmektedir (68). Akut bel ağrısını takiben
normalde doku iyileşmesi meydana gelse bile devam eden uyumsuz motor kontrol
davranışı, kronik bel ağrısına yol açan periferik olarak başlatılan nosiseptör duyarlılığı
için bir temel sağlar. Bu bozukluklar, spesifik fiziksel ve bilişsel bozukluklara yönelik
özel fizyoterapi müdahalelerine uygundur (72).
 Biyopsikososyal Model
Bilimsel literatürden ve klinik uygulamalardan net olarak anlaşılan, kronik bel
ağrısında biyopsikososyal modele dayalı tedavi için çok boyutlu bir yaklaşım gereklidir
(73). Kronik bel ağrısına hangi faktörlerin katkıda bulunduğu ve baskınlık oranı her
birey için farklılık gösterir. Tedavi eden klinisyenin rolü, radyolojik görüntüleme, tıbbi
testler ve tarama anketlerinin gözden geçirilmesiyle birlikte kapsamlı bir fizik
muayeneyle görüşmeye dayalı olarak bozukluğun tüm boyutlarını değerlendirmektir.
Klinik bir akıl yürütme süreci, bozuklukta hangi faktörlerin baskın olduğunu ve
hastanın bozukluğa olumlu mu yoksa olumsuz mu uyum sağladığını belirlemeye
olanak tanır. Ana hatlarıyla belirtilen tüm faktörlerin dikkate alınması, bozukluğun
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yönetimine rehberlik eden bir tedaviye izin verir (70). Bu faktörler Şekil 2.10.’da
gösterilmiştir.

Şekil 2.10. Kronik bel ağrısı teşhisi ve sınıflandırılması için biyopsikososyal bir
çerçeve içinde dikkate alınması gereken faktörler (58).
2.3.2. Kronik Bel Ağrısı Epidemiyolojisi
Bel ağrısı, sık görülen ve ekonomik maliyeti fazla olan kas iskelet sistemi
hastalıklarından biridir. İnsanların yaklaşık %70-84’ü hayatlarının herhangi bir
döneminde bel ağrısı yaşarlar (74). Tekrarlanma oranı %24-33 arasında değişmektedir
(75). Bel ağrısı yaşayanların yaklaşık %5 ila %10’unda ağrıların kronikleştiği
gözlemlenmiştir (76).
Kronik bel ağrısı küçük bir grup teşkil etmesine rağmen şiddetli ağrı, fiziksel
ve aktivite kısıtlılığı ile yüksek maliyet oluşturur (77). Kronik bel ağrısı prevelansı
giderek artmaktadır (78, 79). Bu durum, yaşam tarzındaki ve mesleki değişikliklerin
yansıması olabilir. İş yerinde ve evde yoğun bilgisayar kullanımı ve diğer teknolojiler,
kas zayıflığına bağlı kronik ve akut bel ağrısı için bir risk faktörü olan hareketsizliği
artırmıştır (80).
Kronik bel ağrısı prevalansında çalışmalardaki yaş aralıklarına göre 50 yaşın
üstündeki bireylerde 18 ila 30 yaş arasındaki bireylere kıyasla yaklaşık üç ila dört kat
artış görülürken 70li yaşlarda azalma görülmesi, kronik bel ağrısı riskini arttıran
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mesleki ve günlük faaliyetlere maruziyetin azalmasından kaynaklanıyor olabilir (79,
81). KB kadınlar, düşük gelir ve eğitim seviyesine sahip olanlar, sigara içenler arasında
daha yaygın görülmektedir (82).
Ülkemizde ise Altınel ve ark. yaptığı çalışmada bel ağrısı görülme sıklığı %51,
kronik bel ağrısı görülme oranı %13.1 olarak tespit edilmiştir (83). İçağasıoğlu ve ark.
(84) 2012 - 2013 yıllarında yürüttüğü çalışmada kronik bel ağrısı için hasta başı yıllık
doğrudan harcama 1080 TL, dolaylı harcama ise 5511 TL olarak tespit edilmiştir.
2.3.3. Kronik Bel Ağrısında Kullanılan Tedavi Yöntemleri
Kronik bel ağrısını tedavi etmede evrensel olarak kabul edilmiş bir kılavuz
yoktur, tedavi esas olarak kişisel deneyimler ve gelenekselleşen yöntemlerle
sürdürülmektedir (85). Bunun olası bir nedeni, spesifik olmayan kronik bel ağrısını
tedavi etmek için mevcut öneriler ve kılavuzların, hastaların büyük çoğunluğunda
spontan iyileşmenin gerçekleştiğini varsayması, güven verici olmasıdır.


Elektroterapi Modaliteleri ve Fiziksel Ajanlar
Elektroterapötik modaliteler elektrik kullanımını içerir ve transkutanöz

elektriksel sinir uyarımı (TENS), elektriksel kas uyarımı (EMS) ve enterferansiyel akım
(IFC) gibi tedavileri içerir. Fiziksel ajanlar termal, akustik veya radyan enerjiyi kullanan
ve ultrason (US) , yüzeysel ısı (hot pack) ve krayoterapiyi (cold pack) içeren
yöntemlerdir.(86).
TENS, etkilenen bölgenin etrafındaki cilde yerleştirilen yüzeysel elektrotlar
aracılığıyla bir elektrik akımı vererek, karıncalanma hissine neden olur ve çevredeki
sinirlerdeki ağrı sinyalini bozar (87). TENS, düşük veya yüksek frekanslarla kullanabilir.
Düşük frekansta (5-10 Hz), TENS'in kas kasılmaları ürettiği ve birkaç saat boyunca ağrı
azalması sağladığı düşünülmektedir. Yüksek frekansta (80–100 Hz), TENS'in tahriş
edici

bir

uyarıcı

düşünülmektedir(88).

olarak

hareket

ederek

ağrıyı

geçici

olarak

azalttığı
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EMS, cilde yerleştirilen yüzeysel elektrotlar aracılığıyla bir veya daha fazla
kasın kasılmasına neden olan bir elektrik akımı iletir, bunun kan akışını teşvik ettiği ve
etkilenen kasın güçlendirilmesine yardımcı olduğu düşünülür (87).
IFC, yüksek frekanslı (4.000 Hz) elektrik akımı sağlar. Etkilenen bölgenin
etrafındaki cilde yerleştirilen elektrotlar kullanılarak, cilde daha derinden nüfuz eden
atımlar sağlanır (87).
US, derin dokulara nüfuz ettiği ve iyileşmeyi iyileştirdiği düşünülen, iletken jel
kullanarak elde tutulan bir prob aracılığıyla etkilenen bölgeye ses dalgaları iletir (87).
US, sürekli veya kesikli modda 0.1 – 2.5 W/cm² yoğunluğunda uygulanabilir. Sürekli
US, termal olmayan enerjiyi ısıya dönüştürür, bu da derin yumuşak doku
uzayabilirliğini arttırır ve tahrişe karşı bir uyaran görevi görür, böylece ağrıyı geçici
olarak azaltır. Kesikli US' nin kan akışını iyileştirerek, hücre zarı aktivitesini
değiştirerek ve uygulanan bölgeye vasküler duvar geçirgenliğini değiştirerek derin
yumuşak doku iyileşmesini desteklediği düşünülmektedir (88).
Hotpackler, vazodilatasyon yoluyla kas gevşemesini teşvik ettiği düşünülen
ısıyı sağlamak için etkilenen bölgeye yerleştirilmeden önce ısıtılmış ve nemli havlulara
sarılmış tipik olarak yeniden kullanılabilir, kalıplanabilir jel torbalardır (87). Yüzeysel
ısının tahrişe karşı bir uyarıcı olarak hareket ederek, yumuşak doku uzayabilirliğini
artırarak ve kas tonusunu ve spazmı azaltarak ağrıyı geçici olarak azalttığı
düşünülmektedir; bu etkiler çoğunlukla yüzeysel yapılarda görülür (88).
Coldpackler, vazokonstriksiyonu teşvik etmek ve iltihabı azaltmak için soğuk
sağlamak için etkilenen bölgeye yerleştirilmeden önce dondurulan ve nemli havlulara
sarılmış tipik olarak yeniden kullanılabilir, kalıplanabilir jel torbalardır (87). Soğuk
terapilerin tahrişe karşı bir uyarıcı olarak hareket ederek, nosiseptif girdiyi azaltarak
ve kas spazmını azaltarak ağrıyı geçici olarak azalttığı düşünülmektedir; bu etkiler
çoğunlukla yüzeysel yapılarda görülür (88).


Egzersiz Yaklaşımları
Egzersiz müdahaleleri, kasların aktivasyonu ile bedensel hareket ve enerji

harcaması ile sonuçlanan planlı, yapılandırılmış ve tekrarlayan aktiviteler olarak
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tanımlanır (89). Egzersizler kas gücünü, esnekliği, hareket açıklığını, zindeliği
geliştirmek, ruh halinde akut bir iyileşme ve depresyondan korunma sağlamak için
önerilmiştir (90).
Egzersizin en belirgin faydası, kas-iskelet ve kardiyovasküler fonksiyonları
iyileştirme veya sürdürme kabiliyeti olduğu için, bel ağrısı olan hastalarda omurga
fonksiyonunu iyileştirmek için faydalı olabilir. Kronik bel ağrısı olan bireylerde gövde
kas gücü, esneklik ve dayanıklılık bozukluklarının bulunduğunu gösterilmiştir (91-93).
Bu bozukluklar omurgada nörolojik ve fizyolojik değişikliklerle sonuçlanan
hareketlerin ve fiziksel hareketsizliğin uzun süreli inhibisyonundan kaynaklanır. Bu
değişiklikler arasında paraspinal kas sisteminde zayıflık, tip 2 kas liflerinin kaybı, spinal
bölge kaslarının ve bağ dokunun kısalması yer alır (94, 95). Bu işlev bozukluklarının
tersine çevrilmesinde egzersiz ilkeleri kullanılarak yaklaşılabilir.
Egzersizin spesifik olmayan kronik bel ağrısının tedavisi için küçük ama önemli
bir yararı vardır ve diğer konservatif tedavilerden daha etkilidir (96). Bununla birlikte
kullanılan egzersiz müdahalelerinin çok çeşitli olması, eş müdahalelerin etkisi,
egzersizin yoğunluğu ve süresine ilişkin tutarsız öneriler ve belirli egzersiz türlerine
ilişkin yetersiz veriler nedeniyle kesin bir tedavi programı uygulamak zordur (97).
Koordinasyon/stabilizasyon egzersizleri, dirençli egzersizler, kardiyorespiratuvar ve
kombine egzersizler gibi uygulanabilecek yöntemler bulunmaktadır.
Kronik bel ağrısı, kas aktivasyon paternlerinin bozulması ve hem gövde hem
de ekstremite kaslarının zayıflığı ve artan yorgunluk ile ilişkilidir (98). Bu eksikliklerin
lumbar stabilite kaybına ve lumbar omurgada tekrarlayan yaralanmalara yol
açabileceğine inanılmaktadır (99). Birçok çalışma bu bozukluğu düzeltmek için kuvvet
antrenmanını savunur(100). Omurga stabilitesini sağlamada tek bir kasın anahtar
olmadığı gösterilmiştir ve buna dayalı olarak, tüm spinal kas sistemini içeren
rehabilitasyon programları için önerilerde bulunulmuştur (101).
Koordinasyon/stabilizasyon

egzersiz programları tipik olarak lumbar

multifidus ve transversus abdominus dahil olmak üzere core stabilitesi için gerekli
olduğu düşünülen kasları güçlendirmeye odaklanmıştır. Bu kasların lumbo-pelvik ve
segmental stabiliteye katkıda bulunduğuna ve stabilite azaldığında omurganın
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desteklenmesine yardımcı olduğuna dair kanıtlar vardır (102). Dirençli egzersizlerin
ve koordinasyon/stabilizasyon egzersizlerin kronik bel ağrısına bağlı ağrıyı azaltmada
en büyük etkiye sahip olduğunu gösterilmiştir (96).
Kronik bel ağrısı olan kişilerin, sağlıklı kişilere göre daha düşük fiziksel
uygunluk seviyelerine sahip olduğu gösterilmiştir (103). Amerikan Spor Hekimliği
Derneği (ACSM) kılavuzları, haftada 3 ila 5 kez, 20 ila 60 dakika süreyle bir
kardiyorespiratuvar

program

yapılmasını

ve

bir

müdahalenin

etkinliğini

değerlendirmek için 15 ila 20 haftalık bir zaman diliminin uygun olmasını önerir (104).
 Multidisipliner Rehabilitasyon Yaklaşımları
Multidisipliner rehabilitasyon, kronik bel ağrılı hasta için tedavi programına
birkaç sağlık uzmanının dahil edilmesini ima etse de önemli olan bu yaklaşımın kronik
be ağrısı ile ilişkili fiziksel, psikolojik ve sosyal/mesleki faktörlerin değerlendirilmesini
ve yönetimini gerektirmesidir. Kronik bel ağrısı yönetimine yönelik bu kapsamlı
yaklaşım, biyopsikososyal modele dayanmaktadır. Programlar çeşitlilik gösterir
genelde program kısa ve yoğundur (ör. haftada 39 saat 3 hafta) (105). Çoğu yaklaşım,
terapi seanslarına egzersizi dahil eden dereceli fiziksel aktivite, ev egzersiz programını
ya da ev ve iş fonksiyonel görevlerinde kademeli bir artışı içeren kademeli bir fiziksel
aktivite programını içerir. Multidisipliner yaklaşımların etkili olmasına rağmen
pahalılığı, bu programların kronik bel ağrısı için daha ucuz tedavi seçeneklerine yanıt
vermeyen hastalar için ayrılması gerektiği anlamına gelir (106).
 Bel Okulu
Bel okulunda verilen eğitim omurganın anatomisi, biyomekanik, optimal
duruş, ergonomi ve sırt egzersizleri bilgilerinden oluşur. Bel okullarının içeriği büyük
ölçüde değişiyor gibi görünse de ortak unsur grup eğitimi ve egzersizinin dahil
edilmesidir. Eğitim programları ve programların süresi standart değildir. Aynı
araştırma grubu tarafından üç sistematik derlemesi, bel okullarında uygulanan
tedavinin kronik bel ağrısı için etkili olduğu sonucuna varmıştır (107-109).
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 Farmakolojik Tedaviler
Kronik bel ağrısında bazen tek farmakolojik uygulansa da çoğunlukla hem
nosiseptif hem de nöropatik mekanizmalar mevcut olduğundan, farklı etki
mekanizmalarına sahip farmakolojik tedavileri birleştirmek genel bir yaklaşımdır.
Hastaya özel kombinasyon tedavisi, bileşen maddelerin etken dozajının azaltılmasına
neden olabilir. Olası advers ilaç reaksiyonları sorunu, tedaviye düşük dozlarda
başlanarak ve dozu maksimuma yavaş yavaş artırarak çözülebilir (110).
Kronik bel ağrısı tedavisinde etkisizliği açıkça gösterilmiş olmasına rağmen,
nöropatik bileşen olasılığı düşünülmediğinde parasetemol türevleri önerilmektedir
(111, 112). Parasetamol yetersiz rahatlama sağlıyorsa, hastaya non-steroid bir antiinflamatuvar ilaç (NSAID) önerilir (111). Bununla birlikte, NSAID inhibitörleri genellikle
nöropatik ağrıya karşı etkisizdir ve önemli ölçüde toksisite ile ilişkilidir (110). Hasta
ağrı

yaşamaya

devam

ederse,

antidepresanlar

rahatlama

sağlayabilir.

Antidepresanlar, antinosiseptif inen yolları güçlendirerek kronik bel ağrısının
nöropatik bileşenini hedefler (111). Özellikle şiddetli, engelleyici ağrıları olan
hastalarda, yukarıdaki tüm tedavilerin etkisiz olması durumunda, 3 aya kadar opioid
tedavisinin düşünülmesi gerekmektedir (111).
 Cerrahi
Kronik bel ağrısında cerrahi sadece uzun süreli uygun konservatif tedaviye
yanıt vermeyen dirençli hastalarda ve ilerleyici motor zayıflık veya şüpheli kauda
ekina sendromu vakalarında düşünülmelidir. Kronik bel ağrısı tedavisinde cerrahi
olarak üç ana prosedür kullanılır: spinal dekompresyon, spinal füzyon ve disk
artroplastisi. Kronik bel ağrısındaki azalma ve Oswestry Engellilik İndeksi'ndeki
iyileşme ile ölçüldüğü üzere, spinal dekompresyon önemli klinik iyileşme sağlayabilir
(113). Kronik bel ağrısı için spinal füzyon cerrahisinin sonuçları hakkında çok sayıda
yayın olmasına rağmen etkinliği konusunda çok az fikir birliği vardır (114).
Cerrahinin klinik sonuçlar üzerindeki etkisine ilişkin kesin sonuçlara varmak
için yeterli kanıt olmamasına rağmen, bu tekniklerin kullanımı artmaktadır. Bu, aşırı
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kullanım iddialarına ve daha fazla hastanın başarısız bel cerrahisi sendromu
yaşamasına neden olmaktadır (115).
2.4. Temel Beden Farkındalığı Terapisi - BBAT
Beden farkındalığı vücut ve zihin arasındaki ilişki olup, farklı tıp alanlarında
farklı tanımlanan çok yönlü bir kavramdır. Kvale & Ljunggren'e göre, beden
farkındalığı, beden yönetimi ve beden deneyimini içeren beden ve zihin arasındaki
bağlantı ile ilgilidir (116). Bu aynı zamanda, düzgün ve koordineli hareketlerin
performansı için gerekli olan, kişinin kendi vücudunun farklı kısımlarını ve bunların
göreceli konumlarını tanıma yeteneğini de içerir. Beden farkındalığı, kasların ve
eklemlerin propriyoseptörleri de dahil olmak üzere tüm duyu organlarından gelen
bilgileri algılama ve bütünleştirme kapasitesine bağlıdır. Kavram aynı zamanda kişinin
kendi bedeni ve duyguları arasındaki ilişkiyi ve bedenin “ben” olarak algılanmasını da
ilgilendirmektedir. Bu nedenle, beden farkındalığı kişinin kendi bedensel tepkilerini
deneyimlemesi, kabul etmesi, bunları tanıması ve başa çıkma stratejileri oluşturması
için bir temeldir (117).
Hareket kalitesini, bilinçli var oluş çerçevesinde kişinin kendisiyle ve
başkalarıyla ilişki kurma sanatı olarak anlamak; daha işlevsel bir günlük yaşam, ilişki
ve eylemlerle sonuçlanacaktır. Beden farkındalığı terapileri, hareket paterninde
görülen

postural

bozuklukları,

denge

problemlerini

ve

kas

gerginliğini

normalleştirmeyi amaçlar. Beden farkındalığını geliştirmek için Yoga, Tai-Chi, vücut
odaklı psikoterapi, meditasyon, nefes terapisi ve masaj gibi pek çok terapi yöntemi
bulunmaktadır.
Farkındalık yöntemlerinden biri olan BBAT tedavi yöntemi, Fransız psikanalist
Dropsy ve fizyoterapist Roxendal tarafından farklı eğitim yöntemlerinden ilham alarak
tanımlanmıştır ve geliştirilmiştir (11). Sağlık odaklı, çok yönlü ve hasta merkezli bir
yaklaşım olan BBAT, yeni hareket alışkanlıklarını öğrenmek için kendini keşfetme ve
deneyimleme yoluyla günlük yaşamda hareket kalitesini artırmayı amaçlayan,
içerisinde mental sağlığı da içine alan fizyoterapide hareket farkındalığı eğitimidir.
BBAT'nin kökleri Zen meditasyonu, Tai-Chi gibi Doğu felsefelerine aynı zamanda Batı
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eğitim yöntemlerine, felsefelerine dayanır. İsveç ve İskandinav bölgesinde, yöntem
1970'lerin başında başlamıştır.
BBAT bir kişinin aynı anda birkaç boyutta var olduğu fikrini içeren bütünsel bir
yaklaşımla karakterize edilir, bunlar: biyomekanik, fizyolojik, biyo-psikososyal ve
varoluşsal yaklaşımlardır (Şekil 2.11.) (118). Dropsy’e göre bireydeki bu
perspektiflerin hepsinin uyumlu ve dengeli bir şekilde çalışabildiği taktirde hareketler
uyumlu ve dengeli olacaktır. Bu durumda hareket kalitesinden söz edilebilir. Beden
ve hareketler insanın bütünleşik yapısını meydana getirir (119).

Şekil 2.11. Hareket kalitesi modeli (MQM): hareket kalitesi birbiriyle etkileşimli
süreçlerden meydana gelir (118).
 Biyomekanik Bakış Açısı
Hareketin biyomekanik ve uzaysal boyutuyla ilgilenir yani iskelet sistemi ve
kasların yaptırdığı hareket boyunca izlediği yol ve formu ifade eder. Hareketin optimal
rotada yapılması ve uygun kas gerimi, hareketlerin daha az gerginlikle yapılmasını
sağlar. Postural stabilite ve denge, bu perspektif açısından hareket kalitesi için önemli
ön koşullardır.
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 Fizyolojik Bakış Açısı
Fizyolojik bakış açısı, hareketin zamanlaması veya ritmik yönleriyle ilgilenir.
Burada uygun kas gerginliği ve rahat nefes alıp vermeye bağlı olan hareketin akışı,
esnekliği değerlendirilir. Rahat nefes ve uygun kas gerginliği dinamik olarak canlılık
sağlar. Ritmik hareketler bir aktivitenin yorulmadan devam ettirilebilmesi için günlük
hayattaki farklı durumlara uyarlanmalıdır. Gövdede nefes eşliğinde bedenin
merkezinde harmonik bir hareket başlar ve çevreye yayılır böylece harmonik birim
oluşturulur. Hareketlere odaklanmak ve hareketlerle bütünleşmiş serbest bir nefese
erişim bu perspektifte önemli ön koşullardır.
 Psiko-sosyo-kültürel Bakış Açısı
Psiko-sosyal-kültürel bakış açısı, hareketlerin içsel yaşamla ilgili duygular,
düşünceler, irade ve içsel yaşamın ifadesi ile ilgilidir. Burada hareket kalitesi dikkat ve
amaca bağlıdır. Dikkat hem iç yaşama hem de dış dünyaya yöneliktir ve eylemlere
özel bir nitelik kazandırır. Amaçsız bir eylem ile açık bir niyetle başlatılan eylem
arasında büyük bir fark vardır. Bu perspektifte önemli ön koşul hem kendi duygu,
düşünce ve ihtiyaçlarına içsel bir dikkat, hem de dış koşullara dikkattir.
 Varoluşsal Bakış Açısı
Varoluşçu bakış açısı, bir kişinin bilinçli olarak farkında olma ve kendini
yansıtma yeteneğiyle ilgilidir. Bu farkındalık, kişinin eylemde bilinçli seçimler
yapmasını ve bu seçimler üzerinde düşünmesini sağlar. Bu yetenek, ben kimliğiyle
bağlantılıdır.
BBAT' deki hareketler, her zaman dikkatli bir şekilde yapılmasıyla
karakterizedir. Kas sistemini geliştirmeyi ve vücuttaki stabiliteyi artırmayı ve ayrıca
daha işlevsel bir hareket modeli geliştirmeyi amaçlar. Özgürlük, akış, kolaylık ve amaç,
tüm BBAT hareketlerinde bazı önemli bileşenlerdir.
BBAT yaklaşımı bedenlerin fiziksel, duygusal ve sosyal zorlanmalara karşı tepki
olarak beden farkındalığında azalma meydana geldiği ve sonuç olarak da solunumun,
kas

gerginliğinin,

postürün,

dengenin,

esnekliğin

etkilenebildiği

teorisine
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dayanmaktadır (120, 121). BBAT' de zeminle temas, postür hattıyla olan ilişki ve
hareketin koordinasyonu ve merkezde yoğunlaşmak, vücutla olan ilişkiyi
derinleştirmek için kullanılır.
Seanslar tek kişilik halinde ya da grup halinde yapılabilir. BBAT yatma, oturma,
ayakta durma ve yürüme gibi günlük aktivitelerle ilgili hareketleri içerir. Fizyoterapist
her zaman hastanın en rahat tolere edebildiği vücut pozisyonlarıyla harekete başlar.
Fizyoterapistler BBAT uygularken hareket kalitesini arttırır aynı zamanda kişinin
beden farkındalığı olgusunu gözlemler.
Kronik ağrıda BBAT uygulandığı bir çok çalışma bulumaktadır (122). Literatür
incelendiğinde BBAT eğitimi içeren kronik bel ağrılı hastalarda yapılan randomize
kontrollü bir çalışmaya rastlanmamıştır. Yapılan vaka çalışmasında BBAT’nin kronik
bel ağrısı olan bireyde olumlu sonuç verdiği ve konvansiyonel tedavilere destekleyici
olarak uygulanabileceği sonucuna ulaşılmıştır (14). BBAT’ nin kronik bel ağrısı ve
beraberinde getirdiği; klinik semptomlar, yaşam kalitesinde azalma, uyku kalitesinde
azalma gibi sorunlara bireylere bütüncül yaklaşarak konvansiyonel tedavilerin
etkinliğini arttıracağını düşünmekteyiz. Dolayısıyla çalışmamızın amacı kronik bel
ağrılı bireylerde temel beden farkındalığı eğitiminin postür, ağrı, yeti yitimi, uyku
kalitesi, yaşam kalitesi ve beden farkındalığı üzerine etkinliğini araştırmaktır.
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3. BİREYLER ve YÖNTEM
3.1. Bireyler
Bu çalışma, kronik bel ağrılı bireylerde Temel Beden Farkındalığı Terapisi’nin
postür, ağrı, yeti yitimi, yaşam kalitesi, uyku kalitesi ve beden farkındalığı üzerine
etkisini incelemek amacıyla, Hacettepe Üniversitesi, Erişkin Hastanesi, Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Departmanında Aralık 2020 ile Ekim 2021 tarihleri arasında
gerçekleştirildi.
Çalışmanın yapılabilmesi için Hacettepe Üniversitesi Girişimsel Klinik
Araştırmalar Etik Kurulundan (Karar No: 2020/14-11 (KA-20021)) ve Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumundan (Çalışma No: [20-AKD-125], 14.12.2020) gerekli onaylar
alındı (Ek 1 ve Ek 2).
Çalışma öncesinde katılımcılara çalışmanın amacı, çalışmanın sonucunda elde
edilecek bilgiler, çalışma sırasında yapılacak değerlendirmeler ve uygulanacak
tedaviler hakkında detaylı açıklama yapıldı. Bu çalışmaya bu bilgilerle birlikte
katılmayı gönüllü olarak kabul eden bireylerden imzalı onam belgesi alındı (Ek-3).
Çalışmaya katılacak bireyler aşağıdaki dahil edilme ve dahil edilmeme kriterlerine
göre belirlendi.
Dahil Edilme Kriterleri:
-

3 ay ve daha uzun zamandır devam eden bel ağrısı bulunması

-

18-65 yaş arasında olmak

-

Daha önce bel ağrısı ile ilgili herhangi bir tedavi almamış olmak

-

Çalışmaya katılmaya gönüllü olmak

Dahil Edilmeme Kriterleri:
-

Gebelik

-

Tümör / metastatik hastalık öyküsü

-

Omurgada travma öyküsü, omurilik yaralanması

-

Enfeksiyon öyküsü
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-

Omurgada konjenital deformite varlığı

-

Geçirilmiş spinal cerrahi öyküsü

-

Nörolojik bir hastalığı olan (alzheimer, amyotrofik lateral skleroz, multipl
skleroz, parkinson, inme)

-

Bel ağrısı dışında kas iskelet sistemi problemi yaşayan (romatoid artrit,
omurganın patolojik kırıkları, avasküler nekroz veya osteonekroz, şiddetli
osteoartrit, spondiloartropati)

-

Son 6 ayda fizyoterapi rehabilitasyon programı alan hastalar

Bu çalışma randomize kontrollü bir çalışma olarak planlandı. Çalışmaya dahil
edilen hastalar blok randomizasyon yöntemine göre kontrol grubu (konvansiyonel
fizyoterapi) ve tedavi grubu (BBAT grubu) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Her grup için
gerekli örneklem büyüklüğünü hesaplamak amacıyla bir güç analiz programı
(G*Power, ver. 3.1., Universität Düsseldorf, Düsseldorf, Almanya) kullanıldı. Katılımcı
sayısı Fersum ve ark. tarafından yapılan güncel çalışma ışığında birincil sonuç ölçümü
olarak belirtilen Oswestry Özürlülük İndeksine göre %90 güç (1-B) ve 0,05 Tip I Hata
(α) temel alınarak her grupta 11 kişi olacak şekilde toplam en az 22 hasta olarak
belirlendi (123). Ancak çeşitli sebeplerden dolayı hastaların çalışmadan ayrılma
oranının %20 olması tahmin edilerek her grupta 14 hasta olacak şekilde çalışmaya
toplam 28 hasta olacak şekilde planlandı. Çalışma kapsamında 33 hastaya
değerlendirildi, çalışma devam ederken çeşitli sebeplerle toplam 5 hasta çalışmadan
ayrıldı ve çalışma bitiminde bütün değerlendirmeleri ve seansları tamamlayan 28
hastaya ulaşıldı. Çalışma bu 28 hasta ile tamamlandı. Çalışmanın akış diyagramı Şekil
3.1’de gösterilmiştir.
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Şekil 3.1. Çalışmanın akış diyagramı
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3.2. Yöntem
Çalışmaya dahil edilen ve blok randomizasyon yöntemine göre kontrol grubu
(n=14) ve tedavi grubu (n=14) olarak iki gruba ayrılan toplam 28 hasta tedaviye alındı.
Kontrol grubundaki hastalara 6 hafta boyunca postural düzgünlük egzersizleri, spinal
mobilite egzersizleri, kassal kuvvetlendirme ve dayanıklılık egzersizleri, esneklik
egzersizleri ve elektroterapi uygulamalarından oluşan konvansiyonel fizyoterapi
uygulandı. Tedavi grubundaki hastalara ise 6 hafta boyunca konvansiyonel fizyoterapi
programına ek olarak temel beden farkındalık eğitimi uygulandı. Hastalar tedavi
programından önce ve sonra olmak üzere toplamda iki kez değerlendirildi.
3.2.1. Değerlendirmeler
Çalışmaya dahil edilen hastalar tedavi seanslarının başlamasından 1 seans
önce ve tedavi seanslarının tamamlandıktan sonra olmak üzere toplamda iki kez
değerlendirildi.
Çalışmaya katılan hastaların yaş, cinsiyet, boy uzunluğu, vücut ağırlığı, vücut
kütle indeksi (VKİ), hastalığı ile ilgili hikâye, şikayet gibi klinik özellikleri ve eğitim
düzeyi, medeni durumu, mesleği gibi sosyokültürel bilgileri sorgulanıp hasta
değerlendirme formuna kaydedildi (Ek 4). Bu parametrelerin dışında hastaların
postür düzgünlüğü, ağrı düzeyi, fonksiyonel seviyesi, uyku kalitesi, yaşam kalitesi,
depresyon düzeyi ve vücut farkındalığı değerlendirilmiştir. Değerlendirilen
parametreler de ilgili değerlendirme yöntemleri Tablo 3.1.’de gösterilmiştir.
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Tablo 3.1. Değerlendirilen parametreler ve değerlendirme yöntemleri
Değerlendirme Parametresi
Postür düzgünlüğü
Ağrı düzeyi
Yeti Yitimi
Uyku kalitesi
Yaşam kalitesi
Depresyon
Beden farkındalığı

Değerlendirme Yöntemi
New York Postür Analizi (NYPA)
McGill Ağrı Ölçeği Kısa Formu
Oswestry Özürlülük İndeksi (OÖİ)
Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ)
Sağlık Ölçeği Kısa Form-12 (SF-12)
Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ)
Vücut Farkındalık Anketi (VFA)
Beden Farkındalık Çizelgesi (ABC)
Beden İmajı Anketi (BİA)
Fremantle Bel Beden Farkındalık Anketi (FBBFA)

Postür Düzgünlüğünün Değerlendirilmesi
Hastaların postürünü değerlendirmek için New York Postür Analizi (NYPA)
kullanıldı. NYPA postürü değerlendirmek için kullanılabilecek gereçli ve güvenilir bir
yöntemdir (124). NYPA, vücudun statik postürünü lateral ve posteriordan toplamda
13 farklı postürü değerlendirir (Ek 5). Bu skalanın değerlendirme parametreleri Tablo
3.2.’de gösterilmiştir. Her bir maddeye gözlem sonucuna göre kişi düzgün postüre
sahipse beş (5), postürü orta derecede bozulmuş ise üç (3), ciddi bir bozulma varsa
bir (1) puan verilmektedir. Hastanın alacağı postür puanı 13 ile 65 arasında değişen
25 farklı puandan biridir ve yüksek puan daha iyi postürü etmektedir. Bu test için
geliştirilmiş standart değerlendirme kriterlerine göre NYPA toplam puanı 45’ten fazla
ise “çok iyi postür”, 40 ile 44 puan arasında ise “iyi postür”, 30 ile 39 puan arasında
ise “orta düzeyde bozulmuş postür”, 20 ile 29 puan arasında ise “zayıf postür” ve
19’dan az ise “kötü postür” olarak ifade edilmektedir. Postür analizi araştırmacı
tarafından hastaların gözlemlenip skorlanması ile yapıldı.
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Tablo 3.2. New York Postür Analizi’nin değerlendirme parametreleri
Düzlem

Posterior

Lateral

Parametre
(A) Başın orta hata göre konumu
(B) Omuz seviyeleri arasındaki fark
(C) Tüm omurganın orta hata göre konumu
(D) Pelvisin horizontal düzleme göre konumu
(E) Topukların birbirine göre konumu (ayak açısı)
(F) Ayak ark yüksekliği
(G) Başın vücut orta hattına göre konumu
(H) Sternumun vücut orta hattına göre konumu
(I) Omuzların vücut orta hattına göre konumu
(J) Üst sırt bölgesinin duruşu
(K) Gövde duruşu
(L) Karnın duruşu
(M) Alt sırt bölgesinin duruşu

Ağrı Düzeyinin Değerlendirilmesi
Hastaların ağrı düzeyini değerlendirmek için McGill Ağrı Ölçeği Kısa Formu
kullanıldı. Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması Yakut ve arkadaşları tarafından 2007
yılında yapılan McGill Ağrı Ölçeği 3 bölümden oluşmaktadır (125). Birinci bölümde
zonklamayı ağrı, keskin ağrı, yakıcı ağrı gibi hastanın hissedebileceği ağrı tipini
tanımlayan 15 kelime grubu yer almaktadır. Bunlardan 11 tanesi ağrının duyusal
boyutunu ele alırken, 4 tanesi ise ağrının algısal boyutunu değerlendirir. Hastadan bu
tanımlayıcı kelimelerin ifade ettiği ağrı tipinin kendisinde ne derecede olduğunu 0 ile
3 arasında (0= yok, 1= hafif, 2= orta, 3= fazla) puanlaması istenir. Bu bölümün
sonucunda duyusal ağrı skoru, algısal ağrı skoru ve toplam ağrı skoru olmak üzere
toplamda üç farklı ağrı skoru elde edilir (Ek 6).
Formun ikinci bölümünde hastanın ağrısının şiddetini belirlemeye yönelik
“hafif ağrı” ile “dayanılmaz ağrı” arasında değişen beş kelime grubu yer almıştır.
Hastadan hissettiği ağrıyı 0 ile 5 arasında puanlaması istenilir.
Üçüncü bölümde ise, hastanın şu andaki ağrı yoğunluğu görsel analog skala
kullanılarak değerlendirilir. 10 santimetre uzunluğundaki bir çizgi üzerinde (0 cm =
ağrı yok, 10 cm= dayanılmaz ağrı) hastadan şu anda hissettiği ağrıyı işaretlemesi
istenir.
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Yeti Yitiminin Değerlendirilmesi
Dünya Sağlık Örgütü bireyin sağlığını tam anlamıyla ifade etmek için vücudun
sadece yapılarının değil aynı zamanda kişinin fonksiyonelliğinin ve katılımının da
değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu anlamda hastaların fonksiyonel
durumunu değerlendirmek için Oswestry Özürlülük İndeksi kullanıldı.
Hastaların fonksiyonel seviyesini değerlendirmek için kullanılan bir yöntem
olan Oswestry Özürlülük İndeksi (OÖİ) ise bel ağrılı hastalarda fonksiyonelliği
değerlendiren altın standart, aynı zamanda Türkçe geçerli ve güvenilir bir yöntemdir
(126). Bu ölçüm aracında 10 farklı parametre için fonksiyonel seviye ölçülmektedir.
Bu aktivitelerin her biri için puan karşılığını hastanın bilmediği 6 farklı cevap bulunur
ve hastadan o parametre için kendisine en uygun cevabı seçmesi istenir (Ek 7).
Araştırmacı ise bu cevapları 0 (kısıtlanma yok, fonksiyonel düzey yeterli) ile 5 puan
(ciddi kısıtlanma var) arasında sınıflandırır. OÖİ ölçüm sonucu 10 parametreden elde
edilen toplam puan olarak belirlenir ve hastanın elde ettiği toplam puanın indeksin
maksimum puanına (50 puan) oranı yüzde olarak ifade edilir. Ölçüm sonucuna göre
toplam puan 0-20% arasında ise minimal özürlülük, 21-40% arasında ise orta dereceli
özürlülük, 41-60% arasında ise ciddi özürlülük, 61-80% arasında ise yatağa bağımlı,
81-100% arasında ise yatağa tamamen bağımlı olan kişilerdir veya durumunu abartan
kişiler olarak yorumlanır(127).
Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
Hastaların uyku kalitesini değerlendirmek için Türkçe geçerli ve güvenlir bir
yöntem olan Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) kullanılmıştır (128). PUKİ, uykunun
kalitesini iyi veya kötü olarak tanımlayabilmek için hastaya yöneltilen 24 sorudan
oluşur. Bu sorulardan 19 tanesi hastanın kendini değerlendirme sorusu olup hasta
kendi kendine cevaplarken, geriye kalan 5 tanesi ise hastanın eşi veya oda arkadaşı
tarafından cevaplanır (Ek 8). PUKİ sonucu toplam puan üzerinden hesaplanır ancak
hesaplanmaya bu 5 soru dahil edilmez. Hastanın kendi kendini değerlendirdiği 19
soruda uykunun süresi, uyumada gecikme ve uykuyla ilgili özel problemlerin sıklığı ve
şiddeti gibi farklı alanlarda uyku kalitesi değerlendirilir. PUKİ bazıları tek bir sorudan
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bazıları ise birkaç farklı sorudan oluşan 7 farklı alt bileşenden oluşur (Tablo 3.3.). Bu
ölçekte “geceleri kaç saat uyursunuz?”, “uykuya dalmak için kaç dakika harcarsınız?”
gibi bazı soruların cevabı hastadan direkt olarak alınırken, “uyku kalitenizi nasıl
değerlendirirsiniz?” gibi bazı soruların ise puanı 0 ile 3 arasında değişen dört tane
cevabı bulunmaktadır. Puanın artması uyku kalitesinin kötüleşmesi anlamına
gelmektedir. Her bir alt bileşen için özel bir hesaplama yöntemi kullanılır ve her bir alt
bileşen için de 0 ile 3 arasında değişen bir skor verilir. 7 alt bileşenin toplam puanı
PUKİ toplam puanını verir ve 0 ile 21 puan arasında değişir. Ölçek toplam puanının 5
puandan daha fazla olması kötü uyku kalitesi olarak kabul edilir. Yani bu ölçek, uyku
bozukluğu olup olmadığını ya da uyku bozukluklarının yaygınlığını göstermez, toplam
puanı dikkate alarak uyku kalitesinin iyi ya da kötü olduğunu tanımlar.
Tablo 3.3. Pittsburg uyku kalitesi indeksinin alt bileşenleri ve soru sayıları
Bileşen No

Bileşen Adı

Soru Sayısı

1

Öznel Uyku Kalitesi

1 (soru 6)

2

Uyku Latansı

2 (soru 2 ve 5a)

3

Uyku Süresi

1 (soru 4)

4

Alışılmış Uyku Etkinliği

3 (soru 1, 3 ve 4)

5

Uyku Bozukluğu

9 (soru 5b-5j)

6

Uyku İlacı Kullanımı

1 (soru 7)

7

Gündüz İşlev Bozukluğu

2 (soru 8 ve 9)

Depresyon Düzeyinin Değerlendirilmesi
Kronik bel ağrısı yaşayan hastaların bir kısmında anksiyete ya da depresyon
görülebilir (129). Ayrıca, kronik ağrısı hastaların büyük bir bölümüne psikiyatrik ek
tanılar da konulabilmektedir. Aslında fiziksel bozukluklar ile psikolojik bozukluklar
arasında çift yönlü bir durum vardır. Yani, kronik ağrı gibi fiziksel bir bozukluk
depresyon gibi psikolojik bir bozukluğa neden olabilirken, tam tersi de geçerlidir
(130).
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Hastaların depresyon durumunu değerlendirmek için Beck Depresyon Ölçeği
(BDÖ) kullanıldı. BDÖ her biri 0 (minimal) ile 3 (ciddi umutsuzluk) arasında
puanlanabilen 21 maddelik geçerli ve güvenilir bir ölçektir (131). Bu ölçeği hasta son
bir haftayı düşünerek kendisi cevapladı. Maddelerin puanlarının toplamı ölçek
puanını ifade etmekte ve bu puan 0 ile 63 arasında değişmektedir. 0 ile 9 arasındaki
bir puan minimal depresyon, 10 ile 16 arasındaki bir puan hafif depresyon, 17 ile 29
arası bir puan orta dereceli depresyon ve 30 ile 63 arası bir puan ise şiddetli depresyon
olarak yorumlanır (Ek 9).
Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
Hastaların yaşam kalitesini değerlendirmek için Türkçe geçerlilik ve
güvenilirliği yapılmış olan Sağlık Ölçeği Kısa Form-12 (SF-12) kullanıldı (132, 133). SF12 ölçeği, orjinali 36 maddeden oluşan Sağlık Ölçeği formundaki maddelerden 12
tanesinin seçildiği daha kısa bir formdur. Yapılan çalışmalarda SF-36 ölçeğini
kullanmak yerine SF-12 ölçeğini kullanmanın dezavantajı olmadığı ve SF-12
kullanmanın daha kolay olduğu belirtilmiştir (132). SF-12 ölçeği fiziksel fonksiyon,
fiziksel rol güçlüğü, sosyal fonksiyon, ağrı, mental sağlık, emosyonel rol güçlüğü,
canlılık, sağlığın genel algılanması olmak üzere 8 alt boyutu ve bu boyutların
birleşiminden oluşan mental sağlık ve fiziksel sağlık olmak üzere 2 alanı değerlendirir
(Ek 10). Hasta son bir ayı düşünerek maddelerin bazılarını 1 ile 3 arasında, bazılarını
ise 1 ile 5 arasında puanlar ve 8 alt boyut ve 2 alan için ayrı ayrı puanlar toplamı %
olarak ifade edilir. Skorun %100 olması yaşam kalitesinin daha iyi olduğunu gösterir.
SF-12 skorunu hesaplamak için hastanın verdiği cevaplar, internette açık erişimli olan
bir hesaplama sayfası kullanıldı (https://orthotoolkit.com/sf-12/, erişim tarihi:
19.10.2021). Bu sayfadaki hesaplama aracı girilen cevapları baz alarak hem ayrı ayrı
alt boyutların puanlarının hem de total puanı hesaplamakta ve araştırmacıya
sunmaktadır.
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Beden Farkındalığının ve İmajının Değerlendirilmesi
Hastaların beden farkındalığını değerlendirmek için özellikleri birbirinden
farklı 4 ölçek kullanıldı: Vücut Farkındalık Anketi, Beden Farkındalık Grafisi, Beden
İmajı Anketi (BİA) ve Fremantle Bel Beden Farkındalık Anketi (FBBFA).
Vücut Farkındalık Anketi: Bunlardan birincisi olan Vücut Farkındalık Anketi
(VFA), vücut farkındalığı ölçmek için kullanılan ve Türkçe geçerli ve güvenilir olduğu
da gösterilen bir ölçektir (134). VFA bireyin vücudundaki değişiklikleri ya da belirli
uyaranlara verdiği cevaptaki değişiklikleri tanımlayabilme, belirli uyaranlara vereceği
tepkiyi önceden tahmin etme, uyku ve uyanıklık döngüsünün ve uyku süresinin
farkında olma ve hasta olmadan önce hasta olacağını bilme olmak üzere toplamda 4
farklı alt boyutta vücut farkındalığını değerlendirir. Vücuttaki bu farklılıkları ölçmeyi
hedefleyen bu anket toplamda 18 sorudan oluşur (Ek 11). Bu sorular toplamda bu 4
farklı alt boyuttaki değişiklikleri ölçmeyi hedefler. Bu soruların her biri için hastadan
0 (bu ifade benim için hiç doğru değil) ile 7 (bu ifade benim için tamamen doğru)
arasında değişen 8 farklı cevaptan kendisi için en uygun olanı seçmesi istenir. Anketin
sonucu maddelerin toplam puanı üzerinden ifade edilir ve yüksek puan vücut
farkındalığının daha iyi olduğunu gösterir (135, 136). VFA anketinin alt boyutları ve
içerdiği maddeler Tablo 3.4.’te gösterilmiştir.
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Tablo 3.4. Vücut Farkındalık Anketi alt boyutları ve içerdiği maddeler
Alt boyutlar
Vücudun tepkileri ve
vücuttaki değişiklikleri
tanımlayabilme

Vücut tepkisini
önceden tahmin etme

Uyku ve uyanıklık
döngüsü

Hastalanmayı tahmin
etme

İçerdiği maddeler
Çeşitli yiyeceklere tepki
Enerji düzeyindeki değişim
Mevsimsel değişiklikler
Yorgunluğa tepki
Hava durumuna tepki
Egzersize tepki
Vücudun bir yerindeki yaralanmaya
Fiziksel olarak zorlanmaya
Uykusuzluğa
Uyanınca gün içerisindeki enerjikliği
Yatınca uyku kalitesini
Enerjik olmak için gereken uyku süresini
Egzersiz değişikliğine enerjikliği
Yorgunluk nedenini ayırt etme
Uykusuzluktaki değişiklik
Aktivite düzeyindeki değişiklik
Enerjik olmak için gereken uyku süresi
Uyuma vakti
Açlığa tepki
Grip
Ateş
Yorgunluk nedenini ayırt etme
Mevsimsel değişiklikler fark etme

Soru
1
4
10
13
14
16
2
3
8
11
12
15
16
7
8
9
15
17
18
5
6
7
10

Beden Farkındalık Çizelgesi: Vücut farkındalığının farklı bir boyutunu
değerlendirmek için kullandığımız diğer bir ölçek Beden Farkındalık Çizelgesidir (ABC,
-The Awareness of Body Chart). ABC, diğer ölçeklerden farklı olarak hastalara soru
sormak yerine bir insan figürü üzerinde hastaların ilgili vücut kısmını ne kadar
algılayabildiğine dair boyama yapmasını isteyerek vücut farkındalığını ölçer. Bu
anlamda hastalar arasındaki sosyokültürel seviye farkının ölçek sonucuna daha az etki
edeceği bildirilmiştir. Danner ve arkadaşları tarafından 2017 yılında geliştirilen bu
çizelgenin geçerli ve güvenilir olduğu bildirilmiştir (137). Yağcı ve ark. ABC çizelgesini
idiopatik skolyozlu ve sağlıklı popülasyonda uygulamışlar ve bu anketin 0,92 ve 0,90
iç tutarlılık değerleri ile hem omurga problemi olan popülasyonda hem de sağlıklı Türk
popülasyonda kullanılmasının güvenilir olduğunu bulmuşlardır (138).
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Ölçekte bir insan figürünün anterior ve posterior görünüşü yer almaktadır
(Şekil 3.2.). Bu figürde insan vücudu anteriordan vücudun sağ yarısında 14 ve vücudun
sol yarısında 14 bölge olmak üzere toplam 28 bölgeye ayrılmıştır. Benzer şekilde,
vücudun posterior görünüşü de aynı şekilde toplam 28 bölge olmak üzere toplamda
56 bölgeye ayrılmıştır. Ancak göğüs/karın bölgesi, kraniyum, servikal/lumbar bölge,
genital bölge ve sırt sağ ve sol olarak ikiye ayrılmayıp tek bir defa değerlendirildiği için
toplam bölge sayısı 51 olarak değerlendirilmiştir (Ek 12). Bu bölgeler şu şekildedir:
Kraniyum
Yüz
Servikal/lumbar bölge
Göğüs/karın bölgesi
Sırt
Omuz
Kol
Dirsek/ön kol
El
Genital bölge
Uyluk/kalça
Diz
Bacak
Ayak
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Şekil 3.2. ABC çizelgesinde kullanılan insan figürü

Bu değerlendirme yapılırken beden farkındalığı araştırmacı tarafından
hastalara baştan sona detaylarıyla anlatıldı. Beden farkındalığını “kişinin içsel olarak
vücudunun ve belirli vücut parçalarının subjektif deneyimidir” şeklinde tanımladı ve
bu farkındalık “Vücudumuzdaki içsel ve dışsal sinyaller bütünleşerek zihninizde dış
görünüşünüzle ilgili boyut, şekil, yapı benzeri şemalar ortaya çıkarır. Beden
farkındalığı ise zihninizdeki bu görüntüyle gerçek görüntünüzün uyumudur.’’ şeklinde
açıkladı. Örneğin el bölgesinin şeklini gözünüzde canlandırabiliyor musunuz,
omurganızın konumunu gözünüzde canlandırabiliyor musunuz, parmaklarınızın açık
kapalı

olup

olmadığını

ayırt

edebiliyor

musunuz,

duruşunuzu

kafanızda

canlandırdığınızdaki görüntüyle aynaya baktığınızdaki görüntü aynı mı gibi ifadelerle
destekleyerek hastalara detaylı bir şekilde açıklandı. Hastaların vereceği yanıtlara
göre figür üzerinde uygun renklerle boyama yapması istendi.
ABC, insan vücudunun 51 ayrı bölgeye ayırıp bunların her biri için ayrı ayrı
derecelendirme yapar. Bu derecelendirmeyi ise sayılar ile skorlayarak değil, renkler
ile boyayarak yapar. Bu renklendirme hasta tarafından yapıldıktan sonra, araştırmacı
tarafından bu renkler ABC’nin manuelinde belirtildiği gibi skorlara dönüştürüldü ve
hesaplamalar bu skorlar üzerinden yapıldı. Bu renklendirmeler ve skorlamalar Tablo
3.5.’te gösterilmiştir. Eğer hasta ilgili vücut bölgesinde bir ağrı hissediyorsa kırmızı
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kalem kullanarak ağrı bölgesini işaretler ve ağrı şiddetini 0 (çok hafif) ile 100 (çok
şiddetli) arasında puanlar. Hastanın ABC ölçeğinde elde ettiği skorun yüksek olması
vücut farkındalığının yüksek olduğunu gösterirken, ağrı skorunun yüksek olması
hastanın daha fazla ağrısının olduğu anlamına gelmektedir.
Tablo 3.5. ABC ölçeğinde kullanılan renkler ve bu renklerin ifade etiği farkındalık
düzeyleri ile skorları
Farkındalık seviyesi
Çok ayrıntılı olarak algılayabilirim
Belirgin olarak algılayabilirim
Algılayabilirim
Belli belirsiz algılayabilirim
Algılayamam

Renk
Turuncu
Sarı
Yeşil
Mavi
Siyah

Skor
5
4
3
2
1

Beden İmajı Anketi: Hastaların beden imajından memnuniyet düzeyini ölçmek
için Beden İmajı Anketi (BİA) kullanıldı. BİA, kişinin vücut bölümlerinden veya
fonksiyonlarından memnuniyetini belirleyen bir ölçektir. Ölçeğin Türkçe geçerli ve
güvenilir olduğu Hovardaoğlu ve ark. tarafından yapılan çalışmada gösterilmiştir
(139). Ölçek toplam 40 farklı maddeden oluşan ve her bir maddenin 1 (oldukça
beğeniyorum) ile 5 (hiç beğenmiyorum) arasında puanlandığı Likert bir ölçektir (Ek
13). Bu ölçekte sonuç ölçümü sadece toplam puan üzerinden ifade edilir ve ölçek
sonucunda en az 40, en fazla 200 puan alınabilir. Düşük puan, kişinin vücudundan ve
fonksiyonlarından memnun olduğu anlamına gelir.
Fremantle Bel Beden Farkındalık Anketi: Fremantle Bel Beden Farkındalık
Anketi (FBBFA) ise sadece bel bölgesine özelleşmiş bilinen tek Türkçe geçerli ve
güvenilir bir farkındalık ölçeğidir (140). Bu ölçek inkâr benzeri semptomlar, azalmış
propriyosepsiyon, algılanan vücut şekli ve boyutunu değerlendiren toplam 9
maddeden oluşmakta ve her bir madde 0 (asla) ile 4 (her zaman) arasında
puanlanmaktadır. Yüksek skorlar farkındalığın azalmasını ifade etmektedir (Ek 14).
3.2.2. Tedavi
Bu çalışma randomize kontrollü çalışma olarak dizayn edildi. Çalışmaya dahil
edilme kriterlerine uyan ve çalışmaya katılmayı kabul eden hastaların, çalışmanın
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başlangıcında demografik verileri ve karakteristikleri kaydedildi ve hastalar blok
randomizasyon yöntemiyle kontrol grubu ve tedavi grubu olarak iki gruba ayrıldı.
Kontrol grubundaki bireyler konvansiyonel tedavi (KT) alırken, tedavi grubundaki
bireyler ise konvansiyonel tedaviye ek olarak Temel Beden Farkındalık Terapisi (TBFT)
aldı. Hastalar çalışma süresince iki ayrı zaman diliminde değerlendirildi. Birinci
değerlendirme hastaların hekim tarafından rehabilitasyona yönlendirildiği ilk günde
yapıldı. KT grubundaki hastalar 6 hafta boyunca haftada 3 kez konvansiyonel tedaviye
alındı. BBAT grubundaki hastalar ise konvansiyonel tedaviyle birlikte Temel Beden
Farkındalığı Terapisi Eğitimine alındı. Her iki tedavi de yaklaşık olarak 1 saat sürdü.
Son değerlendirmeler ise hastalar tedaviyi tamamladıktan sonra yapıldı.
Konvansiyonel Tedavi
Elektroterapi ajanlarından, postür egzersizlerinden, spinal mobilite, kas
kuvvet egzersizlerinden ve kassal endurans egzersizlerinden oluşan konvansiyonel
tedavi her iki gruba da uygulandı. Bu tedavi yaklaşık olarak 1 saat sürmektedir. Bu
tedavi süresince fizik tedavi ajanları fizyoterapist tarafından, egzersizler ise
fizyoterapist gözleminde katılımcılar tarafından yapılmıştır.
Hotpack Uygulaması: Hastaların lumbar bölgesindeki yüzeyel dokularda
gevşeme yaratmak ve hastayı egzersize hazırlamak üzere tedaviye başlamadan önce
hotpack uygulaması yapıldı. Hotpack uygulaması için hasta yüzüstü pozisyona alındı
ve lumbar bölgesine hotpack yerleştirildi. Bu uygulama 20 dakika sürdü (Şekil 3.3.).
Transkutanöz Elektriksel Sinir Uyarımı (TENS): Hastalarda ağrı transmisyonu
modülasyonunu sağlamak amacıyla TENS uygulaması yapıldı. Bu uygulama için 4
elektrot çıkışı olan “Intelect TENS” cihazı kullanıldı ve 4 elektrot lumbar bölgeyi
çaprazlayacak şekilde lumbar bölgeye yerleştirildi. 100 Hz frekans ve 50-100 μsn akım
süresiyle konvansiyonel TENS akımı seçildi ve 20 dakika boyunca uygulama yapıldı.
TENS uygulaması ile hotpack uygulaması aynı anda gerçekleştirildiği için hastanın
seansından ayrıca bir zaman kaybı yaşanmadı (Şekil 3.3.).
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Şekil 3.3. Hotpack ve TENS uygulaması
Ultrasound Uygulaması: Ultrasond uygulaması için Chattanooga Intelect
Mobile cihazı kullanıldı. Yine lumbar bölgeye yapılan uygulama 6 dakika sürdü.
Uygulama 10 cm2 başlık kullanılarak 1MHz frekans olacak şekilde ve 1,5 W/cm2 dozla
gerçekleştirildi (Şekil 3.4.).

Şekil 3.4. Ultrasound uygulaması

Postural düzgünlük eğitimi: İlk olarak hastalar doğru günlük yaşam postürleri
ve bel koruma yöntemleri hakkında bilgilendirildi. Kronik bel ağrısı yaşayan hastaların
çoğunda lumbar lordozda da bir artış olduğu gösterilmiştir (141). Hem postürü
düzeltmek hem de ağrıyı azaltmak için en çok kullanılan ve hastalar tarafından en
basit şekilde yapılabilen egzersizlerin başında posterior pelvik tilt egzersizlerinin de
olduğu bildirilmiştir (141). Bu nedenle hastalara postural düzgünlük hakkında
bilgilendirme yapıldıktan sonra ise postural düzgünlük için posterior pelvik tilt
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egzersizleri uygulandı.

Posterior pelvik tilt egzersizine hasta sırt üstü yatar

pozisyondayken hastanın kolları başının yanında yani hasta ters T pozisyonunda
olacak şekilde veya hastanın kollar gövdesinin yanında yani hasta çengel
pozisyonunda olacak şekilde başlandı. Bu egzersiz için hastadan gluteal ve abdominal
kasları kasıp beli yatağa doğru bastırması ve lumbar omurları düzleştirmeye çalışması
istendi. Bu şekilde kontraksiyon 10 saniye boyunca devam ettirildi. Bu egzersizi
yaparken hastanın nefes tutmaması önemli olduğu için hastanın egzersiz boyunca
sayı sayması istendir. İlerleyen seanslarda pelvik tilt egzersizlerine ek olarak aynı anda
yapılan alt ekstremite hareketleri eklendi. Bunun için hastadan posterior pelvik tilt
pozisyonu korurken bir dizi fleksiyona getirip, diğer dizi düzleştirilerek yatağa
uzatması istendi (Şekil 3.5.). Bu hareketin düzgün yapılması, hastanın posterior pelvik
tilti korumasına bağlıdır. Her egzersiz 10 tekrar olacak şekilde ağrı sınırı içerisinde
yapıldı (142).

Şekil 3.5. Posterior pelvik tilt egzersizi

Kedi-Deve Egzersizi: Bu egzersiz hastanın spinal mobilitesini artırmak amacıyla
yapıldı. Bu egzersize hasta mat üzerinde emekleme pozisyonunda başladı. Hastadan
bu pozisyonu korurken başını fleksiyona getirmesi ve baş hareketiyle birlikte sırtını
kamburlaştırarak yükseltmesi istendi. Bu pozisyonda 5 saniye kaldıktan sonra ise bu
hareketin tam tersini yapması yani hastanın başını ekstansiyona getirmesi ve baş
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hareketiyle birlikte sırtını gevşeterek sırtını düzleştirip lordozu artırması istendi (Şekil
3.6.). Bu egzersiz sırasında fizyoterapist gözetiminde gerçekleştirildi. Bu egzersiz 10
tekrar olacak şekilde uygulandı.

Şekil 3.6. Kedi – Deve Egzersizi

Esnekliği artırmaya yönelik egzersizler: Kronik bel ağrısı olan hastalarda
ağrıya bağlı olarak hastalarında duruş ve yürüyüş postürlerinde bazı kompansatuar
mekanizmalar olduğu gösterilmiştir (142). Bu kompansatuar mekanizmalar ise
sekonder kas kısalıklarına neden olabilmektedir. Krobik bel ağrısı olan hastalarda
lumbar erektor spina kaslarında, kalça fleksor kaslarında ve diz fleksor kaslarında yani
hamstring kas grubunda bu kompansatuar mekanizmalara bağlı olarak kas kısalıkları
meydana gelmektedir. Hastanın esnekliğini artırmak, duruş ve yürüyüş postürünü
düzeltmek ve bunlara bağlı olarak ağrıyı azaltmak için bu 3 kas grubuna yönelik germe
egzersizleri uygulandı. Her germe ağrı sınırı içerisinde yapıldı ve her germenin son
noktasında 30 saniye beklendi. Her egzersiz 10 tekrar olacak şekilde uygulandı. İlk
olarak lumbar ekstansör kas gurubu için germe egzersizi yapıldı. Bunun için hasta
sırtüstü pozisyonda çengel pozisyonunda yatar şekilde pozisyonlandı. Hastadan her
iki elini her iki dizinin altından geçirerek dizlerini kavraması ve dizlerini göğsüne doğru
çekmesi istendi (Şekil 3.7.). Çekebildiği son noktada 30 saniye bekledikten sonra
tekrar eski pozisyonuna döndü. Bu şekilde germe egzersizi 10 kez tekrarlandı.İkinci
olarak kalça fleksör kas grubuna germe egzersizi uygulandı. Bu egzersiz için de hasta
bir önceki germe egzersizi ile aynı şekilde pozisyonlandı. Bu pozisyondayken hastadan
her iki elini kullanarak bir dizini karnına doğru çekebildiği kadar çekmesi ve son
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noktada 30 saniye kadar beklemesi istendi. Bu egzersizde karşı taraf bacağın kalça
fleksörleri gerilmekte olduğu için hastadan diğer bacağını yatağa bastırması istendi
(Şekil 3.7.). Eğer hasta bunu başaramazsa fizyoterapist bir eliyle hastanın bir dizini
karnına doğru çekmesine yardım ederken diğer eliyle hastanın diğer bacağını yatağa
bastırdı ve bu şekilde 30 saniye bekledi. Son olarak hasta başlangıç pozisyonuna
tekrar döndü. Bu şekilde germe egzersizi 10 kez tekrarlandı.

Şekil 3.7. Esnekliği artırmaya yönelik egzersizler

Son olarak ise hamstring kas grubu için germe egzersizleri uygulandı. Bu
egzersiz için hasta yine sırtüstü yatar şekilde pozisyonlandı ve hasta ayak tabanının
altından geçirilen bir çarşafın iki ucunu tuttu. Bu noktadan itibaren dizleri
ekstansiyonda olacak şekilde çarşaf yardımıyla bacağını kalçadan fleksiyona getirdi.
Çekebildiği son noktaya kadar gelip o noktada 30 saniye bekledikten sonra tekrar
başlangıç pozisyonuna döndü (Şekil 3.7.). Bu şekilde egzersiz 10 tekrar olacak şekilde
uygulandı.
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Kas kuvvetini artırmaya yönelik egzersizler: Hastaların anterior ve lateral
abdominal kaslarını ve kalça ekstansör kaslarını kuvvetlendirmeye yönelik egzersizler
uygulandı. Anterior abdominal kasları kuvvetlendirmek için hasta sırtüstü yatar
pozisyona alındı ve hastanın kol pozisyonu hastanın kas kuvvetin göre ayarlanarak,
hastadan çengel pozisyonundayken sırasıyla baş, omuz ve toraks yuvarlanır şekilde
yukarı kaldırması istendi (Şekil 3.8.). Son noktada 10 saniye boyunca kontraksiyona
devam ettirildi. Egzersizi yaparken nefes tutmasını önlemek için hastadan sayı
sayması istendi. Son olarak başlangıçta yapılanın tam tersi şekilde sırasıyla toraks,
omuz ve baş geriye doğru yuvarlanarak başlangıç pozisyonuna dönüldü. Bu şekilde
egzersiz 10 kez tekrarlandı.
Lateral abdominal kasları kuvvetlendirmek için hasta sırtüstü yatar pozisyona
alındı ve hastanın kol pozisyonu hastanın kas kuvvetin göre ayarlanarak, hastadan
çengel pozisyonundayken gövdesini sağa ve sola rotasyon yaptırarak yukarı doğru
omuzlarına kadar kaldırması istendi (Şekil 3.8.). Son noktada 10 saniye boyunca
kontraksiyona devam ettirildi. Egzersizi yaparken nefes tutmasını önlemek için
hastadan sayı sayması istendi.

Son olarak başlangıçta başlangıç pozisyonuna

dönüldü. Bu şekilde egzersiz 10 kez tekrarlandı. Bu egzersizde sol tarafa rotasyon
yapıldığında sol taraf internal oblik kaslar ve sağ taraf eksternal oblik kaslar; sağ tarafa
rotasyon yapıldığında ise sağ taraf internal oblik kaslar ve sol taraf eksternal oblik
kaslar çalıştırılmıştır.
Kalça ekstansör kaslarını kuvvetlendirmek için hasta kolları gövde yanında
yüzüstü yatar şekilde pozisyonlandı. Hastadan bu pozisyonu bozmadan bir bacağını
diz ekstansiyondayken kalçadan geriye doğru kaldırması istendi. Eğer Gluteus
maksimus kasının daha fazla çalışması isteniyorsa diz fleksiyon pozisyonuna alındı ve
hastadan uyluğunu yukarıya doğru kaldırması istendi (Şekil 3.8.). Bu egzersiz sırasında
fizyoterapist hastayı gözlemleyerek pelvis stabilitesinde azalma olduğunda veya
kalçası yataktan yukarı kalkmaya başladığında hastanın pelvisini stabilize etti. Bu
şekilde bu egzersiz 10 kez tekrarlandı.
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Şekil 3.8. Kas kuvvetini artırmaya yönelik egzersizler
Temel Beden Farkındalığı Terapisi
Beden farkındalığı ile ilgili çeşitli tanımlamalar yapılmış olsa da genel olarak
kabul edilen tanımına göre beden farkındalığı esasında kişinin vücudu ile zihni
arasındaki ilişkiye dayanır. BBAT ise fiziksel ve kognitif belirli egzersizler kullanarak
hastalarda fiziksel ve emosyonel yönden bir denge hissi elde etmeyi amaçlar. Böylece
kronik bel ağrısı gibi bir durumda ortaya çıkabilecek yanlış hareket hissini ortadan
kaldırmayı ve düzgün ve koordine bir hareket performansı için gerekli olan kişinin
kendini tanıma algısını artırmayı amaçlar. Yani kişiye kendini daha iyi algılamasını
sağlayarak, hastanın bozulan postürünü hastanın kendisinin düzeltmesini sağlar. Bu
terapi İskandinav ülkelerinde uzun yıllardır kullanılmakta ancak ülkemizde henüz çok
yaygınlaşmamıştır.
BBAT eğitimi uygulayabilmek üzere araştırmacılarımız “Institutet för Basal
Kroppskännedom” tarafından düzenlenen “Basic Body Awareness Therapy A”
kursunu tamamlamış ve uygulayıcı sertifikasını elde etmiştir (Ek 16).
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BBAT grubundaki hastalar konvansiyonel egzersizlere ek olarak temel beden
farkındalık terapisine alındı. Bu terapi uzanma, oturma, ayakta durma ve yürüme gibi
farklı pozisyonlarda yapılan farklı hareketlerden oluşmaktadır. Bu terapiye sırtüstü
uzanma pozisyonunda başlandı ve ardından da oturma pozisyonu ve ayakta durma
pozisyonunda yapılan egzersizlerle devam edildi. Son olarak ise kazanılan beceriler
yürüyüşe pozisyonunda yapıldı. Bu gruptaki hastalar aynı konvansiyonel tedavi
grubunda olduğu gibi 6 hafta boyunca haftada 3 gün olacak şekilde 18 seans tedavi
programına alındı.
Sırtüstü pozisyonda yapılan egzersizler: Terapideki ilk egzersiz hasta sırtüstü
yatar pozisyondayken yapılan vücut tarama (body scaning) egzersizidir (Şekil 3.9.). Bu
egzersiz için hastadan gözlerini kapatıp kendini tamamen gevşek bırakması, vücut
ağırlığını tamamen yatak üzerine vermesi istendi. Bu sırada fizyoterapist hastayı
gözlemleyerek hastanın vücudunun her bölgesinin yer ile temas etmesini istedi. Hasta
tamamen gevşedikten sonra odak noktası hastanın nefesine kaydırıldı. Sakin bir
şekilde nefes alıp verene kadar hasta gözlemlendi. Bu sayede hastanın pasif
gevşemesi sağlandı. Hasta tamamen gevşedikten, kendi nefes alış-verişini kontrol
edebildikten, nefesi sakinleştikten sonra bir sonraki adıma geçildi.

Şekil 3.9. BBAT’de ilk olarak uygulanan vücut tarama (body scaning) egzersizi
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Sonraki adımda hastadan her iki bacağını da tamamı bir bütün olarak
hareketin içerisinde yer alacak şekilde birbirine yaklaştırmasını ve ayaklarını birbirine
bastırması ve sonrasında tekrar serbest bırakması istendi. Bu sırada hastadan
vücudun hareket ve kuvvet merkezinin karın bölgesi olduğu söylendi, hastaya
hareketi yapmak için burada bir güç aldığını düşünmesi istendi. Hasta bu egzersizi
başardıktan sonra aynı sıralamayı üst ekstremiteleri için tekrarladı. Bu egzersizde
harekete her iki üst estremite bir bütün olacak şekilde uygulandı, hastadan kollarını
gövdesinin yan tarafına bastırıp sonra gevşemesi istendi. Son aşamada ise alt ve üst
ekstremiteleri için bu hareketler aynı anda yapılacak şekilde tekrarlandı (Şekil 3.10.)

Şekil 3.10. Alt ve üst ekstremiteler için kasılma ve gevşeme egzersizleri

Sonraki aşamada hastadan kollarını simetrik olarak başının üzerine uzatması
istendi. Bu hareket sırasında her iki kolun yerden temasının kesilmemesi önemlidir.
Bu şekilde kollar birkaç kez uzatılıp bırakıldı. Bu sayede hasta kendi kendine üst
ekstremitelerini germiş olur. Hasta bu hareketi yaptıktan sonra hastadan her iki alt
ekstremitesini birlikte birkaç kez aşağıya doğru uzatıp bırakması istendi (Şekil 3.11.).
Bu hareketi de başardıktan sonra hasta alt ekstremite ve üst ekstremitesini için aynı
anda bu egzersizleri tekrarladı. Bu egzersizler sırasında hareketin merkezden ve orta
hat çizgisinden (karın bölgesinden) gelmesi ve hareketlerin ağır tempoda yapılması
gerekmektedir. Hareketler tamamlandıktan sonra hastadan ellerini gövdesinin
ortasına koyarak hareketin etkisini özümsemesi, yani ne yaptığını düşünmesi istendi.
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Şekil 3.11. Alt ve üst ekstremiteler için germe ve özümseme egzersizleri

Sonraki aşamalarda hastadan her iki üst ekstremitesini yukarıya ve her iki alt
ekstremitesini aşağıya doğru uzatarak germesi (yıldız germe) veya bir üst
ekstremitesini yukarıya ve karşı taraftaki alt ekstremitesini aşağıya doğru uzatarak
germesi (çapraz germe) istendi. Bütün bu hareketler nefes ile birlikte ritimli bir şekilde
yapıldı (Şekil 3.12). Bu egzersizlerden sonra eller gövdenin ortasına yerleştirilerek
hastadan hareketin etkisini özümsemesi istendi.

Şekil 3.12. Yıldız germe ve çapraz germe

57

İlerleyen egzersizlerde hastadan yine sırtüstü pozisyonda uzanırken dizlerini
karnına doğru çekmesi istendi. Daha sonra her iki elini dizlerinin altından kavrayarak
dizlerini göğsüne kadar çekmesi ve bırakması istendi. Hasta bu hareketleri dirsek
fleksiyon ve ekstansiyon hareketleriyle yapmalı, hareketin son noktasında dirsekler
fleksiyondayken başlangıç noktasında dirsekler düz olmalıdır. Hareket boyunca eller
dizleri bırakmamalı, dizler göğüs ile karın bölgesi arasında hareket etmelidir. Bu
hareket yuvarlanma egzersizi olarak isimlendirilmektedir (Şekil 3.13.). Ayrıca bu
hareketler sırasında hastadan nefesine odaklanması istendi. Dizlerin karın bölgesinde
olduğu pozisyonda, yani başlangıç pozisyonunda hastadan nefes alması ve dizlerini
göğsüne doğru çekerken “mmm” sesi çıkararak nefesini vermesi istendi. Hastanın
nefes vermeyi bitirmesi ile dizlerini göğsüne kadar çektiği hareketin son noktasının
aynı zamana denk gelmesi, ritimlerin aynı olması istendi.

Şekil 3.13. Yuvarlanma egzersizi

Son olarak bu egzersizler sırasında hastadan enerji merkezinin karın bölgesi
olduğunu düşünmesi, hareketlerin karından gerçekleştiğini düşünmesi istenir.
Egzersiz bitirilirken hastadan dizlerini bırakması ve dizleri hala bükük olacak şekilde
ayaklarını yere bırakması istendi. Bu noktada hastadan ellerini karnının üzerine
yerleştirip nefes alıp vermeyi takip etmesi ve hareketi özümsemesi istendi. Nefes
alırken eller karın üzerinde yükselir, nefes verirken ise alçalır. Bu sayede hastanın
“solar pleksus” olarak isimlendirilen güç merkezi aktifleştiği düşünülmektedir. Nefes
verirken karın bele, bel ise yatağa doğru inerken omurgada dalgalanma meydana
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gelir. Bu hareketler ritim ile yapılmalı, hareketler sırasında zorlanma olmamalı, hasta
oldukça rahat olmalıdır. Bu egzersizler “opening-closing” koordinasyon egzersizleri
olarak isimlendirilmektedir.
Sırtüstündeki egzersizler bitirilirken hastadan değişik tonlarda “mmm” sesi
çıkararak iç duyuların farkına varması istendi. Sırtüstünde yapılan egzersizler yaklaşık
olarak 15 dakika sürdü. Bu egzersizler bittikten sonra oturma pozisyonunda yapılan
egzersizlere geçildi.
Oturma pozisyonunda yapılan egzersizler: Oturma pozisyonunda yapılacak
egzersizler için yumuşak olmayan bir sandalye kullanıldı. Oturma pozisyonundaki
egzersizler distalden proksimale doğru olacak şekilde sırayla yapıldı. Yani oturma
pozisyonunda ilk olarak ayak bölgesi egzersizleri, en son ise baş boyun bölgesi
egzersizleri yapıldı. Bu egzersizlerin amacı hastaya doğru vücut dizilimini öğretmektir.
Hareketlerde hastadan “mmm” sesi çıkarması, hareketleri özümsemesi istendi. Hasta
sandalye kenarında otururken ayakların yerle tam temasa etmesine dikkat edildi ve
hastadan ayaklarını yere doğru bastırması istendi. Bu sayede merkezi hat (kor
stabilizasyon) uyarılmış olur. Hastadan önce ayak parmaklarını açık kapatması
ardından da dizlerinin birbirine yaklaştırıp sıkması ve gevşetmesi istendi. Daha sonra
hastadan ellerini her iki kalça eklemi üzerine yerleştirmesi ve gövdeden fleksyion ve
ekstansiyon yapması istendi. Aynı seans içerisinde, bu egzersiz yapılırken önce geniş
açılarda başlandı daha sonra ise hareketin genişliği azaltıldı ve küçük salınımlarla
hareket sonlandırıldı. Bu hareket de tamamlandıktan sonra hastadan “ischium”
kemikleri üzerindeki basınç değişikliklerini hissedebilecek kadar pelvisini öne ve
arkaya alması, yani pelvise anterior ve posterior pelvik tilt yaptırarak pelvis
farkındalığını artırması istendi. Bu egzersizde de hareket önce geniş açılarda
yapılırken, açı git gide azaltıldı ve küçük salınımlarla hareket sonlandırıldı. İlerleyen
aşamada hastadan gövdesini sağa ve sola az miktarda döndürmesi ve daha sonra ise
omuzlarını önce yukarı kaldırması ve ardından aşağı bırakması istendi. Omuzlar aşağı
bırakılırken nötral pozisyona değil, nötraldan daha aşağı bir seviyeye kadar bastırması
gereklidir. Oturma pozisyonunda son olarak ise baş ve boyun bölgesine odaklanıldı ve
bu nedenle hastadan önce başıyla “hayır” der gibi sağa ve sola rotasyon yapması
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ardından da başıyla “evet” der gibi fleksiyon ve ekstansiyon yapması istendi. Bu
hareketlerin tamamı Şekil 3.14.’te sırasıyla gösterilmiştir. Oturma pozisyonunda
yapılan hareketler yaklaşık olarak 10 dakika sürdü. Bu hareketler tamamlandıktan
sonra ayakta duruş pozisyonunda yapılan egzersizlere geçildi.

Şekil 3.14. Oturma pozisyonunda yapılan egzersizler

Ayakta duruş pozisyonunda yapılan egzersizler: Ayakta duruş pozisyonunda
yapılan egzersizlerin başında hastaya önce hareket hattında dizilimi algılama ve
stabilite sınırlarının farkına varma eğitimi yapıldı. Bunlar aşağıda sırasıyla belirtildi:
 Hastadan ayaklarını kalça genişliğinde açması, her iki ayağına eşit ağırlık
aktarması istendi. Ayakları teker teker kaldırıp indirerek orta hattın
algılanması sağlandı.
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 Ayak bileğinden itibaren tüm gövde ile öne-arkaya salınım yapması ve iki
ayakta bütün metatars başlarına eşit ağırlık aktarılarak hareket sonlandırması
istendi. Böylelikle stabilite sınırlarının farkına varılmış olundu.
 Ayak parmaklarına abduksiyon ve adduksiyon yaptırarak zemini hissetmesi
istendi.
 Kuadriceps kaslarının gevşemesi ve patellar mobilitenin artması için resiprokal
olarak dizlerinden hafifçe fleksiyon ve ekstansiyon hareketleri yapması
istendi.
 Pelvisin ritmik bir şekilde anterior ve posterior pelvik tilte alınması ve
kalçasının rahatlamış olduğunu hissettiğinde bu egzersizi bırakması istendi.
 Ayaklar yerden kaldırılmadan hareket tüm vücutta meydana gelecek şekilde
gövdenin sarkaç vari bir şekilde hareket ettirilmesi ve azaltılarak rahat edilen
bir yerde sonlandırılması istendi.
 Gövdeyi kalçadan itibaren sağa ve sola çevirmesi ve hareket genişliğini git gide
azaltarak hareketi sonlandırması istendi. Bu hareketler sırasında kollar
olabildiğince gevşek olmalıdır.
 Omuzlarını yukarıya doğru kaldırıp aşağıya bırakması istendi. Bu hareket omuz
kuşağı kaslarına self masaj yaptırarak gevşemeyi sağlamaktadır.
 Hastadan önce başıyla “hayır” der gibi sağa ve sola rotasyon yapması ardından
da başıyla “evet” der gibi fleksiyon ve ekstansiyon yapması istendi.
Bütün bu hareketler gevşek bir vücut elde etmek için yapılır ve hastanın nefes
alışverişiyle bu hareketlere ritmik bir şekilde eşlik etmesi gereklidir. Vücudun
fleksibilitesini biraz daha artırmak için son olarak hastadan aynı anda hem A-A sesi
çıkarması hem de ritmik bir şekilde her iki topuğunu hafifçe yukarı kaldırıp indirmesi
istendi. Ayakta duruş pozisyonunda yapılan hareket hattı dizilimini algılama ve
vücudun stabilite sınırını keşfetme eğitimindeki egzersizlerin tamamı Şekil 3.15’de
gösterildi. Bu eğitimde elde edilen beceriler korunarak ayakta yapılan egzersizlere
devam edildi.
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Şekil 3.15. Ayakta doğru vücut dizilimini ve stabilite sınırını keşfetme eğitimi

Orta hattı bulma amacıyla her iki topuk metatars başlarına kadar aynı ritim ve
yavaş bir tempoda kaldırılıp indirildi. Bu hareket sırasında hastanın gevşek olması ve
rahat bir şekilde nefes alıp vermesi istendi. Sonrasında hastadan mini-squad yapıp
ardından dizlerini tekrar ekstansiyona alarak yükselmesi istendi. İlk harekette olduğu
gibi bu harekette de dengenin bozulmaması ve hareketin yavaş tempoda ve aynı
ritimde yapılması önemlidir. Hasta bu iki egzersizi başardıktan sonra hastadan bu iki
egzersiz birleştirerek yapması istendi (Şekil 3.16).
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Şekil 3.16. Orta hatta yükselme ve alçalma egzersizleri

Sonrasında hastanın ayakları kalça genişliğinde açıkken hastadan kalça ve
dizlerini hafifçe büküp sanki bir egzersiz topunun üzerinde zıplıyormuş gibi esnetmesi
istendi. Hastadan aynı zamanda bunu yaparken kollarını simetrik olarak aynı anda öne
ve arkaya sallaması istendi. Bu egzersizlere başlarken hafif bir genlikte başlanır,
devam ettikçe hareket aralığı kendiliğinden artar. Bu egzersizler ritim egzersizleri
olarak isimlendirilir ve vücudun kendi akıcılığını bulması hedeflenir. Bu hareketin
devamında diz ve kalça hareketleri değiştirilmeden, kol hareketleri bilateral asimetrik
olarak yapılmaya başlandı (Şekil 3.17.)
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Şekil 3.17. Ritim egzersizleri

Hastadan ayaklarını birbirine yakın tutup gövdesini bir taraftan diğer tarafa
baş, boyun, gövde ve pelvisini aynı anda bir bütün olarak hareket edecek şekilde
döndürmesi istendi (Şekil 3.18.).
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Şekil 3.18. Orta hatta dönme egzersizi

Hastadan ayakları omuz genişliğinde açık, kolları serbest bir şekilde gövde
yanında ve kalçası, dizleri ve gövdesi hafif fleksiyonda olacak şekilde ayakta durması
ve bu pozisyondayken yukarıda anlatıldığı gibi sanki bir topun üzerinde zıplıyormuş
gibi orta hat boyunca vücudunu yükseltip alçaltması istendi. Hastadan bu pozisyonu
koruyarak vücut ağırlığını ardışık bir şekilde bir bacağı üzerine aktarması istendi.
Sonraki egzersizde bir ayağın yer ile teması tamamen kesilerek vücut ağırlığı tamamen
bir bacağa aktarılması istendi. Bir sonraki aşamada hareketi hasta gözler kapalı bir
şekilde yapar (Şekil 3.19.).
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Şekil 3.19. Geniş adımda ağırlık aktarma egzersizleri

Sonraki aşamada hastadan rahatça ayakta durması ve kollarını avuç içi
yukarıya bakacak şekilde ileriye doğru uzatması istendi. Bu pozisyondayken hastadan
nefes alması ve aynı anda hem dizlerini fleksiyona alması hem de dirseklerini arkaya
doğru çekmesi istendi. Sonrasında hastadan hızlı bir şekilde nefes verirken aynı anda
hem merkezden itme hareketi yaparak kollarını tekrar vücudun önüne uzatması hem
de dizlerini ekstansiyona alarak yükselmesi istendi (Şekil 3.20.). Nefes verirken
hastadan “hoh” veya “dur” diye sesler çıkarması istendi.
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Şekil 3.20. “Hoh” veya “dur” egzersizi

Hastadan dizleri ve kalçası hafif fleksiyonda ve kolları gövdenin önünde hafifçe
fleksiyonda olacak şekilde durması istendi. Bu pozisyondayken hastadan aynı anda
hem sanki gövdesinin önünde duran bir topu her iki eliyle sıvazlıyormuşçasına
kollarını yukarı doğru kaldırması ve dizlerini ekstansiyona alması hem de nefes alması
istendi. Sonrasında nefesini verirken hem dizlerini tekrar hafifçe fleksiyona alması
hem de sanki önündeki topu aşağıya doğru bastırıyormuşçasına kollarını aşağıya
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indirmesi istendi. Bu egzersiz “dalgalanma egzersizi” olarak isimlendirilmektedir (Şekil
3.21.). Bu egzersiz sırasında nefes alırken hastadan “mmm” sesi çıkarması istendi.
Son aşamada ise her iki ayağı kalça genişliğinde açık olacak şekilde ayakta
durması istendi. Ardından bir ayağını öne alması ve arkada kalan ayağını 45° dışa
doğru açması istendi. Hastadan dizleri hafifçe bükülüp öne ve arkaya doğru yaylanma
hareketi yaparak ağırlık aktarması istendi. Öne ağırlık aktarma sırasında elleri sanki
vücuttan ileriyle doğru bir şeyi itiyormuş gibi kolları öne doğru uzatması ve aynı anda
“mmm” sesi çıkarması istendi. Bu egzersiz “itme egzersizi” olarak isimlendirilmektedir
(Şekil 3.21.). Dalgalanma ve itme egzersizleri birleştirilerek uygulandı.

Şekil 3.21. Dalgalanma ve itme egzersizleri
3.3. İstatistiksel Yöntem
Araştırma verileri “SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows
26.0 (SPSS Inc, Chicago, IL)’’ aracılığı ile bilgisayar ortamına yüklendi ve analiz edildi.
Veriler değişken ölçüm yöntemine göre nominal, ordinal, sayısal olarak
sınıflandırıldıktan sonra tanımlayıcı istatistikleri belirlendi. Tanımlayıcı istatistikler;
nominal ve ordinal veriler için frekans ve yüzde şeklinde ifade edildi. Sayısal
değişkenlerde ise normal dağılıma uygunluk görsel (histogram ve olasılık grafikleri) ve
analitik yöntemlerle (Kolmogorov-Smirnov / Shapiro Wilk testleri) incelenip,
parametrik olanlarda ortalama±standart sapma (X±SS), parametrik test şartlarını
sağlamayanlarda ortanca (25-75 çeyrekler arası aralık) olarak ifade edildi. Parametrik
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test varsayımlarının sağlandığı durumlarda her iki tedavi grubu arasında ilgili
parametrelerdeki farkların kontrolü için “İki bağımsız ortalama arasındaki farkın
önemlilik testi”, aksi durumda ise “Mann-Whitney U” testi kullanıldı. Aynı zamanda
her bir bağımsız grupta ayrı ayrı, önce ve sonra alınan ölçümler arasında fark olup
olmadığı parametrik test varsayımlarının sağlanamadığı için aksi “Wilcoxon işaret
testi” kullanıldı. Ayrıca cinsiyet dağılımının ve ek patolojilerin varlığının gruplarda
homojen olup olmadığı test ön şartları sağlandığından “Fisher’s Kikare testi” ile
değerlendirildi. İki değişken arasındaki ilişki analizlerinde ise parametrik olmayan
veriler için “Spearman Korelasyon Analizi” uygulandı. Analizlerin tamamında yanılgı
düzeyi α=0,05 olarak belirlendi.
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4. BULGULAR
Hacettepe Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda bel
ağrısı tanısıyla izlenen hastalara uygulanan farklı egzersiz programlarının etkilerinin
incelendiği bu çalışma; kontrol ve tedavi grubu olarak iki grup ile ve her bir grupta
14’er olmak üzere toplam 28 bireyde gerçekleştirildi. Çalışmanın başlangıcında,
fiziksel tıp hekiminin, hastalara tanı koyup tedaviye yönlendirmesi ile toplamda 33
hastaya ulaşıldı.
4.1. Gruplara Göre Demografik Özellikler
Çalışmamız tamamlandığında tedavi grubu 11 kadın (%78,6) ve 3 erkek
(%21,4) bireyden, kontrol grubu ise 10 kadın (%71,4) ve 4 erkek (%28,6) bireyden
oluşmaktaydı. Bireylerin yaş ortalamaları kontrol grubunda 50,78±6,21 iken tedavi
grubunda 47,07±8,80 idi. Tedavi öncesinde gruplar karşılaştırıldığında, beden kütle
indeksleri haricinde (p=0,006) bireylerin yaşları, boy uzunlukları, vücut ağırlıkları ve
cinsiyetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0,05). Bireylere ait
demografik ve sosyo-kültürel veriler Tablo 4.1. ve Tablo 4.2.’de gösterildi.
Tablo 4.1. Gruplar arasında demografik bireylerin yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı
ve BKİ karşılaştırılması

Yaş (yıl)
Boy (cm)
Vücut ağırlığı (kg)
BKİ (kg/m2)

Kontrol Grubu (n=14)
X±SS
min-maks
50,78±6,21
40-60
161,71±8,37
150-178
77,21±2,13
63-90
29,49±0,42
25,9-32,1

Tedavi Grubu (n=14)
X±SS
min-maks
47,07±8,80
32-60
165.78±10,57
145-186
74,42±13,89
53-110
26,9±2,79
22,6-31,8

p
0,209
0,269
0,521
0,006

n: kişi sayısı, X: Ortalama, SS: Standart sapma, BKİ: Beden Kütle İndeksi; kg: Kilogram, m: Metre p:
Bağımsız Gruplar T Testi

Tedavi öncesinde gruplardaki bireylerin cinsiyetleri ve medeni durumları
dağılımı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0,05). Bireylerin cinsiyet,
medeni durum ve eğitim seviyesine ait veriler Tablo 4.2.’de gösterildi.
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Tablo 4.2. Gruplar arasında cinsiyet, medeni durum ve eğitim seviyesinin
karşılaştırılması

Cinsiyet
Medeni
durum
Eğitim
seviyesi

Kadın
Erkek
Evli
Bekar
Okuryazar değil
İlk/orta okul
Lise
Üniversite
Lisansüstü

Kontrol Grubu (n=14)
n
(%)
10
%71,4
4
%28,6
13
%92,9
1
%7,1
1
%7,1
6
%42,9
3
%14,3
5
%35,7
0
0

Tedavi Grubu (n=14)
n
(%)
11
%78,6
3
%21,4
12
%85,7
2
%14,3
0
0
3
%21,4
1
%7,1
9
%64,3
1
%7,1

p
0,663ᵃ
1,00ᵇ

-

a: Ki-Kare testi, b:Fisher’s Exact test, n: kişi sayısı

4.2. Postür, Ağrı ve Fonksiyonellik Değerlendirmesi
Grupların tedavi öncesi postür, ağrı ve yeti yitimi skorları gruplar arasında
karşılaştırıldığında bu parametrelerin tamamında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
bulunamadı (p>0,05). Bu durum tedavi öncesinde grupların postür, ağrı seviyesi ve
yeti yitimi seviyesi açısından homojen olduğunu gösterdi. Tedavi öncesinde gruplar
arasında postür, ağrı ve yeti yitimi skorlarının karşılaştırılmasına ait bilgiler Tablo 4.3.’
te gösterildi.
Tablo 4.3. Gruplar arasında tedavi öncesi postür, ağrı ve fonksiyonellik düzeylerinin
karşılaştırılması

NYPA
McGill Duyusal
Ağrı
McGill Algısal Ağrı
McGill Toplam Ağrı
Mcgill VAS
OÖİ

Kontrol Grubu (n=14)
Xort
min-maks
(IQR 25-75)
43,5
37,0 – 55,0
(41,0 – 49,0)
7,5
3,0 – 29,0
(5,0 – 49,0)
4,0
1,0 – 10,0
(3,0 – 4,0)
9,5
6,0 – 39,0
(8,0 – 15,0)
6,4
4,0 – 10,0
(5,6 – 7,0)
13,0
3,0 – 30,0
(7,0 – 20,0)

Tedavi Grubu (n=14)
Xort
min-maks
(IQR 25-75)
42,5
29,0 – 60,0
(40,0 – 50,0)
11,0
4,0 – 31,0
(6,0 – 18,0)
6,5
1,0 – 12,0
(3,0 – 8,0)
18,0
7,0 – 43,0
(11,0 – 24,0)
8,0
2,3 – 9,0
(5,0 – 8,1)
18,0
7,0 – 34,0
(13,0 – 22,0)

p
0,96
0,102
0,066
0,080
0,854
0,167

Xort: Orstanca, IQR: Çeyrekler arası genişlik, n:kişi sayısı, min-maks: minimum ve maksimum değer,
NYPA: New York Postür Analizi, VAS: Vizüel Analog Skalası, OÖİ: Oswestry Özürlülük İndeksi, p<0,05
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Tedavi sonrasında bireylerin postür, ağrı ve yeti yitimi skorları gruplar arasında
karşılaştırıldığında NYPA skoru haricindeki diğer parametrelerde istatistiksel olarak
anlamlı bir fark bulunamadı (p>0,05). Bireylerin tedavi sonrası postür, ağrı ve yeti
yitimi skorlarının karşılaştırmasına ait bilgiler Tablo 4.4.’ te gösterildi.
Tablo 4.4. Tedavi sonrası gruplar arası postür, ağrı ve yeti yitimi skorlarının
karşılaştırması

NYPA
McGill Duyusal
Ağrı
McGill Algısal Ağrı
McGill Toplam Ağrı
McGill VAS
OUİ

Kontrol Grubu (n=14)
Xort
min-maks
(IQR 25-75)
48,00
44,00(46,5-54,5)
61,00
3,00
0-20,00
(1,00-12,25)
1,50
0-7,00
(0-3,25)
4,50
0-27,00
(1,00-14,75)
3,00
0-6,50
(0-4,25)
8,50
0-23,00
(3,75-14,00)

Tedavi Grubu (n=14)
Xort
min-maks
(IQR 25-75)
55,00
43,00(50,75-62,25)
65,00
5,00
0-19,00
(1,50-10,25)
1,00
0-8,00
(0-2,50)
7,00
0-19,00
(1,50-15,50)
1,75
0-7,20
(0-3,00)
6
0-21,00
(2,00-11,50)

p
0,034
0,908
0,680
0,926
0,674
0,434

Xort: Ortanca, IQR: Çeyrekler arası genişlik, n:kişi sayısı, min-maks: minimum ve maksimum değer,
NYPA: New York Postür Analizi, VAS: Vizüel Analog Skalası, OÖİ: Oswestry Özürlülük İndeksi, p<0,05

Bireylerin postür, ağrı ve yeti yitimi skorlarının tedavi sonrası gruplar arası
karşılaştırılmasında NYPA skoru haricinde anlamlı bir fark bulunmamakla birlikte,
tedavi grubunda tedavi öncesi ve sonrası grup içi karşılaştırmada incelenen bütün
parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (p<0,05). Tedavi öncesi ve
sonrası grup içi karşılaştırmada kontrol grubunda ise sadece NYPA skorunda anlamlı
bir fark bulunurken, diğer parametrelerde anlamlı bir fark yoktu (p>0,05). Bireylerin
postür, ağrı ve yeti yitimi skorlarının tedavi öncesi ve sonrası grup içi karşılaştırmaları
Tablo 4.5.’te gösterildi.
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Tablo 4.5. Bireylerin tedavi öncesi ve sonrasında postür, ağrı ve yeti yitimi
skorlarının grup içi karşılaştırılması

Kontrol
NYPA
Tedavi
McGill
algısal ağrı

McGill
duyusal ağrı

McGill
toplam ağrı

Kontrol
Tedavi
Kontrol
Tedavi
Kontrol
Tedavi
Kontrol

McGill VAS
Tedavi
Kontrol
OÖİ
Tedavi

Tedavi Öncesi
Xort
min-maks
(IQR 25-75)
43,5
37,0-55,0
(41,0-49,0)
42,5
29,0-60,0
(40,0-50,0)
4
1,0 – 10,0
(3,0 – 4,0)
6,5
1,0 – 12,0
(3,0 – 8,0)
7,5
3,0 – 29,0
(5,0 – 11,0)
11,0
4,0 - 31,0
(6,0 – 18,0)
9,5
6,0 – 39,0
(8,0 – 15,0)
18,0
7,0 – 43,0
(11,0 - 24,0)
6,4
4,0 – 10,0
(5,6 – 7,0)
8,0
2,3 – 9,0
(5,0 – 8,1)
13,0
3,0 – 30,0
(7,0 – 20,0)
18,0
7,0 – 34,0
(13,0 – 22,0)

Tedavi Sonrası
Xort
min-maks
(IQR 25-75)
48,0
44,0-61,0
(47,0-53-0)
55,0
43,0-65,0
(51,0-62,0)
1,5
0 – 7,0
(0 – 2,0)
1
0 – 8,0
(0 – 2,0)
3
0 – 20,0
(1,0 – 11,0)
5
0 - 19,0
(2,0 – 10,0)
4,5
0 – 27,0
(1 – 12,0)
7
0 – 19,0
(2,0 - 15,0)
3,0
0 - 6,5
(0 – 4,0)
1,75
0 - 7,2
(0 – 3,0)
8,5
0 – 23,0
(4,0 – 14,0)
6
0 – 21,0
(2,0 – 11,0)

p
0,004
0,001
0,100
0,004
0,107
0,001
0,084
0,001
0,001
0,001
0,012
0,003

Xort: Ortanca, IQR: Çeyrekler arası genişlik, n:kişi sayısı, min-maks: minimum ve maksimum değer,
NYPA: New York Postür Analizi, VAS: Vizüel Analog Skalası, OÖİ: Oswestry Özürlülük İndeksi, p<0,05

4.3. Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
Bireylerin uyku kalitesi skorlarının tedavi öncesi ve sonrasındaki gruplar arası
karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0,05). Gruplar tedavi
öncesinde ve sonrasında uyku kalitesi bakımından homojendi. Bireylerin tedavi
öncesi gruplar arası uyku kalitesi karşılaştırmasına yönelik bilgiler Tablo 4.6.’da
gösterilmiştir. Bireylerin tedavi sonrasına ait gruplar arası uyku kalitesi
karşılaştırmasına yönelik bilgiler Tablo 4.7.’de gösterilmiştir.
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Tablo 4.6. Gruplar arasında tedavi öncesi uyku kalitesinin karşılaştırılması

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
PUKİ toplam skoru

Kontrol Grubu (n=14)
Xort
min-maks
(IQR 25-75)
1,5
1,0 – 3,0
(1,0 – 2,0)
2,0
0 – 3,0
(1,0 – 3,0)
1,5
0 – 3,0
(1,0 – 2,0)
0,5
0 – 2,0
(0 – 1,0)
1,0
0 – 2,0
(1,0 – 2,0)
0
0 – 2,0
(0 – 0)
1,0
0 – 2,0
(0,0 – 1,0)
7,0
2,0 – 15,0
(6,0 – 10,0)

Tedavi Grubu (n=14)
Xort
min-maks
(IQR 25-75)
2,0
0 – 2,0
(1,0 – 2,0)
2,0
1 – 3,0
(2,0 – 3,0)
2,0
0 – 3,0
(1,0 – 2,0)
1,0
0 – 3,0
(0 – 2,0)
1,5
1 – 3,0
(1,0 – 2,0)
0
0 – 3,0
(0 – 1,0)
1,5
0 – 3,0
(1,0 – 3,0)
11,00
4,0 – 19,0
(6,0 – 13,0)

p
0,880
0,258
0,700
0,280
0,316
0,672
0,130
0,230

Xort: Median, IQR: Çeyrekler arası genişlik, min-maks: Minimum ve maksimum değerler, PUKİ: Pittsburg
Uyku Kalitesi İndeksi, B1: Öznel Uyku Kalitesi, B2: Uyku Latansı, B3: Uyku Süresi, B4: Alışılmış Uyku
Etkinliği, B5: Uyku Bozukluğu, B6: Uyku İlacı Kullanımı, B7: Gündüz İşlev Bozukluğu

Tablo 4.7. Gruplar arasında tedavi sonrası uyku kalitesinin karşılaştırılması

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
PUKİ toplam skoru

Kontrol Grubu (n=14)
Xort
min-maks
(IQR 25-75)
1,00
0-3,00
(0,75-2,00)
1,00
0-2,00
(1,00-2,00)
1,00
0-3,00
(0-1,25)
0
0-3,00
(0-1,25)
2,00
1-3,00
(1,00-2,25)
0
0-0
0-0
1,00
0-3,00
(0-2,00)
5,50
1,00-16,00
(3,75-9,25)

Tedavi Grubu (n=14)
Xort
min-maks
(IQR 25-75)
1,00
1,00-1,00
(0,75-1,00)
1,00
0-2,00
(0-2,00)
1,00
0-3,00
(1,00-3,00)
0
0-3,00
(0-1,50)
1,00
0-3,00
(1,00-2,00)
0
0-1,00
0-0
1,00
0-3,00
(0-2,00)
5,50
2,00-15,00
(2,00-10,50)

p
0,372
0,921
0,155
0,862
0,134
0,150
0,808
0,982

Xort: Median, IQR: Çeyrekler arası genişlik, min-maks: Minimum ve maksimum değerler, PUKİ: Pittsburg
Uyku Kalitesi İndeksi, B1: Öznel Uyku Kalitesi, B2: Uyku Latansı, B3: Uyku Süresi, B4: Alışılmış Uyku
Etkinliği, B5: Uyku Bozukluğu, B6: Uyku İlacı Kullanımı, B7: Gündüz İşlev Bozukluğu, p<0,05
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Bireylerin tedavi öncesi ve sonrasında uyku kalitesi skorlarının grup içi
karşılaştırılmasında tedavi grubunda öznel uyku kalitesi (B1), uyku latansı (B2) ve
toplam PUKİ skorlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (p<0,05). Tedavi
öncesi ve sonrası karşılaştırmalarda kontrol grubunda sadece uyku bozukluğu
skorunda (B5) istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (p>0,05). Bireylerin tedavi
öncesi ve sonrasındaki uyku skorlarının grup içi karşılaştırması Tablo 4.8.’de
gösterilmiştir.
Tablo 4.8. Bireylerin tedavi öncesi ve sonrasında uyku skorlarının grup içi
karşılaştırılması

Kontrol
B1
Tedavi
Kontrol
B2
Tedavi
Kontrol
B3
Tedavi
Kontrol
B4
Tedavi
Kontrol
B5
Tedavi
Kontrol
B6
Tedavi
Kontrol
B7
Tedavi
Kontrol
Toplam
Tedavi

Tedavi Öncesi
Xort
min-maks
(IQR 25-75)
1,50
1,00-3,00
(1,00-2,00)
2,00
0,00-2,00
(1,00-2,00)
2,00
0-3,00
(1,00-3,00)
2,00
1,00-3,00
(2,00-3,00)
1,50
0-3,00
(1,00-2,00)
2
0-3,00
(1,00-2,00)
0,50
0-2,00
(0-1,00)
1
0-3,00
(0-2,00)
1,00
0-2,00
(1,00-2,00)
1,5
1-3,00
(1,00-2,00)
0
0-2,00
(0-0)
0
0-3,00
(0-1,00)
1,00
0-2,00
(0-1,00)
1,5
0-3,00
(1,00-3,00)
7,00
2,00-15,00
(6,00-10,00)
11
4,00-19,00
(6,00-13,00)

Tedavi Sonrası
Xort
min-maks
(IQR 25-75)
1,00
0,00-3,00
(1,00-2,00)
1,00
0,00-2,00
(1,00-1,00)
1,00
0,00-2,00
(1,00-2,00)
1,00
0,00-3,00
(0-2,00)
1,00
0,00-3,00
(0-1,00)
1,00
0,00-3,00
(1,00-3,00)
0
0,00-3,00
(0-1,00)
0
0,00-3,00
(0-1,00)
2,00
1,00-3,00
(1,00-2,00)
1,00
0-1,00
(1,00-2,00)
0
0-0
(0-0)
0
0,00-3,00
(0-0)
1,00
0,00-3,00
(0-2,00)
1,00
0,00-3,00
(0-2,00)
5,50
1,00-16,00
(4,00-9,00)
5,50
2,00-15,00
(2,00-10,00)

p
0,123
0,004
0,083
0,002
0,176
0,803
0,763
0,280
0,005
0,206
0,083
0,131
0,794
0,070
0,726
0,023

Xort: Median, IQR: Çeyrekler arası genişlik, min-maks: Minimum ve maksimum değerler, PUKİ: Pittsburg Uyku
Kalitesi İndeksi, B1: Öznel Uyku Kalitesi, B2: Uyku Latansı, B3: Uyku Süresi, B4: Alışılmış Uyku Etkinliği, B5: Uyku
Bozukluğu, B6: Uyku İlacı Kullanımı, B7: Gündüz İşlev Bozukluğu, p<0,05
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4.4. Yaşam Kalitesi ve Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Gruplar arası karşılaştırmalarda tedavi öncesi yaşam kalitesi ve depresyon
düzeyleri açısından iki grup da birbirleri ile benzerdi (p>0,05). Bireylerin tedavi öncesi
yaşam kalitesi ve depresyon düzeylerinin karşılaştırmasına yönelik bilgiler Tablo
4.9.’da gösterilmiştir.
Tablo 4.9. Gruplar arasında tedavi öncesi yaşam kalitesi ve depresyon düzeyinin
karşılaştırılması

SF-12 Fiziksel
Sağlık
SF-12 Mental
Sağlık
BDÖ

Kontrol Grubu (n=14)
Xort
min-maks
(IQR 25-75)
32,7
28,9 – 46,6
(30,3 – 37,1)
41,74
26,92 – 54,82
(35,31 – 6,0)
11,0
3,0 – 42,0
(6,0 – 14,0)

Tedavi Grubu (n=14)
Xort
min-maks
(IQR 25-75)
30,3
23,9 – 43,5
(28,9 – 34,3)
34,79
19,52 – 54,91
(30,69 – 38,66)
19,0
0 – 45,0
(6,0 – 31,0)

p
0,118
0,054
0,222

Xort: Median, IQR: Çeyrekler arası genişlik, min-maks: Minimum ve maksimum değerler, SF-12: Sağlıkla
ilgili Yaşam Kalitesi Ölçeği – Kısa Form, BDÖ: Beck Depresyon Ölçeği, p<0,05

Gruplar arasında tedavi sonrasında yaşam kalitesi ve depresyon düzeyleri
açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı (p>0,05). Bireylerin tedavi
sonrası gruplar arası yaşam kalitesi ve depresyon düzeylerinin karşılaştırmasına
yönelik bilgiler Tablo 4.10.’da gösterilmiştir.
Tablo 4.10. Gruplar arasında tedavi sonrası yaşam kalitesi ve depresyon düzeyinin
karşılaştırılması

SF-12 Fiziksel
Sağlık
SF-12 Mental
Sağlık
BDÖ

Kontrol Grubu (n=14)
Xort
min-maks
(IQR 25-75)
43,64
28,26-56,44
34,62-51,58
42,81
25,72-57,35
32,14-51,25
8,50
4,00-20,00
6,00-12,75

Tedavi Grubu (n=14)
Xort
min-maks
(IQR 25-75)
38,28
27,57-62,25
33,51-50,05
49,92
28,50-57,35
37,43-54,93
10,00
0-22,00
2,50-13,25

p
0,597
0,241
0,982

Xort: Median, IQR: Çeyrekler arası genişlik, min-maks: Minimum ve maksimum değerler, SF-12: Sağlıkla
ilgili Yaşam Kalitesi Ölçeği – Kısa Form, BDÖ: Beck Depresyon Ölçeği, p<0,05
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Grupların kendi içindeki tedavi öncesi ve sonrası yaşam kalitesi ve depresyon
düzeyleri karşılaştırıldığında sadece tedavi grubunda tüm parametrelerde istatistiksel
olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). Kontrol grubunda ise hiçbir parametrede
anlamlı fark bulunamadı (p>0,05). Bireylerin tedavi öncesi ve sonrasında yaşam
kalitesi ve depresyon düzeylerinin grup içi karşılaştırılması Tablo 4.11.’de
gösterilmiştir.
Tablo 4.11. Bireylerin tedavi öncesi ve sonrasında yaşam kalitesi ve depresyon
düzeylerinin grup içi karşılaştırılması

SF-12
Fiziksel

SF-12
Mental

Kontrol
Tedavi
Kontrol
Tedavi
Kontrol

BDÖ
Tedavi

Tedavi Öncesi
Xort
min-maks
(IQR 25-75)
32,70
28,87-46,58
(30,29-37,10)
30,33
23,88-42,54
(28,94-34,34)
41,74
26,92-54,82
(35,31-52,78)
34,79
19,52-54,91
(30,69-38,66)
11,00
3,00-42,00
(6,00-14,00)
19,00
0-45,00
(6,00-31,00)

Tedavi Sonrası
Xort
min-maks
(IQR 25-75)
43,64
28,26-56,44
(34,75-51,52)
38,28
27,57-62,25
(33,80-49,48)
42,81
25,72-57,35
(32,6-51,23)
49,93
28,50-57,35
(37,57-54,91)
8,50
4,00-20,00
(6,00-11,00)
10,00
0-22,00
(3,00-10,00)

p
0,011
0,011
0,683
0,001
0,624
0,004

Xort: Median, IQR: Çeyrekler arası genişlik, min-maks: Minimum ve maksimum değerler, SF-12: Sağlıkla
ilgili Yaşam Kalitesi Ölçeği – Kısa Form, BDÖ: Beck Depresyon Ölçeği, p<0,05

4.5. Farkındalık Değerlendirmeleri
Tedavi öncesinde bireylerin beden farkındalık skorları gruplar arası
karşılaştırıldığında ABC vücut farkındalık grafisinin 3 alt boyutu (3, 4 ve 6. alt boyutu)
haricinde hiçbir fark bulunamadı (p<0,05). Bu anlamda gruplar tedavi öncesinde
beden farkındalığı ve bel farkındalığı anlamında homojendi. Tedavi öncesi gruplar
arası karşılaştırmada her iki gruptaki bireylerin beden imajı anketi skoru arasında ise
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (p=0,033). Bireylerin tedavi öncesi ve
sonrası beden farkındalık skorlarının gruplar arası karşılaştırmaları Tablo 4.12.’de
gösterildi.
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Tablo 4.12. Gruplar arasında tedavi öncesi beden farkındalık skorlarının
karşılaştırılması
Kontrol Grubu (n=14)
Xort
min-maks
(IQR 25-75)
91,0
52,0 –
76,0 – 104,0
109,0
86,0
31,0 –
60,0 – 114,0
180,0
10,5
0 – 23,0
4,0 – 18,0

VFA
BİA
FBBFA

Tedavi Grubu (n=14)
Xort
min-maks
(IQR 25-75)
96,5
24,0 –
74,0 – 101,0
112,0
123,0
82,0 –
93,0 – 136,0
144,0
17,0
2,0 – 29,0
8,0 – 22,0

p
0,730
0,033
0,206

ABC
ABC 1
ABC 2
ABC 3
ABC 4
ABC 5
ABC 6
ABC 7
ABC 8
ABC 9
ABC 10
ABC 11
ABC 12
ABC 13
ABC 14
ABC Toplam

5,0
5,0 – 5,0
5,0
5,0 – 5,0
4,0
3,6 – 5,0
4,5
4,0 – 5,0
4,0
4,0 – 4,0
4,5
4,0 – 5,0
5,0
3,8 – 5,0
4,65
4,0 – 5,0
5,0
4,75 – 5,0
4,0
3,0 – 5,0
3,5
3,5 – 4,3
4,5
3,75 – 5,0
5,0
3,75 – 5,0
5,0
3,25 – 5,0
4,54
3,8 – 4,84

4,30 – 5,0
5,0 – 5,0
3,0 – 5,0
3,66 – 5,0
1,0 – 5,0
3,75 – 5,0
3,0 – 5,0
3,0 – 5,0
2,0 – 5,0
2,0 – 5,0
2,5 – 5,0
2,0 – 5,0
2,0 – 5,0
2,0 – 5,0
3,27 – 5,0

5,0
4,6 – 5,0
5,0
5,0 – 5,0
3,55
2,66 – 3,8
3,50
3,0 – 4,0
4,0
2,5 – 4,0
4,0
3,5 – 4,5
4,75
3,0 – 5,0
5,0
4,0 – 5,0
5,0
4,0 – 5,0
3,5
3,0 – 4,0
3,63
2,5 – 4,0
3,75
3,0 – 4,5
3,83
3,0 – 4,5
4,75
3,0 – 5,0
4,05
3,51 – 4,56

3,0 – 5,0

0,506

3,0 – 5,0

0,150

1,0 – 5,0

0,033

2,3 – 5,0

0,015

2,0 – 5,0

0,256

2,0 – 5,0

0,039

2,5 – 5,0

0,652

3,0 – 5,0

0,432

3,0 – 5,0

0,851

1,0 – 5,0

0,389

1,2 – 4,5

0,267

1,25 – 5,0

0,209

1,0 – 5,0

0,061

1,0 – 5,0

0,617

2,49 –
5,00

0,147

Xort: Median, IQR: Çeyrekler arası genişlik, min-maks: Minimum ve maksimum değerler VFA: Vücut
Farkındalık Anketi, BİA: Beden İmajı Anketi, FBBFA: Fremantle Bel Beden Farkındalık Anketi, ABC:
Awareness of Body Chart, ABC 1: Kafatası bölgesi, ABC2: Yüz Bölgesi, ABC3: Servikal/lumbar bölge,
ABC4: Göğüs/karın bölgesi, ABC5: Sırt bölgesi, ABC6: Omuz bölgesi, ABC7: Üst kol bölgesi, ABC8: Ön
kol/el bileği bölgesi, ABC9: El bölgesi, ABC10: Perine bölgesi, ABC11: Kalça/uyluk bölgesi, ABC12: Dizler,
ABC13: Alt bacak bölgesi, ABC14: Ayaklar, p<0,05
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Tedavi sonrası bireylerin beden farkındalık skorlarının gruplar arası
karşılaştırmasında ABC vücut farkındalık grafisinin 6. alt boyutu hariç (p=0,03) hiçbir
skorda istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı (p<0,05). Tedavi sonrası
Bireylerin beden farkındalık skorlarının gruplar arası karşılaştırmasına ait bulgular
Tablo 4.13.’te gösterildi.
Tablo 4.13. Tedavi sonrası gruplar arası beden farkındalık skorlarının karşılaştırılması
Kontrol Grubu (n=14)
Xort
min-maks
(IQR 25-75)
98,50
77,00(88,75-113,75)
123,00
89,50
31,00(57,00-109,50)
170,00
10,00
0-18,00
(4,75-12,75)

VFA
BİA
FBBFA

Tedavi Grubu (n=14)
Xort
min-maks
(IQR 25-75)
100,00
60,00(70,00-112,00)
124,00
99,00
51,00(72,50-127,00)
142,00
7,00
0-26,00
(2,50-18,00)

p
0,629
0,356
0,923

ABC
ABC 1
ABC 2
ABC 3
ABC 4
ABC 5
ABC 6
ABC 7
ABC 8
ABC 9
ABC 10
ABC 11
ABC 12
ABC 13
ABC 14
ABC Toplam

5,00
(4,75-5,00)
5,00
(5,00-5,00)
4,50
(4,00-5,00)
4,50
(4,00-5,00)
4,00
(3,00-5,00)
4,50
(4,00-4,62)
5,00
(4,00-5,00)
5,00
(4,00-5,00)
5,00
(4,75-5,00)
4,50
(3,75-5,00)
4,00
(3,50-5,00)
4,85
(3,87-5,00)
5,00
(4,00-5,00)
5,00
(4,00-5,00)
4,50
(4,10-4,85)

4,00-5,00
4,00-5,00
3,50-5,00
3,00-5,00
3,00-5,00
2,00-5,00
4,00-5,00
4,00-5,00
2,00-5,00
2,00-5,00
2,50-5,00
2,50-5,00
2,50-5,00
2,50-5,00
3,75-5,00

5,00
(5,00-5,00)
5,00
(5,00-5,00)
5,00
(4,32-5,00)
5,00
(4,22-5,00)
5,00
(3,75-5,00)
5,00
(4,37-5,00)
5,00
(4,37-5,00
5,00
(5,00-5,00)
5,00
(5,00-5,00)
5,00
(4,75-5,00)
4,90
(4,22-5,00)
4,87
(3,75-5,00)
5,00
(4,68-5,00)
5,00
(4,75-5,00)
4,75
(4,21-5,00)

4,30-5,00

0,241

4,50-5,00

0,959

3,00-5,00

0,230

2,00-5,00

0,272

2,00-5,00

0,260

4,00-5,00

0,030

2,00-5,00

0,551

4,00-5,00

0,131

5,00-5,00

0,072

3,00-5,00

0,111

3,60-5,00

0,060

2,00-5,00

0,863

2,00-5,00

0,420

1,00-5,00

0,564

4,00-5,00

0,417

Xort: Median, IQR: Çeyrekler arası genişlik, min-maks: Minimum ve maksimum değerler VFA: Vücut Farkındalık
Anketi, BİA: Beden İmajı Anketi, FBBFA: Fremantle Bel Beden Farkındalık Anketi, ABC: Awareness of Body Chart,
ABC 1: Kafatası bölgesi, ABC2: Yüz Bölgesi, ABC3: Servikal/lumbar bölge, ABC4: Göğüs/karın bölgesi, ABC5: Sırt
bölgesi, ABC6: Omuz bölgesi, ABC7: Üst kol bölgesi, ABC8: Ön kol/el bileği bölgesi, ABC9: El bölgesi, ABC10: Perine
bölgesi, ABC11: Kalça/uyluk bölgesi, ABC12: Dizler, ABC13: Alt bacak bölgesi, ABC14: Ayaklar, p<0,05
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Tedavi sonrası farkındalık skorlarının gruplar arası karşılaştırmasında anlamlı
bir fark bulunmamakla birlikte hem kontrol grubunda hem de tedavi grubunda birçok
farkındalık skorunda tedavi öncesi ve sonrası grup içi karşılaştırılmasında istatistiksel
olarak anlamlı farklar bulundu (p<0,05). Tedavi öncesi ve sonrası grup içi
karşılaştırmada VFA skoru her iki grupta istatistiksel olarak anlamlı ölçüde artmışken
(p<0,05), FBBFA skoru ve BİA skoru sadece tedavi grubunda istatistiksel olarak anlamlı
ölçüde artmıştı (p<0,05). ABC vücut farkındalık grafisinin skorları grup içi
karşılaştırıldığında ise tedavi seçeneklerinin farklı parametrelerde birbirine üstünlüğü
bulunmasına rağmen, toplam skor her iki grupta da istatistiksel olarak anlamlı ölçüde
artmıştı (p<0,05). Bireylerin farkındalık skorlarının tedavi öncesi ve sonrası grup içi
karşılaştırmasına ait bulgular Tablo 4.14.’te gösterildi.
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Tablo 4.14. Bireylerin tedavi öncesi ve sonrasında beden farkındalık skorlarının grup
içi karşılaştırılması

Kontrol
VFA
Tedavi
Kontrol
BİA
Tedavi
Kontrol
FBBFA
Tedavi

Tedavi Öncesi
Xort
min-maks
(IQR 25-75)
91,0
52,0-109,0
(76,0-104,0)
96,50
24,0-112,0
(74,0-101,0)
86,00
31,00(60,00-114,00)
180,00
123,00
82,00(93,00-136,00)
144,00
10,50
0-23,00
(4,00-18,00)
17,00
2,00-29,00
(8,00-22,00)

Tedavi Sonrası
Xort
min-maks
(IQR 25-75)
98,5
77,0-123,0
(90,0-112,0)
100
60,0-124,0
(70,0-120,0)
89,50
31,00-170,00
(59,00-109,00)
99,00
51,00-142,00
(73,00-120,00)
10,00
0-18,00
(5,00-12,00)
7,00
0-26,00
(3,00-18,00)

p
0,023
0,048
0,637
0,030
0,153
0,001

ABC
Kontrol
ABC 1
Tedavi
Kontrol
ABC 2
Tedavi
Kontrol
ABC 3
Tedavi
Kontrol
ABC 4
Tedavi
Kontrol
ABC 5
Tedavi
Kontrol
ABC 6
Tedavi
Kontrol
ABC 7
Tedavi
Kontrol
ABC 8
Tedavi

5,00
(5,00-5,00)
5,00
(4,60-5,00)
5,00
(5,00-5,00)
5,00
(5,00-5,00)
4,00
(3,60-5,00)
3,55
(2,66-3,80)
4,50
(4,00-5,00)
3,50
(3,00-4,00)
4,00
(4,00-4,00)
4,00
(2,50-4,00)
4,50
(4,00-5,00)
4,00
(3,50-4,50)
5,00
(3,80-5,00)
4,75
(3,00-5,00)
4,65
(4,00-5,00)
5,00
(4,00-5,00)

4,30-5,00
3,00-5,00
5,00-5,00
3,00-5,00
3,00-5,00
1,00-5,00
3,66-5,00
2,30-5,00
1,00-5,00
2,00-5,00
3,75-5,00
2,00-5,00
3,00-5,00
2,50-5,00
3,00-5,00
3,00-5,00

5,00
(5,00-5,00)
5,00
(5,00-5,00)
5,00
(5,00-5,00)
5,00
(5,00-5,00)
4,50
(4,00-5,00)
5,00
(4,33-5,00)
4,50
(4,00-5,00)
5,00
(4,30-5,00)
4,00
(3,00-5,00)
5,00
(4,00-5,00)
4,50
(4,00-4,50)
5,00
(4,50-5,00)
5,00
(4,00-5,00)
5,00
(4,50-5,00)
5,00
(4,00-5,00)
5,00
(5,00-5,00)

4,00-5,00

0,461

4,30-5,00

0,136

4,00-5,00

0,317

4,50-5,00

0,180

3,50-5,00

0,028

3,00-5,00

0,004

3,00-5,00

0,492

2,00-5,00

0,009

3,00-5,00

0,480

2,00-5,00

0,004

2,00-5,00

0,684

4,00-5,00

0,002

4,00-5,00

0,194

2,00-5,00

0,204

4,00-5,00

0,043

4,00-5,00

0,174
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Tablo 4.14.(Devam) Bireylerin tedavi öncesi ve sonrasında beden farkındalık
skorlarının grup içi karşılaştırılması

Kontrol
ABC 9
Tedavi
Kontrol
ABC 10
Tedavi
Kontrol
ABC 11
Tedavi
Kontrol
ABC 12
Tedavi
Kontrol
ABC 13
Tedavi
Kontrol
ABC 14
Tedavi
ABC
Toplam

Kontrol
Tedavi

Tedavi Öncesi
Xort
min-maks
(IQR 25-75)
5,00
2,00-5,00
(4,75-5,00)
5,00
3,00-5,00
(4,00-5,00)
4,00
2,00-5,00
(3,00-5,00)
3,50
1,00-5,00
(3,00-4,00)
3,50
2,50-5,00
(3,50-4,30)
3,63
1,20-4,50
(2,50-4,00)
4,50
2,00-5,00
(3,75-5,00)
3,75
1,25-5,00
(3,00-4,50)
5,00
2,00-5,00
(3,75-5,00)
3,83
1,00-5,00
(3,00-4,50)
5,00
2,00-5,00
(3,25-5,00)
4,75
1,00-5,00
(3,00-5,00)
4,54
3,27-5,00
(3,80-4,84)
4,05
2,49-4,71
(3,51-4,56)

Tedavi Sonrası
Xort
min-maks
(IQR 25-75)
5,00
2,00-5,00
(5,00-5,00)
5,00
5,00-5,00
(5,00-5,00)
4,50
2,00-5,00
(4,00-5,00)
5,00
3,00-5,00
(5,00-5,00)
4,00
2,50-5,00
(3,50-5,00)
4,90
3,60-5,00
(4,30-5,00)
4,85
2,50-5,00
(4,00-5,00)
4,88
2,00-5,00
(4,00-5,00)
5,00
2,50-5,00
(4,00-5,00)
5,00
2,00-5,00
(4,75-5,00)
5,00
2,50-5,00
(4,00-5,00)
5,00
1,00-5,00
(5,00-5,00)
4,50
3,75-5,00
(4,10-4,80)
4,75
4,00-5,00
(4,22-5,00)

p
0,461
0,041
0,132
0,007
0,044
0,001
0,023
0,022
0,066
0,004
0,066
0,027
0,040
0,007

Xort: Median, IQR: Çeyrekler arası genişlik, min-maks: Minimum ve maksimum değerler VFA: Vücut
Farkındalık Anketi, BİA: Beden İmajı Anketi, FBBFA: Fremantle Bel Beden Farkındalık Anketi, ABC:
Awareness of Body Chart, ABC 1: Kafatası bölgesi, ABC2: Yüz Bölgesi, ABC3: Servikal/lumbar bölge,
ABC4: Göğüs/karın bölgesi, ABC5: Sırt bölgesi, ABC6: Omuz bölgesi, ABC7: Üst kol bölgesi, ABC8: Ön
kol/el bileği bölgesi, ABC9: El bölgesi, ABC10: Perine bölgesi, ABC11: Kalça/uyluk bölgesi, ABC12: Dizler,
ABC13: Alt bacak bölgesi, ABC14: Ayaklar, p<0,05
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5. TARTIŞMA
Kronik bel ağrılarının tedavisiyle ilgili yayınlanan birçok kılavuz egzersiz
uygulamalarını ve egzersizlerle birlikte çok yönlü tedavi yöntemlerinin uygulanmasını
önermektedir. Ancak literatür incelendiğinde bu konuda önceden yapılmış bir vaka
çalışması dışında bir randomize kontrollü çalışmaya rastlamadık (14). Bizim
çalışmamızda çıkış noktamız konvansiyonel tedavinin eksik kalan yönlerini BBAT ile
tamamlamak, sebepleri çok yönlü olan kronik bel ağrısına çok yönlü bir destek
oluşturmaktı. Bu amaçla bu çalışmada BBAT’nin kronik bel ağrılı bireylerde
konvansiyonel tedaviye ek olarak uygulandığında postür, ağrı, yeti yitimi, yaşam
kalitesi, uyku kalitesi ve beden farkındalığı üzerine etkilerini inceledik. Katılımcıları
blok randomizasyon yöntemine göre iki gruba ayırarak kontrol grubuna
konvansiyonel tedavi, tedavi grubuna ise konvansiyonel tedaviye ek olarak BBAT
programı uyguladık. Konvansiyonel tedavi fizik tedavi ajanlarından hot pack,
ultrasound, tense ilave olarak semptomlara yönelik egzersizlerden oluşmaktaydı.
Tedavi grubuna ise tüm bunlara ek olarak her seans sonunda BBAT uyguladık.
Egzersizler haftada 3’er defa yapılarak, toplam 6 hafta devam etti. Her iki grupta da
tedavi sonrasında postür, ağrı yoğunluğu, yeti yitimi, fiziksel yaşam kalitesi ve
lumboservikal, perine, uyluk ve diz bölgesinde tedavi öncesine göre özellikle tedavi
grubunda olmak gelişmeler gözlemledik. Yalnızca tedavi grubunda ise duyusal ve
algısal ağrıda, PUKİ alt ölçümlerinden öznel uyku kalitesi ve uyku latansında, toplam
uyku skorlarında, mental yaşam kalitesinde, beden imajı algısında, emosyonel
durumda ve birçok bölgesel beden farkındalığına ek olarak genel beden
farkındalığında gelişmeler görüldü.
Demografik Veriler
Çalışmaya dahil ettiğimiz bireylerin yaş ortalamaları kontrol grubunda ve
tedavi grubunda sırasıyla 50,78±6,21 yıl ve 47,07±8,80 yıl idi ve her iki grubun yaş
ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktu. Benzer şekilde gruplardaki bireylerin boy
uzunlukları ve vücut ağırlıkları arasında anlamlı bir fark yoktu. Bu anlamada gruplar
yaş, boy uzunluğu ve vücut ağırlığı açısından homojendi. Ayrıca çalışmaya dahil
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ettiğimiz bireylerin yaş, boy uzunluğu ve vücut ağırlıkları literatürde kronik bel
ağrısının bel ağrılarının sık görüldüğü aralıkta olduğu görüldü (143). Çalışmaya dahil
ettiğimiz bireylerin cinsiyetleri arasında da anlamlı bir fark bulunmamasına rağmen
kadın bireylerin sayısı her iki grupta da daha fazlaydı. Literatürde kadınların daha fazla
kronik bel ağrısı yaşadığı bildirilmiştir (143). Bütün bu bilgilere dayanarak çalışmaya
dahil ettiğimiz popülasyon kronik bel ağrısının sık yaşandığı genel popülasyonu
yansıtmaktadır. Ancak kontrol grubundaki bireylerin BKİ’si tedavi grubundaki
bireylerden istatistiksel olarak daha küçük olmakla birlikte her iki grubun BKİ
ortalaması Dünya Sağlık Örgütünün belirttiği aynı kategoride (fazla kilolu) yer aldığı
için klinik olarak anlamlı olmadığı düşünüldü (144).
Postür
Kronik bel ağrılı bireylerde postural değişiklikler sadece lumbar bölgeye
lokalize olmamakla birlikte vücudun pek çok yerinde görülmektedir. Lumbopelvik
bölgede kas paterni bozuklukları lordozda artışa ve bunun sonucunda da kronik bel
ağrısına neden olmaktadır (145). Bu bölgede bulunan kaslar işlevlerine göre “fazik”
veya “postural” olarak sınıflandırılırlar (146). İşlev bozukluğuna veya aşırı kullanıma
yanıt olarak postural kaslarda tonus artışı ve kas boyunda kısalma eğilimi görülürken,
fazik kaslar ise inhibe olma veya zayıflama eğilimindedir. Lumbo-pelvik bölgede karın
kasları ve gluteal kaslar fazik kaslar; kalça fleksörleri, sırt ekstansörleri ve hamstring
kasları postural kaslar olarak sınıflandırılır (147). Klinisyenler bu varsayımlara
dayanarak lumbar lordozun derecesindeki değişiklikleri düzeltmek ve bel ağrılı
hastaları tedavi etmek için lumbo-pelvik bölgedeki zayıf ve kısa kasların
kuvvetlendirilmesini ve gerilmesini savunmuşlardır (148).
Literatürde de belirtildiği gibi biz de hasta gruplarımızda kronik bel ağrısıyla
ilişkili olabilecek postural sapmaları ve kassal değişimleri gözlemledik. Çalışmamızı
planlarken biz de bu bilgiler ışığında hareket ederek kontrol grubunun egzersiz
programını lumbopelvik bölgeyi hedefleyerek germe, kuvvetlendirme, izometrik
egzersizlerden oluşturduk. Uygulanan 6 haftalık tedavi öncesi grupların postür
puanları arasında anlamlı bir fark bulunmazken, tedavi sonrasında hem kontrol
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grubunda hem de tedavi grubunda anlamlı değişiklikler görüldü. Bunlara bağlı olarak
tedavi sonrasında grupların postür puanları karşılaştırıldığında tedavi grubu lehine
olmak üzere gruplar arasında anlamlı bir fark bulundu.
Literatürde ağrı ile postür arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu ağrı ile
farkındalık arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu bildirilmiştir (149). Haugstad ve ark.
kronik pelvik ağrılı kadınlarda sağlıklı popülasyona göre ağrının yanısıra bozulmuş
postürle birlikte kendi vücuduna ilişkin farkındalığın azaldığı bulunmuştur (150).
Literatürde kronik bel ağrılı bireylerde uygulanan germe, kuvvetlendirme gibi
egzersizlerden oluşan tedavi yaklaşımlarının postural dizilimde olumlu gelişmelerle
sonuçlandığı birçok çalışmada bildirilmiştir (151). Öte yandan literatürde kronik bel
ağrılı bireylerde BBAT’ın etkinliğini inceleyen bir vaka raporu dışında başka çalışmaya
rastlanılmamıştır (14). Bu vaka raporunda da BBAT’ın postür üzerne olan etkisi
araştırılmamıştır. Ancak BBAT’nin postür üzerindeki etkilerini inceleyen bir çalışmada
viyolonistlerde 8 hafta boyunca uygulanan BBAT’nin performans esnasındaki postural
kontrol, nefes alma, kas gerginliği, ve konsantrasyonda olumlu değişiklikler
gözlemlenmiştir (152). Yılmaz ve ark. kronik boyun ağrılı bireylerde uyguladığı
BBAT’nin postural dizilim üzerine etkili olduğunu bildirmiştir (153).
Sonuçlarımız literatürle uyumlu olarak, kronik bel ağrılı bireylerde uygulanan
geleneksel tedavi yaklaşımının postür üzerinde anlamlı gelişmeler açığa çıkardığını
gösterdi. Çalışmamız kronik bel ağrılı hastalarda BBAT yönteminin uygulandığı
bildiğimiz ilk çalışmadır. Sonuçlarımız tedavi sonrasında geleneksel tedavilere ek
olarak uygulanan BBAT’nin postür üzerinde sadece geleneksel tedaviye göre daha
fazla olumlu gelişme sağladığını gösterdi. Özet olarak sonuçlarımıza göre kronik bel
ağrılı bireylerde uygulanan konvansiyonel egzersizler postürde anlamlı düzelme
sağlarken, konvansiyonel tedaviye ek olarak uygulanan BBAT yöntemi postürde daha
fazla gelişme sağlamaktadır. Bunun nedeninin BBAT yönteminin hareket kalitesini
hedefleyerek egzersizlerin bölgesel olmaktan ziyade tüm vücuda yönelik olmasından
kaynaklandığını düşünüyoruz.
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Ağrı
Kronik ağrı tedavisinde mevcut yaklaşımların etkililiğinde yetersizlik, tedaviye
ulaşımda zorluk, hatta tedavilerin gidişatı daha da kötüleştirmesi gibi durumlar
görülmektedir (154-157). Tüm bunların sonucu, kronik ağrılı bireylerin sonu olmayan
ağrılarla sürekli yaşamaya çalışırken büyük zorluklarla karşı karşıya kalmasıdır. Birçok
kılavuz kronik ağrıların etkisinin hem bireysel hem de toplumsal ölçekte anlamlı
ölçüde azaltılması hedefleniyorsa bireylerin ağrı yönetiminin, merkezi bir rol
oynaması gerektiği sonucuna varmıştır (158, 159). Bununla kastedilen öz yönetim
becerisidir. Ağrı Enstitüsüne göre genel bir terim olan öz yönetim bireylerin sadece
ağrıyla baş etme becerisi değil bunun yanında içinde bulunulan koşulların duygusal
yönetimi, üstlenilen rollerin yönetimi, kişinin sağlığıyla ilişkili olan tıbbi yönetimi de
içine alır (158). Öz yönetim, profesyonel yardım alınıp alınmamasına göre yardım
alınan (guided self-help) ve yardım alınmayan (self-help) olarak ikiye ayrılır (160).
BBAT’de fizyoterapist yardımı söz konusu olduğu için, BBAT yardım alınan öz yönetim
kategorisinde değerlendirilebilir. Yapılan sistematik bir derlemede anksiyete ve
depresyon bozukluklarında guided self help yöntemleri geleneksel yöntemlere göre
daha etkili bulunmuştur (161).
Çok sayıda bireysel ağrı öz-yönetim stratejisi tanımlanmıştır. Bu stratejilere
BBAT seanslarında kullandığımız “dikkati ağrıdan uzaklaştırma”, “egzersiz”,
“relaksayon”, “meditasyon”, “nefes teknikleri”, “öz izleme”, “doğru ve sosyal olarak
uygun yollarla ifade etme” ve “iletişim kurma yeteneğini geliştirme” gibi örnekler
verilebilir. BBAT seanslarında fizyoterapistin rolü egzersizlere yön vermenin yanı sıra,
katılımcıların vücut farkındalığını artırmanın bir yolu olarak seans esnasında
uyandırılan duyumları ve duyguları gözlemlemeye ve kabul etmeye teşvik etmektir
(11). Duyguları ifade etmeyi öğrenmek, öz farkındalığı artırabilir ve hastanın kendi
kendine yardım üretmek için kendi kaynaklarını harekete geçirebilir.
BBAT’nin ağrı üzerine olumlu etkilere sahip olduğu farklı hastalık gruplarında
yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. BBAT’nin kronik ağrılı bireylerde hem fiziksel hem
de zihinsel iyileşme sağladığı belirtilmiştir (11). Lundwall ve ark. yaptığı bir nitel analiz
çalışmasında 6 aydan uzun süreli ağrısı olan bireylerde, BBAT sonrası ağrı deneyimi
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nasıl etkilendiğini sorguladıklarında katılımcılar, kontrol duygusunun arttığını
belirtmişlerdir. Ayrıca bireyler kendilerine, bedenlerine ve acılarına karşı değişen bir
tutum geliştirerek ağrılarında bir azalma yaşadıklarını ifade etmişlerdir (162). 2019
yılında fibromiyalji hastaları üzerinde yapılan farmakolojik tedavi ve farmakolojik
tedaviye ek olarak uygulanan BBAT’nin ağrı üzerine etkilerinin karşılaştırıldığı
randomize kontrollü bir çalışmada, farmakolojik tedaviye ek olarak uygulanan
BBAT’nin VAS ile ölçülen ağrıyı istatistiksel olarak daha fazla azalttığı bildirilmiştir
(163).
Tedavi öncesinde gruplardaki bireylerin ağrı düzeyi karşılaştırıldığında McGill
algısal ağrı, duyusal ağrı, toplam ağrı ve VAS skorunda anlamlı bir fark yoktu. Bu
anlamda tedavi öncesinde gruplarımız ağrı hissetme bakımından homojendi. Bununla
birlikte hem kontrol grubunda hem de tedavi grubunda 6 haftalık tedavi sonucunda
ağrıda anlamlı gelişmeler görüldü. Bu gelişmeler kontrol grubunda sadece VAS ile
ölçülen ağrı düzeyindeki anlamlı azalma ile sınırlıyken, tedavi grubunda ise hem VAS
ile ölçülen ağrı düzeyinde hem de McGill ağrı anketi ile ölçülen algısal ve duyusal ağrı
parametrelerinde anlamlı gelişmeler bulundu. VAS kantitatif bir ölçüm aracı olarak
ağrı yoğunluğunu temsil ederken, McGill ağrı anketinin alt boyutları ağrının algısal ve
duyusal boyutunu tanımlamaktadır. McGill ölçümlerinin ağrı şiddeti ölçümünün
ötesine geçmesi ve ağrının çok boyutlu bir değişken olarak ölçülmesi bakımından
VAS'dan önemli ölçüde farklıdır (164). Bu durumda kontrol grubunda VAS ile ölçülen
ağrıda azalmanın görülmesi geleneksel tedavinin ağrı yoğunluğunu azalttığı ancak
ağrının algısal ve duyusal boyutunu etkilemediği sonucuna varılabilir. Ağrının çok
boyutlu bir kavram olduğunu düşündüğümüzde bizim bu sonuçlarımız geleneksel
tedaviye ek olarak uygulanan BBAT’nin ağrıyı azaltmada daha etkili olduğunu
vurgulamaktadır. Kronik boyun ağrılı bireylerde yapılan başka bir çalışmada bizim
sonuçlarımıza benzer şekilde BBAT’nin ağrıyı azaltmada daha etkin olduğu
bildirilmiştir (153). Çalışmamızda BBAT uyguladığımız grupta ağrıyla ilgili gelişmelerin
daha fazla olmasının BBAT yönteminde kişinin farkındalığının artarak kendi kendine
yetebilmesi ve katılımcıların da ifade ettiği gibi ağrıyla baş edebilme stratejileri
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geliştirmelerinden kaynaklandığını düşünmekteyiz. Bu anlamda da BBAT yöntemi
ağrıyı çok yönlü ele alarak daha olumlu sonuçlar vermektedir.
Yeti Yitimi
Kronik bel ağrısı gibi kronik ağrı sendromları, sağlık ve toplum için çok büyük
ekonomik maliyetlere yol açmaktadır. Bu durumlar için sadece biyomedikal bir
yaklaşım genellikle yetersizdir. Çok sayıda çalışma, ağrı ve yeti yitimi arasında çok az
doğrudan bir ilişki olduğunu göstermiştir ve biyopsikososyal yaklaşımın, ağrının ısrarcı
bir problem nasıl olabileceği konusunda daha iyi bir fikir edinmeyi sağladığını
göstermiştir (165). Bu konudaki genel görüş ağrı ve yeti yitiminin nedeninin sadece
bir vücut yapılarında veya fonksiyonlarında meydana gelen bozukluklar olmadığı, bu
bozuklukların yanında psikolojik ve sosyal faktörlerin de etkili olduğudur. Bir
yaralanmadan meydana gelen ağrı katastrofize edilirse, ağrıyla ilgili korku gelişebilir.
Bu durum ise kaçınma davranışlarına yol açmakta ve bunu yeti yitimi, kullanmama ve
depresyon izlemektedir (165).
Çalışmamızda 6 haftalık tedavi sonrasında hem kontrol grubunda hem de
BBAT uygulanan tedavi grubunda yeti yitimi skorlarında istatistiksel olarak anlamlı
gelişmeler bulundu. Her iki gruptaki gelişmeler de anlamlı olmakla birlikte tedavi
grubundaki gelişme oranı kontrol grubundakinden daha fazlaydı.
Owen ve arkadaşlarının 2017 yılında yaptığı sistematik derlemede kronik bel
ağrılı hastalarda germe, kuvvetlendirme ya da farkındalık terapileri gibi farklı egzersiz
modalitelerinin yeti yitimi üzerine etkisi incelenmiş ve incelenen bütün modalitelerin
yeti yitimini farklı oranlarda azalttığı, ancak tedavi programının tek bir egzersiz
yöntemi yerine birden farklı egzersiz tipinden oluşmasının daha etkili sonuçlar verdiği
bildirilmiştir (166). Literatürde kronik bel ağrılı bireylerin tedavisinde farklı
egzersizleri karşılaştıran çalışmalar bulunmakla birlikte BBAT uygulandığı bir
çalışmaya rastlanılmamıştır. Yılmaz ve arkadaşları kronik boyun ağrılı bireylerde
üzerinde yaptıkları randomize kontrollü bir çalışmada yeti yitimini azaltmada beden
farkındalık terapisi ile geleneksel egzersizler arasında anlamlı bir fark bulamamış, her
iki tedavinin de olumlu etkileri olduğunu bildirmiştir (167).

Seferiadis ve ark.
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yaptıkları whiplash yaralanması olan hastalarda geleneksel egzersizlerle BBAT’ yi
karşılaştırdığı randomize kontrollü bir çalışmada ise geleneksel egzersizlere göre
BBAT’nin yeti yitimi üzerinde daha anlamlı gelişmeler ortaya çıkardığı ve bu
gelişmelerin tedavi bittikten 3 ay sonrasında bile korunduğu bildirilmiştir (168).
Bizim çalışmamızda da kuvvetlendirme, germe ve spinal mobilizasyon gibi
egzersiz modalitelerinden oluşan geleneksel egzersizlerin uygulandığı kontrol
grubunda da anlamlı gelişmeler görüldü. Ancak geleneksel tedaviye ek olarak BBAT
uygulanan tedavi grubundaki gelişmeler daha fazlaydı. Bizim sonuçlarımız literatürle
uyumlu olarak kronik bel ağrılı bireylerde yeti yitimini azaltmada her iki tedavi
yaklaşımının da etkin olduğunu ve geleneksel tedaviye ek olarak uygulanan BBAT
yönteminin etkileri artırdığını gösterdi.
Uyku kalitesi
Kronik bel ağrısı, fiziksel ve bilişsel işlev, psikolojik ve duygusal durum, sosyal
entegrasyon, başa çıkma stratejileri, çalışma yeteneği ve uyku dahil olmak üzere
bireyin yaşamının birçok yönünü olumsuz yönde etkileyen karmaşık bir durumdur
(169). Benzer şekilde, uyku bozukluğu da aynı derecede karmaşıktır. Yetişkin
popülasyonda hem bel ağrısı hem de uyku sorunları sıklıkla bildirilmektedir. Bundan
dolayı ikisinin de bir arada var olması şaşırtıcı değildir. Kronik bel ağrısı olan bireylerin
%50'den fazlasının uyku güçlüğü bildirmesiyle uyku bozukluğunun kronik ağrının bir
nedeni mi yoksa bir etkisi mi olduğu belirsizdir (170).
Ağrısı olmayan sağlıklı bir popülasyonda uyku yoksunluğunun ağrı algısının
yükselmesine, ağrı toleransının ve ağrı eşiğinin azalmasına ve fibromiyalji benzeri kasiskelet hassasiyetinin varlığına neden olduğu bildirilmiştir (171, 172). Yapılan başka
bir çalışmada önceden var olan uyku bozuklukları yüksek ağrı yoğunlukları ile
ilişkilendirilmiştir (173). Bu, ağrı ve uyku bozukluğunun çift yönlü ilişkisini ve döngüsel
doğasını tanımlar. Ağrı uyku sorunlarına yol açar ve bu da ağrıyı arttırır; benzer şekilde
ağrıya yol açan problemler uyku

bozukluklarını

şiddetlendirir. Terapatik

mekanizmaların yönünü belirlemek için, uyku disfonksiyonu ve kronik bel ağrısının
birlikte görüldüğü yetişkinlerde hem ağrı hem de uyku kalitesi ölçümlerinin, tedavi ve
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takip dönemleri boyunca daha sık yapıldığı ileriye dönük çalışmalara ihtiyaç
duyulmaktadır.
Uyku problemlerinin tedavisinde akla ilk gelen yöntem farmakolojik tedavidir.
Kronik ağrı popülasyonlarında ağrıyı azaltmak için uygulanan ilaçların hepsi olmasa da
bazılarının bu ağrı ve uyku bozukluğu kısır döngüsünü daha da artırabileceği de
dikkate değerdir. Opioidler gibi ağrı kesici ilaçların uyku yapısını olumsuz etkilediği de
bilinmektedir (174). Bu nedenle, kronik bel ağrısı yönetiminde uyku bozukluğunun da
ele alınması gerekmektedir. Ayrıca farmakolojik olmayan müdahaleler hipnotiklere
güvenli bir alternatif sağlayabilir. Gross ve ark. yaptığı çalışmada insomnia çeken
bireyler Farkındalık Temelli Stres Azaltma Yöntemi’ni farmakolojik tedavi ile
karşılaştırdığında her iki grupta da bazı uyku parametrelerinde başlangıçtan tedavi
sonrasına kadar önemli gelişmeler olduğunu raporlamışlardır. Ancak farkındalık
grubu içinde aktigrafiyle ölçülen uyku başlangıcı gecikmesi ve günlükle ölçülen uyku
başlangıcı gecikmesi, toplam uyku süresi ve uyku verimliliğinde önemli gelişmeler
olduğunu bildirmişlerdir (175).
Uyku problemlerinde bilişsel ve davranışsal modellemeler incelendiğinde
literatürde bu problemleri tetikleyen bilişsel (birincil) ve üst bilişsel (ikincil) uyarılma
modellemeleri bulunmaktadır (176). Üst bilişsel model; uykusuzluk semptomları
yaşayan kişilerin, mevcut olan zihinsel ve fiziksel durumlarıyla ilgili farkındalığının
artmasının ardından zihinsel durumlarını nasıl değiştirebileceğini öğrenmesini,
uykusuzluk semptomlarına karşı bir gelişme gösterebileceğini öne sürmektedir (176).
Lundh ve ark. üst bilişsel yöntemlerden farkındalık ve kabule dayalı terapilerin, uyku
bozukluğu üzerindeki etkisi incelediği bir çalışmada farkındalık terapisini uykuyla ilgili
uyarılmayı azaltarak uykusuzluk sorunlarının giderilmesini ve bilişsel de-aktivasyonu
kolaylaştırabileceği bildirilmiştir (177). Farkındalığın, aşırı düşünme ve endişe
döngülerini kırarak uyku öncesi “sözel aşırı düşünmeyi” azalttığı ve uykuya dalmayı
kolaylaştırdığı varsayılır (177). Son yıllarda yapılan çalışmalarda bu fikri destekler
niteliktedir; anksiyete, depresyon ve uykusuzluk gibi sorunları ele almak için derin
nefes teknikleri, meditasyon, yoga, ilerleyici kas gevşetme ve imgeleme gibi
farkındalık terapilerinin kullanımında artış olduğunu göstermiştir (178).

90

Gyllensten ve ark. yaptığı çalışmada duygu durum, kişilik ve somatoform
bozuklukları olan bireylerde kapsamlı genel tedaviye ek olarak uygulanan BBAT’nin,
yalnızca genel tedaviye kıyasla nispeten daha kısa sürede vücut farkındalığını ve ayrıca
kendi vücuduna karşı tutumu, öz-yeterliliği ve başa çıkma stratejilerini geliştirdiği
gösterilmiştir (179).
Bizim çalışmamızda tedavi öncesi grupların uyku skorları arasında anlamlı bir
fark bulunmamaktaydı. 6 haftalık tedavi ile birlikte bazı uyku parametrelerinde ve
toplam uyku skorunda anlamlı gelişmeler görüldü. Sadece, BBAT uygulanan grupta
tedavi sonrası PUKİ toplam puanının, tedavi öncesi PUKİ toplam puanından önemli
ölçüde düşük olduğu görüldü. Ayrıca, BBAT uygulanan grupta PUKİ alt ölçeklerinden
öznel uyku kalitesi ve uyku gecikmesi problemi de önemli ölçüde iyileşmiştir. Bu
sonuçlardan

yola

çıkarak

BBAT’nin

konvansiyonel

tedavilere

ek

olarak

uygulanmasının uyku standartlarını yükselttiği yorumu yapılabilir.
Kronik bel ağrılı bireylerde ülkemizde uygulanan yöntemlerin başında
farmakolojik tedavi gelmektedir. Yukarıda da özetlediğimiz üzere geleneksel tedavi
yöntemlerinin

uyku-ağrı

kısır

döngüsünü

kırmada

yetersiz

kalabileceğini

düşünmekteyiz. BBAT yönteminin uyku üzerindeki etkileri düşünüldüğünde kassal
gerginliği azaltmayı hedeflemesi, nefese odaklanması yönüyle fizyolojik açıdan; anda
kalma ve kabul esasına dayanması, kişinin kendisi ve çevresiyle olan iletişimini
düzenlemesi, ifade yeteneğini arttırması yönüyle de bilişsel ve davranışsal açıdan
uyku kalitesini arttırmaya katkıda bulunduğu söylenebilir.
Sağlıkla İlgili Yaşam kalitesi
Kronik hastalıkların genellikle bireylerin fonksiyonelliği ve yaşam kalitesi
üzerinde önemli etkisi vardır. Kronik hastalıklar için uygulanan tedavi yöntemlerinin
insanları gerçekten daha iyi hissettirdiğini belirlemek önemlidir. Bu nedenle, tedaviler
yaşam kalitesini iyileştirmek veya korumayı hedeflemelidir. Yaşam kalitesi, bireyin
fiziksel sağlığından, psikolojik durumundan, bağımsızlık düzeyinden ve sosyal
ilişkilerinden etkilenen geniş kapsamlı bir kavramdır.
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Literatüre bakıldığında nonspesifik bel ağrılı hastalarda yapılan randomize
kontrollü bir çalışmada genel egzersizlere göre yoganın ağrıyı azaltmada ve yaşam
kalitesini geliştirmede daha anlamlı sonuçlar oluşturduğu görülmüştür (180). Başka
bir çalışmada nonspesifik kronik bel ağrılı kadınlarda pilates egzersizleri ile gövde
güçlendirme egzersiz programının yeti yitimi ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi
üzerindeki etkilerini karşılaştırılmış ve sonuç olarak 8 haftalık pilates programının
yaşam kalitesi üzerine daha etkili olduğuna ulaşılmıştır (181).
Çalışmamızda hem tedavi öncesinde hem tedavi sonrasında gruplar arasında
yaşam kalitesi açısından fark yoktu. Bununla birlikte tedavi öncesi sonrası
karşılaştırıldığında anlamlı grup içi değişiklikler görüldü. Kontrol grubunda sadece
yaşam kalitesinin fiziksel alt boyutunda anlamlı gelişme görülürken, BBAT grubunda
yaşam kalitesinin hem fiziksel hem de mental alt boyutlarında anlamlı gelişmeler
bulundu. Geleneksel egzersizlerin germe, kuvvetlendirme ve spinal mobilite gibi
egzersizlerden oluştuğu ve hem yeti yitimini hem de ağrıyı azalttığı düşüldüğünde,
yaşam kalitesinin fiziksel alt boyutunda iyileşme görülmesi olası bir durumdur. Ancak
BBAT, fiziksel gelişmelerin yanında sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin mental alt
boyutunda da anlamlı gelişmeler sağlamaktadır. Bu sonuçlara göre BBAT’nin
konvansiyonel

tedavilerin

yanında

destekleyici

olarak

kullanılabileceğini

düşünmekteyiz.
Depresyon
Kronik bel ağrısı biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin dinamik olarak
birbiriyle etkileşime girdiği biyopsikososyal bir fenomen olarak görülmektedir (182).
Kronik bel ağrısında psikolojik faktörlerin araştırılması üzerine yapılan çalışmalardaki
artış, genellikle kronik bel ağrısında psikopatoloji tanısı konulmasını da beraberinde
getirmiştir (183). Kronik bel ağrılı bireylerde, genel popülasyona kıyasla depresyon,
anksiyete, madde kötüye kullanımı veya bağımlılığı, somatizasyon ve kişilik
bozuklukları prevalansının arttığı bilinmektedir (183). Kronik bel ağrısı ve depresyon
yakından ilişkili olduğu için ağrı araştırmalarından elde edilen bulgular, depresyon
araştırmalarından elde edilen bulgularla benzerlik gösterir (136). Depresif bireylerde
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yapılan çalışmalara bakıldığı zaman ruminatif odaklanma depresyonu sürdürürken;
dikkati doğrudan o an yaşanılan duygulara odaklamak, kendini tanımayı ve
depresyonun dayandığı olumsuz düşünce ve duyguların yerine alternatif işlevsel
yorumlarının geliştirilmesini kolaylaştırabilir (184). Ağrının, dikkati ağrı bölgesine
doğru yönlendiren bir işlevi vardır fakat bu durum kronik ağrıda görüldüğü gibi
hipervijilans boyutuna ulaştığı zaman daha fazla ağrı ile ilişkilidir (185). Bu durum
farkındalık terapilerinde bireylere anda kalma esasıyla yaklaşılması, kronik ağrıların
psikolojik ve fizyolojik boyutuna etkin şekilde müdahale edilmesini sağlayabileceğini
göstermektedir.
Çalışmamızda hastaların tedavi öncesi depresyon düzeyleri tedavi grubunda
orta düzeyde iken kontrol grubunda minimal düzeydeydi. Ancak hem tedavi
öncesinde hem de tedavi sonrasında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
fark bulunmadı. Bununla birlikte tedavi öncesine göre tedavi sonunda depresyon
düzeyinde meydana gelen olumlu değişiklikler kontrol grubunda istatistiksel olarak
anlamlı değilken, tedavi grubunda anlamlı değişiklikler bulundu.
Erden ve arkadaşları yaptıkları çalışmada vücut farkındalık durumu ile
emosyonel durum arasında da negatif yönlü bir ilişki bulmuştur (186). Literatürde
farkındalık terapilerinin depresyon üzerine etkilerini inceleyen birçok çalışma
mevcuttur. Majör depresyon tanılı, 62 katılımcıyla 2014 yılında yapılan 3 kollu
randomize kontrollü çalışmada farmakolojik tedaviye ek olarak BBAT, egzersiz ve
egzersiz tavsiyelerinin etkisi incelenmiş ve sonuç olarak egzersizin depresyon
şiddetini azalttığını, BBAT’nin ise katılımcıların kendi kendine depresyon
değerlendirmesinde daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır (187). 2007 yılında
irritabl bağırsak sendromu olan hastalarda 24 haftalık BBAT uygulamasının ardından
depresif belirtilere paralel olarak somatik belirtiler ve ağrı skoru azalırken; ağrıyla baş
etme yeteneği ve biyokimyasal stres belirteçlerinin geliştiği gözlemlenmiştir (188).
Smith ve ark. yaptıkları çalışmada farkındalık terapilerinden bir diğeri olan Feldenkrais
yönteminin kronik bel ağrılı hastalarda ağrı şiddetini ve anksiyete düzeyini azalttığını
belirtmişlerdir

(189).

Bu

sonuçlarla

çalışmamızda

ettiğimiz

sonuçları

karşılaştırdığımızda, çalışmamızın sonuçlarının literatürle uyumlu olduğunu ve
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konvansiyonel tedavilerin eksik kalan emosyonel kısmının desteklenmesi gerektiğini
düşünmekteyiz.
Farkındalık
Son yıllarda beden farkındalığı kavramı, çok çeşitli sağlık konularında bilimsel
bir araştırma konusu olarak ortaya çıkmıştır (136). Tam anlamıyla net bir tanımı
olmasa da beden farkındalığı, içsel beden duyumlarına karşı dikkatli bir odaklanmayı
ve bunların farkındalığını içerir (190). Kronik bel ağrılı bireylerle sağlıklı bireylerin ağrı
eşiğinin karşılaştırıldığı kesitsel çalışmaların sonuçları, kronik bel ağrılı bireylerin
sağlıklı bireylerden daha düşük basınç ağrı eşiği değerlerine sahip olduğunu
göstermiştir (191).

Kronik bel ağrısında görüldüğü gibi normal yoğunluktaki

uyaranları yoğun ve rahatsız edici olarak deneyimleyen kişilerin, ince bedensel
duyumları saptamadaki keskinlikleri azalmıştır (136). Beden farkındalığı, ince vücut
ipuçlarını tanıma yeteneği olarak tanımlandığında, yapılan daha önceki çalışmalardan
elde edilen sonuçlar, beden farkındalığının kronik bel ağrısı gibi kronik hastalıkların
yönetiminde faydalı olabileceğini düşündürmektedir (136).
Çalışmamızda beden farkındalık değerlendirmeleri VFA ve ABC ile yapılmıştır.
Tedavi öncesi VFA skorlarının gruplar arası karşılaştırmalarına bakıldığında hem
tedavi öncesinde hem de tedavi sonrasında anlamlı istatistiksel fark yoktu. Grup içi
VFA skorlarının karşılaştırılmasına bakıldığında özellikle tedavi grubunda olmak üzere
her iki grupta da anlamlı gelişmeler görüldü. Bireylerin ABC skorları gruplar arası
karşılaştırıldığında tedavi öncesinde ABC 3, 4 ve 6. alt boyutu haricinde; tedavi
sonrasında ise ABC 6. boyutu haricinde istatistiksel anlamlı farklılık yoktu. Tedavi
sonrasında ise ABC skorları grup içi karşılaştırıldığında ise lumboservikal, perine, uyluk
ve diz bölgesinde tedavi öncesine göre özellikle tedavi grubunda olmak üzere
gelişmeler gözlemledik. Bunun nedeninin kontrol grubuna verilen semptoma yönelik
egzersizlerin hedeflediği kas gruplarının bulunduğu bölge olmasından kaynaklandığını
düşünmekteyiz. Hem VFA skoru hem de ABC’nin tüm skorları incelendiğinde
farkındalıktaki gelişme BBAT uygulanan grupta daha fazla görüldü. Çalışmamızda bel
bölgesine spesifik beden farkındalığı FBBFA ile değerlendirilmiştir. Tedavi öncesi ve
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sonrası gruplar arası karşılaştırmalara bakıldığında fark görülmedi. Grup içi
karşılaştırmalara bakıldığında tedavi grubunda istatistiksel olarak anlamlı gelişmeler
mevcuttu. Nitekim ABC3 skorlarındaki anlamlı gelişme de FBBFA ile elde ettiğimiz
gelişmeleri desteklemektedir.
Literatürde farkındalık üzerine araştırma yapıldığında aerobik egzersizlerin
farkındalık üzerine etkili olduğu gösterilmiştir (192). Erden ve ark. 2018 yılında yapmış
olduğu genç yaşlılarda egzersizin yaşam kalitesi, beden farkındalığı, kinezyofobi ve
düşme riskine etkisini araştıran çalışmada egzersiz yapan grupta düşme riski ile beden
farkındalığı arasında negatif ilişki bulunmuştur (193). 2010 yılında Gyllensten ve ark.
yapmış olduğu kesitsel çalışmada Tai Chi egzersizlerinin etkisi kontrol grubuyla
karşılaştırıldığında, Tai Chi uygulayıcılarının daha iyi stabilite sınırlarına, tek bacakla
sıçrama yapma becerisine ve tek ayak üzerine inişte daha fazla stabiliteye ve daha iyi
vücut farkındalığına sahip olduğu görülmüştür (194).
Beden imajı, beden farkındalığının dışsal duyumla ilgili olan kısmına, yani
kişinin kendini görsel olarak nasıl algıladığına vurgu yapar ve vücudun içinden gelen
algılardan ziyade görsel görünüm ön plandadır (195). Zihin-beden etkileşimini daha
derinden anlamak için iç beden farkındalığı daha fazla öneme sahip gibi görünse de
literatürde beden imajının da kronik bel ağrılı hastalarda bozulduğu belirtilmiştir
(196). Çalışmamızda beden imajını değerlendirmek amacıyla kullanılan BİA
skorlarında bakıldığında tedavi öncesinde gruplar arasında anlamlı istatistiksel fark
varken, tedavi sonrası yoktu. Tedavi içi skorlar karşılaştırıldığında tedavi grubundaki
değişikliler istatistiksel olarak anlamlıydı. Literatürde BBAT-beden imajı etkisini
değerlendiren çalışmalar sonuçlarımızla benzerlik göstermektedir. Gerilim baş ağrısı
ve migreni olan hastalarda 6 haftalık BBAT yönteminin etkilerinin incelendiği
çalışmanın sonuçları, BBAT'ın kronik baş ağrısı olan hastalarda ağrıyı azaltmak ve
beden imajını yükseltmek için güvenle kullanılabilecek alternatif bir tedavi yöntemi
olduğunu

göstermiştir

(197).

Yeme

bozukluğu

olan

kişilerde

BBAT’nin

uygulanabilirliğini analiz etme amacıyla yapılan randomize kontrollü bir çalışmada
gruplar arasındaki farklar incelendiğinde, Yeme Bozukluğu Envanteri ve onun zayıflığa
yönelme, vücut memnuniyetsizliği alt ölçeklerinde anlamlı farklılıklar bulundu (198).
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2015 yılında yapılan kesitsel anket çalışmasında yoganın beden farkındalığı ve beden
imajından memnuniyet arasındaki ilişkiye bakıldığında; beden farkındalığı, beden
imajı memnuniyetinin yoga pratiği ile iyilik hali arasındaki bağlantının kaynağı olarak
görülmüştür (199). Yapılan çalışmalara göre farkındalığın beden imajı boyutu da elde
edilen sonuçlar açısından önem kazanmakta, tedavi ve değerlendirmelerde beden
imajının da göz önünde bulundurulması gerektiğini göstermektedir. Dolayısıyla
bedensel farkındalık söz konusu olduğunda keskin ayrımlarla iç ve dış diye
ayrılmaması ve bir bütün olarak ele alınması gerektiğini düşünmekteyiz.
Çalışmanın Limitasyonları


Bireylerin egzersizlere aktif katılım göstermede isteksiz davranmaları,



Bireylerin randevulaşma konusunda gösterilen yeniden planlama çabalarına
rağmen devamlılık göstermede isteksiz davranmaları,



Çalışmamızın COVİD döneminin başlarına denk gelmesi ve bu süreçte hasta
kabullerinin durdurulması,



COVİD nedeniyle katılımcıların hastaneye gelme konusunda endişe duymaları
ve çalışma dahilinde katılımcıların kaygı durumlarının değerlendirilmemesi



Hastane ortamında dış uyaran (yüksek ses, kalabalık, uygun egzersiz salonu
olmaması) fazlalığının olması, olarak söylenebilir.
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6. SONUÇLAR ve ÖNERİLER


Kronik bel ağrılı bireylerde etkilenimin çok yönlü olduğu düşünüldüğünde BBAT
uygulanan grupta daha fazla gelişme sağlanması konvansiyonel tedavinin eksik
kalan yönlerini tamamlamaktadır.



Kronik bel ağrılı bireylerde postürel sapmalar sadece lumbar bölgede kalmamakla
birlikte vücudun pek çok bölgesini etkilemektedir.



Her iki gruptaki kronik bel ağrılı bireyle postural düzeltme açısından faydalar
gördü. Ancak BBAT uygulanan grupta daha fazla fayda sağlanması değişmiş
kortikal temsili normalleştirerek postural bilinci arttırması nedeniyle olabilir. Bu
durum beraberinde kas iskelet yapılarına binen yükün azalmasını sağlayacaktır.



Ağrının algısal ve duyusal boyutu ele alındığında BBAT destekleyici tedavi olarak
kullanıldığında daha güzel sonuçlar alınmaktadır.



Bel ağrısıyla birlikte görülen uyku problemleri, emosyonel durum değişiklikleri
arasındaki kısır döngüye, konvansiyonel tedaviye ek olarak uygulanan BBAT ile çift
yönlü destek sağlandığı görüldü.



Konvansiyonel tedavi uygulanan grupta egzersizin hedeflediği bölgeye göre
farkındalık durumunda gelişme sağlandığı ancak BBAT uygulanan grupta daha
fazla bölgede farkındalık açısından gelişme olduğu görüldü.
Öneriler
Kronik bel ağrısı toplumda yaygın olarak görülmekle birlikte ciddi iş kaybı ve

mali yükle sonuçlanmaktadır. Hastaların beklentisi ve tedavilerin hedefi genellikle
eşlik eden problemlerden çok ağrılarının geçmesi yönündedir. Progresyonu arttıran
veya bel ağrısıyla arasında çift yönlü etkileşim içerisinde olan durumlar ikinci plana
atılmaktadır. Fakat bu eğilim kronik ağrının çok boyutluluğu ile uyuşmamaktadır. Ne
yazık ki konvansiyonel tedaviler bu yönleriyle eksik kalmaktadır ve iyileşmeyen
hastalar sağlık sistemine yük olarak geri dönmektedir.
Kronik ağrılı durumlarda tedavilerin etkinliğinin arttırılması için hastanın da
sürece dahil edilmesi; bu etkilerin daha uzun süreli olması içinse tedavi hedeflerinin
günlük yaşama entegre edilmesi gerekmektedir. Kronik bel ağrısı olan bireylerin fizik
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muayene sonrası tedavi programına alınıp konvansiyonel yöntemlerle yaklaşılan
prosedüre ek olarak uyguladığımız BBAT destekleyici bir tedavi yöntemi olarak
düşünülebilir. BBAT gibi bütüncül bakış açılarının devreye girmesi mevcut
yaklaşımların özellikle mental yönünü destekleyebilir.
Çalışmamız kronik bel ağrılı bireylerde BBAT yönteminin randomize kontrollü
olarak uygulandığı bildiğimiz ilk çalışmadır. Daha önce yapılan çalışmalardan elde
edilen sonuçlarla benzerlik gösterip literatür desteğini alan araştırmamız, bundan
sonra bu alanda yapılacak çalışmalara da destek sağlayacaktır.
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