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ÖZET
Kronik ağrı sendromlannda psikiyatrik komponentin büyük yeri vard ır. Bu yaz ıda ağrı konusunun nörofizyolojik, psikolojik ve psikiyatrik yönleri gözden geçirilmi ş, genel tedavi prensipleri özetlenmiştir.
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S UMMARY
Psychiatric component has a major place in chronic pain syndromes. In this article, the neurophysiological
and psychological and psychiatric aspects of pain are reviewed and general therapoetic principles are summarized.
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kaynaldanır şekilde algılanan nahoş bir sensoriyel ve
emosyonel yaşantıdır (21,45). Bu gibi doku hasanna
yol açan veya açma kapasitesinde olan stimuluslara
noxious stimuluslar denir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, ağnmn sensoriyel-diskriminatif, emosyonel affektif ve davran ışsal /behavioral) üç yönü mevcuttur.
Ağrı, her ne kadar naho ş bir yaşantıysa da, organizmayı koruyucu vazgeçilmez bir özelli ği vardır.
Nitekim, nadir görülen konjenital a ğn duyarsızlığı
vak'alannın çoğu aldıkları yaraları, yanıklan veya
muhtelif hastalıkları fark edememeleri yüzünden erken yaşta ölmektedirler. Benzer tehlikeler, a ğn duyumunun periferik veya merkezi mekanizmalarla ortadan kalktığı hastalıklarda da sözkonusudur: Nöropatiler, beynin S2 ve yakınmdaki insular bölgesini tutan
lezyonlar (41), bazı pariyetal lob lezyonlan (1) a ğrı
idrakını bozmaktadır. Talamik sendrom, kozalji, baz ı
nöraljiler ve nöropatiler, deafferentasyon a ğnlan gibi
antitelerde ise noxious stimuluslara karşı aşırı tepki
veya stimulus dahi yokken a ğn çekme hali görülmektedir (21,45).
Ağnya yol açan (algojenik)uyaranlar nosiseptör
de denen ağn reseptörlerince alg ılamr; bunlar çıplak
sinir uçlandır. Keskin acıyla karakterize birinci a ğnyı kalın ve myenli olan A-Delta lifleri, künt ve yan ıcı
ikinci ağnyı ince ve myelinsiz C lifleri alg ılar ve taşır. Künt veya penetran travma, irritan maddelere
maruz kalma (dışardan verilerek veya doku harabiyetiyle ortaya ç ıkan litik materyal) di ğer fizik, şimik
veya biyolojik etkiler sonucu sözkonusu sinir uçlarında elektriksel aktivitenin ortaya ç ıkması olayına
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GİRİŞ :
Halen dünyada 200'den fazla a ğn kliniği bulunmaktadır; ülkemizde de çe şitli tıp fakültelerinin bünyelerinde algoloji üniteleri faaliyete geçmi ştir (18).
Kronik ağn sendromlarmdan dolay ı pek çok insan
acı çekmekte, analjezik ve antienflamatuar ilaçlar
fabrikaların en fazla sattığı mamüller arasmda yer almakta, alternatif ağn tedavi yöntemleri (akupunktur,
TENS, bitkisel preparatlar gibi) yayg ın olarak uygulanmaktadır. Ülkemizde psikiyatri hala "küçük staj"
olarak görüldüü ğü için, genellikle yeterli psikiyatrik
nosyondan mahrum bir şekilde mesleğe başlanmakta
ve hastayla ba şbaşa kalındığında da, kaçınılmaz
olark hata yap ılmaktadır. Aslında depresyondan ,
anksiyeteden veya hipokondriazisten ba şka hiçbir
derdi olmayan bir çok kronik a ğn hastası gereksiz
yere analjezikler, antienflamatuarlar, vitamin preparatlan, myorölaksanlar, hatta steroidlerle tedavi edilmeye çalışılmakta, ameliyat olmakta, birde bunlar ın
yan etkilerinin zararlar ını yaşamaktadır. bir kısmı da
yanlış endikasyondan dolay ı faydasız kalacak alternatif tedavileri tercih etmekte, para ve zaman kayb ına uğramakta, bu arada t ıbba da itimatlan sars ılmaktadır. bu yazıda algolojinin (ağn-bilim) temelleri, konunun psikiyatrik yönü ve genel tedavi prensipleri
özetlenecektir.

TEMEL KAVRAMLAR VE NÖROF İZYOLOJİ:
Ağrı duyumunun (sensation) kapsamlı bir tanımı
şöyle yapılabilir: Ağrı genellikle, doku tahribatı yapan veya yapabilme kapasitesinde olan süreçlerce
meydana getirilen ve vücudun belli bir bölgesinden
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal ı
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transdüksiyon denir. Diğer kalın liflerin de rolü olabilir (20).
Transmisyon bu impulsun periferik ve merkezi
nöral yollarla ta şınmasıdır; başlıca üç komponenti
vardır: 1) Transdüksiyon bölgesinden medülla spinalisteki terminallere ta şıyan periferik sensoriyel sinirler; 2) Medülla spinalisten beyin sap ına ve talamusa
yükselen röle nöronlan ş ebekesi (neo ve paleo-spinotalamik, trigeminotalamik traktuslar); 3) Talamusla
korteks arası ndaki resiprokal ba ğlantılar. Talamusun
lateral kısmından pariyetal-somatosensoriyel kortekse giden bağlantılar ağnnın sensoriyel ve diskriminatif yönünden sorumluyken, medial k ısmından assosiasyon korteksine ve frontal loba giden ba ğlantılar ağrı m emosyonel ve affektif yönünden sorumludur.
Medülladaki nükleus retikülaris gigantosellülarisin
veya bunun intralaminar talamik projeksiyonlann ın
uyarılması kaçma (escape) davran ışına yol açarken,
frontal,prefrontal lezyonlarda ald ırmazlık-apati görülmektedir (5,21) [Bkz. Şekil 1].
Modülasyon ağn nörofizyolojisinin en ilginç sürecidir. Ağrı duyumunu merkezi yap ılara taşı yan sistemin bir anlamda antagonisti olan a ğn inhibitörü yolları n mevcudiyetinin gösterilmesiyle, akupunkturun
nasıl tesir etti ği anlaşılmaya başlanmış (18,33,9,14),
TENS, dorsal kolon stimülasyonu gibi teknikler geliştirilmiş tir; yeni yayı nlarda bu ve benzeri tedavi
yöntemlerinden "contrirritation" veya "neuro-augmentation" gibi başlıklarla bahsedilmektedir (4). Gerek bu gibi yöntemlerle distal yoldan, gerekse direkt
olarak uyanldıklannda, mezensefalik periakuadüktal
gri madde, hipotalamik periventriküler gri maddenin
rostral kısımlar ı , rostroventral medülladaki rafe
magnus nükleusları ve yanı ndaki retiküler formasyon, muhtemelen de lateral ve dorsolateral pontin
tegmentum nosiseptif cevaplar ı inhibe edici tesir gösterirler; bunlara genel olarak uyaranla olu şturulan
analjezi (SPA: Stimulus Produced Analgesia) denmektedir (39,21,11). Bu tesir spinal seviyeye inen
projeksiyonlarla olmaktad ır. Endorfin ve enkefalin
gibi nöropeptidler serotonin, noradrenalin ve dopamin gibi nörotransmitterlerin kontrolü alt ında ağn inhibisyonunda rol almaktadır. Depresyonlarda bu nö-
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rotransmitterlerin mutlak veya nisbi eksikli ği artık
kabul edilmekte (33,53,8), bu hastalarda çok rastlanan yaygın ağn şikayetlerinin altında da endojen ağn
inhibitörü yolların hipoaktivitesinin yattığı düşünülmektedir (33,10,48). Şizofrenlerde de a ğnlanndan şikayet etmeme, aldınş etmeme haline sık rastlanır; bu
yüzden, acil cerrahi müdahale gerektiren tablolar dahi fark edilmeyebilir (33,23,31,55,49,35,6). Bir çal ışmada (12) bu analjezi halinin opiat antagonisti naltrekson ile düzeldiği bildirilmiştir. Akut stres durumlarında ise, her zaman opiat antagonistleriyle geri
döndürülemeyen analjezi görülebilmektedir (32).
Persepsiyon: Bütün bu kademelerden geçen a ğn impulslan, gerekli kortikal de ğerlendirmede yap ıldıktan
sonra, idrak edilmi ş olacaktı r. Hipnotik telkinle elde
edilen analjezi opiat antagonistleriyle ortadan kalkmamaktadı r (27,51,18). Pek muhtemeldir ki, Hipnotik telkinle kortikal seviyede tesir surtiyle a ğn duyumunun gnostik idrakı engellenmektedir.
Noxious stimuluslar, sübjektif ağ'n duyumunun
yanı sıra, organizman ın kendini korumasına yönelik
davranış sal tepkilere de yol açarlar: kaçma, kaç ınma,
donup kalma, benzer durumlara dü şmemek için dikkatli olma gibi... Ağrı altı aydan kısa ise akut ağn
sendromu, daha uzun sürüyorsa kronik a ğn sendromundan bahsedilir Akut ağn organizmayı alarme
eder; dövü ş veya kaç prensibe göre uyan ve genel
bir anksiyete sendromuyla karakterizedir. Kronik a ğn ise irriabilite, uyku bozukluklar ı, tükenme, somatik
preokküpasyon, libido azalmas ı, psikomotor yavaşlama, sosyal çekilme gibi belirtileri yol açar; bu ki şiler
güvensizdirler, kronik ağn davranışı sergilerler (jestlerle, mimiklerle ve inlemelerle bezenmi ş, sorumluluklarını yerine getirmekte zorlanan, doktor doktor
dolaşan, dramatik ve bazen de teatral "zavall ı hasta"
rolü. Bu davranışın şekillenmesinde sosyokültürel etkilerin (44,59,57,58), öğrenmenin ve bu öğrenilmiş
ağn davranışının muhtelif vesilelerle pekiştirilmesinin rolü büyüktür; Haz-elem prensibinin pek önemi
yoktur (24,25); a ğn davranışının pekiştirilmesi ve
muhtemel risk faktörleri a şağıdaki tabloda özetlenmiştir [Ayrıca, Bkz. Şekil 2].

AĞRI DAVRANIŞI

PEKİŞTİRİLME TARZI

Ağrı yakınmalan.
inleme, gözyaşlan
Tıbbi konsültasyonlar

Dikkati çekme. Yeti ştirilme

Kompansasyon,

Ağnnı n giderilmesi.psikoaktif
ilaçlar. Dikkat çekme,
yetiştirilme, muteber hasta rolü
Para menfaati, a ğndan kurtulma,
nahoş iş ve kişiler arası ilişkilerden
kurtulma
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MUHTEMEL RISK FAKTÖRLERI
Hostil veya umursamaz e ş
"Trait" anksiyete daha önceden ilaç
veya alkol suistimali
Düşük gelir, fakirlik, öz sayg ının
düşüldüğü, işinden memnun olmama
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lindeki şartlanmanın etkisiyle, şuur dışı suçluluk
duygularının cezalandırılması şeklinde, obje kaybı
tehdidinin tesiriyle veya agressif yahut yasak cinsel
dürtülerin bastınlması sonucunda kişide ağn hisi aktive olabilir. Psikanalitik görü şe göre, şuurdışına bastırılan muhteva, kılık değiştirmek suretiyle, çok farkl ı
çehrelerle tekrar sahta ç ıkmaktadır (15,42). Ağrı bu
bağlamda ele alınacak olursa, kullanılan ego savunma mekanizmaları arasında represyon ve/veya refulman, displasman, izolasyon, sembolizasyon, konversiyon ve somatizasyon sayılabilir.
Özetle A) ağn spesifik ve elamanter bir duyumdan ibaret değildir; ağn idrakı ve yaşantısında psişik
faktörlerin büyük tesiri vardır. Saf psişik kökenli bir
semptom olark karşımıza çıkabileceği gibi, organik
kökenli bir ağrının algılanmasında da psişik etkiler
çok büyük olabilir. B) Kronik a ğn hastası rolü sayesinde kişi bastırmış olduğu çatışmalardan kurtulmakta (birincil kazanç) veya s ıhhatli görünmekten kaçmakta (kaçmay ı öğrenme), bu da bağımlılık ihtiyaçlarının doyurulmasını sağlamakta (ikincil kazanç),
çeşitli çevresel ve sosyal pekiştirilmelerle de (pozitif
pekiştirme) bu rolü iyice benimsemektedir. Sonuç
tam bir kısır döngüdür.
Kronik ağnda psikojenik komponentin (ve, tabii
ki, psiyatrik yalda şım gerekliliğinin) güçlü oldu ğunu
düşündürmesi gereken özellikler perine ve yüzde belirgin somatik sebebi olmayan a ğnlar, ebeveynlerin
veya eşin hoyratlığı (dayak atılması) veya aldırmazlığı, elektif tabiatl ı pek çok cerrahi prosedürlerin yapılmış olması. alkol veya ilaç suistimali (hasta ve/veye eşi tarafından), iş ve toplum hayat ında sık başarısalıklar bulunması sayılabilir (61,21).
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Bahsedilmesi gereken iki temel kavram da a ğn
eşiği ve ağn toleransıdır. Ağrı eşiği bir kişinin ağn
hissettiği minimal noxious stimulus şiddetini ifade
eder; farklı şahıslarda ve aynı bireyde değişik zamanlarda oldukça sabittir. Ağrı toleransı ise hem şahıstan
şahısa, hem de aynı bireyde zamandan zamana farkl ılıklar gösterir; sabit bir noxious stimulusa kar şı bireyin tahammül gücünü ifade eder (56).
Ağrının Psikolojik Yönü
Engel (17), ağnnın kişiler için taşıdığı anlamlan
şöye gruplandınr:
1-Ağrı, bedene bir zarar gelmesi veya bir kayb ın
ortaya çıkması tehdidine karşı ikaz rolü oynar.
2- Ağn, obje ilişkilerinin düzenlenmesinde yardımcı bir unsurdur: can ı yandığı için ağlayan çocuk
annesinin ilgi ve şefkatine kavu şur. Bu davranış biçimi, modifikasyonlara u ğrayarak, yeti şkinlikte de sürer.
3- Ağrı ve ceza kavramları ilginç bir kavramsal
ve semantik beraberlik arz eder. Pek çok lisanda a ğn
ve ceza kelimeleri ayn ı köklerden kaynaklanır: İngilizcedeld pain ve penalty kelimelerinin grekçe "poine"den gelmesi gibi (38,34)
4- Ağrı hissi agresyon ve güçle do ğrudan ilişkilidir. Ağrı çekilmesi ve çektirilmesi de bu ba ğlamda
gücün sembolüdür.
5- Sevgi objelerinin hakiki veya muhayyel kayb ı
daima ağrıyla (acı çekmeyle, ıstırapla) birliktedir.
Böyle bir şeyin düşünülmesi bile insana "acı" verir.
Bazı insanlarda,bu mekanizmalar ın birinin veya
birkaçının faaliyete geçmesi yüzünden, bir "a ğrıya
yatkınlık" durumu meydana gelir. Çevreyle ili şki kurabilmenin "acı çeken insan" imaj ından geçtiği şek-

Spinotalamik
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Paramedian
Şekil 1. Merkezi sinir sistemindeki ağn yolları
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Üstte: Noxious stimulus istirahat gibi bir a ğn davranışına yol açıyor. Ortada: Sonuçta hem a ğn azalıyor, hem de kişi, istirahat sayesinde hoşlanmadığı iş ve durumlardan uzak kal ıyor. Bu şekilde, pelciştirlmeyle ortaya çıktığı ölçüde istirahat ö ğrenilmiş bir ağn davranışıdır. Altta: Herhangi bir noxious stimulus mevcut de ğil. Ağrı
davranışı sadece nahoş işlerden ve durumlardan kaç ınmak için sürdürülüyor.
Aleksitimia kavramı
Hislerin ve emosyonel durumun ifade edilmesinde, anlatılmasında yetersizlik anlamına gelen bir terimdir (46,22,36,54). Aleksitimik ki şiler mekanik ve
literal düşünce yapısına sahip, banal gerçeklerle aynntılanna çok önem verip, sübjektif ya şantılannı hissedemeyen insanlard ır. Heyecanlarını ifade ve kabul
etmezler. depresyonlannı, anksiyetelerini ruh-durum
(mood) olarak değil çeşitli ağnlar, somatik belirtiler
ve psikosomatik hastal ıklar halinde yaşarlar; "maskeli depresyon" denen vak'alar bu gruptand ır.

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARDA AĞRI:
Kronik ağrının psikiyatrik değerlendirilmesi
önemli olmakla birlikte (60), bu tip hastalara psikiyatrik perspektifle diyagnostik ve terapötik aç ıdan
yaldaşımda çeşitli zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bunun sebepleri, yazının başında vurgulanan formasyon
elcsikliklerinin yanısıra, şöyle özetlenebilir (47):
1- Psikolojik izahlardan kaç ınmayla birlikte, a ğnnın
mutlaka fiziksel bir sebebi olduğu şeklindeki yerleşmiş inançlar yüzünden, organik bir te şhise ve tedaviye varabilmek için yapılan çoğu gereksiz araştırmalar;
2- Bir sürü tıbbi ve cerrahi teknilderin uygulanmas ına rağmen başarıya ulaşılamayıp, bir de ilaç bağımlılığının ortaya ç ıkması;
3- Ağ'nyla başa çıkabilmek için kişisel çabalar gös-
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termektense, her şeyin hekimden beklenmesi şeklindeki bağımlılık;
4- Hasta rolünü sürdüren ama etrafta b ıkkınlık yaratıp eninde sonunda yabancılaşmaya ve dışlanmaya
yol açan davranış biçimi;
5- Beceri yetersizli ği, aşırı beklentiler veya başarısızlık korkusu gibi sebeplerle sıhhatli rollerden kaçınma
6- Hekimlerden, dostlardan, aileden gelen çevresel
ödüllendirmelerden, pekiştirmelerden dolayı hasta
rolünü bırakamama.
Teşhis kriterleri aras ında ağnmn bulunduğu ruhsal bozukluklar aras ında somatizasyon ve konversiyon bozuklukları (histerik nöroz), anksiyete bozuklukları (anksiyete nörozu) somatoform a ğn bozukluğu, fizik semptomlu düzmece bozukluk (Munchausen) sayılabilir. Somatizasyon bozuldu ğunda senelerdir süren de ğişken ve tekrarlayan a ğnlann diğer pek
çok fiziksel yakınmayla birlikte bulundu ğu ve bunların 30 yaşından önce ba şlamış olduğu tipik klinik
tablo mevcuttur. DSM-III-R'de (3) tan ımlanan Somatoform Ağrı Bozukluğu (SAB) antitesi tek ba şına veya diğ er majjör ruhsal bozukluklarla birlikte te şhis
edilebilir; gösterileblir organik bir sebep yokken veya varsa bile mevcut şikayetleri izah edecek boyutta
değilken sürekli olarak ağndan yakınma söz konusu
ise bu teşhis koyulabilir. Eğer hastanın ağnlan organik bir hastalığın mevcudiyetini telkin ediyor ama sadece psikolojik faktörlere atfedilebiliyorsa konversi-
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yon bozukluğu veya tek olarak a ğrı şikayeti varsa
SAB teşhisi konulabilir. Depresif hipokondriak hastalarda da çe şitli ağnlara rastlanabilir. Düzmece bozuklukta kişi ağn şikayetlerini bilerek taklit eder ama
bunun şuurdışı, farkında olmadığı sebepleri vardır.
Simülasyon (temaruz) yapan ki şiler ise belli bir menfaati elde etmek için "numara"yaparlar; hakiki bir
ruhsal bozukluk sözkonusu de ğildir.
Psikotik ve hezeyani (deliran) a ğnlann klasik bilinen hiç bir antiteye uymayan acaip, garip, atipik
özellikleri dikkatli anamnez al ınırsa fark edilecektir.
Böyle ağnlar bir SAB veya monosemptomatik hipokondriak psikozun (62,63) (DSM-III-R'ye göre Somatik tip Paranoid Bozukluk) şizofreni veya benzeri
bir psikozun belirtisi olabilir. Demansh hastalarda da
yaygın ve atipik ağı-dara somatik şikayetlere s ık rastlanır (37,33,2,50,16).
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KRONİK AĞRI SENDROMLARINDA GENEL
TEDAVİ PRENSİPLERİ
Ağrısının ciddiye alındığının hastaya ifade edilmesi gerekir; mekanizmas ı ne olursa olsun a ğndan
şikayet eden kişi ağrısı olan kişidir. Çoğu hasta tıbbi
yöntemlerde ısrar eder; psikolojik mekanizmalarla
tartışmalara ve inatla şmalara girmek yerine müsamahakar davranarak, bu e ğitimleri yönlendirilmeye
çalışılmalıdır; Erken yüzle ştirme (konfrontasyon) yarar yerine zarar getiriecektir. En az bir hafta süreyle
bir günlük tutturulup a ğn davranışının pekiştirilme
tarzı ve çevreden etkileni ş biçimi anlaşılmalıdır; bu
konuda hasta yakınlarından da bilgi alınmalıdır.
Tedavide dört ana komponent vard ır (16):1- Tedricen arttırılacak ve hastanın sınırlarını hafifçe zorlayacak aktivitelerden olu şan bireyselleştirilmiş bir fizik tedavi programının uygulanması. Istirahate ancak
ödev tamamlandıktan sonra izin verilmeli, basit şikayetler veya protestolar ara vermek için bahane kabul
edilmemelidir;2- Semptomlanndan bahsetmek i şe
gitmemek veya sosyal sorumlululdanndan kaç ınmak
gibi ağn davranışları yerine, işe gitmek yataktan ç ıkmak ve gereksiz ilaç almamak gibi sa ğlıklı davranışlar ödüllendirilmeli, pekiştirilmelidir. 3- Gerekiyorsa
uygun psikotroplar verilmeli (antidepresanlar, antipsikotikler gibi) ve psikoterapi yap ılmalıdır. Bunun
haricinde alınmakta olan, genellikle de gereksiz bütün ilaçlar kesilmelidir.4- Ailenin ve çevrenin a ğrı
davranışı pekiştirici yaklaşımları engellenmeli sağlıklı davranışı ödüllendirici tavır almaları sağlanmalıdır. Ağnlannın stresin sonucu değil de sebebi olduğunun kendilerini günlük aktiviteden nas ıl uzaklaştırdığının hastalara anlatılması iyi bir başlangıçtır.
Analjezik vermek gerekiyorsa. asla al ışkanlık yapıcı ajanlar tercih edilmemelidir; salisilatlar ve benzerleri en iyisidir. Anksiyolitik ve sedatif-hipnotik
droglardan kaç ınılmalıdır; benzodiazepinler a ğn eşiğini düşürebilrnektedir. Enerjik antidepresan tedavi-

den kaçınılmamalı , lüzumu halinde antipsikotikler de
verilmelidir. Gerek antidepresanlann gerekse fenotiazinlerin opiat reseptörlerine ba ğlandığı ve enkefalinle interaksiyona girdi ği hayvan deneyleriyle gösterilmiştir. Nöroşirurjik ağn cerrahisi operasyonlarının
sonuçları maalesef pek yüz güldürücü de ğildir çünkü
ağnlar 6 ile 18 ayda geri dönebilmektedir. Yakaya
göre akupunktur, TENS, sinir bloklar!, tetik nokta
enjeksiyonlan gibi tekniklerden yararlan ılmalıdır.
Gevşeme egzersizleri ço ğu hastada biofeedback kadar etkilidir. Trigeminal nöralji, migren, deafferentasyon ağrısı gibi ağn Hipnoz ve/veya "guided imagery"tek başına veya kombinasyon içinde uygulanabilir. Kognitif-davranışcı terapiler grup ve aile terapiteri bazı hastalarda bireysel psikoterapi yap ılır. İnatçı
vakalar özel ünitelerde tedaviye al ınmalı ve yoğun,
kombine mültidisipliner tedavi program ı uygulanmalıdır (7,16,18,19,21,24,26,28,29,30,33,40,43,52,53,
61).
Görüldüğü gibi kronik ağn sendromlarnıda mültidisipliner ve psikiyatriyi de içine alan bir yakla şım
şarttır. Nitekim biz gerek Cerrahpa şa Tıp Fakültesi
Ağrı enitesi ve Baş Ağrısı Polikliniği gerekse İstanbul Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dal ı ile konsültasyon liaison işbirliğimizi halen sürdürmekteyiz. A ğrı
konusuna oriyante olmu ş bir psikiyatri alt şubesi anlamında algolojik psikiyatri veya kısaca algopsikiyatri terimi ve kavram ı daha önce teklif edilmi şti (14).
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