TÜRKÇE

Ağrılar

Bedenimizin uyarı sistemi
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Ağrı bölgeleri
Baş ağrısı

Sertleşmiş
boyun

Ağrının seyri
Şiddetli ağrı

Omuz ağrısı
Kollarda ağrı

Sırt ağrıları

Talamustan (orta
beyin) ağrı uyarısı
sinir hatlarına
çevrilir. Artık onun
adı „Benim ayağım
ağrıyor“.

Omurilik motorik
sinirler üzerinden
bildirir (mavi):
Ayak yukarı! Bu
uyarı beyne iletilir
(kırmızı)

Kalça eklemi
şikâyetleri

Kan dolaşımı
bozuklukları

Siyatik

Cam kırığı üzerine
basmak: Ağrı sensörleri haberciler
gönderir, bunlar
omuriliğe kadar
iletilir.

Diz ağrıları
Hiç ağrı yok
Eklem ağrıları

Ağrılar
Bedenimizin uyarı sistemi
Ağrının birçok yüzü vardır ve her insan tarafından farklı olarak algılanır. Çoğu zaman sevimsizdir ama yine de anlamlıdır. O vücudumuzun uyarı sistemi veya alarm
sistemi olarak bir şeylerin düzgün gitmediğini gösterir. Ağrı olmadan yaralandığımızı
veya hasta olduğumuzu anlayamazdık. Bu hasta bilgilendirme broşürü size, ağrıların
oluşumunu ve anlamını daha iyi anlamaya yardımcı olacak ve size bu ağrıların doğru
tedavi ile nasıl dindirildiğini açıklayacaktır.
Ağrılar gözle görülmediği için dışarıdan bakanlar için neredeyse hiç anlaşılamaz - Ağrı çekenler o nedenle çoğu
zaman anlaşılmadıklarını düşünürler
ve bunu haklı çıkarmak zorunda kalırlar. Ağrı her insan tarafından farklı
şekilde duyulur. Bu duyum insanın
psişik ve bedensel algılamasına ve

onun kişilik yapısına bağlıdır. Her insan ağrıları farklı şekillerde tarif eder:
Bazen zonklama, çekiçle vurulma, sızı,
elektriklendirme, kramp şeklinde ve bir
de batar biçiminde olduğu tarif edilir.
Doğru tedaviyi bulabilmek veya önlem
alabilmek için dikkat etmek çok önemlidir.

Ağrı oluşumu
Ağrılar, dış etkenlerden (sıcak, soğuk,
basınç) veya vücuttaki hastalıklı süreçlerden dolayı oluşabilir.
Ağrıyan noktada ağrı maddeleri salınır. Ağrı bilgisi elektrik sinyalleri gibi
omuriliğe kadar iletilir. Ağrı sinyalleri
sonra omurilikte kimyasal habercilere
dönüştürülür (1 çevrim noktası) ve oradan da beyne iletilir. Uyarı beyne ulaştığı anda ağrının şiddetini algılayabilir,
yerini belirleyebilir ve uygun biçimde
harekete geçebilirsiniz (örn. elinizi sıcak ocak gözünden çekmek gibi).
Beyin, uyarı aktarımında 2. çevrim
noktasıdır.
Beyinden çıkan sinir hatları omuriliğe
kadar uzanır. Bundan dolayı da beyin
1. çevrim noktasını kontrol edebilir.
Bedenimizin ağrıyı ileten bir sistemi olduğu gibi ağrıyı engelleyen bir sistemi
de bulunmaktadır. Bu sistem beyinde ve
omurilikte ağrı iletimini belirli haberciler aracılığıyla sonlandırır veya zorlaştırır, bu haberciler endorfinlerdir (vücudun kendi opioidleri), bu sayede ağrı
hissi azaltılır veya tamamen yok edilir.
Ağrının türleri nelerdir?
Akut ağrılar
Akut ağrılar bedenimizi zararlardan ve
aşırı veya eksik yüklerden korumaktadır
ve koruma ile uyarı işlevi bulunmaktadır.

Ağrıları nasıl algılarız
Korku, stres ve depresyonlarda omurilikteki çevrim noktası açılır, „Ağrı
sensörü“ aktif değildir ve siz ağrıları
daha güçlü algılarsınız.
Eğer çevrim noktası kapalıysa,
ağrıları hissetmezsiniz. „Ağrı sensörü“ aktif hale gelir ve ağrı impulsünü baskılar, örneğin akut bir stres
durumunda, büyük korkuda, yarışma
hallerinde, tamamen gevşemiş halde
veya ilginiz başka yöne kaydığında
vs.
Endorfinler sadece kısa süreliğine
salınır, özellikle de tehlike, stres ve
acil durumlarda veya yoğun bedensel çalışmalarda. Bunlar ağrı ve açlık
duygularını bastırır. Endorfinler mutluluk anında da salgılandığı için buna
„mutluluk hormonları“ da denilmektedir.
Akut ağrı, - yaralanmalardan (yanma,
kesiler, kemik kırılması) iltihaplardan
veya hastalık süreçlerinden dolayı,
eğer doku zarar görürse devreye
girer. Geçicidir ve normalde yeri iyi
saptanabilir. Nedeni kendi kendine
iyileşme güçleri ile ya da doktor
tedavisi ile ortadan kaldırıldıktan
sonra akut ağrılar çoğu zaman birkaç
saat veya gün içerisinde kaybolur.
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Kronik ve tekrarlayan ağrılar
Kronik arılar, eğer akut ağrılar sürekli tekrar ederse ve yeterli tedavi görülmezse oluşabilir. Ağrı bu şekilde kendi
kendine bir hastalık haline gelmiş olur.
Bedenimiz ağrı deneyimlerini kaydeder ve bir “ağrı belleği” oluşturur.
Herhangi bir nedeni olmaksızın kişi
ağrı hisseder.
Eğer belirli dönemlerde ağrılar tekrar
meydana gelirse, tekrar eden ağrılardan söz ederiz (örn. migren, adet
sancıları vs).
Ağrı günlüğü
Doktorun sizi en iyi şekilde tedavi
edebilmesi için birkaç haftalık ağrı
günlüğü tutmanız faydalı olur. Bu deftere, ağrılarınızın şiddeti, türü ve süresi hakkında bilgileri yazabilirsiniz.
Sorulan sorulara örnek: “Ağrılarınızın
şiddeti nedir?” ve siz 0-10 arası bir
ölçek üzerinde anlık duyumsamanızı
kaydedebilirsiniz.
Ağrı günlüğünüzü her doktor ziyaretinizde yanınızda götürünüz.
İlaçlar
Ağrı kesiciler (analjezikler)
• Perifer etkili ağrı kesiciler
Vücudun kendi ağrı habercilerini oluşturmasını engeller, ağrı bu
sebeple algılanamaz. Buna örnek
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Kronolojik ağrıların nedenleri:
• Sinir zedelenmeleri
• Stres
• Kas sıkışmaları
• Ruhsal faktörler
Ibuprofen, Paracetamol Diclofenac
ve Asetils Salisilik Asit. Bu gruba
non-steroidal antiromatizma ilaçları
(NSAR) da dâhildir; bunlar adından
da anlaşıldığı gibi çoğu zaman romatizma ve iltihaplı-romatizma hastalıklarda kullanılmaktadır. NSAR’lar
çoğu zaman ateş ve iltihaplar, ağrılar
gibi şikâyetlere karşı da etkilidir.
Mide -bağırsak şikâyetlerine karşı
önlem olarak, tedavi sırasında nonsteroidal antiromatizmal ilaçlarla,
örn. Diclofenac, Ibuprofen, Mefenamin asidi ile birlikte çoğu zaman bir
mide koruyucusu (proton pompa inhibitörü) tavsiye edilmektedir.
• Santral etkili (opioid) ağrı
kesiciler, santral sinir sistemini
doğrudan etkiler, bunu da çevrim
noktalarını bloke ederek yapar.
Zamanında alınması ve ideal
Opioid dozajı ile hastanın yaşam
kalitesi korunabilir. Santral etkili
ağrı kesiciler ileride bağımlılık

yapabilir. Bu ilaç grubuna örnek:
Hidromorfin, Morfin, Tramadolhidroklorit ve Kodein.
Hem perifer hem de santral etkili ağrı
kesiciler tablet, damla, şurup, fitil, ampul
veya flaster olarak temin edilebilir.
Örneğin Diclofenac içerikli
flasterler ağrıyan noktaya
yapıştırılır ve ağrıyı dindirir
ve iltihabı engelleyici
etken madde sürekli ve 12
saate kadar doğrudan hasar
görmüş dokuya aktarılır.
Anti epileptik ilaçlar
Sinir hatlarında aşırı deşarjların
oluşmasını engeller. Örneğin
Phenytoin ve Gabapentin.
Kortizon ilaçları
İltihapları
engeller:
örn.
Methylprednisolone, Daxamethason.
Lokal anestezi ilaçları
Akut ağrıyı kısa süreliğine ortadan
kaldırır, bunun için de sinir hattını 3-5
saat boyunca keser (örn. diş ameliyatı,
aşırı kasılmış bir sırt).
Antidepresanlar
Bu ilaçlar, depresyonların tedavisinde
kullanılmaktadır. Bu ilaçlar, omurilikteki

çevrim noktalarını etkiler, çünkü bu
noktalar birçok kronik ağrıda değişikliğe
uğramaktadır. Antidepresanlar ağrı
tedavisinde çoğu zaman başka ilaçlarla
kombine edilir.
Kullanılan ilaçlara örnek: Amitriptylin,
Trimipramin ve Doxepin.
Düzenli ilaç
kullanımı
Bütün ilaçlarda, kullanım
planına uyulması çok
önemlidir. Bu plan size
doktor tarafından verilir. Ancak
o zaman en iyi etkiyi hesaba
katabilirsiniz.
Eğer ilaç günde iki kez
alınacaksa, bu, ilacın her 12
saatte bir alınacağı anlamına
gelir - yani, örn. sabah 8 ve
sonra akşam 8’de.
Ağrıların
yeniden
ortaya
çıkmaması için, etken madde seviyesini
aynı seviyede tutmak çok önemlidir.
Retard ilaçlar bu konuda yardımcı olur.
Vücutta daha geç çözülürler ve etken
maddeleri dengeli biçimde salarlar. Ağrı
flasterleri de bedeni etken maddeleri ile
dengeli biçimde beslemektedir.

Ağrıları önleme
Günlük yaşamda akut ağrıları önlemek
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için birkaç tedbir alınabilir! Sakin olmak
çok önemlidir. Çünkü stres ağrınızı
güçlendirebilir.
Çok önemli bir diğer husus: Kafanızı
boşaltınız ve olumsuz düşüncelerin yerini olumlulara bırakınız. Memnuniyet
ve rahatlama bedeninize iyi gelir!
Ağrıyla mücadele ederken gevşeme
hareketleri de uygulayabilirsiniz. Kendi kendine yaptığınız egzersizler, nefes
egzersizleri ve Yoga, kasılmaların çözülmesinde ve ağrıların giderilmesinde
kanıtlanmış yöntemlerdir. Bedeninizi
bu sırada aşırı zorlamayınız. Aralarda
dinlenmek için yeteri kadar mola veriniz. Çok az, çok fazla ve yanlış hareket
etmek sizin için iyi olmaz!
Kendinizi şımartın ve size iyi
gelen her şeyi yapın!
• Sıcak bir banyo veya sıcak bir duş iyi
gelir.
• Kendinize SPA ısmarlayın (kızılötesi
kabini, sauna, buhar banyosu, termal
havuzlar).
• En sevdiğiniz şarkılarla birlikte rahatlamaya bakın, iyi bir kitap veya
bir fincan çay da eklenebilir.
• Uykunuzu iyi alın
• Eve kapanmayın, arkadaşlarınızla etkinlikler düzenleyin.
• Aktif olun
• Sağlıklı beslenmeye dikkat edin;
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Ağrıyla mücadele için
farklı yöntemler:
• Akupunktur/Akupressür
• Ağrıyı azaltan elektroterapi
• (TENS- Transkutan elektrikli sinir
stimülasyonu)
• Ameliyat yöntemi
• Psikoterapi
• Kas ve gevşeme egzersizleri (örn.
otojen egzersiz programı)
• Davranış terapisi (ağrılarımla daha
iyi nasıl yapabilirim)
• Isıl işlemle tedavi (sıcak torba,
enfraruj ışık, sıcak banyo)
• Soğuk uygulamalı tedavi
• Kan dolaşımını artırıcı masajlar

bu sayede bağışıklık sisteminiz ve
vücudunuzun yenilenme özelliği
desteklenmektedir.
Eğer
sıkça
ağrı
çekiyorsanız,
vücudunuzun bu sinyallerini ciddiye
almalısınız.
Doktorunuzla
bu
ağrılarınız hakkında görüşün. Çeşitli
ağrı tedavisi seçenekleri ile ilgili
bilgi edinin. Çünkü ağrı tedavisinin
en yüksek hedefi sizin ağrınızdan
kurtulmanız olmalıdır!
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