
Belirli bir hastal›k yada herhangi baflka bir neden ile has-
taneye baflvuranlar aras›nda en s›k yak›n›lan a¤r› tipi vise-
ral a¤r›d›r. ‹nsano¤lunun normal duyusal repertuar› içeri-
sinde önemli yeri oldu¤u kadar bir çok klinik sorunla ilifl-
kili bir semptom olma özelli¤ine de sahiptir. Ancak yak›n
zamanlara kadar bu a¤r› tipi hakk›nda bildiklerimizin
önemli bir k›sm›, sadece somatik a¤r›lar hakk›nda yap›l-
m›fl deneysel çal›flmalardan elde edilmifl temel nosisepsi-
yon (a¤r› oluflum süreci) mekanizmalar›na dayand›r›lm›fl-
t›r. Bu klasik bilgiye göre kronik a¤r› modellerinin ço¤u
deri, kaslar yada eklemlerdeki enflamasyona veya da peri-
ferik sinir hasar›na endekslenmifltir. Son zamanlarda öz-
gün bir flekilde viseral a¤r›y› konu edinen hayvan modelle-
ri üzerinde de çal›flmalar yeni yeni yap›lmaya bafllanm›flt›r. 
Somatik ve viseral a¤r›lar›n mekanizmalar›n›n benzeflme-
si sadece a¤r› mekanizmas›na iliflkin paylaflt›klar› baz›
noktalar›n olmas› ile s›n›rl›d›r. Geleneksel olan, viseral a¤-
r›n›n somatik a¤r›n›n sadece bir çefliti oldu¤u görüflü hata-
l› ve eksik olarak tüm a¤r› formlar›n›n tek bir nörolojik
mekanizmaya dayand›r›lmas›d›r. Somatik ve viseral du-
yumlar hakk›nda geçen y›llar içerisinde daha fazla bilgi
edinmekle görülmüfltür ki paylaflt›klar› yan›nda ciddi fark-
l›l›klar› da vard›r. Derimiz, temas›n tan›nmas›, s›cakl›k
hissi, a¤r› gibi çok genifl ölçekte bir çok karmafl›k duysal
deneyimin kayna¤›d›r. Bunun aksine iç organlar›m›zdan
a¤r› ve rahats›zl›k hissi d›fl›nda duysal bir deneyimimiz ol-
mamaktad›r. Mide ve mesaneye ait dolgunluk hissini yafla-
yabilmemiz mümkün ise de bunun devam etmesi bile uya-
r›n›n a¤r› olarak yaflanmas› sonucunu yaratmaktad›r. 

Viseral a¤r› sorununa ay›rt edilmifl, özgün bir klinik yap›
oluflmam›fl olmas›, viseral a¤r› araflt›rmac›lar›n›n klinik
partnerlerinin olmamas›na, bu konuda ortaya ç›kan a¤r›
sorunlar›n›n de¤iflik konularda uzmanlaflm›fl (obstetrisyen,
gastroenterolog,kardiyolog, ürolog vb.) kiflilerce görülüp
kendi disiplinlerine özgü farkl› de¤erlendirilmelerine sebep
olmaktad›r. Bu durum da viseral a¤r›n›n yetersiz tedavisi
ile sonuçlanmaktad›r. Örne¤in kardiyologlar hastalar›n tü-
müyle a¤r›s›z kalmalar›n›n onlar›n afl›r› egzersiz yapabil-
meleri konusunda yüreklendirici olabilece¤i ve kardiyak
sorunun kötüleflebilece¤i endiflesi ile a¤r›y› ortadan kald›r-
mak konusuna uzak durabilmektedirler. Öte yandan do-
¤umda analjezi art›k giderek artan say›da kad›n için bir
gereklilik olarak ortaya konulmaktad›r. fiüphesiz modern
t›bb›n günümüz koflullar› viseral a¤r›n›n daha etkin bir dü-
zeyde kontrol edilebilir olmas›n› gerektirmektedir.

Viseral a¤r›n›n ayr›nt›l› mekanizmas› organdan organa ve
sisteden sisteme farkl›l›k göstermekte ise de herbir kifliye
özgün viser özelliklerini d›fllad›¤›m›zda viseral a¤r›n›n tüm
çeflitleri için geçerli olan iki ortak prensip söz konusudur.
Birincisi; viseral a¤r›n›n psikofizik yap›s› somatik a¤r›da-
kinden de¤ifliktir ve içeriden kaynaklanan a¤r›n›n karakte-
ristikleri onu oluflturan sebep hakk›nda ayd›nlat›c› olaca-
¤›ndan dikkat ile de¤erlendirmeye al›nmal›d›r. ‹kincisi de
somatik a¤r›n›n nörolojik mekanizmalar›n›n gelifli güzel
bir flekilde viseral a¤r›ya uyarlanmamas›n›n gereklili¤idir.
Zira son bilgilerimize göre somatik ve viseral a¤r› meka-
nizmalar› aras›ndaki farkl›l›klar sadece bilimsel olarak il-
ginç olmakla kalmay›p klinikte uygulanacak tedaviler ko-
nusundada anlam tafl›maktad›rlar. 

Viseral a¤r›n›n befl ana özelli¤i art›k yayg›n olarak payla-
fl›lm›fl bir bilgidir (1): 

1. Viseral a¤r› viserin heryerinden uyar›lmamaktad›r, 
2. viser’in hasar görmesi ile iliflkili de¤ildir, 
3. baflka alanlara aktar›l›r,
4. yayg›n bir a¤r›d›r ve güçlükle iflaret edilebilir, 
5. a¤r›ya motor ve otonom refleksler efllik ederler. 

Viseral a¤r›n›n bu klinik özelliklerinden sorumlu mekaniz-
malar›n ilk ikisi viserin k›smen afferent inervasyondan
yoksun oldu¤u gerçe¤ini ortaya ç›karmaktad›r. Viseral a¤-
r›ya ait bu özellik viserdeki farkl› organlar›n inervasyonu-
nu sa¤layan periferik reseptörlerin ifllevsel özelli¤inden
kaynaklanmakta, ve viserin ço¤u yerinin, aktivasyonu ha-
linde bilinçli bir idrak yaratmayan ve bu anlamda da ‘sen-
soryel’ olmayan nosiseptörlerce inerve olmas›na dayan-
maktad›r. Di¤er üç özellikler ise viseral nosiseptif meka-
nizmalar›n merkezde organize olmalar›, özellikle de ayr›fl-
m›fl bir viseral sensoryel yolun bulunmamas› ve somatik
kökenliler ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda viseral afferent liflerin az
say›da olmas› ile ilgilidir. 

V‹SERAL NOS‹SEPTÖRLER
Viseral duyum ve viseral a¤r›n›n mekanizmas›na iliflkin bi-
limsel bir de¤erlendirme farkl› ve biribirine karfl›t iki de-
¤erlendirmeyi önümüze koymaktad›r: 

1. Viser’in bir k›sm› a¤r›y› da içeren duyumlarla ilgili, bir
k›sm› da otonom düzen ile iliflkili ayr› s›n›flarda yer alan
duysal reseptörlerle inerve olmaktad›r 
2. ‹ç organlar homojen bir flekilde tek tipte sensoryel re-
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septörler ile inerve olmaktad›rlar, düflük frekansl› aktivas-
yonda normal düzeni sa¤layan sinyaller yarat›rken yo¤un
uyar›n›n sa¤lad›¤› yüksek frekanslarda a¤r› sinyali oluflur.
Burada birinci yorum nosiseptörler kavram›n› viser’in asal
yap›s› kapsam›na sokacak flekilde ele almakta, ikincisi ise
viserdeki sensoryel hadiselerin periferde ifllenmesine kat›
bir”patern”teorisi uygulamaktad›r (2) 

Genel olarak viser’in duysal inervasyonu ve tüm iç organ-
lardan uyand›r›lan duyular›n tip ve boyutlar› bu organlar›
inerve etmekte olan iki ayr› tipteki nosiseptif sensoryel re-
septöre ba¤l›d›r.

1) Yüksek-eflikli reseptörler: Büyük ölçüde mekanik olan
do¤al uyar›lara yüksek efli¤i olan sensoryel reseptör grup-
lar› vard›r ve bunlar tümüyle sadece a¤r›l› uyar› s›n›rlar›
içerisinde de¤erlendirme ifllevi yapabilmektedirler. Bu re-
septörler kalp, damarlar, akci¤erler ve hava yollar›, özofa-
gus, safra yollar›, ince barsak, kolon, üreter, mesane ve
uterus’da saptanm›fllard›r (3).

2) Uyar› fliddetini kodlayan reseptörler: ‹ç organlarda do-
¤al (ço¤unlukla mekanik) uyar›lara düflük eflikte yan›t ve-
ren sensoryel reseptörlerin ve uyar›lar›n zararl› zarars›z
olarak belirlenmesine yarayan bir flifreleme ifllevinin varl›-
¤› ortaya konulmufltur. Bu reseptörlerin, yaratt›¤› deflarj›n
büyüklü¤üne göre uyar› fliddetini kodlayan tek ve homojen
bir reseptör kategorisini oluflturduklar› bilinmektedir.
Kalpte, özofagusta, kolonda, mesanede, testiste bulunmak-
tad›rlar (4). 

Öte yandan iç organlar›n afferent inervasyonunun daha ön-
ce tan›mlanmam›fl büyük bir k›sm›n›n sadece periferik or-
ganda enflamasyon oluflmas› durumunda aktif duruma ge-
çen yan›ts›z afferent liflerden -“sessiz” nosiseptörler ola-
rak an›lan- olufltu¤u öngörülmektedir (5). Bu afferentlerin
geri kalan di¤er tüm viseral afferentlerden ifllev bak›m›n-
dan farkl› oldu¤u ve esas olarak doku yaralanmas› ve enf-
lamasyon uyar›lar› ile ilgili olduklar› öne sürülmüfltür. Bu
yeni tipteki sensoryel reseptörün kronik viseral a¤r› sinyal-
lerinin oluflmas›na, spinal reflekslerin uzun zaman süreçle-
rinde de¤iflim göstermesine, ve iç organlar›n otonom kont-
rolünün bozulmas›na bulaflt›¤› düflünülmektedir.

“Sessiz” nosiseptörlerin say›sal gücünün abart›ld›¤› aç›k-
t›r. Kolon ve mesanedeki “sessiz” viseral afferentlerin to-
tal afferent inervasyonun %80-90 ›na tekabül etti¤i görü-
flüne (5) karfl›n bunun %40-45’i aflmad›¤› gösterilmifltir
(6) Ayr›ca sensitizasyon oluflumu da burada öyle önemli
bir nosiseptif rol tafl›mamaktad›r, bir çok homeostatik sü-
reçlerin gerekti¤i gibi olabilmesi, içeride oluflan uyar›lara
yüksek fliddette duyarl›l›k gösterilmesi ile sa¤lanabilmek-
tedir. 

Viseral a¤r›n›n tetiklenmesinde farkl› sensoryel viseral af-
ferent popülasyonlar›n›n kat›l›m› olmaktad›r. Viser’e ilifl-
kin a¤r›l› olaylar›n periferik de¤erlendiriminde hem “yük-
sek-eflik” reseptörleri hem de “fliddeti-kodlayan”reseptör-

ler görev yapmaktad›rlar. Akut kolik a¤r› ve boflluklu bir
organ›n fliddetli kontraksiyonu ile oluflan a¤r› gibi k›sa sü-
reli akut viseral a¤r›lar yüksek eflik de¤erli afferentlerin
aktivasyonu ile bafllat›labilmektedir. Viseral uyar›m›n da-
ha uzun süre ile devam etti¤i doku hipoksemisi ve enfla-
masyonu gibi durumlar yüksek eflikli reseptörlerin duyarl›-
laflmas›na (sensitizasyon) ve böylelikle de evvelce yan›ts›z
“sessiz” nosiseptörlerin etkin hale gelmesine yol açar. Du-
yarl›laflm›fl durumda, nosiseptörler içorganlarda normal
olarak oluflan tipteki zarars›z uyaranlara yan›t verebilir
hale gelmektedirler. Bunu takiben merkezi sinir sistemi
periferdeki nosiseptörlerden ya¤maya bafllayan ve perife-
rik sensitizasyon sonlan›ncaya de¤in sürecek olan bir affe-
rent uyar› sa¤ana¤› alt›nda kal›r. Bu oluflum perferik gir-
diyi (input) art›rarak sürdürecek sentral mekanizmalar› da
harekete geçirecektir. A¤r›, böylelikle art›k periferden ya-
¤an bilgilerin aktive etti¤i sentral mekanizma ile gelifle-
cektir. 

‹ç organlar›n hasar› yada enflamasyonu ile normal motili-
te ve sekresyon düzeni de¤iflmekte, bu da nosisetör uçlar›-
n› çevreleyen vasat›n özelliklerinde dramatik de¤iflimler
oluflturmaktad›r. ‹ç organlar›n aktivitesinin de¤iflmesi du-
yarl›l›k kazanm›fl nosiseptörlerin eksitasyonunu daha da
art›racak ve belki de uzaklarda olan ve olay bafllang›c›nda
etkilenmemifl durumda olan nosiseptörlerin bile aktive ol-
malar›n› sa¤layacakt›r. Bu mekanizma hayvanda üreter
tafl› modeli kullan›larak deneysel olarak gösterilebilmifltir
(7).

Normal koflullar alt›nda normal ve sessiz viseral nosisep-
törlerin uyar›labilme güçlü¤ü nedeniyle hasar yada enfla-
masyon sonras›nda iç organlardaki aktiviteye yan›t olarak
oluflan deflarjlar süre ve büyüklük bak›m›ndan akut hasar
sonras›nda oluflandan daha fazla olacak, ve böylelikle de
hasar sonucu oluflacak deflarjlar›n sentral etkileri olay›n
bafllat›c›s›n›n yaratt›¤›ndan da büyük olacakt›r.

V‹SERAL A⁄RININ B‹YOK‹MYASI
‹ki ayr› s›n›fa ait ince miyelinsiz primer afferentler vard›r:
P maddesi ve kalsitonin geni peptidi (CGRP) gibi peptid
nörotransmitter içerenler ve bunlar› içermeyenler (8). Di-
¤er bir dizi reseptör ve enzimler bir grup taraf›ndan ekp-
rese edilir, di¤eri taraf›ndan eksprese edilemez, ve her iki
grup da kendi normal fenotiplerini idame edebilmek için
farkl› trofik gereksinimler içindedirler. Ayr›ca bu iki s›n›-
f›n spinal kord gri maddesindeki sonlanma düzenleri ara-
s›nda da farklar vard›r. Peptid içeren afferentler arka boy-
nuzda Lamina 1, lateral lamina 2 ve Lamina 5 gibi taba-
kalarda sonlan›rken peptid  olmayan gruplar medial Lami-
na 2 de sonlan›rlar. 

Somatik ince afferentler her iki biyokimyasal s›n›f› birlik-
te içerir ve bu s›n›flar›n somatik a¤r›daki ifllevsel rolü bi-
linmemektedir. Lakin viseral afferent liflerin ço¤unlu¤u
peptid içermektedirler ve peptid olmayan s›n›f›n karbon-
hidrat gruplar› eksprese etme özelli¤inden yoksundurlar
(9). Spinal korddaki (Lamina1 ve 5) sonlanma düzenleri
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de peptidli afferentler olarak biyokimyasal ay›rt edici özel-
likleri aras›ndad›r.

Peptidli s›n›ftaki viseral afferentlerin biyokimyasal kimlik-
leri viseral a¤r› tedavisinin gelecekte gelifltirilecek tedavi-
leri aç›s›ndan de¤er tafl›maktad›r. Zira peptidler viserden
bilgi tafl›nmas›nda özellikle önemlidirler. P maddesi resep-
törü olmayan türetilmifl farelerde somatik enflamasyon hi-
peraljezi yarat›rken viseral enflamasyonun primer hiperal-
jeziye neden olmad›¤› gösterilmifltir (10). Bu hayvanlarda
yans›m›fl bir hiperaljezi yada doku ödemi de gösterileme-
mifltir. Sentral nosiseptif ve periferik inflamatuar yan›tla-
r›n iletilmesinde P maddesi/NK1 reseptörlerinin önemi ol-
du¤u düflünülmektedir. Taflikinin NK2 reseptörleri de vise-
ral nosisepsiyonda ve barsak hareketlili¤inin düzenlenme-
sinde rol oynamaktad›r. ‹ltihaplanm›fl ve iltihaplanmam›fl
kolon distansiyonunda taflikinin NK2 reseptörlerinin nas›l
davrand›¤› incelendi¤inde kolon enflamasyonunda nöronal
yan›tlar›n artt›¤›, ve bu art›fl›n bir NK2-reseptör antago-
nisti (MEN 11421) uygulanmas› ile inflame dokuda engel-
lenebildi¤i gösterilmifltir (11). ‹fllevsel bat›n hastal›klar› ve
viseral a¤r›n›n tedavisine yönelik yeni ilaçlar›n gelifltiril-
mesinde gastrointestinal afferentlere yönelik çal›fl›lmakta-
d›r (12). Vaniloid reseptör iyon kanallar›, asid-gönderen
iyon kanallar›, sodyum kanallar›, purinoseptörler, 5-HT
reseptörleri, ve kolsistkinin reseptörleri de benzer hedefle-
ri oluflturmaktad›rlar. Molküler biyolojik yaklafl›mlar›n
kullan›lmalar› bu potansiyel tedavi hedefleri sa¤lamak ba-
k›m›ndan yeni ve de¤erli bilgiler sunmaktad›r (13, 14). 

V‹SERAL A⁄RININ SANTRAL
MEKAN‹ZMALARI
Viseral afferentlerin nosiseptif afferent deflarjlar› santral
de¤iflikler yaratmaktad›rlar. Viserin uzun süre ile a¤r›l›
uyar›m› omurilikteki viserosomatik nöronlar›n uyar›labilir-
lik durumunu art›r›r (15). Bu de¤iflim o kadar seçici bir fle-
kilde ay›rt edimifl ve organize geliflir ki, sadece viseral uya-
r› ile etkilenmifl viserosomatik hücrelerde de¤iflim gözlenir.
Lakin, viseral nosiseptif nöronlar uzun süren a¤r›l› uyaran
neticesinde uyar›labilirlik art›fl› gösterebilseler de somatik
nöronlardakine özdefl, “wind-up” fleklinde bir art›fldan
bahsedilemez. Bu, merkezin duyarl›laflmas› (santral sensi-
tizasyon) ve hiperaljezi oluflmas›nda “wind-up”›n rolü ol-
mas› düflüncesine ters düflmektedir.

Tekrarlanan uyar›lar›n omurilikteki nöronlar›n uyar›labi-
lirli¤ini kolaylaflt›rmas›n›n nöron flebekesinin spinal ve
supraspinal pozitif “feedback” leri etkisi ile mi yoksa nö-
rotransmitter sal›n›m›n›n sayesinde mi olufltu¤u sorgulana-
bilir ise de ikisinin de viseral duyarl›l›¤›n art›fl›na yol aça-
rak viseral a¤r› ile s›k gözlenen motor ve otonom refleks-
ler art›fl›na olanak tan›d›¤›n› söyleyebiliriz (16). N-metil-
D-aspartat (NMDA) reseptörlerinin hiperaljezik durumlar
d›fl›ndaki normal somatik a¤r›da düflük çapta bir etkisin-
den bahsedilebilse de normal viseral a¤r›n›n oluflumunda,
iletisinde daha önemli bir yere sahip olduklar› ve viseral hi-
peraljezi mekanizmas›nda rol oynad›klar› düflünülmektedir
(17). 

Viseral a¤r›n›n idrak edilifli elektrostimülasyon ve görüntü-
leme teknikleri ile de irdelenmifltir. Talamus’un mikrosti-
mülasyonu anjina yada do¤um a¤r›s› gibi viseral a¤r› de-
neyimlerinin uyanmas›na yol açm›flt›r (18). Bunun gerçek-
leflme zaman›ndan y›llarca sonra oluflturulabilmifl olmas›
a¤r› haf›zas›n›n varl›¤›n› da ortaya koymufl olabilmesi ilgi
çekmektedir. 

Baz› çal›flmalar deneysel olarak oluflturulmufl yada klinik
olarak uyar›lm›fl viseral a¤r› sonras›nda beyindeki aktif
alanlar› belirlemek için görüntüleme tekniklerini kullan-
m›flt›r. Enterik a¤r›n›n viseral gösterimini positron emis-
yon tomografisi yard›m› ile yapmay› amaçlayan çal›flmada
normal deneklere rektumdan uygulanan akut a¤r› uyaran›-
n›n singulat korteks ön bölümünde beyin aktivitesi olufltur-
du¤u gösterilmifltir (19). Beynin bu bölgesinin a¤r› yaflan-
t›s›n›n afektif kalitesinin idrak edilmesi ile iliflkili oldu¤u
bilinmektedir. Burada belki daha da önemli olan, viseral
uyar› ile aktive olan singulat korteksin ayr›flm›fl alan›n›n
somatik uyar› ile aktive olan alandan farkl› olmas›d›r. Bu
alan primatlarda beynin viseromotor reaksiyonlar›n›n ve
emosyonel seslendirmenin oluflturuldu¤u alana karfl›l›k
gelmektedir.

Ayn› çal›flmada irritabl kolon sendromlu hastalar da çal›-
fl›lm›fl ve normal deneklerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda farkl› be-
yin aktivasyon patternleri elde edilmifltir. Bu hastalar›n
anterior singulate korteksinde aktivite art›fl› gözlenmezken
viseral uyar› ile dorsolateral prefrontal korteks aktive ol-
mufltur. Bu bulgu, irritabl kolon sendromlu kiflilerin karak-
teristik olarak viseral hadiselere karfl› afl›r› duyarl› olma-
lar› ile uyumludur.

Aziz ve ark. fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme
(fMRI) kullanarak özofagustan uyar›lan hissin kortikal
olarak ifllenmesini de¤erlendirmeye çal›flm›fllard›r (20).
Distal özofagus distansiyonu gö¤sün alt k›sm›nda hissedil-
mifl ve iki tarafl› olarak primer ve sekonder somatosensor-
yel korteksler kavfla¤›nda temsil edilmifltir. Ön singulat
gyrusta da de¤iflik aktivasyon paternleri saptanm›fl, prok-
simal (somatik) özofagus sa¤ orta-ön singulat da temsil
edilirken distal özofagus perigenual alanda temsil edilmifl-
tir. Bu bulgulara göre sensoryel-diskriminatif, affektif ve
kognitif korteks alanlar›ndaki kortikal özelleflmeler soma-
tik ve viseral a¤r›lar aras›ndaki idrak farkl›l›¤›n› aç›klay›-
c› olabilece¤i düflünülmektedir. 

V‹SERAL A⁄RININ GELENEKSEL VE 
ALTERNAT‹F YOLAKLARI
Viseral ve di¤er a¤r› tiplerinin iletisine iliflkin geleneksel
görüfle göre bu sinyaller çaprazlaflan anterolateral yollar
boyunca esas olarak spinotalamik ve spinoretiküler yollar-
dan tafl›nmaktad›r. Bu klasik kavram, viseral nosiseptif
bilgiyi tafl›yan üç alternatif yolun bulunmas› ile tart›fl›labi-
lir hale gelmifltir: arka kolon yolu, spino-para-brakio-
amigdaloid yol, ve spinohipotalamik yol (21).

Viseral nosiseptif bilginin aktar›lmas›na iliflkin bu görüflle-
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ri destekleyen deneysel hayvan çal›flmalar› ve bu çal›flma-
lardan elde edilen bulgular›n klinik prati¤e aktar›larak
cerrahi tedavilere uyarlanmas› yeni tedavi yöntemleri ka-
zan›lmas›na yarar sa¤layacak niteliktedir. Yeni her bir yo-
lun viseral a¤r› persepsiyonundaki tam olarak önemini an-
cak zaman ortaya ç›karacakt›r.

Bu bulgular belirli herhangi bir “a¤r› yolu” olup olmad›¤›-
na iliflkin yap›lm›fl olan eski tart›flmalar›n yeniden aç›lma-
s›na neden olacak niteliktedir. Belki de a¤r›n›n herhangi
bir duruma özgün (spesifik) olmayan yol ve çekirdeklerde-
ki aktivite düzeninin de¤iflmesinin bir sonucu oldu¤u sav›-
n›n karfl›s›nda tart›fl›lmas›na yol açacakt›r. 

Ancak viseral a¤r› öngörülen gelecekte de çok farkl› klinik
çal›flanlar› taraf›ndan görülmeye ve tetkik edilmeye devam
edilecektir. Burada hastalar›n uygun tedaviler görüp
göremeyecekleri algologlar›n a¤r› kontrolü konusundaki
görüfl ve çabalar›na ba¤l› gibi görünmekte ise de viseral
a¤r›, temel bilimsel araflt›rmalar ile klinik prati¤in olumlu
iliflkisine iyi bir örnektir ve viseral a¤r› ile u¤rafl vermekte
olan di¤er tüm uzmanl›k alanlar›n›n üyeleri de olas›
baflar›larda yer alacaklard›r.
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