
du¤una dair yap›lan spekülasyonlar kad›nlar›n a¤r› alg›s›-
n›n ve buna reaksiyonlar›n›n kifliler taraf›ndan nas›l alg›la-
d›¤›na dair ipuçlar› vermektedir: kad›nlar erkeklerden da-
ha çok flikâyet eder, a¤r›lar›n› tam ve do¤ru ifade edemez,
erkekler a¤r›ya daha dayan›kl› oldu¤undan kolay kolay ya-
k›nmazlar, yak›nd›klar›nda ise gerçekten a¤r›lar› vard›r,
kad›nlar a¤r›n›n üstesinden gelme ve tolere etme konusun-
da ise erkeklerden daha yeteneklidir. Yap›lm›fl çal›flmalar-
dan genelleme yap›ld›¤›nda ortaya benzer klasikleflmifl bil-
giler ç›kmaktad›r. Örne¤in deneysel a¤r› modellerinde er-
keklerin a¤r› efli¤i ve a¤r›ya olan toleranslar› kad›nlardan
daha yüksektir, ya da toplumda kad›nlar›n a¤r› yak›nmas›
ve kronik a¤r› rahats›zl›klar› erkeklerden fazlad›r, ya da
erkekler daha s›n›rland›r›lm›fl, spesifik a¤r› odaklar› tarif-
lerken kad›nlar tan›y› da yan›ltabilen daha yayg›n a¤r›dan
flikayet ederler. Hatta analjeziklere verdikleri cevapta bir-
birinden farkl›d›r. A¤r› alg›s›nda cinsiyet fark›nda biyolo-
jik sebeplerinin varl›¤›na dair kan›tlar olmakla beraber bu
alg›y› kiflinin kavrama ve duysal durumu da flekillendir-
mektedir. 

‹nsanlarda a¤r› alg›s›nda cinsiyet farklar› laboratuar or-
tamlar›nda yayg›n olarak çal›fl›lm›flt›r (7).  A¤r› alg›s›n›n
eflik de¤erlerini (a¤r›n›n alg›land›¤› ilk an), tolerans de¤er-
lerini (a¤r›l› uyarana daha fazla dayan›lamad›¤› an) ve ka-
ç›nma anlar›n› belirlemek için deneysel a¤r› indüksiyonu
teknikleri (›s›, elektrik, kimyasal uyaranlar gibi) kullan›l-
maktad›r. Bu çal›flmalar genellikle kad›nlar›n erkeklerden
daha duyarl› oldu¤u yönünde sonuçlanmaktad›r. Ancak ge-
nel olarak deneysel çal›flmalar›n sa¤l›kl› kiflilerde ve bili-
nen ve k›sa süreli a¤r›l› uyaranlar kullan›larak yap›ld›¤›n-
dan ortaya ç›kan sonuçlar tart›flmal› olmaktad›r. 

KADINLARDA SIK RASTLANAN 
A⁄RI SENDROMLARI
Deneysel çal›flmalar›n yan› s›ra epidemiyolojik ve popülas-
yona dayal› çal›flmalarda da a¤r› için cinsiyet farklar›n›n
kan›tlar›na rastlanmaktad›r. Bu konudaki en genifl derle-
melerden birini yapan Unruh’a  göre kad›nlar daha çok a¤-
r› flikâyeti bildirirken bunlar daha yayg›n, daha fliddetli ve
daha uzun süreli a¤r›lar olarak belirlenmifl (8). Baz› epi-
demiyolojik çal›flmalarda da de¤iflik yafl gruplar› için cin-
siyet farkl›l›¤› araflt›r›lm›fl ve daha çok eklem a¤r›s› ve fib-
romyaljinin tüm yafl gruplar›nda kad›nlarda daha s›k gö-
rüldü¤ü tespit edilmifltir (9). Ayr›ca a¤r›n›n psikososyal
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1968’de McCaffery  a¤r› tan›m›n› “tecrübe eden kifli her
nas›l ve ne zaman tarif ediyor ise a¤r› odur” fleklinde be-
lirtmifl ve a¤r›n›n objektif ölçümü olmayan subjektif bir
tecrübe oldu¤unu vurgulam›flt›r (1). Bu tan›mda a¤r› üze-
rindeki otorite klinisyen de¤il hastan›n kendisidir. Günü-
müzde kullan›lan a¤r› tan›m› 1979 y›l›nda yap›lm›flt›r ve
1986 y›l›nda ‘International Association for the Study of
Pain’ taraf›ndan ilk kez yay›nlanm›flt›r, bu tan›mlamada
a¤r›n›n “Mevcut veya potansiyel doku hasar›n›n efllik etti-
¤i hofl olmayan duysal ve emosyonel tecrübe” oldu¤u belir-
tilmifltir (2,3). Çok farkl› boyutlar› ile karmafl›k bir tecrü-
be olan a¤r›n›n her iki cinsiyet için tan›m› ayn› olmas›na
karfl›l›k kad›n ve erkek ayn› uyarana ayn› a¤r› cevab›n›
vermemektedir. Bu makalede kad›n ve erkek aras›nda a¤-
r› alg›lanmas›nda fark olup olmad›¤›, a¤r›ya verilen yan›t-
lar ve bu konudaki yeni teknolojilerin kullan›lmas› ile sap-
tanan özellikler incelenmektedir. Ek olarak kad›nlarda s›k
rastlanan baz› a¤r› sendromlar›n›n (örne¤in; fibromiyalji,
dismenore gibi) nedenleri aç›klanmaktad›r. 

KADIN VE ERKEK ARASINDA A⁄RI 
ALGILANMASI AÇISINDAN 
FARKLILIK VAR MI?
Çok eski zamanlardan beri bilinen pratik gerçek, kad›nla-
r›n erkeklerden farkl› -düflük- a¤r› efli¤ine sahip oldu¤udur.
Bu ölçülebilir, kantitatif fark a¤r›n›n nas›l alg›land›¤› ve-
ya a¤r›ya nas›l reaksiyon verildi¤inin sonucudur. Son y›l-
larda kad›n ve erkek aras›ndaki a¤r›n›n alg› ve reaksiyon
sürecinde genetik ve nörokimyasal farklar› araflt›rma ko-
nusu olmaktad›r. Yafl, a¤r›l› uyaran›n tipi veya genetik ya-
p› gibi kiflinin a¤r›ya duyarl›l›¤›n› etkileyen pek çok faktör
vard›r. Tüm bu faktörler, hatta daha fazlas› kifliye özel a¤-
r› tecrübesini biçimlendirmektedir. Dolay›s› ile a¤r› tedavi-
si de kiflinin karakteristik özelliklerine, özellikle de cinsi-
yetine göre de¤ifliklik göstermektedir. A¤r› geneti¤i konu-
sunda uzman bir fizyolog olan Jeffrey Mogil, a¤r› alg›s›n-
da kalitatif genetik ve nörokimyasal de¤iflkenlerin cinsiyet-
ler aras›ndaki a¤r› efli¤indeki küçük farklardan daha
önemli oldu¤unu ve belki de 10-15 sene sonra kad›n ve er-
kek için “pembe veya mavi haplar›n” gelifltirilebilece¤ini
belirtmektedir (4).  

Günümüzde a¤r› yak›nmas› olan kad›n hastalara daha çok
sedatif ilaçlar verilirken, erkek hastalara ise a¤r›s›n›n te-
davisine uygun ilaçlar verilmektedir (5,6). Neden böyle ol-
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faktörler ile korelasyonunu inceleyen epidemiyolojik arafl-
t›rmalarda birbirine benzer sonuçlar vermektedir. 20-64
yafl aras› eriflkin 4506 hastay› kapsayan bir çal›flmada da
a¤r› prevelans›nda cinsiyet fark› bulunmufl ve kad›nlar›n
daha s›k ve daha fliddetli a¤r› flikâyeti ile baflvurduklar› be-
lirlenmifltir (10). Bu hasta grubunda özellikle kad›nlarda
anksiyete ve depresyonun a¤r›yla birlikte oldu¤u belirlen-
mifl. 1016 eriflkini kapsayan ve bafl a¤r›s›, s›rt, gö¤üs, ab-
dominal ve temporomandibular eklem a¤r›s›n› de¤erlendi-
rilen çal›flmada ise 18-24 yafl aras› kad›nlar en az bir a¤-
r› tipinden erkeklerden daha fazla yak›nm›fl, bu s›kl›k 65
yafl›na kadar devam etmifl, en az üç a¤r› tipinden flikayet
etme de¤erlendirildi¤inde de cinsiyet fark›n›n yine de¤ifl-
medi¤i bulunmufltur (11).  

Kad›nlarda kronik gerilim bafl a¤r›s›, migren, kronik post-
travmatik bafl a¤r›s› gibi a¤r›lar yüksek oranda görülürken
erkeklerde tek tarafl› ve 15 ile 180 dakika aras›nda atak-
lar ile karakterize epizodik veya kronik küme bafl a¤r›s› da-
ha s›k görülmektedir. Kad›nlar daha s›k ve uzun süreli bafl
a¤r›s›ndan yak›n›rlarken migren ve bafl a¤r›s› s›kl›¤› yafl ile
birlikte azalmaktad›r. Kad›nlarda migren bulant›-kusma
veya tek tarafl› uyuflma-kar›ncalanma hissi ile birlikte gö-
rülürken erkeklerde aura ya hiç olmamakta ya da daha çok
görsel aura olmaktad›r (12).  Bunlardan baflka kad›nlarda-
ki menstrüel migren s›kl›¤› da % 60-70 oran›ndad›r. Mens
döneminde s›kl›kla auras›z olan menstrüel migrenin östro-
jen çekilmesine ba¤l› geliflti¤i düflünülmektedir (13). 

S›rt a¤r›s› ile ilgili yap›lan çal›flmalarda cinsiyet fark›n›n
çok az oldu¤u hatta erkeklerde s›rt a¤r›s›n›n daha s›k gö-
rüldü¤ü bildirilmektedir (14).  Gebelik, do¤um veya menst-
rüasyon gibi faktörler ile özellikle lokalizasyonu iliflkili gö-
rünse de kad›nlar daha çok servikal bölge a¤r›s›ndan yak›n-
maktad›r. ‹skelet-kas sistemi a¤r›lar›nda ise epidemiyolo-
jik çal›flmalarda kad›nlar daha çok yak›nan kifliler olmak-
tad›r. Özellikle boyun, omuz, üst ekstremiteler ve kalça böl-
gesi a¤r›lar›na s›k rastlanmaktad›r (15).  Ayr›ca kad›nlar
iskelet-kas sistemi a¤r›lar›n› tarif ederken daha çok odak-
tan, daha yo¤un ve daha s›k olarak tarif etmektedir. Kad›n-
larda prevelans› daha yüksek olan fibromyaljiden çocukluk
ça¤›nda da k›z çocuklar› daha çok etkilenmektedir (16).

A¤r› duyarl›l›¤› sosyokültürel faktörlerden (yafl, etnik kim-
lik, aile öyküsü, cinsiyet vb), psikososyal faktörlerden
(anksiyete, depresyon, kognitif veya davran›fl flekilleri gibi)
ve biyolojik faktörlerden (genetik yap›, gonadal hormonlar,
endojen a¤r› inhibisyonu) etkilenerek flekillenmektedir. Bu
üç faktör karmafl›k flekilde etkileflerek farkl› sonuçlara ne-
den olmaktad›r. Örne¤in kad›nlar a¤r› flikâyetleri için da-
ha s›k t›bbi destek al›r ve bu davran›fl fark› sosyal rollerde-
ki farkl›l›klardan kaynaklanmaktad›r (17). Ancak sosyo-
kültürel farklar a¤r›n›n alg›-cevap sürecini flekillendirirken
akut a¤r›n›n noksiyus uyaran› takiben pupiller dilatasyon
gibi fizyolojik belirteçleri de kad›nlarda daha belirgindir
ve sadece sosyal parametreler ile a¤r›n›n cevapland›r›lma-
d›¤›n› göstermektedir (18).  

KADINLARDA A⁄RI ALGILANMASI ‹LE 
‹LG‹L‹ FARKLILI⁄A A‹T B‹L‹MSEL KANITLAR
NELERD‹R?
Somatik ve gastrointestinal sistem a¤r›lar›na beynin ceva-
b›n›n cinsiyetler aras›ndaki fark› görüntüleme yöntemleri
ile araflt›r›lm›flt›r. Pozitron emisyon tomografi yöntemini
kullanan Paulson ve ark.  noksiyus ›s› stimulasyonuna se-
rebral ve serebellar cevab› araflt›rm›fllar, kad›nlar›n 50º
C’lik ›s› uyaran›n› erkeklere göre belirgin a¤r›l› olarak al-
g›lad›klar›n› saptam›fllard›r (p<0.01) (19). Araflt›r›lan 16
beyin bölgesinden 12’si aktivasyon ve cevap yo¤unlu¤u ba-
k›m›ndan erkek ve kad›nlarda belirgin olarak birbiri ile ça-
k›fl›rken; kad›nlar kontrlateral insula ve talamusta daha
fazla aktivasyon göstermifltir (p<0.01). Ayr›ca a¤r›ya
duygusal cevab›n belirlendi¤i prefrontal korteks aktivas-
yon yan›t›n›n da farkl› bulunmas› (erkeklerde ipsilateral,
kad›nlarda kontrlateral) cinsiyetler aras›ndaki farkl› a¤r›
alg›s›n›n psikososyal verilerini desteklemektedir.

Kad›n ve erkeklerin farkl› a¤r› alg›lar›n›n olmas› ayn› za-
manda farmakolojik veya nonfarmakolojik a¤r› tedavi yön-
temlerinde de farkl› yan›tlar verdiklerini göstermektedir.
Analjezi için yap›lan klinik çal›flmalar cinsiyetin farka yol
açt›¤›n› düflündürmektedir. Örne¤in kappa opioidler olan
butorfenol ve nalbufinin kad›nlarda erkeklerden daha faz-
la ve daha uzun süreli postoperatif analjezi sa¤lad›¤› sap-
tanm›flt›r (20). Bir baflka çal›flmada Miaskowski ve ark. ,
opioidlerin kad›nlarda daha iyi analjezi sa¤lad›¤›n› çünkü
postoperatif dönemde hasta kontrollü analjezi cihazlar›n-
dan kad›nlar›n daha az opioid talepleri oldu¤unu tespit et-
mifltir (21). 

A⁄RI ALGILANMASINDA GENET‹K 
FAKTÖRLER‹N ETK‹S‹ VAR MI?
A¤r› alg›s›nda ve cevab›nda farkl›l›klar olmas›nda genetik
faktörlerde önemli rol oynamaktad›r. Bu amaçla yap›lan
hayvan çal›flmalar› sadece a¤r›daki cinsiyet farklar›n›n ge-
netik olarak belirlendi¤ini göstermemifltir, ayn› zamanda
ayn› cinsiyette de a¤r› duyarl›klar›n›n farkl› olabildi¤ini
düflündürmektedir. 

Sa¤l›kl› erkek ve kad›nlarda k›z›l saç rengi ile iliflkili Mc1r
genotipinin incelendi¤i çal›flmada termal ›s› a¤r›s› uygu-
lanm›fl ve kappa opioid olan pentazosine cevab› araflt›r›l-
m›flt›r. Kad›nlar aras›nda Mc1r genotipinin analjeziyi dü-
zenledi¤i, hatta iki varyant allelin daha az a¤r›dan sorum-
lu olu¤u bildirilmifltir (22).  Mc1r’in biyolojik etkileri ara-
s›nda melanositlerde pigmentasyonun regülasyonu ve saç
renginin belirlenmesi, günefl duyarl›l›¤›n›n regülasyonu,
cilt kanseri riski ve proenflamatuar sitokin üretiminin
azalt›lmas› ile antienflamatuar etkisi vard›r. Ancak bu et-
kilerin hiçbirinin enflamatuar olmayan a¤r›n›n inhibisyonu
ile iliflkisi yoktur. Periferik dokulardaki iyi bilinen yerlefli-
minin yan› s›ra Mc1r, beyinde glial hücrelerde ve ventral
periakuaduktal gri cevher nöronlar›nda bulunur. Bu alan-
lar nosisepsiyonun modülasyonu ile yak›ndan iliflkili alan-
lard›r. Dolay›s› ile Mc1r geninin a¤r› ile iliflkili olmas› fla-
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fl›rt›c› olmakla beraber aç›klanamaz de¤ildir. Fillingim ve
ark.  mü-opioid reseptör geninin (OPRM1) A118G tek
nükleotid polimorfizminin üç farkl› deneysel a¤r› modalite-
si (termal, mekanik, iskemik) üzerine etkisini araflt›rm›fl-
lard›r (23). Nadir olan A118G alleli olan kad›nlar›n daha
yüksek bas›nç a¤r› efli¤i oldu¤unu, ayr›ca ›s›ya karfl› erkek-
lerin kad›nlardan daha düflük a¤r› oranlar› oldu¤u bulun-
mufltur.

SEKS HORMONLARININ SANTRAL S‹N‹R 
S‹STEM‹ VE A⁄RI ÜZER‹NDEK‹ ETK‹S‹
Overler ve testisler taraf›ndan üretilen hormonlar gonadal
steroidler olarak adland›r›l›rlar. Testislerden androjenler,
yani testosteron ve dihidrotestosteron salg›lan›rken, over-
lerden östrojenler (östradiol, östriol, östron) ve progeste-
ron salg›lan›r. Ayr›ca östradiolün ön maddesi testosteron
oldu¤undan overler testosteron üretirken testisler de tes-
tosteron metaboliti olan östradiolü üretir. Testosteronun
östradiole aromatizasyonunu sa¤layan aromataz enzimidir
ve dolays›yla aromataz içeren tüm dokular östradiol ürete-
bilir. Kad›nlarda östradiolün % 25’i adrenal kortekste, %
25’i overlerde üretilirken geri kalan % 50’si karaci¤er,
böbrek, akci¤er, ya¤ dokusu ve beyinde transformasyon ile
üretilir. Menopozda ise over kökenli östrojenler dramatik
olarak azal›r ve üretimden adrenal korteks ve a¤›rl›kl› ola-
rak ya¤ dokusundaki transformasyon sorumlu olur. 

A¤r›da cinsiyet farklar›n›n geliflimini iyi anlamak için ka-
d›n ve erkek santral sinir sisteminin yap›sal farklar›n› da
belirlemek gerekir. Seks steroidleri sadece sinir sistemi ge-
lifliminde de¤il, ayn› zamanda devam eden dinamiklerde de
rol al›r. Eriflkinlerde nöronal iletiyi modüle ederek beyin
fonksiyonlar›n› etkiler (24). Yani nöroaktif steroidler gibi
davran›rlar. Östrojen ve androjen gibi nöroaktif steroidler
baflta hipokampus olmak üzere santral sinir sisteminde
sentezlenebilirler. Beyinde sentezlenen tüm steroidler nö-
rosteroid olarak adland›r›ld›¤›ndan, dolafl›mdaki testoste-
ron ve beynin hemen her yerinde sentezlenen östradiol de
nörosteroid olarak s›n›fland›r›labilir. Presinaptik vezikül-
lerde depolanan ve h›zl› sal›nan glutamat, GABA veya ase-
tilkolinin aksine nörosteroidler nöronlar›n ve glial hücrele-
rin mitokondrilerinde sentezlenir ve pasif difüzyon ile ya-
vafl sal›n›rlar, intrakrin ve parakrin etki gösterirler. 

A¤r› mekanizmas›n›n önemli bir düzenleyicisi olan santral
sinir sisteminin GABAerjik sistemi ile östradiol etkileflir,
ancak östrojenin GABA sistemi üzerine etkisi tart›flmal›-
d›r. Rudick ve ark. östrojenin geçici olarak CA1 piramidal
hücrelerinin GABAA-arac›l› inhibisyonunu bask›lad›¤›n›
bildirirken (25), Murphy ve ark.  östradiolün hipokampus-
ta GABAerjik inhibisyonu azaltt›¤›n› bildirmektedir (26).
Östrojenin plazma düzeyi de¤iflikli¤i serotonin, asetilkolin,
dopamin ve beta-endorfinler gibi pek çok nörotransmiterin
de düzeyi de¤ifltirmektedir. Örne¤in östrojen serotonin re-
septörlerinde up-regülasyon yapar ve östrojenin azalmas›
ile serotonin reseptörlerindeki azalma bafl a¤r›s› art›fl› ile
iliflkili görünmektedir (27). 

Androjenler ve östrojenler kad›n ve erkek üreme sistemle-
ri geliflimi ve devaml›l›¤› için mutlak gerekli olan hormon-
lard›r. Ancak yap›lan çal›flmalarda kad›n ve erkeklerin ak-
tivitelerinde ve iyi olma hallerinde önemli fizyolojik rol oy-
nad›¤› belirtilmektedir. Menstrüel siklusun farkl› fazlar›n-
daki gonadal hormonlar›n fizyolojik de¤iflkenliklerine ek
olarak, çevresel faktörler de gonadal hormonlar›n de¤ifl-
mesine neden olmaktad›r. 

Çocukluk ça¤›ndaki pek çok travmatik tecrübenin eriflkin
döneminde nöroendokrin disregülasyona ve hipotalamo-pi-
tutier-adrenal (HPA) aksta anormalliklere neden oldu¤u,
bunun da stres-a¤r› iliflkili rahats›zl›klar›n insidans›nda ar-
t›fla yol açt›¤› belirtilmektedir. Örne¤in ayn› yafl grubu er-
kekler kad›nlar ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda fibromyalji gibi
stres iliflkili rahats›zl›klar›n erkeklerde daha s›k oldu¤u gö-
rülmektedir (28). Uzun dönem steroid tedavisi alan hasta-
larda da ilaç kesildi¤inde kas a¤r›s›, kronik yorgunluk, uy-
ku bozukluklar› ve kognitif disfonksiyon gibi pek çok belir-
ti HPA aks›ndaki bozukluklara benzer tablolar yapmakta-
d›r. HPA aks›ndaki stres yan›t›n cinsiyet farkl›l›klar› dola-
fl›mdaki seks steroidlerine ve beyin fonksiyonlar›ndaki sek-
süel dimorfizme ba¤l›d›r. 

Kronik a¤r› sendromlar› ile HPA aks›n›n fonksiyonlar› ve
seks hormonlar› aras›ndaki iliflki pek çok çal›flma ile arafl-
t›r›lm›flt›r. Girdler ve ark.  stres ve istirahat dönemlerinde
sigara içenlerin HPA aks›nda downregülasyon oldu¤unu
gösterdikleri çal›flmalar›nda sigara içen erkeklerin içme-
yenlere göre daha yüksek a¤r› efli¤i ve tolerans› oldu¤u, si-
gara içen kad›nlar›n›n da içmeyenlere göre daha yüksek is-
kemik a¤r› efli¤i oldu¤u bulunmufl (29). ‹skemik a¤r›ya to-
lerans›n artmas› sigara içen kad›nlarda körleflmifl HPA aks
aktivasyonuna ba¤lanabilmektedir. ‹skemik a¤r›ya duyar-
l›l›k intrensek opioid sistem arac›l›¤› ile oldu¤undan, beta-
endorfin konsantrasyonun modülasyonunun azalmas› dâhil
strese yan›t oluflturmayan bozulmufl HPA aks› kad›nlarda
endojen a¤r› mekanizmas›n›n regülasyonunun bozulmas›na
katk›da bulunur. Örne¤in fibromyaljisi olan kad›nlar›n hi-
poglisemiye cevap olarak HPA aks›n› aktive etme yetenek-
leri azalm›flt›r (30).  Ayr›ca kortizolün sirkadiyan ritmin-
de de¤iflikliler olmaktad›r. 

Gonadal steroid hormonlar›n a¤r› üzerindeki etkisi tam an-
lafl›lamam›flt›r. Yap›lan çal›flmalardan genel sonuçlara va-
r›labilirse de pek çok faktör genelleme yapmay› engelle-
mektedir. Aloisi ve ark. gonadal steroidlerin her ki cinsiyet
için a¤r›l› uyaran cevab›na uzun süreli nöronal modifikas-
yon oluflturabilece¤inden yola ç›karak öncelikle östrojenin
erkeklerde a¤r›n›n “kad›n paternini” oluflturabilece¤ini
araflt›rm›fllard›r (31). Deneysel çal›flmada iki gün süresin-
ce östradiolün santral uygulanmas› ile supraspinal a¤r› ce-
vab›nda artma bulunmufl ve bunun naloksan ile tamamen
geri dönüfllü olmas› bu art›fl›n opioid sistemi üzerinden ol-
du¤u düflündürmüfltür. Hipotalamusun arkuat nükleusunda
beta-endorfinerjik nöronlar ile fonksiyonel olarak iliflkili
yo¤un miktarda östrojen reseptörü vard›r (32). Ayr›ca öst-
rojenler medial preoptik nükleus ve posterodorsal medial
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amigdaloid nükleusta mü-opioid reseptör etkileflimini in-
düklerler (33).  A¤r› cevab›n›n erkeklerde dahi östrojen ile
modüle edilebilmesi hem androjenlerin hem de östrojenin
a¤r› üzerine önemli etkisi oldu¤unu göstermektedir. 

Östrojen pro-nosiseptif olarak de¤erlendirilmesine ra¤men,
androjenler de a¤r›ya nöronal adaptif ve davran›fl cevab›n›
düzenlemektedir. Dessein ve ark.  düflük androjen düzeyle-
rinin fibromyalji insidans›na anti-anabolik özellikleri ile
primer olarak katk›da bulundu¤unu belirtmektedir (34).
Düflük androjen düzeylerinin fibromyalji için flüpheli bir
faktör oldu¤u kad›nlarda ise de¤iflik yafl gruplar›nda fark-
l› fibromyalji prevelans› dihidroepiandrosteronun (DHEA)
serum düzeylerini yans›tmaktad›r (35).  

Kad›nlara özgü analjezi mekanizmalar› olarak iki farkl›
hormon duyarl› fenomen tan›mlanm›flt›r. Bunlardan biri
gestasyon döneminde aktive olan endojen analjezik sistem
ki “gebelik ile indüklenmifl analjezi (G‹A)” olarak tan›mla-
n›r. ‹nsan çal›flmalar› ile de gösterilmifl G‹A, do¤umdan he-
men önce pik düzeye ç›kar (36,37). Hipogastrik sinir tran-
seksiyonu-kesilmesi ile azalt›labilirken, adrenalektomi, hi-
pofizektomi veya glukokortikoid uygulamas›ndan etkilen-
memektedir (38,39). G‹A sistemik veya intratekal uygula-
nan opioid antagonistleri ile geri döndürülebilir (40).  Ge-
belikte meydana gelen hormonal de¤ifliklikler G‹A’i uyar-
maktad›r ve gebelik sonuna do¤ru endojen anti-opioid olan
nosiseptinin azalmas›na ba¤l› olarak da G‹A pik düzeylere
ç›kmaktad›r (41). Kad›nlara özgü bir di¤er hormon duyarl›
analjezik sistemde vajinoservikal stimulasyon iliflkili analje-
zidir (VSA). Komisaruk ve ark. s›çanlar›n uterin serviksine
stimulus uyguland›¤›nda kademeli olarak vokalizasyonun
bask›land›¤›n›, ayr›ca noksiyus uyarana talamik cevab›n ve
fleksiyon-çekme refleksinin de bask›land›¤›n› göstermifller
(42). ‹nsan çal›flmalar›nda da VSA ile mekanik a¤r› efli¤i-
nin % 36,8, a¤r› tolerans›n›n da % 53 oran›nda artt›¤› bu-
lunmufltur (43). Bu analjezi mekanizmas›nda spinal düzey-
de glisin, noradrenalin ve serotonin rol oynamaktad›r. 

MENSTRUEL S‹KLUS VE A⁄RI
Üremedeki fonksiyonlar›n›n yan› s›ra seks hormonlar› ve
bunlar›n reseptörleri santral sinir sisteminde yayg›n olarak
bulunmakta ve a¤r› duyarl›l›¤›n› etkilemektedir. A¤r› efli¤i
gebeli¤in geç dönemlerinde veya pubertede yükselir, ancak
asl›nda tüm zamanlar için kad›nlar herhangi bir hormonal
dönemde erkeklerden daha duyarl›d›r. 

Menstrüel siklus, hipofiz taraf›ndan salg›lanan iki gona-
dotropik hormon taraf›ndan düzenlenir: follikül stimüle
edici hormon  (FSH) ve luteinize edici hormon (LH). Sik-
lusun postmenstrüel folliküler faz›nda FSH ve LH düflük
seviyede ve sabit miktarda salg›lan›r. Bu fazda estradiol
kademeli olarak artar, ovülasyondan hemen önce pik ya-
par, progesteron ise siklus ortas›na kadar düflük düzeyde
kal›r. Ovülasyondan yaklafl›k bir gün önce FSH ve LH çar-
p›c› bir flekilde yükselir, follikül rüptüre olur, ard›ndan
korpus luteum oluflur ve postovülatuar luteal fazda çok
fazla miktarda östrojen ve progesteron salg›lan›r. 

Menstrüel siklusda noksiyus uyarana cevab›n de¤erlendi-
rildi¤i pek çok çal›flma vard›r. Yap›lan çal›flmalarda uygu-
lanan yöntemlerin farkl› olmas› veya uygulanan noksiyus
uyaran›n standart olmamas›ndan dolay› siklusun her iki fa-
z› için farkl› sonuçlar ç›km›flt›r. Örne¤in Giemberardino ve
ark.  elektriksel a¤r›ya siklus cevab›n›n uygulanan uyara-
n›n doku derinli¤ine ba¤l› oldu¤unu belirtirken, cilt için en
düflük eflik de¤erler periovülatuvar fazda (12.-16. gün),
subkütan ve ciltte en düflük eflik de¤erler premenstrüel saf-
hada (25.-28. ve 2.-6. günler) elde edilmifl (44). Siklusun
her dönemi için a¤r› alg›s›n›n de¤iflti¤ine dair çal›flmalar
mevcut iken yap›lan bir meta analiz ile periovülatuvar ve
luteal faza karfl›l›k folliküler fazda daha yüksek a¤r› efli¤i
ve tolerans tespit edilmifltir (45).  

A¤r› cevab›nda ekzojen hormonlar›n etkisi ise çok araflt›-
r›lm›fl bir konu de¤ildir. Oral kontraseptifler ekzojen hor-
mon tedavisine iyi bir örnektir. Menstrüel sikluslar› düzen-
li olan kad›nlar aras›nda yap›lan elektriksel uyaranla a¤r›
efli¤inin de¤erlendirildi¤i çal›flmada postmenstrüel fazda
a¤r› efli¤inin düflük oldu¤u, ancak oral kontraseptif kulla-
nan kad›nlarda böyle bir fark olmad›¤› tespit edilmifl.
Sherman ve ark.  temporomandibular eklem hastal›¤› olan
kad›nlarda siklus fazlar› aras›nda belirgin fark bulmufltur
(46). Özellikle normal siklusu olan kad›nlarda menstrüas-
yon s›ras›nda ve midluteal fazda daha fliddetli a¤r› oldu¤u-
nu tespit ederlerken oral kontraseptif kullanan kad›nlarda
geç luteal fazdaki hafif bir duyarl›l›k art›fl› haricinde di¤er
dönemlerde benzer ve sabit a¤r› fliddeti tespit etmifllerdir.
Benzer sonuçlar› Goolkasian ve ark.’da  termal uyarana
cevapta bulmufllard›r (47). Oral kontraseptif kullanmayan
kad›nlar›n özellikle ovülasyon döneminde erkeklerden da-
ha fazla ›s›ya karfl› a¤r› duyarl›l›¤› oldu¤u ancak oral kont-
raseptif kullanan kad›nlar›n erkeklere benzer a¤r› cevab›
oluflturduklar› belirtilmektedir. Ayr›ca oral kontraseptif
kullanan luteal fazdaki kad›nlarda egzersiz sonras› oluflan
kaslardaki a¤r›l› k›rg›nl›k hali daha az bulunmufltur (48).
Sonuçlar› tart›flmal›da olsa bu çal›flmalar oral kontrasep-
tif kullan›m›n menstrüel siklus döngülerinin a¤r› alg›s›
üzerine olan etkilerini engelledi¤ini ve a¤r› efli¤ini k›smen
artt›rd›¤›n› göstermektedir. Ancak menopoz döneminde
a¤r› ve hormonal replasman tedavileri aras›ndaki iliflki ye-
terince araflt›r›lmam›flt›r. 

Biyolojik faktörlerin yan›nda sosyal ve psikolojik faktörler
de a¤r›n›n cinsiyetler aras›ndaki farkl›laflmas›n› flekillendi-
rir. A¤r›n›n duygusal bileflenlerinin bulunmas› a¤r›ya olufl-
turulacak cevab›nda duygusal yollarla olaca¤›n› gösterir.
Ancak duygular›n çok yönlü olmas› nedeni ile kad›nlar ve
erkekler a¤r› ile kendilerini farkl› zamanlarda, farkl› ifade
edebilir. Ayr›ca anksiyete ve depresyon gibi duygu durumu-
nu etkileyen faktörler de kad›n ve erkek için farkl› cevap-
lar oluflturtur. Buna karfl›l›k aralar›ndaki iliflki her zaman
sabit veya tutarl› de¤ildir. Örne¤in bir kronik a¤r› çal›flma-
s›nda depresyon ile a¤r›ya ba¤l› güçsüzlük-yetersizlik ara-
s›nda kad›nlar›n lehine daha güçlü bir iliflki bulunurken
(49), Edwards ve ark.’n›n   çal›flmas›nda da tam tersi bir
sonuca ulafl›lm›flt›r (50). Anksiyete ve depresyon; a¤r›n›n
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için kullan›lan ilaçlar›n say›s› ve yetersizlik-güçsüzlük bak›-
m›ndan pozitif belirleyici olarak bulunurken; cinsiyetin dep-
resyon ile yetersizlik-güçsüzlük aras›nda iliflkisi bulunma-
m›fl, ancak anksiyetesi olan erkeklerde a¤r› fliddeti daha
yüksek, günlük aktiviteleri daha k›s›tl› bulunmufl. Sonuçta
hem anksiyete hem de depresyon a¤r› ile do¤rudan iliflkili-
dir ve cinsiyet bu iliflkiyi flekillendirirken hangi cinsiyetin
emosyonel veya duysal durumla daha güçlü ba¤lar› oldu¤u
konusunda çal›flmalar aras›nda tutars›zl›klar vard›r. 

Kifliler a¤r› gibi olumsuz bir durumla ile yüz yüze geldikle-
rinde bu durum ile bafl etmek, üstesinden gelmek için de¤i-
flik davran›fl kal›plar› gelifltirirler. Bu davran›fllar iki grup
alt›nda toplanabilir; adaptif olanlar (aktif mücadele gibi)
ve olmayanlar (pasif kaç›nma gibi). Yap›lan çal›flmalarda
kad›nlar›n erkeklerden daha fazla bafl etme stratejisi, özel-
likle de sözel ifadelerle, gelifltirdi¤i belirtilmektedir (51).
Hastalar›n uygulanacak a¤r›l› uyaran konusunda bilgilen-
dirildi¤i ve odaklanmalar›n›n istenildi¤i çal›flmada erkek-
lerin daha az a¤r› alg›lad›klar› ve bildirdikleri, kad›nlarda
ise yan›tta azalma olmad›¤› bulunmufltur (52). Keogh ve
ark.’n›n  bir baflka çal›flmas›nda kad›nlardan duygusal ce-
vaplar› üzerine odaklanmalar› istendi¤inde a¤r› cevaplar›-
n›n daha da artm›fl oldu¤u bulunmufltur (53). 

Kad›n ve erke¤in ne oldu¤unun toplum taraf›ndan kabul
edilmifl karakteristikleri erkekli¤e so¤ukkanl›, ac›ya daya-
n›kl›, kad›nl›¤a ise daha duyarl›, hassas rol biçmektedir.
Sadece erkek ve kad›n›n cevap oran› erke¤i daha dayan›k-
l›, kad›n› ise daha hassas yapmamaktad›r, deneysel a¤r›
çal›flmalar›nda da cinsiyet fark› k›smen cinsiyet rolünden
beklentilerle de aç›klanmaktad›r (54).  

SONUÇ
A¤r› duyarl›l›¤› sosyokültürel faktörlerden (yafl, etnik kim-
lik, aile öyküsü, cinsiyet vb), psikososyal faktörlerden
(anksiyete, depresyon, kognitif veya davran›fl flekilleri gibi)
ve biyolojik faktörlerden (genetik yap›, gonadal hormonlar,
endojen a¤r› inhibisyonu) etkilenerek flekillenmektedir. Bu
üç faktör karmafl›k flekilde etkileflerek farkl› sonuçlara ne-
den olmaktad›r. Kad›nlardaki a¤r› alg›lamas›ndaki farkl›-
l›klara neden olan faktörler genifl olarak araflt›r›lm›flt›r an-
cak bu faktörlerin klini¤e etkisi ve tedavide uygulanmas›
gereken farkl› yaklafl›mlar konusunda yeni ve kapsaml› ça-
l›flmalara gereksinim vard›r.  
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