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“Gönül a¤r›y›nca beden de a¤r›r”
A¤r› kavram›; ifadesiyle, oluﬂumuyla, yay›l›m›yla ve sembolize ettikleri ile birlikte bize, hasta-hekim etkileﬂiminin önemini de gösterir. Bu nahoﬂ yaﬂant›y› do¤ru de¤erlendirmek
ve hastaya yard›mc› olabilmek her zaman kolay de¤ildir.
Hatta hekimler olarak, bize yol gösterdi¤i, zaman zaman
hastan›n hayat›n› kurtard›¤› için ortaya ç›kmas›na minnettar
oldu¤umuz bir semptomdur. Ayr›ca, a¤r› halen en s›k sa¤l›k
kuruluﬂlar›na baﬂvuru gerekçesini oluﬂturmaktad›r. Bu yaz›da ele al›nan kronik a¤r›lar ve psikiyatrik etkileﬂimlerin daha iyi anlaﬂ›lmas› için 2 örnek vaka sunmak istiyoruz;

VAKA 1;
37 yaﬂ›nda, evli ve bir o¤lu olan, yüksek okul mezunu, do¤udaki bir ilde banka görevlisi olarak çal›ﬂan kad›n hasta,
“art›k a¤r› çekmeye dayanamad›¤›” ﬂikayetiyle klini¤imize baﬂvurdu. 7 y›ld›r FMF tan›s› vard› ve bu nedenle kolﬂisin kullanmaktayd›. 2 y›ld›r da buna fibromiyalji tan›s› eklenmiﬂti. A¤r›lar›n›n tüm vücudunda, baﬂ›nda, s›rt›nda,
boynunda, karn›nda, dizlerinde oldu¤unu ve hiç ara vermeden tüm gün sürdü¤ünü ifade ediyordu. Romatoloji bölümünde kendisini izleyen doktor, hastan›n a¤r›lar›n› bu rahats›zl›klar›n yeterince aç›klamad›¤› kanaatindeydi. Baﬂ
a¤r›s› aln›nda ve baﬂ›n›n tepe bölgesinde iki yanl› s›k›ﬂt›r›r
tarzdayd›. “A¤r›lar› çekme gücüm yok, halsizim ve a¤r›
yüzünden çok s›k›l›yorum” diyordu. Son 1 ayd›r a¤r›lar›n›n çok fazla artm›ﬂ oldu¤unu, 2 ayd›r uykuya dalmakta
çok zorland›¤›n›, hayat›n›n bu yüzden çok k›s›tlanm›ﬂ oldu¤unu söylüyordu. Sadece iﬂyerinde tüm gün çok yo¤un ve
abart›l› bir titizlikle çal›ﬂ›yor, ancak evdeki ve çocu¤unun
bak›m›yla ilgili sorumluluklar›n› a¤r›lar nedeniyle yerine
getiremedi¤ini ifade ediyordu. Günün sonunda hesaplar›
birkaç kez kontrol ederek di¤er çal›ﬂanlardan daha geç ç›k›p eve geldi¤inde yaln›zca uzand›¤›n› ve evdeki günlük iﬂlerin tamam›n› eﬂinin yapt›¤›n› belirtiyordu. ‹ﬂ günleri d›ﬂ›nda da tüm hafta sonunu a¤r›lardan dolay› yatarak geçiriyordu. ‹ﬂ d›ﬂ›nda uzun süredir sosyal hayat› ya da herhangi bir faaliyeti de bulunmamaktayd›.
Bu a¤r›lar için doktorunun kullanmamas›n› önerdi¤i çeﬂitli a¤r› kesicileri s›k s›k almaktayd›. A¤r›lara ek olarak gaz
ve ge¤irme ﬂikayeti de vard›. En ufak tart›ﬂmada gaz› ve
ge¤irmeleri baﬂl›yordu. Kollar›nda ve bacaklar›nda uyuﬂmalar›n da oldu¤unu ekliyordu. Zaman zaman ishal ataklar› oluyor, sürekli bir haz›ms›zl›k çekti¤ini söylüyordu. Bu
s›k›nt›lar nedeniyle pek çok kez MR çekilmiﬂ, çok say›da
tahlil yap›lm›ﬂ ve 2 kez de endoskopi yap›lm›ﬂt›. Eﬂiyle so*

rununun olmad›¤›n›, onun kendisine yard›m etmeye çal›ﬂt›¤›n›, evdeki tüm iﬂleri üstlendi¤ini ayr›ca kendisinin cinsel
olarak uzun bir süredir çok isteksiz oldu¤unu belirtiyordu.
Tüm bu yak›nmalar›n›n yaklaﬂ›k 10-12 y›ld›r mevcut oldu¤unu belirtiyordu ama baﬂlatan ya da alevlendiren herhangi bir psikososyal stresör tariflemiyordu.
Genel muayenesinde bahsetti¤i somatik yak›nmalar d›ﬂ›nda
belirgin bir psikiyatrik bulgu dikkati çekmiyordu. Ancak ayr›nt›l› ve psikiyatrik de¤erlendirmesiyle net olarak görüldü¤ü gibi, asl›nda oldukça depresifti. Hayattan zevk alm›yordu ve gelece¤i konusunda da umutsuzdu. Çok belirgin bir
mükemmeliyetçi yap›s› vard› ve bu nedenle iﬂyerinde de tatmin olmuyordu. Uykusuzlu¤u ve halsizli¤i vard›. En önemlisi ise, iﬂlevselli¤inde önemli bir düﬂüﬂ olmas›yd›. Bu bulgularla hastada distimik bozukluk ve somatizasyon bozuklu¤u
ön tan›lar› düﬂünüldü. Antidepresan olarak venlafaksin tedavisine baﬂlanarak düzenli psikoterapötik görüﬂmelerle
günlük yaﬂamdaki zorluklar› üzerinde çal›ﬂ›ld›. Kulland›¤›
analjezikler kesilerek yaﬂam kalitesi ile ilgili günlük tutmas› söylendi. Bu tedavi ile hastan›n a¤r›lar› azalmaya baﬂlad›. 2.5 ay sonunda %90 düzelme mevcuttu. ‹ﬂlevselli¤i artt›, evdeki iﬂleri yapmaya ve spora gitmeye baﬂlad›. Psikoterapötik süreçte iﬂyerindeki kad›n müdürüyle ciddi bir rekabetinin oldu¤u, çok baﬂar›l› olmas›na karﬂ›n müdürün onu
de¤ersizleﬂtiren bir tutum içinde bulundu¤u ve bunun uyand›rd›¤› aﬂ›r› titizlik ve öfkenin a¤r› olarak bedenselleﬂti¤i
düﬂünüldü. Süreçte bu çat›ﬂma aç›¤a ç›kt› ve bu arada müdürü kendisine soruﬂturma açt›. Çat›ﬂma yaﬂad›¤›nda ya yat›p uyuyor ya da a¤r›lar› baﬂl›yordu, ancak bu duruma “fark›ndal›¤›n›n ve iç görüsünün” geliﬂmesiyle yaﬂad›¤› s›k›nt›
ve semptomlar› azald›. Art›k eﬂine duygular›n› daha rahat
ifade etti¤ini ve uzun süredir ilk kez hayattan zevk ald›¤›n›
belirtiyordu. ﬁu anda tedavinin birinci y›l›n› dolduran hasta
iﬂyerinde yüklendi¤i a¤›r sorumluluk ve riski de b›rakm›ﬂ
durumda, evinde asl›nda çok mutlu oldu¤unu fark etti¤ini ve
emeklilik sürecine girdi¤ini ifade etmekte.

VAKA 2;
34 yaﬂ›nda, bekar, boﬂand›¤› eﬂinden 5.5 yaﬂ›nda bir k›z›
olan kad›n hasta yayg›n vücut a¤r›lar› ve a¤›r halsizlik nedeniyle psikiyatriye baﬂvurdu. Kendisini a¤r› klini¤inde
muayene eden doktor yönlendirmiﬂti. Baﬂvuruda tekerlekli
iskemlede idi. Yaklaﬂ›k 4 y›l önce ciddi bir halsizli¤in baﬂlad›¤›n›, ard›ndan yorgunlukla a¤r›lar›n artt›¤›n› ifade ediyordu. “Nefes nefese kald›¤›n›, damarlar›n›n gerildi¤ini-
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çekildi¤ini, ateﬂ bast›¤›n›” belirtiyordu. 4 y›l önce baﬂlayan “inan›lmaz” a¤r›larla vücudunun su toplad›¤›n› söylüyordu. Bu nedenle baﬂar›yla iﬂletti¤i, milli e¤itimden ödüller alm›ﬂ olan çocuk yuvas›n› 6 ay önce kapatm›ﬂ ve art›k
evden ç›kamaz hale gelmiﬂti. Yard›ms›z merdiven ç›kam›yor, ayakta dururken bile düﬂecek gibi oluyordu. Gerek
kendi ve gerekse k›z›n›n bak›m› için sürekli yard›m al›yordu. Yürüyüﬂ mesafesi son aylarda 5-10 metre aras›na inmiﬂti. Konuﬂurken a¤r›dan a¤z›n› açamad›¤›n› belirtiyordu, gerçekten konuﬂurken diﬂleri s›k›l›yd›.
Hasta bu ﬂikayetlerle son y›llarda pek çok doktora gitmiﬂ
ve kendisine çok say›da tetkik yap›lm›ﬂt›. Defalarca yap›lan kan tahlilleri, çekilen MR filmleri ve EMG incelemelerine en son kas ve sinir biyopsileri eklenmiﬂti. Biyopsiden
1 gün sonra bacaklar›ndaki a¤r›n›n geçici olarak düzeldi¤ini, ancak kollar›nda, boynunda ve çenesinde devam etti¤ini, sesinin k›s›ld›¤›n› belirtiyordu. Son 1 y›ld›r oldukça
a¤›r medikal prosedürler uygulanm›ﬂt›. Kas içi injeksiyonlar ve fizik tedavi d›ﬂ›nda da içinde kas gevﬂeticiler, a¤r›
kesiciler, steroid ve non-steroidler olan 20’ye yak›n ilaç
kullan›lmaktayd›. Bu nedenle karaci¤er enzimlerinde yükselme oluﬂmuﬂtu. Ancak bu süreçte de¤erlendiren doktorlar›n hiçbiri psikiyatriye yönlendirmemiﬂti. A¤r› klini¤ine
baﬂvurana kadar çok say›da invazif inceleme ve palyatif tedaviler denenmiﬂ, bunlar›n komplikasyonlar› görülmüﬂtü.
A¤r› klini¤indeki doktoru psikiyatrist de¤erlendirmesi istedi¤inde de çok öfkelenmiﬂ, “ben deli de¤ilim” diyerek karﬂ› ç›km›ﬂ ancak doktoru taraf›ndan uygun tutum ve beceri
ile ikna edilmiﬂti.
Kendisini ifade ederken “duygular›m› ve kalbimi hissetmiyorum, dondum ve s›k›ld›m!” diyordu. A¤lamad›¤›n›, ne
mutlu ne de mutsuz “hiçbir ﬂey hissetmedi¤ini” söylüyordu. 1 y›l önce biten evlili¤inin travmatik geçti¤ini, hep sorunlar›n›n oldu¤unu, eﬂinin kendisini aldatt›¤›n› ve ayr› evlerde yaﬂad›klar›n› belirtiyordu.
Premorbid yap›s›n›n hiperaktif, hipertimik ve d›ﬂa dönük
oldu¤u ö¤renildi. Çok çal›ﬂkan ve baﬂar›l›yd›, mükemmeliyetçi kiﬂilik özellikleri vard›.
Hastaya bu bulgularla kronikleﬂmiﬂ majör depresyon ve
a¤r› bozuklu¤u ön tan›lar› konarak kulland›¤› düﬂük doz
antidepresan tedavisi kesilip uygun dozda milnasipran baﬂland›. Biliﬂsel-davran›ﬂç› psikoterapötik görüﬂmeler eklendi. Tedavi sürecinde, hastan›n a¤r›lar› azalmaya, tek baﬂ›na merdiven ç›kmaya ve banyo yapabilmeye baﬂlad›. Tedavinin ikinci haftas›n›n sonunda 4 y›ld›r ilk kez 1 kat merdiven ç›km›ﬂt›. Bir görüﬂmede “ben iyileﬂmeye karar verdim” cümlesini kurmas›n›n ard›ndan k›sa sürede yeni iﬂ
planlar› yapmaya baﬂlad›, depresif duygular›n› “yaln›z›m
ve kalbim k›r›k” ﬂeklinde ifade etti. A¤r›larda ve iﬂlevselli¤inde %80 civar›nda düzelme oluﬂtu. Halen tüm günlük
iﬂlerinde ba¤›ms›z ve yeniden çal›ﬂan biri olarak iyileﬂmesi sürüyor.
Burada sundu¤umuz iki vakan›n ortak özellikleri, yayg›n

a¤r›yla yaﬂam kalitelerinde a¤›r bir bozulma bulunmas›d›r.
Uzun süredir çeﬂitli doktorlara gitmekte olan bu hastalarda hekimler invazif yöntemlerle araﬂt›rmay› sürdürmüﬂ ve
uygun tedaviye yönlendirememiﬂ. Her iki hastada da psikiyatrik tedavi çok yüz güldürücü sonuçlar verdi. Her iki
hasta da önceleri psikolojik bir sorun tariflemiyordu ve
semptomlar›yla herhangi bir psikososyal stresör ba¤lant›s›
kurmuyordu.
Böyle hastalar›n daha erken psikiyatriye yönlendirilmesi
önemlidir. Psikiyatri d›ﬂ› hekimler, hasta net olarak mutsuzum demedi¤inde ya da a¤lamad›¤›nda da depresyon düﬂünebilmelidir… A¤›r depresyonun bir baﬂka klinik görünümü de somatizasyondur ve bazen a¤r› depresyona eﬂittir.

KRON‹K A⁄RIDA PS‹K‹YATR‹N‹N YER‹
Bilindi¤i gibi a¤r›, oldukça göreceli bir kavramd›r. Ölçümü
için çeﬂitli yöntemler kullan›lmaya çal›ﬂ›lsa da asl›nda hemen her zaman sonuç o bireyin kendisine özeldir. Bu özelli¤i nedeniyle de a¤r›y› tan›mlarken en uygun yaklaﬂ›m olarak çok eksenli de¤erlendirme sistemleri geliﬂtirilmiﬂtir.
Bu de¤erlendirme, psikiyatrideki çok eksenli de¤erlendirme yöntemi (1) ile büyük benzerlikler gösterir. A¤r›n›n tek
bir boyutuyla de¤il, sebepleri, sonuçlar› ve klinik görünümüyle kapsaml› de¤erlendirilmesini hedefler. ‹nsan›n biyopsikososyal bütünlü¤ü, “a¤r›n›n” kendi gerçekli¤inin
içindeki bireye özel de¤erlendirilmesi ve yorumlanmas›n›
gerektirmektedir.
Genellikle bir hastal›¤›n semptomu say›lmakla birlikte bazen de kendisi bir hastal›k olabilir. Örne¤in; fantom a¤r›s›,
refleks sempatik distrofi hastal›¤›n “kendisinin” a¤r› oldu¤u sendromlard›r (2).
Kronik a¤r›, en kolay tan›m›yla “a¤r›n›n akut olmad›¤›”
anlam›na gelir. A¤r›n›n süre¤enli¤ini vurgular. Baz› tan›mlara göre 6 hafta, baz›lar›na göre 6 aydan uzun süren
a¤r›y› ifade eder. A¤r›n›n kiﬂiye özel bileﬂenlerinin tamamen doku hasar›na ba¤l› olmamas› gibi bunlar›n, mutlaka
doku hasar›yla iliﬂkili olmas› da gerekmez. (3) A¤r›, hastan›n sa¤l›k ve iyileﬂme hakk›ndaki düﬂünceleriyle, davran›ﬂlar›yla ve yaﬂam ﬂekli ile yak›n etkileﬂim içindedir (4).
A¤r›n›n tan›nmas› ve tedavisinde, alg›sal yönü kadar duygusal, biliﬂsel ve davran›ﬂsal boyutlar›n› da dikkate almak
gereklidir. A¤r›s› olan kiﬂiler s›kl›kla “duygusal” olmaya
da meyillidir ve a¤r›y› “gerginlik, korku, huzursuzluk” gibi tan›mlarlar. Yap›lan bir çal›ﬂmada; rahats›z durumda
bulunman›n, uykusuzlu¤un, yorgunluk, anksiyete, korku,
öfke ve depresyonun a¤r› eﬂi¤ini düﬂürdü¤ü, öte yandan,
dinlenme, rahatlama, anlay›ﬂl› yaklaﬂ›m ve depresyonla
anksiyetenin tedavi edilmesinin a¤r› eﬂi¤ini yükseltti¤i belirlenmiﬂtir (5).
Hastalar bize kronik a¤r› yak›nmas›ndan bahsederken asl›nda a¤r›n›n 6 major iﬂlevsel bileﬂeninden bahsetmektedir.
Bu yak›nma, özellikle kronik a¤r›da birebir doku hasar›yla eﬂde¤er kabul edilemez. Kronik a¤r›n›n baﬂl›ca iﬂlevsel
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bileﬂkeleri ﬂöyle s›ralanabilir (6);
n A¤r› duyumu
n A¤r› davran›ﬂ›
n Mesleki iﬂlevsellikteki etkilenme
n Özel yaﬂamdaki iﬂlevsellik ve kiﬂileraras› iliﬂkilerin
etkilenme boyutu
n Hastan›n emosyonel durumu
n Somatik aﬂ›r› u¤raﬂ›
A¤r›y› de¤erlendirirken asl›nda tüm bunlar› gözden geçirmek gerekmektedir. Görüldü¤ü gibi, a¤r›n›n bütüncül de¤erlendirmesi, asl›nda k›smen bir psikiyatrik de¤erlendirmedir. Buna göre; a¤r›y› etiyolojik olarak, bir ucunda saf
organik nedenler, di¤er ucunda ise saf psikiyatrik nedenler
olan bir spektrumda de¤erlendirsek bile, a¤r›ya verilen
tepki, etkilenen iﬂlevsellik, emosyonel ve biliﬂsel bileﬂkeler
yine tamamen bireye özgü olacak ve kiﬂinin psikiyatrik
tablosunu ﬂekillendirecektir.
Uzun süren organik nedenli a¤r›ya psikiyatrik belirtilerin
hemen her zaman eﬂlik etmesi de beklenen bir durumdur.
Çok s›k bir arada görülen kronik a¤r› ve depresyon nedeniyle özellikle kronik a¤r›da mutlaka psikiyatrik inceleme
gerekir, bu hastalar maalesef ço¤unlukla bir çok invazif
tetkik ve çok say›da palyatif tedaviler kulland›ktan sonra,
nadiren psikiyatriye gelebilmektedir.
Yani asl›nda a¤r›, depresyonun bir ortaya ç›k›ﬂ ﬂekli olabildi¤i gibi, organik bir nedenle ortaya ç›kan a¤r› da birincil
olan hastal›kla birlikte depresyona yol açabilmektedir.
Umutsuzluk, üzüntü, karamsarl›k, isteksizlik, uykusuzluk,
halsizlik gibi pek çok depresif içerikli yak›nma ile birlikte
bir k›s›r döngü meydana getirmektedir. Bununla birlikte,
pek çok psikiyatrik kaynakl› bozukluk da a¤r› semptomu
ile aç›¤a ç›kmaktad›r.
A¤r›n›n psikiyatrik tablolarla iç içe oluﬂuna örnek vermek
gerekirse, bat› ülkelerinde iﬂgücü kayb›n›n en s›k nedeni
olan “hafif s›rt a¤r›s›” yak›nmas› bulunan kiﬂilerin ancak
%5-10’unda net bir fiziksel tan› konabilmektedir (7). Oysa bu hastalarda major depresyon oran› ayn› çal›ﬂmalarda
%34-57 aras›nda bildirilmiﬂtir. Bu oran normal popülasyona k›yasla (%5-26) hayli yüksektir (8).
Hastalar›n a¤r›y› ifade ediﬂleri de a¤r›n›n duygusal ve davran›ﬂsal boyutu hakk›nda pek çok ipucu vermektedir. Örne¤in; kimi zaman; kesici, bat›c›, künt, yak›c›, b›çak saplan›r
gibi fiziksel ifadelerle; kimi zamansa; bitkin b›rakan, hasta edici, korkunç gibi duygusal tan›mlamalarla a¤r› anlat›lmaya çal›ﬂ›l›r. Unutmamak gerekir ki; kronik a¤r› de¤erlendirmesinde, hastan›n kendi kültürel ve bireysel özellikleri kadar de¤erlendirme yapan doktorun da a¤r› deneyimleri, a¤r› alg›s› ve a¤r›s› olan kiﬂilerle ilgili deneyimleri de önemli rol oynar. Öznel bir deneyim olan a¤r› ile bireyin günlük yaﬂam›na yans›yan a¤r› davran›ﬂlar›n› ay›rt
etmek gerekir (9). A¤r› davran›ﬂlar›; kiﬂinin a¤r›s›n›n gerçek sonuçlar›n› da bize gösterebilir. Örne¤in; hafif-orta
ﬂiddette olabilece¤ini düﬂündü¤ümüz bel a¤r›s› olan hasta-
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n›n a¤r› davran›ﬂ›, hiç iﬂe gitmemek, uygunsuz ﬂekilde
analjezik kullanmak, sosyal hayat›n›n olmamas›, s›k s›k
acillere baﬂvurmak ﬂeklinde seyrediyor olabilir.
Kronik a¤r› ya da sadece a¤r› yak›nmas›n›n psikiyatrik anlam›, sa¤l›k kuruluﬂlar›na ilk baﬂvurudan itibaren baﬂlamaktad›r. Altta yatan depresyon, anksiyete ya da somatoform bozukluk ifade bulamasa da bu yak›nma nedeniyle kiﬂi “yard›m aramaktad›r”. “Duygular›n nas›l bedenselleﬂti¤i” ya da bedeni nas›l etkiledi¤i, beynimizin sinir sistemimizle tüm vücudumuza yay›lan geniﬂ a¤› düﬂünülürse daha
kolay anlaﬂ›lacakt›r.
Duygular›m›z› oluﬂturan biyokimyasal süreçleri anlamaya
ve aç›kl›¤a kavuﬂturmaya yönelik çal›ﬂmalardan da ö¤rendi¤imiz gibi, sinir sistemimizin iﬂleyiﬂinde anahtar rolü oynayan peptid ve nörotransmitterler sadece beyinde de¤il,
tüm vücudumuzda yayg›n ﬂekilde bulunurlar. Bu moleküller periferde, beyinden ba¤›ms›z olarak birbirleriyle haberleﬂip etkileﬂebilirler. Bu bilgi, duygular›n bedensel ifadelerinin ve bedensel belirtilere karﬂ› oluﬂan duygusal tepkilerin vücut kimyas› ile iç içe oluﬂunu aç›klar. Baﬂl›calar› asetilkolin, beta-endorfinler, özellikle a¤r› kontrolünde rol oynayan enkefalinler ve periferik dolaﬂ›mdaki dopamindir
(10).
Psikosomatik reaksiyonlar›n ne kadar önemli boyutlara
ulaﬂabilece¤i hat›rland›¤›nda zihnimizin bedenimiz üzerindeki etkisini daha kolay anlamak mümkün olacakt›r. Örne¤in; ast›m, nörodermitler, kab›zl›k ve ishal ataklar›, haz›ms›zl›k gibi bozukluklarda kal›t›msal, bedensel, çevresel
ve ruhsal etkenlerin birlikte rol oynad›¤› bilinmektedir.
Bu bozukluklarda psikodinamik kurama göre bedensel
an›msama egemendir, çat›ﬂmalar›n ruhsal düzeyde yaﬂanmas›nda yetersizlik ve ego zay›fl›¤› bulunmaktad›r. Dolay›s›yla çat›ﬂmalar karﬂ›s›nda ruhsal düzeydeki savunmalar
çabuk çöker ve bedensel belirtiler ortaya ç›kar (11).
Yaz›m›zda a¤r› ve psikiyatri iliﬂkisinin daha iyi anlaﬂ›lmas› için konuya iki ana perspektiften bakmay› tercih ettik.
Gerçekte kronik a¤r›, yukar›da bahsedildi¤i gibi bir ucunda saf organik nedenler, di¤er ucunda saf psikiyatrik nedenler olan etiyolojik bir spektrumda de¤erlendirilebilir.
Bu yaklaﬂ›mla kronik a¤r›y› iki ana baﬂl›¤a ay›rabiliriz;
1- Primer olarak organik, a¤r›l› bir hastal›¤›n psikiyatrik
tablosu:
A¤r›l› ve kronik organik hastal›klarda psikiyatrik bozukluklar üç ﬂekilde ortaya ç›kabilir;
n Hastal›¤›n organik bir komplikasyonu olarak: Genel
t›bbi duruma ba¤l› duygu durum bozuklu¤u kavram›;
kanserin invaze etti¤i bir sinirin yayg›n a¤r›s› ve depresyonun varl›¤›
n Hastal›¤a ve süre giden zorluklara, getirdi¤i k›s›tl›l›klara, tedavi zorluklar›na reaktif olarak uyum bozukluklar› geliﬂebilir: Amputasyon, yaralanma durumunda a¤r› ve depresif, anksiyeteli ya da mikst tipte
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uyum güçlükleri görülebilir.
Kronik a¤r›l› hastal›k ve psikiyatrik bozukluk
eﬂzamanl› olarak, neden-sonuç iliﬂkisinden ba¤›ms›z
ﬂekilde ortaya ç›km›ﬂ olabilir.

nin, sa¤l›kl› kontrol grubuna göre kronik a¤r› grubunda
yüksek bulundu¤u ve kronik a¤r› grubunda, depresyon ve
anksiyete düzeylerinin anlaml› ölçüde yüksek, benlik sayg›s›n›n ise anlaml› ölçüde düﬂük oldu¤u belirtilmiﬂtir (15).

Bu alandaki çal›ﬂmalar›n kapsaml› ﬂekilde gözden geçirildi¤i bir yaz›da kronik a¤r›n›n s›ras›yla en çok duygu durum
bozukluklar›, anksiyete bozukluklar›, somatoform bozukluklar, madde kullan›m› ve kiﬂilik bozukluklar›yla iliﬂkili
oldu¤u belirlenmiﬂtir (8).

Dalgal› bir gidiﬂ gösteren, a¤r›ya depresif ya da anksiyeteli yan›t veren, daha önce depresyon geçirmiﬂ, yaﬂamla baﬂa ç›kmada güçlükleri olan, sosyal destekleri az olan kiﬂiler uyum güçlükleri aç›s›ndan daha fazla risk alt›ndad›r.
Bazen aile üyeleri de fark›nda olmadan kötü uyumlu baﬂa
ç›kma davran›ﬂlar›n› teﬂvik eder. Örne¤in, hasta ﬂikayet ettikçe ilgi ve ﬂefkat gösterir, daha önce reddettikleri isteklerini yapar, aya¤a kalk›p iﬂlerini yapmaya baﬂlay›nca ise
yard›m› b›rak›p hastay› unuturlar (16).

n

2- Primer psikiyatrik bir bozuklu¤un kronik a¤r›
yak›nmas›yla baﬂvurmas›;
Pek çok psikiyatrik bozukluk da di¤er branﬂlara a¤r› yak›nmas› ile baﬂvurmaktad›r. Psikiyatride “a¤r›” yak›nmas› ile baﬂvurabilecek bozukluklar ﬂöyle s›ralanabilir;
n Somatoform bozukluklar: (Somatizasyon bozuklu¤u,
Farkl›laﬂmam›ﬂ somatoform bozukluk, Konversiyon
bozuklu¤u, A¤r› bozuklu¤u, Hipokondriazis, Baﬂka
türlü adland›r›lamayan somatoform bozukluk)
n Anksiyete bozukluklar›: (Panik bozuklu¤u, Yayg›n
Anksiyete Bozuklu¤u)
n Somatik Tip Hezeyanl› Bozukluk
n Major depresyon ve depresif bozukluklar
n Yapay Bozukluk
Bu bozukluklar›n d›ﬂ›nda pek çok psikiyatrik bozuklukta
da a¤r› eﬂi¤i düﬂmüﬂtür ve uyuma yönelik olmayan davran›ﬂ modelleri göze çarpar. A¤r› tolerans›n› azaltan ve a¤r›
eﬂi¤ini düﬂüren psikiyatrik durumlar aras›nda, dissosiyatif
bozukluklar ve kiﬂilik bozukluklar› say›labilir.
1- Primer olarak organik, a¤r›l› bir hastal›¤›n psikiyatrik
tablosu;
Kronik A¤r›n›n Psikiyatrik Sonuçlar›
Yukar›da da aktar›ld›¤› gibi, kronik a¤r› temelde hastan›n
psikiyatrik durumundan ayr› düﬂünülemez. Psikiyatrik
problemler birincil kronik a¤r›y›, davran›ﬂsal, kiﬂileraras›
iliﬂkiler üzerinden ve afektif mekanizmalarla komplike
edebilirler (12). DSM-IV tan›sal sisteminde “genel t›bbi
duruma ba¤l› duygu durum bozuklu¤u”, “depresif ve anksiyeteli uyum bozukluklar›” gibi altta yatan organik nedenin birincil oldu¤u duygu durum bozukluklar› belirtilmektedir (1).
Kronik a¤r› en baﬂta depresyon olmak üzere, uykusuzluk,
tükenmiﬂlik, anksiyete gibi a¤r› yak›nmalar›n› artt›ran, a¤r› eﬂi¤ini düﬂüren ve hastan›n sosyal, mesleki iﬂlevselli¤ini
daha da bozan psikiyatrik tablolard›r. A¤r›s› ile etkin ﬂekilde baﬂa ç›kamayan/ç›k›lamayan kiﬂilerde anksiyete ve
depresyon hemen hemen kaç›n›lmazd›r (13). Kronik a¤r›
hastalar›nda içe döndürülmüﬂ öfkenin a¤r›n›n artmas›nda
rol oynayabilece¤i tart›ﬂ›lmaktad›r. Bu nedenle böyle hastalar›n mutlaka ek psikiyatrik de¤erlendirme ve tedavisi
yap›lmal›d›r (14).
Ülkemizde yap›lan bir çal›ﬂmada; sürekli öfke de¤erleri-

Yap›lan çal›ﬂmalarda, kronik a¤r›s› bulunan hastalarda en
s›k görülen psikiyatrik bozuklu¤un depresyon oldu¤u ve
%50’ye kadar görülebildi¤i bildirilmektedir (17,18). Bu
hastalarda DSM IV sistemine göre anksiyete bozuklu¤u
tan›s› alan grup ise %30 civar›ndad›r (14). Kronik a¤r›,
daha çok depresif bozuklukla, akut a¤r› ise anksiyete bozukluklar›yla iliﬂkilidir. Ciddi a¤r›lar› olan depresif kiﬂilerde, son dönem kanser hastalar›nda intihar riski artm›ﬂt›r
(19).
Kronik a¤r› hastalar›ndaki ilave olan psikopatolojinin tan›nmas›n›n önemi, bu alandaki çal›ﬂmalar›n sonuçlar›na
göre ﬂöyle özetlenebilir (8):
n Mevcut psikopatoloji tan›n›p tedavi edilmedi¤inde,
bu hastalar›n rehabilitasyonu çok zordur. Uygun psikiyatrik tedavi eklenmeyen rehabilitasyon programlar› “baﬂar›s›zl›¤a mahkumdur”.
n Psikopatoloji a¤r› hassasiyetini artt›r›r ve iﬂlevselli¤i
daha da bozar.
n Anksiyete, hem emosyonel özellikleri nedeniyle, hem
de katekolaminler ve CRH arac›l›¤›yla a¤r› eﬂi¤ini ve
tolerans›n› daha da düﬂürür.
n Depresyon, a¤r› tedavisindeki baﬂar›s›zl›kla iliﬂkilidir.
n Duygusal stres; otonom aﬂ›r› uyar›lm›ﬂl›k, yanl›ﬂ yorumlama ya da somatik belirtileri abartma nedeniyle ortaya ç›kan fiziksel semptomlarla iliﬂkilidir.
Kronik a¤r› hastas›n› de¤erlendirirken yap›labilecek en
önemli hatalardan biri depresyon ve anksiyetenin bu hastalarda “normal” oldu¤unu düﬂünerek tedavisiz b›rakmakt›r. Bu hastalarda ortaya ç›kan k›s›r döngünün ve sonunda
“iyileﬂmeyecek hasta”, “umutsuz vaka” haline gelmelerinin en önemli nedenlerindendir. Bunlara ek olarak yap›lan
gereksiz tetkik ve tedavilerin komplikasyonlar›, ilaç kötüye kullan›m ve ba¤›ml›l›klar› tabloyu daha da karmaﬂ›k hale getirecektir.
2- Primer psikiyatrik bir bozuklu¤un kronik a¤r› yak›nmas›yla baﬂvurmas›;
A- Somatizasyon Bozuklu¤u
Psikiyatride somatoform bozukluklar olarak s›n›fland›r›-
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lan grup, genel tan›m›yla, yeterli t›bbi aç›klamas› olmayan
fiziksel belirtilerle baﬂvuran hastalar› kapsar. Lipowski,
1988 y›l›nda somatizasyonu; “patolojik objektif bir bulgu
olmaks›z›n bedensel rahats›zl›¤›n yaﬂanarak dile getirilmesi ve bunun fiziksel bir hastal›¤a ba¤l› olabilece¤i düﬂüncesiyle t›bbi yard›m arama e¤ilimi” olarak tan›mlam›ﬂt›r
(20). Bu bozukluklar, DSM IV’te “genel t›bbi bir durumu
düﬂündüren ve genel t›bbi bir durumla, bir maddenin do¤rudan etkileriyle ya da baﬂka bir mental bozuklukla daha
iyi aç›klanamayan fiziksel belirtiler nedeniyle klinik aç›dan
belirgin bir s›k›nt› ya da sosyal ve mesleki iﬂlevsellikte bozulma bulunmas› ve bu belirtilerin yapay bozukluk ya da
simülasyonun aksine, istemli olarak ortaya ç›kar›lmam›ﬂ
olmas›” ﬂeklinde tan›mlan›r (1). Bu grup içinde;
n Somatizasyon bozuklu¤u
n Farkl›laﬂmam›ﬂ somatoform bozukluk
n Konversiyon bozuklu¤u
n Psikojenik a¤r› bozuklu¤u
n Hipokondriazis
n Beden dismorfik bozuklu¤u
n Baﬂka türlü adland›r›lamayan somatoform bozukluk
bulunur.
Bunlardan; özellikle a¤r› bozuklu¤u ve somatizasyon bozuklu¤unda ana semptom “a¤r›”d›r ve hastalar psikiyatri
d›ﬂ› branﬂlara baﬂvururlar. Kronik a¤r› nedeniyle tedavi
edilen hastalarda yap›lan prevalans çal›ﬂmalar›nda somatoform bozukluklar›n bu grupta %5-15 oran›nda bulundu¤u bilinmektedir (2).
Somatizasyon bozuklu¤unda, belirtiler 30 yaﬂ›ndan önce
baﬂlar, psikolojik stres, sosyal ve mesleki iﬂlevsellikte bozulma ve aﬂ›r› t›bbi yard›m alma davran›ﬂ› ile birlikte kronik bir seyir izler. En az dört a¤r›, iki gastrointestinal, bir
cinsel ve bir psödonörolojik belirtinin bulunmas›yla tan›
konur. Ço¤u zaman stresi artt›r›c› bir yaﬂam olay›yla birlikte somatik belirtiler alevlenir. Bu hastalar ço¤unlukla
nedeni belirlenemeyen yak›nmalarla psikiyatri d›ﬂ› kliniklere baﬂvurur, doktor doktor dolaﬂ›rlar. Bu hastalarda yap›lan fazladan pek çok tetkik somatizasyon e¤ilimini artt›r›r. Genellikle yetinmeyerek farkl› yerlere baﬂvurup, daha
önce yapt›rd›klar› tetkikleri gizlerler.
Somatizasyon bozuklu¤unun etyolojisiyle ilgili yap›lan çal›ﬂmalarda; genetik, yap›sal, nörofizyolojik, dinamik (çocukluk ça¤› cinsel travmas›), sosyo-davran›ﬂsal (sorumluluktan kaç›nma), sembolize duygu ya da inan›ﬂlar, aile ve
çevreden örnek alma, duygular›n d›ﬂa vurumu (örne¤in eﬂe
duyulan öfke), biliﬂsel (bedenden gelen alg›lar›n abart›lmas›, yanl›ﬂ yorumlanmas›) faktörlerin etkili oldu¤u söylenmektedir.
Bu grup hastalarda çok s›k karﬂ›laﬂ›lan ortak bir özellik
de; aleksitimi dedi¤imiz “duygular›n› ve düﬂüncelerini sözel olarak ifade etme konusundaki yetersizlik”tir. Bu ba¤lamda kiﬂi, yaﬂad›¤› s›k›nt›y› bedensel belirtilerle ifade ediyor olabilir.
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Hastaya somatizasyon bozuklu¤u ya da a¤r› bozuklu¤u tan›s› koyabilmek için klinisyenin dikkat etmesi gereken noktalar vard›r (2);
n ‹lk olarak uygun bir fizik muayene yap›lmal›d›r, bu
muayene hem hastal›k davran›ﬂ›n› aç›¤a ç›karacak
hem de kiﬂinin psikiyatri karﬂ›t› tavr›n› yumuﬂatacakt›r. Ard›ndan santral a¤r›lar›n d›ﬂlanmas›n› da içeren
ayr›nt›l› bir nörolojik muayene yap›l›r.
n ‹kinci olarak hastan›n bu bozukluklar›n kriterlerini
karﬂ›lay›p karﬂ›lamad›¤› kontrol edilir.
n Ek bir 1. eksen tan›s› daha al›p almad›¤› kontrol edi
lir ve ayr›nt›l› psikiyatrik de¤erlendirme yap›l›r.
Özellikle somatoform bozukluklarla s›k birlikteli¤i
bulunan majör depresyon ve anksiyete bozukluklar›
araﬂt›r›l›r.
n Son olarak klinisyenin öznel yorumuna destek olacak
testler yap›lmal›d›r. Örne¤in eklem hareket aç›kl›klar› vb.
B- A¤r› Bozuklu¤u
A¤r› bozuklu¤u ise, önde gelen klinik görünümün bir ya da
daha fazla anatomik bölgedeki a¤r› oldu¤u bir somatoform
bozukluktur. DSM IV tan› kriterlerine göre; bu a¤r›, klinik
de¤erlendirmeyi gerektirecek ﬂiddettedir ve iﬂlevsellikte
bozulmaya yol açm›ﬂt›r. Bu a¤r›n›n baﬂlamas›, sürmesi ya
da alevlenmesinde psikolojik etkenlerin rol oynad›¤› yarg›s›na var›lmaktad›r (1). Bu bozuklu¤un 6 ayl›k prevalans›
%5, yaﬂam boyu prevalans› %12 gibi yüksek oranlarda bildirilmektedir (19). 6 aydan daha k›sa süreli oldu¤unda
“akut”, 6 aydan uzun sürdü¤ünde “kronik” olarak alt tiplere ayr›labilir.
Bu bozuklukta kiﬂinin a¤r› yak›nmas› tamamen psikolojik
kökenli olabilece¤i gibi, mevcut t›bbi bir hastal›k üzerine
eklenmiﬂ abart›l› ve orant›s›z bir a¤r› da olabilir. Hastal›k
davran›ﬂ›, a¤r› bozuklu¤unun gözlenen belirtisidir. A¤r› d›ﬂ›nda alkol ya da ilaç kötüye kullan›m›, depresyon ve anksiyete bozukluklar› da s›k birliktelik gösterir. A¤r› bozuklu¤unda majör depresyonun %25-50, depresif belirtilerin
%80-100 görüldü¤ü bildirilmektedir. Halsizlik, isteksizlik, anhedoni ve irritabilite en s›k görülen depresif belirtilerdir. Bir ço¤u da kiﬂilik bozuklu¤u tan›s› alabilir. Genellikle bu hastalarda ba¤›ml›, pasif-agresif ve histriyonik kiﬂilik bozukluklar› görülmektedir (21).
Psikodinamik aç›dan bak›ld›¤›nda; a¤r› semptomu sayesinde hastan›n bast›rm›ﬂ oldu¤u çat›ﬂman›n yaratt›¤› anksiyetenin azalmas› birincil kazanç, iﬂe gitmeme, istirahat raporlar› veya malulen emeklilik gibi d›ﬂ ortamda geliﬂen
avantajlar, aile içinde de daha fazla sempati, ilgi, ola¤an
zorluklardan kurtulma ve sorumluluklar›n azalmas› gibi
doyumlar ise ikincil kazançlar olarak de¤erlendirilebilir
(22). Buna çevresel ve sosyal pekiﬂtirmeler eklenirse, bu
rolün iyice benimsenmesi söz konusu olacakt›r. Bu davran›ﬂlar hastan›n semptomunun önemini etkilemekte ve genellikle ﬂiddetlendirmektedir.
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Yine bu aç›dan a¤r›, bilinç d›ﬂ› agresyon ve düﬂmanl›k duygular›na karﬂ› bir savunma biçimi olarak kabul edilir. Çocuklukta a¤r› bir “cezaland›r›lma” olarak yaﬂant›lan›r ve
çocuk “suçlu” oldu¤unu düﬂünür. Böylece eriﬂkinlikte a¤r›, suçluluk duygusuyla baﬂ etme biçimi olarak ortaya ç›kabilir. Düﬂmanl›k duygular› ve öfke ya do¤rudan kendisi
ya da yaratt›¤› suçluluk duygusu yoluyla kiﬂinin “a¤r›mas›na” yol açabilir.
Psikojenik a¤r›ya sistem teorisi yaklaﬂ›m›nda ise; a¤r› ya
sistem içindeki akut zorlanmalara karﬂ› meydana gelmektedir (depresyon ya da kiﬂiler aras› iliﬂkilerdeki zorlanmalar›n tehlike sinyali) ya da uzun bir süreçte denge sa¤lay›c› ﬂekilde sistemi belirlemektedir Yani aile içi davran›ﬂ
modellerini ve dengeleri oluﬂturmaktad›r (23). Bu sistemler a¤r› bozuklu¤u vakalar›nda s›kl›kla fark edilen özelliklerdir.
C- Kronik Baﬂ A¤r›lar›
Baﬂ a¤r›s›, genel popülasyonda %73 oran›nda görülen bir
yak›nmad›r ve %7’lik bir k›s›m, y›lda 100 günden fazla
baﬂ a¤r›s› çekti¤ini ifade etmektedir (24). Hafif baﬂ a¤r›s›
toplumda yaklaﬂ›k %80, ﬂiddetli baﬂ a¤r›s› öyküsü ise %60
oran›ndad›r (25). Baﬂ a¤r›s› da s›rt a¤r›s› ya da kar›n a¤r›s› gibi pek çok nedeni olabilen bir semptomdur. ‹zole olarak görülebilmekle beraber, migren gibi bir semptom
kompleksinin ya da yer kaplayan lezyonlar›n bir semptomu
olabilir.
Baﬂ a¤r›lar› 1988’de IHS (‹nternational Headache Society) taraf›ndan etiyolojilerine göre 12 kategoride s›n›flanm›ﬂt›r. Bunlar primer ve sekonder olarak 2 ana baﬂl›kta
toplan›r. Bu s›n›fland›rmada primer olarak tan›mlanan
grupta migren, gerilim tipi baﬂ a¤r›lar›, küme baﬂ a¤r›lar›
ve di¤er yap›sal lezyona ba¤l› olmayan baﬂ a¤r›lar› bulunmaktayd› (26). Ancak 2004 y›l›nda yap›lan yeni s›n›flamada güncellenerek 14 kategoriye ayr›lm›ﬂ ve “psikiyatrik
bozuklukla ba¤lant›l› baﬂ a¤r›s›” kategorisi eklenmiﬂtir
(27). Ancak bu tan›mlaman›n, psikiyatrik bozukluk düzeldi¤inde onunla birlikte düzelen veya anlaml› ölçüde hafifleyen baﬂ a¤r›lar› için kullan›lmas› önerilmektedir (25).
Temelde vasküler kaynakl› çeﬂitli organik etiyolojileri olan
migren a¤r›lar›nda s›kl›kla eﬂlik eden psikopatoloji bulunur ve psikososyal stresörler migren ata¤›n› tetikleyebilir.
Ayn› zamanda, migren ata¤› psikiyatrik bir hastal›¤› do¤rudan taklit edebilir, huzursuzluk, ani impulsif öfke patlamalar›, ani kiﬂilik de¤iﬂiklikleri ile beraber gözlenebilir.
En s›kl›kla depresyon ve anksiyete bozukluklar› ile iliﬂkisi
gösterilmiﬂtir (25). Anksiyete, depresyon ve bipolar bozukluklar migreni olan hastalarda kontrol grubuna göre daha
s›k bulunmaktad›r (28).
Gerilim tipi baﬂ a¤r›s› ise psikopatoloji ile daha iliﬂkili oldu¤u için eskiden “gerilim baﬂ a¤r›s›”, “kas kontraksiyonuna ba¤l› baﬂ a¤r›s›” ya da “psikojenik baﬂ a¤r›s›” olarak isimlendirilirdi. Ancak yeni s›n›flama sisteminde geri-

lim tipi baﬂ a¤r›lar› epizodik ve kronik olarak iki tipe ayr›lm›ﬂt›r. Anksiyete ve depresyonun daha ziyade kronik tiple iliﬂkili oldu¤u düﬂünülmektedir (29).
Depresyonda baﬂ a¤r›s› çok s›k tan›mlanan bir fenomendir.
Bir çal›ﬂmada depresif hastalar›n %84’ünde baﬂ a¤r›s› oldu¤u belirlenmiﬂtir. Buradaki “depresyon baﬂ a¤r›s›” kronik günlük baﬂ a¤r›s›na, di¤er ad›yla transforme migrene
uymaktad›r (30).
Ayr›ca di¤er kronik a¤r›lar gibi baﬂ a¤r›s› da depresyon ve
anksiyeteye neden olabilir. Di¤er görüﬂler ise; kronik baﬂ
a¤r›s›, depresyon ve anksiyetenin ortak bir biyolojik temelde geliﬂen komorbid durumlar olabilece¤idir. Psikososyal
stresör, a¤r›y› ve psikiyatrik yak›nmalar› birlikte tetikler.
Bu biyolojik temeli migrenin geliﬂiminde önemli olan serotonin hipotezinin anksiyete ve depresyonda da geçerli oluﬂu desteklemektedir (29). Kan›ta dayal› çal›ﬂmalar da tüm
antidepresanlar›n kronik a¤r›da etkili oldu¤unu göstermektedir. Antidepresanlar, kronik a¤r›da antidepresan etkilerinden çok daha önce analjezik etki gösterdikleri için
ba¤›ms›z bir analjezik etkinlikten söz edebiliriz (31). Bu
nedenle özellikle baﬂ a¤r›lar›n›n profilaksi ve tedavisinde
tercih edilirler.
D- Depresyon ve Anksiyetenin A¤r› ile Bedenselleﬂmesi
Majör depresyon ve anksiyete bozukluklar›nda da bedensel
yak›nmalar›n s›k görüldü¤ünü biliyoruz. Bunlar›n bir k›sm› anksiyetede görüldü¤ü gibi otonom sinir sistemi ve katekolaminlerle aç›klanabilen belirtilerdir. Bu bedensel belirtiler anksiyetenin tan›m›n bir parças›d›r. Örne¤in; yayg›n anksiyete bozuklu¤unda genel kas gerginli¤i ve buna
ba¤l› boyun, omuz, s›rt a¤r›lar› mevcuttur. Anksiyetenin
bedensel belirtileri bize asl›nda bu yaﬂant›n›n vücut taraf›ndan nas›l ifade edildi¤ini özetler (32);
n Baﬂ dönmesi, sersemlik hissi, düﬂecekmiﬂ ya da
bay›lacakm›ﬂ gibi olma,
n Aﬂ›r› terleme
n Hiperefleksi
n Hipertansiyon
n Çarp›nt› hissi ve taﬂikardi
n Gö¤üs a¤r›s›, gö¤üste s›k›nt› hissi
n Bo¤azda s›k›lma veya t›kanma hissi
n Midriazis
n Huzursuzluk, yerinde duramama
n Senkop
n Ekstremitelerde kar›ncalanma, uyuﬂma, yanma
n Tremor
n Kar›n a¤r›s› ve bulant›
n S›k idrara ç›kma
Bunlar›n yan› s›ra a¤r›dan yak›nan hasta bunu; kendisini,
duygular›n› ve gereksinimlerini ifade etmek için bir iletiﬂim yolu olarak da kullan›yor olabilir. Bazen hastalar depresyonu anlatmakta güçlük çeker, bedensel belirtilerle kederlerini, yaﬂamdan tat almad›klar›n› anlatmaya çal›ﬂ›yor
olabilirler. Depresyon belirtileri baz› kiﬂilere; gayret etme-
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me, yetersizlik ya da tembellik gibi gelebilir (16). Bu kiﬂiler için depresyonun emosyonel belirtilerini sözel olarak
ifade etmek çok zor olabilir ya da hissettiklerini kendileri
de tan›mlayam›yor olabilirler. Böyle bir durumda “a¤r›”
yak›nmas›, çektikleri ac›y› daha kabul edilebilir bir biçime
sokar.
Szasz, a¤r›n›n 3 düzeyde sembolizasyonu oldu¤undan söz
eder (33);
n Fiziksel belirti ile iletiﬂim
n Yard›m ça¤r›s›
n Yard›m iste¤i engellendi¤inde reddedilmenin sembolü olarak a¤r›n›n devam etmesi
Bu sembolizasyonlar, yard›m beklentisi ve reddedilme hassasiyeti depresif hastada s›k görülen durumlar› tan›mlar.
Benzer ﬂekilde, daha önce bahsedilen suçluluk duygusu, öfke ve bast›r›lm›ﬂ agresyon da depresyonla ilgili a¤r›y› oluﬂturan mekanizmalard›r. Stresle baﬂ edememe, depresyonda yaﬂanan narsistik yaralanmalar, çaresizlik ve umutsuzluk bu öfkenin hem kayna¤› hem de sonucu olabilir.
Kolb ise, kronik a¤r› yak›nmas›n›n ba¤lanma davran›ﬂ›n›n
bir ifadesi, bak›mveren-hasta iliﬂkisinin, anne-çocuk iliﬂkisinin bir tekrar› oldu¤unu söylemiﬂtir (33). Ortaya ç›kan
bu ba¤lanma arzusu ve çat›ﬂma, depresif hastada güvende
hissedece¤i düzeye regresyonun bir klinik görünümü olarak
karﬂ›m›za ç›kabilir.
Bedenselleﬂtirmenin nedenlerini ﬂöyle özetleyebiliriz (21);
n Fiziksel hastal›k, kiﬂinin yard›mc› bir sosyal destek
sisteminden faydalanmas›n› sa¤lar, çevredeki insanlar› yönlendirmeye yard›mc›d›r.
n Hastal›k rolü; mesleki, sosyal, cinsel alandaki baﬂar›s›zl›klar için bir aç›klay›c› bahanedir, yetersizli¤e,
sosyal sorumluluklardan kurtulmaya ve intrapsiﬂik
çat›ﬂmalara çözüm olabilir.
n Bedensel semptomlar, iletiﬂim kurma yöntemi ve
yard›m arama ç›¤l›¤› olarak kullan›labilir.
n Fiziksel hastal›klar daha kabul edilebilir ve daha az
y›prat›c› oldu¤u için hastalar psikolojik yak›nmalar›n› fiziksel nedenlere ba¤layabilir.
n Depresif ve anksiyeteli kiﬂiler bedensel yak›nmalar›na aﬂ›r› duyarl› olabilir ve ayr›nt›l› anlatabilir.
n Çocukluk döneminde ebeveyn tutumlar› sonucu ö¤renilmiﬂ bir davran›ﬂ olabilir.
n Travma, özellikle çocukluk ça¤› travmas› somatizasyon e¤ilimini artt›r›r.
n Hekimler, istemsizce semptomatik tedavilerle ya da
hipoglisemi vb. tan›larla fiziksel hastal›k kavram›n›
pekiﬂtirebilirler.
E- Hezeyanl› Bozukluk
Hezeyanl› bozukluk ya da di¤er ad›yla sanr›sal bozukluk,
ﬂizofreni gibi psikotik bozukluklara k›yasla daha nadir görülen, inatç› ve non-bizar sanr›lar›n oldu¤u bir psikotik bozukluktur. Tan›s›nda; en az 1 ayd›r süren non-bizar sanr›-
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lar›n olmas›n›n yan› s›ra, hastan›n iﬂlevselli¤inde ciddi bir
bozulma bulunmamas› da gerekir (1). Bunlardan “somatik tip”te bir hastal›¤›n›n ya da fiziksel kusurunun bulundu¤una dair sanr›sal boyutta bir inanç vard›r. Eski ad›yla
“monosemptomatik hipokondriyak psikoz” olarak bilinmekte olan bu durum da psikiyatri kliniklerine de¤il, di¤er
branﬂlara baﬂvurmaktad›r. Enfestasyon tipi hezeyanlar daha s›k görülmektedir, çok nadir de olsa yakaland›klar›na
inand›klar› hastal›kla ilgili a¤r› yak›nmas›yla baﬂvurabilirler. Burada fiziksel bir neden bulunamayaca¤› gibi a¤r›yla ilgili palyatif tedavilere de yan›t al›nmaz. Tedavide di¤er psikotik bozukluklardaki gibi antipsikotikler kullan›lmaktad›r. Hastayla hezeyan› konusunda tart›ﬂmalara girmekten, bu durumun gerçek olmad›¤›nda ›srar etmekten
kaç›n›lmal›d›r.

KRON‹K A⁄RININ PS‹K‹YATR‹K
DE⁄ERLEND‹RMES‹
A¤r› ﬂikayeti olan her hastada öncelikle mutlaka ayr›nt›l›
bir fizik muayene ve gerekli tetkiklerin yap›lmas› önemlidir. Unutulmamal›d›r ki, psikojenik a¤r› tan›s› ancak organik nedenler tamamen d›ﬂlanarak konulabilen bir tan›d›r.
Bu incelemeler s›ras›nda psikiyatrik konsültasyon detayl›
invazif tetkiklere geçmeden yap›lmal›d›r. Yak›nmalar›n
abart›l› ve duygusal dilde olmas›, hastalar›n yak›nmalar›
hakk›nda net bilgi vermekten çok, bunlar›n yaﬂamlar›n›
nas›l etkiledi¤inden bahsetmeleri, di¤er kiﬂisel problemlerinden söz etmek istemeleri, yeterli ilgi görmediklerini hissederek çabucak öfkelenebilmeleri, ayr›nt›l› sorguland›¤›nda ilaç kötüye kullan›m›n›n bulunmas› gibi özellikler dikkat çekebilir.
A¤r›ya kiﬂisel yatk›nl›k için net tan›mlanm›ﬂ 4 faktör vard›r (33);
n Çocukluk deprivasyonu (hastaneye yat›ﬂ)
n Nörotisizm
n Aleksitimi
n Anormal hasta davran›ﬂ›
Kronik a¤r› hastalar›nda çocukluk ça¤› travmas›, fiziksel
kötüye kullan›m, fiziksel ve duygusal ihmal, anne-babadan
ayr› kalm›ﬂ olma s›kt›r.
Bunlar›n d›ﬂ›nda da baz› özellikler a¤r›n›n ﬂiddet ve süre¤enli¤inde psikolojik faktörlerin önemli rol oynad›¤›na iﬂaret edebilir. Söze; “daha önce böyle a¤r› görmemiﬂsinizdir” diye baﬂlayabilirler. A¤r›lar›n› tarif etmekten çok, hekimi a¤r›lar›n›n gerçek oldu¤una inand›rma çabas›nda olabilirler. A¤r›lar›n›n gerçekli¤ini destekleyen yan olaylar›
anlat›rlar. Öyküde “beni yanl›zca siz tedavi edebilirsiniz”
anlam›na gelen ibareler s›kça kullan›l›r. A¤r›lar›n› hiçbir
ﬂey azaltm›yordur; a¤r› ﬂiddeti gün içinde pek de¤iﬂmeden
en üst düzeyde sürmektedir. Önemli bulgulardan biri de
hastan›n a¤r›n›n emosyonel yönünü ve yaﬂant›lar›na etkisini küçümsemesidir. A¤r› ﬂiddetiyle psikolojik durumunun hiçbir alakas› olmad›¤›n› ve çok iyi, sorunsuz bir iﬂ
hayat›, özel hayat› oldu¤unu söyleyebilir (22). Psikiyatri
d›ﬂ› branﬂ hekimleri bu konuda dikkatli olmal›d›r.
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Kronik a¤r›s› olan bir hastaya psikiyatrik bir tan› kondu¤unda, ya da psikiyatriye yönlendirildi¤inde, “a¤r›ma
inanm›yorlar”, “her ﬂeyin kafam›n içinde oldu¤unu
düﬂünüyorlar”, “hastal›¤›m› atl›yorlar” gibi bir çok olumsuzluk hissedecektir. Ve genellikle yak›nma ve davran›ﬂlar›n›n kökeninde psikolojik süreçlerin olabilece¤i düﬂüncesine karﬂ› direnecektir. Ço¤unlukla duygu durumlar›n›
ifade etmekte de güçlük çektikleri için (aleksitimik özellikler) a¤r›n›n psikojenik kökenli olabilece¤i yönündeki yaklaﬂ›mlar hastan›n hekimle kurdu¤u iliﬂkiyi baﬂtan
zedeleyebilir. Bu nedenle bu kiﬂilere yaklaﬂ›mda mutlaka
aç›klay›c› ve empatik olmak gereklidir. Hastaya mutlaka
aç›k bir dille ne düﬂünüldü¤ü, varsa organik bulgular› ve
bunlar›n yak›nmalar›yla uyumu izah edilmelidir. Ayr›ca
hem psikiyatrik muayene öncesinde hem de süreç içinde
kuﬂku ve sorular›n› tart›ﬂmak için desteklenmeli, gerekli
bilgiler verilerek endiﬂeleri giderilmelidir. Unutulmamal›d›r ki; ister fiziksel, ister psikolojik olsun a¤r› gerçekten ac› verici bir deneyim olarak yaﬂanmaktad›r.
Psikiyatrik de¤erlendirme ise organik bozuklu¤un derecesini ve semptomlar›n ne kadar›n› aç›klayabilece¤ini saptamaya çal›ﬂmakla baﬂlar. Buna ek olarak ayr›nt›l›
psikiyatrik inceleme ile psikiyatrik bir tan› al›p almad›¤›
de¤erlendirilir.
Ortaya ç›km›ﬂ olan a¤r›n›n herhangi bir hastal›k ya da
bozuklu¤a ba¤l› olup olmad›¤›, intrapsiﬂik bir çat›ﬂman›n
sembolik bir anlat›m› m› oldu¤u, yoksa spesifik bir
psikopatolojinin belirtisi mi oldu¤u, rahats›zl›¤›n ve
ﬂikayetin yöresel-kültürel bir anlat›m olarak de¤erlendirilip de¤erlendirilemeyece¤i, metaforik bir anlam taﬂ›y›p
taﬂ›mad›¤›, içinde bulundu¤u ya da yaﬂad›¤› ortamda kabul
görme veya yer alma ile ilgili bir davran›ﬂ olup olmad›¤› ve
belirtinin sosyal bir protesto niteli¤i taﬂ›y›p taﬂ›mad›¤›
yaﬂam›n›n baﬂlang›c›ndan itibaren al›nan ayr›nt›l› öykü ve
psikiyatrik de¤erlendirme ile çözümlenebilir (10).
Bu görüﬂmeler s›ras›nda mutlaka hastaya “a¤r›n›n ne anlama geldi¤i” sorulmal›d›r. Yak›nmalar›n› ifade ediﬂ biçiminin yan› s›ra eﬂlik eden duygu ve tutumlar› da gözlenmelidir. Hastal›k ﬂiddetinin en iyi göstergesi, kiﬂinin sosyal
ve mesleki iﬂlevselli¤indeki, kiﬂileraras› iliﬂkilerindeki
bozulman›n derecesidir (19).
A¤r› hastas›nda en s›k konan psikiyatrik tan›lar; major
depresyon, distimik bozukluk, somatoform bozukluklar
(özellikle hipokondriazis) ve anksiyete bozukluklar›d›r. Bu
bozukluklar›n ayr›ca, kronik a¤r› durumunda eﬂlik eden
depresif yak›nmalar olup olmad›¤› ay›rt edilmelidir (9).
Aﬂa¤›da, a¤r› ile birlikte görülebilecek, a¤r› nedeni olabilecek ya da a¤r› duyumunu ve a¤r›ya hassasiyeti artt›rabilecek psikiyatrik sendromlar ve ay›r›c› tan›s› özetlenmiﬂtir (2) (Tablo 1).

Tablo 1: A¤r›n›n Psikiyatrik Ay›r›c› Tan›s›*
Psikiyatrik Tan›

A¤r›s› Olan Hastada Anahtar Tan›sal
Noktalar

Depresyon

Anhedoni, mutsuzluk, erken uyanma,
uyku bozuklu¤u gibi depresif yak›nmalar
eﬂlik eder.
Anksiyete
Eﬂlik eden panik ya da yayg›n anksiyete
Bozukluklar›
vard›r, analjeziklere yan›t vermez.
Somatizasyon
<30 yaﬂ›nda baﬂlam›ﬂ, fiziksel nedeni
Bozuklu¤u
olmayan, 4 ayr› a¤r›, 2 G‹S, 1 cinsel ve
1 psödonörolojik semptom bulunmas›yla
tan› konur.
Farkl›laﬂmam›ﬂ
En az 6 ayd›r klinik olarak belirgin
Somatoform
s›k›nt›ya ve yetersizli¤e neden olan 1
Bozukluk
ya da daha fazla fiziksel yak›nma
bulunmas›.
Konversiyon
Psikolojik faktörlerle alakal›, a¤r›
Bozuklu¤u
d›ﬂ›nda motor ya da duysal bir
psödonörolojik semptom bulunmas›
A¤r› Bozuklu¤u
Psikolojik faktörlerle alakal› a¤r› bask›n
semptomdur, s›k›nt›ya ve iﬂlevsel
bozulmaya neden olur.
Hipokondriazis
Normal sonuçlanan fiziksel incelemelere
ra¤men en az 6 ayd›r hastal›k
korkusuyla ve düﬂüncesiyle aﬂ›r› u¤raﬂ›
Yapay BozuklukHasta rolünü sürdürmek amac›yla
Fiziksel
hekim aldat›lmaktad›r.
Semptomlarla Gelen Ana semptom a¤r› olabilir.
Simulasyon
Semptomlar kas›tl› ortaya ç›kar›lmaktad›r, antisosyal özellikler olabilir,
yak›nmalar de¤iﬂir, genelde tedaviye
uyumsuzdur.
Dissosiyatif
Amnezi bulunabilir, anksiyete, kabuslar,
Bozukluklar
flashbackler olabilir.
Cinsel A¤r› Bozuklu¤u Disparoni ya da vajinismus vard›r.
Psikoz
A¤r›ya atfedilen bizar, hezeyans›
düﬂünceler bulunabilir.
Kiﬂilik Bozukluklar›
A¤r›yla baﬂetme ve a¤r› eﬂi¤i azalm›ﬂt›r

(* Bouckoms AJ. Chronic Pain: Neuropsychopharmacology and
Adjunctive Psychiatric Treatment. 1996’dan modifiye
edilmiﬂtir.)

A⁄RILI PS‹K‹YATR‹K SENDROMLARIN
TEDAV‹S‹
Kronik a¤r›n›n tedavisini “analjezik” olarak düﬂünmek, bu
hastalar›n rehabilitasyonunda yap›labilecek en önemli
hatalardan biridir. A¤r›n›n alg›sal yönü kadar, emosyonel,
biliﬂsel ve davran›ﬂsal yönleri de tedavi sürecine kat›lmal›d›r. Psikiyatrinin a¤r› tedavisine yaklaﬂ›m›nda etyoloji
de oldukça önemlidir.
Hastay› ve yak›nlar›n› a¤r›n›n biyolojik, psikolojik ve sosyal bileﬂenleri konusunda bilgilendirmek ve e¤itmek a¤r›
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tedavisinin en temel basama¤›d›r. Organik nedenlerden
kaynaklanan kronik a¤r›n›n tedavisinde amaç, a¤r› ve ac›
duyumunu azaltarak, iyilik durumunu, psikososyal uyumu
ve üretkenli¤i art›rmak olmal›d›r. Tedavi yaklaﬂ›m›nda ise,
hastan›n güveni kazan›lmal› ve iﬂbirli¤i yapmas› sa¤lanmal›d›r. Hastan›n a¤r›s› ve kayg›s› giderildikten sonra
rehabilitasyona dönük giriﬂimlerde bulunulur. A¤r›n›n
psikolojik yönüne iliﬂkin müdahaleler kabaca psikososyal
ve farmakolojik olarak ikiye ayr›labilir; ancak unutulmamal›d›r ki bu iki yaklaﬂ›m birbirine alternatif de¤il,
tamamlay›c›d›r.
Psikiyatrik rehabilitasyon, hastan›n duygular›n ifade etmesine yard›mc› olman›n yan› s›ra (kognitif aç›dan) hastadaki “koﬂullanm›ﬂ umars›zl›k” düﬂüncesinin “ö¤renilmiﬂ
üretkenlik”e dönüﬂtürülebilmesini amaçlar (34):
Hasta multidisipliner tedavi ekibince izlenmelidir.
Narkotik ilaç kullan›m›ndan mümkün oldu¤unca
sak›n›lmal›d›r.
n Eﬂlik eden (s›kl›kla depresyon veya somatizasyon)
psikiyatrik morbiditenin tedavisine çal›ﬂ›lmal›d›r.
n Hastan›n a¤r› ya da ac›y› ve a¤r› davran›ﬂ›n› art›ran
psikososyal streslerle baﬂ etmesine yard›mc› olunmal›d›r.
n Hastan›n genel iﬂlevselli¤inin artmas› sa¤lanmal›d›r.
n
n
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malarda selektif serotonin gerial›m inhibitörleri de etkin
olmakla birlikte, bu etki trisiklik antidepresanlarda daha
belirgin bulunmuﬂ ve nöropatik a¤r›, fibromiyalji, irritabl
barsak sendromu ve t›bbi olarak aç›klanamayan a¤r›da etkinlikleri gösterilmiﬂtir (36,37). Bu kullan›m endikasyonu,
ek olarak net bir psikiyatrik tan› almayan; yani etkin dozda antidepresanla tedavi edilmesi gerekmeyen hastalarda
düﬂünülebilir. Ancak; trisiklik ilaçlar›n yan etkilerinin fazla olmas› kullan›mlar›n› k›s›tlay›c› bir faktördür. Ayr›ca
yeni nesil noadrenerjik/serotonerjik antidepresanlar›n da
a¤r› tedavisinde çok etkili oldu¤unu gösteren çal›ﬂmalar
bulunmaktad›r. Örne¤in mirtazapinin kronik gerilim tipi
baﬂ a¤r›s› ve eﬂ zamanl› major depresyonu olan hastalarda
etkinli¤i gösterilmiﬂtir (31).
E¤er a¤r›, altta yatan bir depresyon ya da anksiyete bozuklu¤undan kaynaklan›yorsa do¤rudan hastal›¤a yönelik etkin tedavi yap›lmal›d›r. Depresyon tedavisinde trisiklik antidepresanlar, selektif serotonin geri al›m inhibitörleri
(SSRI) veya atipik antidepresanlar kullan›l›r. SSRI’lar
genellikle antikolinerjik ve kardiyovasküler yan etkileri olmad›¤› için tercih edilirler. Ço¤u aktive edici ilaçlar oldu¤u için sabah verilmeleri gerekir. SSRI lar genel olarak
3-4 hafta sonra etki edeceklerinden ara dönemde varsa
anksiyeteyi yat›ﬂt›rmak için geçici bir süre k›sa etkili benzodiazepinlerden yararlan›labilir.

Görüﬂmelerde a¤r› yak›nmalar›na odaklanmaktan kaç›n›lmal›d›r. Özellikle hastan›n duygu durumuna ve psikososyal
alana odaklan›lmal›d›r. Sürekli a¤r›n›n konuﬂulmas›, a¤r›
duygusunu ve a¤r› davran›ﬂ›n› art›rabilir. As›l hedef, hastan›n günlük yaﬂam›nda mümkün oldu¤unca aktif, ba¤›ms›z hale gelebilmesi ve sosyal iﬂlevselli¤inin artmas›d›r.

Kronik a¤r›n›n psikiyatrik tedavisi s›kl›kla ana ilkeleri
özetlenen tüm bu yöntemlerin bireye özel kombinasyonlar›ndan oluﬂur. Ayr›ca a¤r› tedavisinde multidisipliner
ekip çal›ﬂmas›n›n önemini de ak›lda tutulmal›d›r.

A¤r›n›n psikoterapisinde biliﬂsel-davran›ﬂç› terapiler, en
çok tercih edilen yöntemlerdendir. Davran›ﬂç› tekniklerde
aktif zamanlar kaydedilir, ilaçlar kaydedilir, gevﬂeme yöntemleri ö¤retilir, aktivite planlamas› yap›l›r ve aile e¤itilerek olumsuz a¤r› davran›ﬂlar› düzeltilir. Analjeziklerin
b›rak›lmas› ya da dozunun düﬂürülmesini, a¤r›n›n bir
iletiﬂim biçimi olarak kullan›lmas› engellemeyi ve sosyal
iletiﬂimin art›r›lmas›n› amaçlar.
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