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Amaç: Bu çalışmanın amacı kronik bel ağrılı hastalarda depresyon, ağrı ve yeti yitimi seviyesini araştırmak ve
yaşam kalitesi ile ilişkisini belirlemektir. Yöntem: 41 kronik bel ağrılı hasta ve yaş ve cinsiyet açısından benzer 42
sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edildi. Hastalar ve kontroller görsel anolog skala (GAS) ile istirahat ve hareket
ağrısı açısından değerlendirildi. Aktif hareket açıklığı inklinometre ve gonyometre ile ölçüldü. Yeti yitimi ve yaşam
kalitesi ise modifiye Oswestry bel yeti yitimi anketi (MOBDA) ve kısa form-36 (SF-36) ile değerlendirildi. Ayrıca
tüm hastalara ve kontrollere Beck Depresyon ölçeği (BDÖ) uygulandı. Bulgular: Olgular ve kontroller arasında
demografik veriler açısından fark yoktu. Hastaların SF-36 skorları kontrollerden daha düşüktü. Kronik bel ağrılı
hastalarda MOBDA, BDÖ ve GAS skorları kontrollere göre yüksekti. Kronik bel ağrılı hastaların BDÖ skorları ile
SF-36’nın alt parametreleri arasında negatif ve yakın bir ilişki bulundu (fiziksel işlevler (r:-0,46, p<0,001), fiziksel
problemlere bağlı olarak rollerde engellenme (r:-0,35, p<0,05), bedensel acı (r: -0,54, p<0,001), genel sağlık algısı
(r:-0,38, p<0,05), yaşam enerjisi (r: -0,54, p<0,001), sosyal işlevler (r: -0,59, p<0,001), duygusal sorunlara bağlı
olarak rollerde engellenme (r: -0,45, p<0,001) ve ruhsal sağlık (r: -0,30, p<0,05)). Sonuç: Kronik bel ağrılı
hastalarda BDÖ skorları sağlıklı kontrollere göre daha yüksektir ve yaşam kalitelerini olumsuz etkiler. Kronik bel
ağrılı hastaların psikiyatrik yönden değerlendirmeleri yaşam kalitelerini ve tedavi sonuçlarının iyileşmesini
sağlayacaktır.
Anahtar kelimeler: Kronik bel ağrısı, depresyon, yaşam kalitesi, ağrı

Relation of pain, disability and depression with quality of life in patients with chronic low back pain
Objective: The aim of this study was to investigate the levels of depression, pain and disability in patients with
chronic low back pain (CLBP) and to determine their association with quality of life. Methods: Forty-one patients
with CLBP and 42 age and sex-matched healthy controls enrolled in this study. The social and demographic
characteristics of the patients and controls were examined. All patients and controls were evaluated with respect
to pain (at rest and movement) and assessed by visual analog scale (VAS), measurement of active range of
motion using an inclinometer and a goniometer. Disability and quality of life were evaluated with the modified
Oswestry low back disability questionnaire (MOLBDQ) and the Short Form 36 Health Survey (SF-36). Also all of
the patients and controls underwent Beck depression inventory (BDI). Results: There was no statistical difference
between the patients and control cases according to demographical data. The SF-36 scores of the study patients
were lower than controls. MOLBDQ, BDI and VAS scores were higher in the patients with CLBP compared to
controls. BDI scores of the patients with CLBP were negatively and closely associated with subparameters of the
SF-36 (physical function (r:-0.46, p<0.001), role limitations due to physical functioning (r:-0.35, p<0.05), bodily
pain (r: -0.54, p<0.001), general health (r:-0.38 p<0.05), vitality (r: -0.54, p<0.001), social functioning (r: -0.59,
p<0.001), social functioning, role limitations due to emotional problems (r: -0.45, p<0.001) and mental health (r: 0.30, p<0.05)). Conclusion: BDI scores are higher in patients with CLBP than healthy controls and negatively
affect their quality of life. Psychiatric evaluation of the patients with CLBP may improve their quality of life and
treatments outcome.
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Bel ağrısı özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerde önemli bir ağrı nedeni olup ciddi fiziksel,
psikolojik ve ekonomik kayıplara yol açmaktadır (1).
40 yaş üzerindeki kişilerin % 80’i en az bir kez bel
ağrısı geçirir (2). Bel ağrısı 45 yaş altındaki
çalışanlarda en önemli yeti yitimi sebebidir (3).
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Hastaların % 10’unda veya daha fazlasında ağrı üç
aydan uzun süre devam edebilir. Üç aydan daha uzun
süren bel ağrısı kronik bel ağrısı (KBA) olarak
isimlendirilmektedir. KBA’nın tedavisi ve hastanın
yakınmalarının rahatlatılması çok daha zordur (4).
Bel ağrısının uzun süre devam etmesi hastaların
yaşam kalitesinde bozulmalara neden olarak
hastalarda
üzüntü,
çaresizlik
duygularının
yerleşmesine neden olabilir. Bazı hastalarda bel
ağrıları depresyon ya da anksiyete bozukluğuna yol
açabilir (5). Kronik ağrısı olan kişililerin önemli bir
bölümünde ek tanı olarak psikiyatrik belirtiler ya da
bozukluklar mevcuttur. Psikolojik etkenler fiziksel
bozukluklara
yol
açabildiği
gibi,
fiziksel
bozuklukların da hastaların psikolojisini olumsuz
etkilediği kabul edilmektedir. Kronik ağrı
sendromlarında depresyon sık görülmekteyken,
birincil psikiyatrik bir bozukluk da sıklıkla ağrı
nedeni olmaktadır (6-7). KBA hastaların yaşam
kalitesinde bozulmalara, yeti yitimine, fiziksel ve
psikolojik problemlere yol açabilir (8).
Biyolojik ve psikososyal faktörlerin ağrının
oluşumunda, ifadesinde ve kalıcı olmasında önemli
etkileri olduğu vurgulanmaktadır (9-11). Bazı
çalışmalar (12-15) depresyonun ve ağrıdan kaçınma
davranışının ağrının kronikliği ile yakından ilişkili
olarak kişilerde gelişecek yeti yitimini, çalışmadan
geçen zamanı ve sağlık bakımı ihtiyacını tahmin
edebildiğini göstermiştir. Literatürün gözden
geçirildiği bir derlemede (16), psikososyal faktörlerin
akut
bel
ağrısının
KBA’na
dönüşümünde
biyomedikal veya biyomekanikal faktörlere göre
daha fazla etkili olduğu yönünde kanıtlar
gösterilmiştir. Bu psikososyal faktörler arasında
üzerinde en çok durulanlar anksiyete, depresyon ve
ağrıdan kaçınma davranışıdır (16-18). Kronik bel
ağrılı hastalardaki mevcut depresyon ve anksiyetinin
de hastaların yaşam kalitesini bozduğunu gösteren
çalışmalar mevcuttur (19-21).
Fiziksel ağrı ile psikiyatrik bozuklukların
birlikteliğindeki neden-sonuç ilişkisi genellikle
belirlenememektedir. Biz bu çalışmada, genel
toplumda sık karşılaşılan bir sağlık problemi olan
kronik bel ağrılı hastalardaki depresyon düzeyini ve
bunların yaşam kalitesi üzerine etkilerini araştırmayı
amaçladık.
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Yöntem
Çalışmaya yaşları 20-50 arasında değişen 41 kronik
bel ağrılı hasta ve yaş ve cinsiyet açısından benzer 42
sağlıklı gönüllü (kontrol) dahil edildi. Kronik bel
ağrılı hastalar için çalışmaya alınma kriteri üç aydan
uzun süren bel ağrısının bulunması idi. Dışlama
kriterleri ise; kırmızı bayraklar olarak bilinen ve ciddi
bir patolojiyi gösteren bulgular (22), hamilelik, eski
spinal cerrahi, vertebranın enflamatuvar, enfeksiyöz
veya malign hastalıkları, psikiyatrik tanı ve
antidepresan ilaç kullanımı veya öyküsünün
bulunması idi. Kontrol grubunu oluşturan sağlıklı
gönüllülerin
hiçbirisi
antidepresan
ilaç
kullanmıyordu ve psikiyatrik bir tanı almamışlardı.
Hastaların ve kontrol grubunun sosyodemografik
özellikleri sorgulandı. İstirahat ağrısı ve hareket
ağrısı 10 cm uzunluğundaki görsel anolog skala
(GAS) ile değerlendirildi (0: ağrı yok iken 10: en
şiddetli ağrı). Bel hareketleri (lomber fleksiyon ve
ekstansiyon, sağ ve sol lomber rotasyon)
inklinometre ve gonyometre ile ölçüldü. Yeti yitimi
ve yaşam kalitesi ise modifiye Oswestry bel yeti
yitimi anketi (MOBDA) ve kısa form-36 (SF-36) ile
değerlendirildi. Hastaların ve kontrol grubunun
emosyonel durumları Beck depresyon ölçeği (BDÖ)
ile değerlendirildi.
Yeti yitimi değerlendirmesinde kullanılan MOBDA
günlük yaşam aktiviteleri ve ağrı ile ilgili sorular
içeren 10 bölüm içermektedir. Her bölüm 0 ile 5
arasında bir skor alır. Skorlar toplanır ve iki ile
çarpılarak yeti yitimi yüzdesi oluşturulur (23).
Hastalarda yaşam kalitesi SF-36 ile değerlendirildi.
Ölçek 36 maddeden oluşmaktadır ve bunlar 8
boyutun ölçümünü sağlamaktadır: Fiziksel işlevler,
sosyal işlevler, fiziksel problemlere bağlı olarak
rollerde engellenme, bedensel acı, ruhsal sağlık,
duygusal sorunlara bağlı olarak rollerde engellenme,
yaşam enerjisi, genel sağlık algısı. Alt ölçekler
sağlığı 0 ile 100 arasında değerlendirmektedir ve 0
kötü sağlık durumunu gösterirken, 100 iyi sağlık
durumuna işaret etmektedir (24).
Hastaların ve kontrol grubunun depresyon
düzeylerini belirlemek amacı ile BDÖ kullanıldı. Her
soruya 0-3 arasında puan verilerek toplam Beck
skoru (0-63) elde edildi. BDÖ, depresyon tanısı
koymak için değil, kişinin depresyon belirtilerinin
derecesini, objektif olarak kendisinin değerlendirmesi
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için kullanılır. Depresyon derecesi için eşik değer
olarak 17 kabul edilmektedir (25).
Gönüllü olur formu çalışma öncesinde bütün
hastalardan alınmıştır ve çalışma üniversitenin lokal
etik komitesinden onay almıştır.
P<0,05 anlamlı kabul edildi. Kolmogorov-Smirnov
testi ile verilerin normal dağılım gösterdiği bulundu.
Her iki grup için verilerin ortalama değerleri
Student’ın t testi kullanılarak karşılaştırıldı.
Kategorik değişkenlerin karşılaştırılması için Ki kare
testi kullanıldı. Veriler arasındaki korelasyonlar
Pearson korelasyon katsayısı testi ile belirlendi.
Bütün analizler Windows için SPSS 13.0 programı
kullanılarak gerçekleştirildi.

Bulgular
Kronik bel ağrılı hastalarının ve kontrol grubunun
demografik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Yaş
ortalamaları, cinsiyet dağılımı, vücut kütle indeksi
(VKİ), medeni durumları ve eğitim durumları
açısından gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı.
Kronik bel ağrılı hastaların GAS ile hareket ağrısı ve
istirahat ağrısı değerlendirildiğinde, kontrol grubuna
oranla anlamlı ölçüde yüksek bulundu (p<0,001).
Ayrıca kronik bel ağrılı hastaların bel hareketleri
kontrol grubuna oranla anlamlı ölçüde azalmış
bulundu (Tablo 1).
Kronik bel ağrılı hastaların BDÖ skorları kontrol
grubuna oranla yüksek bulundu (p<0,001). Hastaların
BDÖ ortalama değeri 11,2 ± 6,1, kontrol grubunun
ise 5,9 ± 4,1 olarak bulundu (Tablo 2). Kronik bel
ağrılı hastaların 11’inde (% 26,8) BDÖ skoru 17 ve
üzerindeydi. Kontrol grubunda ise yalnızca 2 (% 4,7)
olguda BDÖ skoru 17 ve üzerinde tespit edildi.
Kronik bel ağrılı hastaların MOBDA skorları kontrol
grubuna oranla yüksek bulundu (p<0,001). Ayrıca
kronik bel ağrılı hastaların SF-36’nın tüm alt grup
skorları kontrol grubuna göre daha düşüktü (p<0,001)
(Tablo 2).

Tablo 1. Kronik bel ağrılı hastaların ve kontrol
grubunun sosyodemografik özelliklerinin, bel hareket
açıklığı ölçüm değerlerinin ve ağrı skorlarının
karşılaştırılması
Kronik bel ağrılı

Kontrol grubu P

hastalar grubu (n: 41) (n: 42)
Cinsiyet (K/E)

31 / 10

30 / 12

0,942

Boy (cm)

167,3 ± 9,2

165,7 ± 9,5

0,834

Kilo (kg)

72,5± 16,9

69,6 ± 12,4

0,654

VKİ (kg/m²)

26,1 ± 5,7

25,6 ± 5,1

0,421

34, 4 ± 10,4

32,9 ± 11,3

Yaş (yıl)
Medeni durum
Evli

33 (% 80,6)

31 (% 73,8)

Bekar

6 (% 14,6)

7 (% 16,7)

Dul

2 (% 4,8)

4 (% 9,5)

Üniversite

5

4

Lise

24

22

Eğitim düzeyi

İlköğretim

0,536
0,427

0,625

12

16

6,7 ± 2,1

2,3 ± 1,2

<0,001

4,1 ± 1,4

1,2 ± 1,1

<0,001

Lomber fleksiyon (°)

40,1 ± 8,4

46,3 ± 9,5

<0,001

Lomber ekstansiyon (°)

21,6 ± 4,3

25,7 ± 5,4

<0,001

Sağ lomber rotasyon (°)

35, 7 ± 9,3

39, 4 ± 7,9

0,001

Sol lomber rotasyon (°)

36,9 ± 8,7

39,7 ± 7,5

0,001

Hareket ağrısı (GAS)
(cm)
İstirahat ağrısı (GAS)
(cm)

(VKİ: vücut kütle indeksi, GAS: görsel anolog skala)

derecede negatif korelasyon saptandı (Tablo 3).
Ayrıca GAS skorları ile (hem istirahat hem de
hareket ağrısı GAS skorları) SF-36’nın alt
gruplarından fiziksel problemlere bağlı olarak
rollerde engellenme ve bedensel acı ile iyi derecede
negatif korelasyon ve fiziksel işlevler, genel sağlık
algısı ve sosyal işlevler alt parametreleriyle ise orta
derecede negatif korelasyon bulundu. Hastaların
MOBDA skorları ise, SF-36’nın fiziksel işlevler,
fiziksel problemlere bağlı olarak rollerde engellenme,
bedensel acı, genel sağlık algısı ve sosyal işlevler alt
gruplarıyla orta derecede negatif korelasyon gösterdi
(Tablo 3).

Kronik bel ağrılı hastaların SF-36 skorlarının bazı
klinik veriler ile korelasyonlarına bakıldığında;
hastaların BDÖ skorları ile SF-36’nın ağrı, yaşam
enerjisi, ve sosyal işlevler alt gruplarında iyi
derecede negatif korelasyon, BDÖ skorları ile SF36’nın diğer tüm alt parametreleri ile de orta
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Tablo 2. Kronik bel ağrılı hastaların ve kontrol
grubunun SF-36, Beck depresyon ölçeği ve modifiye
Oswestry bel yeti yitimi anketi ölçüm değerlerinin
karşılaştırması
Kronik bel ağrılı

Kontrol

hastalar (n: 41)

(n: 42)

P

BDÖ

11,2 ± 6,1

5,9 ± 4,1

MOBDA

41,5 ± 10,3

15,4 ± 5,3 <0,001

<0,001

Fiziksel işlevler, SF-36

42,1 ± 12,3

80,5 ± 22,5 <0,001

FPBRE, SF-36

51,5 ± 14,6

84,6 ± 24,6 <0,001

Bedensel acı, SF-36

46,3 ± 16,9

87,3 ± 21,6 <0,001

Genel sağlık algısı, SF-36

42,5 ± 14,5

76,8 ± 19,7 <0,001

Yaşam enerjisi, SF-36

52,6 ± 18,6

71,2 ± 15,8 <0,001

Sosyal işlevler, SF-36

61,7 ± 17,3

90,2 ± 18,4 <0,001

DSBRE, SF-36

48,5 ± 18,2

91,6 ± 18,7 <0,001

Ruhsal sağlık, SF-36

54,9 ± 17,8

85,8 ± 14,9 <0,001

(SF-36; kısa form-36, BDÖ: Beck depresyon ölçeği, MOBDA;
modifiye Oswestry bel yeti yitimi anketi, FPBRE; fiziksel
problemlere bağlı olarak rollerde engellenme, DSBRE; duygusal
sorunlara bağlı olarak rollerde engellenme)

Tartışma
Kronik ağrı stres yaratan bir durumdur, sıklıkla
kişisel yetenekleri ve çevresel kaynakları etkileyerek
kişide kötü psikolojik dengeye, yaşam kalitesinde
azalmaya, yeti yitiminde artmaya ve kişiler arası
ilişkilerde zorluklara neden olur (26). KBA önemli
bir sağlık problemidir ve yaşam boyu prevelansı
endüstrileşmiş toplumlarda % 70’in üzerindedir (2).
KBA’nın ağrı, yeti yitimi gibi negatif sonuçlarından
ziyade son yıllarda psikolojik etkileri ön sıralara
taşınmaya başlamıştır. Bizim bu çalışmada temel
amacımız kronik bel ağrılı hastalarda bir psikolojik
bozukluk olan depresyon düzeyini araştırmak ve
ayrıca depresyon düzeyinin hastaların yaşam kalitesi,
ağrı ve yeti yitimi ile olan ilişkisini değerlendirmekti.
Çalışma sonuçlarına baktığımızda, kronik bel ağrılı
hastalarda depresyon düzeyinin sağlıklı kontrollere
göre yüksek olduğunu ve yaşam kalitesinin azaldığını

ve bu sonuçların kronik bel ağrılı hastaların ağrı ve
yeti yitimi skorları ile yakından ilişkili olduğunu
gördük.
Kronik ağrısı bulunan hastalarda en sık görülen
psikiyatrik durumun depresyon olduğu genel
popülasyonda depresyon sıklığı % 5-8 iken kronik
ağrılı hastalarda % 30-54 arasında değiştiği
bildirilmektedir (27-29). Bir başka çalışmada (30),
kronik ağrının depresyon ve anksiyete ile sıklıkla bir
arada görüldüğü, hastanın benlik saygısında düşmeye
yol açtığı bildirilmiştir. Yazıcı ve arkadaşlarının
yaptığı bir çalışmada (31) ise kronik bel, boyun ve
diz ağrısı olan hastalarda anksiyete ve depresyon
düzeyinin yüksek olduğu ve yaşam kalitesini
olumsuz etkilediği bulunmuştur. Yine literatürde
boyun veya bel ağrısı ile depresyon arasındaki
ilişkiyi gösteren birçok çalışma vardır (32-34). Bu
bulgular bizim çalışmamızın sonuçları ile uyumludur.
“Ağrı ve depresyon arasında bir ilişki var mı?”
sorusunun cevabı büyük olasılıkla evettir. Depresyon
tanı kriterlerini tam olarak karşılayan 685 hasta
üzerinde yapılan bir çalışmada (35) hastaların % 7580’inde baş ağrısı, karın ağrısı, boyun ağrısı ve bel
ağrısı gibi somatik semptomlar rapor edilmiştir.
Majör depresyon nedeniyle hastaneye yatırılan
hastaların % 92’si en azından bir tane ağrılı
semptom, % 76’sı ise birçok ağrılı semptom
göstermektedirler (36). Kronik ağrı ile depresyonun
genel olarak birlikte görülmesi, birinin diğerinin
nedeni olabileceği sorusunu akla getirmektedir.
Yapılan çalışmalar, her ikisinin de birbirinin nedeni
olabileceğini desteklemektedir (37). 17626 hasta ile
yapılan bir çalışmada (38) uzun dönem ağrılı (bel
ağrısı, migren gibi) bir sorunu olan hastalarda majör
depresyon riski iki katına çıktığı bulunuştur. Diğer
bir çalışmada (39) ise kronik miyofasiyal ağrı
sendromu tanısı olan hastalarda depresyon oranının,

Tablo 3. Hastalarda BDÖ, MOBDA, GAS ve SF-36’nın alt bölümleri aralarındaki korelasyonlar
Fiziksel işlevler

FPBRE

Bedensel acı

GSA

Yaşam enerjisi Sosyal işlevler

DSBRE

Ruhsal Sağlık
r:-0,30*

BDÖ

r:-0,46**

r:-0,35*

r:-0,54**

r:-0,38*

r:-0,54**

- r:0,59**

r:-0,45**

MOBDA

r:-0,39**

r:-0,43*

r:-0,47**

r:-0,26*

r:-0,07

r:-0,34*

r:-0,05

r:-0,07

GAS, İA

r:-0,42**

r:-0,51**

r:-0,53**

r:-0,27*

r:-0,06

r:-0,38**

r-:0,08

r:-0,11

GAS, HA

r:-0,46**

r:-0,52**

r:-0,56**

r:-0,29*

r:-0,09

r:-0,35*

r:-0,10

r:-0,13

(SF-36; kısa form-36, BDÖ: Beck depresyon ölçeği, MOBDA; modifiye Oswestry bel yeti yitimi anketi, GAS, İA: görsel anolog skala,
istirahat ağrısı, GAS, HA; görsel anolog skala, hareket ağrısı, GSA; genel sağlık algısı, FPBRE; fiziksel problemlere bağlı olarak rollerde
engellenme, DSBRE; duygusal sorunlara bağlı olarak rollerde engellenme, **=<0,001, *=<0,05)

Genel Tıp Derg 2009;19(3)

102

Kronik bel ağrısı ve yaşam kalitesi-Dündar ve ark

ağrısız kişilere oranla daha yüksek seviyede olduğu
gösterilmiştir.
Çalışmamızda kronik bel ağrılı hastaların fiziksel
bulgularında, ağrı ve yeti yitimi skorlarında
kontrollere göre kötüleşme tespit ettik. Benzer
şekilde kronik bel ağrılı hastaların yaşam kalitesi
skorları tüm alt parametrelerde sağlıklı kontrollere
oranla daha düşüktü. Korelasyon analizi kronik bel
ağrılı hastaların BDÖ skorlarının SF-36’nın alt
parametreleri ile (özellikle fiziksel işlevler, bedensel
acı, yaşam enerjisi, sosyal işlevler ve duygusal
sorunlara bağlı olarak rollerde engellenme) ile
yakından ilişkili (negatif korelasyon) olduğunu
gösterdi. Literatürü taradığımızda depresyonun
yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini gösteren
yayınlar (40-42) mevcuttur. Yaşam kalitesi kişinin
kendi durumunu kültürü ve değerler sistemini içinde
algılama biçimi olarak tanımlanmıştır. Kişinin
yaşadığı
yeri,
amaçlarını,
beklentilerinin,
standartlarını ve ilgilerini kapsar (31). Çalışmaya
dahil ettiğimiz hastalarda depresyon skorlarının SF36’nın fiziksel problemlere bağlı olarak rollerde
engellenme alt grubu dışında diğer tüm alt
parametrelerde, yeti yitimi ve ağrı skorlarına oranla
yaşam kalitesi parametreleri ile daha yakından ilişkili
olması, kronik bel ağrılı hastalardaki depresyon
düzeyinin yaşam kalitesini bozan en önemli neden
olabileceği fikrini desteklemektedir.
Hastaların MOBDA skorlarının ve GAS ile ölçülen
hastalardaki hareket ve istirahat ağrısının özellikle
SF-36’nın fiziksel işlevler, fiziksel problemlere bağlı
olarak rollerde engellenme, bedensel acı, alt grupları
ile yakından ilişkili olması, kronik bel ağrılı
hastalardaki yeti yitiminin hastanın yaşam kalitesinde
daha çok fiziksel aktiviteleri bozduğunu göstermiştir.
Oysa çalışmamızda kronik bel ağrılı hastaların BDÖ
skorları SF-36’nın hem fiziksel hem de sosyal alt
parametreleri ile yakından ilişkili bulunmuştur.
Bütün bu sonuçları birlikte değerlendirecek olursak
kronik bel ağrılı hastalarda, kişilerin hissettiği ağrının
kişinin hem fiziksel aktivitelerini hem de sosyal
yaşamını kısıtlayarak kişide depresif bulgular
geliştirebilecek bir ortam gelişmesine neden
olabileceği sonucuna varabiliriz. Bu hipotezi Rush ve
arkadaşlarının
yaptığı
bir
çalışma
(43)
desteklemektedir. Rush ve arkadaşları (43) kronik bel
ağrılı hastalarda fiziksel aktivitenin derecesiyle
depresyon arasındaki ilişkiye işaret ederek fiziksel
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açıdan aktif olanlarda depresyon riskinin düşük
olduğunu bildirmişlerdir. Çalışmamızın en önemli
kısıtlılıkları çalışmaya dahil edilen hastaların ve
kontrollerin sayılarının azlığı ve hastaların ve
kontrollerin yaşam koşullarının sorgulanmamış
olmasıydı. Hastaların ve kontrollerin yaşam
koşullarındaki farklılıklar hastaların depresyon
skorlarını etkileyebilir.

Sonuç
Kronik bel ağrılı hastaların hem fiziksel
aktivitelerinin hem de yaşam kalitelerinin ve
depresyon düzeylerinin kontrollere göre daha bozuk
olduğunu tespit ettik. Bu, bize KBA yakınması ile
gelen
hastalarda
psikiyatrik
değerlendirme
yapılmasının gerekliliğini göstermiştir. Kronik bel
ağrılı hastaların depresyon düzeylerinin yüksek
olması yaşam kalitelerini her alanda belirgin ölçüde
etkilemektedir. Özellikle medikal ve fizik tedavinin
yetersiz kaldığı kronik bel ağrılı hastaların tedavisine
davranışsal
tedavi
ve
psikolojik
desteğin
sağlanmasının hastalardaki başarı sonuçlarını
artıracağını düşünmekteyiz.
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