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Günümüzde çok s›k görülen bel ve boyun a¤r›lar› birço¤umuzun

yaflam kalitesini düflürürken iflgücü kay›plar›na da sebep oluyor.

Özellikle bilgisayar bafl›nda çal›flanlarda görülen bel ve boyun a¤-

r›lar› için Prof. Dr. Reyhan Çeliker '79 sürekli ayn› pozisyonda

oturmamam›z gerekti¤ini söylüyor ve saat bafl› k›sa molalar verip

hareket etmemizi ve yürümemizi öneriyor. 

Sizi tan›yabilir miyiz?

TED Ankara Koleji 1979 mezunuyum. 1985 y›l›nda Hacettepe
Üniversitesi T›p Fakültesini bitirdim. Zorunlu hizmetimi ta-
mamlad›ktan sonra yine Hacettepe Üniversitesinde Fiziksel T›p
ve Rehabilitasyon Anabilim Dal›nda ihtisasa bafllad›m. Uzman-
l›k e¤itimimi 1992 y›l›nda tamamlad›m. 1992 ve 1997 y›llar›nda
9 ay süre ile Belçika'da Gent Üniversitesinde Fiziksel T›p ve Re-
habilitasyon Anabilim Dal›nda; Hollanda'da Amsterdam Üni-
versitesinde Klinik Nörofizyoloji Bölümünde; ‹ngiltere- Lond-
ra'da Guy's Hospital'da Romatoloji Departman› ve A¤r› Klinik-
lerinde çal›flmalar yapt›m. Akademik kariyerime Hacettepe
Üniversitesi, Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal›nda
devam ettim, 1995'te doçent, 2002 y›l›nda profesör oldum. TED
Ankara Koleji’nde okuyan 13 yafl›nda bir k›z›m var. 

Bel ve boyun a¤r›lar› günümüzde s›k görülen rahats›zl›klar ara-

s›nda yer al›yor. Bu a¤r›lar›n sebepleri nelerdir? 

Geliflmifl ülkelerin ço¤unda bel ve boyun a¤r›lar› önemli bir
sa¤l›k sorunu olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. ‹statistikler tüm in-

sanlar›n %80'inde yaflam›n bir döneminde bel a¤r›s›, %50'sinde
ise boyun a¤r›s› olaca¤›n› göstermektedir. Bel ve boyun a¤r›la-
r› hem fonksiyonel kay›p ve yaflam kalitesinde azalma ile bire-
yi, hem de iflgücü ve ekonomik kay›plar nedeniyle toplumu
olumsuz yönde etkiler. Bel ve boyun a¤r›lar›n›n büyük k›sm›
mekanik nedenler ile oluflur. Bu grup içinde kas ve ba¤ zorlan-
malar›, durufl bozukluklar›, dejenerasyon yani kireçlenmeler,
disk hernisi yani f›t›klaflmalar, do¤umsal anomaliler, skolyoz,
kanal darl›¤› gibi nedenler yer almaktad›r. Mekanik olmayan
nedenler ise enfeksiyonlar, tümöral, metabolik ve romatizmal
nedenlerdir ve bu a¤r›lar›n çok küçük bir bölümünü olufltur-
maktad›r. En önemli faktörler fiziksel ve iflle ilgili olanlard›r. ‹fli
gere¤i uzun süre ayn› pozisyonda kalanlar, kötü bir durufla sa-
hip olanlar, afl›r› kilolular, a¤›r ifl yapanlar, stresli bir yaflam›
olanlar bel ve boyun a¤r›lar›na aday kiflilerdir. Son y›llarda ar-
tan bilgisayar kullan›m›, masa bafl›nda uzun süre oturarak ça-
l›flma özellikle boyun, s›rt ve bel a¤r›lar›nda art›fla neden ol-
mufltur. Sigara içmenin de disk beslenmesini bozarak omurga
sorunlar›n› artt›rd›¤› söylenmektedir. 

Beli ve boynu a¤r›yan hastalar›n öncelikle baflvurmalar› gereken

uzmanl›k dallar› hangileridir?

Bel ve boyun a¤r›lar›n›n nedenleri göz önüne al›nd›¤›nda bir-
çok bilim dal›n›n ilgi alan›na girdi¤ini görüyoruz. Ancak biliyo-
ruz ki bu a¤r›lar›n büyük bir bölümü mekanik nedenlerden
kaynaklanmaktad›r. A¤r›n›n ay›r›c› tan›s›n›n yap›lmas›, kas -is-
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kelet ve nörolojik sistemlerin de¤erlendirilmesi, koruyucu tedavi yaklafl›mlar›n›n
planlanmas›, medikal ve fiziksel tedavilerin uygulanmas› ile Fiziksel T›p ve Rehabili-
tasyon uzmanl›k dal› bu alanda önemli bir görev üstlenmifltir. Uygun bir tedavi ile
akut bel ve boyun a¤r›lar›n›n büyük bölümü birkaç hafta içerisinde düzelir. Cerrahi te-
davi gerektiren durumlarda Beyin ve Sinir Cerrahisi ile Ortopedi ve Travmatoloji uz-
manl›k alanlar› hastalar› yönlendirmemiz gereken branfllard›r. 

S›radan boyun ya da bel a¤r›s›n› f›t›ktan ay›ran nedir? 

Disk hernisi veya f›t›k fliddetli bel veya boyun a¤r›s›na yol açan nedenlerden biridir.
Disk yap›s›nda yer alan çevresel liflerin y›rt›lmas› ve ortadaki jelimsi materyalin d›fla-
r› f›t›klaflmas› ile oluflur. F›t›klaflan disk sinir kökünü s›k›flt›rarak boyunda kola, belde
ise baca¤a yay›lan a¤r›ya neden olur. Bel ve boyunda f›t›¤› düflündüren en önemli bul-
gu bu yay›lan a¤r›n›n varl›¤›d›r. Bel f›t›¤› genellikle a¤›r kald›rma gibi zorlay›c› bir ha-
reket s›ras›nda meydana gelir. Disk liflerinin zaman içinde y›pranmas› durumunda ise
çok basit bir hapfl›rma veya öksürme s›ras›nda oluflabilir. Boyun f›t›¤› ise ciddi zorlan-
ma sonucu olabilece¤i gibi, yanl›fl pozisyonda uyuma ile dahi meydana gelebilir. F›t›-
¤› düflündüren di¤er bulgular ise kol veya bacakta uyuflma ve hissizlik olmas›, yine
kol veya bacakta kuvvet kayb› olmas›d›r. 

F›t›k teflhisinin konulmas›n›n ard›ndan ameliyat önerilir mi? Yoksa hareketler ve egzer-

sizlerle çözüm mümkün müdür?

F›t›k veya disk hernisi tedavisi konservatif tedavi ve cerrahi giriflimler olmak üzere iki
bölümde ele al›nabilir. Konservatif tedavi yaklafl›mlar›, istirahat, ilaç tedavileri, lokal
enjeksiyonlar, fizik tedavi yöntemleri, egzersiz programlar›, korseleme veya boyunluk
ve ergonomik yaklafl›mlar olarak özetlenebilir. Cerrahi tedavi gerektiren durumlar ani
geliflen veya ilerleyici kuvvet ve duyu kayb›, idrar kaç›rma veya idrar yapmakta güç-
lük gibi belirtilerin olmas› ve konservatif tedaviye yan›t al›namamas› olarak özetlene-
bilir. Disk cerrahisinin temel amac› sinir kökü bas›s›na yol açan s›k›fl›kl›¤›n ortadan
kald›r›lmas›d›r. Disk cerrahisinin baflar›s›nda en önemli etken hasta seçimidir.
Egzersiz, bel ve boyun a¤r›l› hastalar›n tedavisinde en çok üzerinde durulmas› gere-
ken yöntemlerden birisidir. Son y›llarda uzun süre yatak istirahat›n›n biyolojik ve psi-
kolojik olumsuz etkilerinin oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Bu nedenle hastalar›n daha h›zl› günlük aktivitelerine dönmeleri öne-
rilmektedir. Bel ve boyun a¤r›lar› tedavisinde egzersizlerin ne zaman bafllanaca¤›, hangi tip egzersizin, ne kadar süre ve
yo¤unlukta uygulanaca¤› kas-iskelet sisteminin ayr›nt›l› de¤erlendirmesinden sonra belirlenmelidir. Bireyin klinik bul-
gular› egzersiz program› yaparken göz önüne al›nmal›d›r. Uygun bir egzersiz program› ile a¤r›y› azaltmak, zay›f kasla-
r› kuvvetlendirmek, gergin kaslar› gevfletmek, postürü düzeltmek, fiziksel uyumu ve aerobik kapasiteyi artt›rmak
mümkündür. 

Bel ve boyun a¤r›lar› için okurlar›m›za önerebilece¤iniz hareketler var m›?

Bel a¤r›s›nda kar›n, bel ve s›rt kaslar›n› kuvvetlendirici egzersizler önerilir. Boyun ve s›rt a¤r›s› oldu¤unda postür eg-
zersizleri ile durufl bozukluklar› düzeltilmelidir. Germe egzersizleri eklem hareket geniflli¤ini artt›r›r ve kas spazm›n›
azalt›r. Aerobik egzersizler hem kardiyovasküler kapasiteyi artt›r›r, hem de gövde ve bacaklarda kas kuvvetini artt›r›r.
Özellikle yürüme, yüzme ve bisiklet bel a¤r›lar›nda önerilebilecek aerobik egzersizlerdir. Yüzme bel ve boyun a¤r›lar›n-
da en ideal, güvenle yap›labilecek egzersizdir. Egzersiz yo¤unlu¤u giderek artt›r›lmal›d›r. Öne e¤ilme ve dönmeyi ge-
rektiren egzersizler ve kürek çekme bel a¤r›s› olan hastalarda önerilmez. Bel, s›rt ve boyun sa¤l›¤›m›z› koruyabilmek
için kuvvetli ve esnek kaslara gereksinim duydu¤umuzu hiçbir zaman unutmamal›y›z. 

Ameliyat›n gerekli görülmesinin ard›ndan hastal›¤›n tekrar› söz konusu olur mu? Yoksa ameliyat kesin çözüm müdür?

Hasta seçiminin iyi yap›lmas› cerrahi tedavi baflar›s›n› artt›ran en önemli faktördür. ‹yi seçilmifl olgularda baflar› flans›
oldukça yüksektir. Cerrahi sonras› bel koruma ve egzersiz program›na devam edilmesi gerekti¤i unutulmamal›d›r. F›-

“Yüzme, bel ve boyun a¤r›lar›nda en ideal, 

güvenle yap›labilecek egzersizdir.”
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t›k nedeniyle opere edilen ancak yak›nmalar›nda düzelme ol-
mayan ya da yeni a¤r› yak›nmalar› ortaya ç›kan hastalar da var-
d›r. Ameliyat›n baflar›s›zl›¤a u¤ramas›n›n birçok nedeni olabi-
lir. Bunlar operasyon bölgesinde yeniden bas› oluflmas›, diskin
yeniden f›t›klaflmas›, baflka bir seviyede f›t›k olmas› ve operas-
yonun yetersiz olmas› gibi nedenlerdir. 

Uzmanl›k alan›n›z içerisinde kad›nlar› ilgilendiren kemik erimesi

de bulunuyor. Kemik erimesi nas›l ve hangi yafllarda bafllar? Ke-

mik erimesinin olas› kötü sonuçlar› nelerdir? Önlemek için ba-

yanlar›n neler yapmas› gerekir? 

Osteoporoz yani kemik erimesi düflük kemik kitlesi ve kemik
mikro yap›s›n›n bozulmas› sonucu kemik k›r›lganl›¤›n›n ve k›-
r›k olas›l›¤›n›n artmas› olarak tan›mlanan bir hastal›kt›r. Oste-
oporozun önemli bir sa¤l›k so-
runu olmas›n›n nedeni efllik
eden k›r›klard›r. Kalça, omur-
ga ve önkol k›r›klar› için ya-
flam boyu risk 50 yafl üzerinde
kad›nlarda %40, erkeklerde
%13'dür. Osteoporoz ve dola-
y›s›yla k›r›k riski yaflla birlikte
artar. Kad›nlarda menopoz-
dan sonra hormonal de¤iflik-
likler ile birlikte kemik kayb›
h›zlan›r. 65 yafltan sonra risk
belirgin olarak artar. Erkekler-
de kemik kayb› daha geç bafl-
lar. 40 yafl sonras›nda k›r›k ge-
çirenlerde, omurgada k›r›¤›
olanlarda tekrar k›r›k riski art-
m›flt›r. Ailede özellikle annede
k›r›k öyküsü olanlar genetik
özellikler nedeniyle risk gru-
buna girmektedir. Bunlar d›-
fl›nda erken menopoz, zay›f,
ince yap›l›, aç›k renk tenli ol-
mak, sigara, alkol kullan›m›,
afl›r› kafein al›m›, diyetle dü-
flük kalsiyum al›m›, uzun süre
kortizon kullan›m›, tiroid has-
tal›¤› olmas› ve düflme e¤ilimi
bulunmas› di¤er risk faktörleri aras›nda say›labilir. Birden faz-
la risk faktörü olanlarda kemik mineral yo¤unlu¤u ölçülmeli-
dir. Bu son derece basit ve h›zl› bir yöntemdir ve k›r›k riski ko-
nusunda önemli bilgiler verir. Risk analizi sonucu çeflitli ilaç te-
davileri önerilir. Ancak tedavide birinci basamak korunma ol-
mal›d›r. Yeterli ve dengeli beslenme, yeterli kalsiyum ve D vi-
tamini, düzenli egzersiz ve düflmelerin önlenmesi koruma

program›n›n bileflenleridir. Süt ürünleri ve yeflil sebzeler kalsi-
yumdan zengin besinlerdir. Diyetle yeterince al›namad›¤›nda
kalsiyum deste¤i verilmelidir. D vitamini ile birlikte verilmesi
etkinli¤i artt›r›r. D vitaminin deri yolu ile sentezlenmesi için gü-
nefl ›fl›¤›na gereksinim vard›r. Günde 10-15 dakika gün›fl›¤›nda
dolaflmak dahi bunun için yeterlidir. Osteoporoz tedavisinde
önerilen egzersizler yük bindiren aerobik egzersizlerdir. Hafta-
da 3 gün 45 dakika yürüme genellikle yeterlidir. Koflu veya te-
nis yine önerilen sporlar aras›ndad›r. Germe, denge ve kuvvet-
lendirme egzersizleri önerilir. Osteoporozu olanlarda egzersiz
program› gözetim alt›nda uygulanmal›d›r ve özellikle öne e¤i-
lerek yap›lan egzersizlerden kaç›nmal›d›r.

Kolejli y›llar›n›zdan akl›n›zda kalanlar› bizimle paylafl›r m›s›n›z?

Kolej'de geçen y›llar› unut-
mak mümkün de¤il. Hem çok
güzel arkadafll›klar ve dost-
luklar kurduk, hem çok sa¤-
lam ve çok yönlü bir e¤itim al-
d›k. Sadece e¤itimde de¤il,
ayn› zamanda kültürel, sosyal
ve sportif alanlarda da kendi-
mizi gelifltirme f›rsat› bulduk.
Ortaokul ve lise y›llar›nda
okulumuzun voleybol tak›-
m›ndayd›m. Bu sayede grup
dinamiklerini ve ekip çal›fl-
mas›n›n anlam›n› yaflayarak
ö¤rendim. Bu kadar köklü bir
kuruma ait olmak insana gü-
zel bir dayan›flma duygusu
veriyor ve y›llar geçtikçe in-
san bunu daha iyi kavrayabi-
liyor. Liseyi bitirdi¤imizde
mezuniyet töreni yap›lama-
m›flt› ve o zaman buna çok
üzülmüfltük. Aradan 20 y›l-
dan uzun bir süre geçtikten
sonra çok hofl bir organizas-
yonla Kolej mezuniyet töreni
yapamad›¤› ö¤rencilere bir tö-
ren düzenledi. Bu Kolej y›lla-

r›ndan olmasa da Kolej'e ait gerçekten unutulmaz bir an›yd›.
Aradan geçen y›llara ra¤men hepimiz yeni lise mezunu gibi
coflkuluyduk. Senelerdir birbirini görmeyen onca insan sanki
bir gün önce ayr›lm›fl gibi kald›klar› yerden devam etme flan-
s›na sahip oldu. Bu flekilde izini kaybetti¤imiz birçok ar-
kadafl›m›zla yeniden görüflme ve an›lar› tazeleme f›rsat›m›z ol-
du. 


