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The Prevalence And Causality Of Lifetime And Chronic Low Back Pain in 
Women Aged 18-64 Years in Manisa Sehzadeler District

Manisa Şehzadeler Bölgesi’nde Yaşayan Erişkin 18-64 Yaş 
Arası Kadınlarda Yaşam Boyu Kronik Bel Ağrısı Prevalansı  ve 
Nedenselliği
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ABSTRACTÖZ
The aim of this study is to evaluate the prevalence and causality 
of lifetime episod of low back pain(LLBP) and chronic low back 
pain(CLBP) in women aged 18-64 years in a family health center 
in Manisa. This cross-sectional study was conducted in 2018. The 
sample size was 230 and 238 women participated in the study. The 
participation rate was 88.1%. Multi-stage cluster sampling method 
was used in the sample selection. People were visited at home and 
a questionnaire was administered by face-to-face interview. Inde-
pendent variables were sociodemographic characteristics, health 
status/habits, pregnancy history, low back ergonomics features; de-
pendent variables were questions evaluating LBP. The LLBP(at least 
once) and CLBP prevalence were 66.0% and 23.5%. It was found ol-
der age[6.2(CI:2.9-13.2)]  and not doing exercises[1.9(CI:1.0-3.6)] 
increase the risk of LLBP;  older age[4.9(CI:2.0-11.6)] increases 
the risk of CLBP. People should be informed about risky situations 
and behaviors, exercising correctly and regularly to maintain lum-
bar health. 

Manisa’da bir aile sağlığı merkezi bölgesinde yürütülen bu çalış-
mada amaç 18-64 yaş arası kadınlarda yaşam boyu ve kronik bel 
ağrısı prevalansını ve nedenselliğini değerlendirmektir. Kesitsel tip-
teki araştırma 2018 yılında yapılmıştır. Örnek büyüklüğü 230 kişi 
olarak belirlenmiş ve 238 kadın çalışmaya katılmıştır. Katılım oranı 
%88.1’dir. Örnek seçiminde çok aşamalı küme örneklem yöntemi 
kullanılmıştır. Kişiler evlerinde ziyaret edilerek yüz yüze görüşme 
yöntemiyle anket uygulanmıştır. Bağımsız değişkenler, sosyode-
mografik özellikler, sağlık durumu-alışkanlıklar, gebelik öyküsü, 
bel ergonomisiyle ilgili özellikler; bağımlı değişkenler bel ağrısı-
nı değerlendiren sorulardır. Sırasıyla yaşam boyu en az bir kez ve 
kronik bel ağrısı prevalansı %66.0 ve %23.5 bulunmuştur. İleri yaş 
[6.2(GA:2.9-13.2)] ve egzersiz yapmamanın  [1.9(GA:1.0-3.6)] ya-
şam boyu bel ağrısı riskini;  ileri yaş [4.5(GA:1.6-12.1)] ve sağlık 
durumundan hoşnut olmamanın [5.6(GA: 2.2-14.0)] ise kronik ağrı 
riskini arttırdığı saptanmıştır. Kişilerin bel ağrısı açısından riskli 
durum ve davranışlar ile bel sağlığının korunabilmesi için doğru ve 
düzenli bir şekilde egzersiz yapılması konularında bilinçlendirilme-
leri gerekmektedir.
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GİRİŞ

Bel ağrısı, 12. kaburga kemiği alt sınırı ile uyluk 
proksimalindeki alt gluteal kıvrım arasındaki böl-
gede lokalize, bacak ağrısıyla beraber ya da bacak 
ağrısı olmaksızın görülen ağrı, kas gerginliği ve 
katılık şeklinde tanımlanmaktadır (1,2). Bel ağrısı 
hareketliliği kısıtlayan, günlük normal fonksiyon-
ları engelleyen ve yaşam boyu ağrı ve kalıcı sa-
katlıklara neden olabilen bir sağlık sorunudur (3). 
Çoğu zaman hayatı tehdit eden bir sorun olma-

masına rağmen, gelişmiş ve özellikle endüstrileş-
miş toplumlarda iş gücü kaybına ek olarak tanısal 
yaklaşımların ve tedavi prosedürlerinin maliyeti 
açısından da önemli bir sağlık problemidir. Dok-
tora başvuru sebepleri içinde 2., yatarak tedavi 
edilen hastalıklar içinde 5., ameliyat edilen has-
talıklar arasında ise 3. sırada yer almaktadır (4). 

Bel ağrıları semptom sürelerine göre değerlendi-
rildiğinde, 1 aydan kısa süren olgular akut, 1-3 ay 
arasında devam edenler subakut, 3 aydan fazla 
süren olgular kronik olarak isimlendirilmektedir. 
Olguların büyük çoğunluğunda (%95) mekanik 
nedenler ön plandadır (4). Mekanik bel ağrısı fi-
ziksel aktivite ile artıp istirahat ile hafifleyen ve 
çoğunlukla bölgesel mekanik bir bozukluktan 
kaynaklanan bel ağrısıdır. Bel ağrısını mekanik 
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olarak niteleyebilmek için enfeksiyöz, yangısal, 
tümöral ve metabolik nedenler ile kırık ve iç or-
ganlardan yansıyan ağrılar gibi nedenler dışlan-
malıdır (5,6). 

20 yaş üzerindeki nüfusun %14’ü yaşamlarında 
en az bir kez ve iki hafta süre ile yatmayı gerekti-
recek şiddette bel ağrısı yaşamaktadır. 50 yaşına 
gelenlerin %85’i yaşamlarının herhangi bir döne-
minde mutlaka bel ağrısı çekmektedir (7). Dünya-
da yetişkin nüfustaki bel ağrısı sıklığının incelen-
mesi amacıyla 54 ülkeden 165 çalışmanın taran-
dığı geniş çaplı bir derlemede, bel ağrısının dünya 
genelinde önemli bir sorun olduğu ve prevalansın 
40-80 yaş kadınlar arasında en yüksek olduğu sap-
tanmıştır. Aynı araştırmada 1 günden fazla süren, 
aktiviteyi sınırlayan bel ağrısı nokta prevalansı  
%11.9±2.0,  aylık %23.2±2.9, yıllık %38.0±19.4 
ve yaşam boyu %38.9±24.3 olduğu belirtilmiştir 
(8). Ülkemizde yapılmış çalışmalarda ise yaşam 
boyu en az bir kez bel ağrısı yaşama prevalansı-
nın kentsel bölgelerde %47, kırsal bölgelerde ise 
%80’e ulaştığı saptanmıştır (9-12). Afyon’da ge-
niş bir saha taraması ile yapılan araştırmada, bel 
ağrısı yaşama sıklığı kadınlarda erkeklerde göre 
daha yüksek bulunmuş, meslek grupları içinde ise 
en fazla ev kadınlarında görüldüğü saptanmıştır 
(13). Ayrıca 28 çalışmanın incelendiği bir derle-
mede de, kronik bel ağrısı prevalansının yaşamın 
üçüncü on yılından 60 yaşa kadar kadınlarda daha 
sık görülerek arttığı bildirilmiştir (14). Bel ağrısı 
yaşama şikayetinin cinsiyetler arası farkını araş-
tıran ve kadınlarda daha fazla saptandığını ortaya 
koyan bir çok çalışma daha vardır (15-21).  İnsan 
ömrünün giderek uzadığı ve nüfusun yaşlandığı 
göz önüne alındığında, bu hastalığın önümüzdeki 
yıllarda küresel olarak daha da artacağı düşünül-
mektedir (7,8). 

Bu çalışma; Manisa ili Şehzadeler İlçesi’ndeki bir 
aile sağlığı merkezi bölgesinde yaşayan 18-64 yaş 
arası kadınlarda yaşam boyu bel ağrısı (YBBA) 
ve kronik bel ağrısı (KBA) sıklığını  ve ilişkili 
faktörleri değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM
Manisa İli Şehzadeler İlçesi’nde bulunan 5 No’lu 
Aile Sağlığı Merkezi’ndeki iki Aile Hekimliği 

Birimi’nde, 2018 yılı Temmuz ayında yürütülen 
kesitsel tipteki çalışmanın evreni bu iki Aile He-
kimliği Birimi’ne kayıtlı 18-64 yaş arası 2400 ka-
dından oluşmaktadır. Epi-info programı ile bekle-
nen prevalans  %79.2 (10) alınarak  %95 güven, 
%5 sapma ile örnek büyüklüğü 230 kişi olarak 
hesaplanmıştır. İl Sağlık Müdürlüğü’ne kayıtlı bu 
bölgeye ait adres listelerinden çok aşamalı küme 
örneklem yöntemi ile  rastgele seçilmiş 23 küme 
başı hane adresi, 4 tane de yedek küme başı hane 
adresi belirlenmiştir. Her bir küme başı hane ad-
resinden başlanıp ikişer hane atlanarak  bir küme 
10 haneye tamamlanmıştır. Manisa Celal Bayar 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Etik Kurulu’ndan 
çalışma için gerekli izinler alınmıştır.

Veriler kırsal hekimlik stajı yapmakta olan intörn 
doktorlar tarafından, yüz yüze görüşme yönte-
miyle, kişiler evlerinde ziyaret edilerek çalışma 
hakkında bilgilendirilip onamları alındıktan sonra 
bir anket formu kullanılarak toplanmıştır. Evde 
birden fazla uygun kriteri karşılayan kişi old-
uğunda doğum günü  veri toplanan günün tarihine 
en yakın olan kişi seçilmiştir. Toplamda 238 ka-
dın ile çalışma tamamlanmıştır. Katılım oranı % 
88.1’dir. 

Araştırmanın bağımlı değişkenleri kronik bel ağ-
rısı (KBA) ve yaşam boyu en az bir kez bel ağrısı 
(YBBA) yaşama durumudur. KBA katılımcılara 
yöneltilen ‘Son 1 sene içinde 3 aydan uzun sü-
ren, bazen bacaklara yayılabilen, hareketleriniz-
de kısıtlılığa yol açabilen bel ağrınız oldu mu?’ 
sorusu ile; YBBA ise ‘Hayatınızın herhangi bir 
bölümünde hiç tedavi gerektiren, bazen bacaklara 
yayılabilen, hareketlerinizde kısıtlılığa yol açabi-
len bel ağrısı yaşadınız mı?’ sorusu ile değerlen-
dirilmiştir. 

Bağımsız değişkenler; sosyodemografik özellik-
ler, sağlık  durumu ve alışkanlıklar, gebelik öy-
küsü ve ergonomi başlıkları altında değerlendiril-
miştir. Sosyodemografik özellikler başlığı altında; 
yaş, eğitim durumu, çalışma durumu, çalışıyor ise 
ne iş yaptığı, medeni durumu, eş yaşı,  eşin eğitim 
durumu, ailenin sosyal sınıfı, sağlık güvencesi, 
gelir algısı, aile tipi ve göç durumu sorgulanmıştır. 
Sosyal sınıf sorgulaması ailede en çok gelir geti-
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ren kişi olan aile reisinin işine göre yapılmıştır. 
İş sorgulanırken Korkut Boratav kentsel sosyal 
sınıf şemasına (22) göre sorgulanarak, tanımlayı-
cı ve çözümleyici istatistiklerde alt ve üst sosyal 
sınıf olmak üzere iki kategoriye indirgenmiştir. 
Üst sosyal sınıf  ‘işveren, yüksek eğitimli, yük-
sek eğitimli (ücretli), memur-büro çalışanı (beyaz 
yakalı), küçük esnaf - zanaatkar’ olarak tanım-
lanırken, alt sosyal sınıf ‘iş buldukça çalışanlar, 
sanayi işçisi (mavi yakalı), niteliksiz işlerde çalı-
şanlar ve işsiz’ olarak tanımlanmıştır. Sağlık  du-
rumu ve alışkanlıklar başlığı altında; sürekli ilaç 
kullanımını gerektiren kronik bir hastalık varlığı 
ve hastalığın ne olduğu, kişinin boyu ve kilosu, 
en az yarım saat süren, iç çamaşırları terletecek 
kadar egzersiz yapma durumu ve yapıyorsa kaç 
gün olduğu, sigara-alkol kullanımı, uyku kalitesi 
öz değerlendirmesi, günlük uğraşlarını yapabilme 
becerisinden hoşnutluk durumu sorgulanmıştır. 
Ayrıca duygudurum değerlendirmesi için WHO-5 
iyilik durumu indeksi kullanılmıştır. Bu indekste 
son 2 hafta içerisinde kişinin ne sıklıkta; kendisini 
neşeli ve keyifli, sakin ve gevşemiş, aktif ve dinç 
hissettiği, sabahları kendini taze ve dinlenmiş his-
sederek uyandığı ve günlük yaşantısının ne kadar 
onu ilgilendiren şeylerle dolu olduğu soruları yer 
almaktadır. İndeksin kesme noktası 13 olarak be-
lirlenmiş olduğundan alınan puanlar toplanarak  
iyi duygudurum (13 ve üzeri) veya kötü duygudu-
rum (12 ve altı) olarak dikotomize edilmiştir. 
Gebelik öyküsü ile ilgili olarak gebelik sayısı ve 
parite, şuan ki gebelik durumu sorgulanmıştır. 
Ergonomi başlığı altında; yatağının rahatlığından 
memnunluğu, ağır eşya taşırken/kaldırırken bel 
sağlığına ne kadar dikkat ettiği, yüksekteki bir 
cismi alırken ne şekilde aldığı, bir cismi taşırken 
ne şekilde taşıdığı, yerden bir şey alırken/eğil-
irken olan hareket biçimi, günlük yaşantısında-
ki bel sağlığı açısından riskli davranışlarının ne 
derece farkında olduğu sorulmuştur. 

Tanımlayıcı analizlerde sayı, yüzde, ortalama ve 
standart sapma kullanılmıştır. Bağımlı ve bağım-
sız değişkenlerin tek değişkenli analizinde kate-
gorik verilerde  Ki-kare ve  sürekli verilerde ba-
ğımsız gruplarda T Testi; çok değişkenli analizde 
ise Lojistik regresyon Backward: Wald yöntemi 
kullanılmıştır. İleri analiz öncesinde, tek değiş-

kenli analizlerde istatistiksel olarak anlamlı bulu-
nup, kolineer (birlikte değişim gösteren) olduğu 
tespit edilen değişkenlerden birisi modele alın-
mıştır. İstatistiksel analizler için p<0.05 anlamlı-
lık düzeyi olarak kabul edilmiştir. 

BULGULAR 
Araştırmaya katılanların yaş ortalamaları 
38.9±12.4’tür. Kadınların %42.9’u ilkokul ve or-
taokul   mezunu; %71.4’ü ev kadını ve çalışanların 
%47.1’i beyaz yakalıdır. Katılımcıların %72.7’si 
evlidir. Eşlerinin yaş ortalaması 43.3±11.4’tür ve 
%56.6’sı ilkokul ve ortaokul mezunudur. Kadın-
ların %89.5’i üst sosyal sınıftadır ve %96.2’sinin 
sağlık güvencesi vardır. Araştırmaya katılan ka-
dınların %73.5’i çekirdek ailede yaşamakta ve 
%49.2’si Manisa’ya göçle gelmiştir (Tablo 1).

Tablo 1. Araştırma Grubunun Sosyodemogra-
fik Özellikleri, Manisa, 2018
Değişken Sayı 

(n)
Yüzde 

(%)
Yaş 
(ort±ss)

38.9±12.4

Yaş 
(kategorik)

≤  30
31-45 arası
> 45

78
82
78

32.7
34.5
32.7

Eğitim 
Durumu

Eğitimsiz
İlkokul ve ortaokul
Lise ve üzeri

46
102
90

19.3
42.9
37.8

Çalışma 
Durumu

Ev kadını
Çalışıyor 

170
68

71.4
26.8

Çalışma  
Şekli

Beyaz Yakalı
Mavi Yakalı
Temizlik/Hizmet İşleri

32
15
21

47.1
22.1
30.9

Medeni 
Durum

Evli/Evli gibi
Bekar/Eşi ölmüş/Yalnız

173
65

72.7
27.3

Eş yaşı 
(ort±ss)

43.3±11.4

Eş yaşı 
(kategorik)

≤  30
31-45 arası
> 45

26
75
72

15.0
43.4
41.6

Eş Eğitim 
Durumu

Eğitimsiz
İlkokul ve ortaokul
Lise ve üstü

9
98
66

5.2
56.6
38.2
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Sosyal Sınıf Alt Sosyal Sınıf
Orta-Üst Sosyal Sınıf

25
213

10.5
89.5

Sağlık 
Güvencesi

Var 
Yok 

229
9

96.2
3.8

Gelir Algısı Gelir > gider
Gelir = gider
Gelir < gider

37
98
103

15.5
41.2
43.3

Aile Tipi Çekirdek Aile
Geniş Aile
Parçalanmış Aile

175
54
9

73.5
22.7
3.8

Manisa’ya 
Göç İle 
Gelme 
Durumu 

Evet
Hayır 

117
121

49.2
50.8

Göç Süresi ≤ 10 yıl
> 10 yıl

45
72

38.8
61.2

Değişken Sayı (n) Yüzde (%)
Kronik Hastalık Varlığı Var

Yok
124
114

52.1
47.9

Komorbidite 1 hastalık
2 hastalık
≥ 3 hastalık

72
33
19

30.3
13.9
8.0

WHO-5 İyi Duygudurum
Kötü Duygudurum

147
91

61.8
38.2

Egzersiz Durumu Evet
Hayır 

57
181

23.9
76.1

Sigara Kullanma Durumu Evet 
Hayır 

61
177

25.6
74.4

Alkol Kullanma Durumu Evet
Hayır 

21
217

8.8
91.2

Uyku Kalitesi Öz Değerlendirmesi İyi
Orta
Kötü

116
69
53

48.7
29.0
22.3

Günlük Uğraşlarını Yapabilme 
Becerisinden Hoşnutluk

Çok Hoşnut
Orta Hoşnut
Az Hoşnut

153
46
39

64.3
19.3
16.4

Parite 0
1-2
3 ve üzeri

52
81
105

21.8
34.0
44.1

Şuanki Gebelik Durumu Evet 
Hayır

5
233

2.1
97.9

Araştırma grubundaki kadınların %52.1’inin sü-
rekli ilaç kullanmasını gerektiren en az bir kro-
nik hastalığı bulunmaktadır. Çalışmaya katılan 
kadınların %23.9’u egzersiz yapmakta, %25.6’sı 
sigara ve %8.8’i alkol kullanmaktadır. Kadınların 
%48.7’si uyku kalitesini ‘iyi’ olarak değerlendir-
miş, %64.3’ü günlük uğraşlarını yapabilme bece-
risinden ‘çok hoşnut’ olduğunu belirtmiştir. Ka-
dınların %44.1’i 3 ve daha fazla pariteye sahiptir. 
Şuanda gebe olanlar %2.1’dir (Tablo 2).

Ergonomi ile ilgili değişkenler incelendiğinde, 
araştırmaya katılan kadınların %19.3’ü yatağı-
nın rahatlığından memnum olmadığını belirt-
miştir. Kadınların %33.4’ünün ağır eşya taşır-
ken/kaldırırken bel sağlığına dikkat etmedikle-
ri, %32.4’ünün ise günlük yaşantılarındaki bel 
sağlığı açısından 

Tablo 2. Araştırma Grubunun Sağlık Durumu, Sağlık Algısı, Alışkanlıkları ile Gebelik Öyküsü, 
Manisa, 2018
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Değişken Sayı (n) Yüzde (%)
Yatağın Rahatlığından 
Memnuniyet Durumu

İyi 
Orta 
Kötü

109
83
46

45.8
34.9
19.3

Ağır Eşya Taşırken/
Kaldırırken Bel Sağlığına 
Dikkat Etme Durumu

Dikkat Etme
Dikkat Etmeme

158
80

66.4
33.4

Yüksekteki Bir Cismi Alma 
Şekli

Doğru Davranış
Yükselti Koyarak Alma

 Yanlış Davranış
Yükselti Koymadan Alma

98

140

41.2  

58.8

Bir Cismi Taşıma Şekli Doğru Davranış
Bel Seviyesinin Üzerinde

Yanlış Davranış
Bel Seviyesinin Altında/ Dikkat Etmeme

66  

172

27.7  

72.3 

Yerden Bir Şey Alırken/
Eğilirken Olan Hareket 
Biçimi

Doğru Davranış
Dizlerini Bükerek Eğilme

Yanlış Davranış
Dizlerini Bükmeden, Belden Eğilme/  Dikkat etmeme

61    

177

25.6      

74.4

Günlük Yaşantıdaki Bel 
Sağlığı Açısından Riskli 
Davranışlardan Farkındalık 
Derecesi

Farkında
Çok/Epeyce/Orta

Hayır 
Az/Hiç

161

77

67.6     

32.4

riskli davranışların farkında olmadığı bulunmuş-
tur. Araştırma grubundaki kadınların %58.8’inin 
yüksekteki bir cismi alma esnasında; %72.3’ünün 
ağır bir cismi taşıma anında ve %74.4’ünün 
yerden bir şey alma/eğilme esnasında bel sağlığı 
açısından yanlış davranışta bulundukları saptan-
mıştır (Tablo 3). 
 
Araştırmamızda 18-64 yaş arası kadınlarda yaşam 
boyu bel ağrısı sıklığı %66.0, kronik bel ağrısı 
sıklığı ise %23.5 olarak bulunmuştur (Tablo 4).

Tablo 4. Yaşam Boyu ve Kronik Bel Ağrısı Sık-
lığı, Manisa, 2018

Sayı (n) Yüzde (%)
Yaşam Boyu Bel Ağrısı* 157 66.0
Kronik Bel Ağrısı** 56 23.5

*: ‘Hayatınızın herhangi bir bölümünde hiç tedavi ge-
rektiren, bazen bacaklara yayılabilen, hareketlerinizde 
kısıtlılığa yol açabilen bel ağrısı yaşadınız mı?’ sorusu 
ile değerlendirilmiştir.
**: ‘Son 1 sene içinde 3 aydan uzun süren, bazen ba-
caklara yayılabilen, hareketlerinizde kısıtlılığa yol 
açabilen bel ağrınız oldu mu?’ sorusu ile değerlendi-
rilmiştir.

Tablo 3. Araştırma Grubunun Ergonomi İle İlgili Değişkenlere Verdikleri Cevapların Dağılımı, 
Manisa, 2018
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Tek değişkenli analizler sonucunda KBA yaşama 
sıklığını istatistiksel olarak arttırdığı bulunan 
değişkenler kadının ve eşinin ileri yaşta ve düşük 
eğitim düzeyinde olması, artan parite sayısı, 
beden kitle indeksinin yüksek olması, sağlık 
durumundan ve günlük uğraşlarını yapabilme 
becerisinden hoşnut olmama, kötü uyku kalitesi 
öz değerlendirmesi ve bel ağrısı için sağlık 
kuruluşuna

Değişken KBA var KBA yok p değeri
Yaş ≤  30

31-45 arası
> 45 

8 (%10.3)
20 (%24.4)
28 (%35.9)

70 (%89.7)
62 (%75.6)
50 (%64.1)

<0.001*

Eğitim Durumu Eğitimsiz
İlkokul ve ortaokul
Lise ve üzeri

16 (%34.8)
27 (%26.5)
13 (%14.4)

30 (%65.2)
75 (%73.5)
77 (%85.6)

0.005*

Eş Yaşı ≤  30
31-45 arası
> 45

0 (%0.0)
14 (%18.7)
28 (%38.9)

26 (%100.0)
61 (%81.3)
44 (%61.1)

<0.001*

Eş Eğitim Durumu Eğitimsiz
İlkokul ve ortaokul
Lise ve üzeri

5 (%55.6)
27 (%27.6)
10 (%15.2)

4 (%44.4)
71 (%72.4)
56 (%84.8)

0.006*

Parite Sayısı 0
1-2
≥ 3

7 (%13.5)
18 (%22.2)
31 (%29.5)

45 (%86.5)
63 (%77.8)
74 (%70.5)

0.024*

Beden Kitle İndeksi Zayıf ve Normal Kilolu
Fazla Kilolu
Obez

19 (%19.4)
16 (%20.0)
21 (%35.0)

79 (%80.6)
64 (%80.0)
39 (%65.0)

0.037*

Sağlık Durumundan 
Hoşnutluk

Çok Hoşnut
Orta Hoşnut
Az Hoşnut 

16 (%12.1)
24 (%35.8)
16 (%41.0)

116 (%87.9)
43 (%64.2)
23 (%59.0)

<0.001*

Günlük Uğraşlarını Yapabilme 
Becerisinden Hoşnutluk

Çok Hoşnut
Orta Hoşnut
Az Hoşnut

27 (%17.6)
15 (%32.6)
14 (%35.9)

126 (%82.4)
31 (%67.4)
25 (%64.1)

0.006*

Uyku Kalitesi Öz 
Değerlendirmesi 

İyi 
Orta 
Kötü 

15 (%12.9) 
19 (%27.5) 
22 (%41.5)

101 (%87.1)
50 (%72.5)
31 (%58.5)

<0.001*

Bel Ağrısı İçin Sağlık 
Kuruluşuna Başvuru

Başvuru var
Başvuru yok 

49 (%41.5) 
7 (%5.8) 

69 (%58.5) 113 
(%94.2) <0.001*

*: Ki-kare testi 

 

başvurma durumlarıdır (p<0.05, Tablo 5). 
Kadınların çalışma durumu, aile tipi, gelir algısı 
gibi sosyodemografik değişkenler, kronik hastalık 
varlığı, WHO-5 iyilik durumu indeksi, egzersiz 
yapma durumu, sigara-alkol kullanımı, bel 
ergonomisi değişkenleri ve diğer tüm bağımsız 
değişkenler ile KBA yaşama durumu ilişkisiz 
bulunmuştur (p>0.05). 

Tablo 5. Kronik Bel Ağrısı ile İlişkili Bulunan Değişkenler (Tek Değişkenli Analizler) , 
Manisa, 2018
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Çok değişkenli analiz sonucu indirgenmiş son 
modelde kronik bel ağrısı riskini ileri yaşın 4.9 
kat (GA: 2.0 -11.6) artırdığı bulunmuştur (Tablo 
6). 

Tablo 6. Kronik Bel Ağrısı İle İlişkili Değişken-
ler, Basamaklı Lojistik Regresyon İndirgenmiş 
Son Modeli*, Manisa, 2018

Kronik Bel Ağrısı**
p OR*** %95 GA

Yaş
≤ 30 (ref)
31-45 
> 45

0.022
<0.001

1
2.8
4.9

1.1-6.8
2.0-11.6

*Backward Wald
**Modele Dahil Edilen Değişkenler: Yaş, eğitim duru-
mu, parite sayısı, beden kitle indeksi 
***Odds Oranı

Değişken YBBA var YBBA yok p değeri
Yaş ≤  30

31-45 arası
> 45 

34 (%43.6)
58 (%70.7)
65 (%83.3)

44 (%56.4)
24 (%29.3)
13 (%16.7)

<0.001*

Eğitim Durumu Eğitimsiz
İlkokul ve ortaokul
Lise ve üzeri

34 (%73.9)
75 (%73.5)
48 (%53.3)

12 (%26.1)
27 (%26.5)
42 (%46.7)

0.001*

Eş Yaşı ≤  30
31-45 arası
> 45

11 (%42.3)
43 (%57.3)
62 (%86.1)

15 (%57.7)
32 (%42.7)
10 (%13.9)

<0.001*

Parite Sayısı 0
1-2
≥ 3

23 (%44.2)
56 (%69.1)
78 (%74.3)

29 (%55.8)
25 (%30.9)
27 (%25.7)

0.001*

Egzersiz Durumu Evet 
Hayır 

30 (%52.6)
127 (%70.2)

27 (%47.4)
54 (%29.8) 0.003*

Sigara Kullanma Durumu Evet 
Hayır 

32 (%52.5) 
125 (%70.6) 

29 (%47.5)
52 (%29.4) 0.002*

Alkol Kullanma Durumu Evet 
Hayır

12 (%57.1) 
145 (%66.8) 

9 (%42.9)
72 (%33.2) 0.001*

Bir Cismi Taşıma Şekli Doğru Davranış
Bel Seviyesinin Üzerinde
Yanlış Davranış
Bel Seviyesinin Altında/ Dikkat Etmeme

35 (%53.0)

122 (%70.9)

31 (%47.0) 

50 (%29.1) 
<0.001*

Yerden Bir Şey Alırken/
Eğilirken Olan Hareket 
Biçimi

Doğru Davranış
Dizlerini Bükerek Eğilme
Yanlış Davranış
Dizlerini Bükmeden, Belden Eğilme/  Dikkat etmeme

49 (%58.3)

108 (%70.1)

35 (%41.7)     

46 (%29.9)
<0.001*

*: Ki-kare testi 

Tek değişkenli analizler sonucunda YBBA yaşa-
ma sıklığını istatistiksel olarak arttırdığı bulunan 
değişkenler ileri yaş, düşük eğitim durumu, ileri 
eş yaşı, artan parite sayısı , egzersiz yapmama, si-
gara ve alkol kullanmama, yerden cisim alırken 
ve cismi taşırken bel ergonomisine dikkat etme-
me durumlarıdır (p<0.05, Tablo 7). Kadınların 
çalışma durumu, aile tipi, kronik hastalık varlığı, 
beden kitle indeksi, WHO-5 iyilik durumu indek-
si, diğer bel ergonomisi değişkenleri (ağır eşya ta-
şıma, yatak memnuniyeti, günlük yaşamdaki bel 
sağlığı açısından riskli davranış farkındalığı) ve 
diğer tüm bağımsız değişkenler ile YBBA yaşama 
durumu ilişkisiz bulunmuştur (p>0.05).

Tablo 7. Yaşam Boyu En Az Bir Kez Bel Ağrısı Yaşama İle İlişkili Bulunan Değişkenler 
(Tek Değişkenli Analizler) , Manisa, 2018
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Çok değişkenli analiz sonucu indirgenmiş son 
modelde yaşam boyu bel ağrısı yaşama riskini 
ileri yaşın 6.2 kat (GA: 2.9-13.2), egzersiz yap-
mamanın ise 1.9 kat (GA: 1.0-3.6) artırdığı bulun-
muştur (Tablo 8).

 Tablo 8. Yaşam Boyu Bel Ağrısı Yaşama İle 
İlişkili Değişkenler, Basamaklı Lojistik Reg-
resyon İndirgenmiş Son Modeli*, Manisa, 2018

Yaşam Boyu Bel Ağrısı 
Yaşama**

p OR*** %95 GA
Yaş
≤ 30 (ref)
31-45 
> 45

0.001
<0.001

1
2.9
6.2

1.5-5.7
2.9-13.2

Egzersiz Durumu
Egzersiz Yapma (ref) 1
Egzersiz Yapmama 0.04 1.9 1.0-3.6

*Backward Wald
**Modele Dahil Edilen Değişkenler: Yaş, eğitim du-
rumu, parite sayısı, egzersiz durumu, sigara kullanma 
durumu, yerden bir şey alırken/eğilirken olan hareket 
biçimi.
***Odds Oranı

TARTIŞMA 
Manisa ili Şehzadeler İlçesi’ndeki bir aile sağlığı 
merkezi bölgesinde yaşayan 18-64 yaş arası ka-
dınlar ile yürütülen bu araştırmada yaşam boyu 
bel ağrısı (yaşamı süresince en az bir kez bel 
ağrısı yaşama)  prevalansı % 66.0 olarak bulun-
muştur. Dündar ve arkadaşları tarafından Mani-
sa’da kadınlar üzerinde yapılmış bir çalışmada ise 
yaşam boyu bel ağrısı prevalansı %79.2 bulun-
muştur (10). Aradaki bu fark, aynı ilde yapılmış 
çalışmalar olmalarına rağmen sözü edilen çalış-
manın kırsal bölgede yaşayan kadınlar üzerinde 
yapılmış olması nedeniyle, kadınların daha fazla 
beden gücü gerektirecek çalışma ve yaşam ko-
şullarına sahip olmalarından kaynaklanmış ola-
bilir. Antalya’da Gilgil ve arkadaşları tarafından 
çalışmamıza benzer şekilde toplum tabanlı ya-
pılmış bir çalışmada, kadınlarda yaşam boyu bel 
ağrısı prevalansı bizim bulgumuza benzer şekilde 
%67.3 olarak bulunmuştur (9). Araştırmamız-
da kronik bel ağrısı prevalansı ise %23.5 olarak 

saptanmıştır. Afyon’da il merkezi ve ilçelerinde 
18 yaş üstü bireylerde yapılan geniş kapsamlı bir 
saha çalışmasında, kadınlarda kronik bel ağrısı 
sıklığı %20.1 bulunmuştur (13). Dünya çapında 
çeşitli ülkelerde yapılmış kadınlarda kronik bel 
ağrısı sıklığının araştırıldığı çalışmalarda preva-
lansın %8.0 ile %26.3 arasında değiştiği bulun-
muştur (20,21,23-25). Bel ağrısı sıklığının böyle 
geniş bir aralıkta dağılmasının muhtemel sebep-
leri ‘kronik bel ağrısı’ tanımlaması için belirlenen 
süre kriterinin ve araştırmaların gerçekleştirildiği 
yaş gruplarının çalışmalar arasında değişkenlik 
göstermesi olabilir.  

Çalışmamızda kadınların yaşı ile yaşam boyu ve 
kronik bel ağrısı sıklıkları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bulguları-
mıza göre, yaş arttıkça bel ağrısı sıklığı artmak-
tadır. Bu bulgu literatür ile uyumludur. Dündar 
ve arkadaşlarının Manisa’da kadınlarla yaptığı 
çalışmada, Ankara’da İlhan ve arkadaşları tara-
fından birinci basamak sağlık kurumuna başvu-
ran kişilerde yapılmış olan bir başka çalışmada, 
Denizli’de sağlık çalışanlarında yürütülmüş olan 
ve Malatya il merkezinde ise toplum tabanlı ger-
çekleştirilen çalışmalarda da ileri yaşın bel ağ-
rısı riskini artıran bir faktör olduğu saptanmıştır 
(10,15-17). Bu durum ilerleyen yaşlarda omurga 
dejenerasyonuna eklenen postür bozukluğu nede-
niyle bel ağrısı şikayetinde artışlar olması gerçe-
ğini destekler niteliktedir. 

Bu araştırmada kadınların eğitim düzeyi azaldık-
ça daha fazla bel ağrısı sorunu yaşadıkları ortaya 
koyulmuştur. Aynı şekilde Dündar ve arkadaşla-
rının çalışmasında, Ayvat ve arkadaşlarının Ay-
dın’da yürüttüğü çalışmada,  Uçar ve arkadaş-
larının Diyarbakır’da ev kadınlarında yürüttüğü 
araştırmada, İlhan ve arkadaşlarının çalışmasında 
ve  Malatya’da yapılmış çalışmada da eğitim dü-
zeyi yüksek olan kişiler ile kıyaslandığında düşük 
eğitim düzeyindeki bireylerin daha fazla bel ağrı-
sı riski taşıdıkları bulunmuştur (10,15,17,26,27). 
Brezilya’da 2002 ve 2010 yıllarında 20 yaş ve 
üzeri popülasyonda gerçekleştirilmiş iki kesit-
sel çalışma sonuçlarında da eğitim düzeyi düşük 
bireylerde kronik bel ağrısı prevalansının daha 
fazla olduğu saptanmıştır (21).  Bu durum, düşük 
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eğitim düzeyindeki kişilerin bel sağlığını koruma 
konusunda yeterince bilinçli davranmamaları, 
çalışma hayatında ergonomik olarak uygun ol-
mayan ortamlarda çalışmaları ve ev kadınlarında 
ev işlerinin (yer silme vs) hatalı yapılış biçimi ile 
açıklanabilir. 

Araştırmada tek değişkenli analizde yaşam boyu 
bel ağrısı ile ilişkili bulunan başka bir faktör ka-
dınların parite sayısıdır. Araştırmamıza katılan 
kadınlardan 3 ve daha fazla sayıda doğum yapmış 
olanların hiç doğum yapmamış veya 1-2 doğum 
yapmış olanlara göre bel ağrısı prevalansı anlamlı 
olarak daha yüksek bulunmuştur. Bu durum lite-
ratür ile uyumludur (10,13). Ülkemizde yapılmış 
bir başka kesitsel çalışmada da Türkiye’deki her 2 
kadından 1’inde gebeliğin herhangi bir aşamasın-
da hamileliğe bağlı bel ağrısı olduğu gösterilmiş-
tir (28). Gebelik süresince olan mekanik baskı ve 
ağırlık merkezindeki değişim gibi faktörlerin bel 
ağrısına sebep olması nedeniyle, yaşam boyu bel 
ağrısı prevalansı yüksek olan kadınların gebelik 
sayısı ortalamalarının bu sorunu yaşamayan ka-
dınlardan daha fazla olması muhtemeldir.

Çok değişkenli analizde de istatistiksel açıdan 
önemini koruyan, bel ağrısı ile ilişkili bir diğer 
değişken egzersiz yapma durumudur. Çalışma-
mızda egzersiz yapmayanların egzersiz yapanla-
ra göre daha fazla bel ağrısı şikayeti yaşadıkları 
görülmüştür. Ankara’da birinci basamak sağlık 
kurumuna başvuran kişilerde yapılmış olan  ça-
lışmada da haftada en az 1 saat spor yapanlarda 
yaşam boyu bel ağrısı riskinin daha düşük olduğu 
belirlenmiştir (15). Benzer şekilde Denizli’de ya-
pılmış çalışmada da düzenli egzersiz alışkanlığı-
nın olmaması bel ağrısı riskini artıran bir faktör 
olarak  saptanmıştır (16). Sırt ve bel kaslarını güç-
lendirecek şekilde bilinçli olarak ve düzenli bir 
program içerisinde egzersiz yapılması bel ağrısı 
riskini azaltacağından düzenli egzersizlerin özen-
dirilmesi gerekmektedir. 

Araştırmamızdaki bir diğer önemli bulgu, kişile-
rin beden kitle indeksi arttıkça kronik bel ağrısı 
yaşama sıklığının da artmasıdır. Literatüre göre 
bu bulguyu destekleyen çok sayıda çalışma bu-
lunmaktadır (13,15-18,21,25,29). Bu durumun, 

beden kitle indeksinin artması ile fazlalaşan me-
kanik bası etkisi sonucunda eklemlerde, belde ve 
sırtta taşınan yükün artışı ve yıpranma mekaniz-
ması nedeniyle oluştuğu düşünülmektedir (18). 

Çalışmamızda incelediğimiz bir diğer değişken 
olan sigara kullanma durumu ile bel ağrısı sıklığı 
arasındaki ilişki çalışmalar arasında değişkenlik 
göstermektedir. Önceki çalışmalarda, sigaranın 
kemik mineral yoğunluğunu azaltarak osteoporo-
za zemin hazırladığı, vertebral gövdeye kan akı-
mını azaltıp disklerin metabolizmasını bozduğu, 
sigara nedeniyle öksürmenin bel ağrısı için risk 
faktörü oluşturduğu ileri sürülmüştür (30,31). 
Literatürde sigara kullanımı ile artmış bel ağrısı 
prevalansı ilişkisini gösteren çalışmalar mevcut 
olduğu gibi (18,26,32,33), sigara ile bel ağrısı 
sıklığı arasında herhangi bir ilişki gösterilemeyen 
araştırmalar da bulunmaktadır (13,17,34). Bizim 
çalışmamızda ise  sigara kullanmayanların daha 
fazla bel ağrısı şikayeti yaşadıkları bulunmuştur. 
Bu durum bulgularımızda yer almamasına rağ-
men yapılan ek  analiz sonucunda sigara kullan-
mayanların daha ileri yaşta olduklarının saptan-
ması ile açıklanabilmektedir.  

Araştırmamızda bel ağrısı ile ilişkili bulunan bir 
diğer değişken bireyin sağlık durumundan hoş-
nut olmamasıdır. Ankara’da sağlık çalışanları ile 
gerçekleştirilen bel ağrısı sıklığı ve nedenselliğini 
araştıran bir çalışmada da sağlığını kötü olarak 
değerlendirenlerde bel ağrısı riskinin daha fazla 
olduğu saptanmıştır (33). Ancak bu çalışmaların 
kesitsel tipte olmasından dolayı, sağlık hoşnutlu-
ğunun  neden ya da sonuç olarak değerlendirilme-
si zordur.

Sonuç olarak, Manisa ili Şehzadeler İlçesi’ndeki 
bir aile sağlığı merkezi bölgesinde yaşayan 18-64 
yaş grubu kadınlar ile toplum tabanlı olarak yaptı-
ğımız bu çalışmada, kadınların yarısından fazlası 
(%66.0) hayatının herhangi bir bölümünde; yak-
laşık olarak 1/4’ü ise (%23.5) kronik olarak teda-
vi gerektiren, hareketlerinde kısıtlılığa yol açabi-
len bel ağrısı yaşadığını ifade etmiştir. Toplumda 
yüksek sıklıkta görülen bu durum önemli bir halk 
sağlığı sorunu olması nedeniyle, tüm toplumun, 
özellikle de bel ağrısı şikayetini daha fazla yaşa-
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dığı çalışmalarla ortaya konmuş olan kadınların 
bel ağrısı açısından riskli durum ve davranışlar 
ile bel sağlığının korunabilmesi için doğru ve dü-
zenli bir şekilde egzersiz yapılması konularında 
bilinçlendirilmeleri gerekmektedir. Bu konuda bi-
rinci basamak sağlık kurumlarında bel sağlığına 
yönelik sağlık eğitimleri ve müdahale projeleri 
planlanması önerilir. 

YAZAR NOTU: Bu çalışmanın bir bölümü 13-
17 Kasım 2018 tarihleri arasında Antalya’da dü-
zenlenen 2. Uluslararası ve 20. Ulusal Halk Sağlı-
ğı Kongresi’nde sözel bildiri olarak kabul edilmiş 
ve sunulmuştur. 

TEŞEKKÜR: Çalışmamıza olan katkılarından 
dolayı Dönem 6 Kırsal Hekimlik Stajı öğrencile-
rine teşekkür ederiz. 
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