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A¤r›, kanser hastas›nda yaflam kalitesini nega-
tif etkileyen semptomlar›n bafl›nda gelmekte ve
hastada fiziksel-psikolojik-sosyolojik ikincil
problemler yaratarak “total a¤r›”ya neden ol-
maktad›r (1). Hatta yaln›z hastan›n de¤il yak›n
çevresinin de negatif etkilenmesine yol açmakta-
d›r. Dünyada 9.000.0000’nun üzerinde kanser
a¤r›l› hastan›n var oldu¤u göz önünde tutulursa
problemin sosyolojik boyutunun ne denli büyük
oldu¤u tahmin edilebilir (2). Di¤er taraftan kan-
ser a¤r›s› %90-95 oran›nda kontrol edilebilen bir
problem olmas›na ra¤men, geliflmifl ülkeler de
dahi kanser a¤r›s›n›n yeterli düzeyde kontrolü
%50 oran›nda yap›labilmektedir. Bu oran gelifl-
mekte olan ülkelerde %10’a inmektedir. Kanser
a¤r›s›n›n kontrolsüz kalmas› pek çok sorunun
daha da büyümesine neden olmaktad›r. Bu özel-
likleri ile kanser a¤r›s› hem medikal ve hem de
sosyolojik problemleri bir arada bar›nd›ran bir
kronik a¤r› sendromudur. 

Kanser a¤r›s›n›n yetersiz tedavi edilmesi heki-
me, hastaya ve bürokrasiye ba¤l› olabilmektedir.
Hekimin hastay› yetersiz de¤erlendirmesi, a¤r› te-
davi yöntemleri hakk›nda yeterli bilgisinin olma-
mas› ve opiofobi baflar›y› s›n›rlayan en s›k neden-

lerdir (3,4,5). Oysa hastay› genellikle ilk de¤erlen-
diren hekim olarak onkologlara bu konuda so-
rumluluk düflmektedir (6). Cerrahpafla T›p Fakül-
tesi Onkoloji Anabilim Dal›’›nda yap›lan bir çal›fl-
man›n ön sonuçlar›na göre, poliklini¤e baflvuran
kanserli hastalar›n %60.3’ünde a¤r› oldu¤u ve a¤-
r›s› olan bu olgular›n %35’ine sorumlu onkoloji
uzman› taraf›ndan analjezik bafllanmad›¤› saptan-
m›flt›r (6). Yurt d›fl›nda da durum benzerdir. Bir
üniversitenin onkoloji klini¤inde 12 hekimin sa-
dece 3’ünün vizitlerinin %15’inde a¤r›y› dökü-
mente etti¤i belirlenmifltir (7). Hastaya ba¤l› fak-
törler olarak, a¤r›n›n hekime tam olarak bildiril-
memesi, analjeziklerin do¤ru kullan›lmamas› ve
ekonomik problemler say›labilir. Bürokratik zor-
luklar ise yaln›z ülkemizde de¤il tüm dünyada a¤-
r› tedavisinin baflar›s›n› engelleyen bir faktördür. 

Epidemiyoloji

Her kanser hastas›nda a¤r› olmamakla bera-
ber, olas›l›k tümör tipine ve hastal›¤›n evresine
göre de¤iflmektedir. Özofagus, kemik ve pank-
reas kanserinde a¤r› oluflma olas›l›¤› %80’nin
üzerindeyken, lenfoma ve lösemide bu olas›l›k
%50’lere düflmektedir (8). Hastal›¤›n erken dö-
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Cancer pain is a chronic pain syndrome including both medical and sociological problems. Cancer

pain is related to tumor itself but also to the cancer-directed therapy or tumor disease. Success of tre-
atment in cancer pain is due to the appropiate assessment of cancer patient by physicians and correct
application of thrapeutic guidelines. Systemic analgesic therapy provides adequate relief to 70-90 % of
cancer pain patients and opioids are the main drugs. Interventional pain therapy is necessary for 10-30
% of cancer pain patients.
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neminde %37 olan a¤r› olas›l›¤›, ileri evrede
%60-90’a varmaktad›r (9). Tümörün tipi ve has-
tal›¤›n evresi yan›nda, kanser hastas›nda a¤r› fli-
kayetini etkileyen di¤er faktörler, tümörün loka-
lizasyonu, metastaz derecesi ve hastan›n ruh du-
rumudur (korku-depresyon)(9). 

Tablo 1. Kanser hastas›nda tümöre ba¤l› kronik 
a¤r› sendromlar› (10)

Nosiseptif a¤r› sendromlar›
Kemik- eklem-yumuflak doku a¤r› sendromlar› 
Fokal metastaz veya kemik ili¤i ekspansiyonu
Kafa taban› metastazlar›
Vertebra sendromlar› 
Pelvis- kalça kemik yap› tümörleri
Eklem ve/veya yumuflak doku tümör invazyonu
Tümöre ba¤l› jinekomasti
Viseral a¤r› sendromlar›
Hepatik distansiyon sendromu
Retroperitoneal sendrom
Peritoneal karsinomatozis
Kronik intestinal obstrüksiyon
Pelvik-perineal a¤r› 
Kronik üreteral obstrüksiyon

Nöropatik a¤r› sendromlar›
Periferik mononöropati-polinöropati
Pleksopati, servikal, brakial, lumbosakral, sakral)
Radikülopati
Epidural spinal kord bas›s›

Tablo 2. Kanser hastas›nda tümörün tedavisine     
ba¤l› kronik a¤r› sendromlar› (10)

Nosiseptif A¤r› Sendromlar›
A¤r›l› osteonekrozis (radyasyon veya steroid 
tedavi)

A¤r›l› lenfödem
A¤r›l› jinekomasti
Kronik abdominal a¤r› (intraperitoneal 
kemoterapi, radyoterapi) 

Kronik pelvik a¤r› (radyoterapi) 

Nöropatik a¤r› sendromlar›
Cerrahi 

Postmastektomi sendromu
Posttorakotomi sendromu 
Postnefrektomi sendromu
Postradikal boyun diseksiyonu sendromu 
Postamputasyon a¤r› sendromu 
(güdük - fantom a¤r›s›)

Radyoterapi
Servikal, brakial, lumbosakral pleksusda fibroziz
Miyelopati
Polinöropati

Kemoterapi
Polinöropati

Tablo 3. Kanser hastas›nda akut a¤r› 
sendromlar› (10)

Tümöre ba¤l› akut a¤r›
Vertebral kollaps ve di¤er patolojik fraktürler 
‹çi boflluklu iç organlar›n obstrüksiyonu/
torsiyonu

‹ntrakranyal hipertansiyona ba¤l› bafl a¤r›s› 
Tümör içine hemoraji

Tümörün tedavisine ba¤l› akut a¤r›
Giriflim

Diyagnostik giriflimler
Lumbar ponksiyon sonras› bafla¤r›s› 
Torasentez/Parasentez
Kemik ili¤i (K‹) biyopsisi

Analjezik giriflim
Spinal opioid hiperaljezi sendromu
Strontium-89 tedavisi

Terapötik giriflim
Postoperatif a¤r› 
K‹ transplantasyonu sonras› oral mukozit,
hepatopati

Kemoterapi 
Mukozit 
Periferik nöropati 
‹laç ekstravasazyonu
‹ntraperitoneal kemoterapi 
‹ntratekal kemoterapi sonras› bafl a¤r›s›
Nötropeniye ba¤l› yayg›n a¤r› 
5-fluorourasil ba¤l› angina 

‹mmün tedavi 
Artralji/miyalji

Radyoterapi 
Cilt yan›¤› 
Mukozit, Özofajit, 
Enterit/Proktit 
Meme kanserinde akut brakiyal pleksopati 

Tümör hastal›¤› ile ilgili akut a¤r› 
Sepsise ba¤l› artralji/miyalji 
Akut herpes zoster infeksiyonu
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Kanser A¤r› Sendromlar›

Kanser a¤r› sendromlar›, a¤r›n›n fizyopatolo-
jik kökenine (nosiseptif a¤r› sendromlar› / nöro-
patik a¤r› sendromlar›), tümör ile olan ilgisine
ve zamansal özelli¤ine (akut-kronik) göre s›n›f-
lanabilir (Tablo 1,2,3)(9,10,11). Kanser hastas›n-
da akut a¤r› tan›sal ve terapötik giriflimler s›ra-
s›nda yaflan›rken, kronik a¤r› genellikle do¤ru-
dan tümör ile iliflkilidir (11). Nonmalign kökenli
kronik a¤r›l› hastalar›n aksine, kanser hastas›nda
ikincil olarak geliflen pisikolojik faktörlerin a¤r›-
ya kat›l›m›n› yads›mamakla beraber, a¤r› nede-
ninin birincil olarak organik kökenli oldu¤u, psi-
kolojik olmad›¤› kabul edilir (8,12).

Grond ve ark.’n›n 2.266 kanser hastas›nda
yapt›klar› prospektif çal›flmada kronik kanser
a¤r›s›n›n nedeni dört ana grupta toplanm›flt›r.
Da¤›l›m afla¤›da belirtilmifltir (13):

• Tümöre ba¤l› (%85): A¤r›ya duyarl› yap›-
lar›n infiltrasyonu veya kompresyonu

• Tümörün tedavisine ba¤l› (%17): Kemote-
rapi-radyoterapi- cerrahi sonucu

• Tümör hastal›¤› ile iligili (%9): Postherpe-
tik nevralji, konstipasyon, dekubitus

• Tümör d›fl› (%9): Migren, diyabetik nöropati

Bu çal›flman›n sonuçlar›na göre, genelde
kanser hastalar›nda a¤r›n›n nedeni tek bir etyo-
lojiye dayanmamaktad›r. Bir hastada ayn› za-
manda hem tümöre (osteosarkom), hem tümör
tedavisine (mukozit) hem de tümör hastal›¤› ile
iliflkili (dekubitus) a¤r› bulunabilmektedir. Has-
talar›n %30’unda bir, %39’unda iki, %31’inde üç
veya daha fazla etyolojik faktör saptanm›flt›r. 

Kanser A¤r›l› Hastan›n De¤erlendirilmesi

Kanser hastas›nda etkin a¤r› tedavisi hastal›-
¤›n, a¤r›n›n ve hastan›n iyi de¤erlendirilmesine
ba¤l›d›r. De¤erlendirmeye onkolojik ve a¤r›
anamnezi al›narak bafllanmal›d›r. Fizik muaye-
ne, laboratuar – radyolojik tetkikler anamnezi ta-
mamlay›c› unsurlard›r. 

Hastal›k
Hastal›¤›n primer oda¤›, evresi, planla-

nan/uygulanm›fl olan anti-kanser tedavi, yol aç-
t›¤› di¤er semptomlar (infeksiyon, bulant›, kus-
ma vb.) sorgulanmal›d›r. 

Tablo 4. Kanser a¤r›s›n›n kontrolünde risk faktörü
belirlemesi (14)

Prognostig faktör Varl›¤›
Nöropatik a¤r› Evet/Hay›r
Anl›k a¤r› Evet/Hay›r
Somatizasyon Evet/ Hay›r
H›zl› geliflen opioid tolerans› Evet/Hay›r
Alkol-madde ba¤›ml›l›¤› anemnezi Evet/Hay›r

Derece I : Tüm katogorilerde “hay›r” = ‹yi prognoz
Derece II: Bir veya daha fazla “evet” = Kötü prognoz

Tablo 5. Kanser hastas›nda performans skalas› (15)

Düzey 0 Tam aktif

Düzey 1 Hafif fiziksel aktivitelerde k›s›tl›
Hafif ifllerde (ev/ifl) baflar›l›

Düzey 2 Hareket edebilir ve kendine bakabilir
‹flini yapamaz

Düzey 3 Sadece s›n›rl› olarak kendine bakabilir
Uyan›k oldu¤u saatlerin %50’sinden fazlas›nda yata¤a/sandalyeye ba¤l›d›r

Düzey 4 Kendi hiçbir iflini yapamaz
Yata¤a/sandelyeye tam ba¤›ml›

Düzey 5 Ölüm
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Hasta
Tan›s›, tedavisi ve a¤r›s› ile bafl etmeye çal›flan

kanser hastas›n›n psikolojik olarak büyük ölçüde
tedirgin oldu¤u gerçektir. Kanser hastalar›n›n
%25’inde sekonder depresyon bulunmaktad›r
(9). A¤r›n›n varl›¤› bu durumu tetikleyen en
önemli faktördür. Hastan›n ifli, e¤itim düzeyi,
ekonomik durumu ö¤renilmeli, ayr›ca, yak›n ve
sosyal çevresi ile iliflkileri, ailenin ve kendisinin
tedaviye kat›l›mlar› gözlenmelidir. Hastada baflka
bir hastal›¤›n›n olup olmad›¤› (diyabet, renal ye-
tersizlik, hipertansiyon), ald›¤› ilaçlar, analjezik-
lere cevapta zorluk oluflturabilecek risk faktörle-
rinin varl›¤› sorgulanmal›d›r (Tablo 4) (14). 

A¤r›n›n hastan›n yaflam›nda neleri etkiledi¤i
belirlenmelidir. Uykusunun, aktivite düzeyinin
ne düzeyde etkilendi¤i saptanmal›d›r. Aktivite
düzeyi performans ölçütlerinin yard›m› ile belir-
lenebilir (Tablo 5) (15). 

Hastan›n durumunu genel olarak de¤erlen-
dirmede, kanser hastalar›na özgü olarak geliflti-
rilen çok boyutlu ölçütlerden faydalan›labilir. Bu
amaçla kullan›lan ölçütler “k›sa a¤r› sorgulamas›
(Brief Pain ‹nventory-BPI) veya Edmonton
semptom de¤erlendirme sistemidir (Edmonton
Symptom Assessment System-ESAS). Bu ölçüt-
lerde hastan›n a¤r›s›, aktivitesi, ifltah›, uykusu,
depresyonu, korkusu, bulant›s› gibi olas› prob-
lemleri en iyi-en kötü aras›nda say›sal olarak (0-
10) de¤erlendirilmektedir (16). 

A¤r›
Kanser hastas›nda a¤r› zaman içinde de¤iflim

gösterebilir, birden fazla nedene ba¤l› olabilir,
hafif olabildi¤i gibi çok fliddetli seyredebilir, ay-
n› anda vücudun çeflitli bölgelerinde ve farkl›
patofizyolojik kökenlerde olabilir ve bu fakl› kö-
kene ba¤l› olarak çeflitli niteliklerde tan›mlanabi-
lir. A¤r›n›n özellikleri, a¤r›n›n tan›s›n›n konma-
s›nda ve tedavinin planlanmas›nda en önemli
unsurlard›r. Kanser hastas›nda a¤r›n›n lokalizas-
yonu, fliddeti, günlük seyri, azaltan artt›ran fak-
törleri ve niteli¤i ayr› ayr› sorgulanmal›d›r. 

A¤r›n›n seyri
Kanser hastas›nda a¤r› sürekli ve/veya aral›k-

l› olabildi¤i gibi, ani bafllayan, k›sa/uzun sürebi-
len art›fllar da görülebilir. Aral›kl› gelen a¤r›, bir
aktiviteye ba¤l› olarak meydana geldi¤i gibi (ak-
tivite a¤r›s›- incident pain), spontan da olur
(ani alevlenme-breakthrough pain). Aktivite a¤-
r›s›, yutma, defekasyon, miksiyon, k›p›rdanma
s›ras›nda olur ve aktivite bitince a¤r› da biter.
Spontan ani alevlenmenin ise ne zaman olaca¤›
belirli de¤ildir. Kramp gibi, bat›c› nitelikte ta-
n›mlan›r. Ani a¤r› art›fllar› kanser hastalar›n
2/3’ünde görülür (10,17). Kontrolü zordur. Kan-
ser hastas›n›n a¤r› tedavisinde saatlik analjezik
uygulanmas›na ilave olarak lüzum halinde anal-
jezik al›n›m›na izin verilmesini do¤ru ve hakl›
k›lan tek nedendir. 

A¤r›n›n lokalizasyonu

A¤r›, kanser hastas›nda tek bir bölgede ola-
bildi¤i gibi birden fazla bölgede veya yayg›n
olabilir. Uzak metastaz yapan tümörler bir çok
bölgede a¤r› yapabilirler. Farkl› bölgelerdeki a¤-
r›lar farkl› etyolojiye, farkl› patofizyolojik köke-
ne ba¤l› olabilir ve farkl› fliddette seyredebilir.
Bu nedenle her bölgedeki a¤r›y› ayr› ayr› de¤er-
lendirmek gerekir. A¤r›n›n lokalizasyonu (birin-
cil yeri ve yay›l›m›) a¤r› kökeni hakk›nda k›y-
metli bilgi verir. 

A¤r›n›n fliddeti
Organizmada duyusal oldu¤u kadar duygusal

olarak da yaflanan a¤r› hissi, immun supresyon
nedeni ile endojen analjezi sistemi zay›flam›fl
olan kanser hastas›nda oldukça fliddetli olarak
de¤erlendirilir. Subjektif ve kifliye özgü olan a¤-
r› hissinin fliddetinin belirlenmesinde alt›n stan-
dart, hastan›n kendi de¤erlendirmesidir (10). 

A¤r›n›n fliddetinin ölçümü için görsel (visu-
el analogue scale-VAS), say›sal (numerical
analogue scale-NRS) veya sözel (verbal analo-
gue scale-VRS) ölçütler kullan›l›r (fiekil 1) (9).
Bu ölçütler tek boyutlu olup, a¤r›n›n duyusal
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boyutunu belirlemede yard›mc› olurlar. ‹lk gö-
rüflmede a¤r› fliddetinin ölçülmesi hastaya
mutlaka ö¤retilmelidir. Tedavinin baflar›s›n›n
izlenmesinde hekime bilgi verecek en önemli
kriterdir. 

A¤r›n›n patofizyolojik kökeni
Kanser a¤r›s› patofiyolojik olarak nosiseptif

ve/veya nöropatik kökenli olabilir (5,10). Lezyon
sensoryal sistemi ucundan uyar›rsa oluflan a¤r›
nosiseptif a¤r›d›r. Bu tip a¤r›da sensoryal sinir
sistemi intaktd›r. Lezyon somatik doku -yumuflak
doku ve kemik tümörleri- (somatik nosiseptif a¤-
r›) veya viseral doku - karaci¤er, pankreas, mide,
kolon tümörleri - (viseral nosiseptif a¤r›) kaynak-
l› olabilir. Somatik a¤r›; topo¤rafiye uygun olarak
çok iyi lokalize edilir, s›zlama, zonklama ve bat›-
c› nitelikte tan›mlan›r, hareketle art›fl gösterir.
Viseral a¤r› multisegmental oldu¤u için yayg›n-
d›r, çok iyi lokalize edilemiyebilir. Künt, burulur
gibi ve keskin olarak tan›mlan›r. Uzak bölgelere
yans›yabilir (lezyonun diyafragmay› uyarmas› so-
nucu omuzda a¤r› duyulmas› gibi). Nöropatik a¤-
r› tümörün sensoryal nöronu do¤rudan hasarla-
mas› sonucu oluflur. Periferik (pleksopati, radkü-
lopati) veya santral (spinal tümör) düzeyde ola-
bilir. A¤r› lokalizasyonu hasarlanm›fl sinirin iner-
vasyon alan›na uyar. Yan›c›, i¤neler batar gibi,
ara s›ra oluflan birkaç saniye süren çok fliddetli
çakar tarzda tan›mlan›r. Motor ve sensoryal defi-
sit efllik edebilir. 

Kanser hastas›nda nosiseptif a¤r› ile nöropa-
tik a¤r› bir arada bulunabilir. Jinekolojik tümö-
rün pleksus lumbosakralise bas›s›, pankoast tü-
mörünün pleksus brakialise bas›s› örneklerinde
oldu¤u gibi.

Kanser A¤r›s›n›n Tedavisi

Günümüz anlay›fl›na göre kanser a¤r›s›n›n te-
davisi etik zorunluluk olup, onkoloji-algoloji-has-
ta ve hasta yak›n›n›n s›k› iflbirli¤ini gerektirir. An-
tikanser tedavi, semptomatik a¤r› kontrolü, reha-
bilitasyon ve psikiyatrik destek kanser a¤r›s› olan
hastan›n tedavisinin esas unsurlar›d›r (Tablo 6). 

Erken dönemde birincil olan nedene yönelik
tedavidir (kemoterapi, radyoterapi, infeksiyon
varl›¤›nda antibiyotik tedavi). ‹leri evrede ise ya-
flam süresinden çok, yaflam kalitesi ön planda
oldu¤u için, birincil olan a¤r› dahil di¤er semp-
tomlar›n (infeksiyon, kusma vb.) kontrolüdür.
Erken dönem tümörlerinde antineoplastik teda-
vi ile a¤r›n›n gerilemesi %75 oran›nda olas›d›r
(18). Burada üzerinde özenle durulmas› gere-
ken, a¤r›l› hastada nedene yönelik tedavisi süre-
gelirken farmakolojik a¤r› kontrolünün de para-
lel olarak yap›lmas›d›r. Dikkat edilmesi geren,
bu dönemde desktrüktif (özellikle santral deskt-
rüsiyondan) giriflimlerden kaç›n›lmas›d›r. 

Kanserli hastada a¤r› tedavisi hastal›¤›n dina-
mi¤ine uyumlu olarak yürütülmelidir. Gerekli
oldu¤unda daha etkin bir ilaca veya yönteme
geçilerek a¤r› kontrolü sa¤lanmal›d›r. A¤r› teda-
vi plan› hastal›¤›n her döneminde belirli kurallar
çerçevesinde kifliye özgü olarak yap›lmal›d›r.
Esas olan en basit, en az invaziv, risk/fayda ora-
n› en düflük yönteme öncelik tan›makt›r. Bunun
için tedavide basamakland›r›lma yap›lm›flt›r. Ön-
celikle uygulanmas› gereken sistemik farmako-
lojik tedavidir. Sistemik tedavi yetersiz oldu¤un-
da veya tolere edilemeyen yan etkiler oldu¤un-
da giriflimsel yöntemler gündeme gelir. Kanser
hastalar›nda giriflimsel yöntemlerin gereklilik
olas›l›¤› %10-30’dur. Giriflimsel yöntemlerin uy-

Görsel ölçüt

A¤r› yok Dayan›lmaz a¤r›

Görsel ölçüt

Yok - Hafif - Orta fliddette - fiiddetli - Dayan›lmaz 

Say›sal ÖlçütSay›sal Ölçüt

1 2  3  4  5 6  7 8  9 10
A¤r› yok Dayan›lmaz a¤r›

fiekil 1. A¤r› fliddeti belirleme ölçütleri (9).
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gulanmas› için; a¤r›n›n lokalize olmas›, hastada
koagülopati-sepsis-giriflim yerinde infeksiyon ol-
mamas›, hastan›n genel durumunun uygulana-
cak giriflimi tolere edebilecek düzeyde olmas›,
uygulayacak hekimin yeterli düzeyde deneyime
sahip olmas›, hasta ve hasta yak›n›n›n onam› gi-
bi koflullar gereklidir. Giriflimsel yöntemler ara-
s›nda nondesktrüktif yöntemlere öncelik tan›n-
mal›d›r. Sadece periferik desktrüksiyonlar, a¤r›
klinisyeni taraf›ndan hastaya özgü olarak, hasta-
n›n risk/fayda oran›n› altüst etmeden s›ralamada
atlama yap›larak ilaç tüketimini azaltmak amac›
ile öne çekilebilir (fiekil 2) (15). 

Kanser a¤r› tedavisinde hedef, en az yan etki
ile istirahatte ve harekette a¤r›s›zl›k, a¤r› ile bö-
lünmeyen uyku ve yaflam kalitesinin artt›r›lmas›-
d›r. Hastalar genelde VAS<2-3 ile yetindiklerini
ifade ederler. 

Sistemik farmakolojik tedavi 
Kanser a¤r› tedavisinin esas› analjezik kulla-

n›m›na dayan›r. Analjezikler nonopioidler, opi-
oidler ve adjuvanlar olmak üzere üç ana grupta
toplan›r. 

Nonopioid analjezikler
Analjezik tedavi merdiveninin ilk basama¤›n-

da tek bafllar›na, di¤er basamaklar›n da tümün-
de tamamlay›c› olarak yer al›rlar (19). Tavan de-
¤eri olan, ba¤›ml›l›k yapmayan analjeziklerdir.
Nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSA‹‹) ve
asit yap›da olmayan antipiretik nonopioid anal-
jezikler olarak iki alt gruba ayr›l›rlar. Her iki alt
grup üyeleri birbirleri ile birlikte uygulanabilir.
Ancak alt grup üyelerini kendi aralar›nda kom-
bine edilmesi do¤ru de¤ildir.

Nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar

Nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSA‹‹)
analjezik etkilerini, periferde ve santralde pros-
taglandin sentezini siklooksijenaz enzimini
(COX) inhibe ederek gösterirler (20). Ayr›ca ke-

Tablo 6. Kanser hastas›nda semptomatik a¤r› 
tedavi yöntemleri 

Noninvaziv yöntemler 
Sistemik farmakolojik analjezi

Oral, transdermal, sublingual, transmukozal, 
rektal, subkutan, intravenöz

Nonfarmakolojik yöntemler
Psikolojik, fiziksel

‹nvaziv yöntemler
Nondekstrüktif

Rejyonel analjezi (spinal analjezi, pleksus 
analjezisi)

Dekstrüktif
Nörolitik bloklar
Radyofrekans termokoagülasyon
Aç›k cerrahi

Kordotomi

‹ntratekal analjezi

Periferik bloklar

Epidural analjezi Parenteral analjezi

fiekil 2. Kanser a¤r›s›n›n tedavisinde algoritma (15)

Oral/TTS/mukozal/rektal
Sistemik analjezi
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mik tümörlerinin büyümesini inhibe ettikleri de
ileri sürülmektedir (21). Bu ilaç grubunun etkisi
kifliye özgüdür. Ciddi yan etkilerine (peptik ül-
ser, koagülopati, renal disfonksiyon) ra¤men
kanser hastalar› normal günlük dozun 1.5-2 ka-
t›n› iyi tolere ederler. Düzenli uygulanan hasta-
larda uygulamaya efl zamanl› olarak peptik ülser
profilaksisi yap›lmal› ve gaitada gizli kan, idrar-
da protein ve plazma kreatin de¤erleri ayl›k
kontrol edilmelidir. Doza ve kullan›m süresine
göre özellikle yafll›larda, steroid ve antikoagülan
tedavi alanlarda yan etki olas›l›¤› artar. Yeni ç›-
kan COX 2 inhibitörlerinin (rofecoxib, celeco-
xib) gastrointestinal sistem (G‹S) yan etkileri ha-
riç di¤er sistem yan etkileri ayn›d›r (15, 20). Bu
nedenle COX 2 inhibitörleri kullan›rken de dik-
katli olmakta yarar vard›r. 

Yan etkileri ciddi boyutlarda olan NSA‹‹’lar›n
salt analjezik olarak kullan›lmalar› do¤ru de¤il-
dir. Bir NSA‹‹, antiinflamatuar etki isteniyorsa te-
davi program›na al›nmal›d›r. Kemik tümörlerin-
de a¤r› tedavisinin baflar›s›na büyük ölçüde kat-
k›da bulunur.

Nonasit yap›da antipiretik nonopioid 

analjezikler

Bu grubun üyeleri parasetamol ve metami-
zoldür. Etkilerinin santral düzeyde oldu¤u bilin-
mektedir (22, 23). Çok k›sa süre önce, etkilerini
santral yerleflimli yeni bir COX enzimi olan COX
3 enzimini inhibe ederek gösterdikleri ileri sü-
rülmüfltür (24). Antiinflamatuar ve antikoagülas-
yon etkileri yoktur (23). Parasetamol çok yayg›n
kullan›lmas›na ra¤men çok masum bir analjezik
de¤ildir. Karaci¤er toksisitesi mümkündür. Özel-
likle karaci¤er hastal›¤› olanlarda ve kronik alkol
kullananlarda terapötik dozlarda dahi (<2g/gün)
hepatotoksik etki yapabilir (20). Metamizol baz›
ülkelerde kullan›m› yasak olmas›na karfl›n pek
çok ülkede de yayg›n olarak kullan›lmaktad›r.
Parasetamolden daha güçlüdür. Spazmolitik et-
kiye sahip tek nonopioiddir. Kemik ve bat›n tü-
mörlerinde çok ifle yarar. Direkt organ toksisite-

si yoktur. Yasaklanmas›na neden olan yan etki-
leri agranülositoz, ani derin hipotansiyon ve
floktur. Agranülositoz olas›l›¤› 1/1 000 000 olup
geri dönüflümlüdür. Ani hipotansiyon ve flok,
h›zl› enjeksiyonda meydana gelebilir. Parenteral
uygulamada oluflabilen bu komplikasyonun
önüne geçebilmek için, prensip olarak metami-
zol 1g/100ml/30 dakika sürede intravenöz (‹V)
olarak uygulanmal›d›r. Metamizol, güçlü analje-
zik, antipiretik ve spazmolitik etkisi ile, yan et-
kilerinin önlenebilir oluflu ile ve trombositlere,
karaci¤ere, böbre¤e etkisinin olmay›fl› ile a¤r› te-
davisinde çok özel yere sahiptir (22,23). 

Opioid analjezikler
Kanser a¤r›s›n›n farmakolojik tedavisinin

temelini olufltururlar. Opioid tedavinin baflar›-
s› reçete eden hekimin deneyimine ba¤l›d›r
(21). Opioidlerle tedavi, belirli kurallar ile uy-
gulanmak zorundad›r. Dünya Sa¤l›k Örgütü-
WHO’nun 1986’da yay›nlad›¤› uygulama
prensipleri en son olarak 2002’de European
Association for Palliative Care- EAPC taraf›n-
dan güncellefltirilmifltir (19,25). 

Genelde kullan›lanlar saf agonist opioidlerdir
(zay›f etkili: kodein, tramadol; kuvvetli etkili:
morfin, fentanil, oksikodon, oksimorfon, hidro-
morfon, metadon, heroin)(20). Kanser a¤r› teda-
visinde kullanmak üzere ülkemizde s›n›rl› say›da
opioid analjezik bulunmaktad›r (tramadol,kode-
in,morfin,fentanil). Kanser a¤r› tedavisinde par-
siyel agonist (buprenorfin) tavan de¤eri oldu¤u
için tercih edilmez. Bir di¤er tercih edilmeyen
opioid meperidindir. Saf agonist meperidinin,
merkezi sinir sistemine (MSS) toksik etkisi olan
uzun yar›lanma ömürlü metaboliti, k›sa etki sü-
resi ve hemodinamik etkileri nedeni ile kanser
a¤r›s›nda yeri yoktur. 

Tramadol, zay›f opioid agonist etkisinin ya-
n›nda serotonin ve noradrenalinin geri al›n›m›n›
inhibe eden etkiye de sahiptir. Böylece endojen
analjezi sisteminin santral olarak hem opioid
agonist mekanizma ile, hem serotonin - norad-
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renalin sistemlerine etkisi ile potansiyelize et-
mektedir (26, 27). Opioid analjezik etkinlik ana
molekülün tek aktif metaboliti olan M1 metabo-
liti ile sa¤lan›r. CYP2D6 enzim defisiti olanlarda
M1 metaboliti oluflturulamad›¤›ndan analjezik
etkinlik azal›r (28). ‹stenmeyen etkileri, di¤er
opioidlerden daha azd›r (29). S›kl›kla görülen
yan etkileri bulant›, bafl dönmesi ve sersemlik
hissidir. Tavan de¤eri 400 mg’dir. Oral kullan›m-
da günde 50-100 mg kapsül veya damla 4-6 sa-
atte veya 100-200 mg uzun sal›n›ml› tabletleri 8-
12 saat ara ile al›nabilir. 

Kodein, zay›f etkili saf opioid agonisttir. Mor-
fine dönüflerek analjezik etki gösterir. Gücü
morfinin 1/10’u kadard›r. CYP2D6 enzim defisi-
ti olanlarda morfine dönüflemedi¤i için etkisi
azal›r veya olmaz (30). Ülkemizde haz›r prepa-
rat› bulunmamaktad›r. fiurup veya kafle fleklinde
haz›rlat›labilir. Tavan de¤eri vard›r. 10-80 mg
kodein 4-6 saat ara ile verilebilir. 

Fentanil, güçlü, yar› sentetik, saf opioid ago-
nisttir (15,31). Ülkemizde transdermal flekli 25-
50-75-100 µg/saat dozlar›nda mevcuttur (trans-
dermal terapötik sistem-TTS). ‹lk uygulamada
12-24 saat sonra analjezik etki kendini gösterir.
Cildin üst tabakalar›nda depolan›r ve sistemik
dolafl›ma geçer. Plazma seviyesi 48-72 saat sabit
kal›r.Tedavinin devam› için ara vermeden sistem
yenilenmelidir. Sistem tamamen uzaklaflt›r›ld›k-
tan sonra plazma fentanil seviyesi 17 saat sonra
%50 oran›nda düfler. Bunun klinik önemi, doz
hasta için fazla oldu¤unda, sistem uzaklaflt›r›lsa
bile, istenmeyen etkilerin süregelmesidir ! Yük-
sek atefl sistemin absorbsiyon h›z›n› artt›rabilir
ve yüksek plazma seviyesine sebep olabilir. 48-
72 saat stabil doz sa¤lad›¤› için ani a¤r› art›flla-
r›nda yetersiz kal›r. Bu eksi¤i nedeni ile geliflti-
rilen h›zl› ve k›sa etkili oral transmukozal flekli
ülkemizde bulunmamaktad›r. Biz klini¤imizde
bu deste¤i subkutan (SK) düflük doz morfin ile
yapmaktay›z. TTS fentanilin avantajlar›, yan etki-
lerinin morfine göre daha az olmas› ve oral ala-

mayan hastalarda non invaziv tedaviyi mümkün
k›lmas›d›r. Buna karfl›n doz ayar›n›n zaman al-
mas› ve pahal› olmas› düflündürücüdür. 

Morfin, a¤r› tedavisinde alt›n standartt›r. En
güçlü saf opioid agonisttir. En önemli avantajla-
r›, tavan de¤erinin olmamas› ve ucuz olmas›d›r.
Uygulama dozunu s›n›rlayan yan etkilerin görül-
mesidir. Ülkemizde sadece uzun sal›n›ml› prepa-
ratlar› (10-30-60-90 mg/8-12 saat etkin) ve am-
pul (SK uygulamada 10-20 mg’›n yar›lanma öm-
rü 4 saat) flekli mevcuttur. Oral morfin G‹S’den
(ince barsak proksimalinden) iyi absorbe edilir.
Ancak yüksek oranda ilk geçifl metabolizmas›na
sahip olmas› nedeni ile bioyararlan›m›, parente-
ral morfine göre düflüktür. Esas olarak karaci¤er-
de, k›smen de di¤er organlarda metabolize edi-
lir. Karaci¤er yetersizli¤inde metabolizasyonun
etkilenmesi çok belirgin de¤ildir. Ancak çok a¤›r
yetersizlikte doz azalt›lmas› gerekir. ‹ki ana me-
taboliti vard›r. Morfin-3-glukronid (M3G) ve
morfin-6-glukronid (M6G). M6G opioid reseptö-
re ba¤lan›rken, M3G ba¤lanmaz. Analjezik et-
kinlikten ve opioid aktiviteye ba¤l› bir dizi isten-
meyen yan etkilerden sorumlu olan M6G’dir.
Renal olarak at›l›r. Bu nedenle renal fonksiyon
morfinin dozunun ayarlanmas›nda ilk s›rada dik-
kat edilecek hususdur. M3G ise henüz tam anla-
fl›lamam›flt›r. Yüksek doz morfinde görülen
myoklonusun nedeni oldu¤u ileri sürülmektedir
(15,30,31). 

Opioid uygulama kurallar› 

Uygun opioid seçimi 

Basamak prensibine göre a¤r› fliddeti dikkate
al›narak yap›lmal›d›r (fiekil 3). I. basamakta yer
alan nonopioid ve adjuvan analjezik ile yeterli
etki sa¤lanam›yorsa, bu kombinasyona bir zay›f
opioid ilave edilmelidir (tramadol veya kode-
in)(II.basamak). Tavan de¤eri olan zay›f opioid-
ler ile a¤r› tedavisinin kontrolü kalitatif ve kanti-
tatif olarak (farmakolojik etki süresinde en az
yan etki ile VAS<3) yeterli düzeyde yap›lam›yor-
sa, tedavi plan›na zay›f opioid yerine kuvvetli
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opioid (morfin veya fentanil) al›nmas› gündeme
gelir (19). 

Uygulama yolu seçimi

Noninvaziv yol (oral/transdermal) uygulama
yolu olarak daima ilk s›rada yer almal›d›r. Trans-
dermal uygulama hasta oral alam›yorsa veya
oral morfin ile yan etkiler yaflam kalitesini nega-
tif etkiliyorsa gündeme gelmelidir. 

Sistemik tedavide invaziv olarak nitelenen
parenteral yol (subkutan-SK ve ‹ntravenöz-‹V)
genelde doz titrasyonu yapmak üzere tedavi
bafllang›c›nda veya yutma güçlü¤ü / absorpsi-
yon problemi olan hastalarda idame tedavisi için
kullan›l›r. Farmakokinetik olarak SK ve ‹V yol
özdefl kabul edilir (20). Ev tedavisi için tercih
edilen yol daha pratik olmas› nedeni ile SK uy-
gulamad›r. Kol veya infraklaviküler bölgeye yer-
lefltirilen 24-27 G kanül ile SK uygulaman›n de-
vaml›l›¤› sa¤lanabilir. Kanül yeri ortalama hafta-
da bir de¤ifltirilmelidir. Devaml› uygulanabildi¤i
gibi, aral›kl› bolus enjeksiyonlar veya hasta
kontrollü analjezi (HKA) yöntemi ile uygulana-
bilir. ‹V uygulamada tercih edilen yöntem
HKA’dir. 

Oral tedaviden parenteral tedaviye geçiflte
özdefl dozlar›n bulunmas› gerekir. Genelde gün-
lük oral morfin dozu, günlük parenteral morfin
dozun 3 mislidir (örnek: morfin, oral 30 mg/gün
= SK 10 mg/gün). TTS fentanil dozu, parenteral
morfin dozunun 2 mislidir, örnek: fentanil 100
µg/saat = ‹V 50 mg morfin). Uygulama yolu de-
¤iflim dönemleri klinikte eksik veya fazla doz
uygulamalar›n›n en s›k yafland›¤› dönemlerdir.
Herhangi bir istenmeyen vital yan etkinin (solu-
num depresyonu) oluflma riskini en aza indirge-
mek için hesaplanan dozun alt›nda bafllamak
tedbirlilik olur. 

Uygulama program› ve kifliye özgü dozun 

belirlenmesi

Opioidler saate göre düzgün zaman aral›kla-
r› ile ve gerektikçe (ani artan a¤r›) ilave doz ve-

rilerek kullan›lmal›d›r. Gün içinde 3-4’den fazla
ilave opioid uygulanmas›n›n gerekti¤i durumlar-
da temel tedavi dozu %30-50 oran›nda artt›r›lma-
l›d›r (20). Her doz artt›r›lma gereksiniminde, to-
leransdan önce hastal›kta ilerleme, farmakokine-
tikte de¤iflim veya psikolojik problemlerin kat›l›-
m›n›n olabilece¤i göz önünde bulundurulmal›-
d›r. 

Opioidler ile tedaviye daima düflük doz ile
bafllanmal›, etki-yan etki kontrolü yap›larak ge-
rekli doza ç›k›lmal›d›r. Çok fliddetli a¤r›da acil
çözüm, analjezi sa¤lan›ncaya kadar 30 dakika
aralarla tekrar etmek üzere 5-10 mg SK bolus
enjeksiyonlar veya ‹V HKA yöntemi uygulanma-
s›d›r. Bu tip bir uygulama 24-48 saat içinde gün-
lük opioid tüketiminin belirlenmesinde çok net
bilgi verecektir. 

Yan etki tedavisi

Opioidlerle tedavide baflar›, yan etkilerle bafl
etmeye ba¤l›d›r. Opioid tedavide görülen yan
etkiler Tablo 7’de belirtilmifltir. Yan etkiler doza
ba¤l›, opioide ba¤l›, uygulama yoluna ve hasta-
ya ba¤l› olabilir (20). Doza ba¤l› olarak genellik-
le MSS yan etkileri görülür. Bir ço¤una k›sa sü-
rede tolerans geliflir. Uzun süre opioid kullanan-
larda sedasyon ve solunum depresyonundan zi-
yade, myoklonus ve delirium gibi nöroeksitatu-
ar yan etkilerin oluflma riski daha yüksektir. G‹S
yan etkilerinden bulant› ve kusma k›smen doz

Kuvvetli opioid
± Nonopioid
± Adjuvan

1.Morfin
2.TTS-fentanil

Zay›f opioid
± Nonopioid
± Adjuvan

1. Tramadol
2. Kodein

Nonopioid
± Adjuvan

1. NSA‹‹
2. Parasetamol
Metamizol

fiekil 3. “Dünya Sa¤l›k Örgütü” analjezik basamak
prensibi (19)
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ile iliflkilidir. Tedavi bafllang›c›nda görülür. Doz
ile iliflkisi çok zay›f olan konstipasyon, oral mor-
fin alan hemen hemen her hastada laksatif veril-
mesini gerekli k›lar. Genellikle opioidlerin tümü
az veya çok benzer yan etkilere sahiptir. Ancak
meperidin konvülsiyon etkisi ile di¤erlerinden
ayr›l›r ve kronik a¤r›n›n tedavisinde yeri yoktur!
Yan etki olas›l›¤› en yüksek olan uygulama yo-
lu oral uygulamad›r. TTS ve SK uygulamalar oral
yola göre daha az yan etkiye neden olurlar. Opi-
oidlerin yan etkilerine hassasiyet, kiflisel genetik
farkl›l›¤a ba¤l› olarak de¤iflim gösterebilir. Bu-
nun d›fl›nda hastan›n özel koflullar› (yafl, renal
yetersizlik, MSS’de patoloji, dehidratasyon,
elektrolit dengesizli¤i, sepsis, benzodiazepin-tri-
siklik antidepressanlar, steroid) yan etki olas›l›-
¤›n› artt›rabilir. 

Yan etki tedavisi için önerilen 4 ana çözüm
vard›r (3,20):
• Doz azalt›lmas› (nonopioid - adjuvan ilavesi,

rejyonal analjezi, desktrüktif periferik giriflim-
ler.)

• Opioid rotasyonu (opioidlerin ba¤land›klar›
reseptör subtipleri genetik farkl›l›k gösterdik-
leri için, opioidlerin etki-yan etki profili kifli-
lerde farkl› olabilir. Opioid de¤iflimi yapar-

ken ayn› basamak içinde kal›nmas›na özen
gösterilmelidir.) 

• Uygulama yolunun de¤ifltirilmesi (oral uygu-
lamadan sistemik uygulamaya veya rejyonal
opioid uygulamas›na geçifl.)

• Olan yan etkinin tedavisi (halüsinasyonda
holoperidol, sedasyonda metilfenidet, kafl›n-
t›da difenhidramin, idrar retansiyonunda ge-
çici kateterizasyon, bulant›da antiemetik.) 

Hasta ve hasta yak›n›n bilgilendirilmesi

Hasta ve yak›n›n›n ba¤›ml›l›k ve etki kayb›
gibi gereksiz korkular›, endifleleri do¤rudan he-
kim taraf›ndan ilk görüflmede giderilmelidir.
Hastan›n opioidi, insülin veya antihipertansif
ilaçlar gibi kabullenmesi sa¤lanmal›d›r. 

Hekimin de psikolojik ba¤›ml›l›k, fiziksel ba-
¤›ml›l›k, yalanc› ba¤›ml›l›k ve tolerans kavramla-
r›n› birbirinden ay›rd edebilmesi gerekir. Psiko-
lojik ba¤›ml›l›k kanser hastas›nda geliflmemekte-
dir. Fiziksel ba¤›ml›l›k opioidin ani kesilmesine
ba¤l› geliflen normal farmakolojik bir sonuçtur.
Her hastada olmamakla beraber, opioidler de
ayn› steroid ve beta-blokerlerde oldu¤u gibi ya-
vafl kesilmelidir. Doz azalt›lmas› bafllang›çta
mevcut al›nan dozun %50-75’i oran›nda olmal›-
d›r. Daha sonra %25 azalt›l›r. Günlük doz 15 mg
oldu¤unda morfin kesilebilir. Yalanc› ba¤›ml›-
l›k, düzensiz ve yetersiz opioid tedavi gören
hastalarda yaflan›r. Hasta “a¤r›s›n› gideren ilac›”
talep etmektedir. Hastan›n eksik olan tedavisi
düzenlenerek bu yan›lsama giderilir. 

Adjuvan analjezikler

T›pta birincil olarak farkl› amaçlarla kullan›-
lan, ortak noktalar› a¤r›y› azaltmak olan ilaçlar-
d›r. Çok çeflitli farmakolojik kökenlere sahiptir-
ler. Bu amaçla antidepressanlar, antikonvülzan-
lar, oral lokal anastezik, steroidler, bifosfanatlar
kullan›l›r (20, 21). Adjuvan seçimi a¤r› tipine gö-
re yap›lmal›d›r (Tablo 8). Adjuvanlar›n analjezik-
lerle tedavide her basamakta yeri vard›r. Tedavi
plan›na eklenen her ilac›n ilave yan etki getire-
bilece¤i hat›rda tutulmal›d›r. 

Tablo 7. Opioid yan etkileri (20)

Gastrointestinal Bulant›
Kusma 
Konstipasyon

Otonomik ‹drar retansiyonu
Kserostomi
Postural hipotansiyon 

Merkezi sinir sistemi Sersemlik
Kognitif bozukluk
Halisünasyon 
Delirium
Myoklonus
Hiperaljezi

Deri Terleme
Kafl›nt›
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Giriflimsel a¤r› tedavisi
Yukar›da da belirtildi¤i üzere a¤r›s› olan kan-

serli hastalar›n %10-30’unda a¤r› kontrolü için giri-
flimsel tedavi gerekmektedir. Bu hasta grubunu
ileri evre hastalar›, yüksek doz opioid gerektiren
nöropatik a¤r›l› hastalar oluflturur. Son y›llarda im-
munolojik çal›flmalarda sistemik yüksek doz mor-
finin immunsupresyon etkisinin var oldu¤unun
ileri sürülmesi, hasta morfini tolere etse bile, giri-
flimsel yöntemlere erken baflvurman›n hakl› gerek-
çesi olmufltur. Ayr›ca, bu yaklafl›m periferik deskt-
rüktif yöntemlerin uygulanmas›n› mümkün k›lan
a¤r› lokalizasyonu olan hastalarda, giriflimsel yön-
temlerin daha erken dönemde uygulanmas›n› ve
böylece opioid gereksiniminin düflürülmesini gün-
deme getirmifltir (15, 32). 

Giriflimsel yöntemler, a¤r› iletimininin inhibis-
yonu (rejyonal opioid, klonidin) veya blokaj› (lo-
kal anestezik-LA, nörolitik ajanlar, radyofrekans
termokoagülasyon-RFTK) esas›na dayan›r. Bu s›-
n›flama nondesktrüktif (opioid, LA ve klonidin ile
gerçeklefltirilen rejyonel analjezi) ve desktrüktif
,nörolitik ajan, RFTK) yöntemler olarak da yap›la-
bilir. 

Rejyonel analjezi
‹ntraspinal analjezi

‹ntraspinal tedavi 20 y›l› aflk›n bir süredir kan-
ser a¤r› tedavisinde uygulanmaktad›r (33). Opioid-
lerin intraspinal uygulanmas›, teknik risklerine ra¤-
men, düflük doz ile sundu¤u analjezi kalitesi ve
nondesktrüktif oluflu ile kanser a¤r›s›n›n tedavisin-
de çok yayg›n kullan›lan bir yöntem olmufltur. ‹nt-
raspinal tedavi, steroid, LA ve klonidin gibi adju-
vanlar›n hedefe en yak›n bölgeden verilmesini de
mümkün k›larak a¤r› kontrolünün daha iyi yap›l-
mas›n› sa¤lamaktad›r (15). ‹ntraspinal opioid bafl-
yüz-boyun tümörlerinin bu bölgelerde sebep ol-
du¤u a¤r›l› durumlarda da uygulanabilmektedir
(34). 

‹ntraspinal tedaviyi epidural veya intratekal
olarak yapmak mümkündür. Her iki yolun da ken-
dilerine özgü avantaj ve dezavantajlar› vard›r. ‹nt-

ratekal yolun sorunlar› tedavinin erken dönemin-
de, epidural yolun sorunlar› ise tedavinin geç dö-
neminde daha s›k yaflan›r. Epidural yol ilaç kom-
binasyonlar›n›n daha rahat yap›lmas› ve infeksiyon
oldu¤u takdirde hastan›n genel durumunu çok
fazla etkilememesi ile s›ralamada intratekal yoldan
önce gelir. Ancak intratekal yol birincil olarak da
tercih edilebilir (fiekil 2) (15). 

Uygulamay› yapmak için çeflitli sistemler gelifl-
tirilmifltir: Perkutan kateter, subkutan tünelize ka-
teter, implanta port ve elektronik olarak h›z› ayar-
lanabilen implante pompa. Bu sistemlerin her biri
getirdikleri konfor, maliyet teknik sorunlar ve me-
dikal riskler bak›m›ndan karfl›laflt›r›labilir. Gözlem-
lerlerden al›nan sonuçlar flafl›rt›c›d›r. ‹ntraspinal te-
davinin en korkulan yan etkisi olan infeksiyon ve
teknik sorunlar kanser hastalar›nda san›lan›n aksi-
ne aç›k sistemlerde (perkutan ve subkutan tüneli-
ze kateter), implante edilen sistemlere (port, pom-
pa) göre daha az bulunmufltur (15,35). Yar› kapa-
l› sistem olan implante port sistemi kullan›labilme-
si için, bir ara set ile iyi bir infeksiyon kayna¤› olan
cild ponksiyon edilerek aç›k hale getirilmek zo-
rundad›r ve meydana gelen infeksiyon derin en-
feksiyondur (EP apse veya menenjit)! Aç›k sistem-
lerin en büyük sorunu, san›lan›n aksine infeksiyon

Tablo 8. Kanser a¤r› tedavisinde kullan›lan 
adjuvan analjezikler (20) 

‹laç ‹ndikasyon

Trisiklik antidepressanlar Nöropatik a¤r›
Selektif serotonon geri 
al›n›m inhibitörleri

Antikonvülzanlar
Oral lokal anestezik ilaçlar

Kortikosteroidler Genel amaçl›
NMDA reseptör 
antagonistleri

Bifosfonatlar Kemik a¤r›s›

Antibiyotikler ‹nfeksiyon

Kas gevfleticiler Kas spazm›
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de¤il, ç›kma olas›l›¤›n›n yüksek olmas› ve devam-
l› bak›m istemesidir. Aç›k sistemde infeksiyon ge-
nelde cilt-cilt alt›na s›n›rl› kalmaktad›r. ‹njeksiyo-
nun cilt ile iliflkisi yoktur. Önlenmesi kolayd›r. Ge-
liflmifl teknolojinin sundu¤u tam kapal›, doz ayar-
lamas›n› mümkün k›lan elektronik pompan›n çok
pahal› olmas›, yaflam süresi s›n›rl› olan kanserli
hastalarda kullan›m›n› s›n›rlamaktad›r. Ayr›ca tek-
nik olarak sorunsuz da de¤ildir (35). 

Pleksus analjezisi

Üst ekstremite a¤r›s›nda pleksus brakialise, alt
ekstremite a¤r›s›nda pleksus lumbalise yerlefltirilen
kateter ile LA devaml› veya aral›kl› enjekte edile-
rek a¤r› kontrolü sa¤lanabilir (3,36).

Desktrüktif Yöntemler

Periferik sinir/sempatik pleksus 
desktrüksiyonu
Gasser ganglionu, interkostal sinir, S4-S5 kök

desktrüksiyonu RF TK tekni¤i kullan›larak gerçek-
lefltirilebilir. Desktrüksiyon sonucunda nörolojik de-
fisit, nöropatik a¤r› oluflmas› gibi riskleri vard›r (3). 

Üst bat›n tümörlerinde çölyak pleksusun alkol
ile desktrüksiyonu, tümörün erken döneminde uy-
gulan›rsa iyi sonuç vermektedir. Posterior abdomi-
nal duvar›n tümör ile tutulumundan sonra bu giri-
flim hastaya yarar getirmemektedir. Ayr›ca hasta-
n›n giriflimi tolere edebilmesi bak›m›ndan da blo-
¤un genel durum bozulmadan yap›lmas› gerek-
mektedir. Blo¤un ilk iki haftadaki etkinli¤inde lite-
ratür hemfikirdir. Uzun süreli baflar› ise %50-90
olarak bildirilmektedir (20). En az›ndan k›smen
analjezi sa¤lanmaktad›r. De¤iflen sürelerde blo¤un
tekrar› gerekmektedir. Geçici olarak diyare (%44),
postural hipotansiyon (%38) görülür. Parapleji çok
ender de olsa olas›d›r (3). 

Pelvik organ tümörlerinin oluflturdu¤u visseral
a¤r›da hipogastrik pleksusun nörolitik desktrüksi-
yonu ilk 3 haftada analjezik tüketimini %40 düflür-
mektedir (37). Perineye lokalize a¤r›da ganglion
Impar desktrüksiyonu önerilmifltir (38). Klinik so-
nuçlar kesinlik kazanmam›flt›r (20). 

Arka kök desktrüksiyonu Rizotomi)
Kimyasal (intratekal alkol-fenol) veya cerrahi

olarak yap›labilir (39). Her iki uygulama da günü-
müzde popülaritesini, oluflan komplikasyonlar ne-
deni ile yitirmifltir. Ancak her türlü yönteme di-
rençli, idrar-gaita inkontinensi, paraplejisi zaten
mevcut olan hastada gündeme gelebilir (20). 

Kordotomi
Anterospinotalamik trakt›n C1-2 seviyesinden

perkutan veya cerrahi olarak RF TK ile harap
edilmesidir. C5 alt›nda tek tarafl› a¤r›s› olan, kar-
diopulmoner sorunu olmayan hastalarda uygu-
lanmas› söz konusu olabilir (40). Dünyada kor-
dotomiye özel RF TK setin üretimi art›k yap›lma-
maktad›r. 

Hipofizektomi ve singulotomi
Tüm yöntemlere cevaps›z kalan yayg›n veya

multifokal a¤r›n›n kontrolünde uygulanabilir (20).
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