Klinik Geliflim 17 (2) - (36-48) 2004

Yafll› Hastalarda Kronik A¤r›: Prevalans,
De¤erlendirme, Tedavi Seçenekleri
N. Süleyman Özyalç›n
‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilm Dal›, Algoloji Bilim Dal›

Özet
Yafll› hastalarda a¤r› sorunu, bu yafl grubunda birçok hastal›¤›n birlikte bulunmas› ve bu yafl grubu nüfusunun h›zla artmas› nedeniyle önemli bir sa¤l›k sorunudur. Bu yafl grubunda a¤r› tedavi seçenekleri farmakoterapi, giriflimsel a¤r› kontrol yöntemleri, fiziksel t›p ve rehabilitasyon teknikleri ve psikolojik tedavi seçeneklerini içermektedir. Yafll› hastalarda a¤r› kontrolünde en s›k tercih edilen uygulama farmakoterapidir. Bununla
beraber yafll› hastalarda nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar›n (NSA‹‹) çok ciddi yan etkileri vard›r ve NSA‹‹ bu
popülasyonda en s›k ilaç yan etkisine neden olan ilaç grubudur. Bu nedenle NSA‹ ilaçlar çok dikkatli kullan›lmal›d›r. Opioid analjezikler yafll› hastalarda orta ve fliddetli a¤r› kontrolünde etkilidir. Zay›f opioid analjeziklerin a¤r› kontrolünde yeterli etkiyi göstermedi¤i durumlarda, terapötik sinir bloklar› veya düflük riskli nöroablatif uygulamalar›n›n yafll› hastalarda güçlü opioid kullan›m›ndan önce uygulanmas› önerilir. ‹nvaziv teknikler
ve sistemik ilaç tedavisinin birlikte uygulanmas› düflük doz kullan›m›n› sa¤lad›¤› ve yan etkileri azaltt›¤› için etkin bir yöntemdir. Günümüzde etkin bir tedavi olana¤›n› gösteren kan›tlar›n yetersizli¤i, yafll› hastalar›n a¤r›
kontrolünde multidisipliner tedavi yaklafl›mlar›n›n en etkili uygulamalar oldu¤unu düflündürmektedir.
Anahtar kelimeler: Yafll›, a¤r›, giriflimsel yöntemler
Abstract
Chronic Pain in the Elderly: Prevalence, Evaluation and Management
Geriatric pain is a significant problem in health care, because of multiple disease processes in this aged
population their population will increase. Treatment options for the geriatric pain patient include pharmacotherapy, interventional pain management, physical rehabilitation, and/or psychological modalities.
The most commonly employed modality for geriatric pain control is pharmacotherapy. However in older
patients nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) have significant side effects and are the most common cause of adverse drug reactions. In that reason NSAIDs should be used with caution. Opioid analgesic drugs are effective for relieving moderate to severe pain. If weak opioids were found to be ineffective in attenuating pain intensity, then therapeutic nerve blocks or low risk neuroablative pain procedures should be employed prior to recommending strong opioids. A combination of invasive procedures
and systemic medications has the distinct advantage of reducing medication intake and its side effects.
Currently there is very scant evidence that this is the best treatment option while others have thought that
the multidisciplinary approach to geriatric pain may be the most effective.
Keywords: Geriatric patient, pain, invasive treatment

Girifl

lar ve a¤r› ile ilgili özellikleri araflt›rmaya yönelmektedir.

Epidemiyolojik araflt›rmalarda öngörülen yafll› nüfustaki art›fl ayn› zamanda bu yafl grubu ile
birlikte olan sorunlarda da art›fl demektir. Ayr›ca
araflt›rmac›lar da yafll› popülasyona ait hastal›k-

Yafll› hastalarda kronik a¤r› tedavisinde ilaç
tedavisi, fiziksel rehabilitasyon ve psikolojik tedavi uygulamalar› genellikle yeterlidir. Ancak
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son y›llarda bu popülasyonda a¤r› kontrolünde
invaziv uygulamalar da giderek yayg›nlaflmaktad›r.

en az bir tane belirgin sa¤l›k problemi oldu¤u
ileri sürülmektedir (2). Örne¤in, yafll›larda eklem rahats›zl›klar›na yetiflkin nüfusa oranla iki
kat daha s›k rastlan›r. Çeflitli nedenlere ba¤l› olarak geliflen bacak ve ayak a¤r›lar› da yafl›n ilerlemesiyle artan sorunlardand›r. Yafll› hasta grubunda bafl a¤r›s› s›kl›¤›nda belirgin azalma görülür. Ayr›ca fasyal ve dental a¤r›larla, bat›n ve mide yak›nmalar› da ileri yafllarda azalmaktad›r.
Bel a¤r›lar› ile ilgili olarak baz› araflt›rmac›lar
yafll›l›kla az fakat anlaml› bir art›fl oldu¤unu savunurken, baz› araflt›rmac›lar ise bunun tersini
savunmufllard›r. Ancak bel a¤r›s› konusunda ortak görüfller, bel a¤r›s›n›n yafll›larda önemli bir
morbidite nedeni olmas›, yafll›larda bel a¤r›lar›n›n gençlere oranla daha fazla rahats›zl›k ve
fonksiyon bozuklu¤una yol açmas› ile daha s›k
t›bbi müdahale gerektirmesidir. Yafll›lardaki kronik veya persistan a¤r›n›n di¤er sebepleri iskemik kalp hastal›¤›, felç, gastrointestinal problemler (hiatus hernisi, haz›ms›zl›k, gastrik ülser,
konstipasyon, hemoroid, divertikülit), s›rt ve bel
a¤r›s› ve bafl a¤r›lar›d›r. Bu a¤r›l› flikâyetler, yafll›lar›n yak›nma ve depresyonunda majör faktör
olarak görünse de etkileri henüz sistematik olarak de¤erlendirilmemifltir (2,3).

Yafll› popülasyonda a¤r› kontrolünde algoritmalar konusunda kesin bir fikir birli¤i bulunmamaktad›r. Bu popülasyonda a¤r› kontrolünde
uygun yöntemin seçilmesinde multidisipliner
yaklafl›mlara daha fazla gereksinim duyulur. Bu
alanda en genifl kabul gören baflvuru kaynaklar›ndan olan Amerika Geriatri Derne¤i’nin
(AGD) pratik klinik uygulamalar k›lavuzuna göre yafll›larda a¤r› tedavisinde dikkat edilecek
kurallar flöyle özetlenebilir: Yafll›larda a¤r› yak›nmalar›n›n de¤erlendirilmesi zordur ve özellikle buna yönelik ayr›nt›l› inceleme gerekir; bu
popülasyonda nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar›n (NSA‹‹) yan etkilerinden dolay› çok dikkatli
kullan›lmas› gerekir ve parasetamol orta derece
fliddetli iskelet-kas sistemi a¤r›lar›nda en uygun
seçenek olarak önerilir; opioid grubu analjezik
ilaçlar fliddetli a¤r›lar›n kontrolünde iyi seçenektir; adjuvan analjezik ilaçlar hem ilaç yan etkilerinin azalmas›n› sa¤lar hem de analjezik
ilaçlar›n gücünü art›r›r ve ayr›ca nöropatik a¤r›
sendromu olan baz› hastalarda etkilidir; ilaç d›fl› yöntemler tek bafl›na veya di¤er tedavi seçenekleri ile birlikte birçok kronik a¤r›l› hasta için
en uygun tedavi plan›d›r; bu alanda özellikle
sa¤l›k görevlilerini de kapsayacak e¤itim programlar› gerçeklefltirilmelidir (1).

Yafll›larda a¤r› de¤erlendirmesi
Gençlerde oldu¤u gibi, yafll›larda da a¤r›n›n
etkin bir flekilde kontrol alt›na al›nmas›n›n ilk
flart› yeterli ve do¤ru olarak de¤erlendirilebilmesidir. Ancak a¤r›y› de¤erlendirebilecek subjektif
ölçüm yöntemleri bulunmamaktad›r. Bu durum
de¤erlendirmeyi zorlaflt›rmaktad›r. Yafll› hastalar›n daha çekingen, hekimlere afl›r› sayg›l› olmalar› ve dolay›s›yla bu düflüncelerine uygun olarak “iyi hasta” görünümü verme çabalar›, a¤r›
yak›nmalar› konusunda de¤erlendirilmelerini etkiler. Kognitif yetersizli¤i daha fazla olan yafll›lar
için uygun bir a¤r› de¤erlendirme yöntemi bulmak da zordur. Dahas› yafll› hastalarda, iflitme,
görme ve alg›lamada olabilecek baz› k›s›tlamalar
nedeniyle, kurulabilecek iletiflimin güçlükleri de
göz önüne al›n›rsa de¤erlendirme yapan heki-

Yafll›larda a¤r› prevalans›
A¤r› ileri yafllar›n en yayg›n sorunlar›ndand›r.
Buna karfl›n a¤r› prevalans› ile ilgili araflt›rmalarda yafl faktörü göz ard› edilmektedir. Bunun nedeni, a¤r›n›n genellikle yafllanmaya efllik etmesi
ve a¤r› ile yafll›l›k iliflkisinin bunun do¤al sonucu olarak görülmesidir. A¤r› flikâyetlerinin prevalans› yaflla birlikte artmaktad›r; ancak a¤r› ve
yafllanman›n birbirinin do¤al bileflkeni oldu¤una
iliflkin genel kan› art›k günümüzde geçerlili¤ini
yitirmifltir. Yafll›lar kronik a¤r› aç›s›ndan önemli
bir risk grubu oluflturmaktad›r. 65 yafl›n üzerindeki nüfusun %80-85’inde a¤r›ya predispozan
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mesi ve tedavi planlamas› yap›labilmesi için, a¤r› da¤›l›m›n›n tam gösterilmesi çok önemlidir.
Bunun için s›kl›kla vücut flemalar› kullan›lmaktad›r. Ancak birçok yafll› hasta bu flemalar› kendi bafllar›na iflaretlemekte zorlanmaktad›r. ‹flaretleme s›ras›nda sorgulamay› yapan doktorun yard›mc› olmas›n› beklerler (4,5,6).

min bu konuda deneyimli olmas› gerekmektedir
(4,5,6). Örne¤in ciddi patolojilerin bulundu¤u
ve kar›n a¤r›s› ile baflvuran pek çok hastaya, ilk
de¤erlendirildi¤inde yanl›fl olarak gastroenterit
veya konstipasyon gibi daha selim tan›lar konulmaktad›r, bu oran %40’› bulmaktad›r, bu da
mortalite oranlar›n›n %10’lara ulaflmas›na neden
olmaktad›r. Yafl ilerledikçe do¤ru tan› koyma
oran› azalmakta ve mortalite oran› ise artmaktad›r. Yafll› bir bireyde kar›n a¤r›s› pek çok hastal›¤›n ilk belirtisi olabilir (7).

A¤r›n›n hastalar›n günlük yaflam koflullar›na,
yapmak istediklerini gerçeklefltirmesine engel
olup olmad›¤› sorgulanmal›d›r. Bunu belirlemede günlük aktivite listesi oldukça yard›mc› olur.
Bu liste basit olarak giyinip-soyunmak, y›kanmak-temizlenmek, yemek piflirmek, temizlik
yapmak ve genel hareketlilik fleklinde haz›rlanabilir. Bununla birlikte liste oluflturulurken hastan›n yaflad›¤› ortam göz önünde bulundurulmal›d›r. Örne¤in, yemekleri baflkalar› taraf›ndan haz›rlanan bir kifli için yemek piflirmek sorun oluflturmayabilir. “A¤r›n›z sizi yapmak istediklerinizden al›koyuyor mu?” sorusu bahçe ile u¤raflmak,
al›flverifl yapmak, örgü örmek gibi özel iflleri tan›mlamaya yard›m eder. Böylece hastan›n a¤r›s›n›n kontrol alt›na al›nmas›n› isterken hangi
flartlar›n sa¤lanmas›n› bekledi¤ini anlamak
mümkün olur. A¤r›n›n fliddetini, lokalizasyonunu ve etkisini saptaman›n yan› s›ra, a¤r›n›n hastada nas›l bir duyguya neden oldu¤u da dikkate
al›nmal›d›r. Bu flekilde haz›rlanm›fl çok boyutlu
a¤r› sorgulama formlar› da bulunmaktad›r. Bu
formlar›n kullan›l›fl› zor da olsa özellikle kronik
a¤r›l› hastalarda önerilir. Örne¤in Mc Gill A¤r›
Sorgulamas› bu düflünce ile tasarlanm›fl verbal
a¤r› tan›mlamalar›n›n listesini içermektedir. Hastalar a¤r›lar›n›n tam kesin bir tan›mlamas›n› bulabildikleri zaman rahatlayabilirler (4,5,6).

Yafll›larda a¤r› fliddeti
A¤r› tümüyle subjektif bir sorundur. Bu nedenle a¤r› fliddeti sadece hastan›n kendi ifadesine dayan›larak de¤erlendirilebilir. Ancak özellikle yafll› hastalar için tek ideal bir a¤r› de¤erlendirme yöntemi bulunmamaktad›r (4,5,6).
Yafll›larda a¤r› de¤erlendirmesini zorlaflt›ran unsurlar aras›nda baflka rahats›zl›klarla komorbidite, mental durum de¤iflimleri, a¤r›dan ba¤›ms›z
olarak veya a¤r›yla birlikte seyreden günlük yaflam aktivitelerini k›s›tlayan fonksiyonel durumun efllik etmesi, hastan›n ruhsal durum de¤iflimleri, ilaç veya alkol ba¤›ml›l›¤›n›n olmas› say›labilir. A¤r› de¤erlendirmede en s›k kullan›lan
ölçüm yöntemleri “Visüel Analog Skala” (VAS),
“Say›sal Skala” (10 veya 5 nokta skalas›) ve “Kelime Skalas›”d›r. Araflt›rmalarda VAS kullan›rken
yap›lan hatalar›n ilerleyen yaflla birlikte artt›¤›
ileri sürülmektedir. Bu araflt›rmalar ayn› zamanda 75 yafl›n üzerindekilerin büyük ço¤unlu¤unun VAS ve Say›sal Skala kullan›m›na uyum sa¤layamad›klar›na iflaret etmifltir. Bununla birlikte
“6 puanl› verbal skala” yafl ayr›m› olmaks›z›n bütün hastalar taraf›ndan rahatça kullan›lm›flt›r.
VAS’a göre daha az duyarl› olan bu skala klinik
amaçl› güvenilir ölçüm sa¤lamaktad›r. Ayr›ca “6
puanl› fonksiyonel a¤r› skalas›” da yafll›larda güvenilir bir a¤r› ölçüm yöntemidir. Yüz skalalar›
da yafll› hastalar için uygun bir de¤erlendirme
seçene¤i olarak kabul edilmektedir. Yafll› hastalar genellikle vücudunun birçok yerinde a¤r› tan›mlar. Hastan›n a¤r›s›na yönelik tan› konulabil-

Yafll›larda a¤r› kontrolü uygulamalar›
Kronik a¤r› tedavisi planlan›rken semptomlar›n kontrolü, a¤r› nedeni ile bozulan fonksiyonlar›n düzeltilmesi ve iyileflmeyi geciktiren yap›sal, t›bbi ve psiko-sosyal nedenlerin önlenmesi
olmak üzere üç ana hedef göz önünde bulundurulur. Son y›llarda konservatif tedavi yöntemlerinin yetersiz kald›¤› çeflitli a¤r› sendromlar›nda
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ve emosyonel yan›tta yafl gruplar› aras›nda fark
görülmemifltir. Yafllanman›n, rutin uygulanan
a¤r› tedavisi giriflimlerinin baflar›s›n› etkilemedi¤i de ileri sürülmektedir. Yafll›larda a¤r› kontrolüne yönelik giriflimlere bafllarken nosisepsiyonla ilgili bütün nörofizyolojik geliflimlerin bozulmam›fl oldu¤u kabul edilmelidir.

invaziv teknikler kullan›lmaktad›r. Bu uygulamalar planland›¤›nda tedavi hiçbir zaman tek
yönlü olarak ele al›nmamal›d›r. Yafll› hastalarda
çeflitli tedavi seçeneklerinin etkinlikleri ile ilgili
karfl›laflt›rmal› araflt›rmalar bulunmamaktad›r.
Ancak birçok klinisyen multidisipliner yaklafl›mlar›n baflar› flans›n›n yüksek oldu¤unu savunmaktad›r ve günümüzde geçerli tedavi protokolleri buna göre haz›rlanmaktad›r (8). Buna göre
hastan›n tedavi program› planlan›rken fizik tedavi, psikiyatri, ortopedi ve nöroflirurji uzmanl›k
alanlar› taraf›ndan de¤erlendirmeleri yap›lm›fl
olmal›d›r. Hasta mutlaka tedavi plan›nda aktif
rol oynamal›d›r. ‹nvaziv yöntemleri kullanma
noktas›na ulafl›ld›¤›nda endikasyonlar, beklentiler ve s›n›rlamalar dikkatle belirlenmelidir.

Yafll›larda kronik a¤r› tedavisinde dikkat edilmesi gereken ilk konu, sebep olan faktörün
araflt›r›lmas›d›r. Bununla birlikte kronik a¤r› yak›nmalar›n›n birço¤unun sebebi ortaya konamamaktad›r. Baz› kronik a¤r›l› durumlarda ise neden bilinmekte ancak a¤r›n›n tedavisi mümkün
olmamakta veya s›n›rl› kalmaktad›r. Bu nedenle
birçok yönden kronik a¤r› tedavisi semptomatik
olarak ele al›n›r ve birkaç temel yaklafl›m (özellikle kognitif-davran›flsal) buna eklenir. Yafll›larda kronik a¤r›n›n tedavisi büyük oranda semptom ve bulgular›n ortaya ç›kt›¤› psikososyal flartlara ba¤l›d›r. Fiziksel sa¤l›¤›n bozulmas›, sevilen
birisini kaybetmenin getirdi¤i üzüntü, yaln›zl›k,
sosyal statüde düflme ve gelir kaynaklar›nda
azalma, yafll›larda a¤r› alg›lamas›nda art›fla neden olan psikolojik durum oluflturabilir. A¤r› flikâyeti baflkalar›n›n ac›ma ve ilgisinin yo¤unlaflmas›na neden oluyorsa, yafll› hasta bunu di¤erlerinin sevgi ve ba¤l›l›¤›n› sa¤lamak için kullanabilir. Bu durumda ailenin katk›s› yard›mc› olabilir; aile bireylerinin yafll› hastay› düzenli aktivitelere kat›lmaya ikna edebilmeleri sayesinde a¤r›
yak›nmalar› azalabilir. Hastalar›n a¤r› klini¤ine
ilk baflvurular› s›ras›nda, kullanmakta olduklar›
ve evde yedekte bulundurduklar› bütün ilaçlar›
getirmeleri de istenmelidir. Hastalar›n kulland›klar› “ilaç torbas›nda” çok flafl›rt›c› ilaçlarla karfl›lafl›labilir. A¤r› tedavisine bafllamadan önce olas› ilaç etkileflimleri de¤erlendirilmelidir (12,13).

A¤r› kontrolü uygulamalar›nda dikkat
edilecek genel kurallar
Yafll›larda akut a¤r› ve yans›yan a¤r›n›n özel
olarak tan›mlanm›fl de¤iflik formlar› bulunmamaktad›r. Akut a¤r›, doku hasar› olan durumlarda uyar›c› de¤er tafl›maktad›r. Akut a¤r› birçok
klinik flartta, tan›ya götürücü anahtar semptom
olmas›na karfl›l›k, yafll›larda primer semptom olmayabilir. Örne¤in, sessiz akut miyokard enfarktüsü (ME) yafll›larda gençlerden çok daha s›k
görülmektedir. Hangi yaflta olursa olsun, akut
ME’de a¤r› olmamas› morbidite riskini art›rmaktad›r. Bu da atipik semptomlar aç›s›ndan yafll›lar›n daha fazla risk tafl›d›klar› ve daha fazla bilgi,
dikkat ve bak›ma gereksinim duyduklar› anlam›na gelmektedir (9).
Harkins ve Price’›n kronik a¤r›l› hastalarda
yapt›klar› bir çal›flmada a¤r› fliddeti ve bunun
verdi¤i rahats›zl›k aç›s›ndan yafll› ve gençler aras›nda anlaml› bir fark bulunmam›flt›r (10, 11). Bu
araflt›rmac›lar iki ayr› çal›flmada yafll› ve genç
kronik a¤r›l› hastalar›n fiziksel ve psikolojik
özelliklerini de¤erlendirmifllerdir. Yafll› hastalar
daha fazla anormal fiziksel bulgu göstermifllerse
de, aktivite k›s›tl›l›¤›, a¤r› fliddeti, a¤r›n›n yaflamsal olaylarla etkileflmesi veya a¤r›ya karfl› endifle

Yafll›larda farmakolojik müdahaleler için “düflük dozla baflla ve yavafl art›r” kural› önerilmektedir. Bununla beraber bu pratik kural afl›r›
konservatif bir protokol olmas› nedeni ile gereksiz yere a¤r› çekmeye ve masrafa neden olabilmektedir. Klinik çal›flmalar hepatik ve renal
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Yafll› hastalarda analjezik ilaç
uygulamalar›
Yafll›l›kta en yayg›n a¤r› tedavisi uygulamas›
oral ya da enjektabl analjezik ilaç kullan›m›d›r.
Yafll› hastalara yan etki profili en az olan analjezik ilaçlar seçilmelidir. Yafll› hastalar›n analjezik
ilaç kullan›m› s›ras›nda ilaçlar aras›nda ya da ilaç
ile yafll›daki olas› bir hastal›k aras›nda etkileflim
daha s›k görülür. Yafll›l›kla birlikte ilaçlar›n metabolizma, absorpsiyon, eliminasyon ve da¤›l›m
hacimleri ile ilgili tüm farmakokinetik fazlar› etkilenebilir. Bu nedenle verilen ilaç dozlar› göreceli olarak yüksek kan düzeylerine ç›kabilece¤inden bafllang›çta düflük doz önerilmektedir.
Ayr›ca ayn› nedenlerden ilaçlar›n yar›lanma
ömürleri de etkilenece¤inden yar› ömrü k›sa
ilaçlar tercih edilir. ‹laçlar›n veya metabolitlerinin birikimlerinin artaca¤› da göz önünde bulundurulmal›d›r. Yafll› hastalarda doz art›r›l›fl› ya
da ilaç de¤iflimleri s›ras›nda daha dikkatli izlem
gerekir. ‹laç araflt›rmalar›n›n genellikle 18-65 yafl
aras›nda yap›lm›fl olmas› yafll› hastalarda ilaç
kullan›m› ile ilgili bilgilerimizi k›s›tlamaktad›r.

fonksiyon bozuklu¤u olmayan yafll›lar›n analjezikleri iyi tolere etti¤ini göstermifltir. Hastan›n fizyolojik bütünlü¤ü bozuldu¤u zaman farmakokinetik de¤ifliklikler ortaya ç›kmaktad›r. Bu nedenle minimal komplikasyonla etkin analjezik kullan›m› için uygun araflt›rma ve klinik tetkik flartt›r.
Yafla ba¤l› ya¤ dokusu art›fl›, vücut kütlesi ve su
miktar›ndaki azalma ilaçlar›n fonksiyonunu etkileyebilir. Ancak normal yafllanma süreci genel
olarak analjeziklere olan yan›t› çok fazla etkilememektedir. Yafll› hastalarda a¤r› hastan›n hareketini de engelleyici olabilir. Fonksiyonel kay›p
hastada depresyon geliflmesi için hastal›¤›n fliddetinden daha önemlidir. Gençlerde oldu¤u gibi
a¤r› yafll›larda da sosyal yaflam› olumsuz yönde
etkiler, uyku düzensizliklerine hatta immünitede
bozulmaya bile neden olur. Böyle kontrolü zor
a¤r›larda hekimler çok yönlü etki için ayn› anda
birden fazla ilaç uygulamas›n› (polifarmasi) denerler. Ancak polifarmasi, konfüzyon art›fl›na ve
hastan›n ani düflmesine yol açabilece¤inden, yafll› hastalarda dikkatli uygulanmal›d›r (12,13).
Normal yafllanma s›ras›nda genel olarak farmakodinamik özelliklerde de bir de¤ifliklik olmaz. Bununla beraber santral etkili ilaçlar mevcut hastal›kla
etkileflebilece¤i için, merkezi sinir sistemi hastal›¤›
olan (ör: Parkinson hastal›¤›, Alzheimer hastal›¤›)
hastalarda dikkatli olunmal›d›r. Hasta kontrollü
analjezi (PCA) için yafl bir kontrendikasyon oluflturmamaktad›r. PCA alg›lama bozuklu¤u olmayan hastalarda oldukça etkili bir yöntemdir. T›bbi uygulama ve rehabilitasyon (psikolojik tedavi, fizik tedavi
uygulamalar›, “bio-feedback”) tedavilerinin birlikte
kullan›m› tek bir tedavi yaklafl›m›ndan daha yararl›
olmaktad›r. Tedavi s›ras›nda dikkat edilmesi gereken noktalar; risklerin bilinmesi, endikasyonlar›n
dikkatle ortaya konmas›, düflük dozla bafllan›p az
miktarlarda doz art›r›lmas›; yeterli doza ulaflmaktan
kaç›n›lmamas›, yan etkilerin önceden hesaplanmas›
ve ilaç etkileflimlerine karfl› uyan›k olunmas›, tedaviye al›nan yan›t›n s›k aral›klarla de¤erlendirilmesi,
gerek oldukça tedavi uygulamalar›nda de¤ifliklik
yapmaya haz›rl›kl› olunmas›d›r (14).

Yafll›larda nonsteroid antiinflamatuar
ilaç kullan›m›
Nonsteroid antiinflamatuar analjezikler yafll›lar›n inflamatuar hastal›klar› veya kemik metastazlar›nda tek bafl›na ya da opioidlerle kombine
edilerek etkili bir analjezik tedavi olarak kullan›lmaktad›r. Bununla beraber bu ilaçlar›n gastrointestinal sorunlar (peptik ülser), böbrek hasar› yap›c› etkileri, kardiyak etkileri ve kanama
bozukluklar› yap›c› etkileri yafll›larda artar. Bunlar›n aras›nda gastrointestinal sorunlar en s›k
rastlanan yan etkidir. Gastrointestinal yan etkilerin 65 yafl üzerindeki hastalarda, genç hastalardan iki kez daha fazla rastland›¤› gözlenmifltir. NSA‹‹ kullanan yafll› hastalarda peptik ülser
s›kl›¤›n›n kullanmayanlara oranla 4 kat fazla oldu¤u ileri sürülmüfltür. Ayr›ca NSA‹ ilaçlar yafll›
hastalarda nadiren bafl a¤r›s›na, kognitif yetersizli¤e, kab›zl›¤a yol açabilir. ‹ndometazin ve
piroksikam gibi yar›lanma ömrü uzun olan
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mas› sak›ncal›d›r. Meperidin yafll›larda dikkatli
kullan›lmal›d›r. Aktif metaboliti olan normeperidinin birikimi sonucu hastada konvülsiyon nöbetleri oluflur. Kronik kullan›lmas›nda meperidin
ile sedasyon art›fl›, psikomimetik aktivite geliflir.
Hidroksozin ile birlikte al›nmas› hipotansiyon ve
konvülsiyona neden olur. Güçlü etkisi olan fentanil transdermal formlar› yafll›larda çok dikkatli
uygulanmal›d›r. Yafll›larda ciltalt› suyu ve ya¤
oran› de¤iflti¤inden, vücut ›s›s› ve cilt kal›nl›¤›
gençlerden farkl› olaca¤›ndan trasdermal fentanil uygulamas›n›n etkisi farkl› olacakt›r. Ancak
yine de oral ilaç kullan›m› olanaks›z olan hastalar için iyi bir seçimdir (16).

NSA‹ ilaçlar daha fazla gastrointestinal yan etkiye yol açar. Nabumeton ve etodolak ile ilgili
araflt›rmalarda yafll› hastalar için güvenilir oldu¤u ileri sürülmüfltür. Bu ajanlar›n gastrik erozyona daha az neden oldu¤u gözlenmifltir. Etodolak’›n siklooksijenaz 2 (COX2) inhibisyonuna
seçici olarak COX1’den daha fazla neden olmas› da bir avantajd›r. Günümüzde COX2 üzerinden etkili NSA‹ ilaçlar›n daha az yan etkiye sahip oldu¤una iliflkin genel bir görüfl birli¤i olmas›na karfl›n, bu yönde araflt›rmalar›n daha art›r›lmas› gerekmektedir (15). NSA‹ ilaçlardan hafif ve orta fliddetteki a¤r›larda en fazla kullan›lan ilaç olan ve oldukça güncel olan COX3 inhibisyonu seçicili¤inden bahsedilen parasetamol
yafll› hastalarda da yayg›n olarak kullan›lmaktad›r ve di¤er NSA‹ ilaçlara oranla daha az yan etkiye sahiptir.

Yafll›larda adjuvan analjezik kullan›m›
Nöropatik a¤r› gibi analjezik ilaç uygulamalar› ile kontrol alt›na al›namayan a¤r›larda, analjezik olarak üretilmedikleri halde bu amaçla kullan›labilen, antidepresanlar, nöroleptikler, kortikosteroidler, meksiletin gibi sistemik kullan›lan
lokal anestezik yap›l› ilaçlar, kemik metastaz›
a¤r›lar›nda önerilen radyofarmasötikler (stronsium-89, samarium-153 gibi), bifosfanatlar (klodronat, etidronat, pamidronat, alendronat gibi) ve
kalsitonin gibi ilaçlar, alfa 2 adrenerjik agonistler, kas gevfleticiler, NMDA reseptör agonistleri,
serotonin geri al›n›m önleyicileri, kapsaisin ve
lokal anestezik ajanlardan yap›lan topikal ilaçlar
gibi birçok ilac› içeren ilaç grubuna adjuvan
analjezikler ya da ikincil analjezikler denir (17).

Yafll›larda opioid analjezik kullan›m›
Opioid analjeziklerin kullan›m› s›ras›nda, hekimler, sa¤l›k personeli, hastalar ve hatta resmi
makamlarca bu tür ilaçlar›n ba¤›ml›l›k gibi ürkütücü yan etkileri oldu¤una ait yayg›n inan›fl›n
tam olarak do¤ru olmad›¤›n›n ortaya konulmas›
tedavi planlamalar›n›n sürdürülebilmesi bak›m›ndan çok önemlidir. Kronik a¤r›l› hastalarda
a¤r› kontrolü amac›yla morfin gibi opioid analjezik kullan›lmas› nadiren ba¤›ml›l›¤a yol açar.
Yafll› hastalarda da opioidlerin ba¤›ml›l›¤a yol
açaca¤›ndan korkularak ilaç kullan›m› k›s›tlanmaktad›r; oysa a¤r› tedavisi amac›yla opioid kullananlarda ba¤›ml›l›k geliflme olas›l›¤› %0.1’den
azd›r. Ayr›ca güçlü analjezik ilaç tedavisi gereken baz› terminal dönem hastalarda opioid analjeziklerde ba¤›ml›l›k düflünülmemelidir. Yafll›
hastalarda oldukça s›k kullan›lan propoksifen,
baz› araflt›rmac›lar taraf›ndan sak›ncal› bulunmaktad›r. Araflt›rmalarda aspirin veya parasetamolden daha etkin olmad›¤› ileri sürülen bu ilac›n, ba¤›ml›l›k yap›c› etkisinin yan› s›ra böbrek
hasar› da oluflturdu¤u gösterilmifltir. Yafll› hastalarda deliryum ve ajitasyona yol açt›¤›ndan agonist-antagonist özellikli pentozosinin de kullan›l-

Trisiklik antidepresanlar (TSA) metabolik
hastal›klar, operasyon, lokal tümör infiltrasyonu
veya travmaya ba¤l› sinir doku hasar› sonucu
geliflen nöropatik a¤r›larda yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Bu ilaçlar›n a¤r› kontrolü için kullan›lan dozlar› depresyon tedavisi dozlar›ndan
çok daha az oldu¤undan yan etkiler de daha az
görülür. Bu ilaçlar›n en çok sorun yaratan yan
etkileri antikolinerjik etkilerine ba¤l› olarak ortaya ç›kar. Kab›zl›k, bulan›k görme, idrar retansiyonu, a¤›z kurulu¤u ile seyreden bu etkiler
yafll› hastalarda gençlere oranla daha s›k gözlenir. Özellikle yafll›larda olas› dar aç›l› glokom,
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talar›n kulland›klar› analjezik ilaç dozunun azalmas›n› sa¤lar (18).

prostat hipertrofisi gibi rahats›zl›klar bu yan etkilerin daha etkin olarak ortaya ç›kmas›na neden olur. Bu tür rahats›zl›klar› oldu¤u bilinen
hastalarda TSA ilaçlar›n kullan›lmamas› önerilir.
Ayr›ca TSA grubu ilaçlar konfüzyona e¤ilimi de
art›r›r. Özellikle Alzheimer hastal›¤›nda en
önemli sorunun serebral asetilkolin yetersizli¤i
oldu¤u da göz önüne al›n›rsa TSA grubu ilaçlar
bu tür tan› alm›fl hastalarda kullan›lmamal›d›r.
TSA’lar›n antikolinerjik yan etkilerine ba¤l› olarak ortostatik hipotansiyon yak›nmalar› da artabilir. Kalp ileti bloklar› subklinik dozlarda bile
kötüleflebilir. Bu denli ciddi yan etkileri bulunan TSA grubu ilaçlara en düflük dozla bafllan›p
3-4 gün arayla dikkatli monitörizasyonla doz art›r›lmas› önerilir (17).

‹nvaziv giriflimler
Genel olarak invaziv giriflimlere karar verirken, hastalarda özellikle, disk hernisi veya “bulging”ine ba¤l› tüm akut, subakut, kronik semptomlar›n, postüral de¤iflikliklere yol açan a¤r›lar›n (burkulma veya gerilme ile seyreden adale
sorunlar› gibi), herhangi bir nedenden oluflan sinir hasar›na ba¤l› olarak geliflen nöropatik a¤r›
yak›nmalar›n›n, miyofasyal a¤r› ya da faset eklem sendromu tan›s›n›n, sinir köküne tümör
hücresi invazyonuna ba¤l› radiküler a¤r›lar›n olmamas›na dikkat edilir (19,20).
Kronik a¤r›l› yafll› hastan›n tedavisinin düzenlenmesinde Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) analjezik kullan›m ilkeleri ile AGD’nin önerileri birlikte de¤erlendirilir. Buna göre yafll› hastan›n de¤erlendirilmesinde a¤r› yak›nmalar›n›n önemli
rolü oldu¤u ileri sürülmüfltür. Yafll› hastalarda
analjezik ilaçlar›n yan etkilerinin daha s›k olmas› klinisyenleri kayg›land›rmaktad›r. Birçok klinisyen klinik olarak ilaç tedavisi uygulamalar›n›n yafll› hastalarda yan etkilere yol açabilece¤inden, invaziv giriflimlerin erken dönemde uygulanmas›n›n gerekli oldu¤unu ileri sürmektedir. Bu nedenle klinik uygulamalarda bu popülasyonda a¤r› tan›s›n›n konmas›nda diagnostik
sinir bloklar›n›n yararl› olabilece¤i önerilmektedir (20). Böylece invaziv giriflimler sayesinde daha az analjezik ilaç gereksinimi do¤acak ve yan
etki olas›l›¤› daha az olacakt›r. Kronik a¤r› tedavisinde minimal invaziv giriflimler rejyonal anestezi tekniklerinden gelifltirilmifl uygulamalard›r.
Bu uygulamalar temelde nöroablatif ve nöroogmentif teknikler olarak iki gruba ayr›l›r. Nöroogmentif tekniklerde sinir hasar› oluflmaz. Tekniklerin etkisi uygulama sonland›r›ld›¤›nda kesilir.
Bu yöntemler ilaç pompalar› veya port sistemleri ile santral ilaç uygulamalar›n› ve spinal veya
periferik sinir stimülasyon tekniklerini içerir. Nörolitik bloklarda sinir iletisinin geri dönüflümsüz
olarak kesilmesi söz konusudur. Komplikasyon-

Yafll›larda s›k görülen trigeminal nevralji,
glossofaringeal nevralji gibi rahats›zl›klarda antikonvülsanlar kullan›l›r. Karbamazepin bu grupta en s›k önerilen ilaçt›r. Karbamezepinin etkili
olmad›¤› durumlarda alternatif olarak fenitoin
veya klonozepam önerilir. Bu ilaçlar›n yafll› hastalar için görülebilecek en önemli yan etkisi hastalarda düflme e¤ilimini art›rmas›d›r. Ayr›ca D vitamini metabolizmas› ile etkileflmesi de yafll›
hastalar için önemli bir yan etkidir. Yafll›larda
uzun yar› ömürlü benzodiazepinlerin birikimine
ba¤l› yan etkiler artaca¤›ndan, lorazepam, alprazolam gibi k›sa yar› ömürlü olanlar kullan›lmal›d›r. Hipnotik amaçla göreceli olarak k›sa yar›
ömürlü temazepam önerilmektedir (17).
Yafll› hastalarda ilaç d›fl› uygulamalar
Yafll›larda analjezik amaçl› birçok nonfarmakolojik yöntem, özellikle ilaç tedavisiyle birlikte
baflar› ile uygulanmaktad›r. Tedavi uygulamalar›nda fiziksel tedavi yöntemleri (›s› ve so¤uk uygulamalar›, masaj vs.), akupunktur ve transelektriksel sinir stimülasyonu (TENS), aktiviteler, egzersiz programlar›n›n önemi üzerinde yeteri kadar durulmamaktad›r. Oysa aktivite k›s›tl›l›¤› ve
hareketsizlik depresyon ve a¤r› fliddetinin artmas›na neden olur. Bu uygulamalar hem hastalar›n
aktivite art›fl›n› hem de analjezik etkileri ile has-
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lar oluflan sinir hasar›na ba¤l› olarak geliflti¤inden, kal›c› olmas› bu tekniklerin önemli bir dezavantaj›d›r.
‹nvaziv giriflimlerin temelini oluflturan sinir
bloklar›, klinik olarak diagnostik, prognostik,
terapötik amaçlar için uygulan›r (19). Diagnostik blok, a¤r›n›n mekanizmas›n›n ortaya konmas›n›, a¤r›y› oluflturan spesifik yola¤›n araflt›r›lmas›n› ve a¤r›n›n lokalizasyonunun belirlenmesini sa¤lar. Prognostik bloklar, tedavi uygulamas› olarak yap›lacak kal›c› blok veya cerrahi sinir
kesisinden önce yap›l›r. Hastalar›n bu kal›c› uygulamalar›n etkilerini, oluflabilecek his kayb›,
motor kay›p gibi yan etkilerini önceden alg›lay›p tolere edip edemeyeceklerini anlamalar›
amac›yla yap›l›r. Prognostik blok uygulamalar›nda, plasebo etki, enjeksiyon yerlefliminde hata, verilen ilaç volümünün fazla olmas› gibi nedenlerden yan›t farkl›l›klar› oluflabilir. Bu nedenle terapötik blok öncesi mutlaka 2-3 kez diagnostik/prognostik blok yap›lmas› önerilir. Terapötik bloklar ise a¤r›n›n uzun süreli geçirilmesine yönelik giriflimlerdir. Bunun için lokal
anestezik ajanlarla tekrarlanan enjeksiyonlar,
nörolitik ajanlarla ya da ›s› (radyofrekans termokoagülasyon, lazer) veya so¤uk (kriyoterapi)
uygulamalar› ile yap›lan kal›c› bloklar yap›lmaktad›r. Ayr›ca cerrahi uygulama gibi a¤r›l› giriflim
öncesi uygulanan preemptif blok ad› verilen sinir bloklar›n›n hem erken dönem postoperatif
a¤r›da hem de operasyonu takiben oluflabilecek
kronik a¤r› sendromlar›n›n önlenmesinde etkili
oldu¤u ileri sürülmektedir. Kronik a¤r› sendromlar›nda s›k olarak uygulanan minimal invaziv giriflimler Tablo’da gösterilmifltir.

Tablo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kronik a¤r›da uygulanan minimal
invaziv giriflimler

Diagnostik bloklar
Tetik nokta enjeksiyonu
Epidural steroid enjeksiyonu
Epidural nöroplasti
Eklem içi enjeksiyonlar
Disk içi enjeksiyonlar
Proloterapi
Nörolitik sinir bloklar›
Kemonükleozis
Radyofrekans termokoagülasyon (RF)
uygulamalar›
Kriolezyon uygulamalar›
Vertebroplasti
Spinal kord stimülasyonu (SKS)
Spinal opioid (SO) tedavisi

%30-40 hastada olabilece¤i göz önünde bulundurulmal›d›r (22). Bu nedenle flüpheli bir cevab›n tan›y› etkilemesini önlemek için blokun tekrarlanarak yap›lmas› önerilir. Düflük dozda lokal
anestezikle hatal› negatif yan›t ortaya ç›kabilir.
Kal›c› bloklar sadece diagnostik blok sonras› pozitif yan›t al›nd›¤›nda endikedir (21).
Tetik nokta enjeksiyonu
Yafll› hastalarda da s›k rastlanan miyofasyal
a¤r› sendromlar›nda a¤r› adale kaynakl› olup bas›nç uyguland›¤›nda afl›r› hassasiyet ve a¤r› fliddetinde artma mevcuttur (20,23,24). Miyofasyal
a¤r› sendromuna özgün bir tan› yöntemi ya da
laboratuvar bulgusu yoktur. Palpasyonla, adale
liflerinde bantlar saptan›r. Bu bölgeye lokal
anestezik enjeksiyonu ile a¤r› ve di¤er bulgular
ortadan kald›r›labilir. Hastalarda, hareket k›s›tl›l›¤›, sempatik sinir sistemi disfonksiyonu ve
azalm›fl fonksiyonel kapasite s›k görülür. Bu durumlarda tetik nokta enjeksiyonunun ay›r›c› tan›da rolü önemlidir. Çeflitli araflt›rmac›lar taraf›ndan, tetik nokta enjeksiyonlar›nda serum fizyolojik, steroid, lokal anestezikler (%1 lidokain veya %0.25 bupivakain) ya da bunlar›n kombinasyonlar›n› kullan›lm›flt›r. Ayr›ca hiçbir ilaç kullanmadan sadece i¤ne ile giriflimin de yararl› oldu-

Diagnostik sinir bloklar›
Konservatif tedaviye yan›t vermeyen a¤r›
problemlerinde tan› ve prognozu belirlemede
önemli bir rol oynar (19,21). Uygulama radyoopak madde kullan›larak skopi alt›nda yap›lmal›d›r. Böylece i¤nenin pozisyonu kontrol edilir.
Blok sonras› yalanc› pozitif cevap (plasebo etkisi) tan›da yan›lg›lara yol açabilir. Bu etkinin
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lamalar› yayg›n olarak uygulan›r. Eklem içine en
s›k steroid-lokal anestezik kombinasyonlar› uygulanmaktad›r. Ayr›ca son y›llarda hiyalüronik
asidin diz, ayak bile¤i, omuz, temporomandibüler eklem gibi baz› eklemlere enjeksiyonu yayg›nd›r. Eklem yüzeyini s›vayarak kondrositleri
uyar›p k›k›rdak dokunun rejenerasyonunu sa¤lad›¤› ileri sürülen hiyalüronik asit enjeksiyonu
ile ayn› zamanda a¤r› yak›nmalar›nda da olumlu
sonuçlar al›nmaktad›r. Eklem içi enjeksiyon uygulamalar› en s›k temporomandibüler eklem, faset eklemler (servikal, torakal, lomber), omuz
eklemi, diz eklemi ve sakroilyak ekleme gerçeklefltirilir (31). Her uygulaman›n farkl› endikasyonlar› bulunur. Enfeksiyon en çok kaç›n›lmas›
gereken komplikasyondur.

¤unu ileri süren araflt›rmalar bulunmaktad›r.
Gunn taraf›ndan gelifltirilen kuru-i¤neleme tekni¤i s›k uygulanan tedavi yöntemlerindendir
(23). Son y›llarda tetik noktalara botilismus toksini enjeksiyonunun da yararl›l›¤›n› gösteren
araflt›rmalar bulunmaktad›r (23,25). Bu enjeksiyonlarla adale spazm›n›n azalt›lmas› sa¤lanarak
hem hareket k›s›tlanmas› hem de a¤r› flikâyetleri tedavi edilebilir.
Epidural steroid
Günümüzde yayg›n olarak uygulanan bu
yöntemin etki mekanizmas›n› aç›klamaya yönelik birçok araflt›rma bulunmaktad›r. Ancak bu
uygulamaya ait mekanizmalar›n daha iyi anlafl›labilmesi için önce radiküler a¤r›n›n oluflum nedenlerinin irdelenmesi gerekir. Radiküler a¤r›n›n
oluflmas›nda en yayg›n nedenin sinir bas›s› oldu¤unun bilinmesine karfl›n buradaki mekanizma tam olarak aç›klanamamaktad›r. A¤r› genellikle bas›y› gösteren ilk bulgu de¤ildir. Enflamasyon bafllay›ncaya kadar sinir kökünün duyarl›laflmayaca¤›n› ve a¤r› sinyallerinin iletilmeyece¤ini göstermifltir. Bu konudaki güncel teoriler, disk hernisi veya sinir bas›s›n›n yol açt›¤› bacak, kol a¤r›s›ndan inflamatuar ve nörokimyasal
medyatörlerin sorumlu oldu¤unu ileri sürmektedir (19,26). Epidural steroid enjeksiyonu kaudal,
interlaminar aral›ktan ve transforaminal yoldan
uygulanabilir ve skopi konrolü alt›nda yap›lmas› önerilir (19,26,27).

Disk içi enjeksiyonlar
Zengin bir sinir a¤›na sahip olmad›¤›ndan,
diskte a¤r›ya hassas alanlar fazla de¤ildir. Ancak
buna karfl›n anulus fibrozusun 1/3 d›fl alan›, k›smen de 1/3 orta alan›, rekurran meningeal sinir,
anterior primer ramus, sinuvertebral sinirler ve
ramus kommünikans ve sempatik sinirler taraf›ndan innerve olmaktad›r. Disk distrubisyonu
sonucunda, intradiskal bas›nc›n art›fl›na ba¤l›
olarak, ipsilateral tarafta dize do¤ru yans›yan bel
ve bacak a¤r›s› geliflir ve bu durum internal disk
distrubsiyonu veya intrensek disk a¤r›s› olarak
adland›r›l›r. Bu a¤r›n›n kök bas›s›na ba¤l› oluflan
ve tüm baca¤a da yay›lan a¤r›dan ay›r›m› fizik
muayenede siyatik germe testleri ve elektrofizyolojik testler ile ortaya konabilir. Ayr›ca diske
ba¤l› a¤r›n›n ay›r›c› tan›s›nda s›k baflvurulan
yöntemlerden birisi de diskografidir (32,33,34,
35,36). Baz› klinisyenler günümüzde, geleneksel
yöntemlerin, diskojen a¤r› tedavisinde baflar›l›
olmad›¤› durumlarda, cerrahi giriflimden önce,
maliyetinin daha düflük olmas›, komplikasyonlar›n daha az olmas› ve kolay uygulanabilmesi nedeni ile disk içi giriflimleri önermektedir. Bu uygulamalarda amaç, a¤r› oluflturan diskin stabilize edilmesi ve güçlendirilmesidir. Bu amaçla uygulanan disk içine steroid enjeksiyonu ilk kez

Epidural nöroplasti
1989’da Racz taraf›ndan yeni bir yöntem olarak tan›mlanm›flt›r (28,29). Uygulamada a¤r›n›n
yerleflimine göre uygun aral›ktan giriflimle yerlefltirilen kateterden deposteroid ve 3 gün süreyle hipertonik salin uygulamas› yap›lmaktad›r. Hiyalüronidaz ekleyerek etkinli¤in at›r›labilece¤i
de ileri sürülmektedir.
Eklem içi enjeksiyonlar
Yafll› hastalarda eklem sorunlar›na s›k rastlan›r (30). Bu nedenle eklem içi enjeksiyon uygu-
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1956’da Feffer taraf›ndan tan›mlanm›flt›r. Son y›llarda disk içine RF (radyofrekans termakoagülasyon) uygulamalar› da yeni bir teknik olarak
gelifltirilmifltir.

oluflturan modern jeneratörler, sinir stimülasyonu, impedans ve ›s› kontrolü olana¤›na sahiptir.
Uygulaman›n temeli, elektrot ucundaki ›s› ile hasar oluflturulmas›d›r. Radyofrekans ak›m›, standart fizik kanunlar›na uygun olarak, aktif elektrot
ucu ile hastan›n cildine yerlefltirilen topraklama
levhas› aras›nda seyreder. Bu uygulaman›n, sinir
dokusu üzerine gerçek etkisinin ne oldu¤u, henüz tart›flmal› bir konudur. Bu konuda yap›lan
ilk araflt›rmalarda bu flekilde oluflan lezyonun C
ve A-delta lifleri üzerinde seçici bir etkisi oldu¤u
ileri sürülmüfltür. Radyofrekans uygulamas›n›n
baflar›s›nda hasta seçiminin rolü büyüktür. Hastaya uygulamadan önce, 2-3 kez diagnostikprognostik blok yap›lmal›d›r. Bu flekilde yöntemin baflar›l› olup olmayaca¤› ve oluflabilecek sorunlar önceden gözlenmelidir. Hastaya yönteme
ait oluflabilecek tüm sorunlar aç›klanmal›d›r (41).

Nöroliz uygulamalar›
Sinir iletisinde uzun süreli veya kal›c› kesinti
oluflturmak amac›yla kimyasal ajanlar ya da fiziksel uygulamalarla yap›lan giriflimlere nöroliz
ad› verilir. Nöroliz uygulamalar› daha çok kanser a¤r›lar›nda, k›smen de, diyabetik nöropati,
periferik vasküler hastal›¤a ba¤l› a¤r›lar, trigeminal nevralji, küme bafl a¤r›s›, atipik nevralji, faset eklem sendromuna ba¤l› vertebral bölge a¤r›lar› gibi kanser d›fl› kronik a¤r›larda uygulan›r.
De¤iflik anatomik seviyelerde yap›lan nöroliz
uygulamalar› için farkl› endikasyonlar ve dezavantajlar bulunmaktad›r (29,37,38,39). Bu uygulamalarda, distile su, s›cak/so¤uk serum fizyolojik, hipertonik sodyum klorür, serapin, amonyum tuzlar›, gümüfl nitrat, kloroform, osmik asit,
fenol, alkol, alkol esterleri, gliserol, klorokresol,
risin gibi çeflitli ajanlar kullan›lm›flt›r (37,38,39).
Bir k›s›m ajanlar ise henüz yeni oldu¤undan etkinli¤i bak›m›ndan araflt›rmalar sürdürülmektedir (kapsiasin, risin). Günümüzde en yayg›n olarak fenol, gliserol, alkol kullan›lmaktad›r. Kanser
ve kanser d›fl› kronik a¤r›larda sempatik ve somatik nörolitik bloklar günümüzde giderek daha yayg›n olarak uygulanan a¤r› kontrol yöntemlerindendir (38,39,40).

S›k olarak uygulanan RF giriflimleri, faset denervasyon, dorsal kök ganglion bloku, disk lezyonu, komunikan ramus bloku, S‹ eklem bloku,
sempatik ganglion blokudur (32,43). Bu yöntemler, her biri için ayr› belirlenmifl tedavi endikasyonlar›n›, s›n›rlar›n› ve teknik özelliklerini
ayr›nt›l› olarak bilen deneyimli kifliler taraf›ndan
uygulanmal›d›r. Son y›llarda yeni bir yöntem
olarak dikkati çeken Pulse-RF (PRF) uygulamas›
günümüzde giderek daha fazla klinisyen taraf›ndan denenmektedir. Hasar oluflturmadan uygulanabilen yöntemin, nöropatik a¤r›da etkili oldu¤u bildirilmifltir (32,43).

Radyofrekans termokoagülasyon (RF)
uygulamalar›
Radyofrekans ›s› lezyonu, kriolezyon, lazer,
kimyasal destrüksiyon, yo¤unlaflt›r›lm›fl ultrason,
mekanik cerrahi teknikler, iyonize radyasyon ve
direkt ak›mla ›s›tma tekni¤i gibi periferde veya
santralde sinir doku hasar› oluflturmaya dayanan
nöroablatif yöntemler içinde en güvenlisi, en etkini ve kolay uygulanan›d›r (41,42). Radyofrekans ›s› lezyonu teknikleri 20 y›ldan daha uzun
bir süreden beri kronik a¤r› kontrolünde baflar›
ile kullan›lmaktad›r. Radyofrekans ›s› lezyonu

Kriolezyon uygulamalar›
Kriolezyon uygulamas›n›n temeli, hedef dokuya skopi kontrolü alt›nda yerlefltirilen bir probun ucunda, h›zl› so¤uma sa¤lanarak lezyon
oluflturulmas›d›r (44,45). Diagnostik blokta etkili sonuç al›nmas›n› takiben uygulanmas› önerilir.
En yayg›n endikasyonlar›, a¤r›l› nöromalar, interkostal nevralji, faset artropati, ilioinguinal, genitofemoral ve iliohipogastrik nöropatidir
(44,45). Koksikodinia, supraorbital, infraorbital,
mandibüler sinirleri kapsayan kraniyal a¤r›larda
daha az s›kl›kta uygulanabilir (45).
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Vertebroplasti
Perkütan giriflimle vertebra gövdesine polimetilmetakrilat (PMMA) enjeksiyonuna dayanan
vertebroplasti uygulamas› ilk kez 1970 y›l›nda
uygulanm›flt›r (32,46). Endikasyonlar› benign veya metastazik tümörleri veya osteoporaza ba¤l›
vertebral çökme k›r›klar›n› içerir. Özellikle yafllanmaya ba¤l› osteoporoz sonucu geliflen hastalarda yayg›n olarak uygulan›r (32,46).

Birçok araflt›rmac›ya göre baflar›l› sonuç oran›
%48-75 aras›nda de¤iflmektedir. Yöntemin uzun
süreli takibine ait, iskemik a¤r›da %80-90, nöropatik a¤r›da ise ortalama olarak %50 baflar›l› sonuçlar al›nm›flt›r.
Spinal opioid (SO) uygulamalar›
A¤r› kontrolünde opioid analjezik kullan›m›
genellikle kanser a¤r›s› için kabul edilen bir
yöntemdir (37,49,50,51,52). Kanser d›fl› a¤r›da
opioid kullan›m› günümüzde de tart›flmal› bir
konudur. Burada dikkat edilecek en önemli
nokta hasta seçimi kriterlerine uygunluktur. Yafll›l›k spinal opioid uygulamalar› için özel bir
kontrendikasyon nedeni de¤ildir. Bu uygulamalar›n en belirgin klinik üstünlü¤ü doz tasarrufu
sa¤lanmas›d›r. Buna göre örne¤in, 300 mg oral
morfin kullan›m›, 100 mg parental morfine, 10
mg epidural morfine ve 1 mg intratekal morfine
eflit analjezi sa¤lar (53,54).

Spinal kord stimülasyonu (SKS)
Stimülasyon uygulamas› ile analjezik etkinin;
spinal kord seviyesinde endojen opioid sistemin, serotonin gibi baz› nöromodülatör nörotransmitterlerin artmas› ve sinaptik kap› sisteminin aktivasyonu ile olufltu¤u düflünülmektedir
(32,47). Yafll› hastalarda da uygulanabilen SKS
için hasta seçim kriterleri, yöntemin baflar›s› için
çok önemlidir. Hasta seçim kriterlerinde en
önemli noktalardan biri de hastal›k tan›lar›d›r.
Hastan›n a¤r›s›n›n organik bir nedeni bulunmal›d›r. A¤r› flikâyetleri çok s›k ve fliddetli olmal›,
di¤er tedavi yöntemlerinden yeterli yan›t al›nmam›fl olmal›d›r. SKS uygulanmas› düflünülen hastalar psikiyatrik aç›dan kontrol edilmeli ve majör
psikiyatrik sorunlar›n›n veya ilaç ba¤›ml›l›klar›n›n olmad›¤› ortaya konmal›d›r. TENS uygulanan ve olumlu yan›t al›nan hastalarda SKS uygulamas›ndan da iyi sonuç al›nabilir. Spinal kord
lezyonu, fantom a¤r›s›, periferik nöropati ve periferik vasküler hastal›k, lomber radikülopati,
baflar›s›z bel cerrahisi sendromu SKS uygulamas›n›n özgün endikasyonlar›d›r (47,48). fiiddetli
kanser a¤r›lar›nda, vertebral metastaz bulunmas›
durumunda SKS uygulanmamas› önerilir. Bafllang›çta laminektomi ile yerlefltirilen elektrodlar,
günümüzde perkütan yerlefltirilecek biçimde gelifltirilmifltir. Epidural implantasyonlarda görülebilen, dura rüptürü, spinal kök veya kord hasar›, kanama, enfeksiyon gibi erken komplikasyonlar›n yan› s›ra, en s›k rastlanan komplikasyon elektrod dislokasyonu ve migrasyonudur.
Bu komplikasyonlar ile sistem sonland›r›lamaz
ve çeflitli revizyonlar ile tekrar sürdürülebilir.

Özet ve sonuç
Analjezikler WHO (Dünya Sa¤l›k Örgütü) ilkeleri göz önüne al›narak kullan›ld›¤›nda ço¤u
kez yafll› popülasyonda da etkili olmaktad›r.
Analjezikleri kullan›rken bu ajanlar›n tüm farmakolojik etkilerinin, yan etkilerinin iyi bilinmesi
gereklidir. Analjezikler kullan›lmadan önce a¤r›lar, titizlikle irdelenmeli ve de¤erlendirilmeli, tedavi stratejisi belirlenmeli, uygun analjezik ve
yard›mc› ilaçlar seçilerek tedavi düzenlenmelidir. En önemlisi de hastan›n ve tedaviye yan›t›n›n yak›n takibi yap›lmal›d›r.
Hastan›n yak›nmas›n›n akut ya da kronik olmas› tedaviye çeflitli farkl›l›klar getirmektedir.
Akut a¤r› daha az say›da tedavi seçene¤ine sahip olup, tedavi dönemi daha k›sad›r ve yatak
istirahat›, güçlendirici egzersiz e¤itimi, diskektomi gibi etkinli¤ini kan›tlam›fl tedavi yöntemleri
bulunur. Kronik a¤r›larda etkinli¤i kesinlik kazanm›fl bir tedavi yöntemi bulunmamaktad›r. Tedavide iyileflme sürecine destek olacak ve a¤r›s›z dönemlerin uzamas›n› sa¤layacak yöntemler
tercih edilmelidir. Semptomlar›n fliddetine ve
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hastan›n durumuna ba¤l› olarak çeflitli tedavi
yaklafl›mlar› uygulanmaktad›r. Yafll› hastalarda
minimal invaziv a¤r› tedavisi uygulamalar› ile ilgili kesin bir algoritma bulunmamaktad›r. Baz›
klinisyenler taraf›ndan bu uygulamalar›n yafll›
hastalarda erken dönemde gerçeklefltirilmesinin
analjezik ilaç kullan›m›n› azaltmas› bak›m›ndan
yaral› olabilece¤i ileri sürülmektedir. Ancak bu
yöntemler hastalar›n baz›lar›nda baflar›l› sonuç
verirken, baz› hastalarda yetersiz kalabilmektedir. Özellikle birçok efllik eden hastal›¤›n da bulunabilece¤i yafll› popülasyonda baflar›l› bir kronik a¤r› tedavisinin yolu multidisipliner organizasyonlardan geçer.
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