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YAﬁLILARDA A⁄RI
Süleyman ÖZYALÇIN*, Selçuk D‹NÇER**

Tan› ve tedavi yöntemlerindeki geliﬂmelerle birçok hastal›¤›n erken ve etkin bir biçimde tedavilerinin yap›labilmesi,
sa¤l›kl› yaﬂam yöntemlerinin geliﬂtirilmesi ve yaﬂam kalitesindeki art›ﬂa ba¤l› olarak yaﬂl› nüfusta da art›ﬂ görülmektedir. Bir çok ülkede sa¤l›k için ayr›lan kaynaklar›n
önemli bir k›sm› bu nüfusun sa¤l›k harcamalar›n› karﬂ›lamak için kullan›lmaktad›r. Geliﬂmiﬂ ülkelerdeki yaﬂam süresinin uzamas› ve yaﬂl› nüfusun toplam nüfusa olan oran›n artm›ﬂ olmas›, yaﬂl›larda ortaya ç›kan sa¤l›k sorunlar›nda oldu¤u gibi yaﬂl›larda görülen a¤r› ﬂikayetinde de art›ﬂa neden olmaktad›r.
Altm›ﬂ beﬂ yaﬂ ve üstü olarak kabul edilen yaﬂl› nüfusta,
65-75 yaﬂ aras› genç yaﬂl›, 75-85 yaﬂ aras›ndakiler yaﬂl›
ve 85 yaﬂ üzeri ileri yaﬂl› olarak de¤erlendirilmektedir.
H›zl› art›ﬂ gösteren yaﬂl› nüfus, toplam dünya nüfusunun
1/10’unu oluﬂturmaktad›r. Bu oran›n 2010 y›l›nda 1/8’e
kadar artaca¤› düﬂünülmektedir (1). Devlet istatistik enstitüsünün 2003 y›l› verilerine göre 1990 y›l›ndaki sonuçlarla yap›lan karﬂ›laﬂt›rmalarda 70 yaﬂ ve üstü nüfusun genel
nüfusa oran›nda art›ﬂ oldu¤u bildirilmektedir. 70-74 yaﬂ
grubu nüfusu %182.7, 75-79 yaﬂ grubu nüfusu % 152.2,
80- 84 yaﬂ grubu nüfusunda %76.7 art›ﬂ oldu¤u gözlenmiﬂtir. 1993-2003 döneminde %4.3 olan yaﬂl› nüfus oran›
%8’e ç›km›ﬂt›r. Bu oran›n 2015 y›l›nda %11.4’e yükselece¤i tahmin edilmektedir. Yaﬂl› nüfus oranlar› Avrupa birli¤i ülkelerinden ‹talya’da %18.1, Yunanistan’da %17.6,
‹sveç’te %17.4’e kadar yükselmiﬂtir. ABD nüfus ‹statistik
Bürosunun 2002 y›l› verilerine göre sadece Amerikada 50
yaﬂ üstü 76 milyon insan yaﬂamaktad›r. Bu rakam ABD
nüfusunun ortalama %28’ini oluﬂturmaktad›r. 2015 y›l›nda bu oran›n %45’e ç›kaca¤› tahmin edilmektedir.
Yaﬂl›larda kronik hastal›k nedenleri incelendi¤inde artrit
ve iﬂitme kusurlar›n›n s›k oldu¤u gözlenmektedir. Yaﬂl› populasyonun %80’inde en az bir kronik hastal›k oldu¤u göz
önüne al›nd›¤›nda yaﬂ etkeni dikkate al›narak yap›lan epidemiyolojik araﬂt›rmalar›n azl›¤› dikkat çekicidir. A¤r›
prevalans› ile ilgili araﬂt›rmalarda genellikle yaﬂ faktörü
göz ard› edilmiﬂtir. Bunun en önemli nedeni ise a¤r›n›n genellikle yaﬂlanmaya eﬂlik etmesi sebebiyle a¤r›n›n yaﬂlanman›n do¤al bir sonucu oldu¤u yarg›s›d›r. Yap›lan araﬂt›rmalarda yaﬂ art›ﬂ› ile birlikte a¤r› yak›nmalar›nda art›ﬂ›n
oldu¤u görülmüﬂtür (2). Daha sonra yap›lan alan çal›ﬂmalar›nda a¤r› prevalans›n›n 65 yaﬂ civar›nda artm›ﬂ oldu¤u,
yaﬂl› ve ileri yaﬂl› gruplarda azalma oldu¤u bildirilmiﬂtir.

Yaﬂl›larda çeﬂitli nedenlere ba¤l› olarak geliﬂen bacak ve
ayak a¤r›lar› yaﬂ›n ilerlemesiyle artan sorunlardan birisidir. Kronik hastal›klar içerisinde %80 s›kl›kla dejeneratif
eklem hastal›klar› ve romatoid artrit görülmektedir. Ülkemizde yap›lan araﬂt›rmalar›n sonuçlar›na bak›ld›¤›nda
Sa¤l›k Bakanl›¤› Temel Sa¤l›k Hizmetleri müdürlü¤ü verilerine göre Türkiye’de yaﬂayan 65 yaﬂ üzeri insanlar›n
%89’unda kronik bir hastal›k bulundu¤u görülmektedir.
Harkins’in gerçekleﬂtirdi¤i araﬂt›rmada yaﬂlanma ile birlikte artrit a¤r›lar›n›n, efor anjinas›n›n, kotlarda, pelviste
veya omurlarda k›r›klara ba¤l› a¤r›lar›n artt›¤› bildirilmiﬂtir. Ayn› araﬂt›rmada bel ve baﬂ a¤r›lar›n›n 3 ve 4. dekatlarda artt›¤› ancak ileri yaﬂlarda geriledi¤i saptanm›ﬂt›r.
Diﬂ a¤r›lar›, bat›n ve mide yak›nmalar› da ileri yaﬂlarda
azalmaktad›r (3). Bel a¤r›lar› yaﬂl›l›ktaki önemli morbidite sebeplerinden birisidir. Bel a¤r›lar› konusundaki ortak
görüﬂ gençlere oranla daha fazla rahats›zl›k ve fonksiyon
bozuklu¤una yol açmas› sebebiyle daha s›k t›bbi müdahale
gerektirdi¤i yönündedir. 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, divertikül) s›rt a¤r›s›, bel a¤r›s› ve baﬂ
a¤r›lar›d›r (4).

YAﬁLILARDA A⁄RI DE⁄ERLEND‹RMES‹
A¤r›n›n de¤erlendirilmesi tedavinin ilk basama¤›d›r. Yaﬂl›lardaki a¤r› de¤erlendirmesi, sa¤l›k durumundaki bozukluklar, haf›za zay›fl›¤›, psikososyal kayg›lar, depresyon,
yads›ma ve üzüntü gibi sebeplerle gençlere göre daha zor
olabilir. Hastan›n tarif etti¤i a¤r›n›n mevcut hastal›klar›n›n bir sonucu olmay›p, yeni bir a¤r› kayna¤›n›n olabilece¤ine dikkat edilmelidir (5). Yaﬂl›lardaki a¤r› ﬂikayetlerinin
büyük k›sm› organik veya psikolojik olmayan a¤r›lard›r.
Bununla birlikte yaﬂl›larda depresyona ba¤l› kronik ve
non-malign a¤r›lar görülebilir (6). En iyi geriatrik a¤r› de¤erlendirmesi, multidisipliner bir yaklaﬂ›m ile tan› ve tedavinin yap›lmas›n› içerir. Multidisipliner tak›m içerisinde
A¤r› uzman›, psikolog veya psikiatrist ve fizyoterapisitler
bulunur. A¤r› tedavi uzman›, hastan›n detayl› anamnezini
al›r, nörolojik muayeneyi de içeren fizik muayenesini yapar. Laboratuar ve görüntüleme çal›ﬂmalar›yla birlikte de¤erlendirip, tedavi yönteminin seçimi ve planlamas›n› yapar (7). De¤erlendirme yap›l›rken hastalar›n fonksiyonel
düzeyleri mutlaka tayin edilmelidir. Fonksiyonel k›s›tl›l›k
hastal›k derecesinden ba¤›ms›z olarak hayat kalitesinde
düﬂme ve daha sonras›nda da evde bak›m gerektirebilir.

* ‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal›; Algoloji Bilim Dal›
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Fonksiyonel k›s›tl›l›k ADL(Activities of Daily Living) ve
IADL(Instrumental Activities of Daily Living) skalalar› ile
de¤erlendirilir. ADL skalas›nda hastalar›n, yemek, banyo
ve tuvalet ihtiyaçlar›n› giderip gideremedi¤i de¤erlendirilir. IADL skalas›nda ise al›ﬂveriﬂ, kiﬂisel finanslar, yemek
yapmak gibi daha kompleks iﬂler ölçülür (8).
A¤r›n›n de¤erlendirmesinde ortaya ç›kan en büyük sorun
a¤r›n›n subjektif olmas›d›r. 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. A¤r› de¤erlendirmede
en s›k kullan›lan ölçüm yöntemleri Visüel Analog Skala
(VAS), Say›sal Skala (NRS) (10 veya 5 nokta skalas›),
Sözlü Tan›mlat›c› Skala (VDS) ve Davran›ﬂsal De¤erlendirme Skalas› (BRS)d›r. Yaﬂl›larda VAS kullan›m›nda
dikkatli olmak gerekmektedir. Yaﬂ›n artmas›yla birlikte
VAS yetersiz kalmakta, VDS, NRS ve BRS kullan›m› tavsiye edilmektedir (9).
Bu skalalar›n tek bir zaman dilimi için kullan›lmas›n›n
fazla bir de¤eri yoktur. De¤erlendirme skalalar› ile a¤r›n›n
en ﬂiddetli ve en hafif an›ndaki a¤r› ﬂiddeti sorgulanmal›d›r. Bu ﬂekilde karﬂ›laﬂt›rmal› sorgulama ile skalalar daha
kullan›ﬂl› hale getirilebilir. A¤r›n›n en ﬂiddetli oldu¤u andaki VAS de¤erlendirmesinde a¤r›n›n hangi ﬂartlarda, ne
s›kl›kla ﬂiddetlendi¤i hakk›nda bilgi edinilir ve a¤r›y› tetikleyen potansiyel faktörler belirlenmiﬂ olur. A¤r›n›n en az
oldu¤u dönemdeki VAS de¤erlendirmesiyle de hastan›n tamamen a¤r›s›z dönemleri olup olmad›¤› veya a¤r›n›n zaman zaman önemli ölçüde azal›p azalmad›¤› konusunda
bilgi edinilmiﬂ olur. Bu hasta ve doktora a¤r›y› azaltan
faktör veya ortamlar› tespit etmek ve bunlar› uzatmak veya art›rmak bak›m›ndan yard›mc› olur.
A¤r›n›n ﬂiddeti, lokalizasyonu ve etkisinin saptanmas›, a¤r›n›n hastada nas›l bir duyguya neden oldu¤unun belirlenmesi için çok boyutlu a¤r› sorgulama fomlar› kullan›lmaktad›r. Bu formlar›n kullan›l›ﬂ› zor da olsa özellikle kronik
a¤r›l› hastalarda önerilir. Mc Gill A¤r› Sorgulamas› bu düﬂünce ile tasarlanm›ﬂ verbal a¤r› tan›mlamalar›n›n listesini içermektedir (8).

PATOF‹ZYOLOJ‹K DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER
Normal yaﬂlanma süreci bir hastal›¤›n eﬂlik etmedi¤i durumlarda selim bir oluﬂum olarak seyreder. Bu süreçte patofizyolojik yaﬂlanma denilen vücut sistemlerinin fonksiyonlar›nda ve homeostazisin kontrolünde azalma görülmektedir. Organ fonksiyonlar›nda azalma sadece aﬂ›r› yüklenme durumlar›nda gözlenir. Yaﬂlanma ile organ sistemleri minimum hasar› karﬂ›layamayacak ﬂekilde kritik bir
noktaya gelir ve sonuçta bu süreç ölümle biter. Bunun sonucu olarak, normal yaﬂlanma süreci içinde morbiditenin
yaﬂam›n son periyoduna s›k›ﬂm›ﬂ oldu¤u gözlenmiﬂtir (8).
Biyolojik sistemlerde ve organ sistemlerinde yaﬂlanma süreci farkl› h›zlarda ortaya ç›kar ve bunun sonucunda her
organizma kendine özgü olan bir yaﬂlanma sürecinden geçer (8).
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Yaﬂlanma ile birlikte organ sistemlerinde birçok de¤iﬂimler olmaktad›r. Yaﬂl›l›kta beyin ve santral sinir sistemi yetiﬂkin ça¤a k›yasla göreceli olarak, yavaﬂ seyirli atrofi bulgular› d›ﬂ›nda stabil kal›r. Genel olarak farkl›laﬂm›ﬂ nöronlar öldüklerinde yerine yenileri oluﬂmaz, ancak glial
hücre proliferasyonu olabilir. Bu konuda ortaya konan
bulgular sonucunda, normal yaﬂlanma ile nöron ve dentritik kal›nt› kayb› ile beyin nörotransmisyon sistemi içinde
baz› reseptör ve enzimlerde kay›plar oldu¤u gösterilmiﬂtir.
Normal yaﬂlanma süreci ile birlikte nöron kayb›n›n artarak sürmesi ile ilgili araﬂt›rmalarda bir görüﬂ birli¤i olmamas›na karﬂ›n, beynin bölümleri aras›nda nöron kayb› bak›m›ndan farkl›l›klar oldu¤u kesin olarak ortaya konmuﬂtur. Yaﬂlanma ile iliﬂkili sinir iletisi ve duysal, motor fonksiyonlarda de¤iﬂiklikler oluﬂtu¤unun saptanmas›na karﬂ›n,
bu bulgular›n ço¤unun bir hastal›k ya da çevresel hasardan oluﬂup oluﬂmad›¤›n›n ayr›m›n› ortaya koyabilmek
zordur (8).
A¤r› alg›lamas›nda yaﬂlanmaya ba¤l› geliﬂebilecek farkl›l›klar konusu araﬂt›rmac›lar›n dikkatini y›llard›r çekmektedir. Yaﬂl› hastalarda sessiz seyirli miyokard infarktüsü
gibi genel seyrin d›ﬂ›nda hastal›k bulgular› olmaktad›r
(10). Ancak bu bulgular›n a¤r› alg›lamas› ile ilgili de¤iﬂikliklere ba¤l› oldu¤una iliﬂkin kesin deliller yoktur. A¤r› alg›lamas› üzerine etkili olan sensoryal, otonomik ve hipotalamik sistem gibi birçok sistemde yaﬂlanma sürecine ba¤l›
farkl›l›klar oluﬂmaktad›r. Bu konuda yap›lan deneysel a¤r› araﬂt›rmalar›nda görüﬂ ayr›l›klar› bulunmaktad›r. Bu
deneyler genellikle ›s› alg›lamas› veya elektrik duyarl›l›¤›n›n ölçümü ile yap›lmaktad›r. Yaﬂl›larda kutanöz a¤r› duyarl›l›¤›n›n azald›¤› gözlenmiﬂtir. Ancak bu bulgunun nöronal iletiye ba¤l› olmad›¤› cilt kal›nl›¤› de¤iﬂimlerinden
kaynaklanm›ﬂ olabilece¤i ileri sürülmüﬂtür. Diﬂlere elektriksel uyar› ile yap›lan ve sadece a¤r› duyarl›l›¤›na yönelik
bir de¤erlendirme olan araﬂt›rmalarda ise yaﬂlanmaya
ba¤l› farkl›l›k saptanmam›ﬂt›r. Bu konuda en seçkin yay›nlardan biri olan Harkins'in araﬂt›rmas›nda da yaﬂlanma ile
a¤r› alg›lamas›nda bir farkl›l›k oluﬂmad›¤› sonucuna var›lm›ﬂt›r (3).
Birçok canl› türünde böbreklerde yaﬂlanma ile fonksiyonel
nefron say›s› azal›r. Çok say›da insan› kapsayan geniﬂ populasyon araﬂt›rmalar›nda yaﬂlanmaya ba¤l› olarak kreatinin klirensinin azald›¤› saptanm›ﬂt›r. Bu konudaki son bulgular yaﬂlanma ile kreatinin klirensi aras›ndaki bu iliﬂkinin do¤rusal olmad›¤›n› ve çok ileri yaﬂlarda düﬂüﬂün daha
h›zl› seyretti¤ini göstermiﬂtir. Renal plazma ak›m›, tubuler sekresyon ve reabsorbsiyon, hidrojen iyon sekresyonu,
su absorsiyon ve sal›n›m› gibi di¤er böbrek fonksiyonlar›
da yaﬂlanma sürecinde düﬂüﬂ gösterir (11). Böbrek fonksiyonlar›nda azalma hem do¤rudan böbrek sal›n›m› olan
ilaçlar›n hem de böbrek üzerine toksik etkili ilaçlar›n kullan›mlar› s›ras›nda dikkatli olmay› gerektirir. Örne¤in
böbrek sal›n›m› olan meperidinin toksik metaboliti olan
normeperidinin birikimine yol açaca¤›ndan yaﬂl›larda kullan›lmas› risklidir. Ayr›ca nonsteroid antienflamatuar ilaçlar özellikle yaﬂl›larda daha s›k gözlenen böbrek üzerine
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toksik etkileri nedeniyle dikkatli kullan›lmal›d›r (12).
Ayr›nt›l› araﬂt›rmalarda sitokrom P-450 mikrozomal oksidaz sistemlerinin, yaﬂlanmayla etkinli¤inin azald›¤› gösterilmiﬂtir. Mikrozomal oksidasyonun yaﬂlanmayla de¤iﬂmedi¤i buna karﬂ›n, benzodiazepinlerin, klordiazepin ve diazepam›n karaci¤er metabolizmas›n› sa¤layan demetilasyonun azald›¤› ileri sürülmüﬂtür. Bu mekanizmalardaki
de¤iﬂimler, yaﬂl›larda ilaç dozu ayarlamalar› yap›l›rken
göz önünde bulundurulmal›d›r. Oksazepam, lorazepam gibi ilaçlar›n metabolizmas›nda rol oynayan asetilasyon gibi
hepatik konjugasyon reaksiyonlar› da yaﬂlanmayla de¤iﬂim
göstermez. Hepatik ilk geçiﬂ etkisi olan ilaçlar›n klirensi
yaﬂl›larda hepatik kan ak›m› azalmas›na ba¤l› olarak de¤iﬂir (13).

YAﬁLILARDA A⁄RI KONTROL YÖNTEMLER‹
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. Kronik a¤r›, akut hastal›¤›n seyrinden sonra en az bir ay daha devam eden veya kronik patolojik gidiﬂ ile birlikte görülen sürekli veya belli aral›klarla
tekrarlayan a¤r›lard›r. Yaﬂl›larda kronik a¤r› tedavisinde
dikkat edilmesi gereken ilk konu, sebep olan faktörün
araﬂt›r›lmas›d›r. Yaﬂl›larda kronik a¤r›n›n tedavisi büyük
oranda semptom ve bulgular›n ortaya ç›kt›¤› psikososyal
ﬂartlara ba¤l›d›r. Yaﬂl› ve kronik a¤r›l› hastalarda a¤r›
kontrolünde psikososyal ﬂartlar genç hastalara göre çok
daha önemli rol oynar. A¤r› ﬂikayeti olan yaﬂl› hastalar
psikolojik uyum bozuklu¤u, baﬂka hastal›klar›n varl›¤›na
ba¤l› komorbidite art›ﬂ›, aile ve arkadaﬂlar›n kayb›, sosyal
ve ekonomik kaynaklar›n azalmas› riski ile karﬂ› karﬂ›yad›r. Böylece sosyal izolasyondan kaynaklanan yaln›zl›k,
dikkatin a¤r›da odaklaﬂmas›na neden olmaktad›r. Aile ve
doktorlar fark›nda olmadan bu “hasta rolünü” teﬂvik etmektedirler (6).
Yaﬂl› hastalarda al›nmas› gereken en önemli klinik önlem
ilaç al›ﬂkanl›¤›n› ve ilaçlar›n istenmeyen etkilerini önlemektir. Yaﬂl› hastalarda ilaca ba¤l› en s›k görülen sorunlar; aﬂ›r› miktarda ilaç alma, ilaç etkileﬂimleri ve beklenmeyen yan etkilerdir.
Farmakolojik tedavi
Yaﬂl› hastalarda yan etki profili en az olan analjezik ilaçlar seçilmelidir. Yaﬂl› hastalar›n analjezik ilaç kullan›m›
s›ras›nda ilaç etkileﬂimlerine daha s›k rastlan›r. Bunun yan› s›ra yaﬂl› hastalarda eﬂlik eden baﬂka bir hastal›¤›n da
kullan›lan analjeziklerle etkileﬂiminin olabilece¤i göz
önünde bulundurulmal›d›r. Yaﬂl›l›kla birlikte ilaçlar›n metabolizma, emilim, 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 önün-

de bulundurulmal›d›r (14). Yaﬂl› hastalarda doz art›r›lmas› 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.
Kronik a¤r›l› hastalarda tedavide uygulanan algoritmalar
nedeniyle hastaya uygulanacak ilk a¤r› kontrol yöntemi
analjeziklerin verilmesidir. ‹deal bir analjezik ilac›n, oral
yoldan kullan›ld›¤›nda etkili olabilmesi, yeterli analjezik
etkiye sahip olmas›, tolerans ve addiksiyon yapmamas›,
yüksek merkezlerde spesifik etki göstermesi ve antidotunun bulunmas› beklenir. Ancak günümüzde kullan›lan
analjeziklerin hiçbiri bu özelliklere sahip de¤ildir. Bu nedenle uygun analjezik seçiminde, ilac›n farmakolojik özellikleri, a¤r›n›n ﬂiddeti ve hastan›n psikososyal özellikleri
göz önünde bulundurulmal›d›r (15).
Analjezikler en basit olarak ﬂu ﬂekilde s›n›flanabilir:
1. Nonopioid analjezikler
2. Opioid analjezikler
• Zay›f etkili opioid analjezikler
• Güçlü etkili opioid analjezikler
Nonopioid analjezikler: Bu gruptaki ilaçlar›n analjezik etkileri opioid analjeziklerden daha zay›ft›r. Bu grup ilaçlar›n büyük bir bölümü analjezik, antipiretik, antienflamatuar etkilerin üçüne de sahiptir. Baz›lar›nda ise sadece analjezik ve antipiretik etkiler vard›r. Hafif ve orta ﬂiddetteki
a¤-r›larda kullan›lan bu ilaçlar periferde siklooksijenaz enzimi üzerinden prostaglandin sentezine inhibe ederek etki
gösterirler. Nonopioid analjeziklerin santral sinir sisteminde, a¤r› ile ilgili yollarda ve merkezlerdeki inhibitör mekanizmaya etkileri de saptanm›ﬂt›r. Subkortikal düzeyde oldu¤u gösterilmiﬂ olan bu etkilerinin mekanizmas› tam olarak ayd›nlanmam›ﬂt›r. Yaln›z baﬂlar›na kullan›ld›klar› gibi
çeﬂitli adjuvan ilaçlar ve/veya opioid ilaçlarla birlikte kullan›labilirler. Analjezide tavan etkisi “ceiling effect” görülmektedir. Tolerans ve fizik veya psikolojik ba¤›ml›l›k
görülmez. Ayr›ca bu ilaçlar kullan›l›rken, yan etkilerinin
de göz önüne al›nmas› gerekmektedir (15).
Yaﬂl›lardaki kronik NSA‹‹ kullan›m› s›ras›nda yan etkilerin dikkatli takibi gereklidir. Bu takip, karaci¤er fonksiyon
testleri, hematokrit, renal fonksiyon testleri ve gaitada gizli kan araﬂt›rmalar›n› içermektedir. NSA‹‹’lara ba¤l› ülserler insidans›n›n azalt›labilmesi için H2 reseptör blokerleri, sukralfat, antasitler, H+ pompa inhibitörleri kullan›labilir (12).
Opioid analjezikler: Birçok ﬂekilde s›n›fland›r›lan opioid
analjezikler, morfine benzer agonist etkililer, agonist-antagonist etkililer ve parsiyel agonistler olarak da s›n›fland›r›labilir (16). Ayr›ca opioid analjezikler, klinik olarak
hafif ve orta ﬂiddetli a¤r›larda kullan›lan, zay›f etkililer ve
ﬂiddetli a¤r›larda kullan›lan, güçlü etkililer olarak ikiye
ayr›larak incelenebilir. Bu gruptaki ilaçlar, güçlü bir analjezik etki ile birlikte, santral sinir sistemi üzerinde depres-
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yon ile birlikte az veya çok tolerans ve ba¤›ml›l›k yapma
özelliklerine sahiptirler. ‹nan›lan›n aksine, a¤r›l› hastalarda opioidlere fiziksel ba¤›ml›l›k geliﬂmesi yok denecek kadar azd›r. WHO taraf›ndan yay›nlanan prospektif bir çal›ﬂmada 12.000 kronik a¤r›l› hastan›n sadece 4’ünde fiziksel
ba¤›ml›l›k ortaya ç›kt›¤› gösterilmiﬂtir. Bu bulgu opioidlerin yaln›z kanser a¤r›lar›nda de¤il, kanser d›ﬂ› a¤r›larda
da kullan›labilece¤i görüﬂünü gündeme getirmiﬂtir. ‹lac›n
kesilmesine ba¤l› fiziksel ba¤›ml›l›k semptomlar› kanserli
hastalarda çok seyrek olarak görülmektedir. Bu nedenle
kronik a¤r›l› hastalarda fiziksel ba¤›ml›l›ktan endiﬂelenmek yersizdir. Kanserli hastalarda psikolojik ba¤›ml›l›k da
çok seyrek olarak ortaya ç›kmaktad›r.
Adjuvan (Sekonder) analjezikler: Bu ajanlar, analjezik etkiyi potansiyelize eder veya a¤r›ya eﬂlik eden sorunlar› düzelterek a¤r› kontrolünde dolayl› rol al›rlar. Genellikle antidepresanlar, antikonvülsanlar, oral lokal anestetikler,
nöroleptikler, kas gevﬂeticiler, antihistaminikler, psikostimulanlar, kortikosteroidler ve kalsiyum kanal blokerleri
adjuvan tedavide kullan›lmaktad›r. Alfa adrenerjik blokerler, alfa 2 agonistleri, kalsiyum kanal blokerleri gibi baﬂka hastal›klar için kullan›lan ilaçlar›n a¤r› kesici özelliklerinin keﬂfi yan› s›ra, kapsaisin gibi deneysel çal›ﬂmalarla
elde edilen adjuvan analjezikler de mevcuttur.
Analjeziklerin uygun seçimi kadar önemli bir baﬂka nokta
da kullan›m› ile ilgili ilkelerin bilinmesi ve bu ilaçlar›n
do¤ru kullan›lmas›d›r. Analjezik kullan›m ilkelerini, Dünya Sa¤l›k Teﬂkilat› (DST) 1986 y›l›nda kanser a¤r›s›na yönelik broﬂürde tan›mlam›ﬂt›r. Analjezik kullan›m ilkeleri
günümüzde kanser d›ﬂ› a¤r›lar için de kullan›lmaktad›r.
Bu ilkeler ﬂöyle s›ralanabilir;
1. Analjezik dozu hastaya göre ayarlan›r
2. Analjezikler belirli zaman aral›klar› ile verilmelidir.
3. Analjezikler a¤r› baﬂlamadan verilmelidir.
4. Analjezik kullan›m›nda önce oral yol tercih edilmelidir.
Baﬂlang›çta kanser a¤r›s›nda uygulanan tedavi stratejisi
Dünya Sa¤l›k Teﬂkilat› taraf›ndan ayr›nt›l› olarak belirlenmiﬂtir. Günümüzde kanser d›ﬂ› a¤r›larda da uygulanan
merdiven sistemi ad› verilen bu stratejiye göre basit analjeziklerle baﬂlayarak daha karmaﬂ›k yöntemlere geçilmektedir (ﬁekil 1). Bu sistem hastadan hastaya ve a¤r›n›n yerine göre farkl›l›k göstermekle birlikte bütün hastalarda
uygulanabilir.
‹lk basamakta aspirin, parasetamol ve di¤er nonsteroid
ajanlar gibi nonopioidler yeterli olacakt›r. A¤r› ﬂiddetlenir
ve bu ilaçlar yetersiz hale gelir ise bu ajanlara ek olarak
kodein, tramadol gibi zay›f etkili opioidler verilebilir. ‹kinci basamak ilaçlar›n›n verilmesine ra¤men a¤r›s› süren veya ﬂiddetlenen hastalarda güçlü opioidlere geçilmesi gereklidir. Opioid ve nonopioid ilaçlar›n yan› s›ra adjuvanlar›n da kullan›lmas›nda yarar vard›r.

Güçlü opioid + Nonopioid
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ﬁekil-1: DST taraf›ndan belirlenen merdiven sistemi

Minimal invazif tedaviler
Kronik a¤r›l› hastalarda, fizik ve psikolojik muayene bulgular›, radyolojik ve laboratuar tetkiklerin sonuçlar› ile
birlikte de¤erlendirilerek invazif yöntemlere karar verilir.
Uygulama öncesi hasta haz›rl›¤› önemlidir. Hastan›n eﬂlik
eden rahats›zl›klar› sorgulanmal›, ilaçlar›n› giriﬂim öncesin de almas›na özen göstermelidir. Hastalar›n sistemik
veya giriﬂim bölgesinde enfeksiyonu, kanama diyatezine
iliﬂkin bir rahats›zl›¤› bulunmamal›d›r. Psikolojik yönden
tetkik edilmeli, ciddi psikiyatrik bir sorunu ve ilaç, madde
ba¤›ml›l›¤› olmamal›d›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. Komplikasyonlar sinir hasar›na ba¤l› geliﬂebilece¤inden kal›c› olmas› bu
tekniklerin önemli bir dezavantaj›d›r.
‹nvazif giriﬂimlerin temelini oluﬂturan sinir bloklar›, klinik
olarak diagnostik, prognostik, terapötik amaçlar için uygulan›r (17). 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, injeksiyon
yerinde 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
anestetik ajanlarla tekrarlanan injeksiyonlar, nörolitik
ajanlarla ya da ›s› (radyofrekans termokoagülasyon, laser)
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veya so¤uk (kriyoterapi) uygulamalar› ile kal›c› bloklar yap›lmaktad›r.
Diagnostik sinir bloklar›
Konservatif tedaviye yan›t vermeyen a¤r› problemlerinde
diagnoz ve prognozu belirlemede önemli bir rol oynar(17).
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 % 30-40 hastada olabilece¤i göz önünde bulundurulmal›d›r. Bu nedenle ﬂüpheli bir
cevab›n tan›y› etkilemesini önlemek için blo¤un tekrarlanarak yap›lmas› önerilir. Düﬂük dozda lokal anestetikle
hatal› negatif yan›t ortaya ç›kabilir. Kal›c› bloklar sadece
diagnostik blok sonras› pozitif yan›t al›nd›¤›nda uygulan›r
(18).
Tetik nokta injeksiyonu
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(18).
Miyofasyal a¤r› sendromuna özgün bir tan› yöntemi ya da
laboratuar bulgusu yoktur. Palpasyonla, adale liflerinde
bantlar saptan›r. Bu bölgeye lokal anestetik injeksiyonu 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 injeksiyonunun ay›r›c› tan›da rolü önemlidir.
Çeﬂitli araﬂt›rmac›lar taraf›ndan, tetik nokta injeksiyonlar›nda serum fizyolojik, steroid, lokal anestetikler (% 1 lidokain veya % 0.25 bupivakain) ya da bunlar›n kombinasyonlar› kullan›lmaktad›r. Ayr›ca hiçbir ilaç kullanmadan
sadece i¤ne ile giriﬂimin de yararl› oldu¤unu ileri süren
araﬂt›rmalar bulunmaktad›r. Gunn taraf›ndan geliﬂtirilen
kuru-i¤neleme tekni¤i s›k uygulanan tedavi yöntemlerindendir (19). Son y›llarda tetik noktalara botilismus toksini injeksiyonunun da yararl›l›¤›n› gösteren araﬂt›rmalar
bulunmaktad›r (19). Bu injeksiyonlarla adale spazm›n›n
azalt›lmas› sa¤lanarak hem hareket k›s›tlanmas› hem de
a¤r› ﬂikayetleri tedavi edilebilir.
Epidural steroid injeksiyonu
Günümüzde halen 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› sinyallerini iletilmeyece¤i gösterilmiﬂtir. Bu konudaki güncel teoriler, disk hernisi veya sinir
bas›s›n›n yol açt›¤› bacak, kol a¤r›s›ndan enflamatuar ve
nörokimyasal medyatörlerin sorumlu oldu¤unu ileri sürmektedir (17). Epidural steroid injeksiyonu kaudal, interlaminar aral›ktan ve transforaminal yoldan uygulanabilir
ve skopi kontrolü alt›nda yap›lmas› önerilir.

Epidural nöroplasti
1989’da Racz taraf›ndan yeni bir yöntem olarak tan›mlanm›ﬂt›r (20). Uygulamada a¤r›n›n yerleﬂimine göre uygun
aral›ktan giriﬂimle yerleﬂtirilen kateterden deposteroid ve
3 gün süreyle hipertonik salin uygulamas› yap›lmaktad›r.
Hiyaluronidaz ekleyerek etkinli¤in att›r›labilece¤i de ileri
sürülmektedir.
Eklem içi injeksiyonlar
Yaﬂl› hastalarda eklem sorunlar›na s›k rastlan›r. Bu nedenle eklem içi injeksiyon uygulamalar› yayg›n olarak uygulan›r. Eklem içine steroid lokal anestetik kombinasyonlar› uygulamalar› yayg›nd›r. Ayr›ca son y›llarda hiyaluronik asidin diz, ayak bile¤i, omuz, temporomandibüler eklem gibi baz› eklemlere injeksiyonu yayg›n olarak uygulanmaktad›r. Eklem yüzeyini s›vayarak kondrositleri uyar›p
k›k›rdak dokunun rejenerasyonunu sa¤layarak etki etti¤i
ileri sürülen hiyaluronik asit injeksiyonu ile ayn› zamanda
a¤r› yak›nmalar›nda da olumlu sonuçlar al›nmaktad›r. Eklem içi injeksiyon uygulamalar› en s›k, temporomandibüler
eklem, faset eklemler (servikal, torakal, lomber), omuz eklemi, diz eklemi ve sakroiliyak ekleme gerçekleﬂtirilir (19).
Enfeksiyon en çok kaç›n›lmas› gereken komplikasyondur.
Disk içi injeksiyonlar
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›, rekurren meningeal sinir, anterior primer ramus, sinuvertebral
sinirler ve ramus kommunikans ve sempatik sinirler taraf›ndan inerve edilmektedir. Disk distrubsiyonu sonucunda,
intradiskal bas›nc›n art›ﬂ›na ba¤l› olarak, ayn› 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 (19). 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 injeksiyonu ilk kez 1956'da Feffer taraf›ndan tan›mlanm›ﬂt›r.
Son y›llarda disk içine RF uygulamalar› da yeni bir teknik
olarak geliﬂtirilmiﬂtir.
Nörolitik Ajanlar ve 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, diabetik 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

klinik 69-140

8/2/07

3:25 PM

Page 133

KL‹N‹K GEL‹ﬁ‹M

a¤r›larda uygulan›r. De¤iﬂik anatomik seviyelerde yap›lan
nöroliz uygulamalar› için farkl› endikasyonlar ve dezavantajlar bulunmaktad›r (21). Kimyasal ajanlarla nöroliz,
120 y›l› aﬂk›n bir süredir uygulanmaktad›r. Bu uygulamalarda, distile su, s›cak/so¤uk serum fizyolojik, hipertonik
sodyum klorür, serapin, amonium tuzlar›, gümüﬂ nitrat,
kloroform, osmik asit, fenol, alkol, alkol esterleri, gliserol,
klorokresol, risin gibi çeﬂitli ajanlar kullan›lm›ﬂt›r (21).
Nörolitik ajanlarla yap›lan sinir bloklar›, anestezi amaçl›
sinir bloklar›ndan teknik aç›dan farkl›l›klar içerir. Teknik
zorluklar›n yan› s›ra olas› komplikasyonlar›n önlenmesi ve
kontrolü bak›m›ndan da deneyimli olunmal›d›r (21). Blo¤un uyguland›¤› seviyeye göre injeksiyon yerinde a¤r› parestezi, dizestezi, sistemik hipotansiyon, barsak ve mesane
disfonksiyonu ve motor kay›p gibi komplikasyonlar oluﬂabilir (21). Nörolitik bir blok uygulanmadan önce, hastan›n
bu uygulamadan yararlan›p yararlanmayaca¤›n›n belirlenmesi çok önemlidir. Bu amaçla önce lokal anestetiklerle
diagnostik ve prognostik bloklar yap›lmal› ve bu bloklar›n
sonucuna göre terapötik blok uygulanmal›d›r. Blok sonras› hastan›n izlenmesi, olas› yan etkilerin ve blo¤un etkinli¤inin de¤erlendirilmesi için gereklidir. Nörolitik blok uygulamak amac›yla 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 (21).
Somatik sinir bloklar›
De¤iﬂik a¤r›l› durumlarda somatik sinirlerin lokal anestetiklerle blo¤u s›k kullan›lmas›na ra¤men nörolitik ajanlarla blok fazla yayg›nlaﬂmam›ﬂt›r. Bunun birinci nedeni, nevralji olas›l›¤›n›n yüksek olmas› ve motor paralizinin eklenmesi sonucu hastan›n giriﬂim uygulanan ekstremitesini
kullanamamas›d›r. S›kl›kla kullan›lan somatik sinir bloklar› aras›nda, interkostal blok, kranyal sinir bloklar›, obturator sinir blo¤u, brakiyal pleksus blo¤u, kol ve bacaktaki
de¤iﬂik sinir bloklar› say›labilir (21).
Sempatik sinir bloklar›
Periferik sempatik yollar subaraknoid boﬂlukta, epidural
boﬂlukta, paravertebral bölgede, periferik sinirlerde ya da
postganglionik aksonlarda kesilebilir. Baﬂ, üst ekstremite
ve torakal a¤r›lar ile damar hastal›klar› için sfenopalatin
blok ve stellar ganglion blo¤u, bat›n içi viseral organlardan kaynaklanan a¤r›lar için çölyak pleksus blo¤u veya
splanknik blok, alt ekstremite a¤r›s› ve damar hastal›klar›
için lomber sempatik blok; perine bölgesinde a¤r› ve tenezm duygusunu gidermek için süperior hipogastrik ve impar ganglion blo¤u uygulan›r (21).
Radyofrekans Termokoagülasyon (RF) Uygulamalar›
Radyofrekans ›s› lezyonu, kriolezyon, laser, 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. Radyofrekans ›s› lezyonu
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teknikleri 20 y›ldan daha uzun bir süreden beri kronik a¤r› kontrolünde baﬂar› ile kullan›lmaktad›r. Radyofrekans
›s› lezyonu 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.
S›k olarak uygulanan RF giriﬂimleri; Faset eklem denervasyonu, dorsal kök ganglion blo¤u, disk lezyonu, komunikan ramus blo¤u, sakroiliyak eklem blo¤u, sempatik ganglion blo¤udur (19). 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. Bu uygulamada elektrot ucundan, bir saniyede iki kere, her biri 20
milisaniye süren ak›m, 120 saniye süreyle sürdürülür. Bu
s›rada ›s› 42°C'yi geçmez. Etkinin elektrot ucunda bu ﬂekilde oluﬂan elektromanyetik ak›m sayesinde oluﬂtu¤u ileri
sürülmektedir. Hasar oluﬂturmadan uygulanabilen yöntemin, nöropatik a¤r›da etkili oldu¤u bildirilmiﬂtir (19).
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 (19). 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 (19). Koksikodinia, supraorbital,
infraorbital, mandibüler sinirleri kapsayan kranyal a¤r›larda daha az s›kl›kta uygulanabilir. Ayr›ca yöntemin bir
di¤er dezavantaj› da, henüz tek kullan›ml›k krioproblar›n
bulunmamas›d›r.
Vertebroplasti
Perkütan giriﬂimle vertebra gövdesine polimetilmetakrilat
(PMMA) injeksiyonuna dayanan vertebroplasti uygulamas› ilk kez 1970 y›l›nda uygulanm›ﬂt›r (19). Endikasyonlar›, benign veya metastatik tümörlere ve osteoporaza ba¤l›
vertebral çökme k›r›klar›n› içerir. Özellikle yaﬂlanmaya
ba¤l› osteoporoz sonucu geliﬂen hastalarda yayg›n olarak
uygulan›r. Rejyonal giriﬂimlere ait kesin kontrendikasyonlardan baﬂka vertebra büyüklü¤ünün 1/3’ünden daha az seviyeye kadar çökmenin bulundu¤u ileri vertebral kollaps-
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larda, alt ekstremitede radikülopati olmas› durumunda,
hastan›n yüzüstü uzanamamas› halinde, T4 seviyesi üzerinde lezyon varl›¤›nda göreceli kontrendikasyonlar oldu¤u
ileri sürülmüﬂtür. Giriﬂim s›ras›nda solüsyonun epidural
aral›¤a veya foraminal alana da¤›l›m göstermemesi gerekir. Yar›m veya tam paraplejiye yol açabilecek bu durumda hastan›n acil dekompresyon operasyonu geçirmesini gerektirir. Lamina veya pedikül hasar› oluﬂabilir. Ayr›ca i¤ne geri çekilirken solüsyonun yay›lmamas› gerekir. Aksi
halde örne¤in psoas adale içinde yay›l›m sonucu femoral
nöropati oluﬂabilir. Bu riskleri taﬂ›mas›na karﬂ›n yaﬂl› hastalarda osteoporoza veya tümörlere ba¤l› vertebra a¤r›lar›nda etkili bir yöntem olarak önerilmektedir (19).
Spinal kord stimülasyonu(SKS)
Stimülasyon uygulamas› ile analjezik etkinin, spinal kord
seviyesinde endojen opioid sistemin, serotonin gibi baz› nöromodülatör nörotransmiterlerin artmas› ve sinaptik kap›
sisteminin aktivasyonu ile oluﬂtu¤u düﬂünülmektedir (19).
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› ﬂikayetleri 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 major 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. Elektrotlar, perkütan
olarak yerleﬂtirilmektedir.
Spinal opioid (SO) uygulamalar›
A¤r› kontrolünde opioid analjezik kullan›m› genellikle kanser a¤r›s› için kabul edilen bir yöntemdir (22). 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. Daha önce uygulanan t›bbi tedaviye ve daha az invazif uygulamalara yan›ts›z olan hastalar, oral opioid kullan›m› yetersiz
olanlar veya kullan›lan yüksek doz ilaç nedeniyle oluﬂan
yan etkileri tolere edemeyen hastalar spinal opioid uygulamas› için aday olabilir. Ancak bu hastalar›n psikiyatrik de¤erlendirmeleri yap›lm›ﬂ olmal›d›r. Buna göre hastalar,
ilaç veya alkol ba¤›ml›s› olmamal› ve hastalar›n aktif psikoz, ciddi depresyon, somatizasyon gibi major psikiyatrik
bir rahats›zl›¤› bulunmamal›d›r. Bu kriterlere uygun olan
hastalarda geçici olarak sistemik veya spinal opioid uygulan›r (22). Bu uygulamaya baﬂar›l› yan›t al›nmas› halinde,
bu hastalara kal›c› sistem yerleﬂtirilir.
Kal›c› sistemler epidural veya intratekal olarak uygulanabilir. Rezervuarl› port sistemli cihazlar›n, genellikle epidural yerleﬂimi tercih edilir. Bu sistemlerle epidural alana

daha yüksek volümde (5-10 ml) ilaç injeksiyonu yap›labilir. Ayr›ca lokal anestetik opioid kar›ﬂ›m› injeksiyonu gibi
uygulamalar epidural yoldan daha güvenli olarak kullan›labilir. Ancak epidural uygulamada dermatomal analjezi
nedeniyle yetersiz analjezi oluﬂabilir. Bunun yan› s›ra epidural fibrozis oluﬂumu ve injeksiyonda yanma gibi sorunlar
bazen uygulamay› sonland›rma nedeni olabilir. Manuel,
bas›nçl› veya elektronik pompal› cihazlar›n ise intratekal
kullan›m› uygundur. Bu yolla düﬂük volümle dahi (0.1-2
ml) geniﬂ alanda analjezi sa¤lan›r. 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
parenteral morfine, 10 mg epidural morfine ve 1 mg intratekal morfine eﬂit analjezi sa¤lar.
Sinir hasar› oluﬂturmamas› ve his kayb›na yol açmamas›,
spinal opioid uygulamalar›n›n bir üstünlü¤üdür (22).

SONUÇ
Giderek uzayan yaﬂam süreleri ile birlikte dünya nüfusunun yaﬂl› nüfus lehine artmakta oldu¤u görülmektedir. Bu
yaﬂ grubuna özel sa¤l›k sorunlar› ve tedavilerinin düzenlenmesi konular›nda yap›lan yüksek harcamalar ülke
ekonomilerinde önemli paylara sahip olmaktad›r. Yaﬂl›larda a¤r› yayg›n bir problem olarak görüldü¤ünden yaﬂlanmayla ortaya ç›kan patofizyolojik de¤iﬂiklikler, bunlar›n
farmakokinetik ve farmakodinamik etkileri ve uygun a¤r›
tedavi yöntemlerinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu
populasyonda en önemli sorunlardan biri olan güvenilir a¤r› ölçüm teknikleri, skalalar, fonksiyon ve davran›ﬂ de¤erlendirme yöntemleri geliﬂtirilmelidir. ‹laç d›ﬂ› tedavi yöntemleri geliﬂtirilmeli, yan etkileri az olan etkili analjezikler araﬂt›r›lmal›d›r.
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