
A¤r› ve tedavisi konusunda elde edilen geliflme ve yenilik-
lerin h›zla artmas›na ra¤men yap›lan bir çok araflt›rma,
akut ve kronik a¤r› kontrolünün çocukluk ça¤›nda halen
büyük bir sorun oldu¤unu göstermektedir. Araflt›rmalar›n
kronolojik dizilifli incelendi¤inde, a¤r› konusunda bilimsel
çal›flmalar›n henüz oldukça yeni oldu¤u ve son 3 dekatta
yo¤unlaflt›¤› görülmektedir. Bu döneme ait a¤r› tedavisi ile
ilgili yay›nlar›n da incelendi¤i ilk bilimsel  analizde, 1970
– 1975 y›llar› aras›nda, ancak 1380 adet a¤r› araflt›rma-
s› bulundu¤u ve bunlar›n da  sadece 33 tanesinin çocukluk
ça¤› ile ilgili oldu¤u saptanm›flt›r (1). Bu 33 yay›n›n
32’sinde a¤r› bir patolojinin semptomu olarak yer almak-
tad›r. Ayn› y›llarda yay›nlanan çocuk hastal›klar› ile ilgili
birçok önemli t›bbi kitapta a¤r› kelimesi dizin bölümünde
bile bulunmamaktad›r. Çocuklarda a¤r› ile ilgili araflt›r-
malar›n bafllang›ç y›llar› say›lan 1970’li y›llarda a¤r›, te-
davi edilmesi gereken bir sendrom olmaktan çok, tan›ya
yard›mc› bir bulgu olarak de¤erlendirilmifltir. Çocukluk
ça¤› a¤r› araflt›rmalar›nda 1980’li y›llardan itibaren art›fl
izlenmifltir. Bu konuda ilk uluslararas› kongre 1988’de
Amerika Birleflik Devletlerinde düzenlenmifltir. Bu y›llarda
baz› araflt›rmac›lar yenido¤an ve infant dönemde çocukla-
r›n a¤r› deneyimleri oldu¤una iliflkin fikir birli¤ine vard›k-
lar›n›, ancak bunun ne düzeyde oldu¤unu bilemediklerini
yay›nlam›fllard›r (2-3). Bu y›llarda yap›lan araflt›rmalarda
üzerinde durulan en önemli konulardan biri, çocukluk ça¤›
a¤r› yak›nmalar›n›n tedavisinde sa¤l›k görevlilerinin yeter-
sizli¤inin nedenlerinin araflt›r›lmas› olmufltur. Mather ve
Mackie’nin 1980’li y›llarda yapt›klar› bir araflt›rmada,
operasyonu takiben çocuk hastalar›n % 55’ine analjezi
amaçl› her hangi bir ilaç tedavisi uygulanmad›¤›n› yay›nla-
mas›, bu duruma bir kan›t olarak gösterilebilir (4). Ayn›
araflt›rmada yazarlar, postoperatif dönemde bu çocuklar›n
% 40’›n›n fliddetli a¤r› yak›nmalar› oldu¤unu bildirmifltir.
Bu konuda 1988’de yap›lan bir baflka araflt›rmada aneste-
zist hekimlerin % 85’inin do¤umdan itibaren çocuklar›n
a¤r› hissettiklerini bildiklerini belirtmifllerdir(5). Bu arafl-
t›rmada % 13 hekimin buna inanmad›¤›, % 2 hekimin ise
bir fikri olmad›¤› gösterilmifltir. Ancak ayn› araflt›rmada
yenido¤an›n a¤r› yak›nmas› hisseti¤ini bildiren hekimlerin
büyük bir k›sm›n›n, çocuklarda özellikle yenido¤anda ge-
rek operasyon öncesi (hekimlerin %80’i), gerekse postope-
ratif dönemde (hekimlerin %30’u) a¤r› tedavisi için opioid
kullanmad›¤› saptanm›flt›r. Bu sonuç hekimlerin analjezik
tedavi konusunda yetersizli¤inin, ayn› zamanda çocuklar-
da opioid kullan›m› konusundaki bilgi eksikli¤ine dayand›-

¤›n› göstermesi bak›m›ndan önemlidir. Son y›llarda yap›-
lan araflt›rmalarda bile, çocuklarda a¤r› tedavisi bak›m›n-
dan yetersiz uygulamalar yap›ld›¤› ve günümüzde bunun en
önemli nedenlerinden birinin ilaç uygulamalar›, opioid kul-
lan›m› ve dozlar› ile ilgili hatal› ve eksik bilgiler oldu¤u
gösterilmektedir (6, 7). 

ÇOCUKLUK ÇA⁄INDA A⁄RI EP‹DEM‹YOLOJ‹S‹
Çocukluk ça¤›na ait a¤r›lar konusunda yap›lm›fl olan epi-
demiyolojik çal›flmalar incelendi¤inde bafl a¤r›s›, kar›n a¤-
r›s›, kanser a¤r›s› ve artrit gibi spesifik a¤r› modellerinin
üzerinde duruldu¤u görülmektedir (8-11). Kronik a¤r›lar-
dan en s›k bafl a¤r›s› üzerinde durulmufltur.

Genel olarak 7-18 yafl aras›nda % 7 olarak bildirilen bafl
a¤r›s› insidans› yaflla beraber art›fl göstermektedir (8). 7
yafl grubunda migren oran›n›n % 1.4 oldu¤u ve bu oran›n
yaflla birlikte artarak % 5.3’e ç›kt›¤› bildirilmifltir (12).
Migrende yap›lan uzun süreli çal›flmalarda bu çocuklar 40
y›l süreyle takip edilmifl ve ancak 30 y›l sonra % 40’›n›n
migren yak›nmas›n›n sona erdi¤i saptanm›flt›r (12). 

Tekrarlayan kar›n a¤r›lar›, 5-15 yafl aras› erkeklerde %
9.5, k›zlarda % 12.5 oranlar›nda görülmektedir(8). Kan-
ser a¤r›s› konusunda yap›lan çal›flmalarda genel olarak ye-
tiflkinlerin % 60-70’inde maligniteye ba¤l› a¤r›lar gözle-
nirken çocuklardaki a¤r›n›n daha çok tedaviye ba¤l› oldu-
¤u sonucuna var›lm›flt›r(13). Kronik artrite ba¤l› a¤r›lar
konusundaki epidemiyolojik çal›flmalarda k›z/erkek oran›
3/2 olarak saptanm›flt›r (14). Bu a¤r› modellerinin d›fl›nda
daha az say›da olmak üzere dismenore, fibromiyalji, ref-
leks sempatik distrofi, fantom a¤r› prevalans› üzerinde ya-
p›lm›fl çal›flmalar da bulunmaktad›r. 

Epidemiyolojik çal›flmalar de¤erlendirildi¤inde çocuklarda
prevalans› tan›mlanm›fl olan a¤r›lar konusunda daha genifl
ve ayr›nt›l› çal›flmalar yap›lmas› gerekti¤i sonucuna var›l-
maktad›r.  

A⁄RININ NÖROF‹ZYOLOJ‹S‹NDE YAfiA 
BA⁄LI DE⁄‹fi‹KL‹KLER
Günümüzde erken fetüs döneminden bafllayarak a¤r› yo-
laklar›n›n geliflti¤i ve gestasyonun 18. haftas›ndan itibaren
a¤r› alg›s›na yönelik cevaplar›n izlenebildi¤i bilimsel arafl-
t›rmalarla ortaya konmufltur (15). Ancak ayn› araflt›rma-
larda yaflam›n erken dönemlerinde geliflmeye bafllayan a¤-
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r› iletiminden sorumlu sistemlerin eriflkinin tam bir kopya-
s› olmad›¤› da belirtilmifltir. Araflt›rmalarda yenido¤an
santral nosiseptif ba¤lant›lar›n immatür oldu¤u gösteril-
mifltir.  Genifl reseptif alanlar, inen kontrol sisteminde erifl-
kine oranla geliflmemifl yap› ve dorsal boynuzdan nosisep-
tif giriflin düflük eflikli, C lifleri d›fl›nda liflerle ileti yetene-
¤i gibi yenido¤an›n eriflkinden farkl› özellikleri bulunur.
Buna ba¤l› olarak yenido¤an›n a¤r›l› uyarana oldukça
abart›l› yan›t verme potansiyeline sahip olmas› beklenir.
Bu özellikleri nedeniyle a¤r› lokalizasyonunu tam yapa-
mazlar ve belki de daha genifl bir alanda alg›larlar. Buna
ek olarak opioid reseptör alt gruplar›nda ve da¤›l›mlar›n-
daki farkl›l›k da yenido¤anda nosiseptif iletinin modülas-
yonunda de¤iflimi, azalma yetene¤ini aç›klayabilir (15).

ÇOCUKLARDA A⁄RI ALGILAMASI VE 
NÖROB‹YOLOJ‹N‹N GEL‹fi‹M‹
Çocuklarda a¤r› alg›lamas› ve nörobiyolojinin geliflim üze-
rine araflt›rmalar son 20 y›ll›k süre içinde artm›flt›r. A¤r›,
nörobiyolojik geliflme ve ö¤renme mekanizmalar›nda çok
önemli rol oynar. Çocukluk ça¤›nda a¤r› de¤erlendirilmesi
pediatrik t›p uygulamalar›n›n en sorunlu konular›ndan bi-
risidir. Çocuklar›n a¤r› yak›nmalar›n›n ailesi taraf›ndan
verilen bilgilere göre de¤erlendirilmesi, bu konuda en s›k
yap›lar hatalard›r. Çocukluk ça¤›nda biliflsel geliflim ile il-
gili araflt›rmalarda, çeflitli yafl dönemlerinde farkl› a¤r›
davran›fllar› tan›mlanm›flt›r. Buna göre; 0-3 ay aras›nda
kesin bir davran›fl modeli yok, a¤r›ya refleks yan›t al›n›r,
3-6 ay aras›nda a¤r›l› uyarana üzüntülü ve k›zg›n yan›t al›-
n›r, 6-18 ay aras›nda a¤r›l› uyarana , karfl› korku geliflir,
a¤r›n›n lokalizasyonu yap›labilir ve a¤r›l› uyaran s›ras›nda
özel kelimeler  veya sesler ç›kar›r;18-24 ay aras›nda ac›
kelimesinin anlam›n› kavrar, bilgiye dayal› olmasa da a¤r›
ile bafl edebilme yöntemleri geliflir; 24-36 ay aras›nda a¤-
r›ya tan›mlar ve a¤r›ya yol açabilen d›fl etkenlere karfl› ön-
lem al›r; 36-60 ay aras›nda a¤r› fliddetine yönelik de¤er-
lendirmeler yapar ve baz› emosyonel kavramlarla a¤r›s›n›
tan›mlar; 5-7 yafl aras›nda a¤r› fliddetini seviyelendirebilir,
bilgiye dayal› bafl etme yöntemleri gelifltirir; 7-10 yafl ara-
s› niçin ve nas›l a¤r›d›¤›n› aç›klar ve 11 yafl üstü çocuklar
a¤r› niteli¤i hakk›nda bilgi verir (16). Bu davran›flsal geli-
flimin temelini , a¤r› iletiminde rol oynayan nöroanatomik
yap›lar ve nörofizyolojik geliflmeler oluflturmaktad›r. Bu
durumda a¤r› iletisi ve alg›lamas› için afferent yolaklar›n
yaflam›n erken dönemlerinde geliflmesi beklenir. A¤r› ileti-
minin nöroanatomik ve nörofizyolojik geliflimi ile ilgili bil-
gilerin ortaya konmas›, çocukluk ça¤›nda a¤r› alg›lamas›-
n›n kayna¤›n› ayd›nlat›lacakt›r.

A¤r› yolaklar›n›n nöroanatomik geliflimde; önemli bir yap›
olan dorsal boynuzu biçimlendiren sensoryal nöronlar›n
geliflimi ve sinapslar gestasyonun 10. haftas›nda tamamla-
n›r (17, 18). Primer afferent liflerin perifer uzan›m› fetal
hayatta bafllar. Sensoryal lifler, gestasyonun 11. haftas›n-
da periferde bacak cildine, 15. haftas›nda gövdeye ve 20.
haftas›nda da kutanöz ve mukozal yüzeylere ulafl›r (17).
Yenido¤anda ciltte nosiseptif sinir uçlar› da¤›l›m› eriflkine
benzer yo¤unluktad›r. Dorsal boynuz sinapslar›n›n, özgün

nörotransmitter vezikülleri ile birlikte oluflmas› gestasyo-
nun 13. haftas›nda bafllar ve 30. haftada sonlan›r (17).
Hayvan araflt›rmalar›nda anatomik ba¤lant›lar›n geliflme
ça¤›nda eriflkinden farkl› oldu¤u, örne¤in; s›çanlarda gelifl-
me ça¤›nda farkl› liflerin farkl› h›zda geliflti¤i gözlenmifl-
tir. Buna ba¤l› olarak cilt inervasyonunun motor inervas-
yondan önce oluflturdu¤u ve A liflerinin C liflerinden önce
geliflti¤i gösterilmifltir (17). A liflerinin santral ba¤lant›la-
r› da C liflerinden önce bafllar. A lifleri C lif ba¤lant›lar›
geliflinceye kadar bu liflerin baz› nosiseptif ve afferent sen-
soryal ifllevlerini üzerine al›r. Buna göre yenido¤an s›çan-
lar›n düflük ak›m efli¤i oldu¤u ve a¤r›l› uyarana karfl› A ve
C lifleri ak›m›n›n eriflkine oranla daha uzad›¤› saptanm›fl-
t›r.

Gestasyonun 30.haftas›nda dorsal boynuzda bulunan tüm
hücre çeflitleri geliflimi tamamlar. Bununla beraber yeni-
do¤anda periferdeki sinirlerin miyelinizasyonunun gelifl-
memifl olmas›n›n bebeklerde a¤r› alg›lamas›n›n olmad›¤›
yada daha az oldu¤una yönelik en önemli kan›t gösterile-
bilir (19). Periferde tamamlanmam›fl olan miyelinizasyon-
la ileti h›z› azal›r, ancak yenido¤anda sinirlerin boyu k›sa
olmas› bu fark› ortadan kald›rabilir. Bununla beraber spi-
nal kord, beyin sap› ve sinir gövdelerinde miyelinizasyon
22. gestasyon haftas›nda ve 3. trimesterde sonlan›r. Fetal
neokorteks gestasyonun 80. haftas›nda geliflmeye bafllar ve
20. haftada tamamlan›r. Talamokortikal projeksiyonlar
kortikal nöronlarla sinapslara gestasyonun 20- 24.haftala-
r›nda bafllar. Afferent yolaklar›n talamusa do¤ru miyelini-
zasyonu 30. haftada, talamokortikal liflerin miyelinizasyo-
nu ise 37. haftada tamamlan›r (18).

‹mmatür nosiseptif sistem nörofizyolojisinde de baz› fark-
l›l›klar vard›r. Geliflmekte olan fetüs uyar›lara erken ges-
tasyonel dönemden bafllayarak spontan hareketler ve kar-
mafl›k  reaksiyonlarla cevap verme yetene¤ine sahiptir.
Do¤rudan uyar›ya refleks yan›t gestasyonun 7- 8. haftala-
r› aras›nda al›nabilir. Böylece yenido¤anda fleksiyonda ge-
ri çekme hareketi geliflmifltir. Bu konudaki ilginç bulgular-
dan biri prematürelerde tekrarlayan noksiyus stimuluslara
sensitizasyon geliflti¤inin gösterilmesidir (16). Kan örne¤i
al›nmas› amac›yla s›k topuktan i¤nelenen yenido¤anlarda
sekonder hiperaljezi geliflmesi, bu yafl grubundaki spinal
plastisitenin göstergesidir (16).

Do¤umda afferent nosiseptif yolaklar›n gelifliminin büyük
oranda tamamlanm›fl olmas›na karfl›n, inen kontrol siste-
minin geliflimi daha yavafl seyreder. Yenido¤anda, inen
kontrol sistemi ve nosiseptif iletiyi azaltan lokal spinal ara
nöronlar›n geliflimi tamamlanm›flt›r. Deneysel bulgularda,
yenido¤an ve bebeklerde WDR nöronlar› için reseptif alan-
lar›n genifl oldu¤unu gösterilmifltir (20). Buna göre a¤r›
daha genifl alanda hissedilece¤inden yenido¤an ve bebek-
ler, a¤r›l› alan› eriflkinler kadar do¤ru belirleyemezler. Bu-
nun yan› s›ra nöronal aktivitenin erken belirteci bir proto-
onkogen olan ve normalde, eriflkinlerde a¤r›l› uyaranla
dorsal boynuzun yüzeysel laminalar›ndan sal›nan c-fos’un
yenido¤anda sal›n›m› AB(beta) lifleri ile iletilen nosiseptif
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olmayan uyar›larla bile sa¤lan›r (16). Hayvan araflt›rma-
lar›nda yenido¤an s›çanlarda kapsaisin veya formalin in-
jeksiyonunu takiben c-fos sal›n›m› gösterilirken, C liflerine
hassas olan hardal ya¤› uygulamas›nda gösterilmemesi C
liflerinin santral ba¤lant›lar›n›n geç geliflti¤ini ortaya koy-
mas› bak›m›ndan önemli bir bulgudur (21).

Endorfinler, opioid peptidler ve reseptörler, subtans P,
NMDA reseptörlerinin ve C-fos geninin  incelendi¤i sito-
kimyasal hayvan araflt›rmalar›nda eriflkin ve yenido¤anlar
aras›nda farkl›l›klar saptanm›flt›r. Gestasyonun erken dö-
nemlerinde nörotransmiterlerin saptanm›fl konsantrasyon-
da bulundu¤u ve fonksiyonlar›n›n sürdü¤ü alanlarda olma-
d›¤› gösterilmifltir (22). Buna karfl›l›k reseptörlerin erifl-
kinlerden daha fazla ve yayg›n oldu¤u gözlenmifltir. ‹nsan
fetüsü araflt›rmalar›nda, dorsal boynuzda, gestasyonun 8-
10 haftalar› aras›nda subtans-p, 12 ile 14. haftalar aras›n-
da da enkefalin gösterilmifltir. Erken fetal dönemde hipo-
fiz bezin ön lobunda gözlenen endorfinerjik hücreler, ges-
tasyonun 20. haftas›nda kortikotropin sal›c› faktör uyar›-
s›na cevap vermektedir.

A¤r›l› uyarana yan›t›n çocukluk ça¤›ndan eriflkin ça¤a olan
de¤iflimi, nosiseptif yolaklarla birlikte biliflsel ve emosyo-
nel becerilerinde geliflmesine ba¤l›d›r. Neonatal ça¤da a¤-
r›l› uyarana sadece yüz ifadesi ile yan›t al›n›rken 18. ay›
takiben yüz ifadesi ile birlikte hiddet ve öfkeye benzer de-
¤iflimler oluflur. ‹leri yafl çocuklar ve adelosan ça¤ aras›n-
da nosisepsiyon ile ilgili de¤iflimlerin araflt›r›ld›¤› çok az
say›da yay›n bulunmaktad›r. Bu alandaki baz› yay›nlarda
a¤r› efli¤inin yaflla artt›¤› ve adolesanlar›n benzer noksiyus
uyar› için hem davran›fl hem de sözlü skalalar›n›n genç ço-
cuklardan daha düflük seviyelerde oldu¤u gösterilmifltir
(23). Bununla beraber benzer yafl grubunda çocuklar ara-
s›nda, a¤r›l› uyarana, kiflisel ve kültürel farkl›l›klardan
kaynaklanan, farkl› davran›fl yan›tlar› al›nabilir. Ayr›ca
erkek çocuklar›n a¤r›l› uyarana k›zlardan daha h›zl› yan›t
verdikleri saptanm›flt›r.

ÇOCUKLARDA A⁄RININ DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Çocuklarda a¤r› alan›nda yap›lmas› planlanan araflt›rma-
lar›n önündeki önemli engellerden biri a¤r› de¤erlendiril-
mesi ile ilgili sorunlard›r. Baz› sa¤l›k görevlileri çocuklar-
da özellikle de yenido¤an ve infantlarda a¤r› de¤erlendiril-
mesi yap›lamayaca¤›na inan›rlar. 

A¤r›n›n de¤erlendirilmesi kognitif, duyusal, davran›flsal,
sosyokültürel ve çevre faktörlerini içerir. De¤erlendirme
çocu¤un geliflimine, genel durumuna, operasyonun cinsine
ve a¤r›y› tan›ma düzeyi göz önüne al›narak yap›lmal›d›r.
Üç yafl›ndan daha büyük çocuklar a¤r›n›n lokalizasyonu,
fliddeti ve niteli¤i hakk›nda kendi geliflim durumlar›na gö-
re kelimelerle bilgi verebilirler. Fakat daha küçük yafltaki-
ler ve mental gerili¤i olanlar a¤r› hakk›nda bilgi vereme-
yebilir. Bu durumda i¤neleme gibi k›sa keskin a¤r› olufltu-
ran giriflimlerin de¤erlendirilmesinde kullan›lan davran›fl-
sal fizyolojik parametrelere dayanan ölçümler bulunmak-
tad›r.Yüz görünümü, vücut pozisyonu, hareketlilik, a¤la-

ma, uyku düzenindeki de¤ifliklikler, cilt rengi gibi bir çok
farkl› davran›fl özelli¤i ve fizyolojik de¤ifliklikler çocu¤un
a¤r› çekmekte oldu¤u konusunda uyar›c› olabilir. Bu
amaçla Neonatal Infant A¤r› Skalas› (NIBPS), Children’s
Hospital of Eastern of Ontorio Pain Skala (CHEOPS) gibi
farkl› de¤erlendirme yöntemleri kullan›lmaktad›r. Bu öl-
çümlere karfl›n a¤r›n›n de¤erlendirmesine yönelik araflt›r-
malar sürdürülmektedir (24).

Kiflisel ifadeye dayal› a¤r› ölçüm yöntemleri içinde en s›k
kullan›lan yöntem olan yüz skala sisteminde, çocu¤un fark-
l› ifade çizimlerinin bulundu¤u skalalar arac›l›¤› ile a¤r›s›-
n› ifade etme flans› vard›r. Yüz ifadesi en güvenilir objek-
tif bulgu olarak kabul edilmektedir (25). 5 yafl ve üzerin-
deki çocuklarda a¤r› termometresi, renkli analog skalalar
gibi yöntemlerin kullan›labilmesine ra¤men vizüel analog
skala (VAS) en güvenilir yöntem olarak de¤erlendirilmek-
tedir. McGill a¤r› sorgulamas›, West Haven-Yale testi, a¤-
r› günlü¤ü gibi farkl› tekniklerde ileri yafllardaki çocuklar-
da kullan›labilmektedir.

Biyolojik parametrelere dayal› a¤r› ölçümleri kalp at›m h›-
z›, kan bas›nc›, kandaki stres hormon seviyeleri (plazma
kortizol ve katekolamin düzeyinde art›fl), kardiyovasküler
ve solunumsal parametrelerdeki de¤ifliklikler  kullan›larak
yap›lan de¤erlendirmelerdir. 

Üç yafl›ndan büyük çocuklar›n ço¤u a¤r›lar›n› ve derecesi-
ni ifade edebildiklerinden bunlarda vizüel a¤r› skalalar›
kullan›labilir. Yedi yafl›n üzerindeki çocuklarsa a¤r›n›n lo-
kalizasyonunu ve derecesini sözel olarak ifade etme yete-
ne¤inde olabilirler. 12 yafl›n üzerinde ise ifadeleri daha
tatmin edici düzeydedir. Fakat yinede a¤r›n›n derecesini
belirlemedeki yöntem seçimi çocu¤un yafl›n›n yan› s›ra fi-
ziksel, kültürel ve geliflimsel özelliklerine dayanarak yap›l-
mal›d›r.

ÇOCUKLARDA A⁄RI KONTROL YÖNTEMLER‹ 
A¤r› tedavisi planlan›rken a¤r›n›n yeri, fliddeti, niteli¤i, a¤-
r›ya neden olan hastal›¤›n varl›¤› ve özellikleri, hastan›n
yafl›, mevcut klinik imkanlar dikkate al›nmal›d›r. Tüm bu
özelliklerin ›fl›¤›nda tedavi yöntemine karar verilir. Tedavi
uygulamalar› planlan›rken hastan›n emosyonel aç›dan des-
teklenmesi gerekir. Yap›lacak tedavi konusunda çocu¤un
ve ebeveynlerinin bilgilendirilmesi korku ve endifleleri
azaltaca¤›ndan büyük önem tafl›maktad›r (26, 27).

Çocuklardaki akut ve kronik a¤r›lar›n tedavisinde en s›k
ilaç tedavisi kullan›lmaktad›r. Analjezik ilaçlar tek bafl›na
veya ilaç kombinasyonu fleklinde kullan›labilmektedir (28).
Bu amaçla, non-opioid analjezikler, opioid analjezikler ve
adjuvan analjezikler kullan›lmaktad›r. Bu ilaçlar›n dozla-
r›n›n ayarlanmas›, etkinlikleri ve çocuklardaki farmakolo-
jik farkl›l›klar›n›n bilinmesi ile son y›llarda bu alanda
önemli at›l›mlar gerçeklefltirilmifltir. Bu alanda en önemli
ad›mlar Dünya Sa¤l›k Te kilat  (DST) taraf›ndan at›lm›flt›r.
Özellikle kanser a¤r›l› çocuklarda ilaç kullan›m›na yönelik
çal›flmalar sonucunda Dünya Sa¤l›k Te kilat  1998 y›l›nda
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çocuklarda kanser a¤r›s› tedavisi ve palyatif bak›m bafll›k-
l› rehber özellikte bir kitap yay›nlam›flt›r (29). Kronik a¤-
r›lar›n tedavisinde kullan›lan algoritmalarda ilk a¤r› kont-
rol yöntemi olan analjezik ilaçlar›n uygulanmas›nda ilk
tercih oral yol olmal›d›r. Oral al›m›n mümkün olmad›¤› du-
rumlarda intravenöz, intramusküler, subkutan, transder-
mal, intratekal veya epidural yol kullan›labilir (28).

Non- opioid analjezikler hafif a¤r›larda tek bafllar›na veya
orta fliddetteki a¤r›larda opioidlerle kombine edilerek kul-
lan›labilir. En s›k kullan›lan non-opioidler, parasetamol,
aspirin ve non-steroid antienflamatuarlard›r (Tablo-1). 

Tablo-1: Çocuklarda kullan›lan non-opioid analjezikler

Parasetomol 
(asetaminofen) 15 mg/kg/doz 4-6 saatte bir, oral
Asetil salisilik 
asit (Aspirin) 10 mg/kg/doz 4-6 saatte bir,oral
‹bubrufen 5-10 mg/kg/doz 6-8 saatte bir, oral
Naproksen 5 mg/kg/doz 8-12 saatte bir,oral

fiiddetli a¤r›lar›n giderilebilmesi için opioidler kullan›l›r.
Bu grupta morfin, meperidin, metadon, fentanil, kodein ve
hidromorfon gibi opioidler yer al›r ve en s›k kullan›lan
morfindir (Tablo-2). Opioidlere karfl› geliflen tolerans ne-
deniyle a¤r›y› önlemek için gittikçe artan dozlara ihtiyaç
duyulabilir. Morfin kullan›m›na ba¤l› tolerans ve ba¤›ml›-
l›k geliflimi eriflkinlere göre çocuklarda daha az görülmek-
tedir (26). Morfin, intravenöz, intramusküler, oral, nazal,
transdermal, intratekal ve epidural yolla kullan›labilmek-
tedir. Analjezik etkiyi potansiyelize etmek ve a¤r›ya efllik
eden semptomlar› düzeltmek amac›yla adjuvan analjezik-
ler kullan›lmaktad›r. Bu grupta antikonvulsanlar, antidep-
resanlar, oral lokal anestetikler, nöroleptikler, kas gevfle-
ticiler, antihistaminikler, psikostimulanlar, kortikosteroid-
ler ve kalsiyum kanal blokerleri gibi ilaçlar kullan›lmakta-
d›r.

Tablo-2: Çocuklarda kullan›lan opioid analjezikler

Morfin 0.15-0.3 mg/kg/doz 3-4 saatte bir, oral veya IM
0.05 mg/kg/doz 2 saatte bir, IV bolus
0-40 _g/kg/saat IV devaml› infüzyon

Fentanil 0.5-1 _g/kg/saat IV devaml› infüzyon
Meperidin 1.5-3 mg/kg/doz 4-6 saatte bir oral veya IM
Metadon 0.2 mg/kg/doz 8 saatte bir, oral

Çocuklardaki a¤r›lar›n giderilmesinde ilaçlarla fayda sa¤-
lanamad›¤›nda, invazif giriflimler uygulanabilmektedir.
Çocukluk ça¤› rejyonal anestezi ve analjezi uygulamalar›-
n›n fazla ilgi görmemesinin temel nedenleri, bu alanda de-
neyim eksikli¤i, yan etki korkusu ve giriflim s›ras›nda has-
tayla diyalog kurulamamas› olarak gösterilebilir. Büyüme

ça¤› süresince çocuklar›n fakl› boy ve anatomik yap›larda
olmas›, yenido¤anda dura ve spinal kordun daha alt seg-
mentlere kadar uzanmas›, epidural alan›n dar oluflu, miye-
linizasyonun do¤umu takiben henüz tamamlanmam›fl ol-
mas›, ligaman ve fasyalar›n ince olmas› gibi anatomik
farkl›l›klar rejyonal uygulamalarda teknik zorluklara se-
bep olabilmektedir (30-31). 
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