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Sema TUNCER*

A¤r› tedavisinin temelini oluﬂturan analjezikler, akut ve
kronik a¤r› sendromlar›nda a¤r›n›n kontrolünü sa¤lamak
amac› ile kullan›lan ilaçlard›r. Kullan›m tarihi çok eskilere dayanan analjezikler, toplumda en s›k kullan›lan ilaçlar
aras›ndad›r. A¤r› alg›lanmas›na ait anatomik ve fizyolojik
yolaklar›n anlaﬂ›lmas›ndaki ilerlemeler, ilaç farmakolojisindeki geliﬂmeler ve a¤r› biliminin ortaya ç›kmas› ile
analjezikler konusunda birçok geleneksel bilgi geride b›rak›lm›ﬂt›r. Yeni bilgi ve deneyimler ile analjezikler daha
do¤ru kullan›l›r hale gelmelerine ra¤men, yine de en yanl›ﬂ kullan›lan ilaçlar aras›nda yer almaktad›rlar.
Analjeziklerin do¤ru kullan›m›n› amaçlayan çal›ﬂmalar,
Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) taraf›ndan 80 li y›llarda baﬂlat›lm›ﬂ, kanser a¤r›lar›nda analjezik kullan›m ilkeleri broﬂürü ilk kez 1986 y›l›nda yay›nlanm›ﬂ, daha sonra 1996 y›l›nda yeni ilaveler yap›lm›ﬂt›r (1-2). Önceleri kronik a¤r›l›
kanser hastalar› için geliﬂtirilen ve uygulanan analjezik
kullan›m ilkeleri, klinikte deneyimlerin artmas› ile di¤er
kronik a¤r›l› hastalar›n tedavisinde de uygulanmaya baﬂlanm›ﬂt›r. DSÖ’nün yay›nlad›¤› bu ilkelerle % 70-90 oran›nda a¤r› kontrolü mümkün olmaktad›r (3,4).

DSÖ, Analjezik kullan›m ilkelerinin yay›nlanmas›n›n 20.
y›ldönümünde, bu eleﬂtirilere cevap vermiﬂtir (10).
DSÖ’nün analjezik kullan›m ilkeleri, farmakolojik tedaviye
odakl›d›r. ‹nvazif uygulamalar ise bu tedavilerin uyguland›¤› her basamakta uygulanabilir. Kesinlikle farmakolojik
tedavilerin baﬂar›s›z oldu¤u hastalarda son çare gibi görülmemeli, 4. basamak olarak kullan›lmamal›d›r. ‘’ Kiﬂiye
özel tedavi’’ ve ‘’Detaylara özen gösterilmesi’’ DSÖ için temel prensiplerdir. Aﬂamal› olarak artan a¤r›da basamak
tedavisi etkindir. Orta ﬂiddetteki a¤r›da zay›f opioidler ile
nonopioidlerin birlikte kullan›m› oldukça efektiftir. Çok
ﬂiddetli a¤r›da ise, önemli olan hastan›n çok iyi de¤erlendirilmesidir, basamaklar› ç›karken merdiven yerine asansör kullan›labilir (3,10). A¤r›n›n ﬂiddeti yan›nda yaﬂ›, hastal›¤›n›n özelli¤i gibi birçok faktör dikkate al›narak farmakolojik tedavilere fizik ve psikolojik tedavi yaklaﬂ›mlar› da
eklenmelidir.
Yap›lan çal›ﬂmalarda invazif prosedürlerin (sinir bloklar›,
sempatik bloklar, spinal kord stimulasyonu gibi) erken uygulanmas› düﬂük yan etki ile beraber daha etkin analjezi
sa¤lamaktad›r (3,11,12). Bu nedenle bu uygulamalar tüm
basamaklarda alternatif tedavi veya ek tedavi seçene¤i olmal›d›r (ﬁekil 1).

DSÖ’nün analjezik kullan›m ilkelerinin do¤rulu¤u çal›ﬂmalar ile desteklenmesine ra¤men daha iyi analjezi kalitesine
ulaﬂmak için, bu kurallar›n›n gözden geçirilmesi ve yeni A¤r› kontrolü için kullan›lan analjezikler kurallar do¤ruldüzenlemeler gerekti¤i öne sürülmüﬂ, baz› konular eleﬂti- tusunda kullan›lmal›d›r. Önemli olan hedefe ulaﬂmak için
rilmiﬂtir (5-7). DSÖ’ nün yay›nlad›¤› bu rehberle ilgili en hangi analjezi¤in veya analjeziklerin seçilece¤i ve bunlar›n
fazla eleﬂtiri, bu rehberin sadece ilaç seçimine ve mevcut nas›l uygulanmas› gerekti¤idir. Oral yoldan kullan›ld›¤›nda
tedavi yetersiz oldu¤unda bir sonraki basamakta hangi ila- etkili olabilen, yeterli analjezik etkiye sahip olan, tolerans
c›n gerekli oldu¤una yard›mc› oldu¤u,
baﬂar›s›z olunan % 10-30 hastada ise
analjezinin nas›l sa¤lanaca¤› konusunda cevaps›z kald›¤›d›r. Bu hastalarda
invazif yöntemlerin ne zaman uygulaGüçlü opioid±Nonopioid Adjuvanlar
naca¤› tart›ﬂ›lm›ﬂt›r (5,8). Kullan›m
ilkelerinin eleﬂtirildi¤i baﬂka bir konu
ise basamak tedavisinin aﬂamal› olaPsiko/
rak artan a¤r›da etkin oldu¤u, ﬂiddetli
Zay›f opioid ±Nonopioid
Fizyoterapi
baﬂlayan a¤r›da ise, a¤r›n›n ﬂiddetine
göre gerekti¤inde güçlü opioidin kullan›lmas› gerekti¤idir. Zay›f opioidler
‹nvazif
Nonopioid analjezikler
yerine düﬂük doz güçlü opioidler kullaYöntemler
n›larak daha etkin analjezi sa¤land›¤›,
bu nedenle 2. basamak tedavinin gerekli olmad›¤› da eleﬂtiriler aras›ndaﬁekil 1: Basamak Tedavisi
d›r (9).
*
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ve addiksiyon yapmayan, yüksek merkezlerde spesifik etki
gösteren, antidotu bulunan analjezik idealdir. Ancak günümüzde kullan›lan analjeziklerin hiçbiri bu ideal özelliklere sahip de¤ildir. Analjeziklerin do¤ru uygulanabilmesi
için ön koﬂul, hekimin kullan›lacak ilac›n ait oldu¤u ana
grubun genel özelliklerini, ilac›n emilimi, da¤›l›m› ve metabolizasyonunu, etki mekanizmas›n›, etkinli¤ini, yan etkilerini, ilaç etkileﬂimini ve dozlar›n› ayr›nt›l› olarak bilmesidir (13).

ANALJEZ‹K KULLANIM ‹LKELER‹
(2, 10, 13-21).
1- Analjezik seçimi a¤r›n›n ﬂiddetine göre basamak prensibi do¤rultusunda yap›lmal›d›r:
Analjezik seçiminde belirleyici olan a¤r›n›n ﬂiddetidir.
Hangi ﬂiddette a¤r› için hangi analjezi¤in kullan›laca¤› sorusuna basamak sistemi ile yan›t verilebilir. Basamak
prensibine göre, analjezikler güçlerine göre gruplar halinde en düﬂük etkiliden en yüksek etkiliye göre s›ralanm›ﬂlard›r (ﬁekil 1). Nonopioidler, zay›f opioidler, kuvvetli opioidler olarak s›ralanan analjeziklerin her bir grubu belirli çerçeveler içerisinde kullan›lmaktad›r.
Aﬂamal› olarak artan a¤r›larda analjezik tedavisine nonopioid ilaçlarla baﬂlanmal›d›r. Nonopioid ilaçlar›n büyük
bölümünü içeren nonsteroid antienflamatuar ilaçlar (NSA‹‹); antipiretik, antienflamatuar ve analjezik etkilere sahiptir. Antienflamatuar etkileri olmayan nonopiod analjezikler ise parasetamol ve metamizoldur. Hafif ve orta ﬂiddetteki a¤r›larda kullan›lan bu ilaçlar siklooksijenaz enzimi üzerinden prostaglandin sentezini inhibe ederek etki
gösterirler. Nonopioid analjeziklerin santral sinir sisteminde, a¤r› ile ilgili yollarda ve merkezlerdeki inhibitör mekanizmaya etkileri de saptanm›ﬂt›r. Tolerans, fizik veya psikolojik ba¤›ml›l›k görülmez. Ancak bu ilaçlar› kullan›rken,
yan etkileri unutulmamal›d›r. NSA‹‹’lar›n en s›k yan etkileri gastrointestinal sistemde ortaya ç›kmakla birlikte hematolojik ve renal yan etkiler de s›k görülmektedir. Parasetamolün gastrointestinal sisteme ve trombositlere etkileri yoktur. Metamizol spazmolitik etkinli¤i olan tek nonopioid antipiretik analjeziktir. Nonopioid kullan›m›nda minimal etkin ve minimal toksik dozlar bilinmelidir.
Nonopioid analjezikle yeterli analjezi sa¤lanamad›¤› veya
bir süre sonra a¤r› art›ﬂ› nedeni ile nonopioid analjezikler
yeterli gelmiyorsa kodein, tramadol gibi zay›f opioidler eklenmelidir. Tramadol ve kodein zay›f opioiddirler. Tramadol, hem opioid hemde nonopioid özelli¤e sahip, sentetik
yap›da santral etkili bir analjeziktir. En s›k izlenen yan etki bulant›-kusmad›r. Kodein, minimal sedasyon, bulant›,
kusma ve konstipasyon yapar.
Zay›f opioidlerle a¤r› kontrol alt›na al›nam›yor veya ﬂiddetleniyorsa a¤r›n›n nedenine bak›lmaks›z›n güçlü opioidlere (morfin, fentanil) geçilmelidir. Güçlü opioidler, dikkatli titrasyonla uygun dozda kullan›ld›¤›nda, yan etkileri
ve etkinli¤i özenli bir gözlemle takip edildi¤inde güvenle
kullan›lmaktad›r. Akut ve kronik a¤r› kontrolünde en s›k

kullan›lan ajanlar›n baﬂ›nda morfin gelir. Transdermal
fentanilde, özellikle oral al›m› sorunlu hastalarda avantaj
sa¤lamaktad›r. Aktif metaboliti olan normeperidinin birikimi sonucu hastada konvülsiyon nöbetlerine neden olan
meperidinin uzun süreli kullan›m›na ba¤l› olarak sedasyon
art›ﬂ› ve psikomimetik aktivite geliﬂir. Meperidin bu etkilerinden dolay› kronik a¤r›da kullan›lmamal›d›r.
Bu basamaklarda opioidler nonopioid analjezikle kombine
edilerek etkinlik art›r›l›r. Her üç basamakta da gere¤inde
adjuvan analjezikler kullan›lmal›d›r. Adjuvan ilavesi tedavide baﬂar›y› art›rmaktad›r.
2-Analjezik seçiminde a¤r›n›n nedeni ve niteli¤i dikkate
al›nmal›d›r:
A¤r›n›n nedeni ve mekanizmas› kullan›lacak ilaçlar›n belirlenmesinde önemli rol oynar. Enflamasyonun neden oldu¤u a¤r› tipinde nonsteroid antienflamatuarlar›n, enflamatuar etki belirtisinin ön planda olmad›¤› veya ateﬂi olan
bir hastada nonopioid ajan olarak parasetamol veya metamizol’ün seçilmesi uygun olur. Kolik tarz›ndaki visseral
a¤r›da metamizol ilk s›rada yer almal›d›r. NSA‹‹ ler özellikle kemik metastazlar›na ba¤l› oluﬂan a¤r›da çok etkindirler. Sinir sisteminin herhangi bir bölümünün hasar› veya disfonksiyonundan kaynaklanan nöropatik a¤r›larda antidepresanlar, antikonvülsanlar tercih edilmelidir. Nonopioidler, teorik olarak opioidlerden daha düﬂük güce sahip
olmalar›na karﬂ›n özellikle somatik-visseral nosiseptif a¤r› gibi a¤r›larda uyguland›klar›nda a¤r›n›n oluﬂ mekanizmas›n› engelleyerek oldukça etkin analjezi sa¤layabilirler
veya opioidlerin etkinliklerini güçlendirebilirler.
3- Analjezik kullan›m›nda önce oral yol tercih edilmelidir;
Uzun süre analjezik kullanacak hastalarda hasta için en
basit yol seçilmelidir. En basit ve en az invazif yol oral yoldur. Yutma zorlu¤u, kusma, gastrointestinal sistem obstrüksiyonu gibi problemleri varsa di¤er yollar tercih edilmelidir. Ayr›ca ilac›n bu yolla istenildi¤i gibi etkin olmamas› veya yan etkilerinin bu yolla verildi¤inde çok belirgin
olmas› durumunda di¤er yollar kullan›lmal›d›r. Özellikle
opioid kullan›m›nda, analjeziyi sa¤layan oral opioid dozu,
hastada günlük aktiviteleri engelleyecek yan etkilere neden
olursa, oral yol ile tedaviye devam edilmemelidir. Oral yol
uygulanamad›¤›nda, seçilen analjezi¤in uygun preparat›
var ise transdermal, transmukozal, sublingual, intranazal
ve rektal gibi di¤er noninvazif yollar kullan›lmal›d›r. E¤er
noninvazif uygulama yolu mümkün de¤il ise parenteral yol,
kuvvetli opioidler ile spinal yol (intratekal- epidural) kullan›labilir. Kronik a¤r›da parenteral uygulamada öncelikle
subkutan yol tercih edilmelidir.
4- Analjezik dozu her hasta için ayr› de¤erlendirilmelidir:
Analjeziklerin etkin dozu hastadan hastaya farkl›l›k gösterir. Benzer a¤r› problemi olan hastalar aras›nda dahi,
analjezik gereksinimi büyük farkl›l›klar göstermektedir.
A¤r›n›n ﬂiddeti ve niteli¤i de verilen analjezi¤in etkinli¤ini
önemli ölçüde etkiler. Kiﬂiye özel olan doz, en az yan etki
ile, ilac›n farmakolojik parametrelerine sad›k kal›narak,
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en iyi etkiyi sa¤layan en düﬂük doz demektir. Hastan›n yaﬂ› ve renal-hepatik fonksiyonlardaki patolojilerde dikkate
al›nmal›d›r. Analjezik dozu her hasta için ayr› belirlenmeli, gerekti¤inden az veya fazla ilaç verilmemelidir. Doz
ayarlamas› yap›l›rken nonopioid ve zay›f opioidlerin tavan
de¤eri oldu¤u unutulmamal›d›r. Yaﬂl› hastalarda doz titrasyonu daha özenle yap›lmal›d›r.
5-Analjezikler belli zaman aral›klar› ile a¤r› baﬂlamadan
verilmelidir:
Analjezikler di¤er ilaçlar gibi kanda belirli yar›lanma süresine sahiptirler. Bu nedenle belirli zaman aral›klar› ile
verilerek, kesintisiz analjezi sa¤lanmal›d›r. ‘’ Lüzum halinde’’ uygulama ﬂekli tedavide yap›lan en büyük yanl›ﬂl›kt›r.
Önemli olan gün boyunca kesintisiz analjezi sa¤lanmas›d›r.
Belirlenen düzenli zaman aral›¤›, ilac›n belirli farmakolojik süresine uymal›d›r. Geleneksel olarak düzenlenen 3x1
almal›s›n düzeni eksiktir. Ö¤ün ritmi anlay›ﬂ› da terk edilmiﬂtir. Saat plan›na göre ‘’ n saat ara ile ‘’ tan›mlamalar›d›r. Analjezikler a¤r› oldukça de¤il, antibiyotik, antidiabetikler gibi en iyi faydalan›lacak ﬂekilde, a¤r› baﬂlamadan kullan›lmal›d›r. A¤r› baﬂlamadan verilen doz, analjezinin süreklili¤ini sa¤layacakt›r.
6- Yan etki profilaksisi ve tedavisi yap›lmal›d›r: Kullan›lan tüm analjeziklerin istenmeyen yan etkileri vard›r. Hastalar bu konuda ayd›nlat›lmal›d›r. Olabilecek yan etkilere
karﬂ› profilaksi veya tedavi yap›lmal›d›r. Özellikle opioidler ile oluﬂan konstipasyon, bulant›, kusma gibi yan etkiler
için tedavi kesilmemelidir. Yan etkiler aç›s›ndan NSA‹‹
kullan›m›nda çok dikkatli olunmal›d›r, gerekti¤inde ilaç
kesilerek baﬂka bir analjezi¤e geçilmelidir.
7- Hasta ve yak›nlar›n›n gereksiz korkular› giderilmelidir:
Hasta analjezik kullan›m›n›n ‘’ileride kendisine zarar verece¤ini, ilac›n ileride a¤r›s›na etkili olmayaca¤›n›, ba¤›ml›
olaca¤›n›’’ düﬂünebilir. Hastaya ve yak›nlar›na bu düﬂüncelerin do¤ru olmad›¤› tedaviye baﬂlamadan önce anlat›lmal›d›r. Özellikle opioidlerin kullan›m›nda yan etkiler tolerans ve opioid ba¤›ml›l›¤› konular›n›n a¤r›l› hastada korkulan etkiler olmad›¤› hasta ve yak›nlar›na anlat›lmal›d›r.
8- Adjuvan ilaçlar kullan›lmal›d›r:
Sekonder analjezikler veya ko-analjezikler olarak da adland›r›lan adjuvan analjezikler, esas kullan›m alan› a¤r›
d›ﬂ›nda olan, ancak günümüzde, baz› a¤r› sendromlar›nda
da faydal› olduklar› bilinen, birbirinden çok farkl› farmakolojik gruplara ait ilaçlar›n tümünü kapsayan bir kavramd›r. Farkl› etki mekanizmalar› olan bu ilaçlar›n baz›lar› direk analjezi sa¤layarak, baz›lar› da analjezik tedaviyi destekleyerek fayda sa¤lamaktad›r. Genellikle antidepresanlar, antikonvülsanlar, lokal anestetikler, nöroleptikler, kas gevﬂeticiler, antihistaminikler, psikostimülanlar,
kortikosteroidler, kalsiyum kanal blokerleri, bifosfanatlar,
NMDA reseptör antagonistleri, kapsaisin ve lokal anestetik ajanlarda yap›lan topikal ilaçlar adjuvan tedavide kullan›lmaktad›r. Postherpetik nevralji, diabetik nöropati,
kanser a¤r›s›, baﬂ a¤r›s› ve fibromyalji gibi kronik a¤r›
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sendromlar›nda antidepresanlar›n etkinli¤i gösterilmiﬂtir.
Trisiklik antidepresanlar ve bu grup içerisinden de amitriptilin en yayg›n kullan›lan antidepresand›r. Antikonvülsan
ilaçlar’ dan karbamazepin, fenitoin, gabapentin nöropatik
a¤r› tedavisinde oldukça yayg›n kullan›lmaktad›r. Bifosfanatlar osteoklastik aktiviteyi inhibe ederek kemik y›k›m›n›
önlerler. Kemik metastazlar›na ba¤l› a¤r›larda kullan›lmaktad›rlar.
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