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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 eskile-
re 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 farmakoloji-
sindeki geliflmeler ve a¤r› biliminin ortaya ç›kmas› ile
analjezikler konusunda birçok geleneksel bilgi geride b›ra-
k›lm›flt›r. Yeni bilgi ve deneyimler ile analjezikler daha
do¤ru kullan›l›r hale gelmelerine ra¤men,  yine de en yan-
l›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 bafl-
lat›lm›fl, kanser a¤r›lar›nda analjezik kullan›m ilkeleri bro-
flürü 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 bafl-
lanm›flt›r. DSÖ’nün yay›nlad›¤› bu ilkelerle % 70-90 ora-
n›nda a¤r› kontrolü mümkün olmaktad›r (3,4).

DSÖ’nün analjezik kullan›m ilkelerinin do¤rulu¤u çal›flma-
lar ile desteklenmesine ra¤men daha iyi analjezi kalitesine
ulaflmak için, bu kurallar›n›n gözden geçirilmesi ve yeni
düzenlemeler gerekti¤i öne sürülmüfl, baz› konular eleflti-
rilmifltir (5-7). DSÖ’ nün yay›nlad›¤› bu rehberle ilgili en
fazla elefltiri, bu rehberin sadece ilaç seçimine ve mevcut
tedavi yetersiz oldu¤unda bir sonraki basamakta hangi ila-
c›n gerekli oldu¤una yard›mc› oldu¤u,
baflar›s›z olunan % 10-30 hastada ise
analjezinin nas›l sa¤lanaca¤› konusun-
da cevaps›z kald›¤›d›r.  Bu hastalarda
invazif yöntemlerin ne zaman uygula-
naca¤› tart›fl›lm›flt›r (5,8).  Kullan›m
ilkelerinin elefltirildi¤i baflka bir konu
ise basamak tedavisinin aflamal› ola-
rak artan a¤r›da etkin oldu¤u, fliddetli
bafllayan a¤r›da ise, a¤r›n›n fliddetine
göre gerekti¤inde güçlü opioidin kulla-
n›lmas› gerekti¤idir. Zay›f opioidler
yerine düflük doz güçlü opioidler kulla-
n›larak daha etkin analjezi sa¤land›¤›,
bu nedenle 2. basamak tedavinin ge-
rekli olmad›¤› da elefltiriler aras›nda-
d›r (9).

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.  ‹nvazi  uygulamalar ise bu tedavilerin uygulan-
d›¤› her basamakta uygulanabilir. Kesinlikle farmakolojik
tedavilerin baflar›s›z oldu¤u hastalarda son çare gibi görül-
memeli, 4. basamak olarak kullan›lmamal›d›r. ‘’ Kifliye
özel tedavi’’ ve ‘’Detaylara özen gösterilmesi’’ DSÖ için te-
mel 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¤erlen-
dirilmesidir,  basamaklar› ç›karken merdiven yerine asan-
sör kullan›labilir (3,10). A¤r›n›n fliddeti yan›nda yafl›, has-
tal›¤›n›n özelli¤i gibi birçok faktör dikkate al›narak farma-
kolojik tedavilere fizik ve psikolojik tedavi yaklafl›mlar› da
eklenmelidir. 

Yap›lan çal›flmalarda invazif prosedürlerin (sinir bloklar›,
sempatik bloklar, spinal kord stimulasyonu gibi) erken uy-
gulanmas› 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 ol-
mal›d›r (fiekil 1). 

A¤r› kontrolü için kullan›lan analjezikler kurallar do¤rul-
tusunda kullan›lmal›d›r. Önemli olan hedefe ulaflmak için
hangi analjezi¤in veya analjeziklerin seçilece¤i ve bunlar›n
nas›l uygulanmas› gerekti¤idir. Oral yoldan kullan›ld›¤›nda
etkili olabilen, yeterli analjezik etkiye sahip olan, tolerans

fiekil 1: Basamak Tedavisi

Adjuvanlar

Psiko/
Fizyoterapi
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Güçlü opioid±Nonopioid

Zay›f opioid ±Nonopioid

Nonopioid analjezikler
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ve addiksiyon yapmayan, yüksek merkezlerde spesifik etki
gösteren,  antidotu bulunan analjezik idealdir. Ancak gü-
nümüzde kullan›lan analjeziklerin hiçbiri bu ideal özellik-
lere 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 me-
tabolizasyonunu, etki mekanizmas›n›,  etkinli¤ini, yan et-
kilerini, ilaç etkileflimini ve dozlar›n› ayr›nt›l› olarak bil-
mesidir (13).   

ANALJEZ‹K KULLANIM ‹LKELER‹ 
(2, 10, 13-21).

1- Analjezik seçimi a¤r›n›n fliddetine göre basamak pren-
sibi 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¤› so-
rusuna basamak sistemi ile yan›t verilebilir. Basamak
prensibine göre, analjezikler güçlerine göre gruplar halin-
de en düflük etkiliden en yüksek etkiliye göre s›ralanm›fllar-
d›r (fiekil 1). Nonopioidler, zay›f opioidler, kuvvetli opioid-
ler olarak s›ralanan analjeziklerin her bir grubu belirli çer-
çeveler içerisinde kullan›lmaktad›r. 
Aflamal› olarak artan a¤r›larda analjezik tedavisine nono-
pioid ilaçlarla bafllanmal›d›r. Nonopioid ilaçlar›n büyük
bölümünü içeren nonsteroid antienflamatuar ilaçlar (NSA-
‹‹); antipiretik, antienflamatuar ve analjezik etkilere sa-
hiptir. Antienflamatuar etkileri olmayan nonopiod analje-
zikler ise parasetamol ve metamizoldur.  Hafif ve orta flid-
detteki a¤r›larda kullan›lan bu ilaçlar siklooksijenaz enzi-
mi üzerinden prostaglandin sentezini inhibe ederek etki
gösterirler. Nonopioid analjeziklerin santral sinir sistemin-
de, a¤r› ile ilgili yollarda ve merkezlerdeki inhibitör meka-
nizmaya etkileri de saptanm›flt›r. Tolerans, fizik veya psi-
kolojik ba¤›ml›l›k görülmez. Ancak bu ilaçlar› kullan›rken,
yan etkileri unutulmamal›d›r. NSA‹‹’lar›n en s›k yan etki-
leri gastrointestinal sistemde ortaya ç›kmakla birlikte he-
matolojik ve renal yan etkiler de s›k görülmektedir. Para-
setamolün gastrointestinal sisteme ve trombositlere etkile-
ri yoktur. Metamizol spazmolitik etkinli¤i olan tek nonopi-
oid antipiretik analjeziktir. Nonopioid kullan›m›nda mini-
mal 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 ek-
lenmelidir. Tramadol ve kodein zay›f opioiddirler. Trama-
dol, hem opioid hemde nonopioid özelli¤e sahip, sentetik
yap›da santral etkili bir analjeziktir. En s›k izlenen yan et-
ki bulant›-kusmad›r. Kodein,  minimal sedasyon, bulant›,
kusma ve konstipasyon yapar.

Zay›f opioidlerle a¤r› kontrol alt›na al›nam›yor veya flid-
detleniyorsa a¤r›n›n nedenine bak›lmaks›z›n güçlü opioid-
lere (morfin, fentanil) geçilmelidir. Güçlü opioidler, dik-
katli 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 biri-
kimi sonucu hastada konvülsiyon nöbetlerine neden olan
meperidinin uzun süreli kullan›m›na ba¤l› olarak sedasyon
art›fl› ve psikomimetik aktivite geliflir. Meperidin bu etki-
lerinden 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 teda-
vide 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 be-
lirlenmesinde önemli rol oynar. Enflamasyonun neden ol-
du¤u a¤r› tipinde nonsteroid antienflamatuarlar›n, enfla-
matuar etki belirtisinin ön planda olmad›¤› veya atefli olan
bir hastada nonopioid ajan olarak parasetamol veya meta-
mizol’ün seçilmesi uygun olur.  Kolik tarz›ndaki visseral
a¤r›da metamizol ilk s›rada yer almal›d›r. NSA‹‹ ler özel-
likle kemik metastazlar›na ba¤l› oluflan a¤r›da çok etkin-
dirler. Sinir sisteminin herhangi bir bölümünün hasar› ve-
ya disfonksiyonundan kaynaklanan nöropatik a¤r›larda an-
tidepresanlar, antikonvülsanlar tercih edilmelidir. Nonopi-
oidler, 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 mekaniz-
mas›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 yol-
dur. Yutma zorlu¤u, kusma, gastrointestinal sistem obst-
rüksiyonu gibi problemleri varsa di¤er yollar tercih edil-
melidir. Ayr›ca ilac›n bu yolla istenildi¤i gibi etkin olma-
mas› 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) kulla-
n›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 göste-
rir. 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 ya-
fl› ve renal-hepatik fonksiyonlardaki patolojilerde dikkate
al›nmal›d›r. Analjezik dozu her hasta için ayr› belirlenme-
li, 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 tit-
rasyonu 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 sü-
resine sahiptirler. Bu nedenle belirli zaman aral›klar› ile
verilerek, kesintisiz analjezi sa¤lanmal›d›r. ‘’ Lüzum halin-
de’’ 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 farmakolo-
jik süresine uymal›d›r. Geleneksel olarak düzenlenen 3x1
almal›s›n düzeni eksiktir. Ö¤ün ritmi anlay›fl› da terk edil-
mifltir. Saat plan›na göre  ‘’ n saat ara ile ‘’ tan›mlamala-
r›d›r. Analjezikler a¤r› oldukça de¤il, antibiyotik, antidi-
abetikler gibi en iyi faydalan›lacak flekilde, a¤r› bafllama-
dan  kullan›lmal›d›r. A¤r› bafllamadan verilen doz, analje-
zinin süreklili¤ini sa¤layacakt›r. 

6- Yan etki profilaksisi ve tedavisi yap›lmal›d›r: Kullan›-
lan tüm analjeziklerin istenmeyen yan etkileri vard›r. Has-
talar bu konuda ayd›nlat›lmal›d›r.  Olabilecek yan etkilere
karfl› profilaksi veya tedavi yap›lmal›d›r. Özellikle opioid-
ler 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 vere-
ce¤ini, ilac›n ileride a¤r›s›na etkili olmayaca¤›n›, ba¤›ml›
olaca¤›n›’’ düflünebilir. Hastaya ve yak›nlar›na bu düflün-
celerin do¤ru olmad›¤› tedaviye bafllamadan önce anlat›l-
mal›d›r. Özellikle opioidlerin kullan›m›nda yan etkiler tole-
rans ve opioid ba¤›ml›l›¤› konular›n›n a¤r›l› hastada kor-
kulan 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 ad-
land›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› farma-
kolojik gruplara ait ilaçlar›n tümünü kapsayan bir kav-
ramd›r. Farkl› etki mekanizmalar› olan bu ilaçlar›n baz›-
lar› direk analjezi sa¤layarak, baz›lar› da analjezik tedavi-
yi destekleyerek fayda sa¤lamaktad›r. Genellikle antidep-
resanlar, antikonvülsanlar, lokal anestetikler, nöroleptik-
ler, kas gevfleticiler, antihistaminikler, psikostimülanlar,
kortikosteroidler, kalsiyum kanal blokerleri, bifosfanatlar,
NMDA reseptör antagonistleri, kapsaisin ve lokal aneste-
tik ajanlarda yap›lan topikal ilaçlar adjuvan tedavide kul-
lan›lmaktad›r. Postherpetik nevralji, diabetik nöropati,
kanser a¤r›s›, bafl a¤r›s› ve fibromyalji gibi kronik a¤r›

sendromlar›nda antidepresanlar›n etkinli¤i gösterilmifltir.
Trisiklik antidepresanlar ve bu grup içerisinden de amitrip-
tilin en yayg›n kullan›lan antidepresand›r.  Antikonvülsan
ilaçlar’ dan karbamazepin, fenitoin, gabapentin  nöropatik
a¤r› tedavisinde oldukça yayg›n kullan›lmaktad›r. Bifosfa-
natlar osteoklastik aktiviteyi inhibe ederek kemik y›k›m›n›
önlerler. Kemik metastazlar›na ba¤l› a¤r›larda kullan›l-
maktad›rlar.  

KAYNAKLAR
1. World Health Organization. Cancer Pain Relief.

Geneva: WHO,1986
2. World Health Organization. Cancer Pain Relief. 2nd

ed.Geneva: WHO,1996
3. IASP letter. The analgesic ladder. 2005; (December)

XIII, 5. 
4. Zech DF, Grond S, Lynch J, Hertel D, Lehmann KA.

Validation of World Healt Organization Guidelines
for cancer pain relief: a 10-year prospective study. 
Pain 1995; 63:65-76. 

5. Miguel R. Interventional treatment of cancer pain:
The fourth step in the World Health Organization
analgesic ladder. Cancer Control 2000; 7:149-156

6. Reid C, Davies A. The World Health Organization 
three- step analgesic ladder comes of age. Palliative 
Medicine 2004; 18: 175-176.

7. Jadad AR, Browman GP. The WHO analgesic ladder
for cancer pain management. Stepping up the quality
of its evaluation. JAMA 1995; 274: 1870-1873.

8. Ahmedzai SH. Window of opportunity for pain cont-
rol in the terminally ill. Lancet 2001; 357: 1304-
1305.

9. Eisenberg E,  Berkey CS, Carr DB, et al.  Efficacy
and safety of nonsteroidal antiinflammatory drugs for
cancer pain: a meta-analysis. J Clin Oncol 1994; 12:
2756-2765. 

10. Foley KM. Appraising the who analgesic ladder on its
20th anniversary (www. whocancerpain) 2006; 19:1

11. Smith TJ, Staats PS, Deer T et al. Randomized
clinical trial of an implantable drug delivery system
compared with comprehensive medical management
for refractory cancer pain: impact on pain, drug-
related toxicity, and survival. J Clin Oncol 2002; 20:
4040-4049. 

12. Wong GY,Schroeder DR, Cams PE et al.  Effect of
neurolytic celiac plexus block on pain relief, quality of
life, and survival in patients with unresectable panc-
reatic cancer: a randomized controlled trial. JAMA 
2004; 291: 1092-1099. 

13. Ayd›nl› I. Analjezik kullan›m ilkeleri. In: Erdine S.
editör, A¤r› - ‹stanbul: Nobel T›p Kitabevleri. 2002, 
479-484.

14. Royal Collage of Anaesthetists: Guidelines for the use
of non-steroidal anti-inflamatory drugs in the periop
erative period. London: Royal College of Anaest
hetists 1998. 

klinik 141-216  8/2/07  3:49 PM  Page 143



ANALJEZ‹K KULLANIM ‹LKELER‹144

15. Portenoy RK, Sibirceva U, Smout R, et al. Opioid use
and survival at the and of life: A survey of a Hospica
Population. J Pain Symptom Manage 2006;32: 532-
540.

16. Otis J, Rothman M. A Phasa III study to assess the
clinical utility of low-dose fentanyl transdermal
system in patients with chronic nonmalignant pain.
Curr Med Res Opin 2006; 22: 1493-1501.

17. Yücel A. Opioid Analjezikler. In: Özyalç›n NS. Editör,
Yafll›l›k Ça¤›nda A¤r›. ‹stanbul: Nobel T›p

Kitabevleri. 2003; 113-135.
18. Magni G. The use of antidepressants in the treatment

of chronic pain. Drugs 1991; 42: 730-748.
19. Jensen TS. Anticonvulsants in neurophatic pain. Eur

J Pain 2002; 6 Suppl. A:61-8. 
20. Baron R. Neuropathic pain- The long path from

mechanisms to mechanism-based treatment. Intern J
Pain Palliative Care 2001: 1:2-14.

21. Mao J,  Chen LL. Gabapentin in pain management.
Anesth Analg 2000; 91: 680-687.

klinik 141-216  8/2/07  3:49 PM  Page 144


	klinik 1-216 141.pdf
	klinik 1-216 142.pdf
	klinik 1-216 143.pdf
	klinik 1-216 144.pdf

