
a¤r› formu gibi nöropatik a¤r› da yaflam kalitesi üzerinde
genellikle olumsuz bir etki oluflturmaktad›r. Nöropatik a¤-
r›n›n farmakolojisi genellikle antidepresanlar›n veya anti-
konvulsanlar›n kullan›m›n› içermektedir ancak bu ilaçlar›n
yeni jenerasyonlar›yla bile efektif bir analjezi olgular›n an-
cak yar›dan daha az›nda sa¤lanabilmektedir (5,6,7,8).

Opioidlerin nöropatik a¤r›y› azaltmadaki etkinli¤ini de¤er-
lendiren klinik çal›flmalar 15 y›l› aflk›n bir süreden beri bil-
dirilmektedir. Ancak çal›flma tasar›mlar› aras›nda tedavi
edilen nöropatik a¤r› sendromunun tipi, uygulanan opioid
tipi ve tedavi süresi aç›s›ndan mevcut bulunan büyük var-
yasyonla birbirine z›t sonuçlar vermifltir. Etkinlik oldu¤u-
nu düflündüren çal›flmalarda küçük çal›flma populasyonla-
r›n›n olmas› sonuçlar›n geçerlili¤i ile ilgili sorular do¤ur-
mufltur. Opioidlerin genelde nöropatik a¤r›y› ve özelde
santral nöropatik a¤r›y› azaltmada etkinliklerinin olmad›-
¤› ile ilgili kesin kan›tlar›n bulunmamas› ve ayr›ca isten-
meyen (yan) etki profilleri ve suistimal (abuse), ba¤›ml›l›k,
hormonal anormallikler, immun sistem disfonksiyonu ve
baz› olgularda paradoks hiperaljezi potansiyelleri ile ilgili
yayg›n endifleler nöropatik a¤r› tedavisinde opioidlerin kul-
lan›lmas› konusunda umut k›r›c› olmaktad›r (6,7).

Son y›llarda yap›lan klinik çal›flmalar; opioidlerin osteart-
rit, romatoid artrit, kronik bel a¤r›s› ve nöropatik send-
romlardaki kronik a¤r›da uygun algoritmalar ile güvenle
kullan›labilece¤i yönündedir. Di¤er tüm önlemler ki bunlar
içinde fizik tedavi ve rehabilitasyon programlar›, psikolo-
jik teknikler, nöral stimülasyon teknikleri, nöral blokaj ve
nöroflirürjikal giriflimler baflar›s›z oldu¤unda hastalarda
opioidleri sak›nman›n hakl› bir gerekçesi yoktur (5). 

Nöropatik a¤r›da opioid reçetelendirilmeden önce sorul-
mas› gereken sorular;
1-Hasta bu durumu için daha önce opioid kulland› m›?
2-Tan› kesin mi? De¤ilse ileri araflt›rmalara gerek var m›?
3-Hastan›n nöropatik a¤r›s› m› var? E¤er öyleyse öncelik-
le nonopioidler, antikonvülzanlar, antidepresanlar, memb-
ran stabilizatörleri, denendi mi?
4-Hastada a¤r› davran›fl›na efllik eden psikososyal faktör-
lerin de¤erlendirilmesi ve tedaviyi de içerecek flekilde tüm
nonfarmakolojik tedavi yöntemleri uyguland› m›?
5-Hasta daha önce ilaç, alkol, madde suistimali hikayesi
veriyor mu?
6-Hasta hekim taraf›ndan iyi tan›n›yor mu? Psikolojik ola-
rak stabl mi?

Kansere ba¤l› a¤r›dan çok daha fazla bir popülasyon, yak-
lafl›k dünya nüfusunun % 35-40 kronik kanser d›fl› a¤r›
(KKDA) nedeniyle ac› çekmektedir. Ancak insanl›¤›n kro-
nik a¤r› ile ilgili ac›lar› kanser yada maligniteler ile s›n›r-
l› de¤ildir.

Kronik a¤r› s›kl›kla fonksiyon kayb› ile beraberdir ve ya-
flam kalitesini etkileyen majör bir faktör olarak kabul edi-
lir. Bat›l› ülkelerde kronik a¤r›lara ba¤l› olarak y›lda 700
milyon ifl günü kayb› ve 60 milyar dolar zarar meydana
gelmektedir (1,2).

Kronik kanser d›fl› a¤r›  (KKDA) hastalarda hem fiziksel
hem de zihinsel yo¤un yak›nmalara yol açarlar. ABD orta-
lama %9 eriflkinin orta ve fliddetli KKDA’dan yak›nd›¤› bi-
linmektedir. WHO raporunda %21,5 ilk baflvuru nedeni
hastan›n 6 aydan uzun süreli güçlü a¤r›dan yak›nmas›d›r.
Kronik a¤r› önemli bir halk sa¤l›¤› sorunu olup, gerek bi-
rey gerekse topluma büyük yük getirir. ABD’de y›lda bir
milyon ifl gücü kayb›na ve toplam 150 milyar dolarl›k sa¤-
l›kla ilgili harcamalara neden olmaktad›r. Kronik a¤r›n›n
sosyo-ekonomik sonuçlar›, önemli ölçüde do¤rudan sa¤l›k
hizmetleri kullan›m› ve dolayl› olarak da iflyerinde verimin
azalmas› veya kayb›, ücret kayb›ylada iliflkilidir. Temel bi-
limlerdeki geliflmeler ve klinik uygulamalara ra¤men, kro-
nik a¤r› için az say›da spesifik tedavi vard›r (3,4).

ABD’de nöropatik a¤r›dan etkilenmifl olan kiflilerin say›s›
bilinmemektedir ancak bu say›n›n 2 ile 6 milyon aras›nda
oldu¤u hesaplanmaktad›r. Kronik a¤r› (nöropatik a¤r›n›n
bir alt grubunu oluflturdu¤u) hesaplamalar› hem geliflmifl
hem de geliflmekte olan ülkelerdeki nüfusun yaklafl›k ola-
rak %20’sinin etkilenmifl oldu¤unu düflündürmektedir. Nö-
ropatik a¤r› santral ve periferik sinir sisteminde meydana
gelen travma, enflamasyon, iskemi ve metabolik ve neop-
lastik hastal›klar gibi çok çeflitli hasarlar sonucunda mey-
dana gelebilir. Periferik nöropatik a¤r›n›n yayg›n örnekle-
ri aras›nda diyabetik nöropati ve post-cerrahi nevraljisi yer
almaktad›r. Santral nöropatik a¤r› ise santral postiskemik
a¤r›y›, multipl sklerozda görülen a¤r›y› ve spinal kord in-
jurisi sonras›nda görülen a¤r›y› kapsamaktad›r. Nöropatik
a¤r›n›n bafll›ca klinik karakteristikleri tipik olarak yanma,
s›zlama veya zonklama tarz›nda tan›mlanan sürekli veya
intermittan spontan a¤r› ve a¤r›l› yerlerin normalde a¤r›
oluflturmayan hafif dokunma, su temas› ve hatta hafif bir
rüzgarla karfl›laflma gibi stimuluslara karfl› anormal bir
flekilde duyarl› olmas›d›r (allodini). Di¤er pek çok kronik
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7-Hasta uzun süreli opioid tedavisinin etkilerini anl›yor
mu? Yaz›l› izin gerekli mi?
8-Hekim gere¤inde multidisipliner destek alabiliyor
mu?(4,5).

Tablo 1: Opioid agonist ilaçlar

‹laç 10 mg ‹M morfine Yar›lanma Etki 
eflanaljezik doz (mg) Süresi Süresi 
‹M PO (saat) (saat)

A. Zay›f
Opioidler
Kodein 130 200 2-3 2-4
Oksikodon 7-10 15-20 2-3 2-4
Propoksifen 100 50 2-3 2-4
B. Güçlü 
Opioidler
Morfin 10 30 2-3 3-4
Hidromorfon 2-3 7.5 2-3 2-4
Metadon 1-3 2-6 15-190 4-8
Petidin 75 300 2-3 2-4
Oksimorfon 1 10 2-3 3-4
Fentanil TTS 100mmg/s fentanil TTS=2-4 mg/s ‹V 48-72

morfin

Opioidler kronik kanser d›fl› a¤r› tedavisinde, hastada  a¤-
r›y› azalt›rken günlük fonksiyonlar›n› arrt›r›yorsa ve bu iki
etkiyi hasta taraf›ndan tolere edilebilir yan etkiler ile sa¤-
l›yorsa uygulanmal›d›r. Tablo-1’de opioid agonist ajanlar
yer almaktad›r. Çal›flmalar sabit dozda uzun süreli opioid
tedavisinin kognitif fonksiyonlar  ve motor koordinasyon
üzerine anlaml› etkisi olmad›¤›n› göstermektedir. Hasta-
larda araba ve bilgisayar kullan›m› gibi aktiviteler üzerine
benzodiazepin kullan›m›n›n yapt›¤› etkilere göre daha az
olumsuz etki saptanm›flt›r (3,5).

Nöropatik a¤r›da bir opioidin di¤erinden daha iyi oldu¤u-
na dair kan›t yoktur. Buna tramadol ve metadonda dahil-
dir, fakat kesin karar için bafla-bafl veriler yetersizdir. Nö-
ropatik a¤r›da en az bir hafta opioidler ile tedavi edilmifl
hastalarda yap›lan randomize, plasebo-kontrollü klinik ça-
l›flmalar›n hepsinde (1998-2003 y›llar› aras›nda) opioidle-
rin etkin oldu¤unu destekleyen veriler elde edilmifltir. Bu
çal›flmalarda oksikodon, tramadol, morfin, levorfenol, ve
metadon dahil olmak üzere bir çok opioidin etkili oldu¤u
gösterilmifltir. Postherpetik nevralji, a¤r›l› diyabetik peri-
ferik nöropati, miks periferik polinöropati, fantom a¤r›s›,
periferik ve santral nöropatik a¤r›lar›n de¤iflik tipleri gibi
bir çok a¤r› sendromu çal›fl›lm›flt›r. Orta uzunluktaki çal›fl-
malar, sonuçlar› incelendi¤inde spontan nöropatik a¤r›y›
azaltmada istatistiksel aç›dan anlaml› tutarl› bir opioid
analjezik etkinli¤ini demonstre etmektedir. Bu büyük kli-
nik çal›flmalar, opioid tedavisi ile ilgili faydalar› ve riskle-

ri haftalar-aylar boyunca de¤erlendirdikleri için k›sa süre-
li çal›flmalara göre klinik aç›dan daha anlaml› ve önemli
olmaktad›r (6,7).

Opioidlerin, majör yan etkileri iyi bilinmektedir ve bunlar
bulant›, kusma, bafl dönmesi, sedasyon kognitif disfonksi-
yon, kafl›nma, terleme, kab›zl›k ve solunum depresyonudur.
Klinik deneyim, zamanla bu yan etkilere tolerans geliflti¤i
yönündedir. Buna ra¤men hastalar›n opioid ilaç tedavisine
devam etmesi için yan etkilerin mutlaka tedavi edilmesi
gereklidir ve opioid dozunun yavaflça artt›r›lmal›d›r. Yük-
sek riskli hastalarda kab›zl›k ve bulant›/kusma için profi-
laksi düflünülmelidir.Yan etkiler ve tedavisi Tablo-2’de yer
almaktad›r (1,2,3,4).

Opioidler ile ilgili tolerans ve psiflik veya f›ziksel ba¤›ml›-
l›k geliflimi konusuna aç›kl›k kazand›rmak gerekir. Morfin
ve di¤er opioidlere karfl› sürekli kullan›mda tolerans gelifl-
ti¤i bilinir. Bu endifle, gerek hastan›n kendisi ve çevresin-
de, gerekse hekimde bazen yetersiz pozoloji  ile a¤r›y› ön-
leyememe sonucunu do¤urmaktad›r (3,5,6,7).

Tolerans, yinelenen uygulamalarda ayn› etkiyi süre ve flid-
det olarak elde etmek için doz art›fl›na gereksinim duyul-
mas›d›r. Hangi yol kullan›l›rsa kullan›ls›n kronik opioid
kullan›m›nda belli bir tolerans›n geliflti¤i kabul edilir. Bu
durum kendisini, ilac›n etki süresinde k›salma ve etki gü-
cünde azalma ile gösterir. Buradaki güçlük, tolerans geli-
fliminin niceliksel olarak belirlenmesinin zorlu¤udur.Tole-
rans gelifliminde sorun, ilaca gereksinimin algojen nedenin
fliddetinin artmas›na m›, yoksa gerçek bir toleransa m›
ba¤l›  oldu¤unun  ortaya  konmas›d›r. Tolerans,  opioidle-
rin  sedasyon,  solunum  depresyonu,  bulant›/kusma  gibi
istenmeyen etkilerine (konstipasyon ve miyozis d›fl›nda)
analjezik etkilerinden daha kolay geliflir. Tolerans gelifli-
minin ‘basamak yöntemi’ uyguland›¤› taktirde çok yavafl-
lad›¤› kabul edilmektedir. Opioid kullan›m›na  karar veril-
di¤inde  hastan›n gereksinimine göre dikkatli doz ayarla-
mas› ve hastan›n takibi, tolerans oluflumunu belirgin flekil-
de yavafllatacakt›r (1,2,3,4).  

Psiflik ba¤›ml›l›k genelde tolerans ile birlikte geliflir ancak
farkl› olaylard›r. Psiflik ba¤›ml›l›k, bir davran›fl biçimidir
ve ilac› bulmak ve kullanmak için karfl› konulmaz bir istek
duyulmas›d›r. Ancak do¤rudan pozitif pekifltiriye ba¤l›
olan psiflik ba¤›ml›l›¤›n, kronik a¤r›l› kiflide çok ender ola-
rak geliflti¤i belirlenmifltir. Gerçekten de genifl klinik göz-
lem ve deneyimler, bunun nadiren olufltu¤u yönündedir
(1,2,3,4).

Fiziksel ba¤›ml›l›k ise, tedavinin aniden kesildi¤inde has-
tan›n yoksunluk belirtileri göstermesi olay›d›r. Bu etki kor-
tikosteroid ilaçlar ya da betablokerler uyguland›¤›nda ge-
liflir. Fiziksel ba¤›ml›l›k da toleransa paralel olarak geliflir.
Yoksunluk belirtilerinin fliddeti; uygulama yolu, günlük
doz, dozlar aras› aral›k, tedavi süresi gibi birçok faktörden
etkilenir. Hastan›n kiflili¤i ve ilac›n s›k kullan›m›na  ba¤l›
koflullanma olaylar›, arama davran›fl›n› ve fiziksel ba¤›m-
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l›l›¤› pekifltirir. Genelde 3-4 haftal›k opioid kullan›m›ndan
sonra böyle bir fiziksel ba¤›ml›l›¤›n oluflmas› beklenir.  Di-
¤er hastalar için ise a¤r› nedeni tedavi edilmifl ise opioid-
lerin yavafl yavafl azalt›lmas› ile bu sorun çözümlenebilir
(1,2,3,4).

Tolerans ve f›ziksel ba¤›ml›l›k, bu hastalarda geriye döne-
bilen olaylard›r. ‹laçlar›n uygulama aral›klar›n› de¤ifltir-
meden yavafl yavafl azalt›lmas› (her hafta  % 20 azaltma)
belli bir süre sonra reseptörlerde afl›r› duyarl›l›¤› düzelt-
mekte ve ba¤›ml›l›¤› ortadan kald›rmaktad›r. A¤r› nedeni,
herhangi bir tedavi yöntemi ile ortadan kald›r›ld›¤›nda bu
durumdan yararlan›lmal›d›r (4,5,6). 

Nöropatik a¤r›da opioidlerin uzun süre kullan›m› ile ilgili
verilerde en önemli k›s›tl›l›k çal›flmalar›n tasar›m›ndan
kaynaklanmaktad›r. ‹lk olarak, çal›flmalar›n süresi en faz-
la 10 hafta idi. Bu nedenle, nöropatik a¤r› tedavisinde opi-
oidlerin aylar ve y›llar içinde ortaya ç›kacak etkinlikleri
veya istenmeyen etkileri konusunda elimizde veri bulunma-
maktad›r. ‹kinci olarak, eldeki mevcut randomize kontrol-
lü çal›flmalar ba¤›ml›l›k veya suistimali kesin bir flekilde
ele almamaktad›r. Orta uzunluktaki çal›flmalar›n ço¤unda
hiç bir ba¤›ml›l›k davran›fl›n›n veya suistimalin bildirilme-
mifl olmas›n›n çeflitli aç›klamalar› olabilir. Bu davran›flla-
r›n prevalans›n›n gerçekten de çok düflük olabilmesi müm-
kündür. Alternatif olarak, bu çal›flmalardaki tedavi süresi
bu tür davran›fllar›n geliflmesine yetmeyecek kadar k›sa ol-
mufl olabilir. Dahas›, özel olarak bir d›fllama kriteri olarak
belirtilmifl olmamakla beraber görünürde suistimal veya
ba¤›ml›l›k potansiyeli bulunan hastalar›n bu tür çal›flmala-
ra kaydedilmelerinden genellikle kaç›n›lm›fl olabilmesi de
son derece mant›kl› bir aç›klamad›r. Suistimal ve ba¤›ml›-
l›k potansiyelinin daha ileri düzeyde de¤erlendirilmesi ge-
reklili¤i önemini korumaktad›r (6,7,8). 

Tablo-2 Opioid yan etkilerinin tedavisi

Yan etkiler Tedavi
Bulant›-kusma Opioid rotasyonu,antiemetik
Sedasyon Dozu azalt,koanaljezik, stimülan 

ilave et
Kab›zl›k D›flk› yumuflat›c›lar,barsak 

stimülanlar›,non-farmakolojik 
tedbirler

Kafl›nt› Opioid rotasyonu,antihistaminikler
Endokrin disfonksiyon/
Azalm›fl libido Opioid rotasyonu,

endokrin monitörizasyonu,
testosteron replasman›

Ödem ve terleme Opioid rotasyonu
Bafl dönmesi Antivertigo rotasyonu,skopolamin
Konfüzyon Doz titrasyonu, opioid rotasyonu

NÖROPAT‹K A⁄RIDA SP‹NAL OP‹O‹D 
KULLANIMI
Opioidler, uzun dönemli intratekal analjezik infüzyonlar›
için en yayg›n bir flekilde kullan›lan ajanlard›r. En s›k kul-
lan›lan opioidler aras›nda morfin ve hidromorfon bulun-
makta ve bunlar› fentanil gibi di¤er ajanlar takip etmekte-
dir. Bu ajanlar etkilerini mü reseptörleri üzerinden göste-
rirler ve etkileri, ilaçlar›n kinetik özelliklerinde lipid solu-
bilitelerindeki farkl›l›klara ba¤l› olarak ortaya ç›kan fark-
l›l›klar d›fl›nda benzerlik göstermektedir. Pratikte, tümü-
nün etkisi naloksan ile tersine çevrilebilmektedir (9).

Lokal anestetikler haricinde sadece 4 ilaç bugün için FDA
(Amerikan G›da ve ‹laç Dairesi) taraf›ndan onaylanm›flt›r:
‹ntratekal morfin sulfat (Duramorph), epidural liposomal
morfin sulfat (DepoDur), epidural klonidin hidroklorür
(Duraclon) ve intratekal ziconotide (Prialt) (9).

Opioidler 
Morfin
Bu ajan›n uzun bir kullan›m geçmifli vard›r. Bildirilen,
yaklafl›k 50 -60 mg/ml'lik solubiliteye varan ya da bu de-
¤eri aflan konsantrasyonlarda verilmektedir. ABD'de FDA
taraf›ndan onaylanan morfin sulfat formülasyonlar, 10 ve
25 mglml'lik solusyonlar halinde mevcut bulunmaktad›r.
Günlük morfin dozlar›, adjuvan›n kat›lmas›n›n gerekme-
sinden önce 15 mg/günü bulabilmektedir. Bu tür bir dozla-
ma tipik olarak, düflük infüzyon h›zlar›n›n kullan›m›na
sa¤layacak yüksek konsantrasyonlar› ilgilendirmektedir.
Yüksek konsantrasyonlar, intratekal granulom formasyo-
nuna neden olmaktad›r (9). 

Hidromorfon
Hidromorfonla granulom oluflumu riskinin morfine göre
daha düflük oldu¤unu gösteren hayvan çal›flmalar›n›n ol-
mas›na ra¤men, bir uzman panelinde, infüze edilen kon-
santrasyonun 30 mg/ml'yi geçmemesi ve 10 mg/ml'lik gün-
lük dozun üzerine ç›k›lmamas› gerekti¤i belirtilmifltir (9). 

Zikonotid 
Bu peptid, N-tipi kalsiyum kanallar›n›n selektif bir bloke-
ridir. Yayg›n preklinik çal›flmalar ve çok say›da aç›k-eti-
ketli çal›flma ve olgu serileri ve ayr›ca çok say›da prospek-
tif büyük klinik deneme, çok çeflitli akut nosiseptif ve nö-
ropatik a¤r› durumlar›nda intratekal zikonotid infüzyonu-
nun güvenli ve etkin oldu¤unu vurgulamaktad›r. Yak›n za-
manlarda bu ajan, intratekal infüzyonun uygun oldu¤u ve
daha konservatif önlemlerin ve intratekal morfin uygula-
malar›n›n yetersiz kald›¤› olgularda inatç› a¤r› için onay-
lanm›fl bulunmaktad›r. Bir uzman panelinde, FDA onay›-
n›n bu ilac› algoritmada daha üst bir basama¤a yerlefltir-
mesi gerekti¤i belirtilmifltir Klinik denemelerde, bu ajan›n
doz yan›t›n›n nisbeten dik oldu¤u vurgulanm›flt›r. Minimal
etkilerle optimum bir terapötik dozu sa¤layabilmek için
dozun dikkatli bir flekilde artt›r›lmas› gerekir. Doza-ba-
¤›ml› yayg›n yan etkiler aras›nda sersemleme, bafl dönme-
si, bulant›, nistagmus, yürüme dengesizli¤i, konfüzyon,
konstipasyon ve üriner retansiyon bulunmaktad›r. Dozun
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azalt›lmas›yla veya ilac›n kesilmesiyle bu olumsuz etkiler
düzelmektedir. Bugün için bu ajan›n di¤er infüzyon ajanla-
r›yla kar›flt›r›ld›¤›nda  stabilitesi ile ilgili veri mevcut bu-
lunmamaktad›r (9,10).

KOMB‹NASYON TEDAV‹S‹
Preklinik çal›flmalarda genellikle, mekanik aç›dan farkl›
ilaç gruplar› aras›nda örne¤in alfa-2 agonistlerle, opioid-
ler aras›nda sinerjik etkileflimlerin oldu¤u bildirilmektedir
(9). Dahas›, mekanik bir aç›dan bak›ld›¤›nda pek çok a¤r›
durumunda farkl› modülatör farmakolojilere yan›t verebi-
lecek pek çok mekanizma mevcut gibi görünmektedir. Do-
lay›s›yla, bu tür kanser ya da radikülopati gibi böyle komp-
leks a¤r› durumlar›nda böyle bir intratekal polifarmasiyi
uygulamak teorik bir avantaj gibi görünmektedir. Kronik
intratekal ilaç sunumlar›nda böyle bir kombinasyon teda-
visi yayg›n bir flekilde uygulanmaktad›r. Kombinasyon
analjezik kemoterapisi terimi, çok say›da fizyopatolojik
mekanizmay› hedef almak için spinal ilaç kombinasyonla-
r›n› kullanma e¤ilimini tan›mlamak amac›yla ortaya sürül-
müfl bir terimdir (9). En yayg›n kombinasyonlar; (1) bir
opioid ile klonidin, (2) bir opioid ve bupivakain ve (3) bir
opioid, klonidin ve bupivakain'in kombine edilmesidir. An-
cak flunu önemle belirtmek gerekir ki kar›flt›rma ifllemi, bu
tür solüsyonlar› haz›rlama prensiplerini iyi bilen uzman bir
eczac› taraf›ndan yap›lmal›d›r. ‹flin önemli taraf›, bu kom-
binasyonlar›n hiç biri resmi bir onaya yada ilaç ruhsat›na
sahip de¤ildir. Bu konudaki özel endifleler kombinasyonla-
r›n geçimi ya da infüzyon sistemleriyle uyumlulu¤u konula-
r› üzerinde odaklanmaktad›r  (9,11).

Kombinasyonlar›n bileflimine gelince flunu vurgulamak ge-
rekir ki bu tür preparatlar additif (katk›) içermemelidir, 6
-7'ye yak›n bir pH derecesine sahip olmal›d›r ve BOS ile
izotonik olmal›d›r. ABD Farmakopesi (2004) ve Amerikan
Sa¤l›k Sistemi Eczac›lar› Toplulu¤u, pratik ve legal öneme
sahip bulunan birleflik steril ürünlerle ilgili standartlar ya-
y›nlam›fllard›r (9). 

2003'deki Polianaljezik Konferans›n›n önerileri, 2000
konferans›ndaki önerileri güncellemifltir. Mevcut ilaçlan
kan›ta dayal› bir hiyerarfliye yerlefltiren güncellenmifl algo-
ritma aç›klanm›flt›r. Daha az klinik ve preklinik güvenlik
kan›tlar› bulunan bir ilac› kullanmay› düflünmenin; hasta-
da, di¤er uygun önlemlere rezistan olan ilerlemifl kanser
a¤r›s› bulunmas› durumunda daha uygun olaca¤› yayg›n
bir flekilde kabul edilmektedir (9,11).

Morfin, ABD'de FDA taraf›ndan uzun süreli intratekal kul-
lan›m için onaylanrn›fl olan tek analjeziktir. Panelde, teda-
viye bir ajanla bafllanabilece¤i ve yan etkiler geliflirse da-
ha sonra di¤er ajana geçilebilece¤i belirtilmifltir. Hekimle-
rin morfin yada hidromorfon dozunu titre ederlerken, be-
lirgin doza- ve konsantrasyona-ba¤›ml› kateter ucu enfla-
matuar kitle riski nedeniyle bir üst limite sayg› gösterme-
leri önerilmifltir. Yeterli bir analjezi olmadan maksimum
doza ulafl›l›rsa, adjuvan bir ilaç ekleyin (klonidin veya bu-
pivakain ) (11).

Pür yada bask›n flekilde nöropatik a¤r›s› olan olgularda,
opioid + adjuvan ilaç kombinasyonu ile bafllamay› düflü-
nün  (1.0 mg/güne kadar klonidin yada 30 mg/güne kadar
bupivakain). Baz› panel üyeleri, klonidinle indüklenen hi-
potansiyon nedeniyle önce bupivakain kullan›lmas›n› sa-
vunmufllard›r.

Morfin ya da hidromorfonla yan etkiler oluyorsa yada
analjezi ortaya ç›km›yorsa, fentanile geçilebilir (11).

Nöropatik A¤r›da Spinal Opioidleri Uygulama Ktiterleri 
(l) Hastalarda, a¤r› flikayeti ile uyumlu semptom ve bulgu-
larla kesin bir t›bbi tan› bulunmal›d›r. 
(2) Bu teknikle tedavi edilmeye uygun olan nöropati ve/ve-
ya nosisepsiyon ile ilgili dökümante edilmifl kan›tlar bulun-
mal›d›r.
(3) Hasta, bu alanda deneyimli olan bir psikiatrist veya
klinik psikolog taraf›ndan görülmelidir. 
(4) Daha az invazif tedavilerden uygun olanlar›yla yap›lan
yeterli denemeler tamamlanmal›d›r.
( 5) ‹ntratekal bir denemenin pozitif sonuçlar› olmal›d›r . 

Nöropatik A¤r›da Spinal Opioidlerin Uygulanamad›¤› Du-
rumlar 
(1) Kanama diatezi veya enfeksiyon gibi medikal veya cer-
rahi komorbiditeler 
(2) Majör depresyon
(3) Ciddi alkol ve ilaç sorunlar› 
(4) Bilinen patolojiyle uyumlu olmayan afl›r› a¤r› davran›fl›.
(5) Uzun dönemli yönetim için uygun kaynaklar›n bulun-
mamas›. 
Baflar›s›z bel cerrahisi sendromu için (hem nosiseptif  hem
de nöropatik a¤r› karekteri içerir) uzun süreli intratekal
morfin uygulamas›n›n maliyet etkinli¤ini (cost-effective-
ness) inceleyen Lissovoy ve arkadafllar› (1997), implante
edilen bir pompa arac›l›¤›yla verilen intratekal a¤r› teda-
visinin direkt maliyetlerini, 5 y›ll›k bir dönem boyunca tek
bafl›na uygulanan medikal yönetim ile karfl›laflt›rm›fllard›r.
‹mplante edilen intratekal ilaç tedavisinin baz maliyetleri
22.ayda, t›bbi yönetimin maliyetlerinden daha düflük bul-
mufllard›r (9,11).

Nöropatik A¤r›da Spinal Opioidleri Uygulama Yollar› 
Persistan yada tekrarlanan analjezik temaslar› olufltura-
bilmek için 3 sunum tekni¤i mevcut bulunmaktad›r: (1)
Eksternalize sistemler (2) Port-eriflimli sistemler ve (3)
‹mplante edilmifl infüzyon sistemleri. 

Eksternalize sistemler: Intratekal/epidural kateterin sub-
kutan olarak yerlefltirilmesi nisbeten k›sa süreli ilaç
sunumlar› için uygun olabilir (günler/haftalar boyunca
sürecek olan). Bu tür bir sistemin avantaj› minimal flekil-
de invazif olmas›d›r. Eksiklikleri ise enfeksiyon ve yerinden
ç›kma olas›l›¤›d›r. 

Port-eriflimli sistemler : Subkutan bir porta ba¤l› olan int-
ratekal yada epidural kateterler, ciltten geçirilen bir i¤ne
yoluyla ilaç sunumuna imkan verirler. Subkutan eriflimin
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eksternalize bir kateterle karfl›laflt›r›ld›¤›nda, enfeksiyon
insidans›n› azaltt›¤› düflünülmektedir (9). 

‹mplante edilmifl infüzvon sistemleri: ‹mplante edilmifl in-
füzyon sistemleri enfeksiyon flans›n› azaltma ve sürekli
sunuma izin verme avantaj›na sahiptir. Ancak bu sistemler
kaç›n›lmaz olarak daha pahal›d›r ve cerrahi olarak daha
invazif bir teknik gerektirmektedir. Pompalar›n rezervuar-
lar› vard›r ve ayr›ca sabit bir sunum h›z›na yada h›z› kont-
rol eden eksternal  bir kontrol sistemi de olabilmektedir.
Pompalar›n periyodik olarak yeniden doldurulmas›na per-
kutan eriflim efllik etmektedir. Baz› pompa sistemlerinde,
akut örneklemeye ya da bolus sunumuna imkan verebilen
eriflim portlar› bulunmaktad›r. ‹nfüzyon sistemleri tipik
olarak alt abdomende subkutan ya¤ dokusuna implante
edilir ve subkutan bir flekilde tünellendirilmifl  olan intras-
pinal bir katetere ba¤lan›r. Bu sistemlerin uzun dönemde
uygulamaya , kullan›lan ajan ve sistemlere ait yan etkileri
olabilece¤ini hat›rda tutmak gerekir (9).

Nöropatik a¤r›da opioidlerin etkili olup olmad›¤›, y›llar
boyunca tart›flmal› bir konu olmufltur. Opioidler, s›n›rl›
olarak da olsa nöropatik a¤r›da genelde etkilidirler.
Opioidlerin nöropatik a¤r›da nöropati d›fl› a¤r›ya göre
daha az etkili olduklar›na dair herhangi  bir kan›t yoktur.
Opioidlerin, nöropatik a¤r›da di¤er ilaçlardan daha az et-
kin olduklar›na dair de bir kan›t yoktur. Ayr›ca bir opi-
oidin nöropatik a¤r›da di¤er bir opioide göre daha etkili ol-
du¤una dair de herhangi bir kan›t yoktur. Opioidlerin sant-
ral a¤r›da etkili olup olmad›klar› henüz belirsizdir. Baz›
hastalar opioidlerin uzun dönem  etkilerinden faydalan-
malar›na ra¤men, çal›flmalar›n ço¤u k›sa dönemde yap›l-
m›flt›r. Opioidlerin nöropatik a¤r›n›n giderilmesinde önem-
li rolleri vard›r (6,7,8).

Opioidler nöropatik a¤r›da; organ toksisitesi yaratmadan
a¤r›y› azaltmak, fonksiyonlar› artt›rmak için kullan›lmal›,
a¤r›n›n tamamen yok edilmesi, yaflam stresi, depresyon,
anksiyete, ›zd›rap, yaflam tatminsizli¤i gibi psikolojik
yak›nmalar›n azalt›lmas› ya da tedavisi için asla kullan›l-
mamal›d›r. Opioid kullan›m›nda amaç, tedavinin faydalar›
ile yan etkilerin tedavisini dengeleme ve kötüye  kullan›m
ve ba¤›ml›l›¤› önleme ve tedavi etmektir.
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