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OP‹O‹D KULLANIMINDA ENGELLER
E. Alp YENTÜR*

Opioidler klinik kullan›mdaki en güçlü analjezikler olmalar› nedeni ile a¤r› tedavisinde özel yeri olan ilaçlard›r. Kanser a¤r›s› tedavisinde sa¤lanan dikkat çekici baﬂar›n›n temel nedeni Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün (DSÖ) tavsiyesi do¤rultusunda güçlü opioidlerin kullan›m›n›n geniﬂ ölçüde kabul görmesidir. Peki opioidlerin kanser a¤r›s› tedavisinde
kabul görmesi neden bu kadar geç olmuﬂtur? Kronik kanser d›ﬂ› a¤r›lar›nda opioid kullan›m› konusundaki eﬂik neden bu kadar yüksektir?
Art›k her branﬂtaki hekimden sokaktaki insana kadar herkes opioidlerin kanser a¤r›s› gibi ﬂiddetli a¤r›daki yerini
çok iyi bilmektedir. Ancak burada eksik olan klinik uygulaman›n bununla paralel oranda yeterli ve do¤ru olmamas›d›r. Bu paradoks hekimin kendi bilgisine güvenememesinden, hasta sahibinin hekimine güvenmemesine kadar
geniﬂ bir yelpazeden kaynaklanmaktad›r. Bunun sonucunda da hastalar cezaland›r›lmakta, çekmemeleri gereken
bir a¤r›y› çekmeye mahkum edilmektedirler. Bu cezaland›rma DSÖ’nün tedavi ﬂemas›n›n üçüncü basama¤›nda
meydana gelmektedir. Buraya kadar bir problem yaﬂanmamakta, NSA‹‹’lar, zay›f opioidler, adjuvanlar vs gere¤i gibi hatta, ço¤u zaman tavan etkilerine ve son derece
fazla çeﬂitli ve ciddi sonuçlar do¤urabilen yan etkilerin
ra¤men gere¤inden fazla kullan›lmaktad›rlar. Ama opioidler hemen daima yetersiz dozda veya çok geç dönemde
kullan›lmaya baﬂlanmaktad›r.
Halbuki Jamison ve arkadaﬂlar› yapt›klar› bir araﬂt›rmada
kronik a¤r›s› olan hastalar›n büyük ço¤unlu¤unun opioid
ilaçlar› faydal› bulduklar› ve ba¤›ml›l›k ve istenmeyen yan
etkiler konusunda çok az›n›n gereksiz aﬂ›r› endiﬂeye kap›ld›¤›n› ortaya koymuﬂlard›r (1). Demekki doktorlarda ve
hasta yak›nlar›ndaki endiﬂe hastan›n kendisinde yok veya
hasta buna raz›.
T›pta ilk kural hastaya zarar vermemektir. Bu basit amaç
hekime opioid tedavisi seçiminde de yol gösterecek temel
noktad›r. Ancak opioid analjezikler konusundaki yetersiz
bilgi “hastaya zarar vermektense düﬂük dozda veririm, biraz a¤r› çeker ama en az›ndan zarar görmez” gibi bir düﬂünceye de yol açmaktad›r.
T›bbi amaçlarla do¤ru olarak kullan›ld›klar›nda, opioidler
etkili ve güvenli analjeziklerdir. Ancak, çok etkili analjezikler olmalar›na karﬂ›l›k kullan›mlar› daha çok ampirik
düzeyde yani deneyime ba¤l› olarak yap›lmaktad›r. Halbu*

ki bunlar›n lokal ve sistemik farmakodinamik ve farmakokinetik özelliklerinin iyi bilinmesi bu ilaçlar›n rasyonel bir
ﬂekilde kullan›lmas›n› sa¤layacakt›r. Tedavi s›ras›nda
amaç opioidlerin analjezik etkisi ile yan etkiler aras›nda
do¤ru bir denge kurulmas›d›r. Bu da do¤ru ve yeterli bilgi
ile mümkündür.

NEDEN OP‹O‹DLER YETERS‹Z
KULLANILIYOR?
Opioid tedavisi konusunda bilgi eksikli¤i, hastan›n de¤erlendirilmesindeki eksiklikler, risklerin, yan etkilerin, ba¤›ml›l›k riskinin abart›lmas›, yasal zorluklar, hekim ve
hasta opiofobisi bunun önde gelen nedenleridir. Ayr›ca k›sa etkili opioidler uzun etkililerden daha iyidir, e¤er ilac›
çok reçetelersem hakk›mda soruﬂturma aç›l›r, kuvvetli opioidler daha fazla yan etkiye neden olur gibi opioid kullan›m› ile ilgili ön yarg›lar da bunu güçlendirmektedir.
Doktorlar›n uzun süreli opioid tedavisi konusundaki rahats›zl›¤›n›n belkide en önemli nedeni ise iatrojenik ba¤›ml›l›k
korkusudur (2-4). Asl›nda do¤ru tan›, iyi planlanm›ﬂ bir tedavi program› ile hasta hiçbir zaman opioid kullan›m›ndan
yoksun b›rak›lmamal›d›r. Bu sorunun korkuldu¤u kadar
s›kl›kta olmad›¤› ve önlemlerinin bulunabildi¤i ak›ldan ç›kar›lmamal›d›r. Bu ilaçlar›n kullan›m› s›ras›nda karﬂ›laﬂ›labilecek istenmeyen etkileri ve bunlar karﬂ›s›nda yap›labilecekleri bilmek yersiz korkular›n yenilmesine neden olacakt›r. ﬁimdi opioidlerin yan etkilerini ve opiofobi, tolerans, fiziksel ba¤›ml›l›k, psiﬂik ba¤›ml›l›k ve pseudotolerans kavramlar›n› gözden geçirelim.
Yan etkiler; opioid kullan›m›n›n önündeki en önemli engeldir. Bu ajanlar›n ortak özellikleri iyi bir analjejik etkinli¤in yan›nda konstipasyon, bulant›, kusma, sersemlik hali,
baﬂ dönmesi, kaﬂ›nt›, a¤›z kurulu¤u ve terlemeye gibi yan
etkilere de neden olmalar›d›r. Hekimler aç›s›ndan, bunlar›n içinde en korkulan› solunum merkezinin karbondioksite olan duyarl›l›¤›n› yitirmesi ile geliﬂen solunum depresyonudur. Ancak a¤r›s› olan ve uygun ilaç kullanan hiçbir hastada bu tablo bildirilmemiﬂtir (5).
Yan etkilerin görülme s›kl›¤›nda kiﬂisel faktörler önemli
rol oynamaktad›r. Burada genetik, farmakodinamik, farmakokinetik faktörlerin yan› s›ra emosyonel, kognitif ve
psikososyal faktörler de etkili olmaktad›r (6).
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Oral morfin ile tedavi gören hastalar›n %10-30’undan, tolere edilemeyen yan etkiler, yetersiz analezi veya her ikisinin kombinasyonu nedeni ile beklenen baﬂar›l› sonuç al›namamaktad›r. ‹stenen analjezik etki sa¤lanamayan veya
tolere edilemeyen yan etkilerden yak›nan hastalarda alternatif bir kuvvetli opioidde geçildi¤inde belirgin yarar elde
edilebilmektedir. Opioidlere bu de¤iﬂken klinik yan›t genetik farl›l›klarla aç›klanmaktad›r (7).
Bulant›, kusma erken dönemde gözlenen bir yan etkidir.
Opioidler kal›n barsak motilitesini etkileyerek de konstipasyona neden olurlar. Cherny ve ark.’lar› konstipasyon
görülme oran›n› opioid kullanan kronik a¤r›l› hastalarda
% 95 olarak saptam›ﬂlard›r (8,9). Opioid kullan›m›nda
baﬂlang›çta görülen baz› yan etkilere (sedasyon, solunum
depresyonu, emezis, kaﬂ›nt› gibi) analjezik etkiden daha
h›zl› tolerans geliﬂti¤inden k›sa süre sonra bu bulgular kaybolur. Ancak konstipasyona tolerans geliﬂmedi¤i için opioid baﬂlanan her hastaya birlikte bir laksatif de baﬂlamak
uygun olacakt›r. Bu amaçla hasta ve ailesi laksatiflerin ve
fibrilli diyetlerin hemen tedavi etmeyecekleri, ancak uzun
süre düzenli kullan›m ile sorunun giderilece¤i konusunda
uyar›lmal›d›rlar (10).

Tolerans; tekrarlanan uygulamalarda ayn› analjezik yan›t›
elde etmek için doz art›ﬂ›na gereksinim duyulmas›d›r. Hangi yol kullan›l›rsa kullan›ls›n kronik opoid kullan›m›nda
belli bir tolerans›n geliﬂti¤i kabul edilir. Bu durum kendisini ilac›n etki süresinde k›salma, etki gücünde azalma ile
gösterir. Analjezik yan›t alabilmek için opioid dozu artt›r›ld›¤› zaman, solunum depresan etkilerine karﬂ› da tolerans geliﬂir. Bu nedenle solunum depresyonu görülmez.
Hastalar›n, “daha sonra a¤r›m art›nca kullanacak analjezik kalmayacak” endiﬂesine karﬂ›l›k, “opioid doz aral›¤›n›n çok geniﬂ oldu¤u, a¤r› artarsa yeterli opoid dozlar›na
ç›k›labilece¤i” hakk›nda hastaya ve yak›nlar›na bilgi verilmelidir.

Sedasyon ve olas› konfüzyon için de hastalar uyar›lmal› ve
bunun belli bir süre sonra kaybolaca¤› söylenmelidir. Sedasyon rahats›z edici düzeyde ise birlikte kullan›lan MSS
depresan› ilaçlar›n azalt›lmas› veya verilmemesi, analjezik etki yeterli ise dozun %25 azalt›lmas›, analjezi yeterli
de¤ilse psikostimülan denenmesi, nonopioid ve adjuvan eklenerek opioid doz azalt›lmas›, opioid rotasyonu, opioid veriliﬂ yolunun de¤iﬂtirilmesi, invazif yöntemlerin tedavi eklenmesi gibi yollar denenmelidir.

Tolerans geliﬂiminde reseptörün iﬂgal edilme süresi ile iﬂgal edilen reseptörün say›s› önemlidir. Analjezi elde etmek
için gerekenden fazla opioid verilmesi, uygulanan opioidin
etkinli¤inin h›zl› bir ﬂekilde kaybolmas›nda önemli bir etkendir. Opioidin parenteral uygulanmas› ile oluﬂan yüksek
kan konsantrasyonlar› oluﬂturduklar› fazla miktardaki reseptör iﬂgali ile tolerans geliﬂimini h›zland›r›rlar. Daha düzenli bir kan düzeyi elde etmeye olanak veren oral veya
transdermal uygulamalar ise yinelenen aral›kl› opoid uygulamas›na oranla daha yavaﬂ tolerans geliﬂmesine ve analjezik etkinli¤in daha uzun süre korunmas›na olanak verir.
Bir opioide karﬂ› tolerans geliﬂmesi ayn› zamanda fiziksel
ba¤›ml›l›k veya psikolojik ba¤›ml›l›k geliﬂmesi anlam›na
gelmez. Fiziksel veya psikolojik ba¤›ml›l›k geliﬂmeden de
tolerans geliﬂebilir. Ayr›ca, ayn› dozda ayn› hastaya verilen opioidin zaman içinde etkisindeki azalma her zaman
tolerans anlam›na gelmez. Opioid kullanmakta olan hastada tolerans geliﬂti¤ini söyleyebilmek için di¤er tüm ﬂartlar›n de¤iﬂmedi¤inden emin olmak laz›md›r.

Yan etkiler opioidlerin doz artt›r›m›n› belirgin olarak s›n›rlarken, uzun vadede de tolerans analjezik etkinli¤i azaltabilir. Opioid reseptörlerinin ve opioid etkiyi yönlendiren
di¤er nörotransmitter sistemlerin genetik farkl›l›klar›,
farkl› opioidlerin metabolizmalar› ve etkileﬂimlerindeki
genetik etkiler bu ajanlara olan yan›t›n farkl›l›klar›n aç›klayabilir (11).

Pseudotolerans, yeni a¤r›l› bir durumun ortaya ç›kmas›,
a¤r›n›n kontrol alt›na al›nmas› sonucunda fiziksel aktivitenin artmas›, do¤ru doz ayarlamas›n›n yap›lamam›ﬂ olmas›, ilaç de¤iﬂikli¤i, ilaç etkileﬂimi, ba¤›ml›l›k bugular›n›n
ortaya ç›kmas› gibi di¤er nedenlere ba¤l› olarak artan a¤r›y› kesmek için opioid dozunu art›rma gereklili¤ini tan›mlamak için kullan›l›r (6).

Opiofobi; opioidleri riskleri abartarak, yan etkileri, tolerans, addiksiyon ve yasal zorluklar korkusu ile yetersiz
verme e¤ilimidir.
Opiofobi hekimlerde oldu¤u gibi hastalarda da görülmektedir. Hasta opiofobisi “bana morfin veriliyorsa, ben yak›nda ölece¤im demek”, “a¤r› daha kötüleﬂirse yapacak
bir ﬂey kalmad›”, “ba¤›ml› olaca¤›m”, “morfin iﬂe yaramad›” gibi endiﬂelere neden olur. Bu nedenle hastaya tedavisi hakk›nda yeterli bilgi verilmeli, tedavi s›n›rlar›, ortaya
ç›kmas› olas› yan etkiler anlat›lmal›d›r.

Ba¤›ml›l›k; 2001 y›l›nda American Academy of Pain Medicine, The American Pain Society ve American Society of
Addiction Medicine’in ortak komitesi opioid kullanmakta
olan a¤r› hastalar›nda ba¤›ml›l›k tan›m› konusunda anahtar tan›mlama üzerinde anlaﬂmaya vard›lar. Tan›mlama
ﬂöyleydi “ba¤›ml›l›k genetik, psikolojik ve çevresel faktörlerin etkisi ile geliﬂen veya ortaya ç›kan bir primer kronik
nörobiyolojik hastal›kt›r. ﬁu davran›ﬂlardan bir veya birden fazlas› ile karekterizedir: ilaç kullan›m›nda kontrolün
bozulmas›, kompulsif kullan›m, zarar görmeye ra¤men
kullan›ma devam etmek ve ﬂiddetli istek hali” (12).

Günümüzde uzun süreli opioid kullan›m› ile ilgili en önemli endiﬂe ba¤›ml›l›k, tolerans, addiksiyon (kötüye kullan›m)
ve psödoaddiksiyondur. S›kl›kla bu kavramlar kar›ﬂt›r›l›r
ve bu nedenle iyi tan›mlan›p ay›rt edilmesi gerekir.

Fiziksel ba¤›ml›l›kta, hastalarda morfinin kesilmesinden
sonra santral noradrenerjik ve sempatik sistemde hiperaktivite nedeni ile yoksunluk belirtileri ortaya ç›kar. Bu bulgular burun ak›nt›s›, esneme, titreme, hiperventilasyon, hi-
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pertermi, midriyazis, kas a¤r›lar›, kusma, diyare ﬂeklinde
kendini gösterir, 72 saat içinde en yüksek düzeye ulaﬂ›r,
sonra bir hafta içinde geriler. Bu süre içinde ba¤›ml› olunan ilaç verildi¤inde de belirtiler geçer. Fiziksel ba¤›ml›l›k
ta toleransa paralel olarak geliﬂir. Genelde 3-4 haftal›k
opioid kullan›m›ndan sonra böyle bir fiziksel ba¤›ml›l›¤›n
olmas› beklenir, bu normal bir yan›tt›r. Opioid uygulamas›
düzenli ve program›na uygun ise yüksek dozlarda bile kronik a¤r›larda yoksunluk belirtileri gözlenmez. Asl›nda tolerans ve fiziksel ba¤›ml›l›k bu hastalarda geriye dönebilen
bir süreçtir. ‹laçlar›n uygulama aral›klar›n› de¤iﬂtirmeden
yavaﬂ yavaﬂ doz azalt›larak geri çekilmesi (her hafta %20
azaltma) belli bir süre sonra reseptörlerde aﬂ›r› duyarl›l›¤›
düzeltmekte ve klinik bulgu vermeden ba¤›ml›l›¤› ortadan
kald›rmaktad›r.
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Psödoaddiksiyon ise hastan›n a¤r› tedavisinin yetersiz olmas› nedeni ile, do¤ru veya yanl›ﬂ, ilave analjezik istemesinin yanl›ﬂ de¤erlendirilmesidir. Bu tip hastalar da psikolojik ba¤›ml›l›¤› olan hastalar gibi kimi zaman illegal yollardan da ilaç temini yoluna gidebilirler. Bu hastalar›n a¤r›lar› kesilince bu davran›ﬂlar› da biter.
Analjezi amac› ile opioid kullanan hastalar›n % 0.1’den
daha az›nda addiksiyon geliﬂmektedir. Buna ra¤men tolerans geliﬂimi ve ba¤›ml›l›k geliﬂmesi riski düﬂüncesi bu
ilaçlar›n rasyonel kullan›m›n› engellemektedir. Opioid tercihinde önemli olan yan etkilerden çok hastan›n bu tedaviden baﬂka seçene¤inin olup olmad›¤› ve bundan fayda görüp görmeyece¤i olmal›d›r.

TEDAV‹N‹N OPT‹M‹ZASYONU
Genelde klinik uygulamada addiksiyon ve fiziksel ba¤›ml›l›k tan›mlamalar› kar›ﬂt›r›l›r. Fiziksel ba¤›ml›l›k fizyolojik
bir tablo olup tedavi edilebilirdir. Psikolojik ba¤›ml›l›k ise
ilac›n psiﬂik ve mental etkileri için kullan›lan, kötüye kullan›m› ile karakterize bir davran›ﬂ biçimidir. ‹lac› bulmak
ve kullanmak için karﬂ› konulmaz bir istek duyulur. Psikolojik ba¤›ml›l›k genelde tolerans ile birlikte geliﬂir ancak
farkl› olaylard›r. Psikolojik ba¤›ml›l›¤›n kronik a¤r›l› kiﬂilerde çok nadir olarak geliﬂti¤i belirlenmiﬂtir. Psikolojik
ba¤›ml›l›¤› olan kiﬂiler yan etkiler ortaya ç›kt›ktan sonra
dahi kontrol d›ﬂ› olarak kendi kendilerine ilaç kullan›rlar.
Ba¤›ml›l›k oluﬂmas› için genetik yatk›nl›k, ilac›n kronik
kullan›m› ve hoﬂ olmayan psikososyal faktörlere ihtiyaç
vard›r (11). Özellikle hastaya ait risk faktörlerinin gözden
geçirilerek hasta seçiminin yap›lmas› bu insidans› azaltacakt›r.
Opioid tedavisi almakta olan kronik a¤r›l› hasta akut a¤r›
yak›nmas› ile gelirse, ba¤›ml›l›k bulgular› aç›s›ndan de¤erlendirilmesi gerekir (Tablo 1). Ancak her ﬂeye ra¤men bu
problem akut a¤r›y› insani bir ﬂekilde tedavi etmek aç›s›ndan bizim etik sorumlulu¤umuzda bir de¤iﬂikli¤e neden olmaz.
Tablo 1: Kronik a¤r› hastas›n› ba¤›ml› hastadan ay›rma
kriterleri
Kronik a¤r› hastas›
‹laç kullan›m›n›
kontrol eder
‹laç ile yaﬂam
kalitesi düzelir
Yan etki ortaya ç›karsa
ilac› azaltmak ister
Ba¤›ml›l›k potansiyeline
karﬂ› endiﬂelidir
Tedavi plan›na uyar
S›kl›kla ilac› artar

Ba¤›ml› hasta
‹laç kullan›m›n›
kontrol edemez
‹laç ile yaﬂam kalitesi bozulur
Yan etkilere ra¤men
ilaca devam etmek veya
dozu art›rmak ister
Potansiyel ba¤›ml›l›¤›
inkar eder veya bu
konuda duyars›zd›r
Devaml› tedavi plan›n›n d›ﬂ›na
ç›kar
S›kl›kla ilaçlar› zaman›ndan
önce biter ve her defas›nda
bir bahanesi vard›r

‹laç uygulamas›ndan 24 saat ve 3 gün sonra durum de¤erlendirmesi yap›lmal›d›r. Sonra haftal›k görüﬂmeler yeterlidir. Analjezi yeterli de¤ilse baﬂlang›çta hafif somnolans olsa bile dozlar %50 oran›nda artt›r›l›r. Amaç özellikle gece a¤r›s›n›n tümünün veya tamam›na yak›n›n›n (%90) oran›nda kald›r›lmas›d›r. Analjezik dozu olguya göre ayarlanmal›d›r. A¤r› hafif opioidler için bir veya iki kez %100 artt›rma ile veya güçlü opioidler için bir kez %50 artt›rmakla önlenememiﬂse, a¤r›n› opioidlere yan›t vermeyece¤i düﬂünülmelidir (13).

‹NTRAVENÖZ OP‹O‹D TEST‹
Kullan›lmas› planlanan opioidin beklenen yarar› sa¤lay›p
sa¤layamayaca¤› konusunda tahmin yürütmeye yard›mc›
olur. Hastan›n opioid yan›t›n›n saptanmas› bunu takip
eden dönemde uygulanacak uzun süreli opioid tedavisinin
etkinli¤ini saptamak aç›s›ndan genellikle önerilmektedir.
Bu konudaki yeni yaklaﬂ›m remifentanil testidir. Remifentanilin artan dozlarda etkin doza kadar titre edilerek artt›r›lmas› ﬂeklinde yap›lmaktad›r. ‹nfüzyonun kesilmesinde
k›sa süre sonra ilaç›n etkisi tamamen geçmektedir. Bu
nedenle bu test en fazla bir saatlik bir süreyi kapsamaktad›r (14).
Sonuç olarak, kronik opiod kullan›m endikasyonu olan
hastalarda a¤r›n›n m› yoksa ba¤›ml›l›¤›n m› primer problem oldu¤una karar vermek gerekir. Daha sonra da
hekimin terapötik amaçl› opioid kullanan hastalarda
ba¤›ml›l›k tan›m›n› iyi bilmesi gerekmektedir. Kronik a¤r›da analjezik kullan›m›n›n temel kurallar›; ilaç a¤r›da
belirgin bir azalmaya neden olmal› (en az %30) ve ilaç ya
hiç yada tolere edilebilir ölçüde yan etkilere neden olmal›
(hastan›n tan›mlamas›na göre, doktorun de¤il) sonuç
olarak hasta günlük aktivitelerini yerine getirebilir hale
gelmelidir. Yani amaç hastan›n a¤r›s›n› kesmek, günlük
yaﬂant›s›nda a¤r›n›n neden oldu¤u rahats›zl›k, depresyon,
uykusuzluk, fonksiyon kayb› hatta günlük yaﬂam aktivitelerindeki ve psikolojisindeki k›s›tl›l›¤›n giderilerek
normal bir hayat sürmesini sa¤lamakt›r. Opioidlere ba¤l›
olas› yan etkiler ortaya ç›ksa bile bu belirtilen durumlara
engel oluﬂturmuyorsa ilaç kullan›m›na devam edilmelidir.
‹lac›n yeterli düzeyde verildi¤ine karar vermek için belli
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guideline’lar takip edilmelidir. Bunun sonucunda ilaç etkisiz kabul edilip kesilme karar› verilmeden önce yeterli
dozda verilmiﬂ oldu¤undan emin olunmal›d›r.
5.
McQuay “opioidler bizim en güçlü analjeziklerimiz olmas›na karﬂ›l›k politikalar, ön yarg›lar ve sürekli göz ard›
edilmesi yüzünden optimum kullan›m› hala engellenmektedir. A¤r›s› olan bir hastaya opioid verildi¤i zaman ortaya
ç›kan tablo ile a¤r›s› olmayan bir kiﬂinin opioid almas› ile
ortaya ç›kan tablo tamamen farkl›d›r. Opioidlerin medikal
kullan›m› ba¤›ml›l›¤a neden olmamakta ve bunun kullan›m›ndaki k›s›tlamalar hastalar›n can›n› yakmaktad›r”
demiﬂtir. (5)
Amerikan A¤r› ‹laçlar› Akademisi ile Amerikan A¤r›
Cemiyetinin 1997 y›l›nda yapt›klar› ortak toplant›
sonucunda, yeterince güçlü ve etkili ilaçlar mevcut olmas›na karﬂ›l›k a¤r›n›n ço¤u kez yeterince tedavi edilmedi¤ini, bu nedenle kronik a¤r› sendromlar›n›n do¤ru ve
etkili tedavisinin önceli¤i olmas› gerekti¤ine dikkat çekilmiﬂtir (15,16). Kronik a¤r› tedavisinde opioidleri en iyi
ﬂekilde kullanmak denilince opioid dozunun hastan›n a¤r›
seviyesinde analjezi sa¤layacak kan seviyesinin hemen
üzerinde, sabit bir kan düzeyi sa¤layacak ayn› zamanda da
ciddi ve kal›c› yan etki yaratmayacak ve hastada fonksiyonel bir iyileﬂmeye sebep olacak ﬂekilde titre edilmesi
anlaﬂ›lmaktad›r. Bu ﬂekilde sabit bir kan düzeyinin sa¤lanmas› öfori ihtimalini azalt›rken, dozlar aras›nda çekilme
semptomlar›n›n görülmesini de engeller. Farmakolojik
olarak böyle sabit kan düzeylerini yakalamak kontrollü
sal›n›ml› ve uzun etkili opioid analjeziklerle mümkün olmaktad›r (12).
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