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POSTOPERAT‹F A⁄RI TEDAV‹S‹
Ayﬂegül B‹LEN*

Postoperatif a¤r› yak›n zamanlara kadar cerrahi giriﬂim
uygulanan hastalar›n katlanmak zorunda oldu¤u do¤al bir
süreç olarak alg›lanmaktayd›. Günümüzde postoperatif
a¤r›n›n sistemler üzerine olan olumsuz etkilerinin ortaya
konmas›yla; postoperatif a¤r› tedavisi konusunda önemli
ilerlemeler kaydedilmiﬂ, yeni ilaç ve teknikler kullan›ma
sunulmuﬂ ve postoperatif a¤r› tedavisi modern cerrahi
prati¤inin vazgeçilmez parças› olmuﬂtur.

lar› içermelidir; (2)
1 Hasta a¤r›s›n› de¤erlendirmeye aktif olarak
kat›lmal›
2. Hastan›n a¤r›s› düzenli olarak sorgulanmal›
3. Hastan›n a¤r›s› hem dinlenme hem de hareket
halinde de¤erlendirilmeli,
4. A¤r› ﬂiddetinde beklenmedik bir art›ﬂ, yeni bir
a¤r› nedeni ya da postoperatif bir komplikasyon nedeni olarak ele al›nmal›, dikkatlice bir
anamnez al›nmal› ve hasta operasyonu yapan
cerrah taraf›ndan muayene edilmeli,
5. Kötü ya da yüksek a¤r› skorlar›nda tedavi
tekrar gözden geçirilmelidir.
6. A¤r› de¤erlendirmesinde standart yöntem
olarak a¤r› skalalar› kullan›lmal›d›r.

Postoperatif a¤r› cerrahi travmaya ba¤l› ortaya ç›kan enfamatuvar sürecin de eﬂlik etti¤i ve doku iyileﬂmesi ile giderek azalan akut bir a¤r›d›r. Ancak nedeni önceden bilinen ve ortaya ç›kmas› beklenen bir a¤r› olmas› nedeniyle
di¤er akut a¤r›lardandan farkl›d›r.
Tüm majör cerrahi giriﬂimlerde baﬂlang›çta hastalarda
ölüm korkusu söz konusudur. Daha sonra bu korku yerini
anksiyete ve postoperatif a¤r› korkusuna b›rak›r.
Postoperatif a¤r›n›n ortaya ç›k›ﬂ›n›, ﬂiddetini, niteli¤ini ve
süresini etkileyen birçok etken ortaya konmuﬂtur (1). Bunlar ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir:
1. Hastan›n fizyolojik ve psikolojik altyap›s›
2. Hastan›n farmakolojik ve psikolojik aç›dan
preoperatif haz›rl›¤›
3. Cerrahinin yeri, niteli¤i ve süresi
4. Postoperatif komplikasyonlar›n varl›¤›
5. Cerrahi öncesinde, s›ras›nda ve sonras›nda
uygulanan anestezik yaklaﬂ›m
6. Postoperatif bak›m›n kalitesi
Postoperatif a¤r› hastada emosyonel ve fizyolojik yak›nmalara yol açar, uyku bozuklu¤u yapar. Taﬂikardi hipertansiyon gibi kardiyovasküler yan etkilerin ortaya ç›kmas›na, oksijen tüketiminin artmas›na, barsak hareketlerinin
bozulmas›na, atelektazi, sekresyonlar›n retansiyonu ve
pnömoni gibi solunum fonksiyonu üzerine olumsuz etkilere, mobilizasyonun gecikmesine ve tromboemboli riskinin
artmas›na neden olur. Bu nedenle postoperatif a¤r› tedavisinin amac› a¤r›y› ortadan kald›rarak yaﬂam kalitesini artt›rmak, morbiditeyi azaltmak ve hastanede kal›ﬂ süresini
k›saltmakt›r.
Postoperatif a¤r› tedavisinin do¤ru yönlendirilmesinin en
önemli koﬂulu , hiç kuﬂkusuz a¤r›n›n do¤ru de¤erlendirilmesidir. ‹deal bir postoperatif a¤r› de¤erlendirmesi ﬂun*

Postoperatif a¤r› tedavisi mutlaka hastaya özgün olmal›d›r. Cerrahinin tip, beklenen a¤r› ﬂiddeti, hastan›n yandaﬂ
hastal›¤›n›n olup olmamas›, hastan›n önceki a¤r› deneyimleri de¤erlendirilmeli, hastan›n tercihi sorulmal› ve edinilen bilgilere göre postoperatif a¤r› tedavisi planlanmal›d›r.
Etkin olarak tedavi edilmemiﬂ postoperatif a¤r› erken dönemde pulmoner, renal ve kardiyak fonksiyonlarda bozulmaya, immün supresyona ve deliryuma, geç dönemde de
fonksiyonel kay›plara ve kronik postoperatf a¤r› sendromlar›na yol açabilir (3,4).

CERRAH‹ SONRASI KRON‹K A⁄RI
GEL‹ﬁ‹M‹
CERRAH‹
Ekstremite
Amputasyonu
Torakotomi
Meme Cerrahisi

Kolesistektomi
‹nguinal Herni

A⁄RI SENDROMU

SIKLIK

Fantom A¤r›s›
Post-Torakotomi Sendromu
Post- Mastektomi Sendromu
Skar A¤r›s›
Fantom A¤r›s›
Omuz Kol a¤r›s›
Post-Kolesistektomi Sendromu
Kas›k A¤r›s›

% 30- 81
% 50
% 11- 57
% 13- 24
%12-51
% 3- 56
% 5-11

Cerrahi travma ile oluﬂan doku hasar›ndan a¤r› olarak alg›lanmas›na kadar geçen süreç dört bölüme ayr›labilir:
1-Transdüksiyon; nosiseptörler düzeyinde oluﬂan, hasar
yarat›c› uyaran›n duysal sinir lifinde elektriksel aktiviteye
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dönüﬂmesidir.
2-Transmisyon; bu elektriksel uyaran›n primer aferent nosiseptif sinir lifleri arac›l›¤›yla spinal korda iletilmesini
kapsar.
3-Modülasyon; spinal kordun arka boynuzunda bu duysal
uyaran›n bir dizi nörokimyasal iﬂleme u¤ramas›d›r . Modülasyon sonucunda duysal uyaran de¤iﬂmez, bask›lan›r ya
da kuvvetlenir.
4- Alg›lama; ç›kan spinal yolaklar arac›l›¤›yla spinal kordun arka boynuzundan talamik çekirdeklere ve duysal kortekse iletilen bu uyaranlar bu düzeyde a¤r› olarak alg›lan›r (5, 6).
A¤r› tedavi uygulamalar› aﬂa¤›daki aﬂamalardan herhangi
biri ya da birkaç›n› hedef alabilir (7).
1. Transdüksiyon: Periferik nosiseptörlerin aktivasyonu.
Nonsteroid antienflamatuar ilaçlar (NSA‹‹ ), antihistaminikler ve topikal lokal anestetikler.
2. Transmisyon: Periferik nosiseptif sinir uçlar›ndan arka
boynuzdaki ikinci düzey nöronlara ulaﬂan aksiyon potansiyellerinin oluﬂumu. Nosiseptif uyaran spinotalamik yollar
arac›l›¤›yla supraspinal hedeflere ulaﬂ›r.Transmisyon lokal
anestetikler arac›l›¤›yla bloke edilir.
3. Santral sensitizasyon: N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptörlerinin aktivasyonu arka boynuz nöronlar›n›n duyarl›l›¤›n› ve uyaran yaratma s›kl›¤›n› artt›r›r. Bu durum ketamin gibi NMDA antagonistleri taraf›ndan bask›lan›r.
4. Modülasyon: ‹nen enkefalinerjik , adrenerjik ve kolinerjik sinir lifleri arac›l›¤›yla primer aferent liflerden nosiseptif maddelerin sal›n›m›n›n inhibe edilmesi ya da ikinci
düzey nöronlar›n yan›tlar›n›n bask›lanmas› ile gerçekleﬂir.
Modülasyon opioidlerin, klonidinin ve neostigminin nöroaksiyal uygulanmas› arac›l›yla sa¤lanabilir.
5. Spinal reaksiyon: Artm›ﬂ motor ve sempatik uyaranlar›n sonucunda hipertansiyon, taﬂikardi, adrenal aktivasyon
ve kas spazm› ortaya ç›kar . Bu durum benzodiazepinler,
beta adrenerjik antagonistler ve metoklopramid ile önlenebilir.
6. Supraspinal alg›lama: A¤r›n›n lokalizasyonunu belirleyen neokortikal epikritik bileﬂen ve a¤r›ya ba¤l› rahats›zl›k ve ac› çekme duyular›n› kontrol eden paleokortikal protopatik bileﬂeni içerir. Opioidler taraf›ndan bask›lan›r.
7. Supraspinal reaksiyon: Neokortikal ve paleokortikal
limbik yan›tlar (ör.korku, anksiyete, depresyon ve di¤er
a¤r› davran›ﬂlar›) ve pituiter-hipotalamik yan›tlar› (ör. nöropeptit ve stres hormonlar›n›n sal›n›m›, sempatik aks›n
aktivasyonu) tan›mlar. Supraspinal reaksiyonlar rejyonal
bloklar, beta adrenerjik agonistler ve anksiyolitikler ile
bask›lan›r.

PREEMPT‹F ANALJEZ‹
Preemptif analjezi, oluﬂacak a¤r›dan korunmak ya da oluﬂacak a¤r›y› azaltmak için, söz konusu a¤r›n›n yol açaca¤›
mekanizmalar› ortaya ç›kmadan önlemek amac›yla izlenen
yoldur. Santral sensitizasyon fenomeni ile ilgili olaylar›n
keﬂfi a¤r› geliﬂimini önleme çabalar›n› do¤urmuﬂtur. Böy-

lece a¤r›l› uyaran sonucu sinir sisteminin verdi¤i a¤r› yan›t› ve oluﬂan a¤r› haf›zas›n›n geriletilebilece¤i ve hatta önlenebilece¤i düﬂünülmüﬂtür. Preemptif analjezi ya da cerrahiden önce baﬂlat›lan analjezi, insizyon ve enflamatuar
hasara ba¤l› ortaya ç›kan santral sensitizasyonu önleyen
analjezi ﬂeklinde tan›mlanabilir. NSA‹‹’ler, NMDA antagonistleri, opioidler, lokal anestetikler tek baﬂlar›na ya da
kombine olarak ve lokal, epidural, spinal ya da sistemik
olarak kullan›labilirler. NSA‹‹’ler aras›nda COX-2 inhibitörlerinin olumlu etkileri gösterilmiﬂtir. Ancak pre ve perioperatif dönemde kullan›mlar› s›ras›nda trombosit fonksiyonlar› ve osteojenik aktivite üzerinde inhibitör etkileri oldu¤u ak›lda bulundurulmal›d›r. Preemptif analjeziyi sadece bir zamanlama stratejisi olarak görmek do¤ru de¤ildir.
Uygun ilaç ya da ilaçlar›n, uygun zamanda , uygun doz ve
ﬂekilde ve uygun süre ile verilmesini içeren uygulamalar›n
tümüdür (7,8).

POSTOPERAT‹F A⁄RI TEDAV‹S‹NDE
FARMAKOLOJ‹K SEÇENEKLER
Non –opioid analjezikler

Parasetamol
NSA‹‹ ( COX–2 inhibitörler)
Gabapentin, Pregabalin

Zay›f opioidler

Kodein
Tramadol
Parasetamol + Kodein,
Parasetamol + Tramadol

Güçlü opioidler

Morfin
Diomorfin
Fentanil
Meperidin
Oksikodon

Adjuvanlar

Ketamin
Klonidin

NON – OP‹O‹D ANALJEZ‹KLER
NONSTERO‹D ANT‹ENFLAMATUVAR ‹LAÇLAR
(NSA‹‹)
NSA‹‹’ler etkilerini siklooksijenaz (COX) enziminin inhibisyonu ile gösterirler. Kimyasal yap›lar›na göre, yar›
ömürlerine göre ve COX seçiciliklerine göre s›n›fland›r›l›rlar. COX -1 hemen hemen tüm dokularda düzenleyici enzim olarak bulunur. COX-1 prostaglandinlerin etkilerini
regüle edip, koruyucu rol oynar. Özellikle mide, böbrek ve
trombosit fonksiyonlar› aç›s›ndan son derece önemli bir yere sahiptir. COX-2 ise enflamasyonla indüklenen bir enzimdir. Normal koﬂullarda dokularda bazal COX-2 bulunmaz, enflamatuar sitokinler gibi uyaranlar›n varl›¤›nda
immun sistem hücrelerinde ve di¤er dokularda indüklenir.
Enflamasyona yan›t olarak ortaya ç›kar. 2002 y›l›nda
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COX -3’ün varl›¤› gösterilmiﬂ ve asetaminofen ile iliﬂkisi
analiz edilmiﬂtir.
Analjezik, antipiretik ve antienflamatuar özellikleri ile
hafif ve orta derecede a¤r›larda, özellikle postoperatif a¤r›lar ve enflamasyon kaynakl› a¤r›larda oldukça etkilidir.
Oral, rektal, bukkal ve parenteral yolla uygulanabilirler.
Proteine ba¤lanma özelli¤i, ilac›n metabolik profili, plazma yar›lanma özelli¤i, idarla at›l›m› gibi nedenlerle
NSA‹‹’lere yan›t kiﬂiden kiﬂiye farkl›l›klar gösterebilir.
Analjezik güçleri opioidler kadar olmasada NSA‹‹’lerin
belli avantajlar› vard›r. Periferik nösiseptörlerin aktivasyonunu ve sensitizasyonunu azalt›rlar, enflamatuar yan›t›
azalt›rlar, bulant› ve kusmaya daha az neden olurlar, kemik metastaz› gibi baz› a¤r› tiplerinde opioidlere üstündürler, kognitif fonksiyonlarda bozulma ve sedasyona neden olmazlar, barsak ve mesane fonksiyonlar›n› etkilemezler. Tüm bunlara ra¤men tam anlam› ile güvenli ilaçlar de¤ildir. NSA‹‹’lar›n tavan etkileri vard›r. Tavan etkisi belli
bir dozun üzerinde ek analjezik etki görülmemesi buna
karﬂ›n yan etkilerin artmas›d›r. Ayr›ca NSA‹‹’lerin bir
çok yan etkisi vard›r ve bunlar genellikle COX-1 inhibisyonuna ba¤l›d›r. En ciddi yan etkiler böbrek yetmezli¤i, karaci¤er yetmezli¤i, peptik ülser ve cerrahi sonras› uzayan
kanamalard›r. Bu nedenle böbrek yetmezli¤i, peptik ülser,
ast›m bronﬂiale ve karaci¤er hastal›¤› bulunanlarda dikkatle kullan›lmal› ve doz ayarlamas› yap›lmal›d›r. Prerenal azotemisi bulunan postoperatif hastalarda yeterli s›v›
replasman› sa¤lan›ncaya ve yeterli idrar ç›k›ﬂ› gözleninceye kadar kullan›lmamal›d›r. Parenteral uygulanabilen
NSA‹‹’lerin kullan›ma girmesi bu analjeziklerin erken
postoperatif dönemde kullan›m›n› art›rm›ﬂt›r (11,12).
NONSTERO‹D ANT‹ENFLAMATUAR ‹LAÇLAR
Selektif COX-1 inhibitörleri
• indometazin
• ketoprofen
• ibuprofen
Selektif COX-2 inhibitörleri
• meloksikam
• nimesulid
• celecoxib
Selektif COX- 3 inhibitörleri
• metamizol
• Parasetamol
Non-Selektif COX inhibitörleri
• naproksen
• diklofenak
• piroksikam

OP‹O‹D ANALJEZ‹KLER
Opioidlerin insan vücudundaki hemen hemen her organ ve
fonksiyon üzerine yararl› ya da istenmeyen etkileri vard›r.
En önemli hedefler santral sinir sistemi ve gastrointestinal
sistemdir; fakat kardiyovasküler, pulmoner , genitoüriner
ve immün sistemler de direk olarak etkilenir. Opioidler etkilerini endojen opioid sistemini aktive ederek gösterirler.

039

Endojen opioid sistemi merkezi ve periferik sinir sistemindeki opioid reseptörleri ve transmitterler endojen opioid
peptitlerden oluﬂur . Opioid reseptörleri hücre membran›nda düzenleyici G proteinleri ile iliﬂkilidir.
Mü reseptörü, suprasipinal analjezi, solunum depresyonu,
öfori, miyozis, barsak hareketlerinin bask›lanmas› ve fiziksel ba¤›ml›l›ktan sorumludur. Spinal analjeziden ise kapa
ve delta reseptörleri sorumludur (9, 14 ).
Opioidler ﬂu ﬂekilde s›n›fland›r›labilir;(15)
1- Morfin, kodein ve yar›- sentetik türevleri
a- Fenantren türevleri: morfin, kodein
b- Benzilizokinolein türevleri: papaverin
2- Sentetik agonistler
metadon,fentanil, sufentanil, alfentanil,
meperidin (petidin)
3- Agonist- antagonistler
nalbufin, nalorfin, bupranorfin
4- Antagonistler
naloksan
Opioidler, oral, subkutan, intramusküler, rektal, sublingual, transdermal, inhalasyon, intraspinal, intraventriküler
yolla kullan›labilir. Solunum depresyonu, bulant›, kusma,
konvulsiyon, kaﬂ›nt›, gastrointestinal motilite azalmas›,
idrar retansiyonu ve immunsüpresyon gibi yan etkileri
vard›r.
Morfin ve di¤er opioidler beyin sap›ndaki solunum merkezlerini etkileyerek solunum depresyonuna yol açabilirler.
Morfin hem spinal hem de supraspinal düzeyde analjezi
oluﬂturur. Morfin genellikle künt ve devaml› a¤r›larda daha etkilidir. Morfin safra yollar› düz kaslar›n› kasarak biliyer koli¤e neden olur. Kafa travmas›, biliyer kanal ameliyatlar›nda, karaci¤er yetmezli¤inde, endokrin bozukluklar›nda kullan›m› kontrendikedir.
Fentanil morfinden daha az histamin sal›n›m›na neden
olur, bu da fentanili hipovolemi, hemodinamik dengesizlik, konjenital kalp hastal›¤› ve kronik akci¤er hastal›¤›
olanlarda daha uygun hale getirir. Ayr›ca fentanil akci¤er
damar resistans›n› azalt›r bu nedenle pulmoner hipertansiyonu olanlarda ve kalp cerrahisini takiben rahatl›kla kullan›l›r.
Meperidin (petidin) bir sentetik opioid agonistidir. Tedavi
dozlar›nda hipertansiyon ve taﬂikardi, yüksek dozlarda direk miyokardiyal depresyon yapmas› ve aktif metaboliti
olan normeperidin ile SSS yan etkileri (tremor, myoklonus, ajitasyon ve konvülzyon) nedeniyle daha dikkatli kullan›lmal›d›r (15,16).

HASTA KONTROLLÜ ANALJEZ‹ (HKA)
(HKA) yöntemi hastalar›n a¤r› duyduklar›nda, programlanm›ﬂ bir cihaz yard›m› ile kendi kendilerine analjezik
ilaç uygulayarak a¤r› tedavilerini yapt›klar› bir yöntemdir
. S›kl›kla intravenöz ya da epidural yolla uygulan›r. Has-
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tan›n analjezik ilaç dozuna eriﬂiminde hemﬂire ya da baﬂka yard›mc› sa¤l›k personeli bulunmad›¤›ndan, hastan›n
ihtiyac› olan doz vakit kayb› olmadan uygulanabilmekte,
bu ﬂekilde analjezi kalitesi artt›¤› gibi, iﬂ gücü tasarrufu da
sa¤lanmaktad›r. Tedavi protokolüne hastan›n aktif olarak
kat›l›m› hastada kontrolün kendisinde oldu¤u duygusu
uyand›rd›¤›ndan, psikolojik olarak da avantajlara sahiptir
(9, 17).
HKA uygulamas›nda belirlenmesi gerekenler ﬂunlard›r:
1- Kullan›lacak analjezik ajan
2- Bazal infüzyon miktar›
3- Bolus doz
4- Kilitli kalma süresi
5- 4 saatlik toplam doz limiti
Kullan›lacak ajan hastan›n a¤r› ﬂiddetine ve genel sa¤l›k
durumuna göre belirlenir. HKA’da analjezik seçiminde alt›n standart opioidlerdir. En s›k kullan›lanlar morfin , meperidin ve fentanildir. Uygulanacak bazal infüzyon ve bolus doz belirlenirken de hastaya ait özellikler göz önünde
bulundurularak en az yan etki ile en etkin analjezi sa¤layacak miktarlar belirlenir.
Kilitli kalma süresi, her iki bolus doz aras› geçmesi gereken en k›sa süredir. Bu ﬂekilde hasta için toksik olabilecek
kan düzeylerine eriﬂilmesi önlenir. Dört saatlik toplam doz
limiti de, kilitli kalma süresi gibi, toksik dozlara ulaﬂ›lmas›n› engelleyen bir güvenlik parametresidir. Hastan›n 4 saat içerisinde alabilece¤i toplam dozu belirler.
HKA kullan›m›n› k›s›tlayan durumlar aﬂa¤›da s›ralanm›ﬂt›r (18).
 Hastan›n istememesi
 Hastan›n kognitif ve kültürel yetersizli¤i
 Sepsis
 Ciddi s›v› elektrolit bozuklu¤u
 ‹leri böbrek ve karaci¤er yetmezli¤i
 Kronik obstrüktif akci¤er hasta¤›
 Uyku apnesi

ADJUVANLAR
Analjezik olarak üretilmedikleri halde baz› etkileri ile a¤r› kontrolünde rol oynayan nörotransmitterler arac›l›¤› ile
analjezik etki gösterebilirler.
Özellikle gabapentin ve pregabalin nöropatik a¤r›da etkilidir.
Klonidin ve deksmedetomidin, alfa-2-adrenaljik agonist etki ve kolinerjik aktivasyon ile etki gösterirler. Bu ajanlar›n
spinal yoldan kullan›m›nda opioid analjeziklerin etkinli¤inin artt›¤› gösterilmiﬂtir. N-metil-D-aspartat (NMDA) antagonisti olan ketaminin intravenöz ya da spinal kullan›m›n›n postoperatif analjezik etkinli¤i oldu¤u gösterilmiﬂtir
(19, 20).

POSTOPERAT‹F A⁄RI TEDAV‹S‹NE REJYONAL
ANESTEZ‹ UYGULAMALARI
I. Santral Sinir Bloklar›
• Epidural analjezi
• Spinal analjezi
II. Periferik Sinir Bloklar›
III. ‹nfiltrasyon Bloklar›
I- Santral Sinir Bloklar›
Spinal ve epidural bloklar santral ya da nöroaksiyel bloklar olarak adland›r›l›rlar. Periferik sinir bloklar›na göre
daha kolay uygulanabilmesi ve baﬂar› oran›n›n yüksek olmas› nedeniyle gerek anestezi gerekse postoperatif analjezi amac›yla en fazla kullan›lan sinir blo¤u teknikleridir.
Epidural Analjezi
Epidural anestezi ve analjezi yöntemleri son y›llarda gerek
cerrahi ve obstetrik anestezide, gerekse akut ve kronik a¤r› kontrolünde en s›k kullan›lan yöntemlerden biri haline
gelmiﬂtir. ‹lk kez 1979 y›l›nda epidural yoldan verilen opioid ile uzun süreli, motor blok yapmayan kaliteli bir analjezi elde edilmesinden sonra epidural analjezi yayg›n olarak kullan›lmaya baﬂlam›ﬂt›r (21). Çok etkin analjezi sa¤lamas›, kateter tekni¤i ile istenilen süre boyunca analjezi
sa¤lanmas›, diferansiyel blok oluﬂturulabilmesi, rehabilitasyon ve fizyoterapiye olanak tan›mas› ve opioid tüketimini azaltmas› epidural analjezinin avantajlar›d›r. Epidural
yolla opioid kullan›m›n›n amac› sistemik uygulamaya göre
daha düﬂük dozlarla daha kaliteli ve daha az yan etki ile
analjezi sa¤lamakt›r.
Opioid analjeziklerin epidural uygulanmas›nda ilac›n üç
farkl› doku grubuna da¤›l›m› gözlenir:
• Dural membran› geçip BOS’a da¤›l›m
• Konsantrasyon gradyan›na ba¤›ml› olarak, epidural venöz pleksuslar ve spinal radiküler arterler arac›l›¤›yla intravasküler alana da¤›l›m
• Ya¤ dokusundan zengin epidural bölgede depolanma
Epidural yoldan en s›k kullan›lan opioid analjezik ise morfindir. Lipid çözünürlü¤ü düﬂük, yüksek hidrofilik bir opioid olan morfin bu özellikleri sayesinde sistemik uygulamaya göre çok daha düﬂük dozlarla uzun süreli bir postoperatif analjezi sa¤lar. Santral bloklarda morfin kullan›m›n›n en önemli dezavantaj› rostral yay›l›m nedeniyle solunum depresonudur. S›k olarak kullan›lan di¤er bir opioid
analjezik ise fentanildir. Fentanil yüksek lipid çözünürlü¤ü
nedeniyle BOS içinde büyük miktarlarda ve uzun süre bulunmaz .
Epidural analjezide injeksiyon yerinin seçimi de önemlidir.
Klasik olarak önerilen giriﬂ yerinin cerrahi iﬂlemin yap›laca¤› ortalama dermatoma uygun olmas›d›r. Ancak bu durum seçilecek ajana göre de¤iﬂiklik gösterebilir. Morfin gibi geniﬂ dermatomal da¤›l›m gösteren bir opioidin lomber
bölgeden injeksiyonu üst abdominal cerrahi ya da torakotomi sonras›nda oluﬂan postoperatif a¤r›lar›n giderilmesin-
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de etkili olabilir. Ayn› cerrahi iﬂlem için yüksek lipofilitesi
nedeniyle daha dar bir dermatom alan›nda segmental analjezi sa¤layan fentanil gibi opioidler seçilirse injeksiyonun
torakal yap›lmas› uygun olur. Bupivakain epidural yoldan
en s›k kullan›lan lokal anestetiktir. Yüzde 0.25 konsantrasyonlarda kullan›labilir ve etkin analjezi sa¤lar. Konsantrasyon yükseldikçe motor blok oluﬂma olas›l›¤› artar.
Epidural analjezinin hasta kontrollü olarak uygulanmas›
analjezik etkinli¤i art›r›c› rol oynar (22, 23).
Postoperatif epidural analjezinin en s›k karﬂ›laﬂ›lan komplikasyonlar kanama ve enfeksiyondur. Ancak hasta seçiminde dikkatli olundu¤unda, uygun teknik kullan›ld›¤›nda
bu komplikasyonlar nadir gözlenir. Hastan›n düﬂük molekül a¤›rl›kl› heparin tedavisi al›yor olmas› epidural giriﬂim
için kontrendikasyon oluﬂturmaz, ancak epidural kateterizasyon ve kateterin hastadan ç›kart›lmas› iﬂlemleri dozlar
aras›ndaki uygun pencere dönemlerinde yap›lmal›d›r.
Epidural olarak uygulanan opioidlere ba¤l› yan etkiler bulant›, kusma, sedasyon, üriner retansiyon, kaﬂ›nt› ve solunum depresyonudur. Epidural uygulanan solüsyona lokal
anestetik eklenmesi analjezik etkinli¤i art›raca¤› gibi, opioid tasarrufu da sa¤layaca¤›ndan, yan etkileri azalt›r. Tüm
opioid ba¤›ml› yan etkiler opioid reseptör antagonisti olan
nalokson ile tedavi edilebilir .
Lokal anestetiklere ba¤l› yan etkiler, özellikle alt ekstremitelerde kuvvetsizlik ve hipotansiyondur. Kuvvetsizlik lokal anestetik konsantrasyonun azalt›lmas›yla, hipotansiyon ise damar içi hacim geniﬂleticiler, s›v› tedavisi ve vazokonstriktör ajanlarla önlenebilir.
Spinal Analjezi
Spinal yoldan opioid ve lokal anestetik uygulanmas› ilac›n
direkt olarak analjezik aktivitenin gerçekleﬂece¤i bölgeye
verilmesidir. Analjezi çok daha h›zl› ve epidural olarak uygulanan dozlardan çok daha düﬂük dozlarla ortaya ç›kar.
Spinal opioid analjezisinin dezavantaj› tekni¤in daha çok
tek doz olarak uygulanmas›d›r. Spinal yerleﬂtirilen perkütan kateterler arac›l›¤›yla sürekli infüzyon uygulanabilse
de, enfeksiyon riski nedeniyle bu yöntem s›k kullan›lmaz
(22).
Kombine teknik spinal ve epidural uygulaman›n birlikte
ayn› ya da farkl› seviyelerden yap›lmas› ﬂeklinde uygulanmas›d›r. Bu yöntem için üretilmiﬂ olan kombine setler bulunmaktad›r. Bu uygulama ile h›zl› ve uzun süreli analjezi
sa¤lanabilir. Spinal ve epidural uygulaman›n avantajlar›
birleﬂtirilirken dezavantajlar› azalt›lm›ﬂ olur. Kombine
teknik uygulas› özellikle sezaryan operasyonlar›nda ve alt
ekstemitelerde operasyon yap›lacak yaﬂl› hastalar için uygundur. Peroperatif ve postoperatif dönemde analjezi sa¤lamak için kullan›l›r.
II- Periferik Sinir Bloklar›
Periferik sinir bloklar›, birçok cerrahi giriﬂimde hem selektif ve güçlü intraoperatif anestezi, hem de postoperatif
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analjezi amac›yla kullan›labilir. Periferik sinir bloklar› nosiseptif sürecin transmisyon aﬂamas›n› bloke eder. Uzun
etkili lokal anestetiklerin yüksek konsantrasyonda kullan›lmas› ile cerrahi anestezi düzeyi elde edilebilece¤i gibi,
analjezik etkinlik postoperatif dönemi de kapsar. Bu yüksek konsantrasyonlarda geçici motor blok gözlenebilir.
Uzun etkili lokal anestetiklerin daha düﬂük konsantrasyonlar› daha az motor blok yaparak mükemmel postoperatif
analjezi sa¤layabilir. Periferik nöral blok teknikleri, tek
injeksiyonla daha geniﬂ alanda anestezi ve analjezi sa¤lamalar› nedeniyle infiltrasyondan daha üstündür. Kateter
yerleﬂtirilen tekniklerin kullan›m› ile sürekli periferik sinir
blo¤u sa¤lanarak uzun süreli postoperatif analjezi sa¤lanabilir (24).
II a- Üst Ekstremite Bloklar›
Periferik sinir bloklar› cerrahi anestezi düzeyinin ve postoperatif analjezinin sa¤lanmas›nda baﬂar›l› bir seçenek
olarak kullan›l›r. Üst ekstremiteye yönelik bloklar alt ekstremite bloklar›na göre daha s›k kullan›l›rlar (24).
Brakial pleksus blokaj›; üst ekstremitede gerçekleﬂtirilecek cerrahi giriﬂim ve ortepedik maniplasyonlarda, baz›
hastal›klar›n tan›s›nda ve a¤r› tedavisinde kullan›l›r. Brakial pleksus, sevikal 5-6-7-8 sinirleri ve T-1’in ön dallar›
ile C-4 ve T-2’den baz›lar›nda ise ek olarak T-3 den ald›¤›
dallardan oluﬂur. ‹ntervertebral foremenden ç›kt›ktan sonra subklaviyan arterle birlikte anterior ve median skalen
kaslar aras›ndan geçer. Burada skalen fasya nörovasküler
k›l›f› oluﬂturacak ﬂekilde sinir ve arterleri sarar. Blokaj interskalen, supraklavikular, infraklavikular, aksiler ve terminal sinirler olmak üzere 5 anatomik alanda gerçekleﬂebilir.
‹nterskalen yaklaﬂ›m; klavikula, omuz kol operasyonlar›,
artroskopik omuz cerrahisinde endikedir. ‹nterskalen blok
uygulamas›nda kola ayr›ca pozisyon vermek gerekmez.
Pnömotraks riski supraklavikular ve infraklavikular uygulamalara göre daha azd›r. ﬁiﬂman hastalarda giriﬂim noktas›n›n kolayl›kla gösterilebilmesi blo¤un avantaj›d›r.
Blok s›ras›nda 40 ml gibi fazla miktarda lokal anestetik
kullan›lmas›, brakial pleksusun alt gövdesinde tam anestezinin oluﬂmamas› ve baz› operasyonlarda ek unlar sinir
blo¤u gerektirmesi blo¤un dezavantajlar›d›r. Anterior ya
da postrior yaklaﬂ›mla blok uygulanabilir. Horner sendromu, rekürren laringeal sinir paralizisi, frenik sinir paralizisi, bronkospazm, kontrlateral anestezi, kal›c› frenik sinir
paralizisi, refleks sempatik ditrofi, akut solunum yetmezli¤i, kardiyak arrest, enfeksiyon, hematom, sinir yaralanmas› interskalen yaklaﬂ›mla brakial pleksus blokaj›n›n komplikasyonlar›d›r. Ayr›ca blokaj i¤nesi ile intervertebral foraminaya ulaﬂabilir ve epidural ya da intratekal blok gerçekleﬂtirilebilir. Kontrlateral blok direk epidural injeksiyon,
paravertebral alandan epidural aral›¤a difüzyon ya da prevertebral fasya yolu ile orta hattan yay›l›mla gerçekleﬂir.
Supraklavilular yaklaﬂ›m, brakial pleksus blo¤unun ilk ta-
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n›mlanan tekni¤idir. Bu yaklaﬂ›m ile pleksusun tüm gövdeleri ve kordlar›n›n tutulmas› sa¤lanabilir. Brakial pleksus
blokaj›nda di¤er tekniklere oranla daha az lokal anestetik
gerektirir ve daha k›sa sürede anestezi sa¤lan›r. Kola özel
pozisyon vermek gerekmez. Ancak parestezinin aranmas›
gereklidir. Supraklaviküler blok uygulamas›nda rastlanan
en ciddi komplikasyon pnömotrakst›r. Bunun yan› s›ra frenik sinir blo¤u, horner sendromu, intranöral injeksiyon, sinir hasar›, damar hasar› ve damar içi injeksiyon sonras›
toksik reaksiyon da olas› komplikasyonlar›ndand›r.
‹nfraklavikular yaklaﬂ›mla blok anatomik konumu nedeniyle uygulanmas› kolayd›r ve özellikle kateter yerleﬂimine
uygundur. Bu yaklaﬂ›mla kateter daha kolay sabit edilir ve
hastalar taraf›ndan da daha iyi tolere edilir. ‹nfraklavikular blok uygulamas›nda parestezi ile i¤ne ucu yerleﬂiminin
saptanmas› zordur ve bu nedenle stimulasyon tekni¤i gereklidir. Bu yaklaﬂ›mda da pnömotraks, Horner sendromu,
damar ve sinir hasar› komplikasyon olarak ortaya ç›kabilir.
Aksiller yaklaﬂ›mla brakiyal pleksus blokaj› en kolay uygulanan ve en yayg›n olarak kullan›lan tekniktir. Di¤er tekniklere göre daha az komplikasyon riski ile ön kol ve el
operasyonlar› için uygun koﬂullar haz›rlar. Bu nedenle bu
teknik acil serviste ve günübirlik hastalarda güvenle uygulanabilmesi avantajlar› vard›r. Blok oluﬂturmak için kolun
abdüksiyona getirilmesi zorunlulu¤u, yöntemin uygulamas›n› k›s›tlar . Di¤er k›s›tlay›c› neden, aksiller blo¤un sadece dirsek alt›ndan uygulanacak operasyonlar için uygun bir
anestezi sa¤lamas›d›r.
Supraskapular sinir blo¤u bursit, periartit ve artrit gibi nedenlere ba¤l› ﬂiddetli a¤r›lar›n kontrolünde kullan›l›r. Rejyonal anestezi uygulamalar›nda yeri yoktur. Ama omuz
operasyonlar›ndan sonra postoperatif analjezi uygulamalar›nda yararl› olabilir.
Brakial pleksus blo¤u uygulamalar›nda bazen yeterli alanda anestezi sa¤lanamayabilir. Bu durum ilaç hacminin yeteriz olmas›ndan, lokal anesteti¤in k›l›f içinde beklenen ﬂekilde da¤›lmamas›ndan, büyük sinir liflerinde lokal anesteti¤in yeteri kadar penetre olamamas›ndan, k›l›f içindeki
anatomik farkl›l›klardan kaynaklanabilir. Bazen sinirlerin
da¤›l›m› blok alan›na uymayabilir. Bu durumlar da yetersiz blo¤a yol açabilir. Bu duruma en iyi örnek interskalen
blokta ulnar sinirin her zaman tutulmamas› gösterilebilir.
Dirsekte, bilekte ulnar, median ve radial sinir bloklar›, dijital sinir bloklar› brakial pleksus dallar›n›n bloklar›d›r (25).
Brakial Pleksusa Kateter Uygulamas›
Bu tekni¤in avantajlar› ﬂöyle s›ralanabilir;( 24)
 Kateterler arac›l›¤› ile fakl› lokal anestetik ilaç
ve kombinasyonlar› kullan›labilir.
 Operasyonun uzamas› durumunda ek lokal anestetik verilebilir.

 Düﬂük doz lokal anestetik uygulamas› nedeniyle
, toksisite olas›l›¤› düﬂüktür.
 Postoperatif analjezi sa¤lanabilir.
 Sempatik blok yara iyileﬂmesini kolaylaﬂt›r›r.
Bu teknik özellikle üst ekstremite replasyon cerrahisinde,
refleks sempatik distrofide, uzam›ﬂ postoperatif analjezi ve
sempatik blok istenen olgularda uygulanabilir.

Enfeksiyon, kateterin tespitinde güçlük, yetersiz cerrahi
anestezi, sinir yaralanmas›, kateterin yer de¤iﬂtirmesi ve
katlanarak k›vr›lmas› ise geliﬂebilecek komplikasyonlar
aras›ndad›r.
II b- Gövdede Periferik Sinir Bloklar›
Yüzeyel Servikal Pleksus Blo¤u; boyunda tek tarafl› giriﬂimlerde tercih edilir. Karotis cerrahisinde s›k baﬂvurulan
bir yöntemdir. Damardan zengin bir bölge olmas› nedeniyle intravasküler injeksiyonlara dikkat edilmelidir. Vertebral artere injeksiyon, intratekal ya da epidural blok geliﬂebilir.
‹nterkostal Blok; torasik ve üst abdominal cerrahide postoperatif analjezi için, herpes zoster, kanser a¤r›s› ve kot
k›r›klar›nda analjezi amac›yla kullan›l›r. Genellikle bir seansta 4 ila 8 blok yap›labilir, ancak kullan›lacak toplam
lokal anestetik dozuna dikkat edilmelidir. ‹ntravasküler
injeksiyon ve pnömotoraks görülebilecek komplikasyonlard›r.
Torasik Paravertebral Blok; meme cerrahisi sonras› postoperatif analjezi sa¤lamak amac›yla kullan›l›r. Vertebran›n
transfers ç›k›nt›s›n›n alt›nda somatik sinirlerin intervertebral foremenden ç›kt›ktan sonra bloke edilmesidir. Komplikasyonlar› blo¤un tam yerleﬂmemesi, pnömotraks ve intervertebral injeksiyondur.
Penil Blok; penis cerrahisi ya da postoperatif analjezi için
uygulan›r. Ciddi vazospazm yaparak iskemiye neden olabilece¤i için lokal anesteti¤e vazokonstrüktör eklenmemelidir.
II c- Alt Ekstemite Bloklar›
Alt ekstermitede spinal ve epidural yoldan tam, güvenli ve
h›zl› bir analjezi elde etme olana¤› nedeniyle, periferik sinir bloklar› daha az uygulan›r. Üst ekstremitede tek bir injeksiyonla tüm kolda analjezi sa¤lan›rken, alt ekstremitede birkaç periferik sinirin birden bloke edilmesi gerekir
(24).
Lomber pleksus blo¤u; alt ekstremitede sinir iletimi lomber ve sakral pleksus yoluyla olur. Lomber pleksus blo¤u
için 2 temel yaklaﬂ›m vard›r, inguinal perivasküler blok ve
psoas kompartman blo¤u. ‹nguinal perivasküler blok teknik olarak basit olup, inguinal ligament civar›ndan verilen
lokal anesteti¤in fasyal yap›lar aras›nda yay›larak lomber
pleksus tutulumu amaçlan›r. Genellikle 40 ml lokal anestetik kullan›larak femoral ve obturator sinir baﬂar›l› bir ﬂekilde bloke olurken, lateral femoral sinir bloke olmayabilir. Psoas kompartman blo¤unda lomber pleksusa posteri-
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or yaklaﬂ›l›r. Amaç lokal anesteti¤in 4. ve 5. lomber vertebra hizas›nda psoas majör kas›n›n önüne vererek lomber
pleksusun tamam›n› sakral pleksusun bir k›sm›n› bloke etmektir. Ancak bu teknikle i¤nenin oldukça derine yerleﬂtirilmesi nedeniyle epidural, spinal ya da intravasküler injeksiyon riski vard›r.
Femoral sinir blo¤u; alt ekstemite cerahisinde tamamlay›c› bir blok olarak kullan›labilir. Diz cerrahisinde, özellikle
artroskopilerden sonra postoperatif a¤r› tedavisinde kullan›labilir. Alt ekstremite k›r›klar›nda transport ve traksiyon
s›ras›nda analjezi amac›yla uygulanabilir. E¤er tüm ayakta analjezi isteniyorsa siyatik sinir blo¤unun da eklenmesi
uygun olur. En ciddi komplikasyon damar içi injeksiyondur. Femoral arter ponksiyonu sonras› hematom geliﬂebilir. Femoral grefti olan olgularda rölatif kontrendikedir.
Lateral Femoral Kutanöz sinir blo¤u; uylu¤un proksimal
ve lateralinden kas biyopsisi almak için ve di¤er bloklar›
tamamlamak için kullan›l›r. Genellikle kemerin bel üzerinde yapt›¤› travmaya ba¤l› geliﬂen nöropatik a¤r›n›n teﬂhisinde kullan›labilir.
Obturator sinir blo¤u; genellikle femoral, lateral, femoral
kutanöz ve siyatik sinir blo¤u ile birlikte alt ekstremite
cerrahisinde kullan›labilir. Transüretral giriﬂimlerde ve diz
üzerindeki operasyonlarda tamamlay›c› bir bloktur.
Siyatik sinir blo¤u; alt ekstremite cerrahisinde ya da a¤r›
tedavisinde diagnostik amaçl› kullan›l›r. Blok posterior
yaklaﬂ›m, anterior yaklaﬂ›m ve litotomi yaklaﬂ›m› ile gerçekleﬂtirilebilir.
Diz ekleminde blokaj; diz ekleminde peroneal, tibial ve safen sinir olmak üzere üç sinir bloke edilebilir.
Ayak bile¤inde blokaj; posterior tibial sinir blo¤u, derin
peroneal sinir blo¤u, yüzeyel peroneal sinir blo¤u, safen sinir blo¤u ve sural sinir blo¤u ayak bile¤inde uygulanan
bloklard›r.
III- ‹nfiltrasyon Bloklar›
‹lgili dokular›n cerrahi insizyon öncesi lokal anestetik ile
infiltrasyonu, nosisepsiyonun transdüksiyon ve transmisyon
aﬂamalar›n› bloke etmenin ve postoperatif a¤r›y› kontrol
alt›na alman›n kolay ve etkili bir yoludur. Cerrahi sonras›
insizyon bölgesine katerer yerleﬂtirilerek uzun süreli analjezi sa¤lanabilir. Bu yöntemle özellikle alt bat›n cerrahisinde ve meme cerrahisinde ﬂaﬂ›rt›c› sonuçlar elde edilir.
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SIK KULLANILAN PER‹FER‹K S‹N‹R BLOKLARI VE
KULLANIM ALANLARI
Servikal pleksus blo¤u

Karotis cerrahisi, tek tarafl›
boyun operasyonlar›

‹nterskalen ya da
supraklaviküler brakiyal
pleksus blo¤u

Omuz ve üst ekstremite
cerrahisi

Aksiller blok

Ön-kol ve el cerrahisi

El bile¤i blo¤u

El cerrahisi

Torakal paravertebral
blok ya da interkostal
sinir blo¤u

Torakotomi, torakoskopi,
renal cerrahi

‹lioinguinal/iliohipogastrik Kas›k bölgesi cerrahisi,
sinir blo¤u
kas›k f›t›¤› cerrahisi
Femoral sinir blo¤u
(üçü bir arada blok)

Femur, diz cerrahisi

Siyatik sinir blo¤u

Alt ekstremite, ayak bile¤i,
ayak cerrahisi

DENGEL‹ (MULT‹MODAL) ANALJEZ‹
Daha güçlü analjezi ve daha az yan etki için etki mekanizmas› farkl› iki analjezi¤in bir arada kullan›lmas›d›r. Burada amaç opioid gereksinimini azaltmakt›r. Dengeli analjezide NSA‹‹ kullan›m› ile opioid gereksinimi % 30 kadar
azalt›labilir. Santral bloklar, periferik bloklar, intraartiküler, insizyonel ve infiltratif uygulamalarla lokal anestetiklerin kullan›m› da analjezik gereksinimini etkin biçimde azalt›r. Özellikle periferik nöral blok tekniklerinin, opioid ve nonopioid analjeziklerle kombine edilmesi ile uygulanan dengeli analjezi rejimlerine s›k baﬂvurulur. Ayr›ca
ketamin, gabapentin, klonidin gibi yard›mc› ilaçlara da
baﬂvurulabilir. (26).
POSTOPERAT‹F A⁄RI TEDAV‹S‹NDE
NON- FARMAKOLOJ‹K YÖNTEMLER
 Buz uygulamas› ( Diz operasyonlar› )
 Akupunktur
 Hipnoz
 Relaksasyon terapisi
Çocuklarda Postoperatif A¤r› Tedavisi
A¤r› tedavisi her yaﬂtaki bireyler için temel hak olmas›na
ra¤men uzun y›llar özellikle yenido¤an ve bebeklerin a¤r›
duymad›¤› düﬂünülürek bu yaﬂ grubunda ki hastalara a¤r›
tedavisi uygulanmam›ﬂt›r. 26. gebelik haftas›ndan sonra
fetusun fizyolojik refleks geliﬂimini tamamlayarak a¤r›y›
alg›lad›¤› ortaya konulduktan sonra çocukta a¤r› tedavisi
üzerine yo¤unlaﬂ›lm›ﬂt›r (27). Çocukluk ça¤›nda cerrahi
sonras› en s›k rastlanan yak›nma a¤r›d›r. Çocuklar›n
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4/5’inde minör cerrahi sonras› bile analjezik gereksinimi
olur, büyük cerrahiler sonras›nda a¤r› haftalarca devam
edebilir. Cerrahi s›ras›nda ve sonras›nda ﬂiddetli a¤r› çocuklarda uzun etkili davran›ﬂ bozukluklar›na neden olabilir. Çocuklarda analjezikler rektal, oral, intravenöz infüzyon, subkutan, transdermal, sublingual, transmukozal yolla kullan›labilir. Rejyonal anestezi (yara yeri infiltrasyonu,
epidural blok, periferik blok) teknikleri de kullan›labilir.
Çocuklarda intramusküler uygulamadan kaç›n›lmal›d›r
(28). Çocukta postoperatif a¤r› tedavisi stratejisi ﬂu ﬂekilde planlanabilir.
Hafif ﬁiddette A¤r›
• NSA‹‹
Orta ﬁiddette A¤r›
• NSA‹‹
• NSA‹‹ ve opioid kombinasyonu ,iv opioidler (sürekli infüzyon ﬂeklinde, HKA, sabit intervallerle opioid uygulamas›)
• Rejyonal anestezi teknikleri
ﬁiddetli A¤r›
• ‹V opioid
• Rejyonal anestezi teknikleri
Yaﬂl›larda Postoperatif A¤r› Tedavisi
Yaﬂlanma, fizyolojik sistemlere ait güçlerin azald›¤› ve
vücut sistemlerinin zay›flad›¤›, ilerleyici ve kaç›n›lmaz bir
olgudur. Yaﬂl›larda da a¤r›n›n etkin bir ﬂekilde kontrol
edilmesi temel bir hakt›r. Yaﬂl›larda a¤r› tedavisi planlan›rken semptomlar›n kontrolü, a¤r› nedeniyle bozulan
fonksiyonlar›n düzeltilmesi ve iyileﬂmeyi geciktiren
yap›sal, t›bbi ve psikososyal nedenlerin önlenmesi gereklidir. Yaﬂl›larda farmakolojik uygulamalar için alt›n standart olan ‘düﬂük dozla baﬂla, yavaﬂ art›r ‘ kural› analjezik
uygulamalar› için de geçerlidir (29).
Günübirlik cerrahi sonras› postoperatif a¤r› tedavisi
Günübirlik cerrahi sonras› uygulanacak analjezi hastan›n
taburcu olmas›n› geciktirmeyecek ama etkisi hasta evdeyken de devam edecek nitelikte olmal›d›r. Özellikle uzun etkili opioidlerden kaç›n›lmal› ve rejyonal anestezi tekniklerinin uygulanmas› ile dengeli analjezi tercih edilmelidir
(30).
Akut A¤r› Ekibi ve Akut A¤r› Servisleri
Akut a¤r› patofizyolojisi ile ilgili bilgilerde art›ﬂa, yeni
analjezik ajanlar›n bulunmas› ve uygulama yöntemlerindeki teknolojik geliﬂmelere karﬂ›n, cerrahi giriﬂim geçiren
hastalar›n ço¤u yeterli tedavi edilemeyecektir. ‹lk kez
1976 y›l›nda postoperatif a¤r› tedavisinin uygulanmas›,
denetlenmesi ve bu konuda e¤itim verilmesinden sorumlu
olacak akut a¤r› servisi kurulmaya karar verilmiﬂtir. 1985
y›l›nda da ilk resmi akut a¤r› servisi Amerika’da kurulmuﬂtur. Anestezi doktorlar›n›n, gerek analjeziklerin farmakolojisi ve a¤r›n›n patofizyolojisi hakk›nda bilgi
birikimleri gerekse a¤r› tedavisinde kullan›lan epidural
analjezi, periferik sinir bloklar› gibi yöntemlerin uygulanmas›ndaki deneyimleri nedeniyle akut a¤r› ekibinin baﬂ› ol-

mas› uygundur. Akut a¤r› servisin ideal bir servis olmas›
için cerrah, a¤r› hemﬂiresi, eczac› ve fizyoterapistin kadroda olmas› gereklidir. Bu kadroya psikolog ve sekreterde
eklenebilir.
Akut a¤r› servisinin amaçlar› ﬂunlard›r;
 Etkin postoperatif analjezi sa¤lamak
 Optimal a¤r› tedavisinin postoperatif komplikasyonlar ve morbitide üzerine olumlu etkileri ön plana
ç›karmak
 Bu konularda sa¤l›k personeli, hasta ve asistanlara e¤itim vermek
 Klinik araﬂt›rmalar yapmak
Akut a¤r› servisinin tedavi protokollerinde olmas› gerekenler ﬂu ﬂekilde özetlenebilir.
 Her hastada optimal analjezik etkinlik ve tam
güvenlik sa¤lanabilmesi için standart yaz›l› tedavi
protokollerinin olmas› ﬂartt›r.
 Hasta ve yak›nlar› tedavinin amaçlar› ve yararlar›, tedavi seçenekleri, olas› yan etkiler ve komplikasyonlar hakk›nda bilgilendirilmelidir .
 A¤r› ﬂiddeti düzenli olarak skalalarla de¤erlendirilip kay›t edilmelidir .
 Etkin a¤r› tedavisinde sorumlu ekibin sürekli
e¤itimi ﬂartt›r.
 A¤r› patofizyolojisi analjeziklerin farmakolojisi,
geleneksel ve yeni tedavi yöntemleri, monitörizasyon ve
dökümantasyon e¤itimleri periyodik olarak yap›lmal›d›r.
 Tüm bu veriler ›ﬂ›¤›nda etkin postoperatif a¤r›
tedavisi için akut a¤r› servisi organizasyonu temel koﬂul
olarak görülmelidir (31).
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