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Postoperatif a¤r› tedavisinin önemi

y›llard›r hemen her bilimsel ortamda

vurgulansa da, bir çok çal›flman›n

sonucu bunun hala son derece

yetersiz oldu¤unu göstermektedir.

On y›ll›k periodu içeren iki çal›flma,

bu süre içinde hastalar›n a¤r›

yak›nmalar›nda bir düzelmenin ol-

mad›¤›n› ortaya koymufltur. Onca

a¤r› klavuzuna ra¤men neden bu 10

y›ll›k süreçte postoperatif a¤r› tedavi-

sinde olumlu bir geliflme sa¤lana-

mam›flt›r? Bunun temel nedeni

kanser a¤r›s›nda oldu¤u gibi post-

operatif a¤r› tedavisi için ortak bir

protokolün benimsenmemifl olmas›-

d›r. Ama as›l problem cerrahlar›n

yan› s›ra anestezistlerin de post-

operative a¤r› tedavisini hala primer

görevleri olarak görmemelerinden

kaynaklanmaktad›r. Yap›lan çal›flma-

lar cerrahi sonras› hastalar›n %80’inin

a¤r› çekti¤ini göstermektedir.

A¤r› tedavisi öncelikle insani neden-

lerle önem tafl›maktad›r. Ancak

bunun yan›nda tedavi edilmemifl

postoperatif a¤r› mortalite ve morbite-

nin artmas›na neden olan bir dizi

klinik ve fizyolojik de¤iflikliklere

neden olmaktad›r. Ayr›ca kontrol

edilmeyen akut a¤r›, cerrahi alandaki

doku hasar› sonucunda ortaya ç›kan

patofizyolojik sürecin periferden

santral sinir sistemine tafl›nmas› sonuç-

unda kronikleflmeye neden olabilmek-

tedir. Bu alandaki araflt›rmalar akut

a¤r›n›n fliddetinin kronik a¤r› için bir

uyar› olabilece¤ini bildirilmektedir.

Son zamanlarda cerrahi veya travma

sonras›nda kal›c› nöropatik a¤r›

geliflimine dikkat çekilmeye baflland›.

Cerrahi sonras› kronik a¤r›n›n san›ld›¤›-

ndan s›k karfl›lafl›lan ciddi bir problem

oldu¤u konusunda bir çok yay›n

mevcuttur. Bu nedenle postoperatif

tedaviye zaman geçirilmeden bafllan-

mas› gerekmektedir.

Hastalar›n a¤r›s›n›n etkin tedavisinde

ilk ad›m anestezist ile cerrah›n

kuracaklar› iletiflimdir. Çünkü her

cerrahi giriflim ayn› olmad›¤› gibi bu

durumda planlanacak en uygun

analjezi yöntemi de farkl›l›k göstere-

cektir. Ortopedi operasyonlar›ndan

sonra insizyon yerindeki a¤r›n›n yan›

s›ra s›kl›kla periartiküler kas spazm-

lar›, hareket k›s›tl›l›¤›na ba¤l› a¤r›lar

ve peroperatif pozisyon ve operas-

yonun süresi ile iliflkili insizyon

yerinden ba¤›ms›z a¤r›lar da görüle-

bilmektedir. Bütün bunlar özellikle

ortopedi hastalar›nda postoperatif

a¤r› tedavisi amac› ile multimodal rejim-

lerin kullan›lmas›n› gerekli k›lmak-

tad›r. Uygun analjezik tedavisi do¤ru

ilac›n, kullan›m yolunun ve etki

mekanizmas›n›n bilinmesi ile bafllar. 

Klinik Uygulamada
Analjezik Seçimi:
NSA‹‹ hem analjezik hem de antiin-

flamatuvar etkiye sahip olmalar›

nedeni ile ortopedi hastalar›nda en

yayg›n kullan›lan ilaçlard›r. NSA‹‹

ÂÂ

Editörden...
Merhaba

Bültenimizi tamamlad›¤›m›z flu s›ralarda 12 – 15 Haziran tarihleri
aras›nda ‹stanbul Polat Renaissance Otel’de düzenlenecek olan
10. Ulusal A¤r› ve 9. Ulusal Rejyonal Anestezi ortak kongrelerinin de
tüm haz›rl›klar› tamamland›. Günümüzde modern a¤r› tedavi yöntem-
lerinin hemen hepsi kayna¤›n› reyjonel anestezi uygulamalar›ndan
almaktad›r. Bu anlamda bu iki bilim dal› alanlar›ndaki farkl›l›klar›na
karfl›n birbirinin olmazsa olmaz parças›d›r. Ça¤dafl rejyonel anestezi
baflvuru kitaplar›n›n hepsinde a¤r› giriflim teknikleri yer almaktad›r. Bu
iki yak›n alan›n kongre programlar›nda da ifl birli¤i yapmas›n›n kongre
delegelerinin bilgi paylafl›m› ve üretimi bak›m›ndan yararl› olaca¤›
kan›s›nday›z.

Â

* Celal Bayar Üniversitesi, T›p Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal›, Manisa

kapak ve icler 2008-2 yeni  3/31/10  10:11 AM  Page 1



22

doku hasar›n›n oldu¤u bölgede inflamatuvar mediatör-

lerin seviyesini düflürdüklerinden, genelde cilt, mukoza-

lar, eklem yüzeyleri ve kemikler gibi yüzeyel a¤r›larda

çok etkilidirler. 

Postoperatif dönemde NSA‹‹ tercihi analjezik etkinin

yan›nda antiinflamatuvar etkilerine, etki sürelerine,

kullan›m yollar›na göre yap›lmal›d›r. E¤er a¤r› uzun süre

devam edecek gibi görünüyorsa, ki postoperatif a¤r›lar

bafllang›çta bu gruba girer, naproksen gibi klinik etkisi en

az 12 saat olan olan molekülleri tercih edilmelidir. 

Selektif COX-2 inhibitörleri NSA‹‹’a göre daha az

gastrointestinal yan etkilere sahiptir. Ancak bu risk yine

de mevcuttur. Renal yan etkiler aç›s›ndansa konvansiyonel

NSA‹‹ ile benzer yan etkileri gösterirler. Aktif peptik

ülser ve bilinen renal bozukluklar COX-2 için de kon-

trendikasyon oluflturmaktad›r. Potansiyel protrombotik

etkileri yönünden de dikkatli olmak gerekir. VIGOR

çal›flmas› refocoxib alan hastalar› naproksen alanlarla

karfl›laflt›rm›fl ve refocoxib grubunda myokard infarktüsü

riskinin artt›¤›n› saptam›flt›r. Bu nedenle COX-2

inhibitörleri dikkatle, sadece bu ilaçlar›n etkin oldu¤u

kan›tlanm›fl hastalarda olas› yen etkiler dikkatle

moniterize edilerek kullan›lmal›d›r.

Paracetamolün etki mekanizmas› çok net de¤ildir.

Santral sinir sisteminde COX-2 ve parasetamole selektif

oldu¤u düflünülen COX-3 inhibisyonu yapt›¤› ve

inhibitör inen seratoninerjik yolda modülasyona neden

oldu¤u yolunda bulgular vard›r. Bu nedenle parasetamol

standart morfin ve NSA‹‹ dozlar›ndan daha hafif

potansiyele sahip olsa da postoperatif analjezik etkinli¤i

olan bir ilaçt›r. Santral antinosisptif etkileri oldu¤u

düflünülmektedir. 

Tramadol; zay›f opioid reseptör afinitesi gösteren bir

santral analjeziktir. Buna karfl›l›k ba¤›ml›l›k riski düflük-

tür. IV formu postoperatif analjezi amac› ile yayg›n

olarak kullan›lmaktad›r ancak uygulamadan sonra bulant›

görülebilir. 

Opioidler her ne kadar fliddetli a¤r› tedavisinde temel

analjezik konumunda olsalar da, solunum depresyonu,

sedasyon gastrointestinal sistem motilitesinde depresyon,

bulant›, kusma ve kötüye k›llan›m gibi yan etkileri nedeni

ile mükemmel bir analjezik olmaktan uzakt›rlar. Klinik

çal›flmalar doku hasar› olan bölgeye küçük dozda morfin

uygulamas›n›n minimal yan etki ile belirgin bir analjezi

yaratt›¤›n› bildirmektedir. Örne¤in diz cerrahisi sonras›

intraartiküler morfin ugulamas› doza ba¤›ml› olarak

analjezi yarat›r. 

Ortopedik cerrahi olgular›nda di¤er cerrahi branfllara

göre kendine özgü farkl›l›klar vard›r. 

‹ntraartiküler enjeksiyonlar, bu hastalarda giderek

yayg›n kullan›m alan› bulan bir tekniktir. Bu amaçla

genellikle kullan›lan ajanlar uzun etkili lokal anestezikler,

narkotikler, ve steroidlerdir. Bu uygulamalar›n postoperatif

ilk 24 saatlik dönemde analjezik ihtiyac›n› azaltt›¤› bir

çok çal›flma ile gösterilmifltir. Bunun yan› s›ra nörokasiyel
ve periferik bölgesel bloklar da gerek anestezi gerekse

postoperatif analjezi amac› ile bu hastalarda oldukça s›k

kullan›lmaktad›r.  

Ancak opioidlerin hasta kontrollü analjezi (HKA) yöntemi

ile IV kullan›lmas› s›ras›nda, özellikle yafll› ve yandafl

hastal›klar› olan hastalarda solunum depresyonu, ileri

derecede sedasyon hatta ölüm gibi ciddi istenmeyen

etkiler neden olabildikleri bildirilmifltir.

Analjeziklerin epidural yolla uygulanmas›, yeterli a¤r›
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tedavisi için ihtiyaç duyulan analjezik miktar›n› di¤er

yollara göre çok azaltmaktad›r. Epidural analjezi plan-

lanan ortopedi hastalar›nda dikkat edilmesi gereken bir

nokta, uygulacak lokal anestezik ilac›n konsantrasyonudur.

Burada verilecek ilac›n konsantrasyonu analjezi sa¤lama-

ya yetecek ancak motor blok oluflturmayacak düzeyde

olmal›d›r. Çünkü bu hastalarda postoperatif mobilizas-

yon büyük önem tafl›maktad›r. Buna karfl›l›k epidural

yolla opioid uygulanmas›n›n avantaj› lokal anesteziklerin

aksine duyu kayb›na, pareziye ve otonomik blo¤a neden

olmamalar›d›r. Ancak opioidlerin epidural uygulama-

lar›ndan sonra 18 saate kadar geç solunum depresyonu

geliflme riski mevcut oldu¤u da ak›lda bulundurulmal›d›r.

Epidural analjezi sonras› kateteri çekilerek hastalarda

a¤r›n›n fliddetine göre oral analjeziklere geçilebilir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bu geçifl s›ras›nda

hastan›n analjezik ihtiyac›n›n ortaya ç›kmamas›d›r.

Analjezik bofllu¤u (analgesic gap) denilen bu durumun

en s›k karfl›lafl›lan nedeni analjezik tedavisinin ihtiyaca

göre (PRN) düzenlenmesidir. Bu tedavi fleklinde

analjeziklerin bolus uygulanmas› yan etkilerin maksimum-

da hissedilmesine neden olmakta, ve bu döngü arka

arkaya tekrarlanmakta. Analjezik bofllu¤unun di¤er bir

nedeni, yukar›da da belirtildi¤i gibi tedavi yöntemleri

aras›ndaki geçifltir. Örne¤in epidural yolla uygulanan

HKA yönteminden oral analjezik tedavisine geçilirken

meydana gelebilecek gecikme a¤r›n›n bafllamas›na neden

olabilmektedir. Bunun için oral analjeziklere epidural

kateter çekilmeden belli bir süre önce bafllamak yerinde

olur. Analjezik bofllu¤unun son olas› nedeni de tekni¤in

baflar›s›z kalmas›d›r (ör kateterin yer de¤ifltirmesi). 

Ortopedide s›k karfl›lafl›lan ameliyatlar ve
analjezi özellikleri :

o Ekstremite Cerrahisi: Ekstremite cerrahilerinde

rejyonal anestezi/analjezi teknikleri oral, IV ve IM

opioid uygulamalar›na göre genellikle daha iyi bir analjezi

sa¤lar. Ancak yine de bu olgularda tercih edilmesi gereken

yöntem multi modal yaklafl›m olmal›d›r. Yani rejyonal

tekniklerin NSA‹‹ ile kombine edilmesi ve rejyonal

analjezi sonland›r›lmadan önce NSA‹‹ ile birlikte kuvvetli

veya zay›f opioidlere bafllanarak analjezik aç›¤›n›n ortaya

ç›kmas›n› engellemek gerekir. 

o Minör cerrahi: Bu müdehalelerden sonra ortaya ç›kan

a¤r›n›n tedavisinde NSA‹‹ ile zay›f opioidlerin birlikte

kullan›lmas› yeterli olmaktad›r. Ayr›ca operasyon s›ras›nda

uygulanan lokal veya rejyonal anestezinin uzant›s› da

analjezik etkiyi art›racakt›r.

o Total Kalça Replasman›: Bu ameliyatlar postoperatif

dönemde uzun süren nosisptif tipte a¤r›ya neden

olmaktad›r. Bu olgularda uygulanacak sürekli epidural

analjezi hem insizyon a¤r›s›n› ortadan kald›racak hem de

kas spazm› geliflmesini engelleyecektir. Burada da rejyonal

tekniklerin NSA‹‹ ile kombine edilmesi iyi bir tercih

olacakt›r. Bu hastalar ikinci veya üçüncü gün oral analjeziklere

geçmelidir. 

o Total Diz Replasman›: Ortopedik amelyatlar›n post-

operatif dönemi en a¤r›l› olanlar›nda birisidir. Bu olgularda

analjezik yaklafl›m›n temel tafl›n› epidural analjezi, sürekli

periferik sinir blo¤u veya tek enjeksiyonluk sinir bloklar›

oluflturur. Bununla birlikte NSA‹‹, parasetamol, gabapentin

veya pregabalin gibi multimodal analjeziye de ihtiyaç

vard›r. Total diz replasman› olgular›nda, artroskopi gibi

di¤er diz cerrahilerinde etkili olan intraartiküler analjezik

injeksiyonu etkisizdir. 

o Diz Artroskopisi: Bu ameliyatlar genellikle ayaktan

giriflimlerdir. Bu nedenle analjezi teklini¤i seçilirken

hastan›n a¤r›s›n› tamanen kesmek ve eve güven içinde

göndermek amaçlan›l›r. Eklem içine veya innervasyonu

sa¤layan sinir demetine lokal anestezik infüzyonu çok

etkili bir analjezi sa¤lar. Ancak intraartiküler morfin veya

kolnidin enjeksiyonu lokal anestezik enjeksiyoundan daha

uzun süreli analjezi sa¤lamaktad›r. ‹ntraartiküler injeksiyondan

sonra turnikenin 10 dakika süresince fliflik tutulmas›n›nda

analjezi kalitesini ve süresini art›rd›¤› bildirilmifltir. 

o Ampütasyon: Bu olgularda hem nositeptif hem de

nöropatik a¤r› komponenti birlikte görülür. E¤er preoperatif

dönemde hastan›n a¤r›s› varsa, a¤r›y› azaltmak için agresif

preoperatif giriflimlerin postoperatif fantom a¤r›s›

geliflme riskini azaltt›¤› öne sürülmektedir. Preoperatif

tek bafl›na lokal anestezik veya lokal anestezik ile birlikete

opiat ve/veya klonidin infüzyonunun postoperatif fantom

a¤r›s›n› azaltmada etkili oldu¤u bildirilmifltir. Ancak bu

iddialar hala tart›flmal›d›r. 

Siyatik sinir veya posterior tibial sinir boyunca postoperatif

dönemde lokal anestezik infüzyonu postoperatif a¤r› tedavisi

için etkili ve güvenli bir yöntem olmas›na karfl›l›k, periferik

vasküler hastal›¤a ba¤l› iskemik de¤iflklikler nedeni ile

ampütasyon yap›lan hastada ampütasyon a¤r›s›n› önle-

memektedir. Ayn› flekilde üst ekstremite ampütasyonundan

sonra sinir k›l›f› içine lokal anestezik infüzyonu mükemmel

postoperatif analjezi sa¤larken uzun süreli fantom

a¤r›s›na etkisizdir. 

o Omuz - Aç›k Rotator Kaf veya Artroskopik Giriflimler:
Bu giriflimler de genellikle ayaktan giriflimlerdir. Bu olgu-

larda analjezik tedaviye NSA‹‹ ile bafllanmas› veya NSA‹‹

eklenmesi di¤er analjeziklere olana ihtiyac› belirgin bir

flekilde azaltmaktad›r. Ayr›ca supraskapuler sinir blo¤u

iyi bir postoperatif analjezi sa¤lamaktad›r.

Sonuç olarak bütün bu genel bilgi zenginli¤ine karfl›n

postoperatif a¤r› tedavisi son derece yetersiz olmaya devam

etmekte. Ancak gariptir ki, hastalar›n %75’i postopratif

dönemde a¤r› çekilmesinin “gerekli” oldu¤una inanmakta,

bunu do¤al karfl›lamaktad›r. Bu da hekime geri bildirim

bask›s›n› engellemekte ve k›s›r döngünün sürüp gitme-

sine yol açmaktad›r.
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OSTEOARTR‹T 
Yrd. Doç. Dr. Taçk›n Özalp* 

Osteoartrit en s›k görülen eklem hastal›¤›d›r. Hareket

k›s›tl›l›¤› ve eklem a¤r›s› ile karakterize olan bu durum

yafllanma ve eklem k›k›rdak dejenerasyonu olarak bilinse

de günümüzde daha komplike proçeslerin sonucu ortaya

ç›kt›¤› düflünülmektedir. K›k›rdak dejeerasyonunun ön

planda olmas› nedeniyle dejeneratif eklem hastal›¤› olarak

adland›r›lmas› son y›llarda daha çok taraftar bulmaktad›r.

Epidemiyolojik çal›flmalarda yafl ilerledikçe en az bir

periferik eklemde osteoartit izlenme riskinin belirgin olarak

artt›¤› saptanm›flt›r. Prevalans çal›flmalar›nda yafl, en güçlü

belirleyici faktör olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Yafllanma

ile matriks içeri¤indeki ve kondrosit aktivasyonundaki

de¤ifliklikler eklem k›k›rda¤›n› travma hasar›na ve dejene-

rasyona aç›k hale getirir. 

En s›k osteoartrit izlenen bölgeler el ve ayaklar, diz ve

kalçad›r. Özellikle el ve diz eklemleri söz konusu oldu¤unda

belirgin kad›n dominans› mevcuttur. Kad›nlar osteoartrite

özellikle postmenopozal dönemde daha aç›k hale gelmektedir.

Hormon replasman tedavisinin diz ve kalça osteoartritinden

koruyucu etki göstermesi cinsiyet hormonlar›n›n, her ne

kadar bu konuda çeliflkili çal›flmalar olsa da, önemli

olabilece¤ini düflündürmektedir.

Baz› risk faktörleri genel veya belli bafll› eklemlere yönelik

olarak etkili olmaktad›r. Obezitenin mekanik yüklenme

ile çok belirgin olarak diz, daha az olarak da kalça osteoartriti

üzerinde etkili oldu¤u yap›lan çal›flmalarda saptanm›flt›r.

Ancak obezitenin kad›nlarda osteoartriti daha fazla etki-

lemesi nedeniyle mekanik etkinin yan›nda sistemik faktör-

lerin de rol oynayabilece¤ini düflündürmektedir. 

Özellikle Heberden nodülleri ile seyreden jeneralize

osteoartritte heredite de kuvvetli bir risk faktörüdür.

Heberden nodüllerinin otozomal dominant yolla kal›t›ld›¤›

düflünülmektedir. Tip II kollajendeki genetik bir  mutasyon-

un erken poliartiküler osteoartrit geliflmesinde etkili oldu¤u

üzerinde de durulmaktad›r. Yap›lan ifl de osteoartrit

gelifliminde önemli bir yere sahiptir. Diz çökme, devaml›

merdiven ç›kmay› gerektiren mesleklerde diz, a¤›r

kald›ranlarda kalça, pnömatik kaz›c› kullananlar ve

elleriyle çal›flanlarda dirsek ve el osteoartriti daha s›k gözlenmek-

tedir. Sportif aktivitelerin e¤er önceden bilinen bir eklem

hasar› yoksa osteoartrit gelifliminde rolü oldu¤una dair

bir bulgu yoktur. Travma ise sekonder osteoartrit gelifliminde

önemlidir. Eklem içi k›r›klar› özellikle mekanik yüklenme

yüzeyini bozarak eklem dejenerasyonuna yol açabilir. 

Patogenez:
Eklem k›k›rda¤› hiposelüler, anöral, avasküler ve lenfatik

dolafl›m› olmayan bir dokudur. Kompresif yüklere karfl›

direnç gösteren elastik materyal özellikleri, sinovyal s›v›

ile birlikte sürtünmesiz bir harekete izin verir. K›k›rdak

ekstraselüller matriks, kondrosit ad› verilen hücreler ve

sudan oluflur. Kollagenler, proteoglikanlar ve nonkollajenöz

proteinler gibi ekstrasellüler matriksi oluflturan maddeler-

in ve y›k›m›n› sa¤layan enzimlerin sentezi, yo¤unlu¤u ve

yap›s› k›k›rda¤›n tabakalar›na göre de¤iflen kondrositler

taraf›ndan yap›l›r. K›k›rda¤›n biyolojik ve mekanik

özellikleri kondrosit ve matriks aras›ndaki etkileflime ba¤l›-

d›r. K›k›rdak matriksi, üzerine düflen yükü absorbe etme

ve iletme yetene¤ine sahiptir.

Eklem k›k›rda¤›, eklemin kayganl›¤›n› da sa¤layan

sinovyal s›v›dan beslenir. Sinovyal s›v› sinovyadan süzülerek

üretilen su ve besleyici maddelerden oluflan yap›d›r. Sinovyal

hücreler k›k›rda¤› etkileyen hyaluronat, proteaz ve inflamatuar

mediatörlerin de sentezlenmesinden sorumludur. Kondrositleri

besleyen maddelerin kendilerine ulaflabilmesi için çift

bariyer sistemini geçebilmesi gereklidir. Dolafl›mla gelen

besinler önce sinovyal membrandan sinovyal s›v›ya diffüze

olur buradan da k›k›rdak matriksi arac›l›¤›yla kondrositlere

ulafl›r.       

Osteoartritte eklem k›k›rda¤›nda su oran›nda ve  kollagen

ve proteoglikan y›k›m›nda rol oynayan enzimler yani

matriks metalloproteinazlar›nda art›fl izlenir. Bunu

kollajen fibril büyüklü¤ünde azalma ve proteoglikan miktar›nda

azalma, yap›s›nda de¤iflme izler. Matriks sentezi azal›r.

K›k›rda¤›n yap›s›nda oluflturan tip II kollajen bozulur,

önce yumuflama, daha sonra fibrilasyon ve yar›klar ortaya

ç›kar. K›k›rdak bütünlü¤ü, alttaki kemik yata¤›n mekanik

özellikleri ile de iliflkilidir. Bu bütünlükteki bozulma sonucu

subkondral kemikte oluflan sertleflme kemi¤in flok absorbe

edici özelli¤ini yok etmektedir. 

K›k›rdak de¤iflikliklerine ilave olarak subkondral kemik

ve eklem kenarlar›nda yeni kemik oluflumlar› (osteofit)

izlenir. K›k›rdak defekti nedeniyle yük da¤›l›m›n›n bozulmas›,

trabeküllerde kal›nlaflmaya ve kemi¤in sertleflmesine

(skleroz) sebep olur. K›k›rda¤›n çok inceldi¤i alanlarda

kemik nekrozunu gösteren psödokistler ortaya ç›kar.

Sinovyal hipertrofi ve mononükleer hücre infiltrasyonu

gibi inflamatuar proçesler s›kl›kla fazla de¤ildir ve

sinovyan›n k›k›rda¤a yak›n bölümlerinde izlenir. 

Klinik Bulgular:
Genellikle ileri yafl grubunda ve kilolu olan osteoartrit

hastalar›n›n en önemli flikayetleri a¤r›d›r. Sinsi

bafllang›çl›, orta fliddette olan bu a¤r›, bafllarda aktivite ile

art›p istirahatle azalan tarzdad›r. ‹leri dönemlerde ise
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istirahat ve gece a¤r›s› ortaya ç›kar. Hastal›¤›n evresine

göre a¤r›n›n kökeni farkl›l›k gösterir. A¤r›, eklem kapsülü,

ligaman ve tendon yap›flma yerleri, periost, subkondral

kemik, sinovyal membran ve kas spazm›ndan kaynak-

lanabilir. Aktivite a¤r›lar› s›kl›kla mekanik nedenlere

ba¤l›d›r. ‹stirahat a¤r›lar› sinovyal inflamasyon artt›¤›nda

fazlalafl›r. Gece a¤r›lar› ise kemik içi bas›nç art›fl›ndan

kaynaklan›r. Ayr›ca cinsiyet ve psikososyal faktörler de

hissedilen a¤r›da etkili olur. 

Hareket k›s›tl›l›¤› ve güvensizlik hissi di¤er semptom-

lardand›r. Semptom ve klinik bulgular Tablo 1’de özet-

lenmifltir. Osteoartrit tan›s› klinik muayene ve radyolojik

inceleme ile konur. Radyolojik muayene bulgular› Tablo

2 ve Resim 1’de belirtilmifltir. Ancak hastal›¤›n klinik

gidifli (özellikle a¤r›) ve radyolojik bulgular her zaman

korelasyon göstermez. Rutin laboratuar tetkikleri ise

normaldir.

Tablo 1. Osteoartrit Semptomlar› ve Klinik Bulgular›

Semptomlar Eklem a¤r›s›

Sabah kat›l›¤›

Hareket k›s›tl›l›¤› 

Ekleme ait güvensizlik hissi

Klinik Bulgular Palpasyon ile eklemde a¤r›l› noktalar

Eklem hareket geniflli¤i kayb›

Hareket s›ras›nda krepitasyon

Eklemde effüzyon (inflamasyon)

Dizilim bozuklu¤u ve

eklem destrüksiyonu

Tablo 2. Radyolojik Bulgular

Eklem aral›¤›nda asimetrik daralma

Subkondral skleroz

Subkondral kistler

Marjinal Osteofitler

Sublüksasyon (ileri olgularda)

Tedavi:
Radyolojik görüntünün çok kötü olmas›na karfl›n
osteoartritte a¤r› ayn› derecede olmayabilir. Bu nedenle
tedavi plan› yaparken ay›r›c› tan› yap›ld›ktan sonra
öncelikle klinik bulgulara göre yöntem belirlenir. Hastal›¤›n
tam tedavisi ve iyileflmesi mümkün olmad›¤›ndan flikayet-
leri azaltarak hayat kalitesini artt›rmak ana amaçt›r.
Osteoartrit tedavisi kiflisel ve ekleme yönelik olarak
planlanmal›d›r. Tedavide kademeli yaklafl›m önerilir. 
Birinci basamak tedavi, hastan›n aktivitelerinin de¤ifl-
tirilmesi, yaflam tarz› modifikasyonlar› ve e¤er kiloluysa
diyet uygulamalar›n› içerir. Eklem hareket geniflli¤ini ve
kas gücünü koruyan egzersizler de bu aflamada önerilir.
Özellikle diz osteoartriti olan hastalarda kuadriseps
güçlendirici ve aerobik egzersizlerin a¤r›y› azaltmada ve
fonksiyonu artt›rmada etkili oldu¤u gösterilmifltir.
‹kinci basamak tedavide birinci basama¤a ilave olarak

fizik tedavi modalitaleri, ayakkab› de¤ifliklikleri, parasetamol
türevi basit analjezikler ve daha ileri olgularda non steroid
antiinflamatuar ilaçlar (NSA‹‹) kullan›l›r. Osteoartritli
hastalarda ilaç tedavisi semptomlara yöneliktir. Ço¤u
hastada inflamasyon minimal oldu¤undan dolay› parasetamol
ciddi rahatlama sa¤layabilir. Eklem semptomlar› kontrol
alt›na al›namayan hastalarda ise NSA‹‹ bafllan›r. Bunlar-
dan Naproksen, Diklofenak ve Profen türevleri (ibuprofen,
fenoprofen, ketoprofen) k›sa plazma yar› ömürleri olan
ilaçlard›r. Tenoksikam ve Piroksikam, Nabumeton daha
uzun yar›lanma ömürlerine sahip olup günde tek doz
olarak kullan›labilir. Ancak bu tarz ilaçlar›n dispepsi,
bulant›, kusma, gastroözofajial reflü, gastrit ve peptik
ülser gibi yan etkileri mevcuttur. Siklooksijenaz
enziminin bask›lanmas› ile a¤r› ve inflamasyonu azaltan
bu ilaçlar ço¤unlukla enzimin her iki izoformunu da
inhibe eder. Bu izoformlardan COX-1 mide mukoza-
s›nda koruyucu etkiye, COX-2 ise inflamatuar etkiye
sahiptir. Son y›llarda popüler olan selektif COX-2
inhibitörlerinin gastrik yan etkilerinin daha az ve antiin-
flamatuar etkilerinin fazla oldu¤u düflünülse de henüz bu
konuda yeterli veri mevcut de¤ildir. Naproksen gibi krem
ve jel fleklinde de uygulanabilen baz› ajanlar ise ekleme az
da olsa penetre olabilmekte, hem semptomatik rahat-
lama sa¤lamakta hem de NSA‹‹ yan etkilerini azaltmak-
tad›r. Bir baflka grup ajanlar ise kondroprotektif ilaçlard›r.
Son y›llarda oral olarak kullan›lan glikozaminin kondrosit
ve sinovyal hücre metabolizmas›n› stimüle etti¤i, kondroitin
sülfat›n ise y›k›c› enzimleri inhibe etti¤i ve dolay›s›yla
k›k›rdak koruyucu etki yapt›¤› belirtilmektedir. Bunlarla
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ilgili de çal›flmalar devam etmektedir.
Üçüncü basamak tedavi invaziv giriflimleri kapsar.
‹ntraartiküler olarak uygulanan steroid ve hyalüronik asit
hastalarda semptomatik rahatlamay› sa¤layabilir.  Steroid
enjeksiyonu k›k›rda¤›n hem anabolik hem de katabolik
metabolizmas›n› inhibe eder ve antiinflamatuar etki gösterir.
2. hafta bafllayan rahatlat›c› etki yaklafl›k 6 ay kadar
devam edebilir. Eklem üzerinde çok düflük oranda destrüktif
etki gözlenebilir. Hyalüronat enjeksiyonu ise  özellikle
diz osteoartritinde uzun süreli rahatlama sa¤layabilir ve
yan etki insidans› düflüktür.
Dördüncü ve son basamak tedavi ise cerrahi tedavi
modalitelerini kapsar. Konservatif ve farmakolojik tedavi-
den fayda görmeyen, radyolojik olarak ileri osteoartrit
olgular›nda mekanik olarak rahatlamay› sa¤layan osteotomiler
ve protez uygulamalar› yap›l›r. 
Daha etkili ancak yan etkisi fazla olmayan ajanlar halen
araflt›r›lmaktad›r. Yeni bulunacak olan metalloproteinaz
ve interlökin 1 inhibitörleri eklemdeki yap›sal ve biyo-
kimyasal de¤ifliklikleri tersine çevirebilecektir. Yeni tedavi
metodlar›n›n ortaya konmas› gelecekte osteoartritin
geciktirilmesine ve belki de ortadan kald›r›lmas›na yard›m-
c› olabilecektir.

Kaynaklar:
1. Adams ME. An analysis of clinical studies of the use of

crosslinked hyaluronan, hylan, in the treatment of

osteoarthritis. J Rheumatol Suppl. 1993; 39:16-8.

2. Chan PS, Caron JP, Rosa GJ, Orth MW. Glucosamine and

chondroitin sulfate regulate gene expression and synthesis of

nitric oxide and prostaglandin E(2) in articular cartilage

explants. Osteoarthritis Cartilage. 2005; 13:387-94.

3. Cooper C, McAlindon T, Snow S, et al. Mechanical and con

stitutional risk factors for symptomatic knee osteoarthritis:

differences between medial tibiofemoral and patellofemoral

disease. J Rheumatol 1994; 21: 307-13.

4. Dieppe PA, Cushnaghan J, Shepstone L. The Bristol OA500

study: progression of osteoarthritis (OA) over 3 years and the

relationship between clinical and radiographic features at the

knee joint. Osteoarthritis Cartilage 1997; 5: 87-97

5. Ettinger WH, Burns R, Messier SP, et al. A randomized trial

comparing aerobic exercise and resistance exercise with a

health education program in older adults with knee

osteoarthritis. JAMA 1997; 277: 25-31.

6. Hochberg MC. Prognosis of osteoarthritis. Ann Rheum Dis

1996; 55: 685-88.

7. Hochberg MC, Lethbridge-Cejku M. Epidemiologic

considerations in the primary prevention of osteoarthritis. In:

Hamerman D, ed. Osteoarthritis: public health implications

for an aging population. Baltimore: Johns Hopkins

University Press, 1997: 169-86

8. Martin K, Nicklas BJ, Bunyard LB, et al. Weight loss and

walking improve symptoms of knee osteoarthritis [suppl].

Arthritis Rheum 1996; 39: 225.

9. Moskowitz RW. Osteoarthritis cartilage histopathology:

grading and staging. Osteoarthritis Cartilage. 2006; 14:1-2

10. Nevitt MC, Felson DT. Sex hormones and the risk of os

teoarthritis in women: epidemiological evidence. Ann

Rheum Dis 1996; 55: 673-76

11. Novey DW. Osteoarthritis: supplements and other al

ternative modalities. Prim Care. 2002; 29:263-77.

12. Spangler RS. Cyclooxygenase 1 and 2 in rheumatic disease:

implications for nonsteroidal anti-inflammatory drug

therapy. Semin Arthritis Rheum 1996; 26: 435-46.

13. Rainsford KD. Profile and mechanisms of gastrointestinal

and other side effects of nonsteroidal anti-inflammatory

drugs (NSAIDs). Am J Med. 1999; 13:107(6A):27S-35S

14. Towheed TE, Hochberg MC. A systematic review of

randomized controlled trials of pharmacologic therapy in os

teoarthritis of the hip. J Rheumatol 1997; 24: 549-57. 

Femorotibial dizilim bozuklu¤u

kapak ve icler 2008-2 yeni  3/31/10  10:11 AM  Page 7



kapak ve icler 2008-2 yeni  3/31/10  10:12 AM  Page 8


