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Cerrahi esnas›ndaki ve akut pos-

toperatif a¤r›y› lokal anestezik

ajanlarla, opioidlerle ve siklooksi-

jenaz (COX) inhibitörleri ile kon-

trol alt›na alabilmemize ra¤men,

cerrahi yara iyilefltikten sonra per-

sistant olarak kalan a¤r›, tan› ko-

nulamam›flsa önemli klinik sorun-

lara yol açmaktad›r. Postoperatif

dönemde a¤r› 3-6 aydan daha

uzun sürüyorsa kronik postopera-

tif a¤r› yada dirençli postoperatif

a¤r› olarak tan›mlan›r.[1] Kas›k f›-

t›¤› onar›m›, meme ve toraks cer-

rahisi, bacak amputasyonu ve ko-

roner arter bypass cerrahisi gibi

operasyonlardan sonra hastalar›n

%5-85’inde akut postoperatif a¤-

r›y› kronik (persistant) a¤r› izle-

mektedir. Tablo 1’de kronik pos-

toperatif a¤r›n›n en s›k geliflti¤i

operasyonlar yer almaktad›r. Bu

hastalar›n %2-10’unda kronik a¤r›

fliddetli olabildi¤i için kronik

postoperatif a¤r› majör, büyük öl-

çüde tan› konmam›fl bir klinik

problemi temsil eder.[1]

Kronik postoperatif a¤r› hakk›nda

ilk yay›n Crombie ve ark. taraf›n-

dan 13 y›l önce yay›nlanm›fl olup

o günden günümüze birçok ma-

kale derleme ve çal›flma yay›nlan-

m›flt›r.[2] ‹lk makale derleme yaz›l-

d›¤›nda bu konuda yap›lan çal›fl-

malar›n standart›n›n çok zay›f ol-

du¤u dikkat çekmektedir. Örne-

¤in, herni cerrahisi sonras› sonuç-

lar› araflt›ran bir çal›flmada metod

k›sm›nda herni onar›m› detayl›

anlat›l›rken kaç hastada çal›fl›ld›¤›,
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KRON‹K POSTOPERAT‹F A⁄RI

o Operasyon Tipi Kronik A¤r› ‹nsidans›

Amputasyon %50-85

Mastektomi %20-50

Sezaryen %6

Kolesistektomi %5-50

Kalça replasman› %12

Torakotomi %5-65

Tablo 1. Kronik postoperatif a¤r› insidans›
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ne kadar sürdü¤ü ve hangi ölçüm metodlar›n›n kul-

lan›ld›¤› belirtilmemifltir. Ancak son on y›ld›r birçok

mükemmel makale yay›nlanm›fl olup kronik posto-

peratif a¤r›, cerrahinin önemli bir komplikasyonu

olarak kabul görmüfltür.[3]

Cerrahi yara iyileflmesini takiben persistant a¤r›, ya

devam eden inflamasyonun bir sonucudur ya da pe-

riferik sinirlerde meydana gelen cerrahi hasardan

kaynaklanan nöropatik a¤r› belirtisidir. Klinik tablo-

ya, cerrahi yerindeki ve çevre dokulardaki spontan

istirahat a¤r›s› ve hareketle artan a¤r› hakimdir.

A¤r› psikososyalsensoriyel bir deneyim olmakla be-

raber çeflitli faktörlerle meydana gelmektedir – ör-

ne¤in nosiseptif, enflamatuar ve nöropatik a¤r›. 

Nosiseptif a¤r›, yüksek eflikli nosiseptörlerin fliddet-

li mekanik, kimyasal veya termal noksiyöz uyaranlar

taraf›ndan aktivasyonuna ba¤l› olarak ortaya ç›k-

maktad›r. Bu a¤r›, örne¤in cildi kesen bir bistüriden

kaynaklanmaktad›r. A¤r›l› uyaran›n varl›¤›n›, lokali-

zasyonunu, fliddetini ve süresini iflaret eder ve peri-

ferik itici güç ortadan kalkt›¤› zaman kaybolur.[1]

Enflamatuar a¤r›, enflamasyon yada doku hasar› so-

nucu görülen artm›fl a¤r› duyarl›l›¤›d›r. ‹nnerve

olan enflame dokunun nosiseptörlerin efli¤inde

azalmaya yol açan duyarl› enflamatuar mediatörleri-

nin sal›n›m› sonucu oluflur (periferik sensitizasyon).
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Santral sinir sisteminde nöronlar›n uyar›labilirli¤inde

art›fl›n sonucu olarak enflamatuar a¤r› normal duyusal

inputlara artm›fl yan›tla iliflkilidir Bu fenomenler sade-

ce birkaç dakika içinde ortaya ç›kabilmekle beraber,

olay› bafllatan doku injurisinden sonra saatler veya

günler boyunca devam edebilir. Ancak bu de¤ifliklik-

ler genellikle reversibld›r ve sonunda sistemin normal

sensitivitesi tekrar sa¤lanmaktad›r. Enflamatuar a¤r›,

periferik sinir hasar›n›n yoklu¤unda cerrahi yara iyile-

flinceye kadar akut postoperatif a¤r›y› sürdüren a¤r›-

d›r. Ancak süregelen bir enflamasyon oda¤› persistant

olarak kal›rsa a¤r› da devam edecektir.[1]

Uluslararas› A¤r› Çal›flma Derne¤i nöropatik a¤r›y›

“periferik veya santral sinir sisteminin primer bir lez-

yonuna veya disfonksiyonuna ba¤l› a¤r›” fleklinde ta-

n›mlamaktad›r. Nöropatik a¤r› mekanizmalar› perife-

rik sensitizasyon, ektopik deflarj, A‚ liflerinin organi-

zasyonu, santral sensitizasyon ve spinal kordtaki inen

modülatuar a¤r› yollar›ndaki de¤ifliklikleri kapsamak-

tad›r. Bir periferik sinir ya da doku hasar›ndan sonra

ortaya ç›kan enflamatuar mediyatörler siniri aktive

ederek primer hiperaljeziye yol açarlar. Ayr›ca enfla-

matuar mediyatörlere ve sitokinlere yan›t olarak SP

(substans P) ve CGRP (calcitonin gene related pepti-

de) salg›lan›r. Bu maddeler sonucu sinir ucunda olu-

flan depolarizasyon dalgas› proksimale do¤ru giderken
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akson refleksleri yoluyla ayn› sinire ait di¤er hasars›z

sinir uçlar›nda da yay›larak bu bölgelerde de SP ve

CGRP salg›lanmas›na neden olur. Bu maddeler yi-

ne mast hücrelerinden histamin salg›latarak hiperal-

jezinin yay›lmas›na (sekonder hiperaljezi) neden

olur. Bu artm›fl duyarl›l›k reseptörlerin uyar›lma

efliklerini düflürerek spontan a¤r› oluflumuna neden

olabilir. Nosiseptörlerin santral sonlanmalar› spinal

kordun arka boynuzunda olur. Buraya ulaflan depo-

larizasyon dalgas› yüksek voltajl› kalsiyum kanallar›-

n› (VGCC) uyar›r. Kalsiyum sal›n›m› sinaptik aral›-

¤a nörotransmitter sal›n›m›na yol açar. Bu nörot-

ransmitterlerin etkileri sonucu arka boynuz süper-

fisyel nöronlar›n›n uyar›labilirli¤i artar. Periferde

a¤r› olarak alg›lanan bu durum santral sensitizas-

yondur. Arka boynuza gelen inputlar normalde bir

aksiyon potansiyeli oluflturabilecek düzeyde de¤il-

lerdir, ancak santral sensitizasyon sonras› bunlar ko-

layl›kla aksiyon potansiyeli olufltururlar. Santral sen-

sitizasyonun yol açt›¤› arka boynuz nöronlar›n›n ak-

tivasyonu saniyeler içerisinde ortaya ç›kar ve kal›c›

olabilir. Hatta stimulus çok düflük düzeylerde bile

sürse santral sensitizasyon kal›c› hale geçebilir.[4]

Tablo 2’de nöropatik a¤r› ile enflamasyona ba¤l›

a¤r›n›n klinik belirtileri yer almaktad›r.

R‹SK FAKTÖRLER‹ 
Normalde bir olay›n önlenmesi için görülme ne-

denlerini ve sebeplerini anlamak gerekir. Kronik

postoperatif a¤r› nedenlerini anlamadan insidans›n›

azaltmak için bir çok strateji gelifltirilmeye çal›fl›l-

maktad›r. Ayn› anestezi, ayn› operasyon uygulan-

mas›na ra¤men baz› kiflilerde kronik a¤r› geliflirken

baz›lar›nda geliflmemektedir. Bunun nedenleri kar›-

fl›kt›r. Bu durum oluflan hasara ve de¤iflen fonksi-

yonlara ba¤l›d›r ancak psikososyal faktörler de

önemlidir. Cerrahi sonras› kronik a¤r›n›n fliddeti ve

insidans› direkt olarak operasyonun büyüklü¤üne

ba¤l› de¤ildir. Brandsborg ve ark.[5] cerrahinin kro-

nik a¤r› veya uzun süreli a¤r› için belirgin risk olufl-

turdu¤unu ancak sadece torakotomi ve amputasyon

gibi büyük operasyonlar de¤il küçük operasyonlar›n

da bu riski tafl›d›¤›n› belirtmifllerdir.

Risk faktörleri hastaya ba¤l› olanlar ve medikal fak-

törler olarak gruplanabilir. Her hasta için ona özel

medikal hikayesi, genotipi, geçmifl deneyimleri,

inançlar› ve problem yaratan psikososyal durumlar›

mevcuttur. Hastalar› etkileyen di¤er çevresel flartlar

cerrahi ve anestezinin tipi, perioperatif analjezi ve

ald›¤› medikal tedavilerdir.

Tablo 2. Nöropatik ve enflamatuar a¤r›n›n özellikleri

Nöropatik a¤r› Enflamatuar a¤r›

Pozitif semptomlar ve iflaretler

Hasarl› alanda spontan a¤r› Var Var

S›cak hiperaljezi Nadiren S›kl›kla

So¤uk allodini S›kl›kla Nadiren

Hiperpati S›kl›kla Asla

Travma S›kl›kla Nadiren

Paroksizm S›kl›kla Nadiren

Yan›c› a¤r› S›kl›kla Nadiren

Zonklay›c› a¤r› Nadiren S›kl›kla

Negatif semptomlar ve iflaretler

Hasarlanm›fl sinir alan›nda duyu kayb› Var Yok

Hasarlanm›fl sinir alan›nda motor defisit S›kl›kla Yok
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Demografik faktörler
Hem meme hem de herni cerrahisinde artan yafl ile

birlikte kronik postoperatif a¤r› riskinin azald›¤› gö-

rülmektedir. Meme cerrahisinde genç hastalarda

daha büyük tümör olas›l›¤›na ba¤l› olarak postope-

ratif a¤r› daha fliddetli ve uzun süreli olmaktad›r.

Smith ve ark.[6] mastektomi sonras› kronik a¤r› insi-

dans›n› 70 yafl üzeri %26, 50-69 yafllar›nda %40, 30-

49 yafl aras›nda ise %65 olarak bildirmifllerdir. Genç

hastalar daha kötü patolojiye, daha fazla nükse ve

prognoza ve de radyoterapi-kemoterapiye zay›f ya-

n›t vermeye e¤ilimli olduklar›ndan kronik a¤r› insi-

dans› yüksektir. Poobalan ve ark.[7] herni cerrahisi

sonras› a¤r› için benzer bulgular bildirmifllerdir. Di-

¤er demografik faktörler olan ifl, ev yaflant›s› ve ev-

lilik durumunun önemi tart›flmal›d›r. 

Psikososyal faktörler
Akut postoperatif a¤r›da psikososyal faktörlerin et-

kisi ile ilgili birçok yay›n vard›r. Munafo ve Steven-

son[8] bu konudaki 12 çal›flmay› de¤erlendirdiklerin-

de preoperatif anksiyete ve akut postoperatif a¤r›

aras›nda tutarl› bir iliflki bulmufllard›r. Katz ve ark.[9]

preoperatif anksiyetenin meme cerrahisi sonras› 30

gün üzerindeki a¤r›larda risk faktörü oldu¤unu bil-

dirmifltir. Bir çok çal›flma akut postoperatif a¤r›n›n

afl›r› endiflelenme (Catastrophizing) ile etkilendi¤ini

göstermifltir. 

Kronik postoperatif a¤r› gelifliminde psikososyal

faktörlerin etkisi üzerine çok az çal›flma vard›r ve so-

nuçlar› tart›flmal›d›r. Katz ve ark.[10] torakotomi son-

ras› a¤r› geliflen ve geliflmeyen hastalarda anksiyete

ve depresyonun benzer oldu¤unu bildirmifllerdir.

Ancak bu çal›flmada hasta say›s› çok küçük olup pre-

operatif anksiyete ve depresyon ölçümü cerrahiden

hemen önceki gün yap›ld›¤›ndan sonuçlar› etkile-

mifl olabilece¤i düflünülmektedir. 

Tasmuth ve ark.[11] meme cerrahisi uygulanan ka-

d›nlar› kapsayan çal›flmalar›nda anksiyete ve depres-

yon düzeyinin cerrahi öncesi yüksek oldu¤unu bil-

dirmifllerdir. Cerrahiden 1 y›l sonra anksiyete dü-

zeyleri tüm hastalarda normale dönerken kronik a¤-

r›, depresyon yüksek düzeylerde kalm›flt›r. Jess ve

ark.[12] laparoskopik kolesistektomi sonras› ilk y›lda

kronik a¤r›s› olanlarda nörotisizmi, kronik a¤r› ol-

mayanlara göre yüksek düzeyde saptam›fllard›r. Ya-

zarlar preoperatif nörotisizm skorlar›n›n istatistiksel

farkl›l›k göstermedi¤ini, birinci y›ldaki yüksek skor-

lar›n nedeninin etiyolojik faktörlerden ziyade kro-

nik a¤r›n›n sonucu olabilece¤ini belirtmifllerdir.

Peters ve ark.[13] cerrahi sonras› uzun dönem olum-

suz sonuçlar›n somatik ve psikososyal belirleyicileri-

ni çal›flm›fllard›r. En önemli faktör operasyon süre-

sinin uzunlu¤u (3 saatten fazla) ve fliddetli postope-

ratif a¤r›d›r. Cerrahi korkusu fliddetli postoperatif

a¤r›ya neden olarak derlenmede ve 6 ayl›k yaflam

kalitesinde kötüleflmeye yol açar. Bununla beraber

iyimserlik daha iyi derlenme ve daha iyi yaflam kali-

tesiyle iliflkili iken ne kronik a¤r› ne de fiziksel fonk-

siyonlara etki etmez.

Genetik Faktörler  
Kronik postoperatif a¤r› geliflimi için genetik yat-

k›nl›k bildirilmektedir. Kemirgenlerde yap›lan çal›fl-

malar›n sonuçlar›, nöropatik a¤r› geliflme yatk›nl›¤›-

n›n güçlü bir kal›tsal komponente sahip oldu¤unu

göstermektedir ancak bundan sorumlu olan genler

henüz tan›mlanmam›flt›r. Nöropatik a¤r›n›n komp-

leksli¤i dikkate al›nd›¤›nda pek çok gen bundan so-

rumlu olabilir ve familyal bir özelli¤in tan›mlanma-

s› zordur. Yine de, travma sonras› nöropatik a¤r› ge-

liflme riski bulunan çoklu aday genlerde tek nukleo-

tid polimorfizmleri (SNP’ler) ile korelasyon kur-

mak için çal›flmalar yürütülmektedir.[1]

Bir çok araflt›rmac› fibromyalji, migren, irritabl ko-

lon sendromu, Reyno hastal›¤› ve gece ayak yanma-

s› gibi baz› durumlarda kronik a¤r› insidans›n›n art-

t›¤›n› göstermek için çal›flmalar yapmaktad›rlar. Ya-

p›lan iki çal›flmada, herni operasyonu sonras› kronik

a¤r› geliflen hastalar›n birço¤unda daha önceden ir-

ritabl barsak sendromu, s›rt a¤r›s› yada bafla¤r›s› ol-

du¤u saptanm›flt›r. [14, 15] Yine baflka bir çal›flmada

histerektomi operasyonu sonras› kronik a¤r› gelifl-

me insidans› önceden pelvik a¤r›s› olanlarda daha

yüksek saptanm›flt›r.[5] Fibromyalji ile iliflkili olan

bafl, boyun, omuzlar ve bel bölgesi alanlar› en s›k-

l›kla kronik a¤r›n›n geliflti¤i bölgelerdir.

Preoperatif a¤r›
Herni onar›m› ile ilgili birçok çal›flmada preoperatif

a¤r›n›n mevcudiyeti postoperatif kronik a¤r› için

risk oluflturmaktad›r.[7,15,16] Çal›flmalar›n›n ana hedefi
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bu olan ve iyi bir metodoloji uygulayan Page ve

ark.[17] herni onar›m› uygulanan hastalar›n dörtte bi-

rinde operasyon öncesi istirahat a¤r›s› olmad›¤›n›,

yar›s›nda hafif fliddette, geri kalan›nda ise orta flid-

dette a¤r› oldu¤unu bildirmifllerdir. Operasyondan

1 y›l sonra %25’de istiratte a¤r› yokken, %22’de ha-

reketle a¤r› olmad›¤›n› saptam›fllard›r. Sonuç olarak

cerrahi öncesi istirahat a¤r›s› olmayanlarda  1 y›l

sonraki istirahat a¤r› sorlar› belirgin olarak düflük

bulunmufltur.

Nikolajsen ve ark.[18] ampütasyon öncesi a¤r›s› olan-

larda postoperatif erken dönemde ve 3. ayda stump

ve fantom a¤r› riskinin artt›¤›n› saptam›fllard›r. Kel-

ler ve ark. [19] torakotomi öncesi opioid alanlarda

%48, opioid almayanlarda ise %5 oran›nda kronik

a¤r› geliflti¤ini bildirmifllerdir. 

Akut postoperatif a¤r›
Bir çok çal›flmada akut postoperatif a¤r›n›n flidde-

tiyle kronik postoperatif a¤r› aras›nda iliflki gösteril-

mifltir. ‹lk kez Kalso ve ark. [20] taraf›ndan akut tora-

kotomi sonras› akut  postoperatif a¤r› ile kronik a¤-

r› geliflimi aras›ndaki iliflki saptanm›flt›r. Yine baflka

bir çal›flmada fliddetli postoperatif a¤r›n›n kronik

post-torakotomi a¤r›s›yla iliflkili oldu¤u ve rejyonal

anestezi tekniklerinin insidans› azaltt›¤› gösterilmifl-

tir.[21] Katz ve ark. [10] spesifik olarak risk faktörlerini

araflt›rd›klar› çal›flmalar›nda erken postoperatif a¤r›-

n›n kronik a¤r› geliflmesinde tek faktör oldu¤unu

belirtmifllerdir.

Cerrahi faktörler
Operasyonun büyüklü¤ü ile kronik postoperatif a¤-

r› aras›nda basit bir iliflki yokken, operasyonun tipi

ve nas›l yap›ld›¤› insidans ile iliflkilidir. Operasyon

süresinin 3 saati geçmesi durumunda kronik posto-

peratif a¤r› insidans›n›n artt›¤› bildirilmifltir. Ancak

uzun süren bir operasyonun daha ciddi bir patolo-

jisi olan, komplikasyon ve di¤er sa¤l›k sorunlar›

olan  hastalara uygulanmas› muhtemel olup bu fak-

törlerin de sonucu etkilemesi kaç›n›lmazd›r.[3] Wal-

lace ve ark. [22] meme cerrahisinin farkl› tipleri ile

kronik postoperatif a¤r› insidans›n›n farkl› oldu¤u-

nu göstermifllerdir.  Meme cerrahisi rekonstrüksi-

yon ile uyguland›¤›nda insidans  %56 iken, sadece

mastektomi uyguland›¤›nda %31, meme küçültme

sonras›nda ise %22 olarak saptanm›flt›r. Herni, kole-

sistektomi gibi operasyonlar, laparoskopik uygulan-

d›¤›nda kronik a¤r› insidans›n›n aç›k operasyonlara

göre daha düflük oldu¤u bildirilmifltir.

KRON‹K POSTOPERAT‹F A⁄RININ
ÖNCEDEN SAPTANMASI
Erken postoperatif a¤r›n›n fliddetini saptamak için

cerrahinin tipi, hastan›n yafl›, cinsiyet, preoperatif

a¤r›n›n yay›l›m› ve anksiyetenin düzeyine dayanan

kombine skorlama sistemleri gelifltirilmifltir. Ancak

belirli prosedürlerde bu yaklafl›m› do¤rulamak için

büyük kohort çal›flmalar›na ihtiyaç vard›r. 

Diz cerrahisi veya sezaryen öncesi s›cak uyar›yla ya-

da laparoskopik cerrahi öncesi so¤uk su ile yap›lan

preoperatif a¤r› yan›t› ve erken postoperatif a¤r› ara-

s›nda pozitif korelasyon bulunmufltur. Bununla be-

raber preoperatif skorun kötülefltirilmesi akut a¤r›-

n›n fliddetiyle korele iken kronik postoperatif a¤r›

ile korele bulunmam›flt›r.[1]

Bu klinik denemeler, postoperatif  a¤r› geliflme po-

tansiyeli olan kiflileri preoperatif bir de¤erlendir-

meyle tan›mlaman›n üzerinde durmaktad›r. Akut

postoperatif a¤r›n›n fliddeti kronik postoperatif  a¤-

r› riskiyle korelasyon gösterdi¤i için, nosiseptif du-

yarl›l›¤› ve SNP’lerle tan›mlanan a¤r›dan-koruyucu

ya da a¤r›y›-artt›r›c› gen haplotiplerinin tespitini

içeren preoperatif testler persistant a¤r› riski alt›nda

bulunan hastalar›n ön görülmesine yard›mc› olabi-

lir.[3] Böyle bir hasta tan›mlan›nca, koruyucu yakla-

fl›mlar›n uygulanabilmesi için yo¤unlaflt›r›lm›fl

uzun-dönemli multimodal analjezi de dahil olmak

üzere bir model gelifltirilebilir. 

KORUNMA
Cerrahi teknik
Kronik postoperatif a¤r› oluflturan operasyonlar›n

ço¤u majör sinirlerde meydana gelen hasar riski ile

iliflkili oldu¤u için, bu tür hasar› önleyecek teknikler

kullan›lmal›d›r. Bu tür teknikler aras›nda örne¤in,

aç›k cerrahi ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda sinir hasar› riskini

ve a¤r›y› azaltabilen laparoskopik herni onar›m› yer

almaktad›r. Sinir hasar›ndan kaç›nmak için inguinal

alan›n daha hassas bir flekilde diseke edilmesinin

önemi de¤erlendirilmemifltir ancak ilioinguinal sini-

rin elektif divizyonu kronik a¤r› riskini etkileme-
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mektedir. Daha az enflamatuar yan›t var say›m›yla

inguinal herni onar›m› için hafif a¤›rl›kta bir mesh

kullan›lmas› da kronik a¤r› riskini düflürebilir. Mas-

tektomide ön de¤erlendirme gözlemleri, interkos-

tal brakial sinir korunmas›n›n kronik a¤r›y› azalta-

bildi¤ini düflündürmektedir. Sentinel lenf bezi bi-

yopsisinin giderek artan bir flekilde kullan›lmas› ak-

siller diseksiyon ihtiyac›n› ve dolay›s›yla interkostal

sinir hasar›n› azaltabilmifltir. Minimal invazif tora-

koskopik teknikler, konvansiyonel aç›k cerrahi esna-

s›nda kosta ekartörlerinin sebep oldu¤u hasarla kar-

fl›laflt›r›ld›¤›nda interkostal sinirleri koruyabilmekte-

dir. Direkt sinir kompresyonunun önlenmesi için

interkostal bir sütür tekni¤inin kullan›lmas› torako-

tomiden sonra persistant a¤r›y› azaltabilir. Kas ko-

ruyucu torakotomi ayr›ca, posterolateral bir yakla-

fl›mdan daha az sinir hasar› ve kronik a¤r› ile sonuç-

lan›r. Nefrektomi (nevri dorsalis) ve sternotomi (in-

terkostal sinirler) gibi di¤er prosedürlerdeki mini-

mal invazif teknikler de benzer yararlar sunabilmek-

tedir.[3]

Preemptif ve multimodal analjezi
Cerrahi sonras› kronik postoperatif a¤r› sendromu

genellikle zor tedavi edildi¤inden önlemek daha

önemlidir. Günümüzde etkin bir strateji yoktur ve

ileri çal›flmalara ihtiyaç vard›r. Yeni bir sistematik in-

celeme postoperatif analjezik tekniklerin cerrahiden

sonra görülen komplikasyonlar›n insidans› üzerin-

deki etkisini incelemifltir.[23]Yazarlar 18 meta-analizi

ve 10 sistematik incelemeyi yeniden analiz etmifller-

dir. “Postoperatif analjezi tekniklerinin, postopera-

tif mortalite ve morbidite üzerine etkilerinin do¤ru-

lamaya ya da reddettirmeye yeterli kan›tlar›n bulun-

mad›¤›” sonucuna varm›fllard›r. Ancak yazarlar, da-

ha anlaml› olabilecek ve < 100 hasta içeren daha kü-

çük, iyi-kontrollü klinik çal›flmalar› ihmal etmifller-

dir. [24]

En etkili perioperatif analjezi teknikleri, bütün peri-

operatif dönem boyunca sinir sisteminin sensitizas-

yonunu s›n›rland›rabilmelidir. Multimodal analjezik

tedavinin postoperatif döneme uzat›lmas›, preemp-

tif analjezi ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha üstün ç›kabi-

lir. Afferent nöral blokaja ek olarak etkili bir peri-

operatif multimodal farmakolojik analjezinin uygu-

lanmas› (parasetamol, opioidler, siklooksijenaz-2

[COX-2] inhibitörleri, NSAID, ketamin ve kloni-

din) santral nöroplastisiteyi potansiyel olarak önle-

yebilir. Örne¤in anterior cruciate ligament rekons-

trüksiyon cerrahisinde, multimodal analjezik tek-

nikler uygulanan hastalar›n injuri öncesindeki akti-

vite düzeylerine geri dönme olas›l›l›klar› daha faz-

layd› (tam sportif aktiviteler de dahil olmak üzere).

Perioperatif dönemde venlafaksin, gabapentinle

birlikte meksiltin, ötektik bir lokal anestezik kar›fl›-

m› (EMLA) ve EMLA ve gabapentinle kombine bir

tedavinin uygulanmas›yla meme cerrahisinden son-

ra kronik a¤r›n›n azalt›lmas›nda umut verici sonuç-

lar elde edilmifltir. [25]

Meme kanseri cerrahisi geçiren kad›nlarda periope-

ratif venlafaksin kullan›m› 6. ayda a¤r› insidans›n›

anlaml› bir flekilde azaltm›flt›r. Yeni yap›lan bir me-

ta-analiz, gabapentinin hem istirahatte hem de ha-

reket esnas›nda opioidlerin analjezik etkinli¤ini iyi-

lefltirdi¤ini, analjezik tüketimini ve opioidlerle ilgili

advers etkileri azaltt›¤›n› ama artm›fl bir sedasyon ve

sersemleme insidans› ile iliflkili oldu¤unu göstermifl-

tir. Gabapentin kullan›m› daha fazla çal›flma gerek-

tirmektedir.[25] Gabapentinin postoperatif a¤r› için

kullan›ld›¤› çal›flmalar›n meta-analizinde ilk 24 saat

içinde istirahat a¤r› skorlar›nda %27-39 azalma göz-

lenmifltir. ‹lk 12 saatte hareket a¤r› skorlar›nda ise

%18-28 azalma tespit edilmifltir.[26] Agarwal ve

ark.[27] laparoskopik cerrahi uygulanacak hastalara

cerrahi öncesi tek doz 150 mg pregabalin vermifl-

lerdir. Bu doz ile postoperatif a¤r›y› daha iyi kon-

trol ettiklerini ve hastalar›n fentanil tüketimlerinde

azalma oldu¤unu belirtmifllerdir.

Kronik postoperatif a¤r› olgular›n›n ço¤unu kapsa-

yan nöropatik a¤r›, nöroprotektif bir tedavi gerekti-

ren nöro-dejeneratif bir hastal›kt›r ve insidans› yük-

sektir. Ancak bu komplike klinik problemin önlen-

mesi ve tedavisi için halen bir standardizasyon gelifl-

tirilememifltir. Bu nedenle operasyon uygulanacak

hastalar iyi de¤erlendirilmeli a¤r› tedavisi preopera-

tif dönemde bafllamal› ve postoperatif dönemde et-

kin bir flekilde devam edilmelidir. Gelecekteki çal›fl-

malar analjezinin zamanlanmas› üzerinde de¤il bü-

tünlü¤ü ve uygunlu¤u üzerinde odaklanmal›d›r.

66
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