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Giriş
Özel bir hasta için uygun analjezik ürünün seçimi, 
hastadaki ağrının durumu, yaşı ve sağlığı, diğer ilaç-
lar, ortam, ulaşılabilirlik ve spesifik ajanlarla ilişkili 
yasal kısıtlamalar ve hatta hastanın genetik altyapı-

sı gibi birbiriyle etkileşime giren karmaşık faktörlere 
bağlıdır. Opioidler, uzun süredir birçok ağrılı duru-
mun tedavisinde güvenli ve etkili ajanlar olarak bi-
linmektedir ve Dünya Sağlık Örgütü’nün günümüz-
de popüler olan “ağrı basamağı”nda opioid tedavisi, 
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Merhabalar,

Ağrının beşinci vital bulgu ve tedavisinin bir insan hakkı olduğu-
nun kabul edildiği tüm dünya da, opioidler temel ilaçlar listesinde 
yer almakta ve kanser ve kanser dışı ağrıların tedavisinde önemli 
bir ihtiyacı karşılamaktadır. Fakat, ülkemiz halen dünya opioid 
tüketiminde 0.7518 mg/kişi başı doz ile 87. sıradadır. Türkiye de 
orta seviyeden ağıra değişen ağrıları olmasına rağmen, kanser 
hastalarının %80’inin opioid analjeziklere ulaşamadan öldüğü 
bildirilmektedir. Var olan ağrı hasta, doktor, reçeteleme sorunları, 
ilaçların bulunamaması gibi pek çok sebeple yetersiz tedavi edil-
mekte veya hiç tedavi edilememektedir. Ülkemizde halen opioid 
türevleri yetersiz ve formülasyonları kısıtlı iken son iki yıldır kulla-
nıma sunulan hızlı salımlı oksikodon orta ve şiddetli derecedeki 
ağrılarda güçlü bir seçenek olarak bizleri bir nebze rahatlatmıştır. 
Bültenimizin bu sayısında sizlerle Pergolizzi JV ve arkadaşlarının 
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kanser ile ilişkili ortadan şiddetliye değişen düzey-
deki ağrıya yönelik önemli bir yol olarak kabul edil-
mektedir.[1] Oral morfin, muhtemelen yaygın olarak 
bulunması ve uygun fiyatına bağlı olarak hızla opioid 
analjezisinde “altın standart” olarak ortaya çıksa da, 
ağrı tedavisi “tek ölçü herkese uyar” paradigmasın-
dan uzaktadır. Son yıllarda çeşitli opioid ajanlar anal-
jezik yelpazesine eklenmiştir. Türkiye’de yeni bir ürün 
olarak, bir oral hızlı-salımlı (IR) oksikodon, 5, 10 ve 20 
mg kapsüller halinde pazara girmiştir. 

Oksikodon bilinen bir üründür. İlk kez klinik olarak 
1917’de tanımlanan[2] oksikodonun etki mekaniz-
ması, morfin gibi öncelikle mu-opioid-reseptörlerde 
(MOR) agonist etkiye bağlıdır ve muhtemelen kap-
pa-opioid reseptörü yolları da katkıda bulunmakta-
dır. Yağda çözünürlüğü morfine benzerdir ve plazma 
proteinine bağlanma (esas olarak albümin) yaklaşık 
%40 ila %50’dir (morfinde %38). DSÖ ağrı basama-
ğında oksikodon “güçlü bir opioid” olarak kabul edil-
mektedir.[1]

Opioid Metabolizması

Opioidlerin analjezik etkisi, hem merkezi, hem de pe-
riferik 7-transmembran G protein-eşli reseptör (7TM-
GPCR) mu-opioid reseptörlerdeki agonist etkisine 
bağlıdır.[3] Bazı opioidler kappa ve delta reseptörler 
gibi başka opioid reseptörleriyle de etkileşime girebi-
lirler. Opioid ajanlar reseptörlere bağlanırlar ve iyon 
kanalları ve 2. mesajcılar sinyali, nosiseptif bilginin 
periferden spinal kanala asendan iletiminin inhibisyo-
nuna dönüştürür. Aynı zamanda opioidler, ağrı sinyal-
lerinin düzenlenmesinde etkili olan desendan yolları 
da (örn. norepinefrin ve serotonin) aktive ederler. Bu 
iki uyarı aktivitesi – iletinin inhibisyonu ve sinyallerin 
düzenlenmesi – ağrı algısını azaltır ya da durdurur. 

Opoidler ayrıca ağrıyı “yorumlayan” ya da kavramlaş-
tıran vücudun limbik sistemini de etkilerler.

Bazen hastalar arasında opioid yanıtı açısından or-
taya çıkan büyük değişkenlik çeşitli faktörlere bağlı 
olabilir. Opioid metabolizması, bazı kalıtsal faktörler 
tarafından yönetilir ve bu tür polimorfizmler kişile-
rin ve bazen de bazı etnik grupların spesifik opioid 
ajanları metabolize etme özelliğini azaltabilir ya da 
arttırabilir.[4] Hastanın hepatik ve renal durumu opi-
oid yanıtını etkileyebilir çünkü vücudun opioidler 
ve metabolitlerini ne oranda metabolize ve elimine 
edeceklerini yönetirler.[5] Bu etkiler tam olarak aydın-
latılmamış olsa da opioid metabolizması ayrıca yaş[6] 
ve cinsiyetten[7-9] de etkilenir. Hastanın akıl sağlığı du-
rumu da ajanın etkinliğini etkileyebilir.[10]

Opioid analjeziklerin, birçok akut ve bazı kronik ağrı 
sendromlarının tedavisinde güvenli ve etkili oldukla-
rı bilinmektedir.[11-16] Tavan etki olmadan titre edile-
bilirler ve genellikle yüksek dozlarda dahi son-organ 
hasarı ile ilişkili değildirler.[17] Opioidlerin dozla ilişkili 
yan etkileri iyi bilinmektedir ve sedasyon, uyuşukluk, 
somnolans, bulantı, kusma, baş dönmesi, başağrısı 
ve konstipasyonu içerir.[18] Bu olumsuz olaylar hafif ve 
geçici olabilir, ancak bazı durumlarda hastalar bunları 
tedaviyi kısıtlayacak düzeyde rahatsız edici bulabilir-
ler.[19] Solunum depresyonu en büyük yaşamı tehdit 
edici olumsuz etkidir. 

Metabolik yollar çeşitli opioid ajanlar için farklılık 
gösterir. Oksikodon, ikincisi daha baskın bir yol olsa 
da sitokrom CYP4503A (CYP3A4/5) ve CYP2D6 ile 
metabolize olur. CYP2D6’daki genetik polimorfizmler 
hastalarda, zayıf, ara, yoğun ve ultra-hızlı oksikodon 
metabolizerleri olarak tanımlanmıştır. Beyazlar ara-
sında yaklaşık %8’i oksikodonun “zayıf metabolizeri” 
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olarak sınıflanırken, %90 ya da daha fazlası bu grup 
oldukça değişken olsa da “yoğun metabolizer” olarak 
sınıflanabilir.[20] Bununla birlikte, CYP2D6 oksikodo-
nun analjezik etkisini etkiliyor gibi görünmemekte-
dir ve dolayısıyla bu farklı metabolizer sınıflamaları 
genellikle dozlamayı etkilemez.

Oksikodon karaciğer tarafından metabolize edildiği 
için, karaciğer disfonksiyonu daha yüksek bir dağılım 
hacmi ile sonuçlanabilir ve buna paralel olarak oksi-
kodonun temizlenme hızı daha düşük olur. Oksiko-
don karaciğer disfonksiyonu olan hastalarda dikkatli 
reçetelenmelidir; son-evre karaciğer yetmezliğinde 
oksikodonun yarı-ömrü 12 saati aşabilir.[20]

Oksikodon metabolitler üretir (en belirgin olanları 
oksimorfon ve noroksimorfon), ancak analjezik etki 
öncelikle ana ilaçta kalıyor gibi görünmektedir.[21]

Oksikodon, ortadan ağıra değişen ağrının gideril-
mesi için endikedir[22] ve yüksek ölçüde bireyselleş-
tirilmiş, hastaya özel ağrı tedavisine olanak sağlamak 
için IR oksikodon oral formülü tasarlanmıştır. Opioid 
kullanma biçimleri ülkeler arasında büyük farklılık 
eğilimi gösterse de[23-25] oksikodon Birleşik Devletler 
ve bazı Avrupa ülkelerinde en sık reçetelenen opioid 
aneljeziktir.[20] Oral oksikodon IR’nin uygun rolü de-
ğerlendirilirken, ağrının halen nasıl tedavi edildiğinin 
dikkate alınması önemlidir. 

Ağrının Yetersiz Tedavisi
Amerikan Kanser Derneği inisyatifi “Ağrının Tedavisi” 
2012 yılında dünya çapında 2.4 milyon kişinin tedavi 
edilmeyen ağrı nedeniyle öldüğünü bildirmiştir.[26] 
Dünya çapında dünya popülasyonunun %40’ından 
fazlasını temsil eden 78 ülkede analjezik kullanımının 
gerekenin dörtte birini karşılamayacak şekilde yeter-
li olmadığı hesaplanmıştır.[27] 2013 yılında Türkiye’de 
91.826 kanser ölümü ve 200 HIV ile ilişkili ölüm or-
tadan ağıra değişen düzeyde ağrı ile ilişkili olmuş ve 
bunların sırasıyla %80 ve %50’sinin opioid analjezik-
lere ulaşmadan öldüğü bildirilmiştir.[28]

3023 invazif kanser hastasının katıldığı bir prospektif, 
gözlemsel çalışmada hastaların %67’si başlangıç de-
ğerlendirmesinde ağrı bildirmiş ve %33’ü herhangi 
bir reçeteli analjezik almamıştır.[29] Takip vizitlerinde 
reçetede anlamlı bir değişiklik olmamış, zaman için-
de dahi yetersiz tedavi edilen hastaların oranı de-

ğişmemiştir. Yetersiz ağrı tedavisi, klinisyenin opioid 
kullanımı ve titrasyonu hakkında eğitiminin olma-
ması,[30] opioid reçetesi yazarken yasal düzenlemeler 
ve sorumluklarla ilgili endişeler,[31] devlet kısıtlamala-
rı ve geri ödeme konuları[32,33] ve doktor ile hasta ara-
sındaki zayıf iletişime[33] bağlı olabilir. Klinisyene ait 
faktörlerin dışında, hasta faktörleri de yetersiz analje-
ziye yol açabilir. Klinisyenlerin de opioid bağımlığın-
dan kaygı duymaları nedeniyle,[34] hastalar da bağım-
lılık riskinden korkabilir ve opioidleri reddedebilirler.
[35] Ayrıca hastalar ağrı kesicilere karşı bir tolerans ge-
lişimi ya da opioid ile ilişkili yan etkilerin ortaya çık-
masından da kaygı duyabilirler.[33] Etnik, kültürel ve 
ailevi faktörler de devreye girebilir ve hastanın ağrı 
ve yakınmayı algılama biçimini etkileyebilir. 

Bazı ağrılar tamamen tedavi edilmeden devam etse 
de, klinisyenler yetersiz ya da idealin altında tedavi 
edilen ağrılar konusunda endişe duymalıdır. İdea-
lin altında tedavi edilen ağrılar için engeller şunları 
içermektedir: eksik ağrı tanısı ya da ağrı şiddeti de-
ğerlendirmeleri, analjezik ajanda zayıf seçim ya da 
dozlama, ağrının çoklu mekanistik yapısının anla-
şılamaması (güçlü nöropatik bileşenin tedavi edil-
memesi gibi), hasta uyumsuzluğu, analjeziklere ara 
verilmesi, tolerans ve yan etkilerin tedaviyi sınırlaya-
cak şekilde yetersiz tedavisi. Kronik ağrı sendromları 
kendiliğinden ya da altta yatan hastalığa bağlı olarak 
zaman içinde değişebilir ve böylece ideal biçimde 
tedavi edilen bir ağrı birden yetersiz tedavi edilen bir 
ağrıya dönüşebilir. Akut ya da uzun vadeli olsun or-
tadan ağıra değişen düzeyde ağrısı olan hastalarda, 
ağrı kontrolünü ideal hale getirmek için dozun klinik 
olarak gözlenmesi gerekir.

İdeal ağrı kontrolü için en önemli konu analjezik ajan 
seçimidir. Analjezik ajanlar iki geniş kategoriye ay-
rılırlar: non-opioid ajanlar (asitaminofen, aspirin ve 
steroid yapısında olmayan antienflamatuvar ilaçlar 
ya da NSAİİ’leri içerir) ve opioidler. Bu ajanlara ek ola-
rak, kombinasyon tedavisi (asetaminofen ve küçük 
miktarda opioidi kombine eden sabit dozlu ürünler 
gibi) ve adjuvan ajanlar (trisiklik antidepresanlar, an-
tikonvülsanlar ve kas gevşeticiler gibi) düşünülebilir.

Opioidlerin birçok ortadan şiddetliye değişen ağrı 
sendromunun tedavisindeki bilinen etkinliğine rağ-
men opiofobi (opioid reçeteleme korkusu) ağrının 
yetersiz tedavisine yol açabilir.[36,37] Şüphesiz her 
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Oksikodon reçetelenirken, klinisyen diğer ilaçlar ve 
katkıları dikkate almalıdır çünkü farmakokinetik ilaç-
ilaç etkileşimi oluşabilir.[57,58] Oksikodon tarafından 
kullanılan metabolik yollar (CYP3A4 ve CYP2D6), ri-
fampisin gibi CYP3A4 uyarıcıları, rofekoksib, St. John 
otu ve diğerleri oksikodon metabolizmasını arttırabi-
lir, sonuçta analjezik etkinliğinde bir azalma olabilir.
[59,60] Diğer yandan greyfurt suyu, eritromisin, kodein, 
omeprazol, kinidin gibi CYP3A4 inhibitörleri ve di-
ğerleri oksikodonun etkilerini güçlendirebilir. Taşıyıcı 
proteinler bu tür oksikodon ilaç-ilaç etkileşimlerinde 
bir rol oynuyor gibi görünmektedir,[59] ancak meka-
nizmalar tam olarak aydınlatılamamıştır.

Literatürde spesifik opioid analjezik ürünlerin bire-
bir karşılaştırmaları mevcuttur ancak her zaman 
bilgilendirici değildir, çünkü birçok faktör bulguları 
karıştırılabilmektedir: opioid dozu ve opioid yanıtı 
açısından hastalar arasındaki belirgin değişkenlik ve 
ağrı ve ağrının giderilmesinin subjektif yapısına göre 
opioidin gücü. Bazı yakın zamanlı klinik çalışmalar ve 
incelemeler/meta-analizler oksikodonun morfin[61-64] 
ve hidromorfona[65] benzer etkinliğe sahip olduğunu 
göstermektedir. Diğer güçlü opioidlere karşı oksiko-
don ile yapılan yakın zamanlı bir meta-analiz (n=37 
çalışma ve 7 randomize klinik çalışma, ortadan şid-
detliye değişen şiddette ağrı bulunan 613 kanser 
hastası), 4 çalışmada oksikodonun kanser hastaların-
da ağrı şiddetinin azaltılmasında diğer güçlü opioid-
lerden anlamlı biçimde daha iyi olduğunu ve yedi ça-
lışmada kanser ağrısında etkili bir azalma sağlanması 
açısından oksikodon lehine anlamlı bir fark bulundu-
ğunu saptamıştır.[16] Kemik kırığı ile ilişkili akut ağrı 
için yapılan bir çalışmada asetaminofen ile kombi-
ne edilen oksikodon, ağrının giderilmesinde morfin 
monoterapisi kadar etkili bulunmuştur.[52] Oral oksi-
kodon Sezaryen ameliyatının ardından ağrı tedavi-
sinde etkili bulunmuş[66] ve intravenöz oksikodonun 
histerektomi sonrasında ağrı tedavisinde etkili oldu-
ğu saptanmıştır.[67] Ayrıca oksikodonun, postoperatif 
ağrı kontrolü için opioidlerin kullanıldığı hasta-kont-
rollü analjezi (PCA) sistemlerine, güvenli, etkili ve 
maliyet-etkin bir alternatif olduğu bildirilmiştir.[68]

Oksikodon, intravenöz, subkutan ve oral formüller 
halinde mevcuttur. Reçeteleme sırasında uygulama 
yolu dikkate alınması gereken önemli bir konu ola-
bilir: intravenöz ilaçlar daha pahalı ve hastane yatı-
şı gerektirirken, oral ajanlar genellikle daha ucuz ve 

opioid belli bir düzeyde uygunsuz kullanım, yanlış 
kullanım, kötüye kullanım, bağımlılık, diversiyon ve 
tolerans riski taşımaktadır.[38-40] Opioidlerin uygun-
suz kullanımı, bir uçta uyumsuzluk (bir dozun atlan-
ması ya da kötü bir günde ikiye katlanması), diğer 
uçta bağımlılık ve ilaç diversiyonu olmak üzere bir 
davranış süreci olarak kabul edilebilir.[41,42] Opioid 
yanlış kullanımı bu iki ucun arasında yer alır: ilaçların 
zevk almak amacıyla kullanılması (kötüye kullanım), 
duygusal ya da psikolojik ağrıyı dindirmek için kulla-
nılması ya da gerçek ancak tanı konmamış ve ilaçla 
tedavi edilmeyen ağrıyı gidermek için alınması.[43,44] 
Oral IR oksikodonun en sık kötüye kullanılan opio-
idlerden biri olduğu bildirilmiştir,[45] ancak bu veriler 
geniş ölçekte genel ağrı popülasyonundan değil ilaç 
rehabilitasyonuna giren hastalardan alınmıştır. Bu 
durum doğal olarak IR ajanlarının klinik gözlem al-
tındaki hastalarda daha fazla bağımlılık yaptığı ger-
çeğinden çok ilacı kötüye kullananlar arasında oral 
IR formüllerinin tercih edilmesini yansıtmaktadır. 
Bilgilerimize göre literatürde enjektabl IR oksikodon 
için özel olarak kötüye kullanım potansiyeli olduğu 
bildirilmemiştir. 

Doğru Opioidin Seçilmesi: IR Oksikodon
Ne Zaman İyi Bir Seçim Olabilir?
Oksikodon ortadan ağıra değişen ağrı tedavisi için 
endikedir ve cerrahi sonrası ağrı, akut ağrı send-
romları ve kanser ağrısı için uygundur.[22] Etki ve to-
lerabilite açısından diğer opioidlerle benzer olsa da, 
oksikodonun belli bir hasta için daha uygun olup 
olmadığını belirleyen özgün özellikleri vardır (diğer 
opioidler gibi). Bu kullanım yapısı diğer ülkelerde 
gözlenmese de[46] oksikodon Birleşik Devletler’de en 
çok reçetelenen opioiddir.[20]

 
Hem monoterapi olarak hem de kombinasyon halin-
de olmak üzere oksikodonun cerrahi sonrası ağrı,[47] 
kanser ağrısı,[15,48] nöropatik ağrı[49-51] ve akut ağrı 
sendromlarında[52] etkili olduğu gösterilmiştir. Her ne 
kadar herhangi bir opioidin kronik ağrı sendromu-
nun tedavisinde uzun süreli kullanılması tartışmalı 
olmaya devam etse de, literatür kanser-dışı kronik 
ağrı tedavisinde oksikodon kullanımını bildirmekte-
dir.[53-55] Şiddetli başağrısının tedavisinde opioidlerin 
(oksikodonu içeren ancak bununla sınırlı olmayan) 
reçetelenmesi sırasında klinik dikkat istense de, bu 
kullanıma yönelik olarak acil odasında yaygın olarak 
reçetelenmektedir.[56]
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kullanışlıdır. Oral IR formülleri, hasta tarafından hızla 
ve uygun biçimde kullanılabilen bir ürün ile hızlı bir 
pik konsantrasyona ulaşılmasını sağlar. Oral ajanlar 
uygun seçenektir ancak eğer hastada disfaji varsa[69] 
ya da önemli bir hap yüküne yol açıyorsa bunlar dış-
lanabilir.

Oral IR oksikodon bireyselleştirilmiş, hastaya özel 
ağrı tedavisine olanak sağlamak için tasarlanmıştır. 
IR oksikodonun etki başlangıcı süresi 15 ila 30 daki-
kadır.[70] Eşit analjezik günlük dozlara dönüşüm için, 
hidrokodon ve metadonun dönüşüm oranı 1.0 olur-
ken (10 mg hidrokodon 10 mg oral oksikodona eşit 
analjezik etkiye sahiptir), morfinin dönüşüm oranı 
0.5’dir (20 mg oral morfin 10 mg oral oksikodona eşit 
analjezik etkiye sahiptir).

Oksikodon da dahil olmak üzere tüm opioidler, has-
tanın yaşam kalitesini olumsuz olarak etkileyebile-
cek, hatta tedaviyi sınırlayabilecek düzeyde şiddete 
sahip yan etkilerle ilişkilidirler.[71] Yan etkiler bazı ol-
gularda tedavi edilebilir, örneğin konstipasyon için 
bir bağırsak rejimi ya da bulantı için antiemetik teda-
vi verilir. Hastalara opioidlerle ilgili tolerabilite konu-
sunda bilgi verilmeli ve ideal tedavi için yan etkileri 
bildirmeleri ya da gerektiğinde opioidi değiştirmele-
ri ya da bırakmaları konusunda teşvik edilmelidir. IR 
oksikodon ile ortaya çıkan olumsuz reaksiyonlar di-
ğer güçlü opioidlerle ortaya çıkanlara benzerdir. 

IR Oksikodonun Rolü
Bir saat civarında analjezi gereken hastalarda doz 
titrasyonu için sıklıkla tercihli olarak IR formülleri 
kullanılsa da iki çalışmada oral oksikodon ile doz tit-
rasyonunun kontrollü salımlı (CR) gibi IR formüllerle 
yapılabildiği saptanmıştır.[72] Kanser ağrısı bulunan 
hastalar arasında, IR formülü kullanılarak hastaların 
%79’unda kabul edilebilir yan etki düzeyleriyle birlik-
te stabil ağrı rahatlamasına ulaşılırken (CR oksikodon 
ile %92’ye karşı), kanserli olmayan hastalar arasından 
%96’sı IR oksikodon ile %87’si CR oksikodon ile titre 
edilebilmiştir.[72]

IR oksikodon, bir analjezik rejim ile yeterince kontrol 
altına alınamayan altta yatan bir ağrı temelinde alev-
lenen geçici ve klinik açıdan anlamlı bir ağrı olarak ta-
nımlanan kaçak ağrının (BTP) kontrolünde önemli bir 
ajan olabilir.[73] BTP, kanser ağrısı ile daha yakın ilişkili 
olsa da, aynı zamanda kanser-dışı ağrı sendromlarında 

da ortaya çıkmaktadır.[74,75] 134 kanser hastasının katıl-
dığı yakın zamanlı bir çalışmada, %30.5 oranında BTP 
atakları bildirilmiştir.[76] Tek bir merkezde ardışık ağrı 
hastalarıyla yapılan bir geriye dönük çalışmada, top-
lamda hastaların %56.4’ü ağır BTP bildirmiştir; kanser 
hastalarından %70.3’ü ağır BTP bildirmiştir.[77] Bu sa-
yılar günümüzde fenomeni olduğundan az bildirmiş 
olabilir, çünkü yakın zamanlarda BTP tanımı opioidler-
le kontrol altına alınan kronik altta yatan ağrısı bulun-
mayan hastalardaki “BTP-benzeri alevlenmeler”i içe-
recek şekilde değiştirilmiştir.[78] Bu genişletilmiş tanım 
muhtemelen sayıları %10 kadar arttıracaktır.[78]

BTP günde birçok kez ortaya çıkabilir ve oluşumu 
öngörülemeyebilir; ağrı başlangıcı tipik olarak hız-
lıdır ve beş dakika gibi kısa bir sürede maksimum 
şiddete ulaşır. BTP atakları tipik olarak 30 dakika ve 
daha az şeklinde kısa olsa da, saatlerce de sürebilir.[79] 
BTP tedavisi genellikle zordur ve genellikle kurtarma 
ilacı olarak opioidler reçetelenir.[80,81] BTP yaşam kali-
tesini azaltabilir, hastaya acı verir ve ailesini sıkıntıya 
sokar, üretkenliği azaltır, sosyal izolasyonu arttırır ve 
sağlık bakımı kaynaklarını kullanır.[82,83] Ağrılı hastalar 
değerlendirilirken klinisyenler BTP prevalansından 
haberdar olmalıdır. Belirgin bir anksiyeteye neden 
olabildiği için hastaların BTP’nin yapısı ve nasıl tedavi 
edilebileceği konusunda eğitilmesi gerekir. Oral ya 
da kontrollü-salım gibi yavaş bir uygulamaya kıyas-
la i.v. uygulama yoluyla daha iyi bir şekilde hızlı ağrı 
azalması sağlanır (Şekil 1).

BTP için oral IR oksikodon kullanıldığında, önerilen 
pratik yöntem 24 saatlik oral oksikodon dozunun 
kullanılması ve bu dozun %10 ila %20’si olan bir BTP 
dozunun reçetelenmesidir.[84] Örneğin eğer hasta 
günde 80 mg oral oksikodon alıyorsa, oral IR oksiko-
donun BTP dozu 10 ya da 15 mg şeklinde yuvarlanan 
yaklaşık 8 ila 16 mg olacaktır. Hastalık ilerledikçe BTP 
kötüleşebilir, dolayısıyla gittikçe artan BTP ataklarını 
tedavi etmek için BTP dozlarının yukarı doğru titras-
yonu gerekli olabilir.

IR oksikodon diğer ağrı sendromlarında kullanılmak 
için de uygun bir opioiddir. Formülü kolay titrasyona 
olanak sağlar ve böylece 5 mg’lık adımlarla uygun 
stabil doza daha kolay ve pratik bir şekilde ulaşılabilir.

Tolerans ve Kötüye Kullanım
Tolerans eşdeğer analjezi düzeyleri sağlamak için 
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Hastada zamanla opioid kötüye kullanımı açısından 
risk faktörleri gelişebilir, bu nedenle opioid reçete-
lenen hastalar yakından takip edilmelidir. İdrarda 
ilaç taraması, hastanın reçetelenen ilacı(ilaçları) alıp 
almadığının belirlenmesi ve hastanın herhangi bir 
yasak ilacı alıp almadığının belirlenmesinde yararlı 
bir araç olabilir.[89] Anormal ilaç kullanma davranışları 
hastanın ilaçları uygun olmayan bir biçimde aldığı-
nın işareti olabilir.[90] Kadınların, erkeklerden farklı bir 
anormal ilaç-arama davranışlarına bulunabileceğine 
dair bazı kanıtlar vardır.[91]

Hastanın Özgün Kişisel Gereksinimlerine 
Yönelik Planlanmış Ağrı Tedavisi

Planlanmış tedavi, tanım olarak hasta-merkezlidir, 
dolayısıyla öncelikle hastanın kişisel ağrı sendromu 
anlaşılmalıdır. Bu, ağrının akut ya da kronik olduğu-
nun ve bir malignite ile ilişkili olup olmadığının be-
lirlenmesini içerir. Bazı kronik ağrı olgularında etiyo-
lojinin saptanması zor olsa da ağrının altında yatan 
neden araştırılmalıdır. Hasta sorgulanmalı ve tüm 
ağrılı bölgeler belirlenmelidir. Birçok hastada çok sa-
yıda ağrı bölgesi saptanacaktır ve ağrı bölgelerinin 
birbiriyle ilişkisi olmayabileceğinin bilinmesi klinis-
yen açısından önemlidir; örneğin bir kanser hasta-
sında kanser ağrısıyla ilişkili bölgeler ve osteoartrit 
ile ilişkili başka ağrı bölgeleri bulunabilir. Kronik ağ-
rılı hastalarda diffüz ağrı (ağrının gerçek yerinin sap-

dozların arttırılması anlamına gelir. Tolerans doğal 
fizyolojik bir fenomen değildir ve hastanın bağımlı-
lık ya da kötüye kullanım riskini arttırmaz.[85] Bununla 
birlikte, opioid toleransına doğru tanı konmalıdır ve 
daha sonra ihtiyatlı bir şekilde analjezik dozlarının 
arttırılması ya da bazı olgularda opioid rotasyonu 
ile tedavi edilmelidir. Klinisyenler tolerans tedavisi 
için endişe duyabilirler, çünkü hasta bağımlı bir has-
tanın davranış özelliklerini gösterebilir ve gittikçe 
daha fazla opioid gerekebilir ve dayanılmaz ağrılar 
ortaya çıkabilir. Bu nedenle, tolerans bazen “yalancı 
bağımlılık” şeklinde adlandırılır.[86] Toleran bir hasta, 
ağrı kontrolü için gerçekten daha yüksek analjezi 
dozu gereksinimi duyar ancak bağımlı bir hasta ilacı 
istek dışında da arar. Uygun bir şekilde tedavi edilen 
ağrılı hastalarda opioid ağrı kesicilere bağımlılık ge-
lişmesi nadiren bildirilmiştir,[87] ancak ortaya çıkabilir. 
Toleransın uygun tedavisi ideal analjeziye ulaşmak 
için ilaç dozunun mantıklı bir şekilde arttırılmasıdır: 
bağımlılığın uygun tedavisi hastada ilacın kademeli 
olarak azaltılarak bırakılması ve ağrının başka bir şe-
kilde tedavi edilmesidir. 

Kötüye kullanım riskini azaltmak için, opioidleri reçe-
teleyen klinisyenler bunu doğrudan hastanın öykü-
sünü aldıktan sonra yapmalıdır. İlaç ya da alkol kötü-
ye kullanımı öyküsü olan hastalar ve hatta ailesinde 
(ancak kişide yok) madde kötüye kullanımı bulunan 
hastalarda yüksek ilaç kötüye kullanımı riski vardır.[88] 
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Şekil 1. Kaçak ağrı tipik olarak bir altta yatan ağrı kontrolüne karşı spontan olarak oluşur, hızlı bir başlangıca sahiptir ve geçicidir. Anal-
jeziklerin oral ya da kontrollü-salımlı formülleri ağrı düzeyi dışında (örn. başlangıçta çok yavaş ve gerekenden daha uzun) bir fazla ağrıyı 
dindirme profilleri (gölgeli alan) ortaya koyabilirler. İntravenöz formüllerle doz, ağrı düzeyi ile daha iyi çakışabilir ve opioid yükü azalır.
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tanması zordur) ya da bölgeden bölgeye gezen ağrı 
bulunması alışılmadık değildir. 

Hasta ayrıntılı olarak sorgulanmalı ancak her bir ağrı 
bölgesi nazikçe sorulmalı ve ağrıyı tanımlaması isten-
melidir. Çoğu hastanın ağrılarını tanımlama kapasite-
leri sınırlıdır, bu nedenle klinisyen hastaya öncelikle 
ağrını ani başlayıp sonlamadığını, herhangi bir koşul-
da (bir hareket gibi) ortaya çıktığını ya da kayboldu-
ğunu, hafif ya da şiddetli olup olmadığını ve ağrının 
künt, zonklayıcı, keskin, elektrik çarpması gibi, bıçak-
lanma gibi veya karıncalanma şeklinde olup olmadı-
ğını sormayı tercih edebilir. Klinisyenler ayrıca hasta-
ya vücudun herhangi bir ağrı yeri ya da bölgesinde 
uyuşma, his kaybı ya da “iğne batması” hissinin olup 
olmadığını sormalıdır. Ağrının özellikleri klinisyene bu 
ağrının ne olduğunu belirlemesine yardımcı olacak-
tır, örneğin nosiseptif, nöropatik ya da viseral; çoğu 
ağrılı durumlar karışık mekanizmaları içermektedir. 
Hastalara ayrıca ağrı için hangi reçeteli ya da reçete 
dışı ilaçları almakta oldukları ya da almış oldukları ve 
bu tedavilerin ne kadar etkili oldukları ve hangilerinin 
ağrıyı arttırdığı ya da azalttığı sorulmalıdır.

Opiod tedavisi düşünülen hastalar için, riski belir-
lemeye yardımcı olacak tarama cihazları vardır.[92,93] 
Daha önce belirtildiği gibi, eğer kişisel olarak ya da 
ailede madde kötüye kullanımı öyküsü varsa yanlış 
opioid kullanımı ya da kötüye kullanımı riski yüksek-
tir; akıl sağlığında bozukluk varsa risk daha da art-
maktadır.[94,95] Hekimler, bir hastadaki hem ağrılı du-
rumun hem de opioid kötüye kullanımının belirgin 
risk faktörlerinin tedavisi gibi karmaşık bir durumla 
gittikçe daha fazla karşılaşmaktadır. Bu reçeteleme 
koşulları bu makalenin kapsamı dışında kalmaktadır 
ancak literatür yüksek riskli ağrı hastalarının tedavisi 
şeklindeki zorlu ve gittikçe anlamlı hale gelen konu-
ya daha fazla eğilmeye başlamıştır.[96-100]

Ağrı, dinamik bir koşul olma eğilimindedir ve ağrı 
tedavisi düzenli olarak gözden geçirilmeli ve gerek-
tiğinde ayarlama yapılmalıdır. Sonuçta hekim ağrı 
sendromunun beklenen gidişatını (özellikle ameliyat 
sonrası ağrı kanser ağrısından farklı bir doğal öyküye 
sahiptir), altta yatan hastalık ve muhtemel eşzamanlı 
durumların ve devam eden tedavilerin ağrıdaki ön-
görülen rolünü anlamalıdır. Örneğin kanser hastaları 
bazı kemoterapi biçimleriyle ilişkili olarak kalıcı ya da 
geçici nöropatik ağrı yaşayabilirler.[101]

Her bir hasta için nihai ajan seçimi birçok faktöre bağ-
lıdır ve bu faktörler şunları içerir: ağrı sendromunun 
tipi, ağrı şiddeti ve ciddiyeti, hastanın kendi kendine 
ağrı tedavisi uygulayabilme kapasitesi (bazı hastalar 
yoğun ve etkili farmakoloji dışı seçenekler kullanabi-
lir), verilen ilacın mevcut olması, geri ödeme, yasal ve 
ruhsat konuları, maliyet-etkinliği, reçeteyi yazan kişi-
nin tercihi ve hasta tatmini. Ağrı zaman içinde değiş-
tiği için ilaç tedavisi sık sık gözden geçirilmeli ve ideal 
analjeziyi korumak için ayarlamalar yapılmalıdır. 

Sonuç olarak, hasta eğitimi ve iletişim kanallarının açık 
tutulması etkin ağrı kontrolü açısından temel öneme 
sahiptir. Hastaya ağrının yapısı ve ağrı tedavisinden ne 
bekleyebileceği (neyin beklenmemesi gerektiği) hak-
kında bilgi verilmelidir. Hekimler hastaları farklı ağrı 
tedavileriyle ilgili potansiyel riskler ve yararlar konu-
sunda bilgilendirmelidir. Hızlı bildirilmeleri durumun-
da bir çoğu kontrol altına alınabildiği için hastalara 
olası olumsuz olay ihtimali ve bunların yapısı konu-
sunda önerilerde bulunulmalıdır. Yazarlar bazı ağrılı 
hastaların ağrı hakkında iki aşırı görüşten birine sahip 
olduklarını görmüşlerdir: ağrının tamamen kontrol al-
tına alınması (ideal olarak tek bir hap ile) ya da bunun 
hakkında hiçbir şey yapılamaması. Hasta beklentileri-
nin yönetilmesi, hastanın ağrı kontrolünün güvenli ve 
mümkün olduğuna ancak ağrının tamamen geçme-
yebileceğine hazırlanmasını içermektedir.

Reçeteyi yazan kişi ilaç ve formül için elverişli uygu-
lama yolunu da ayrıca belirlemelidir. Oksikodon IR, 
bazı ağrı hastaları için önemli faktörler olan hızlı etki 
başlangıcı ve hızlı doz titrasyonu gibi önemli bir se-
çenek sunmaktadır.

Sonuç
Oksikodon, kronik malign-olmayan ağrı da dahil ol-
mak üzere çeşitli ağrılarda etkinliği ortaya konmuş 
bilinen bir analjezik ajandır. Ortadan şidetliye de-
ğişen düzeyde ağrısı olan birçok hastada hızlı etki 
başlangıcı ve hızlı doz titrasyonu gereksinimi doğ-
rultusunda oral oksikodon IR formülü geliştirilmiştir. 
Oksikodon genellikle çok etkili bir analjezik olarak 
bilinmektedir ve morfin ve hidrokodon ile karşılaş-
tırıldığında olumlu bulunmuştur. Oksikodon, diğer 
güçlü opioidlerle benzer yan etkilerle ilişkilidir, bun-
ların çoğu tedavi edilebilir, ancak bazıları tedaviyi sı-
nırlayıcı olabilir. Her hasta için tek bir analjezik ya da 
tek bir opioid uygun değildir. Anajezik ilaç grubuna 
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