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Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar
(NSAII) en çok reçete edilen ve dünyada
en yayg›n olarak kullan›lan ilaç
grubudur. Analjezik, antiinflamatuar ve
antipiretik etkileri nedeniyle t›bbi
uygulamalarda s›kl›kla yer almaktad›r. 
NSAII’ler, romatoid artrit (RA) ve
osteoartritteki (OA) gibi enflamatuar
hastal›klar ve kronik kas iskelet a¤r›s› ile
karakterize romatizmal hastal›klar›n
semptomatik tedavisinde, akut a¤r›n›n
farkl› formlar›nda (bafla¤r›s›, dismenore,
postoperatif a¤r›) ve kardiyovasküler
trombozun primer ve sekonder korunma-
s›nda (aspirin) s›kça kullan›lmaktad›r.
Son y›llarda NSAII’lerin demans ve
kanserden korunmada etkili oldu¤unu
gösteren çal›flmalar da mevcuttur (1,2). 

Etki Mekanizmas›:  
Antiinflamatuar etki: Prostaglandin
(PG)’ler çeflitli fiziksel, kimyasal ve

hormonal uyaranlara yan›t olarak
sentezlenen lipid yap›s›nda eikosanoid-
lerdir. ‹nflamatuar uyar›lara cevap
olarak fosfolipazlar›n etkisiyle membran
fosfolipidlerinde araflidonik asit,
siklooksijenaz (COX) enzimi ile
araflidonik asitten de bir siklik

endoperoksit olan PGG2 meydana

gelir. PGG2 peroksidasyonla PGH2’ye

dönüflür. Dayan›ks›z olan bu ürünler

spesifik izomerazlar ile PG’leri (PGD2,

PGE2, PGF2a ve PGI2) ve trombaksan›

(TXA2)’yi olufltururlar (flekil 1).

NSAII’ler etkilerini inflamasyon ortaya
ç›k›fl›nda önemli rol oynayan PG grubu
maddelerin sentezinde h›z kazand›r›c›
enzim olan siklooksijenaz› inhibe ederek
gösterirler. COX enziminin farkl›
fizyopatolojik olaylarca indüklenen
COX-1 ve COX-2 ad›nda iki alt grubu
bulunmaktad›r. COX-1, ço¤u vücut
hücrelerinde bulunur. Trombositlerde
TXA2 sentezini sa¤lar, gastrik mukozal
korunmada önemli rolü vard›r ve böbrek
kan ak›m›n› art›rarak su-tuz tutulumunu
azalt›r. COX-2 ise ço¤u hücrelerde
normalde düflük seviyelerde bulunurken,
inflamasyon ile pek çok hücrede h›zla
eksprese olur ve vasküler endotelyal
dokuda prostasiklin (PGI2) sentezinde
görevlidir. COX-1 ve COX-2 enzimleri
hemostatik dengede önemli ifllevlere
sahiptirler. COX-1 inhibitörleri (80-120
mg düflük doz aspirin gibi) TXA2

sentezini durdurup, PGI2 sentezini etki-
lemeden trombosit kümeleflmesini
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azalt›rlar. COX-2’ye özgül inhibitörler ise (rofekoksib,
celekoksib gibi) PGI2 sentezini bask›lad›¤› için trombojenik
duruma zemin haz›rlarlar.

Analjezik etki: NSAII’ler inflamasyon ve a¤r›ya yol açan
lokal mediatörlerin doku seviyesinde inhibisyonu ve periferal
sensitizasyonun önlenmesi ile analjezik etki oluflturur.
Bununla birlikte, santral olarak spinal korda COX inhibisyonu
ile periferal inflamasyondan kaynaklanan nöronal uyar›larin
azalmas› da bu etkide rol oynayabilir. 

Antipiretik etki: Ateflte, mononükleer fagositlerden sal›nan
endojen pirojenler, anterior hipotalamulusta PGE2 sentez ve
sal›n›m›n› art›r›rlar. PGE2 hipotalamusta bulunan termoregülasyon
merkezinin duyarl›l›¤›n› düflürmektedir. NSAII, prostaglandin
sentezinin inhibisyonuyla endojen pirojenlerin düflürdü¤ü
termoreseptör duyarl›¤›n› normal düzeylere ç›kararak
antipiretik etkisini gösterir.  

NSAII’lerin S›n›fland›r›lmas›: 
NSAII ilaçlar› de¤iflik özelliklerine göre s›n›fland›rmak
mümkündür. Genel olarak kimyasal yap›lar›na göre asidik,
nonasidik (tablo 1), yar› ömürlerine göre uzun yar› ömürlü
(azapropazon, diflunisal, fenbrofen, nabumeton, naproksen,
oksaprazosin, fenilbutazon, piroksikam, sulindak, tenoksikam,
prokuazon) ve k›sa yar› ömürlü  (diklofenak, etodolak,
fenoprofen, flufenamik asit, flurbiprofn, ibuprofen,
indometzin, ketoprofen, pirprofen, tiaprofenik asit, tolmetin)

ve COX seçicili¤ine göre nonselektif COX-2 inhibitörleri
(meloksikam, nabumeton, tolmetin) ve selektif COX-2
inhibitörleri (rofekoksib, selekoksib, valdekoksib,
lumirokoksib, etorikoksib) olarak s›n›fland›r›labilirler.
Kimyasal s›n›fland›rmaya göre ço¤u nisbeten düflük olan pKa
de¤erleri olan organik asitlerdir. Dolay›s›yla inflame dokuda
pH daha düflük oldu¤u için aktif ilaç daha yüksek
konsantrasyona ulaflabilir. Genel olarak pKa de¤eri daha
düflük olan NSAII’›n yar›lanma ömrü de k›sad›r. Uzun yar›
ömürlü NSAII’lerin genel olarak yar› ömürleri ? 12 saat olup
günde bir veya iki kez kullan›l›rlar. K›sa yar› ömürlü
NSAII’lerin ise yar› ömürleri ≤ 6 saat olup günde 3 veya 4
kez kullan›lmakla beraber, son zamanlarda ço¤u üretici firma
bu ilaçlar›n günde tek doz kullan›lan yavafl sal›nan formlar›n›
piyasaya sürmektedir. Nonselektif NSAII’ler hem COX-1
hem de COX-2 enzimini de¤iflik derecelerde, düflük
selektivite ile inhibe ederler. COX-2 hipotezine göre
antiinflamatuar ve analjezik etkiden COX-2 inhibisyonu
sorumlu iken, gastrik yan etki ve trombosit üzerindeki
etkilerden COX-1 enzimi sorumludur. Selektif COX-2
inhibitörleri (koksibler) ise, analjezik, antipiretik ve
antiinflamatuar etkileri olan fakat COX-1 üzerine etkileri
olmad›¤› için gastrik yan etkileri minimal olan ilaçlard›r. Baz›
NSAII’ler (parasetamol, ibuprofen, etodolak, dipiron, vb)
daha çok analjezik, baz›s› antiinflamatuar (indometazin,
tolmetin, vb), baz›lar› da hem analjezik hem de
antiinflamatuar (diklofenak, naproksen, vb) amaçla kullan›l›rlar.
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tamamlanm›flt›r. Bu iki bilimsel alan›n giriflim
teknikleri bak›m›ndan birbirine sa¤lad›¤› destek
birlikte planlad›¤›m›z kongrenin de gücünü ortaya
ç›karm›flt›r. Oturumlara kat›l›m›n yüksek oldu¤u
kongremizde postoperatif analjezi uygulamalar›ndan
kanser a¤r›s›na, bel a¤r›s›nda do¤um analjezi
tekniklerine bir çok akut ve kronik a¤r› sorunu ve
bunlara yönelik uygulamalar güncel bilgiler ›fl›¤›nda
tart›fl›lm›flt›r.

Derne¤imiz bu y›l bir ilki gerçeklefltirdi ve 16 Kas›m
2008 tarihinde ilk resmi “A¤r› Uygulamalar›

Yeterlilik” s›nav›n› uygulad›. Geçti¤imiz aylarda
önce davetli hekimlerimiz aras›nda uygulanan s›nav
daha çok bir deneme s›nav› niteli¤inde olup soru ve
pratik uygulama bak›m›ndan daha da zor
say›labilecek nitelikte idi. Bu s›navdan edinilen
deneyimle dernek s›nav komisyonumuz çeflitli e¤itim
hastanelerinden baflvuran 11 meslektafl›m›z›n
“yeterlilik s›nav›na” kat›lma uygunlu¤unu
onaylam›fl ve s›nav› gerçeklefltirmifltir.

Hepinize a¤r›s›z günler dileriz.     
A¤r› BülteniYay›n Komisyonu

Tablo 1. NSAII’lerin kimyasal yap›lar›na göre s›n›fland›r›lmas›
A) Karboksilik asitler

1) Salisilik asitler Aspirin, diflunisal, trisalisalat, salsalat, sodyum salsalat
2) Asetik asitler

a) Fenil asetik asit Oksikamlar
b) Karbo ve heterosiklik asitler Etodolak, indometzin, sulindak, ibuprofen, tolmetin, ketorolak

3) Propionik asitler Flurbiprofen, ketoprofen, oksaprozin, ibuprofen, naproksen, fenoprofen
4) Fenamik asitler Mefenamik asit

B) Enolik asitler
a) Pirazolonlar Fenilbutazon
b) Oksikamlar Piroksikam, meloksikam

C) Nonasidik bileflimler Nabumeton
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Kas-‹skelet Sistemi Hastal›klar›nda NSAII
Kullan›m›:
Osteoartrit (OA): OA’da eklem a¤r›s›n›n farmakolojik tedavi-
sinde, öncelikle asetaminofen günde 4000 mg’› geçmeyen
dozda kullan›lmal›d›r. E¤er uygun bir sürede eklem
semptomlar› kontrol alt›na al›nmazsa, ilaç d›fl› tedavilere ek
olarak NSAII önerilmelidir. Genellikle a¤r›n›n giderilme-
sinde antiinflamatuar etki için gerekli miktar›n alt›nda dozlar
yeterli olmaktad›r. OA’l› hastalarda baflta a¤r› olmak üzere
semptomlar›n giderilmesinde veya hafifletilmesinde kullan›-
lan NSAII’lar›n etkinli¤i ço¤unlukla kullan›m› takiben 1-2
hafta içinde oluflmaktad›r. Baz› NSAII ilaçlar›n OA’daki
eklem hasar›n› artt›rd›¤› baz›lar›n ise kondroprotektif oldu¤u
konusunda görüfller ileri sürülmüfltür (3,4). Ancak bu
görüfllerin ço¤u in-vitro fenomenlere veya hayvan model-
lerine dayanmaktad›r. Cochrane veri taban›nda kalça ve diz
OA’s›na ba¤l› a¤r› ve fonksiyonel iyileflmede NSAII’lerin
parasetamolden daha etkili oldu¤u iflaret edilmektedir (5).
2004 y›l›nda yay›nlanan koksibler de dahil tüm NSAII’lerin
diz OA’s›ndaki etkinli¤ini inceleyen metanalizde NSAII’lerin
OA’s›nda analjezik etkilerinin k›sa dönemde plasebodan
sadece biraz daha fazla oldu¤unu ancak bu etkilerinin klinik
olarak anlaml› iyileflmeye yol açmad›¤›n› saptam›fllar ve uzun
dönem oral NSAII kullan›m› verilerinin yetersiz oldu¤u
sonucuna varm›fllard›r (6). OA’da NSAII’lerin etkinli¤ini
inceleyen çal›flmalara bak›ld›¤›nda NSAII’nin de¤iflik gruplar›
aras›nda etkinlik aç›s›ndan belirgin bir fark bulunmam›flt›r (7).
Bu nedenle NSAII seçiminde etki eden temel faktör güvenilir-
lik, hasta tolerans› ve ilac›n maliyeti olarak belirlenmifltir (8). 
Romatoid Artrit (RA): RA’da tedavinin ilk ad›m›
semptomatik tedaviye yönelik NSAII’lar›n kullan›lmas›
oluflturur. Bu ilaçlar›n kullan›lmas›ndaki amaç, hastal›¤› tedavi
etmeseler de analjezik, antiinflamatuar etkileri nedeniyle
hastal›¤a ba¤l› semptomlar› h›zla bask›lamak ve kullan›lacak
temel etkili ilaçlara zaman kazand›rmakt›r. Fazla a¤r›l› dönemde,
k›sa ve orta süreli plazma yar› ömrüne sahip olanlar tercih
edilir. Hastalar›n a¤r›lar› devam eder ve NSAII’lar yararl›
olmazsa, ek olarak veya tek bafl›na düflük doz steroidler
tedaviye sokulur. NSAII belirlemede ilac›n etki ve yan etkileri,
hastaya ait kiflisel faktörler göz önüne bulundurulmal›d›r.
Genel yaklafl›m, bir NSAII’y› seçerek, ilac›n etkinli¤ini ve yan
etki profilini belirlemek için gerekli süre olan 3-4 hafta tedavi
etmektir. E¤er klinik yan›t yoksa, veya hasta ilac› tolere edemezse,
alternatif bir NSAII’a geçilir. Sabah tutuklu¤unu azaltmaya
yönelik olarak, uzun etkili ikinci bir NSAII ilavesi d›fl›nda, iki
NSAII ilaç kombinasyonu pek kullan›lmaz. 
Spondilartropati (SpA): SpA’larda farmakolojik yaklafl›m›n
temel ö¤esi olarak kabul edilen NSAII’lar aksiyel tutulumun
semptom ve bulgular›n› h›zla azalt›r, bu nedenle NSAII’lara
yan›t›n tan›ya yard›mc› bir özellik oldu¤u da düflünülür.
NSAII’lar›n optimal dozda verilmesinden sonra, 48 saat içinde
a¤r› ve sabah tutuklu¤unda düzelme olup; ilaç kesildikten
sonra yine 48 saat içinde semptomlar›n bafllamas›, SpA’lar için
tan› kriteri olarak de¤erlendirilmektedir. Optimal dozlara yan›t
vermeyen hastalarda maksimum dozlara ç›k›lmal›d›r.
SpA’larda NSAII’lar›n devaml› veya intermitant verilmesi
konusunda görüfl birli¤i yoktur. Anektodal kan›tlar düzenli
NSAII kullan›m›n›n fizik tedavinin devam›n› kolaylaflt›ra-
bilece¤ini ve hatta eklemler üzerine pozitif bir yap›sal etki
gösterdi¤ini düflündürmesine ra¤men, bir çok hekim ciddi
gastrointestinal yan etki insidans›n› azaltmak için NSAII’lar›n
s›n›rl› kullan›m›n› tercih etmektedir. SpA’l› olgular›n daha
genç olmalar› ve RA’ya göre daha az ilaç kullanmalar›
nedeniyle, NSAII’lara olan toleranslar› daha yüksektir. Günümüz-
de SpA tedavisinde en s›k kullan›lan indometazin (günde 3-
4 kez 25-50 mg veya günde 2 kez 75 mg) ve naproksen (1-
1.5 gr/G)’dir. Optimal NSAII al›nmas›na karfl›n, semptomlar›n
mevcudiyeti “refrakter SpA’y› düflündürür. NSAII maksimum

dozda kullan›lmas›na karfl›n  yararl› olmazsa baflka bir NSAII
verilir. Bilinen en etkili NSAII, fenilbutazon olup, agranülositoz
riski nedeniyle dikkatli olunmal›d›r. Ankilozan spondilit (AS)
hastalar›nda NSAII ve selektif COX-2 inhibitörlerinin 6 haftal›k
tedavi sonucunda spinal a¤r› ve fonksiyonda iyileflme yapt›¤›
bulunmufltur (9). ASAS/EULAR, NSAII’lerin AS tedavisinde
a¤r› ve tutuklu¤u azaltmak aç›s›ndan ilk basamak ilaçlar
oldu¤unu belirtmifller ve en az›ndan iki NSAII’nin ? 3 ay süre,
maksimal dozda kullan›lmas› gerekti¤ini vurgulam›fllard›r (9).
Fibromyalji Sendromu (FMS): Fibromyaljide as›l etiyopatogenez
tek bafl›na inflamasyon olmad›¤› için NSAII’lar›n FMS’de
kullan›m› s›n›rl›d›r. Daha çok FMS’nin alevlenme dönemlerinde
kullan›lmalar› önerilmektedir. FMS’de NSAII ile yap›lan
kontrollü çal›flmalarda pek fazla etkinlik elde edilememifltir.
Yunus ve ark. ibuprofen ile plasebo aras›nda fark saptamaz-
larken (10), Goldenberg ve ark.’lar› naproksenin semptomlarda
çok az iyileflme yapt›¤›n› bulmufllard›r (11).
Boyun ve Bel a¤r›s›: NSAII’lar boyun ve bel a¤r›s›nda basit
analjeziklerin etkisiz kald›¤› durumlarda baflvurulan ilk
farmakolojik tedavi yaklafl›m›n› olufltururlar. NSAII’lar boyun
ve bel a¤r›s›nda kullan›m prensibi, analjezik etkinin yan› s›ra
antiinflamatuar etkilerinin de bulunmas›d›r. Boyun ve bel
a¤r›s›nda birbirlerine üstünlükleri gösterilmemifl olan NSAII,
uygun doz ve sürede kullan›lmal›d›r. Cochrane derlemesinde
kronik boyun a¤r›s›nda NSAII kullan›m›n›n kan›tlar›n›n yetersiz
oldu¤u, yarar›n›n ise belirsiz oldu¤u vurgulanm›flt›r (12). Bel
a¤r›s›nda analjezik kullan›m›n› araflt›ran derlemede, mekanik
bel a¤r›s› nedeniyle % 55.5 kiflinin sigorta kurulufluna baflvur-
du¤u ve bu kiflilerin %38’inin opiod, %32’sinin NSAII ve
%6’s›n›n COX-2 inhibitörleriyle tedavi edildi¤i bildirilmifltir
(13). Bel a¤r›s›nda NSAII kullan›m› ile ilgili olarak yay›nlanan
Cochrane derlemesinde; NSAII’lerin siyatalji semptomu olmayan
akut ve kronik bel a¤r›s›nda k›sa süreli semptomatik iyileflme yapt›¤›,
fakat birbirleri üzerine üstünlü¤ü olmad›¤› belirtilmifltir (14). 

Yan Etkileri: 
Gastrointestinal Sistem (GIS): NSAII kullanmaya ba¤l›
olarak geliflen en önemli komplikasyondur. Bu etkiler, mide
a¤r›s›ndan yaln›zca endoskopik olarak tespit edilen mukozal
hasara, yanma ve dispepsiden mide kanamas› veya düodenal ülsere
ve hatta perforasyonlara kadar de¤iflebilmektedir. Bu etkileri,
mukus kalite ve kantitesinde, bikarbonat sekresyonunda ve
mukozal kan ak›m›nda de¤ifliklikler oluflturmas› ile COX-1’in
inhibisyonuna ba¤l› oluflur.  
NSAII’lere ba¤l› GIS’de ülser geliflme riski; yüksek doz ve
uzun süreli kullan›m›, ülser öyküsü, helikobakter pylori
enfeksiyonu, artan yafl, birlikte glikokortikoid, antikoagülan
kullan›m› veya düflük doz aspirinle kombine kullan›m›, ciddi
komorbidite, stres ve alkol kullan›m›nda artmaktad›r.
Nonasidik prodrug fleklinde (nebumetone), enterohepatik
sirkülasyona u¤ramayan (oksaprozin), k›sa plazma yar› ömürlü
(oksaprozin) ve selektif COX-2 inhibitörü olan NSAII
ilaçlar›n GIS’de yan etki oluflturma riski daha azd›r. Enterik
kaplama, non-oral formda al›nan NSAII’lerde GIS’de gerekli
emniyeti sa¤lamaz. NSAII’lerin rölatif güvenilirlikleri düflük
(ibuprofen, diklofenak, meloksikam,etodolak, nebumetone,
oksaprazin, selektif COX-2 inhibitörleri), orta (indometazin,
naproksen, sulindak, aspirin) ve yüksek (azopropazone, tolmetin,
ketoprofen, piroksikam) risk olarak s›n›fland›r›labilir. 
NSAII kullanacak olan kiflilerde bir veya birden fazla risk
faktörü bulunmas› halinde profilaksi yap›lmal›d›r.
Profilakside proton pompa inhibitörleri veya misoprostol
kullan›labilir. H2 reseptör blokerlerin NSAII alanlarda dispeptik
yak›nmalar› gidermekte etkili oldu¤u belirtilmektedir, ancak
gastrik mukozal hasar› önlemede etkili oldu¤unu gösteren
fazla miktarda kan›t yoktur. 
GIS sorunlar› olan hastada COX-2 inhibitörleri de
denenebilir. COX-2 inhibitörlerde NSAII’lere göre dispepsi
ve gastroduodenal lezyonlar›n görülme insidans› daha azd›r.
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COX-2 inhibitörlerinin GIS üzerine olan etkisini araflt›ran
çal›flmalarda rofekoksib, selekoksib  ve lumirokoksib’in  GIS
yan etkilerinin nonselektif NSAII’lere göre (naproksen,
ibuprofen, diklofenak) anlaml› derecede düflük oldu¤u
görülmüfltür (15-17).  
Kardiyovasküler Sistem: Vasküler endotelde selektif COX-2
enzimi üzerinden olan PGI2 sentezinin COX-2 inhibitörler
ile inhibe edilmesi, buna karfl›n TXA2 üretiminin COX-1 üzerin-
den devam etmesi, selektif COX-2 inhibitörlerinin özellikle
trombojenik aç›dan risk tafl›yabilece¤ini düflündürmektedir.
Bu konuda yap›lan çal›flmalarda da  gerek nonselektif
NSAII’ler ve gerekse selektif COX-2 inhibitörlerin ciddi
kardiyovasküler olay (myokard infarktüsü, karars›z angina
pektoris, kardiyak trombüs, resüsite edilen kardiyak arrest, ani
ölüm, iskemik inme ve geçici iskemik olaylar) art›fl›na yol
açt›¤›n› göstermifltir (15-18). Sonuç olarak, kardiyovasküler
riski olan hastalarda özellikle selektif COX-2 inhibitör ilaçlar
kullan›l›rken dikkatli olunmal›, bu ilaçlar en k›sa süre ve en düflük
dozda kullan›lmal›d›r. Food Drug Administration (FDA)
önerisiyle Amerika’da tüm NSAII’lerin (nonselektif ve selektif
COX-2 inhibitörleri) kutular›nda olas› kardiyovasküler ve GIS
yan etkileri konusunda ayr›nt›l› bilgi içeren uyar›c› bilgi
mevcuttur. Buna ek olarak yeni koroner arter bypass greft
operasyonu geçiren hastalar›n bu ilaçlar› kullanmas›n›n
kontrendike oldu¤u bilgisini de içermektedir. 
Renal : Böbreklerde COX-1 ve COX-2 arac›l›¤›yla ortaya
ç›kan PGE2, böbrek kan ak›m›n› artt›r›p su ve tuz emilimini
azalt›r. NSAII’ler bu nedenle böbrekte su ve tuz tutulumuna
yol aç›p hipertansiyon ve periferik ödeme neden olabilirler.
Renal toksisite aç›s›ndan yüksek riski olan hastalar; ileri yafl,
ileri dehidratasyon, kronik böbrek yetmezli¤i, renal hipop-
erfüzyon (hipovolemi, hipoalbüminemi, kalp yetmezli¤i,
hepatik siroz, sodyum deplasman›), baflka ilaçlarla beraber
kullan›m› (diüretik, siklosporin A)’dan oluflmaktad›r. 
Hepatik: Bütün NSAII için hepatotoksisite bildirilmifl olup,
bromfenac, nimesuid, sulindac, diklofenak ve fenilbutazone’da
bu etki en fazlad›r. Hepatotoksisite genellikle asemptomatik
oldu¤u için hastalar kronik tedavide ilk 8 hafta karaci¤er
enzimleri aç›s›ndan izlenmelidir. Hepatik toksisite için risk
faktörleri; ileri yafl, kalp yetersizli¤i, renal fonksiyonlarda
yetersizlik, çoklu ilaç kullan›m›, yüksek ilaç dozlar›, tedavi
süresinin uzamas›, alkolizm, karaci¤er hastal›¤›d›r (siroz,
geçirilmifl aktif hepatit, kronik aktif hepatit). 
Hematolojik: NSAII kullan›ma ba¤l› aplastik anemi, agranülositoz
ve trombositopeni nadiren görülür, ancak bu ilaçlara ba¤l› ölüm

nedenlerinin aras›nda önemli yer tutar. Hematolojik yan etkilerin-
den dolay› fenilbutazonun Amerika’da kullan›m› yasaklanm›flt›r. 
Deri Reaksiyonlar›: En s›k görülen deri reaksiyonlar›
kafl›nt›, eritem ve maküler döküntülerdir. Uzun etkili
ilaçlarda daha s›k olup, ilaç kesilince düzelmektedir.
Afl›r› Duyarl›l›k Reaksiyonlar›: Bu reaksiyonlar, vazomotor
rinitten anjionörit ödem, ürtiker, bronflial astma ve
anafilaktik floka benzer tablolara kadar de¤iflebilmektedir.
NSAII’lerin siklooksijenaz yolunu inhibe etmesiyle sentez
lipoksijenaz yoluna kaymakta, bronkokonstriktör ve kemotaktik
lökotrien sentezinin artmas›na ba¤l› olarak afl›r› duyarl›l›k
reaksiyonlar› görülmektedir. 
Pulmoner : NSAII kullan›m›na ba¤l› olarak çok ender
pulmoner alveolit oluflmakta ve fark edilmezse fatal pulmoner
fibrozise ilerleyebilmektedir. ‹ndometazin, naproksen, piroksikam,
ibuprofen ve sulindak ile görülme olas›l›¤› yüksektir.
Santral Sinir Sistemi (SSS): Özellikle yafll›larda SSS etkileri
üzerine olan yan etkileri çok fazla olup, en s›k rastlanan yan
etkiler bafla¤r›s› (indometazin), tinnitus, iflitme kayb›,
vertigo, konfüzyon, unutkanl›k, konsantrasyon bozuklu¤u,
uykusuzluk ve depresyondur (indometazin). 
Kemik: PG’lerin kemik formasyonu ve remodellingi üzerine
etkisi bulunmaktad›r. NSAII’lerin k›r›k iyileflmesini inhibe
etti¤i ve heterotopik kemik formasyonunu yavafllatt›¤› belir-
tilmektedir. Bu nedenle kemik iyileflme periyodunda NSAII
kullan›m›ndan kaç›n›lmal›d›r. 
Over ve Uterus: COX-2 enzim yoluyla oluflan prostoglandinler
kad›n üreme siklusunun pek çok aflamas›nda arac› olarak görev
yaparlar. Ayn› zamanda do¤umda uterus kontraksiyonlar›n›n
oluflmas›nda da önemlidirler. Bu nedenle kad›nlar kronik
NSAII kullan›m›n›n fertilite bozuklu¤una neden olabilece¤i
konusunda uyar›lmal›d›r.
‹laç etkileflimleri: NSAII’ler emildikten sonra proteinlere
ba¤lan›rlar ve proteinlere ba¤lanan oral hipoglisemikler
(sulfonilüreler), warfarin, digoksin, antikonvülzanlar (fenitoin),
metotreksat ve sulfonamid gibi di¤er ilaçlar› ba¤land›klar›
yerden ay›rarak etkilerini potansiyalize edebilirler. Ço¤u
NSAII’nin warfarinle baz› NSAII’lerin sulfonilürelerle efl
zamanl› olarak kullan›m›nda dikkatli olunmal›d›r. Di¤er ilaç-
ilaç etkileflimleri ise, etanolle beraber kullan›m›nda artm›fl
GIS toksisitesi, lityumla kullan›m›nda artm›fl lityum kon-
santrasyonu ve probenesidle kullan›m›nda azalm›fl NSAII
at›l›m›d›r. NSAII bunun yan›nda diüretik (tiazid ve
furasemid), beta bloker ve anjiotensin dönüfltürücü enzim
inhibitörlerinin antihipertansif etkilerini azalt›rlar.   
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NON-STERO‹D ANT‹
‹NFLAMATUAR ‹LAÇLAR VE

ASETAM‹NOFEN‹N NÖROPAT‹K
A⁄RI TEDAV‹S‹NDEK‹ YER‹

Uzm. Dr. Can Eyigör, Prof. Dr. Meltem Uyar*

Patofizyolojisi henüz tam olarak aç›klanamam›fl olmakla

birlikte IASP’nin tan›m›na göre nöropatik a¤r›, sinir

sisteminde primer lezyon veya disfonksiyonun neden oldu¤u

ya da bafllatt›¤› a¤r›d›r (Merskey 1994). Konuyla ilgili birçok

çal›flmalar yap›lmas›na ve tedavi seçenekleri gelifltirilmesine

ra¤men halen baz› hastalarda yeterli analjezi sa¤lanama-

maktad›r. ABD’de 2 milyon kiflide nöropatik a¤r›

bulundu¤u hesaplanmaktad›r. Kronik a¤r› (nöropatik

a¤r›n›n bir alt grubunu oluflturdu¤u) hesaplamalar› hem

geliflmifl hem de geliflmekte olan ülkelerdeki nüfusun

yaklafl›k olarak %20’sinin etkilenmifl oldu¤unu

düflündürmektedir. Bu sorun periferik veya santral

somatosensoryel sinir sisteminde meydana gelen travma,

enflamasyon, iskemi ve metabolik ve neoplastik bozukluklar

gibi çok çeflitli hasarlar sonucunda geliflebilmektedir.

Normalde somatosensoryal sistemde oluflan hasar etkilenen

bölgede hipoestezi ve analjezi yaratmas› beklenirken,

paradoksal hipoestezik alanda a¤r› oluflmaktad›r (Woolf ve

Salter 2000). A¤r› hasardan ve hasar›n fliddetinden ba¤›ms›z

olarak y›llar içinde artarak devam edebilir. Sonuçta a¤r›n›n

yanl›fl lokalize edilmesi ve tan›mlanmas› tan›da gecikmeye ve

tedavide baflar›s›zl›¤a neden olur (Jensen ve Gottrup 2003).

Periferik nöropatik a¤r›n›n yayg›n (s›k rastlanan) örnekleri

diyabetik nöropati, postherpetik nevralji (PHN) ve

trigeminal nevraljidir. Santral nöropatik a¤r› ise santral

post-stroke a¤r›s›n›, multipl sklerozda görülen a¤r›y› ve

spinal kord injurisi sonras›nda görülen a¤r›y› içermektedir

(Attal 2000). Günümüzde nöropatik a¤r› tedavisinde bafll›ca

limitasyon kullan›lan ilaçlar›n off-label (Bir ilac›n onaylam›fl

kullan›labilirlik alan› d›fl›nda kullan›m›) olmas›d›r. Nöropatik

a¤r› tedavisinde antidepresanlar ve antikonvülzanlar›n

etkinli¤i gösterilmifltir (Vrethem ve ark. 1997, Backonja ve

ark. 1998) . Ancak di¤er ajanlar›n da yararl› etkileri

gösterilmifltir; opioid, tramadol, topikal medikasyon

(lidokain, kapsaisin). Baz› tedavilerde ise meksiletin,

baklofen, ketamin ve non-steroid anti inflamatuvar (NSA‹)

ajanlar kullan›lm›flt›r. Tüm bu ajanlar›n kullan›lmas›na

ra¤men nöropatik a¤r›l› hastalarda anlaml› a¤r› azalmas›

yar›dan daha azd›r (Eisenberg ve ark. 2005). Nöropatik a¤r›

sinir sisteminde afferent sensoryel yollar boyunca hasar ya da

disfonksiyon sonucuyla oluflur. Bu lezyon santral sinir

sistemi ya da periferal sinir yada dorsal root ganlgion

düzeyinde olabilir. Nöropatik a¤r› makenizmalar› NMDA

reseptörlerini içerebilir (Namaka ve ark. 2004). Nöropatik

a¤r› mekanizmas›nda rol oynayan NMDA reseptörlerini

aktive eden prostoglandin ve nitrik oksitin her ikiside

ketorolak ile inhibe edilir (Katafuchi ve ark. 2005). NSA‹

ilaçlar prostoglandin inhibisyonu ile NMDA reseptör

cevab›n› körlefltirir ve hayvanlarda nöropatik hasara ba¤l›

oluflan hiperaljeziyi hafifletir (Ma ve Eisenach 2002). NSA‹

ilaçlar inflamasyon, a¤r› ve ateflin tedavisinde çok yayg›n

kullan›lmaktad›r. Etkileri siklooksijenazda prekürsör enzim

inhibisyonuyla prostoglandin sentezinin bloklanmas›ylad›r.

NSA‹ ajanlar›n inflamasyon ve hiperaljeziyi, spinal kord

dorsal boynuz nöronlar›nda c-Fos expresyonunu inhibe

ederek azaltt›¤› gösterilmifltir (Buritova ve ark. 1998,

Ferreira ve ark. 1973). Birçok çal›flma NSA‹ etkinin santral

komponentini ayd›nlatm›flt›r. Spinal kordta, PGE2

presinaptik etkiyle primer afferent C liflerinde glutamat

sal›n›m›n› artt›r›r (Ferreira ve Lorenzetti 1996) ve

postsnaptik dorsal boynuz nöronlar›n› direkt uyararak

mevcut nonselektif katyonlar› aktive eder (Baba ve ark.

2001). Her iki etki santral sensitizasyona ve a¤r› bölgesinin

genifllemesine yol açar. Sonuçta NSA‹ ajanlar santral ve

periferal etkiyle PGE2 sentezini inhibe ederek antihiperaljezi

ve inflamasyonda azalmaya yol açarlar. 

Nöropatik a¤r›n›n yönetiminde primer amaç tek ajanla

a¤r›n›n hafifletilmesidir, ancak rutin pratikte ise kronik

nöropatik a¤r›da yeterli rahatlama monoterapi ile çok seyrek

sa¤lanabilmektedir. Nöropatik a¤r› birçok a¤r› sendromuyla

birlikte olabilir ve konvansiyonel analjezik tedavilere zor

yan›t verirler (Rice ve Hill 2006, Dworkin ve ark. 2003). Bu

kompleks ve dirençli durumda, iki yada daha fazla sinejistik

mekenizmal› ajan›n kombine kullan›m›na s›kl›kla ihtiyaç

vard›r (örn: gabapentin+lamotrigine). Klinik monoterapi

uygulamalar›nda, doza ba¤›ml› yan etkiler nedeniyle tedavi

k›s›tlanmaktad›r. Monoterapi ile nöropatik a¤r›l› hastalar›n

yaln›zca % 70’inde yan›t al›n›r (Ilse 2002).  Bu hastalarda

farkl› etkili iki yada daha fazla ajanla suboptimal dozlar›n

kullan›lmas› additif etki sa¤lar ve her ajanla ortaya ç›kabilecek

yan etkiler olmaks›z›n yeterli a¤r› rahatlamas› sa¤lan›r.

Literatür taramas›nda nöropatik a¤r› tedavisinin

algoritmas›n› gösterecek çal›flma yoktur. Nöropatik a¤r›

tedavisi 4 basama¤a ayr›lm›fl ve NSA‹ analjezikler 4

basamakta da adjuvan ajanlar olarak adland›r›lm›flt›r

(Namaka ve ark. 2004). NSA‹ ajanlar özellikle polifarmasi

uygulanan hastalarda s›kl›kla kullan›lmaktad›r. NSA‹ ajanlar

geleneksel olarak nöropatik a¤r›da kullan›lmazlar çünkü

nöropatik a¤r› genellikle asetaminofen ve NSA‹ ilaçlara

dirençlidir (Namaka ve ark. 2004, Backonja ve Serra 2004).

Nöropatik a¤r›da en iyi yönetim multidisipliner yaklafl›md›r.

* Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Algoloji Bilim Dal›, Bornova, ‹ZM‹R
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Tedavide ilk olarak yan etkileri en düflük ajanlar

kullan›lmal›d›r. Basit analjezikler (asetaminofen ve NSA‹)

pür nöropatik a¤r›da genellikle etkisizdir fakat yandafl

nosiseptif durumlarda (siyataljide muskuloskletal bel

a¤r›s›nda) yararl› olabilir (Gilron ve ark. 2006). Yay›mlanan

büyük hasta say›l› tarama çal›flmalar›nda nöropatik a¤r›da

bafll›ca yönetim hala çok etkili nöropatik a¤r› tedavisi

ilaçlar›n›n yerine parasetamol ve NSA‹ gibi konvansiyonel

analjeziklerle yap›lmaktad›r (Hans ve ark. 2007, Gore ve ark.

2007). Yine nöropatik a¤r›da konvansiyonel analjeziklerin

yayg›n kullan›m› rapor edilmifltir (Backonja ve Serra 2004,

Berger ve ark. 2004, Gilron ve ark. 2002). Nöropatik

komponent içeren bel ve boyun a¤r›lar› gibi mikst a¤r›l›

nöropatik hastal›klarda, diabetik nöropati veya postherpetik

nevralji gibi pür a¤r›l› nöropatik hastal›klarla

karfl›laflt›r›ld›¤›nda NSA‹ ve opioid kullan›m oran› daha

yüksek saptanm›flt›r (Gore ve ark. 2007). Özellikle mikst

a¤r›l› nöropatik hastal›klarda nöropatik a¤r›n›n tan›s› zordur.

Hastalar›n 1/3 ten fazlas›nda kronik nosiseptif a¤r›

durumlar› mevcuttur ve nosiseptif a¤r› komponenti,

nöropatik a¤r› komponentinin bask›lanmas›na neden olur.

Bu nedenle nosiseptif komponentin ilk tedavi seçene¤i olan

NSA‹ ilaçlar bu hastalarda daha fazla kullan›lmaktad›r. Mikst

a¤r›l› nöropatik hastal›klarda NSA‹ ile birlikte spesifik ajanlar

da kombine edilmelidir. Ancak sadece %15.5 hasta nöropatik

a¤r›da etkili ajanlarla, NSA‹ ilaçlar›n kombine kullan›m›

saptanm›fl ve bu nedenle nöropatik a¤r› komponentinin

muhtemel yeterince tedavi edilemedi¤i gösterilmifltir (Gore

ve ark. 2007). Gilron ve ark, nöropatik a¤r›l› hastalar›n

%25’inde yaflamlar› boyunca nöropatik a¤r›da etkili ilaçlar›n

denenmedi¤ini ve bu hastalar›n %73’ünde keza parasetamol

veya NSA‹ kullanan hastalar›n yar›s›nda yeterli a¤r› kontrolü

sa¤lanamad›¤›n› saptam›fllard›r (Gilron ve ark. 2002). Yeterli

a¤r› palyasyonu sa¤layamamas›na ra¤men konvansiyonel

ilaçlar›n nöropatik a¤r›da yayg›n kullan›m› bir çok hastan›n

kombinasyon tedavisi almas›na ba¤l›d›r. %73 hasta ikili

kombine, %33 hasta ise üçlü kombine tedavi al›yordu.

Antiepileptik ilaçlar özellikle monoterapide tercih

edilmektedir (Hans ve ark. 2007).

Ancak Namaka ve ark, breakthruogh nöropatik a¤r›da di¤er

ilk basamak ajanlarla kombine olarak NSA‹ ilaç kullan›m›n›

göstermifllerdir (Namaka ve ark. 2004). Opioidlerle NSA‹

ilaçlar›n kombine kullan›m› ‘’opioid dozunu azalt›c›’’ etkiye

sahiptir (Mercadante ve ark. 2002). Literatürde nöropatik

a¤r›da etkinli¤i ve uzun süreli analjezik etkilerine dair

bilgilerde tutars›zl›k vard›r (Jensen ve Larson 2001, Woolf

ve Max 2001, MacPherson 2000). NSA‹ ajanlar›n önerilen

dozlar› nöropatik a¤r› yönetiminde kullan›labilir ancak baz›

bireysel cevaplar beklenenden çok daha iyi olabilir. NSA‹

ajanlar özellikle kronik nöropatik a¤r› tedavisi verilen

hastalarda kombine kullan›mda, epizodik ara a¤r›lar›n

tedavisinde yararl› olabilir (Raffa 2001). NSA‹ ilaçlar CRPS

tip hastalarda inflamatuvar semptomlar›n tedavisinde ve

a¤r›n›n azalt›lmas›nda çok s›k kullan›lmaktad›r, fakat uzun

süreli etkileri ve güvenli¤i hakk›nda bilgi eksikli¤i mevcuttur

(Stacey 2005). Kausar ve ark. vaka sunumunda, epidural

fentanil+gabapentin medikasyonuna yan›t vermeyen meme

CA’l› hasta da oral ketorolak uygulamas› ile dramatik a¤r›da

azalma sa¤land›¤› rapor edilmifltir (Kausar ve Davis 2006).

Ketorolak orta antiinflamatuvar etkili ve çok belirgin

analjezik etkilidir. Hayvan modellerinde 800 kat daha

analjezik etkinli¤e sahip oldu¤u gösterilmifltir (Gillis ve

Brogden 1997). Ripamonti ve ark, inatç› nöropatik a¤r›da

subkutan infüzyon ketorolak uygulamas›n›n yan›t›n› rapor

etmifllerdir (Ripamonti ve ark. 1996). Myers ve ark,

ketorolak’›n subkutan infüzyonunun kansere ba¤l› a¤r›l›

hastalarda ki bunlar›n baz›lar›nda nöropatik a¤r› vard›, %80

semptomatik iyileflme oldu¤unu göstermifllerdir (Myers ve

Trotman 1994). Bu vaka gösterir ki ketorolak nöropatik

kanser a¤r›s›n› düzeltebilir. Sonuçta ketorolak geleneksel

ajanlara zay›f yan›t veren hastalarda denenebilir. Nalamachu

ve ark, karpal tünel sendromuna ba¤l› nöropatide, 2x500

mg/gün naproksen kullan›m›n›n %5 lidokain patch kadar

etkili oldu¤unu göstermifllerdir (Nalamachu ve ark. 2006).

Hurley ve ark, ratlardaki çal›flmas›nda gabapentin ve

pregabaline eklenen naproksenin sinerjistik yada additif

etkiyle periferal inflamasyona ba¤l› termal hiperajeziyi geri

çevirebildi¤i saptanm›fl ve gabapentin yada pregabaline

eklenecek düflük doz naproksen kombinasyonunun persistan

inflamatuvar a¤r›n›n klinik tedavisinde avantajl› olabilece¤i

belirtilmifltir (Hurley ve ark. 2002).

Parasetamol çok zay›f antiinflamatuvar etkili analjezik

ajand›r, COX-3’ün varl›¤› ve bu yeni izoenzimin

asetaminofen ile iliflkisini tan›mlanm›flt›r. Antiinflamatuvar

etkinin olmamas› parasetamolün siklooksijenaz

inhibisyonunu primer santral mekanizmayla yapt›¤›n›

düflündürmektedir (Chandrasekharan ve ark. 2002).

Nöropatik a¤r›l› hastalarda benzer düzeylerde parasetamol

bazl› bileflik ilaç kullan›m› saptanm›flt›r. Hall ve ark, yüksek

hasta say›l› çal›flmas›nda düflük oranda parasetamol ve

kodein+parasetamol kullan›m›n› saptam›fllar ve parasetamol

kullam›n›n tamam›na yak›n›n›n gere¤inde kullan›m fleklinde

oldu¤unu kaydetmifllerdir (Hall ve ark. 2006). Nöropatik

a¤r› bafllang›ç tedavisinde minor konvansiyonel analjezik

kullan›m› desteklenmifltir.  NSA‹ ajanlar ile aspirin veya

parasetamol keza parasetamol / kodein kombinasyonlar›

nöropatik a¤r› tedavisinde yararl› olabilir. Örne¤in aspirin 4x

650 mg eritromelaljiya da uzun özellikle yan›c› a¤r›da süreli

rahatlama sa¤lam›flt›r (Michelis 2003, Beers ve Berkow

1999). Kombinasyon tedavileri karfl›laflt›r›ld›¤›nda 7.5 mg

hidrokodon+200 mg ibuprofen kombinasyonu 30 mg

kodein + 300 mg asetaminofen kombinasyonundan daha

etkili bulunmufltur (Palangio 2000). Tromboanjitis

obliterans nedeniyle birçok kez amputasyon uygulanan ve

gabapentin ve opioid kullan›m›na ra¤men fliddetli a¤r›s› olan

hastada ‹V parasetamol kullan›m›n›n etkinli¤i saptanm›flt›r

(Gulcu ve ark. 2007). Dani ve ark, deneysel çal›flmas›nda

parasetamolün siyatik sinir ligasyonu yoluyla nöropatik a¤r›

oluflturulan deneklerde periferal etkiyle mekanik allodiniyi ve

termal hiperaljeziyi önledi¤i gösterilmifltir (Dani ve ark

2007).

Sonuçta, NSA‹ ilaçlar ve asetaminofen ile nöropatik a¤r›l›

hastalarda k›sa süreli ve parsiyel analjezi sa¤lan›r. Bu ilaçlar›n

kullan›mlar› di¤er ajanlarla kombine olmal›d›r. Kullan›mlar›

di¤er ajanlarla tedavileri düzenlenen ancak a¤r›lar› direçli

olan hastalarda, ara a¤r›lar›n tedavisiyle s›n›rl› kalmal›d›r.

66
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