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KANSER DIﬁI KRON‹K A⁄RIDA
OP‹O‹D KULLANIMI
Prof. Dr. Ruhiye Reisli
Kronik a¤r›; üç aydan uzun süren
veya altta yatan sebebin tahmin edilen iyileﬂme sürecinden daha uzun
sürdü¤ü, kiﬂinin iyilik hali, fonksiyon düzeyi ve yaﬂam kalitesini
olumsuz etkileyen bir a¤r›d›r.(1)
Akut a¤r› koruyucu mekanizmalar
içerirken, kronik a¤r› fizyolojik
fonksiyonlara hizmet etmez, koruyucu bir semptom de¤ildir. Tan›mlanmas› oldukça güçtür. Kanser D›ﬂ› Kronik A¤r› (KDKA) ciddi bir
sa¤l›k problemidir. Ülkemize dair
elimizde net bilgiler olmamakla beraber kronik a¤r› dünyam›z›n ortak
problemidir. A¤r› birinci basamak
sa¤l›k merkezlerine baﬂvuran hastalar›n en s›k yak›nma nedenidir ve
bu hastalar›n yaklaﬂ›k % 10 ile 20’si

kronik a¤r›dan ﬂikayet eder (2). Asya,
Afrika, Avrupa, Güney ve Kuzey
Amerika ülkelerinin dahil oldu¤u
14 ülkeden 15 merkezli Dünya
Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) rehberli¤inde yap›lan bir araﬂt›rmada birinci
basamak sa¤l›k merkezlerine baﬂvuran hastalar›n %22’si a¤r›lar›n›n 6
aydan uzun süredir devam etti¤ini
ifade etmektedirle. (3) Geliﬂmiﬂ ülkelerde bu oran % 10,5 den % 55,2 ye
kadar yükselmektedir. Avrupal›lar›n
yaklaﬂ›k % 19’u (4,5), Amerikal›lar›n
ise % 9’u (6) orta ve ciddi düzeyde
KDKA’dan yak›nmaktad›r. Kronik
a¤r› sadece yetiﬂkinlerde de¤il, çocuklarda ve yaﬂl›larda da s›k karﬂ›laﬂ›lan bir problemdir. KDKA prevalans› a¤r› tipine, araﬂt›r›lan populas-
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Merhaba...
A¤r› bülteninin bu say›s›n› Opioid ajanlara “Tanr›n›n
ilac›na” ay›rd›k. Opioid analjeziklerin kanser a¤r›s›nda
kullan›m› daha yayg›nlaﬂma çabas› içindeyken, kanser d›ﬂ›
a¤r›da kullan›m› bir çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Tanr›n›n ilac› olacak kadar nitelikli bu analjezikten hastalar› ayr› tutmak hatad›r, hekimin yada sa¤l›k
profesyonellerinin fobisidir. Hasta yada yak›nlar›n›n da
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yona göre de¤iﬂir. Londrada yap›lan bir çal›ﬂmada genel populasyonda KDKA % 46.5 oran›nda saptan›rken, en s›k sebep olarak bel a¤r›s› ve artritler belirtilmiﬂtir. A¤r› ﬂikayetine, belirli hasta gruplar›nda
daha s›k oranda rastlanabilmektedir. Kad›nlarda KDKA erkeklerden
daha fazla görülürken, artan yaﬂ ile
her iki cinsiyette de kronik a¤r› daha fazla görülmektedir.(7) Dünyada
65 yaﬂ üstü insan say›s› giderek artmaktad›r. Daha önemlisi 85 yaﬂ üstü kiﬂilerin 2007 ila 2032 y›llar›
aras›nda iki kat›na ç›kaca¤› düﬂünülmektedir.(8) Ömrün uzamas› ile
a¤r› sebebi olan dejeneratif hastal›klarda artmaktad›r. Genel bir ankette 15-84 yaﬂ aras›ndaki populasyonun %80’i kas iskelet sistemi hastal›klar›ndan yak›nm›ﬂ ve bunlar›n
%13’ü ciddi a¤r› tariflemiﬂlerdir.(2)
Bunun yan›nda özellikle yaﬂl›larda
hekimler a¤r›y› ço¤u zaman rapor
etmemekte ve hatta tedavi etmeme
e¤ilimi göstermektedirler. (9)
Kronik a¤r›ya yol açan en s›k sebepler kas iskelet sistemi a¤r›lar›
(spinal stenoz, faset eklem hipertrofileri, dejeneratif disk hastal›klar›na ba¤l› bel a¤r›lar›, fibromyalji),
osteoartritler, osteoporoza ba¤l›
kemik k›r›klar›, nöropatik a¤r›lar
(postherpetik nöralji, diyabetik nöropati), periferik vasküler hastal›kÂ
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lar gibi dolaﬂ›m sisitemi hastal›klar›d›r.(8,10) Kas iskelet
sistemi a¤r›lar› hastane masraflar› aç›s›ndan beﬂinci s›ray› al›rken, iﬂe devams›zl›k ve sakatl›k nedeni ile olan
giderlerde ilk s›ray› almaktad›r. (2)
Kronik a¤r› s›k görülen bir hasta yak›nmas› olmas›na
ve etkin a¤r› tedavisinin yaﬂam kalitesini artt›rd›¤› bilinmesine ra¤men, birinci basamak sa¤l›k merkezlerinde çal›ﬂan hekimlerin sadece % 15’i böyle bir hastay›
tedavi ederken rahat olduklar›n› belirtmektedir.(11)
Kronik a¤r›da tedavinin yetersizli¤i a¤r› yönetimindeki bilgi eksiklikleri, ilaç kötüye kullan›m ve ba¤›ml›l›k
konusundaki bilgilendirme eksiklikleri ile opioidlerin
yaz›lma ve ulaﬂ›lma sorunlar›ndan kaynaklanabilmektedir. Opioidler elimizdeki en potent a¤r› kesici ilaçlar›m›zd›r. Kolay titre edilirler, kabul edilebilir bir
risk/fayda oran› sunarlar. Akut a¤r›, cerrahi sonras›
a¤r› ve kansere ba¤l› a¤r›da kullan›mlar› yayg›nd›r.
Kanser d›ﬂ› kronik a¤r›da kullan›mlar› ise hala tart›ﬂmal›d›r.(12) DSÖ analjezik merdiveni, kanser a¤r›s›n›n
farmakolojik tedavisi için geliﬂtirilmiﬂ olmas›na ra¤men, kansere ba¤l› olmayan kronik a¤r›da da güvenle
kullan›lmaktad›r.(13,14) KDKA da opioid kullan›m etkinli¤ine dair kan›tlara paralel olarak opioid kullan›m› giderek artmaktad›r.(9) Eriksen ve ark’n›n yapt›¤› epidemiyolojik çal›ﬂmada Danimarkada KDKA oran›n›n
%19 oldu¤u, bu hastalar›n %12’ sinin opioid kulland›¤› belirtilmektedir.(15)
Osteoartrit ve kronik bel a¤r›s› ayr› ayr› önemli birer
a¤r› sebebi iken, s›kl›kla beraber bulunurlar. Osteoartrit ve kronik bel a¤r›s›na s›kl›kla obesite, kalp - damar

hastal›klar› ve kardiyovaskuler risk faktörleri eﬂlik etmektedir ve bu durum hastalardaki tedavi seçeneklerini etkilemektedir.(12) Asetaminofen osteoartrit tedavisinde birinci seçenek olarak önerilir fakat non steroid anti - enflamatuar ilaçlar (NSA‹)’ dan daha az etkilidir ve 4 gr’ ›
aﬂan dozlar da hepatotoksik etkisi mevcuttur. NSA‹’lar
hafif ve orta dereceli a¤r›larda etkindirler, fakat bu ilaçlar›nda doz ba¤›ml› gastrointestinal, kardiyovasküler ve
renal yan etkileri bulunmaktad›r. Ayn› zamanda NSA‹’lar›n yaﬂl› hastalarda çok kullan›lan, antihipertansifler,
warfarin, aspirin gibi ilaçlarla önemli etkileﬂimleri bulunmaktad›r. Tedavi klavuzlar›nda NSA‹’lar osteoartrit ve
kronik bel a¤r›s› gibi a¤r›larda birinci tercih tedavi seçene¤i olarak kabul edilsede Amerikan Geriatri Derne¤i
(AGS) ve Ulusal Sa¤l›k Enstitüsü klavuzlar› (NICE)
mümkünse NSA‹’lardan kaç›n›lmas›n› önermektedir.
Asetaminofen veya NSA‹’lara cevap vermeyen veya
NSA‹’lara ba¤l› yan etkilerin geliﬂti¤i orta ve/veya ﬂiddetli a¤r›larda ise opioidler önemli bir tedavi seçene¤idir.(16) A¤r› Tedavisi Çal›ﬂma grubu (WGPM;
http://www.painworking group.org) kronik kas iskelet
sistemi a¤r›lar› tedavisi için kan›ta dayal› araﬂt›rmalar, uzman görüﬂleri ve klinik bulgularla baz› güncellemeler
yapm›ﬂlar ve önerilerde bulunmuﬂlard›r. Bu önerilerde
kalp damar sistemi ve böbrek hastal›¤› olan hastalarda ve
hipertansiyon gibi kardiyovaskuler risk taﬂ›yan olgularda
NSA‹ ‹laçlar›n dikkatle kullan›lmas› gereklili¤i ve bu durumlarda parasetamol+ tramadol gibi zay›f opiod lerin
iyi bir seçenek oldu¤u vurgulanmaktad›r.(17)
Plasebo kontrollü çal›ﬂmalarda fibromyalji (sadece tra-
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bu konudaki çekincelerini ortadan kald›rmakta hekimlere çok iﬂ düﬂmektedir. Farmakolojik etkileri, özellikleri, yan etki yönetimi
ve hasta takibine önem vererek opioid analjezikleri, do¤ru ve rasyonel kullan›m› hasta
hakk›d›r.
Bültenin bu say›s›nda, Konya Selçuk Üniversitesi, Meram T›p Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal›, Algoloji
Bilim Dal›ndan Prof. Dr. Ruhiye Reisli
Kanser d›ﬂ› kronik a¤r›da opioid kullan›m›

baﬂl›kl› yaz›s›nda son derece güncel bilgi ile
donat›lm›ﬂ, kapsaml› bir yaz› haz›rlad›. Hastalar›na a¤r›s›z günler sunmak isteyen meslektaﬂlar›m›za yararl› olmas› dile¤iyle……
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madol), diyabetik nöropati, periferal nöropati, postherpetik nöralji, fantom güdük a¤r›s›, spinal kord hasarlar›, lomber radikulopati, osteoartrit, romatoid artrit, bel a¤r›s› ve boyun a¤r›s›nda opioidlerin etkin oldu¤u, yaﬂam kalitesini artt›rd›klar› ve hastalar›n günlük fonksiyonlar›nda düzelmeye sebep olduklar› belirtilmektedir.(18- 21) Kas iskelet sisteminin nosiseptif kökenli a¤r›lar›nda ve nöropatik a¤r›da opioidler düﬂük
ve orta düzeyde yarar sa¤larken (18), migren, gerilim tipi baﬂ a¤r›s› ve irritabl kolon gibi fonksiyonel barsak
patolojilerinde önerilmemektedir.(22)
2008 y›l›nda Amerikan Giriﬂimsel A¤r› Derne¤i
(ASIPP) kanser d›ﬂ› kronik a¤r›da tedaviyi geliﬂtirmek
ve giderek artan ilaç kötüye kullan›mlar›n› azaltmak
için bir klavuz yay›nlad›. Bu klavuz literatür araﬂt›rmalar› ve sentezleri, konsensus de¤erlendirmeleri, aç›k
oturum sunumlar› ve ASIPP ›n onay› ile derlenmiﬂtir.
Kan›t düzeyleri Düzey I,II (1,2 ve 3 alt düzey) ve III olarak s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. Düzey I güçlü kan›tlar›, düzey III ise tam olarak belirlenmemiﬂ verileri göstermektedir. Öneriler 1A dan 2C ye kadar de¤iﬂmektedir
ve 1A yüksek kalitede kan›ta dayal› güçlü öneriler, 2C
ise düﬂük /çok düﬂük kalitede kan›ta dayal› zay›f-güçsüz önerileri içermektedir. K›lavuzda KDKA’da opioidlerin s›kça kullan›ld›klar›, k›sa dönemde a¤r› giderilmesinde etkili olabildikleri fakat uzun dönem kullan›mlar›nda kan›tlar›n transdermal fentanil ve kontrollü sal›n›ml› morfin için ›l›ml› (Düzey II), oksikodon
için s›n›rl› (Düzey II-3) hidrokodon ve metadon için
ise belirlenmemiﬂ (DüzeyIII) olarak de¤iﬂmekte oldu¤u belirtilmektedir. Bu k›lavuzlar›n yol gösterici olaca¤›, standart olmad›klar› fakat tedavilerin hastadan
hastaya, hastan›n medikal durumuna, kiﬂisel ihtiyaçlar
ve tercihlere ve hatta hekimin bilgisi ve elde bulunan
ilaç çeﬂitlili¤ine göre de¤iﬂebilece¤i bilinmelidir.(23)
Furlan ve arkadaﬂlar›n›n (12) 2006 y›l›nda, nöropatik a¤r›, osteoartrit, romatoid artrrit, fibromyalji, bel a¤r›s›
ve iskelet kas sistemi hastal›klar› a¤r›lar›n› içeren çal›ﬂmalar›n sonuçlar›n› de¤erlendirdikleri derlemeye göre
opioidlerin;

1. KNMA tedavisi ve fonksiyon düzeyini att›rmada
hem nosiseptif hem de nöropatik a¤r› da plaseboya
göre daha etki oldu¤u,
2. Zay›f opioidlerin KNMA tedavisi ve fonksiyon düzeyini att›rmada NSA‹‹’lar ve trisiklik antidepresanlarla farks›z oldu¤u,
3. Güçlü opioidlerin NSA‹’lar ve trisiklik antidepresanlara göre a¤r› da daha etkili olduklar›,
4. Tramadolün özellikle fibromyaljide hem a¤r› giderilmesi ve hemde fonksiyonlar›n düzelmesinde etkin
oldu¤u,
5. Klinik ve istatiksel olarak en s›k görülen yan etkilerin konstipasyon ve bulant› oldu¤u (>%10),
6. De¤erlendirilen çal›ﬂmalarda opioid kötüye kullan›m ve ba¤›ml›l›k aç›s›ndan de¤erlendirme kriterleri
tam belirlenmedi¤inden sa¤l›kl› veriler olmad›¤›,
7. Sadece iki çal›ﬂmada opioid kullanan grupta plasebo grubuna göre seksuel fonksiyonlar aç›s›ndan hastalar›n kendilerini daha iyi hissetti¤i belirtilmektedir.(12)
Kanser d›ﬂ› kronik a¤r›da ki de¤iﬂik tutumlar›n sebebi
tedavi hedeflerinin hekimler ve hastalarca tam olarak
belirlenmemesinden de kaynaklanabilmektedir.
KDKA da tedavi hedefleri akut a¤r› veya palyatif bak›ma göre çok daha kompleks ve farkl›d›r. Hedef optimum derecede a¤r› giderimi, fonksiyonel düzelme
sa¤lanmas› ve tedaviye ait en az yan etki geliﬂimi olmal›d›r. Tedaviyi hastalar›n psikolojik durumu, tedavi
edilen a¤r› türü, hekimin elindeki kaynaklar, bilgi ve
becerisi gibi pek çok faktör etkilemektedir.

Opioid seçimi:
Klinik kullan›mda olan opioidler; Kimyasal özelliklerine göre [do¤al (örn. morfin, kodein), yapay (örn. metadon, meperidin), yar› yapay (örn. buprenorfin)],
opioid reseptörleri üzerindeki etkilerine göre [agonist
(örn: morfin, kodein, fentanil), k›smi agonist (örn.
buprenorfin), agonist-antagonist (örn. pentazosin),
antagonist (örn. naloksan)], etki güçlerine göre [zay›f
(örn: tramadol, kodein) ve güçlü opioidler (morfin,
fentanil)] farkl› ﬂekillerde s›n›fland›r›l›r.

Tablo 1: Kanser a¤r› tedavisinde s›k kullan›lan opioidlerin s›n›fland›r›lmas›.(27)

Kimyasal özelliklerine göre
Do¤al
• Kodein
• Morfin
Yapay
• Metadon
• Fentanil
• Meperidin
• Tramadol
Yar› yapay
• Buprenorfin
• Oksikodon

Opioid reseptörleri üzerindeki etkilerine göre
Agonist
• Kodein
• Morfin
• Fentanil
• Oksikodon
• Metadon
K›smi agonist
• Buprenorfin
Agonist - antagonist
• Pentazosin
Antagonist
• Naloksan

Etki güçlerine göre
Zay›f
• Kodein
• Proksifen
• Tramadol
Güçlü opioidler
• Morfin
• Fentanil
• Oksikodan
• Oksimorfon
• Meperidin
• Metadon
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Fakat ülkemizde k›s›tl› opioid seçeneklerimiz bulunmaktad›r.
Pratik kullan›mda DSÖ’nün analjezik kullan›m ilkeleri ile destekledi¤i, etki güçlerine göre olan s›n›flama
kullan›lmaktad›r. Hafif a¤r› için zay›f etkili opioidler
(Kodein, dekstropropoksifen ve tramadol), orta ﬂiddet
ve ﬂiddetli a¤r›lar için güçlü etkili opioidler (Morfin,
fentanil, hidromorfon, oksikodon, meperidin) kullan›lmaktad›r.
Opioidler k›sa etki süreli ve uzun etki süreli olarak reçete edilebilirler.
K›sa etki süreli opioidler akut a¤r› giderilmesi, doz titrasyonu, alevlenme a¤r›lar› ve daha önce opioid tedavisi almam›ﬂ kiﬂilerde baﬂlang›ç doz ayarlanmas›nda
uygun bir seçim iken, uzun etkili opioidler günde bir
veya iki kez kullan›mlar› ve zaman›nda ilaç uygulamas› ile orta ve ﬂiddetli kronik a¤r› tedavisinde önerilmektedir.(24, 25) KDKA tedavisi için Kanada klavuzunda
uygun opioid seçimi için hafif ve orta dereceli a¤r›da
birinci s›ra tercih kodein veya tramadol, ikinci s›ra tercih morfin, oksikodon veya hidromorfon; ﬂiddetli a¤r› da ise birinci s›ra tercih morfin, oksikodon veya hidromorfon, ikinci s›ra tercih fentanil ve üçüncü s›ra tercih olarak metadon önerilmektedir.(18)
Ülkemizde zay›f opioid olarak elimizde tramadol ve
kodein bulunmaktad›r.
Tramadol
Tramadol hidroklorid, hem opioid hemde nonopioid
özelli¤e sahip, sentetik yap›da santral etkili bir analjeziktir. Opioid reseptör affinitesi düﬂüktür. Noradrenalin ve seratonin geri al›n›m›n› inhibe eder, nöronal seratonin sal›n›m›n› art›r›r. (26) Böylece endojen analjezi
sistemini, hem opioid agonist mekanizma ile hem de
monoaminerjik etkisi ile potansiyelize etmektedir. Bu
nedenle nöropatik a¤r› tedavisinde de kullan›l›r.(27, 28)
Di¤er opioidlere göre daha az konstipasyon, sedasyon
ve immunsupresyon yapmas›, solunum depresyonu
yapmamas›, ba¤›ml›l›k potansiyelinin düﬂük olmas›
nedeniyle kanser d›ﬂ› kronik a¤r› tedavisinde yayg›n
kullan›lmaktad›r.(28) Yüksek doz ve ba¤›ml›l›k riski di¤er güçlü opioidlere göre daha azd›r. Fakat bu riskin
tamamen yok oldu¤u söylenemez, tramadol geçmiﬂlerinde ilaç kötüye kullan›m ve ba¤›ml›l›k riski olmayanlarda bile ba¤›ml›l›¤› tetikleyebilir. Yüksek dozlar›nda
solunum say›s›n› azaltabilir ve konvülzyon eﬂi¤ini düﬂürebilir.(18, 29)
Mü reseptörüne affinitesi morfinden ve kodeinden daha düﬂük olmakla birlikte aktif metabolitinin affinitesi
tramadolden 5- 6 kez daha fazlad›r. Oral biyoyararlan›m› yüksektir, h›zla absorbe olur. Oral dozun yaklaﬂ›k %68’i sistemik olarak yararlan›lan dozdur. Multipl
dozlarda ise biyoyararlan›m %90-100’e ulaﬂ›r. Oral
al›mdan sonra yaklaﬂ›k 2 saatte maksimum kan seviyesine ulaﬂ›r.(26) Serotonin düzeyini artt›ran ilaçlarla
(SSRI gibi) beraber kullan›mlar›nda ve konvülzyon
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riskindeki hastalarda nöbetlere sebep olabilir.(18)
Tramadol karaci¤erde metabolize olur ve böbrekle
at›l›r. Hepatik ve renal yetmezli¤i olanlarda ve yaﬂl›larda doz azalt›lmal›d›r. En s›k görülen yan etkileri bulant›, kusma, baﬂ dönmesi, sedasyon, a¤›z kurulu¤u,
halsizlik, terleme ve ortostatik hipotansiyondur.(26)
Tramadol doz titrasyonu yan etkileri azalt›r.
Tramadolün osteoartrite ba¤l› orta ﬂiddetteki a¤r›larda etkin, ﬂiddetli a¤r›larda ise k›s›tl› düzeyde etkili oldu¤unu belirtmektedirler.(30) Tramadol fibromyaljide
di¤er opioidlerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda etkinli¤i kan›tlanm›ﬂ tek opioiddir. Plasebo kontrollü çal›ﬂmalarda tramadol ve asetominofen kombinasyonununda efektif
oldu¤u bildirilmektedir.(18, 31, 32)
Opiod kullanan hastalarda kullanmayanlara göre düﬂmelere ba¤l› k›r›klar daha fazla görülmektedir. Bu risk
tramadol kullanan hastalarda daha azd›r.(33,34)
Günde maksimum 400- 600 mg kullan›lmas› önerilmektedir.
Kodein
Do¤al bir fenantren türevidir ve mü reseptörüne düﬂük affinite gösterir.(35) Al›nan kodeinin %90’› karaci¤erden metabolize olarak idrarla at›l›r ve %10’u karaci¤erde demetilizasyona u¤rayarak morfine dönüﬂerek
etkisini gösterir.(36) Beyaz ›rkta baz› kiﬂilerde, kodeini
morfine metabolize eden enzim olmad›¤› için, bu kiﬂilerde kodeinin a¤r› kesici özelli¤i görülmemektedir.
Di¤er opioidlerle k›yasland›¤›nda bulant› - kusma yan
etkisi daha fazlad›r.(29)
Kodeinin etkisi morfinin etkisinin yaklaﬂ›k onda biri
kadard›r. Oral biyoyararlan›m› yüksektir. Metabolitleri analjezik etkiye katk› sa¤layabilir. Aktif metabolitleri birikece¤inden böbrek yetmezli¤inde kullan›lmamal›d›r. Kodein etkili bir antitussiftir ve öksürü¤ü bask›lar.(28) Yenido¤anda morfin toksisitesine sebep olabilece¤inden emziren annelerde dikkatle kullan›lmal›d›r.(18) Dört saatte bir düzenli aral›klarla 30 mg kodein kullan›l›r. Maksimum günlük doz 120 mg’d›r.
Zay›f opioidler düﬂük ba¤›ml›l›k riski sebebi ile hafif ve
orta ﬂiddetli a¤r›larda özellikle yaﬂl›larda s›kça kullan›lmaktad›r. Solomon ve ark 2010 y›l›nda kanser d›ﬂ› a¤r›s› olan 5 farkl› opioidi karﬂ›laﬂt›rd›klar› çal›ﬂmalar›nda, tedavilerin baﬂland›¤› ilk 30 günlük dönemde düﬂmelere ba¤l› k›r›k riskinin tramadol ve propoxyphen
de anlaml› derecede az oldu¤unu, ilk 30 günlük periyotta kardiyovasküler yan etkiler tüm gruplarda benzer olsada 180. gün sonras›nda kodein ve propoxyphene ba¤l› kardiyovaskuler yan etkilerde art›ﬂ saptam›ﬂlard›r.(33) Kas›m 2010 da propoxyphen US FDA taraf›ndan, QT mesafesinde uzama, ciddi hatta fetal olabilen kardiyak aritmiler sebebi ile marketlerden kald›r›lm›ﬂt›r.
Güçlü opioidlerde morfin hala alt›n standartt›r. Kronik a¤r› tedavisi için daha yayg›n olarak tercih edilen
uzun etkili opioidler hidromorfon, oksikodon, bupre-

norfin ve fentanil olarak belirtilebilir. Ülkemizde ise
morfin, hidromorfon ve fentanil ulaﬂabildi¤imiz ajanlard›r.
Morfin
Güçlü bir mü reseptör agonistidir. Etkinli¤i, güvenli¤i, ucuz olmas› ve birçok formda çeﬂitli yollardan
(oral, rektal, intravenöz, epidural, intratekal) uygulanabilmesi nedeniyle en çok tercih edilen opioiddir.(37,38) Oral uygulama tercih edilmelidir. Çünkü oral
morfin uygulamas›n›n biyoyararlan›m›, parenteral uygulamaya oranla daha düﬂük olmakla birlikte daha düzenli bir emilim gösterir. Morfinin kendisi d›ﬂ›nda aktif metaboliti morfin 6-glukronid de, mü reseptörüne
ba¤lanmas› ve kolayl›kla kan-beyin bariyerini geçmesi
ile analjezik etkinlikte yard›mc› olmaktad›r. Oral biyoyararlan›m› kiﬂiler aras›nda belirgin farkl›l›k gösterir.
Karaci¤erde metabolize olan morfin ve metabolitleri
böbrek yolu ile at›l›r. ‹leri dönem hepatik yetmezliklerde eliminasyonun azalaca¤› unutulmamal› ve böbrek yetmezlikli hastalarda dikkatli olunmal›d›r. Özellikle yaﬂl›larda renal fonksiyonlarda gerileme ve dehidratasyon gibi durumlarda morfinin a¤r› kesici etkisinden sorumlu olan aktif morfin 6 glukronit birikebilir
ve toksik reaksiyonlara sebep olabilir.(37)
Morfinin orta düzey dozu (195 mg/gün) ile 6 y›la kadar uzun süreli tedavi bildirilmiﬂtir. Orta dozlar ile
kognitif fonksiyonlar›n etkilenmedi¤i fakat doz art›m›
için 7 günlük aral›¤a ihtiyaç oldu¤u belirtilmektedir.
Baﬂlang›ç için genellikle konfüzyon, hareketsizlik, uyku hali gibi belirtilere sebep olmamas› için morfinin
5mg/ 4 saatte bir dozlar› önerilir. Daha önce düzenli zay›f opiod alanlarda bu doz 10 mg/4 saat ﬂeklinde
ayarlanabilir. Amaç her zaman tam a¤r›s›zl›k de¤il, fakat en az›ndan a¤r›lar›n %30 azalmas› ﬂeklinde olmal›d›r. Doz genellikle %33’ den % 50’ ye kadar artt›r›l›r.
Ço¤u hastada 200mg/gün doz yeterli olmaktad›r.
Yeterli analjezi olmaks›z›n dozun 3 gr/gün ü bulmas› opioid dirençli a¤r›y› gösterebilir, farkl› metodlar
denenmelidir. Yaﬂl›larda tedavide eriﬂkin dozlar›n›n
%50 sinin kullan›lmas› gerekti¤i bildirilmektedir.(18)
Oral morfin preparatlar›n›n yavaﬂ sal›n›ml› ﬂekilleri bulunur.
Hidromorfon
Hidromorfon analjezik etkinli¤ini mü – opioid reseptörleri yolu ile gösteren yar› sentetik bir opioiddir.
Oral hidromorfon, ayn› yoldan al›nan morfine göre 58 kat daha güçlü etkiye sahiptir. Esas olarak karaci¤erde glukonidasyonla metabolize olur. Metabolitleri
hidromorfon 3 glukronit, hidromorfon 3 glukoz ve
dihidroizomorfin 6 glukronit idrar yolu ile at›l›r. Di¤er pek çok ilaçtan farkl› olarak sitokrom p- 450 yola¤›n› kullanmamas› daha az ilaç etkileﬂimine yol açar.
Bu özelli¤i çoklu ilaç kullan›m› olan kiﬂilerde ve yaﬂl›larda hidromorfonu güvenli bir seçenek haline getir-

mektedir. Çoklu ilaç kullan›m›nda hidromorfonla daha az yan etki görülmektedir.(8) Morfine k›yasla ilaç
kötüye kullan›m oran› daha fazlad›r.(18)
Morfinin aksine, hidromorfon analjezik olarak aktif
bir metabolit olan morfin 6 glukronite sahip de¤ildir.
Bu da özellikle renal kapasitesi s›n›rl› olan yaﬂl›larda
di¤er bir avantaj›d›r. Nöroeksitatör bir metabolit olan
hidromorfon 3 glukronit nedeni ile yüksek doz hidromorfon tedavisi alanlarda allodini, myoklonus ve konvülzyonlar bildirilmiﬂtir.(39,40)
Kronik bel a¤r›s› için Oros Hidromorfon tedavisi kullan›lan ve hastalar›n 6 ay boyunca takip edildi¤i bir çal›ﬂmada, hidromorfonun bu periyotta etkin ve güvenilir oldu¤u, uyku kalitesini artt›rd›¤›n› belirtilmiﬂdir.(41)
Bu çal›ﬂma 6 ayla s›n›rlanm›ﬂt›r, uzun dönem etkiler
aç›s›ndan araﬂt›r›lmal›d›r.
Plazma proteinlerine ba¤lanma morfin ile hidromorfon da hemen hemen eﬂ de¤erde iken, oksikodon, fentanil ve metadona göre düﬂüktür. Hidromorfon plazma proteinlerine düﬂük oranda ba¤land›¤›ndan, ileri
yaﬂ, kronik hastal›klar ve malnütriyon gibi düﬂük serum albümin seviyesi ile giden durumlarda serbest ilaç
konsantrasyonunda minimal de¤iﬂikli¤e sebep olur.
Bu da hidromorfonun yaﬂl›larda tercih edilmesinde
önemli faktörlerdendir.(41)
Hidromorfonun h›zla sal›nan, kontrollü sal›nan, parenteral ve intraspinal preparatlar› vard›r.
Ülkemizde kontrollü sal›nan hidromorfon preparatlar› bulunmaktad›r.
Fentanil
Fentanil yar› yapay fenilpiperidin türevi olup güçlü bir
mü reseptör agonistidir. Morfinden 75-100 kat daha
kuvvetlidir. Transdermal formlar› kronik a¤r›da kullan›lmaktad›r. Transdermal emilim h›z›, flasterin yap›ﬂt›r›ld›¤› derinin terlemesi ve ›s›s›, derinin alt›ndaki kas›n kitlesi ve ya¤ deposu gibi kiﬂisel farkl›l›klar da doz
titrasyonunda zorluklar meydana getirmektedir.(35)
Fentanil histamin sal›n›m›na neden olmad›¤› gibi
myokard kontraktilitesinde ya çok az, ya da hiç de¤iﬂiklik oluﬂturmaz. Böbrek yetmezli¤inde kullan›labilir,
ancak kümülatif etkileri aç›s›ndan kontrol edilmelidir.(42)
Transdermal fentanille yap›lan çal›ﬂmalarda Nosiseptif, nöropatik ve miks tipteki kronik orta derecede ve
ﬂiddetli a¤r›larda etkili oldu¤u, uyku ve yaﬂam kalitesini artt›rd›¤› gösterilmiﬂtir.(43- 45)
Kolay uyum sa¤lanan ve daha az konstipasyona sebep
olan, transdermal fentanil, bulant›- kusmas› olan, oral
al›m› sorunlu hastalarda kullan›m avantaj›na sahiptir.
Meperidin
Yapay bir mü reseptör agonistidir. Yar› ömrü k›sad›r.
Aktif metaboliti olan normeperidinin birikimi sonucu
hastada konvülzyon nöbetlerine neden olan meperidinin uzun süreli kullan›m›na ba¤l› olarak sedasyon art›-
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ﬂ› ve psikomimetik aktivite geliﬂir. Meperidin bu etkilerinden dolay› kronik a¤r›da kullan›lmaz.(37)
Oksikodon
Tebainden elde edilen yar› yapay bir opioid agonistidir. mü ve kappa reseptörlerine ba¤lanarak etkisini
gösterir.(37) Oral olarak h›zl› sal›nan ve kontrollü sal›nan formlar› kullan›l›r. Oksikodon’un titre edilebilmesi, etkiye h›zl› baﬂlamas›, aktif metabolitinin olmamas›, yar›lanma ömrünün k›sa olmas›, etki süresinin uzun
olmas› ve yan etkilerinin az olmas› avantajd›r.(35)
Oksikodonun kontrollü formlar› morfine göre daha
h›zl› etki gösterir ve 2 saat boyunca stabil bir analjezi
sa¤lar. Morfin gibi mental durumda de¤iﬂikliklere ve
sedasyona yol açmad›¤›ndan oksikodon yaﬂl›larda iyi
bir alternatif olabilir. Oksikodon ve Hidromorfon doz
azalt›lmas› ile böbrek ve karaci¤er fonksiyonlar› k›s›tlanm›ﬂ yaﬂl›larda güvenli seçimler olarak gözükmektedir.(9) Fakat oksikodon karaci¤erde oksimorfona dönüﬂür ve oksimorfon böbrek yetmezli¤inde birikerek
santral sinir sistemi toksisitesine yol açar.(37) Bu aç›dan
dikkatli olunmal›d›r. Morfine k›yasla ilaç kötüye kullan›m oran› daha fazlad›r.(18) Özellikle yaﬂl›larda kullan›m› hakk›nda yeterli veri bulunmamaktad›r.
Oksikodon preparatlar› ülkemizde bulunmamaktad›r.
Buprenorfin
Yar›-yapay tebain türevi k›smi agonist opioiddir. Parsiyel mü reseptör agonisti delta ve kappa reseptör antagonistidir.(37) Tam bir μ reseptör agonisti gibi de¤ildir, analjezik etkisi azd›r. ‹lk geçiﬂ etkisi yüksek oldu¤undan transdermal ve sublingual formlar› kullan›l›r.
Di¤er opioidlere göre daha az solunum depresyonu
yapar. Solunum depresyonu için tavan etkisi vard›r ve
bu etki analjezik etkiden ba¤›ms›zd›r. Ayr›ca buprenorfin di¤er merkezi sinir sistemi depresanlar› ile birlikte kullan›ld›¤›nda solunum depresyonu aç›s›ndan
tavan etkisi bulunan tek opioiddir.(9) Ba¤›ml›l›k tedavisinde kullan›l›r.(46) Ayn› zamanda nöropatik a¤r› tedavisinde de etkin bulunmuﬂtur. (47)
Yaﬂl›larda ve renal fonksiyon bozukluklar›nda buprenorfin d›ﬂ›ndaki tüm opioidlerin yar›lanma ömürleri
ve metabolitleri artmaktad›r. Bubrenorfinin yaklaﬂ›k
üç de ikisi metabolize olmadan d›ﬂk› ile at›lmakta, metabolitleri ise bilier sistem ve böbrekler yolu ile at›lmaktad›r. Karaci¤er fonksiyon bozukluklar›nda ilac›n
etki süresi uzayabilir ama bu durum metabolitlerin
düﬂük aktivitesinden dolay› klinik olarak önemsizdir.
Böbrek fonksiyon bozukluklar›nda ise, metabolitlerin
birikimi söz konusu de¤ildir ve doz azalt›lmas›na ihtiyaç yoktur.(9) Bu durum yaﬂl›larda opioid kullan›m›nda bubrenorfini üst s›radaki seçim haline getirmektedir. Buprenorfin preparat› ülkemizde bulunmamaktad›r.
Metadon
Morfine benzer ﬂekilde mü ve delta reseptör agonisti-
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dir. Monoaminlerin geri al›n›m›n› inhibe eder. Ayr›ca
N-Metil-D-Aspartat (NMDA) antagonist özelli¤i vard›r.(37,48) Karaci¤er de metabolize olur. Ancak kompleks ve de¤iﬂik farmakokinetik özelli¤i nedeni ile baﬂlamada ve doz titrasyonunda dikkatli olunmal›d›r.(28)
Uzun yar›lanma ömrü ve birikici etkisi nedeni ile titrasyonu tehlikeli olabilir.(18) Metadonun etkisi h›zl›
baﬂlar (30 dk), yüksek oral biyoyararlan›m› vard›r,
uzun yar› ömre sahiptir. Tolerans yavaﬂ geliﬂir, aktif
metaboliti yoktur ve çok ucuzdur.(28) Kronik a¤r›da
ikinci basamak tedavi de ve opioid ba¤›ml›l›¤› tedavisinde kullan›l›r. Ülkemizde bulunmamaktad›r.
Son y›llarda kronik a¤r› tedavisi s›ras›nda metadona
ba¤l› ölümlerle ilgili yay›nlar artmaktad›r. Metadona
ba¤l› QT mesafesinde artma ve ventriküler aritmiler
ölüm sebebi olarak bildirilmekte ve bu kiﬂilerde metadon d›ﬂ› baﬂka madde kullan›mlar›n›n ve elektrolit bozukluklar›n›n bulunmas› ilave risk oluﬂturmaktad›r.(23,49) Metadon birikimi ile sedasyon, solunum depresyonu, solunum arresti ve ölümler görülebilir. Bu
etkiler tolerans› olmayan kiﬂilerde 30 mg gibi düﬂük
dozlarda bile görülebilmektedir.(48) Çal›ﬂmalar metadona ba¤l› ölümlerin daha çok tedavi baﬂlang›c›nda ve
çoklu madde kullan›m› olan kiﬂilerde oldu¤unu göstermiﬂtir. Metadonun solunum depresyonu yapan dozu, analjezi dozundan çok yüksektir.(48)

OP‹O‹D KULLANIMINA BA⁄LI
YAN ETK‹LER
Opioidlerin k›sa süreli kullan›mlar›nda fazla problemle karﬂ›laﬂ›lmazken, uzun süreli kullan›mlar›nda yaﬂ ve
cinsiyete ba¤l› de¤iﬂebilen faktörler, yararlar ve olas›
yan etkiler konusundaki bilgilerimiz oldukça azd›r.
Oysa kronik a¤r› tedavisinde uzun süreli kullan›mlara
daha fazla ihtiyaç duyulmaktad›r.
Opioidlere ba¤l› bulant› ve kusma, konstipasyon, solunum depresyonu, sedasyon, mental durum ve kognitif fonksiyon bozuklu¤u, myoklonus, hiperaljezi ve
allodini, nörotoksisite, kaﬂ›nt›, idrar retansiyonu, s›v›
retansiyonu, a¤›z kurulu¤u, nonkardiyojenik pulmoner ödem, immun sistem bask›lanmas›, endokrin sistem etkileri, tolerans, fiziksel ve psiﬂik ba¤›ml›l›k gibi
pek çok yan etki görülmektedir. Oral yoldan opioid
alan kiﬂilerin %51’i en az bir yan etki ile karﬂ›laﬂm›ﬂ ve
%20 kadar› ise yan etki veya komplikasyon nedeni ile
ilac› kesmek zorunda kalm›ﬂt›r.(29) Yine opioidler k›sa
süreli kullan›mlar›nda etkin bulunurken, uzun süreli
kullan›mlarda etkinli¤in s›n›rl› oldu¤u ve yan etkiler
nedeni ile tedavi devam›n›n güçleﬂti¤i, hastalar›n ancak %40 kadar›n›n (7-24 ay tedavide) tedaviyi sürdürebildiklerini bildiren yay›nlar mevcuttur.(23)
Bu yan etkiler subjektifdir. Opioid kullan›m›na ba¤l›
yan etkilerin görülme s›kl›¤›nda birçok faktör rol oynamaktad›r. Yan etkiler kullan›lan opioide, uygulama
yoluna, doza ve hastan›n kiﬂisel ve genetik farkl›l›¤›na
ba¤l› olarak de¤iﬂiklik gösterir.(28) Örne¤in yan etkiler

aras›nda yer alan kötüye kullan›m ve ba¤›ml›l›k riski
genç erkeklerde daha fazla iken, düﬂmeye ba¤l› kemik
k›r›klar› yaﬂl› kad›n cinsiyette daha fazla görülmektedir.(50) Bu tür riskleri azaltmak için en önemli baﬂlang›ç uzun dönem opioid kullan›m›nda yaﬂ ve cinsiyete
göre risklerin de¤iﬂebilece¤ini bilmek ve tedaviyi bireyselleﬂtirmektir.
Kullan›lan opioidin farmakolojik yap›s› yan etki geliﬂiminde önemlidir. Tramadolün istenmeyen etkileri
güçlü opioidlere göre daha azd›r.(51) Fakat kodein ve
hidrokodon ile k›yasland›¤›nda kusma, baﬂ dönmesi,
iﬂtahs›zl›k ve halsizlik tramadol kullanan hastalarda daha fazla görülmektedir.(52) Meperidin, metaboliti normeperidinin santral sinir sistemine toksik etkisi ve k›sa
etki süresi nedeni ile kronik a¤r› tedavisinde tercih
edilmeyen bir opioiddir.
Yan etkilerin görülmesi opioidlerin uygulama yolundan da etkilemektedir. Kronik kullan›mda yan etki
olas›l›¤› en yüksek uygulama yolu oral yoldur. Subkutan ve rektal uygulama oral morfine göre daha az bulant› ve kusmaya neden olmaktad›r.(28) Transdermal
uygulamalarda da oral yola göre daha az yan etki görülmektedir. Transdermal fentanil kullan›m›nda daha
az konstipasyon görülmesi, oral alamayan hastalarda
kullan›m kolayl›¤› sa¤lamas› morfine göre avantaj sa¤larken, doz ayarlamas›n›n zaman almas› ve daha pahal› olmas› dezavantajd›r.(53, 54)
Kullan›lan opioid dozu artt›kça, opioidlere ba¤l› geliﬂen sedasyon, kognitif bozukluklar, halüsinasyon,
myoklonus ve solunum depresyonu görülme s›kl›¤›
artmaktad›r.(28) Bu yan etkilerin birço¤una k›sa sürede
tolerans geliﬂir. Uzun süre ve özellikle yüksek dozlarda opioid kullan›m›nda renal fonksiyonlardan ba¤›ms›z olarak myoklonus ve deliryum gibi nöroeksitatör
yan etkilerin geliﬂme riski daha yüksektir.(55)
Yan etki geliﬂimi için predispozan faktörler de önemli
rol oynamaktad›r. Kiﬂisel ve genetik farkl›l›klar opioidlere karﬂ› hassasiyeti etkilemektedir.(50, 56) Yaﬂ, ›rk ve
cinsiyet önemlidir. Bulant› ve kusma zencilerde beyazlardan, iﬂtahs›zl›k, a¤›z kurulu¤u, kaﬂ›nt› ve bulant› kad›nlarda erkeklerden daha fazla görülmektedir.(57)
Myoklonus ve üriner problemler gençlerde daha fazla
görülür. Konstipasyon, a¤›z kurulu¤u ve halusinasyon
yaﬂla beraber artan yan etkilerdir. Yaﬂla birlikte renal
fonksiyonlar›n bozulmas› opioid ve metabolitlerinin
birikmesine yol açabilmektedir. Bu nedenle, yaﬂl› hastalarda doz azalt›lmal› ve doz aral›klar› uzat›lmal›d›r.(8,58)
Bulant› ve Kusma, opioid tedavisine yeni baﬂlanan
veya ciddi doz art›ﬂ› yap›lan hastalarda s›k rastlanan bir
yan etkilerdir. Birkaç gün sonra tolerans geliﬂir ve tedavinin 3. ya da 4. gününde kendili¤inden ortadan
kalkar. Oral morfin alan hastalar› yaklaﬂ›k %15-30’unda bulant› görülmektedir.(59)
Konstipasyon kronik opioid kullan›m› ile ortaya ç›kan en yayg›n yan etkidir ve kanser a¤r›s› nedeni ile

oral morfin kullanan hastalarda bu oran yaklaﬂ›k % 4095, transdermal fentanil kullan›m›nda ise % 19-33 olarak bildirilmiﬂtir.(53, 60) Di¤er opioidlerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda tramadolle ba¤l› konstipasyon oran› oldukça
düﬂüktür.(28,61) Oral yoldan verilen opioidlerin daha
fazla konstipasyona yol açmas›, direk olarak intestinal
opioid reseptörlerin aktive olmas›na ba¤lanmaktad›r.(53, 62) Transdermal formlar gastrointestinal fonksiyon bozukluklar› veya yutma güçlü¤ü olan hastalarda
uygun seçenektir.(9) ‹leri derecede konstipasyonu olan
hastalarda bu seçenekler göz önünde tutulmal›d›r.
Yaﬂl› hastalarda ve kad›nlarda kab›zl›k daha s›k görülür. Metadonun konstipasyon yapma potansiyelinin
morfinden daha az oldu¤u rapor edilmiﬂtir.(63) Buprenorfin ve transdermal fentanil, morfin ve oksimorfona
göre daha az oranda konstipasyona sebep olmaktad›rlar. Bu nedenle konstipasyonun sorun oldu¤u hallerde tercih edilebilirler.(9) Çünkü konstipasyona tolerans
çok geç geliﬂir veya hiç geliﬂmez.(64)
Solunum depresyonu doza ba¤l›, en ciddi, en korkulan ve fatal yan etkidir. Bu yan etkiye karﬂ› tolerans
h›zla geliﬂir. Genellikle daha önce opioid kullanmam›ﬂ
hastalarda yüksek doz opioid kullan›m› sonras› görülür. Tedavinin baﬂ›nda veya devam›nda belli kurallar›
dikkate almadan, titre edilmeden opioid kullan›l›rsa
risk artar. Uzun süredir opioid kullanan hastalarda ise
oldukça nadir görülür.(65)
Yaﬂl› ve çocuklarda, uyku apne sendromu, kronik obstriktif akci¤er hastal›¤›, hepatik ve renal disfonksiyonu, konjestif kalp yetmezli¤i olan hastalarda ve obezlerde opioide ba¤l› solunum depresyonu riski yüksektir.(66)
Opioidin solunum depresyonu oluﬂturma riski analjezik potensi ve lipofilik özelli¤i ile do¤ru orant›l›d›r.
Zay›f opioidlerde (kodein ve tramadol) bu olas›l›k yok
denecek kadar düﬂüktür. Sistemik uygulamada fentanil ile solunum depresyonu olas›l›¤› morfine göre daha fazlad›r. Sadece parenteral veya spinal uygulamada
de¤il, transdermal ve oral uygulamalarda da meydana
gelebilir. Opioidler risk faktörleri de¤erlendirilerek
do¤ru uygulan›rsa (endikasyon, doz, tedaviyi bireyselleﬂtirme vb) ﬂiddetli a¤r›l› bir hastada solunum depresyonu geliﬂmez. Solunum depresyonu yapan doz analjezi dozunun çok üzerindedir.
Sedasyon, opioid tedavisinin baﬂlang›c›nda veya dozda belirgin bir art›ﬂ yap›ld›¤›nda görülen bir yan etkidir ve opioid doz art›m›nda en önemli kriter olup doz
art›m›n› s›n›rlamaktad›r.(67) Bu yan etkiye çabuk tolerans geliﬂir.
Kronik a¤r› tedavisinde opioid analjezikler ilk kullan›lmaya baﬂlad›klar›nda ve tedavi dozu art›r›ld›¤›nda
kognitif fonksiyonlarda bozuklu¤a neden olmaktad›r. Paranoid psikoz, öfori, disfori, anksiyete, deliryum ve halüsinasyon gibi mental durum de¤iﬂiklikleri
olabilir.(28) Hastalar opioid ald›klar› süre boyunca araba kullanabilecek kadar uyan›kt›rlar, fakat opioid teda-

7

vinin baﬂlad›¤› ilk hafta ve doz art›r›ld›¤› dönemin ilk
haftas›nda hastalar bu konuda uyar›lmal›d›r.(18) Transdermal fentanilin uzun süreli kullan›m›nda psikomotor ve kognitif fonksiyonlar›n etkilenmedi¤i gösterilmiﬂ, bu nedenle araba kullanmak gibi günlük aktivitelerdeki performans› bozmad›¤› savunulmuﬂtur.(68)
Opioide ba¤l› nörotoksisite genellikle yüksek dozlarda ve uzun süre opioid kullan›ld›¤›nda görülen, nöropsikiyatrik semptomlar ile seyreden bir sendromdur.
Belirtileri kognitif bozukluk, ﬂiddetli sedasyon, halüsinasyon, deliryum, myoklonus, konvülziyon, hiperaljezi ve allodinidir.(69) Hiperaljezi ve allodini genellikle
morfinin çok yüksek dozlarda kullan›lmas› sonucu görülmektedir ve morfin-3-glukuronid suçlanmaktad›r.(70) Özellikle intratekal uygulama sonras› görülse de
di¤er uygulama yollar›nda da rastlanabilir.(71) S›kl›kla
hiperaljeziye myoklonus eﬂlik etmektedir.
Kaﬂ›nt› oral opioid kullan›m›nda, parenteral kullan›ma göre daha az s›kl›k ve ﬂiddet de meydana gelir.
Oral opioid kullan›m›nda % 2-10 iken, uzun süreli intratekal kullan›mda % 14 dür.(59,71) Çok h›zl› tolerans
geliﬂir.
Opioidler mesane ve sfinkter tonusunu art›rarak ve idrar boﬂalma refleksini inhibe ederek idrar retansiyonuna yol açabilirler. ‹drar retansiyonu, opioid tedavisinin ilk günlerinde görülür ve tolerans birkaç günde
geliﬂir. ‹ntratekal kullan›mda intravenöz ve intramüsküler kullan›ma göre daha fazla olup, uzun süreli kullan›mda % 3 oran›nda görülür.(71) Yaﬂl› ve prostat› büyük erkek hastalarda daha s›k görülmekte ve doza
ba¤l› olarak artt›¤› düﬂünülmektedir. Zay›f opiodlerde
ise olas›l›k düﬂüktür.
Madde ba¤›ml›lar›nda nonkardiyojenik pulmoner
ödem seyrek de olsa görülebilir bir yan etkidir
(% l’den az).(72)
‹mmun sistemdeki opioid reseptörleri hem periferde,
hem de merkezi sinir sisteminde (suprapinal) bulunurlar. Opioid analjezikler immün sistemdeki opioid
reseptörlere (μ3) de etki ederek immünsupressif etki
gösterirler.(73) Morfin özellikle tedavinin baﬂlang›c›nda
immunsupresif etki ile lenfosit proliferasyonunu, natural killer hücre (NK) aktivitesi, makrofaj fonksiyonlar› ve interlökin üretimi azalmaktad›r. (74) Fentanilin
μ3 reseptör afinitesinin olmamas› veya daha az olmas›, spinal bölgede μ3 reseptörlerinin bulunmay›ﬂ›,
uzun süreli kullan›mlarda fentanilin morfine tercih
edilebilece¤ini ve morfinin sistemik de¤il de intratekal
uygulanmas› durumunda immünsupressif etkinin daha az olaca¤›n› düﬂündürmektedir. Zay›f bir opioid
olan tramadolün immun süpresif etkisi konusunda
farkl› görüﬂler vard›r. Tramadolün immun supresif etkisi olmad›¤› hatta NK hücrelerinin aktivitesini, lenfosit proliferasyonunu ve interlökin-2 üretimini art›rd›¤›
ileri sürülmektedir.(75) Son y›llarda yap›lan bir çal›ﬂma
da ise tramadolün doz ve sitokin düzeyine ba¤l› immun süpresif etkisinin oldu¤u, fakat bu etkisinin mor-
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fine göre daha az oldu¤u bildirilmiﬂtir.(76)
Kronik opioid kullan›m› endokrin sistemi etkilemekte ve stres hormonlar›n›n sal›n›m›n› azaltmaktad›r.
Opioidler ayr›ca hipotalamik sal›n›m faktörlerini bask›layarak luteyinize hormon (LH), follikül-stimüle
edici hormon (FSH), ACTH ve ‚-endorfin sal›n›m›n›
azalt›rlar. Seksüel disfonksiyon en s›k görülen yan etkidir, impotans ve libido azalmas› s›kl›kla tan›mlan›r.(77) Hastaya bu etkinin geri dönüﬂümlü oldu¤u
hakk›nda bilgi verilmelidir. Premenopozal dönemdeki
kad›nlarda amenore ve düzensiz menstruel siklus olabilir.
Tolerans, fiziksel ve psiﬂik ba¤›ml›l›k a¤r› tedavisinde oldukça önemli konulard›r. Bu konular s›kl›kla birbirine kar›ﬂt›r›lmakta, ba¤›ml›l›k korkusu ile hastalar
yeterli tedavi edilmemektedir. (65,78, 79)
Tolerans; tekrarlanan uygulamalarda ayn› analjezik yan›t› elde etmek için doz art›ﬂ›na gereksinim duyulmas›d›r.(70) Kronik opioid kullan›m›nda ise hangi yol kullan›l›rsa kullan›ls›n belli bir tolerans geliﬂmektedir.(80)
Tolerans zaman ve doza ba¤l›, reseptöre özgü ve geri
dönüﬂümlüdür; hastaya ve opioide göre belirgin farkl›l›k gösterebilir. Bu nedenle kullan›m yolu önemlidir.
Oral veya transdermal uygulamalarda, aral›kl› parenteral uygulamalara göre daha yavaﬂ tolerans geliﬂir ve
analjezik etkinlik daha uzun süre korunur. Tolerans
geliﬂiminde kullan›lan opioid de önemlidir. Örne¤in
metadon kullan›m›nda morfine göre daha yavaﬂ tolerans geliﬂir.(81) Kanser-d›ﬂ› kronik a¤r›s› olan hastalarda
uzun süreli opioid kullan›m›nda analjeziye karﬂ› tolerans geliﬂmemektedir.(79) Çarpraz-tolerans bir ilac›n
tekrarlayan dozlar›n›n ayn› kategorideki di¤er ilaçlara
karﬂ› tolerans geliﬂtirmesidir. Opioidler aras›ndaki çarpraz tolerans tam bilinmemektedir. Tolerans sorun olmaya baﬂlad›¤›nda veya opioid dozundaki art›ﬂlar yan
etkilere neden oluyorsa alternatif bir opioid kullan›lmal›d›r.(82)
Kab›zl›k ve miyozis tolerans geliﬂmeyen iki yan etkidir.
Fiziksel ba¤›ml›l›k; kronik kullan›lan opioidin farmakolojik etkisine fizyolojik cevapt›r. Düzenli kullan›lan
ilac›n aniden kesilmesine, dozun h›zl› azalt›lmas›na
agonist opioid etkisindeki hastaya agonist-antagonist
veya antagonist verilmesine ba¤l› olarak santral nöradrenerjik ve sempatik sistemde hiperaktivite ile görülen
geri çekilme bulgular›d›r.(83) Fiziksel ba¤›ml›l›¤›n geliﬂmesi, genelde 3-4 hafta kullan›mdan sonra beklenir.
K›sa etki süreli opioidlerle (meperidin vb.) uzun etki
süreli opioidlere (metadon vb.) göre daha k›sa sürede
fiziksel ba¤›ml›l›k geliﬂmektedir.(35) Bulgular; esneme,
burun ak›nt›s›, terleme, göz yaﬂarmas›, ajitasyon, titreme, ateﬂ, taﬂikardi, hiperventilayon, hipertermi, midriyazis, bulant›-kusma, diyare, kar›n ve kas kramplar›d›r.
Bu bulgular opioid ani kesildikten hemen sonra geliﬂir, 72 saat içerisinde en yüksek düzeye ulaﬂ›r, bir hafta içerisinde geriler.(60) Tolerans ve fiziksel ba¤›ml›l›k

geriye dönebilen bir süreçtir. ‹lac›n uygulama aral›klar›n› de¤iﬂtirmeden, dozun yavaﬂ yavaﬂ azalt›lmas›yla
belli bir süre sonra reseptörlerdeki aﬂ›r› duyarl›l›k düzelmektedir.
Psikolojik ba¤›ml›l›k (addiksiyon); fizyolojik ba¤›ml›l›k ve toleransdan ayr›d›r. Psikolojik ba¤›ml›l›k ilac›n
psiﬂik ve mental etkileri için kullan›lan, ›srarc› ilaç-kullanma davran›ﬂ› ile karekterize biyopsikososyal bir hastal›kt›r. Psikolojik ba¤›ml›l›¤› olanlar›n fiziksel ba¤›ml›l›¤› da olmas› muhtemeldir. Ancak psikolojik ba¤›ml›l›k olmaks›z›n fizyolojik ba¤›ml›l›k addiksiyonu iﬂaret
etmez. Analjezi için opioidlerin yeterli düzeyde kullan›lmamas›n›n en önemli nedenlerinden biri psikolojik
ba¤›ml›l›k korkusudur. (84) Opioid kullan›m› tek baﬂ›na
psikolojik ba¤›ml›l›k sebebi de¤ildir. Ba¤›ml›l›k oluﬂmas› için genetik yatk›nl›k, ilac›n kronik kullan›m›, alkol ba¤›ml›l›¤›, hoﬂ olmayan psikososyal faktörler ba¤›ml›l›k oluﬂmas›nda önemli faktörlerdir.(56) Psikolojik
ba¤›ml›l›¤› olanlar›n ilaç kullan›m›nda kontrol bozulmuﬂtur. ‹lac› bulmak ve kullanmak için karﬂ› konulmaz istek duyarlar ve yan etkiler ortaya ç›ksa bile ilac›
kullan›rlar. Opioid tedavisine baﬂlanacak hastalar dikTablo 2: Opioid Risk De¤erlendirmesi(ORT)

katlice irdelenmeli ve tedaviye baﬂlarken psikolojik de¤erlendirmenin önemi unutulmamal›d›r.(84) Opioid tedavisi alan kronik a¤r›l› bir hasta akut a¤r› ile gelirse,
ba¤›ml›l›k bulgular› aç›s›ndan da mutlaka de¤erlendirilmelidir
Kanser d›ﬂ› a¤r› için opioid kullan›m›nda riskler kullan›lan opioide, yan etkilere ve hatta kullan›m süresine
göre de¤iﬂmektedir.(33) Opioid tedavisinde baﬂar›, yan
etkilerin tedavisine ba¤l›d›r. Yan etkilerin tedavisinde
Avrupa Palyatif Bak›m Derne¤inin (EAPC) önerdi¤i
dozun azalt›lmas›, uygulama yolunun de¤iﬂtirilmesi, yan etkilerin semptomatik tedavisi ve opioidin de¤iﬂtirilmesi ﬂeklinde dört genel yaklaﬂ›m
vard›r.(57)

Opioid kötüye kullan›m›-ba¤›ml›l›k:
KDKA’da opioid kullan›m› s›ras›nda ba¤›ml›l›k oran›n› belirleyebilmek için de¤iﬂik risk skalalar› kullan›lsa
da hangi hastalar›n ba¤›ml›l›k geliﬂtirebilece¤ini tahmin etmek güçtür.(18) Opiod yanl›ﬂ kullan›m› ve ba¤›ml›l›k belirlenmesinde en çok tercih edilen skala
Opioid Risk Tool (ORT) dur.

(17)

Madde kötüye kullan›m›na ait aile öyküsü
Alkol
‹llegal ilaçlar
Reçete ile al›nabilen ilaçlar
Madde kötüye kullan›m›na ait hasta öyküsü
Alkol
‹llegal ilaçlar
Reçete ile al›nabilen ilaçlar
Yaﬂ (16-45 aras› ise iﬂaretle)
Adelosan öncesi seksüel davran›ﬂ bozuklu¤u
Psikolojik hastal›klar
Obsesif, kompulsif bozukluk
Bipolar, ﬁizofreni
Depresyon
TOPLAM
Toplam skor risk katagorisi
Düﬂük risk 0-3
Orta risk
4-7
Yüksek risk 8 ve üzeri
ORT kiﬂinin kendisi ve ailesinin madde kullan›m›n›,
yaﬂ›n›, adelosan öncesi seksüel davran›ﬂ bozukluklar›n›, depresyon ve di¤er psikiatrik hastal›k öyküsünü de¤erlendirerek ba¤›ml›l›k riskini düﬂük, orta ve yüksek
risk olarak kategorize etmektedir. ORT yüksek sensitivite ve spesifite ye sahiptir.(18,85) Ba¤›ml›l›k riskinin
belirlenmesinde en güçlü prediktör hastan›n önceki
alkol, kokain ve ilaç kullan›m öyküsü ile bu nedenler-
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le olan mahkumiyet öyküsüdür. Cinsiyet, ›rk, okur yazarl›k durumu, sakatl›k, sosyoekonomik durum ile
opioid yanl›ﬂ kullan›m› aras›nda ba¤lant› kurulamam›ﬂt›r.(18, 23) Gaziler aras›nda 2000-2005 y›llar› aras›nda
opioid kötüye kullan›m›nda risk faktörleri belirlenmesi için yap›lan bir araﬂt›rmada, önceki alkol gibi opioid olmayan madde ba¤›ml›l›¤›n›n ve ruh sa¤l›¤› bozukluklar›n›n önemli risk faktörleri olduklar› belirtil-
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mektedir. Hatta ruh sa¤l›¤› bozukluklar› olan kiﬂilerde
ba¤›ml›l›k oran› (% 45.3), öncesinde farkl› madde ba¤›ml›l›¤› (%7.6) olanlardan yüksek bulunmuﬂtur.(86)
Psikiyatrik hastal›klar› olan ve KDKA için opioid tedavisi alacak kiﬂiler yan etkiler aç›s›ndan riskli grubu
oluﬂturmaktad›r. Depresyon, panik bozukluklar, sosyal fobi ve agorafobik (kalabal›k içinde yaln›zl›k korkusu, panik atak korkusu) hastalarda reçete edilen
ilaçlar›n medikal d›ﬂ› kullan›m› s›k bulunmuﬂtur.(87)
Opioid kötüye kullan›m›, problemli ilaç kullan›mlar›
ve psikiatrik bozukluklar› olan hastalarda s›kt›r, hatta
kronik a¤r› tedavisi alan bu hastalarda kontrol grubuna göre daha fazla intihar giriﬂimlerine rastlanmaktad›r.( 88, 89) Tüm hastalarda oldu¤u gibi bu hastalarda da
iyi tan›mlanm›ﬂ somatik veya nöropatik a¤r›da opioidler reçete edilmelidir. Bu hastalarda ayr›ca yavaﬂ titrasyon, s›k› ve ayr›nt›l› takip gerekmektedir.(18)
Erkekler, genç yetiﬂkinler ve yüksek doz opioid reçetelenen kiﬂilerde opioid yanl›ﬂ kullan›m› daha fazlad›r
(86). Genç populasyon ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda 65 yaﬂ
üstü kiﬂilerde ilaç kötüye kullan›m insidans› 10 kat daha az bulunmuﬂtur.(89)
Kronik a¤r›l› hastalarda yap›lm›ﬂ 24 çal›ﬂman›n de¤erlendirildi¤i derlemede, ba¤›ml›l›k davran›ﬂlar› s›k bulunmam›ﬂ olup, % 3.2 ila %18.9 aras›nda de¤iﬂti¤i rapor edilmiﬂtir.(90) Ayn› yazar›n bir baﬂka makalesinde
klinik olarak tan›mlanm›ﬂ opioid yanl›ﬂ kullan›m› ve
ba¤›ml›l›k riski % 3.3 olarak belirtilmiﬂtir, ilaca ba¤l›
aberran davran›ﬂ s›kl›¤› ise % 11.5 olarak belirtilmiﬂtir
(91). Bir baﬂka araﬂt›mada KDKA s› için opioid tedavisi alan hastalarda ba¤›ml›l›k oran› % 24 -31 olarak
belirtilmektedir.(2) Bu oranlar bölgeler göre ve hatta
klinikten klini¤e de¤iﬂebilmektedir. Amerika da 1990
ve 2000 y›llar› aras›nda 12-25 yaﬂlar aras›ndaki kiﬂilerde medikal olmayan opioid kullan›m›n›n 4 kat artt›¤›,
bu tür ilaçlar›n daha fazla reçetelenmesinin bu art›ﬂda
rolü olabilece¤i tart›ﬂ›lmaktad›r.(25) 1997 ila 2007 y›llar› aras›nda reçete edilen opioidlerle kötüye kullan›m
% 456, heroin ile ise %5 oran›nda artm›ﬂt›r.(92)
Son y›llarda yay›nlanan klavuzlarda narkotik yanl›ﬂ ve
kötüye kullan›m›nda reçete edilen opioidlerin, heroin,
marihuana gibi ajanlar›n önüne ç›kt›¤›, opioid reçetelenmesinin artmas› ile birlikte ilaç kötüye kullan›m ve
yüksek dozlara ba¤l› ölümleri artt›¤› bu yüzden önemlerin al›nmas› gerekti¤inin alt› ›srarla çizilmektedir.
Amerikada kazara olan ölümlerin ikinci en s›k görülen
sebebi istemsiz yüksek doz ilaç uygulanmas›d›r ve bu
ölümlerin %40’›ndan reçete edilen opioidler sorumlu
tutulmaktad›r. (18, 23, 93) Yavaﬂ sal›n›ml› opioid türüne
göre suistimal oran› de¤iﬂebilmekte olup suistimal aç›s›ndan hidrokodon ve oksikodon morfine k›yasla daha
riskli bulunmuﬂtur.(94)
Washington eyaletinde bu y›l›n baﬂ›nda hekimlerin
KDKA’da opioid kullan›m›na baﬂlamadan önce tan›,
tedavi plan› ve görüﬂleri içeren bir de¤erlendirme for-

10

mu doldurmalar› istenmesine karar verilmiﬂ ve bunun
bir yasa haline getirilerek uygulamaya geçirilmesi
planlanm›ﬂt›r. Kanun ayn› zamanda 120 mg/gün
morfin ve eﬂ de¤er dozda di¤er opioidleri geçen durumlar da hastan›n yaz›l› onay›n›, periodik de¤erlendirmelerini, uzun etkili opioidi yazan hekimin e¤itim
sürecini, a¤r› uzman› ile yap›lan konsultasyonlar› istemektedir.
Reçete edilen ilaçlar› medikal olmayan anlamda kullanan kiﬂilere bu ilaçlara nas›l ulaﬂt›klar› sorguland›¤›nda, kullan›c›lar›n % 50’si genellikle arkadaﬂ ve yak›nlar›ndan ücretsiz olarak ald›klar›n› bildirmiﬂlerdir. Onlar
bu ilaçlar› nereden temin ediyorlar? diye soruldu¤unda %80.7’si tek bir doktordan cevab›n› vermiﬂ, sadece
%1.6’s› ise ilaç sat›c›s› veya bir yabanc›dan para ile temin ettiklerini belirtmiﬂlerdir.(95) Aile hekimli¤i uygulamas›n›n giderek yayg›nlaﬂmakta oldu¤u ülkemizde
de, özellikle rapor ile kullan›lan opioidlerin farkl› hekimlerce daha kolay reçetelenebilece¤i yurt d›ﬂ›nda
odu¤u gibi ülkemizde de bu tür sorunlar›n artabilece¤i göz önünde tutulmal›d›r.

OP‹O‹D TEDAV‹S‹ VE ÖNLEMLER
Opioid tedavisine baﬂlamadan önce hasta ve hekim tedavi beklentilerini ve hedeflerini belirlemelidir. Hedef
ço¤u zaman a¤r›n›n ve fonksiyon kayb›n›n tamamen
ortadan kalkmas› de¤ildir. Hedef a¤r› ﬂiddetinin en
az›ndan %30 azalmas› ve fonksiyonlarda düzelme ﬂeklinde olabilir. Hekim hastan›n hedeflerinin gerçekçi
olmas› konusunda yard›mc› olmal›d›r. Belirlenen hedefler hastan›n dosyas›na ve opioid kontrat›na kaydedilmelidir. Bu hedef ler daha sonra tedavinin etkinli¤ini ölçmede kullan›labilir. Hastalar ile tedavi öncesi ayr›nt›l› olarak tedavi riskleri konuﬂulmal› ve bu ilaçlar›
kullan›rken sorumluluk taﬂ›d›klar›n›n bilincinde olmalar› sa¤lanmal›d›r. Kaybolan, çal›nan, tahrip olan ilaçlar nedeni ile sorumsuz olarak tan›mlanabilecekleri ve
bu davran›ﬂlar›n tedaviyi sonland›rmay› gündeme getirebilece¤ini bilmelidirler. ‹laç kullan›mlar› dikkatle
takip edilmeli ve opioid reçeteleri tek sa¤l›k dan›ﬂman› taraf›ndan yaz›larak, dosyaya kaydedilmelidir.(2,18)
Geliﬂebilecek komplikasyonlar, özellikle de uzun dönem etkileri (uyku apnesi, hipogonadizm, amenore,
opioid hiperaljezisi) ve tedavi planlar› hakk›nda hasta
bilgilendirilmelidir.
Özellikle opioidlerin uzun dönem kullan›mlar›nda
opioid kontratlar› s›kça kullan›lmaktad›r. Hekimin
hastay› tan›mad›¤› ve kötüye kullan›m riskinin oldu¤u
zaman tercih edilebilir. Bu sözleﬂmeler hasta uyumunu artt›rmakta ve uyumsuzluk halinde opioid tedavisini kesmede yard›mc› olmaktad›r. Opioid kontratlar›,
yaz›l› veya sözlü olabilir. Sözlü kontratlar hasta dosyas›na iﬂlenmeli, yaz›l› kontratlar ise hasta ve hekime verilen form olarak iki nüsha haz›rlanmal›d›r.

Örnek 1: Opioid kontrat›

(17. Kaynaktan uyarlanm›ﬂt›r)

A¤r›l› durumumun tedavisi için Dr………………..…………..........……… ’n›n bana opioid tedavisi baﬂland›¤›n› anlad›m,
bu tedavinin etki ve yan etkilerini kendisinden dinledim. Aﬂa¤›daki bahsedilenlere kat›l›yorum.
1. Baﬂka bir doktordan opioid tedavisi almayaca¤›m. Sadece Dr………..…………..... bana opioid tedavisi verecektir.
2. Çok miktarda veya Dr..…………...…………... tarif etti¤inden çok veya de¤iﬂik opioid kullanmayaca¤›m.
3. Tedavi ilaçlar›m› aile bireyleri de dahil herhangi bir kiﬂiye vermeyece¤im veya satmayaca¤›m.
4. Baﬂkas›ndan opioid ilaçlar kabul etmeyece¤im.
5. Bana reçete edilen ilaçlar› kaybedersem veya yaz›landan fazla kullan›rsam reçetemin bir daha ki reçete
zaman›na kadar yaz›lmayaca¤›m› Dr..…………...…………... bana anlatt›.
6. ‹laçlar›m› tercih etti¤im tek bir eczaneden alaca¤›m;
Eczane ‹smi:..…………...………….....…………...………....…...
7. ‹laçlar›m› korunakl› yerde saklayaca¤›m.
8. Bahsedilen kurallara uymad›¤›m veya tedavim s›ras›nda ilaç dayan›kl›l›¤› geliﬂirse tedavimin kesilebilece¤i
ve/veya bir ba¤›ml›l›k servisine yönlendirilebilece¤im bana anlat›ld›.
Yukar›daki kontrat› doktorumla beraber okudum ve koﬂullar›na uymay› taahhüt ediyorum. Ayr›ca, doktorum ve
ekibinin bu kontrat› baﬂkalar›yla paylaﬂmas›na ve ilaçlar›m› yapt›rd›¤›m eczane ve di¤er sa¤l›k kurumlar›yla benim
durumum hakk›nda haberleﬂmesine izin veriyorum. Anlaﬂma d›ﬂ›na ç›karsam, Dr..…………...…..............……tedavimi
sonland›rabilir.
Onay veren hastan›n imzas›:.…………...…..............…...... Kontrat›n tarihi:.…………...…..............…......
Reçete yazan doktorun imzas›:.…………...….................... Tarih:…………...…..............…............................
Opioid kontratlar›n›n uyumu artt›rd›¤›na ait yay›nlar
vard›r,(96,97) ayn› zamanda e¤er opioid kontrat›n› a¤r›
uzman› da imzalam›ﬂ ise birinci basamak hekimlerin
opioid reçetesi yazmakta daha istekli olduklar› vurgulanmaktad›r (98).
‹drarda madde taramalar› hastan›n opiodleri uygun
kullan›p kullanmad›klar›n› takip etmek aç›s›ndan
önemlidir. Gereklili¤i aç›s›ndan farkl› görüﬂler olmakla beraber riskli olgularda, tedavi baﬂlang›c› ve devam›nda periodik habersiz takipler önerilmektedir. Bu
testlerle ayn› zamanda di¤er reçetesiz kullan›lan maddelerinde takibi yap›labilir. ‹mmunoassay ve kromatografi olarak iki tip laboratuar testi vard›r. ‹mmunoassay daha uzun sürede ilaç kullan›m›n› de¤erlendirken, de¤iﬂik tipdeki opioidleri ay›ramayabilir, oksikodon ve meperidin gibi baz› yar› sentetik ve sentetik
opioidleri belirleyemeyebilir. Kromatografi daha pahal›d›r, özellikle spesifik ilaç ay›r›m› gerekti¤inde kullan›l›r (18).
Kanser d›ﬂ› kronik a¤r› tedavisinde optimal opioid dozun belirlenmesi çok önemlidir. Tedaviye düﬂük dozlarda baﬂlan›lmas›, küçük miktarda art›r›mlar ve dikkatli titrasyon önerilmektedir. Özellikle yaﬂl› hastalar
ve riskli hastalar tedavinin üçüncü gününde etki ve sedasyon gibi yan etkiler için kontrol edilmelidir. Opioid etkinli¤i fonksiyonlardaki (günlük aktiviteler, uyku
durumu, yürüme kabiliyeti, sosyal aktivitelere kat›l›m)
düzelme veya a¤r› ﬂiddetinde %30 azalma ile belirlenebilir. Geliﬂen kompilikasyonlar kontrol edilebilir nitelikte olmal›d›r. Optimal doza ulaﬂ›ld›¤›nda veya baﬂa-

r›s›z olundu¤unda (baﬂar›s›z a¤r› tedavisi, kötüye kullan›m veya ba¤›ml›l›k) titrasyon sonland›r›l›r. Tüm bu
durumlar hasta dosyas›na ayr›nt›l› olarak kaydedilmelidir. KDKA’da genellikle 200mg/gün morfin ve eﬂde¤er dozdaki opioidlerle amaca ulaﬂ›labilir. Daha
yüksek dozlarda hasta yan etkiler, opioid etkisizli¤i
aç›s›ndan s›kça gözlenmeli ve kötüye kullan›m olas›l›klar› de¤erlendirilmelidir.(18)
KDKA için opiod kullanan ve ba¤›ml› olan kiﬂilerde
opioid tedavisi yeniden yap›land›r›lmal›, metadon veya bubrenorfin tedavisi planlanmal› veya yoksunlukbazl› tedaviler düﬂünülmelidir. Yeniden opioid planlanmas›nda mümkünse oksikodon ve hidromorfondan
sak›n›larak, 200mg/gün morfin veya eﬂde¤er dozundan yüksek dozda olmayacak opioid, a¤r› tedavisinde
ve ba¤›ml›l›k tedavisinde uzman bir hekimin s›k› kontrolünde hastane veya tedavi ünitesinde baﬂlanmal›d›r.
Hastan›n e¤itilmesi, tedavi sözleﬂmesi, idrar analizleri,
mutlak sa¤lanmal›d›r.(18) Bu ﬂartlarla opioid kötüye
kullan›m›n›n %50 azald›¤› belirtilmektedir.(99) Baﬂar›s›zl›k halinde ise metadon tedavisi veya ba¤›ml›l›k bazl› tedavilere geçilir.(18)
Kronik kanser d›ﬂ› a¤r›da opioid kesilme kriterleri
önemlidir. (18,23,29) Buna göre;
• A¤r›da yetersiz azalma,
• Tolere edilemeyen yan etkilerin görülmesi,
• Kontrol edilemeyen doz art›ﬂ›,
• ‹lac›n kural d›ﬂ› kullan›m›,
• Hastan›n aktivitesinde art›ﬂ sa¤lanamamas›,
• Doktor de¤iﬂimi opioidlerin kesilmesi için
kriterlerdendir.
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YAﬁLI HASTALARDA OP‹O‹D
KULLANIMI
Yaﬂl› populasyonda yandaﬂ hastal›klar›n fazlal›¤›, kullan›lan ilaç tedavileri ve buna ba¤l› ilaç etkileﬂimlerinin
artmas› a¤r› yönetimini zorlaﬂt›rmaktad›r. Yan etki
oluﬂumunda kullan›lan fazla say›da ilaçlar›n yan› s›ra,
bu hastalar›n de¤iﬂik hekimlerce de¤erlendirilmesi ve
reçetelenmesi de etkin olmaktad›r.(100) Yaﬂa ba¤l› farmakodinamik ve farmakokinetik de¤iﬂiklikler ilaçlar›n
terapotik indekslerini azaltabilmektedir. Bu yüzden
yaﬂl› insanlar›n opioid analjezik etkileri ve yan etkilerine daha hassas olmas› do¤ald›r. Yaﬂl›lar›n opioid tedavisine gençler gibi hatta onlardan daha iyi cevap verdi¤i gösterilmiﬂtir.(9)
Post herpetik nöralji 60 yaﬂ üstü yaﬂl›lar›n hemen hemen yar›s›nda görülmektedir. Post herpetik nöralji tan›s› alan hastalar›n ancak %50’si trisiklik antidepresan
ajanlarla tedavi edilebilmekte, di¤er hastalarda karbamazepin, pregabalin ve veya opioidlerle kombine tedavi gerekmektedir. Farkl› tedavi seçeneklerine ra¤men yan etkiler özellikle yaﬂl› hastalarda tedaviyi k›s›tlamaktad›r. Bu durumda düﬂük doz opiodlerin birinci
basamak tedavi seçene¤i olmas› önerilmektedir. (101)
Gerek saf gerekse miks tip nöropatik a¤r› tedavisinde
opioidlerin etkinli¤ine dair yay›nlar giderek artmaktad›r.(43, 102,103)
Osteoartrit ve kronik bel a¤r›s› kanser d›ﬂ› a¤r›da opioid kullan›m›n›n en fazla oldu¤u hastal›klar aras›ndad›r
ve prevalanslar› yaﬂla artmaktad›r.
Yaﬂl›larda ve renal fonksiyon bozukluklar›nda bubrenorfin d›ﬂ›ndaki tüm opioidlerin yar›lanma ömürleri
ve metabolitleri artmaktad›r. Bubrenorfinin yaklaﬂ›k
üç de ikisi metabolize olmadan, d›ﬂk› ile at›lmakta,
metabolitleri ise bilier sistem ve böbrekler yolu ile at›lmaktad›r. Karaci¤er fonksiyon bozukluklar›nda bubrenorfinin etki süresi uzayabilir ama bu durum metabolitlerin düﬂük aktivitesinden dolay› klinik olarak
önemsizdir. Böbrek fonksiyon bozukluklar›nda ise,
metabolitlerin birikimi söz konusu de¤ildir ve doz
azalt›lmas›na ihtiyaç yoktur. Bu durum yaﬂl›larda
opioid kullan›m›nda bubrenorfini ilk tercih edilmesi
gereken ajan haline getirmektedir. Oksikodon ve hidromorfon doz azalt›lmas› ile böbrek ve karaci¤er fonksiyonlar› k›s›tlanm›ﬂ yaﬂl›larda güvenli seçimler olarak
gözükmektedir.(9) Bubrenorfin farmakolojik profili nedeni ile nöropatik a¤r›da farkl› bir yarar sa¤lar.
Yaﬂl›larda immun sistemin bask›land›¤› bilinmektedir.
Yaﬂl›larda opioidlerin immunsupresif etkileri ise tam
olarak anlaﬂ›lmam›ﬂt›r, a¤r›n›n kendisi de immun bask›lanmaya sebep olabilir. Yaﬂl›larda belirgin yan etkiler
olmaks›z›n yeterli analjezi sa¤lamak için immunsupresif etkisi az olan opioidler tercih edilmelidir. Tramadol
do¤al öldürücü hücre aktivitesinde artma, IL- 2 üretimi ve Con A ile uyar›lm›ﬂ lenfoprolifersyon ile T lenfosit fonksiyonlar›nda art›ﬂa sebep olmaktad›r.(104) Bu
etkiler tramadolü di¤er immun sistemde bask›lanma
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yapan opiodlerden ay›rmakta ve yap›lan çal›ﬂmalar immun sistemi bask›lanm›ﬂ hastalarda a¤r› tedavisinde
tramadolün uygun seçim olaca¤›n› vurgulamaktad›r.(104,105) Di¤er opiodler için ise eldeki s›n›rl› preklinik
ve klinik verilerle bubrenorfinin önerilebilece¤ini,
morfin ve fentanilin ise önerilemiyece¤ini belirtmektedir.(9)
Opioid seçimine göre yan etkiler de¤iﬂebilmekte ve
özellikle yaﬂl›larda ciddi yan etkiler görülebilmektedir.
Düﬂük doz titrasyonlar› ile özellikle tedavi baﬂlang›c›nda s›k görülen bulant›-kusma gibi yan etkiler azaltacak transdermal formlar› da içeren devaml› sal›n›ml›
preparatlar hasta uyumunu kolaylaﬂacakt›r.(9)
Yaﬂl› hastalarda opioid kötüye kullan›m veye ba¤›ml›l›k riski gençlere oranla daha azd›r. Geçmiﬂteki ilaç
kötüye kullan›m veya ba¤›ml›l›k hikayesi yaﬂl› bireylerde dahil olmak üzere tüm opioid reçetelenen kiﬂilerde
dikkatlice de¤erlendirilmeli ve s›k olarak monitorize
edilmelidir.(6)
Amerikan Geriatri Derne¤inin 2002 y›l›nda yay›nlad›¤› uluslar aras› k›lavuzda yaﬂl› hastalar›n a¤r› tedavisinde:
• Tedavide en az invaziv yolun kullan›lmas›,
• Mümkün oldu¤unca devaml› sal›n›ml› preparatlar›n
seçilmesi,
• Ayn› anda birden fazla ilaç baﬂlan›lmamas› ve düﬂük
doz ile baﬂlan›p düﬂük doz titrasyon yap›lmas›,
• ‹laç etkinli¤inin de¤erlendirilmesi için geniﬂ interval
b›rak›lmas›,
• Güvenlili¤i artt›rmak ve yan etkileri s›n›rlayabilmek
için tedavinin s›k›ca monitorize edilmesi,
• Gerekti¤inde opioid de¤iﬂtirilmesi,
ﬂeklinde önemli önerilerde bulunmaktad›r.(106)
Sonuç olarak KDKA’da opioidler düﬂük dozlarda kullan›lmaya çal›ﬂ›lmal›, yüksek dozlar›n reçete edilmesi
gerekiyorsa mutlak a¤r› uzman›na dan›ﬂ›lmal›d›r. Düﬂük opioid dozlar›n› aﬂmamak tolerans ve ba¤›ml›l›k
riskini azalt›r. Opioidlerin kullan›m› uzun süreli non
opioidlere ba¤l› gastrik ve renal toksisiteyi azalt›rken,
opioid tedavisi alan kronik a¤r›l› hastalarda ba¤›ml›l›k
riski atlanmamal›d›r. Hasta ile tedavi hedeflerinin belirlenmesi, kontratlar›n imzalanmas›, düzenli aral›klarla yap›lan kontroller ba¤›ml›l›k geliﬂmemesi için benimsenmesi gerekli tedavi stratejileridir.
Günümüzde KDKA için sorumuz opioidleri kullanmal›m›y›z de¤il, a¤r› tedavisinde önemli yeri olan opioidleri etkin kullanmak, güvenlili¤i artt›rmak, yan etkileri ve yanl›ﬂ kullan›mlar› azaltmak için neler yapmal›y›z olmal›d›r.
Kronik kanser d›ﬂ› a¤r›da opioid kullan›m›nda güvenlili¤i ve etkinli¤i artt›rmak, opioid kötü kullan›m› ve
ba¤›ml›l›k da dahil olmak üzere olas› yan etkileri azaltmak ve tedavide baﬂar›l› olabilmek için ülkemizde de
opioid kullan›m k›lavuzlar›n›n oluﬂturulmas› gerekti¤i
kanaatindeyim.
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