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“Opioidler hayatın acımasızlığını
kolaylaştırır”
Nippur’dan gelen kil tabletler
üzerindeki Antik Sümer yazısı
“Opioid bağımlılığı; sonunda bir
hastalık halini aldığında opioid
etkisinin tam tersi huzursuzluk,
uykusuzluk, hiperestezi, nevralji
ve irritabilite gibi bazı semptomlar ortaya çıkmaktadır”
1880, Rossbach

Tüm dünyada 14 milyonun üzerinde yaşayan kanser hastası mevcuttur ve her yıl on milyondan fazla
yeni hasta kanser tanısı almaktadır. International Association For
The Pain (IASP) 2010 verilerine
göre dünya nüfusunun yaşlanması
ve artan sigara içme oranları 2020
yılında yıllık 15 milyon yeni kanser
hastasıyla bu sayıyı %50 artırabileceği öngörülmektedir.[1] TC Sağlık
Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi
Başkanlığı’nın verilerine göre ülkemizde 1993-1998 yılları ara-

E

ditörden...
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ayırdık. “Opioid hiperaljezisi”
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sında erkeklerde kanser insidansı
165.8/100.000 iken 2003 yılında
bu 216.3/100.000 olmuştur. Kadınlarda ise 97.3’ten 152.2’ye yükselmiştir.[2]
Kanser Dışı Kronik Ağrı (KDKA)
da dünyamızın ortak, ciddi bir
sağlık problemidir. Ülkemize dair
elimizde net bilgiler olmamakla beraber Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
rehberliğinde yapılan bir araştırmada birinci basamak sağlık merkezlerine başvuran hastaların %22’si
KDKA’dan yakınmaktadır.[3] Dünyada 65 yaş üstü insan sayısı giderek artmaktadır. Ömrün uzaması
ile ağrı sebebi olan dejeneratif hastalıklarda artmaktadır.[4] Genel bir
ankette 15-84 yaş arasındaki populasyonun %80’i kas iskelet sistemi
hastalıklarından yakınmış ve %13’ü
ciddi ağrı tariflemişlerdir.[5]
Tüm dünyada kanser hastalarının
artması ile beraber, hastaların tedavi dönemlerinde veya son dönem
kanser hastalarının ağrı kontrolünde opioid türevi analjeziklerin
kullanım oranı artmıştır. Akut ağrı,
cerrahi sonrası ağrı ve kanser ağrısının tedavisinde altın standart olan
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opioidlerin kanser dışı kronik ağrıda kullanımları hala
tartışmalı olmasına rağmen son yıllarda kullanımları
hızla artmaktadır.[6,7] Birleşik Devletlerde opioidler en
çok reçete edilen ilaçların başında gelmektedir. Ancak
bu hızlı artış birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Opioidlerin uzun dönem etkinliğini destekleyen
kanıtının yokluğu, reçete edilen opioidlerin yanlış ve
kötü kullanımı, opioid hiperaljezisi [opioid induced hiperaljezi (OİH)] gibi uzun süreli kullanıma bağlı çoklu
yan etkiler bu problemlerden birkaçıdır. [6-9] Bununla
birlikte opioidlerin kullanımı hakkında birçok söylenti
ve yanlış fikirler de bulunmakta ve bunlar da opioid
kullanımını sınırlamaktadır. Tolerans, fiziksel bağımlılık, psişik bağımlılık, ilacın kötü kullanımı ve hiperaljezi ağrı tedavisinde oldukça önemli konular olmasına
rağmen bu konular sıklıkla birbirine karıştırılmakta,
bağımlılık korkusu veya “opiofobi” nedeniyle hastalar
yeterli tedavi edilmemektedir. [10]
Kronik opioid kullanımı paradoksik olarak “opioid hiperaljezisi (OİH)” olarak adlandırılan, hastaları akut
ağrıya sensitize olduğu tabloya yol açar. [11,12] Hayvanlar ve insanlar üzerinde yapılan direkt ve indirekt de-
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neylerde OİH oluşumu kanıtlansa da, bu fenomenin
klinik ipuçları belirsizliğini korumaktadır. Uzun süre
yüksek doz opioid kullananlarda cerrahi sonrasında
çok şiddetli akut ağrı gelişmektedir. Bu da doz artırımını gerektirmekte ve bu kısır döngü sonuçta hem
hasta hem de klinisyen için anksiyete yaratır. [13]
19. yy başlarında morfin tedavisi alan hastalarda OİH
gözlenmiştir. 1870’de Albutt morfin kullandığı hastalarda bir süre sonra ağrı eşiğini düşürdüğünü gözlemleyerek morfinin daha çok ağrıya neden olabileceğini
bundan dolayı dikkatli kullanılmasını önermiştir.[14]
1880 yılında Rossbach kronik-opioid tüketimi dezavantajları arasında ‘hiperestesiz ve sinirlilik’ gibi opoid etkilerine bakarak ‘opioid bağımlılığının kendisi bir
hastalıktır’ sonucuna varmıştır ve opioidlerin sonuç
olarak uyku problemlerine, hiperestezi, nevralji ve irritabiliteye yol açtığını belirtmiştir. [15,16] 1905 te Mitchell opioidlerin pronociceptive etkilerinin olabileceği
kavramını ortaya atmıştır.[17] 1940’larda, hiperaljezi
opioid geri çekilme sendromunun bir parçası olarak
kabul edildi. Sonra, uzun süreli opioid kullanımı sonucu ağrı eşiğinin düştüğü ve artan atipik ağrı insidansının arttığı laboratuar ve klinik raporlar ile kanıtlandı.
[18]
Son yıllardaki çalışmalar hiperaljezinin fiziksel bağımlılık ve withdrawal sendromunun rol oynamadığı
kısa süreli sürekli infüzyon tedavilerinde de görülebildiğini ortaya koydu. [19]
2000 lerin ilk yıllarında, çalışmalar opioidlerin OİH’ye
neden olan metabolitleriyle ilgilidir. Morfin-3 glukuronidin merkezi sinir sistemi üzerinde irritabilite ve
allodini yapıcı etkileri gösterilmiştir. Hidromorfon3glukronidin farelerde toksik olduğu gösterilmiştir.[20,21]
Yapılan çalışmalar OİH’nin kronik nöropatik ağrı mekanizmasına benzer bir yolla oluştuğunu ortaya koydu[22]
Bu noktadan sonra daha efektif ağrı reçeteleri yazmak
için OİH mekanizması anlaşılmaya çalışılmıştır.
OPİOİLERE BAĞLI TOLERANS
Opioid ile indüklenen tolerans, en basit farmakolojik
terimler içinde doz-yanıt eğrisinde sağa doğru bir kayma olarak açıklanmıştır, diğer bir deyişle, aynı düzeyde

Ağrı Derneği Yayın Komisyonu Sorumlusu: Dr. Meltem Uyar
Türk Algoloji Derneği Adına Yayın Kurulu: Prof. Dr. Serdar Erdine, Prof. Dr. Süleyman Özyalçın,
Prof. Dr. Meltem Uyar, Prof. Dr. Gül Köknel Talu, Prof. Dr. Gülseren Akyüz, Prof. Dr. Ayşegül Ketenci,
Prof. Dr. Hakan Gündüz, Doç. Dr. Mehmet Ali Taşkaynatan, Prof. Dr. Ersin Tan, Prof. Dr. Işın Ünal Çevik,
Doç. Dr. Kayıhan Uluç

2

bir analjezi sağlamak için, zaman içinde daha yüksek
bir doza gerek duyulur. [23,24] Fakat doz artımı opioid
toleransını göstermede bir ölçüt olmayabilir. Bunun altında kanser hastalarında hastalık sürecine bağlı olarak
ağrının artması hastalığın ilerlemesi gibi nedenlerden,
postoperatif ağrıda da yüksek opioid ihtiyacı mental
depresyon, anksiyete, önceden var olan ağrılar gibi
etkenler opioid dozunda değişiklik gereksiniminin en
önemli nedeni olabilir. [25-27]
Artan opioid ihtiyacının diğer nedenleri farmakokinetik
veya farmakodinamik değişikliklerdir.[23,24] Farmakodinamik tolerans, ilaç etkisindeki bir düşüşün farmakokinetik faktörlere dayandırılamadığı fakat onun yerine ilaç
etkisi ile sinir sisteminin cevabında oluşan değişikliklerin yansıdığı zaman ortaya çıkar. “Opioid tolerans”ı ile
kastedilen, farmakodinamik tolerans’tır.[17]
Opioid toleransının iki önemli teorisi, opioid reseptörlerindeki değişiklikleri içermektedir.
Teorilerden biri, opioidlere uzun süre maruz kalma ile
reseptör aktivasyonunda azalma veya duyarsızlaştırma
ile sonuçlanan, receptörlerde değişikliklerin ortaya çıktığını iddia etmektedir. Diğer kanıtlar tolerans gelişiminde opioid reseptör down-regülasyonunun en azından, kısmen sorumlu olduğunu akla getirmektedir.[17]
Duyarsızlaştırma mekanizması opioid reseptörlerin fizyolojik değişikliklerini kapsar.
Bu reseptörler G protein bağlı reseptörler (GPCRs)
ailesine aittir. Opioid reseptöre bağlandığında, ilgili
G proteini “aktif” hale gelmektedir. G proteinlerinin
aktivasyonu sonuç olarak ağrı yollarındaki nöronların
hücre zarı boyunca uyarılabilirliğinde azalmaya yol
açar. Bu olay, siklik adenozin monofosfatta (cAMP)
bir azalma yoluyla gerçekleşir, Na ve Ca kanallarında
supresyona yol açar ve analjezi ile sonuçlanır (Fig.1).
Zamanla, G protein aracılı mekanizmadaki değişiklikler, opioid reseptöründeki duyarsızlaşma yoluyla analjezide azalmaya yol açabilir.[2831]
Hayvan modellerinde, bu duyarsızlaştırma,
hücre içi düzenleyici proteinler veya enzimlerin
(GPCR kinazlar, β-arrestinler, ve adenilat siklaz gibi) opioidlerle aktive edilmesi ile oluşur,
ki bunlar opioid reseptörünü G proteinden
ayrıştırır veya bir “nonanaljezik G protein için
reseptör bağlantılı bir “switch” üretir, bunu taNa + kanalı
kiben analjezik aktivitesi azalır. Reseptörü du(bloke)
yarsızlaştırma daha önceleri sıçanlarda morfin
tolerans ile ilişkilendirilmiştir. [32,33]
Opioid tolerans için sorumlu olduğuna inanılan ikinci bir mekanizma opioid reseptörünün
hücre zarından içeriye alınması yoluyla gerçekleşmektedir. Hücre zarı bir baloncuk oluşturarak ve reseptörü hücre gövdesi içine çekerek,
reseptör çevresinde kapanır ve bu sayede hücre
zarı üzerinde bulunan opioid reseptörlerin yoğunluğu,

endositoz tarafından kontrol edilir. İntraselüler ortam
içindeki reseptör bundan sonra fonksiyon yapamaz ve
etkin şekilde down-regüle olur. Down regülatörlerden
birisinin (β-arrestin2) yokluğu olan ratlarda morfin
ile indüklenen uzamış analjezinin var olması devam
ederken, bu down-regülatörlere sahip benzerlerinde
analjezik etkilere tolerans geliştiği saptanmıştır.[34] Bu
kanıta rağmen, bazı araştırmacılar bu artmış internalizasyonun, desensitize membran reseptörlerinin alınması ile aslında toleransı azaltabileceğini ve yeni veya
geri dönüşümlü reseptörlerin yerine koyulması yoluyla
resensitizationa neden olabileceğini ileri sürmüşlerdir.
[35]

Çeşitli opioid agonistlerinin (örneğin, morfin, metadon, fentanil) opioid reseptörlerini duyarsızlaştırmak
ya da down-regülasyon yapma kabiliyeti açısından farklı oldukları gösterilmiştir.[36-38] Bu farklılıklardan bazıları opioid agonistinin ‘intrensek etkinliği’ ne dayandırılmıştır. İntrensek etkinlik, reseptör aracılı tepkinin
büyüklüğünü ile işgal edilmiş (occupy) reseptörlerin
sayısıyla ilgili kavramsal bir parametredir. Belirli bir etki
üretmek için, toplam reseptör populasyonundan belirli bir miktarının işgal edilmiş olması gereklidir, bu da
“fraksiyonel reseptör işgali” olarak adlandırılır.[39,40]
Bir analjezik etki yaratmak için işgal edilmesi gereken
reseptörlerin sayısının intrinsik etkinliği ile ters orantılı
olduğuna inanılmaktadır.[41-44]
Genel olarak, morfin gibi düşük intrinsik etkinliği olan
opioidler ile yapılan sürekli tedavilerin doz yanıtında
daha büyük bir sağa kaymaya neden olduğu (yani, tolerans) bilinmektedir.[45] Hayvan çalışmaları, fentanil gibi
önemli bir reseptör rezervine sahip, yüksek etkinlikli
opioidler ile yapılan kronik tedavilerin, daha az reseptörü down-regüle ettiğini göstermiştir.[46] Ancak son
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Şekil 1. Opioid reseptör mekanizması şeması
(DuPen’den alınmıştır 2007)
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çalışmalar yüksek etkinlikli opioidlerin aslında düşük
etkinlikli opioidlerden daha çok reseptör-desensitizan
maddeyi (G protein-coupled reseptör kinazlar) aktive
ettiğini göstermiş [30] ve bizi opioid ilişkili hücre içi mekanizmalar hakkında netlikten daha fazla karmaşıklık
ile tekrar baş başa bırakmıştır.
OPİOİD HİPERALJEZİSİ (OİH)
Opioidlere bağlı hiperaljezi de ağrı kavramı gibi karmaşıktır. OİH, hiperestezi ve/veya allodini kliniği ile
ortaya çıkan bir durumdur. Kronik opioid tedavisi uygulanan bazı hastalarda (ve, laboratuvar çalışmalarında,
hayvanlarda) oluşur; anormal ağrı genellikle anatomik
olarak daha farklı bir bölgede ortaya çıkar ve orijinal
ağrı sorunundan farklı bir özelliğe sahiptir. [46-48]
Örneğin, oral opioid ve non-opioid ilaçlar alan kronik ağrı hastalarında (n = 100) yapılan bir çalışmada,
soğuk ağrı için hiçbir belirgin anormal duyarlılık gözlenmemiş, fakat opioid analjezikler alan hastaların nonopioid analjezikler alan hastalarla karşılaştırıldığında
endojen ağrı inhibisyonunun nöronal aktivite ile daha
az ilişkili olduğu gözlenmiştir.[49]
Opioidlere sürekli maruziyet (persistan veya kronik ağrıda olduğu gibi) veya postoperatif dönemde olduğu
gibi agresif titrasyon durumlarında OIH olasılığı mantıklı görünmektedir. Ancak OIH oluşmasının nedeni
pek açık değildir. Örneğin fizyolojik veya “normal’’ bir
ağrı ile karşılaştırıldığında, hiperaljezi “anormal’’ ağrının bir formu olarak adlandırılır.[50] Hiperaljezi anti nosisepsiyonu takiben vücudun doğal bir tepkisi olabilir,
bu bir tür “mücadele veya uçuş’’tur. Böylece akut ağrı
deneyimleri olan bir hastanın analjezik ilaçların daha
fazla arttırdığı doğal analjezik deneyimleri de vardır
(endojen endorfin ve enkefalinlerin serbestleşmesinden), ancak “tehlike’’ geçtiğinde, vücut saldırıdan kurtulmak için ağrıya karşı duyarlılığı artırmaktadır. Bu
düşünceye göre, OIH vücudun pronosiseptif aktivite ile birlikte transmiterleri (örneğin, kolesitokinin, P
maddesi, veya dinorfin gibi)[51] serbest bıraktığı zamana
denk gelen zamanda adaptif bir homeostaz süreci olabilir.[52,53] Opioid bağlayan bölgeler muhtemelen adaptif bir ağrı sürecinin bir parçası olarak, desensitize hale
gelirler (antinosisepsiyona karşı nosisepsiyon).[54,55]
OIH sadece ilaç kaynaklı da olabilir. Hayvanlarda OIH
sırasında oluşan uyarıcı NMDA reseptörlerinin opioidler tarafından başlatılan up-regülasyonu üzerine genel
bir kabul söz konusu olmasına rağmen,[56-58] OIH nin
uyarlama fonksiyonu tartışmalıdır.[22]
Bir alternatif veya tamamlayıcı görünüm olarak, travma, inflamasyon, viral enfeksiyon, metabolik bozukluklar ve diğer patofizyolojilerle gelen hiperaljezi vücudun ağrıya karşı duyarlılığını artıran inflamasyonun
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oluşturduğu veya artırdığı periferik mekanizmalarla ortaya çıkar. Bu gibi altta yatan nöral mekanizmalar nöropatik ağrı gelişimi ile ilgili olanlara benzer.[58] Eğer
ileri sürüldüğü gibi OIH nöral aracılı ise,[59] OİH mekanizmaları kronik nöropatik ağrı gelişimine katılanlar
ile çakışabilir.[60] Birçok kronik ağrı hastasında nöropati
ya da ağrısının bir nöropatik komponenti vardır; [61]
bazı hastalarda görülen bu nöropati ile ilişkili primer
hiperaljezinin uygunsuz olsa da sekonder hiperaljezi
olarak OİH’ye atfedilmesi mümkündür. Nöropatik
ağrı tedavisinde etkili bir ilaç olan buprenorfinin [72]
aynı zamanda OIH’i önlemesi tesadüfi değildir. [63]
İnflamatuar ağrı ve OIH arasındaki ilişki belirsizdir.
Ratlarda inflamatuar ağrı olmadan fentanil ile indüklenen hiperaljezi sevofluranın nispeten düşük konsantrasyonlarında (% 1.0) geri çevrilebilir olduğu bildirilmiştir.[64] Bu, inflamatuar ağrı mekanizmalarının OIH
mekanizmalarından farklı olabileceğini göstermektedir.
Opioid Hiperaljezisi ve Tolerans
Opioid hiperaljezisi ve tolerans benzer klinik sunar:
daha önce yeterli olan dozda yetersiz analjezi. Klinik
görünüm açısından benzerlikler aynı şey olduğunu bile
telkine yol açmıştır. [65,66] OIH birçok preklinik çalışmalarda kolayca gözlenmiş olsa da, insan çalışmalarındaki sonuçlar çok net değildir.[67,68] Belki de “belirgin
opioid. [69] toleransı” terimi gibi “belirgin OIH” ifadesini kullanmak daha uygun olabilir. Tolerans ve OIH
arasındaki mekanistik sınırın henüz çizilmediği bildirilmiştir.[22] Dahası, tolerans ve hiperaljeziye yol açan
mekanizmalarda da benzerlikler vardır. Örneğin; inen
inhibisyon yollardaki kolesistokinin-aracılı değişiklikler[70], NMDA reseptörlerindeki değişiklikler ile ilişkili
olan hücresel mekanizmalar gibi.[71,72]
Mitra[73] yüksek-derece tolerans ile OİH gelişmesi
arasında güçlü ilişki olduğunu bulmuştur. İlgili çalışmalarda morfinin hem toleransa hem de OİH’ye nöronal hücre ölümüyle yol açtığı açıklanmıştır. Ayrıca
P-glikoprotein inhibisyonu OİH’nin ağırlığında ve devamlılığında rol oynamaktadır. P-glikoproteini toxinlerin atılmasında transport sisteminde görevlidir, bunun
inhibisyonunda BOS ta yüksek oranda morfin ve metaboliti birikecektir. Literatürde bildirilen P-glikoprotein
inhibitörleri verapamil, siklosporin, kinin, ketokonazol, rezerpin ve diğerleridir.
Tolerans ve hiperaljeziye neden olan mekanizmalar
arasındaki benzerlikler bazı hedeflenmiş tedavilerin her
iki fenomeni de önleyebileceği veya geriye döndürülebileceğini akla getirmektedir. Bu stratejinin preklinik
ve klinik çalışmalarda etkili olduğu gösterilmiş olsa da,
Mao bu yaklaşıma temkinli olmakta ısrar etmiştir.[72,74]
Mao OİH nin toleransdan farklı klinik özellikler ile ka-

rakterize olduğunu belirtmiştir. Bu özellikler, orijinal
ağrı probleminin ciddiyetinden daha çok ağrı yoğunluğu; kalitesi ve yeri tam olarak tanımlanmayan ağrı; ve
ağrı eşiği ve tolere edilebilirlilikteki değişiklikleri içerir.
Bu farklı özellikler, tolerans ve hiperaljezinin altında
yatan hücresel mekanizmalardan en azından bazıları,
bu iki oluşum arasında fark olduğunu göstermektedir.
Hiperaljezi, ağrıya karşı artmış duyarlılık gösterir, oysa
tolerans opioidlere karşı azalmış duyarlılığı yansıtıyor
olabilir.
En önemlisi, toleransın aksine, OİH ile ilgili ağrı opioid dozundaki bir artış sonrasında da hastalığın progresyonu olmamasına rağmen kötüleşir, oysa tolerans
ile ilgili ağrı, opioid dozunda bir artış ile giderilebilir.
[72,74,75]
Bu nedenle tolerans doz-yanıt eğrisinin sağa
kayması olarak, OİH aşağı kayması olarak tanımlanmaktadır.[76]
Akut Ağrıdan Kronik Ağrıya Geçiş ve Opioidler
Akut ağrıdan kronik ağrıya geçiş tam anlaşılamamıştır. Tıbbi tanımlar yalnızca akut ve kronik ağrı arasında
mekanistik bir ayrım değil, sadece zamansal bir ayrım
sunmaktadır.[77] Ayrıca, bazı hastalarda akut ağrıdan
kronik ağrıya geçiş görünüşte benzer göründüğü halde bazılarında açık değildir. Cerrahi modellerde tespit
edilen risk faktörleri korku, anksiyete ve depresyon[94]
ve genetik yatkınlıktan oluşmaktadır.[78] Akut ağrı tedavisinde opioid kullanımı da risk faktörleri listesine eklenmiştir.[79]
Akut ağrı ve kronik ağrı arasında mekanistik bir fark
olabilir.[80,81] Bu görüşe göre, uzun süreli ağrı gerçek
kronik ağrıdan çok akut ağrının uzamış halidir, ancak
uzamış akut ağrı kronik ağrıya dönüşebilir.[82] Geçiş
sırasında, hasta ağrı tedavisine karşı azalan bir yanıt
oluşturabilir.[83] Örneğin, akut inflamatuar hareket ve
çevresel stresin indüklediği primer afferent nosiseptörlerde nöronal plastisiteyi artıran inflamatuar sitokinlere
bu nosiseptörlerin aşırı duyarlılığını tetikleyen “hiperaljezik priming’’ oluşur.[77]
Kronik ağrı aynı zamanda periferik nosiseptörlerin eksitabilitesini artıran periferik sensitizasyon veya primer
hiperaljeziye yol açan periferal yaralanma olduğunda
gelişebilir.[82] Bu, santral sensitizasyona yol açan, santral sinir sistemi nöronlarının eksitabilitesini artıran ve
uzatan abartılı merkezi sinir sistemi inputları oluşturabilir. Yaralı nosiseptörler depolarize olduğunda, ilişkili
nöronlar daha fazla eksojen uyarı olmadan kendiliğinden ateşlenebilirler.[82]
Cerrahi ağrı birden çok bileşeni içerir,[84] akut nosiseptif uyarılarla uyarılır. Bu ağrının şiddeti, uyaranların
şiddeti, doğrudan uyarının süresi ve şiddetine bağlıdır.
Hassasiyet nosiseptif girişlerle artırılabilir, ama aynı

zamanda opioid analjeziklerin kullanımı ile de indüklenebilir. Bu nedenle bazı araştırmacılar opioidlerin
akuttan kronik ağrıya geçişi hızlandırmasının dışında preemptif analjezi için kullanılmaması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. [85]
OPİOİD HİPERALJEZİSİNİN
OLASI MEKANİZMALARI
Literatürde ağrı sensivite ve analjezik yanıtta genetik ve
diğer faktörlerin rol oynadığı bildirilmiştir.[22] OİH nin
altında yatan hiçbir fizyolojik mekanizma kesinlikle kanıtlanmamıştır. Ancak, bir dizi açıklamalar öne sürülmüştür. Bazı nedenlerin kombinasyonunun gerektiği
veya bazı olayların zamansal sırasının da önemli olması
mümkündür. OİH için santral glutaminerjik sistem,
spinal dinorfinler, desendan fasilitasyon, genetik mekanizma ve azalmış reuptake ve artmış nosiseptif yanıt
önemli mekanizmaların başında gelmektedir.[86]
1. Santral Glutaminerjik Sistem
OİH mekanizmaları arasında santral glutaminerjik sistem en önemlisidir.[87] Çalışmaların çoğunda sistemik
opioid uygulamasına bağlı OIH gelişimine bakılmıştır.[88,89] Eksitatör nörotransmitter olan NMDA OİH
gelişiminde büyük rol oynar.[89] Silverman OİH de
NMDA in rolünü aşağıdaki gibi özetlemiştir.[13]
1. NMDA reseptörleri devreye girer ve inhibe edilirse,
OİH gelişimi ve tolerans önlenir.
2. Glutamat taşıyan sistemi inhibe edilir, böylece glutamat NMDA RESEPTÖR BAĞLANMASI ARTAR.
3. Kalsiyum bağımlı intraselüler kinaz C, tolerans ve
OİH oluşumda hücresel mekanizmada rol oynar.
4. Ağrı ve tolerans mekanizması arasında çapraz ilişki
olabilir.
5.Uzun süreli morfin tedavisinde nörotoksisite NMDA
reseptörleri aracılığıyla artar ve arka boynuzda hücresel
ölüm gerçekleşir.
Spinal nöronların sensitizasyonu artmış nosisepsiyon
ile birliktedir. Mekanizması NMDA ve NMDA reseptör antagonisti MK801 üzerinden glutaminerjik sistem
ile ilişkilidir.[90,91] Buna ek olarak, morfinin aşırı dozda
tekrarlanan uygulaması CGRP (kalsitonin gene releated peptid) ve substance P düzeyini dorsal kök ganglionunda arttırır.[90] Bir diğer hipotez ise rostral ventromedulla kaynaklı inen ağrı yollarının aktivasyonudur.
Özellikle, NMDA reseptörlerinin aktivasyonu ve omurilikte glutamat taşıyıcılarının down-regülasyonu OIH
ile ilişkilendirilmiştir.[58,92-94] Bir NMDA reseptör antagonisti olan ketaminin OIH karşı koyduğu bildirilmiş,[95-97] bu durum NMDA reseptör aktivasyonunun
OIH’da rol oynadığı fikrini desteklemektedir. Remi-
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fentanilin sıçanlarda spinal kord içindeki NMDA reseptörü 2B alt ünitesinin tirozin fosforilasyonunu artırarak indüklediği hiperaljezi ketamin ön tedavisi ile
inhibe edilmiştir.[98]
2. Spinal Dinorfinler
Dinorfinler beyin tarafından üretilen opioid peptidlerdir. Dinorfinler opioidler alındığında artar ve vücudun
ağrıya cevabını modüle ederler. Dinorfinler henüz tam
anlaşılmamış yollarla hem ağrı azaltılması hem de ağrı
nedeni olan yollarda rol oynarlar.[99] Dinorfinler kappa
reseptör agonistidir. Spinal dinorfinlerin Mü reseptör
agonistlerinin devamlı infüzyonuyla OİH gelişiminde
önemli rol oynar.[100] Bu artmış dinorfin düzeyi afferent yolakta spinal eksitatör nöropeptid olan CGRP
düzeyini arttırır.[101] Eksitatör nöropeptid sentezi ve
bunların periferik nosiseptif stimülasyon etkisi göstermesi OİH ye yol açar.[89,102]
Eksitatör olan Kolesistokinin aktivite artışı RVM de
spinal yolakları aktive eder ve nosiseptif inputlarla spinal düzeye iner.[100,101,103]
3. Desendan Fasilitasyon
Mekanizmalardan biriside rostral ventromedial medulla (RVM)’dan başlayan desendan fasilitasyon yolu ile
ilişkilidir.[103]
Opioidlerin desendan fasilitasyonda sistem-seviye adaptasyonunu uyarma, spinal dinorfinlerin up-regülasyonu
ve primer afferentlerden uyarıcı transmiterlerin abartılı salınımı gibi ağrı persepsiyonunu artırıcı özellikleri
ileri sürülmektedir.[104] Örneğin, RVM’ya uygulanan
morfin spinale taşınan ağrı siyallerini azaltan inhibitör
yolların aracılık ettiği antinosisepsiyonu ortaya çıkarır,
ancak rostral ventromedial medulla spinal düzeyde nosiseptif sinyalleri kolaylaştıran inen yolların da kaynağıdır. Belki de morfin aynı zamanda ağrı duyarlılığını
artırarak (hiperaljezi) bu yolları aktive eder.[104]
Opioidlere bağlı hiperaljezi rostral ventromedial medulla ve omurilik dorsolateral funikulus içinde nöroplastisite ile bağlantılı bulunmuştur.[105-109] Ayrıca inen
yolaktan spinale (dorsolateral funikulus) doğru yapılan
lezyonların eksitatör nöropeptid salınımını önlediği
gösterilmiştir.[101]
4. Genetik Faktörler
Günümüzde OİH mekanizmaları arasında genetik lokus çalışmaları da yapılmaktadır.[110] Jensen ve ark[111]
genetik faktörleri katekolaminleri yıkan COMT enzimi
üzerinden tariflemişler. Metionin yerine valin aminoasidinin geçmesine bağlı oluşan 3 farklı genotip polimorfizmi tespit edilmiştir. Valin aminoasidinin yer
aldığı genotipte dopamin ve nöradrenalin metionin
bulunan genotipe göre 4 kat hızlı yıkılmaktadır.[112]
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Böylece sinaptik dopamin/nöradrenalin seviyeleri arasında farklılık doğmaktadır. Bu polimorfizm hafıza,
anksiyete, ağrı sensivitesinin regülasyonundaki değişikliklerle ilişkilidir.[113-115]
İnsan ve hayvan çalışmalarında ağrıyı etkileyen yaklaşık 500 gen, insan mü reseptörü geni ile ilgi yaklaşık 100 varyasyon tespit edilmiştir. Mü reseptörünü
kodlayan gen (Oprm1) opioide bağlı hassasiyette kişisel farklılıklara neden olan birincil aday gen olduğu ileri sürülmektedir.[116] Bunlardan en yaygın olanı
A118G’dir. Kafkas’larda A118G polimorfizmi oranı % 10-14’dür. A118G alleli taşıyanlarda morfin-6glukuronid (M6G)’nin potensi azalmıştır. Bu nedenle
bu polimorfizmin, M6G’ye bağlı opioid toksitesine
karşı koruyucu bir faktör olarak varsayılabileceği ileri sürülmektedir. [117] Kanser ağrısı nedeniyle kronik
morfin tedavisi alan hastalarda yapılan bir çalışmada da
Oprm1 genindeki A118G polimorfizminin morfin gereksinimini arttırdığı saptanmıştır.[118]
Mü reseptör polimorfizm ile tolerans gelişmesi, ilaç
bağımlılığı ve ağrı tedavisinde opioidlerin etkinliği arasındaki muhtemel bir ilişki olduğu düşünülmektedir.
Ancak genetik varyasyonların tam olarak önemi açıklığa kavuşmamıştır.[17]
5. Azalmış Reuptake ve Artmış Nosiseptif Yanıt
OİH gelişiminde primer afferent liflerden nörotransmitterlerin re-uptake inin azaldığı gösterilmiştir. Nosiseptif transmitterlerden P maddesi ve glutamata spinal
nöronların afinitesi artmıştır. [90,119] Daha önce ilgisi olmadığı düşünüldüğü halde, 2 adrenerjik reseptörlerin
(β2-AR) ekspresyonu kronik opioid tedavisi süresince
artmaktadır.[120,121] Aynı şekilde sinir sistemi dokularında β2-AR artışı gösterilmiştir.[121,122]
Jensen ve ark.[111] ağrı sensivitesini afferent duysal input ve bu stimulusun bilişsel sürecinden oluşan kompleks bir olay olarak tanımlamıştır.[123] Kabul edilen
mekanizma desendan ağrı inhibitör sistemi santral
katekolaminerjik sistemle ayarlanır.[124] COMT enzimi
bu regülasyonda majör rol oynar.[112] Deneysel kanıtlar
göstermektedir ki endojen opioidler OİH oluşumunda
anlamlı rol oynamamaktadır,[113] pronociceptive stimulasyon ve nöroplastik değişiklikler OİH ekspresyonunda önemlidir.[125]
Morfine uzun süre maruz kalma duyusal nöropeptid
aktivitesini artırır, örneğin, kalsitonin gen-ilişkili peptid
ve P maddesi, ve onların aşağı sinyal habercileri, prostaglandinler, lipoksijenaz metabolitleri ve endokannibinoidler [126,127] ilaveten omurilik dorsal boynuzunda
nörokinin (NK) 1 reseptör ekspresyonunu artırmaktadır. [128] Duyusal nöropeptidler analjezi dahil olmak
üzere birçok beyin fonksiyonlarına katılmaktadır.
NK-1 reseptör eksprese eden nöronlar termal ve do-

kunsal hipersensivite olarak spinal eksitabilite ile ilişkili
nöroplastik değişiklikler içinde bir rol alır.[108]
Pronosiseptif olaylar olasılıkla primer afferent nosiseptörlerlerden gelen inputu yükselten spinal dinorfin
düzeylerinin opioidle indüklenmiş up-regülasyonu ile
ilişkilidir. Opioid analjezinin etkinliği ile eş zamanlı
olarak ağrıya duyarlılığı artıran adaptif nöroplastik değişiklikler ortaya çıkarılmıştır.[104,109]
6. Diğer Mekanizmalar
Opioid Hiperaljezisi mekanizmasına dair çalışmaların
bazıları plastisiteye dayandırılmıştır. 1) Primer afferent
nöronların desentizasyonu, 2) artmış üretim ve eksitatör nörotransmiter salınımı artışı ve azalmış nörotransmitter reuptake i, 3) eksitatör nörotransmitterlere sensitizasyon 4)RVM’de oluşan nöroplastik değişiklikler,
desendan yolakta armış aktivite, spinal dinorfin ve artmış primer afferent nörotransmitter salınımı ve ağrı.[12]
6.1. Periferal Etki. Hiperaljezinin ortaya çıkması için
verilen ilaçların SSS’e ulaşması gerekmemektedir. Mü
reseptörleri hem santralde hem de periferik primer
afferent nöronlarda bulunmaktadır. Opioid agonistlerinin periferik injeksiyonları nöronlarda fonksiyonel
değişikliklere yol açar.[12] Tekrarlanan enjeksiyonlar
tolerans ve mekanik hiperlajezi ile ilişkilidir ve lokal fiziksel bağımlılığın bir işaretidir. Bu fenomen yalnızca
opioid reseptörlerle sınırlı değildir.
6.2. Spinal Etki. Spinal kord plastisitesi hem intraspinal hem de sistemik opioid uygulaması sonrası OİH
oluşumunun altında yatan etkendir.[129] OİH morfinin
intratekal continyu infüzyonunda, intermittan infüzyonunda oluşana göre daha az olduğu bulunmuştur[130]
Yapılan ilk çalışmalardan itibaren, OİH’ye spinal dinorfin,[119] spinal siklooksijenaz,[131] spinal sitokin IL1βve kemokinlerin[132] neden olduğu kanıtlanmıştır.
Bu nedenle araştırıcılar biyokimyasal ve davranışsal çalışmalarda spinal kord dorsal boynuzunu OİH mekanizmasında esas olarak ileri sürmüşlerdir.[12]
6.3. Supraspinal Etki. Yaygınlaşan bir görüş ise yüksek SSS merkezlerinin ağrı sensivitesinde önemli rol
oynadığıdır. Bu işin odağı RVM dır. Buradan nöronal
deşarjı engellemek için mikroinjeksiyon ile lokal anestezik verilmesi veya dorsolateral fasikülün hasarlandırılması OİH oluşumunu ve tolerans gelişimini önler.[103,133,134]
Bu çalışmalara göre kolesistokinin RVM salınır, CCK-2
reseptörleri aktive olur ve inen yolak çalışır.[135]
6.4. Seks Steroidleri. Bu süreçte cinsiyet önemli bir
rol oynayabilir, çünkü morfin ile indüklenen hiperaljezi tercihen erkek farelerde bloke edilmiş,[136] yüksek
doz opioid kullanımı OİH neden olduğunda sadece
erkek farelerde NMDA reseptör antagonistleri ile bloke edilmiş, dişi farelerde ise melanocortin-1 reseptör
antagonistleri ile bloke edilebilmiştir (melanocortin-1

reseptörü NMDA ve opioid analjezi mekanizmasında
dişi cinse spesifik bir role sahip). Düşük doz opioidlerin
oluşturduğu hiperaljezi ise iki cinsde de NMDA reseptör antagonistleri ile bloke edilmiştir. Bu çalışmada seks
steroidlerinin opioid dozu ile bağlantılı olarak OİH’de
sürece karıştığı görülmüştür.[137] İnsanlarda opioid kullanımı ve hiperaljezi ile ilgili bir çalışmada, tedavi skorları kadınların daha fazla ağrı şiddeti ve daha tatsızlık
yaşadığını göstermiştir.[138] Kemirgen çalışmalarında,
opioidlerin analjezik etkileri genellikle erkeklerde daha
belirgin ve dişi hayvanlarda hiperaljezik etkileri daha
belirgindir.[139] Bununla birlikte, OIH’de cinsiyetin
rolü üzerine daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
6.5. Glial hücreler. Glial hücreler beyin nöronlarını
destekleyen ve koruyan, homeostazı sağlayan ve miyelin üreten nöron dışı hücrelerdir. Glial hücreleri periferik sinir yaralanmasında nosisepsiyon üzerinde rol oynamaktadır. Opioidler, opioid aracılı analjezi ile ilişkili
olan glial hücreleri etkinleştirirler. Bu süreç içerisinde,
opioidler tümör nekroz faktörünü de içeren proinflamatuar sitokinler serbest bırakan glial hücreleri indüklerler bunların opioid toleransı, bağımlılık, ödül [140,141]
ve son zamanlarda OIH ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.[142]
Toll-benzeri reseptör 4 (TLR4) sinyali bu süreçte sorumlu olmuştur.[142] TLR4 sinyalizasyonunun tutulumu opioid seçiciliğini göstermektedir. Çünkü morfin3-glukuronid TLR4 aktivasyonu ile ilişkilendirilmiş
ancak M6G ilişkilenirilememiştir.
6.6. Yeni Reseptörler; Vaniloid (TRPV1). Vaniloid reseptörü termal ve kimyasal stimulusları taşıyan,
inflamatuar hiperaljezi oluşumunda önemli rolü olan
bir moleküler transducer. Farelerde enflamasyonun
TRPV1 artışına neden olduğu, ayrıca TRPV 1’in
OİH oluşumunda periferal mekanizmalarında önemli
rol aldığı gösterilmiştir. [143]
6.7. Opioid Bağlı Eksitatör Eylemler. Opioidler,
izole duyusal nöronlarda ortaya konabilen direkt eksitatör etki uyandırabilirler.[144,145] Bu eksitatör etki,
insan ve hayvan çalışmalarında çeşitli opioidler için
ortaya konmuştur.[52,146-148] Sufentanil ve remifentanil
gibi saf-opioid reseptör agonistlerinin, inhibitör etkisinin eksitatör etkisi tarafından takip edildiği bir bimodal etkisi gözlenmiştir; ikincisi daha sonra nalokson ile
yeniden ortaya çıkarılabilir. [149] Farelere verilen 4, 6
ve 8 nmol/L remifentanil, kontrol hayvanlara kıyasla
NMDA tepe akım genliğinde anlamlı ortalama artışlara
sebep olmaktadır ve bu NMDA oluşumları hiperaljezi
ve tolerans gelişimine paralel bulunmuştur.[150]
NMDA oluşumunun mü ve delta reseptörlerinin her
ikisi de bağlı olarak gösterilmiş, ancak sadece delta reseptörleri tarafından tamamen indüklenebileceği sanılmaktadır.
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6.8. Ca2/Kalmodulin-Bağımlı Protein Kinaz II.
Ca2/kalmodulin-bağımlı protein kinaz II (CaMKII)
çok fonksiyonlu bir serin / treonin protein kinaz olup
omuriliğin dorsal boynuz ve dorsal kök gangliyonları
küçük-orta çaplı primer afferent nöronların yüzeyel laminasında mü opioid reseptör ile kolokalizedir.[151,152]
CaMKII yükselmiş intrasellüler Ca2 düzeyleri ve aktive kalmodulin tarafından uyarılır.
Spinal CaMKII-a aktivitesi OIH gösteren morfin ile
tedavi edilen farelerde önemli ölçüde artar. Farelere
bir CaMKII inhibitörü (KN93) uygulandığında, OİH
doza bağımlı ve zaman-bağımlı olarak CaMKII ile paralel olarak tersine döner. [153]
6.9. Serotonin. Serotonin 1A reseptörlerinin uyarılması, OIH nin bir ayna görüntüsünü indükler, bu da
paradoksal analjezi ve ters toleransı uyarır. [154]
Fenomeni açıklamak için akut ve kronik opioid ve sinyal iletimini kapsayan kompleks bir teori geliştirilmiştir.
Bu hipotezde, tek bir giriş bir birine ters etki gösteren
iki stimulusa neden olur. Örneğin, periferik nosiseptör
stimülasyonu gibi kısa bir pozitif giriş anında bir pozitif tepkiye (stimulasyon) neden olur, ama daha sonra
gecikmiş bir ikinci dereceden karşı kuvvet oluşur. Buna
göre, morfin bir opioid reseptör stimüle ettiğinde
analjezi (birinci derece yanıt) ve hiperaljezinin (ikinci
derece yanıt) her ikisini de içeren dual yanıtları üretir.
Nalokson gibi bir opioid antagonistin alınması, sadece
aneljeziyi geri döndürmez, aynı zamanda hiperaljeziyi
artırır.[155]
OPİOİD HİPERALJEZİSİ İLE İLİŞKİLİ
SPESİFİK OPİOİDLER
Methadon. Methadon bir yapay opioid agonistidir.
Mü ve delta agonist aktivitesine ek olarak güçlü bir
N-methyl-D-aspartate (NMDA) reseptör antagonisti
ve SSRI’dür.[156] Ülkemizde bulunmamaktadır.
Literatürde bir kanser hastasında morfin yerine metadon rotasyonu ile OIH’nin çözüldüğü bir vaka rapor
edilmiştir.[157] Çalışmalarda metadonun opioidler ile
rotasyon uygulanarak kullanılmasının da OİH olasılığını azalttığı bildirilmektedir.[158,159] L-methadon saf müopioid reseptör agonisti olmasına rağmen d-isomeri
OİH’de de rolü olan NMDA reseptörünü antagonize eder ve seratonin-adrenalin geri alınımını engeller.
Methadonun opioide bağlı allodini ve hiperaljezide etkin olması NMDA antagonist özelliğine bağlanmaktadır.[22,156] Özellikle delta opioid reseptörüne bağlanma
özelliği nedeni ile methadon opioidlere bağlı tolerans
ve bağımlılık tedavisinde kullanılmaktadır.[156] Genellikle diğer opioidlerle yeterli analjezi sağlanamamış
veya yan etki gelişmiş hastalarda ikinci sırada opioid
olarak kullanılmaktadır.[156] Ancak birkaç vakada metadona bağlı hiperaljezi rapor edilmiştir.[17,160] Bu neden-
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le tek başına metadon olarak D-izomerinin test edilmesinin ilginç olabileceği bildirilmiştir.[22]
Morfin. Hiperaljezi (OIH) ve allodini genellikle morfinin çok yüksek dozlarda kullanılması sonucu görülmektedir ve morfin-3-glukronid suçlamaktadır. Özellikle intratekal uygulama sonrası görülse de diğer uygulama yollarında da rastlanabilir. Kemirgenlerde, sürekli
sistemik morfin,[109, 161,162] aralıklı subkutan morfin[163]
ve günlük subkutan morfin[164] uygulamalarına bağlı
OIH geliştiği rapor edilmiştir. Sıklıkla OİH’ye miyoklonus eşlik etmektedir.
Fentanyl, Remifentanil, Sufentanil. Güçlü mü reseptör agonisti olan fentanilin ratlarda [56,66] ve insanlarda
[165,166]
OİH neden olduğu rapor edilmiştir. Opioidlere
bağlı hiperaljezi uzun etkili opioid ile karşılaştırıldığında, remifentanil gibi güçlü kısa etkili opioidler ile
daha sık ve daha hızlı geliştiği rapor edilmiştir.[167,168]
Remifentanil hayvanlarda [100,147,169] ve insanlarda [170,171]
OIH ile ilişkili bulunmuştur. Akut opioid toleransı ve
OIH oluşumunda remifentanil dozunun önemli olduğu vurgulanmıştır. [172,173] Sufentanilin hayvan çalışmalarında OIH ile ilişkisi ortaya konmuştur.[174]
Buprenorfin. Parsiyel mü reseptör agonisti delta ve
kappa reseptör antagonisti yarı yapay tebain türevi kısmi agonist opioiddir.[175] Mü reseptöre afinitesi
yüksek, fakat reseptörde intrinstik aktivitesi düşüktür.
Analjezik etkisi azdır. [156,175] İnsanda buprenorfinle yapılan bir çalışmada bir antihiperaljezik etki bildirilmiştir.[171] Bu etki buprenorfin ile dinorfinler arasındaki
kısmi ilişkiye bağlı olabilir. Dinorfinler kappa reseptör
agonisti, buprenorfin ise kappa reseptör antagonistidir.[65] Buprenorfinin santral sensitizasyonu engellediği gösterilmiştir.[64] Fentanil ile tedavi edilirken OIH
gelişen hastalarda yapılan bir çalışmada fentanil yerine
buprenorfin rotasyonu ile hiperaljezinin azalttıldığı
bildirilmiştir.[171] Aynı zamanda özellikle bağımlıların
tedavisinde öncelikle seçilir. Nöropatik ağrı tedavisinde
de etkin bulunmuştur.[156,176,177] Buprenorfin preparatı
ülkemizde bulunmamaktadır.
KLİNİK PREVELANS
Geçtiğimiz on yılda OİH’nin potansiyel klinik bulgularıyla ilgili birçok gözlemsel, kesitsel ve prospektif çalışmalar yapılmıştır (13). Bu çalışmalarda değişik
metodolojiler uygulanmıştır: 1) opioid bağımlılarında
metadon idame tedavisi alanlar, 2) cerrahiye girecek
hastalarda perioperatif opioid alanlar, 3) sağlıklı gönüllülerde akut opioid yüklemesi sonrası yapılan deneysel
ağrı testleri.
Opioid Bağımlılığı
Çalışmaların bir kısmında opioid bağımlılığı tedavisi
için idame metadon kullanan hastalarda soğuk baskı,

elektriksel ve basınç uyaranına verilen ağrı yanıtları
değerlendirilmiş.[178] Bu çalışmalar göstermiştir ki bu
grup hastalarda sağlıklı kontrol grubuna göre soğuk
baskıya artmış sensivite oluşmuştur.[133-135,179] Buna
karşın mekanik uyarılmış ağrı modellerine göre elektrik stimülasyonuna karşı hiperlajezi ya çok zayıftır ya
da oluşmamıştır. [134,178] Chu ve ark. [180] OİH nin değişik ağrı tiplerinde oluştuğunu ileri sürmüşlerdir. Sonuç
olarak bu çalışmalar tüm kısıtlılıklarına rağmen kronik
opioid maruziyetinde OİH oluştuğu hipotezini desteklemektedir.
Perioperatif Opioid Maruziyeti
Birkaç klinik çalışmada perioperatif opioid verilen hastalarda OİH değerlendirilmiştir. İki prospektif kontrollü
çalışmada intraoperatif yüksek doz opioid verilen hastalarda postoperatif doz artırımına rağmen ağrı sensivitesi artmıştır.[181,182] Diğer çalışmalarda ise postoperatif
ağrı sensivitesi artışında farklılık görülmemiştir. [183] Bu
nedenle akut perioperatif opioid uygulanan hastalarda
OİH gelişimi hipotezinin kanıtları yeterli değildir.
Sağlıklı Gönüllüler
Sağlıklı gönüllülerde kısa süreli akut opioid uygulaması sonrası OİH gelişimine dair yapılan birçok çalışma
mevcuttur. Araştırıcılar gönüllülerde sekonder hiperaljezi ve soğuk baskı ağrısının ortaya çıktığını göstermişlerdir.[184,185] Ayrıca sosyal dışlanma ve çatışmaya bağlı
olarak fiziksel ağrı sensivitesinde azalma, sağlık durumu orta düzeyde kötü olan bireylerde ise artmış santral
termal nosisepsiyon bildirilmiştir.[186]
Kronik Ağrı Olan Hastalar
Kronik opioid tedavisinde OİH yönetimi kritiktir.
[180,187]
Hooten ve ark.[187] kronik ağrı için opioid alanlarda ısıya bağlı ağrı hassasiyeti arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışmada standardize kantitatif sensöryel
test (QST) kullanılmıştır. Hiperaljezi düzeyinin morfin
eşdeğer dozuyla ilişkili olduğu gösterilmiştir. Doz bağımlı ilişki ağrı süreci, şiddeti ve tanısı, opioid yoksunluk semptomları açısından anlamlı olduğu saptanmıştır.
Hay ve ark. [188] kronik ağrı tedavisi alanlarda ve metadon idamesi alan opioid bağımlılarında soğuk baskı
testinde hiperaljezi geliştiğini, allodini gelişmediğini
bildirmişlerdir. Cohen ve ark. [189] düzenli analjezik
medikasyon alan hastalarda yaptıkları araştırmada hem
opioid dozu hem de tedavi süreci direkt olarak ağrı
şiddeti memnuniyetsizlik skorları ile korele bulunmuştur. Bu parametreler opioid almayan hastalarla karşılaştırılmış, opioid tedavisi alanların ağrı stimulusunu standardize etmesi daha olası bulunmuş. Çalışma sonuçları
opioid alanlarda preklinik ve deneysel ağrı modellerinde artmış ağrı algısı olduğunu kanıtlamıştır. Buna ek

olarak remifentanil gibi mü reseptör agonistlerinin kısa
süreli infüzyonlarının aniden kesilmesi hiperaljeziyi
alevlendirmektedir. [190]
Bazı çalışmalarda yaygın kullanılan dozlarda oral opioid alımının anormal ağrı sensivitesine yol açmadığını
göstermektedir.[191] Ayrıca opioidlerin detoksifikasyonu ağrı algısını bir haftadan kısa sürede ortadan kaldıramamaktadır. Ağrılı deri lezyonu olan hastalarda
yapılan çalışmalarda opioid hiperaljezisi gelişmiş ve
opioid kesildikten 4 saat sonra semptomlar gerilemeye
başlamıştır.[192] OİH kas iskelet ağrısı ve migren hastalarında daha sık karşımıza çıkmaktadır.[194]
Çok Düşük Doz Opioid Kullanımı
Birkaç çalışmada düşük doz opioid alımının da OİH
ye neden olduğu gösterilmiştir. Opioid bağımlılarında
düşük doz morfin verilenlerde morfinin bifazik etkileri
araştırılmıştır.[12,194] Ek olarak bir başka açıdan bakıldığında çok düşük doz opioid ANTAGONİST verilmesi
postoperatif opioid tüketimini azaltmıştır.[195,196]
Son derece düşük doz opioidin hiçbir klinik uygulaması yoktur.
Çok Yüksek Doz Opioid Kullanımı
Opioid hiperaljezisi daha yaygın olarak yüksek doz
opioid kullanımında görülür. Çok sayıda vaka bildirimi
ve çalışma olmasına rağmen sistemik kanıt bulunmamaktadır.[12] Bildirilerin büyük çoğunluğunda sistemik
veya intratekal morfin uygulaması ele alınmış, metabolitlerden morfin 3-glukronidin nörotoksisiteye neden
olduğu ve hiperaljeziyi yol açtığı sonucuna ulaşılmıştır.
[197,198]
Chu ve ark.[12] yüksek doz opiod verilenlerde,
düşük doz opioid verilenlerdeki gibi opioid reseptörlerince değil, glisin ve spinal kord NMDA reseptörlerince OİH fenomeni oluştuğunu ileri sürmüşlerdir.[199,200]
Bu da opioid antagonistlerinin yüksek doz opioidlere
bağlı OİH oluşumunu azaltmadığı bilgisine dayanır.
[12]
İntratekal yüksek doz morfin uygulamasına bağlı
allodini tedavisinde intratekal doz bağımlı glisin enjeksiyonunun faydalı olduğu görülmüştür.[200] Çalışmalar
hiperaljezi yaratan spinal kord NMDA reseptör sistemi
ve allodini oluşturan yüksek doz morfin uygulamaları
üzerine odaklanmıştır.[201]
OPİOİD HİPERALJEZİSİNİN TANI VE
TEDAVİSİ
Kronik ağrı tedavisinde opioidlerin etkinliklerinin azlığı tahmin edilenden ve bildirilenden daha fazladır. Bu
durum için opioid değişimi, doz azaltımı veya detoksifikasyonu OİH yönetiminde denenir. Buradaki ikilem
OİH tanısı ve toleranstan ayrımıdır. Bu yüzden bu
birbirinden oldukça farklı tabloyu birbirinden ayırmak
araştırma konusu olmalıdır.
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Opioid hiperaljezisi ayrımındaki ipuçları, artmış ağrı,
hastalık progresi, artmış aktivite, artmış stres ve interval hasarıdır. Buna karşılık OİH tipik olarak diffüz
ağrı, yaşam kalitesinde düşme, ağrının vücudun diğer
sahalarına yayılması gibi tipik özellikleri vardır.[89] OİH
de klinik olarak azalmış ağrı eşiği, tolerabilite ve yayılımın değişikliği bulguları bağımlılık tedavisinde idame
opioid kullananlarda görülmüştür. OIH genellikle cerrahi ağrılar sebebi ile opioid kullanan hastalarda gözlenmiştir. Yapılan çalışmalarda opioid hiperaljezisinde
ağrı daha çok soğuk ve basınç uygulamalarında ortaya
çıkmıştır.
Son olarak tolerans gelişmişse eğer doz artımı ağrıyı
azaltacaktır ancak OİH de doz artmıyla ağrı kötüleşmektedir.
Opioid Hiperaljezisinin Modülasyonu
Klinik uygulamalar için olan stratejiler, bu problemlerin altında yatan kompleks mekanizmaların mevcut
(geçerli) anlayışına dayalı olmalıdır. OİH oluşumundan sorumlu moleküler mekanizmalara henüz yeni anlaşılmasına rağmen, preklinik modeller glutaminerjik
sistem ve NMDA reseptörünün patolojik aktivasyonunu işaret etmektedir. Bununla birlikte klinik çalışmalar OİH yı önlemede glutaminerjik sistemi NMDA
reseptör sistemi üzerinden direk ya da indirekt olarak
modüle etmek üzerine odaklanmıştır. Ancak bu klinik
etkinliği kanıtlayacak prospektif randomize kontrollü
klinik çalışmalar henüz yoktur.
NMDA reseptör sistemi çok sayıda subunitten meydana gelir (NR1,NR2A-D,NR3A/B) ve bunlar beynin
çeşitli bölgelerinde üretilirler.[12,202] Subunitlerin ekspresyonu farklı modülatörlere bağlanmayı sağlar.[203]
Ketamin ve dekstrometorfan gibi birinci jenerasyon
NMDA reseptör antagonistleri bu nedenden ötürü sınırlı miktarda faydalıdır.
Ketamin. Fensiklidinin non-competitif antagonisti
olan ketamin NMDA reseptörlerinin birçok farklı noktasına bağlanabilmektedir.[204] Asıl rolü klinik anestezik
olmasına rağmen, NMDA reseptörleri üzerinden kronik nöropatik ağrı tedavisinde yerini almaktadır.[205,206]
Meta analizlere göre opioidlerle birlikte düşük doz ketamin verilmesinde karşıt sonuçlar ortaya çıkmaktadır.
[207-209]
Bir sistemik derlemede ketaminin opioidlerin
kanser ağrılarının tedavisinde etkinliğini arttırdığına
dair anlamlı bulgu saptanmamıştır. Bununla birlikte
ketaminin uzun süreli opioid kullananlarda tolerans
gelişimini azalttığı gösterilmiştir. İnsan deneysel ağrı
çalışmalarında S-ketaminin remifentanilin indüklediği
intradermal elektrik stimülasyonuna bağlı hiperaljeziyi
önlediği görülmüştür.[207,208] Opioide bağlı hiperaljezinin önlenmesinde ketamininin kullanıldığı bir çalışmada, algometre ile yapılan değerlendirmede cerrahi
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insizyon çevresinde hiperaljezinin azaldığı rapor edilmiştir.[173]
Özet olarak, perioperatif düşük doz ketamin tedavisinin
akut intraoperatif opioid maruziyeti sonrası OİH veya
analjezik tolerans gelişmesini azalttığı saptanmıştır.
Dekstrometrofan. Dekstrometrofan daha çok antitussif amaçla kullanılan non-competitif NMDA reseptör antagonistidir. Çok sayıda çalışmada indirekt olsa
da dekstrometorfanın OİH ye yol açtığı veya engellediği araştırılmıştır. Galer ve ark.[210] nın yaptığı 3 geniş
randomize, çift kör, placebo-kontrollü çok merkezli
MorphiDex çalışmalarında (morfin ve dekstrometorfan 1:1 oranında karıştırılmış) kanser dışı kronik ağrıda
MorphiDex ve morfin grubu arasında fark bulunamamış, MorphiDex’in analjezik üstünlüğü gösterilmiştir.
Propofol. Bazı bulgular OİH modülasyonunda propofolün supraspinal seviyede GABA üzerinden etki
ettiğini öne sürmüştür. Kronik ağrı yönetiminde ise
klinik anlamlı bulgu yoktur.
COX-2 İnhibitörleri. Prostaglandinler nosiseptif
süreçte etkin rol alırlar ve arka spinal korda eksitatör
olan glutamat salınımını arttırırlar ve COX inhibitörleri NMDA reseptör fonksiyonunu antagonize ederler. Hayvanlarda opioid tolerans gelişimini zayıflatırlar.
Bu yüzden, prostaglandinlerin sentezinin inhibisyonu
OİH gelişmesini engeller. Preemtif olarak uygulanan
lornoksikamın remifentanile bağlı gelişen hiperaljeziyi
önlediği gösterilmiştir. [173]
Alfa-2 Reseptör Agonistleri. Koppert ve ark.[211]
alfa2 agonist klonidinin opioid-induced post-infüzyon
antianaljeziyi ve post infüzyon sekonder hiperlajeziyi
azalttığını bulmuşlardır. Bu etki S-ketamin ile birlikte verildiğinde görülmüştür. Quartilho ve ark. [212]
fareler üzerinde klonidin uygulamasının geçici olarak
antinosisepsiyonu azalttığını ve termal hipersensiviteyi 24-30 saate kadar ertelediğini göstermişlerdir. Bu
etkilerin alfa2 antagonisti olan idazoxan ile birlikte uygulandığında ortadan kalktığı görülmüştür. Bununla
birlikte hayvan çalışmaları alfa2 agonistlerin hiperaljezi
yapabileceğini öne sürmüştür.[213]
Tramadol. Tramadol zayıf opioid agonist aktiviteli
bir aminohegzanol türevidir. Tramadol’ün analjezik
etkisi sadece opioid mü reseptörleriyle etkileşerek değil, aynı zamanda serotoninin presinaptik salınımını
arttırıp, geri alınımının inhibisyonuna sebep olurken,
noradrenalinin geri alınım inhibisyonuna yol açmaktadır. Morfinle karşılaştırıldığında daha az solunum depresyonu ve daha az bağımlılık yapar. Akut postoperatif
ağrı, nöropatik ağrı, kronik kanser dışı ağrı ve kanser
ağrısında yaygın olarak kullanılmaktadır.[156,214] Çeşitli
çalışmalarda; postoperatif ağrı tedavisinde tramadolun
antinosiseptif etkisi gösterilmişse de cerrahi girişim
sonrası ağrı tedavisinde preemptif analjezik etkisi açık

değildir.[215,216] Tramadolün diğer opioidlerden farklı
olarak hatta NK hücrelerinin aktivitesini, lenfosit proliferasyonunu ve interlökin- 2 üretimini arttırdığı ileri
sürülmektedir.[156] Buna karşın Tsai ve Won siyatik sinir hasarı oluşturulan farelerde tramadolün NK hücre
aktivitesinde değişiklik yapmadığını, splenosit proliferasyonunda ise azalmaya yol açtığını saptamışlardır.[156]
Tramadol ratlarda postoperatif ağrı modeli oluşturulan
ratlarda spinal korda NA ve seratonin düzeyini arttırarak postoperatif hipersensiviteyi inhibe ettiği gösterilmiştir.[217] Sağlıklı gönüllülerde küçük bir deri alanında
UVB ışınlanarak oluşturulan hiperaljezi sıcak ağrı ve
soğuk ağrı eşiği, mekanik ağrı duyarlılığı hiperaljezi
alanında ve güneş yanığı alanında ölçülüyor. Parasetamolün sekonder hiperaljeziyi azatlığı, fakat tramadolle
kombine edildiğinde bu tkinin görülmediği, tek başına
tramadolün inflamatuvar hiperaljezide zayıf antihiperaljezik etkili olduğu, parasetamol ilavesi küçük doz
olsa bile termal antihiperaljezinin arttırıldığı gösterilmiştir.[218] OİH tedavisinde etkinliği ile ilgili prospektif randomize kontrollü klinik çalışmalar henüz yoktur.
Monoamin oksidaz inhibitörleri ile kullanılması kontrendikedir. Ancak MAOI tedavisini kestikten iki hafta
sonra tramadol verilebilir. Tramadolün en sık görülen
yan etkisi bulantı-kusma, ağız kuruluğu, konstipasyon
ve sersemliktir. Tramadolün parasetamol ile kombine
hazır oral preparatı (37,5 mg tramadol + 325 mg parasetamol) ülkemizde ve bazı ülkelerde vardır.
Tapentadol. Tapentadol bir molekülde hem muopioid reseptör agonisti, hem de noradrenalin gerialım
inhibitörü gibi iki etki mekanizmalı, merkezi sisteme
etkili bir atipik opioiddir. Tapentadolün mü reseptör
agonist aktivitesi ağırlıklı olarak antinosiseptif etkilerine, norepinefrin geri alım inhibisyonu ise ağırlıklı olarak antihipersensivite etkilerine aracılık eder. [218]
Tapentadolün, en fazla norepinefrin geri alım inhibisyonu ve minimal serotonerjik etkisi ile tramadolden
birkaç kat daha fazla olduğu bildirilmiştir. Buna göre,
tramadol güçlü bir opioid bileşenine ihtiyaç duyulmayan iyi tanımlanmış ağrı koşulları için çok uygundur;
tapentadol ise, 2. sırada, bir güçlü opioid bileşen gerektiren ağrı koşulları için çok uygundur, klasik güçlü opioidlere kıyasla gastrointestinal tolerabilitesinin büyük
yararı vardır. Bu nedenle her iki ilaç farklı ve tamamlayıcı klinik seçenekleri sunuduğu bildirilmiştir.[219]
Tedavi Stratejileri
Hastalar opioid etkinliği kaybıyla karşı karşıya kaldıklarında ve OİH tanısı aldıklarında tedavi çoğu zaman
vakit kaybıdır ve genellikle uygulanamaz durumdadır.
Bu hastaların yönetiminde yüksek doz opioidlerden
vazgeçilmelidir, bu da zaman ve sabır gerektirir. Opioid dozu azaltılırken hastalarda zaman zaman geçici ağrı

artışları veya artmış olan ağrıyı daha da kötüleştirecek
orta seviyede opioid yoksunluğu ortaya çıkabilir. Kritik
opioid dozuna ulaşıncaya kadar hiperaljezi azalmayabilir. Bu süreçte, hastalar ve klinisyenler hayal kırıklığına uğrayabilir hatta hasta ve hekim arasındaki ilişkiler
kopma noktasına gelebilir. Bu hastalar sıklıkla başka
merkezlerde opioid tedavisine devam ederler.
Tedavide non-opioidlerden oluşmuş rasyonel ilaç
kullanımı, opioid kullanımının minimize edilmesi ve
yoksunluk semptomlarının azaltılması ve OİH’nin
engellenmesi hedeflenir. Nöropatik ağrıda antidepresan ve antikonvülzanlar gibi non-opioidler tecih edilir. Opioidin bir başka opioide değiştirilmesi analjeziyi
sağlayabilir.[220-222] Girişimsel tedavi yöntemleri ile farmakoterapi ihtiyacı ya azalacaktır ya da hiç gerek kalmayacaktır.[220-226] Ayrıca davranışsal tedavi hedeflerin
tamamına yakınını gerçekleştirebilir. [223]
Eğer bu seçenekler uygulanabilir değil ise, klinisyen
OİH tanısı ve tedavisinde birtakım seçeneklerle karşı
karşıya kalır.
1.Opioid dozunu arttırmak ve artmış efikasiyi yakalamak
2.Opioid dozunu azalt ve OİHyi değerlendir
3.Opioidlerin OİH yi hafifletecek özelliklerinden
yararlanmak
4.NMDA reseptör antagonistlerini kullanmak
5.COX-2 inhibitörleriyle kombine tedaviye geçmek
Üçüncü seçenek kısmen etkili olan metadon ve buprenorfin kullanımıyla mümkündür.[224,225] Hastalar
genellikle 2. ve 3. seçeneklerin kombinasyonuyla tedavi olurlar (dozu azalt ve düşük doz metadon ekle).
Buprenorfin kronik ağrı tedavisinde kullanılan parsiyel
opioid agonistidir. USA’de IV/IM (buprenex) formu,
Avrupada transdermal preparatı bulunmaktadır. Opioid bağımlılarında yeni kullanmıma girmiş olan sublingual formu da vardır (Suboxone, Subutex)
Buprenorfin sağlıklı gönüllülerde yapılan çalışmalarda
fentanille kıyaslandığında hiperaljezi tedavisinde daha
etkin görülmüştür.[211] Kapa reseptör agonisti olan spinal dinorfinler OİH oluşturmaktadır ve buprenorfin
de bir kapa reseptör antagonistidir. Bu sebeple buprenorfin OİH yi ve kronik ağrıyı tedavide önemlidir.
Ayrıca bir G proteini değişimini baskılanmak için birlikte düşük doz opioid antagonistlerinin kullanımı,
down-regülasyonu önlemek için arrestin2 inhibisyonu, veya ağrı fasilitasyon yollarını baskılamak için CCK
ve NMDA reseptör antagonistlerinin kullanılması gibi,
bazı stratejiler halen preklinik veya erken klinik çalışmalardır.[17]
Pratik Yaklaşım
Opioid hiperaljezisini önlemek için genel prensip opioid tedavisine NSAİİ tedavi de ekleyerek opioid dozu-
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nu düşürerek tedaviye devam etmek gerekir. NSAİİ +
opioid + asetaminofen kombinasyonu tedavide kullanılabilir. Ya da opioid tedavisine tapentodol ve tramadol eklenebilir.[86]
Sonuç olarak opioid tedavisiyle birlikte yan etkiler ve
komlikasyonlar görülebilir. OİH, opioid bağımlılığı,
kötüye kullanımının yanında daha az farkında olunan
bir uzun dönem komplikasyonudur. Kronik opioid
kullanımının artmasıyla prevelansı artmaktadır. Yapılan çalışmalar kronik nöropatik ağrı mekanizmasına
benzer bir yolla oluştuğunu ortaya koymuştur. Opioid
hiperaljezisini önlemek için opioid tedavisine hastanın
mevcut durumuna göre NSAİİ, NMDA antagonisti,
tramadol gibi tedaviler ekleyerek opioid dozunu düşürerek tedaviye devam edilmelidir. Opioid tedavisi başarısızlığında akıllara opioid hiperaljezisi gelmelidir.
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