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Yoğun bakımda (YB) ağrı tedavi felsefesi, Hipokrat’ın 
belirttiği gibi “bazen çare bul, sıklıkla tedavi et, her 
zaman konfor sağla” esasına dayanmalıdır. Özellikle 
son 20 yılda dikkat çeken bir başlık haline gelen ağrı, 
yoğun bakımda hastaların %40–70’inde orta-şiddetli 
düzeyde görülmektedir.[1] Ağrı yakınması hastaların 
%30’unda istirahat halinde devam ederken, %50’sin-
de çeşitli girişimler sırasında oluşmaktadır.[2] Bilinç 
düzeyindeki değişiklikler, mekanik ventilasyon uy-
gulamaları, yüksek doz sedatif ve kas gevşeticiler ne-
deniyle ağrının sözel olarak ifade edilmesi dolayısıyla 
ağrı sıklık oranlarının belirlenmesi zor olabilmektedir.

[3] Diğer yandan ağrı yoğun bakım hastasında tabur-
culuktan sonra da devam edebilir ve psikolojik stres 
gelişmesine neden olabilir. Böylelikle ağrı şiddetin-
den kaynaklanan fiziksel komponente stresin neden 
olduğu emosyonel komponent de eklenecektir. 

Kritik YB hastalarında orta-şiddetli ağrı başlıca 4 ka-
tegoriye ayrılır: 1. invazif girişimlere bağlı sürekli ağrı, 
2. mevcut hastalığa bağlı akut ağrı, 3. YB girişimlerine 
bağlı aralıklı ağrı, 4. YB’a kabulden önce mevcut olan 
kronik ağrı.[4] YB hastasında istirahatte oluşan ağrı 
nedenleri cerrahi girişim, geçirilen travma, yanık, ne-
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Merhaba

Yoğun bakım hastaları ağrı açısından yüksek risk taşımaktadır. 
Daha önceleri bu artmış riske rağmen yoğun bakımlarda hasta-
ların ağrıları üzerinde daha az durulmakta veya önemsenme-
mekteydi. Fakat hastaların %40-70’inde değişik sebeplere, dahası 
uygulanan tedavilere bağlı orta-şiddetli düzeyde ağrılarının oldu-
ğunun anlaşılması ile ağrı tanı ve tedavisi giderek önem kazandı.

Hasta şuurunun değişik düzeylerde olduğu, sözel iletişimle ağrı-
larını dile getiremiyecek hastaların daha çok yer aldığı yoğun ba-
kımlarda subjektif olan ağrının değerlendirilmesi son derece zor ve 
önemlidir. Tanı konulamadığında tedavi edilemeyen ağrı yoğun 
bakımlarda pulmoner komplikasyonlar da dahil mortalite ve mor-
biditeyi etkileyen pek çok fizyolojik ve psikolojik yan etkilere sebep 
olur. Ağrı değerlendirmesinde gerek hastalar gerekse yoğun bakım 
çalışanları için en uygun yöntemlerinin kullanılması, tanıyı kolay-
laştıracak, başarı şansını arttıracaktır. Bu nedenlerle ve bir insan 

hakkı olarak yoğun bakımlarda multidisipliner ekip anlayışı ile has-
taların ağrıları mutlak değerlendirilmeli ve tedavileri sağlanmalıdır.
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oplastik hastalık, hemşire-tedavi girişimleri iken ağrı-
ya neden olan uygulamalar pozisyon, ağız içi ve tra-
keal aspirasyon, yara bakımı, dren çıkarılması, katater 
yerleştirilmesi, intravenöz (iv) yol açılması ve entü-
basyondur. Girişimler arasında en fazla ağrıya neden 
olan işlem trakeal aspirasyon uygulamasıdır. Hare-
ketsizlik de YB’da ağrı nedeni olabilir, belirli aralıklarla 
hastaya pozisyon verilmesine özen gösterilmelidir.
[5] Bu işlemlerden kaynaklanan ağrı yaş, cinsiyet, gi-
rişim öncesi ağrının varlığı ile değişkenlik gösterse de 
günümüzde hastaların sadece %25’ine ağrı tedavisi 
uygulanması yetersiz bir yaklaşımdır.[6] Hem YB sü-
recinde hem de taburculuktan sonra hayat kalitesini 
olumsuz etkileyen bu faktörler önemsenmeli ve pre-
emptif tedavi edilmelidir. 

Yoğun bakımda ağrının neden olduğu anksiyete ve 
ajitasyon solunum zorluğu, hasta-ventilatör uyum-
suzluğu, kan basıncı ve kalp hızında artış ve post-
travmatik stres bozukluğuna neden olur.[7] Ağrıya 
bağlı stres yanıt sonucunda sistemik dolaşımda kate-
kolamin artışı, vazokonstriksiyon, doku perfüzyonun-
da bozulma ve PaO2 azalma gözlenir. Ağrının neden 
olduğu katabolik hipermetabolizma ise hiperglisemi, 
lipoliz, kas yıkımında artış nedenidir.[8] Ağrı ve hipok-
semi ile birlikte mikrovasküler düzeydeki değişiklikler, 
T lenfosit sayısında ve nötrofillerin fagositik aktivite-
sinde azalma, yara iyileşmesinde bozulma ve enfeksi-
yon riskinde artış ile sonuçlanır.[9,10] Diğer yandan stres 
yanıta bağlı bu değişiklikler nöropatik karakterde kro-
nik ağrı gelişimi için de öncü özellik gösterir.[11]

Yoğun bakım hastasında ağrının yetersiz tedavisi 
hasta iyileşip taburcu olsa da tedavi sürecinin uzun 
süre zorluklarla hatırlanmasına neden olacaktır. Bu 
açıdan taburculuk sonrası yapılan değerlendirme-
de, hastaların %82’sinde en çok rahatsızlık hissinin 
endotrakeal tüpe bağlı yaşandığı, hastaların %77’si-

nin orta-şiddetli ağrıları olduğunu anımsadıkları 
görülmektedir.[12,13] Yoğun bakım döneminde ağrısı 
olan hastaların %17’si taburculuktan sonra 6 ay sü-
reyle YB’da yaşadıkları ağrı deneyimini anımsarken, 
%18’inde taburculuk sonrası post-travmatik stres bo-
zukluğu geliştiği gösterilmiştir.[14] Bir başka çalışma-
da ise yoğun bakımda ARDS nedeni ile tedavi olan 
80 hasta yaklaşık 4 yıl boyunca takip edilmiş ve bu 
hastalarda kronik ağrı ve post-travmatik stres bozuk-
luğu insidansının kontrol grubuna göre daha yüksek 
(%38, %27, sırasıyla), hayat kalitesinin ise %21 oranın-
da daha düşük olduğu ortaya konmuştur.[15]

 
Taburculuk sonrası yoğun bakım sürecinden hatırla-
nan olumsuzluklardan biri de yoğun bakımdan kay-
naklanan bozulan uyku kalitesidir. Bunu etkileyen 
faktörlerin başında gece boyu devam eden yüksek 
gürültü seviyesi gelmektedir. Azalan sıklıkta diğer ne-
denler ise huzursuzluk, ağrı, girişimler için uyanmak, 
medikal aygıtlara bağlı olmak, stres, anksiyete ve ışık 
seviyesidir. Yoğun bakımda uyku kalitesini artırmak 
amacıyla sıklıkla opioidler tercih edilirken, steroidler, 
anti-depresanlar, anti-psikotikler, β blokerler, benzo-
diazepinler de kullanılmaktadır. Taburculuk sonrası 
evde devam eden uyku problemi nedeniyle de en sık 
tercih edilen ilaç grubu ağrı kesiciler olup β blokerler, 
steroidler, antidepresan ve anksiyolitikler de kullanıl-
maktadır.[16]

Yoğun Bakımda Ağrının Değerlendirilmesi

Ağrı tedavisinde ağrının değerlendirilmesi önemli 
bir basamaktır. İdeal olan hastanın kendi ağrısını VAS 
ya da NRS skoru ile ifade edebilmesidir. Ancak kritik 
yoğun bakım hastalarının bilinç düzeyindeki azalma, 
endotrakeal entübasyon, sedatif veya kas gevşetici 
kullanımı nedeni ile ağrının varlığını ve yoğunluğunu 
ifade edebilmeleri mümkün değildir.[3] Ağrısını ifade 
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edemeyen hastalarda Yoğun Bakım Ağrı Gözlem-
sel Değerlendirmesi (CPOT) ya da Davranışsal Ağrı 
Skalası (BPS) kullanılır (Tablo 1 ve 2).[17,18] Böylelikle 
hastanın bilinç düzeyine göre en uygun ağrı değer-
lendirme yöntemi seçilebilir. BPS-NI, ise mekanik 
ventilasyon uygulanmayan ancak ağrısını ifade ede-
meyen hastalarda kullanılır (Tablo 3). Yüz ifadesi, üst 
ekstremite hareketleri, vokalizasyon ile değerlendiri-
lir ve her biri 1’den 4’e kadar puanlanır. Toplam skor 3 
ile 12 arasında değişir. NRS >3, BPS ve BPS-NI >5 ise 
analjezik tedavi ya da hastaya pozisyon verme uygu-
laması yapılmalıdır.[19–21]

Yoğun bakımda ağrı değerlendirmesinin hemşireler 
tarafından nöbet değişimi sırasında yapılması öneri-
lir. Bununla birlikte ağrılı işlemler sırasında ve ağrı te-
davi uygulamalarından sonra da tekrarlanabilir. Ağrı 
değerlendirmesinde zorluk semptomların deliryum, 
anksiyete ve ajitasyon ile benzerlik göstermesinden 
kaynaklanır.[22] Ayırıcı tanının iyi yapılmaması duru-
munda uygulanan tedavi ile klinik tablo kötüleşebilir 
ya da yeni bir klinik antite oluşabilir. Bunun en yay-
gın örneği huzursuz ve agresif hastada benzodiaze-
pin kullanımına bağlı deliryum gelişimi ya da mevcut 
deliryumun kötüleşmesidir. 

Yoğun bakım ve ağrı tedavisi 

3

Tablo 1. Yoğun bakım ağrı gözlemsel değerlendirmesi (CPOT)

Değerlendirme Tanımlama  Skor

Yüz ifadesi  Kas gerginliği yok Gevşek, nötral 0
 Kaş çatmak, alın kırıştırmak, gözleri kasmak, Gergin 1
 levator kontraksiyonu ya da diğer değişiklikler
 (ör; nosiseptif işlemlerde göz açma,
 gözyaşı gelmesi)
 Tüm yüz ifadelerine ek olarak göz kapağının Yüz buruşturma 2
 sıkıca kapanması (hasta ağzı açık ya da tüpü
 ısırıyor olabilir) 
Vücut hareketleri Hareket yok (ağrı olmadığı anlamına gelmez)  Hareketsizlik/normal 0
 Normal pozisyon (ağrılı tarafa ya da korumaya pozisyon
 yönelik hareket yok)
 Yavaş, dikkatli hareketler, ağrılı bölgeye dokunmak Koruma 1
 ovalamak, hareketler sırasında dikkatli olmak
 Tüpü çekmek, oturmaya çalışmak, ekstremiteleri Huzursuzluk/ajitasyon 2
 hareket ettirmek, komutlara uymamak, çalışanlara
 vurmak, yataktan atlamaya çalışmak
Kas gerginliği
İstirahatte ya da hareket Pasif hareketlere direnç yok Gevşek 0
ile üst ekstremitede Pasif hareketlere direnç var Gergin, rijid 1
pasif fleksiyon ve Pasif hareketlere güçlü rezistans ya da Çok gergin ya da rijid 2
ekstansiyon tamamlamada yetersizlik
değerlendirmesi 
Ventilatör ile kompliyans Alarmlar aktif değil, kolay ventilasyon Ventilatör tolere edilebilir 0
(entübe hastada) Öksürük, alarmlar aktive olup spontan durur Öksürük, tolere edilir 1
VEYA 
Vokalizasyon (ekstübe Asenkron: ventilasyon gerçekleşmez, Ventilatör ile savaş 2 
hastada) alarmlar devrede 
 Normal tonda konuşma veya ses yok Normal tonda konuşma/ 0
  ses yok
 İç çekme, inleme İç çekme, inleme 1
 Bağırma, hıçkırma Bağırma, hıçkırma 2
Toplam   0–8



Kritik kafa travmalı hastalarda ağrının değerlendi-
rilmesi ayrı özellik isteyen bir durumdur. Hem CPOT 
hem bispektral indeks (BIS) kritik beyin hasarlı has-
talarda ağrı değerlendirmesinde kullanılır. BIS özel-
likle bilinci kapalı hastada daha uygundur. Şiddetli 
beyin hasarı olan ve hipotermi uygulanan hastalarda 
analjezi uygulamasına CPOT veya BIS’de artış görül-
dükten sonra başlanması önerilir.[23] BPS ise CPOT’ten 
farklı olarak beyin hasarı olan hastalarda tercih edi-
len bir yöntem değildir. 

Ağrısını sözel olarak iletemeyen hastalarda yoğun 
bakımda altın standart bir değerlendirme yöntemi 
bulunmamaktadır. Analjezik kullanım testi sık kulla-

Entübe ve entübe olmayan hastada davranışsal ağrı 
skalaları spesifik ağrı tedavi uygulamaları için ge-
liştirilmemiştir. Bu algoritmalar ağrı skoruna göre 
analjezik tedavinin artırılması, azaltılması ya da aynı 
dozda ve ilaçla devam edilmesini belirlemek için 
kullanılmaktadır. Olsen ve ark.’nın[18] bu algoritma-
nın oluşturulmasında yol gösterici olan çalışma-
larında davranışsal ağrı skalası entübe ve entübe 
olmayan hastalarda, istirahatte ve pozisyon verme 
sırasında ayrı ayrı uygulanmış ve kaydedilen ağrı 
skorları karşılaştırılmıştır. Sonuçta her iki grup has-
tada pozisyon verme işlemi sırasında ağrının arttığı 
ve işlem öncesi analjezik uygulaması gerektiği ka-
naatine varılmıştır. 
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Tablo 2. BPS (Davranışsal ağrı skalası) ile ağrı değerlendirmesi 

Değerlendirme Tanımlama Skor

Yüz ifadesi Rahat 1
 Kısmi kasma (kaşları, alını düşürmek) 2
 Tam kasma (göz kapağını kapamak) 3
 Yüz buruşturmak (yanakları kırıştırmak) 4
Üst ekstremite hareketleri  Hareket yok 1
 Kısmen bükmek 2
 Parmak fleksiyonda ileri derecede bükmek 3
 Retrakte 4
Mekanik ventilasyonkompliyansı Ventilatörü tolere edebilmek 1
 Öksürük, çoğunlukla ventilatör tolere edilebilir 2
 Ventilatör ile uyumsuzluk 3
 Ventilasyonun kontrolü imkansız 4

Tablo 3. BPS-NI (Entübe olmayan hastada davranışsal ağrı skalası) ile ağrı değerlendirmesi

Değerlendirme Tanımlama Skor

Yüz ifadesi Rahat 1
 Kısmi kasma (kaşları, alını düşürmek) 2
 Tam kasma (göz kapağını kapamak) 3
 Yüz buruşturmak (yanakları kırıştırmak) 4 
Üst ekstremite hareketleri  Hareket yok 1
 Kısmen bükmek 2
 Parmak fleksiyonda ileri derece bükmek 3
 Retrakte 4
Vokalizasyon Ağrı ifadesi yok 1
 Nadiren, kısa kısa inlemek 2
 Sık veya uzun uzun inlemek 3
 Uğuldamak veya verbal sızlanmak veya nefes tutmak 4



nılan, uygulaması kolay, değerlendirmenin ise ob-
jektif olmadığı bir yöntemdir. Bu yöntemde intrave-
nöz morfin 2–5 mg dozlarda uygulanarak hastanın 
hemodinamik ve klinik yanıtının değerlendirmesi 
yapılır. Bir diğer yöntem cilt iletkenlik algesimeter 
(SCA) ile yapılan ölçümlerdir. SCA, cilt iletkenliğinde-
ki gerçek zamanlı değişimi analiz ederek ağrı ölçümü 
yapar.[24] Cilt iletkenliğindeki artış ve azalış arasında-
ki fark cilt sempatiklerinin ne kadar güçlü uyarıldığı 
ile ilişkilidir. Serebral korteks tarafından düzenlenen 
emosyonel terleme ciltteki sempatik liflerin aktivas-
yonuna, palmar ve planter ter bezlerinin çalışmasına 
neden olur. Terleme ile cilt rezistansı azalır, iletkenlik 
artar. Terin reabsorbe olması ile iletkenlik tekrar azalır. 
Khanna ve ark.,[24] ölçülen iletkenlik farkının noksiyus 
uyarılarla oluşan ağrının şiddeti ile ilişkisi olduğunu 
göstermiştir. Bu çalışmada mekanik ventilasyon uy-
gulanan kritik hastalarda ağrı değerlendirmesinde 
cilt iletkenlik algesimeter indeksi (SCAI) kullanıl-
mış ve etkinliği kan basıncı, kalp hızı gibi fizyolojik 
parametrelerle karşılaştırılmıştır. SCAI ve fizyolojik 
değişkenler hem istirahatte hem de trakeal aspiras-
yon, hasta pozisyonu gibi ağrılı işlemler sırasında 
ölçülmüştür. Fizyolojik değişkenleri stabil olmayan 
yoğun bakım hastalarının değerlendirilmesi vazop-
resör kullanımı, adrenerjik blokerler, anti-aritmikler, 
sedatif ilaçlar ya da sepsis, şok, hipoksemi, korku gibi 
patolojik durumlar nedeniyle komplike olmaktadır. 
Bundan dolayı bu çalışmada SCAI ile kalp hızı ve kan 
basıncı arasında bir ilişki gösterilememiştir ancak 
ağrı ve tedaviye yanıtının değerlendirilmesi için SCAI 
kullanılabilir. 

Kognitif kapasitesi düşük hastalarda ağrı değer-
lendirmesi Konfüzyon Değerlendirme Metodu-YB 
(CAM-ICU) ile yapılabilir.[25] Deliryum gelişen 152 yo-
ğun bakım hastasında CAM-ICU uygulanarak yapılan 
değerlendirmede CAM-pozitif (n=%39.3) olan hasta-

larla CAM-negatif (n=%40.7) olan hasta oranı benzer 
bulunmuştur. Tüm bu yöntemler ve ilgili çalışmalar 
göz önünde bulundurularak CAM-ICU pozitif olan 
hastalarda deliryum tedavisi antipsikotik bir ajan olan 
haloperidol ile yapılabilir. YB hastalarında ağrı değer-
lendirmesi ile birlikte ajitasyon da rutin değerlendiril-
melidir. Ajitasyonun primer nedeni ağrı ise tedavi opi-
oid uygulamasıdır ve mekanik ventilasyon uygulanan 
yoğun bakım hastasında çekilme sendromlarına ve 
deliryum gelişimine neden olabileceği için benzodi-
azepin grubu ilaçlardan kaçınmak gerekir. Beyinde 
ağrı ve anksiyete yolaklarında ortak kesişme alanları 
olması, opioid reseptör agonistlerinin anksiyete teda-
visinde yer almasının da başlıca nedenidir.[26] 

Yoğun bakım derneğinin rehberinde ağrılı hasta-
nın değerlendirilmesi, ajite hastaya yaklaşım, hasta-
ya uygun skalanın seçimi ve uygulama protokolleri 
kanıt düzeylerine göre Tablo 4’de gösterilmiştir. Bu 
rehberde özellikle kalp hızı ve kan basıncı paramet-
relerinin yoğun bakım hastalarında pek çok neden-
den değişkenlik göstermesi nedeniyle ağrı şiddetini 
belirlemede kullanılacak temel değerlendirme yön-
temlerinden olmadığı da vurgulanmaktadır. 

Yoğun Bakımda Ağrı Kontrolünde Hedefler
Yoğun bakımda ağrı kontrolünde birincil amaç hasta 
konforunun optimal düzeyde sağlanmasıdır. İkincil 
olarak ise ağrının neden olduğu hipermetabolizma, 
oksijen tüketim artışı, hiperkoagulabilite, bağışıklık 
sisteminde bozulma gibi fizyolojik yan etkileri azalt-
maktır. Yoğun bakımda ağrılı uyaranları engellemek 
mümkün değildir. Fakat yeterli ağrı kontrolü sağla-
narak ağrının uzun dönem devam etmesi ve kronik 
ağrı sendromu gelişimi engellenebilir. Yoğun bakım 
hastasında anksiyete ve deliryumu özellikle entübe 
hastalarda kontrol etmek de amaçlar arasında yer al-
malıdır. 
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Tablo 4. Yoğun bakım derneği rehberine göre yoğun bakımda ağrının değerlendirilmesi ve kanıt düzeyleri

Yoğun bakımda ağrının değerlendirilmesi  Kanıt düzeyi

Ajite hastada yeterli analjezi sağlandıktan sonra sedasyon uygulanması  C 
Hastaya uygun skalanın ağrı ve tedaviye yanıtın değerlendirmesi için belirli aralıklarla C
uygulanması ve dokumente edilmesi 
Ağrı değerlendirmesi için NRS kullanılması  B 
İletişim kurulamayan hastalarda ağrı ilişkili davranışların (hareket, yüz ifadesi, pozisyon) B
subjektif gözlemi, fizyolojik parametrelerin (kalp hızı, kan basıncı, solunum sayısı)
ve analjezi tedavisinden sonra parametrelerdeki değişimin kaydedilmesi



Yoğun bakımda morfin kullanımı da ayrı dikkat ge-
rektiren bir durumdur. Önerilen infüzyon dozu 2–30 
mg/saattir. Karaciğer ve böbrek yetersizliğinde bi-
rikici özellik gösterir. Morfin metabolizması sonucu 
oluşan, tolerans ve hiperaljeziye neden olan aktif 
metabilit morfin 3 glukronid (M3G), yoğun bakım 
hastalarında sağlıklı bireylerden farklı farmokokinetik 
özellik gösterir. Örneğin YB’da yatan ve böbrek fonk-
siyon testleri normal olan hastalarda 24 saatlik morfin 
infüzyonunun ardından biriken M3G düzeyi sağlıklı 
erişkinden daha yüksektir. M3G düzeyi serum krea-
tinin düzeyi yüksek YB hastalarında ise daha belirgin 
artış gösterir. Bu yükselişi kontrol altına alabilmek için 
yapılan bir çalışmada Ahlers ve ark.,[30] hastalara saat-
te 2 mg sabit hızda, 24 saat morfin infüzyonu uygu-
lamış ve 24 saatin sonunda M3G kan düzeyi ölçümü 
yapılmışlar, sağlıklı erişkinlerde ve böbrek yetersizliği 
olan hastalarda benzer M3G düzeyi elde etmek için 
infüzyon dozunun böbrek yetersizliği olan hastalarda 
%33 azaltılması gerektiğini ortaya koymuşlardır.

Yoğun Bakım Hastasında Opioid ve Opioid 
Dışı Analjezik Seçimi

Yoğun bakım hastasında opioid seçimi hastanın 
entübe olması, mekanik ventilasyon tedavisi uy-
gulanması, ekstübasyon planlanması, sık nörolojik 
muayene gerekmesi, çoklu organ yetersizliği olması, 
hemodinamik olarak stabil olup olmaması, oral ya da 
enteral alımın mümkün olmasına göre yapılmalıdır. 
İlaç seçiminde ilaç yan etkilerinin klinik tabloyu te-
tiklediği durumlar, örneğin morfinin histamin salını-
mına neden olması ve bronkospazmı olan hastada 
kullanılmaması gibi, göz önünde bulundurulmalıdır. 
Yoğun bakım hastalarının klinik özelliklerine göre 
opioid önerileri Tablo 5’de gösterilmiştir. Ek olarak, 
opioid gereksinimini azaltmak için lokal ve rejyonel 
teknikler, NSAİİ, iv parasetamol, ve antikonvülzanlar 
adjuvan olarak kullanılabilir.

Yoğun bakım hastasında opioid dışı analjezik ajan-
lardan parasetamol sıklıkla ateşi olan hastalarda ter-
cih edilirken, non-steroid anti-inflamatuar ilaçlardan 
ibuprofen, ketorolak orta şiddetli ağrı ile birlikte ateşi 
olan hastalarda kullanılabilir. Ancak NSAİİ ilaçlar böb-
rek yetersizliği, GİS kanama, trombosit disfonksiyonu, 
KKY, siroz, astım, ACE inhibitör tedavisi alanlarda kul-
lanımı önerilmediğinden ve yoğun bakım hastalarının 
pek çoğunda bu durumlar söz konusu olduğundan, 
yoğun bakımda NSAİİ kullanımı sınırlıdır. Bazı özel 

Yoğun Bakımda Ağrı Tedavisi Klinik
Pratik Rehberi

Yoğun bakım hastalarında analjezik ilaç etkinliği ilaç-
ların oral, subkutan veya im uygulanmasından ziya-
de iv uygulanması ile artırılabilir. Nöropatik olmayan 
ağrının tedavisinde iv opioid kullanımı ilk tercih ol-
malıdır (Kanıt düzeyi +1C). Diğer yandan tüm iv uy-
gulanabilen opioidler, istenilen düzeye titre edildik-
lerinde benzer etki gösterir (Kanıt düzeyi C). Burada 
dikkat edilmesi gereken, ajan seçimi yaparken has-
taya bağlı faktörlerin (istenilen etki başlama ve etki 
süresi, hemodinamik stabilite, renal fonksiyonlar, QT 
intervali) göz önünde bulundurulmasıdır (Kanıt dü-
zeyi +2C). YB hastalarında gastrointestinal disfonksi-
yon yaygın olduğu için ilaç absorbsiyonu yeterli ol-
mayabilir. Oral analjeziklerin sıvı formları nazogastrik 
takılı hastalarda tolere edilebilir. Ancak subkutan ya 
da im uygulama özellikle ödemli, şok nedeni ile hi-
poperfüzyonu olan hastalarda yetersiz emilim ile so-
nuçlanır. Lüzum halinde uygulama yerine sürekli ya 
da düzenli aralıklı uygulama tercih edilmelidir. Hasta 
kontrollü analjezi yöntemi de uygulanabilir. Buna ek 
olarak invazif ve ağrılı tedavi uygulamalarından önce 
pre-emptif analjezi ve/veya farmakolojik olmayan 
girişimler denenebilir (Kanıt düzeyi +2C). Nöropatik 
ağrı tedavisinde iv opioidlere ek olarak gabapen-
tin veya karbamazepin enteral olarak uygulanabilir 
(Kanıt düzeyi +1A). Mekanik ventilasyon uygulanan 
hastalarda bu yöntem ile ağrı tedavisinin tek başına 
iv opioid kullanımından daha etkili olduğu gösteril-
miştir.[27] 

Yoğun bakım hastaları arasında en çok tercih edilen 
opioid fentanildir ve hastaların %72.4’ünde kullanıl-
maktadır. Özellikle intravenöz infüzyon (0.7–10 μgr/
kg/sa) uygulaması tercih edilmektedir. Bunu sırasıyla 
morfin (%4.3), hidromorfon (%3.6), oksikodon (%0.7) 
takip ederken hastaların %18.8’inde ise opioid kulla-
nılmamaktadır.[28] YB hastalarında farmakodinamik 
ve farmakokinetik değişiklikler göz önünde bulun-
durulduğunda fentanil en uygun opioid olmayabilir. 
Ciddi karaciğer yetersizliği, konjestif kalp yetersizliği, 
obezite varlığında fentanilin plazma konsantrasyonu 
ve klirensinin etkilendiği gösterilmiştir.[29] Yoğun ba-
kımlarda genel kullanım açısından bakıldığında pa-
rasetamol, lidokain patch ve gabapentin gibi opioid 
olmayan analjezikler hastaların sadece %11.5’inde 
tedaviye eklenmektedir.[28]
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mı sınırlıdır, doz ayarlaması gerekir. Bunun ilk örneği 
NSAİİ’lardır, kullanım süresinin 3–7 gün ile sınırlan-
ması önerilir. Kodeinin diyaliz hastasında eliminasyon 
süresi uzarken, hidromorfon diyaliz ile atılmadığı için 
kullanımı ancak çok şiddetli ağrısı olan hastada yakın 
takip ile söz konusudur. Tramadol üremik hastada nö-
bet ve solunum depresyonuna neden olduğu için 50–
100 mg 2x1 uygulamasını geçmemek gerekir. KBY’li 
hastada oksikodon kullanımı ile ilgili yeterli veri bu-
lunmamaktadır. Adjuvan kullanımda ise pregabalin 
ve gabapentinin günlük maksimum 300 mg ile rutin 
kullanımı önerilirken, trisiklik antidepresanlar diyaliz 
ile atılmadığından idrar retansiyonu, kuru ağız, ortos-
tatik hipotansiyon sık görülür. Böbrek yetersizliğinde 
meperidin nöbet riskini artırdığı için, morfin nörotok-
sisite, toksik ajitasyon ve solunum depresyonu yaptığı 
için kullanımları kontrendike iki opioid ajandır.

Yoğun Bakımda Yaşlı Hastada Opioid 
Kullanımı
Yaşlı hastalar özelleşmiş hasta grubudur ve yoğun 
bakımda da karakteristik farklılıklar gösterirler. Ön-
celikle yaşlı hastalarda analjezi daha az doz opioid ile 
sağlanır ancak çoğunlukla ağrı şikayeti olmadığın-
dan değerlendirme zordur. Diğer yandan yaşlı has-
tada ağrı eşiğinde artış, ağrıya tolerans gelişiminde 
azalma söz konusudur. Santral sinir sisteminde ilaç 
sensitivitesinde artış ile birlikte yaş ilişkili farmakoki-
netik değişikliklerin sebep olduğu yan etkilerde artış 
da söz konudur.[33,34]

Yaşlı hastalarda ve yoğun bakımda yaşam sonu 
bekleyen tüm hastalarda ağrıya palyatif yaklaşmak 

durumlarda ise, yanık hastalarında olduğu gibi, iv opi-
oid tedavisine yeterli yanıt alınamadığında opioid ile 
birlikte ketaminin füzyonu (0.1–0.5 mg/kg yükleme 
dozunun ardından 0.05-0.4 mg/kg/sa) uygulanabilir. 
GuillianBarre, diyabetik nöropati, spinal kord hasarı, 
postherpetik nevralji, fibromiyalji nedeniyle nöropatik 
ağrı söz konusu olduğunda ise birinci sırada gabapen-
tin veya pregabalin kullanımı önerilmektedir. Keta-
min, gabapentin, pregabalin kullanım endikasyonla-
rının dışında kronik ağrı gelişiminin engellenmesinde 
yoğun bakımda profilaktik olarak da kullanılabilir.

Böbrek Yetersizliğinde Ağrı Etiyolojisi ve 
Analjezik Kullanımı
Böbrek yetersizliği olan hastalarda ağrı tedavisi etkin 
ilaç dozu ile toksik doz aralığı dar olduğundan zor-
dur. Böbrek yetersizliğinde ağrı primer hastalıktan 
kaynaklanabileceği gibi renal replasman tedavisi için 
uygulanan periton diyalizi sırasında gelişen abdo-
minal distansiyondan, hemodiyaliz uygulanan kol-
da AV fistülde çalma sendromundan, ya da diyalize 
bağlı periferal nöropatiden ve buna bağlı kas-iskelet 
ağrılarından kaynaklanabilir. Eşlik eden periferik vas-
küler hastalık ya da diyabetik nöropati gibi komorbid 
hastalıklar da ağrı nedenleri arasında sayılabilir.[31,32]

Böbrek yetersizliğinde ağrı tedavisi için önerilen anal-
jezikler parasetamol, fentanil ve alfentanildir. Para-
setamol anti-inflamatuar etkisi zayıf ancak kanama 
ve platelet disfonksiyonu açısından NSAİİ alternatif 
olduğu için tercih edilmektedir. Hem fentanil hem 
de alfentanil yaşamın son döneminde dahi güvenle 
kullanılabilir. Diğer yandan bazı analjeziklerin kullanı-

Tablo 5. Yoğun bakım hastasında opioid seçimi

Klinik profil Opioid önerisi 

Mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda iv fentanil, morfin ve hidromofron
Ekstübe hastada, nöropatik olmayan orta-şiddetli ağrı varlığında 
Erken ekstübasyon planlanan hastalarda iv remifentanil
Çoklu organ yetersizliği olan hastalarda 
Sık nörolojik muayene gereken hastalarda 
Renal ve/veya hepatik yetersizliği olan hastalarda iv fentanil veya hidromorfon
Hemodinamik olarak stabil olmayan hastalarda iv fentanil veya remifentanil
Akut bronkospazmı olan hastalarda iv fentanil, remifentanil, hidromorfon
Oral ya da enteral uygulama planlanıyorsa Metadon, uzun salınımlı oksikodon, uzun 
 salınımlı morfin sülfat
Hemodinamik stabil hastalarda Transdermal fentanil
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santral ve periferal vazodilatatör etkileri vardır. Bu 
nedenle major travma ve yanık hastalarında opioid 
uygulaması sırasında sıvı resüsitasyonu için gerekli 
sıvı volümünün artırılması önerilmektedir.[40]

Sedatize ya da enteral veya nazogastrik tüp takılı 
hastalar opioidlerin neden olduğu bulantı kusmadan 
şikayetçi olmayabilirler. Direkt grafide mide distan-
siyonu fark edilirse dekompresyon önerilir. Medikal 
tedavi için ondansetron 4 mg, deksametazon 4-8 
mg uygulanabilir. Bağırsaktaki opioid reseptörleri 
nedeniyle Gİ geçiş yavaşlayarak ileus ve konstipas-
yon gelişebilir.[41] Opioid kesilmesi yerine multimodal 
analjezi yöntemine geçiş sırasında doz azaltılması ya 
da opioid rotasyonu uygulanabilir. İdrar retansiyonu 
YB hastasında olası böbrek yetersizliği ihtimalinden 
ayırt edilmesi gerektiği için önemlidir. Mesanede id-
rar hacminin USG ile değerlendirilmesi ve >300 mL 
olması idrar retansiyonu tanısı için yeterlidir. Opioid 
kaşıntısında tedavi için antihistaminik, opioid rotas-
yonu, düşük doz opioid antagonisti (naloksan 0.4–0.8 
mg) uygulanabilir. Bu naloksan dozu ile analjezik etki 
ortadan kalkmadan kaşıntı tedavi edilebilir.[42] Fenta-
nil ve diğer opioidler nadiren intrakranyal basınç ar-
tışına neden olur. Ciddi kafa travmalı hastalarda opi-
oidler yaygın olarak kullanılmaktadır ancak malign 
intrakranyal hipertansiyon varlığında doz azaltılmalı 
ya da opioid kullanımı elimine edilmelidir.[43]

Opioid kullanımına bağlı zaman içinde tolerans 
gelişebilir ve yoğun bakım hastalarında tedavide 
ketamin ve/veya rejyonel teknikler denenebilir an-
cak diğer klinik uygulamalardan farklı olarak opioid 
rotasyonu yoğun bakımda nadiren uygulanır. Opi-
oidlerin uzun süre yüksek doz kullanımdan sonra 
kesilmesi ile çekilme sendromu gelişir. Terleme, bu-
lantı, lakrimasyon, hipertansiyon, ateş ve anksiyete 
semptomlarına neden olur ve yoğun bakım hasta-
sında pek çok klinik durum ile karışır. Bu nedenle bir 
haftadan uzun süren infüzyon uygulamalarında doz 
azaltılarak kesilmelidir. Çekilme sendromu geliştiğin-
de opioid dozu geçici olarak artırılabilir ya da uzun 
etkili opioide geçilebilir. Semptomların azaltılması 
için metadon, buprenorfin, semptomların tedavisi 
için ise α2 agonistler (deksmedetomidin ve klonidin) 
kullanılabilir.[44] Yoğun bakımda opioid hiperaljezisi, 
tedaviye ketamin gibi opioid dışı analjeziklerin ek-
lenmesi ya da uygun hastada rejyonel tekniklerin 
uygulanması ile geri döndürülebilir.[45] 

gerekir. Bu dönemde opioid dozları %100–200 ar-
tırılabilir. Gerçek bağımlılık nadir olup yaşamın son 
döneminde doz artışından çekinmemek gerekir. 
Opioidlerin bu dönemde HKA yöntemi ile uygulan-
ması psikolojik yararlılık da sağlar. Bu yöntemin kul-
lanılamadığı durumlarda hasta yakınlarının devreye 
girmesi de benzer etki yapar ve hasta yakınlarının 
kendilerini iyi hissetmesine neden olur. Palyatif dö-
nemde sadece ağrı değil sıklıkla dispnede klinik tab-
loda mevcuttur. Başta morfin olmak üzere opioidler, 
çift yönlü etki ile solunum eforunun baskılanmasını 
sağlarken benzodiazepinler ve SSRI’lar da bu amaç-
la kullanılabilir.[35]

Opioid Yan Etkileri ve Tedavileri

Yoğun bakımda opioid kullanımına bağlı bilinç bu-
lanıklığı mekanik ventilasyon uygulanan hastada 
avantaj sağlarken iyileşme dönemindeki hastada 
dezavantaj oluşturur. Öncelikle opioid dozunun 
azaltılması, multimodal analjezi tekniklerin uygu-
lanması, ya da iv bolus opioid (ör fentanil) yerine 
uzun etkili opioid uygulamasına geçilmesi gerekir. 
Opioid kullanımına bağlı solunum depresyonu MV 
uygulanan hastada sorun oluşturmazken spontan 
solunumu olan hastada ya da weaning (mekanik 
ventilasyon tedavisinin aşamalı olarak sonlandırıl-
ması) uygulaması sırasında opioid dozunun azaltıl-
ması gerekir. Opioidlerle birlikte sedatif uygulanan 
hastalar daha fazla risk altındadır. Diğer risk faktör-
leri KOAH, karaciğer yetersizliği ve obezitedir. Na-
loksan uygulaması ile opioide bağlı solunum dep-
resyonu tedavi edilir ancak analjezik etki ortadan 
kalkabilir, ani taşikardi, hipertansiyon ve akciğer 
ödemi gelişebilir.[36,37]

Halüsinasyon ve deliryum belirtileri ağrıdan kay-
naklanabileceği gibi opioid uygulaması sonrası da 
gelişebilir. Deliryuma neden olabilecek meperidin, 
benzodiazepin gibi ilaçların tedaviden çıkarılması ve 
multimodal analjezi uygulaması tercih edilmelidir.[38] 
Opioidlerin hızlı enjeksiyonu özellikle hipovolemik 
hastalarda hipotansiyon nedenidir. Hipotansiyon ris-
ki olan hastalarda doz azaltılmalı ya da enjeksiyon 1–3 
dak süreyle yavaş yapılmalıdır. Opioid uygulamasına 
bağlı histamin salınımı en fazla yüksek doz meperi-
din ve morfin uygulamasında görülürken, fentanil 
ve remifentanil ile daha az sıklıkta görülür. Sonuçta 
histamin salınımı flushing, taşikardi, hipotansiyon, 
kaşıntı, bronkospazma neden olabilir.[39] Opioidlerin 
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Polifarmasi ve İlaç-İlaç Etkileşimleri

Yoğun bakımda hastalara gerek mevcut hastalık-
ları gerekse yoğun bakımın gereklilikleri nedeniyle 
polifarmasi uygulanmaktadır. Burada önemli nok-
ta ilaç-ilaç etkileşimleri ve bunların hem opioidler 
hem de adjuvan ilaçlarla etkileşimidir ve yoğun ba-
kım hastası ağrı açısından değerlendirilirken mutla-
ka göz önünde bulundurulmalıdır. İlaç etkileşimleri 
açısından 11 Avrupa ülkesinde, 17 merkezden 2282 
hastanın değerlendirildiği bir çalışmada yoğun ba-
kımda polifarmasi uygulamaları, gereksiz ve potan-
siyel gereksiz ilaç kullanımları, opioidlerle yan etki, 
additif ya da antagonistik etki oluşturan ilaçların be-
lirlenmesine çalışılmıştır.[47] Buna göre her bir yoğun 
bakım hastasının ortalama 7.8 (1–20) çeşit ilaç kul-
landığı, %25’inden fazlasının günlük 10’dan fazla ilaç 
kullandığı gösterilmiştir. Opioidlerle en sık kullanılan 
ilaçlar proton pompa inhibitörleri, laksatifler, kor-
tikosteroidler, parasetamol, NSAİİ, metoklopramid, 
benzodiazepinler, antikoagulanlar, antibiotikler, an-
tikonvülzanlar, diüretikler ve antidepresanlar olarak 
belirlenmiştir. Yaklaşık hastaların %45’i gereksiz ilaç 
kullanımına maruz kalırken, %7’sine opioid etkisini 
artıran ya da antagonize eden ilaçlar uygulanmak-
tadır. Bu nedenle ilaç-ilaç etkileşimleri çok sık görül-
mektedir ve sedasyon, gastrik ülser, kanama, nörop-
sikiyatrik ve kardiyak komplikasyon riski artmaktadır. 
Polifarmasiye bağlı çoğu yan etki nedeniyle örneğin 
sedasyon, opioidlerin yeterli dozda uygulanamaması 
hastaların ağrı tedavi şansınıda azaltmaktadır. 

Opioidlerle ilaç-ilaç etkileşimi opioidleri metaboli-
ze eden CYP3A4 enzim sistemini inhibe ya indükte 

Opioidlerin tamamı yoğun bakım hastaları için uy-
gun değildir. Özellikle meperidin metaboliti norme-
peridinin nörotoksik olması deliryum ve nöbet gelişi-
mine neden olur. Kodein, parenteral uygulandığında 
analjezik potensi zayıf bir opioiddir ve etki başlama 
süresi karaciğerde morfine dönüşmesi nedeniyle 
uzundur. Opioid agonist-antagonistler, kronik opioid 
kullananlarda opioid çekilme sendromu gelişimine 
zemin oluşturduğundan yoğun bakımda kullanımı 
önerilmeyen gruptandır. 

Yoğun Bakım Hastasında Ketamin Kullanımı

Yoğun bakımda konvansiyonel tedaviye yanıtsız şid-
detli ağrı tedavisinde, opioide dirençli ağrı varlığında 
ya da hemodinamik olarak stabil olmayan politrav-
ma hastasında (ör, hipotansiyon, bradikardi)ketamin 
kullanımı yaygındır ancak FDA onayı yoktur. Hiper-
sensitivite, akut intermittan porfiria, akut miyokart 
infarktüsü, dekompanse kalp yetersizliği, akut psikoz 
ve kontrolsüz hipertansiyonda kullanımı kontren-
dikedir. Uygulamada doz 1 mg/mL hazırlanarak 0.6 
mg/kg 4 saatte bir ya da ~0.15 mg/kg/saat infüzyon 
şeklinde uygulanabileceği gibi 0.2–0.5 mg/kg iv bo-
lus ardından 0.06–1.2 mg/kg/saat infüzyon dozla-
rında da uygulanabilir. İlacın yüksek doz hızlı enjek-
siyonuna bağlı solunum depresyonu, taşikardi, HT, 
psikomimetik semptomlar, tonik klonik hareketler 
gelişebilir. Uzun süreli (ör, haftalar) kullanıma bağlı 
allodini, hiperaljezi, nörolojik ve üriner toksisite ge-
liştiği bildirilmiştir. İntrakranyal ve intraoküler basınç 
artışı, gebeliğin son trimestirinde kullanıldığında ye-
nidoğanda düşük doğum ağırlığı ve hiporefleksi en 
bilinen yan etkilerdir.[46] 

Tablo 6. Yoğun bakımda kullanılan ilaç kombinasyonları ve potansiyel klinik etkileri

İlaç kombinasyonları Potansiyel klinik etkiler

NSAİİ+kortikosteroidler Gastrik ülser, sıvı retansiyonu
NSAİİ+antikoagulanlar Artmış kanama riski 
NSAİİ+SSRİ Üst GIS kanama riski 
NSAİİ+antihipertansif ilaçlar Hipotansif etkide artış
NSAİİ+ACE inhibitörleri  Nefrotoksisite
NSAİİ+bifosfonat Nefrotoksisite
Güçlü opioidler+SSS depresan etkili ilaçlar (diğer opioidler, Sedasyon, solunum depresyon riskinde
benzodiazepinler, nöroleptikler, TSA, mirtazapin,  artış, opioid toksisitesi, deliryum
antihistaminikler, hiyozin deriveleri)  
Tramadol+diğer opioidler, nöroloeptikler, antidepresanlar Nöbet eşiğinde azalma, serotonin sendromu
Morfin+rifampin Opioid etkide artış
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Yüksek riskli, TEA uygun olmayan hastalarda alter-
natif olarak sürekli torakal paravertebral infüzyon 
uygulaması yapılabilir.[52] Tek taraflı somatik ve sem-
patik sinir blokajı ile solunum parametrelerinde 
ve AKG’da düzelme gözlenirken hipotansiyon riski 
düşük olsa da hipovolemik hastada dikkatli olmak 
gerekir. Yöntem diğer yandan kafa ve spinal kord 
travmalarında nörolojik değerlendirmeye de imkan 
sağlar. Plevral yaralanma klinik tabloyu karmaşıklaş-
tırabilir ancak USG eşliğinde uygulamanın yapılması 
riskin azalmasını sağlar. Enoxaparin kullanan hastada 
son dozdan 12 saat sonra uygulanabilir, kateter çeki-
mi için ek öneri bulunmamaktadır. Bazı durumlarda 
epidural ya da prevertebral yayılım, buna bağlı seg-
mental kontr-lateral blok gelişebilir. Lokal anestetik 
volümünün >25 mL olması durumunda epidural ya-
yılım daha olasıdır. Sürekli interkostal sinir blokajı da 
ekstratorasik paraspinal lokalizasyona tünelize ka-
teter yerleştirilerek alternatif yöntem olarak uygula-
nabilir. Bu yöntem, hipotansiyon gelişmeksizin hem 
koagulopati varlığında, hem de DVT profilaksisine 
ara vermeden uygulanabilir.[53] Rejyonel yöntemlerin 
yanı sıra kot fraktürü olan yoğun bakım hastalarında 
0.1–0.5 mg/kg subanestezik dozlarda bolus ketamin 
ya da 0.1 mg/kg/sa ketaminin füzyonu ağrı tedavi-
sinde ve opioid gereksiniminin azaltılmasında etkili 
bir adjuvandır.[54] 

Yanık Hastalarında Ağrı Tedavisi

Yanık şiddetli ağrıya neden olur ve ağrı direkt travma 
ve epidermis ve dermisteki nosiseptörlerin stimulas-
yonu ile ilişkilidir. Tüm tabakanın yandığı 3. derece 
yanıklarda kutanöz sinir uçlarının tam destrüksiyo-
nu nedeniyle geleneksel öğreti bu yanıkların ağrılı 
olmadığıdır. Ağrı şiddeti ile yanan vücut yüzey alanı 
arasında bir ilişki bulunmazken, vücudun farklı yerle-
rinde oluşan yanık sayısı ile ağrı skoru arasında ilişki 
olduğu gösterilmiştir. Ağrı skorunu etkileyen bir di-
ğer faktör ileri hasta yaşı iken vücudun baş/boyun/
yüz yanıklarında ağrı skorlarının düşük olduğu da ça-
lışmalarda gösterilmiştir.[55] Yanık hastalarında ağrıya 
bağlı, depresyon ve post-travmatik stres sendromu 
gelişme ihtimali çok yüksektir. Bu nedenle iv opioid-
lerin sürekli infüzyonu ya da hasta kontrollü analjezi 
yöntemlerinin benzodiazepin ve hipnotiklerle kom-
binasyonu ile multimodal analjezi uygulaması yap-
mak en uygun yaklaşım olacaktır.[56] Diğer yandan-
yanığa bağlı ağrı tedavisi için iv lidokain infüzyonu 
da uygulanabilir. Etki mekanizmasında afferent sinir 

eden ilaçlarla birlikte kullanılması sonucunda geli-
şir. CYP3A4 enzim inhibisyonu yapan başlıca ilaçlar 
vorikonazol, itrakonazol, flukanazol, klaritromisin, 
diltizem, siklosporin, ve simetidindir. Bu ilaçlar opi-
oidlerle birlikte kullanıldığında opioid metabolizma-
sında azalma, opioid etki ve toksisite riskinde artışa 
neden olurlar.[48] CYP3A4 indüksiyonu yapan rifam-
pin ve karbamazepin ile kullanıldığında ise opioid 
metabolizması artar ve benzer klinik sonuçların elde 
edebilmesi için yüksek opioid dozlarına gereksinim 
duyulur. Yoğun bakımda kullanılan ilaç kombinas-
yonları ve bunların potansiyel klinik etkileri Tablo 
6’da görülmektedir.

Yoğun Bakımda Rejyonel Ağrı Tedavisi

Yoğun bakım hastalarında rejyonel uygulamalar, ge-
nellikle eşlik eden koagulasyon bozuklukları, septik 
patern ya da immobil hastada rutin profilaktik anti-
koagulan kullanımı nedeniyle sınırlıdır. Çoklu bilateral 
kot fraktürü ve yelken göğüs gelişiminin neden oldu-
ğu şiddetli ağrı ise hipoventilasyon ve atelektazi geli-
şiminde ana faktördür ve azalan ventilasyon hipoksi, 
pnömoni gelişimine neden olurken, mekanik ven-
tilasyon gereksinimi doğması da kaçınılmazdır.[49,50] 
Tedavide hedef yeterli ağrı kontrolü sağlayarak derin 
soluma ve öksürme yeteneğinin tekrar kazanılması ve 
oksijenizasyonun düzeltilmesi olmalıdır ve bu amaçla 
rejyonel uygulamalar ön planda değerlendirilebilir.

Travmatik kot fraktüründe torakal epidural analjezi 
(TEA) uygulanabilir (Kanıt düzeyi +2B) ancak yoğun 
bakım hastalarında nöroaksiyel/rejyonel analjezinin 
sistemik analjeziklere üstünlüğünü gösteren kanıt 
bulunmamaktadır.[51] Ancak TEA ile öksürme ve derin 
nefes alma kolaylaşır, pnömoni riski azalır. Bunlara 
ek olarak fonksiyonel rezidüel kapasite, kompliyans, 
vital kapasite, PaO2 ve immün yanıtta artış ve para-
doks solunumda azalma, mekanik ventilasyon süre-
sinde, yoğun bakım ve hastanede kalma sürelerinde 
kısalma görülür. Ancak çoklu kot fraktürü varlığında 
uygulama zorluğu, ilaç ya da travmaya bağlı koagu-
lopati varlığı, ya da DVT profilaksisi nedeniyle kate-
terin yerleştirilmesi/çekilmesi ile ilişkili zorluklar da 
mevcuttur. Ayrıca sempatik blok gelişebileceği için 
hemorajik şoktaki hastada, spinal kord hasarı olan 
ya da bilinci kapalı hastada, göğüs duvarı dışında 
(omurga ya da pelvis kırığı gibi) ciddi travma ve ab-
dominal visseral hasarlanma varlığında uygulanması 
kontrendikedir. 
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yonun sık görülmesine son dönemde artan bir ilgi 
mevcuttur.[65,66] Hayhurst ve ark.’nın[67] taburculuk 
sonrası hastaların hayat kalitesini ve yoğun bakımda 
kümülatif opioid kullanımı ile ilişkisini değerlendiren 
çalışmalarında yoğun bakım hastalarının %30’unda 
kronik ağrının taburculuktan sonra 6 ay kadar sür-
düğü ve bunların yarısında ağrının günlük aktivite-
yi sınırladığı, ancak taburculuk sonrası devam eden 
dirençli ağrının yoğun bakımda opioid kullanımı 
ile ilişkili olmadığı gösterilmiştir. Ağrının şiddeti ve 
opioid kullanım miktarı ile ilişkisiz günlük aktiviteyi 
sınırlayan fonksiyonel ve kognitif disfonksiyon, do-
laşımda artan sitokinlerin spinal glial hücrelerdeki 
nöroinflamasyonu ve beyinde pronosiseptif yolağı 
aktive etmesi ile ilişkilendirilebilir.[68]

Bir diğer bakış açısına göre ise taburculuk sonrası 
devam eden çeşitli yakınmaların yoğun bakım dö-
neminde gelişen ağrı hafızası ile ilişkili olabileceğidir. 
Bu durumda asıl sorun YB’da yaşanan ağrının uzun 
süre hatırlanması da olabilir. Zetterlund ve ark.’nın[69] 
travma sonrası YB’da mekanik ventilasyon uygula-
nan hastaların uzun dönemde neleri hatırladıklarını 
araştırdıkları çalışmalarında, 41 hastanın değerlen-
dirmesi için taburculuktan 1 ve 5 yıl sonra SF-36, 
HAD, ICUM testlerini kullanılmışlardır. Bu çalışma so-
nucunda taburculuktan 1 yıl sonra hastaların %37’si, 
5 yıl sonra ise bunların %46’sı YB’dan hatırlanan en 
travmatik durumun ağrı ilişkili olduğunu ifade eder-
ken çoğu hastada sonradan panik ve anksiyete geliş-
tiği de gösterilmiştir.

Sonuç

Kronik ağrı, kişide fiziksel ve ruhsal birçok değişime 
neden olurken kişi sağlıklı insanların fark edeme-
yeceği şekilde vücudunu hissetmeye başlar. Diğer 
yandan ağrının sebep olduğu pek çok mekanizma 
ile solunum, kardiyovasküler, gastrointestinal, re-
nal, nöroendokrin, ve otonom sinir sistemi etkilenir. 
Buna yoğun bakım şartlarında, normal yaşam alanı 
dışında ve yakın çevreden uzakta kalma zorunluluğu 
eklenince hem fiziksel hem de duyusal nosisepsiyo-
nun hiperaktivasyonu, bunun neticesinde hücresel 
düzeyde kalıcı değişiklikler oluşması ve bu etkilen-
menin kalan yaşam süresi boyunca da devam etmesi 
söz konusu olabilir. 

Yoğun bakım hastasına palyatif yaklaşım bu nedenle 
çok kıymetlidir ve ağrı bu spekülatif dönem içerisinde 

iletiminin blokajı, arka boynuz nöral transmisyon 
inhibisyonu ve serebral ağrı algısının modifiye edil-
mesi rol alır. Yanık hasarında histamin, serotonin ve 
prostaglandin gibi inflamatuar ajanların salınması ve 
nosiseptif uyarının tetiklenmesi, lidokainin potent 
anti-inflamatuar etkisinin ağrının baskılanması üze-
rinde çalışmasına neden olabileceği de ileri sürülen 
bir hipotezdir.[57,58]

Lidokain anti-inflamatuar etkisi ile terminal hastalık, 
şiddetli nöropatik ağrı, post-amputasyon ağrısı ve 
post-op ağrıda sürekli infüzyon halinde uygulanabi-
lir.[59,60] Sürekli iv infüzyon uygulama sonucunda kar-
diyovasküler (aritmi, hipotansiyon, kalp bloğu gibi) 
ve santral sinir sistemi (konfüzyon, oryantasyon bo-
zukluğu, letarji gibi) komplikasyonları gelişebilir.[61] 
İnfüzyon sonlandırıldığında etki süresi kısa olduğu 
için yan etkiler hızla düzelir. YB’da yüksek doz opio-
id uygulamasına rağmen şiddetli ağrısı devam eden 
hastalarda sistemik lidokain infüzyonu uygulanabilir. 
Ağrının geçebilmesi için lidokain plazma konsantras-
yonunun 1.5–2.5 mcg/mL olması uygundur.[62] Gü-
venli bir yöntemdir ama çoklu organ disfonksiyonu 
olan hastalarda dikkatli olunması gerekir.[63] 

Yoğun Bakımda Ağrıya Palyatif Yaklaşım ve 
Yoğun Bakım Sonrası Hayat Kalitesi

Yoğun bakım hastalarında ağrı etiyolojisinin çok 
çeşitli nedenlerden kaynaklanması ve polifarmasi 
uygulanması nedeniyle gelişen ilaç etkileşimlerine 
bağlı etkiler ağrıya palyatif yaklaşım fikrinin olgunlaş-
masına neden olmuştur. Yoğun bakımda gürültü, ışık 
ve hareketlilik gibi ağrının algılanmasını artıran fak-
törler arasında personel arasındaki konuşmalardan 
kaynaklanan gürültünün en tetikleyici faktör olduğu 
gösterilmiştir. Yoğun bakım ortamındaki yüksek ses 
düzeyinin azaltılması ve müziğin hastaların ağrı de-
neyimleri üzerinde olumlu etkisi olabileceği varsayı-
larak yapılan bir araştırmada deneysel gruba müzik 
(Mozart ya da okyanus sesi) dinletilmiş, ortamın ışık 
miktarı azaltılmış ve mümkün olduğunca sessiz or-
tam oluşturmak için cihaz alarm sesleri kısılmıştır. 
Çalışma sonucu olarak da yoğun bakım ortamındaki 
yüksek ses düzeyinin azaltılması ve hastalara müzik 
dinletilmesinin hastaların ağrı deneyimleri üzerinde 
olumlu etkisi olduğu gösterilmiştir.[64]

Yoğun bakım döneminde ağrı nedeniyle fonksiyo-
nel ve kognitif fonksiyonların bozulması ve depres-
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