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Yaşlanmayla birlikte özellikle dejeneratif eklem 
hastalıkları olmak üzere birçok sistemik hastalı-
ğın sıklığında artış berberinde kronik ağrıyı ge-

tirmektedir.  Ancak ağrı tedavisi yaşlılarda diğer kronik has-
talıkların tedavileri arasında çoğunlukla göz ardı edilmekte 
ve sıklıkla yetersiz olarak kalmaktadır. Yetersiz ağrı tedavisi 
yaşlıların hayat kalitesinde ve fonksiyonelliğinde önemli 
kısıtlamalar getirmektedir. Bu hastalarda sosyal izolasyon 
ve depresyon sıklıkla karşımıza çıkabilmektedir. Özelikle 
demans gibi iletişim bozukluğu ve şikâyetlerini anlatama-
yacak derecede düşkün olan yaşlılarda ağrıyı objektif ola-
rak değerlendirerek uygun bir tedavi stratejisi belirlemek 
oldukça zordur. 

Yaşlıda ağrı tedavisinde farmakolojik ve non-farmakolojik 
yaklaşımlar birlikte kullanılmalıdır. Davranışsal tedavi, eği-
tim, osteopatik manüplatif tedavi ve egzersiz gibi uygula-
malar her zaman medikal tedaviye destek olarak kullanıl-
malıdır. 

Farmakolojik yaklaşımlarda nonsteroidal antiinflama-
tuar ilaçlar halen en yaygın olarak kullanılan tedavilerdir. 
Bunları gerekirse opioid analjezikler, nöropatik ağrı ilaçları 
ve adjuvan ilaçlarla desteklemek gerekebilir. Polifarmasi, 
ilaç-ilaç etkileşimleri, yaşla birlikte ilaç metabolizmasında 
oluşan değişiklikler göz önünde bulundurulmalıdır. Yüzyılı 
aşan bir zaman önce salilisat türevlerinin analjezik olarak 
tıp dünyasında girmesinden günümüze kadar NSAI ilaçların 
gelişimi hiç durmadan devam etmiş ve birbirinin alternatifi 
olabilecek birçok NSAID ilaç hastaların kullanımına sunul-
muştur.  NSAID ilaçlar hücre membranın fosfolipid kompo-
nentinde bulunan araşidonik asit, membran enzimi olan 
fosfolipaz A’nın kimyasal ve mekanik uyarısıyla sitoplaz-
maya geçer. Siklooksijenaz  (COX) yoluyla  ( prostoglandin 
) veya lipoksigenaz yoluyla ( lökotrienler)  okside olur. NSAI 
ilaçların temel etki mekanizması COX yolunu inhibe ederek 

araşidonik asitin endoperoksitlere, prostoglandinlere (PG), 
ve tromboksan A2 ye dönüşümünü engellemektir. Aspirin 
COX’ ı irreversible olarak asetilleyerek inhibe ederken, di-
ğer NSAİ’lar doza bağımlı olarak  reversible inhibe ederler. 
Analjezik etkinliğin yanında NSAID ilaçların özellikle bazı 
malignensiler ve Alzheimer gibi hastalıklarda koruyucu et-
kinliği ile ilgili son zamanlarda yayınlar yapılmaktadır. Özel-
likle Flurbiprofenin R-enantiyomeri (tarenflurbil) metastatik 
prostat kanseri ve Alzheimer hastalığında kullanılmak üzere 
klinik deneme aşamasındadır.

Geriatrik yaş grubundaki hastalarda birden fazla ilaç kulla-
nımı oldukça sıktır. Doktorlar ve hastalar tarafından NSAI ilaç-
lar kalp, tansiyon, diabet ilaçlarının yanında üzerinde yeterli 
önem verilmeyen ilaç grubunu oluşturmaktadır. Öte yandan 
hastalar baş ağrısı, diz ağrısı gibi nispeten sık karşılaşılan so-
runlar nedeniyle NSAI ilaçları sık ve düzensiz şekilde kullan-
maktadır. Sorgulamada hastalara kullandığı NSAI ilaçlar tek 
tek sorulmalı, gerekirse sağlık karnelerinde son aylar içerisin-
de yazılmış NSAI ilaçlar kontrol edilmelidir. Mümkün olursa 
piyasada mevcut bulunan NSAI ilaç kutuları tek tek gösteril-
meli ve bu ilaçlardan kullanıp kullanmadığı sorulmalıdır. Bir 
gün içerisinde en çok ne kadar NSAI ilaç aldığı öğrenilmelidir

Her ne kadar tüm NSAID ilçaların  etki mekanizmaları 
birbirine benzer olsa da hekimler reçeteledikleri ilaçların 
avantaj ve dezavantajlarını çok iyi bilmek zorundadır. Yaşlı-
larda değişen farmakokinetik ve farmakodinamik özellikler 
mutlaka göz önüne alınmalıdır. Ayrıca yaşlılarda önemli bir 
sorun olan polifarmasi nedeniyle, NSAID ilacın günde tek 
doz kullanılması yaşlılarda bir tercih nedeni olabilir. 

Bu konuşmada günümüzde yaşlıda ağrı tedavisinde 
gelinen noktalar, şu anda kullanımda olan NSIAD ilaçların 
yaşlılarda kullanımları ve özellikle günde tek doz kullanımın 
yaşlılarda sağladığı avantajlar üzerinde durulacaktır.
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