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Xroniki ağrı sindromu üzrə klinik protokol – 36 səh.
Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə
Nazirliyinin səhiyyə islahatları çərçivəsində ictimai
səhiyyə kadrlarının hazırlanması üzrə Tədbirlər proqramı
əsasında tərtib və çap edilmişdir.
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Sübutların etibarlılıq dərəcəsi və elmi tədqiqatların tipləri
Sübutların mənbələri
(elmi tədqiqatların tipləri)

Ia

Sübutlar meta-analiz, sistematik icmal və ya
randomizasiya olunmuş klinik tədqiqatlardan (RKT)
alınmışdır

Ib

Sübutlar ən azı bir RKT-dən alınmışdır

IIa

Sübutlar ən azı bir yaxşı planlaşdırılmış, nəzarət edilən,
randomizasiya olunmamış tədqiqatdan alınmışdır

IIb

Sübutlar ən azı bir yaxşı planlaşdırılmış kvazieksperimental tədqiqatdan alınmışdır

III

Sübutlar təsviri tədqiqatdan (məsələn, müqayisəli,
korrelyasion tədqiqatlar, ayrı-ayrı halların öyrənilməsi)
alınmışdır

IV

Sübutlar ekspertlərin rəyinə və ya klinik təcrübəyə
əsaslanmışdır
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Sübutların
etibarlılıq
dərəcəsi
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Tövsiyələrin etibarlılıq səviyyəsi şkalası
Tövsiyənin
etibarlılıq
səviyyəsi
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Tövsiyənin əsaslandığı sübutların etibarlılıq
dərəcəsi

A

 RKT-lərin yüksək keyfiyyətli meta-analizi,
sistematik icmalı və ya nəticələri uyğun
populyasiyaya şamil edilə bilən, sistematik səhv
ehtimalı çox aşağı olan (++) irimiqyaslı RKT.
 Sübutların etibarlılıq dərəcəsi Ia.

B

 Kohort və ya klinik hal - nəzarət tipli tədqiqatların
yüksək keyfiyyətli (++) sistematik icmalı, yaxud
 Sistematik səhv riski çox aşağı olan (++) yüksək
keyfiyyətli kohort və ya klinik hal - nəzarət tipli
tədqiqat, yaxud
 Nəticələri uyğun populyasiyaya şamil edilə bilən,
sistematik səhv riski yüksək olmayan (+) RKT.
 Sübutların etibarlılıq dərəcəsi Ib və IIa.

C

 Nəticələri uyğun populyasiyaya şamil edilə bilən,
sistematik səhv riski yüksək olmayan (+) kohort və
ya klinik hal - nəzarət tipli və ya nəzarət edilən,
randomizasiya olunmamış tədqiqat, yaxud
 Nəticələri uyğun populyasiyaya bilavasitə şamil
edilə bilməyən, sistematik səhv riski çox aşağı olan
və ya yüksək olmayan (++ və ya +) RKT.
 Sübutların etibarlılıq dərəcəsi IIb.

D






Klinik hallar seriyasının təsviri, yaxud
Nəzarət edilməyən tədqiqat, yaxud
Ekspertlərin rəyi.
Yüksək səviyyəli sübutların mövcud olmamasının
göstəricisidir.
 Sübutların etibarlılıq dərəcəsi III və IV.
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İxtisarların siyahısı

XAS
AÖBA
İƏS
İƏQS
İİV
KRAS
KT
MRT
MSS
USM
ÜST

– psixiki pozulmaların Diaqnostika və
Statistikası üzrə rəhbərlik (Diagnostic and
Statistical Manual of mental disorders)
– xroniki ağrı sindromu
– Ağrının Öyrənilməsi üzrə Beynəlxalq Assosiasiya
– iltihab əleyhinə steroidlər
– iltihab əleyhinə qeyri-steroidlər
– insanın immunodefisit virusu
– kompleks regionar ağrı sindromu
– kompüter tomoqrafiya
– maqnit rezonans tomoqrafiya
– mərkəzi sinir sistemi
– ultrasəs müayinəsi
– Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı
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DSM
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Protokol ilkin səhiyyə xidmətləri səviyyəsində çalışan həkimlər,
ailə həkimləri, travmatoloq-ortopedlər, nevropatoloqlar və
onkoloqlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
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Pasiyent qrupu: xroniki ağrı sindromu ilə uşaq və böyük yaş
qrupunda olan xəstələr.
Protokolun məqsədləri:
Xroniki ağrı sindromu olan xəstələrdə diaqnostika və müalicənin
adekvat, tam həcmli və eyni səviyyədə aparılmasını təşkil etmək.
ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Ağrı – vacib bioloji uyğunlaşma reaksiyası kimi xoşagəlməz
hissiyyat və emosional hal olub, orqanizmin istənilən toxumasının
müxtəlif səbəblərdən zədələnməsi ilə əlaqədar yaranmış hissiyyatdır.
Ağrının Öyrənilməsi üzrə Beynəlxalq Assosiasiya (AÖBA)
xroniki ağrı sindromunu (XAS) 3 ay, DSM-IV kriteriyalarına
əsasən isə 6 aydan az olmayaraq davam edən ağrı kimi müəyyən
edir. Qeyd olunmalıdır ki, XAS-ın kəskin ağrıdan əsas fərqi zaman
faktoru deyil, keyfiyyətcə başqa neyrofizioloji, biokimyəvi, psixoloji
və klinik əlamətlərdir.
Epidemiologiya
AÖBA (2005)-nin məlumatlarına əsasən orta hesabla Avropa
əhalisinin 20%-də XAS mövcuddur. Bununla belə pasiyentlərin
35%-i ağrını hər gün qeyd edir və 16%-də şiddətli olmaqla, suisidal
fikirləri formalaşdırır. XAS-ın yaranmasında depressiya xüsusi rol
oynayır. Belə ki, xəstələrin 35-50%-də depressiv hal müşahidə edilir.
Etiologiya
Müasir elmin ağrının patofiziologiyasında əldə etdiyi biliklərə,
yeni dərman vasitələrinin meydana çıxmasına baxmayaraq, hələ də
bir sıra xəstəliklərdə, o cümlədən cərrahi əməliyyatlardan sonrakı
analgeziyanın lazımi səviyyədə olmaması kardiorespirator, həzm və
urogenital sistemlərdə, həmçinin xəstənin psixi statusunda ciddi
pozulmalar və ağırlaşmalar nəticə etibarilə müxtəlif mənşəli XAS-ı
formalaşdırır.
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►

Təsnifata əsasən ağrılar kəskin və xroniki olur.
Kəskin ağrılar öz növbəsində bölünür:
Səthi – dəri, səthi dərialtı toxumalar və selikli qişalar
zədələndikdə yaranır. Lokal olmaqla kəskin, deşici, yandırıcı,
döyünən və s. şəkildə hiss edilir, çox zaman hiperalgeziya və
allodiniya ilə müşayiət olunur.
Dərin – əzələ, vətər, bağ, oynaq və sümüklərin nosiseptorları
qıcıqlandıqda yaranır. Küt, göynədici xarakterə malik olub, səthi
ağrıya nisbətən daha zəif təzahür edir.
Visseral – daxili orqanların özü və ya onları örtən parietal periton
və plevra patoloji prosesə qoşulduqda yaranır.
Xroniki ağrılara aiddir:
Nosiseptiv (fizioloji) ağrı – ağrı impulsunun periferik sinirlərdən
mərkəzi sinir sisteminə ötürülməsi ilə yaranır. İnsan bütün ömrü
boyu nosiseptiv ağrı ilə qarşılaşır. Ağrı törədən faktorlar arasında
ön yeri travma, toxumaların gərilməsi, iltihab, işemiya, metabolik
dəyişikliklər tutur, amma ağrı həmçinin degenerativ prosesin
nəticəsi kimi də yarana bilər. Çox hallarda ağrı qıcığı məlumdur,
aydın lokalizasiyaya malikdir və xəstə tərəfindən asan təsvir
edilir. Zədələyici faktorun təsiri aradan qalxdıqdan və (və ya)
ənənəvi analgetiklərlə qısa ağrısızlaşdırma kursu keçdikdən sonra
nosiseptiv ağrı tez reqressə uğrayır.
Neyropatik ağrı sinir sisteminin periferik və ya mərkəzi
səviyyədə disfunksiyası ilə əlaqədar yaranır. MSS-in dağınıq
skleroz, beyin insultu, spondilogen və posttravmatik mielopatiya
kimi xəstəlikləri başqa xəstəliklərlə müqayisədə daha tez-tez
mərkəzi neyropatik ağrıya səbəb olur. Neyropatik ağrılar olduqda
ənənəvi analgetiklər effekt vermir.
Psixogen ağrı fərdi əhəmiyyət kəsb edən emosional təsir
nəticəsində yaranır (ağrı sayıqlamaları, ağır stress, isterika).
Psixogen ağrı somatoform pozğunluqlara xarakter çoxsaylı
dəyişikliklərdən biri ola bilər. Ağrı ilə müşayiət olunan istənilən
xroniki xəstəlik və ya halsızlıq insanın emosiya və davranışına
təsir edir. Ağrı həyəcan və gərginliyin əmələ gəlməsinə səbəb
olur ki, bunlar da öz növbəsində ağrı hissiyyatını artırır. Psixi
pozğunluqlardan XAS ilə sıx bağlı olanı depressiyadır (B).
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Klinisist mütləq bilməlidir ki, xəstəni narahat edən hansı ağrıdır,
belə ki, neyropatik və nosiseptiv ağrı ayrı-ayrı terapevtik münasibət
tələb edir. Mütləq xəstənin özünün ağrı sindromunu təsvir etməsinə,
onun intensivliyinə, analgetiklərin ağrıya təsirinə fikir vermək
lazımdır. Əgər ənənəvi üsullarla ağrı keçmirsə, mütləq diaqnoz
yenidən nəzərdən keçirilməlidir.
Xroniki ağrının qiymətləndirilməsi
Xroniki ağrı, fiziki, emosional və koqnitiv funksiyalara zəruri
təsir göstərir.
Xroniki ağrının qiymətləndirilməsi çətin, vacib məsələ olaraq,
ağrı anamnezini öyrənmək üçün fiziki müayinələrin və spesifik
diaqnostik testlərin aparılmasını tələb edir. Xroniki ağrını öyrənmək
üçün ümumi tibbi anamnez vacibdir.
Spesifik anamnez:
Ağrının lokalizasiyası?
Ağrının intensivliyi?
Ağrının xarakteri?
Ağrı necə əmələ gəlir?
Vaxt keçdikdə ağrı necə dəyişir?
Ağrını necə azaltmaq olar?
Ağrını nə gücləndirir?
Ağrının təsiri:
 yuxuya?
 fiziki aktivliyə?
 əhval ruhiyyəyə?
 ailə vəziyyətinə?
 sosial aktivliyə?
Siz hansı müalicəni almısınız, həmin müalicənin effekti varmı,
həmin müalicənin əks təsirləri?
Sizin əhval-ruhiyyəniz tam sarsılıb?
Siz ağrının nəticələrinə görə öz sağlamlığınız üçün narahat
qalırsınızmı?
Ağrının intensivliyinin təyinində ən çox istifadə üsulları
Ağrının intensivliyini təyin etmək üçün vizual-emosional (həkim
tərəfindən), sözlə ifadə edilən (xəstə tərəfindən) üsullar və qrafikrəqəmsal tipli müxtəlif cədvəllər mövcuddur.
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Ağrı intensivliyin sadə təsviri şkalası.
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Ağrı yoxdur Yüngül ağrı Orta ağrı Güclü ağrı Çox güclü ağrı Dözülməz ağrı

Ağrı intensivliyin on ballıq şkalası.
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dözülməz

İntensiv ağrıların Vong-Beyker vizual şkalası.

ağrı yoxdur

arabir
ağrıyır

ağrı
güclənir

daha güclü şiddətli çox şiddətli
ağrıyır
ağrıyır
ağrıyır

Xəstə ilk növbədə özü ağrını qiymətləndirməli (С).
Müalicənin effektli olması üçün müntəzəm olaraq rəqəmsal və
vizual cədvəllərdən istifadə etməlidir (D).
Xəstələr ağrı haqqında məlumatlı və təlimatlı olmalı, ağrının
tənzimlənməsində onlara aktiv iştirak etmək imkanı verilməlidir (B).
Xəstənin fiziki aktivliyinin təyini:
0- normal aktivlik;
1- aktivlik azalıb, lakin xəstə sərbəst olaraq həkimə müraciət edə bilir;
2- gündüz vaxtının 50%-ə qədərini yataqda keçirir;
3- gündüz vaxtının 50%-dən çoxunu yataqda keçirir.
DİAQNOSTİKA
XAS zamanı nosiseptiv stimulyasiya orqanizmin bir sıra
mürəkkəb neyrofizioloji cavab reaksiyalarına səbəb olur ki, bu da öz
növbəsində psixoloji dəyişikliklər yaradır. Belə xəstələrin bir qismi
daimi ağrıya əhəmiyyət vermədikləri halda, əksəriyyəti həssas və
depressiv olub, tez-tez ağrıdan şikayət edir, həkimlərə müraciət edir,
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çoxsaylı müayinələrdən keçir və müalicələr alır, fikirləri daim ağrı
ilə bağlıdır. XAS onlarda yuxu pozulması və ümumi narahatlıq
yaratmaqla gündəlik məşğuliyyətindən yayındırır.
İstənilən ağrı sindromu ilə ağrının bioloji mexanizmini
dəqiqləşdirməklə xəstənin müayinəsi aşağıdakı alqoritm üzrə
aparılmalıdır.
Ağrı sindromu ilə xəstə



Şikayətləri
Xəstəlik anamnezi və obyektiv müayinəsi
Ağrının bioloji mənşəyinin təyini

NEYROPATİK
AĞRI
 periferik
(məs.:regionar ağrı
sindromu, metabolik
pozulmalar, fantom
ağrıları və s.)
 mərkəzi (məs.:
Parkinson xəstəliyi,
mielopatiyalar,
insultlardan sonrakı
ağrı və s.)

ƏZƏLƏ AĞRISI
 Fibromialgiya
 Miofassial
sindrom
 Travmalar və s.

Xeyr
Ağrını korreksiya
etmək
mümkündürmü?
Xeyr

İLTİHAB
AĞRISI

 İltihabı
artritlər
 İnfeksiyalar
 Əməliyyatdan
sonrakı ağrılar
 Toxumaların
zədələnməsi
və s.

XAS

Bəli

MEXANİKİ /
KOMPRESSİON
AĞRI
 Bel ağrıları
 Boyun ağrıları
 Əzələ ağrıları
və s.

Bəli

Mütəxəssisə göndəriş

► İş və əlillik məsələləri
► Psixososial, məişət, mənəvi və

tibbi reabilitasiya
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1.
2.
3.

Laborator müayinələr
Qanın ümumi və biokimyəvi təhlilləri
Revmofaktorlar
Zəruri hallarda spesifik müayinələr (məs. Rayt-Xeddelson
reaksiyası, tuberkulin sınağı, uretradan yaxma, ifrazatın
bakterioloji müayinəsi və s.)
İnstrumental müayinələr
Polipozision rentgenoqrafiya
USM
KT müayinəsi
MRT müayinəsi
Diaqnostik artroskopiya
Biopsiya
MÜALİCƏ

ÜST-ün tövsiyələrinə əsasən ağrının müalicəsi
Xroniki hala keçməyə meylli ağrının medikamentoz müalicəsi ÜSTün (1985-1992) tövsiyələrinə əsasən ağrının xəstəyə nə dərəcədə əziyyət
verməsi və onun keyfiyyətli yaşamasına təsiri nəzərə alınmaqla
mərhələli aparılmalıdır. Bununla əlaqədar ağrının farmakoterapiyası
ayrı-ayrı analgetik dərman vasitələrinin istifadəsini və ya terapevtik
aktivliyin mərhələli genişləndirilməsini nəzərdə tutur. “Pilləkən”
prinsipi (pilləli ağrısızlaşdırma – “analgeziya pilləkəni”): analgetik
dərman vasitələrin ardıcıl istifadəsi, xəstənin vəziyyətini
qiymətləndirməyə və dərman vasitələrini dəyişməyə imkan verən vahid
diaqnostik yanaşmaya əsaslanır.
Yüngül ağrı

1-ci pillə dərman vasitələri
Qeyri-opioid dərman vasitələri (İƏQS)

Orta ağrı

2-ci pillə dərman vasitələri
Zəif opioid + Qeyri-opioid dərman
vasitələri (İƏQS)

Çox güclü ağrı

3-cü pillə dərman vasitələri
Güclü opioid+ Qeyri-opioid dərman
vasitələri (İƏQS) + digər üsullar
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Ağrının farmakoterapiyasının əsas prinsipləri
(World Health Organization, 1986; Vancouver Hospice Program, 1989):

azalır.
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► Analgetik dərman vasitələri istifadə edildikdə əksər hallarda ağrı
► Eyni zamanda bir qrupun dərman vasitələri (məsələn: ibuprofen,

indometasin, asetilsalisil turşusu) istifadə olunmamalıdır.
► Yadda saxlamaq lazımdır ki, heç də bütün ağrılar narkotik

analgetiklərə tabe olmur (məsələn: həzm traktı və anusun
spazmı), bəzən isə məsələn, sümük-oynaq ağrılarında narkotik və
qeyri-narkotik analgetiklər birgə istifadə edilməlidir.
► 12 saat ərzində istənilən analgetikin effekti olmadıqda, onun
dozasının artırılmasına və ya daha güclü dərman vasitələrin
istifadəsinə qərar verilməlidir (B).
► XAS-ı olan xəstələrə “istəyə görə” dərman vasitələri təyin
edilməməlidir. Belə ki, bu böyük dozaların qəbuluna və mənfi
psixoloji təsirə səbəb olur (D).
Ağrıkəsicilərlə müalicədə eyni zamanda yanaşı gedən
arzuolunmaz simptomların (qıcqırma, ürəkbulanma, qəbizlik)
müalicəsinə də diqqət verilməlidir. İlk öncə qeyd olunmalıdır ki, hər
bir nozoloji halda müalicə kompleks şəkildə aparılmalıdır. Müalicədə
4 istiqamət mövcuddur:
► medikamentoz müalicə
► fizioterapiya və reabilitasiya
► cərrahi üsul
► psixoterapiya
Analgetik pillənin bütün etaplarında əks göstərişlər
olmadıqda xəstələrə parasetamol və İƏQS təyin edilir (A).
XAS-ın bioloji mənşəyi və intensivliyi müəyyən edildikdən sonra
müvafiq qruplar üzrə differensial diaqnostika aparılır. Klinik
praktikada bəzən qarışıq mexanizmli XAS-a da rast gəlinir.
Nevroloji xəstələrdə XAS-nın müalicəsi
Neyropatik ağrılar nəinki periferik hissi sinirlərin, həm də
periferik sinirlərdən beyin yarımkürələrinin qabığına qədər
somatosensor sistemin zədələnməsi ilə əlaqədardır.
Neyropatik ağrının geniş yayılmış formaları aşağıdakılardır.
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Periferik neyropatik ağrı
Kəskin və xroniki iltihabi demielinizasiyadan alkoqol
polineyropatiyası
Kimyəvi terapiyadan sonrakı polineyropatiya
Kompleks regional ağrı sindromu
Tunel mononeyropatiyası
İİV mənşəli sensor neyropatiya
İdiopatik sensor neyropatiya
Radikulopatiya
Diabetik polineyropatiya
Postherpetik nevralgiya
Trigeminal nevralgiya
Posttravmatik nevralgiya
Fantom ağrılar
Mərkəzi neyropatik ağrı
Kompression mielopatiya (spinal stenoz)
İİV mənşəli mielopatiya
Dağınıq skleroz zamanı ağrı
Postişemik mielopatiya
İnsultdan sonrakı ağrı
Spinal travma
Sirinqomieliya
Neyropatik ağrıların daimi, paroksizmal və hər-hansı xarici təsir
olmadan, yəni müəyyən qıcıqlanmadan yaranan spontan formaları
mövcuddur.
Spontan ağrı iki yerə bölünür:
► Simpatik asılılığı olmayan ağrı.
► Simpatik əlaqəli ağrı.
Simpatik asılılığı olmayan ağrı sancma xarakterli olmaqla,
zədələnmiş periferik sinirin və ya zədələnmiş dəri sahəsinin
anestetiklə yerli blokadasından sonra keçir və ya azalır. Simpatik
əlaqəli ağrı adətən yandırıcı, göynədici xarakterlidir və yerli qan
dövranı, termorequlyasiya və tər ifrazının, hərəki pozulma, dərinin,
dərialtı toxumanın, əzələ və sümüklərdə trofik dəyişiklərlə müşayiət
olunmaqla, simpatik blokadadan sonra azalır.
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Adi halda ağrı yaratmadığı halda (məsələn, yüngül toxunma)
ağrıya səbəb olan stimulyasiya allodiniya termini, adi hallarda ağrı
yaratmalı olan faktora həssaslıq artmış olduğu hallarda
hiperalgeziya, ağrı və qeyri-ağrı stimuluna subyektiv cavab ifrat və
qıcıqlanma dayandıqdan sonra uzun müddət qaldıqda hiperpatiya
termini istifadə olunur. Qıdıqlanma, iynə batma və s. bu kimi
hissiyyatlar paresteziya, əlamətlər həm də ağrı yaradırsa dizesteziya
adlanır.
Nevropatik ağrıların ümumi xarakteristikası belədir:
 dayanıqlı xarakter
 uzunmüddətli
 analgetiklərin effektsizliyi
 müxtəlif sensor (hissi) əlamətlər: paresteziya, hiperesteziya,
dizesteziya, allodiniya, nevralgiya
 vegetativ simptomlarla müşayət olunan
 motor pozulmalarla müşayət olunan
Bəzi xəstəliklərdə nevropatik ağrı sindromunun xüsusiyyətləri
Diabetik polinevropatiya
Tez-tez rast gəlinən periferik nevropatiyalardan biri olub, adətən
aşağı ətraflarda, çox zaman ayaqda və topuqlarda, nadir hallarda
yuxarı ətraflarda ağrılarla müşayiət olunur. Bununla belə diabetik
nevropatiyadakı ağrı sindromunun fərqli cəhəti dizesteziyanın qeyriadi xarakteridir: allodiniya ilə müşayiət olunan yanma, sancma,
qıdıqlanma və iynə batma.
Postherpetik nevralgiya
Kəmərləyici herpesdən sonra müalicə olunmamış hər beş
xəstənin birində qeyd olunan ağrı çox güclü və ağır gedişi ilə kəsici,
sancma xarakterli olub, daim yanma və allodiniya ilə müşayət edilir.
Ağrının xroniki hala keçməsi və analgetiklərə refrakterlik yarana
bilər.
Kompleks regionar ağrı sindromu (KRAS)
80% hallarda ətraflardakı güclü yandırıcı ağrı yaranaraq,
allodiniya və hiperpatiya ilə müşayiət olunur. KRAS-da sümüklərdə,
dəridə və yumşaq toxumalarda dəyişiklər, damar tonusunun və tər
vəzlərinin ifrazat funksiyasının pozulması, ətrafın hərarətinin enməsi,
15
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ödemli olması, rənginin dəyişməsi (solğun, göyümtül və ya ləkəli) və
toxunduqda ağrılı olması qeyd olunur. Öncədən ağrının, ödem və
rəngini dəyişmiş örtüyün sahəsi məhəlli olsa da, müalicə
aparılmadıqda təxminən 3-cü ayda genişlənməyə başlayır. Belə halda
hətta əks ətraf da prosesə cəlb oluna bilər.
Postpoliomielitik sindrom
Bir sıra sistem, əzələ-skelet və nevroloji simptomları özündə
cəmləşdirməklə, poliomielitin gecikmiş ağırlaşmasıdır. Sindroma
ağrı qoşularsa, bu əzələlərin, oynaq və vətərlərin həddən artıq
gərginliyi ilə əlaqədar, bəzən isə neyropatik ağrının əmələ gəlməsinə
meylli aşağı motoneyronlardakı dəyişiklər nəticəsində baş verir.
Eritromelalgiya
Eritromelalgiya ayaqlarda, nadir hallarda əllərdə zamanı eritema
və yandırıcı ağrı ilə müşaiət olunan hərarətin artmasına səbəb olan
bilateral paroksizmal vazodilatasiya baş verir. Ağrı yüngül, eləcə də
çox güclü ola bilər. Müddətinə görə o, bir neçə dəqiqədən, bir neçə
saat, hətta bir neçə gün davam edə bilir. Zədələnmiş nahiyəyə soyuq
qoyulması xəstənin vəziyyətində müvəqqəti yaxşılaşmaya səbəb olur.
Kəskin iltihabı demielizasiya edən poliradikulonevropatiya
Ağrı, arxa kökcüklərin iltihabı səbəbindən yaranır. Mütəmadi
yaranan kəsici ağrı xroniki hiperpatiyaya keçid ala bilir. Ağrı
sindromu opioidlər və İƏQS dərman vasitələrlə müalicə ilə aradan
qaldırılır.
Dağınıq skleroz
Əksər hallarda ağrı sindromu ilə müşayiət olunur. XAS adətən
belin aşağı hissələrində lokalizasiya olub, çox zaman aşağı ətraflarda
tonik qıcolmalarla müşayiət olunur. Belə hallarda çox vaxt ətraflarda
dizestezik ağrılar qeyd edilir. Tutmaşəkilli ağrılar xəstələrdə yuxu
pozulmalarına səbəb olur.
Dejerin-Rusi talamik sindromu
Yüngül hemiparez, zədələnmədən əks tərəfdə güclü paroksizmal
kəsici, yaxud yandırıcı ağrılarla hemiataksiya simptomları qeyd
edilir. Çox zaman ağrı mexaniki və hərarət allodiniyası,
hiperalgeziya ilə birgə təzahür olur. Ağrı opioidlərlə, trisiklik
antidepresantlara və karbamazepinlə müalicəyə pis tabe olur.
16

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin
İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır.

Cərrahi əməliyyatlardan sonrakı dizestezik ağrılar
Ağrılar adətən müvəqqəti xarakterlidir. Onun lokalizasiyası,
başlanması, müddəti və intensivliyi müxtəlif xəstələrdə fərqlənir.
Neyropatik ağrının müalicəsi
Neyropatik ağrı sindromunda xəstəliyə və ağrıya səbəb olmuş
etioloji faktorların müalicəsi aparılır.
Yerli anestetiklər
Yerli təsirli dərman vasitələri aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir:
► dəri örtüyündən effektiv şəkildə keçə bilir
► periferik toxumalara yalnız yerli təsir göstərir
► onların qanda qatılığı laborator müayinələrdə aşkar həddə çatmır
► sistemli yan təsirləri yoxdur
► dərmanların qarşılıqlı təsir reaksiyalarında iştirak etmirlər.
Klinik təcrübələr lidokain tərkibli dərman vasitələrin diabetik
nevropatiyalar, KRAS-da və kəmərləyici herpes kimi xəstəliklərdə
nevropatik ağrıların müalicəsində səmərəli olduğunu göstərir. Bu
zaman 2,5% və 5% Lidokain tərkibli gellər istifadə edilir (A).
Dərman vasitələri ağrılı və hiperalgeziyalı dəri sahəsinə sürtülür.
Kəskin yan təsirlərdən olan sürtülən yerdə dəri qıcıqlanması adətən
tezliklə keçir. Xronik neyropatik ağrının müalicəsində periferik
sinirlərdə natrium-kalium kanalının işinə təsir göstərən lidokainin
analoqu meksiletin də tədbiq edilir. Dərman vasitələri diabetik və
alkoqol nevropatiyalarında, həmçinin insultdan sonrakı mərkəzi
ağrılarda yüksək analgetik təsirə malikdir.
Antidepressantlar
Diabetik nevralgiyalarda çox vaxt trisiklik antidepresantlar
istifadə edilsə də, yan təsirləri onların geniş şəkildə tədbiq
olunmasını məhdudlaşdırır. Məhz bu səbəbdən yaşlı şəxslərdə
dərman vasitələrinin istifadəsi çox zaman mümkün olmur. Bununla
əlaqədar son zamanlar yeni nəsil dərman vasitələri, xüsusilə də
serotoninin geri tutulmasının selektiv inhibitorlarına (fluoksetin və
paroksetin) diqqət artmışdır.
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Digər farmakoloji qrup dərman vasitələr
Bu qrupa miorelaksasiya təsiri ilə yanaşı analgetik effektli
dərman vasitələri (baklofen, sirdalud*, miodol * və s.) aid edilir.
Baklofenin onurğa beyni travmalarında, herpesdən sonrakı
nevralgiya, diabetik nevropatiya və insultdan sonrakı mərkəzi
mənşəli ağrılarda effekti göstərilmişdir.
Antikonvulsantlar
Neyropatik ağrılarda tədbiq edilir. Triqeminal nevralgiya və
diabetik
polinevropatiyalardakı
XAS-da
antikonvulsantların
(karbamazepin, fenitoin, valproat turşusu dərman vasitələri və
klonazepam) istifadəsi onların effektivliyini göstərmişdir.
Qabapentinin (neyrontin) klinik sınaqları neyropatik ağrıların
müayinə və müalicəsində yeni tədqiqatlara yol açmışdır. Böyüklərdə
başlanğıc doza 900 mq/gündə bərabər paylanmaqla üç dəfə təşkil
edir. Effektdən asılı olaraq ehtiyac olarsa dozanı tədricən maksimum
3600 mq/gündə çatdırmaq olar.
Qabapentinin doza seçimi aşağıdakı kimidir:
Doza
1-ci gün
2-ci gün
3-cü gün
900 mq
300mq
300mq
300mq
gündə bir dəfə
gündə iki dəfə
gündə üç dəfə
Digər dərman vasitələri arasında qarşılıqlı əlaqənin olmaması,
xəstələr tərəfindən rahat qəbulu və əlavə təsirlərinin az olması
qabapentinin baş beyinin damar mənşəli ağrılarında, onurğa beyni
zədələnmələrində və fantom ağrıların müalicəsində geniş istifadə
olunmasına imkan verir.

*

Azərbaycan Respublikasında dövlət qeydiyyatından keçməmiş dərman vasitəsi
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Xroniki ağrının diferensiasiyalı farmakoterapiyası

Nosiseptiv komponent

İƏQS
Analgetiklər

Neyropatik komponent

Antikonvulsantlar
Antidepressantlar
Opioidlər
Lidokain

Cədvəl 3. Neyropatik ağrıların müalicəsində istifadə olunan dərman
vasitələri
Farmakoloji
Analgetik
Dərman
Dozalar
vasitələri
qrup
müalicəyə
göstərişlər
Yerli istifadə
üçün 5%
Lidokain

Yerli
keyləşdirici

Amitriptillin
(A),
İmipromin,
Nortriptillin,
Dezipramin
(A)

Trisiklik
antidepressant

Duloksetin

Serotoninin geri
tutulmasının
selektiv
inhibitorlu
antidepressant

Bütün növ yerli
anesteziya,
postherpetik
nevralgiya
XAS, üz
nahiyəsindəki
atipik ağrılar,
Postherpetik
nevralgiya,
Diabetik və s.
nevralgiya
Diabetik
polinevralgiyanın
ağrılı forması,
fibromialgiya (A)
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12 saat ərzində
1-3 plastır
10-50mq/gün.,
yatmazdan qabaq
və ya hər 12
saatdan bir hissəhissə dozalarla,
həftədə dozanı1025 mq/gün.
artırmaqla
60 mq gündə bir
dəfə və ya hər 12
saatdan bir

Epilepsiya
əleyhinə
dərman vasitəsi

Qabapentin
(A)

Epilepsiya
əleyhinə
dərman
vasitələri

Karbamazepin
(A)

Epilepsiya
əleyhinə
dərman
vasitələri

Tramadol

Qarışıq
mexanizmli
təsirli analgetik

Böyüklərdə
neyropatik ağrılar
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Preqabalin (A)

Böyüklərdə və
uşaqlarda
neyropatik ağrılar

Üçlü sinirin
idiopatik
nevralgiyası,
Dağınıq
sklerozda ağrı
sindromu,
Dil-udlaq
sinirinin
nevralgiyası

İltihab və damar
mənşəli orta və
güclü ağrılar
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Başlanğıc doza
150mq/gün.
(75mq 2 dəfə).
3-cü gün 300600mq/gün.
olmaqla effekt
alınana qədər.
Başlanğıc doza
300-900 mq/gün.
3 qəbula; həftəlik
doza 300-600
mq/gün.
artırılmaqla
olmaqla effekt
alınana qədər
1800mq
100-200 mq/gün.
olmaqla hər 6-8
saatdan bir;
gündəlik doza
100-200 mq/gün.
artırılmaqla;
Üçlü sinirin
nevralgiyasında
tədricən sorulan
forma hər 8-12
saatdan bir təyin
olunur;
Qısa təsirli
Karbamazepin
hər 4 saatdan bir.
50-100 mq/gün.,
Səmərə
olmadıqda əlavə
olaraq 50mq.

Fentanil
(durogezik)

Qarışıq
mexanizmli
təsirli analgetik

Qarışıq təsir
mexanizminə
malik olan
analgetik
(trasdermal
plastır)

Güclü ağrılar
(travmalar,
bədxassəli
törəmələr (D),
cərrahi
əməliyyatdan
sonrakı ağrılar)
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Morfin

Neyropatik
ağrılar: diabetik
polinevralgiya
postherpetik
nevralgiya,
sirinqomieliya,
dağınıq skleroz,
sinirin travması
və s.

Ehtiyac olduqca
5-15mq(qısa
təsirli) hər 4
saatdan bir.
1-2 həftə
müalicədən sonra
uzunmüddətli
təsirli formaya
keçmə
Başlanğıc doza
25mq/saat.
Ehtiyac olduqda
50mq/saat,
75mq/saat
uzunmüddətli
təsirli formaya
keçmək.
Analgetik
təsir 72 saat
ərzində davam
edir.

Travmatoloji-ortopedik profilli xəstələrdə XAS
Travmatoloji-ortopedik profilli xəstələrdə XAS əsas etibarilə
iltihabi və mexaniki mənşəli olur. Travmatoloji-ortopedik xəstələr
üçün xarakter olan müxtəlif deformasiyalar, hərəkət məhdudluğu və
patoloji hərəkətlik, sümük-qığırdaq krepitasiyaları, oynaqda qeyristabillik, əzələ atrofiyaları və zəifliyi, qısalmalar, axsama və s. kimi
əlamətlərlə yanaşı sinir-damar mənşəli simptomlara (posttravmatik
ödemlər, flebit və tromboflebitlər, travmatik nevritlər və s.) və psixi
pozulmalara (travmatik psixoz, nevroz, depressiya (B) və s.) da rast
gəlinir. Qeyd olunmalıdır ki, göstərilmiş əlamətlər qeyri-travmatik
səbəblərdən (məsələn: sirinqomieliya, hemofiliya, ifliclər, brusellyoz,
reaktiv artritlər və başqa) də yarana bilir. Bir sıra hallarda belə
əlamətlər dayanıqlı və uzunmüddətli qalmaqla, xəstələrdə XAS
formalaşdırır ki, ayrı-ayrı nahiyələr üzrə belə nozologiyalar aşağıda
verilmişdir.
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Bazu oynağı nahiyəsindəki XAS müxtəlif travmalar, xəstəliklər
və ya digər bölgələrdən irradiasiya səbəbi ilə yarana bilər ki, onları
aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
► Rotator manjet patologiyaları:
 Kalsifikasiyaedən bursitlər
 Subakromial impingement sindromu
► Bisipital tendon patologyaları:
Bisipital tendinit
Bisepsin uzun başının rupturası
► Bazu oynağı kapsulunun patologiyaları:
 Adheziv kapsulit
 Glenohumeral qeyri-stabillik
► Glenohumeral oynağın patologiyaları:
 Osteoartritlər
 Metabolik artritlər
 İltihabi artritlər
 Posttravmatik artritlər
 Osteonekroz
► Digər oynaq patologiyaları:
 Akromioklavikulyar oynaq patologiyaları
 Sternoklavikulyar oynaq patologiyaları
► Sumük patologiyaları:
 İnfeksiyalar
 Şişlər
► Miofassial sindromlar
► Sinir mənşəli ağrılar:
 Servikal nevropatiya
 Braxial nevropatiya
 Aksillyar nevropatiya
 Suprakapsulyar sinir sıxılması
 Döş qəfəsinin yuxarı apertura sindromu
 Simpatik distrofiyalar
► Daxili orqanlarla əlaqəli ağrılar:
 Öd kisəsi və qaraciyər xəstəlikləri
 Diafraqmaüstü abses
 Dalaq travması
 Miokard infarktı
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Dirsək bölgəsindəki ağrılar sümük-oynaq, oynaqətrafı
toxumalara aid və ya digər bölgələrdən yayımlanan mənşəli ola bilər
və əsas etibarilə aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:
► Oynaqətrafı patoloğiyalar:
 Lateral epikondilit (tenisçi dirsəyi)
 Medial epikondilit (qolfçu dirsəyi)
 Dirsək bursiti
 Heterotopik ossifikasiyalar
► Artritlər:
 Revmatoid artriti
 Osteoartrit
 Metabolik artritlər
 Seroneqativ artritlər
 Hemofiliya
 Hemoqlobinopatiyalar
 Düyünlü piqment sinovit
 Nevropatik artritlər
 Septik artritlər
► Sümük patologiyaları:
 Ayırıcı (dissekans) osteoxondrit
 Şişlər
► Nevropatik ağrılar
 Bazu, medial və ulnar nevropatiya
 Pronator teres sindromu
 Kubital tunel sindromu
 Suprakondilyar çıxıntı sindromu
 Ön və arxa sümükarası sinir sindromu
Bilək və əldə müxtəlif mənşəli artrit və periartritlər, tendinitlər,
şişlər, nevrogen ağrılarla yanaşı vaskulyar patologiyalara
(angiopatiyalar, vaskulitlər və s.) və peşə xəstəliklərinə (vibrasiya
sindromu və s.), Zudek atrofiyası, habelə irradiasiya olunmuş ağrılara
(stenokardiya, bazu-əl və bazu-kürək sindromu, skalenus sindromları
və s.) tez-tez rast gəlinir.
Bud-çanaq oynağı vücudun ən irisi olmaqla bərabər, əzələ
massivi ilə ən yaxşı qorunanıdır. Bu səbəbdən də onun patologiyası
obyektiv müayinələrdən çox subyektiv əlamətlərlə - ağrılar və
axsamaqla təzahür olunur. Ağrılar əsas etibarilə osteoartroz, müxtəlif
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etiologiyalı artritlər, osteonekroz, osteoxondropatiyalar, bursitlər,
troxanteritlər, periartritlər, adduktor tendiniti, səsli oynaq sindromu,
metabolik
xəstəliklər,
şişlər,
vertebrogen
patologiyalar,
intraabdominal və retroperitoneal patologiyalar və digər səbəblərlə
bağlı ola bilər.
Diz nahiyəsindəki ağrıları araşdırarkən ilk növbədə xəstənin
yaşına diqqət edilməlidir. Belə ki, uşaq yaşlarında (2-10 yaş)
posttravmatik, artritlər, osteomielitlər, osteoxondropatiyalar,
epifizitlər diaqnostika olunmalıdır. Yeniyetmələrdə (10-18 yaş) ağrı
sindromuna daha çox rast gəlinir ki, bunların başlıca səbəbləri
osteoartritlər, menisk problemləri, revmatik artritlər, Osqut-Şlatter
xəstəliyi, şişlər və epifizitlərdir. Gənc yaşlarda (18-30 yaş) ağrılar
əsasən posttravmatik mənşəli olur. Bununla yanaşı revmatik və
revmatoid mənşəli artritlər və Reyter sindromu ilə də differensasiya
aparılmalıdır. 30-50 yaş arasında daha çox menisk patologiyaları
osteoartritlər, krostalik artropatiyalar, periartritlərə və s. rast gəlinir.
50 və yuxarı yaş qrupunda osteoartrozlar ön yeri tutur.
Ayaq-baldır və pəncə ağrıları müxtəlif artritlər, Axil tendiniti,
bursiti və rupturası, plantar fassiit, pes planus və kavus, Hallux
valqus və rigidus, metetarsalgiya, sesamoidit, pəncələrin funksional
zəiflik
sindromu
və
sınıqları
(Doyçlander
xəstəliyi),
metatarsofalangeal artritlər, Morton xəstəliyi, vaskulyar mənşəli
patologiyalar (arteriya və venoz patologiyalar, varikozlar, flebit və
tromboflebitlər), neyrovaskulyar xəstəliklər (angiotrofonevrozlar,
eritromelalgiya və s.), dəri törəmələri və xəstəlikləri və s. mənşəli ola
bilir.
XAS-ın rast gəlindiyi patologiyalardan biri də müxtəlif
səbəblərdən yaranan sistemli osteoporoz və onun fəsadlarıdır.
Travmatoloji-ortopedik xəstələrdə XAS-ın
əsas müalicə prinsipləri
Travmatoloji-ortopedik xəstələrdə XAS-ın müalicəsində bir çox
ümumi prinsiplər mövcuddur. Belə ki, əksər hallarda ağrılı
nahiyyənin immobilizasiyası aparılmalı və yaxud hərəkətsizliyi
təmin olunmalıdır. Kontrakturalar və postimmobilizasion
osteoporozun profilaktikası məqsədilə ağrılar azaldıqdan sonra
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passiv, tam keçdikdən sonra isə aktiv hərəkətlər aparılır. Ağrıkəsici
məqsədilə istifadə olunan dərman vasitələri 2 qrupa ayrılır:
► analgetiklər (narkotik və qeyri-narkotik)
► anestetiklər (ümumi və yerli təsirli).
Bundan başqa dolayı yolla ağrıkəsici effektə malik çox sayda
digər qrup dərman vasitələri (miorelaksantlar, antikonvulsantlar,
antidepresantlar, vazodilatatorlar və s.) da mövcuddur. Analgetik
məqsədlə əsas etibarilə İƏQS təyin olunur. Bu qrup dərman
vasitələrin seçimi, dozaları və istifadə yolları individual olaraq
müəyyən edilməlidir. Uzunmüddətli istifadəyə zərurət yarandıqda
zəif intensivli ağrılar zamanı məlhəm və ya gel formalı İƏQS-ə
üstünlük verilir. Qeyd olunmalıdır ki, ağrıların kəskinləşdiyi dövrdə
uzunmüddətli təsirə malik İƏS (kortospan, diprospan, kenoloq və s.)
xüsusilə effektlidir. Artrozlar və qeyri-spesifik artritlərin ağır
formalarında İƏS müvafiq dozalarda oynaqətrafı və oynaqdaxili
yeridilə bilər. Şiş, spesifik iltihabi və irinli proseslər inkar
olunmuşdursa, ağrılı nahiyəyə isidici proseduralar, o cümlədən
fizioterapiya (ultrayüksək tezlikli cərəyanlar, parafin və ozokerit
aplikasiyaları, naftalan, solluks və s.), masaj (A), izometrik və
izokinetik hərəkətlər tətbiq edilir.
Ağrıların intensivliyi azaldıqca İƏS fizioterapevtik yollarla
davam edilə bilər. Yaxşı penetrasiya olunma qabiliyyətinə malik və
yüksək analgetik, antiseptik, antioksidant və digər xüsusiyyətləri
özündə cəmləşdirən dimeksid kompresləri, aplikasiyalar və
fizioterapevtik vasitələrlə travmatoloji-ortopedik xəstələrdə XAS-ın
müalicəsində geniş istifadə edilir. Ortopedik xəstələrdə müxtəlif
korrektorlar, ortezlər, protezlər, sarğılar, bandajlar, yastıqlar,
ortopedik ayaqqabılar, qoltuqaltı və əl ağacları, dördgəzən (walker),
reabilitasiya vasitələri və qurğuları və s. istifadəsinə xüsusi
əhəmiyyət verilməlidir.
İƏQS və İƏS dərman vasitələri, həmçinin opioidlər və analgetik
effektə malik digər qrup vasitələr səmərəsiz, bəzən isə əks təsirli
olduğundan,
osteoporozun
müalicəsi
osteoregeneratorlar,
xondroprotektorlar, kalsium dərman vasitələri, bəzi cinsi və
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qalxanabənzər vəz hormonları, kalsitonin * və s. bu kimi dərman
vasitələri aparılmalıdır.
Klinik praktikada xroniki miofassial ağrı sindromları ilə də
qarşılaşmaq olur. Əsasən posttravmatik etiologiyalı bu sindromlar bir
və ya çox əzələ qrupunda spesifik ağrılı trigger nöqtələrin olması ilə
xaraktərizə edilir ki, palpasiyada bir qədər sərt olan bu yerlərə təzyiq
etmə uzaq sahədə ağrılara səbəb olur (C). Analgetik məqsədlə ağrılı
nöqtələrə lokal anestetik (2% lidokain, 0.5% bupivakain (bukain) və
s.), İƏS, fermentlər və ya fizioloji serum inyeksiyaları, hətta sadəcə
lokal təzyiqetmə və iynəbatırma metodikası (dry-needling),
akupunktura (A), soyuq-isti əvəzləmələri (termoterapiya), İƏQS,
massaj, fiziotrapiya antidepressantlar istifadə oluna bilər. Son illərdə
trigger sahələrə botulotoksin yeridilməsi üsulu tətbiq edilir.
Travmatoloji-ortopedik xəstələrdə XAS-ın cərrahi müalicəsi.
Cərrahi müalicə ətrafın qüsurlu vəziyyəti, kontrakturalar
(osteotomiyalar, osteosintez, artrodez, artroplastika) və çapıq
deformasiyaları (dəri, vətər, əzələ plastikaları), nizamsızlıqları
(bağların
plastik
rekonstruksiyası),
xroniki
sinovitlər
(sinovektomiyalar), şişlər (radikal və paliativ əməliyyatlar), müxtəlif
iltihabi proseslər (sanasiyaedici əməliyyatlar, sümük plastikaları),
nevrinomalar, damar xəstəlikləri, ifadə olunmuş artrozlar
(fenestrasiyalar, endoprotezləmə) və digər hallarda aparılır (C).
Onkoloji xəstələrdə XAS-ın müalicəsi
Bədxassəli şişlərdə XAS-ın əsas səbəbləri
Əsasən şişin böyüməsi ilə əlaqədar yaranan ağrı sindromu,
gecikmiş mərhələlərdə metastazları olan onkoloji xəstələrin 80%-dən
çoxunda rast gəlinir. Ağrı sindromunun rastgəlmə tezliyi ilə
bədxassəli şişin lokalizasiyası arasında müəyyən asılılıq qeyd olunur.
Ağrı daha çox sümük, ağız boşluğu və sidik-cinsiyyət sistemi
şişlərində, bir qədər az süd vəzi, ağciyər və mədə-bağırsaq traktı
xərçəngində, daha az hallarda bədxassəli limfomalar və nadir
hallarda leykozlarda rast gəlinir. Bədxassəli şişlər zamanı ağrı
sindromunun yaranma mexanizmi sinir strukturlarının şişlə
*

Azərbaycan Respublikasında dövlət qeydiyyatından keçməmiş dərman vasitəsi
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invaziyası, onların sıxılması, orqanların obstruksiyası, dartılması və
sıxılması, damarların oklüziyası, toxumaların işemiyası, ətraf
toxumalar cəlb olunmaqla şişin iltihablaşması və infeksiyalaşması ilə
əlaqədar yaranır ki, bunları aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
Birincili, şişin inkişafı ilə əlaqədar
1. Sinir strukturlarının (sinir kələfləri, lifləri, kökcükləri və digər)
bilavasitə şişlə və ya metastazlarla sıxılması.
2. Sinir ucları qıcıqlanmaqla onların şişlə destruksiya və infiltrasiyası.
3. Hissi innervasiya ilə zəngin olan toxumaların (periost, endost, beyin
qişaları) infiltrasiyası, destruksiyası, gərilməsi və sıxılması.
4. Boşluqlu orqanların (həzm sistemi, sidik yolları və başqa)
destruksiyası, gərilməsi və sıxılması.
5. Qan damarlarının oklüziyası və sıxılması.
6. Limfa damarlarının obstruksiyası və sıxılması (limfostaz).
İkincili, şiş prosesinin ağırlaşmaları nəticəsində
1. Patoloji sınıqlar.
2. Şişin iltihablaşması, infeksiyalaşması, dağılma boşluqlarının
əmələ gəlməsi və xoralaşması ilə nekrozu.
3. İnfeksiyalaşma, dağılma boşluqlarının və xoraların əmələ gəlməsi
ilə perifokal iltihablaşma.
4. Orqanlardan ifrazat axmasının pozulması (sidik və öd yolları,
xarici sekresiya vəzləri) nəticəsində iltihabı və infeksiyası.
5. Sıxılma nəticəsində yaranan arterial və venoz trombozlar (işemik
ağrılar, tromboflebitlər).
Ümumi mübadilə dəyişmələri və immobilizasiya (hipodinamiya,
yataq rejimi) səbəbindən toxumaların yerli qidalanmasının
pozulmalarının nəticələri:
► Yataq yaraları.
► Trofik xoralar.
Paraneoplastik sindromlar
► Polimiozitlər.
► Kanseromatoz sensor neyropatiya.
► Osteoartropatiya.
Şiş əleyhinə müalicənin (cərrahi, şüa və sitostatik)
ağırlaşmaları:
► Fantom ağrılar.
► Anastamozitlər.
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► Seroz boşluqlarda (plevral, qarın) bitişmələrin yaranması.
► Limfadenektomiyalardan sonra ətraflarda ödemlər.
► Dəri, dərialtı toxuma, sümüklər, mədə-bağırsaq traktı və sidik-
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cinsiyyət orqanlarının, onurğa beyninin şüa zədələnmələri.
sitostatik dərman vasitələrin yeridilməsi nəticəsində
venaların zədələnməsi (flebit, flebotromboz, tromboflebit,
tromboz, periflebit və s.).
Toksik polinevrit.
Postherpetik nevralgiya.
Steroid artromiopatiyalar (psevdorevmatizm, kəsilmə sindromu).
Qlukokortikoidlərlə müalicədən sonra sümüklərin (bazu və bud
sümüklərinin başının) aseptik nekrozu.
Estrogenlərlə müalicədə (prostat vəzin xərçəngi) perineal ağrılar.

► Bəzi

DİAQNOSTİKA
Müalicəvi analgetik təsir üsullarının optimal seçimi yalnız hər bir
ağrı səbəbinin müfəssəl təhlili nəticəsində mümkündür. Onkoloji
xəstələrdə ağrı sindromunun şişlə əlaqəsi olmaya da bilər: xroniki
distrofik və iltihabi proseslərin aktivləşməsi, yanaşı infeksiyalar və s.
Ağrıya qarşı reaksiya fərdi olmaqla yanaşı, xəstəliyin müxtəlif
mərhələlərində eyni şəxsdə də fərqli ola bilər. Ağrıya həssaslıq
xəstənin emosional vəziyyətindən asılıdır. Özlərində bədxassəli şiş
olması haqqında məlumatlı xəstələr ağrıya qorxu, həyəcan və
depressiya ilə reaksiya verirlər ki, bu da ağrı hissiyyatını daha da
kəskinləşdirir. Bununla bərabər xroniki ağrı emosional pozulmanı
artırmaqla xəstədə yuxusuzluq və qida qəbulundan imtina etməklə
vəziyyəti daha da ağırlaşdırır və nəticə etibarilə ağrı psixoloji
dominant hala keçir. Onkoloji xəstələr ağrıya adətkərdə deyil, əksinə
həssas və dözülməz olurlar. Bu baxımdan ağrı sindromunun
müalicəsində
ilk
növbədə
hərtərəfli
psixoterapiya
və
psixofarmakoterapiya ilə emosional sferaya təsir etmək lazımdır.
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Dərman
vasitələri
Parasetamol

Dərman
vasitələrin
forması və
dozası
Həblər, şam
500-1000 mq

Asetilsalisil
turşusu

Həblər
500-1000 mq

İbuprofen

Həblər
200-400-600
mq, uzun
müddətli təsirli
həblər 800 mq,
Xaricə istifadə
üçün gel

Ketoprofen

Həblər
25-59-75 mq

Diklofenak

Həblər 25-5075 mq,
uzun müddətli
təsirli həblər
100 mq

Мefenam
turşusu

Kapsullar
250-500 mq

Naproksen

Həblər
250-375-500
mq
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Onkologiyada üç pilləli analgetik sxem
Zəif intensivli ağrının müalicəsi
(ÜST-ün meyarlarına əsasən I pillə analgetik dərman vasitələri)
Cədvəl 4.
Təsirə
qədərki
vaxt
(dəqiqə)

Əlavə təsirləri

Maksimal
günün doza

15-30

Hepatotoksik

4-6x1000 mq

15-30

Mədə-bağırsaq
sisteminə toksik
təsir, allergiya,
trombositar
pozulmalar

3x1000 mq

Mədə-bağırsaq
sisteminə toksik
təsir,
nefrotoksik təsir

4x600 mq,
3x800 mq
uzun
müddətli
təsirdə

60-90

≈30

60-120

4 saat
≈30

≈30
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Mədə-bağırsaq
sisteminə toksik
təsir,
nefrotoksik təsir
Mədə-bağırsaq
sisteminə toksik
təsir,
nefrotoksik təsir
Mədə-bağırsaq
sisteminə toksik
təsir,
nefrotoksik təsir
Mədə-bağırsaq
sisteminə toksik
təsir,
nefrotoksik təsir

4x75 mq
3x75 mq

2x100 mq
4 x 500 mq

2x500 mq
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Zəif intensivli ağrıların müalicəsində oxşar təsirə malik və
kifayət qədər geniş diapazonda dozalana bilən qeyri-opioid
analgetiklər (parasetamol) və ya İƏQS-lər istifadə olunur (A).
İƏQS-in uzunmüddətli qəbulu zamanı mədənin selikli qişasını
qorumaq üçün profilaktika aparılmalıdır. Bu məqsədlə xüsusilə
yaşlı şəxslərdə İƏQS-lə yüksək dozalanma, anamnezdə mədə və
onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi olan, İƏS, İƏQS və
antikoaqulyantların birgə istifadəsi zamanı profilaktik olaraq H2blokatorlar istifadə edilməlidir.
Orta intensivli ağrının müalicəsi
(ÜST-ün meyarlarına əsasən II pillə analgetik dərman vasitələri)
Cədvəl 5.

Dərman
vasitələri

Dərman
vasitələrinin
forması və
dozası

Daxilə
qəbul
olunan
Morfinlə
müqayis
ədə nisbi
effekti

Təsir
müddəti
(saat)

Maksimal
gündəlik
dozası
(mq)

Qabaqcad
an müalicə
aparılmadan
başlanğıc
dozası
(mq)

Dihidrokodein

Tədricən
sorulan həblər
60-90-120 mq

0,17

12

240

60 - 120

0,1 - 0,2

2-4

400

50 - 100

0,1 - 0,2

12

400

50 - 100

Tramadol

Damcı
100mq/ml,
Kapsul 50mq
Tədricən
sorulan həblər

Bir qayda olaraq orta intensivli ağrı ilə xəstələrə parasetamol və
ya asetilsalisil turşusu (aspirin), həmçinin kodein, dihidrokodein*,
oksikodon * və ya propoksifen* dərman vasitələri ilə kombinə
olunmuş müalicə təyin edilir (D). Belə kombinasiyada İƏQS dərman
vasitələri maksimal dozalarına qədər artırmaq olur (məsələn:
parasetamol 4000 mq). Son illərdə orta dərəcəli ağrı sindromunda
*
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Dərman
vasitələri
Morfin sulfat
“per os”
Morfin
“parenteral”
Oksikodon
“per os”
Fentanil
“v/d”
Fentanil
“transdermal”
Buprenorfin
“per os”
Buprenorfin
“v/d”
Buprenorfin
“transdermal”
Metadon
“per os”
Nikomorfin
“per os”
Nikomorfin
“v/d”
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istifadə olunan opioidlərin yeni formaları meydana gəlmişdir ki,
bunlara dozaları tənzimlənə bilən kodein, oksikodon, morfin və
tramal, yapışqanlı buprenorfin * və aşağı dozada (12,5 mkq/saat)
fentanil aiddir.
Kəskin intensivli ağrının müalicəsi
(ÜST-ün meyarlarına əsasən III pillə analgetiklər;
dərman vasitələri I pillə ilə birgə təyin oluna bilər)
Cədvəl 6.
Qabaqcadan
müalicə
aparılmadan
başlanğıc dozası
(mq)

Daxilə qəbul
olunan morfinlə
müqayisədə
nisbi effekti

Maksimal
gündəlik doza
(mq)

1

A

20-40 mq

A

5-10 mq

А

20 mq

А

8 mq

А

25 mkq/saat

4 mq

0,4 mq

3 mq

0,3-0,6 mq

140 mkq/saat

17,5-35 mkq/saat

А

10 mq

20 mq

5 mq

20 mq

5 mq

3
2
7,5
~4b
75
100
~1,7 b
4-8-12 q
1
3
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a – Yuxarı həddi yoxdur: maksimal doza taxifilaksiyanın əmələ
gəlməsi ilə təyin edilir;
b – mq/gün dozadan mkq/saat dozaya keçməklə
q – Morfinin <90 mq/gün dozasında Əmsal=4,
Morfinin 90-300mq/gün dozasında Əmsal=8 və >300 mq/gün
dozasında Əmsal=12.
Böyrəklərin funksiyasının pozulması olduqda bütün opiadlar
ehtiyatla və az dozalarda istifadə edilməlidir (C).
“Parenteral” yeridilən morfinin dozası “per os” qəbulun 1/3-nə
ekvivalent olduğundan, sonuncu yol daha uyğundur və tez-tez tətbiq
edilir (D). Adi yaxud tədricən sorulan formada olan hidromorfon və
ya oksikodon * , “per os” qəbul edilən morfini daha effektiv əvəz edə
bilir. Digər əvəzləyici kimi fərdi xüsusiyyətlərlə bağlı təsir və
plazmadan yarımxaricolma müddəti fərqlənən və bu səbəbdən
istifadəsi bir qədər mürəkkəb olan metadonu göstərmək olar. Güclü
opioidləri I pillə dərman vasitələri birgə istifadə etmək olar.
Daimi günlük dozası 60 mq-dan çox morfinə ehtiyacı olan
xəstələrdə “transdermal” tətbiq edilən yapışqan formalı fentanil
(durogezik) daha uyğundur. Dərman vasitələrin plastik deposu
fentanilin bərabər qaydada xüsusi membrandan qana keçməsini
təmin edir. Dürogezik müxtəlif dozalanma ilə 5 formada olur (25,
50, 75, 100 və 150 mkq/saat) ki, bu da dərman vasitələri optimal
seçimini asanlaşdırır. Yapışqan təmiz, iltihab prosesləri olmayan
və tük örtüyündən azad dəri sahəsinə qoyulur. Aplikasiyadan sonra
ilk 12-24 saatda fentanilin qanda konsentrasiyası tədricən artaraq,
sonradan sabit qalmaqla ümumilikdə 72 saata qədər adekvat
ağrıkəsici təsir göstərir. Dərman vasitələrin dozası plastırın sahəsi
ilə düz mütənasibdir. Yapışqan kənar edildikdən və müalicə
bitdikdən sonra dürogezikin qanda qatılığı tədricən, özü də 50%-i
ilk 13-22 (orta hesabla 17) saat ərzində olmaqla azalır. Yaşlı, arıq
və zəif xəstələrdə dərman vasitələrinin orqanizmdən xaric olma
müddəti uzanır. (A).
Dərman vasitələrin dozası fərdi seçilir və maksimal analgetik
effekt yapışdırmadan 24 saatdan tez olmayaraq dəyərləndirilir.
Əvvəllər narkotik analgetik qəbul etməmiş xəstələrdə dürogezikin
*
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ilkin minimal dozası 25 mkq/saat təşkil edir. Opioidlərə tolerantlıq
yaranmış xəstələrdə dürogezikin uyğun dozası xüsusi cədvəllə
müəyyənləşdirilir. İlk yapışdırmadan sonra adekvat analgeziya əldə
olunmayıbsa, növbəti doza birinci yapışqanın təsiri bitdikdən,
başqa sözlə 72 saatdan sonra artırıla bilər. Beləliklə, dozanı hər 3
gündən bir artırmaq olar. Adətən doza bir dəfəyə 25 mkq/saat
artırılır. Doza 100 mkq/saat artırıldıqda eyni vaxtda cəmdə
müvafiq dozanı təşkil edən bir neçə yapışqan qoyulur. Dərman
vasitələrin dozası 300 mkq/saat artıq tələb olunarsa, əlavə və ya
digər yollarla opioid analgetiklər istifadə edilə bilər. Dürogeziklə
müalicəyə başlamaq üçün optimal etap 400 mq/gün dozada
tramadolun istifadəsinin səmərələsiz olması və deməli, XAS ilə
xəstəyə daha güclü analgetik zərurəti yaranmasıdır. Xəstədə
analgetiklərin “per os” qəbulunda çətinlik və ailədə narkoloji
problemlərin olması dərman vasitələrin təyininə mütləq göstərişdir.
İƏQS və dürogezikin birgə qəbuluna əks göstəriş yoxdur. Morfin
tərkibli digər dərman vasitələrlə müqayisədə dürogezikin toksikliyi
xeyli zəifdir. Dərman vasitələri uzun müddət istifadə olunduqda
psixoloji və fiziki asılılıq yaranmır.
Opioidlərin əlavə təsirlərinin müalicəsi
Bir çox xəstələrdə qəbizlik, ürəkbulanma, qusma və mərkəzi
neyrotoksik əlamətlər (yuxuculuq, koqnitiv pozulmalar, huşun
alaqaranlıq olması, halusinasiyalar və qıcolmalar) kimi əlavə təsirlər
müşahidə edilir. Belə hallarda analgetik təsiri artıran əlavə dərman
vasitələrini (koanalgetiklər) təyin etməklə dozanı azaltmaq və yaxud
sinir blokadası və ya şüa terapiyası kimi alternativ üsullar istifadə
olunur. Ürəkbulanma zamanı antimimetiklər, qəbizlik yarandıqda
işlətmə dərman vasitələri, huşun pozulma hallarında trankvilizatorlar
və yuxucul vəziyyətlərdə psixostimulyatorlar da tətbiq edilir.
Bundan başqa, digər opioid aqonistə və/və ya digər ağrısızlaşdırma
üsuluna keçmək göstərilmiş əlavə təsirləri aradan qaldıran daha
münasib doza seçilməsinə imkan verir. Opioidlərin artıq
dozalanması əlamətləri yarandıqda vena daxilinə qısa müddətli
təsirli opioid antaqonist olan nalokson tətbiq edilir.
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Şüa terapiyası
Osteogen, beyinə metastazlar və ya sinir strukturlarının şişlə
sıxılması nəticəsində yaranan ağrı sindromunda şüa terapiyası
spesifik və effektiv təsirlidir. Kökcük ağrılarının müalicəsində
metod əsas yer tutur.
Cərrahi müalicə və digər üsullar
Ağrı sindromunda cərrahi müalicə və başqa invaziv üsullar
məqsədyönlü təsirli və xeyli effektli olub, patoloji sınıq və ya sınıq
təhlükəsi yarandıqda, habelə boşluqlu orqanların obstruksiyasında və
s. hallarda aparılır.
Rezistent və neyrogen ağrının müalicəsi
Konservativ ağrısızlaşdırma üsullarının səmərəsi olmadıqda
invaziv və ya neyrocərrahi müdaxilələr aparılır ki, bir sıra hallarda bu
onkoloji xəstələrin həyatlarının sonunda müşahidə edilən nəzarət
olunmayan ağrı sindromunda nəticə verir. Belə vəziyyətlərdə
həmçinin subanestetik dozalarda NMDA-reseptorların antaqonisti
ketemin * istifadə edilir.
Çox zaman opioidlərlə müalicəyə tabe olmayan neyrogen ağrı
şişlə infiltrasiya, paraneoplastik proseslər və ya şiş əleyhinə
müalicənin ağırlaşması (polineyropatiya) kimi yarana bilər. Aşağıda
göstərilən koanalgetik dərman vasitələrin birgə istifadəsi ağrı
sindromunda daha səmərəlidir. Uzun müddətli neyrogen ağrı
psixoloji dəyişiklərə səbəb olur.

*
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Ağrıkəsici vasitələrin effektini gücləndirmən preparatlar ilə
müalicə
Cədvəl 7.
Sedativ
effekt

Günlük
dozalar

Həblər 25-50 mq Antidepressiv

+++

50-200 mq

Klomipramin Həblər 10-75 mq Antidepressiv

(+)

50-200 mq

+

50-225 mq

Antidepressiv

+

20-80 mq

Neyroleptiv

+

3-20 mq

Neyroleptiv

++

25-200 mq

Qıcolma
əleyhinə

+

400-1600 mq

Qıcolma
əleyhinə

+

900-3600 mq

Amitriptillin

Nortriptillin
Fluoksetin

Təsiri

Həblər 10-25 mq Antidepressiv
Həblər 20 mq

Damcı, həb,
ampul
Damcı, həb,
Xlorpromazin
şam, ampul
Həblər 200-400
Karbamazepin
mq
Haloperidol

Qabapentin

Həblər 200-300400-800 mq

Neyrogen ağrı sindromunda yanaşı təsirlər ciddi nəzarətdə
saxlanmaqla qeyri-opioid və ya opioid analgetikləri antidepressiv
və neyroleptik psixotrop dərman vasitələrini, həmçinin
antikonvulsantlarla birgə istifadə etmək olar (A).
Sinirlər sıxıldıqda steroidlər təyin edilir. Hazırda refrator
sümük ağrılarında bisfosfonatların effektivliyi sübut olunsa da,
onlar bazis müalicəyə aid deyildirlər (B).
XÜLASƏ
►
►
►
►

XAS populyasiyada geniş yayılmışdır
XAS-ın yaranma mexanizmləri kəskin ağrılardan fərqlənir
XAS-ın effektiv müalicəsi bioloji mexanizmlərə əsaslanır
XAS-ın müalicəsi kompleks aparılmalıdır
35
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