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Demans ile ilişkisiz kognitif bozukluğu olanlarda ağrı: Yönetim 

 

Uluslararası Ağrı Araştırma Derneği 
 
 
Zihinsel engelli bireyler ağrıyı genellikle alışılmadık şekillerde gösterir. Davranış ve görünümdeki ufak değişiklikler ağrı 
belirtileri olabilir, çünkü ağrı ifadeleri değişken ve kendine has olabilir [8]. Zihinsel yetersizliğin nedenine ve beynin 
etkilenen çeşitli alanlarına bağlı olarak ağrıya verilen motivasyonel-duygusal, bilişsel-değerlendirici ve otonomik 
tepkiler etkilenebilir [4]. Bu, zihinsel engelli kişilerin ağrıya daha az duyarlı ve daha yüksek bir ağrı eşiğine sahip 
homojen bir grup olduğu konusunda yanlış bir algı yaratır [1]. 

 
Bilişsel bozuklukta ağrıyı tanıma  
 
Zihinsel engeli olan insanlar ağrıyı farklı şekilde ifade edebilirler; ağrı davranışlarının incelik veya bireyselliği göz önüne 
alındığında kolayca tanınamayan sözel olmayan göstergeler nedeniyle tanınmasını oldukça sübjektif hale getirirler. 
Ağrı oldukça kişiselleştirilmiş ve öznel bir fenomen olduğundan, potansiyel ağrı göstergeleri, bireyin tipik becerilerinin 
anlaşılması ile birlikte fiziksel ve / veya davranışsal işaretlerdeki değişiklikleri içerir [13]. Bununla birlikte, sözel ve 
bilişsel becerilere bağlı olarak değişen yanıtlar, ağrı değerlendirme araçlarının pratikte uygulanabilirliğini sınırlamıştır 
[31]. Bu nedenle, değerlendirilen kişinin becerileri ile uyumlu çeşitli yöntem ve ağrı ölçütlerine ihtiyaç vardır. Bu 
süreçte, başlangıç kayıtları, diğer sağlık uzmanlarının yararı için, ağrı yanıtlarının belgelenip gözden geçirilebildiği her 
bireyin yıllık sağlık değerlendirmesinin bir parçası olmalıdır [14]. Göz önünde bulundurulması gereken, ağrının, 
aşağıdakileri içeren çeşitli yöntemleri kullanarak bilinen ve uygun bir ağrı ölçeği kullanılarak değerlendirilmesi 
gerektiğidir: kişisel bildirim, davranışsal gözlem ve kişiye ve iletişim yeteneklerine bağlı olarak fizyolojik ölçütler. Ayrıca, 
ağrıya verilen gülmek veya heyecan, mutluluk ve ağrıda aynı sesleri çıkarmak gibi atipik yanıtlar göz önünde 
bulundurulmalıdır [22]. Zihinsel engelli çocuklar için onaylanmış mevcut ağrı değerlendirme araçlarına örnekler 
şunlardır: Nispeten basit ve kullanımı kolay Bireyselleştirilmiş Sayısal Değerlendirme Ölçeği - INRS [27], Gözden 
Geçirilmiş Yüz, Bacaklar, Aktivite, Ağlama, Teskin edilebilme - r-FLACC [32] ve daha karmaşık Pediatrik Ağrı Profili - PPP 
[15]. 
 
Zihinsel engeli olan yetişkinler için, onaylanmış ağrı değerlendirme araçları şunlardır: İletişim Kurmayan Yetişkin Ağrı 
Kontrol Listesi - NCAPC [19], Ağrı ve Rahatsızlık Ölçeği - PADS [2], Sözel Olmayan Ağrı Göstergelerinin Kontrol Listesi - 
CNPI [7] ve Engellilik Endişe Değerlendirme Aracı - Dis-Dat [26]. Ağrı değerlendirme araçlarının çoğunun 
değerlendiriciler arası güvenilirliği yeterlidir ve yeni bir ölçeğin sonuçları ile mevcut bir ölçeğin sonuçları arasında ilişki 
kurularak tahmin edilen geçerlik yeterlidir [15, 20, 28]. Bununla birlikte, çok sayıda ağrı değerlendirme aracı mevcut 
olsa da, esas olan, zihinsel engelli kişiyi aracın tüm yönleriyle değerlendirme kabiliyeti ışığında bir değerlendirme 
yapılması ve temel gözlemlerin kaydedilmesidir. Bu yöntem ideal olarak, kişiyi başlangıçta ve ağrılı iken görenlerden 
bilgiler içerir. Bireyselleştirilmiş fiziksel, fizyolojik, davranışsal ve atipik reaksiyonların / gözlemlerin belirlenmesi, eğer 
ağrı tanınacak ve tedavi uygulanacaksa esastır [25]. 
 

 
Bilişsel bozuklukta ağrı yönetimi  
 
Ağrı yönetiminde etkili bir ağrı değerlendirmesi ve ağrı kaynaklarının değerlendirilmesi gerekir. Nosiseptif (akut) ağrıya 
neden olan kırık ve diş problemleri gibi durumlar değerlendirilmelidir [10]. Gastroözofageal reflü hastalığı zihinsel 
engellilikte ağrının ana nedenidir ve kusma, pnömoni ve diş problemleri gibi hepsi potansiyel ağrılı durumlarla [5] 
ilişkilendirilebilir.  Gastroözofageal reflünün semptom, sıklık ve şiddetini ölçmek için onaylanmış araçlar mevcuttur ve 
erken saptanması ve erken tedavisi ağrıyı ve diğer semptomları önlemenin anahtarıdır. Nosiseptif ağrının yanı sıra 
nöropatik ağrı da bir neden olarak akılda tutulmalıdır. 
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Nöropatik ağrı somatosensoriyel sinir sistemindeki bir lezyonun neden olduğu kronik veya tekrarlayan ağrının klinik 
tanımlamasıdır. 
Semptomlar ağrısız bir uyarandan kaynaklanan ağrıyı içerebilir ve ağrı yanma ve elektriklenme hissi olarak tanımlanır. 
Nöropatik ağrının tedavisi çok daha zor olabilir ve gabapentinoidler ve trisiklik antideprsanlar gibi diğer analjeziklere 
daha iyi yanıt verebilir [11,12].  Zihinsel engelli bazı bireyler kafasını vurma, kendini ısırma gibi kendi kendine zarar 
verme davranışları gösterebilirler ve burada ağrı nedenler bir faktör olabilir (ağrıyı ifade etmenin bir yolu).  Otizmli 
çocuklarda kendine zarar verme davranışının görülme sıklığı %50’ye çıkabilmektedir fakat sadece küçük bir yüzdesinde 
ağrı kaynağı nosiseptif ağrıdır [23]. Fakat, nöropatik ağrının kendine zarar verme davranışı için tetikleyici olduğu 
belirtilmiştir [24,29]. 
Ağrı değerlendirmesi ve tanınmasından sonra bir sonraki adım da uygun analjezik ajanların uygun dozlarda 
kullanılmasıdır. Dünya Sağlık Örgütüne göre ağrı yönetiminde analjezik basamağı takip edilebilir.  Ağrının tedavisi 
sıklıkla güçtür ve tatmin edici ve başarı elde edilmeden önce devamlı tedaviler, izlem ve ilaç titrasyonu ve/veya 
denemelerini gerektirir [30]. Genel olarak zihinsel engeli olan insanlarda ağrıda azalma daha az olur ve yapılan iki 
retrospektif çalışmada [17,18] zihinsel engelli çocukların kontrollerle karşılaştırıldığında daha az intraoperatif opioid 
aldığı bildirilmiştir. Malviya ve ark. [21] hekimlerin %89’unun zihinsel engelli çocuklarda analjeziklerin subterapötik 
dozlarının reçete etme eğiliminde olduğunu bildirmektedir.  
 
Epilepsi, zihinsel engellikte çok sık görülen bir komorbiditedir ve zihinsel engelli birçok kişi antiepileptik ilaçlarla (ör. 
Fenitoin, fenobarbital, karbamazepin) yaşam boyu tedavi gerektirmektedir,  bunlar da çoklu sitokrom p450 enzim 
indükleyicileri olduklarından ilaç-ilaç etkileşimlerine neden olabilmektedir. Bir ağrı yönetim rejimi kapsamlı, 
bütünleştirici olmalı ve tüm ilgili kişileri dahil etmelidir. Farmakolojik ve farmakolojik olmayan tedavileri içerecek 
şekilde multimodal girişimlere dikkat edilmelidir.  Bu tür girişimler ağrı yönetiminde moleküler, fonksiyonel, kognitif 
ve afektif seviyelerde başarılı olmak için farmakolojik, fiziksel, sosyal, psikolojik ve ruhsal yaklaşımları içerebilir [6]. 
Böylece ağrı yönetimi müdahaleleri ağrı etyolojisine, hasta özelliklerine ve tercihlerine göre çeşitlilik gösterir ve en iyi 
kılavuzlara uyarak yapılmalıdır. Ağrının etkin bir şekilde değerlendirilmesini, kaynağın ve ağrının türünün 
tanımlanmasını ve doğru belgelendirilmesini içeren yapısal bir yaklaşım esastır.  
 
Zihinsel engelli populasyonda ağrının karmaşıklığı göz önüne alındığında, etkili ağrı yönetimi sadece ağrıyı azaltmak 
için değil, yaşam kalitesini arttırmaya yönelik uyarılara odaklanmayı sağlamak için çok yönlü bir yaklaşım ve sürekli 
yeniden değerlendirmeyi gerektirir. Ayrıca aile/bakım verenler, zihinsel engelli bireyin kendisi de değerlendirme ve 
yönetime dahil edilmelidir [6].  Etkili ağrı yönetiminin önündeki en büyük engeller olarak kabul edilen eğitim eksikliği 
ve zihinsel yetersizliğe dikkat edilmesi gerekmektedir. 

 
Anahtar noktalar:  

1) Zihinsel engelli kişilerde ağrının yönetimi ağrı değerlendirme güçlüğü, komorbidite insidansı ve birlikte ilaç 
kullanımı konusunda birçok dikkat edilmesi gereken şeyi içerir. 

2) Yeterli ağrı değerlendirmesi ağrı yönetiminin temel taşıdır ve zihinsel engelli kişilerde ağrı, kişinin beceri 
seviyesine uygun doğrulanmış ağrı değerlendirme araçlarının kullanılmasından yararlanılır. 

3) Reçete yazanlar zihinsel engelli bireylerde antiepileptik ilaçlarla ilaç-ilaç etkileşimi gibi analjeziklerin 
farmakodinamik ve farmakokinetiklerindeki potansiyel değişikliklerin farkında olmalıdır. 
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