Çocuk ve Ergenlerde Palyatif Ağrı Bakımı
Uluslararası Ağrı Araştırma Derneği
Palyatif bakım 2014 yılında çocuklar da dahil olmak üzere bir insan hakkı olarak kabul edildi [1]. Palyatif bakımdan
faydalanabilecek bulaşıcı olan ve olmayan HIV, çoklu ilaç direçli (MDR) ve ileri dereceli ilaca dirençli (XDR)- tüberküloz
gibi hastalıkları olan dünya çapında 21 milyon çocuk olduğu tahmin edilmektedir; bunların % 98'i düşük ve orta gelir
seviyeli ülkelerde yaşamaktadır [2]. Sekiz milyon çocuğun özel çocuklarda palyatif bakım (CPC) gerektirdiği tahmin
edilmektedir [2]. 0-19 yaş arası çocuklarda prevelans, Birleşik Krallık'ta (yüksek gelirli ülke) 10.000'de 20, Zimbabwe'de
(düşük gelirli ülke) 10.000 çocukta yaklaşık 120 arasında değişmektedir [2]. Hayat kısıtlayıcı koşulların prevalansı
yükseliyor gibi görünmektedir [3]. CPC, vakaların % 80'ini kanser dışı nedenlerle olan çok çeşitli hastalıkları kapsar;
koşulların çoğu erişkin palyatif bakımda görülenlerden farklıdır [3,4].

Ağrının Özellikleri
• Ağrı, CPC 4-9 de görülen koşulların spektrumunda belirgin bir şekilde ortaya çıkar, ancak kanserli çocuklarda daha sık
görülür [7].
• Ağrı ve diğer semptomlar, özellikle nörolojik rahatsızlıkları olan çocuklarda genellikle birbiriyle ilişkilidir; bu sadece
ağrıyı yönetmekten çok daha geniş bir odaklanma ve beceri gerektirmektedir [9,10,11].
• CPC’de, kanser tanıları ile ilişkili ağrı, hızlı değerlendirme ve karar verme yönetimi gerektirir; buna karşılık, nörolojik
hastalıkları olan çocuklar aylar ve yıllar boyunca kronik yönetim gerektirir [8,9].
• CPC tarafından desteklenen çocuklarda akut, girişimlere bağlı ve tedaviye bağlı ağrı yaygındır. HIV'li çocuklarda ağrı,
hastalığın ve bazı tedavilerin sık görülen bir komplikasyonu olarak duyusal nöropati içerir [12].
• Santral nöropatik ağrı, merkezi sinir sistemi bozukluğu olan çocuklarda olası bir ağrı kaynağıdır [13].

Değerlendirme
• CPC’de ağrı etiyolojisi genellikle multifaktoryeldir, bireysel değerlendirmeyi önemli kılar, bazen çocuğun bakıcısından
bilgi almak gereklidir.
• Değerlendirme, çocuk doktoru eğitimi almış profesyoneller tarafından yürütülen ve aile merkezli bir bakım ekibiyle
disiplinler arası olmalıdır.
• Ağrı değerlendirme araçları tek boyutludur ve çok boyutlu CPC değerlendirmesinde sadece küçük bir rol
oynamaktadır.
• Hiçbir ağrı değerlendirme aracı, her yaş ve gelişim evresinde amaca uygun değildir [14].
• İletişim kuramayan çocuklar ve prematür infantlardan, tipik erişkin araçlarını kullanabilecek daha büyük adelosanlara
kadar tüm çocukluk grupları için güvenilir ve doğrulanmış araçlar mevcuttur [15].

Yönetim
• Çocuk ve ailesi için farmakolojik ve farmakolojik olmayan stratejileri birleştiren, bireyselleştirilmiş ve bütünsel ağrı
yönetimi sağlamada disiplinler arası bir ekip gereklidir.
• İyi bir iletişimle tedavi stratejilerinin, anksiyete ve yanlış anlaşılabilecek durumların açıkça tartışılması şarttır.
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• Başlanan herhangi bir tedavi, ağrının giderilmesini en üst düzeye çıkarmak için uygun şekilde sıklıkla izlenmeli ve
değiştirilmelidir.
• Ağrı yönetimi her zaman kolay değildir ve ilk temel yaklaşımlar etkili olmadığında uzman tavsiyesi alınmalıdır.
• Kanser ağrısı [16] için değerlendirme ve yönetim kılavuzları ve CPC'de görülen tıbbi durumlarda [17] devam eden
ağrı, DSÖ tarafından iyi bir şekilde detaylandırılmıştır.
• Merkezi sinir sistemini önemli ölçüde bozulan çocuklarda ağrıyı yönetmek için değerlendirme ve yönetim kılavuzları,
Amerikan Pediatri Akademisi [18] tarafından yayınlanan bir raporda bulunmaktadır.

İlaç tedavisi
• İlaçlara erişim dünya çapında, özellikle opioidlere erişimde bir engel olmaya devam etmektedir [19,20].
• Opioidler, özellikle kanser tanısı konan çocuklarda, CPC'de tedavi edici bir dayanak noktasıdır.
• Opioid erişimine yönelik engeller, CPC'de ağrı yönetimini olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir [21].
• CPC’deki ilaçlara ilişkin yayınlanmış kanıtlar genellikle sağlıklı yetişkinlerde yapılan çalışmalardan veya kanser
hastalarının kestirimleriyle elde edildiğinden eksiktir.
• Çocuklar ve yetişkinler anatomi, fizyoloji ve daha da önemlisi ağrı ve analjezi konusundaki bilişsel tepkileri
bakımından farklılık gösterdiğinden kestirimler dikkatli yapılmalıdır; yenidoğan döneminde bu en belirgindir [22,23].
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