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nöropatik ağrı
tedavisine genel bakış

mustafa ertaş

epidemiyoloji – TURDEP
Türkiye’de TURDEP (1995) verisi:
Diyabet prevalansı: %7.2
Glükoz intorelansı:  %6.7
Diyabetik Nöropati: Diyabetlilerde ~%50
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Türkiye’de TURNEP (2004) verisi:
14 merkez:
– Nöroloji, Endokrinoloji, Algoloji
– Toplam 1113 diyabetik hastada
– Klinik muayene (DNS) (n=1113)

– EMG (n=1102)

– LANSS (n=975)

epidemiyoloji – TURNEP...

epidemiyoloji – TURNEP...
Klinik olarak (DNS) Diyabetik Polinöropati:

DPN-
DPN+

DPN+
%40.4

DPN–
%59.6

Klinik muayene ile
%40.4 olguda
DPN saptandı
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epidemiyoloji – TURNEP...

DPN-
DPN+

Klinik ve EMG ile Diyabetik Polinöropati

DPN–
%42.6DPN+

%57.4

EMG katkısıyla
%57.4 olguda
DPN saptandı

epidemiyoloji – TURNEP...

Asemptomatik
Normal
Asemptomatik
NeP
Semptomatik
Normal
Semptomatik
NeP

Klinik PNP  X  LANSS NeP (n=1113)

normal
%54.5

NeP
%5.1

normal
%31.5

NeP
%8.9

NeP
%22.0

NeP
%8.6

NeP
%14.0
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tedavi hedefleri 

– Duysal nöron spesifik
Na kanalları

– Nörokinin 1 (NK1) Reseptörü
– Sinir Büyüme Faktörü (NGF)
– Vanilloid reseptör 1
– α-adrenoreceptor

– NMDA reseptörleri, NR 2B
– Nörokinin 1 Reseptörü
– nNOS
– GABA
– COX-2
– N tipi Ca++ kanalları
– 5-HT ve NA
– Opioid μ reseptörleri

– Karbamazepin, Okskarbazepin, 
Lamotrigin, Meksiletin, Amitriptilin

– NK1 antagonistleri
– NGF antagonistleri
– Vanilloid reseptör 1 antagonistleri
– Fentolamin, Guanetidin

PERİFERİK HEDEFLERPERİFERİK HEDEFLER

SEGMENTAL - SANTRAL HEDEFLERSEGMENTAL - SANTRAL HEDEFLER
– NMDA antagonisti, Ketamin, Dekstrametorfan
– NK1 antagonistleri
– nNOS inhibitörleri
– Valproat, Butalbital, Baklofen, Gabapentin
– Celekoksib
– Okskarbazepin, Gabapentin
– Amitriptilin, Venlafaksin, SSRI,
– Opioidler

Nöropatik ağrının tedavisinde kullanılan ilaçlar
Antikonvülzanlar
Trisiklik / SNRI antidepresanlar
Tramadol
Antiaritmikler
Opiyatlar
Levodopa
Lokal anestezikler
Kapsaisin krem

nöropatik ağrı - tedavi
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nonsteroid antiinflamatuvarlar

NSAİ ilaçların yararı yönünde kanıt yok

antidepresanlar - trisiklik
+ yüksek dozlarda etkililer, etki doza bağımlı

+ sürekli ağrı ve batıcı, kısa süreli ağrıda etkili

– sedasyona yol açıyor

– allodinide etkinliği belirgin değil

– uygulama dozunu yan etkileri belirliyor, yan etki 
doza bağımlı

– dozlarken iyi izlem gerekiyor



6

antidepresanlar - SSRI, SNRI 

+ SSRI antidepresanlar etkin değil

+ SNRI antidepresanlar etkili

+ sürekli ağrı ve batıcı, kısa süreli ağrıda etkili

+ Duloksetin (60-120 mg/gün) ve 
Venlafaksin (150-300 mg/gün) etkili

opioidler - tramadol

+ orta derecede etkinlik

+ sürekli ağrı ve allodinide etkili

+ doğrudan etkin dozda başlanabilir
(100-200 mg/gün)

+ uzun etkili formu var (2x1)

– yan etkileri kısıtlayıcı olabilir
(kusma, kabızlık)
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antiaritmik - lidokain, meksiletin

Lidokain
nonspesifik bir Na kanal blokeri
etkili olabilir fakat oral verilemez

Meksiletin
lidokainin oral analoğu
iki çalışmada plasebodan daha iyi
dört çalışmada etkisiz

dopamin - levodopa
+ Plasebo kontrollü çift kör çalışmada diyabetik 

nöropatide etkin bulundu

+ Noradrenalin prekürsörü olarak ve 
noradrenerjik mekanizmalar yoluyla ağrıyı 
modüle ederek etki ediyor olabilir

– Tek çalışma, tekrarlanmış değil
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lokal tedavi - kapsaisin
• Acı biberden türetilmiş bir alkaloid

• Duysal nöronlardan substans P’yi açığa çıkarıp 
tüketerek ve epidermal sinir liflerini dejerene 
ederek etki gösteriyor

• Lokal advers etkiler

• Topikal kapsaisin zayıf-orta etkiye sahip ve 
ancak yardımcı bir tedavi

karbamazepin (≤ 1800 mg)

okskarbazepin (≤ 2400 mg)

lamotrijin (≤ 400 mg)

gabapentin (≤ 3600 mg)

pregabalin (≤ 600 mg)

antiepileptikler
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a) nöronal membranları stabilize ederek

b) sinaptik inhibisyonu arttırarak

c) sinaptik eksitasyonu azaltarak

antiepileptikler – mekanizma

Antiepileptik

Voltaj kapılı Na Kanalı inaktivasyonunu ↑↑

Eksitatör nörotransmiter salınımını ↓↓

Trigeminal nevralji

Yan etkisi fazla, ilaç etkileşimleri, 
otoindüksiyon

karbamazepin
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Antiepileptik (karbamazepin analoğu)
– Voltaj kapılı Na kanalı inaktivasyonunu ↑↑
– Eksitatör nörotransmiter salınımını ↓↓
– N tipi Ca++ kanalları
– Voltaj kapılı K kanalları

Diyabetik nöropati, postherpetik nevralji, 
trigeminal nevralji
Yan etki ↓↓, otoindüksiyon Ø,
yüksek tolerabilite, günlük 2 doz

okskarbazepin

Antiepileptik
– GABA konsantrasyonunu ↑↑ ve

non veziküler GABA salınımını ↑↑

– N tipi Ca++ kanalları

Diyabetik nöropati, postherpetik nevralji

Yan etki ↓↓, yüksek tolerabilite

gabapentin
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1000’den fazla hastayı kapsayan çok merkezli 
çalışmaların sonuçlarına göre gabapentin,

nöropatik ağrıda etkili

Post-herpetik Nevralji

Ağrılı Diyabetik Nöropati

Mikst Nöropatik Ağrı

İngiltere Çalışması (Rice AS, Pain 2001)
ABD Çalışması (Rowbotham M, Jama 1998)

ABD Çalışması (Backonja M, Jama 1998)

İngiltere Çalışması (Serpell M, Pain 2002)

Backonja M, Clinical Therapeutics;Vol.25,No.1,2003:81-104

gabapentin

pregabalin
Etki mekanizması:
– Voltaj kapılı Kalsiyum Kanalı modülatörü

• Nörotransmitter salınımını azaltır

GABAA, B reseptörleri üzerinde inaktif
Renal disfonksiyon varlığında doz ayarı
Lineer farmakokinetik
Yüksek biyoyararlanım (>%90)
1-3 günde etki başlangıcı
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Yüksek biyoyararlanımYüksek bYüksek biiyoyararlanımyoyararlanımLineer farmakokinetikLineer farmakokinetikLineer farmakokinetik

PregabalinPregabalin GabapentinGabapentin

Tüm dozlar

≥ %90

Tüm dozlar

≥ %90

900mg %60

1200mg %47

2400mg %34

3600mg %33

4800mg %27

900mg %60

1200mg %47

2400mg %34

3600mg %33

4800mg %27

PregabalinPregabalin
GabapentinGabapentin

pregabalin vs gabapebtin

pregabalin
Sitokrom P-450 enzimlerini inhibe 
etmez veya indüklemez

Sistemik dolaşımdan başlıca renal yolla 
değişmemiş ilaç olarak atılır (%98)
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pregabalin x gabapentin
Etki yeri benzer
– Voltaj kapılı Kalsiyum Kanalı modülatörü

• Nörotransmitter salınımını azaltır

Lineer vs Nonlineer farmakokinetik
Biyoyararlanım >%90 vs %60-33
Günde 2 vs 3
1 günde etkili en az doz 150 mg vs
≥9 günde etkili 1800 mg doz

10 randomize, çift-kör, 
plasebo-kontrollü çalışma

n=2750

Sabit doz
Pregabalin

75-600 mg/gün
5-13 hafta

5 DPN
(n=1378)

4 PHN
(n=1034)

Sabit doz
Pregabalin 

75-600 mg/gün
5-12 hafta

1 DPN + PHN
(n=338)

Data on file, Pfizer Inc. Lesser et al. Neurology. 2004;63(11):2104-10. Rosenstock et al. Pain.
2004;110(3):628-38. Richter et al. Journal of Pain. 2005: In press. Dworkin et al. Neurology. 
2003;22;60(8):1274-83. Sabatowski et al. Pain. 2004;109(1-2):26-35. Freynhagen et al. Pain. 
2005: In press. Van Seventer et al. 2005: Submitted

Esnek/sabit doz
Pregabalin 

150-600, 600 mg/gün
12 hafta

pregabalin
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* plaseboya göre P<0.001

*

Lesser et al. Neurology. 2004;63(11):2104-10 

*
*
*

* * * *
* * * *
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pregabalin – DPN

0

2

4

6

8

10

0 1 2 3 4 5 6
Hafta

Plasebo (n=97)
Pregabalin 75 mg/gün (n=77)

Pregabalin 300 mg/gün (n=81)
Pregabalin 600 mg/gün (n=82)

** 1-13. haftalar ve sonlanım noktasında
her pregabalin dozuna karşı plasebo

Ortalama başlangıç ağrı skoru 6.7
van Seventer et al. 2006
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pregabalin – PHN

-4

-3

-2

-1

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hafta

Plasebo (n=93)
Pregabalin 150 mg/gün (n=87)
Pregabalin 300 mg/gün (n=98)
Pregabalin 600 mg/gün (n=88)
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pregabalin: DPN + PHN
ağrıda ≥%50 ve ≥%30 azalma

Pregabalin dozu (mg/gün)

≥%50 ≥%30

%
 h
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p<0.001p<0.00134860, 120, 
plasebo

12 hafta + 
1 hft. inişRaskin

p<0.001p<0.00145720, 60, 120, 
plasebo12 haftaGoldstein

12 hafta + 
1 hft. iniş

Süre

p<0.001p<0.00133460, 120, 
plaseboWernicke

Duloksetin
120 mg

Duloksetin
60 mgNGruplarÇalışma

diyabetik ağrılı nöropatide duloksetin
kısa dönemli etkinlik ve güvenlik çalışmaları
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867120 mg vs kontrol52 hafta
1 yıl, açık etiketli 

güvenlik uzantıları 
(kontrollü çalışmaların)

28 hafta

Süre

44960 mg 2x1 vs 120 
mg tek doz

6 ay, açık etiketli 
güvenlik çalışması

NGruplarÇalışma

diyabetik ağrılı nöropatide duloksetin
uzun dönemli güvenlik çalışmaları

EFNS 2006 
Nöropatik Ağrı Tedavi Klavuzu
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1. sınıf çalışma:
yeterince güçlü prospektif, kontrollü klinik çalışma

2. sınıf çalışma:
prospektif grup kohort çalışma

3. sınıf çalışma:
tüm diğer kontrollü çalışmalar

4. sınıf çalışma:
kontrolsüz çalışmalar, olgu seri ve bildirileri,
uzman görüşü

nöropatik ağrı – EFNS 2006
farmakolojik tedavi rehberi

European Journal of Neurology 2007, 14: 952–970

A düzeyi değerlendirme:
(net bir şekilde etkili, etkisiz veya zararlı): en az bir inandırıcı 
1. sınıf çalışma veya en az iki tutarlı, inandırıcı 2. sınıf
çalışma

B düzeyi değerlendirme:
(büyük ihtimalle etkili, etkisiz veya zararlı): en az bir inandırıcı
2. sınıf çalışma veya güçlü bir 3. sınıf çalışma

C düzeyi değerlendirme:
(bir olasılık etkili, etkisiz veya zararlı): en az iki inandırıcı
3. sınıf çalışma

nöropatik ağrı – EFNS 2006
farmakolojik tedavi rehberi

European Journal of Neurology 2007, 14: 952–970
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Öneriler sadece 1. ve 2. sınıf çalışmalar değil yan etki profilleri 

ve güvenlik sorunlarını da dikkate almıştır

nöropatik ağrı – EFNS 2006
farmakolojik tedavi rehberi

European Journal of Neurology 2007, 14: 952–970

nöropatik ağrı – EFNS 2006
ağrılı polinöropati

Lamotrijin
Opioidler

SNRI
Tramadol

Gabapentin
Pregabalin

TCA

Kapsaisin
CBZ

Levodopa
Mexiletin

NMDA anta.
OXC
SSRI

Topiramat
Valproat

LamotrijinGabapentin
Opioidler

Pregabalin
SNRI
TCA

Tramadol

2./3. sıra 
önerilen

İlk sıra 
önerilen

C düzeyi
zayıf/tutarsız

B düzeyiA düzeyi

European Journal of Neurology 2007, 14: 952–970
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TCA etkinlik yönünden A düzeyi kanıtlara sahiptir fakat 
yaşlılarda özellikle kardiyak risklilerde dikkatli kullanılmalıdır

Opioidler (çeşitli nöropatik ağrılı durumlar için A düzeyi kanıtlara 
sahip olmakla birlikte) kronik nöropatik nonkanser ağrıda, 
özellikle uzun süreli kullanımda, potansiyel güvenlik sorunları 
nedeniyle ikinci/üçüncü sırada önerilmiştir

European Journal of Neurology 2007, 14: 952–970

SNRI (duloksetin ve venlafaksin, ağrılı periferik nöropatide A 
düzeyi) görece daha düşük etkinlik nedeniyle ikinci sırada 
önerilmiştir fakat özellikle kardiyovasküler risk faktörlü 
hastalarda TCA’a tercih edilebilir

Lamotrijin, potansiyel olarak ciddi deri döküntüleri nedeniyle 
ikinci/üçüncü sırada önerilir

nöropatik ağrı – EFNS 2006

nöropatik ağrı – EFNS 2006
postherpetik nevralji

Kaspaisin
Opioidler
Tramadol
Valproat

Gabapentin
Pregabalin
Lidokain 

(küçük bir 
ağrı-allodini 
alanı varsa)

TCA

NMDA anta.
Lorazepam
Mexiletin

Kapsaisin
Lidokain
Tramadol
Valproat

Gabapentin
Opioidler

Pregabalin
TCA

2./3. sıra 
önerilen

İlk sıra 
önerilen

C düzeyi
zayıf/tutarsız

B düzeyiA düzeyi

European Journal of Neurology 2007, 14: 952–970

Lidokain bantlar (B düzeyi kanıt) küçük ağrı ve allodini alanı olan 
hastalarda, çok iyi torele edildiği için önerilir
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nöropatik ağrı – EFNS 2006
trigeminal nevralji

CerrahiOXC
CBZ

Baklofen
Lamotrijin

OXCCBZ

2./3. sıra 
önerilen

İlk sıra 
önerilen

C düzeyi
zayıf/tutarsız

B düzeyiA düzeyi

European Journal of Neurology 2007, 14: 952–970

OXC (B düzeyi kanıt), CBZ’den daha düşük 
güvenlik sorunları  nedeniyle trigeminal 

nevraljide ilk sırada önerilir

nöropatik ağrı – EFNS 2006
santral ağrı

Kannabinoid
Lamotrijin
Opioidler

Amitriptilin
Gabapentin
Pregabalin

Meksiletin
Opioidler
Valproat

MS
Kannabis

SCI
Gabapentin
Pregabalin
Poststrok 

santral ağrı
Amitriptilin
Lamotrijin

-

2./3. sıra 
önerilen

İlk sıra 
önerilen

C düzeyi
zayıf/tutarsız

B düzeyiA düzeyi

European Journal of Neurology 2007, 14: 952–970

Santral ağrıda çok az çalışma 
vardır ve öneriler genellikle B 

düzeyi kanıtlara dayanır
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Periferik nöropatik ağrı

Gabapentin
VEYA

Pregabalin

TCA
VEYA
SNRI

Opioidler (Tramadol dahil)
ile kombine tedavi

MedGenMed. 2007 ;9 (2):36 17955091 (P,S,E,B)

trigeminal nevralji – AAN-EFNS 2008

Karbamazepin (Tegretol) A düzeyinde etkili

Okskarbazepin (Trileptal) B düzeyinde etkili

Baklofen (Lioresal)

Lamotrijin (Lamictal) C düzeyinde etkili
Pimozid (Nörofren)

European Journal of Neurology 2008, 15: 1013–1028



22

trigeminal nevralji – AAN-EFNS 2008

İLK SIRA TEDAVİ

Karbamazepin (Tegretol) 200-1200 mg/gün

Okskarbazepin (Trileptal) 600-1800 mg/gün (DAHA GÜVENLİ)

İKİNCİ SIRA TEDAVİ

Cerrahi (RF, Gamma knife, Mikrovasküler dekompresyon)

Baklofen (Lioresal)

Lamotrijin (Lamictal)

Pimozid (Nörofren) (artık kullanılmıyor)
European Journal of Neurology 2008, 15: 1013–1028

TEŞEKKÜRLER


