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ÖZET
Yenido¤an›n a¤r›y› çok iyi alg›lad›¤›, hat›rlad›¤› ve intrauterin yaﬂamdan itibaren a¤r›y› hissedebildi¤i kan›tlanm›ﬂt›r.
Yenido¤anlarda a¤r› fizyolojisinin, klinikle olan iliﬂkisinin ve sonuçlar›n›n daha iyi anlaﬂ›lmas›n› sa¤layan önemli geliﬂmeler
sayesinde, yenido¤an yo¤un bak›m ünitelerinde a¤r› tedavisine daha çok özen gösterilmektedir. A¤r› tedavisinde, farmakolojik ve
farmakolojik olmayan yöntemler uygulanmaktad›r. Bu derleme, yenido¤anda a¤r› yönetiminde kullan›lan farmakoloji d›ﬂ› yöntemleri
aç›klamaktad›r.
ANAHTAR KEL‹MELER: Yenido¤an; a¤r› tedavisi

SUMMARY
NON-PHARMACOLOGICAL PAIN CONTROL
It has been proved that newborn could percept and remember pain very well, and could feel pain by the time the intrauterin
life started. Significant progress in understanding the physiology, clinical correlates, and consequences of neonatal pain have
resulted in greater attention to pain management during neonatal intensive care.
Pharmacological and nonpharmacological methods are used in pain management. This review article explains nonpharmacologic
therapies for the management of pain in the neonate.
KEYWORDS: Newborn; pain management

Yenido¤anda A¤r›
A¤r› terimi, IASP (International Association for the
Study of Pain; Uluslararas› A¤r› Araﬂt›rmalar› Birli¤i)
taraf›ndan Kyoto’da Kas›m 2007 y›l›nda modifiye edilmiﬂtir. A¤r›, vücudun belli bir bölgesinden kaynaklanan,
doku hasar›na ba¤l› olan ya da olmayan, kiﬂinin geçmiﬂindeki deneyimlerinden etkilenen ve istenmeyen durumu uzaklaﬂt›rmaya yönelik, hoﬂ olmayan biyokimyasal
ve duygusal bir durum ya da davran›ﬂ olarak tan›mlanmaktad›r (1). A¤r›, tüm bireyleri fiziksel, emosyonel ve
sosyal aç›dan etkileyen; korku, ansiyete ve depresyona
yol açan bir deneyimdir (2,3).
A¤r›, deri ve iç organlarda bulunan iki tür sinir lifiyle iletilir. Akut ve keskin a¤r›, h›zl› iletim yapan miyelinli A-delta lifleri ile, kronik ve künt a¤r› ise yavaﬂ iletim yapan miyelinsiz C lifleri ile taﬂ›n›r. Derideki nosiseptörlerden kalkan uyar›lar medulla spinaliste arka
boynuza gelir. Aksonlar›n büyük k›sm› anterior komissürde çaprazlaﬂ›r ve kontralateral traktlarla talamusa
ulaﬂ›r. Küçük bir k›sm› direkt olarak ponsa ç›kar. Talamus serebral korteksin somatosensoryal bölgelerine ve
limbik sisteme ba¤lan›r.

Deri ve di¤er dokularda yer alan serbest sinir uçlar›ndan medulla spinalise gelen sinir lifleri, arka boynuzdaki laminalarda ikinci dizi nöronlar› uyar›rlar. Arka
boynuzda beﬂ ayr› hücre grubu bulunur: düﬂük eﬂikli
mekanoreseptör hücreler dokunma, bas›nç ve titreﬂim
duyular›n› alg›lar. Termoreseptör hücreler s›cak ya da
so¤u¤u alg›lar. Hareketi alg›layan hücreler eklem ve kas
hareketleriyle uyar›l›rlar. Nosiseptör nöronlar aﬂ›r› bas›nç, 45°C üzerindeki s›cakl›k, dokular›n fiziksel ya da
kimyasal hasar› ile uyar›l›rlar ve özel olarak a¤r›l› uyaranlar›n iletiminden sorumludurlar. Geniﬂ spektrumlu
nöronlar ise tüm hücre gruplar›n›n uyaranlar› ile uyar›l›rlar. ‹kinci dizi nöronlar çaprazlaﬂarak kortekse yükselir. A¤r› liflerinin bir bölümü bulbus, pons ve retiküler
oluﬂumda, bir bölümüde talamusta sonlan›r. Talamus,
medulla spinalis, beyin sap› ve serebellumdan gelen
uyar›lar› serebral kortekse taﬂ›r. Talamusun ön çekirde¤i, hipotalamus, hipokampus ve amigdaladan oluﬂan
limbik sistemin, a¤r›n›n alg›lanmas› ve a¤r› yan›t›n›n
oluﬂturulmas›nda önemli rol oynad›¤› düﬂünülmektedir.
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A¤r› iletiminin düzenlenmesinden sorumlu çok say›da nörotransmitter tan›mlanm›ﬂt›r; Substance P, somatostatin, kalsitonin geni ile iliﬂkili peptit (CGRP), vazoaktif intestinal peptit (V‹P), glutamat bunlardan baﬂl›calar›d›r. Fetal neokorteksin geliﬂimi, sekizinci haftada
baﬂlar. C lifleri derideki nosireseptörlerden dorsal horna
22. haftada uzanmas›na ra¤men, ç›kan nöronlara olan sinapslar 40. haftadan sonra meydana gelmektedir. Kortikotalamik liflerin geliﬂimi 20-24. haftada tamamlan›r.
Gebeli¤in son döneminde, fetusta a¤r›y› alg›lamak
için gerekli anatomik, nörofizyolojik, hormonal geliﬂimin
sa¤land›¤› ve nörotransmitter fonksiyonlar›n oldukça geliﬂti¤i bilinmektedir (4-7). Melzack ve ark. (8) taraf›ndan
öne sürülen kap›-kontrol teorisi a¤r› kontrol sistemlerine
›ﬂ›k tutmakta ve geçerlili¤ini korumaktad›r. Bu teoriye
göre, geniﬂ çapl› ve düﬂük eﬂikli mekanoreseptörlerin
uyar›lmas› ile arka boynuzdaki hücrelerin a¤r›l› uyarana
yan›t› engellenmektedir. Bu hücreler a¤r› lifleri ile beraber uyar›ld›klar›nda, medulla spinalise daha önce ulaﬂarak
a¤r›l› uyaran›n arka boynuzdan kortekse iletimini engellerler. C liflerinin aktivitesi artt›¤›nda ise engel ortadan
kalkar, kap› aç›larak a¤r›l› uyaran kortekse iletilir.
Beynin özel bölgelerinin elektriksel olarak uyar›lmas› ile sa¤lanan analjezi, di¤er bir a¤r› kontrol sistemidir
(stimulation-produced analgesia: SPA). Bu yolla somatik ve viseral nosiseptif nöronlardaki iletim, bilinç düze-
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yinde herhangi bir de¤iﬂiklik olmadan önlenebilir. Opioid arac›l› analjezi sistemi (Opioid-mediated analgesia
system: OMAS) endojen opioidlerin rol oynad›¤› analjezi sistemidir. SPA ve OMAS sistemleri yan› s›ra, dorsolateral pontin tegmentumda bulunan noradrenerjik nöronlarda vücudun a¤r› kontrol sistemi içerisinde yer al›r
(3,6-9).
1980’li y›llara kadar a¤r› duyusunun iletimi için sinir liflerindeki myelinizasyonun tamamlanm›ﬂ olmas›n›n gerekti¤i düﬂünülmekteydi. Yenido¤an›n sinir sisteminin iyi geliﬂmemiﬂ oldu¤u, a¤r› deneyimleri için henüz belleklerinin oluﬂmad›¤› ve bu nedenle a¤r›y› alg›lama ve yorumlamada yetersiz olduklar› düﬂüncesi
yayg›nd›. Ayr›ca, bu y›llarda analjeziklerin uygulanmas›nda yan etki ve ba¤›ml›l›k riskinin yüksek oldu¤u,
a¤r› hissinin yenido¤an› etkilemedi¤i gibi yanl›ﬂ bilgiler yenido¤anda a¤r› ve etkilerinin incelenmesini geciktirdi (10,11). Bununla birlikte 1980’li y›llardan sonra yap›lan çal›ﬂmalarda, a¤r›n›n nöropsikolojik temelinin hamileli¤in ikinci trimestrinin bitimiyle kuruldu¤u,
yenido¤anlar›n a¤r›y› çok iyi alg›lad›klar› ve hat›rlad›klar› kan›tland› (3,12,13). Yenido¤anlarda a¤r› fizyolojisinin, klinikle olan iliﬂkisinin ve sonuçlar›n›n daha
iyi anlaﬂ›lmas›n› sa¤layan önemli geliﬂmeler sayesinde, yenido¤an yo¤un bak›m ünitelerinde a¤r› yönetimine daha çok özen gösterildi.

Tablo 1. Yenido¤anda A¤r› Belirtileri
DAVRANIﬁSAL DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER

F‹ZYOLOJ‹K DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER

SES

ARTMALAR
• A¤lama

• Kalp h›z›

• ‹nleme

• Kan bas›nc›

YÜZ ‹FADELER‹
• Yüz buruﬂturma

• ‹ntrakraniyal bas›nç
• Solunum h›z› ve efor

• Kaﬂ ve al›nda k›r›ﬂmalar

• Kaslarda gerilme

• Göz s›kma

• Karbondioksit bas›nc›

VÜCUT HAREKETLER‹
• Genel ve yayg›n vücut hareketleri

• Ortalama hava yolu bas›nc›
AZALMALAR

• Kol/bacakta çekilmeler, kuvvetli darbeler

• Solunum derinli¤i

• Ç›rp›nma

• Oksijenizasyon
• Solgunluk/k›zarma

TONUSTA DE⁄‹ﬁMELER
• Tonusta artma/gerilme/yumruk s›kma

Artmalar

• Tonusta azalma/gevﬂeme

• Plazma renin aktivitesi

• Dokunmaya z›t tepkiler

• Katekolamin düzeyleri(epinefrin/norepinefrin)

DURUMLAR
• Uyuma, uyanma periyotlar›nda de¤iﬂmeler/uyan›kl›k
• Aktivite düzeyinde de¤iﬂmeler: Huzursuzlukta artma/irritabilite
• Beslenme güçsüzlükleri
• Rahatlama, sakinleﬂme, sessizlik oluﬂmas›nda güçlük
• Bireylerde etkileﬂim yetene¤inde bozulma
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HORMONAL DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER

• Kortizol düzeyleri
• Büyüme hormonu,glukagon, aldesteron sal›n›m›
Azalmalar
• ‹nsülin sal›n›m›
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Yenido¤anda a¤r›n›n alg›lanmas›nda ve a¤r›ya olan
cevab›n oluﬂmas›nda çeﬂitli faktörler yer al›r. Bu faktörler; infant›n kaç haftal›k do¤du¤u, cinsiyeti, uyan›k olma durumu, a¤r›l› uyaran›n tipi, genel sa¤l›k durumu,
do¤um ﬂekli, hastal›¤›n ciddiyeti, geçmiﬂ deneyimleri,
kiﬂisel farkl›l›klar› ve a¤r› ile baﬂ etme yetene¤idir
(14,15). Yenido¤an›n a¤r› yönetiminde amaç, a¤r›n›n
hafifletilmesi ve yenido¤an›n a¤r› ile baﬂ etmesine yard›m etmektir. Yenido¤an bebeklerde a¤r› nedeni s›kl›kla
rutin bak›m›n gere¤i olan topuktan kan alma, arter
ve/veya venden kan alma, intravenöz ve/veya intramusküler enjeksiyon, santral venöz kateter tak›lmas›, trakeal
entübasyon, gö¤üs tüpü tak›lmas›, lomber ponksiyon,
retinopati incelenmesi gibi iﬂlem ve incelemelerdir (16,
17). Yenido¤anlar›n a¤r› duyusunu de¤erlendirirken, a¤r›n›n k›sa dönem de¤erlendirilmesinde davran›ﬂsal ve
fizyolojik de¤iﬂkenler, saatler ve günler süren a¤r› durumlar›nda ise hormon düzeyleri ve metabolik parametreler daha yararl› olabilmektedir (14). Yenido¤anlarda
a¤r›n›n ﬂiddetini ölçmeye ve de¤erlendirmeye yönelik
çal›ﬂmalar dünyada ve ülkemizde geliﬂmektedir. Yenido¤anda a¤r›y› de¤erlendirirken karﬂ›laﬂ›lan en önemli sorun a¤r› yan›t›n›n sözel ifadesinin olmamas›d›r. Yenido¤anda a¤r› belirtileri Tablo 1’de gösterilmektedir (14,
15, 18) (Tablo 1).
A¤r›n›n ﬂiddeti beden ›s›s›, kan bas›nc›, nab›z say›s›
gibi objektif olarak ölçülemez. Bu yüzden, a¤r›n›n kontrol
edilebilmesi için iyi bir tan›mlama gerekmektedir. A¤r›
ﬂiddetini tan›mlamada çeﬂitli ölçekler geliﬂtirilmiﬂtir.

CRIES Skalas› (Neonatal Postoperatif A¤r› Ölçüm
Skorlamas›): Krechel ve Bildner taraf›ndan geliﬂtirilen
ölçek ameliyat sonras› dönemde fizyolojik a¤r› yan›tlar›n› ölçer (19). De¤erlendirme Apgar puan›na benzeyen
bir puanlama sisteminden faydalan›larak yap›l›r (19,
20). Bu skala genellikle gebelik yaﬂ› 32 haftan›n üzerinde ve postoperatif dönemde olan bebeklerde kullan›l›r
(Tablo 2).
NIPS (Neonatal Infant Pain Scale): Lawrence ve
ark. taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ, Akdovan taraf›ndan Türkçe’ye uyarlanm›ﬂt›r (21, 22). Prematüre ve yenido¤anlar
için geliﬂtirilmiﬂ bir skalad›r (Tablo 3).
NFCS (Neonatal Face Coding System): Granau ve
ark. (23) taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂtir. Yüz hareketleri, kaﬂ
çatma, gözlerini yumma, burun kanatlar›nda (nazolabial) geniﬂleme, dudak büzme, gergin dil, çene titremesi
gibi kriterler de¤erlendirilir. Bu skala preterm ve term
yenido¤anlarda ve dört aydan küçük bebeklerde kullan›l›r. Bebek de¤erlendirilirken, bebe¤in durumu ve gebelik yaﬂ›na dikkat edilmelidir (18,20,23).
PIPP (Premature Infant Pain Profile): Stevens ve
ark. taraf›ndan 28-36 haftal›k prematüre bebekler için
geliﬂtirilmiﬂ bir a¤r› de¤erlendirme skalas›d›r (Tablo 4)
(24).
‹laçlar olmadan a¤r›y› kontrol etmede kullan›lan
yöntemlere farmakoloji d›ﬂ› yöntemler denir. Farmakoloji d›ﬂ› yöntemler; a¤r› alg›lamas›n› azaltan analjeziklerle beraber kullan›ld›¤›nda di¤er medikasyonlar›n etkinli¤ini artt›ran yöntemlerdir (15).

Tablo 2. CRIES skalas›
Kategoriler

1

2

A¤lama

Yok

Yüksek sesle

3
Durdurulamaz

Oksijen Gereksinimi

Yok

< %30

> %30

Yaﬂam Bulgular›nda Art›ﬂ

Art›ﬂ % 10 kadar

Art›ﬂ %11-20 aras›nda

Art›ﬂ % 21’den fazla

Görünüm

‹yi

Yüz buruﬂturma

Yüz buruﬂturma ve inleme

Uykusuzluk

Yok

S›k uyan›r

Sürekli uyan›k

Tablo 3. NIPS (Yenido¤an A¤r› Skalas›)
Kategoriler

0

1

Yüz ‹fadesi

Sakin yüz, do¤al ifade

Gergin yüz kaslar›, k›r›ﬂ›k
al›n ve çene

A¤lama

Sessiz, a¤lam›yor

Hafif inilti, aral›kl› a¤lama

Solunum ﬁekli

Her zaman ki al›ﬂ›lm›ﬂ solunum

De¤iﬂken, düzensiz, her zamankinden
h›zl› solunum, iç çekme

Kollar

Kas rijiditesi yok, s›kl›kla
geliﬂigüzel kol hareketleri

Gergin, düz kollar, sert ve / veya h›zl›
Ekstansiyon/Fleksiyon

Bacaklar

Kas rijiditesi yok, s›kl›kla
geliﬂigüzel kol hareketleri

Gergin, düz bacaklar, sert ve/ veya h›zl›
Ekstansiyon/Fleksiyon

Uyan›kl›k Hali

Sessiz, huzurlu, uyuyor ve/veya sakin

Canl›, huzursuz ve sakinleﬂtirilemeyen

2

Ç›¤l›k, feryat, yüksek sesli sürekli a¤lama
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Tablo 4. (PIPP) Prematüre Bebek A¤r› Profili
Kategoriler

0

1

Gebelik Yaﬂ›

36 hafta

32 hafta-35 hafta 6 günlük

28 hafta-31 hafta 6 günlük <28 hafta

Davran›ﬂsal Durum

Aktif/uyan›k, gözler aç›k,
yüz hareketleri var

Sakin/uyan›k, gözler aç›k,
yüz hareketleri yok

Aktif/uyuyor gözler kapal›, Sakin/uyuyor gözler
yüz hareketleri var
kapal›, yüz hareketleri yok

Maksimum Kalp At›m H›z›

Dakika da 0-4 at›m art›ﬂ

Dakika da 5-14 at›m art›ﬂ

Dakika da 15-24 at›m art›ﬂ Dakikada ki at›m ≥ 25 at›m

Minumum Oksijen Saturasyonu

%2.4 azalma

%2.5-%4.9 azalma

%5-%7.4 azalma

%7.5 ve daha fazla azalma

Aln›n› K›r›ﬂt›rma

Yok (Zaman›n ≤ %9)

En az (Zaman›n %10)

Orta (Zaman›n %40)

En çok (Zaman›n %≥70)

Gözlerini K›sma

Yok (Zaman›n ≤ %9)

En az (Zaman›n %10)

Orta (Zaman›n %40)

En çok (Zaman›n %≥70)

Burun Kanatlar›nda Geniﬂleme

Yok (Zaman›n ≤ %9)

En az (Zaman›n %10)

Orta (Zaman›n %40)

En çok (Zaman›n %≥70)

Yenido¤anda Farmakoloji D›ﬂ› A¤r› Kontrolü
‹laç kullan›lmadan a¤r›n›n kontrolü için yap›lan tüm
uygulamalar, farmakoloji d›ﬂ› a¤r› kontrol yöntemleri olarak tan›mlan›r. Bu yöntemler, analjeziklerle birlikte kullan›ld›klar›nda ilaçlar›n etkinli¤ini art›rmaktad›rlar (15). Bebe¤in yat›ﬂ pozisyonunu de¤iﬂtirmek (reflü veya cerrahi
bir kontrendikasyon yoksa), kanguru bak›m›, masaj, emzik vermek, sallamak, klasik müzik dinletmek, sükroz, gürültüsüz ortam, kucaklamak, konuﬂmak, anne sütü vermek
gibi uygulamalar bebekleri sakinleﬂtirmektedir (Tablo 5).
Tablo 5. Farmakoloji D›ﬂ› Yöntemler
Pozisyon de¤iﬂtirme

Kanguru bak›m›

Masaj, dokunmak

Emzik vermek

Sallamak

Müzik

Sükroz

Gürültüsüz ortam

Kucaklamak

Konuﬂmak

Anne sütü

Çevresel uyaranlar› azaltma

PozisyonVerme
Yenido¤an›n a¤r›s› oldu¤unda yat›ﬂ ﬂeklini de¤iﬂtirmek bebekleri büyük ölçüde sakinleﬂtirmektedir. Topuktan kan alma iﬂlemi s›ras›nda bebe¤in sar›lmas›, kalp tepe at›m›nda ve a¤lama da azalma ile sonuçlanm›ﬂt›r.
Prone pozisyonu, topuktan kan alma gibi iﬂlemlerden
sonra a¤r›, stres ve a¤lama süresini azaltan bir pozisyondur (16,25-27).
Kanguru Bak›m›
"Kanguru bak›m›", yenido¤an›n kuvözden ç›kar›larak, anne veya baban›n ç›plak teni üzerine yat›r›lmas›
esas›na dayan›r. Kanguru bak›m›na ilk kez 1970’lerde
baﬂlanm›ﬂt›r. Bu ﬂekilde yat›r›lan bebeklerde düﬂük enfeksiyon h›z›, daha az apne ve bradikardi ataklar›, laktasyon oranlar›nda art›ﬂ dikkati çekmiﬂtir (28). ‹nvaziv
iﬂlemler s›ras›nda oluﬂan a¤r›y› azaltmak için do¤al,
ekonomik, haz›rl›k gerektirmeyen, ebeveyn-bebek ba¤l›l›¤›n› (özellikle anne) sürdürmede etkili olan kanguru
bak›m› yöntemi gerek anne gerekse hemﬂireler taraf›ndan kolayl›kla kullan›lacak bir yöntem olarak tercih
edilmektedir (29-31).
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2

3

Masaj
Masaj, bebe¤e rahatlama sa¤layan bir di¤er araçt›r.
Masajla derideki dokunma reseptörleri uyar›larak, a¤r›n›n
dar bir alanda lokalize olmas› sa¤lanmaktad›r. Masaj›n,
yat›ﬂt›rma ve a¤lamay› azaltma yoluyla a¤r›y› azalt›c›
etkisi oldu¤u düﬂünülmektedir. Bir çal›ﬂmada özellikle
e¤itimli bir anne veya bir profesyonel taraf›ndan yap›lan
yenido¤an masaj›n›n, kilo al›m›n› kontrol grubuna göre
6-8gr gün-1 daha fazla olacak ﬂekilde fark ettirdi¤i tespit
edilmiﬂtir (32). Masaj›n parasempatik ve vagal aktiviteyi
art›rd›¤›, daha sakin olmay› sa¤lad›¤› düﬂünülmektedir
(32-34). Masaj esnas›nda, bebe¤in tepkilerine de dikkat
edilmelidir. Bebe¤in masaj› sevmedi¤ine dair bulgular
varsa örne¤in uzaklara bakmak, a¤lamak, nazlanmak gibi masaja bebek haz›r olana kadar ara verilmelidir (33).
Besleyici Olmayan Emzirme
Besleyici olmayan emzirme, bebe¤in a¤z›na emzik
yerleﬂtirilerek, anne gö¤sü veya mama olmadan emme
hareketinin geliﬂmesine yard›mc› olmak amac›yla yapt›r›lan emme hareketidir. Emzik vermenin, preterm ve
term yenido¤anlar›n hareketleri üzerine orta derecede
olumlu etkisi olmaktad›r. Emzik emme sonucu, bebeklerin daha sakin, daha dikkatli olduklar› ve a¤lamalar›nda azalma oldu¤u gösterilmiﬂtir (35-37). Emzik, nab›z say›s›nda anlaml› azalmaya yol açmaktad›r
(35,37,38). Emzi¤in, transkütanöz parsiyel oksijen saturasyonu veya solunum say›s› üzerine etkisi oldu¤unu
gösterecek kesin kan›tlar yoktur (36, 38). Ancak distile
su, % 10 glukoz veya % 24 sukroz ile birlikte uygulanan emzi¤in a¤r› yan›t›nda azalmaya yol açt›¤› gösterilmiﬂtir (39, 40).
Sukroz
Sukroz ya da di¤er tatl› maddelerin tek baﬂ›na ya da
emzik ile uygulanmas›n›n yenido¤anlarda çeﬂitli giriﬂimler s›ras›nda oluﬂan a¤r›y› azaltmada etkili bir yöntem oldu¤u belirlenmiﬂtir (29). Hem hayvan hem insan
çal›ﬂmalar›nda, sukrozun endojen opioidlerin salg›lanmas›n› kolaylaﬂt›rd›¤› gösterilmiﬂtir (41, 42, 43). Yeni-
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do¤anlarda yap›lan a¤r› çal›ﬂmalar›nda, çeﬂitli giriﬂimler
sonras› oluﬂan a¤r›y› azaltmak için uygulanan sukrozun
etkisi uyguland›ktan iki dakika sonra görülmektedir (44).
Emzikli veya emziksiz sukroz uygulamas›, yenido¤anlarda giriﬂimler s›ras›nda oluﬂan a¤r›y› azaltmada
kullan›lan farmakoloji d›ﬂ› yöntemlerden en çok araﬂt›r›lan›d›r (45).
Metaanalizler incelendi¤i zaman, a¤r› skorlamas›n›
kullanan üç çal›ﬂma dikkati çekmektedir. Bu çal›ﬂmalarda, topuktan kan alma iﬂlemi s›ras›nda sukroz uygulanm›ﬂ, 30 ve 60 sn sonra a¤r› skorlamas›nda belirgin
bir düﬂme saptanm›ﬂt›r (39,46,47). Sukrozun en etkili
oldu¤u doz konusunda çal›ﬂmalarda tam bir netlik yoktur. Cochrane derlemelerinde yer alan çal›ﬂmalarda,
sukroz dozlar› aras›nda (0.012-0.12 gr) on kata varan
farkl›l›klar yer almaktad›r (45). Yar›m gram üzerindeki
sukroz dozlar›n›n daha düﬂük dozlara göre a¤r› alg›lamas›n› azaltmada ek katk›s› olmad›¤›n› gösteren yay›nlar vard›r (48). Tekrarlayan dozlarda sukroz uygulanmas›n›n nörodavran›ﬂsal geliﬂim üzerine etkileri de
araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada, gestasyonel yaﬂ› 31 hafta
alt›nda olan iki günlük 107 infanta; steril su veya 0,1
ml % 24 sukroz her invazif iﬂlem öncesi yedi gün boyunca iki dakika arayla üç kez uygulanm›ﬂt›r. Hastalar›n, nörodavran›ﬂsal skorlamas› 32, 36 ve 40. gestasyonel haftada yaplm›ﬂt›r. Su ile sukroz grubu aras›nda,
herhangi bir de¤erlendirme evresinde fark bulunmam›ﬂt›r (49).
Sukrozun güvenilirlilik çal›ﬂmalar› henüz tam olarak
yap›lmam›ﬂt›r. Sadece bir çal›ﬂma da k›sa dönem yan etkileri örne¤in bo¤ulma ve satürasyon düﬂmeleri rapor
edilmiﬂ ve yaklaﬂ›k olarak % 3 oran›nda görüldü¤ü belirtilmiﬂtir (46). Willis ve ark. (50), s›k sukroz uygulamas› ile (günde 8-12 kez) nekrotizan enterokolit aras›nda bir iliﬂki oldu¤unu ileri sürmüﬂlerdir ama bu gözlem
henüz tam olarak kesinlik kazanmam›ﬂt›r. Gradin ve ark.
(51), venöz kan alma iﬂlemi s›ras›nda duyulan a¤r›y›
kontrol için, bir gruba oral glukoz, di¤er gruba da lokal
anestezik krem (EMLA) uygulam›ﬂlard›r. A¤r› skorlar›,
oral glukoz uygulanan grupta belirgin olarak düﬂük tespit edilmiﬂtir.
Çevresel Uyaranlar› Azaltma
Çevresel uyaranlar›n azalt›lmas› (parlak ›ﬂ›k, gürültü) bebeklerin sakinleﬂmesine ve a¤r›n›n azalmas›na yol
açmaktad›r (14).
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Anne Sütü
Anne sütünün, giriﬂimsel iﬂlemler s›ras›nda oluﬂan
a¤r›y› azaltmada analjezik etkisinin oldu¤u bilinmektedir (52). Anne sütü, bebeklerde a¤lamay› ve iﬂlemler s›ras›nda yüzlerini ekﬂitmelerini azaltmaktad›r. Bu etkilerin naltrexone ile bloke edilmesi, endojen opioidlerin
arac›l›¤›n› göstermektedir. Ayr›ca, anne temas› ve orotaktil stimulasyonunda etkisi bulunmaktad›r (52,53).
Haz›rl›k gerektirmemesi, ekonomik olmas› nedeniyle
tercih edilen bir yöntemdir.
Müzik
Çok say›da çal›ﬂma, müzik terapisinin a¤r›n›n azalt›lmas›ndaki etkisini araﬂt›rm›ﬂt›r. Müzi¤in a¤r›n›n azalt›lmas›nda ki olumlu etkisi, a¤r›l› bireylerin müzik dinlerken kalp at›m h›zlar›n›n düzene girmesi ve düﬂmesi,
fizyolojik parametrelerin normal de¤erlerine dönmesi,
oksijen satürasyonunda art›m›n saptanmas› ile desteklenmiﬂtir. Müzi¤in a¤r›y› hangi mekanizmayla giderdi¤i
tam olarak bilinmemektedir. Gevﬂeme ya da dikkati baﬂka yöne çekme etkisi oldu¤u düﬂünülmektedir (54,55).
Yenido¤anlar›n a¤r›y› çok iyi alg›lad›klar›, hat›rlad›klar› ve intrauterin yaﬂamdan itibaren a¤r›y› hissedebildikleri kan›tlanm›ﬂt›r. Yenido¤anlarda a¤r› fizyolojisinin, klinikle olan iliﬂkisinin ve sonuçlar›n›n daha iyi
anlaﬂ›lmas›n› sa¤layan önemli geliﬂmeler sayesinde,
yenido¤an yo¤un bak›m ünitelerinde a¤r› yönetimine
daha çok özen gösterilmektedir. Multidisipliner bir
ekip yaklaﬂ›m›yla etkili bir a¤r› kontrolü için a¤r›ya
neden olan faktörler en aza indirilmelidir. A¤r› yönetiminde, farmakolojik ve farmakolojik olmayan yöntemler uygulanmaktad›r. Hangi farmakolojik olmayan yöntemin hassas, hasta ve ventile edilen pretermlere uygulanabilece¤i hala net olarak bilinmemektedir (56,57).
Yenido¤andaki a¤r› ve anksiyetenin sebeplerini aç›klayabilmek, sonuçlar›n› gösterebilmek ve tedavi edebilmek için daha fazla araﬂt›rmaya ve multidisipliner yaklaﬂ›ma ihtiyaç vard›r.
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