Zihinsel Engelli Bireylerde Ağrı: Sorunun Kapsamı ve
Değerlendirme Zorlukları
Uluslararası Ağrı Araştırma Derneği

Zihinsel Engellilik Tanımı ve Yaygınlığı
Zihinsel engellilik (ZE) hem zihinsel işlevlerde (örneğin, muhakeme, öğrenme, problem çözme) hem de
günlük sosyal ve pratik becerilerdeki adaptif davranışlarda önemli kısıtlamalar ile karakterizedir. Bu sakatlık
18 yaşından önce ortaya çıkar [1]. ZE etiyolojileri arasında bunlarla sınırlı olmamakla birlikte şunlar vardır:
serebral palsi, Otizm Spektrum Bozuklukları (ASD'ler), Down sendromu, Fragile-X sendromu, Fetal Alkol
Spektrum Bozukluğu (FASD), nörofibromatozis ve Prader-Willi sendromu. ZE prevalansı % 1 civarındadır
ve düşük ve orta gelirli ülkelerde daha yüksek oranlar ortaya çıkmaktadır [2].
Zihinsel Engellilikte Ağrı Sorunu
IASP ağrının tanımında, sözlü olarak iletişim kuramatan bir kişinin ağrı hissetme ihtimalini ve uygun ağrı
giderici tedaviye ihtiyaç duyduğu yadsınamaz. Bununla birlikte, ağrı subjektif bir deneyim olduğundan, ciddi
bilişsel ve iletişimsel zorlukları olanlarda atipik ya da alışık olmadık şekillerde ifade edilebilir. Down
sendromu gibi bazı durumlarda ağrı aslında farklı bir şekilde yaşanabilir [3]. Sonuç olarak, ağrı kolayca
tanınamayabilir ve tedavi edilemeyebilir [4]. Bazı raporlar, zihinsel engelli bireylere bilişsel olarak sağlam
akranlarına kıyasla anlamlı derecede daha az analjezik ilaç reçete edildiğini öne sürmektedir [5]. Ayrıca, eğer
ağrı zamanında tanınıp tedavi edilebiliyor olsa önlenebilecek artmış, gereksiz ölüm oranlarına dair raporlar da
mevcuttur [6].
Zihinsel engelli bireylerde ağrı prevelansı
Zihinsel engelli hastalarda kaza sonucu yaralanma riskinin daha fazla olması, sağlıkla ilgili kararlarda daha
az yer alma, daha fazla fiziksel komorbidite (entellektüel engellilik ile ilgili durumlarda kas iskelet sistemi
hastalıkları gibi), ağrı yönetimindeki servislerin kullanımının azalması, yaşam beklentisinin daha önceki
yıllara kıyasla artmış olması gibi birçok faktör akut ve kronik ağrı riskini arttırmaktadır [7]. Bu popülasyonda
kronik ağrı prevelansının tahmin edilmesi zordur; çünkü geri bildirim yönetimi mümkün ve güvenilir
olmayabilir. Bakım verenlerin bildirimlerine göre genel popülasyonda olduğu gibi zihinsel engelli bireylerin
en az % 13 ünde ağrı görülür [8].
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Zihinsel engelli bireylerde ağrıyı tanımlama
Zihinsel engelli bireyler arasında ağrı değerlendirmesi zordur çünkü ağrı değerlendirmesi ‘’altın standart’’
olarak kişinin kendi bildirimine dayanmaktadır ve çoğunlukla derecelendirme ölçekleri kullanılarak elde
edilmektedir. Fakat ZE bireyler derecelendirme ölçekleri kullanırken gerekli talimatları anlamada, ağrılarını
sözlü olarak ifade etmekte zorlanabilirler. Örneğin Down sendromlu erişkinler ağrı lokalizasyonu ve ağrının
etkisinin ortaya çıkışını tanımlayabilirler ancak ağrının şiddetini ve tipini tanımlamakta güçlük çekebilirler
[9]. Kendi kendine (bireysel) raporlama ölçeklerini anlama ve kullanma yeteneği, en fazla kullanılabilirliğe
sahip grafiksel ölçeklerle (örneğin yüzler ve piramitler) ölçek tipine ve zihinsel engelin seviyesine göre
farklılık gösterir [10, 11,12]. Bu tür ölçeklerin kullanımı ile zihinsel engelli bireylerin zararlı uyaranları
takiben ağrı bildirimlerinin (raporlarının) kontrollere kıyasla arttığını ortaya koymuştur. Bireysel bildirimdeki
zorluklar, özellikle ılımlı ve şiddetli zihinsel engeli olan kişiler arasında birbirinin yerine geçecek yöntemlerin
kullanılmasını gerektirmektedir.
Bakım verenlerin ses çıkarma, yüz ifadeleri, duygusal ifadeler ve motor davranışlar gibi varsayılan ağrı
göstergelerinin varlığını gözlemlediği ve puanladığı bir dizi gözlemsel değerlendirme aracı geliştirilmiştir.
Bunlar, İletişim Kuramayan Çocukların Ağrı Kontrol Listesi [15] gibi araçların kullanımını destekleyen bazı
kanıtlarla birlikte birçok faydalı derlemede [13,14] tanımlanmıştır. Gözlemsel araçlara dayanarak, zihinsel
engelli bireylerin zararlı olayların (uyaranların) ardından kontrol grubuna göre elde edilen bazalle
karşılaştırıldığında, artan ağrı davranışı gösterdiği bildirilmiştir [11, 16, 17]. Nicel duyusal testlere dayalı
çalışmalar, kesin QST yöntemine ve ZE etiyolojisine bağlı olarak zihinsel engelli bireylerde ağrıya
duyarlılığın artabileceğini göstermektedir. Dahası tehlikeli olaylar sırasında kaydedilen endokrin tepkilerin ve
beyinde uyarılmış potansiyellerin, kontrollere kıyasla [20,21] zihinsel engelli bireylerde geciktiğini, ancak
artan yanıtlar olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle zihinsel engelli bireyler bilişsel olarak sağlam
akranları kadar acıya da aynı derecede duyarlı veya daha hassas olabilirler.
Sonuç
Ağrı genel popülasyonda olduğu gibi en az zihinsel engelli kişilerde de aynı sıklıkta görülür. Zihinsel engelli
bireyler arasında ağrıyı tespit etmek ve ölçmek bilişsel olarak sağlam olanlar arasında tespit etmekten çok
daha zordur ve doğrudan hem de dolaylı yöntemlerin kullanılmasını gerektirebilir. Bununla birlikte bu
popülasyonda ağrının yetersiz tedavi riski göz önüne alındığında zihinsel engelli kişilerle uygun tedavi
kurmak ve önlemek için ağrının varlığını gösterebilecek davranış ve /veya ruh halindeki herhangi bir
değişiklik için dikkatlice ve rutin olarak izlenmeleri gerekir.
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