
 

 

BİR HASTA BLOĞUNDAN ALINTI: 

 
Periferiknöropati kontrolü için ipuçları 
 

Periferiknöropati (PN) için sık kullanılan yöntemlerden  fayda görmüyorsanız, semptomlarıkontrol 

etmek için kullandığınız tekniklere ek birşeyler denemeniz gerekiyordur. Burada hastalar tarafından 
yapılan bazıönerileri bulacaksınız. 
 
Nöropatiçok can sıkıcıhale gelirse doktorunuz düşük doz nortriptine başlayabilir, bu PN 
oluşturduğu lastik band dokunuşunu hissini azaltabilir. 
 
El ve ayaklara lipoik asitli krem sürülmesi önerilmektedir. 
 
Magnezyum yağıve gerçek kakao yağıetkili topikalçözümlerdir. Amit (%2), keta (%0,5) ve lido (%2) 
içeren krem oldukça faydalıbulunmuştur. 
 
Aylık vitamin B12 enjeksiyonlarıbazıhastalar tarafından önerilmektedir. B vitamin desteğinin 
alzheimer hastalarında nöropatiyi azalttığıgösterilmiştir. 
 
Acetyl L-carnitine yararlıolabilecek önemli bir aminoasittir. Alzheimer hastalarında hafıza 

artırıcıözelliği bilinmektedir. Bu özelliği ile kemoterapi etkisi altındaki kişilerde faydalıolabilir. 

 
Ciddi durumlarda ağrıkesiciler yardımcıolabilir. Oxycontin, oxycodone, fentanyl yamalarıve morfin 
sülfat yıllar içinde hastalarca önerilmiştedavilerdir. 
 
C ve E vitamin eksikliği durumunda vitamin desteği faydalıolacaktır. Birçok topikal krem E vitamini 
içermektedir. Velcadeinfüzyonu dönemlerinde fazla miktarda C vitamini ve alfa lipoik asit 
alınmamasıgerekir. 
 
Balık yağıve diğer omega 3 destekleri denenebilir. Bitkisel destek olarak çuha çiçeği yağıMayo 
klinik web sitesinde önerilmektedir. 
 
Akupunktur ve terapötik masaj etkili olsa da maliyet ve zaman açısından 
dezavantajlıdurumdadırlar. 
 

En iyilerinden önerilerden birisi de egzersiz. Bazıhastalar yalnızca koşu bandıya da bisiklet 

üzerindeyken periferiknöropatilerinin farkında olmadıklarınıbelirtmişlerdir. Hastalar kendilerinin 
yürüyüşveya yüzme sırasında çok iyi hisseder..  
 
Periferiknöropatide A’dan Z’ye destek tedaviler 
 
Burada okuyucuların periferiknöropati için kullandıklarıilaçve destek tedavilerin kapsamlıbir 
listesimevcut. 
 
Asetil L-karnitin:Önemli bir aminoasittir. Ek olarak Alzheimer hastalarında hafızada düzelme 

sağladığıbilinmektedir. Kemoterapi ilaçlarının etkilediği kişilerde faydasıolabilir. 

 
Akupunktur: deneyen hastalar faydalıolduğunu belirtmektedirler. Periferiknöropatinin sebep olduğu 
hissizlik, ağrıve karıncalanma hissini azaltmaktadır.Sonuçlar akupunktur uzmanının becerisine de 
bağlıdır. Maliyet ve zaman dezavantajlarıvardır. 
 
Alfa lipoik asit (ALA): Temel aminoasittir. Birçok myelom uzmanının periferiknöropati 
semptomlarında ilk tercihidir. Günde birkaçgram kadar yüksek dozlarda alındığında 
faydalıolmaktadır. 
 



 

 

Amit (2%), keta (0.5%) velido 
(2%):Yatmadanöncesürüldüğündefaydalıolduğunubelirtenhastalarvardır. Mayo 
klinikuzmanlarıarasındapopülerdir. 
 
Kakao yağı:Birçokhastafaydagördüğünübildirmiştir. 
 
CymbaltaveyaLyrica:Periferiknöropatiağrısında en sıkkullanılanikiilaçtır. 
 
Çuhaçiçeğiyağı: Mayo klinik web sitesindeönerilmektedir. 
 
Egzersiz: Birçokhastaya göre periferiknöropatisemptomlarıegzersizsırasındaazalmaktadır. 
Nedenidolaşımhızlanmasıveyadikkatdağılmasıolabilir.  
 
Fentanilbandı:Yavaşsalınımlıağrıtedavisizamanzamankullanılmaktadır. 
 
Gabapentin (Nörontin): Temel olarakantiepileptikolsa da sinirağrısıiçin de kullanılmaktadır. 
Periferiknöropatininsebepolduğuhissizlikvekarıncalanmaiçin en sıkreçeteedilenilaçtır. 
 
HSP90: Boston’dan myelom uzmanıDr. KenAnderson tedaviye ısı-şok 90 inhibitörüeklenmesi 
durumunda nöropatinin azalacağıve Velcade’in etkisinin artacağınıbelirtmektedir.  
 
Buz: Herhangi bir yaralanma veya inflamasyonda olduğu gibi bölgeye buz uygulamak faydalıolur. 
Bazıuzmanlara göre Velcade alırken buz uygulanmasıperiferiknöropatiye karşıetkili olabilmektedir. 
 
Kataline ve Amitriptiline: ayaklar ılık suda bekletildikten sonra uygulandığında periferiknöropati 
ağrısınıazaltabilir. 
 
Lidoderm bandı:Periferiknöropati geceleri ağırlaşmaktadır. Ayak tabanına lidoderm 
bandıuygulanmasıfaydalıolabilmektedir. 
 
Magnezyum: Oral yoldan alınabilir veya etkilene bölge cildine topikal uygulanabilir. Sabah 
kalktıktan sonra ve gece yatağa girmeden magnezyum yağıile bacaklara masaj yapılır.  
 
Medrol (metilprednisolone): Medrol sinirlerdeki inflamasyonu azaltan sentetik bir kortikosteroiddir. 
Alındığıgünlerde semptomlarıazaltmaktadır. 
 
MetaNX: Vitamin B desteği 
 
Neuragen: besin desteği olarak satılmaktadır. 
 
Nortriptiline: Düşük dozlarda kullanılır. 
 
Omega 3 desteği 
 
Oxycodone: Ağır nöropatik ağrılarda kullanılabilir. 
 
Terapötik masaj: Uygulandığıanda iyi gelmesinin yanında düzenli seanslar  dolaşımıartırıp hissizliği 
azaltabilir. 
 
Vitamin B: Oral olarak alınabilir ancak B12 enjeksiyonlarıdaha etkili olmaktadır. 
 
C ve E vitaminleri: Diyette eksiklik durumu varsa dışardan alınmalarıfayda sağlar. Çoğu topikal 
kremde vitamin E bulunur. Vitamin C ve alfa lipoik asit (ALA) Velcade alınan günlerde dikkatli 
alınmalıdır. 
 
 
 



 

 

 


