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Rutin pratiğimizde ancak %1-3 hastamız 

tanı anında bozulmuş renal fonksiyon ile 

karşımıza gelmektedir. 

Kemoterapi alan hastalarda ise ancak 

%10 hastamızda serum kreatinin 

yüksekliği olurken aslında kemoterapi 

alan hastalarımızın %50’den fazlasında 

GFR’de dülme olmaktadır.  
 

    Launay-Vacher V. Et al Cancer. 2007;110(6):1376.  



Tüm Dünya’da 2 milyondan fazla insan 

ESRD (Diyaliz) hastası olarak yaşamlarını 

sürdürmektedir. 

Diyaliz hastalarında 3 yıllık yaşam 

%65’lerde ve yaklaşık %12 diyaliz 

hastası kanser tanısı almaktadır. 

 
 

 

   Janus ve ark. Ann Oncol. 2010 Jul;21(7):1395-403 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=20118214


Serum Kreatinin 

Serum Sistatin C 

24 Saat idrar klirensi 

Tc(99m)]DTPA 

e-GFR yöntemleri (Modification of Diet in Renal 

Disease (4v-MDRD), Chronic Kidney Disease Epidemiology 

Collaboration (CKD-EPI), Cockcroft and Gault (CG), Wright and 

Martin formulae ) 
   

 

  Dooley MJ, Poole SG, Rischin D . Ann Oncol. 2013 Nov;24(11):2746-52. 



Onkolog bir çok etkenlerle mücadele 

etmektedir 
• İntravasküler volüm azalması (asit, ödem vs). 

• Kemoteropatik dışı kullanmamız gereken ilaçlar 

(antibiyotik, NSAID, PPI vs) 

• Takipte radyo-kontrast kullanma zorunluluğumuz 

• Pelvik bölgede Üriner yol basıları, abdominal 

kompartman. 

• Hastalara bağlı durumlar- yaş, kansere bağlı 

renal tutulum, diğer komorbiditeler vs. 



73 yaş Erkek hasta, 

Hipertansif nefropati ile KBY ve diyaliz 

hastası 3 yıldır 

Öksürük ve kanlı balgam sonrasında 

tetkik ediliyor 

Patoloji: Skuamoz Hücreli karsinoma 

ECOG 2, BMI: 21, VYA: 1,55 

HT+ KOAH+ 





Paklitaksel 80 mg/m2 haftalık alıyor, 

Diyaliz sonrasında alıyor  

 



Grad 3-4 toksisite olmuyor. 

 



Hastaya Carboplatin 50 mg 2 haftalık 

başlanıyor. 2.kür sonrasında PS de 

gerileme oluyor ve ilaçsız izlemde takip 

ediliyor. 

 



İlaç Atılım Uygulama zamanı Doz Kanıt 

5-FU KC Diyaliz sonrası (30-60 dk sonra) 300-400 mg/m2 Vaka serisi 

Kapesitabin Renal Yok Kullanım kontrendike YOK 

Karboplatin Renal Diyaliz sonrası veya non-Dİyaliz günü 

(diyalizden 24 saat once) 
AUCx25 

PD: %75 doz azalt 
Retrospektif/ 

Vaka serileri 

Sisplatin Renal Dİyaliz Sonrası veya non-diyaliz günü %50 doz azaltımı veya 25-

50mg/m2 her 3-6 hf için 
Retrospektif/ 

Vaka serileri 

Siklofosfamid Renal Diyaliz sonrasında %25 doz azaltımı Vaka serisi 

Docetaxel Feçes Diyaliz öncesi veya sonrasında 35-65mg/m2 Sınırlı veri* 

Doksorubisin Feçes Diyaliz sonrasında Tam doz Data yok** 

Epirubiisn Feçes Diyaliz sonrasında veya non diyaliz günde 30 mg/m2 haftalık Tek vaka datası 

Etoposid Feçes Diyaliz öncesi veya sonrasında %50 doz azaltımı veya 25-

75 mg/m2 
Çalışma verisi 

Gemsitabin Renal Diyalizden 6-12 saat öncesi  1000 mg/m2 Çalışma verisi*** 

*Verilerde etkinlik datası yok, kullanımında dikkat edilmeli. 

**Doksorubisin metabolitlerini datası var iken ilaç ile ilgili klinik çalışma ve vaka datası yok. 

*** Gemsitabin metaboliti difluorodeoxycytidine (dFdU) diyaliz hastalarında 10 kata kadar  

artabilir bu nedenle toksisite sebebiyle Gemsitabin sonrası 6-12 saat içinde diyaliz yapılmalı. 

  



İrinotekan Feçes Diyalizden sonra veya non-diyaliz 

günde 
50-100 mg/m2 Vaka serileri ^ 

Metotreksat Renal Diyaliz sonrasında %75 doz azaltımı Kanıt Yok^^ 

Oksaliplatin Renal Diyalizden hemen önce (2-4 saat) veya 

non-diyaliz günde 
%30 doz azaltımı veya 65-

85mg/m2 
Vaka verisi 

Paklitaksel Feçes Diyaliz öncesi veya sonrasında 175-300 mg/m2 Çalışma ve Vaka 

verisi 

Vinorelbine Feçes Diyaliz sonrasında veya non-diyaliz günde 20 mg/m2 Vaka verisi 

Hidroksiüre Net bilinmiyor Diyaliz sonrasında  %50- %80 doz azaltımı Vaka verisi 

Bleomisin Renal Diyaliz sonrasında %50-75 doz azaltımı Kanıt Yok 

Pemetrexed   Kullanım önerisi yok     

Temozolamid   Kullanım önerisi yok     

Eribulin   Kullanım önerisi yok     

 

 

^ İrinotekan 100 mg/m2 dozda 2 mortal vaka bildirilmiş. İrinotekan 

diyazabıl iken SN-38 diyazabıl olmadığı akılda tutulmalı 

^^ Mtx ile datalar romatolojik hastalardan 2.5-10 mg dozda. Vaka 

serisinde %30 mortalite gözlenmiş.  



Doz titrasyonu ile HD hastalarında datası olan 

kemoterapi kombinasyonları 
 

Sisplatin-Etoposid 

 

Sisplatin-Dosetaksel 
Sisplatin-Paklitaksel 

Karboplatin-Dosetaksel 

Karboplatin-Paklitaksel 

FEC100 

FOLFOX 

IFL 

FOLFIRI 

  



Ajan Azalmış GFR Diyaliz 

Crizotinib 250 mg gün-- CrCl <30 mL/min Data yok 

Ceritinib, Alectinib ve 

Brigatinib 

Hafif ortada tam doz, ciddi renal bozuklukta 

data yok 

Data yok 

Imatinib 100 mg gün -- CrCl <20 mL/min Kullanılabilir. Vaka serileri 

Vemurafenib, Dabrafenib Hafif ortada tam doz, ciddi renal bozuklukta 

data yok 

Vemurafenib için Vaka sunumu var. 

Trametinib,  cobimetinib Hafif ortada tam doz, ciddi renal bozuklukta 

data yok 

Trametenib +Dabrefenib verilebilir 

(farmakokinetik data) 

Cetuximab, Panitumumab Doz ayarı gerekmez Verilebilir, Vaka sunumları 

Afatinib, Erlotinib ve Gefitinib Erlotinib ve Gefitinib doz ayarı gerekmez, 

Afatinib doz azaltılmalı 

Erlotinib ve Gefitinib verilerbilir 

(vaka sunumu, farmakokinetik data) 

Afatinib 30 mg gün dozda- vaka 

sunumu 

Trastuzumab, Pertuzumab Doz ayarı gerekmez Doz ayarı gerekmez, vaka sunumları 

Lapatinib Doz ayarı gerekmez Kullanılabilir, vaka  

Everolimus Doz ayarı gerekmez Tam doz kullanılabilir, vaka serileri 

Bevacizumab, Aflibercept, 

Ramucirumab 

Doz ayarı gerekmez Doz ayarı gerekmez 

Regorafenib Hafif ortada tam doz, ciddi renal bozuklukta 

data yok 

Data yok 

Sorafenib GFR’e göre doz aayrı gerekli Diyaliz hastasında 200 mg gün 

Sunitinib Doz ayarı gerekmez Doz ayarı gerekmez 

Pembrolizumab Doz ayarı gerekmez Verilebilir, Vaka sunumu 



Diyaliz hastalarında datalar 
tecrübelerden öteye pek 
geçmemektedir. 

Kaynaklar arası farklılıklar mevcuttur, 
örneğin Fransada Mtx ve Oxaliplatin 
diyaliz hastalarında kontrendike kabul 
ediliyor. 

Literatürde aslında her ülkenin kendi 
datasına ihtiyaç vardır (Gerçek yaşam 
datası olarak çalışma konusu???) 
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