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Kanser Hastalarında Tedavi Seçimi 

 

 1-Tümörün histolojisi ve primer yerleşim yeri, 

 2-Hastalığın evresi, 

 3-Hastanın yaş ve performansı, 

 4-Hastanın organ fonksiyonları (karaciğer, pulmoner, 
kardiyak, böbrek, kemik iliği,) 



 5-Hastanın ek hastalıkları (kronik karaciğer 
hastalığı, hipertansiyon,diyabetes mellitus, 
dislipidemi), 

 6-Tedaviden beklenen faydanın belirlenmesi, 

 7-Yanıt kriterleri ve destekleyici tedavi olanaklarının 
değerlendirilmesi. 



Olgu 
 51 yaşında(12.2010),kadın hasta,ev hanımı 

 Sol memede ele gelen sertlik, 

 

 Diyabetes mellitus(2 yıldır,oral antidiyabetik), 

    Hipertansiyon (2 yıldır,antihipertansif), 

 Anne hipertansiyon (ex), 

    Baba diyabet ve koroner arter hastalığı(ex) 



 Hastanın sol meme üst dış kadranda yaklaşık 3x5 cm 
çapında kitle,koltuk altı ve supraklavikuler bölge 
normal, 

     

 Meme ultrasonografisi(03.12.2010) ve 
mamografisi(07.12.2010) 

 İnce igne aspirasyon bx:malignite pozitif 

 PA Akc grafi,batın usg,tüm vücut kemik sintigrafisi 
çekilerek uzak organ metastazı saptanmayan hastaya, 

 



 

 23.12.2010 da sol memeye,meme koruyucu cerrahi ve 
sentinal lenf nodu örneklemesi, 

 İnvaziv duktal karsinom,  grade3 , 

 Tümör çapı 5.5x3.2x2.5 cm ,ER %90,PR % %60,CERB B2 
skor  1, 

 0\2 lenf nodu, T3N0, 

     

 Karaciğer,böbrek ve kalp fonksiyonları normal,hemogram 
normal. 

 HBsAg(+), Anti HBc Ab(+), HBV DNA (-), 

 Anti HCV Ab(-). 



Tedavi? 



Kronik Karaciğer Hastalıkları  
    

 Çok çeşitli etiyolojiye sahip,  

 Kronik hepatitlerden siroza kadar uzanan geniş bir 
hastalık grubu, 

 Karaciğer fonksiyonlarının bozulması sonucu bütün 
sistemleri ilgilendirebilecek metabolik değişiklikler 
görülmekte, 
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 HBV enfeksiyonu dünya çapında önemli bir sorun, 

 İmmunsüpresif tedavi (kortikosteroid kullanımı, 
kemoterapi) HBV'nin reaktivasyonu riski, 

 

 HBsAg pozitif solid tümörlerde% 10-% 30, 
hematolojik malignitelerde % 20-% 60 reaktivasyon 
riski, 

Xu Z,et al. Eur J Cancer Care (Engl). 2017 



Hepatit B Enfeksiyonu 

Xu Z,et al. Eur J Cancer Care (Engl). 2017. 



 Evre 1-3 Adjuvan ve neoadjuvan kemoterapi uygulanacak,  

 HBsAg (+),karaciğer fonksiyon testleri normal, 

 165 hasta meme kanserli, 

 73  (%44.2)  hasta lamivudin profilaksi uygulanmış,92 
(%55.8)hastaya profilaksi uygulanmamış, 

 Hepatotoksisite insidansı profilaksi grubunda oldukça 
düşük bulunmuş(%2.7  karşı %14.1, p= 0.011)  

 Lamivudin profilaksisinin  meme kanserli hastalarda 
hepatik komplikasyonları azalttığı sonucu, 

Lee HJ,et al.Breast Cancer.2014 Jul;21(4):387-93 

 



 Kronik HBV, solid tümörlü hastalarla ilgili bir meta-
analizde, 

 Uygulanan kemoterapinin HBV reaktivasyonu 
açısından diğer immunsupresif tedavilerle benzer risk 
taşıdığı,  

 Solid tümörlü hastalarda kemoterapi başlamadan önce 
HBV taraması ve antiviral profilaksi. 

Paul S, et al.Ann Intern Med. 2016 Jan 5;164(1):30-40. 







 

 Hepatit B profilaksisi için lamivudin 1x1 po, 

 Hastaya 4 kür siklofosfamid adriyamisin, 

 Radyoterapi ve  

 Pre/perimenapozal dönemde olduğu için tamoksifen 
tedavisi, 

 

 



 2 yıl sonra 05.04.2011 de başlanan tamoksifeni 
kullanırken, 

 Hastada 04.04.2013 yapılan batın usg:kronik karaciğer 
parenkim hastalığı bulguları, splenomagali, 

 Trombosit  40.000 mm3, 

 Albumin 3.7 g/dl, 

 Bilirubin 1.8 mg/dl, 

 INR 1.6,  

 Asit ve ensefalopati yok, 

 Karaciğer sirozu(CHİLD-PUGH A5) tanısı, 

 



 Trombosit sayısı 40.000 mm3 olarak bulununca hem 
karaciğer sirozu hem de tamoksifenin 
indükleyebileceği trombositopeni düşünülerek, 

 

 Postmenapozal dönemde olan hastaya,  

 04.04.2013 de Letrozol 2.5 mg 1x1 po. 

 

Yao JC, et alAm J Clin Oncol. 1999 Oct;22(5):529-32. 
Nasiroğlu N, et al.Med Oncol. 2007;24(4):453-4 



 Letrozol kullanırken 16.12.2014 de; 

 Yapılan muayene ve tetkiklerinde meme usg saat 6 
hizasında insizyon skarı lokalizasyonunda 7x8 mm 
hipoekoik alan, 

 Telle işaretli eksizyonel biyopsi, 

 



 İnvaziv duktal karsinom, grade 3 

 Tümör çapı 0.8x0.6x0.6 cm , 

 Er %95,pr %1, CERB b2 skor 2, 

 SİSH  sonucu HER 2(-), 

 

 Hastaya 16.01.2015 total mastektomi ve axiller lenf 
nodu diseksiyonu, 

 Postoperatif reziduel tümör içermeyen mastektomi 
materyali,0/8 lenf nod, 



Tedavi? 





 Hastaya 01.02.2015 de exemestan 25 mg 1x1 po, 

 

 Exemestan kullanırken takipte 14.07.2016 nefes darlığı 
nedeni ile yapılan muayene ve testlerinde multiple 
odakta akciğer metastazları, 

 Başka yerde metastaz yok, 

 

 Hasta bx  önerisini kabul etmiyor. 



Tedavi? 



 01.08.2016 da fulvestrant  1x1 sc, 

 

 Fulvestrant kullanırken 01.12.2016 nefes darlığı 
şikayeti artma olunca yapılan görüntülemelerinde 
multiple akciğer metastazlarında progresyon  ve 
plevral efüzyon, 

 



 Yapılan gastroskopisinde özafagus varisleri tespit edildi. 

 

 PLT 67.000 mm3, 

 Total blb 1.5 mg\dl, 

 Albumin 3.1 g/dl 

 INR 1.6 

 Asit refrakter(kateder ile boşaltılıyor) 

 Ensefalopati yok(CHİLD PUGH B8)  

          

 

 



 Dekompanse karaciğer sirozu için; 

 

 Aldactone 1x50 mg 

 Lasix 1x1 tb 2/7 tb 

 Beloc 1x25 mg 

 Pantpas 1x40 mg  

 Duphalac 2x1 ölçek 

 



 Solunum desteği açısından yoğun bakım yatışı, 

 Torasentez ve talk plörodezis, 

 

 Plevral efüzyonun sitolojik incelemesi,  

 14.12.2016 invaziv duktal karsinom infiltrasyonu, 

 ER %80,PR %2,Cerb b2(-) 

 



Olgu 

 Meme koruyucu cerrahi, 
 İnaktif Hepatit B taşıyıcısı 
 Siklofosfamid adriyamisin 4 kür, 
 Lamivudin profilaksi, 
 Radyoterapi, 
 Tamoksifen, 
 Karaciğer sirozu ve trombositopeni, 
 Letrozol, 
 Lokal nüks, 
 Total mastektomi, 
 Exemestan, 
 Multiple odakta akciğer metastazları, 
 Fulvestrant, 
 Hepatit B ye bağlı dekompanse karaciğer sirozu(özafagus 

varisleri,asit mevcut,CHİLD PUGH B8) 



Kronik karaciğer Hastalığı 
 1.Karaciğer hücre nekrozu,  

 2.Porto-sistemik kollateraller ile kanın yön 
değiştirmesi(şantlar),  

 3.İlaç bağlayan proteinlerin azalması, 

  4.İlaç volümünün anormal dağılımı,  

 5.Değişen ilaç atılımı, 



 6.Değişen ilaç metabolizması, 

 7.Değişen farmokodinamikler, 

 8.Böbrek yetmezliği (hepatorenal sendrom) 

 9.İlaç-ilaç etkileşimi 



Bu hastaya 
kemoterapi 
verelim mi? 

Yoksa 
vermeyelim 

mi? 





Doz Ayarlaması Gereken İlaçlar 
 1-Adriyamisin, 

 2-Epirubisin, 

 3-Dosetakasel 

 4-Paklitaksel 

 5-Gemsitabin 

 6-Vinkristin, 

 7-Vinblastin, 

 8-Vinorelbin, 

 9-İrinotekan, 

 



 Hastaya gastroenteroloji konsültasyon sonrasında; 

 

 Kapesitabin 04.01.2017 de başlanıldı. 

 3 kür sonrası akciğer lezyonlarında stabil yanıt.  

 Kapesitabine  devam edilmesine karar verildi. 

 

 



 6.kür kapesitabin sonrası,  

 Yapılan yanıt değerlendirme tetkiklerinde akciğer 
lezyonlarında progresyon ve kemik metastazları tespit 
edildi.  

 Hastaya palyatif amaçlı zoledronik asit ve palyatif 
radyoterapi uygulandı. 

 

 

 



 AST 3 kat,ALT 3.5 kat yüksek, 

 Albumin 2.7 g\dl, 

 Bilirubin 2.1 mg\dl, 

 INR 1.6, 

 Asit refrakter, 

 Ensefalopatihafif, 

 (CHİLD PUGH C 11) 

 Palyatif destek tedavisi devamına karar verildi 



 Hasta özafagus varis kanaması nedeniyle interne 
edildi.Band ligasyonu uygulandı. 

 Kan şekeri yüksekliği nedeniyle interne edildi.İnsülin 
dozları ayarlandı. 

 Peritonit nedeniyle interne edildi.Katederi çıkarıldı.Kültür 
antibiyogram sonuçlarına göre antibiyotik ve destek 
tedavisi uygulandı.Tekrar kateder takıldı. 

 Hasta 04.12.2017 dekompanse karaciğer sirozu,insüline 
bağımlı diyabetes mellitus,hipertansiyon,akciğer ve kemik 
metastatik meme kanseri progresyonu nedeniyle eksitus 
oldu. 

 



Sonuç 
 Kronik karaciğer hastalığında birçok ilaç tolere 

edebilmekte,ancak hepatotoksite geliştiği durumda 
bunun tolere edilmesi oldukça güç, 

 Potansiyel hepatotoksik ilaçlardan kaçınılmalı,  

 Hepatotoksik ilacın mutlak kullanımı gerekiyor ve 
alternatifi yoksa, sık aralarla karaciğer fonksiyonları 
kontrol edilmeli, 

 İlaç dozu; hastanın nutrisyon durumu, böbrek 
fonsiyonları ve ilaç etkileşimine göre ayarlanmalı.  

 




