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ÖNSÖZ 
 

Değerli Meslektaşlarım, 

 

Onkoloji pratiğinin baş döndürücü bir hızlı değiştiği günümüzde, üretilen bilginin de aynı hızda 

muhataplarına ulaştırılması, nitelikli bir sağlık hizmeti için elzemdir. Ülkemizde bu amaca hizmet eden 

birçok nitelikli toplantıların düzenlenmesi görmek gelecek adına umut vericidir. 

 

Sempozyumda bilimsel paylaşımların yanı sıra, Multidisipliner bir uygulama alanı olan onkoloji 

pratiğinde birlikte çalıştığımız diğer bilim insanları, uzmanlık alanları mensuplarının da katıldığı 

oturumlar ile günlük uygulamalar sırasında yaşanan sorunlara da çözüm yolları aranmıştır. 

 

Meme kanseri ülkemizde de dünyada olduğu gibi en sık görülen kadın kanseridir. Ancak erken tanı, 

önleme ve tedavi alanındaki gelişmeler ile ölüm oranları azalmıştır. Hastalıktan kurtulan bireylerin 

yaşamlarını kaliteli sürdürmek adına komplikasyonların önlenmesi ve giderilmesi üzerinde ciddiyetle 

durulması gereken temel sorunlardan biri olup, sempozyum sırasında düzenlenen Halk Okulu ve kurs 

uygulamaları ile konuya açıklık getirilmeye çalışılmıştır. 

 

Sekizincisi düzenlenen gelenekselleşen sempozyumumuza katkıda bulunan değerli bilim insanlarına, 

destek veren sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetim yetkililerine tek tek teşekkür ederiz. 

 

Gelecek sempozyumlarda buluşmak dileğiyle saygılarımızı sunarız. 

 

Prof. Dr. Türkkan Evrensel 

Sempozyum Eşbaşkanı 

 

Prof. Dr. Atilla Soran 

Sempozyum Eşbaşkanı 
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KURULLAR 

 

DÜZENLEME KURULU 

Prof. Dr. Türkkan Evrensel 

Prof. Dr. Atilla Soran 

Prof. Dr. Erdem Çubukçu 

Doç. Dr. Adem Deligönül 

Doç. Dr. Turgut Kaçan 

Uzm. Hemşire Semure Zengi 
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PROGRAM 

8. Uludağ Tıbbi Onkoloji Sempozyumu - Bilimsel Programı 

Saat Salon Konu 

01 TEMMUZ 2022, CUMA 
YER: MERİNOS ATATÜRK KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ 

8:30 - 9:00  A Açılış Töreni 

9:00 - 10:10 A 

Panel 1: Meme Karsinogenezi, Risk Faktörleri ve Korunma 
Moderatörler: Engin Ulukaya, Erkin Arıbal, Erdem Göker 

Meme Kanseri Karsinogenezi: Şehime Temel 
Meme Kanseri Epidemioloji ve Risk Faktörleri: Umut Kefeli 
Meme Kanseri Tarama Programı: Mehmet Ali Nazlı 
Tartışma 

10:30 - 12:00 A 

Panel 2: Erken Evre Luminal A ve B Meme Kanseri 
Moderatörler: Vahit Özmen, Aytuğ Üner, Kazım Uygun 

Erken Evre Meme Kanseri Cerrahisi: Özgür Aytaç 
Erken Evre Meme Kanseri Adjuvan/Endokrin Tedavi Seçimi ve Süresi: 
Serdar Arıcı 
Adjuvan Kemoterapi Kararı: Taner Korkmaz 
Adjuvan Radyoterapi: Müge Akmansu 
Tartışma 

12:00 - 12:30 A 

Uydu Sempozyumu - 1   
Moderatör: Erhan Gökmen 

 
 
 
 
 

Her-2 (+) Erken Evre Meme Kanserinin Adjuvan Tedavisinde Yeni Bir Karar 
Noktası: Rezidü Hastalık: Özlem Sönmez 
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13:30 - 14:30 A 

Panel 3: Endokrin Reseptör Pozitif Lokal İleri Meme Kanseri 
Moderatör: Atilla Soran 

Mentorlar: Nuri Karadurmuş, Özlem Sönmez, Şahsine Tolunay, Gökhan 
Gökalp, Sibel Çetintaş, Ramazan Kahveci, Şerife Şimşek, Ali Uzunköy, Hülya 
Yazıcı 
 
Soru Takımı: Ahmet Bilgehan Şahin, Gülen Tandoğan, Sibel Oyucu Orhan, 
Yaşar Culha, Seda Sali, Coşkun Özer, Murat Çalıkapan, Aydın Ulaş, Erol 
Aksaz, Erdem Çubukçu, Volkan Tümay 

14:45 - 15:45 A 

Panel 4: Lokal İleri Triple Negatif Hastanın Değerlendirilmesi 
Moderatör: Mehmet Ali Nahit Şendur 

Mentorlar: Saadettin Kılıçkap, Ahmet Dağ, Güldeniz Karadeniz, Şahsine 
Tolunay, Mesut Şeker, Ferah Yıldız, Mustafa Karaca, Hülya Yazıcı, Mehmet 
Ali Nazlı 
 
Soru Takımı: Birol Ocak, Buket Şahin Çelik, Eda Eylemer, Eyüp Çoban, 
Selin Aktürk Esen, Kazım Şenol, Oktay Çelik, Gökhan Çelenkoğlu,  Hakan 
Tezer, Gülhan Özkanlı, Gürkan Gurbay Aslan, Turgut Kaçan 

16:00 - 17:15 A 

Panel 5: Lokal İleri Her 2 Pozitif Hastanın Yönetimi 
Moderatör: Ahmet Bilici 

Mentorlar: Meltem Baykara, Mahmut Gümüş, İrfan Çiçin, Şehsuvar Gökgöz, 
Neslihan Cabioğlu, Mine Özşen, Erkin Arıbal 
 
Soru Takımı: Burcu Caner, Alper Coşkun, Sena Ece Davarcı, Ebru Karcı, 
Özge Abbak, Emre Hafızoğlu, Volkan Polatkan, Ersoy Taşpınar, 
Abdurrahman Yiğit, Javad Teimouri, Erol Bağcivan 

17:15 - 17:30 A 

Moderatör: Arife Ulaş 

 
 
 
Akılcı İlaç Kullanımı: Mustafa Canhoroz 
 
 
  



8. ULUDAĞ TIBBİ ONKOLOJİ SEMPOZYUMU 

-Sempozyum Dijital Kitabı- 2022 

 

 6 

17:30 - 18:15 A 

Sözel Bildiri Oturumu 1 
Moderatör: İlhan Hacıbekiroğlu 

Tartışmacılar: Nizamettin Koca, Doğukan Saydan, Burcu Gülbağcı, İrem 
Uğurlu, Gül Ayşen Öztürk, Huriye Öztürk, Sevilcan İnan, Aslı Saran, Nihat 
Sözer, Zuhal Başkan 

Stereotaktik Radyoterapi ile Tedavi Edilen Meme Kanseri Akciğer 
Metastazlarında Tedavi Sonuçları: Ezgi Oymak 
Tamoksifen ile Nikel Klorür Kombinasyonlarının Meme Kanseri Hücre Dizisi 
Olan MCF 7'de Hücre Canlılığına Etkisinin Araştırılması: Ahmet Anıl Özlük 
Meme Kanseri Seyrinde Gelişen Akciğer Lezyonları; Biyopsi Yapalım mı, 
Yapmayalım mı: Günseli Demir 
Parsiyel Meme Işınlamasında Cyberknife Sisteminde Stereotaktik Meme 
Radyoterapisi Sanal Planlarının Karşılaştırılması: Retrospektif Çalışma: Sibel 
Kahraman Çetintaş  

02 TEMMUZ 2022, CUMARTESİ 
YER: MERİNOS ATATÜRK KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ 

8:30 - 9:50 A 

Panel 6: Olgular Eşliğinde Evre IV Oligo - Metastatik Meme Kanseri 
Paneli 
Moderatörler: Mustafa Özdoğan, Atilla Soran 

Olgu Sunumları: Didem Can Trabulus, Berk Goktepe, Metin Altinkaya 
 
Tartışmacılar: Umut Demirci, Ozan Yazıcı, Bülent Karabulut, Serdar Özbaş, 
Ferah Yıldız, Mehmet Ali Gülçelik, Tülin Öztürk, Cengiz Yakıcıer, Gökhan 
Gökalp 

10:15 - 11:30 A 

Panel 7: Meme Kanseri ve Genomik Profil Analizi 
Moderatörler: Cengiz Yakıcıer, Murat Dinçer, Hakan Akbulut 

Prognostik ve Prediktif Genomik Analizler: Meral Günaldı 
Herediter Meme Kanseri: Hülya Yazıcı 
Metastatik Meme Kanserinde Genomik Profil Analizi: Ömer Fatih Ölmez 
Tartışma 

11:30 - 12:00 A 

Uydu Sempozyumu - 2  
Moderatör: Yeşim Eralp 

HR+ HER2- Postmenopozal ve Premenopozal mMK’de Yaşam için Valamor: 
Kezban Nur Pilancı 
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13:20 - 14:35 A 

Panel 8.1: Meme Kanserinde Özel Durumlar 
Moderatörler: Sibel Çetintaş, Bülent Karagöz 

Beyin Metastazına Yaklaşım: Abdullah Sakin 
Gebelik ve Meme Kanseri: Ramazan Esen 
Kemik Metastazı Yönetimi: Banu Öztürk 
Endokrin Tedavi ve Mental Durum: Devrim Çabuk 

14:35 - 15:00 A 

Panel 8.2: Meme Kanserinde Özel Durumlar 
Moderatör: Fazıl Aydın 

Metastatik Hastada Beslenme ve Tedaviye Etkisi: Şuayip Yalçın 

15:15 - 16:45 A 

Panel 9: Tedavi İlişkili Komplikasyonlar 
Moderatörler: Ender Kurt, Özlem Soran, Lütfi Özkan 

İmplant ile Yapılan Meme Rekonstrüksiyonunda Karşılaşılan Sorunlar: 
Selçuk Akın 
Lenfödem: Jale İrdesel 
AntiHER2 Tedavi ve Kardiak Komplikasyonlar: Ertan Öktem 

16:45 - 18:30 A 

Breast Health Working Group International Toplantısı; Devam Eden 
Çalışmaların Sunumu ve Olgu Tartışması 
Araştırmadan Klinik Uygulamaya Devam Eden Çalışmaların Tartışıldığı Ve 
Hasta Sunumlarının Yapıldığı Uluslararası Meme Hastalıkları Çalışma Grubu 
Toplantısı 

17:30 - 18:15 B 

Sözel Bildiri Oturumu 2  
Moderatörler: Bülent Orhan, Yalçın Çırak 

Tartışmacılar: İbrahim Yıldırım, Sevil Yıldırım, Fatma Sena Kurt Çoban, 
Kerem Rahmet Evcümen, Öznur Dönmez Tutanç, Kadriye Şahintürk, Ümit 
Gürlek, Serdar Arıcı 

 
Meme Kanserli Hastalara Tanısını Söylerken Kötü Haber Verme 
Protokollerinden SPIKES’ın Kullanım Durumu: Nazime Akaltun 
Memenin Primer Nöroendokrin Tümör/Karsinomu Tanılı Merkezimizde Takipli 
Hastaların Klinik Seyri: Seda Sali 
HER2 Pozitif Meme Kanseri Tedavisinde Geriatrik Hastalarda Trastuzumab 
Deneyimimiz: Alper Coşkun 
Uludağ Üniversitesi Meme Cerrahi Kliniği: Üçlü Negatif Meme Kanseri 
Hastalarında Genel Sağkalıma Eden Faktörler: Kazım Şenol 
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03 TEMMUZ 2022, PAZAR 
YER: PODYUM DAVET 

17:30 – 20:00 A 

Meme Kanseri ve Korunma Yolları 
Açılış: Türkkan Evrensel, Füsun Önen 

Meme Kanseri ile İlgili Bilgilendirme: 
Moderatör: Yeşim Uncu 

Meme Kanseri Riskleri ve Korunma Yolları: Eyüp Çoban 
Egzersizin Kanserden Korunmada Rolü: Nimet Haşıl Korkmaz 
Kanserden Korunma Yolu Olarak Beslenme: Leyla Karakaş 
Kanser Tedavisi Sırasında Beslenme Nasıl Düzenlenmeli: Adem Deligönül 

HEMŞİRELİK BİLİMSEL PROGRAMI 

Saat Salon Konu 

01 TEMMUZ 2022, CUMA 
YER: MERİNOS ATATÜRK KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ 

13:30 - 14:30 B 

Meme Kanseri Hemşirelik Oturumları-1 
Moderatörler: Ayfer Karadakovan, Seda Pehlivan, Adem Deligönül 

Cerrahi Sürecinde Meme Kanseri - Olgu Sunumu: Nebihat Tekin 
Kemoterapi Sürecinde Meme Kanseri - Olgu Sunumu: Nizamettin Anık 

14:45 - 15:45 B 

Meme Kanseri Hemşirelik Oturumları-2 
Moderatörler: Ayfer Karadakovan, Seda Pehlivan, Adem Deligönül 

Radyoterapi Sürecinde Meme Kanseri - Olgu Sunumu: Ayşin Kayış 
Meme Kanserli Hastada Palyatif Bakım - Olgu Sunumu: Serap Ay  

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Onkoloji Hemşireliği Derneği İş Birliği ile Temel Kanser 
Eğitimi Kursu 
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02 TEMMUZ 2022, CUMARTESİ 
YER: MERİNOS ATATÜRK KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ 

8:30 - 9:00 A Açılış Töreni 

9:00 - 9:50 B 

1. Oturum 
Moderatörler: Figen Bay, Ayfer Karadakovan 

Karsiyogenezis: Hüseyin Kanmaz 
Kanser Epidemiyolojisi: Burcu Caner 

10:15 - 12:30 B 

Moderatörler: Figen Bay, Ayfer Karadakovan 

Kanser Tedavi Yöntemleri (Cerrahi–Kemoterapi): Hicran Yıldız 
Kanser Tedavi Yöntemleri (Radyoterapi–Kemik İliği Transplantasyonu): 
Yasemin Karacan 
Santral Venöz Katater Bakımı (Hickman–İmplante Port)-Figen Bay 
Kemoterapide Sık Görülen Yan Etkiler ve Kontrolü (Bulantı – Kusma – 
Mukozit - Alopesi): Hale Sümbül 

13:30 - 15:00 B 

2. Oturum 
Moderatörler: Ayşin Kayış, Semure Zengi 

Nötropeni – Anemi – Trombositopeni (Nedenleri, İnsidansı, Semptomlar, 
Kanserli Hastalarda Etkisi, Risk Tanılaması ve Yönetimi: Ferhan Çetin Şeref 
Kemoterapi Hazırlama ve Uygulama Yöntemlerinde Güvenli Yaklaşımlar: 
Ayşin Kayış 

15:15 - 17:00 B 

İlaç Uygulama Sırasında Acil Yaklaşım Gerektiren Komplikasyonlar 
(Extravazasyon–Alevlenme Reaksiyonları): Seda Pehlivan 
İlaç Uygulama Sırasında Acil Yaklaşım Gerektiren Komplikasyonlar 
(Hipersensitivite–Anaflaksi): Nazime Akaltun 
Hasta ve Aile Eğitimi: Miray Aksu 

17:00 - 17:30 B Kapanış 
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Konuşma Metinleri 
 

Kılavuzlar Eşliğinde Meme Kanseri Tarama Programı 

Dr. Mehmet Ali NAZLI 

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul 

 

Kadınlarda meme kanseri yaklaşık %12 oranında görülmekte ve cilt kanserleri dışında en sık görülen 
kanser tipi olup hala kansere bağlı ölümlerin ikincil nedenidir. Mamografik düzenli taramaların yapıldığı ülkelerde 
meme kanserine bağlı ölümler %36 oranında azalmıştır. 

Bu nedenle 40 yaş sonrası asemptomatik tüm kadınları kapsayacak şekilde meme kanseri için toplumsal 
Mamografi (MG) tarama önerilileri geliştirilmiştir. Amerikan Kanser Derneği (ACS), Amerikan Radyoloji Koleji 
(ACR), Avrupa Komisyonu (EC), Ulusal Kapsamlı Kanser Ağı (NCCN) ve Meme Görüntüleme Derneği (SBI) gibi 
uluslararası dernek ve kuruluşlar özellikle 40-74 yaş arası grupta tarama aralıklarında farklılıklar göstermekle 
birlikte klavuzlar yayımlamıştır.  Üst sınırda 10 yaş üzeri yaşam beklentisi olan bireyler olmak üzere taramanın 
devam edilmesi önerilmektedir. Özellikle gelişmiş batı ülkelerinde olmak üzere ülkeler sosyoekonomik düzeyleri ile 
ilişkili olarak yıllık veya 2 yılda bir MG yapılması şeklinde ulusal tarama proğramları uygulamaktadır. Ülkemizde 
Sağlık Bakanlığına bağlı Kanser Dairesi Başkanlığı 40-69 yaş aralığında tüm kadınlarda 2 yılda bir MG tarama ve 
yıllık klinik muayene önermektedir. 

Son güncellemelerle birlikte meme kanseri tarama önerileri risk faktörlerine dayanılarak 
yapılmaktadır.  Toplumsal ortalama risk grubu dışında kalan BRCA 1-2 veya benzer bilinen genetik hastalığı 
olanlar, güçlü ailesel meme kanseri öyküsü olanlar ve ayrıca göğüs bölgesine ışın tedavisi uygulanmış kadınlarda 
daha erken MG ve Manyetik Rezonans (MR) görüntüleme önerileri yapılmaktadır. Ayrıca bireysel meme kanseri 
gelişme risk hesaplama modelleri geliştirilmiştir.  Gail Modeli ve daha yeni geliştirilmiş genetik mutasyon taşıma 
olasılığına bağlı kanser riskini değerlendiren Tyrer-Cuzick modeli bunlardan en bilinenlerdir. Bu yöntemler online 
ve erişime açık olup günümüzde hasta muayene sırasında hesaplamayı yaparak toplumsal tarama dışında 
kişiselleştirilmiş tarama ve takip şemaları oluşturulabilmektedir.   

Tüm taramalarda olduğu gibi meme kanseri taramalarında da maliyete ve etkinliğe yönelik tartışmalar 
yapılmakta ancak kanserin görülmek sıklığı ve ölüm oranları taramanın ciddiyetini ortaya koymaktadır.  
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Erken Evre Meme Kanseri Cerrahisi 

Doç. Dr. H. Özgür Aytaç 

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi A.D. Meme Cerrahisi, Ankara 

 

Güncel TNM sınıflamasına göre evre 1 ve evre 2’nin tamamı ve evre 3A’nın sadece T3N1M0 olanları 
erken evre meme kanseri olarak kabul edilir. Klinik evrelemesinin dışında, erken evre meme kanseri tedavi 
planlamasında tümörün patolojik özellikleri, reseptör durumu, hasta yaşı, bireysel ve ailesel genetik yapı ve hasta 
isteği dikkate alınarak hareket etmek uygundur. Unutulmamalıdır ki cerrahi dışında etkin diğer bir lokal tedavi 
yöntemi olan radyoterapi uygulaması hem primer tümörün, hem de aksillanın tedavisinde çoğu kez cerrahinin 
tamamlayıcısıdır ve bu nedenle her türlü cerrahi girişim, olası bir radyoterapi gerekliliği dikkate alınarak planlanmalı 
ve uygulanmalıdır.  

Bugün meme kanseri cerrahi tedavisini primer meme odağına ve aksillaya uygulanan yaklaşımlar olarak 
iki ayrı başlıkta ve meme için olanları da meme koruyucu girişimler ve mastektomiler olarak alt başlıklarda 
değerlendirmek uygun olur. Meme koruyucu cerrahi uygulamalarındaki ana gerekçe bir yandan hastalık kontrolü 
sağlanırken öte yandan da hayat kalitesinden ödün verilmemesidir. Klasik anlamda lumpektomi ve kadranektomi 
uygulamalarıyla meme hacminin %20’sine kadar olan tümör alanı, meme kozmetiğini ciddi oranda etkilemeden 
çıkartılabilirken, hacim replasmanı ve hacim deplasmanı tekniklerinin kullanıldığı onkoplastik cerrahi 
uygulamalarıyla çok daha büyük hacimde ve meme içinde sınırlı alanda dağınıklık gösteren odaklar tatminkar 
kozmetik sonuçlar ve onkolojik güvenlik sınırlarıyla çıkartılabilmektedir. Ancak hastanın radyoterapi almasını 
engelleyen bir durum varlığında veya cerrahi sınır güvenliğinin meme koruyucu yöntemlerle sağlanamadığı 
durumlar ya da radyolojik olarak ek odak varlığının dışlanamadığı allerde mastektomi doğru cerrahi seçenektir. Beş 
cm’den büyük tümör varlığı, önceki meme veya göğüs duvarı radyoterapi geçmişi, bağ doku hastalığı veya germline 
mutasyon varlığı ise meme koruyucu ameliyat kararı için görece kontraendikasyon olarak değerlendirilir. 
Mastektomi teriminin geleneksel uygulamalardaki karşılığı sıklıkla radikal, modifiye radikal mastektomi yöntemleri 
iken, günümüzde yerini, sıklıkla aksillaya sınırlı girişimlerin yapıldığı ve mümkünse meme derisi ve meme başının 
korunarak doğrudan rekonstrüksiyonun eşlik ettiği uygulamalara bırakmaya başlamıştır. Geçtiğimiz 40 yıllık süreçte 
yapılan çalışmalar, onkolojik güvenlik açısından radyoterapi ile desteklenmiş meme koruyucu ameliyatların 
mastektomi kadar güvenli olduğunu göstermiştir. Yine son 20 yıl içinde yapılan çok sayıda değerli çalışma Sentinel 
Lenf Nodu Biyopsisi (SLNB) uygulamasının evreleme anlamında aksilla diseksiyonu ile eşdeğer olduğunu ve aksilla 
radyoterapisinin tedavi amaçlı aksilla cerrahisinin yerini almakta olduğunu göstermiştir. Bu da uzun yıllar SLNB 
sonucunda metastatik lenf nodu izlenmesi halinde tedavi amaçlı aksilla diseksiyonu yapılamasından kaçınılmaya 
başlanmasının önünü açmıştır. Önceleri sadece mavi boya (metilen mavisi, izosulfan mavisi, patent mavisi) ile 
yapılan SLNB uygulamasına bugün Tc99 sülfür kolloid ve İndosiyanin Yeşili (ICG) uygulamaları da eklenmiştir.  

Güncel erken evre meme cerrahisinde hedefler onkolojk güvenlik yanında, olabildiğince minimal invazif 
yaklaşımla gerçekleştirilmesi, doğru zamanlama ile risklerin minimuma indirilmesi, doku bozukluğunun önüne 
geçilmesi ve olabilecek en iyi kozmetik sonucuna ulaşılmasıdır. 
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Erken Evre Luminal A ve B Meme Kanseri Adjuvant Radyoterapi 

Dr. Müge AKMANSU 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi AD., Ankara 
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Herediter Meme Kanseri 

Prof. Dr. Hülya Yazıcı 

İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul Arel Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Cevizlibağ, 34010 
Zeytinburnu, İstanbul Türkiye 

 

Dünya Sağlık Örgütü(WHO)'ne göre, 2018'de yeni meme kanseri vakalarının sayısının 2 milyonu aştığı 
bildirilmiştir. Yeni gelişen meme kanser vakaları, hem erkeklerde hem de kadınlarda tüm yeni kanser vakalarının 
%11,6'sını oluşturmaktadır.  0-74 yaş aralığına bakıldığında meme kanserinin farklı kıtalarda %2.81-%10.16 
arasında olmak üzere farklı sıklıklarda olduğu görülmektedir. Bu durum, meme kanserinin çok sayıda hastayı 
etkileyen yaygın bir kanser olduğunu göstermektedir. Ayrıca tüm meme kanseri hastalarının en az %5-10'u genetik 
olarak kansere yatkındır. Meme kanseri, çok sayıda kişiyi etkileyen yaygın bir kanser türüdür. Özellikle, tüm meme 
kanseri hastalarının %5-10'u genetik olarak kansere yatkındır. En yaygın meme kanseri duyarlılık genleri, 
yumurtalık ve pankreas kanseri geliştirme riski ile de ilişkili olan BRCA1 ve BRCA2 olsa da, yeni nesil dizileme 
(NGS) teknolojisindeki gelişmeler, meme kanserinden BRCA1 ve BRCA2 genlerinden başka sorumlu genlerdin 
olduğunu göstermiştir. Kalıtsal meme ve yumurtalık kanseri (HBOC) ile ilgili çalışmalar, sadece kansere yatkınlığın 
belirlenmesini değil, aynı zamanda meme kanserinin mevcut tedavisini, bir sonraki kanserin önlenmesini, riskin 
belirlenmesini ve akrabalar için koruyucu önlemlerin alınmasını da içerdiğinden dolayı bu sendromların kişi ya da 
aile bazında tanınması halk sağlığı açısından son derece önem bir konudur.  

HBOC dahil olmak üzere birçok kalıtsal tümör, insanlarda farklı kanser türlerinin gelişimi ile karakterize 
edilen meme-over kanser sendromu, Li-Fraumeni sendromu, Cowden sendromu, Peutz-Jeghers sendromu, Lynch 
sendromu, Gastrik kanser sendromu, Ataksi-telanjiektazi sendromu, Bloom’s sendromu, Fanconi’s anemi 
sendromu olmak üzere farklı kanser sendromları da içinde barındırmaktadır. Kansere yatkınlığı bilmek kadar 
yatkınlığı olan kişileri ve bir sonraki jenerasyonu kanserden korumak ve bu konudaki bilgileri güncellemek, gelecek 
nesil hastaların yaşam kalitesi üzerindeki etkisini doğru bir şekilde değerlendirmek ve önlemek için önleyici tedbirler 
almak, yeni tedavi protokollerinin gelişmesine katkıda bulunacak aksiyonları almak önemlidir.  

Kalıtsal meme kanseri ile ilişkili kanser sendromlarını tanımlamak için kesinlikle test öncesinde genetik 
danışmanın alınmasını gerektirir. Ayrıca iyi bir genetik danışma ile danışana ya da hastaya yapılan gen testinin 
sonucunun tüm aile fertlerine ve gelecek nesillere aktarılması ve riskli ailelerin ve ilgili aile fertlerinin korunması bu 
yol ile sağlanabilmektedir. Bu nedenle özellikle kalıtsal kanser sendromları ile ilgili olarak yapılacak tüm testlerde 
tedavi öncesi ve sonrası genetik danışma alınması danışanın/hastanın sekonder kanserden, aynı ve gelecek 
jenerasyondaki aile fertlerinin ise kanser risklerinin belirlenmesi ve kanserden korunmaları açısından son derece 
önemlidir. Bunun dışında ve en az bu kadar önemli bir başka konu ise tedavi seçimde kullanılan genetik test 
sonuçlarında da hastanın germline genomuna ilişkin bilgilere rastlanılmakta ve bu bilgilerin doğru yorumlanması, 
kanıtlanması ve dolayısıyla hasta ve/veya ailesi için yararlı olması için test sonrasında genetik danışma almaları 
gerekmektedir. Herhangi bir genetik test, test öncesi ve test sonrası genetik danışma ile birlikte verilmelidir. Bu 
sayede hasta ve/veya danışan genetik testten tam olarak yararlanabilir ve bu yararı kendi jenerasyonuna ve bir 
sonraki jenerasyona taşıyarak genetik testten halk sağlı açısından en üst düzeyde istifade edilmesi sağlanacaktır.  

Anahtar Kelime: Herediter meme kanseri, kalıtsal kanser sendromları, BRCA1/2 genleri. 
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Akılcı İlaç Kullanımı 

Dr. Mustafa Canhoroz 

Medicana Hastanesi, Medikal Onkoloji Kliniği, Bursa 

 

Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır.  

Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre; uygun ilacı, uygun süre ve dozda, en düşük fiyata ve 
kolayca sağlayabilmeleri olarak tanımlanmaktadır  

Sorumluluk Sahibi Taraflar: Hekim, Eczacı, Hemşire, Diğer sağlık personeli, Hasta/ hasta yakını, Üretici, 
Düzenleyici Otorite ve Diğer (Medya, Akademi vb.) 

Uygun Olmayan İlaç Kullanımı Şekilleri: 

• Çoklu ilaç kullanımı  

• İlaçların gereksiz ve aşırı kullanımı 

• Klinik rehberlere uyumsuz tedavi seçimi 

• Piyasaya yeni çıkan ilaçların uygunsuz tercihi 

• İlaç kullanımında özensiz davranılması (uygulama yolu, süre, doz.) 

• Uygunsuz kişisel tedavilere başvurulması 

• Gereksiz yere antibiyotik tüketimi  

• Gereksiz yere enjeksiyon önerilmesi 

• Gereksiz ve uygunsuz vitamin kullanımı 

• Bilinçsiz gıda takviyesi ve bitkisel ürünlerin kullanımı 

• İlaç-ilaç etkileşimleri ve besin-ilaç etkileşimlerinin ihmal edilmesi 

 

Akılcı ilaç kullanımı tanımında yer alan maddelerden herhangi birinin veya birkaçının karşılanamaması 
durumu, 

• Hastaların tedaviye uyuncunun azalmasına, 

• İlaç etkileşimlerine,  

• Bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine,  

• Hastalıkların tekrarlamasına ya da uzamasına,  

• Advers olay görülme sıklığının artmasına,  

• Tedavi maliyetlerinin artmasına neden olur. 

 

DSÖ Tarafından Akılcı İlaç Kullanımının Teşvik Edilmesi İçin Önerilen 12 Temel Müdahale  

1.İlaç kullanım politikalarını koordine edecek ve bunların etkilerini izleyecek kurum 

2.Eğitim denetim ve karar alma süreçlerinin desteklenmesine yönelik Klinik Tanı ve Tedavi Rehberlerinden 
yararlanma 

3.İlk seçenek tedavileri esas alan temel ilaçlar listesi oluşturma 

4.Bölgelerde ve hastanelerde ilaç ve tedavi kurulları kurma 

5.Mezuniyet öncesi müfredat programında probleme dayalı farmakoterapi eğitimi vermeyi sağlama 

6.Bir gereklilik olarak hizmet içi sürekli tıp eğitimleri düzenlenmesi 

7.Kurumsal çerçevede izleme, denetim ve geri bildirim sistemlerinin geliştirilmesi 
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8.İlaçlar konusunda bağımsız (tarafsız bilgi) bilgi kaynaklarını kullanma 

9.Kamuoyunun ilaçlar hakkında eğitilmesi  

10.Etik olmayan mali girişimlerden sakınılması  

11.Uygun ve zorunlu düzenlemeleri hayata geçirme  

12.İlaçların ve personellerin mevcudiyetini güvence altına almaya yönelik yeterli devlet harcamalarının sağlanması 

 

İLACIM; NE EKSİK, NE FAZLA 

www.akilciilac.gov.tr 
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Gebelik ve Meme Kanseri 

Dr. Ramazan ESEN  

YYÜ Tıp Fakültesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Hematoloji-Onkoloji Kliniği, VAN  

 

Meme kanseri dünya genelinde kadınlarda en sık görülen kanserdir. Olguların yaklaşık %7'si 40 yaşından önce 
teşhis edilir. 

Hamilelik sırasında teşhis edilen kanser nadirdir. Tüm meme kanserlerinin %0.4’ünü oluşturur ve 1000 doğum 
başına 1 vaka insidansı vardır. 

İnsidans özellikle ilk doğumlarda ve laktasyon sürecince en sıktır. 

 

Siegel RL, Miller KD, Fuchs HE, Jemal A. Cancer statistics, 2021. CA Cancer J Clin. 2021; 71:7-33 

 

 

 

Meme kanserinin gebelikteki özellikleri gebe olmayan bireylerle benzer özellikler gösterir. Ancak fizyolojik 
değişikliklerden dolayı tanıda gecikmeler olabilir.  
Bonnier ve ark. yaptıkları bir çalışmada gebelerde tanı gecikmesi ortalama 2.2 ay iken gebe olmayanlar bireylerde 
ise bu süre 1.2 ay idi. 
En sık invazif duktal karsinom gözlenirken, normal bireylere göre triple negatif meme kanseri daha sık gözlenir. 
Bunda bazı genetik değişiklilklerin rol aldığı düşünülmektedir.   
Bonnier P, Romain S, Dilhuydy JM, Bonichon F, Julien JP, Charpin C, Inflluence of pregnancy on the outcome of 
breast cancer: a case-control study. Int J Cancer. 1997;72:720–7 
 
Gebelikteki meme kanserinde bazı anormal gen ifadelenmeleri olur. Bunlar;  
Onkogen  (MYC, SRC ve FOS), 
Tümör baskılayıcı genler (TP53, PTEN ve CAV1),  
Apopitoz düzenleyicileri (PDCD4, BCL2 ve BIRC5), 
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Transkripsiyon düzenleyiciler (JUN, KLF1 ve SP110), 
DNA onarım mekanizmalarında rol alan (Sıg 20, BRCA1, BRCA2, ve FEN1), 
İmmün bağışıklıkta rol oynayan genlerle yanıtta rol alan (PD-1 ve PDL-1) 
Korakiti AM, Moutafi M, Zografos E, Dimopoulos MA, Zagouri F. The genomic profile of pregnancy-associated 
breast cancer: A systematic review. Front Oncol. 2020; 10:1773.  
Hamileliğin meme kanseri prognozu üzerine tartışma vardır. Bazı çalışmalar gebelikte prognozun değişmediğini 
söylese de yakın tarihli bir meta-analiz, gebe kadınlarda meme kanseri için kötü bir prognoza işaret etti. 
Shao C, Yu Z, Xiao J, Liu L, Hong F, Zhang Y, Jia H. Prognosis of pregnancy-associated breast cancer: A meta-
analysis. BMC Cancer. 2020; 20:746  
Gebelerdeki meme kanserinin daha yüksek gradeli, daha agressif profile, daha ileri evrede, daha büyük çapa, nodal 
tutulumun daha sık ve hormon reseptör pozitifliğinin daha az olduğunu gösterdi. 
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TANI VE EVRELEME 

Gebelikte memede şüpheli bir kitle saptandığında ilk yapılması gereken meme ulrasonu ve fizik muayene ile lenf 
nodu ve kitlenin detaylı bir değerlendirilmesini içermelidir. 
Evreleme gebelikte normal dönemdeki bir hasta ile benzerdir. 
Gadolonium’un plasental geçişi olduğu için MRI kontrastlı çekim yapılmamalıdır. 
Wang PI, Chong ST, Kielar AZ, Kelly AM, Knoepp UD, Mazza MB, Goodsitt MM. Imaging of pregnant and lactating 
patients: Part 1, Evidence-based review and recommendations. AJR Am J Roentgenol. 2012; 198:778- 784 
Klinik olarak tespit edilen meme kitlelerinde lokal anestezi altında ince iğne biyopsisi alınmalıdır. 
Şüpheli metastatik lenf nodlarından da ultrason eşliğinde örnek alınmalıdır. 
Patologlar kilinisyen tarafından hastanın hamileliği hakkında bilgilendirilmelidir, çünkü hiperplastik hücrelerin varlığı 
atipiyi simüle edebilir ve yanlış pozitif sonuçlara neden olabilir. 
Vinatier E, Merlot B, Poncelet E, Collinet P, Vinatier D. Breast cancer during pregnancy. Eur J Obstet Gynecol 
Reprod Biol. 2009; 147:9-14 
ESMO kılavuzu evreleme için kemik görütüleme ve PET-BT yapılmasını önermemektedir. 
Bir kaç küçük çalışma düşük radyasyon dozunda PET- BT, PET-MRG ile evrelemeyi önerse de bu yeterli bir kanıt 
düzeyini oluşturmamaktadır. 
Bir radyolog, çalışma takımının önemli bir üyesi olmalıdır. Toplam dozu, endikasyonları ve risk-fayda oranlarını 
gözden geçirmelidir. 
Cubillo A, Morales S, Goni E, Matute F, Munoz JL, Perez-Diaz D, de Santiago J, Rodriguez-Lescure A. 
Multidisciplinary consensus on cancer management during pregnancy. Clin Transl Oncol. 2021; 23:1054- 1066 
 

GEBELİK TAKİBİ  

Meme kanseri olan hamile kadınlar yüksek risk grubu olarak kabul edilmelidir. 
Bu nedenle, daha dikkatli bir şekilde fetal ultrason ve umblikal doppler ultrason ile sürekli takip edilmelidirler. 
Tedavi planı olacağından tahmini doğum ve gebelik süresi iyi hesap edilmelidir. 
Gebeliğin 37. haftaya kadar sürüdürülmesi tavsiye edilmektedir. Doğum uzmanı ekibin bir parçası olarak kabul 
edilmelidir. 
Azim HA, Jr., Del Mastro L, Scarfone G, Peccatori FA. Treatment of breast cancer during pregnancy: Regimen 
selection, pregnancy monitoring and more. Breast. 2011; 20:1-6 
Plasentadaki mikrometastazlar incelenmelidir. Annede hematolojik toksisiteyi önlemek için son kemoterapi 
doğumdan 3 hafta önce tamamlanmalıdır. 
Genel olarak, hamilelik sırasında meme kanseri tedavisi bebeklerde büyüme, bilişsel işlev üzerinde belirgin bir 
olumsuz etki yoktur ve en önemli sorun prematür doğumdur. 
Amant F, Vandenbroucke T, Verheecke M, et al. Pediatric outcome after maternal cancer diagnosed during 
pregnancy. N Engl J Med. 2015; 373:1824-1834  
 

ANESTEZİ RİSKİ  

Gebelikte kardiak out-put artarken akciğerin fonksiyonel rezidüel kapasitesi azalır. Dilüsyenel anemi olusur ve 
gastroözofagial reflü riski artar. Bu durumlar anestezi ile ilişkili havayolunda ödem, aspirasyon ve diğer solunumsal 
risklerin artmasına neden olur. 
Önceki bir çalışma, ameliyattan sonra olumsuz fetal sonuçların anesteziden çok annenin altta yatan durumundan 
kaynaklandığını gösterdi. 
Aorto-kaval baskıyı ve supin pozisyona bağlı hipotansif sendromu azaltmak için hastalar azaltmak için 15-30° sola 
lateral pozisyonda yatmalı ve operasyona alınmalıdır. 
Moaveni DM, Birnbach DJ, Ranasinghe JS, Yasin SY. Fetal assessment for anesthesiologists: Are you evaluating  
the other patient? Anesth Analg. 2013; 116:1278-1292 
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TEDAVİ (CERRAHİ)  

Tüm trimesterlerde cerrahi güvenli kabul edilebilir. Tanı anındaki gebelik yaşı, cerrahi bir plan tasarlamada önemli 
bir faktördür. Radikal modifiye mastektomi (RMM) veya meme koruyucu ameliyat hamile için makul bir seçenektir. 
Ancak ilk trimesterde meme koruyucu tedaviyi takiben radyoterapi fetal güvenlik adına ertelenebilir. 
Meme koruyucu cerrahi, ikinci ve üçüncü trimesterlerde erken evre meme kanseri için bir seçenek olabilir. 
Hamilelikten sonra memede meydana gelen normal değişiklikler ve beklenmedik kozmetik etkileri göz önüne 
alındığında, rekonstrüktif cerrahi doğum sonrasına ertelenmelidir. 
Gebelikte axilla lenf nodu tutulum insidansı fazladır.  Sentinel lenf nodu biyopsisi erken evre hastalıkta önerilmelidir.  
NCCN hastanın isteğine göre bunu önermektedir. Diğer kılavuzlar, aksiller ultrason ve şüpheli bir lenf nodu biyopsisi 
negatif olduğunda sentinel lenf nodu biyopsisini önermektedir. 
99mTc-albümin nanokolloidleri kullanılarak bir sentinel lenf nodu biyopsisi yapılmalıdır. Alerjik veya anafilaktik 
maternal reaksiyon riski nedeniyle mavi boya ve izosulfan mavisinden kaçınılmalıdır ve metilen mavisi teratojenik 
olduğu için ilk trimesterde kullanılmamalıdır. 
Giammarile F, Alazraki N, Aarsvold JN, Audisio RA, Glass E, Grant SF, Kunikowska J, Leidenius M, Moncayo VM, 
Uren RF, Oyen WJ, Valdes Olmos RA, Vidal Sicart S. The EANM and SNMMI practice guideline for 
lymphoscintigraphy and sentinel node localization in breast cancer. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2013; 40:1932-
1947 
 

 

 

SİSTEMİK TEDAVİ  
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GEBELİK VE SİSTEMİK TEDAVİ  

Gebelik boyunca oligoamniohidroz ve anygidroamnioz raski tenediyle trastuzumab kullanılmaz. 
T-DM-1 ve pertuzumab ile ilgili veriler yeterli olmadığından kullanılmamalıdır. 
Endokrin tedavi hayvan deneylerinde %16.5 oranında çocukta kemik, cilt değişiklikleri ve hipermetropiye neden 
olduğundan kullanılmaz. 
Buonomo B, Brunello A, Noli S, Miglietta L, Del Mastro L, Lambertini M, Peccatori FA. Tamoxifen exposure during 
pregnancy: A systematic review and three more cases. Breast Care (Basel). 2020; 15:148-156  
PD-1 ve PDL-1 inhibitörleri gebelik kayıpları, erken doğum ve çocuklarda ölümlere neden olduğu için kullanılmaz.  
CDK 4/6 inhibitörleriyle ilgili yeterli veri olmadığından kullanılmamalıdır. 
Hepner A, Negrini D, Hase EA, Exman P, Testa L, Trinconi AF, Filassi JR, Francisco RPV, Zugaib M, O'Connor 
TL, Martin MG. Cancer during pregnancy: The oncologist overview. World J Oncol. 2019; 10:28-34  
Radyoterapi özellikle mikrosefali riskini arttırdığından doğum sonrasına ertelenmelidir. 

Stovall M, Blackwell CR, Cundi昀f J, Novack DH, Palta JR, Wagner LK, Fetal dose from radiotherapy with photon 

beams: report of AAPM radiation therapy committee task group no. 36. Med Phys. 1995;22:63–82 
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İmplant ile Yapılan Meme Rekonstrüksiyonunda Karşılaşılan Sorunlar 

Dr. Selçuk Akın 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi AD., Bursa 

 

Meme Kanseri 

Subkutanöz Mastektomi 

Profilaktik Subkutanöz Mastektomi 

 

-Daha az invaziv bir ameliyat 

-Tek aşamalı bir ameliyat 

-Erken taburculuk 

-Hızlı iyileşme ve günlük yaşama hızlı dönüş 

- Meme implantı ile yapılan rekonstrüksiyon ameliyatı, mastektomi veya diğer meme ameliyatları ile aynı risklerin 
çoğunu taşır. 

 

A- ERKEN KOMPLİKASYONLAR 
 
   1- Hematom  
   2- Seroma 
   3- Enfeksiyon 
   4- İmplantın Yer Değiştirmesi 
        A- Meme Boşluğuna Küçük İmplant Konulması 
        B- İmplantın Desteklenmemesi 
   5- Cilt Kesi Yerinde Ayrışma 
   6- Meme Cildinde Nekroz 
 

B- GEÇ KOMPLİKASYONLAR 

1-Enfeksiyon 
2-Radyoterapi Sonrasında Meme Cildinde Nekroz 
3-Memede Şekil Bozukluğu 

A-Kapsül Kontraktürü 
B-İmplant Rüptürü 
C-İmplantın Buruşması, Dalgalanması (Rippling),  El İle Hissedilmesi, Kas Animasyonu 

4-Simmastia 
5-Kesi Yerinde Skar 
6-Geç Seroma 
7-İmplant İle İlişkili Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma (Bıa-Alcl) 
8-Meme İmplantı Hastalığı (Bıı) 
9-Tümör Rekürrensi   
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A- ERKEN KOMPLİKASYONLAR 

 

1-Hematom 
- Şişlik, morarma ve ağrıya neden olabilir. 
- Hematomlar genellikle ameliyattan hemen sonra ortaya çıkar. 
- Vücut küçük hematomları emebilir, ancak büyük olanlar cerrahi boşaltma gerektirebilir 
- Mutlaka dren takılmalı ve drenin tıkanmaması sağlanmalıdır. 
- Hematom, kapsüler kontraktür riskini artırabilir. 
 

2- Seroma 
- Şişlik, dolgunluk, gerginlik ve ağrıya neden olabilir. 
-Seroma implant çevresinde sıvı toplanmasıdır. Ameliyattan daha sonraki   günlerde ortaya çıkar. 
-Yara iyileşmesinde gecikme ve yara açılmasına neden olabilir. 
-Deri fleplerinde nekroz ve enfeksiyona yol açabilir. 
-Vücut küçük seromaları emebilir, ancak büyük olanlar cerrahi boşaltma gerektirebilir. 
-Mutlaka dren takılmalıdır. 
 
3-Enfeksiyon 
-Ameliyattan günler veya haftalar sonra bakteriyel bir enfeksiyon gelişebilir. 
 Enfeksiyon belirtileri arasında  
-Yüksek ateş, meme ağrısı, kızarıklık, şişme ve gerginlik sayılabilir. 
 
Enfeksiyon, çoğunlukla deriden veya süt kanallarından alınan Staphylococcus Epidermis ve Staphylococcus 
aureus bakterilerine bağlıdır. 
Ayrıca Streptococcus ve Pseudomonas bakterileri de görünebilir. 
 
Antibiyotik seçimi 
İlk seçenek antibiyotik, β-laktam antibiyotiğe duyarlı hastalarda klindamisin ile birinci kuşak sefalosporindir. 
 
Perioperatif antibiyotikler 
• Cerrahi cilt insizyonundan 30-60 dakika önce 
• En az 24 saat intravenöz olarak verilmelidir. 
• Toplam 1 haftalık antibiyotik kullanımı yeterlidir. 
• Yüksek riskli veya daha önce ışınlanmış hastalarda antibiyotik kullanımı uzatılabilir. 
 
Aşağıdaki durumlarda meme implantı çevresinde enfeksiyon geliştirme riski daha yüksek olabilir: 
  
Geçmişte memeye radyasyon tedavisi  
Sigara içmek  
Diyabetes mellitus 
Obezite  
Hipertansiyon  
Mastektomi ve rekonstrüksiyon ameliyatı sırasında aynı seansta aksiller lenf düğümlerinin çıkarılması 
 
Enfeksiyona karşı önlemler 
 
-Memenin süt kanalları, önemli bir S. epidermidis kaynağı olarak tanımlanmıştır.  
-Mümkünse bu alandan kaçınılmalı ve gerektiğinde intraoperatif olarak yeniden temizlenmelidir.  
-Bakteriyel kontaminasyonu azaltmanın bir yolu olarak, povidon-iyodin ile cilt hazırlığından hemen sonra, meme 
ucuna yapışkan bir pansuman uygulamaktır. 
-İmplantın konulacağı alanın serum fizyolojikle ve antibiyotikli solüsyon ile yıkanması. 
-İmplantı açmadan önce tüm cerrahi aletlerin, örtülerin ve eldivenlerin değiştirilmesi gereklidir. 
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4-İMPLANTIN YER DEĞİŞTİRMESİ 
 
        a-MEME BOŞLUĞUNA KÜÇÜK İMPLANT KONULMASI 
        b-İMPLANTIN DESTEKLENMEMESİ 
 
-İmplantlar önden arkaya dönebilir veya implant cebi içinde bir tekerlek gibi dönebilir, bu da memenin şeklinde 
bozulmaya, ağrıya neden olabilir. 
-İmplantları desteklemek için Aselüler Dermal Matris, Prolen Mesh Greft, Vicryl Mesh Greft kullanılabilir. 
-Aselüler Dermal Matris (ADM) fetal sığır, domuz veya insan kadavrası kaynaklı hücre dışı yapılarından ve bazal 
membran komplekslerinden yapılmıştır   
-ADM'ler immünojenik antijeniteden yoksundur.  
-Meme rekonstrüksiyonlarında, ADM'ler, implantın inferolateral kutbunu kapatmak ve çevredeki kasın elevasyonu 
ihtiyacını önlemek için pektoral genişleticiler olarak kullanılabilir. 
-ADM'ler ayrıca subkutan meme rekonstrüksiyonu sırasında implantı tamamen kaplamak, implantı göğüs 
duvarına sabitlemek ve ek bir doku desteği katmanı sağlamak için dahili bir sutyen olarak kullanılabilir, böylece 
mastektomi flepleri üzerindeki baskıyı hafifletir. 
-Sentetik meshler (Prolen Mesh Greft ve Vicryl Mesh Greft) kullanılabilir. 
 

5-CİLT KESİ YERİNDE AYRIŞMA 
-Hemotom ve seromaya bağlı gerginlik 
-Cilt fleplerinin gergin kapatılması 
-Cilt altı ve cilt dikişlerinin yeterli olmaması 
-Büyük implant konulması 
-Enfeksiyon 
 
6- MEME CİLDİNDE NEKROZ 
 
-En az 1 cm kalınlığında subkutan tabakaya sahip iyi vaskülarize mastektomi cilt flepleri olmalıdır.  
-Enfeksiyon 
-Meme cildine çok fazla baskı uygulayan çok büyük bir implant yerleştirilirse, meme derisi nekrozu gelişme riski 
daha yüksek olabilir.  
-Sigara kullanımı, obezite, diyabetes mellitus  
-Koterin dikkatli kullanımı gereklidir. 
 
B- GEÇ KOMPLİKASYONLAR 
1-ENFEKSİYON 
2-RADYOTERAPİ SONRASINDA MEME CİLDİNDE NEKROZ 
3-MEMEDE ŞEKİL BOZUKLUĞU 
     a-KAPSÜL KONTRAKTÜRÜ 
     b-İMPLANT RÜPTÜRÜ 
     c-İMPLANTIN BURUŞMASI, DALGALANMASI (Rippling),  EL İLE HİSSEDİLMESİ, KAS ANİMASYONU 
4-SİMMASTİA 
5-KESİ YERİNDE SKAR  
6-GEÇ SEROMA 
7-İmplant ile ilişkili anaplastik büyük hücreli lenfoma (BIA-ALCL)  
8-Meme implantı hastalığı (BII)  
9-Tümör Rekürrensi 
 
1-Enfeksiyon 
-Geç dönemde enfeksiyon görülebilir 
-Radyoterapi sonrası olabilir. 
-Kemoterapi alırken olabilir. 
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2-RADYOTERAPİ SONRASINDA MEME CİLDİNDE NEKROZ 
 
-Meme cilt flepleri çok ince bırakılmış ise 
-Radyoterapi dozu fazla verilmiş ise 
-Enfeksiyon gelişmiş ise 
Ciltte Nekroz gelişir. 
 
3-MEMEDE ŞEKİL BOZUKLUĞU 
 
        a-KAPSÜL KONTRAKTÜRÜ 
        b-İMPLANT RÜPTÜRÜ 
        c-İMPLANTIN BURUŞMASI ,DALGALANMAS(Rippling), 
EL İLE HİSSEDİLMESİ, KAS ANİMASYONU 
 
 
A-KAPSÜL KONTRAKTÜRÜ 
 
 -Vücut, normalde yabancı olarak tanıdığı implantın etrafında koruyucu bir kapsül oluşturur. Doku kapsülü 
genellikle yumuşak veya hafif serttir, fark edilmez ve implantın yerinde kalmasına yardımcı olur. 
 -Kapsül kontraktürü, memenin implant çevresinde sertleşmiş bir bağ dokusu(skar) oluşmasıdır. 
- Bu sertleşme dokunun gerginleşmesine neden olur  
- Meme de ağrı olabilir. 
- Kapsül kontraktürü enfeksiyon, hematom, seroma ve radyoterapi sonrasında daha yaygın olabilir.  
-Bununla birlikte, kapsül kontraktürü nedeni bilinmemektedir. 
-İmplant rekonstrüksiyon ameliyatından birkaç ay sonra veya yıllar sonra ortaya çıkmaya başlayabilir. 
-Kapsül kontraktürü implantlardan birini veya her ikisini de etkileyebilir. 
 
Baker dereceleri olarak bilinen dört dereceli kapsül kontraktürü vardır. 
 
Baker Derecelendirme Ölçeği 

• Derece I: Göğüs normalde yumuşaktır ve doğal görünür. 

• Derece II: Göğüs biraz gergin ama normal görünüyor. 

• Derece III: Göğüs gergin ve anormal görünüyor. 

• Derece IV: Göğüs sert, ağrılı ve anormal görünüyor. 
 
-Derece III ve IV ‘te kapsüler kontraktür şiddetli kabul edilir ve yeniden ameliyat gerektirebilir. 
-Cerrahi işlemde genellikle, kapsülotomi veya kapsülektomi ile birlikte implantın değiştirilmesi veya implantın    
çıkarılması yapılır.  
- Düzeltme ameliyatından sonra tekrar kapsül kontraktürü oluşma olasılığı vardır. 
 
B-İMPLANT RÜPTÜRÜ 
 
Rüptür, meme implantının dış kabuğundaki bir yırtık veya deliktir. 
 
Göğüs implantlarının yırtılmasının bazı olası nedenleri şunlardır: 

• Kapsül kontraktürü 

• Mamografi sırasında kompresyon 

• Cerrahi aletlerin neden olduğu hasar 

• Biyopsi ve sıvı drenajı gibi meme prosedürleri sırasında hasar 

• İmplantın normal yaşlanması 

• Salin dolgulu meme implantlarının aşırı doldurulması veya yetersiz doldurulması 

• Travma veya yoğun fiziksel baskı gibi fiziksel stresler 
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-Rüptür terimi tüm meme implantları için kullanılır. 
-Deflasyon terimi yalnızca salin dolgulu implantlar için kullanılır. 
-Meme implantları ömür boyu kullanılan malzemeler değildir. 
-Ancak implantların son kullanma tarihi yoktur ve bir sorun olmadığı sürece değiştirmeye gerek yoktur. 
-Salin dolu bir implant yırtıldığında, salin hızlı bir şekilde sızar (tipik olarak birkaç gün içinde ) ve meme biraz 
sönük görünür, bu nedenle yırtıldığı anlaşılır. 
-Tuzlu su genellikle zararsızdır ve vücut tarafından emilir. 
 -Silikon jel dolgulu bir implant yırtıldığında, implant genellikle şeklini koruyacağından, bunu fark etmek daha 
zordur. 
-İmplantın yırtıldığını anlamak daha uzun sürebilir veya hiç fark edilmeyebilinir. 
- İmplant yırtılırsa, silikon jel implanttan çıkar meme boşluğunda kalabilir ve yakın dokulara veya lenf düğümleri 
veya akciğerler gibi vücudun diğer bölgelerine yayılabilir. 
-Silikon jel dolgulu implantın yırtıldığına dair işaretler, meme şekli ve boyutundaki değişiklikleri ve haftalar 
boyunca artan ağrı, sertlik ve şişmedir. 
-Çoğu yırtılma sessizdir ve yalnızca Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR), veya yüksek çözünürlüklü ultrason 
gibi görüntüleme teknikleriyle saptanabilir. 
 -İlk implant cerrahisinden 3 yıl sonra ve daha sonra sessiz yırtılmayı tespit etmek için iki yılda bir MR taramaları 
önerilir.  
-Bazı hastalar implantın boyutunda, şeklinde veya kıvamında bir değişiklik fark edebilir. Bir yumru görünebilir 
veya meme şişmiş görünebilir.  
-Klinik muayene, MR da bulunan yırtılmanın sadece yaklaşık %30'unu tespit eder. 
- İmplant yerleştirilmesinden sonraki ilk birkaç yıldaki rüptür oranları çok düşüktür.  
-Genellikle bir tarama yapılır. İmplantın yırtıldığını görülürse, implantın çıkarılması ve değiştirilmesi gerekir.  
 
C- İMPLANTIN BURUŞMASI, DALGALANMAS (Rippling), EL İLE HİSSEDİLMESİ, KAS ANİMASYONU 
 
Kas animasyonu 
Pektoralis majör kası altına yerleştirilen implantlarda görülür. 
 
Dokular iyileştikçe cilt kasa yapışma eğilimindedir. Kas kasıldığı zaman meme doğal olmayan şekillerde hareket 
edebilir. 
Yukarı ve dışa doğru fırlıyor veya aşağı kayıyor gibi görünebilirler.  
Buna “dinamik distorsiyon” veya “animasyon deformitesi” denir. 
 
6-Geç Seroma 
 
1 yıldan sonra oluşan periprostetik sıvı koleksiyonu geç seroma olarak tanımlanır. 
Özellikle yoğun pürtüklü implantların bunda etkili olduğu düşünülüyor.  
Geçmeyen periprostetik sıvı araştırılmalıdır, radyolojik, fizik muayene, periprostetik sıvıdan kültür ve sitoloji ve 
kapsülden biyopsi gerekebilir. 
 
7-İmplant ile ilişkili anaplastik büyük hücreli lenfoma (BIA-ALCL)  
Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma (BIA-ALCL) 
 
2011 yılında meme implantları ile ALCL gelişimi arasında olası bir ilişki belirlenmiştir.  
2016 yılından bu yana meme implantları ile ilişkili olarak Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma (ALCL) adı verilen bir 
durum WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından kabul edilmektedir. 
Göğüs implantı ile ilişkili ALCL (BIA-ALCL) olguları, meme implantı yerleştirildikten 2 ila 28 yıl sonra meydana 
gelmiştir ve ortalama süre 8 yıldır.  
Meme implantıyla ilişkili anaplastik büyük hücreli lenfoma (BIA-ALCL) , meme implantını     çevreleyen kapsül ve 
sıvıda gelişebilen T hücreli lenfomanın  nadir bir formudur.  
-BIA-ALCL meme kanseri değildir.  
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-BIA-ALCL, salin dolgulu veya silikon jel dolgulu meme implantlarının çevresinde oluşabilir. 
 bazen tüm vücuda yayılabilir.  
-BIA-ALCL'nin en yaygın semptomları, meme implantı bölgesinde şişlik (sıvı birikmesi nedeniyle) veya ağrıdır. 
-Bazı hastalarda implant yüzeyinin yanında veya koltuk altında bir yumru vardır 
-Belirtiler implant yerleştirildikten yıllar sonra ortaya çıkabilir. 
-BIA-ALCL, sıvı veya kitleden biyopsisi ile teşhis edilebilir.  
-BIA-ALCL, erken teşhis edilip uygun şekilde tedavi edilirse, hastalıktan ölüm oranı düşüktür. 
-BIA-ALCL tedavisi enblok kapsülektomidir. (implantın ve çevresindeki doku kapsülünün tek parça halinde 
çıkarılması) 
-Bazı hastalar ayrıca radyasyon tedavisi, kemoterapi ve/veya kök hücre nakli tedavisi gerektirir. 
- BIA-ALCL riski, düz yüzeyli implantlara kıyasla pürtüklü yüzey implantları için daha yüksektir. 
- BIA-ALCL'nin neden pürtüklü meme implantları etrafında geliştiği belli değil. 
-Bir teori, pürtüklü implantların, zımpara kağıdı benzeri yüzeyinin bazı kadınlarda lenfomaya yol açan kronik 
inflamasyona neden olabileceğidir. 
-Başka bir teori, pürüzlü bir implantın yüzeyinin daha fazla bakteriyi hapsederek, biyofilm  (birbirine ve implantın 
yüzeyine yapışan bir bakteri kolonisi) oluşturarak iltihaplanmaya ve lenfomaya yol açmasıdır. 
 
8-Meme implantı hastalığı (BII)   
Systemic Symptoms [Breast Implant Illness (BII)] 
 
-  Meme implantı hastalığı (BII), bazı kadınların ve doktorların meme implantı takıldıktan sonra ortaya çıkabilecek 
çok çeşitli semptomları tanımlamak için kullandıkları bir terimdir. 
-Semptomlar eklem ve kas ağrısı, kronik yorgunluk, hafıza ve konsantrasyon sorunları, nefes alma sorunları, 
uyku bozukluğu, kızarıklık ve cilt sorunları, ağız kuruluğu ve göz kuruluğu, kaygı, depresyon, baş ağrıları, saç 
dökülmesi ve gastrointestinal sorunları içerebilir.  
 
-Meme İmplantı Hastalığı tıbbi bir teşhis değildir ve meme implantları ile kanıtlanmış bir ilişkisi yoktur.  
-BII semptomlarının çoğu, lupus, romatoid artrit ve skleroderma gibi otoimmün ve bağ dokusu bozuklukları ile 
ilişkilidir. 
Çoğu durumda, (ancak tüm vakalarda değil), meme implantlarını çıkarmak BII semptomlarını iyileştirir veya 
tamamen çözer.  
-BII nedenleri arasında (bir teori), bazı kişilerin meme implantlarında kullanılan malzemelere karşı bağışıklık 
reaksiyonu göstermeye ve BII semptomlarına yol açan iltihaplanma yaratmaya yatkın olmasıdır.  
-BII, aile öyküsünde otoimmün durumlar, alerjiler ve irritabl bağırsak sendromu, migren, kronik yorgunluk veya 
fibromiyalji gibi rahatsızlıkları olan kişilerde ortaya çıkma olasılığının daha yüksek olduğunu söylüyor. 
-Ancak BII olan bazı kadınlarda bu risk faktörlerinden hiçbiri yoktur. 
 
9-Tümör Rekürrensi 
-Yeterli cerrahi tedavinin yapılmaması. 
-Yeterli kemoterapi ve radyoterapinin yapılmaması.  
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Anti-Her-2 Tedavi ve Kadiyak Komplikasyonlar 

 

Dr. Ertan Ökmen 

Anadolu Saglik Merkezi, Kocaeli 

 

Kanser tedavisi ile ilişkili kardiyotoksisite ilk olarak 1970 lerde gözlenmiş olsa da yeni hedefe yönelik 
tedavilerle ortaya çıkan klinik spektrum, kanser prognozu ve kardiyotoksisite dramatik olarak değişmiştir. Bu yeni 
tedaviler beklenmedik bir şekilde artan kardiyovasküler komplikasyonları da beraberinde getirmektedir. Son yıllarda 
bir alt branş olarak gelişen kardiyo-onkoloji çok geniş bir perspektifte onkologlara ve dolayısı ile kanser hastalarına 
destek vermektedir. Kardiyo-onkoloji sadece kardiyotoksisite önleme, monitorizasyon, tedavi esnasında gelişen 
kalp hastalıklarının tedavisi değil aslında temelde ideal kanser tedavisinin aksama olmadan tamamlanabilmesini 
sağlama amacını güder.  

Bu toplantıda Anti-HER-2 tedavisi ile ilişkili kardiyotoksistenin önlenmesi, tanınması, monitorizasyonu ve 
tedavisi üzerinde durulacaktır. Kardiyak yan etkilerin ileriye dönük olarak değerlendirildiği meme kanserinde 
adjuvan tedavi çalışmalarında, kardiyak disfonksiyon sıklığı %7-34 düzeyinde saptanmıştır. Bu verilere göre daha 
önce antrasiklin kullanımı ya da antirsiklin ile beraber Anti-HER-2 kullanımı kardiyotoksisite riskini önemli ölçüde 
arttırmaktadır. Anti-HER-2 tedavisi sıklıkla asemptomatik ve geçici kardiyovasküler toksisiteler oluştururken, daha 
nadir olmakla beraber özellikle geç dönemde tanındığında, kalıcı ve uzun süren daha ciddi klinik durumlara da yol 
açabilmektedir. Bunun yanısıra kanser tedavisinden alınacak faydanın ağır bastığı durumlarda kardiyotoksisiteye 
rağmen anti-HER 2 tedavisine devam etme kararı hastaya göre bireyselleştirilmelidir. Bu kararda kardiyologlar ve 
onkologların bir ekip olarak birlikte çalışması gereği aşikardır. Meme kanseri hastasının öncelikle kardiyotoksisite 
açısından tedavi öncesi bazal risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Bu değerlendirmede önceden var olan kardiyak 
hastalıklar, klinik ve demografik risk faktörlerinin belirlenmesi, elektrokardiyografi ve ekokardiyografi ile kardiyak 
bazal fonksiyonların incelenmesi önemli yer tutmaktadır. Başlangıç kardiyak fonksiyonlarda tedavi esnasında 
ekokardiyografik monitorizasyon ile değişimleri karşılaştırarak Anti-HER-2 tedavi devamı kararı alınmalıdır. 
Monitorizasyonda sadece iki boyutlu ejeksiyon fraksiyonu (EF) ile ölçülen sistolik fonksiyon değerlendirmesi yeterli 
değildir. 3-D EF ölçümü, biplane EF değerlendirmesi, diyastolik fonksiyonlar, doku Doppleri incelemesi, sağ 
ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesi de yapılmalıdır. Kardiyotoksistenin erken dönemde, henüz ejeksiyon 
fraksiyonu düşmeden tanınması hayati öneme sahiptir. Henüz EF düşmeden kalp hasarını saptayabilen erken 
uyarıcı yöntemler geliştirilmektedir. Bunların içinde ekokardiyografi ile yapılan global longitüdinal strain ve kalp kası 
hasarı göstergesi olan biyomarkeların- her ne kadar henüz her iki yöntemin de prognostik değerleri halen tartışmalı 
olsa da- kardiyotoksisite monitorizasyonunda neredeyse rutin olarak kullanımı önerilmeye başlanmıştır.  
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Egzersizin Kanserden Korunmada Rolü 

 

Prof. Dr. Nimet Haşıl Korkmaz 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Bursa 

 

Dünya Sağlık Örgütü (2020) fiziksel aktiviteyi, enerji harcaması gerektiren, iskelet kasları tarafından 
üretilen herhangi bir vücut hareketi olarak tanımlamaktadır. Fiziksel aktivite, boş zamanlar da dahil olmak üzere, 
bir yerlere ulaşım için veya bir kişinin işinin bir parçası olarak yapılan tüm hareketleri ifade eder. Hem orta hem de 
şiddetli yoğunluktaki fiziksel aktivite sağlığı iyileştirir ifadelerine yer vermektedir. Fiziksel aktivite, yürümeyi, 
koşmayı, dans etmeyi, bisiklete binmeyi, yüzmeyi, ev işlerini yapmayı, egzersiz yapmayı ve spor aktivitelerine 
katılmayı içerebilir (NCI, 2020). 

Egzersiz ve kanser riski arasında nedensel bir ilişki gösterilmemiş olmasına rağmen, bilimsel araştırmalar 
yaşam tarzındaki iyileşmenin kanser insidansını azaltabileceğini göstermektedir (Wang & Zhou, 2021). Magnie ve 
arkadaşları (2011) kanser riskinin, haftada en az 3-5 saat egzersiz yaparak azaltılabileceği; kadınların, meme 
kanseri riskini azaltmada etkili olduğu düşünülen ağır ev işleri ve dans gibi uygun yüksek yoğunluklu aktivitelerden 
yararlanmasının gerektiğini ortaya koymuşlardır. Destoyeners, Riesco, Fülop ve Pavic 2016 yılında yaptıkları 
“Fiziksel Aktivite ve Kanser” adlı derleme çalışmalarında egzersiz yapanların meme kanseri riskinde %15 ile %20 
arasında değişen bir azalma ve kolorektal kanserde %24 oranında bir azalma olduğunu belirtmişlerdir. Düzenli 
egzersiz programlarına katılmak yaşam kalitesini arttırır, kanser risk faktörü olan fazla kiloların oluşumunu engeller, 
sağlıklı olan kiloyu korumayı sağlar.  

Yaşlıların kansere yakalanma olasılığının daha yüksek olmasının önemli bir nedeni bağışıklık 
yaşlanmasıdır. Egzersiz, bu yaşlanmanın neden olduğu kötü huylu tümörlerde önleyici rol oynamaktadır (Wang & 
Zhou, 2021). Kronik hastalıkların (kalp hastalıkları, diyabet, kanser vb.) önlenmesi ve yönetilmesinde fiziksel aktivite 
ve egzersizin önemi akademik çalışmalarla ortaya konmuştur. Ayrıca fiziksel egzersiz kavramının 
yaygınlaştırılmasının ve kanserli hastalara profesyonel egzersiz-tedavi programlarının sunulmasının önemini 
vurgulamıştır. 

Sarkopeni, ilerleyici ve yaygın kas kuvveti ve kas kütlesi kaybı ile karakterize; düşme, kırık, fiziksel 
engellilik gibi olumsuz sağlık durumları ile ilişkili bir iskelet kası bozukluğudur (Cruz-Jentoft, Bahat ve ark., 2019), 
aynı zamanda meme kanserinde yaygın görülen sorunlardan biridir (Madzima ve Deaterly, 2020). Kansere bağlı 
ölüm oranları için risk faktörüdür. Özellikle sarkopenik obezite, kanser hastaları arasında büyük ölçüde yaygın olup, 
hastalık prognozunu olumsuz etkileyerek daha fazla ameliyat sonrası komplikasyon, daha kötü fonksiyonel durum 
ve daha kısa sağ kalım süresine neden olmaktadır (Carneiro, Mazurak ve Prado, 2016). Direnç egzersizi alan 
hastaların ise sarkopeni değerlerinde iyileşmeler görülmektedir (Adams, Segal ve ark., 2016). 

Meyerhardt ve arkadaşları (2006) boş zamanlarında kendi kendine egzersiz yapan hastaların, egzersiz 
sayılarındaki artışa bağlı olarak ölüm oranlarında azalma olduğunu göstermiştir. Wang & Zhou (2021), yaptıkları 
literatür taramalarında düşük yoğunlukta egzersizlerin kanserli hücre sayısının artışını engellemediğini, bunu 
gerçekleştiren orta yoğunlukta egzersizler olduğunu ve egzersizin, kanser türüne bağlı olarak kanser riskini 
azaltabileceğini ve farklı kanser alt tipleri için egzersize duyarlılık yanıtının da değişeceğini belirtmişlerdir. 
Radyoterapi, kemoterapi gibi tedavi yöntemlerinin etkileri egzersiz ile arttırılabilir (Wang & Zhou, 2021). Meme 
kanserli hastalar için direnç+aerobik egzersiz ile tedavinin yan etkileri hafifletilebilir (yorgunluk, kilo kaybı, aşırı kilo 
alımı, tansiyon yüksekliği, bulantı vb.). Egzersiz özellikle meme kanseri, prostat kanseri ve kolorektal kanserde 
kanser prognozunu ve sağ kalımı iyileştirmektedir. Egzersiz ile kansere bağlı ve diğer tüm nedenlere bağlı ölüm 
oranları düşmektedir, sağ kalım oranları artmaktadır. Kanser riski ise, haftada en az 3-5 saat egzersiz yaparak 
azaltılabilir (Wang & Zhou, 2021). 

Sonuç olarak, araştırmalar kanserin önlenmesinde ve tedavisinde egzersizin önemini vurgulamaktadır. Bu 
nedenle sağlık uzmanları, fizyoterapistler ve egzersiz uzmanlarının iş birliğine ihtiyaç vardır.  
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Cerrahi Sürecinde Meme Kanseri - Olgu Sunumu 
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1.  Giriş 

Meme kanseri, tanı ve tedavideki ilerlemelere karşın yüksek morbidite ve mortalite oranlarıyla tüm dünyada 
görülme sıklığı giderek artan önemli bir halk sağlığı sorunudur (Thorat, & Balasubramanian, 2020). 

Dünya’da tüm kanser türleri arasında meme kanserinin insidansı, Globacan 2020 verilerine göre her iki 
cinsiyette %11,7 olup birinci sırada, mortalite oranı %6,9 olup beşinci sırada yer almaktadır. Kadınlarda meme 
kanseri görülme insidansı %24,5, mortalite oranı %15,5 ‘dir. (Sung ve ark., 2021). Global Kanser İstatistikleri 2020 
verilerine göre Türkiye’de meme kanseri insidansı %10.3 olarak hesaplanmıştır. Aynı raporda, Türkiye’de yaklaşık 
her dört kadından birinin (%23,9) meme kanseri tanısı aldığı ve mortalite oranları açısından %15,1 kadının meme 
kanserine bağlı hayatını kaybettiği bildirilmektedir (World Health Organization (WHO), 2022). 

Diğer kanser türlerinde olduğu gibi meme kanserinin de etiyolojisinde genetik çevresel, hormonal, sosyal, 
biyolojik ve psikolojik etkenlerin rol aldığı kabul edilmektedir. Meme kanserinde risk faktörleri; kadın cinsiyet, 12 
yaşından önce menarş görmesi ve 55 yaşından sonra menepoza girmesi, beyaz tenli ırk, birinci derece yakının 
kanser olması, genetik olarak 17 numaralı kromozomda bulunan Breast Cancer-1(BRCA-1) ve Breast Cancer-2 
(BRCA-2) genlerinde mutasyon olması, yoğun meme dokusuna sahip olması, hiç doğum yapmamış ya da ilk 
gebeliğinin 35 yaşından sonra olması değiştirilemeyen risk faktörleri arasında yer almaktadır. Değiştirilebilen risk 
faktörleri arasında radyasyona maruziyet, alkol ve sigara kullanımı, uzun süre oral kontraseptif kullanımı, 
malnütrisyon, fiziksel inaktivite, obezite, paraben içeren kozmetik ürünlerin kullanımı, virüslere (schistosoma 
paraziti) maruziyet yer almaktadır (Koçaşlı, 2020; WHO, 2020).  

          Meme kanserinin tedavisinde cerrahi, radyoterapi, kemoterapi, hormonoterapi tek başına ya da kombine 
edilerek uygulanabilmektedir. Memeye yönelik cerrahi girişimler, meme koruyucu cerrahi, basit mastektomi, 
modifiye radikal mastektomi, radikal mastektomidir. Aksillaya yönelik cerrahi girişimler; aksiller lenf nodu 
diseksiyonu (ALND), sentinel lenf nodu biyopsisi (SLNB)’dir. Meme kanserinde cerrahi tedavinin amacı memeyi 
mümkün olan oranda koruyarak tümörün çıkarılması ve hastalığın evresinin belirlenmesidir. Günümüzde hastanın 
durumu uygun ise daha sıklıkla meme koruyucu cerrahi yaygın kullanılmaktadır (Lovelace, McDaniel, & Golden, 
2019). 

        Meme kanserinde aksillanın durumu, hastalığın sağ kalımın belirlenmesinde ve evrelenmesin de önemlidir. 
ALND, koltuk altı yağ dokusu ve gözenekli doku ile birlikte lenf bezlerinin çıkarılmasıdır. Erken evre meme kanseri 
olan ve nodal metastazları olmayan kadınlarda için ALND önerilmemektedir (Göktaş, 2019) 

Günümüzde meme kanserine yönelik tanı ve tarama yöntemlerindeki gelişmeler ile daha erken evrelerde 
teşhis ve tedavi edilebilmektedir. SLNB, meme kanserinin koltuk altı lenf bezlerine yayılıp yayılmadığını saptamada 
kullanılan tanısal işlemdir. Sentinel lenf bezi memedeki kitlenin ilk boşaldığı lenf bezi ve buradaki kanserin ilk 
geliştiği yerdir. Eğer nöbetçi nod çıkarılıp, incelenip sağlıklı bulunursa başka lenf nodu çıkarılmasına gerek 
kalmayabilir (Kaymakçı,2020). 

 Meme rekonstrüksiyonu vücut bütünlüğünü korumak, psikolojik sorunları çözmek, sosyal kazanım 
sağlamak ve hastaların özgüven duygularını yeniden kazandırarak normal yaşama dönmelerini sağlamak amacıyla 
uygulanmaktadır. Rekonstrüksiyon, meme dokusunun uygun bir şekilde eksizyonundan sonra yeniden simetrik 
meme görüntüsünü elde etmek ya da beden imajını korumak amacıyla yapılır (Akyolcu, 2017) 

             Meme kanserini erken tanılamada, sağlıklı yaşam davranışı geliştirmede, hastalık ve tedaviye yönelik 
semptom yönetiminde, hastalığa uyum sürecinde hemşire önemli rol ve sorumluklara sahiptir. Hemşireler ameliyat 
öncesi, sırası ve sonrası kadınların gereksinimlerini bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmeli ve bu doğrultuda 
gerekli girişimlerde bulunmaya, bilgi vermeye, duygusal ve sosyal destek sağlamaları gerekmektedir. 
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2. Olgu  

F.S, 30 yaşında kadın hasta, ev hanımı, boşanmış, 3 çocuğu ile birlikte yaşıyor. Sigara alkol öyküsü yoktur. 
Düzenli adet görüyor. Menarş yaşı 12’dir.  Kronik rahatsızlığı ve devamlı kullandığı ilacı yoktur.  

2 ay önce sağ meme başında içeri çökme şikâyetiyle dış merkeze genel cerrahi polikliniğe başvurmuş, 
meme USG çekilmiş. USG sonucunda sağ memede 36*26 mm düzensiz sipikule sınırlı yer yer kanlanması olan 
hipoekojen heterojen mass lezyon saptanmıştır. USG sonucuyla polikliniğimize başvuran hastanın fiziksel 
muayenesinde sağ meme de saat 11-12 yönünde meme başına 3cm uzaklıkta yaklaşık 3*3 cm boyutunda ağrısız 
sert kitle tespit edilmiş, sol meme ve her iki aksilla da normal bulunmuştur. Mamografi, USG ve MRG ile ileri ve 
tetkik sonucunda 31*35 mm boyutunda invaziv meme karsinom ön tanısı konmuştur. 12 kür neoadjuvan kemoterapi 
almıştır.  

Neoadjuvan kemoterapi sonrası bileteral mastektomi, subpekteral implant ile rekonstrüksiyon planıyla 
kliniğe yatışı yapıldı. Hasta ameliyattan önceki gece 24 den sonra aç bırakıldı. Onamları alındı. Bileteral 
Mastektomi+ sağ aksiller diseksiyon+ bileteral meme implant ile rekonstrüksiyon işlemleri uygulandı. 

Hasta ameliyat sonrası klinikte takip edildi. Hasta semi fowler pozisyonuna alındı. Vital bulguları yakın takip 
edildi. 2 adet Jackson-pratt( JP)  dreni bulunmaktaydı. Dren takibi ve bakımı yapıldı. Kol bir yastık ile elevasyona 
alındı. Etkilenen koldan kan basıncı ölçümü, damar yolu girişimi veya diğer enjeksiyonlar yapılmadı. Ordera uygun 
tedavisi başlandı.  6.saatte oral alım su ile başlandı. Toleransa göre oral alım artırıldı. 6. saatte mobilize edildi. 
Ameliyat sonrası 3. günüde drenleriyle birlikte, eğitim verilerek poliklinik kontrolüyle hasta taburcu edildi. 

 
Vital bulguları:  Ateş: 36,3oC, Nabız:72/dk -104/dk, Tansiyon: 110/70 mm/Hg  -90/60 mm/ Hg,  VAS: 4 
Labaratuvar bulguları:  
Postop 0.gün  HBG: 10.8 g/dL, Postop 2.Gün HBG:7.9 g/dL, Postop 3. Gün HBG:10.2 g/dL 
Order 
Ulcezol 40 mg   I.V   (1*1), Sulbaksit 1500 mg  I.V  (4*1),  Filotic 400 mg/200 ml  I.V inf. (2*1), Parol 10 mg/ml I.V 
inf. (4*1), Tromosel 75 mg I.V inf. (4*1), Ketavel 3*50 mg  I.V   Metpamid 10  mg I.V (3*10 ) 
 

3. Meme Kanseri Cerrahisinde Hemşirelik Yönetimi 

Meme ameliyatı sonrası bakım, hastanın fiziksel anlamda rahat ettirilmesi, uygun beslenmenin sağlanması, 
komplikasyonların önlenmesi, hastanın taburculuğa hazırlanmasını içerir. Yapılan cerrahi girişimin başarısı iyi bir 
hemşirelik tanılaması, dikkatli gözlem, komplikasyon belirtisi olabilecek göstergelerin yakından izlenip, gerekli 
önlemlerin alınması ile olasıdır. 

 

3.1. Ağrı  

Meme cerrahisi sonrası ağrı ve rahatsızlık duyulması, beklenen bir durumdur. Ancak uygun analjezikler ve 
bakımla ağrı kontrol edilebilir (Kaymakçı, 2020). 

Yeterli analjezi sağlanması iyileşmeyi hızlandırmak için bir önkoşuldur (Kehlet & Dahl, 2003). Ağrı 
yönetimimin bir protokole çerçevesinde multimodal ve opoid koruyucu tekniklerle yönetilmeli ve sadece prosedüre 
özgü değil aynı zamanda hastaya özgü olmalıdır (Gilron, Carr, Desjardins, & Kehlet, 2018; Joshi, Velde, & Kehlet, 
2019). Hastanın ağrısının tespit edilmesi gözlemle başlar. Hemşireler hastayla en uzun zaman geçiren sağlık 
profesyoneli olduğu için ağrıyı daha erken tespit edip değerlendirebilmektedirler. 

Bizim olgumuzda, F.S VAS ağrı skalasına göre ağrı derecesinin 4 olduğunu, sağ kolunun hareket ettirince 
ağrının şiddetlendiğini ifade etti. Hasta insizyon bölgesinin gerginliğini azaltarak ağrısı önlemek ve azaltmak için 
semi-fowlar pozisyonunda yatırıldı. Order edilen analjezikler uygun doz ve zamanda yapıldı. Hasta ağrısının 
analjezik uygulandıktan sonra 2’ye düştüğünü ifade etti. 
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3.2. Yara Bakımı 

Ameliyat sonrası insizyon bölgesinin değerlendirilmesi, komplikasyonsuz iyileşmenin sağlanması ve 
enfeksiyonun önlenmesi önemlidir. Bu nedenle hemşire kanama, seröz sıvı akıntısı ve enfeksiyon belirtileri 
açısından yarayı kontrol etmeli, drenaj miktarı ve özellikleri izlenip kaydetmelidir. (Göktaş,2019) 

Meme cerrahisinde profilaktik antibiyotik kullanımı, cerrahi alan enfeksiyonunda belirgin bir azalma ile 
ilişkilidir. Ek dozun kullanılan ilacın yarı ömrüne ve uzun süreli işlemler göre verilmesi önerilmektedir (Kanıt Düzeyi: 
Orta, Öneri Seviyesi: Güçlü) (Temple-Oberle ve ark., 2017) 

Postoperatif bakımın önemli bir parçası olan drenlerin bakımı ve takibi hemşirenin sorumluluğundadır. 
Hastanın bütüncül bakımından sorumlu olan hemşire uygulanan drenlerin türünü, dren uygulama endikasyonunu, 
uygulanan bölgenin anatomi ve fizyolojisini, drene bağlı oluşabilecek komplikasyonları bilmeli ve hastaya yönelik 
bakımında kanıt temelli uygulamalara yer vermelidir. 

Bizim olgumuzda sağ ve sol olmak üzere iki Jackson-pratt dreni vardı. Drenaj açıklığı için hasta semi-fowlar 
pozisyonunda yatırıldı. Pansumanlar ve insizyon yeri incelendi. Profilaktik antibiyotik tedavisi uygun doz ve 
zamanda yapıldı. Drenden gelen içerik ve miktar takip edilip kayıt edildi. Drenden gelen içerik postop 2. hemorojik 
idi. Hastanın vital bulguları yakın takip edildi.  Drenaj miktarı ve özellikleri izlenip kaydedildi. Doktoruna bilgi verildi. 
Kontrol kan değerleri görüldü. Hemoglobin (10,8 g/dL’den 7,2. g/dL) ye düşüklüğü görülen hastaya 2Üİ ES 
transfüzyonu yapıldı. Kontrol kan değeri 10,2 g/dL görüldü. Dren içeriği postop 3. gün sero-hemorojiğe döndü.  

3.3. Omuz ve Kol Hareketleri 

Hastalar ameliyattan sonraki ilk 24 saat içinde mobilize edilmelidir. Meme cerrahisinde erken kol egzersizinin 
erken iyileşme üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığı net değildir ve erken egzersiz ile seroma oluşumundaki 
olası bir artış nedeniyle, kol egzersizini geciktirilmesi önerilmektedir (Kanıt Düzeyi: Orta-Öneri Seviyesi: Güçlü) 
(Temple-Oberle ve ark., 2017) 

Meme kanseri nedeniyle uygulanan tedaviler sonrası fiziksel aktivitenin devamlılığı hastaların psikolojik 
durumu ve yaşam kalitesi açısından oldukça önemlidir. Ameliyattan sonra etkilenen taraftaki kolun 45 derece 
abdüksiyona ve elevasyonda tutulması lenf ödem gelişimini önlemekte ve omuz eklem açıklığını etki sağlamaktadır. 
El ve kol dirsekten, dirsek ise omuzdan yukarıda olacak şekilde elevasyona alınmalı ve pozisyon korunmalıdır. 

Bizim olgumuzda hasta 6. saatte mobilize edildi. Hastanın bileği dirsekten, dirseği de omuzdan hafif yukarıda 
olacak şekilde yastıklarla desteklendi. Ameliyat sonrası 1. günden itibaren elde top sıkma gibi hareketlere doktor 
onayıyla başlandı. 

 

3.4. Lenf Ödem 

Lenf ödem, lenfatik sistemin yaralanması, enfeksiyonu veya doğuştan anormallikleri nedeniyle lenfatik 
akışın bozulması ve protein açısından zengin sıvının interstisyel birikmesi olarak tanımlanmaktadır (Pappalardo ve 
ark., 2021). Meme kanseri hastalarında tedavi sonrası lenf ödem %5-40 oranında görülmektedir. 72 çalışmayı 
(29.612 kadın) içeren sistematik bir derlemede, meme kanseri sonrasında görülen üst ekstremite lenf ödem genel 
insidansı %17 olarak saptanmıştır (Bakar ve., 2014). 

Olgumuzda sağ ALNB yapıldığı için lenf ödemin oluşumunun önlemek, venöz dönüşün ve lenfatik akımın 
artmasını sağlamak için otururken ve yatarken sağ kol bir yastık ile elevasyona alındı. Her gün üst ve alt kol çevresi 
kontrol edildi. Ameliyattan sonra 1. günden itibaren elde top sıkma, parmak bilek hareketleri, 2. günden itibaren 
dirsek hareketlerine doktor onayıyla başlandı. Lenfajit ve lenf ödem gelişmesini önlemek için, sağ koldan tansiyon 
ölçümü yapılmadı, invaziv girişim uygulanmadı. Hastanın hastanede kaldığı sürede lenf ödem oluşmadı. 
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3.5. Beden İmajında Bozulma, Cinsel Sorunlar ve Psikososyal Yaklaşım 

Meme kanserinde cerrahi tedavi sonucu memenin kaybedilmesi ve beden imajının bozulması hastalar için 
yıkıcı sonuçlar yaratmakta ve yaşam kalitesini önemli derecede bozmaktadır. Yapılan çalışmalar, tedavi süreciyle 
birlikte meme kanseri olan kadınların beden imgelerinin olumsuz etkilendiğini göstermektedir. (Kanmaz, 2019; 
Sherman ve ark., 2017). 

 Benlik saygısının kaybedilmemesi için hastanın pozitif yönlerini öne çıkarması ve geleceğe yönelik hedefler 
belirlemesi için desteklenmeli benliğine karşı olumlu tutum geliştirilmesine ve olumsuz özelliklerini değiştirmesine 
plan yapmasına yardımcı olunmalıdır. Etkili ameliyat sonrası bakımda, fiziksel ve psikososyal rehabilitasyonun 
başarılı olması esas alınır. Hastanede 1-3 gün boyunca hemşirelik bakımının odak noktası, ameliyat sonrası bireyin 
öz saygısını güçlendirecek öz bakım yönetiminin sağlanmasıdır (Dirksen, & Bucher, 2014) 

Olgumuzda hastanın duygu ve düşüncelerini ifade etmesine izin verildi. Duyguların ifade edilmesi hastaya 
endişelerini paylaşma fırsatı verir. Hastanın duygularından haberdar olmak ve nedenlerini anlamak ekibin diğer 
üyeleri ile işbirliği yaparak hastaya destek vermeyi sağlar. Olgu cerrahi öncesinde hekiminin bilgilendirmesiyle 
implant kararı vermişti ve estetik görüntü oluşması ve nüks riskini azaltmak için bileteral mastektomi ve implant ile 
rekonstrüksiyon yapıldı. Cerrahi işlem sonrası fiziksel görüntünün bozulması nedeniyle hasta değerlendirildi. 
Pansuman açılırken gerekli emosyonel destek sağlandı. Hazır olduğunda hastanın insizyon yerini görmesi için 
cesaretlendirildi. Olumlu bir beden imgesi benlik saygısı kendini kabul, sağlıklı görünüm ve davranışı etkiler. 
Hemşire hastalara bakım verirken beden imgesinde değişim ve onun hastaya etkisini ele almak için kilit rol 
oynamaktadır (Demir, 2019). 

 

3.6. Taburculuk Eğitimi ve Evde Bakım 

Meme ameliyatı sonrasında taburcu olduktan sonra erken dönemde hastaların daha çok bilgilendirme ve 
danışmanlık hizmetine gereksinimi olmaktadır. Taburculuk sonrası verilen destek, erken taburculuk sonrası 
hastaneye geri dönüşü önleyebilir ve kaygıyı azaltabilir (Temple-Oberle ve ark., 2017). Hemşireler, hastalarla en 
uzun zaman geçiren sağlık ekibi üyesi olması nedeniyle, bakım verdikleri süre boyunca hasta ve bilgi 
gereksinimlerini değerlendirerek buna yönelik bir hasta eğitimi planlaması yapmalıdır. Taburculuk öncesi hastaya 
yara bakımı, ilaç tedavisi, enfeksiyon, hemotom ve lenf ödem ile ilgili semptomlar anlatılmalıdır. Dren ile taburcu 
olan hastalarda drenaj izlemi ve drenaj kabının boşaltılması konusunda bilgilendirilmelidir.  (Akyolcu, & Özbaş, 
2017). Hasta ve ailesi lenf ödemle ilgili alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirilmelidir. 

✓  Etkilenen taraftaki kolla ağırlık kaldırmama 
✓ Venöz dönüşü kolaylaştırmak için kolu eleve etme 
✓ Etkilenen taraftaki kola saat, yüzük, bilezik takmama, bol ve sıkmayan giysiler giyme 
✓  Etkilenen taraftaki kola invaziv girişim yaptırmama ve tansiyon ölçtürmeme 
✓ Banyo yaparken veya bulaşık yıkarken ani soğuk-sıcak değişiklerden kaçınma 
✓ Lenf ödem bilekliği kullanılması önerilir (Demir,2016) 

4.Sonuç 

Meme kanseri hastasının bakımı hekim, hemşire, fizyoterapist, psikolog vb ekip üyelerinin iş birliğini 
gerektiren bir süreçtir. Cerrahi hemşireleri, bu sürecin her aşamasında aktif rol alan multidisipliner ekibin önemli 
üyesidir (Karadağ, 2019). Cerrahi hemşiresi bakım verme işlevini yerine getirirken; bütüncül ve bireysel bakım 
planlamalı, araştırmacı kimliği ön planda olmalı, cerrahideki yeni ve güncel yaklaşımları yakından takip etmelidir 
(Çilingir, & Candaş, 2017; Karadağ, 2019). Meme kanserinde hastanın bakımının multidisipliner bir ekiple yapılması 
cerrahi iyileşmeyi hızlandırmada, komplikasyonları önlemede, taburculuk sonrası yeni duruma alışmada kolaylık 
sağlamada etkilidir. 
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Meme Kanseri Hastada Kemoterapi Süreci Olgu Sunumu 
 
Nizamettin Anık  
Bursa Acıbadem Hastanesi, Onkoloji Vaka Yöneticisi, Bursa  
 
Sunum  

• Meme Kanseri Nedir? 

• Meme Kanserinden Korunma 

• Meme Kanseri Risk Faktörleri 

• Meme Kanseri Türleri 

• Meme Kanseri Belirtileri 

• Meme Kanserli Olguda Kemoterapi Süreci 

• Meme Kanseri 

Meme dokusunu oluşturan hücre gruplarından birinin değişime uğraması ve kontrolsüz olarak çoğalması 
nedeniyle oluşan tümör sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. 
Kanserli doku, önce yakın çevresine sonra, memeye yakın lenf bezlerine yayılıyor. Zamanında tanı konulup tedavi 
edilmeyen hastalarda kanser diğer organlara yayılarak tedavisi olanaksız evreye geçiyor. 
Meme kanserlerinin son yıllarda görülme sıklığı oldukça artmış olup, küresel ölçekteki istatistiklere göre meme 
kanserinin görülme sıklığı 100.000’de 40-50 civarlarında hesaplanmakta. 
Meme Kanserinden Korunma  

ABD verilerine göre bir kadının hayatı boyunca meme kanserine yakalanma olasılığı 1/8 olarak ifade 
ediliyor. Her ne kadar ilerleyen yaşlarla beraber görülme sıklığı artsa dahi korunma mümkün  
Sigara ve alkol gibi kanser yapıcı maddelerden uzak durmak, 
Sağlıklı beslenmek ve düzenli spor yapmak, 
İdeal kiloyu korumaya özen göstermek, 
Bebek sahibi olan anneler için ilk 6 ay emzirmek, 
Çok geç yaşta anne olmamak, 
Hormon ilaçlarının kullanımına dikkat etmek. 
 
Risk Faktörleri 

Kadın olmak, 
50-70 yaş arasında ve menopoz sonrası dönemde olmak, 
Ailesinde (anne veya baba tarafında) meme kanserine yakalanmış akrabaları olmak, (Akrabalık derecesi ne kadar 
yakın ve meme kanserli akraba sayısı ne kadar fazlaysa risk o kadar yükselir). 
Daha önce meme kanserine yakalanmış olmak, 
Adet başlama yaşının erken, menopoz yaşının geç olması, 
Hiç doğum yapmamış olmak, 
 
İlk doğumunu 30 yaşından sonra yapmak, 
Doğum yapmış fakat bebeğini emzirmemiş olmak, 
Uzun süreli hormon tedavisi almak, 
Modern şehir yaşamı ortamında yaşamak, 
Sigara ve tütün ürünleri kullanmak, 
Şişmanlık; özellikle menopoz sonrası fazla kilo almak ve doymuş yağlardan zengin gıdaları fazla miktarda tüketmek, 
Fiziksel aktivite azlığı. 
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Meme Kanseri Türleri 

Noninvaziv ya da başka bir deyişle in situ (yayılma göstermeyen)   
İnvaziv (yayılma potansiyeli olan)  
 
Noninvaziv Kanserler 
Yayılma göstermeyen (in situ) kanserler de kendi arasında ‘duktal karsinoma in situ’ ve ‘lobüler karsinoma in situ’ 
olmak üzere yine iki gruba ayrılıyor. Özellikle 1980'li yıllardan sonra tarama mamografilerinin ön plana çıkmasıyla, 
yayılma göstermeyen (in situ) kanserlerin, tüm meme biyopsileri içindeki görülme sıklığının yüzde 1.4'ten yüzde 
10'lara, tüm meme kanserleri içindeki oranlarının da yüzde 5'ten yüzde 15'lere yükselmesi dikkat çekiyor 
İnvaziv Kanserler 
Sütü memebaşından dışarı taşıyan meme kanallarını döşeyen hücrelerde gelişen duktal karsinom en sık rastlanan 
meme kanseri tipi.  
 

Meme Kanseri Belirtileri 

Memede elle hissedilen bir sertlik veya kitle,   
İki meme arasında son dönemde ortaya çıkan asimetri, 
Meme başında veya meme cildinde içe doğru çekinti, 
Memede kızarıklık, yara, egzama, kabuklanma, çatlama, 
Meme cildinde portakal kabuğuna benzer görünüm, 
Meme başında şekil veya yön değişikliği, 
Memede olağan dışı şişlik veya boyut artışı, 
Adet dönemlerinde memede rastlanabilenden farklı karakterde ağrı, 
Meme başından akıntı; özellikle pembe, kırmızı renkte, 
Koltuk altında sertlik, şişlik veya kitle. 
Kanser uzak organlara metastaz (yayılım) yapmışsa bu yayılımlar, nadiren meme kanserinin ilk bulgusunu 
oluşturuyor. Meme kanserinin sıkça yayılma gösterdiği bölgeler ise kalça ve omurga kemikleri ile akciğer ve 
karaciğer.  
 

Vaka 

35 yaşında bayan hasta,  
İngilizce öğretmeni. 

Premenopoze 162 cm,47 kilo 1,48 m2 
23 yaşında tbc tanısı ile 6 ay süreyle antitbc tedavi almış.  
Anksiyete tedavisi görmüş. 
Ailesel yatkınlık yok 
Evlilik yaşı: 27 
Hamile kalma yaşı:33 
Hormon tedavisi veya tüp bebek tedavisi görmemiş. 
Düzenli adet görüyor. 
Ameliyatlar: Kolesistektomi, bilateral mastektomi, karaciğere Rf ablasyon, sezaryen  
Hamile kalmadan önce çok aşırı yorgunluk ve kafa dalgınlığı şikayetleri oluyormuş. 
Hamile kalınca cipralex i bırakmış. 
Bu esnada ara ara anksiyete krizleri yaşamış. Bu krizler 3 ay sürmüş. 6. ayda cocuğun cok hareketli olması nedeni 
ile dusuk olmaması için yatak istirahati verilmiş.  
Bu süreçte bir anksiyete krizi yasayıp hastaneye kaldırılmış. 
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Belirti 

Hamileliğin 7. ayına dogru sol memede bir kitle farketmiş.  
 Yaklasık 4 ya da 5 yıl once gögsünde bir kitle farketmis ve bir cerraha gitmis bunun fibreadenom oldugu ve tehlike 
arzetmedigini söylemiş. Şüphelenip doktora başvurmuş.) 

Doktora Başvuru 
27.08.2020 de Sol memede kitle şikayeti ile genel cerrahiye başvurmuş. 
Doktora başvurduğunda ilk gebeliği ve 30.haftasında olduğu için sadece ultrason ve elle muayene yapılmış.  

İlk Tetkik  
Sol memede saat 4 hizasında 35x22 mm boyutta kısmen düzensiz konturlu, santralinde yer yer nekroz alanlarının 
izlendiği, doppler incelemede vaskülaritenin kodlandığı kitle. 

Biyopsi 

Kitleden yapılan trucut biopsi: İnvaziv duktal karsinom, NG:3, ER(%10 zayıf +)  
PR(%2 zayıf +)  
HER-2/neu (3+),  
Ki 67: %39   
Bu sonuca göre  
Hasta hamile olduğu için öncelikle neoadjuvan KT önerilmiş.  
 
Kardiyoloji Muayene  

SAĞ KALP BOŞLUKLARI NORMAL SINIRLARDA 
MİTRAL KAPAK PROLAPSUSU 
ORTA MY 
HAFİF TY  EF%65 
Kemoterapi öncesinde diyetisyen muayenesi yapılan hastaya öneriler 
Tartı: 48,5   Yağ(%): 25,2   Yağ(kg): 12,2    BKI: 18,3  
Sağlıklı beslenme önerileri verildi.  Şekersiz tarifeler verildi.  

Kemoterapi Süreci 

Hasta kemoterapi programına dahil edildiğinde; 
Onkoloji Hemşiremiz veya Onkoloji Vaka yönetici hemşiremiz hastaya kemoterapi yan etkileri ve başetme 
yöntemleri ile ilgili eğitim verir. Hastaya iletişim telefonlarını iletir. 
Bu aşamada, Navigatör hemşireliği devreye girer. Hasta evde başedemediği bir durum olursa navigatör 
hemşiresine ulaşır ve konu hakkında bilgi alarak yönlendirilmesi yapılır. 

Hastaya Konulabilecek Hemşirelik Tanıları  
Anksiyete  
Bilgi eksikliği  
Bulantı  
Bireysel bakımda yetersizlik 
Beden imajındaki bozulmaya bağlı stres  
Beden imajındaki bozulmaya bağlı özgüven eksikliği 
Enfeksiyon riski 
Anksiyete  

NEDEN: Kronik hastalık-Tedavi süreci-Hamilelik 
AMAÇ: Etkili başetme yöntemlerini geliştirebilme 
Sessiz ve rahat bir çevre sağlanır 
Yapılacak işlemler hakkında bilgi verilir 
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Hastanın kendini ifade etmesine fırsat verilir 
Soru sormasına fırsat verilir, soruları cevaplanır 
Sıkıntılı döneminde hastanın yanında olunur 
 

Bilgi Eksikliği 

NEDEN: Tedavi sürecinin değişimine bağlı 
AMAÇ: Bilgi eksikliğinin giderilmesi 
Hastaya hastalığı, ilaçları ve tedavisi ile ilgili bilgi verilir 
Hastanın hastalığı ile ilgili soru sormasına fırsat verilir, soruları açık ve net cevaplandırılır 
 
Enfeksiyon 
 

NEDEN: İmmünosuprasyona, kronik hastalığa, öz bakımda yetersizliğe bağlı 

AMAÇ: Kişide yeni enfeksiyon gelişimini önleme 
Hastadaki risk faktörleri değerlendirilir 
Enfeksiyon belirtileri gözlenir 
El hijyeninin önemi vurgulanır 
I.v. Girişimlerde asepsiye uyulur 
Ziyaretçi sayısı kısıtlanır 

 

Yorgunluk  

 
NEDEN: Enfeksiyon, kemoterapik ajanlar ve anksiyeteye bağlı-Hamilelik 
AMAÇ: Hastanın kendini iyi hissetmesini ve aktivitelerini yerine getirmesini sağlama 
Yorgunluğun nedeni belirlenmeye çalışılır. 
Bireyin kendi kendine yapabileceği aktiviteler belirlenir ve hasta bu konuda cesaretlendirilir. 
Düşme riski önlemleri alınır. 
Bireyin güçlü yönlerini tanımasına yardımcı olunur. 
 

Diğer Tanıları 

Mastektomi sonrası beden imajında bozulma 
Mastektomi sonrası sol kolunda hareket kısıtlılığı riski 
Kemoterapi ajanına bağlı bulantı riski 
Kemoterapi ajanına bağlı konstipasyon riski 
Kemoterapi ajanına bağlı hipersensivite gelişme riski 
Kemoterapi ajanına bağlı ekstravazasyon gelişme riski 
Kemoterapi ajanına bağlı nötropeni gelişme riski 
Kemoterapi ajanına bağlı trombositopeni gelişme riski 
Nötropeniye bağlı enfeksiyon gelişme riski  
Trombositopeniye bağlı cilt altında kanama riski 
Kemoterapi ajanına bağlı ekstravazasyon gelişme riski 
Kemoterapi ajanına bağlı nötropeni gelişme riski 
Kemoterapi ajanına bağlı trombositopeni gelişme riski 
Herceptin ilacına bağlı kalp yetersizliği görülme riski  
Nötropeniye bağlı enfeksiyon gelişme riski  
Trombositopeniye bağlı cilt altında kanama riski 
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Tedavi  

Neoadjuvan olarak 11.09.2020 de başlanarak  
Karboplatin-Taxoter-Herceptin 2 kür uygulanmış.  

Carboplatin 

Çok yaygın: 
•Alyuvar, akyuvar ve trombositlerdeki  (kan hücreleri) değişiklikler (miyelosüpresyon) 
• Anemi (kansızlık) 
• Böbreklerdeki kreatinin klerensinde azalma ve kanda üre artışı 
• Anormal karaciğer enzim düzeyleri 
• Karın ağrısı 
• Kandaki tuz düzeylerinde azalma 
• Bulantı ve kusma 
   Alopesi 
 
Taxotere 

Kırmızı kan hücrelerinin veya beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma, 

• saç dökülmesi, • bulantı • kusma,• ağızda yaralar, • ishal • yorgunluk. 
TAXOTERE’in yan etkilerinin şiddeti, başka kemoterapi ilaçlarıyla birlikte uygulandığında   artabilir. 
Hastanede uygulanacak infüzyon sırasında aşağıdaki alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir (bu reaksiyonlar 10’da 
1’den fazla kişide ortaya çıkmıştır): 
• sıcak basması, cilt reaksiyonları, kaşıntı  
• göğüste daralma hissi, nefes alma güçlüğü, 
• ateş veya titremeler, 
• sırt ağrısı, 
• tansiyon düşüklüğü 
 
Hemşirelik Yaklaşımları 
İritan ve vezikan bir ilaçtır. 
Ekstravazasyon riski yüksek 
Hemogram, KC ve Böbrek Fonksiyon testleri kontrol edilir. 
Damar yolunun kontrolü sıklıkla yapılır. 
En ufak bir ağrı tariflediğinde damar yolu değiştirilir. 
AÇT önemli 
Hipersensivite ve anaflaktik reaksiyon riski yüksek. 
Test dozu ile başlanır. 
El ayak sendromu açısından takip edilir. 
Nörotoksisite yapabilir, dikkatli olmak gerekir. 

Herceptin 
Kalp sorunları bazen tedavi süresince ve zaman zaman tedavi durdurulduktan sonra 
oluşabilir ve ciddi olabilirler. 
Bunlar, muhtemelen kalp kaslarının zayıflaması nedeniyle oluşan kalp yetmezliği, kalp zarlarının iltihabı ve kalp 
ritim bozukluklarını içermektedir. 
Bu nefes darlığı (gece görülenler dahil), öksürük, kollarda ve bacaklarda sıvı tutulumu 
(şişlik), kalp çarpıntısı (kalp ritim bozukluğu veya düzensiz kalp atışı)  
• Tümör lizis sendromu (kanser tedavisinden sonra oluşan, yüksek kan potasyum ve fosfat 
seviyeleri ve düşük kan kalsiyum seviyeleri ile karakterize bir grup metabolik 
komplikasyon).  
Belirtiler arasında böbrek problemleri (zayıflık, nefes darlığı, halsizlik ve 
konfüzyon), kalp problemleri (kalp çarpıntısı veya daha hızlı veya daha yavaş kalp atışı), 
nöbetler, kusma veya ishal ve ağızda, ellerde veya ayaklarda karıncalanma olabilir. 
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Kemoterapi aldığı 2 kürde grade 2 bulantı oldu. Bu dönemde granisetron ve metpamid ile bulantı kontrol altına 
alındı. 

Kemoterapi Sonrası Gelişen Yan Etkiler 
Halsizlik, iştahsızlık, yorgunluk grade 1-2 arasında oldu. 
Taxotere bağlı kas ağrıları doktor önerisi ile ağrı kesicilerle kontrol altına alındı. 
2.kür başında alopesi gelişti. Hastaya peruk önerildi. Ancak hasta başörtüsü takmayı tercih etti. 
Psikolojik olarak rahattı ancak çocuğu konusunda endişe duyuyordu. Bu konuda psikatr desteği önerildi.   
Kadın doğum uzmanı ile beraber takip edilen hastanın 2.kürde daha rahat olduğu gözlenmişti.  
Doğum 

Tedaviye yanıt iyi olmayınca (2.kür sonunda yapılan elle muayenede kitle de küçülme olmamış) Bu nedenle 
37.haftada sectio ile doğum gerçekleştirilmiş.  
(17.10.2020). Sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getirmiş. 
Bebek doğum kilosu:2.726 kg  
Boy:47 cm  
Baş çevresi :32 cm  
 

İlk Pet Ct 

Hamile olduğu için USG dışında tetkik yapılamayan hastaya 30.10.2020 tarihinde il kez  pet ct çektirildi. 
Sol meme alt-dış kadranda lezyonda (SUVmax: 10.23) heterojen yapıda hipermetabolik FDG tutulumu gözlenmiş. 
Sonrasında  02.11.2020 de bir kür daha  Karboplatin-Taxoter-Herceptin verilmiş. 
3.kemoterapi sonrası COVİD 19 teşhisi konulan hasta evde izolasyonda kalarak tedavi oldu. 
1 kür daha taxotere carboplatin ve herceptin sonrası bilateral mastektomi ve port katater takılması . 
 

Mastektomi sonrası hastaya ; 
FEC (Farmarobicin,Endoksan, 5 fu)protokolü önerildi. 
2 kür FEC alan hastada grade 2 emezis görüldü. 
 Tat ve koku hassasiyeti yaşadı. 
İdrar da renk değişikliği için bilgilendirme yapıldı. 
 
Tat ve Koku Hassasiyeti Yaklaşımları 
Hastaya azar azar ve sık yemesi  
Yemeklerinin tabağa koyulduktan sonra biraz soğumasının beklenmesi  
Su içmede suya tatlandırıcı (limon ,tarçın ,nane vb)eklenerek içmeye çalışılması 
Enfeksiyona dikkat edilmesi konusunda bilgilendirilme 
 
Kemoterapi Sonrası  
28.12.2020-18.01.2021 de iki kür FEC verilmiş. 
 EF %40-45 olduğu için kemoterapi riskli görüldü.Bu nedenle kemoterapiye ara verildi.  
Tedavisiz kalmaması için Hormon tedavisi olarak Tamoxifen tedavisi başlandı. 
 İLAÇLARI: DİLATREND 6,25 MG 2*0,5..+İNHİBACE 1 MG+DESAL OLARAK DÜZENLENDİ.  

Kalp yetmezliği gelişen hasta radyoterapi için radyasyon onkolojisine yönlendirildi.  
Radyoterapi başlanan hasta 08.03.2021 / 14.04.2021 arasında Sol göğüs duvarı+MI+SCF adjuvan RT  5000cGy'de 
aldı. Grade 1 cilt eritemi gelişti. 
01.04.2021 kardiyoloji konsultasyonu yapılan hastada EF nin %45 olduğu gözlendi ve hasta tamoxifen tedavisi ile 
izlenmesi önerildi. 
Kardiyoloji,radyoterapi ve tıbbi onkolojinin ortaklaşa takip ettiği hasta eylül 2021 de yaptırdığı tetkiklerinde  
 Karaciğer parankimi içerisinde segment 7 düzeyinde 14x8mm boyutlarında T2A seride hiperintens izlenen,lezyon 
izlenmiş olup daha önceki tetkikler ile  karşılaştırıldığında lezyonun yeni geliştiği dikkati çekmektedir (metastaz?) 
 23.09.2021 de karaciğerdeki metastatik  lezyona Rf ablasyonu yapıldı. 
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Herceptin Tekrarı; 

Metastaz yaptığı anlaşılan olguda tedavi için Herceptin kullanılması için başvuru yapıldı. 
25.10.2021 de yapılan Ekoda EF :50 olmuştu ve 03.12.2021 de Herceptin tekrar başlandı.8mg/kg yükleme 
yapıldı.Herhangi bir sorun görülmedi 
İdame olarak 6mg/kg verildi. Ancak ocak 2022 de hasta 2.covid oldu 
Covid nedeni ile yatırıldı 10 gün yatış sonrasında covidi atlatan hastaya herceptin tedavisi ile devam edilmektedir.  
 
Sonuç; 

23.05.2022 de yapılan pet bt sinde hastada herhangi bir progresyonu olmadığı ve Herceptin tedavisinin devam 
edilmesi kararı alındı.  
03.12.2021 de herceptin başlanan hasta bugüne kadar 10 kür herceptin aldı. 
Her 21 günde bir kardiyoloji kontrolü sonrasında herceptin tedavisi alan hastaya Herceptin giderken vital bulgu 
takibi 15 dakikada bir yapılmaktadır.  
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Meme Kanserli Hastada Palyatif Bakim Olgu Sunumu 

Serap Ay 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa 

 

İÇERİK 

• Olgu Sunumu 

• Hastaya yönelik tanı ve bakım planı 

• Palyatif bakım nedir? 

• Palyatif bakım ilkeleri 

• Palyatif bakım neden gerekli 

• Palyatif bakımın sunulabileceği yerler 

• Palyatif bakım modelleri 

• Bakım ünitesine yatış şartları 

• Türkiye’de palyatif bakım uygulamaları 

 

HASTANIN HİKAYESİ 

Hasta T.D. 41 yaşında bayan hasta, lise mezunu, evli ve 3 çocuğu var. Ev hanımı, 165 cm boyunda ve 83 kg. Kan 
grubu A(+), alkol ve sigara kullanımı yoktur. Geçirdiği ameliyatlar; 
25/03/21 sağ modifiye radikal mastektomi + LN disseksiyonu 
18/03/22 sol mastektomi + sol aksiller diseksiyon + bilateral göğüs duvarı yumuşak doku eksizyonu 
17/02-20/02-26/02-06/03-14/04/2022 yara debridmanı 
Bilgilerin alındığı kişiler: Kendisi, annesi ve oğlu. 

GEÇMİŞ SAGLIK HİKAYESİ 

2 yıl önce sağ memede ele gelen kitle ile hastaneye başvurmuş. Hastanede klinik muayene, mamografi, meme usg 
ve meme mr çekilmiş ve sonucunda sağ memede yaygın ödem ve orta dış posterior kesimde 49*38 mm 
boyutlarında düzensiz şekilli ve hiperintens ön tarafta cildi invaze etmiş posteriorda pektoral kaslara komşu kitle 
görülmüş. Kitleye komşu aksiller bölgeye doğru uzanan olmuş en büyüğü 50*26 mm boyutunda atipik görünümlü 
lenf nodları görülmüştür. Maligniteden kuşkulanılmış, biyopsi istenmiştir. Sol memede lezyon saptanmamış. 

Çekilen pet sonucunda; 

Karaciğer sol lobta yaklaşık 29*21 mm boyutlarında hiperintens bir lezyon izlenmiştir. 

06.10.2020 yılında invaziv duktal karsinom tanısı konmuş ve operasyona karar verilerek 25/03/21 yılında sağ 
modifiye radikal mastektomi yapılmıştır. 

ALDIĞI KEMOTERAPİLER 

09.10.2020-05.03.2021: Paklitaksel+ Karboplatin 

19.04.2021: Adjuvan Kapesitabin ve Rt (Op sonrası rezidü lezyon nedeniyle) 

27.09.2021-14.01.2022: Carboplatin+ Gemsitabin (Lokal nüks ve kemik met nedenli) 

Son Kt: 14.01.2022 

 Rt: 21.04.2021-16.06.2021 (Sağ meme) 
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SİSTEM TANIMLAMASI 

• Gks: 15 Oryante, koopere 

• Solunum Sistemi: Sağ akciğer alt zonda ss alınamıyor 

• Sindirim Sistemi: Batın rahat, hassasiyet yok, defekasyon (+) 

• Bilateral kollarda lenf ödem mevcut 

• Sol aksilla akıntılı yara mevcut 

• Alerji: Yok 

• Özgeçmiş: Hipertansiyon 

Diyabetes Mellitus 

• Soygeçmiş: Baba akciğer ca (exitus) 

• Covid Aşısı: 2 doz biontech ( 2 ay önce covid geçirmiş, preop pcr +) 

LABORATUVAR BULGULARI 

WBC: 6.7                 RBC: 2.98                     HGB: 7.6            HCT: 23.3                MCV: 78.0                    PLT: 97.1 

ALBUMİN: 32          NA: 137                        KCL: 3.35                        KLOR: 94                CA: 8.6                         ÜRE: 
24 

KREATİNİN: 0.7      AST: 157                      ALT:165 

KOLESTROL: 233   TRİGLİSERİD: 153        LDL: 137 

VİTAL BULGULAR; 
Ateş: 36.2 
Nabız: 157 
Ta: 139/85 
Spo2: 97 (nazal o2) 

HASTANIN ORDERI 
• Oxopane 10 mg capsül po 3*1 
• Protenex 40 mg tb po 1*1 
• Durogesic 100 mcg tts 1*1 (72 saatte bir) 
• OLiclinomel N4 1500 cc ıv 1*1 
• contramal rt tb 100 mg po 1*1 
• Furomid amp ıv 1*1 
• Furoderm %0.2 56 gr pomad haricen 2*1 
• Tekosit 400 mg ıv 1*1 
• Morfin 10 mg amp ıv 1*10 (pca) 
• Mopem 1 gr ıv 3*2 
• Enox 0.4 ml sc 1*1 

• Gratryl 3 mg ıv 1*1 

• Polix 500.000 ıu ıv 1*750.000 ıu 
 

ŞİMDİKİ SAĞLIK HİKAYESİ 

18/03/2022 tarihinde genel cerrahi tarafından enfekte cilde invaze olan tümöre operasyon uygulanmış. Enfekte 
alanlardan ve operasyon metaryellerinden gönderilen kültürlerde pseudomonas aeruginosa üremesi sebebiyle 
uzun süre ıv antibiyoterapi almış. 

29/04/2022 tarihinde genel cerrahi kliniğinden taburculuğu planlanmış fakat son 3 gündür oksijen desteğinde ve 
ağrıları nedeniyle pca kullanıyormuş. Yara yerinden akıntısının olması ve enfekte görünümlü olması sebebiyle 
onkolojiye kons edildikten sonra onkoloji kliniğine hasta palyatif bakım için yatırılmış. Hastaya solunum sıkıntılarının 
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artmasından dolayı göğüs cerrahisine danışılarak sağ pleuroqen takılmış. Hastada ağrı, bulantı ve nefes darlığı 
şikayetleri devam etmektedir. Hastanın üst ekstremite ödemli olduğu için damar yolu açılamamış femoral kateter 
takılmıştır. 

HASTADAKİ SORUNLARA YÖNELİK HEMŞİRELİK TANILARI 

 
• Halsizlik ve yorgunluk nedeniyle ‘‘aktivite intoleransı’’ 
• Halsizlik ve nefes darlığına bağlı ‘‘beden imajında bozulma’’ 
• Nefes darlığı ve ödeme bağlı ‘‘düşme riski’’ 
• Debridmana ve ameliyata bağlı ‘‘kanama riski’’ 
• Operasyona ve solunum yetersizliğine bağlı ‘‘öz bakım yetersizliği’’ 
• Mevcut olan ‘‘enfeksiyonu bulaştırma riski’’ 
• Cerrahi insizyona bağlı ‘‘ağrı’’ 
• Hareket kısıtlılığına bağlı ‘‘konstipasyon riski’’ 
• İki bacakta da debridmana bağlı ‘‘anksiyete’’ 
• Ağrı ve solunum sıkıntısına bağlı ‘‘beslenme yetersizliği’’ 
• Ağrı ve solunum sıkıntısına bağlı ‘‘uykusuzluk’’ 

 
HEMŞİRELİK BAKIM PLANI 

YETERSİZ BESLENME 
• Gıdalar az az, sık aralıklarla alınarak daha rahat tüketilmeli 
• Yağlı, baharatlı ve asitli içecekleri tüketmekten kaçınmalıyız 
• Protein açısından zengin yumurta, süt, peynir gibi besinler tüketilmeli 
• Günlük kilo takibi yapılmalı 
• Ağız içi temizliği ve bakımı düzenli olarak yapılmalı 
• Hasta odası havalandırılmalı 
• Dr orderına göre beslenme solüsyonları başlanmalı 

KONSTİPASYON RİSKİ 
• Sıvı alımının arttırılması 
• Fiziksel hareketin arttırılması 
• Lifli besinlerin (meyve, sebze, tahıllar gibi) tüketiminin sağlanması 
• Koruyucu amaçlı doktorun önereceği laksatif ilaçları düzenli kullanması 
• Her gün belli saatlerde tuvalete gitmesi 

YORGUNLUK 
• Aktiviteler kendini iyi hissettiği dönemlerde planlanarak yapılmalı 
• Yeterli dinlenme aralıkları oluşturulmalı 
• Yeterli uykunun alınması oldukça önemlidir 
• Yeterli dinlenme ve uyku için ışık, ses, gürültü gibi çevresel uyaranlardan uzaklaştırılmış bir ortam 

oluşturulmalı 
• Yeterli ve dengeli beslenmeli 
• Gün içerisinde yeterli sıvı alımı (6-8 bardak su) sağlanmalı 

ANKSİYETE/ KAYGILI, SİNİRLİ, GERGİN OLMA 
• Hastayla iletişime geçilir. Neler hissettiği anlattırılır. 
• Duygularını ifade etmesi sağlanır. 
• Yaşadığı sıkıntı ve gerginliklerin neler olduğunu ifade etmesi sağlanır. Egzersizler yaptırılarak gevşemesi 

sağlanır. 
• Duş almasında sakınca yoksa duş almasına yardımcı olunur. 
• Hasta psikiyatrik ilaç kullanıyorsa takibi yapılır düzenli içmesi sağlanır. 
• Ağrısı olduğunda gerginliği artıyor olabilir. Ordera göre analjezikleri düzenli uygulanır. 
• Mümkünse rahatlatacak müzik dinlemesi sağlanır. 
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KANAMA RİSKİ 
• Hastanın hemogram takibi yapılır. 
• Cerrahi bölgeler sık sık kanama açısından kontrol edilir. 
• Hastanın vital bulguları sık kontrol edilir. 
• Cerrahi bölgelere gerekirse transemin ve adrenalinli pansuman uygulanır. 
• Gerekirse doktor istemiyle kan ve kan ürünleri replasmanı uygulanır. 

PALYATİF BAKIM NEDİR? 

Dünya sağlık örgütü (WHO) palyatif bakımı; yaşamı tehdit eden hastalığa ilişkin problemle karşı karşıya kalan hasta 
ve ailesinin spiritüel, psikososyal, fiziksel ve diğer problemleri ile ağrının değerlendirilmesi, erken teşhisle acının 
dindirilmesi, tedavisi ve önlenmesi yoluyla yaşam kalitesini arttıran bir yaklaşım olarak tanımlamıştır. Palyatif bakım, 
hastalık tanısının konulmasıyla başlayan, birey tedavi almasa da devam eden bir süreçtir. Bakımın amacı; hasta 
ve ailenin yaşam kalitesini yükseltmek, ağrı ve diğer fiziksel semptomları ortadan kaldırmak ve huzurlu bir ölüm 
sağlamaktır. Dünya hospis palyatif bakım birliği (WHPCA), dünyada her yıl 61 milyon insanın palyatif bakıma, 21 
milyon insanın yaşam sonu bakıma ihtiyaç duyduğunu, 25 milyon insanın ise ağrı ve acı içinde yaşamının 
sonlandığını bildirmektedir. 

PALYATİF BAKIM İLKELERİ 
 

• Hasta ve aile merkezli bakımdır. 
• Sağlık hizmetlerinde sürekliliği olan kapsamlı bir bakımdır. 
• İlk başlangıç ciddi veya hayatı tehdit eden hastalık teşhisini belirleyen ekip tarafından yapılmalıdır. 
• Tedavi edici, yaşamı uzatan bakımla aynı anda veya bağımsız olarak sunulabilir. 
• Ölümü hızlandırma veya erteleme amacı taşımaz. 
• Hastaların, son ana kadar, mümkün olduğunca aktif bir yaşam sürmelerinde destek sağlar. 
• Gerektiğinde yas dönemi danışmanlığı da dahil olmak üzere, hasta ve hasta yakınlarının gereksinimlerinin 

karşılanmasında ekip yaklaşımı kullanır. 
• Ekip üyeleri klinik ve iletişim uzmanlığına sahiptir. 
• Kaliteli bakıma odaklanmalıdır. 
• Yaşam kalitesini arttırır ve aynı zamanda hastalık sürecini olumlu etkileyebilir. 
• Hastalık sürecinin erken evrelerinde, kemoterapi ve radyoterapi gibi yaşam süresini uzatmayı hedefleyen 

tedavilerle birlikte kullanılabilir. Klinik, komplikasyonların daha iyi anlaşılması ve yönetilmesini amaçlar. 
 

PALYATİF BAKIM MODELLERİ 

 

1. HASTANE TEMELLİ PALYATİF BAKIM 
Hastane bünyesinde oluşturulmuş palyatif bakım hizmeti veren merkezlerdir. 
Genel hasta servisleri, kendine özgü fiziksel ve psikososyal sorunları olan ve uzmanlaşmış bir yaklaşım gerektiren 
kanser hastaları için uygun olmayabilir. 
Özellikle ağrı ve diğer semptomlardan yakınan, temel gereksinimlerinin karşılanmasında yetersiz kalınan yüksek 
riskli kompleks hastaların bakım kalitesinin artmasını ve bakım maliyetinin azalmasını sağlamıştır. 

2. EVDE PALYATİF BAKIM 
Hastanede verilebilecek düzeyde palyatif bakımın hastanın kendi ev ortamında verilmesinin sağlanmasıdır. 
Hasta, palyatif bakım desteğine 7/24 saat ulaşabilir. 
Kanser hastalarının temel ihtiyacı olan semptom kontrolü ve terminal bakım hizmetlerine hastane temelli palyatif 
bakım ürünleri ile koordinasyonlu çalışılarak ulaşabilir. 

3. TOPLUM TEMELLİ PALYATİF BAKIM 
Ayaktan tedavi edilebilecek hastalar için oluşturulmuş kliniklerden oluşmaktadır. Bu kliniklerde semptom kontrolü, 
hastaların beslenmesinin desteklenmesi gibi uygulamaların yanında psikososyal ve manevi olarak hasta ve 
yakınları desteklenmektedir. Hasta ailesine hasta bakımını nasıl sağlayacağı konusunda eğitim de verilmektedir. 
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BAKIM ÜNİTESİNE YATIŞ ŞARTLARI 

• Medikal tedaviye rağmen VAS ağrı skalası >5 olan, ağrıya bağlı uyku düzeni bozulan, istirahatte dahi 
ağrısı devam eden ve yan etkiler nedeniyle medikal tedavi uygulanamayan hastalar 

• Oral alımı bozulmuş, son 6 ay içerisinde %10’dan fazla kilo kaybı olan, hiç oral alamadığı için enteral ya 
da paranteral beslenme desteğine ihtiyaç duyan malnutrisyonlu hastalar 

• Enfekte veya tedaviye dirençli, evre 3-4 dekübit yarası olan hastalar 
• Deliryum tanısı almış, etiyolojisi multiple veya belirsiz olan hastalar 
• Geriatrik sendromlar 
• Tedaviye dirençli, evre 4 kalp yetmezliği olan frajil hastalar 
• Tedaviye rağmen klinik ve laboratuvar olarak kötüleşen ve semptomları artan (dispne, hemoptizi, kontrol 

edilemeyen ağrı vb.), vertebre metastazı, hiperkalsemi gibi onkolojik acilleri olanlar, son 3 ay içinde 2 
defadan fazla pnömoni geçiren, komorbiditesi yüksek, beklenen yaşam süresi 6 aydan kısa, cerrahi, 
radyoterapi ve kemoterapi gibi tedavilere rağmen progressif hastalığı olan onkoloji hastaları 

• Kronik, tedaviye direçli olan son dönem akciğer hastaları 
• Klinik tablosunda akut değişiklik olan demans hastaları 
• Kronik hastalığı olanlar 
• Tükenme sendromuna girmiş son dönem hıv hastaları 

TÜRKİYE’DE PALYATİF BAKIM UYGULAMALARI 

• Ülkemizde ilk palyatif bakım uygulaması, onkoloji hastalarının bakım ve tedavisine yönelik olarak 1990’lı 
yıllarda başlamıştır. Türk Onkoloji Vakfı tarafından kurulan ‘‘Kanser Bakım Evi’’ 1993-1997 yılları arasında 
hizmet vermeye başlamıştır. Sigorta tarafından desteklenmemesi, bağışların yetersiz olması ve toplum 
tarafından bu hizmetin bilinmemesi nedeniyle kapatılmıştır. 

• 2006 yılında Hacettepe Onkoloji Enstitüsü Vakfı tarafından yalnızca onkoloji hastalarına ve yakınlarına 
konaklama ve acil sağlık hizmeti veren ‘‘Hacettepe Umut Evi’’ adıyla hizmete açılmıştır. 

• 2006 yılında Ege Üniversitesinde 6 yataklı palyatif bakım birimi kurulmuştur. 
• 2010 yılında, 2010-2015 Ulusal Kanser Kontrol Programı kapsamında, sağlık bakanlığı tarafından 

başlatılan Palya-Türk projesiyle, palyatif bakım medikal bir disiplin olarak kabul edilmiş ve ‘‘Evde Sağlık 
Hizmeti’’ başlatılmıştır. 

• 2012 yılında Ankara Ulus Devlet Hastanesinde palyatif merkezi kurulmuştur. 
• 7 Temmuz 2015 tarihinde Palyatif Bakım Hizmet Yönergesi yayınlanmıştır. Yönergede; palyatif bakım 

merkezlerinin kurulması, kapsamı, hizmetin nerelerde verilebileceği, fiziki ve asgari donanım standartları, 
ulaşım araçları, personelin özelliği ve çalışma esasları, hizmet kapsamı, hasta kabul, taburculuk ve sevk 
esasları, kayıtlara ilişkin düzenlemeleri kapsar. 

• Palya-Türk projesi kapsamında, palyatif bakım hizmetleri sunumu 3 farklı seviyede planlanmıştır. 
• Birinci seviye palyatif bakım hizmet biriminin; aile hekimleri, KETEM ve sivil toplum kuruluşları, evde bakım 

birimi iş birliğiyle ayaktan poliklinik hizmeti vermesi planlanmıştır. İhtiyaç halinde uzman hekim 
sorumluluğunda en fazla 4 yatak olacak şekilde hastane bünyesinde yataklı servis açılacağı bildirilmiştir. 
Bu seviyede hastanın durumunun en kısa sürede evde bakım koşullarına getirilmesi hedeflenmiştir. 

• İkinci seviye palyatif bakım merkezlerinin, multidisipliner bir ekip ile en az 10 yataklı bir birim olması 
planlanmıştır. 

Amaç; en kısa sürede hastanın durumunu stabil hale getirerek, idame tedavisinin aile hekimi ve evde sağlık 
hizmetlerince karşılanmasıdır. Üçüncü seviye kapsamlı palyatif bakım merkezleri ise; eğitim ve araştırma 
hastaneleri bünyesinde, en az 10 yataklı, multidisipliner bir ekip yaklaşımı ile palyatif bakım konusunda hizmet içi 
eğitim, sürekli eğitim ve sertifikasyon eğitimi verebilme özelliklerine sahip olacak şekilde planlanmıştır. 
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Radyoterapi Sürecinde Meme Kanseri: Olgu Sunumu 
 
Ayşin KAYIŞ 
Acıbadem Üniversitesi, Özel Acıbadem Atakent Hastanesi, Yönetici Hemşire, İstanbul 
 

R.E.Ö. kadın, 47 yaşında, evli, 15 yaşında 1 erkek ve 6 yaşında 1 kız çocuğu sahibi bir ev hanımı olan hastamız 
meme muayenesi sırasında sol üst dış kadranda eline kitle gelmesi üzerine 28.07.21 tarihinde yapılan meme 
ultrasonu ve tomografi çekimleri sonrasında sol meme ca tanısı konulmuştur. 29.07.21 de tru-cut biyopsi de İnvazif 
Lobuler Karsinom grade 1-2 gelmesi üzerine 06.08.21 de PET/BT sol meme üst kadranda ciltte fokal artmış FDC 
tutulumu izleniyor. 17.08.21 tarihinde sol MBKM+SLND+AD opere oluyor. PAT: İnvaziv Lobular Karsinom Grade: 2 
- S LN (+) toplam 3/7 PT3N1 HR (+)‘ dir. 

13.10.21 tarihinde kemoterapisi başlanıyor. Kemoterapi tedavisi Adjuvan 4 AC + 12 w PAKL uygulanmış. LH-
RH (hormon tedavisi) başlanmış, Tamoksifen planlanmıştır. Radyoterapi planlaması için BT çekilmiştir. 25 FR IMRT 
planı yapılan hastanın 13.04.22’de tedavisine başlandı. 7 FR’ da Grad 1 cilt reaksiyonu görülmüş ve 06.05.22 ‘de 
18. FR da reaksiyon artışı oluşmuştur. Fakat ciltte açılma olmamıştır. İyi bir semptom yönetimi ile radyoterapi 
tedavisi sorunsuz bir şekilde 25 Mayıs’ta bitmiştir. 

Hastanın soy geçmişinde; annede hipertansiyon öyküsü mevcut, babası miyokard infarktüsü nedeniyle vefat 
etmiş. Özgeçmişinde özellik yok. İlk doğum yaşı: 25 y  (adet düzenli) (3 yıl sağ memeden emzirmiş. Sol memeden 
emzirme olmamış). 

Hasta tedavisi boyunca sözel iletişime açık, tedaviye uyumlu, kendi öz bakımına önem veren biri olarak 
gözlemlenmiştir. Sosyoekonomik olarak orta düzeyin üzerinde olduğunu ifade etmektedir. Hastanın tedavisi 
kemoterapi sonrası radyoterapi ile devam ettiğinden zaman zaman yorgun olduğunu ifade etmiştir. Tedavi 
sürecinde eşinin onu hiç yalnız bırakmadığı görülmüştür. 
 
RADYOTERAPİ İLE İLİŞKİLİ HEMŞİRELİK TANILARI 
 

➢ Radyoterapinin epitelyal ve bazal hücreler üzerine etkisine bağlı deri bütünlüğünde bozulma 
➢ Radyoterapiye sekonder olarak ailenin rutinlerinin bozulmasına bağlı aile başetmesinde yetersizlik riski 
➢ Radyoterapiye sekonder olarak görünümde değişimler olmasına, reddedilmekten korkmaya bağlı cinsellik 

örüntülerinde etkisizlik 
➢ Uzun süren tedavilerin (kemoterapi, radyoterapi) yol açtığı rahatsızlıklara bağlı sekonder olarak 

umutsuzluk 
➢ Radyoterapiye sekonder olarak görünümde değişimler olmasına bağlı durumsal düşük benlik saygısı riski 
➢ Radyoterapiye sekonder olarak görünümde değişimler olmasına bağlı etkisiz başetme 
➢ Radyoterapinin yan etkilerine bağlı yorgunluk 
➢ Radyoterapi/kemoterapi bağlı alopesi 
➢ Radyoterapiye sekonder olarak bağırsaklarda mukozitine bağlı konstipasyon riski 
➢ Radyoterapiye sekonder olarak kemik iliği baskılanmasına bağlı enfeksiyon riski 
➢ Radyoterapiye bağlı bulantı kusma riski 

 
Saptanan tanılara yönelik hemşirelik girişimleri planlandı ve uygulandı. 
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Karsinogenezis 

Dr. Hüseyin KANMAZ 

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Balıkesir 

 

• Karsinogenez nedir? 

• Normal hücreden farkı nedir? 

• Immun sistemden kaçış 

• Anjıogenez 

• Metastaz biyolojisi 

• İngilizce karşılığı carcinogenesis kelimesidir; "carcino-" (kanser) ve "genesis" (oluşum) kelimelerinin 
birleşiminden oluşmuştur. normal bir hücrenin genetiğinin bozulması ile kontrolsüz bir şekilde bölünen 
kanser hücresine dönüşme sürecidir; yani bir hücrenin kanserleşme sürecidir. Kanserleşme süreci, 
hücresel, genetik ve epigenetik düzeylerdeki değişiklikler ve anormal hücre bölünmesi ile tanımlanır. 
Karsinogenez süreci nasıl gerçekleşir? Neden sağlıklı hücrelerimiz kanser hücrelerine dönüşüyorlar? 
Karsinogenezi daha iyi anlamamız için öncelikle normal bir hücrenin hayat döngüsünü anlamamız gerekir. 
hücrelerimizin de bir yaşam döngüsü vardır. Hücrelerimiz büyürler ve belli bir büyüklüğe 
ulaştığında mitoz dediğimiz hücre bölünmesini gerçekleştirerek 2 yeni hücre meydana getirirler. Bu 
döngü DNA'mız tarafından çok sıkı bir şekilde denetlenir ve yürütülür. Bu denetim apoptozis dediğimiz 
belli şartlar altında çevreye minimum zarar vererek kendini imha etmesini söyleyen talimatları ve meydana 
gelen hataların nasıl tamir edileceğini içeren talimatları bile içerir. Dahası hücrelerin yaşlanma sürecini 
(senescence) de DNA kontrol eder.  

• DNA merdiven şekline benzeyen yapısıyla birlikte, çift sarmallı, 4 çeşit nükleotitten (Adenin, Timin, Sitozin 
ve Guanin) oluşmaktadır. DNA, hücrelere ne yapmaları gerektiğinin talimatlarını verir. İnsan DNA’sı 3 
milyar nükleotid çiftinden oluşur ve DNA sarmalının %2 kadarı hücrelerin temel yapıtaşı olan proteinlerin 
üretiminden sorumludur; DNA’nın bu anlamlı bölümlerine gen denir. DNA’mızda yaklaşık 20 bin 
gen bulunur ve tüm genlerim birleşimine genom denir. İnsandaki genlerin 500'den fazlasının kanserle 
ilişkili olduğu bulunmuştur. Kanser genlerinde oluşabilen kalıtsal veya edinsel (somatik) mutasyonlar, 
karsinogenezi tetikleyebilir ve kansere yakalanma riskini artırır. Kanserle ilişkili genler 3 ana sınıfa 
ayrılmaktadır: Tümör baskılayıcı genler: Hücrelerin kontrolsüz çoğalmasını engeller. Onkogenler: Normal 
şartlar altında hücre çoğalmasından sorumlu olan “proto-onkogenlerin” mutasyon sonucu aşırı aktifleşmiş 
halleridir.DNA tamir genleri: DNA’daki hasarların tamirinden sorumludur (Tablo 1). Günümüzde 
karsinogenezi açıklamak için çok-adımlı gelişim modeli kullanılıyor. 

• Karsinogenezinbasamakları 
1. Karsinogenezde ilk adım: Genetik bozulma 

• Normal, sağlıklı bir hücrenin kanser hücresine dönüşmesi bir anda gerçekleşen bir olay değildir. Bu yıllar 
içinde organizmaların karsinojen diye adlandırılan DNA'da hasara sebep olan maddelere maruz kalması 
ile gerçekleşir. 

• Tek başına DNA hasarı gelişmesi de hemen karsinogenez ile sonuçlanmaz. Karsinogenez için DNA 
hasarlarının hücrenin DNA tamir kapasitesini aşması ve birikmesi de gerekir. DNA hasarlarının birikmesi 
temelde 2 farklı çekilde olabilir: 

1. DNA tamir mekanizmalarında defektler olması (örneğin kalıtsal kanser genlerinde değişiklikler sonucu) 
ve/veya 

2. Çevresel karsinojenlere yoğun maruziyet (sigara tiryakiliği, alkol aşırı kullanımı, obezite vb) sonrası DNA 
hasarlarının birikmesi 

https://www.drozdogan.com/mitoz-bolunme-nedir-kanserin-olmazsa-olmazi/
https://www.drozdogan.com/dna-nedir-dna-hasari-kanserlesmeyi-nasil-etkiler/
https://www.drozdogan.com/kanserle-yakin-iliskili-iki-kavram-nekroz-ve-apoptoz/
https://www.drozdogan.com/dna-nedir-dna-hasari-kanserlesmeyi-nasil-etkiler/
https://www.drozdogan.com/genetik-degisiklikler-mutasyon-kanser-ne-demektir/
https://www.drozdogan.com/mutasyon-nedir-nasil-kanserlesmeye-neden-olur/
https://www.drozdogan.com/karsinojen-nedir-insan-icin-bilinen-ve-potansiyel-kanser-yapicilar/
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• Not: Kanserden sorumlu genetik hasarlar %85 oranda yaşam içinde çevresel faktörlere bağlı oluşur ve 
yaşlılıkla kanser riski artar; %15 kadarı ise anne-babadan aktarılan hasarlı genler sonucu oluşur. 

• Sonuç olarak, DNA hasarlarının birikmesi, karsinogenezin temel mekanizmasıdır! 

Şekil 2: Aşağıdaki grafikte iki mekanizma resmedilmiştir: 
Üstte: DNA tamir mekanizmaları ve apoptoz ile DNA hasarlarının nasıl birikmesinin önüne geçildiği 
Altta: DNA tamirinde defekt olması veya karsinojenlere yoğun maruziyet sonucu biriken mutasyonların 
karsinogeneze yol açması  

• Hücrelerin genomlarında meydana gelen hasarları tamir edecek mekanizma hücrede zaten mevcuttur 
(DNA tamir genleri lakin bu mekanizma her zaman kusursuz çalışmaz veya tamir edemeyeceği kadar 
büyük hatalar meydana gelebilir. Tamir mekanizmasından kurtulan kanser ile ilişkili bir hata (genomda 
meydana gelen her hata kansere yol açacak diye bir şey yoktur. Kanser dışında halihazırda bir sürü 
genetik hastalık mevcuttur) bölünme ile yavru hücrelere aktarılır ve bu genetik olarak hasarlı hücreler 
yavaş yavaş bir koloni oluşturmaya başlar. 

• Tümör hücre çoğalması Geometrik artış: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128     Şekil  

• 1.000.000.000 hücreden oluşan bir kitle klinik olarak saptanabilir hale gelmektedir. (1 gr) ( 1cm) 

Karsinogenezin basamakları 2. Hızlandırıcı evre 

• Bu evrede kanserleşen hücreler bir takım çevresel uyarıcıların altında hızla bölünmeye başlar. 

• Bu süreçte hücreleri hızla bölünmeye iten maddelerin karsinojen olmasına gerek yoktur. Hücre 
bölünmesini tetikleyen herhangi bir etken kanser hücrelerine etki edecektir. Örnek olarak cinsiyet hormonu 
olan östrojen bazı tip meme kanserlerinde kanser kitlesinin (tümörün) büyümesini tetiklemektedir. 

Karsinogenezinbasamakları 3. İleri mutasyonlar ve malign tümör 

• Daha önce de belirttiğimiz gibi sağlıklı, normal bir hücre bir anda kanser hücresine dönüşmez. Bunun 
gerçekleşmesi için üzerindeki genetik hasarların birikmesi lazımdır. Kanserde ilk adımı genetik 
mutasyon olarak tanımladık, ama bu genetik mutasyonun ilk adıma has bir gelişme olduğunu belirtmez. 
Bu açıdan kanserleşmeyi "Evet / Hayır"a dayanan bir cevap yerine bir parametre olarak algılayabiliriz. 
Kanser yolculuğuna ilk olarak mutasyonla başlayan bir hücre, her adımda yeni mutasyonlar ile bu 
yolculuğa devam eder. 

• Bir mutasyonla kendini apoptozisle (programlı hücre ölümü) imha etme yeteneğini kaybeden hücre, 
sonradan yeni bir mutasyon daha geçirip kendini bağışıklık sistemi elemanlarından gizleme yeteneği 
kazanabilir, bir sonraki ile vücuttaki besin kaynaklarını kendine yönlendirebilir, bir sonraki ile çok hızlı 
bölünme yeteneği kazanabilir. 

• Kanser riskinin yaşla beraber artmasındaki temel sebep de budur. Hücrelerimizdeki genetik hataların 
birikimi... Aynı telefonlarımızdaki uygulamaların düzenli olarak güncellemeler ile yeni özellikler kazanması 
gibi kanserleşen hücreler de sürekli olarak mutasyonlar ile yeni özellikler kazanmaya devam eder. 

• Karsinogenez, oldukça kompleks bir süreç olan kanser oluşumunu ifade etmektedir. Kanser, hücresel 
seviyede genetik bir hastalıktır ve kanserin genetik olması demek, bir hücrenin kanserleşmesinde kritik 
sürecin biriken genetik hasarlar olduğu anlamına gelir. 

 

 

 

 

 

https://www.drozdogan.com/mutasyon-nedir-nasil-kanserlesmeye-neden-olur/
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Kanser Epidemiyolojisi 
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Epidemiyoloji, belirli popülasyonlarda sağlıkla ilgili durumların ve olayların dağılımını ve bu dağılımı 
belirleyen faktörleri inceleyen ve sağlık sorunlarının kontrolü için inceleme sonuçlarından yararlanan bilim dalıdır. 
Kanser epidemiyolojisi, kanser ile ilgili epidemiyoloji dalıdır. (1) Globocan 2020 verilerine göre en sık görülen 3 
kanser sırasıyla meme, akciğer ve kolorektal kanserlerdir. Kanserin dağılımı cinsiyetler arasında farklılık gösterir; 
erkeklerde en sık görülen ilk 3 kanser akciğer, prostat ve kolorektal, kadınlarda en sık görülen 3 kanser ise meme, 
kolorektal ve akciğer kanserleridir. Türkiye istatistiklerine bakarsak erkeklerde sıralama değişmezken, kadınlarda 
en sık kanserler meme, tiroid ve kolorektal kanserler olarak sıralanmaktadır. (2) Kansere bağlı ölüm sıralamasında 
ise akciğer, kolorektal ve karaciğer kanserleri ilk sıralarda yer alır. Erkeklerde en sık kansere bağlı ölüm sebepleri 
sırasıyla akciğer, karaciğer ve kolorektal kanserler, kadınlarda en sık kansere bağlı ölüm sebepleri meme, akciğer 
ve kolorektal kanserlerdir.  (3) Epidemiyolojinin yanıt aradığı soruların bir diğeri de hastalığın coğrafik dağılımıdır. 
Örneğin; mide kanseri Japonya’da, ABD ve Avrupa ülkelerine göre çok daha sık görülür. Buna karşılık meme 
kanseri ABD ve Avrupa ülkelerinde Japonya’ya göre daha fazladır. Cilt kanseri Avustralya ve Yeni Zelanda’da, 
akciğer kanseri ABD ve Avrupa ülkelerinde, karaciğer kanseri, mesane kanseri ve burkit lenfoma Afrika’da, ağız 
kanseri Hindistan’da diğer ülkelere göre, daha fazla görülmektedir. Bugün bu farklılıkların daha çok çevresel 
faktörlere bağlı olduğu bilinmektedir. (4) 

Epidemiyoloji sadece hastalığa yakalanan insanlarla değil, aynı zamanda sağlıklı olanlarla ve özellikle bu 
iki grubun nasıl farklı olabileceği ile de ilgilidir. Epidemiyoloji, sağlıkla ve hastalıkları önlemekle de ilgilenir. Kanser 
epidemiyolojik çalışmaları kanserin öncüllerine ve etiyolojisine de odaklanır. Yaş, cinsiyet, meslek ve çalışma 
koşulları, enfeksiyonlar, beslenme, sigara, alkol, bireyin genetik özellikleri karsinogenezde rol oynayan faktörlerdir. 
Kanser sıklığı yaşlanma ile artmaktadır, toplumlarda ortalama yaşam süresi arttıkça kanser prevalansı da 
artmaktadır. Kanserler belirtildiği gibi cinsiyetler arasında farklı dağılım gösterir. Meme kanseri kadınlarda en sık 
görülen kanser iken, erkeklerde tüm kanserlerin %1’inden azını oluşturur. Erkeklerde sık görülen kanserler 
mortalitesi yüksek kanserler olduğundan, kanserden ölüm oranı erkek cinsiyette daha yüksektir. Cinsiyetlerde 
görülen kanserlerin sıklığı yaşa göre de değişmektedir. 20-60 yaş arasında kadınlarda, özellikle bu yaşlarda artan 
serviks ve meme kanserleri nedeniyle, erkeklerden daha sık kanser görülmektedir. 60 yaşından sonra ise 
erkeklerdeki sıklık, prostat kanseri insidansının da artmasıyla, belirgin bir şekilde artmaktadır. Mesleğe bağlı olarak, 
işin özelliği nedeniyle kanserojen etkenlere maruz kalındığı, dolayısı ile de beklenenden daha yüksek kanser 
prevalansı gösteren gruplar olduğu bilinmektedir. Mesleğe bağlı maruz kalınan karsinojenlerin başında katran, 
kömür yanma ürünleri, benzen, naftilaminler, asbest, vinil klorür ve krom gelmektedir. Maruziyetin sonucu olarak; 
boya sanayiinde çalışanlarda mesane, plastik sanayiinde çalışanlarda karaciğer, asbestle uğraşanlarda 
mezotelyoma, katranla uğraşanlarda ise cilt kanserleri, toplumun diğer kesimlerine göre, çok daha sık 
görülmektedir. Kronik enfeksiyonların kanserle ilişkisi olup, hepatit B/C karaciğer kanseri, HPV serviks kanseri, 
Helicobakter pylori mide kanseri, EBV Burkitt lenfoma ve nazofarenks kanseri, HIV Kaposi sarkomu ve non-hodgkin 
lenfoma etiyolojisinde yer almaktadır. Beslenme kanser oluşumunda ve kanserden korunmada önemli yer tutar. 
Yeterli ve dengeli beslenme, ağırlıklı olarak sebze ve meyve tüketimi, kırmızı et ve hayvansal yağ tüketiminin 
azaltılması kanser riskini önemli oranda azaltmaktadır. Ayrıca obezite birçok kanserin gelişimi için risk faktörüdür. 
Sigara, özellikle akciğer, ağız boşluğu, nefes borusu, yemek borusu, mesane, servix ve pankreas kanserlerine 
yakalanma riskini arttırmaktadır. Alkol, ağız, boğaz ve karaciğer kanserlerine yakalanma riskini arttırmaktadır. 
Bireyin genetik özellikleri bazı mutasyonların varlığında kalıtsal geçişli kanserlere sebep olabilir. Ayrıca çevre 
faktörlerine bağlı kanserlerde de genetiğin önemli rolü olduğunu gösteren bulgular vardır. Bazı çalışmalarda, aynı 
çevresel faktörlere maruz kalan insanlardan, yalnızca genetik yakınlığı olanların kansere yakalandığını ya da 
bunlarda kanser riskinin çok daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Sonuç olarak tek başına sebep olmasa bile, diğer 
faktörlerle birlikte genetiğin kanser oluşumunda çok önemli bir rolü olduğu söylenebilir. (5,6) 

Kanserden korunma ve erken tanı büyük önem taşır. Kanser kontrol programı birincil koruma, ikincil 
koruma (erken tanı), erken ve uygun tedavi, izleme, bakım, rehabilitasyondan oluşan 6 başlığı içerir. Birincil koruma 
kansere neden olan, gelişme riskini arttıran faktörlerin ortamdan yok edilmesi veya insan maruziyetinin kaldırılması 
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ya da insanların etkene direncini arttırarak (örneğin aşılama ya da kemoprevansiyon ile) kanser oluşumunu önleme 
anlamına gelmektedir. Çevrenin ve çalışma ortamının olumlu hale getirilmesi, kanserojen olduğu kesinleşen çevre 
faktörlerinin yok edilmesi, radyasyon kirliliğinin önlenmesi, ozon tabakasını korunması, hava kirliliği ile mücadele, 
asbestli toprakların kullanımının önlenmesi ve izole edilmesi, gıdaların kanserojenle kirlenmesinin önlenmesi, 
yeterli ve dengeli/sağlıklı beslenme alt yapısının kurulması, sağlıklı yaşam biçimleri geliştirme ve yerleştirme, zararlı 
alışkanlıkların önlenmesi, çalışma ortamında kanserojen maddenin kullanılmaması, çalışanın ve kullanılan 
maddeye maruziyetinin en aza indirilmesi (koruyucu malzeme/giysi) ve periyodik kontroller birincil korumaya örnek 
verilebilir. İkincil koruma, toplum eğitim ve tarama programlarını ve erken tanı ve tedaviyi kapsar. Toplumun 
bilgilendirilmesi/eğitilmesi ve tarama programlarının efektif bir şekilde toplumda yüksek oranda uygulanması kanser 
tanı ve tedavisine önemli katkı sağlar. Üçüncül koruma izleme, bakım ve rehabilitasyon başlıklarını içerir. Hastaların 
hayatta kalma süresini olabildiğince uzatma ve süreyi olabildiğince rahat geçirmelerini sağlama gibi çalışmalar bu 
kapsamda değerlendirilir.  
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SEMPTOMLAR 
-Sık Görülen Semptomlar 
 
TANIMLAR 
-Bulantı  
Epigastrium ve boğazın arkasında deneyimlenen, kusma ile sonuçlanabilen ya da sonuçlanmayan, hoş olmayan 
bir duygu, 
-Öğürme 
Hiçbir şey çıkarmaksızın kusmaya teşebbüs etmek, 
-Kusma  
Gastrointestinal içeriğin eforla ağız yoluyla dışarı atılmasıdır. 
 
Hasta İlişkili Risk Faktörleri 
Tedavi ile İlişkili 
 
Verilen kemoterapi ilacı/ilaçların antiemetik potansiyeli 
Doz, veriliş yolu , hızı 
Kombinasyon 
Multiple doz/gün 
Bir günden fazla kemoterapi 
Radyoterapi 
 
Ek Hastalık ve Tedaviler 
İlaçlar (Antibiyotik, NSAİD, Opioidler) 
Cerrahi ve radyoterapi 
Üremi 
Hiperkalsemi 
Karaciğer işlev bozukluğu 
Gis sorunları 
Gis tıkanıklık 
Asit 
 
Bulantı ve Kusma Sınıflandırma 
Komplikasyonlar 
Metabolik sorunlar, 
Kraniyal basınç artışı, 
Tedavi uyumsuzluğu, 
Kuvvetli öğürmelerde özefagus yırtıkları, kanama 
Elektrolit bozuklukları 
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Bulantı-Kusma İnsidans 
Toksisite Değerlendirme Ölçeği*(NCI)  
Bulantı&Kusma Yüksek Risk >%90 
Bulantı &Kusma Orta Risk %30-90 

• İnterlökin-2) >12-15 MU/m² 

• Amifostin >300mg/m²  

• Azacitidin (Vidaza) 

• Bendamustin 

• Busulfan  

• Carboplatin ≤ AUC 4 

• Carmustin ≤ 250mg/m² 

• Clofarabin  

• Dactinomisin (Cosmegen) 

• Daunorubisin 
 
Doxorubisin < 60mg/m2 
Epirubisin ≤ 90mg/m2  
İdarubisin (Zavedos)  
İfosfamid < 2gram/gün 
İrinotekan (Campto) 
Melfalan  
Methotrexat >250mg/m² 
Siklofosfamid  ≤1500mg/m² 
Sitarabin >200mg/m² (ARA.C) 
Oxaliplatin (Eloxatin) 
 
Düşük Risk %10-30 
Amifostine ≤ 300mg  
Brentuximab 
Docetaxel  
Etoposid  
5-Fluorourasil  
Gemsitabin  
Lipozomal Doksorubisin (Caelyx) 
Methotrexat <250mg/m² 
Mitomisin  
 
Mitoksantron  
Sitarabin  100-200 mg/m² 
Paclitaxel 
• Paclitaxel-albumin   (Abraxane) 
Pemetrexed (Alimta) 
Topotekan 
Vorinostat (Zolinza) 
 
Minimal Risk <%10 
Alemtuzumab (Campath) 
Asparaginaz (L-Aspa) 
Atezolizumab 
Avelumab 
Bevacizumab (Altuzan) 
Bleomisin 
Bortezomib (Velcade) 
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Cetuximab (Erbitux) 
Cladribin (Ocladra) 
Desitabin (Dacogen) 
 
Fludarabin 
İpilimumab (Yervoy) 
Methotrexat ≤50mg/m² 
Rituximab (Mabthera İV,SC)) 
Trastuzumab (Herceptin İV,SC) 
Vincristin 
Vinblastin (Velbe) 
Vinorelbin (Navelbin)  
 
Antiemetikler 
Farmakolojik Yaklaşımlar 
 
Seretonin Reseptör Antagonistleri (5-HT3 Antagonistleri) 
Ondansetron 
Granisetron    
Tropisetron 
Palonosetron 
Ramosetron 
Farmakolojik Yaklaşımlar 
 
Dopamin Antagonisti 
Metoklopramide 
Haloperidol 
Klorpromazin 
Proklorperazin 
Farmakolojik Yaklaşımlar 
 
NK1 Reseptör Antagonisti 
Aprepitant   Emend 
Fosaprepitant   Fosamazon 
Farmakolojik Yaklaşımlar 
 
Kortikositeroidler 
Deksametazon  
Metilprednisolon   
 
Bezadiyazepinler 
Lorezepam :ativan 1-2 mg 
Alprazom    :xanax 0.5 mg-2 mg 
Farmakolojik Yaklaşımlar 
 
Antihistaminik 
Difenhidramine  
Feniramin      
 
Atipik Antipsikotikler 
Olanzapin  
Hemşirelik Girişimleri 
5-6 öğün azar azar hafif beslenme önerilecek 
Sıcak yemeklerin kokusu bulantı hissini artırabileceğinden soğuk yiyecekler önerilir 
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Sıvılar yavaş yavaş tüketilmesi, gerekliliği öğretilmeli 
Diyetisyen işbirliği ile uygu gıda tüketimi sağlanmalı 
Bulantı hissini başlatacak görüntü, ses , koku uzak durması sağlanmalı 
Tat değişikliği için naneli şeker yemesi önerilir. 
Antiemetik tedavi hekim istemi ile önerilen şekilde yemek öncesi alması sağlanmalı 
 
 
Dikkati Başka Yöne Çekme 
 
Hobiler 
Müzik 
Resim  
Gazete, kitap 
Bilgisayar  
Elişi  
MUKOZİT 
 
Kemoterapi ve radyoterapiye bağlı oral mukozada meydana gelen ülseratif ve inflamatuvar değişikler ile 
karakterizedir. 
 
TANIMLAR 
 
Mukozit İnsidans 
Antimetabolit ilaçlar  →   % 40 
Kök hücre transplantasyonu →   % 100 
Baş boyun radyoterapi →    % 80-100 
Standart KT  →   % 12-51 
Yüksek doz KT  →     % 58-99 
Mukozit mortalite oranı  →  % 1 
Şiddetli ülseresyonda    →  % 40 
Mukozit Risk Faktörleri 
Hasta ilişkili faktörler 
Tedavi ilişkili faktörler 
Mukozit Görülme Zamanı 
Standart doz KT → 3-5.günler  7-14 Şiddet artar  
Kök hücre nakli  → 3-5.günler 
Baş ve boyun RT → 2. haftasında 
Mukozit şiddeti ve süresi  kullanılan ilaç, doz ve veriliş sıklığı ile değişir. 
 
Mukozit Neden Önemli 
Hastanın yaşam kalitesini etkiler 
Ağrı 
Planlanan Tedavinin atlanmasına doz azaltılmasına neden olabilir 
Fırsatçı enf. gelişme riskini artırır 
Sepsis nedeniyle mortalite artar 
Hastanede yatma süresi uzar 
Maltnutrisyon 
Maliyet yükselir. 
 
(Çavuşoğlu H.2007) 
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Belirti- Bulgular 
Mukozit değerlendirilmesi 
Klinik Evre 
Önleme ve tedavi 
Temel Ağız Bakımı 
Ağız Bakım Protokolleri  
Hasta Eğitimi  
Ağrı Yönetiminde  
Palyatif Bakımı İçerir. 
Temel Ağız Bakımı 
Diş fırçalama :yumuşak yada süper soft 
Diş ipi kullanma :Trombosit sayısı düşük ve diş eti kanamaları olan hastalara dişlerini fırçalamamaları ve 
trombosit sayısı 50.000 mm3 altında ise diş ipi kullanması önerilmemektedir. 
Steril su 
Serum fizyolojik veya 4-6 kez/gün %0.9’luk sodyum klorür gargara 
Sodyum bikarbonat kullanarak gargara yapmayı içerir. 
 

Bakımın temel prensipleri 
Farmakolojik Yöntemler 

Benzidamin Hidroklorid 
Baş boyun kt olmadan orta doz RT alan hastalara önerilir 
Kloreksidin: 
Kullanımı önerilmemektedir 
Sukralfat: 
Kullanımı önerilmemektedir 

Farmakolojik Yöntemler 
Palifermin 
Anlamlı bir fark bulunmamaktadır. 
Kalsiyum fosfat elektrolit çözeltisi:  
Etkili olmadıgı gözlenmektedir 
Çinko Sülfat  
Herhangi bir klinik faydasının olmadığı gözlenmiştir 

Glutamin: Oral kullanımı önerilmektedir 
Düşük doz lazer tedavisi: 
Kullanımı önerilmektedir. 
 

Non farmakolojik yöntemler 
Non farmakolojik yöntemler 
 
Değerlendirme 
Her gün aynı zamanda yapılmalı, 
Standart bir değerlendirme aracı (skala) kullanılmalı, 
Oral alabilme durumu, kanama, ağrı, ağız kuruluğu, yutma ve tat alma durumu sorgulanmalı, 
Dudaklar, dil ve oral mukoza renk, nemlilik, bütünlük ve temizlik açısından muayene edilmeli, 
Ses değişiklikleri, yutma sırasında konfor gözlenmeli, 
Tükrük miktar ve kalite yönünden incelenmeli, 
Ülserasyon, kızarıklık ya da psödomembran oluşumu belirtilmeli. 
 
Toksisite Değerlendirme Ölçeği*(NCI)  
Hemşirelik Girişimleri 
Hemşirelik Girişimleri 
Alopesi 
Saçın Önemi 
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Saç dökülmesinin “kanser hastası” olduklarını gösterdiğini ve bunun bir tuhaflık ya da şok  duygusu olduğunu 
ortaya koymuştur. 
Saç dökülmesini kadınlığın kaybı (kadınlık, cinsellik ve çekicilik), hastalık ve ölümle eşitlediğini bildirmiştir 
Saç Büyüme Döngüsü 
Kemoterapinin ilk dozundan 1-3 hafta sonra başlar. 
Genellikle 1-2 ay içinde tüm saçlar kaybedilir.  
Hastanın yaşamını tehdit etmeyen, geri dönüşümlü bir yan etkidir.  
Tedavi bitimi ile saçlar 1-2 ay içerisinde tekrar uzamaya başlar. 
 
Toksisite Değerlendirme Ölçeği*(NCI)  
Kemoterapi İlişkili Alopeside Psikososyal Etkilenme  
Bireyin kanser olduğunu bildiren bir gösterge olarak kabul gördüğünden kemoterapi ilişkili alopesi yaşayan hem 
kadın hem de erkek hastaların beden imajının olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. 
Özellikle kadın hastaların sosyal ve duygusal anlamda daha fazla etkilendiği ve utanç duygusuna bağlı özgüvenin 
azaldığı belirlenmiştir. 
Bazı hastalar alopesi yaşayacakları nedeniyle tedaviyi reddetmektedir. 
Can, G. Demir, M. Erol, O. Aydıner, A. (2013) A Comparison of Men and Womens Experiences of 
Chemotherapy- İnduced Alopecia Europen Journal of Oncology Nursing. 17:255-260  
Kemoterapiye Bağlı Alopesinin Önlenmesi  
Mekanik Yöntemler 
Fiziksel yöntemler 
Biyolojik yöntemler 
Bu yöntem, kafa derisindeki yüzeyel vazokonstrüksiyon sağlayarak kemoterapötik ajanların saç foliküllerindeki 
kök hücreleri ile temasını azaltmaktır. 
Çalışmalarda uygulama süresi, saçlı deri ısısı, kullanılan soğutma yönteminin şekli ve değişik kemoterapi rejimleri 
konusunda çok merkezli çalışmaların yapılması önerilmektedir. Ancak saçlı deriyi soğutma işleminin lösemilerde 
ve diğer birçok stem hücreyi içeren neoplastik hastalıklarda kullanılması önerilmemektedir. 
Batchelor, D. (2001) Hair and Cancer Chemotherapy: Consequences and Nursing Care- a Literature study. 
EuropeanJournal of CancerCare, 10:147-16  
 
Hasta ve Aile Eğitimi 
 
Kemoterapi başlamadan önce saçların uygun şekilde kestirilmesi,  
Şapka, peruk, bandana veya eşarp gibi yardımcıları kullanabilecekleri,  
Saç ve kafa derisini korumak için en az 15 koruma faktörlü güneş kremi kullanmaları,  
Saçın her gün yıkanmaması, haftada 2 ila 4 kez yıkanması,  
Saçların uygun şampuanlarla yıkanması, saç kremi kullanılması, iyice durulanması ve nazikçe kurulanması,  
Saçın aşırı taranması ve fırçalanmasından kaçınılması gerektiği, geniş dişli taraklar ve yumuşak fırçaların tercih 
edilmesi,  
Saç boyası ve perma yaptırmaktan kaçınılması, saçın sık toplanmaması,  
 
Akbal Ateş, S. ve Olgun, N. (2011) Kemoterapiye Bağlı Alopesi Algısı ve Yaşam Kalitesi. Marmara Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü.İç Hastalıları Hemşireliği Bitirme Tezi  
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İlaç Uygulama Sırasında Acil Yaklaşım Gerektiren Komplikasyonlar 

Ekstravazasyon ve Alevlenme Reaksiyonu 

 

Doç. Dr. Seda PEHLİVAN 

Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği AD., Bursa 

 

Onkoloji hastalarının tedavilerinde kullanılan antineoplastik ilaçların uygulanması sırasında acil müdahale 
gerektiren komplikasyonlar ortaya çıkabilmektedir. Komplikasyonların şiddeti ve yapılması gereken müdahaleler, 
farmakolojik ve nonfarmakolojik faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Onkoloji hemşiresi, ilaç uygulaması sırasında 
ortaya çıkabilecek bu komplikasyonları bilmeli, takip etmeli ve zamanında gerekli müdahaleyi yapmaktan 
sorumludur. 

Ekstravazasyon, intravenöz olarak uygulanan kemoterapi ilaçlarının damar dışına subkutan ve subdermal dokulara 
infiltrasyonu sonucu ortaya çıkan tedavi komplikasyonudur. Erişkinlerde ekstravazasyon sıklığının, periferik venöz 
kateterlerde; %0,1-%6,5, implante port kateterlerde; %0,3-%4,7 arasında değiştiği bildirilmektedir. Ülkemizde 
yapılan bir çalışmada, bu oran %0,22 bulunmuştur. 

Kemoterapi amacıyla kullanılan antineoplastik ilaçlar; vezikant, irritan ve nonvezikant olarak sınıflandırılmaktadır. 
Vezikanlar ilaçlar, infiltre olduğunda; ödem, ağrı, deride soyulma ve nekroza kadar ilerleyen doku hasarına neden 
olabilmektedir. Bununla birlikte, tendon ve sinirlerde hasar meydana gelebilir, bu da ciddi sakatlıklar, kalıcı hasar, 
bir uzuv kaybı veya ölüm ile sonuçlanabilmektedir. İrritan ilaçlar; tahriş edici özelliğe sahip olduğundan damar 
duvarında inflamasyona neden olabilir, ancak doku hasarına neden olmaz. İrritan ilaçlar, ilacın verildiği damar 
boyunca yanma hissine neden olabilir. Bu alevlenme reaksiyonu olarak bilinen, lokal bir histamin salınımından 
kaynaklandığı düşünülen ilaç uygulama bölgesinin proksimalindeki ven boyunca geçici eriteme neden olur. 
Alevlenme reaksiyonunda, lokal kaşıntı, ürtiker veya kırmızı bir çizgi şeklinde belirtiler görülür. Vezikan olmayan 
ilaçlarda ise; hafif belirtiler görülür ve genellikle ciddi bir sorun oluşmaz. Ektravazasyon ile alevlenme reaksiyonu 
arasındaki en önemli fark, alevlenme reaksiyonunda ödem, ağrı, şişlik görülmez ve genellikle 30 dakika içinde 
kendiliğinden geçer. 

Ekstravazasyon için risk faktörleri; hasta ile ilgili (değişen duyusal algı, tehlikeli dolaşım, derin implante edilmiş port, 
potasyum klorür, kalsiyum klorür gibi kemoterapi dışı tahriş edici maddeye maruz kalma, son derece hareketli ve 
aktif bir yapı, tekrarlanan periferik kemoterapi uygulaması veya çoklu damar girişi geçmişi, bozulmuş iletişim 
becerileri veya bilişsel durum, yetersiz eğitim veya yetersiz bilgi anlayışı, lenfödem, pediatrik veya geriatrik hastalar, 
kötü venöz erişim, derin damarları olan obez hastalar, küçük veya kırılgan damarlar, uzun tedavi süresi), hemşire 
ile ilgili (herhangi bir ekstravazasyonun meydana gelmediği vezikanları veren kapsamlı deneyim, ekstravazasyon 
riski taşıyan hastaların belirlenememesi, uygun olmayan damar giriş tekniği, yanlış vezikan uygulaması veya 
deneyimsizliği, el dorsumu, bilek, antekübital alan gibi IV yer seçimi, zaman eksikliği, eğitim eksikliği), cihazla ilgili 
(kateter ucundaki fibrin kılıf, yanlış port iğne yerleşimi, kateter ucunun migrasyonu, kateter sıkışma sendromu) ve 
ilaçla ilgili (konsantrasyon, infüzyon süresi, vezikant özellikleri, seyreltme hacmi) olabilmektedir.  

 

Ekstravazasyonun önlenmesinde;  

• Ekstravazasyon hakkında yeterli hasta eğitimi sağlayın. 

• Hemşirelik uygulamalarını doğrulamak için yıllık yeterlilikleri koruyun. 

• Lenfödem gibi dolaşım bozukluğu olan ekstremitelerden kaçının. 

• El, bilek veya antekübital fossa gibi yerlerden kaçının. 

• İnfüzyon boyunca bölgenin net bir şekilde görüntülenmesini sağlayın. 
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• Damar girişini veya port kateter çevresini eritem ve şişlik açısından yakından inceleyin ve hastanın ağrı veya 
yanma şikayetlerini not edin. 

• Kemoterapi ajanını seyreltmek için kullanılan sıvı ve setleri koruyun. 

• Damar yolundan iyi kan dönüşü sağlayın. 

• Açıklık doğrulanana kadar kan dönüşü olmayan bir damar yolunu kullanmaktan kaçının. 

• İlaç uygulama için geniş bir damar kullanın.  

• Uygun bir kanül tipi ve boyutu seçin. 

• 24 saatten daha eskiyse yeni bir IV damar yolu açın. 

• IV bölgesini veya iğneyi implante edilmiş bir port içinde sabitleyin. 

 

Alınan önlemlere rağmen ekstravazasyon gelişirse; uygulanan ilacın miktarına ve özelliğine göre girişimler 
yapılmalıdır. Ekstravazasyona müdahale basamakları aşağıdaki gibidir.  

1. İlaç infüzyonunu hemen durdurun. 

2. Ekstravaze olan ilacı belirleyin. 

3. Kanülü yerinde bırakın 10ml enjektörle ekstravaze olan ilacı bası uygulamadan aspire etmeye çalışın. 

4. Kanülü çıkartın ve ekstravaze olan alanı kalemle belirleyin, mümkünse fotoğraflayın. 

5. Hekime hemen haber verin.  

6. Ekstravaze olan ilaca özgü spesifik soğuk-sıcak uygulama ve varsa antidot başlayın. 

7. Ekstravazasyonu kayıt altına alın. 

 

Sonuç olarak, kemoterapiye bağlı gelişen ekstravazasyon, yumuşak doku irritasyonundan nekroz oluşumuna kadar 
giden sıklığı az gibi göründüğünden gözden kaçan bir durum olabilir. Ancak, hastada morbidite ve fonksiyonel 
kayıplara neden olabilen, tedavi sürecini olumsuz etkileyen, maliyeti artıran ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen 
bir tedavi komplikasyonudur. Kemoterapinin güvenli uygulanması ve ekstravazasyonun önlenmesi sağlık ekibinin 
özellikle de uygulayıcı olan hemşirenin sorumluluğundadır. Bu nedenle, risk faktörlerinin tanımlanması ve 
kliniklerde kılavuzlara uygun önlemlerin alınarak ekstravazasyon riskinin azaltılması oldukça önemlidir. 
Ekstravazasyonun önlenmesi ve yönetimi için, onkoloji ünitelerinde çalışan hemşirelerin ekstravazasyon 
konusunda uzmanlaşması, bu konuda bilgili ve deneyimli hemşirelerin artması gerekmektedir.  
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İlaç Uygulaması Sırasında Acil Yaklaşım Gerektiren Komplikasyonlar: 

Hipersensitivite ve Anafilaksi 

Nazime Akaltun 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 

 

Çoğu sistemik kemoterapi, infüzyon reaksiyonu (IR) riski taşır ve farklı ajanlar birlikte uygulandığında insidans 
artabilir. IR’ler ya yabancı proteinlere karşı alerjik reaksiyon (genellikle IgE aracılı alerjik yanıt) ya da immün aracılı 
olmayan reaksiyonlardır (1). IR’ler çoğu zaman titreme, ateş, bulantı, baş ağrısı, deri döküntüsü ve kaşıntı gibi hafif 
seyirli semptom gösterirken şiddetli reaksiyonlar daha seyrek görülür ve uygun müdahale yapılmazsa ölümcül 
olabilir. 1972’de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) advers ilaç reaksiyonunu bir ilaca karşı gelişen zararlı ve 
amaçlanmayan cevap olarak tanımlamıştır (2). IR’ler dozdan bağımsızdır, öngörülemez, genellikle ilacın 
farmakolojik aktivitesiyle ilgisiz ve tedavi sonlandırıldığında düzelirler (3). 

Aşırı duyarlılık terimi; normal bireyler tarafından tolere edilen bir dozda uyarana maruz kalmanın başlattığı, 
objektif olarak tekrarlanabilir semptom ve belirtileri tanımlamak için kullanılır.   

Hipersensitivite reaksiyonu; kemoterapötik veya biyoterapötik ilacın immün sistem tarafından bir antijen olarak 
tanımlanması ve antikor üretilmesidir. Makrofajlar ile T hücrelerinin duyarlılaşması söz konusudur. Bu reaksiyonlar 
saniyeler içerisinde gözlenebildiği gibi, saatler veya günler sonra da ortaya çıkabilmektedir. Hastada hipersensitivite 
sırasında subjektif ve objektif bulgular oluşabilmektedir. Subjektif bulgular arasında; sık pozisyon değiştirme, 
huzursuzluk, kıpırdanma ve duygu değişikliği sayılabilir. Objektif bulgular olarak ise; göğüs ağrısı, döküntü, ürtiker, 
yüzde kızarıklık ve anaflaksi gibi durumlar yer almaktadır (4). 

Alerji; spesifik immünolojik mekanizmalar tarafından başlatılan bir aşırı duyarlılık reaksiyonudur (ADR). Anafilaksi 
ise: şiddetli, yaşamı tehdit eden, yaygın ve sistemik bir ADR’dir. Anafilaksinin teşhisi klinik belirti ve semptomlara 
dayanmaktadır (Tablo 1) (5). 

 

Tablo 1: Anafilaksi Kriterleri 

Aşağıdaki 3 kriterden herhangi birinin var olması durumunda anafilaksi olasılığı yüksektir: 

1) Cilt ve/veya mukozal tutulum, bulguların ani başlaması (dakikalar ile bir kaç saat içinde) (örn: jeneralize 
ürtiker, kaşıntı veya kızarıklık, dudaklarda-dilde-uvulada ödem) VE aşağıdakilerden en az biri:  

a) Solunum sıkıntısı (örn: dispne, bronkospazm, stridor, hipoksemi) 

b) Hipotansiyon veya end-organ disfonksiyon semptomları (örn: hipotoni, senkop, inkontinans) 

2) OLASI bir alerjene maruz kaldıktan sonra hızla meydana gelen (dakikalar ile birkaç saat içinde) 
aşağıdakilerden ikisi ve daha fazlası: 

a) Cilt veya mukoza tutulumu (örn: jeneralize ürtiker, kaşıntı veya kızarıklık, dudaklarda-dilde-uvulada ödem) 

b) Solunum yetmezliği (örn: dispne, bronkospazm, stridor, hipoksemi) 

c) Hipotansiyon veya end-organ disfonksiyon semptomları (örn: hipotoni, senkop, inkontinans) 

d) Persistan gastrointestinal semptomlar (örn: kramp tarzında karın ağrısı, kusma) 

3) BİLİNEN bir alerjene maruz kaldıktan sonra kan basıncının düşmesi (dakikalar ile bir kaç saat içinde) 
(Yetişkinler için sistolik kan basıncı <90 mmHg veya o kişinin başlangıç tansiyonunda >%30 azalma) 
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ADR’ler ilaç maruziyetinden sonra semptomların başlangıcına göre iki tipte kategorize edilmiştir: 
1-Erken Reaksiyonlar: Son ilaç uygulamasından sonra 1-6 saat içinde başlar. Tipik olarak IgE aracılı 
reaksiyonlardır. 
2-Geç Reaksiyonlar: İlk ilaç uygulamasından genellikle günler sonra herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir. 
Gecikmiş T hücresine bağlı bir alerjik mekanizma ile ilişkilendirilirler (6). 

Sitokin salınım sendromu; hücrelerden sitokin salınımının neden olduğu mide bulantısı, baş ağrısı, taşikardi, 
hipotansiyon, döküntü ve nefes darlığı ile karakterize bir bozukluktur (7). Tipik olarak monoklonal antikorlarla ilk 
tedaviden sonra gözlenir ve infüzyondan sonraki ilk saatlerde alerjik olmayan, sitokin aracılı bir ADR’den oluşur (8).  

Hipersensitivite açısından risk altındaki bireyler kemoterapi öncesinde alınacak ayrıntılı bir sağlık öyküsüyle 
belirlenebilir. Hemşirenin hastayı risk faktörleri açısından değerlendirmesi önemlidir. 

Bir anafilaktik reaksiyon geliştirmek için bilinen risk faktörleri:  Uygulanacak ilacın hipersensitivite 
reaksiyonuna neden olduğu bilinen bir ajan olması, intravenöz uygulama, belirli ilaçların birden fazla siklus 
uygulanması (örneğin platin kompleksleri), aynı gruptan bir ilaca daha önce infüzyon reaksiyonu gelişmiş olması, 
ilaç grubundan bağımsız birden fazla ilaç alerjisi öyküsü, beta adrenerjik bloker ve ACE inhibitörleri gibi bazı 
eşzamanlı kullanılan ilaçlar,  hastanın alerji öyküsü (gıda, insülin, penisilin, arı-böcek sokmaları, kan ürünleri, 
radyografik kontrast madde), ilaçların yüksek dozda uygulanması, ilacın absorbsiyon hızı, protein ya da ağır metal 
grubu ilaçlar, tedavi öncesi, premedikasyonun yapılmaması ya da eksik yapılması, yaş ve genetik yatkınlığı da riski 
artırabilir (4,9). 

Belirti ve Bulgular: Tipik belirtiler arasında hastaların %90’ında mukokutanöz semptomlar (ürtiker, 
kaşıntı), %40’ında solunum sıkıntısı, %30-35 oranında hipotansiyon ve abdominal semptomlar (bulantı, kusma, 
kramplar, diyare) bulunur (10). İnfüzyon reaksiyonları genellikle ilaç infüzyonu sırasında veya birkaç saat içinde 
meydana gelir. Nadiren, uygulamadan 1-2 gün sonra da reaksiyon görülebilir. Çoğunun şiddeti hafiftir, ancak 
şiddetli ve ölümcül reaksiyonlar da oluşabilir (11). 

Neden Olan İlaçlar: Antrasiklinler (özellikle pegile lipozomal doxorubisin), Platin türevleri (sisplatin, karboplatin, 
oxaliplatin), Taksanlar (paclitaxel, docetaxel), Monoklonal antikorlar (cetuximab, rituximab, trastuzumab), 
İmmünoterapi (ipilumab, nivolumab) (11). 

 

Oxaliplatinin karakteristik bir yan etkisi akut larengofaringeal disestezi ile soğuk hava ve içeceklere karşı 
hassasiyettir. İrinotekan ile ilişkili kolinerjik sendrom ise uygulamanın ilk 24 saati içinde ortaya çıkar ve ishal, kusma, 
kramp tarzı karın ağrısı, hiperlakrimasyon ve rinore ile karakterizedir (12). 

Advers reaksiyonların standart bir şekilde derecelendirilmesi, bir IR’nin ciddiyetini değerlendirmek için 
gereklidir (Tablo 2) (7). 

 

Tablo 2: İnfüzyon Reaksiyonlarının Derecelendirilmesi 

Grade 1 Hafif geçici reaksiyon; infüzyon kesintisi ve müdahele endikasyonu yoktur. *Geçici kızarma ve 
kızarıklık görülür ve ateş <38°C görülür. 

Grade 2 İnfüzyon kesilir, ancak asemptomatik tedaviye (ör: antihistaminikler, NSAID’ler, opioidler, IV 
sıvılar) hemen yanıt verir.  *Döküntü, ürtiker, nefes darlığı ve ateş >38°C  görülür. 

Grade 3 İnfüzyonun kesilmesine veya semptomatik ilaç tedavisine hızlı yanıt vermez; iyileşmeyi takiben 
semptomlar tekrar edebilir; hastaneye yatış endikasyonu vardır. *Parenteral müdahale gerektiren 
ürtiker, alerjiye bağlı ödem ve hipotansiyon görülür. 

Grade 4 Hayatı tehdit eden sonuçlar (anafilaksi); acil müdahele gerektirir. 

Grade 5 Ölüm. 

 

Tanı: Histamin düzeyi plazmada 5 dakika içinde yükselmeye başlar ve 15-60 dakika boyunca yüksek seviyede 
kalır. İdrarda bulunan histamin metabolitleri, anafilaksi başlangıcından 24 saate kadar saptanabilir (13). Serum 
triptazı, neredeyse yalnızca mast hücreleri ve bazofiller tarafından salındığı için en yararlı olan laboratuvar testidir. 
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Triptaz seviyeleri genellikle 3 saat içinde pik yapar, bu nedenle reaksiyondan 1-3 saat sonra kan alınmalıdır. Kan, 
standart kırmızı kapaklı tüpe alınabilir ve hemen test edilemiyorsa serum dondurulmalıdır (0 °C’de). Dondurulmuş 
serumdaki triptaz 1 yıl stabildir.  
Bununla birlikte, normal triptaz veya histamin seviyeleri, anafilaksinin klinik tanısını ekarte etmez (14).  

 

Tedavi ve Hemşirelik Yönetimi: 

 
 1-İnfüzyon Öncesi Hazırlık: Hastanın özgeçmişinde önceki alerjik bozukluklar, atopik durum ve eşlik eden 
tedaviler sorgulanmalıdır. Ağızdan premedikasyon alınacaksa, hastanın bunları aldığı kontrol 
edilmelidir. Resüsitasyon için gerekli tıbbi ekipman ve malzemeler (epinefrin, antihistaminikler, intravenöz sıvılar, 
bronkodilatörler, oksijen, trakeostomi ekipmanı ve defibrilatör) kemoterapinin uygulandığı alanda kolayca 
bulunmalıdır (11). 

 

2-İnfüzyon Sırasında Gözlem: Klinisyenler, her ilaç uygulamasında meydana gelebilecek infüzyon reaksiyonu için 
hazırlıklı olmalıdır (15). IR’den önce, bazı hastalar rahatsızlık hissi, idrara çıkma veya dışkılama ihtiyacı ifade 
edebilir (16). Bu semptomlar ciddiye alınmalı ve hasta kan basıncı ve nabız ölçülerek değerlendirilmelidir.  

 

3-Yönetim: Hafif-orta infüzyon reaksiyonları (Grade 1-2) en sık karşılaşılan reaksiyonlardır. Bunlar genellikle 
infüzyonun geçici olarak kesilmesi ve semptomatik tedavi ile yönetilebilir. Herhangi bir anafilaksi semptomunun 
varlığı veya şiddetli IR’de (Grade 3-4) hemen ilaç infüzyonu kesilmelidir. İntravenöz damar yolu açılıp hızlıca 
hastanın bilinç durumu ile hava yolu, solunum ve dolaşım sistemi değerlendirilir. Anafilakside hızlı tanı ve tedavi 
kritiktir. Hasta hipotansif ise Trendelenburg pozisyonuna, bilinçsiz ise kurtarma pozisyonuna getirilmelidir. Yatar 
pozisyonda solunum sıkıntısı olan hasta dikkatlice oturtulmalıdır. Gerektiğinde oksijen desteği sağlanır. En kısa 
sürede resüsitasyon ekibine haber verilmelidir (11,17).  

 

Bir hasta üç anafilaksi kriterinden herhangi birini karşıladığında, epinefrin (adrenalin) intramüsküler olarak 0,01 
mg/kg (1 mg/ml seyreltme ile maksimum doz 0,5 ml) dozunda derhal uygulanmalıdır. Enjeksiyon uyluk lateraline 
yapılır ve gerektiğinde her 5-15 dakikada bir tekrarlanabilir (18). Yanıt alınamaması ile birlikte şiddetli hipotansiyon 
veya kardiyak arrest gelişirse epinefrin intravenöz olarak uygulanmalıdır. İlk 5 dakikada 5-10 ml/kg hızında 1-2 litre 
izotonik infüzyonu uygulanmalıdır (19). 

Tablo-3: Yetişkinlerde Anafilaksinin Acil Yönetimi (10). 
 

Tanı:  
Klinik olarak konulur. En yaygın belirti ve semptomlar kutanözdür (Ani başlayan jeneralize ürtiker, anjiyoödem, 
kızarıklık, kaşıntı). Ancak hastaların %10-20’sinde deri bulgusu yoktur. 
Tehlike Belirtileri: Semptomların hızlı ilerlemesi, solunum sıkıntısı (stridor, hırıltılı solunum, dispne, 
inatçı öksürük, siyanoz), kusma, karın ağrısı, hipotansiyon, ritim bozukluğu, göğüs ağrısı. 
 

Akut Yönetim: 
Anafilakside ilk ve en önemli tedavi epinefrindir. Anafilaksi durumunda epinefrin için HİÇBİR mutlak 
kontraendikasyon yoktur. Anjioödemden kaynaklanan hava yolu tıkanıklığının yaklaştığına dair kanıt varsa 
hemen entübasyon yapılmalıdır. Gecikme tamamen tıkanmaya neden olabilir. Krikotirotomi gerekli olabilir. 
IM epinefrin (1 mg/ml preparat): Epinefrin 0,3-0,5 mg intramüsküler olarak, orta-dış uyluğa yapılır. Gerektiğinde 
her 5-15 dakikada bir tekrarlanabilir. Semptomlar epinefrin enjeksiyonlarına yanıt vermiyorsa IV epinefrin 
infüzyonu hazırlayın. 
Hastayı trendelenburg pozisyonuna getirin. 
Oksijen: Gerektiğinde maske ile 8-10 lt/dk oksijen verin. 
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İzotonik infüzyonu: 1-2 litre IV hızlı infüzyon başlayın. 
Albuterol (salbutamol): IM epinefrine dirençli bronkospazm için, nebülizör yoluyla 3 ml salin içinde 2,5-5 mg 
veya ölçülü doz inhaler ile 2-3 puff verin. Gerektiğinde tekrarlayın. 
 

Yardımcı Tedaviler: 
H1 antihistaminik: Sadece ürtiker ve kaşıntıyı gidermek için setirizin 10 mg IV (2 dakikada verilir) veya 
difenhidramin 25-50 mg IV (5 dakikada verilir) vermeyi düşünün. 
H2 antihistaminik: Famotidine 20 mg IV vermeyi düşünün (2 dakikada verilir). 
Glukokortikoid: Metilprednizolon 125 mg IV vermeyi düşünün. 
İzlem: Hemodinamik ve nabız oksimetre ile izlem yapılmalıdır. Şiddetli hipotansiyon veya şok nedeniyle IV sıvı 
resüsitasyonu alan hastalarda idrar çıkışı izlenmelidir. 
 

Refrakter Semptomların Tedavisi: 
Epinefrin infüzyonu: IM epinefrin ve IV izotonik ile yetersiz yanıtı olan hastalar için, infüzyon pompası ile 0,1 
mcg/kg/dk’dan başlayarak sürekli epinefrin infüzyonu verin. Dozu kan basıncına, kalp hızına ve oksijenizasyona 
göre titre edin. 
Vazopressörler: Bazı hastalar epinefrine ek olarak ikinci bir vazopresöre ihtiyaç duyabilir. Tüm vazopressörlerin 
dozunu, hastanın kan basıncına, kalp hızına ve oksijenizasyona göre titre edin. 
Glukagon: Beta-bloker kullanan hastalar epinefrine yanıt vermeyebilir ve 5 dakika içinde 1-5 mg IV glukagon 
verilebilir, ardından 5-15 mcg/dk infüzyon yapılabilir. 
 

4-Tedavi sonrası: Vital bulgular izlenmeli ve nüks semptomları kontrol edilmelidir. Şiddetli bir reaksiyondan sonra, 
24 saat boyunca yakın gözlem önerilir. 

  

Sitokin salınım sendromu ise diğer IR’lerden farklıdır ve şu şekilde yönetilebilir: İnfüzyon kısa süreli kesilip 
semptomatik tedavi uygulanır (antihistaminik, kortikosteroid, ateş düşürücü). Semptomlar ortadan kalktıktan sonra, 
infüzyon yarı hızda yeniden başlatılır ve toleransa göre doz titre edilebilir (20). 

 

Tekrar Sataşma (Rechallenge): Tedaviye yeniden başlama kararını reaksiyonun şiddeti, tekrarlayan ciddi bir 
reaksiyon riski ve tedavinin potansiyel yararı gibi faktörler belirleyecektir (14). Premedikasyona rağmen tekrarlayan 
IR’si olan hastalar için, deneyimli merkezlerde ‘’desensitizasyon protokolleri’’ kullanılmaktadır.  Standart bir 
duyarsızlaştırma protokolü olmaması ve zaman alıcı oldukları için geniş çapta kabul görmemektedir. Hızlı 
desentizasyon protokollerinde ajanın seyreltilmiş dozu çok düşük infüzyon hızıyla başlayarak tam dozlara ulaşana 
kadar aşamalı olarak arttırılır ve 4 ila 14 saat zaman aralığında uygulanır. Duyarsızlaştırma, sürekli maruziyete 
bağlı olarak bir ilaca yalnızca geçici olarak tolerans sağlar. İlaç temizlendiğinde tolerans durumu kaybolur. Hastalar 
ilaca alerjik kalır ve her tedavi süreci için tekrar duyarsızlaştırılmalıdır (21). 
 

Sonuç: İnfüzyon reaksiyonları, anti-kanser ilaçlarının yaygın yan etkilerinden biridir. IR’lerin şiddeti, hafif kaşıntı ve 
kızarıklıktan yaşamı tehdit eden hipotansiyon ve bronkospazma kadar değişir. Klinisyenler premedikasyon alan 
hastalarda bile, her ilaç uygulaması sırasında bir IR açısından hazırlıklı olmalıdır ve yakın izlem önemlidir. 
Anafilakside infüzyon kesildikten sonra ilk ve en önemli tedavi epinefrindir. İnterdisipliner ekibin bir üyesi olan 
hemşire hastayı, uygulanan ajanın hipersensitivite özelliği ve gelişebilecek semptomlar yönünden tedavi öncesinde, 
sırasında ve sonrasında değerlendirmelidir. Bu değerlendirme risk faktörlerinin belirlenmesi, sağlık öyküsünün 
alınması, fizik muayenenin yapılması, premedikasyonun uygulanması, acil müdahale gereksinimi ve geç yan etkileri 
de içermelidir. Böylelikle hastanın zarar görmesi (tedavinin sonlandırılması veya değiştirilmesi, etkin ajan ile tedavi 
alamaması, tedavi rejimine hastanın uyumunun azalması) engellenmiş olacaktır.  
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Sözel Bildiriler 

SB1 - 2 

 

Stereotaktik Radyoterapi ile Tedavi Edilen Meme Kanseri Akciğer Metastazlarında 
Tedavi Sonuçları 

1Ezgi Oymak 
1İskenderun Gelişim Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Bölümü 

Giriş ve Amaç: Meme kanserinde lokal ve sistemik tedavilerin ardında gelişen metastazlar, sağkalımı kötü 
etkilemektedir. Oligometastatik hastalık durumunda primer ile birlikte metastatik lezyonlara ablatif tedaviler 
uygulanmasının faydasını gösteren çalışmalar gündeme gelmektedir. Bu çalışmada meme kanserinin akciğer 
metastazlarında (BCLM) stereotaktik radyoterapi (SBRT) ve sistemik tedavinin sonuçlarını incelemek 
hedeflenmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Sistemik tedavi sonrası akciğer de novo metastaz gelişen oligometastatik veya oligorekürren 27 
meme kanseri hastanın tedavi sonuçları irdelenmiştir. Değerlendirmeye toplam 35 akciğer metastazı dahil 
edilmiştir. Mayıs 2011 ve Ekim 2019 arasında, tüm lezyonlara ortanca 3 fraksiyonda (2-10 fraksiyon) SBRT ile 
toplam ortanca 50 Gy (17-60 Gy) dozunda tedavi uygulanmıştır. Lokal kontrol (LK), genel sağkalım (GS), ve 
progresyonsuz sağkalım (PS) oranları Kaplan-Meier testleri ile hesaplanmıştır. 

Sonuçlar: Hastaların ortanca yaşı 48 (32-84)’ dir. Ortalama takip süresi 26 ay (2-50 ay)’dır. 27 hastanın 19’unda 
(%70.4) soliter akciğer metastazı varken, 8 hastada (%29.6) aynı anda 2 lezyon gelişmiştir. Estrojen ve progesteron 
reseptörleri sırasıyla 14 (%51.9) ve 11 (%40.7) hastada pozitiftir. Hastaların tamamına primer hastalık için 
mastektomi yapılmış, 23 kişiye (%85.2) adjuvant kemoterapi ve radyoterapi uygulanmış, 4 hastaya ise sadece 
adjuvant kemoterapi uygulanmıştır. Hastaların çoğunda (24 hasta, %88.9) ilk tedaviden sonraki takipte akciğer 
metastazı gelişirken, 3 hastada (%11.1) tanı anında akciğer metastazı izlenmiştir. Son kontrolde, akciğere SBRT 
uygulanmasından ortalama 11 ay (3-43 ay) sonra, 16 hastada (%59.3) nüks gelişmiştir. Ortalama GS ve PS, 
sırasıyla 32.1 ay [%95 CI; 17.3– 46.8 ay]) and 11 ay % (95 CI; 4.7 – 17.3 ay) bulunmuştur. 1 yıllık PS ve GS 
oranları, sırasıyla %47 ve %62 bulunmuştur. 7 hastada (%25.9) local nüks görülmüştür. Hastalardan hiçbirinde 
grade ≥3 akut veya geç toksisite izlenmemiştir. 

Tartışma: Bu çalışma, nispeten büyük sayılabilecek bir seride BLCM hastalarında SBRT’nin uygunluğu 
değerlendiren ilk çalışmadır. Sonuçlarımız, BCLM hastalarında akciğere uygulanacak SBRT’nin makul ve güvenli 
bir tedavi yöntemi olduğunu, minimal toksisite ile kabul edilebilir LK sağladığını göstermektedir. Meme kanseri 
hastalarının sağkalımı üzerindeki etkilerini değerlendirmek için prospektif çalışmalar yapılması gerekmektedir. 
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SB2 - 4 

 

Meme Kanserli Hastalara Tanısını Söylerken Kötü Haber Verme Protokollerinden 
SPIKES’ın Kullanım Durumu 

1Nazime Akaltun, 1Fatma Tekeli, 1Saliha Macun, 2Ayfer Karadakovan, 1Erdem Çubukçu, 1Türkkan 
Evrensel 
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

Giriş: Kötü haber verme, hastalarda oluşabilecek iletişim kaynaklı psikolojik etkiler ve bunlarla ilgili doğabilecek 
olumsuzlukların önlenmesinde büyük önem taşıyan temel bir iletişim becerisidir. Literatürde kötü haber verilmesine 
yönelik, Baile ve Buckman’ın SPIKES yaklaşımına göre kötü haber verme görüşmesinin dört hedefi tanımlanmıştır. 
Bunlardan ilki hastadan bilgi alınmasıdır. Bu aşama hekimin hastanın bilgi ve beklentilerini, kötü haberi almaya 
hazır oluş düzeyini anlamasına yardımcı olur. İkinci hedef hastanın ihtiyaç ve istekleri ile uyumlu anlaşılabilir 
biçimde bilgilerin sunulmasıdır. Üçüncü hedef, hastada ortaya çıkabilecek olumsuz duygulanımlar karşısında uygun 
becerilerle hastanın desteklenmesidir. Dördüncü, son hedef ise hastanın katılımı ve iş birliği ile geleceğe dönük 
tedavi planının geliştirilmesidir. 
Amaç: Meme kanseri tüm dünyada kadınlarda görülen en sık kanserdir ve tanı anından itibaren birey ve ailesini 
fiziksel, emosyonel, psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden derinden etkileyen bir süreçtir. Bu nedenle meme 
kanseri tanısı konan hastaların tanının söylenmesi sürecinde yaşadıkları duyguların ve hazır oluş düzeylerinin 
belirlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla tanımlayıcı bir çalışma tasarlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Araştırma 2022 Nisan ayında bir üniversite hastanesinin tıbbi onkoloji kemoterapi ünitesinde 
sürdürülmüştür. Araştırmanın örneklemini kemoterapi ünitesine meme kanseri tanısı ile başvuran, tanısını bilen ve 
iletişim engeli olmayan 18 yaş üstü 150 hasta oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanması için hastaların sosyo-
demografik özelliklerini ve kötü haber vermede sıkça kullanılan SPIKES protokolünün uygulama aşamalarını içeren 
araştırmacılar tarafından oluşturulmuş soru formu kullanılmıştır. Veriler yüz yüze iletişim yöntemi ile toplanmıştır. 
Bulgular: Araştırmaya katılan kişilerin %34’ü 50-59 yaş, %20’si 40-49 yaş, %14’ü 60-69 yaş aralığındadır. %44’ü 
ilkokul mezunu, %16’sı lise mezunu, %14’ü lisans mezunudur. Hastaların %42’sinin tanı süresi 0-6 aydır. %18’ine 
rutin taramalarda tanı konmuş, %82’sine memede ele gelen kitle, ağrı, akıntı, çökme ve renk değişikliği gibi 
yakınmalarla başvurmaları nedeniyle yapılan incelemelerde tanı konmuştur. Araştırmaya katılanların %90’ı tanısını 
doktordan, %4’ü çocuklarından, %6’sı internet üzerinden biyopsi sonucuna bakarak öğrenmiştir. Hastaların %94’ü 
hastane poliklinik odasında tanısını öğrendiğini bildirmiştir. Hastaların %4’ü tanısının söylendiği ortamın fiziksel 
koşullarını uygun bulmamıştır. Hastaların %90’ı tanısı söylenirken oturduğunu, %8’i ayakta durduğunu ifade 
etmiştir. Tanının söylenmesi için ayrılan süre %34’ünde 20 dakika ve üstü, %36’sında 10-20 dakika, %28’inde 5-
10 dakikadır. Kendine ayrılan zamanı %76’sı yeterli bulurken, %24 kişi yeterli bulmamıştır. Hastaların %80’ni 
tanının söylenmesi aşamasında yanında, eş, çocuk, akraba veya arkadaşının olduğunu ifade etmiştir. %4’ü 
konuşmasının telefon ya da odaya giren biri nedeniyle bölündüğünü ifade etmiştir. Kendisine 5-10 dakika ayrılan 
ve konuşmasının bölündüğünü ifade eden tüm hastalar tanısını Devlet hastanesinde öğrendiğini bildirmiştir. %26’sı 
düşüncelerini anlatmasına, %16’sı soru sormasına fırsatın verilmediğini söylemiştir. %30’u aldığı cevapları yeterli 
bulmadığını, %18’i ise yeterince anlaşıldığını ve önemsendiğini düşünmediğini ifade etmiştir. %6’sı ise büyük bir 
şok yaşadığını ve o an hiçbir şey konuşamadığını ifade etmiştir. Araştırmaya katılanlardan sadece %4’ü hazırlıklı 
olduğunu ve kabullendiğini ifade ederken, geri kalanların sıklık sırasıyla üzüntü, şok, geleceğe yönelik endişe, korku 
veya hepsini birden hissettiklerini ifade etmiştir. 
Sonuç: Kanser tanısı söylenirken uygun ortamın oluşturulması, konuşmanın bölünmemesinin sağlanması, hasta 
ve yakınlarına ne kadar bilgiyi almak istediğinin belirlenip, anlaşılır dilde, yeterli sürede ve empati kurarak bu bilginin 
aktarılması önemlidir. Kötü haber vermede SPİKES yaklaşımına yeterince uyulmadığı bu nedenle sağlık ekibi 
üyelerinin gerek mesleki eğitimlerinde gerekse hizmet içi eğitimlerde bu konuya yer verilmesinin gerektiğini 
düşündürmüştür. 

  



8. ULUDAĞ TIBBİ ONKOLOJİ SEMPOZYUMU 

-Sempozyum Dijital Kitabı- 2022 

 

 78 

SB3 - 6 

 

Tamoksifen ile Nikel Klorür Kombinasyonlarının Meme Kanseri Hücre Dizisi Olan 
MCF 7'De Hücre Canlılığına Etkisinin Araştırılması 

2Erkan Kahraman, 1Ahmet Anıl Özlük, 1Erdem Göker 
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbı Onkoloji Bilim Dalı 
2Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 

Giriş: Meme kanseri, tüm dünyada kadınları en fazla etkileyen kanser tipidir ve kansere bağlı ölümlerde kadınlarda 
akciğer kanserini takiben 2. sırada yer almaktadır. Meme kanseri alt tipleri incelendiğinde luminal alt tip olarak 
adlandırılan hormon reseptörü pozitif meme kanseri en sık görülen alt tipidir1.Tamoksifen meme kanseri 
tedavisinde yaygın olarak kullanılan, etkisinide proliferasyonu inhibe edererek ve östrojen reseptörüne (ER) bağlı 
gen ekspresyon modülasyonu ile meme kanseri hücrelerinin apoptozunu indükleyerek yapmaktadır. Nikel klorürür 
(NiCl2) literatür tarafından genotoksik olmayan bir karsinojen olarak tanımlanmaktadır. Karsinojen bir metal bileşik 
olarak bilinen NiCl2 son yıllarda yapılan çalışmalarda anti kanser özelliği olabileceği ileri sürülmüş hatta oral 
kanserlerde gelecek vaad eden bir kanser terapötiği olabileceği belirtilmiştir3. Ancak tamoksifen ile NiCl2 
kombinasyonlarının tamoksifenin anti kanser etkinliğini artırıp artırmadığı bilinmemektedir. 

Amaç: Çalışmamızda tamoksifen ile terapötik özellikleri olabileceği bildirilen NiCl2 ün kombine bir şekilde 
uygulamasının ER ve PR pozitif, Her2 negatif Meme kanseri hücre dizilerilerinde hücre canlılığına olan etkilerinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. 

Materyal / Metod: Hücre kültürü: Çalışmamızda ER ve PR pozitif, Her2 negatif Meme kanseri hücre dizileri olan 
MCF-7 hücreleri kullanıldı. Tamoksifen ve NiCl2 uygulaması: MCF-7 hücreleri 2500 hücre/kuyu olacak şekilde 96 
kuyulu hücre kültürü kaplarına ekildi. 24 saat sonra hücrelerin besi yerleri değiştirildi ve Tamoksifen 5 ve 10µM, 
NiCl2 ise 50 ve 100 µM dozlarında 72 saat boyunca hem tek başlarına hem de kombine olarak MCF-7 hücre 
dizilerine uygulandı. Hücre canlılığının analizi: Hücre canlılığının tayini için MTT analizi gerçekleştirildi. Hem 
Tamoksifen ve NiCl2 indüksiyonu yapılan hücreler 72. saatte inkübatörden alındı. Her bir kuyuya 5mg/ml MTT stok 
solüsyonundan 15µl eklendi. 4 saat %5 CO2 ‘li inkübatörde inkübe edildi. Kuyulardaki besi yeri çekilerek 100µl 
DMSO eklendi. 570 nm dalga boyunda spektrofotometrik olarak okutuldu. Her bir kuyudan elde edilen optik dansite 
(OD) belirlendi Hücre canlılığı yüzdesi aşağıda verilen formüle göre hesaplandı. 

Bulgular: Tamoksifenin tek başına hücre canlılığını 5 ve 10 µM dozlarında sırasıyla % 83 ve % 77’lere kadar 
düşürdüğü belirlendi (p<0.05). NiCl2 ’ün ise 50 ve 100 µM dozlarında hücre çalılığını sırasıyla %74 ve %63’e kadar 
indirdiği gözlemlendi(p<0.05). Kombine uygulama ile hücre canlılığının 5µM Tmx / 50µM NiCl2 dozunda %70, 5µM 
Tmx / 100µM NiCl2 dozunda %60, 10µM Tmx / 50µM NiCl2 dozunda %64 ve 10µM Tmx / 100µM NiCl2 dozunda 
%62’lere kadar indiği tespit edilmiştir. Hem tamoksifen hem de NiCl2’ün tek başına uygulaması ve ile 
kombinasyonel uygulamaları arasında istatistiksel anlamlı bir fark görülmemiştir 
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Sonuç ve Tartışma: Sonuç olarak her ne kadar tamoksifen ve NiCl2’ün tek başına uygulaması ile kombinasyonel 
uygulamasının hücre canlılığı üzerine anlamlı bir etkisi olmasada kombinasyonel uygulamanın hücre morfolojisini 
daha güçlü bir şekilde etkilediği ve hücreleri daha sağlıksız bir görünüme kavuşturduğu belirlenmiştir. Sekansiyel 
ya da 72. saatin üzerinde bir kombinasyonel uygulamanın hem hücre canılığını daha etkili bir şekilde azaltacağı 
düşünülmektedir. 

Kaynaklar: 

1- 3. Lu J et al. Breast cancer metastasis: challenges and opportunities. Cancer Res 2009; 69:4951-3. 

2- 4. Frasor et al. Selective estrogen receptor modulators: discrimination of agonistic versus antagonistic activities 
by gene expression profiling in breast cancer cells. Cancer Res. 2004; 64: 1522–1533. 

3-Stannard L, Doak SH, Doherty A, Jenkins GJ. Is Nickel Chloride really a Non-Genotoxic Carcinogen Basic Clin 
Pharmacol 2017;121 Suppl 3:10-15. 
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Memenin Primer Nöroendokrin Tümör/Karsinomu Tanılı Merkezimizde Takipli 
Hastaların Klinik Seyri 

1Seda Sali, 1Eyüp Çoban, 1Alper Coşkun, 2Birol Ocak, 1Burcu Caner, 3Mine Özşen, 4Sibel Oyucu 
Orhan, 5Ahmet Bilgehan Şahin, 1Adem Deligönül, 1Erdem Çubukçu, 3Şahsine Tolunay, 1Türkkan 
Evrensel 
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Bursa 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa Yüksek İhtisas EAH, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Bursa 
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Bursa 
4Bursa Şehir Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 
5Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Giriş: Primer (pür) meme nöroendokrin tümörü; tüm meme kanseri vakalarının yaklaşık %1’i kadar görülmektedir. 
Malign hücrelerin en az %50 sinde kromogranin, sinaptofizin ya da nöron spesifik enolaz (NSE) pozitifliği ile tanı 
konmaktadır. 2019 Dünya Sağlık Örgütü (WHO) meme kanserleri sınıflamasında memenin primer nöroendokrin 
tümörleri ve nöroendokrin karsinomları; invaziv meme kanserleri kategorisinde yer almaktadır. Meme nöroendokrin 
tümörleri genellikle yaşlı kadın hastalarda görülür. Bununla beraber bu vakaların %5,8’i erkeklerde görülebilir. Nadir 
görülen bir meme kanseri alt tipi olması nedeniyle geniş prospektif çalışmalar bulunmamaktadır. Erken evre 
hastalıkta neoadjuvan ya da adjuvan tedavide genellikle standart antrasiklin bazlı tedaviler tercih edilmekte iken, 
ileri evre hastalıkta platin bazlı tedaviler de tercih edilebilmektedir. Bu çalışmada kliniğimizde takipli primer meme 
nöroendokrin tümörü-karsinomu tanılı hastaların tedavi ve takip süreçlerini incelemeyi amaçladık. 

Yöntem: Kliniğimizde Ocak 2010 ve Nisan 2022 tarihleri arasında tanı almış olan primer meme nöroendokrin 
tümörü- karsinomu olan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların patolojik özellikleri, tedavileri 
ve tedavi sonrası takipleri not edildi. 

Bulgular: Çalışmamızda 9 hastanın primer meme nörondokrin tümörü ya da karsinomu nedeniyle takip edilmekte 
olduğunu saptadık. 9 hastanın hepsi kadındı ve ortalama yaşları 57,2 (35-81) idi. Patolojik değerlendirmede 5 
(%55,5) hasta nöroendokrin karsinom; 4 (%44,5) hasta ise nöroendokrin tümör tanısı almıştı. Hormon reseptör 
durumları incelendiğinde; 1 (%11.1) hastanın üçlü negatif olduğu, diğer 8 (%88.9) hastanın ise hormon reseptör 
pozitif olup, epidermal büyüme faktör reseptörü (HER-2) negatif olduğu görüldü. Median ki-67 proliferasyon indeksi 
%2 (1-35) idi. Tümör boyutları incelendiğinde ise median 2 (0,6-8) cm idi. Hastaların 2 (%22,2)’si histolojik olarak 
grade 1; 7 (%77,8)’si ise grade 2 olarak yorumlanmıştı. 3 hasta (%33,3) evre 1; 1hasta (%11.1) evre 2; 4 (%44,4) 
hasta evre 3 ve 1 hasta (%11.1) evre 4 olup kemik metastazı mevcuttu. 2 (%22,2) hasta hiç kemoterapi almadı. 6 
hasta antrasiklin bazlı kemoterapi almış olup; bunların 3’ü adjuvan; 3’ü ise neoadjuvan olarak tedavilerini aldılar. 
Neoadjuvan tedavi alan bu 3 hastanın 2’si postoperatif platin bazlı kemoterapi de aldı. 1 hasta ise yalnızca platin 
bazlı kemoterapi aldı. Hormon reseptörü pozitif olan tüm hastalara adjuvan hormonoterapi başlandı. Takip 
sırasında 1 hastada 45,7 ay sonra kraniyal metastaz gelişti (nöroendokrin karsinom, ki-67:%35, evre 3a, 4 cm tümör 
çapı,4 malign lenf nodu) ve 1 hastada da 19,9 ay sonra karaciğer metastazı (nöroendokrin karsinom, ki-67:%25, 
evre 3a, 8 cm tümör çapı, 8 malign lenf nodu) gelişti. Takipte meme kanserine bağlı ölüm gerçekleşmemişti. 
Yalnızca 1 hasta komorbid hastalıklar nedeniyle vefat etti. Hastaların median takip süreleri 52,7 (1,6-96,8) aydı. 

Sonuç ve Tartışma: Primer nöroendokrin meme tümörleri farklı biyolojik tipleri, değişen prognozları ile heretojen bir 
gruptur. Nadir görüldüğü için tedavi ile ilgili çalışmalar da kısıtlıdır. Bizim çalışmamızda nöroendokrin 
diferansiasyonu olan hastalar dahil edilmemiş olup pür meme nöroendokrin tümörü ya da karsinomu olan hastalar 
alınmıştı. Küçük hücreli tip dahil edilmemişti. Vakalarda hastalık ilişkili ölüm olayı gerçekleşmemişti. Literatürde 
olgular da sınırlı sayıda olduğu için bu hastaların tedavileri ya da prognozları ile ilgili net yorum yapılamamaktadır. 
Daha fazla olgu içeren uzun süre takip edilmiş hasta serilerine ihtiyaç duyulmaktadır. 
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HER2 Pozitif Meme Kanseri Tedavisinde Geriatrik Hastalarda Trastuzumab 

Deneyimimiz 

1Alper Coşkun, 1Adem Deligönül, 1Türkkan Evrensel 
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Bursa 

Amaç: Trastuzumab, insan epidermal büyüme faktörü 2’yi (HER2) hedef alan ve onkojenik etkisini engelleyen 
monoklonal bir antikordur. HER2 pozitif meme, mide, özofagus, kolorektal, safra kesesi ve safra yolları, tükrük bezi, 
seröz endometrium kanseri tedavisinde kemoterapi ile kombine kullanılmaktadır. Trastuzumab, tedavi etkinliği 
yüksek olmakla birlikte özellikle uzayan tedavi sürecinde kardiyak riskleri açısından izlem gerektirmektedir. Geriatrik 
hasta grubunda bu risk daha belirgin hale gelmektedir. Bu çalışmada meme kanseri tanısı almış, geriatrik 
hastalarda trastuzumab kullanımıyla ilgili klinik verilerimizi paylaştık. 

Yöntem: Dünya Sağlık Örgütü (WHO), geriatrik hastaları üç grupta sınıflandırmaktadır. 65 ile 74 yaş arası genç 
yaşlı, 75 ile 84 yaş arası yaşlı, 85 yaş ve üstü ileri yaşlı olarak kabul edilmektedir. Genç yaşlı olarak kabul edilen 
gruptaki hastalar çoğu özellik olarak orta yaş grubundaki hastalar ile benzerlik göstermektedir. Özellikle 75 yaş ve 
üstü hastalarda tedavi etkinliği ve yan etki konusunda daha dikkatli olmak gerekmektedir. Çalışmamızda 1 Ocak 
2013 ve 1 Mayıs 2022 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji kliniğinde takipli, 75 yaş 
ve üstü 14 HER2 pozitif meme kanseri tanılı hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Bu hastalar içinde 
kombine veya monoterapi trastuzumab tedavisi alan iki grup mevcuttu. 4 hasta eksik veri nedeniyle çalışma dışı 
tutuldu. 

Bulgular: Hastaların medyan yaşı 76 (69-85) idi. 9 hasta kadın, 1 hasta erkekti. Hastalar patolojik alt tiplere göre 
değerlendirildiğinde 6 hastanın invaziv duktal karsinom, 1 hastanın invaziv lobuler karsinom, 1 hastanın apokrin 
diferansiyasyon gösteren invaziv meme karsinomu ve 2 hastanın spesifik olmayan tip invaziv meme karsinomu 
tanısı aldığı görüldü. 5 hastanın östrojen ve progesteron reseptörleri pozitifti. CerbB2 9 hastada 3+ pozitif, 1 hastada 
immunhistokimyasal değerlendirmede 2+ pozitif, FISH değerlendirmede pozitif olarak saptandı. Trastuzumab 
tedavisini 4 hastanın neoadjuvan, 3 hastanın adjuvan, 3 hastanın metastatik evre tedavisi olarak aldığı saptandı. 
Medyan trastuzumab tedavisinde kalma süresi 8.22 aydı. Neoadjuvan tedavi planı devam eden 1 hasta Covid 19 
pnömonisi nedeniyle eksitus oldu. 2 hasta neoadjuvan kombine tedaviye devam ederken, 1 hasta neoadjuvan 
kombine tedavi sonrası 1 ay önce opere edildi. Metastatik evrede tedavi alan 1 hastada 7. ayında, 1 hastada 36. 
ayında progresyon gelişti. 3 hastanın eksitus olduğu, 7 hastanın yaşamına devam ettiği görüldü. Hastaların tedavi 
öncesi yapılan ekokardiyografi değerlendirmesinde medyan ejeksiyon fraksiyonu (EF%) değeri 61.5 idi. (Aralık: 55-
67) 5 hastada kapak bozukluğu saptandı. Tedavi sırasında veya sonrası 8 hastanın kontrol ekokardiyografi 
değerlendirmesi mevcuttu. Medyan EF% değeri 60’tı. (Aralık: 55-65) Tedavi öncesi ile karşılaştırıldığında 
başlangıçta kapak bozukluğu olan 1 hastada trastuzumab monoterapisinin 100. ayında %10’un üstünde EF düşüşü 
saptandı. Tedavi ilişkili advers olay 7 hastada gelişti. Advers olaylar 2 hastada trastuzumab monoterapisi, 5 hastada 
kombine tedavi sırasında görüldü. Advers olayların çoğu, kombine tedavi alanlarda kemoterapi ile ilişkilendirildi. 
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Şekil-1: Trastuzumab Tedavisinde Kalma Süresi (ay). Medyan Süre: 8.22 ay (Aralık: 0.23-106.93 ay) 

Sonuç: Trastuzumab, HER2 pozitif meme kanserinde etkinliği bilinen, yan etki profili sınırlı olduğu için tüm yaş 
gruplarında güvenle tercih edilen antineoplastik bir ilaçtır. Çalışmamızda 3 neoadjuvan, 3 adjuvan ve 1 metastatik 
evrede tedavi alan toplamda 7 hastada progresyon gelişmedi. Tedavi ilişkili advers olaylar değerlendirildiğinde 
çoğunun grade 1-2 advers olay olduğu saptandı. Geriatrik hasta sayımız az olsa da klinik deneyimimiz geriatrik 
hasta grubunda da trastuzumab tedavisinin etkin ve güvenli olduğunu göstermektedir. 
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Meme Kanseri Seyrinde Gelişen Akciğer Lezyonları; Biyopsi Yapalım mı? 
Yapmayalım mı? 

1Günseli Demir, 1Enes Altınel, 1Turgut Kaçan 
1Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, S.B.Ü Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. 

Kanser tüm dünyada en önemli halk sağlığı problemlerinden biridir ve kadınlarda en sık ikinci ölüm nedenidir. Meme 
kanseri ise hem tüm dünyada ve Türkiye’de en sık görülen kanserler arasında yer almaktadır. Son dönemde 
onkoloji alanında hem teknolojik gelişmelerin artması hem de tedavideki başarı sayesinde beklenen yaşam 
süresinin uzaması nedeniyle tedavilere bağlı olarak gelişen geç yan etkiler ve ikinci kanserlerin gelişimi gibi 
sorunları da beraberinde getirmiştir. Aynı kişide, patolojik olarak tanımlanmış birden fazla malign tümörün varlığı 
multipl primer malign neoplazi (MPMN) olarak tanımlanmaktadır ve bu oran %0,7 ile %11,7 arasında değişmektedir. 
Etyolojik sebepler değerlendirildiğinde aldığı tedaviler, genetik ve çevresel faktörler son derece önemlidir. 

Vaka Sunumu: 54 yaşında kadın hasta meme USG de sol meme üst dış kadranda 28x15 mm ve sol aksillada 
23x13 mm kortikal kalınlığı olan hastanın yapılan İİAB’de malign epitelyal tümör ile uyumlu patoloji sonucu ile tıbbi 
onkoloji polikliniğine başvuran hastanın patoloji blokları tekrar inceletildiğinde triple negatif meme ca ile uyumlu 
bulundu. Bunun üzerine tedavi kararı ve evreleme amaçlı PET CT ve Kranial MR istendi. Kranial Mr normal olarak 
raprolandı PET CT de Sol aksilla (SUV max değerleri 5,7) ve memedeki kitle lezyonunda ıılımlı tutulum mevcuttu. 
Sol paramediastinal alanda 13x16 mm sağ alt paratrakeal alanda 12x13 mm boyutlarında nodüler lezyon saptandı 
(SUV max5.8-8.9). Femur ve kostada SUV max 7,8 metastatik alanlar tespit edildi. Akciğerden biyopsi önerildi. 
Kabul edilmedi. Patoloji tekrar revize edildiğinde tekrar triple negatif meme ca ile uyumlu bulundu. Bunun üzerine 
taxan-platin kemoterapisi başlandı. Klinik progresyon geliştikten sonra akciğerdeki lezyonların progresyonu 
nedeniyle tekrar biyopsi önerildi. Kabul etmemesi üzerine hastaya tekrar kemoterapi başlandı. Stabil yanıt 
alındıktan sonra takibe alınan hastanın her iki akciğerde plevral 3,5 cmlik plevral efüzyon ve akciğerdeki lezyonların 
progresyonu, kemik metaztazlarında progresyon olması üzerine akciğerden biyopsi yapıldı ve akciğer 
adenokarsinomu ile uyumlu bulundu. Bunun üzerine ALK, EGFR , ROS1 ve PDL1 çalışıldı. EGFR exon 19 delesyon 
saptanan hastaya ‘Gefitinib’ tedavisi başlandı. Yaklaşık olarak 10 aydır ‘Gefitinib’ kullanan hasta parsiyel yanıtlı 
olarak tedavisine devam etmektedir.  

Tartışma: Erken tanı ve tedavideki olumlu gelişmeler sayesinde, kanserli hastalarda beklenen yaşam süresi 
artmıştır. Bu nedenle onkoloji pratiğinde ikinci kanserlerin önemi giderek artmaktadır. MPMN sıklığı yayınlara göre 
%0,7 ile %11,7 arasında değişmektedir. Türkiye’de yapılan bir çalışmada da MPMN oranı %1.2 olarak bulunmuştur 
ve yaş grubu olarak ileri yaş grubunda daha sık olduğu bildirilmiştir. Primer hastalığa bağlı tedavilere sekonder 
gelişebileceği gibi tamamen bağımsız olarak da ikinci primer malign neoplazi gelişebilir. Bu bağlamda hem tanının 
kesinleşmesi hem de primer hastalıkta transformasyon olup olmadığını değerlendirmek için biyopsi yapılması 
gereklidir. Bizim hastamızda her iki akciğerde 3,5 cm’lik plevral efüzyon ve akciğerdeki lezyonların progresyonu, 
kemik metaztazlarında progresyon olması üzerine akciğerden biyopsi yapıldı Hastanın patoloji sonucu primer 
akciğer adenokarsinomu olarak rapor edildi. Bu nedenle hastaya ALK, EGFR, ROS1 ve PDL1 çalışıldı. Hastanın 
yapılan analizinde EGFR mutasyonu saptanması üzerine hastaya Gefitinib tedavisi başlandı. Son kontrolü 
08.06.2022 olan hasta yaklaşık olarak 6 aydır tedavi altında ve stabil seyretmektedir. 

Sonuç olarak meme kanseri tanısı almış bir hastada ikinci primer olasılığını ekarte etmek ve uygun tedavi rejimi 
vermek için biyopsi yapılması uygun olacaktır. 
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Uludağ Üniversitesi Meme Cerrahi Kliniği: Üçlü Negatif Meme Kanseri Hastalarında 
Genel Sağkalıma Eden Faktörler 

1Kazım Şenol, 1Pınar Taşar 
 
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı 

Amaç: Üçlü negatif meme kanseri (ÜNMK) sistemik bir hastalıktır. Hastalığın tedavisinde tümör çapı ve klinik evre 
belirleyici olmaktadır. Literatürde tümör çapı 0.5 cm üzerinde olan her hastaya neoadjuvant veya adjuvant 
kemoterapi mutlaka önerilmektedir. Hastalık erken evrede tespit edilse dahi klinik sonuçlar diğer moleküler alt 
gruplara göre daha olumsuz izlenmekte, tüm evreler için 5-yıllık genel sağkalım %77 olarak bildirilmektedir. Bu 
çalışmada Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Meme Cerrahi Kliniğinde ÜNMK tanısı ile ameliyat edilen hastaların 
genel sağkalımına etki eden faktörlerin ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Methods: 2007-2020 yılları arasında ameliyat edilen hastaların demografik, klinik, patolojik verileri ve sağkalım 
oranları retrospektif olarak analiz edildi. İstatistiksel analizler SPSS v23 istatistik programı kullanılarak yapıldı. 

Sonuçlar: 174 hastanın 83’ü (%47.7) premenopozal ve yaş ortalaması 49.36+12.29 yıldı. Hastaların 111’i (%63.8) 
lokal evre, 56’sı (%32.2) lokal ileri evre ve 7’si (%4) metastatikti. 102 (%58.6) hastaya neoadjuvant, 68 (%39.1) 
hastaya adjuvant kemoterapi verildi, ancak 4 (%2.3) hasta kendi isteği ile kemoterapi istemedi. 120 (%69) hastaya 
meme koruyucu cerrahi, 99 (%56.9) hastaya sentinel lenf nodu örneklemesi yapıldı. Genel takip süresi ortanca 
değeri 57.5 ay içerisinde, 34 (%19.5) hasta yaşamını yitirdi. 3-,5- ve 10-yıllık genel sağkalım oranları sırasıyla, 
%86.2, %80.6 ve %72.9 izlendi (Şekil 1). Takip süresince hastaların 38’inde (%21.8) lokal ve bölgesel nüks 
izlenirken, 83’ünde (%47.7) metastaz gelişti. Tek değişkenli analizde hastalık evresi, kemoterapi protokolü, aksiller 
diseksiyon, toplam lenf nodu ve metastatik lenf nodu sayısı, takipte lokal-bölgesel nüks ve metastaz gelişmesinin 
genel sağkalım üzerine etkili olduğu tespit edildi (p<0.05). Çok değişkenli Cox-regresyon analizinde ise neoadjuvant 
kemoterapi, lokal-bölgesel nüks ve metastaz gelişiminin, metastatik lenf nodu sayısının ölüm riskini artırdığı 
izlenmiştir (p<0.05) (Tablo 1). 

Sonuç: ÜNMK’de erken tanı önem arz etmektedir. Erken tanı varlığında meme cerrahisini takiben adjuvant tedavi 
seçenekleri ile elde edilen klinik sonuçlar ve sağkalım oranları başarılıdır. Neoadjuvant tedavi, takipte lokal-bölgesel 
nüks izlenmesi ve metastaz gelişimi sağkalımı azaltmaktadır. Neoadjuvant tedavinin daha çok lokal ileri ve 
metastatik hastalıkta verilmesi sağkalım oranları farkının ortaya çıkmasında en önemli faktördür. İleri nodal tutulum 
ve metastatik lenf nodu sayısının fazlalığı sağkalımı olumsuz etkilemekle beraber aksiller diseksiyonun sağkalım 
üzerine etkisi gösterilememiştir. 
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Tablo 1. Genel sağkalıma etki eden faktörlerin tek değişkenli ve çok değişkenli analizi 

 

Şekil 1. Hastaların genel sağkalım analizi 
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SB8 - 15 

 

Parsiyel Meme Işınlamasında Cyberknife Sisteminde Stereotaktik Meme 
Radyoterapisi Sanal Planlarının Karşılaştırılması: Retrospektif Çalışma 

1Sibel Kahraman Çetintaş 

 
1Uludağ Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Bursa 

Giriş: Kadınlar arasında en sık görülen malignite meme kanseridir. Mamografi taramasının yaygınlaşması ve 
gelişmiş görüntüleme teknolojileri ile bu tümörlerin çoğu erken evrede saptanır. Meme koruyucu cerrahi (MKC), 
erken evre meme kanseri için tercih edilen tedavi yaklaşımıdır. Meme kanserli olgularda lokal nüksün % 65 - 80’inin 
primer tümör bölgesi çevresinde oluştuğu bilinmektedir. Günümüzde tedavi süresini kısaltmak amsçlı çalışmalar 
yapılmaktadır. Radyoterapi hedefini cerrahi kavite ile sınırlandırarak tüm memeden çok daha küçük bir hacme, 
daha yüksek doz fraksiyonları ile daha yoğun bir radyoterapi erken evre tanılı olgularda uygulanmalıdır. 

Amaç: Çalışmamızda Uludağ Üniversitesi Muammer Ağım Radyoterapi Merkezine erken evre meme kanseri tanılı 
hastalarda hızlandırılmış kısmı meme ışınlamasında (HKMI) CyberKnife (CK) tedavi cihazında yapılan sanal 
planlarda hedef hacim ve kritik organ dozlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Burdan çıkan riskli organ dozlarının 
sonuçlarının klinik pratiğimize yansıtılması için değerlendirmeler yapılması planlanmıştır. 

Gereç-Yöntem: Birimimizde radyoterapi almış 10 hastada günlük 6 Gy toplam 30 Gy olacak şekilde VMAT ve 
Cyberknife sanal tedavi planları karşılatırıldı. Bu çalışmada kalbin korunmasının cyberknife tekniğinde daha iyi 
dozimetrik sonuçlar verdiğini saptadık. Üç farklı kolimatör için dozimetrik parametreler NSABP-39/RTOG 0413 
protokolündeki kısıtlamalara göre analiz edildi. Planlarda kritik organların korunması ve PTV’ nin reçete edilen 
dozun % 95’ ini alması sağlandı. Reçete edilen doz minimum % 80’ lik izodoz eğrisine tanımlandı. Homojenite 
indeksi (Hİ), konformite indeksi (Kİ), tedavi süresi (dk), monitör unit (MU) ve kritik organların aldığı dozlar 
karşılaştırıldı. Iris, sabit kolimatör, ÇYK için sırasıyla Hİ değerleri ortalama 1,2- 1,2- 1,19, Kİ değerleri ortalama 
1,08- 1,06- 1,07 tedavi süresi ortalama 47,6- 52,2- 25,4 (dk) ve MU değerleri ortalama 19736,2- 20267,3- 7161,3 
olarak bulunmuştur. Planların karşılaştırılması sonucunda MU, tedavi süresi için anlamlı fark bulunmuştur (p< 0,05). 
Ortalama MU ve tedavi süresi, en düşük ÇYK’ da bulunmuştur Hİ, Kİ için anlamlı fark bulunmamıştır. Aynı taraf 
memenin V30 ve V15 değerleri en düşük ÇYK’ da çıkmıştır. Akciğer ve kalp için Dmax değerleri arasında anlamlı 
bir fark bulunmadı. 

Sonuç: Sonuç olarak, hedef hacim cyberknife tedavi sisteminde her kolimatörde istenen dozu almıştır. Karşı meme 
ve karşı akciğer dozları en düşük Iris’te bulundu. Kalp dozları için sabit kolimatörün daha uygun olduğu bulundu. 
Fakat bu değerler anlamlı olarak fark yaratmadı. Sabit kolimatörde (52,2 dk), tedavi süresi uzun olduğu için klinik 
uygulamalarda zorluk çıkarabilir. CK, hedefin en yüksek dozu almasına, risk altındaki organların korunmasına 
olanak sağlar. Solunum ile hareket eden organların lokalizasyonu radyoterapi tedavisi sırasında sorunlara neden 
olur. Ancak CK sisteminde marker yerleştirilmiş olgularda gerçek zamanlı izleme ile solunum takibi mm altında bir 
doğrulukla yapılmaktadır. CyberKnife ile meme SBRT uygulamalarında kolimatör seçimi, tümör boyutu, kritik 
organlara yakınlık durumu ve tümör lokalizasyonuna bağlı olarak değişebilir. 

Anahtar Kelimeler: CyberKnife, Kolimatör, Erken evre meme kanseri, Radyoterapi. HKMI 
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Poster Bildiriler 

PB1 - 3 

 

Hormon Duyarlı Meme Kanseri Tanısıyla Tamoksifen Kullanan Hastalarda Sitokrom 
P450 CYP2D6 Enzim Düzeylerinin İlaç Direnci Gelişmesindeki Rolü 

1Gökhan Çelenkoğlu 
1S.B. Ankara E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 

Amaç: Hormon duyarlı premenapozal kadın hastalarda kullanılan tamoksifenin metabolize olduğu sitokrom P450 
CYP2D6 enzim düzeylerinin ilaç direnci gelişmesindeki önemini araştırmak. 
Giriş: Tamoksifen premenapozal er veya pr pozitif meme kanseri olan hastaların tedavisinde yaklaşık 50 yıldır ilk 
hedefe yönelik altın standart ilaç olarak halen yaygın olarak kullanılmaktadır. Tamoksifen karaciğerde sitokrom 
P450 enzimi ile metabolize olmaktadır. Farmokogenetik hastaların genetik yapılarında bulunan varyasyonlar nedeni 
ile ilaçlara verdikleri yanıtlardaki değişiklikleri inceler. En sık yan etki oluşturan ilaçlar polimorfik enzimlerle 
metabolize olmaktadır. Tamoksifen de en çok polimorfizm gösteren sitokrom P450 enzim izoformlarından biri olan 
CYP2D6 ile metabolize olmaktadır. Bu polimorfizmler enzim aktivitesini değiştirerek hastalar arasında enzimin farklı 
çalışmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple hastalar standart tedavi dozlarına farklı yanıt verirler. 
Materyal ve Metod: S.B. ANKARA E.A.H.'Onkoloji kl.'de toplam 12 hastadan alınan kan örnekleri genetik 
laboratuvarında Luminex® 200TM Sistem cihazında xTAG® CYP2D6 KİT V3 kitleri ile test edildi.  
Bulgular:  
 
Tablo 1.Hasta özellikleri ve test sonuçları 

 
 
Tartışma ve Sonuç: Hastalarımızda yapmış olduğumuz analiz sonucu 12 hastanın 11 tanesinde CYP2D6 
polimorfizmi normal metabolizer olarak bulundu. Bir tanesinde ise fenotipi belli değildi. Bu sonuçlarla tamoksifen 
kullanan hastalarımızın CYP2D6 enziminin normal düzeyde olduğunu böylece de ilaç için herhangi bir doz 
ayarlaması gerekmediğini gördük. Eğer CYP2D6 enzim düzeyi düşük saptanan hastamız olsaydı, ilacın metabolize 
edilme hızı yavaş olduğundan yan etkilerini azaltmak için dozunu azaltmak gerekecekti. CYP2D6 enzim düzeyi 
yüksek olsaydı ilaç hızlı metabolize olacağından dozu yetersiz kalacaktı ve doz arttırmaya gidilecekti. Literatürde 
de CYP2D6 polimorfizm düzeylerine bakılarak tamoksifen kullanan hastalarda etkinlik ile ilgili çalışmaların 
yapıldığını ve enzim düzeyi ile yan etki arasında ilişki olduğunun gösterildiğini saptadık.  
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İlk Bulgusu Deri Metastazı Olan ve Palbosiklibe Yanıtlı Metastatik Meme Kanseri: 
Olgu Sunumu 

1Fatma Aydoğan 
1Şişli Etfal Hamidiye E.A. Hastanesi 

Meme kanseri, kadınlarda solid tümörler arasında en sık görülenidir ve kansere bağlı ölüm nedenleri arasında ilk 
sıradadır. Metastatik kutanöz lezyonlar, kadınlarda diğer tüm solid malignitelerden daha sık meme kanserinde 
görülür ve tüm kutanöz metastazların %20'sinden fazladır. Cilt metastazlarının varlığı, yaygın sistemik hastalığı ve 
kötü prognozu gösterir. Hastalar, ağrısız, tekli veya çoklu, sert, endüre, küçük tohum benzeri katı papüllerden 
yumurta büyüklüğünde tümöral lezyonlara kadar değişen, bazen göğüs derisinde portakal kabuğu olarak bilinen 
ödemle birlikte çeşitli semptomlarla başvurabilir. Göğüs duvarı, karın, sırt ve üst ekstremiteler metastazların en sık 
görüldüğü bölgelerdir. Meme kanserinin kutanöz metastazları, hastanın yaşam kalitesi üzerinde büyük bir etkiye 
sahiptir ve genellikle tedavisi zordur. Tedavi seçenekleri, sistemik ajanlar ve/veya cilde yönelik tedavilerdir. 
Bu olgu sunumunda primer cilt metastazıyla prezente olan ve palbosiklib/letrozol kombinasyon tedavisine yanıt 
veren bir olgumuz güncel literatür eşliğinde tartışılacaktır. 
 
Olgu Sunumu: Yetmiş bir yaşında kadın hasta vücudun çeşitli yerlerinde 6 aydan beri büyüme gösteren şişlikler 
nedeniyle Eylül 2020’de dermatoloji polikliniğine başvurdu. Hastamızın öyküsünde esansiyel hipertansiyon ve 
hiperlipidemi mevcuttu. Daha önce herhangi bir cerrahi operasyon geçirmemişti ve ailesinde kanser öyküsü yoktu. 
Hastanın dermatolojik muayenesinde sternum üzerinde, abdomende, bel ve sırtta 1-3 cm büyüklüğünde yaygın 
eritemli, endure plaklar, boyunda lenfadenopatiler, sağ meme ucunda çekilme olduğu tespit edildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yapılan eksizyonel cilt biyopsisinde invazif lobüler karsinom tespit edildi. Yapılan immünohistokimayasal 
incelemede CK7, östrojen, progesteron, ile boyanma (+) iken; E-cadherin, CD20, CDX2, TTF-1, P63, CK5/6, 
Kalretinin, pCEA ile boyanma saptanmadı. Ki-67 %5 idi ve Her-2 ekspresyonu negatif olarak saptandı. Tümörün 
bu bulgularla HR (+), Her-2 (-) olduğu tespit edildi. 
Hastanın FDG-PET-BT (F-18 FDG) taraması sonucunda; sağ meme üst dış kadranında sınırları net olarak 
değerlendirilemeyen düzensiz konturlu hafif hipermetabolik kitle, sağ aksiller bölgede malignite düzeyinin altında 
FDG tutulumu gösteren birkaç milimetrik boyutlu lenf nodu ve iskelet sisteminde çok sayıda yaygın sklerotik kemik 
lezyonu izlendi. FDG-PET-BT sonucuna göre sağ meme üst dış kadranda tanımlanan düzensiz konturlu hafif 
hipermetabolik lezyon primer malignite lehine değerlendirildi. Metastatik meme kanseri tanısı konulan olguya 
onkoloji bölümünce palbosiklib/letrozol kombinasyon tedavisi ve denosumab başlandı. Kemik lezyonlarının 
semptomatik olmaması nedeniyle palyatif radyoterapi uygulanmadı. Takipte hastanın metastatik cilt lezyonlarının 
4 hafta süre içerisinde gerilediği izlendi. 
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Tartışma: Cilt genellikle etkilenen ilk organ olmamasına rağmen solid malignitelerin sıklıkla metastaz yaptığı bir 
organdır. Genellikle beyin, karaciğer, kemikler, akciğerler, böbrekler gibi diğer organlara metastaz daha erken 
görülmektedir. Dolayısıyla, ciltte metastaz oluştuğunda, prognoz genellikle kötüdür çünkü bu genellikle metastazın 
diğer vital organlarda zaten meydana geldiği anlamına gelir [4]. Metastaz direkt invazyon, lenfojen veya hematojen 
yolla olmaktadır. Derinin uzak metastazları daha çok hematojen yolla oluşurken, daha sık görülen direkt yayılım, 
lenfatik invazyon veya iatrojenik implantasyonla meydana gelmektedir. Meme kanserinden kaynaklanan metastatik 
cilt lezyonları genellikle 1-3 cm çapında asemptomatik ve göğüste primer tümörün ipsilateralinde sert, pembe ile 
kırmızı-kahverengi nodüller olarak görülür. Bununla birlikte, görünümleri değişebilir ve olağandışı kutanöz sunumlar 
arasında çoklu telenjiektatik papüller, peau d'orange ve carcinoma en cuirasse (göğüs derisinde portakal kabuğu 
olarak bilinen ödem) ve alopecia neoplastika (saçlı deride alopesik alanlar) bulunur. Hastamızda da en sık metastaz 
şekli olan göğüs duvarında asemptomatik infiltre kırmızı renkli papülo-nodüller bulunmaktaydı. Kutanöz metastatik 
lezyonlar kolaylıkla ve sıklıkla iyi huylu cilt lezyonları ile karışabilmekte ve yanlış tanılar konulabilmektedir. Doğru 
teşhisi geciktirecek uzun süreli ampirik anti-inflamatuvar tedaviden kaçınmak için bunların derhal tanınması 
önemlidir. 
Bu nedenle, sistemik malignite öyküsü veya şüpheli malignite öyküsü olan hastalarda atipik veya kalıcı nodüler 
lezyonlardan, metastazı dışlamak için mutlaka cilt biyopsisi alınmalıdır. Olgumuzda da şüpheli lezyonlardan alınan 
cilt biyopsisi ile tanı konularak tedaviye başlanmıştır. Daha yoğun cilt metastazları için radyoterapi, cerrahi eksizyon 
veya elektrokemoterapi monoterapi veya adjuvan tedavi olarak endikedir. Daha ince ve yüzeysel cilt 
metastazları için; %5 imikimod krem, kriyoterapi, 5-florourasil %5 krem (5-FU), fotodinamik terapi ve miltefosin %6 
solüsyon uygulamaları gibi topikal tedaviler yararlı olabilir. Tüm bu tedaviler ya monoterapi olarak ya da adjuvan 
tedavi olarak kullanılmaktadır. Metastatik meme kanseri tedavisi, hasta hayatta olduğu veya yalnızca destekleyici 
bakımı seçtiği sürece devam eder. Hormon reseptörü pozitif ve HER2 negatif (HR+/HER2-) metastatik meme 
kanserinde; seçici östrogen reseptör modülatörleri (tamoksifen dahil), aromataz inhibitörleri (AI'ler) ve seçici 
östrojen reseptörü baskılayıcılar (fulvestrant dahil) hastalık kontrolü sağlamak, sağkalım süresini uzatmak, 
kemoterapi ihtiyacını geciktirmek ve yaşam kalitesini artırmak için kullanılmaktadır. 
HR+/HER2- metastatik meme kanser hastalarının tedavisinde, siklin-bağımlı 4/6 kinazları seçici olarak inhibe eden 
yeni bir ilaç sınıfının (CDK4/6i; palbociclib, ribociclib ve abemaciclib) ortaya çıkmasıyla önemli bir ilerleme 
kaydedilmiştir. CDK4 / 6i rejimlerinin, HR + / HER2 metastatik meme kanserli kadınlarda genel sağkalımı, 
progresyonsuz sağkalımı ve genel yanıt oranını, tek başına östrogen reseptör modülatörleri (endokrin tedavi) ile 
karşılaştırıldığında iyileştirdiği gösterilmiştir. Tüm CDK4 / 6i alt tipleri randomize kontrollü çalışmalarda (RCT'ler) 
etkinlik göstermekle birlikte bu ilaçların toksisiteleri, dozlama programları ve takipleri, sınıflar arasında farklılık 
göstermektedir. Tüm CDK4/6i rejimleri, doz sınırlayıcı nötropeni yapma özelliğine sahiptir ve düzenli tam kan sayımı 
takibi gerektirir. Olgumuzda palbosiklib tedavisi sonrasında cilt lezyonlarında 4 hafta gibi kısa bir sürede gerileme 
olduğu gözlenmiştir. 
 
Sonuç: Cilt metastazları, solid malinitelerde ilk bulgu olabildiğinden erken tanı açısından önem taşımaktadır. Bu 
nedenle deride, atipik veya kalıcı, infiltre nodüler lezyonu olan hastalarda cilt metastaz olasılığı düşünülmeli ve 
oldukça kolay bir yöntem olan cilt biyopsisi alınmalıdır. HR+/HER2- metastatik meme kanserlerinde endokrin 
tedaviler ile kombine CDK4/6i kullanımı ile bu olgumuzda olduğu gibi iyi sonuçlar alınabilir. 
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Primeri Bilinmeyen Nöroendokrin Karsinom: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden 
Geçirilmesi 

1Ümmühan Kurt, 1Mekiye Damla Aydın, 2Aydın Ulaş, 1Arife Ulaş 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Şehir Hastanesi SUAM, İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Kliniği 
2Bursa Özel Esentepe Hastanesi 

Giriş: Primeri bilinmeyen kanserler tüm invaziv kanserlerin %4-5’ini oluşturur. Tüm primeri bilinmeyen kanserlerin 
%5’inden azı nöroendokrin kaynaklıdır ve bu hastaların %13’ünde tümörün primeri tespit edilememektedir. Birçok 
organda bulunan nöroendokrin hücrelerden gelişen tümörlerler klinik seyir ve prognoz açısından birbirinden 
farklıdır. Nefes darılığı, halsizlik ve kilo kaybı yakınması ile başvuran ve hipokalemi etyoloji araştırılan Nöroendokrin 
karsinoma tanısı alan hastayı sunmayı amaçladık. 

Olgu: 66 yaş kadın, bilinen esansiyel hipertansiyon öyküsü olan, alkol ve sigara öyküsü olmayan hasta acil servise 
nefes darlığı, halsizlik ve kilo kaybı yakınması ve tansiyon yüksekliği şikayetiyle başvurmuş. Başvuru sonrasında 
alınan biyokimya testlerinde hipokalemi ve torakal BT’sinde her iki hemitoraksta tüm loblarda dağınık yerleşimli ve 
değişik boyutlarda en büyüğü yaklaşık 23 mm çapında nodüler kitleler izlenmiş. Batın BT de karaciğerde nodüler 
görünümler ve sağ sürrenal lojda yaklaşık 79*57 mm boyutunda metastaz ya da primer malignite ayrımı 
yapılamayan solid lezyon ile hasta Tıbbi Onkoloji’ye yönlendirilmiş. 13.04.2022’de çekilen PET CT’sinde bulgular 
ilk planda nöroendokrin karsinomları düşündürmüştür (Primer odak sağ sürrenal? İleoçekal alan?). Kranial 
görüntülemelerinde metastaz saptanmadı. Tanı anındaki laboratuvar değerlerinde CA 125:166, CA 15-3:25,5 CA 
19-9:41,7 AFP:8,18 CEA:2,6 olarak saptandı. Patoloji nöroendokrin karsinom metastazı ile uyumlu geldi. Sürrenal 
kitle nedeniyle elektrolit imbalansı olan ve hipertansif seyreden hasta adrenal cushing ve feokromasitoma açısından 
endokrinoloji bölümüyle değerlendirildi, Yapılan ileri tetkiklerde bu açıdan patoloji saptanmadı. Hastanın ECOG PS 
3 olması ve tekrarlayan boşaltıcı torasentezleri olması nedeniyle primeri bilinmeyen Nöroendokrin Karsinom 
tanısıyla sisplatin+etoposid kemoterapi rejimine başlandı. Hastanın kemoterapi sonrası klinik semptomlarında 
azalma ve laboratuvar değerlerinde iyileşme sağlandı, dispnesi geriledi. 2. kür kemoterapi tedavisi sonrasında klinik 
tablosu düzelen hasta önerilerle taburcu edildi. Tedavisi halen devam etmekte olup 3.kür bitiminde PET-CT 
planlandı. 

        

 

 

 

 

 

Tartışma: Genellikle akciğer veya gastrointestinal sistemde yüksek oranda görülen nöroendokrin karsinomlar, 
primeri bilinmeyen metastatik karsinomlar şeklinde de karşımıza çıkabilirler. Hipokalemi ve hipertansiyon klinik 
bulgularıyla gelen hastada tedavi sonrası bu bulguların düzeldiği gözlenmiş olup ayırıcı tanılarda metastatik 
karsinomlar akılda tutulmalıdır.  
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Göğüs Duvarına İnvaze Radyoterapi İlişkili Rabdomyosarkom Olgusunda 
Multidispliner Yaklaşımla Radikal Cerrahi Deneyimi 

1Kazım Şenol, 1Seyit Ali Volkan Polatkan, 1İrem Zehra Acar, 2Süleyman Çeçen, 3Sami 
Bayram, 4Mine Özşen, 5Sibel Çetintaş, 6Türkkan Evrensel, 1Mustafa Şehsuvar Gökgöz 

 
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı 
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı 
4Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 
5Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı 
6Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı 

Giriş ve Amaç: Meme sarkomları tüm meme kanserlerinin %1’inden ve yumuşak doku sarkomlarının %5’inden azını 
kapsamaktadır.1 Meme kanserinin uzun dönem takiplerde adjuvan radyoterapi ile ilişkili meme sarkomu ortaya 
çıkabilmektedir. Radyasyon ilişkili veya primer meme sarkomunu klinik olarak ayırt etmek zor olsa da patolojik 
incelemede yoğun hücresel fibrozis, atipik fibroblastlar, vasküler yapıların bozulduğu sarkoma görüntüsü ayırıcı 
tanıda yer almaktadır. Radyasyon ilişkili rabdomyosarkom (RiRMS) tanımında meme kanseri gelişen bölgeye 
iyonizan radyasyon maruziyeti, histopatolojik incelemede radyasyonla ilişkili bulgular ve radyasyon maruziyetinin 
üzerinden en az 4 yıl geçmesi gerekmektedir.2 Göğüs duvarı yerleşimli RiRMS’te organ yapısının korunması, 
tümörün çevre organlara bir veya birkaç odaktan invazyonu ve lenf nodu tutulumu hastalığın hem 
evrelendirmesinde hem lokal tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesinde önemli yer teşkil etmektedir. Ayrıca 
RİRMS düşünülen tüm hastalar uzak metastaz açısından mutlaka değerlendirilmelidir. Bölgesel RİRMS’lerde 
cerrahi tedavi tek küratif seçenek olup pozitif cerrahi sınır lokal nüks ve ölüm riskini arttırmaktadır. Hastalar tanı 
anında ileri evrelerde bavurmakta ve beklenen 5 yıllık genel ve hastalıksız sağ kalım sırasıyla %49 ve %44’e kadar 
düşmektedir. Bu olgu sunumunda ileri evre, göğüs duvarına invaze ve uzak organ metastazı olmayan, kemoterapi 
altında prpgresyon izlenen RİRMS’te multi-displiner bir yaklaşımla R0 cerrahi rezeksiyon deneyimimizi paylaşmayı 
hedefledik. 

Olgu: 62 yaşında kadın hastaya, 2011 yılında sol meme kanseri nedeniyle sol lumpektomi ve sentinel lenf nodu 
diseksiyonu ameliyatı yapılmış. Ameliyat sonrası dönemde 6 çevrim FEC (5-flouro-urasil; epirubisin; siklofosfamid) 
kemoterapi ve 25 fraksiyonda 45 Gy radyoterapi adjuvan tedavi verilmiş. Takiplerinde Nisan 2021’de sol memede 
kitle yakınması hastaneye başvuran hastanın, görüntüleme tetkiklerinde göğüs duvarını ve cildi invaze etmiş, 5.8 x 
8.7 x 5.1 cm boyutlarında kitle saptandı (Resim 1-2). Kitleden yapılan tru-cut biyopsisi malign mezenkimal tümör 
ile uyumlu olarak raporlandı. Tüm vücut taramasında uzak metastaz görülmedi. Hastaya VAC (vinkristin, 
aktinomisin, siklofosfamid, mesna) ve İMA (İfosfamid/Mesna/Adriyamisin) neoadjuvan tedavisi başlandı ancak klinik 
yanıt alınamaması üzerine cerrahi tedavi planlandı. Hasta Meme Cerrahi, Göğüs Cerrahi ve Plastik Cerrahi ekibi 
tarafından ameliyata alındı. Kitle ve çevre cilt, sol radikal mastektomi ile birlikte göğüs ön duvarı, sternum, 3-4-5-6. 
kotları içerecek şekilde, sağda kostakondral eklem ve solda midklavikular hat düzeyinden en-blok rezeke edildi. 
Göğüs ön duvarındaki perikard ve akciğer üzerindeki açıklık dual mesh ile kapatıldı ve titanyum plaklar ile göğüs 
duvarı rekonstrükte edildi. İpsilateral deri adacığı ile hazırlanan Latissimus dorsi flebi rekonstrüksiyon sahasına ve 
uyluktan alınan split-thickness deri greftleri rekonstrüksiyon sahası çevresine yerleştirildi (Resim 3-5). Nihai 
patolojik değerlendirmede cilde, meme başına, plevra ve kotlara invaze 11,5x8,2x5,2 cm boyutlarında pleomorfik 
rabdomyosarkoma tanılı tümöral kitlenin en-blok olarak sağlam cerrahi sınırlarla çıkarıldığı bildirildi. Hasta ameliyat 
sonrası üç adet emici bir adet toraks dreni ile servise alındı, yatışının 14. günü olaysız taburcu edildi. 

Sonuç: Radyasyon ilişkili sarkomlar nadir tümörler olmakla beraber, konservatif yaklaşımların artmasının sonucu 
olarak görülme sıklığı artmaktadır. Radyoterapi ile ilişkili olarak en sık saptanan yumuşak doku tümörleri meme 
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sarkomlarıdır.3,4 Tedavide alt tiplerle ilişkili olarak kemoterapi ve radyoterapinin kısmi faydası olsa dahi sağ kalımın 
nihai belirleyicisi etkin cerrahinin yapılabilmesidir.5 Bu doğrultuda gereğinde multidisipliner yaklaşımla agresif 
cerrahi imkanlarının sonuna kadar kullanılması hastaya en iyi sağ kalım ve kür şansını sunmaktadır.6  

Resim 1 Tümöral kitlenin fizik muayene görüntüsü 

 
 

Resim 2: Kitlenin göğüs duvarını ve plevrayı invaze ettiğini gösteren kontrastlı toraks tomografi tetkik 

görüntüsü 
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Resim 3 ve 4 Kitlenin en-blok rezeksiyonu sonrası göğüs ön duvarı rekonstrüksiyonu 

 

 
 

 
 

Resim 5 Rekonstrükte edilen sahanın kompozit kas deri flebi ve STSG flepler ile kapatılması 
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PB5 - 14 

 

Uluslararası Meme Kanseri Araştırmaları ve Ülkelerin Araştırma Düzeyi Farklılıkları 

1Elif Aslan 

 
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 6 Öğrencisi, Bursa 

 
Giriş: Meme kanseri, 2020 yılında tahmini 2,3 milyon yeni vaka yükü ile dünya çapında en sık teşhis edilen kanser 
haline gelmiştir ve kadınlar arasında kanser mortalitesinin önde gelen nedenidir. Mevcut projeksiyonlar, yeni kanser 
vakalarının sayısının hızla arttığını ve 2012'de 14 milyon küresel vakadan 2030 yılına kadar 22 milyona evrileceğini 
gösteriyor. Vakaların çoğunluğu düşük ve orta gelirli ülkelerde (DOGÜ) görülmektedir. Çoğu ülkede insidans 
oranlarının artmasına rağmen, ölüm oranlarının sadece yüksek gelirli ülkelerde azaldığı ve meme kanseri 
ölümlerinin tahmini % 70'inin DOGÜ'lerde meydana geldiği dikkat çekicidir. Meme kanseri araştırmalarının 
dünyanın çeşitli yerlerinde farklı sayıda yapılması ve yapılan çalışmaların çeşitliliği ve kalitesinin farklılığı nedeniyle 
küresel çapta değerlendirme yapmayı zorlaştırmaktadır. 
 

Amaç: Bu çalışmanın amacı meme kanseri araştırmalarının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki 
farklılıkların nedenlerine değinip çözüm önerileri sunan çalışmaları tartışmaktır. 
 

Yöntem: Bu çalışma; “breast cancer”, “clinical research” ve “westernized lifestyles” anahtar kelimeleri ile yapılmıştır. 
Yapılan literatür incelemelerini; 2010-2022 yılları arasında “PubMed” veri tabanında tam metinli yayınlanan meme 
kanseri araştırmalarının ülkeler arası farklılıklarına değinen çalışmalar oluşturmaktadır. 
 

Bulgular: Kadınlarda yaşa göre standardize edilmiş insidans oranının, Sahra Altı Afrika'da 30/100.000'un altında, 
Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'da 70/100.000'in üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Batı Avrupa, Kuzey 

Amerika'da mortalite oranının 14.5/100.000’un altında, Sahra Altı Afrika'da ortalama 18/100.000'in üzerinde olduğu 
tahmin edilmektedir (Şekil 1). Global düzeyde meme kanseri araştırmalarına baktığımızda ise ClinicalTrials.gov’da 
şu anda kayıtlı 447.087 klinik çalışmanın %42’sinin Kuzey Amerika’da ve %27’sinin Avrupa’da olduğunu, yalnızca 
%18’inin Asya’da, %3’ünün Latin Amerika’da, %5’inin Orta Doğu’da, %3’ünün Afrika’da ve %2’sinin Avustralya’da 
yürütüldüğü görülmektedir(Şekil 2). 
 

 
 
Şekil 2: Kayıtlı Tüm 447087 Çalışmanın Haritası. Kaynak ClinicalTrials.gov. 
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Tartışma: Meme kanserinin tanı ve tedavisinde artan karmaşıklık tüm dünyada bir takım zorluklar doğurmaktadır. 
Son derece gelişmiş sağlık sistemleri içinde mevcut en iyi uygulamalar oluşturulmuştur. DOGÜ’de meme kanseri 
yükü arttıkça, meme kanseri teşhisi ve tedavisinin zorluklarını anlama ihtiyacı artmaktadır. Küresel meme kanseri 
araştırma ihtiyaçlarını ele almak zor bir iştir ve dünyadaki heterojenliğini tanımak kritik öneme sahiptir. Hastalığın 
farklı bölgelerdeki etkisinde önemli farklılıklar vardır. Bu nedenle önemli küresel sorular belirlenmesi ile beraber 
bölgeler ihtiyaçlarını farklı şekilde önceliklendirebilir. Erhabor ve arkadaşları; takip kaybı, kötü sağlık altyapısı, 
yetersiz veri yönetimi ve maliyetle ilgili zorluklar gibi engellerin Nijerya'da randomize kontrollü çalışmaların yürütme 
kapasitesini sınırlayabileceğini belirtti. Küresel Kanser İstatistiklerine cevaben Dünya Sağlık Örgütü kapsamlı bir 
şekilde meme kanserini global bir sağlık sorunu olarak ele almak için 2021'de yeni Küresel Meme Kanseri Girişimini 
başlattı. Yeni Küresel Meme Kanseri Girişiminin 3 ana başlığı mevcut: Sağlığı koruma, zamanında tanı ve kapsamlı 
tedavi-destekleyici bakım. Bu girişim altında hayatta kalma oranlarını artırmak için çalışmalar yürütülüyor. Barrios 
ve arkadaşları meme kanseri araştırmalarındaki küresel eşitsizliklerin birkaç temel yönüne değinip bu eşitsizliklerin 
çözülebilmesi için çözüm önerilerini Tablo 1’de sunmuşlardır. 
 
Tablo 1 

 
 

Sonuç: Meme kanseri araştırmalarını kalitatif olarak değerlendirdiğimizde araştırmaların fazla olduğu ülkelerde 
mortalitenin azaldığını fakat görece araştırmaların az olduğu yerlerde mortalitenin arttığını görmekteyiz. Ülkeler 
arası bu farklılıklar global anlamda meme kanserine karşı topyekün savaşabilmemize engel olmaktadır. 
Çalışmamızda bu eşitsizliklere çözüm arayan çalışmaları tartıştık. Ülkelerarası meme kanseri araştırmaları 
farklılıklarına çözüm önerisi sunan daha fazla yayın yapılması ve günlük pratikte bu çözüm önerilerinin daha fazla 
uygulamaya sokulması gerekmektedir. 
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Meme Kanserli Beyin Metastazlı Olgularda FIXED ve MLC Kolimatörleri için 
Cyberknife Tedavi Planlarının Dozimetrik Karşılaştırması 

1Sibel Kahraman Çetintaş, 1Mehmet Tosun, 1Meral Kurt, 1Candan Demiröz Abakay, 1Arda 
Kahraman, 1Ali Altay 

 
1Uludağ Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Bursa 

Giriş: Beyin metastazları en sık görülen kötü huylu intrakranial tümörlerdir ve kanserli hastalarda önemli bir ölüm 
riski nedenidir. Metastatik beyin tümörleri için radyoterapi tedavisinde birincil amaç lokal kontroldür. Cyberknife 
sisteminde stereotaktik radyoterapi (SRT) yöntemi bu lokal sınırlamaların birçoğunun üstesinden gelmektedir. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı beyin metastazlı olguların Cyberknife sisteminde FIXED kolimatör ve MLC için dizayn 
edilen planların kalitelerini değerlendirmek ve karşılaştırmaktır. 

Materyal ve Yöntem: Çalışmamızda seçilen beyin metastazlı meme kanser tanılı 10 olgunun, iki farklı kolimatör 
kullanılarak farklı lokalizasyonlarda bulunan hedef hacimlere yönelik, tedavi planları yapıldı. Tedavi planları 
yapılırken doğru bir karşılaştırma yapabilmek için FIXED kolimatör ve MLC için kullanılan planlama parametreleri, 
her bir olgu için sabit tutuldu. Reçete edilen doz minumum %80’ lik izodoz eğrisine tanımlandı. Reçete edilen doz 
3 fraksiyonda 18 Gy olarak belirlendi. Yapılan planların istatistiksel olarak karşılaştırılırken bütün analizlerde 
istatiksel analiz için IBM SPSS 25 sürümü kullanılmıştır. 

Bulgular: İntrakranial tümörler için iki farklı kolimatörde parametreler karşılaştırıldı. nCI değeri için FIXED 
kolimatörün MLC’den daha üstün olduğu görüldü (p=0,032). MU ve tedavi süreleri için MLC’nin FIXED kolimatörden 
daha üstün olduğu görülmüştür (p=0,001). HI, CI, GI değerleri için karşılaştırıldığında önemli bir fark bulunmamıştır. 

Sonuç: Sonuç olarak her durumda, her iki kolimatörde çok iyi bir uygunluğa sahip makul bir plan sağlanabilmektedir. 
FIXED kolimatör için nCI daha iyi iken MLC’de MU ve tedavi süresi daha iyi olduğu görülmüştür. Hangi kolimatörün 
seçileceği olgudaki tümörün hacmi, çapı, lokalizasyonu ve çevre kritik organlarının durumu değerlendirilerek karar 
verilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Beyin Metastazı, Stereotaktik Radyocerrahi, CyberKnife, Kolimatör 


