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15 yaş, kız hasta 



HASTANIN HİKAYESİ 
 6 ay önce kalça ve uyluk ağrısıyla başvuran 

hastanın görüntülemelerinde pelvik kitle 
saptandı.Yapılan biopside patoloji raporu 
Ewing sarkom/PNET ile uyumlu gelmesi 
üzerine 28.10.2015 tarihinde kemoterapi 
başlandı.Hastanın kemoterapisi ifosfamid, 
adriamisin, etoposid, vinkristin olarak 
planlandı. 



Özgeçmiş 

Prenatal:Özellik yok  

Natal: Term, normal vajinal doğum, 
doğum ağırlığı 2 kg. 

Postnatal: Özellik yok. 
Beslenme: 7 ay anne sütü ile beslenmiş. 
Aşılar:Aşıları tam 
Geçirdiği hastalıklar: Bilinen hastalık 

öyküsü yok. 
Alerji: Alerji öyküsü yok 



Soygeçmiş 

Anne: 47 yaş,sağ,sağlıklı. 
Baba: 48 yaş,sağ,sağlıklı. 
1.çocuk: 24 yaş,kız,sağ,sağlıklı. 
2.çocuk: 23 yaş,erkek,sağ,sağlıklı. 
3.çocuk: Hastamız. 
4.çocuk: Düşük  
Akraba evliliği (kaçıncı derece?) 



Vital bulgular 

•Ateş: 37,4 °C  

•Nabız: 90/dk 
•Solunum sayısı: 24/dk 
•Tansiyon:110/60mmHg 



 Hasta 6. kür kemoterapi tedavisini almak için 
20.03.16’da çocuk onkoloji servisimize 
yatırıldı.GD iyi, FM’de patolojik bulgu yoktu 
ve vital bulguları stabildi. 

 20.03.16 da adriamisin 300 mg/m2 kümülatif 
doza ulaştığı için 6. kür tedavi ifosfamid, 
etoposid, vikristin olarak başlandı. 

 



KEMO ŞEMASI 

 



21.03.16 da hastanın ortopnesı ve 
O2 ihtiyacı gelişmesi üzerine yapılan 
muayenesindeki bulgular;  

Dinlemekle AC’de solunum sesleri 
doğal.Takipnesi mevcut değil.Ral, 
ronküs yok. 

Batın rahat, KC 2 cm palpabl, 
splenomegali yok. 

KTA: 130/dk. 

Cilt turgor, tonus doğal, ödem yok. 
 



Tetkikler 

PA AC grafisinde yüklenme ile 
uyumlu bulunan görünüm. 

Kan sayımı, biyokimya ve kardiyak 
marker, EKG 

 



 



 



 Hgb:8.64 
 hct:26.9 
 Plt:64.7 
 Wbc:1.36 
 Neu:1.050 
 Crp:3.23 
 Na:133 
 K:4.97 
 Ca:8.5 

 Üre:17 
 Bun:8 
 Kreatının:0.29 
 Ast:94 Alt:82 
 LDH :225 
 Troponın I:0.12 
 Troponın T:0.13 
 PROBNP:8090 



Kalp yetmezliği düşünülen hastadan 
çocuk kardiyoloji konsültasyonu istendi.  

 



 



 ÖN TANILAR 
 



Çocuk kardiyoloji bilim dalına konsülte 
edilen hastanın çekilen 
ekokardiyografisinde sol ventrikülde 
sistolik dısfonksiyon + MY görüldü 

EF si % 49 saptanan hastada adriamisin 
toksisitesi düşünüldü. 

Furosemid, enalapril, digoksin tedavisi 
başlandı.Yakın monıtorızasyon AÇT  ve 
kardıyak marker takıbı yapılması planlandı 



Çocuk enfeksiyon hastalıklarına konsülte 
edilen hastadan, miyokardit ekarte 
edilemediği için kandan enterovirüs PCR 
çalışılması önerildi. 

Hasta monitörize, yakın AÇT takibi ile 
halen çocuk onkoloji servisinde takip 
edilmekte. 



ANTRASİKLİNLER 
 

Antrasiklin grubu antineoplastik 
antibiotiklerden olan doksorubisinin 
1960’larda keşfedilmesinin ardından 
kanser tedavisinde büyük ilerlemeler 
kaydedilmiş ve kanser tedavisinde 
sağ kalım %30’dan %70’lere 
yükseltilmiştir.  
 
 



 Antrasiklin Streptomyces peucetius adlı 
mantarın fermentasyonu sonucunda 
ortaya çıkan bir üründür ve antitümör 
antibiyotik olarak tanımlanmıştır. Bu 
gruptan olan daunomisin ve doksorubisin 
antitümör aktiviteleri nedeni ile 1960’lı 
yıllardan beri kullanılmaktadır. Daha sonra 
birçok antitümör etkili ilaçlar bulunmasına 
karşın antrasiklinler hala en etkili 
antikanser ilaçlarıdır 
 



 Antrasiklinler etkilerini aşağıda sıralanan 
mekanizmalarla göstermektedirler (39):  

1. Topoizomeraz II, RNA polimeraz ve sitokram C 
oksidaz enzimlerinin inhibisyonu  

2. DNA arasına girme (interkalasyon); büyük 
moleküllerin sentezinin engellenmesi  

3. Reaktif oksijen türlerinin üretimi ve demir 
şelasyonu; DNA hasarı ve lipid peroksidasyonu 

4. DNA’ya bağlanma ve alkalizasyon  
5. Direkt membran etkisi  

6. Apopitozun indüksiyonu  

 



 Klinik Uygulama Antrasiklinler farklı doz ve 
şemalarda verilmektedir. Düşük doz ve 
uzun süreli infüzyonlarda, kardiyak 
toksisite azalmakla birlikte sağkalım ve 
remisyon oranları da azalmaktadır 
Tedavinin bu kadar çeşitlilik göstermesinin 
nedeni toksisiteyi en aza indirebilmek aynı 
zamanda en etkili kan düzeyine ulaşmayı 
sağlayabilmektir.  
 



 Tedavi sonrasında görülen kardiyak 
toksisite kümülatif doz bağımlı olup önemli 
morbidite ve mortalite nedenini 
oluşturmaktadır. 

  Doksorubisin ve daonurubisin 
kardiyotoksisitesine klinikte daha sık 
rastlanılmaktadır. 

  Kardiyak toksisite akut, subakut ve geç 
dönemlerde ortaya çıkabilmektedir. 



 Akut dönemde; ritm sorunları, hipotansiyon ve kardiyak 
fonksiyonlarda bozulma görülebilmektedir. Ortaya çıkan bu 
durumlar geri dönüşümlüdür ve kalpte kalıcı hasara yol 
açmamaktadır 

 Subakut dönem; birkaç hafta ile 30 ay arasında değişen 
sürelerde ortaya çıkabilmekte ve bu dönemde 
kardiyomiyopatiler görülebilmektedir. Hastalık kalıcıdır ve 
%60 mortaliteyle seyretmektedir 

 Geç dönem kardiyotoksisite; tedaviden 4 ile 20 yıl sonra 
gelişebilmekte, kardiyomiyopatiler kalp yetmezliği bulguları 
ile karşımıza çıkabilmektedir. Geri dönüşümsüz miyosit 
hasarı, miyokart kitlesinde azalma ve ilerleyici fibrozis 
kardiyak fonksiyon bozukluğunun nedenlerini 
oluşturmaktadır 
 



Kardiyomiyopati ve kalp yetmezliği gelişme 
riskini arttıran faktörler 

Hastanın daha önce mediastinal 
radyasyon alması,  

  Siklofosfamid, paklitaksel ve 
trastuzumab gibi diğer kardiyotoksi 
ajanlarla antrasiklinlerin birlikte 
kullanımı,  

  Hastaların 4 yaş altı ve 65 yaş 
üstünde olmaları  
 



Kardiyak Toksisite Mekanizmaları 
 1- Serbest radikal oluşumu  
  2- Mitokondriyal hasar  
  3- Lipid peroksidasyonu 
  4- Na- K ATP az aktivitesinde azalma 
  5- Antrasiklinlerin DNA’ya bağlanması 
  6- Koenzim Q10’nun inhibisyonu 
  7- Ca, Mg, Cu ve Zn gibi +2 yüklü katyonlara bağlan 
  8- Tümör nekrozis faktör alfa ve interlökin 2 salınımı  
  9- Sarkolemmal Ca+2 transportundaki değişiklikler 
 10- Tümörden salınan sitokinlerin serbestleşmesi  
 11- Detoksifikasyon enzimlerinin inhibisyonu  
 12- Miyokardiyal endojen antioksidanların azalması 



Antrasiklin kardiyotoksisitesini azaltmak için 
uygulanan önlemler aşağıdadır 

 Antrasiklin kardiyotoksisitesini azaltmak için 
uygulanan önlemler aşağıdadır   

 1. Anrasiklin miyokart düzeyinin azaltılması: 
protokol değişiklikleri ve doz kısıtlaması 

  2. Daha az toksik antrasiklin analoglarının 
geliştirilmesi (lipozomal antrasiklinler ?)  

 3. Kardiyoprotektif ilaçların kullanılması 
(Deksrazoksanın tedaviden 5 yıl sonra bile 
antrasiklinin kardiyak yan etkilerini azalttığı 
bildirilmiştir. Probukol son zamanlarda antrasiklin 
kardiyotoksisitesini önlemek için kullanılmaktadır. 
).  

 



Kardiyak Toksisitenin Tedavisi 

 İnotropik ajanlar, diüretikler, anjiotensin 
konverting enzim inhibitörleri (ACEİ) ve digoksin 
azalmış kontraktiliteyi arttırtmak ve artmış önart 
yükü azaltmak için kullanılan tedavi 
seçenekleridir.  

 Aritmi varlığında antiaritmik tedavi verilmelidir. 
Kardiyak yüklenme (ön yük-art yük) bulguları 
sıklıkla kemoterapi sırasında görüldüğü için 
hastalar bu dönemde yakın izlenmeli; ateş, 
anemi, sepsis, intravenöz sıvı, renal yetmezlik ve 
malnütrisyon kardiyak yüklenmeyi arttıran 
durumların önlenmesi gerekmektedir.  
 



Doksorubisin kardiyosisitesi sinsi bir 
seyir gösterir, tedavi tamamlandıktan 
sonra kardiyak performansta geçici 
bir düzelme olur. Yıllar süren latent 
bir dönemden sonra kardiyomiyopati, 
KKY ile aniden ortaya çıkar. Bundan 
dolayı doksorubisin tedavisi, hastanın 
ömür boyu izlemini gerektirmektedir.  

 



İzlemde kullanılacak yöntemler 
 Elektrokardiyografi  
 Akciğer grafisi:  
 Ekokardiyografi  (ekokardiyografik verilerden diyastolik 

fonksiyonların değerlendirilmesi, erken kardiyak fonksiyonların 
bozulmasında ve saptanmasında en önemli bulgudur. ) 

 Radyonüklid anjiografi  
 Endomiyokardiyal Biopsi(uygulama ve değerlendirmedeki 

zorluklar nedeni ile tercih edılmemektedır) 

 Kardiyak Troponin 
 


