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Abstract
Cancer can lead to emergencies either due to the primary disease, or as a result of therapy.
Appropriate diagnosis and rapid treatment of these conditions can result in survival of the patient. An
oncologic emergency is a clinical condition resulting from a structural or metabolic change caused by
cancer or its treatment that requires immediate medical intervention to prevent loss of life or quality of
life. This paper reviews the diagnosis of metabolic dysfunction, tumor lysis syndrome, syndrome of
inappropriate antidiuretic hormone, cardiovascular, hematological, neurological and spinal cord
compression. Also, appropriate treatment of each oncologic emergency is discussed.

Onkoloji prati¤inde karfl›lafl›lan acil durumlar
genelde tedavi esnas›, ilk tan› an› ve palyatif dönemde karfl›m›za ç›kmaktad›r. ‹lk tan› an› ve tedavi esnas›nda geliflen acil durumlar, hastan›n sa¤
kal›m›n› etkilemesi sebebi ile önem tafl›r, ancak
palyasyon dönemindeki hastada karfl›m›za ç›kan
onkolojik acil durumlar sa¤ kal›mdan çok hasta
semptomlar›n› giderme yönünde giriflim gerektirir.

nucu geliflir. Serum kalsiyum düzeyi tan› koydurucudur. Ancak hastan›n dehidratasyonu ve serum albümin düzeyleri tan› esnas›nda de¤erlendirilmelidir. Tedavi bafllang›c›nda hiperkalsemisi
olan lenfoma, tiroit, multipl miyelom, prostat
kanseri gibi olgularda tedavi ile uzun sa¤ kal›m
sa¤lanabilece¤i göz ard› edilmemelidir. Bu hastalarda basit gibi görünen hiperkalsemi yetersiz tedavi ile ölümcül olabilmektedir.

Sistematik yaklafl›m olarak de¤erlendirildi¤inde kanser hastas›nda s›kl›kla metabolik, s›v›,
elektrolit denge, infeksiyöz, kardiyovasküler,
hematolojik, solunum sistemini ilgilendiren ve
tümörün kitle etkisi ile ortaya ç›kan bas› ve a¤r›y› içeren acil durumlar karfl›m›za ç›kar.

Hiperkalseminin görülen en s›k klinik bulgular›, halsizlik, bitkinlik, dehidratasyon, çok su içme, çok idrara ç›kmad›r. Kab›zl›k, bulant›, kusma ve nörolojik bulgular olan konfüzyon, fluur
bulan›kl›¤› da s›kl›kla görülür. Hiperkalsemi ile
birlikte laboratuarda s›kl›kla üremi ve kreatinin
art›fl› görülür. Tedavisiz kalan hiperkalsemi koma ve ölüme yol açar.

Metabolik Aciller
Hiperkalsemi en s›k görülen metabolik acil
durumdur. S›kl›kla ileri evre veya hastal›¤› kontrol alt›nda olmayan meme, akci¤er, prostat, hipernefrom, multipl miyelom, lenfoma, tiroit ve
özefagus kanserinde gözlenir. Tümörün direk kemi¤i y›kmas›, kalsiyum metabolizmas›n› etkileyen
sitokinler yard›m›yla veya böbrek yetmezli¤i so-

Normal serum kalsiyum de¤eri 8,6-10,3
mg/dl’dir. Serum kalsiyumunun yaklfl›k yar›s› albumine ba¤l› olarak bulunur. Hipoalbuminemik
hastalarda total serum kalsiyumu normal de¤erleri gösterdi¤i halde, serbest kalsiyum artm›fl olabilir ve buna ba¤l› yukarda sayd›¤›m›z yan etkiler
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gözlenebilir. Serum kalsiyum de¤eri düzeltilerek
hesaplanmal›d›r. Bunun için kullan›lan formül:

S›kl›kla küçük hücreli akci¤er kanseri ve baz›
sitotoksik ilaç kullan›m› ile görülen di¤er bir metabolik acil durum “uygunsuz ADH sal›n›m› sendromudur”. Bu hastalarda klinikte s›kl›kla ifltahs›zl›k, bulant›, kusma ve apati hali ve biyokimyasal
olarak sürhidrate durum ve hiponatremi gözlenir.
Serum sodyum düzeyinin 115 mEq/L alt›na inildi¤inde hastada kal›c› da olabilen nörolojik defisitler geliflebilir. Tedaviye dirençli olan bu durumda
ön planda altta yatan hastal›¤›n tedavisi amaçlan›r. S›kl›kla metabolik ve nörolojik bulgular gelifltiren uygunsuz ADH sal›n›m› hastal›¤›n direnç gelifltirdi¤i dönemlerde gözlenir.

“düzeltilmifl kalsiyum = ölçülen kalsiyum –
ölçülen kalsiyum + 4”
Kalsiyumun 11,5 mg/dl’yi geçti¤i durumlarda hiperkalsemi bulgular› ortaya ç›kmaya bafllar. Serum kalsiyum de¤erlerinin 14 mg/dl’yi
geçti¤i hallerde nörolojik defisitler ortaya ç›kar
ve ilerleyen günlerle koma ve ölüme yol açabilir. Altta yatan organ yetmezli¤i, hastal›¤›n tedaviye direnci, hastan›n performans› sa¤kal›m›
etkileyen faktörlerdir. Hastalar›n tedavisinde
öncelikle hidratasyon, kalsiyumun diürezi art›ran loop diüretikleri ve kalsiyumun kemikten
y›k›m yolu ile at›l›m›n› durduran osteoklast inhibitörleri olan bisfosfonatlar kullan›lmal›d›r.
Bu tedavi yetersiz kal›yor veya metabolik durum yaflam› tehdit ediyorsa diyalizde tedavi seçene¤i olarak planlanmal›d›r. Kalsitonin ve steroidlerde serum kalsiyumunu baflar› ile düflüren tedaviye destek olan ilaçlard›r. Tüm bu acil
giriflimler yap›l›rken hiperkalsemiye temelde
yol açan tümörün de tedavisi gecikmeden bafllanmal›d›r (1).

Daha seyrek görülen acil metabolik bozukluklar aras›nda, karaci¤erin yetmezli¤i ile ortaya
ç›kabilen metabolik laktik asidoz ve baz› endokrin tümörlerde görülen hipoglisemi veya hiperglisemi tablosudur.

Kardiyovasküler Aciller
Onkolojinin klinik yaklafl›m›nda en h›zl› rol
al›nmas› gereken di¤er bir acil durum da damar
bas›lar› ile geliflen tablolard›r. Bunlar ars›nda
özellikle mediastende büyük kitle yap›p, kalbe
dönüfl yollar›n› daraltabilen kitlelerin yol açt›¤›
“vena kava superior sendromudur”. Özellikle akci¤er kanseri, lenfoma, lösemi ve timoma hastalar›nda gözlenir. Klinikte bafl a¤r›s›, yüzde ödem,
yüzün hiperemik hal almas›, ileri derecede boyun
venöz damarlar›n›n dolgunlu¤u, nefes darl›¤›, gö¤üs ve s›rt a¤r›s›, görme bozukluklar› görülebilir.
Bu tablonun hastal›¤›n ilk döneminde tan›mlanmas› acil onkolojik tedavi olarak önemlidir. Kemoterapiye iyi ve h›zl› yan›t al›nabilen lenfoma,
lösemi ve küçük hücreli akci¤er kanserinde öncelikle sitotoksik tedavi ön planda düflünülürken,
küçük hücreli d›fl› akci¤er kanseri ve timoma hastalar›nda radyoterapi öncelikle planlan›r (3).

Lösemi, lenfoma gibi proliferatif indeksi yüksek ve tedaviye h›zl› yan›t veren tümörlerde görülen di¤er bir metabolik bozukluk da tümör lizis sendromudur. Bu metabolik durumda hiperürisemi, hiperüremi, hiperpotasemi ve hipokalsemi s›kl›kla görülür. Klinikte tedavi sonras› idrara ç›kamayan, giderek ödemleri artan, yetmezlik bulgular› geliflen hastalarda öncelikle düflünülmesi gereken bir durumdur. Say›lan bu metabolik bozukluklar ölümcül olabilmektedir.
Öncelikle risk alt›nda olan hastalar iyi tan›mlanmal› ve bu hastalar›n tedavi öncesi protein y›k›m›na ba¤l› geliflebilecek ürik asit düzeylerinin
allopürinol ile düflürülmesi, hidratasyon ile yeterli idrar ç›k›m›n›n sa¤lanmas› hedeflenmelidir.
Tüm bu koruyucu giriflimlere ra¤men tümör liziz
sendromu geliflen hastalarda metabolik destek
ve dializ en etkin tedavi yöntemleridir (2).

Kanser hastalar›nda s›k gözlenen di¤er bir
vasküler hadise de derin ven trombozudur. Tümörün bas› etkisi ile oluflan bu tablo, paraneoplastik olarak, kanser tan›s›ndan aylar önce ilk
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semptom olarak ç›kabildi¤i gibi, tedavi süresi ve
refrakter hastal›kta da karfl›m›za ç›kabilir. Bu
tabloda önemli olan venöz p›ht›n›n akçi¤er veya
di¤er hayati organlara emboli atmas›n› önlemek
ve damar t›kan›kl›¤›n›n tedavisini yapmakt›r (3).

beklenebilir. Bu güvenli bekleyifl halinde hastalarda kanama diyatezi, ateflli hastal›k veya operasyon endikasyonu oluflturan haller olmamal›d›r.
Ateflin 38°C olmas› ve efl zamanl› nötrofillerin
500/mm3’den az ölçülmesi febril nötropeni olarak adland›r›l›r. Febril nötropeni yaklafl›m› solid
ve hematolojik malignitelerde farkl› olmaktad›r.
Solid tümörlerde genellikle hücresel ve humoral
immunite sa¤lamd›r, ancak sitotoksiklerle bask›lanabilmektedir. Solid tümörlü hastalarda geliflen febril nötropeni ileri yafl olmamas›, mukozit,
ishal içermemesi, altta yatan refrakter hastal›k
olmamas›, hipotansiyon, organ yetmezli¤i olmamas› veya organ enfeksiyonu içermemesi halinde selim karakterlidir. Bu özellikte olan hastalar
ço¤u kez ayaktan oral antibiyotiklerle tedavi
edilebilmektedir. Günümüzde gram pozitif infeksiyonlar›n görülme oran› giderek art›fl göstermektedir. Yukarda say›lan komorbiditeleri olmayan hastalarda günlük siprofloksasin 2 x 500 mg
ve amoksisilin/klavulanat 2 x 1000 mg kombinasyonu veya tek ajan 3. kuflak sefalosporin tercih edilen tedavi yaklafl›m›d›r. Ancak yukarda
say›lan komplike hallerin olmas› ve hematolojik
malignitelerde geliflen febril nötropeniye saatler
içinde müdahale edilmesi gerekir. Bu hastalar
h›zla hospitalize edilmeli, destek tedavisinin yan›nda ay›r›c› infeksiyon tan›s›, risk faktörlerine
göre tedavi tercihleri yap›lmal›d›r. H›zl› yaklafl›m
ve erken tedavi mortaliteyi azaltan en önemli
durumdur (4).

Solunum s›k›nt›s› ile ortaya ç›kan bir di¤er
onkolojik acil durum da kardiyak tamponadd›r.
Nefes darl›¤› yan›nda gö¤üs a¤r›s›, öksürük, ortopne, halsizlik, periferik ödem ve venöz dolgunluk di¤er görülen semptom ve bulgulard›r.
Ço¤u kez hastalar hipotansif ve bradikardiktir.
Pulsus paradoksus gözlenen di¤er bir tan› kriteridir. Çekilen direk telegrafide kalbin çad›r benzeri büyümesi ve EKG’de gözlenen ritm yavafllamas›n›n yan›nda tüm elektrodlarda gözlenen
voltaj azalmas› tan› bulgular›d›r. Kesin tan› ekografi, bilgisayarl› tomografi veya manyetik rezonans ile yap›l›r. Tedavinin temeli altta yatan hastal›¤a ba¤l› olan sistemik tedaviye bafllamakt›r.
Ancak nefes darl›¤›, hipotansiyon, bradikardi,
kalp yetmezli¤i gibi acil müdahaleyi gerektiren
durumlarda zaman geçirmeksizin perikardiyosentez yap›lmal›d›r (3).

Hematolojik Aciller
Sitotoksik tedavinin en önemli yan etkisi yol
açt›¤› kemik ili¤i bask›lanmas›d›r. Genelde tedavilerde seçilen dozlar hastalar›n tolere edebildi¤i en üst doz düzeylerindedir. Klinikte karfl›m›za ç›kan performans› düflük, beslenme bozuklu¤u olan, öncesinde çok say›da kemoterapi alan
ve refrakter hastalarda kemoterapinin kemik ili¤ine olan bask›lay›c› etkisi daha da derin olabilmektedir. Bu durumda karfl›m›za ç›kan hayati
tehdit oluflturan ve h›zl› acil yaklafl›m gerektiren
en önemli iki tablo trombositopeni ve nötropenik atefltir.

Nörolojik Aciller
Merkezi sinir sistemini etkileyen tümöral kitleler ço¤u kez acil giriflim gerektiren semptomlar oluflturur. Kitlenin beyin içinde yer kaplay›c›
etkisine ba¤l› geliflen kafa içi bas›nç art›fl sendromu (K‹BAS), kitlenin bas›s›na ba¤l› spinal
kord kompresyonu ve yine kitle etkisi ile geliflen
konvülsiyon, bafl a¤r›s›, dengesizlik, bulant› ve
kusma s›kl›kla görülen bulgulard›r (5).

Trombositlerde h›zl› düflme görülen hastalarda 20.000/mm3 transfüzyon s›n›r›d›r. Ancak
tekrarlayan trombositopenileri olan ve altta yatan farkl› bir tablo olmad›¤› sürece transfüzyon
için trombositlerin 10.000/mm3’e kadar düflüflü
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nal bas›da ço¤u kez onkologlar›n elini kolunu
ba¤layan a¤›r bir durumdur.

Kanserli hastalarda dermatomlara uyan parestezi, paralizi veya a¤r› spinal sinir bas›s›n› düflündüren en önemli bulgulard›r. Yine taraf seçen parastezi, paralizi durumlar›nda da altta yatan nörolojik bozukluk bulunmal›d›r. Nörolojik
defisiti geliflen hastan›n tan›s› ne derece erken
yap›l›rsa, hastalar›n o derece sekelsiz düzelme
flans› artar. Bunun için nörolojik muayenede
flüpheli bulunan her durumun üzerine acil olarak gidilmeli ve günümüz modern görüntüleme
imkanlar› kullan›lmal›d›r. Beyin veya spinal
alanda bas› flüphesi olan durumlarda manyetik
rezonans ile görüntüleme en iyi sonucu verirken, bu imkan olmayan merkezlerde kontrastl›
spinal bilgisayarl› tomografi kullan›lmal›d›r.

Saatler içinde yap›lan giriflim hastada
oluflabilecek geri dönüflümsüz nörolojik defisitlerin düzeltilmesini sa¤layabilecektir (6).

A¤r›:
Onkolojide hastan›n semptomatik olarak en
rahats›z oldu¤u durum a¤r›d›r ve hasta için en
önemli tedavi kriterlerinden biridir. Hastal›k
bafllang›c›nda a¤r›n›n tedaviye iyi yan›t vermesine ra¤men, ilerleyen hastal›k veya refrakter hastal›kta en zor tedavi edilen semptomlardan biri de a¤r›d›r. Hastaya, ölümü düflündüren
ve hayat kalitesini tamamen ortadan kald›rabilen a¤r›n›n tedavisi, genel prensipler içinde yap›lmal›d›r. Genelde kanser a¤r›s› steroid
olmayan antienflamatuar ilaçlarla bafllan›p,
kontrol alt›na al›namad›¤›nda narkotik analjezikler ve destekleyici antipsikotik ilaçlar kullan›lmal›d›r (7).

K‹BAS ve bas› halinde acil olarak antiödem
tedavi deksametazon ve mannitol infüzyonu ile
bafllanmal›; radyoterapi ve/veya cerrahi rezeksiyon de¤erlendirilmelidir. Deksametazon dozu
günlük 8 saat ara ile 8 mg fleklinde olmal› ve ilk
48-72 saat içinde antiödem etkinli¤i olan mannitol %20, 200cc dozunda alt› saat ara ile uygulanmal›d›r. Tan›n›n konmas› sonras› radyoterapi bilinen en etkin tedavi yöntemlerinden biridir. Ancak K‹BAS durumunda dekompresyon sa¤layan
cerrahi giriflimler tercih edilmektedir. Yine vertebral korpuslarda geliflen kompresyon fraktürlerine yönelik son y›llarda uygulanmaya bafllanan kemi¤in sement ile dekompresyon giriflimleri daha iyi morbidite sa¤layan sonuçlar ortaya
koymaktad›r. Prostat kanseri gibi baz› tümörlerde kemi¤e ba¤l› komplikasyonlar s›kl›kla görülmektedir. Hormona duyarl› prostat kanserli hastada spinal bas›da en etkili tedavi yöntemi androjen blokaj› ile sa¤lan›r. Bugün için prostat kanserinde en h›zl› kastrasyon sa¤layan ilaç ketokanazoldür ve günlük dörde bölünmüfl dozda toplam 1200-1600 mg verilen ketokanazol en h›zl›
spinal kompresyonu ortadan kald›ran ilaçt›r. Tedaviye dirençli ilerlemifl kanserli vakalarda spi-
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