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Kab›zl›k

Kab›zl›k ileri evre kanser hastalar›nda %50
oran›nda görülür, opioid kullanan kanser hasta-
lar›nda ise bu oran %95’e kadar ç›kar (1). Yafll›
hastalar, kad›n hastalar ve kar›n içi tümörleri
olanlarda kab›zl›k daha s›k görülür. Konstipasyo-
nun en s›k nedeni immobilite, oral al›m azl›¤›,
opioid ve antikolinerjik, antiinflamatuar, diüretik,
antihistaminikler gibi kab›zl›k yapan ilaç kullan›-
m›, dehidratasyon, hiperkalsemi, hipokalemi, tü-
mörün barsaklara bas›s›, nöral pleksus invazyo-
nu ve barsak obstrüksiyonudur. Kab›zl›k abdo-
minal distansiyon, a¤r›, bulant›-kusma, diyare,
hemoroid, anal fissür, pseudo-obstrüksiyon ve
üriner retansiyona yol açabilir. Kab›zl›kta bulant›
kusma intestinal obstrüksiyonu düflündürmeli ve
bu hastalarda obstrüksiyon mutlaka ekarte edil-
melidir. Kab›zl›kta öncelikle önleyici önlemler
al›nmal›d›r. Bunun için önce hasta ve aile e¤itil-
melidir. Kab›zl›¤›n önlenmesi için hasta yeterli s›-
v› almal›, ancak diyette afl›r› lif ve posadan kaç›-
n›lmal›d›r. Hastan›n ald›¤› ilaçlar gözden geçiril-
melidir. Opioid alan hastalara efl zamanl› laksatif
verilmelidir. Bazen opioid ilaç türünün de¤ifltiril-

mesi konstipasyonu giderebilir. Fentanil ve me-
tadon morfine göre daha az konstipasyon yapar.
Medikal tedavide ilk olarak senna glikozidleri,
bisokodil, fenolftalein gibi bir stimulant 1-2 tab-
let gün ile bafllan›r, gerekirse doz 2-4 tablete ç›-
k›l›r. Dirençli vakalarda laktuloz günde 3-4 kez
30 cc kullan›labilir. Fekal impaksiyon varsa lav-
man yararl›d›r, proksimal impaksiyonda magne-
sium oksit tercih edilmelidir. Üç günden fazla sü-
ren kab›zl›kta lavman veya suppozituar kullan›l-
mal›d›r. Bu hastalara laksatif tedavi de bafllanma-
l› veya zaten alanlarda ise doz art›r›lmal›d›r (1-3).

Disfaji

Disfaji kanserli hastalarda beslenme bozuklu-
¤una yol açabilece¤i ve aspirasyon pnömonisi
gibi ikincil morbidite riskini art›raca¤› için er-
kenden etkin flekilde tedavi edilmelidir.

Disfaji kanser hastas›nda özefagofaringeal böl-
geden köken alan tümörler nedeniyle do¤rudan
alabilece¤i gibi özellikle radyoterapi ve kemote-
rapi sonras› da görülebilir. Di¤er bafll›ca disfaji
nedenleri peptik darl›k, alt özefagus halkas›, ya-
banc› cisim, mediastinal hastal›klar, veya nöro-
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muskuler nedenlere ba¤l› motilite bozukluklar›-
d›r. Disfajinin bir di¤er önemli nedeni de infeksi-
yöz orijinli özefajittir. Bu hastalarda disfaji d›fl›nda
odinofaji ve retrosternal a¤r› da görülebilir. Özel-
likle kandida özefajitinde antifungal tedavi, amfo-
terisin-B veya flukanozanol ile yap›l›r. Flukanazol
yan etki ve tolerans nedeni ile tedavide ilk seçim
ilaçt›r. Radyoterapi ve kemoterapiye ba¤l› fliddet-
li özefajite ba¤l› durumlarda oral al›m kesilir. Pa-
renteral beslenme ve a¤r› kontrolü yap›l›r. A¤r›
için gerekirse narkotik analjezikler bile kullan›la-
bilir. H2 reseptör blokörleri ve proton pompa in-
hibitörleri asiditeye ba¤l› hasar› azalt›r ve iyileflme
sürecini k›saltabilir. Disfajisi olan hastalarda mut-
laka endoskopik de¤erlendirme yap›l›r. Bu hasta-
larda submukozal fibroziz ve strüktür oluflumu
saptan›rsa dilatasyon yap›l›r. Primer tümörlerde
disfajiyi gidermek için palyatif amaçl› stent yerlefl-
tirilebilir. Ayr›ca laser tedavisi de yap›labilir (4).
Bu hastalar›n diyeti de ayarlanmal›, hastalar s›v›,
yumuflak k›vamda besinler almal›, hastalar yatar-
ken de¤il dikey pozisyonda beslenmelidir. 

Bulant› ve Kusma

Bulant›-kusma kansere do¤rudan ba¤l› ola-
bilece¤i gibi kemoterapi, radyoterapi, karaci-
¤er ve beyin metastazlar›, metabolik nedenler
ve di¤er ilaçlara ba¤l› olarak da görülebilir.
Kansere ba¤l› bulant›/kusmada antiemetikler
düzenli olarak kullan›lmal›d›r. Antiemetiklere
ek olarak hastalarda korku, endifle ve a¤r› bu-

lant› kusmay› indükleyebilece¤i için bu semp-
tomlar uygun flekilde tedavi edilmelidir. Anti-
emetikler hastan›n durumuna göre oral, intra-
venöz veya rektal supozituar fleklinde al›nabi-
lir. Kemoterapi ve radyoterapiye ba¤l› bulant›-
kusmada öncelikle tedavi öncesi bulant›-kus-
maya yönelik risk de¤erlendirmesine göre an-
ti-emetik proflaksi yap›lmal› ve yüksek riskli,
özellikle yüksek doz sisplatin alan hastalarda
antiemetikler tedavi sonras› 2-3 gün daha de-
vam edilmelidir. Tedavide seçilecek ilaç on-
dansetron 8 mg oral veya iv günde 3 kez, gra-
nisetron 2 mg iv günde bir kez veya 1 mg gün-
de 2 kez, tropisetron 5 mg oral veya iv günde
1 kez fleklindeki 5-hidroksitriptamin3 antago-
nistleridir. fiiddetli bulant›s› ve kusmas› olan-
larda iv yol tercih edilmelidir. Ayr›ca steroid
(dekzametazon 10 mg), antihistaminikler ve
benzodiazepinler ve nöroleptik (fenotiyazin,
bütirefenon) ilaçlarda kombine edilir. Bir do-
pamin antagonisti olan metoklopramid özel-
likle tedavi sonras› gecikmifl bulant›/kusma te-
davisinde etkilidir. Yüksek dozlarda yüksek
etkili bir ilaç olmas›na ra¤men metokloprami-
din akut distonik reaksiyon gibi istenmeyen
rahats›z edici yan etkileri vard›r. Bu durumda
antihistaminikler intravenöz olarak kullan›l›r.
Bu tedavilere ra¤men bulant›/kusma olursa
ayn› ilaçlarla veya proflakside kullan›lmam›fl
di¤er ilaçlarla kurtarma tedavisi yap›l›r (5).
Tablo 1’de bulant›-kusma tedavisinde kullan›-
lan baz› ilaçlar ve rejimler özetlenmifltir. 

Tablo 1. Bulant›-kusma profilaksi ve tedavisinde kullan›lan bafll›ca ilaçlar ve dozlar›

DDoozz vvee rreejjiimm

AAnnttiieemmeettiikk OOrraall IInnttrraavveennöözz
Granisetron 2x1 mg/gün 3 mg tek doz
Ondansetron 3x8 mg/gün 8 mg X 1-3/gün
Tropisetron 5 mg/gün tek doz 5 mg/gün tek doz
Deksametazon 20 mg/gün tek doz 20 mg/gün tek doz
Metoklopramid 2-3 mg/kg günde 3-4 kez 2-3 mg/kg günde 3-4 kez
Haloperidol 1-2 mg 4-6 saatte bir 1-3 mg 4-6 saatte bir
Lorazepam 0.5-2 mg 0.5-2 mg 4-6 saatte bir
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Fekal ‹nkontinans

Fekal inkontinans durumlar›nda öncelikle
neden bulunmal›d›r. Diyare, konstipasyon ve
nörolojik lezyonlar en s›k nedenlerdir (6). Bu
hastalarda rektal sfinkter bozuklu¤u da kontrol
edilmelidir. Diare ve konstipasyona yönelik ted-
birler al›nmal›d›r. Hastalar s›k ve düzenli tuvale-
te gitmelidir. Geri dönüflümsüz inkontinans du-
rumunda özellikle perine ve cilt bak›m› önemli-
dir (6).

Kserostomi (A¤›z kurulu¤u)

Antikolinerjik ilaçlar, fenotiyazinler, antihis-
taminikler, trisiklik antidepresanlar, opioidler,
a¤›zdan solunum, dehidratasyon, hipovolemi,
radyoterapi, Sjogren sendromu ve tükrük bezi
hastal›klar› a¤›z kurulu¤unun en s›k nedenleri-
dir. Tedavisinde öncelikle s›k s›v› alma örn: s›k
küçük miktarlarda s›v› içme, düzenli buz k›r›n-
t›s› çi¤neme, dondurma ve flekersiz içecek al-
ma, irrigasyon yap›labilir. Tükrük yerine geçen
spreyler, tükrük uyar›c›lar; öksürük fluruplar›,
flekersiz çiklet kullan›labilir. A¤›z bak›m› önem-
lidir. Bir çay kafl›¤› soda + çay kafl›¤› hidrojen
peroksit bir bardak suya koyularak a¤›z temiz-
li¤i yap›l›r. Hastalar kuru, tatl›, flekerli, asitli,
baharatl› afl›r› s›cak veya so¤uk g›dalardan ka-
ç›nmal›d›r. Alkol ve tütün kullanmamal›d›r. Di-
yette yumuflak yiyecekler tercih edilmelidir (7).

Mukozit

Kanser hastalar›nda en s›k stomatit nedenleri
kemoterapi ve radyoterapidir. Moniliazis, aftöz
ülserasyonlar, herpetik lezyonlar, kötü a¤›z ve
difl bak›m›, vitamin eksiklikleri di¤er en s›k ne-
denlerdir. Mukozit, kemoterapi ve radyoterapi-
den yaklafl›k 5-7 gün sonra ortaya ç›kar ve ge-
nellikle 2-3 hafta sürer. En s›k mukozit yapan
kemoterapetik ilaçlar 5-flouruorasil, metotreksat,
doksorubisin ve bleomisindir. Bu hastalarda ön-
celikle korunma amaçl› iyi a¤›z ve difl bak›m›
gereklidir. Kemoterapi s›ras›nda buz parçac›kla-
r› ile a¤›z mukozas›n› so¤uk tutmak yararl›d›r.

Hastalar tuzlu veya bikarbonatl› a¤›z bak›m›
yapmal› ve yumuflak difl f›rçalar› ile düzenli difl
temizli¤i uygulamal›d›r. Stomatit durumunda bu
a¤›z bak›m› art›r›lmal›d›r. Ancak alkol ve hidro-
jen peroksit içeren gargaralardan kaç›n›lmal›d›r.
Mukozitler çok fliddetli a¤r›ya neden olabilirler.
Lokal anestezikler topikal uyguland›¤›nda k›sa
süreli de olsa rahatlama sa¤lar. Özellikle yemek
öncesi analjezikler al›nmal›d›r. Analjezikler oral
veya intravenöz uygulanabilir. Magnezyumlu
antiasitler, difenhidramin, sukralfat stomatitin
palyatif tedavisinde yararl›d›r. Kandida tespit
edilirse oral nistatin solusyonlar› ile gargara ve-
ya fliddetli durumlarda flukanazol gibi sistemik
antifungal tedavi tercih edilmelidir. Orofaringeal
kandidiaziste mutlaka sistemik antifungal tedavi
ve beslenme deste¤i yap›lmal›d›r (1,2,6,7).

Diyare

Kanser hastalar›nda diyare çok s›k rastlanan bir
sorundur, diyarenin nedeni iyi araflt›r›lmal› ve ne-
deni bulunmaya çal›fl›lmal›d›r. Diyare s›v› ve elekt-
rolit kayb›, fekal inkontinans ve perine irritasyonu-
na neden olabilir, hatta renal fonksiyon bozuklu¤u
ve ölüme yol açabilir. Diyarenin nedeni kemotera-
pi, radyasyon, enterik fistüller, malabsorbsiyon,
karsinoid tümörler, Zollinger-Ellison sendromu,
post-gastrektomi, k›sa barsak sendromu veya in-
feksiyöz orijinli olabilir. Özellikle parsiyel intestinal
obstruksiyonlarda ve fliddetli konstipasyonlarda di-
yare ataklar› görülebilir. Diyare tedavisi için etiyo-
lojisi araflt›r›lmal› ve temel tedavi buna göre düzen-
lenmelidir. Diyareli hastalarda öncelikle dehidra-
tasyon ve elektrolit durumu kontrol edilmelidir.
Hastalar semptomatik olarak rehidrate edilmeli ve
elektrolit replasman› yap›lmal›d›r. Kemoterapiye
ba¤l› diyarede öncelikle loperamid veya difenoksi-
lat kullan›l›r. Düzelmeyen vakalarda subkutan so-
matostatin analoglar› ve barsak flora de¤iflikli¤i için
antibiyotik kullan›l›r. Hastalar›n beslenmesinde bol
protein ve kaloriden zengin ancak az posal›, gast-
rointestinal irritasyon ve stimulasyon yapmayan yi-
yecekler önerilmelidir (3,6,8). 
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Kafleksi

Kanser kafleksisi ifltahs›zl›k ve kilo kayb› ile
giden bir metabolik sendromdur. Kemoterapi bu
durumu art›rabilir. Bulant›-kusma, tat duyusu
de¤ifliklikleri, tümörün do¤rudan veya sistemik
olarak gastrointestinal etkileri kafleksi geliflimini
etkiler. Kaflekside beslenme durumunun de¤er-
lendirilmesi ve diyet konsültasyonu gereklidir.
Kafleksi tedavisinde en s›k kullan›lan ilaç Meges-
terol asetat olup dozu- 160-1600 mgr’d›r (1,9).
Daha düflük dozlarda da ifltah› art›rabilir. Anti-
histaminikler ve steroidler de ifltah› art›r›rlar.
Depresif hastalarda antidepresif antidepresan
ilaçlar hem hastalar›n depresif belirtilerini orta-
dan kald›rmakta hem de ifltah› art›rmakta yarar-
l›d›r (1).
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