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Onkolojik tanı acil bir durum mudur?

• Aile açısından
– Evet!  Aile açısından acil durumdur. Ailenin
yaşadığı şok, tanı ve tedavi işlemlerinin
planlanması açısından acil durumdur. 

• Hekim açısından
– Evet acil durumdur! Doğru tanı ve tedavi açısından
acildir! Hastanın yaşama şansı ve yaşarsa yaşam
kalitesi buna bağlıdır.



Onkolojik tedavi bir acil midir!

• Aile açısından
– Evet acil durumdur, erken ve etkin tedavi, 
morbidite ve mortaliteyi azaltan önemli bir
faktördür.

• Hekim açısından
– Evet acil durumdur. Yaşam yüzdesi, Geç etkiler v.b



Sık karşılaşılan
klinik pediatrik onkolojik aciller

HASTALIK İLİŞKİLİ
• Tümor lizis sendromu
• Ön mediastinal kitle
• Spinal kord basısı
• Lökositoz ve lökostaz
• Unkal herniasyon
• Yaygın damar içi pıhtılaşma
• Hiperkalsemi

TEDAVİ İLİŞKİLİ
• Ateş ve nötropeni
• Sepsis 
• Serebrovasküler olay, stroke 
• Tiflit
• Pankreatit



TLS, Tümör lizis sendromu
• En sık görülen onkolojik acil
• Tanım: Tümör hücrelerinin spontan ya da tedavi sonucu yıkılması sonucunda ortaya

çıkan metabolik bozukluklar
• İntraselllüler içerik kana karışır; klasik triad Hiperürisemi, hiperkalemi, hiperfosfatemi
• Hiperürisemi

– Risk faktörleri
– ALL, Burkitt lenfoma (B‐cell acute lymphoblastic leukemia or Burkitt’s lymphoma stage III or IV, with LDH 

≥ 500 U/L. 
– Kitlevi hastalık ve LAP, HSM, yüksek lökosit sayısı, LDH, ürik asit, kreatinin yüksekliği, idrar azlığı

• KT’den sonraki 12‐72 saatte daha belirgin olmasına karşın, 7 gün sonra bile olur. 
• Prensip: iyi hidrasyon,  diürez, elektrolitlerin iyi izlenmesi, allopurinol ve rasburicase ile

uygun müdahele
• Hiperürisemi, hücre içi pürin nükleotitlerinin (adenosine and guanosine) katabolizması

sonucunda ortaya çıkar. Normalde KC’de ksantin’in ksantin oksidaz ile ürik asite
dönüşmesi ile oluşur. Zayıf asittir. Normal koşullarda idrarda iyonize formu olan ürat
idrarda bulunur ve çözünür. Asitik pH’da yüksek konsantrasyonlara ulaşınca kristalize
olur ve renal tübüllerden parankime kadar her yere oturur ve obstrüksiyona neden
olur, oligüri gelişir.
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Nedeni ne olursa olsun TLS tedavisinde amaçlar:

Sıvı yüklenmesini önlemek, 

Maksimum diürez sağlayıp ürik asit ve fosfor depolanmasını 

önleyerek böbrek fonksiyonlarını korumak, 

Hiperkaleminin önüne geçmek, 

Doku perfüzyonunu düzeltmek

Asidozu düzeltmek 

İdrarın alkalinizasyonu

En önemli yaklaşım profilaksidir!

Sitotoksik kemoterapiye başlanmadan önce  metabolik denge 

mutlaka sağlanmalıdır. 

Asıl tedavinin de geciktirilmemesi gerekir. 





Tümör lizis sendromu
• 9y, E
• Yakınma karında 

şişlik
• Karında yaygın 

asit, dev kitle

• Tanı: Matür B 
hücreli Hodgkin 
dışı lenfoma



Ürik asit



Kreatinin 



Potasyum 



Tümör lizisli hastanın yönetimi



Tümör lizisli hastanın yönetimi
• Hiperpotasemi

– Artmış hücre yıkımı ortaya çıkan aşırı hücre içi potasyum’un böbreğin
ekskresyon limitini aşması

– Ürisemik hasar sonucu K atılımının bozulması
– Mayi ile potasyum verilmeye devam edilmesi
– Metaboliz asidozun durumu daha da kötüleştirmesi

• Hiperfosfatemi
– Tümör hücreleri normalden 3‐4 kat daha fazla fosfor içerirler.
– Akut hiperfosfatemi ve hiperfosfatüri, akut nefrokalsinozis ve böbrek

yetmezliğine yol açar
– CaxP > 70 mg2/dL2  kalsiyum fosfat böbrek ve dokularda depozisyonu

ortaya çıkar.
– Ayrıca kalsiyum fosfat presipitasyonu asemptomatik veya semptomatik

hipokalsemiye yol açar
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Hiperkalsemi

• Nadir görülür
• ALL, NHL
• Kemik metastazları ya da primer kemik tutulumu

– Hodgkin Lenfoma
– NHL
– Ewing sarkomu
– Rabdomyosarkoma
– Nöroblastoma
– Medulloblastoma



Ön mediasten kitleleri
• Akut solunum sıkıntısı olan bilinen hastalığı

olmayan çocukta akla getir
• Bilinen ön mediasten kitle /beliti ve bulguları ara

• Ön mediasten:   sternum, toraks girişi, kalp ön yüzü

• Solunum yolları basısı
– Trakeobronşial bası

• Kardiyo‐vasküler sistem basısı
– Superior vena kava sendromu, kalp ve pulmoner damarlar

• Kombine bası
– Superior mediasten sendromu



SVCS, Superior vena kava sendromu
• NHL, ALL, HD, NBL, Germ hücreli tümör, sarkom, timoma, tiroid kanseri
• SVC basısında, sağ atrium’a dönen kan azalır, üst ekstremite, baş ve boyun venöz drenajı engellenir: 

Şişlik, pletora, yüz‐boyun‐üst ekst. Venlerinde genişleme, öksürük, boğuk ses, ortopne, siyanoz, 
anksiyete, senkop, mental değişiklik, şok ve respiratuvar yetmezlik

• Semptomlar pozisyonla değişiklik gösterir: Bu nedenle supine pozisyonunda CT çekerken hasta 
kötüleşebilir

• Tanı: kan sayımı, kemik iliği aspirasyonu (lokal ile), plevral sıvı incelemesi, lenf nodu biyopsisi
• Anestezi: Kardiyopulmoner kollaps ve ölümle sonuçlanabilir. Düz kaslar gevşeyince bası artacaktır. 

Ayrıca anestezi ile kardiyak output kısmen azalınca da sorun artar
• CT’de trakea’da %50’den fazla daralma varsa, risk artmaktadır. 
• “peak expiratory flow rate (PEFR) 50%’den düşük ise risk artmaktadır. 
• Kas gevşetici kullanma, uzman bronkoskopist, anestezist, ECMO, acil kardiyopulmoner bypas hazır

olmalı
• Radyoterapi öncelikli değil; sonrasında tanı güçleşir, ödem ile durum kötüleşebilir
• Dekzametazon 0.5 ‐2 mg/kg/gün, 6 saatte bir; Lösemi ise Metil prednizolon kullanılabilir
• CYC, VCR, Doxo kullanılabilir. Tanı sorun olabiliyor
• KT’ye cevap vermiyorsa cerrahi düşün; Germ hücreli tümörler gibi



Superior vena kava sendromu
Superior mediasten sendromu

• 10y, E
• Yakınma hırıltı
• FM: boyunda sert kıvamlı 

lenf nodları

• Tanı: Hodgkin lenfoma



Trakea hava sütununda daralma



11y, E
Yakınma solunum sıkıntısı
Tanı: Prekürsor T-lenfoblastik lenfoma
1 yıl önce tedavi kesildi, remisyonda



Plevral efüzyon

• 2.5y K
• Yakınma: halsizlik, karında kitle
• Tanı: Nöroblastom
• Tedavi ile remisyona giren hasta 8. ayda nüks nedeni ile kaybedildi. 



Hiperlökositozis and lökostazis
100x109/ml’nin üzerinde olmasıdır.
Lösemilerde %5‐20 oranında görülür,  mortalite %20‐40 arasında değişir. 
İnfant ALL, T‐ALL, AML, KML’de sık görülür. 
Lökositozis ALL’de saha sık, lökostasis M4‐M5 AML’de daha sıktır.
AML’de 200‐300, ALL’de 400‐500’ün üzerinde iken semptomlar mutlaka çıkar. 
En sık pulmoner semptomlar ve nörolojik semptomlar
Fakat böbrek yetmezliği, papil ödemi, daktilit, priapizm, klitorism,
akut myokard infaktrküsü, kalp yetmezlği görülebilir.
Patoloji küçük damarların oklüzyonu ile gelişmektedir. 



Hiperlökositozis ve lökostazis

• Pulmoner semptomlar: takipne, dispne, O2 
desatürasyonu, solunum yetmezliği

• Nörolojik semptomlar: baş ağrısı, tinnitus, 
ataksi, davranış değişikliği, konvülsiyon, nöbet

• Hemorajik stroke en sık M3 AML, DIC ve
trombositopeni eşlik eder

• Dikkat: Transfüzyon hastayı kötüleştirebilir



Hiperlökositoz’da klinik
derecelendirme



Hiperlökositoz tedavisi
TÜM VAKALARDA YAPILMASI GEREKENLER
• Dikkatli klinik izlem, nörolojik muayene, TLS protokolu uygunlanması ve yakın izlemi, böbrek

fonksiyonları, AC grafisi, O2 satürasyonu izlemi, O2 desteği.
• TLS protokolu: IV sıvı, alkalinizasyon, allopurinol V rasburicase no alkalinizasyon)
• Koagülopatinin düzeltilmesi: kryopresipitat, FFP, vitamin K; M4/M5 AML’de DIC ve intraserebral

kanamaya dikkat (risk M3 AML’de daha yüksek)
• Platelet transfüzyonu (<25 K’nin altında ya da kanama varsa); 
• Kemoterapi planlamasının yapılması
ÖZEL DURUMLARDA YAPILMASI GEREKENLER
• “Exchange” transfüzyon/lökoferez düşünülmesi gereken durumlar

– ALL’de WBC > 300‐500 × 109
– AML’de WBC > 100‐200 × 109
– Özellikler pulmoner ve nörolojik semptomlar varsa

• WBC > 300‐ 500 × 109 iken hücum tedavisi öncesi profaz olarak prednizon verilmesi TLS olasılığını
azaltır. 

Kontrendike durumlar
• APML’de lökoferez’den kaçının; kanama şansını arttırır. 
• Diüretik ve transfüzyon’dan kaçınıılması gereken durumlar: (Vizkoziteyi arttırmamak için)

– ALL’sw WBC > 300‐500 × 109
– AML and WBC > 100‐200 × 109



Kord basısı
• Nadir görülür (%5)
• %67’si tanı anındadır. Kalanı izlemdedir.
• Genellikle yaygın hastalıkta görülür. Ancak tek lezyonda
olabilir.

• Basının %70’I ekstraduraldir.
• En sık nedenler, NBL, EWS, RMS
• Nedenler: NBL, EWS, MBL, RMS, OSTEO, WMS, 
metCNS, AML, Lenfoma

• Başlıca semptomlar, sırt ağrısı, ataksi, yürüme
bozukluğu, parapleji, sfinkter disfonksiyonu (idrar
retansiyonu, kabızlık)



Spinal kord basısı

• 7y, K
• Yakınma: 

idrar kaçırma, 
bacaklarda 
güçsüzlük

• Tanı: PNET



Spinal kord basısı

• 14aylık, K
• Yakınma: 

bacaklarını 
oynatmama

• Tanı: Nöroblastom

• Tedavisiz 2 yıl, 
remisyonda, 

• Nörolojik araz yok



Kranial sinir paralizisi
Beyin sapı gliomu



Hidrosefali 



Görme kaybı
Hipotalamik gliom



Abdominal aciller

• İnvajinasyon
• Özefajit
• Tiflit
• Hemorajik pankreatit
• Paralitik ileus (Vinca, Opioid, diğer akut karın)



Vezikan ekstravazasyon
• Vezikan ajanlar: Antrasiklin, Vinca alkaloidler, 
mechlorethamin, taksan

• İnjeksiyon yerinde şişlik, kızarıklık, ağrı
• Enjeksiyon derhal durdurulmalı
• Buz uygulaması, steroid/dimetilsülfoksid uygulaması
(??), cerrahi debridman

• Antrasiklin; dexrazoxan, 6 saat içinde ilk doz, sonra 24 
ve 48 saatte verilir

• Mechlorethamin; sodyum tiyosülfat lokal injeksiyonu
ve buz uygulaması

• Vinca alkaloidler; sıcak kompres ve lokal hyaluronidaz
enjeksiyonu

• Taksan: lokal soğutma



Doz aşımı: Methotrexate

• Methotrexate’e bağlı böbrek yetmezliği
• Rutin: Hidrasyon, alkalinizasyon, lökovorin
• Mtx düzey takipleri
• Osteosarkom serilerinde % 1.8 oranında görülmüş
• Mtx toksisiteleri; Mukozit, myelosupresyon
• Yaklaşım

– Lökovorin, 
– Hemodiyaliz, hemoperfüzyon, periton diyalizi ??
– Karboksipeptidaz‐G2, rekombinant enzim (CPDG2) inaktif
metabolite parçalar. Dakikalar içinde Düzey %97 oranında
azalır



İntratekal kemoterapi doz aşımı

Mtx, koma ve ölüm. 
SSS drenajı rainage, ventriculolumbar CSF 
perfusion, CSF exchange, systemic steroids and 
systemic leucovorin, intratekal karboksipeptidaz G2
Cytrarabin
CSF değişimi (“exchange”)
Vinkristin
Daima fatal seyreder



Teşekkürler


