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PALYATİPALYATİ F KEMOTERAPİ

DR. SİDR. Sİ NAN ÜNAL

DEÜTF TIBBİTIBBİ  ONKOLOJİ  BD

¡ Dünyada 14,1 milyon yeni vaka

¡ 8.2 milyon ölüm

¡ Ülkemizde  163 417 yeni vaka

TANI ANINDA EVRE IV HASTALIK ORANLARI

¡ Akciğer Kanseri % 53

¡ Kolorektal Kanserler % 23

¡ Mide % 27

¡ Meme % 11

¡ Serviks %11

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser 
İstatistikleri 2017

PALYATİPALYATİ F BAKIM

¡ Yaşamı tehdit eden hastalıklardan 
kaynaklanan problemler ile 
karşılaşan hastaların ve hasta 
yakınlarının yaşam kalitesini, başta 
ağrı olmak üzere tüm fiziksel, 
psikososyal ve ruhsal 
problemlerin erken tespit 
edilerek ve etkili 
değerlendirmeler yapılarak 
önlenmesi ve giderilmesi yolları 
ile arttıran bir yaklaşımdır.

PALYATİPALYATİ F KEMOTERAPİ

¡ Semptom kontrolü sağlamak

¡ Yaşam kalitesini arttırmak

¡ Sağkalım süresini uzatmak
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PALYATİPALYATİ F KEMOTERAPİ  DIŞI SEÇENEKLER

¡ En iyi Destek Tedavi

¡ Faz I klinik çalışma

¡ Asemptomatik hastalar için aktif gözlem

¡ … terminal dönem hastalığı olan hastalarla prognoz hakkında açık ve tutarlı görüşmeler yapılmalı…

Hastanın yaşam ve ölüm hakkındaki beklentileri
İnançları

Hastalığın tipi-evresi
Hastanın genel sağlık durumu, eşlik eden 

hastalıkları
Hastanın içinde bulunduğu sosyal çevre

Olası faydalar
Olası yan etkiler, toksisite

İdeal dünya

Kararı hasta vermeli…

HASTALAR İHASTALAR İ Çİ N GERÇEK DÜNYA DOKTORLARIN GERÇEK DÜNYASI

KISACA

¡ Doktorlar hastaları bilgilendirdiğini düşünüyor (kontrol eden doktor oranı %10)

¡ Hastalar bilgilendirildiğini düşünüyor ancak prognozu doğru bilenlerin oranı %15’e kadar düşüyor

¡ Anketlerde verilen cevaplar kadar anlatmıyoruz (ama hastalar da doğrulamış)

¡ Hastalar bizi iyimser bir taraflılıkla dinliyor

¡ Sonuç olarak hastaların önemli bir kısmı tüm bilgilendirme süreçlerine rağmen durumlarını kavrayamıyor

ÖNERİÖNERİ RKEN /KARAR VERİ RKEN

Yaşam kalitesini arttırmak
Sağ kalımı uzatmak

Bulantı-kusma, saç dökülmesi, 
myelosupresyon…
Yan etki endişesi

Tedavi başarısızlığına bağlı hayal 
kırıklığı

Mali toksisite
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¡ Yaş, performans durumu ve tümörün 
kemoterapi duyarlılığı tedavi yanıtı ile 
ilişkili

¡ Performans skoru düşük, kanıta dayalı 
tedavilerden fayda görmemiş, 
kemoterapinin faydalı olabileceğine dair 
güçlü kanıt yokà tedavi önerilmemeli

HANGİHANGİ  KANSERLERDE PALYATİ F KEMOTERAPİ

¡ Metastatik baş boyun kanserleri

¡ Akciğer kanseri

¡ Meme kanseri

¡ GİS kanserleri

¡ Ürolojik ve Jineklojik kanserler

NÜKS METASTATİMETASTATİ K BAŞ BOYUN KANSERLERİ

¡ Prognoz genellikle kötü

¡ Platin temelli tedavi ile sağkalım 8.7 ay

¡ Setuksimab

¡ İmmünoterapi

¡ Hem yaşam kalitasinde hem de sağkalım sonuçlarında 

AKCİ ĞER KANSERİ

¡ 2000’lerin başındayken bile tedavi histolojik ve moleküler tiplerden bağımsız tedavi

¡ Kombine KT tek ajan tedavilere ve En İyi Destek Tedaviye sağkalım yönünden üstün
¡ Burdett S ve ark. JCO 2008 ;26 4617-25

¡ Hedefe yönelik tedaviler

¡ İmmünoterapiler

¡ Hem sağkalım hem de yaşam kalitesinde artış
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MEME KANSERİ

¡ Endokrin tedaviler

¡ Kemoterapi seçenekleri

¡ HER2 hedefli tedaviler

GASTROİGASTROİ NTESTİ NAL KANSERLER

¡ Üst GİS kanserleri

¡ Kolorektal Kanserler

¡ Pankreas kanseri

¡ Yeni kemoterapi rejimleri, hedefe yönelik ajanlar, immünoterapi

GENİGENİ TOÜRİ NER KANSERLER

¡ Metastatik Renal Hücreli Karsinom

¡ Prostat Kanseri 

¡ Mesane Kanseri -tüm gelişmelere rağmen sağkalım halen kısa

JİJİ NEKOLOJİ K KANSERLER

¡ Over Kanseri Kemoterapi rejimleri, cerrahi girişimler

¡ Endometrium Kanseri

¡ Serviks Kanseri
¡ Bevasizumab

SONUÇ

¡ Palyatif Kemoterapi yaşam kalitesini arttırmak, sağ kalımı uzatmak gibi yönlerden etkili bir seçenek

¡ Hastayla açık ve etkili iletişim kurmak, doğru bilgileri vermek önemli 

¡ Yeni geliştirilen tedaviler, teknolojik gelişmeler hem sağ kalım hem de yaşam kalitesini olumlu yönde etkiledi

¡ Halen pek çok hasta için küratif tedavilerden uzaktayız.

¡ Sabrınız için teşekkürler


