
Kanser rehabilitasyonu, kanserli bir hastaya, hastalı-
ğın ve tedavilerin belirlediği sınırlar içerisinde maksimum
fiziksel, sosyal, psikolojik ve mesleki fonksiyonların ka-
zandırılmasına yardımcı olmak şeklinde tanımlanır (1,2).

Son yıllara kadar kanser rehabilitasyonuna gerekli
önem verilmemiştir. Kanserli hastalarda prognozun kötü
olduğu düşüncesi bu olgularda ileriye dönük planların ya-
pılmasını engellemiştir. Günümüzde tanı ve tedavi ola-
naklarının artması ile kanserli hastaların prognozunda gi-
derek artan bir iyileşme gözlenmektedir. Birçok hastanın
tedavi edilebilmesi, bir kısmında remisyon sağlanması
kanserin kronik bir hastalık olarak kabul edilmesi sonucu-
nu doğurmuştur. Bu durumda kanserli hastalarda, hasta-
lığa veya tedavilere bağlı olarak psikolojik veya fiziksel
engellilik ortaya çıkmaktadır. Kanser rehabilitasyon prog-
ramları ile bu hastaların fonksiyonel yetilerinin değerlen-
dirilmesi, yeni durumlara adaptasyon sağlamaları ve ya-
şam kalitelerinin artırılması olasıdır (3-6).

Son zamanlardaki bu gelişmeler kanser rehabilitasyo-
nunu gündeme getirmiştir. ilk kez 1969 yılında Teksas
Üniversitesi, M.D. Anderson Hastanesi’nde bu amaçla bir
program oluşturulmuştur (3). Kanser rehabilitasyonu mul-
tidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Özellikle onkoloji ve re-
habilitasyon departmanlarının işbirliği önemlidir. Rehabili-
tasyon ekibinde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı
hekimin yanısıra rehabilitasyon hemşiresi, fizyoterapist,
iş uğraşı terapisti, konuşma terapisti, ortez/protez teknis-
yeni, diyetisyen, psikolog, meslek danışmanı ve sosyal
hizmet uzmanı yer almalıdır. Ekibin en önemli üyeleri ara-
sında yer alan hasta ve ailesinin rehabilitasyon programı-
nın bir çok aşamasında, özellikle gereksinimlerin belirlen-
mesi gibi konularda tedavi planının yapılmasına katkıları-
nın olacağı unutulmamalıdır (2,3). Rehabilitasyon progra-
mı hekim tarafından koordine edilmeli ve planlanmalıdır.
Ekip üyelerinin izole çalışmaları programın bütünlüğünü
ve verimini sınırlayacaktır (1,7). Kanser rehabilitasyonu-
nun büyük bir kısmının onkoloji ve rehabilitasyon depart-
manları tarafından organize edildiği, program direktörü-

nün pek çok merkezde rehabilitasyon uzmanı (%33), on-
koloji uzmanı (%25) veya hastalık ile ilgili bölüm hekimi
(%19) olduğu bildirilmiştir (1). 

KANSER REHAB‹L‹TASYONUNDA
GENEL PRENS‹PLER
Bir çok yazar, onkolojik rehabilitasyonun temel pren-

siplerini özellikle interdisipliner çalışma, koruyucu yakla-
şım, eğitim, erken tedavi gibi faktörlerin önemini vurgula-
yarak tanımlamışlardır. Dietz (8) kanser rehabilitasyon
programlarını dört faza ayırmıştır: Koruyucu, restoratif,
destekleyici ve palyatif evre. Yaşam kalitesi yayınlarda
kanser hastalarının tedavisinde üzerinde durulan bir diğer
konudur. Tam tanımı yapılamamış olmasına karşın yaşam
kalitesi fiziksel, sosyal ve emosyonel iyilik hali gibi faktör-
leri içermektedir (7).

Kanser rehabilitasyon programlarının büyük çoğunlu-
ğu hasta eğitimi, ailenin katılımı, özgül problemlerin çözü-
mü ve ağrı kontrol metodlarını içermektedir. Başarılı bir
rehabilitasyon için hasta ve ailesinin hastalık, uygulanan
tedaviler, tedavilerin istenmeyen yan etkileri, fonksiyonla-
rın düzelmesi ve devamlılığı için uygulanması gereken
yöntemler konusunda bilinçlendirilmesi önemli yer tut-
maktadır (7). 1500 vakadan oluşan 20 çalışma değerlen-
dirildiğinde meme, gastrointestinal sistem ve akciğer kar-
sinomlarının çoğunluğu oluşturduğu belirlenmiştir (7). Re-
habilitasyonun her evresinde kişinin fiziksel, emosyonel,
seksüel, sosyal ve mesleki gereksinimleri belirlenmeli ve
kişiye uygun olarak tedavi planlanmalıdır (6).

Rehabilitasyonun Koruyucu Evresi
Koruyucu rehabilitasyon, sorunlar ve fonksiyon kaybı

oluşmadan veya artmadan önce hastanın eğitimi ile so-
runların şiddetinin azaltılmasını amaçlamaktadır. Örneğin
cerrahi öncesi hastaya solunum egzersizlerinin öğretil-
mesi, cerrahi sonrasında hastanın bu egzersizleri daha
bilinçli uygulamasını ve solunum yollarını temizlemesini
sağlayacaktır. Amputasyon öncesi hastaya koltuk değne-
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ği ile yürüme eğitimi verilmesi operasyon sonrası rehabi-
litasyonun başarısını artıracaktır. Mesane karsinomu ne-
deniyle operasyonu planlanan bir hastada da preoperatif
değerlendirmenin önemi büyüktür. Hasta ve ailesine vezi-
kostomi bakımı ve seksüel fonksiyonlarda oluşabilecek
değişiklikler konusunda eğitim verilmesi  gerekmektedir
(3,7,8).

Rehabilitasyonun Restoratif Evresi
Kanser rehabilitasyonunda restoratif evrede hastalık

veya tedavilere bağlı oluşan sorunların aşılması, hastalık
öncesi fonksiyonel düzeye hızla dönülmesi ve maksimum
kapasitenin kazandırılması amaçlanmaktadır. Tedavisi ta-
mamlanmış kişilerin bağımsızlığını kazanması ve işine
dönüşü hedefler arasındadır. Bu fazda tedavi planı yapı-
lırken hastaların limitasyonları göz önünde bulundurula-
rak hasta ve ailesi için gerçekçi bir amaç belirlenmeli, ve
kabul edilebilir bir program yapılmalıdır. Bu evre için ge-
rekli süre hastanın yaşı, mental durumu, motivasyonu ve
fiziksel sorunları ile değişiklik göstermektedir. Ayrıca psi-
kolojik adaptasyon da önemli yer tutmaktadır. Bu evrede
başarı, hastanın daha önceki aktivitelerine dönmesi ile
değerlendirilmektedir. Hasta bir olgu olmaktan çok bir bi-
rey konumuna geçmektedir (3,7,8).

Rehabilitasyonun Destekleyici Evresi
Destekleyici evre hastalığın ve tedavi gereksiniminin

devam etmesi ve fonksiyonel yetilerde değişiklik olması
ile karakterizedir. Bu evrede rehabilitasyonun amacı fonk-
siyonel değişiklikleri sınırlamak ve fonksiyon kaybının
oluşturacağı problemleri azaltmaktır. Hastanın gereksi-
nimleri bu fazda farklılıklar göstermektedir. Mobilizasyon
için yürüteç, tekerlekli sandalye gibi cihazlar kullanılabilir.
Hasta eğitimi bu dönemde fonksiyon kaybına adaptasyon
üzerine yoğunlaşmalıdır. Yine bu evrede bağımsızlığı
sağlamak amacıyla evde belirli düzenlemelerin ve deği-
şikliklerin yapılması gerekli olabilir. Kendine bakım aktivi-
teleri yanısıra cilt ülserleri ve kontraktürler gibi sekonder
problemlerin önlenmesi amaçlanır (3,7,8).

Rehabilitasyonun Palyatif Evresi
Palyatif rehabilitasyon hastalığın terminal döneminde

olan hastalara yöneliktir. Bu dönem fonksiyon kaybının
ilerlemesi ile karakterizedir. Palyatif tedavinin amacı has-
talığa ait komplikasyonların azaltılması veya elimine edil-
mesi, hasta ve ailesinin fiziksel ve emosyonel olarak ra-
hatlatılmasıdır. Semptomlara özellikle ağrıya yönelik te-
davi önemli yer tutmaktadır. Bağımlılığın bu dönemde art-
masına karşın, belirli fonksiyonlarda bağımsızlık sağlan-
ması ve evde bakım konusunda aile eğitimi verilmesi ge-
rekmektedir (3,7,8).

KANSERE BA⁄LI SAKATLIK
NEDENLER‹ VE TEDAV‹S‹
Tedavinin erken döneminde sakatlık genellikle uzun

süredir devam eden sistemik hastalığa bağlıdır. İmmobili-
te, yetersiz beslenme, immün fonksiyonlarda azalma ve
psikolojik faktörler hastanın genel kondisyonunu etkiler.
Birçok kanser tedavisi global olarak hücre bölünmesini
etkiler ve intestinal traktusta bu etki ile bulantı, kusma ve
diareye neden olur (9).

Kanser hastalarında sakatlık genellikle dokulardaki
invazyona ve ağrıya bağlıdır. Ağrı en önemli problemler-
den biridir ve ayrı bir başlık altında anlatılacaktır. Kanse-
re bağlı diğer sakatlık nedenleri 8 ana başlıkta toplanabi-
lir (9).

1. İmmobilite ve ilgili problemler
2. Santral sinir sistemi tutulumu
3. Periferik sinir sistemi tutulumu
4. Miyopatiler
5. Kemik tutulumu
6. Lenfödem
7. Psikososyal sorunlar
8. Seksüel sorunlar
1. ‹mmobilite ve ilgili problemler: Yatak istirahati kan-

ser hastalarında çeşitli metabolik ve fizyolojik değişiklikle-
re yol açar. Kemik kaybı sıktır ve hiperkalsemiye neden
olur. Adale lifi tipinde ve eklem fizyolojisinde değişiklikler
olur. Tüm bu faktörler bası yaraları, mononöropati ve
kontraktürlere neden olur, derin ven trombozu ve pulmo-
ner emboli riski artar. Yatak istirahatindeki hastalara yer-
çekimine karşı veya elastik bant kullanılarak hafif dirence
karşı egzersizler yapılabilir. Yatağa bağımlılarda ise alt ve
üst ekstremitelere normal eklem hareketleri yaptırılması
omuz, dirsek, kalça, diz ve ayak bileklerindeki kontraktür-
leri önler, kuvvet ve enduransın korunmasını sağlar
(9,10). Bası yaralarının önlenmesi için hastanın yatak po-
zisyonunun sık olarak değiştirilmesi, yastıklar ile destek-
lenmesi, havalı yatak kullanılması, cilt lezyonlarının yakın
takibi, nemlendirici kremlerin kullanılması uygundur. Bası
yaraları oluştuğunda nekrotik dokunun debridmanı, hidro-
terapi ve antiseptik solüsyonlardan yararlanılması, dietin
vitamin ve mineraller ile zenginleştirilmesi, düzenli pansu-
man yapılması gereklidir. Uzun süre kullanılmadığında
tendon, ligament ve kaslarda kısalma ile eklem hareket-
leri kısıtlanmaktadır. Radyasyon fibrozisi kontraktür geli-
şimini kolaylaştırır. Özellikle eklem bölgesini de içine ala-
cak şekilde radyoterapi programı uygulanıyor ise hasta
mutlaka profilaktik germe programına alınmalıdır. Yatağa
bağımlı hastalarda aktif veya pasif eklem hareketleri eg-
zersizleri erken dönemde başlanmalıdır (9).

2. Santral Sinir Sistemi (SSS) Tutulumu: SSS tutulu-
mu primer veya metastatik olabilir. Beyin metastazının en
sık görüldüğü malignansiler akciğer, meme, gastrointesti-
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nal karsinomalar ve melanomalardır. Erken belirtiler baş
ağrısı, nöbet ve kognitif fonksiyonlarda bozulmadır. Lez-
yonun lokalizasyonu ve derinliği defisitin şiddet ve formu-
nu belirler. Rehabilitasyon girişimleri belirlenen defisite
yönelik olmalıdır. Spinal kordda da benzer şekilde primer
veya metastatik tümör görülebilir (9). Radyasyon miyeliti
direkt olarak radyasyon dozu ile ilişkilidir (11). Yüksek doz
intratekal tedavi ile de spinal kord disfonksiyonu bildiril-
miştir (12). Spinal kord tutulumunda rehabilitasyon trav-
matik spinal kord lezyonunda olduğu gibidir. Kanser has-
tasının izlemi sırasında geç dönemde ortaya çıkan bel
ağrısı ve nörolojik defisit tanı problemi oluşturmaktadır.
Her ne kadar kanser hastasında mekanik bel ağrısı görü-
lebilse de spinal kolon tutulumu olabileceği akılda tutul-
malıdır. Özellikle istirahat ile azalmayan atipik bel ağrısı
olduğunda sintigrafi ve manyetik rezonans gibi ileri tetkik-
ler istenmelidir. Mesane ve barsak tutulumu var ise bunu
ciddi bir uyarı olarak kabul etmek gereklidir (9).

3. Periferik Sinir Sistemi Tutulumu: Kemoterapiye
bağlı nöropati genellikle distal ve simetriktir. Başlangıç
semptomları mononöropati şeklinde de olabilir. En sık
sisplatin ve vinkristin ile oluşur (10,13). Bu ilaçlar ile oto-
nomik nöropati de bildirilmiştir. Radyoterapi alan hastalar-
da nadir olmakla birlikte brakial pleksopatiler olabilir. Di-
rekt tümör invazyonu da olabileceği akılda tutulmalıdır.
Ağrı direkt invazyonda daha belirgindir ve daha çok alt
trunkus tutulumu olur. Radyasyon pleksitinde ise üst trun-
kus tutulumu hakimdir. Tümör varlığında Horner sendro-
mu, radyasyon pleksitinde ise lenfödem genellikle tablo-
ya eşlik eder (14). Lumbosakral pleksopatinin radyasyon,
intraarteriyel kemoterapi, metastatik tutulum ve pelvisteki
primer tümörler ile ilişkisi bildirilmiştir. Bu olgularda nöro-
patik ağrı tedavisi gereklidir. Ayrıca hastanın adaptif ci-
hazlar, ortezler ve yürümeye yardımcı cihazlar ile destek-
lenmesi uygundur (9).

4. Miyopatiler: Kasın direkt invazyonu sarkoma, rab-
domiyosarkoma, lenfoma, osteojenik sarkoma ve metas-
tatik hastalıklarda olabilir. Rehabilitasyon stratejisi fonksi-
yon kaybının kompanse edilmesi ve kasların kuvvetlendi-
rilmesi olmalıdır. Daha çok meme ve akciğer karsinomla-
rında olmak üzere paraneoplastik polimiyozit ve dermato-
miyozit görülebilir. Enduransta azalma, kuvvetsizlik, ağrı
ve eklem mobilitesinde azalma olur. Germe, izometrik eg-
zersizler, yürümeye yardımcı cihazlar ve ortezlerden ya-
rarlanılır (15). Karsinomatöz miyopati ise daha çok me-
tastatik hastalıkla birlikte görülür ve destekleyici tedavi
uygulanır. Steroide bağlı kas kuvvetsizliği daha çok prok-
simal kaslardaki tip II liflerin atrofisine bağlıdır. İzometrik
egzersizler kas metabolizmasını artırarak iyileşmeyi hız-
landırırlar (9).

5. Kemik tutulumu: Bir çok kanser tedavisi sırasında
kemik metastazlarına rastlanmaktadır. Daha çok meme,

akciğer, böbrek, kolon, prostat, mesane, over ve uterus
karsinomalarında görülür. Omurga ve proksimal ekstre-
miteler daha sık tutulur. Osteojenik ve Ewing sarkoma gi-
bi primer kemik tümörleri de görülebilir. Kemik tutulumun-
da en önemli belirti ağrıdır; lokalize, künt tiptedir ve gece
belirgindir. Yük vermekle ekstremitede ağrı oluşması pa-
tolojik kırığı düşündürür. Kemik sintigrafisi taramada kul-
lanılacak ilk tetkiktir. Bilgisayarlı tomografi kortikal tutulu-
mu değerlendirmede yararlıdır (9). Femurda litik bir lez-
yon kemik genişliğinin %60’ını aştığında, korteks tutulu-
mu %50’nin üzerinde olduğunda, kortikal harabiyet femur
boynunda 1.3 cm, diğer bölgelerde 3 cm üzerinde ise kı-
rık riski çok artmıştır (16). Bu durumda ekstremiteye yük
verilmemesi rehabilitasyonun ilk basamağıdır. Bir çift kol-
tuk değneği veya yürüteç ile hasta korunabilir. Bazı has-
talarda ise tekerlekli sandalye kullanılabilir. Yürümeye
yardımcı cihaz kullananlarda humerusta patolojik kırık
görülebilir. Radyoterapi uzun kemiklerdeki lezyonların te-
davisinde kullanılır ancak kemikte tamir yapmadığı akılda
tutulmalıdır. Radyasyon ve yürümeye yardımcı cihazlar
küçük lezyonlarda genellikle yeterli iken büyük lezyonlar-
da cerrahi tedavi düşünülmelidir (9). Vertebral kollaps ve-
ya epidural lezyon varlığında spinal kord belirtilerinin or-
taya çıkması radyasyon veya cerrahi tedavinin acil endi-
kasyonudur. Servikal bölgede komplet immobilizasyon
sağlayacak tek ortez halo ortezdir, ancak hastaların çoğu
bunu tolere edemez. Bu durumda Philadelphia tipi boyun-
luk veya sternal oksipital mandibular immobilizer (SOMI)
kullanılabilir. Torakolomber bölge için Taylor-Knight ortez
veya moldlu ceket önerilebilir. Elastik korselerin spinal
stabilizasyonda yeri yoktur (9).

6. Lenfödem: Ekstremitede şişlik, lenfatik veya venöz
drenajın malign kompresyonu, invazyonu, derin ven
trombozu veya benign lenfödeme bağlı olabilir. Tümör
varlığı manyetik rezonans veya lenfanjiorafi ile gösterile-
bilir. Derin ven trombozunu ekarte etmek için pletismog-
rafi, ultrason veya venografi yapılabilir. Pulmoner emboli
şüphesi için ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi veya anji-
ografiden yararlanılır. Lenfödem değişik şekillerde ortaya
çıkabilir. Mastektomi ve primer lenf nodu diseksiyonu gibi
cerrahi girişimlerden sonra bir hafta içinde başlayan ve
genellikle kısa sürede düzelen akut, hafif, geçici ödem
olabilir. İkinci tipi cerrahiden 4-6 hafta sonra ortaya çıkan,
ağrılı, antiinflamatuvar ilaçlara yanıt veren, lenfanjit veya
flebit ile ilişkili tablodur. En sık görülen formu ise kronik,
yavaş ilerleyen, ağrısız lenfödemdir ve cerrahiden 18-24
ay sonra ortaya çıkar. Geç dönemde radyasyon tedavisi
sonucu oluşan fibröz dokuya bağlı ödem görülebilir (9).
Ödem kontrolünde ilk basamak elevasyondur. Omuz as-
kısı önerilebilir. İzometrik egzersizler kas tonusunu arttı-
rarak lenfödemi azaltabilir (10,17). Uzun süreli ödemde
kompresif sargılar ve çoraplar uygulanabilir. İleri vakalar-
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da kompresif pompalar tercih edilmelidir. Ancak rezidü
veya rekürren tümör olduğunda malign hücrelerin dola-
şımda mobilize edilebileceği unutulmamalıdır. İnfeksiyon
varlığında kompresif sargılar ve pompa kontrindikedir (9).
İnguinal ve iliak lenf nodu diseksiyonunda alt ekstermite-
de lenfödem riski artar. Hastanın 3-4. günde yürütülmesi,
yatak içi mobilizasyon için trapez kullanılması gerekir.
Hastanın aşırı kilo almaması, ekstremiteyi yükseltmesi ve
uzun süre aynı pozisyonda oturmaması önerilir (18).

7. Psikososyal Sorunlar: Kanser hastalarında psiko-
sosyal problemler görülebilmekte, tedaviden sonra veya
fiziksel belirtiler düzeldikten sonra dahi devam edebil-
mektedir. Oluşan stres hasta kadar ailesini de etkilemek-
te, bu nedenle başarılı bir psikososyal rehabilitasyon için
ailenin de programa dahil edilmesi gerekmektedir. Kan-
ser hastaları ölüm olasılığı ile karşı karşıya kalmakta, cid-
di yan etkileri olan tedaviler görmekte ve hastalığın tek-
rarlaması korkusunu yaşamaktadırlar. Tedavi sırasında
uzun süre okul, iş ve aile yaşantısından uzak kalmakta, fi-
ziksel, emosyonel ve ekonomik olarak bağımlı olmakta-
dırlar (4,19). Yapılan çalışmalar kanser tanısından sonra
hastaların %20-38’inde iş ve aile ilişkilerinde problemleri
olduğu saptanmıştır. Bu hastalarda depresyonun enerji
kaybı ve çalışma saatleri ile ilişkili olduğu gözlenmiştir.
Depresyon, sosyal izolasyon duygusu, umutsuzluk ve
sosyal fonksiyonlarda azalma hastalığın ve tedavinin er-
ken evrelerinde görülmektedir. Hastalığın ve tedavinin
değişik dönemlerinde depresyon varlığının araştırılması
sorunların çözülmesine yardımcı olacaktır. Genellikle kişi-
sel veya grup terapileri bu doğal yanıtın en aza inmesini
sağlayacaktır (20). Hodgkin hastalığı tedavisinden ortala-
ma 9 yıl sonra 403 hastada yapılan bir çalışmada vakala-
rın %37’sinde enerjilerinin istenen düzeye gelmediği , bu-
nun yaş, tedaviden sonra geçen süre, hastalığın şiddeti
ve tedavi tipi ile ilgili olduğu gözlenmiştir (20).

8. Seksüel Sorunlar: Yaşam kalitesini değerlendirmek
amacı ile yapılan ölçümlerde kanser hastalarında fiziksel,
fonksiyonel, emosyonel ve sosyal problemler değerlendi-
rilmektedir. Seksüel fonksiyonların da yaşam kalitesinin
ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesinde önemli yeri
olduğu bir çok çalışmada vurgulanmaktadır. Seksüel
problemler kanser hastalarında hastalığın lokalizasyonu
ve tedaviye göre değişiklik göstermektedir. Genital malig-
nensisi olan ve pelvik radyoterapi uygulanan hastalarda
bu sorunlar yoğunlaşmakla birlikte, her tür malignenside
görülebilmekte ve hastalık veya tedavi ile ilgili olabilmek-
tedir (3,4,21,22). Fisher (23) kanser hastalarında seksü-
aliteyi etkileyen beş faktör tanımlamıştır. Bunlar; a) Kan-
serin biyolojik etkileri, b) Kişinin hastalığı kabulü, c) Teda-
vinin etkileri, d) Hastalığın ve tedavinin oluşturduğu kalıcı
değişiklikler ve e) Ailenin hastalığı kabulüdür. Özellikle re-
habilitasyonun koruyucu evresinde seksüel öykü alınma-

lı ve tedavi planı yapılmalıdır. Erkeklerde rektal kanser
nedeniyle opere edilen vakalarda %30-67 oranında, tes-
tis karsinomu nedeniyle tedavi edilenlerde %25-50 ora-
nında seksüel problemler ortaya çıktığı gözlenmiştir.
Prostat ve mesane karsinomlarında da seksüel problem-
ler gözlenmektedir. Radyoterapinin pelvik arterlerde fibro-
zis oluşturarak benzer sorunlara yol açtığı belirtilmiştir
(2,24). Kadın hastalarda cerrahi, kemoterapi ve radyote-
rapi sonrasında ağrı, anksiyete, depresyon ve korku ile
birlikte seksüel fonksiyonlar etkilenmektedir. Radikal sis-
tektomi, total abdominal histerektomi ve bilateral salpin-
gooforektomi, vajinal duvar rezeksiyonu gibi operasyon-
ların yanısıra mastektominin de olumsuz etkileri bildiril-
miştir. Seksüel rehabilitasyon preoperatif evrede başla-
malı ve eşlerin birlikte bulunmaları sağlanmalıdır (24).

HASTA VE A‹LE E⁄‹T‹M‹
Kanserin fizyolojik, psikolojik ve ekonomik sonuçları

hastayı, ailesini ve çevresini etkilemekte ve eğitim bu
hastaların tedavisinde önemli yer tutmaktadır. Kanser
hastalarının eğitimi standardize edilmiştir; eğitim hasta ve
ailesinin hastalığa uyumu, tedaviye katılımı, stresin kont-
rolü, yan etkilerin tanımlanması ve kontrolü, sosyal izo-
lasyonun önlenmesi, ilişkilerin kuvvetlendirilmesi, kay-
nakların kullanılması ve yaşama adaptasyon gibi faktörle-
ri içermektedir (25).

Hastalık ve çevre ile ilgili bir çok faktör öğrenmeyi et-
kilemektedir. Tedavi veya hastalığa bağlı oluşan yorgun-
luk, ağrı, bulantı, kusma bu faktörler arasında sayılabilir.
Anksiyete, korku ve red gibi emosyonel yanıtlar da eğiti-
mi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu arada sosyal deste-
ğin rolü unutulmamalıdır (25).

Hastalığın her evresinde eğitim gerekmekte ve içeriği
değişmektedir. Tanı evresinde hastaya hangi testlerin uy-
gulanacağı, bu testlere nasıl hazırlanılacağı ve ne şekil-
de uygulanacağı konusunda aydınlatıcı bilgi verilmelidir.
Hastanın bilgilendirilmesi ile istenmeyen yan etkiler ve
sedatif gereksinimi azaltılabilir (25). 

Tedavi evresinde kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi
girişimler konusunda eğitim hastanın toleransını ve yan
etki insidansını önemli ölçüde azaltacaktır. Özellikle teda-
vi sırasında ortaya çıkabilecek uyum sorunları arasında,
hastanın klinik girişimleri reddetmesi, randevulara gelme-
mesi ve tedavi için gerekli dozları uygulamaması sayıla-
bilir. Rehabilitasyon ve idame tedavi evresinde amaç has-
taya optimal fiziksel ve psikolojik fonksiyonların kazandı-
rılması ve hastalığın sonuçlarına uyum sağlamasıdır.
Kanser vakalarının %60’ında kronik ağrı yakınması vardır
ve bu evrenin en önemli sorunlarından birini oluşturmak-
tadır (25).

Çeşitli çalışmalarda hasta eğitim programlarının gün-
lük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı artırdığı, infeksiyon
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riskini azalttığı, tedaviye uyumu artırdığı, anksiyete ve
emosyonel sorunları azalttığı gösterilmiştir. Çocuk hasta-
larda okul; kişinin yaşamını organize etmekte, çocuğun
entellektüel, fiziksel ve sosyal gelişimini sağlamakta,
emosyonel olgunluğu geliştirmektedir. Kanserli bir çocu-
ğun okula erken dönüşü normal gelişime katkıda bulun-
maktadır. Hastalığa bağlı anksiyete ve utanma duyguları
yanısıra ailenin aşırı korumacılığı okula dönüşü geciktir-
mektedir. Öğretmenlerin ve diğer eğitimcilerin bu konuda
eğitilmiş ve bilinçlendirilmiş olmaları çocuğun normal ya-
şamına dönüşünü hızlandıracaktır (26,27).

Kanser hastalarında grup tedavileri de oluşturulmak-
tadır. Bu tedavilerde amaç şu gereksinimleri karşılamak-
tadır (28).

1. Korku, depresyon, anksiyete, kızgınlık, belirsizlik,
suçluluk gibi duyguları hakkında hastalara serbestçe ko-
nuşma şansı vermek,

2. Benzer sorunları olan kişiler ile karşılaşarak dene-
yimlerini paylaşmak,

3. Bu tür hastalara hizmet veren yerel kuruluşlara ula-
şabilmek,

4. Hastalığın medikal yönü hakkında daha fazla bilgi
sahibi olmak (28).

ÖZGÜL MAL‹GNANS‹LERDE REHAB‹L‹TASYON

Meme Karsinomu:
Meme karsinomu kadınlarda en sık görülen malignen-

sidir ve 10 kadında birini etkilediği tahmin edilmektedir
(18). Tümörün tipi ve büyüklüğüne bağlı olarak lumpekto-
mi veya modifiye radikal mastektomi ile radyoterapi uygu-
lanır. Lenf nodu diseksiyonu ve radyoterapi sık olarak len-
födeme ve omuz ekleminde kısıtlılığa yol açabilir. Geç dö-
nemde lenfödemi önlemek için hasta opere olan taraftaki
kolunu kesiklerden, iğne batmasından, böcek ısırmasın-
dan, yanıklardan ve aşırı güneş ışığından koruması ko-
nusunda uyarılmalıdır. Daha nadir olmakla birlikte brakial
pleksopatiler olabilir. Mastektomi hastalarında mobilizas-
yon postoperatif 1. veya 2. günde başlamalıdır. Bir hafta-
lık bir gecikme omuz mobilizasyonunda limitasyona ne-
den olabilir (29-31). Başlangıçta fleksiyon ve abduksiyon
40°de sınırlanır. Postoperatif 4. günden sonra fleksiyon
günde 10-15° kadar arttırılır. Tüm cerrahi drenler çıkarıla-
na kadar abduksiyon 45°’de sınırlanır. İnternal ve ekster-
nal rotasyon hareketleri kapsüler fleksibiliteyi korur (9).

Diğer bir öneri ise hastanın operasyondan çıkarken
omuzuna 90° abduksiyonda pozisyon verilmesidir. Önkol
ve el yastıklar ile desteklenir ve hastanın ayağa kalktığı
süreler dışında bu pozisyon korunur. Bu programda pos-
toperatif 2. gün hastanın yemek yemek, saçını taramak
ve dişini fırçalamak gibi aktivitelerine izin verilir. Post ope-
ratif 3. günde egzersizlere başlanır (18).

Mastektomiden sonra operasyon bölgesinde duyu

kaybı ve kol medialinde uyuşukluk olabileceği ve bunun

zamanla azalacağı konusunda hasta uyarılmalıdır. Mas-

tektomi hastalarında fantom meme ağrısı da bildirilmiştir.

Tedavisinde masaj, lokal desensitizasyon teknikleri ve

TENS kullanılabilir. Nadiren operasyon sırasında nervus

torasikus longus yaralanması nedeniyle kanat skapula

oluşabilir (18).

Bafl Boyun Tümörleri

Baş boyun tümörlerinin tedavisinde sıklıkla fonksiyo-

nel ve kozmetik deformiteler oluşur. Bu hastada psikolo-

jik travmaya neden olur ve rekonstrüktif cerrahi veya pro-

tezler ile mümkün olduğunca düzeltilmesi gereklidir. Baş

boyun tümörlerinin tedavisi sırasında fasial sinir, aksesu-

ar sinir, mandibula, göz ve kulak risk altındadır. Postope-

ratif rehabilitasyon programında fasial kas egzersizleri,

çiğneme ve yutma egzersizleri, boyun, omuz kasları ve

trapezius kası kuvvetlendirme egzersizleri ve konuşma

terapisi yer almalıdır. Özellikle larinjektomi veya diğer baş

boyun cerrahilerinde konuşma terapistinin rolü büyüktür.

Ses fonksiyonlarının restore edilmesi için mekanik cihaz-

lar ve ösofageal konuşma eğitimi uygulanabilir (10,18).
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Yumuflak Doku Tümörleri
Yumuşak doku malign tümörleri konnektif doku, da-

marlar, lenfatik sistem, kas, yağ dokusu, fasya ve sinovyal
dokuyu etkileyebilir. Tedavi lezyonun büyüklüğü, derinliği
ve anatomik lokalizasyonuna göre değişir ve basit eksiz-
yondan amputasyona kadar gidebilir. Rehabilitasyon prog-
ramının belirlenmesinde cerrahi kadar kemoterapi ve rad-
yoterapinin de rolü vardır. Alt ekstremitede bir eksizyon ya-
pıldığında ayak bileğinin 90° dorsifleksiyonda tutularak aşil
tendonunda kısalmanın önlenmesi gerektiği unutulmama-
lıdır. Koldaki bir operasyondan sonra omuz ve dirseğin uy-
gun pozisyonda tutulması, önkoldaki bir eksizyondan son-
ra bilek ve parmakların nötral pozisyonda tutulması ve nor-
mal eklem hareket genişliğinde egzersizler verilmesi ge-
reklidir. Bu önlemler ile hastanın günlük yaşam aktiviteleri
ve ambulasyonu kolaylaşacaktır. Kas transferi yapıldığın-
da bu kasın reedükasyonu yapılır (18,32).

Kemik Tümörleri
Tedavi lezyonun lokalizasyon, tipi ve yayılımına göre

değişir. Kanser hastalarında amputasyon travma veya
vasküler nedenler ile yapılanlardan daha yüksek seviye-
dedir. Üst ekstremitelerde daha çok kısa güdüklü dirsek
üstü, omuz dezartikülasyonu ve forequarter amputasyon,
alt ekstremitelerde ise kısa güdüklü diz üstü, kalça dezar-
tikülasyonu ve hemipelvektomi uygulanır. Özellikle genç
hastalarda hasta operasyondan çıkarken geçici bir protez
takılması önerilmektedir. Fonksiyonel protez kullanama-
yanlarda kozmetik protez önerilebilir. Protez uyumu ve
eğitimi kanser hastalarında kemoterapi ve radyoterapinin
tedaviye eşlik etmesi nedeniyle daha komplikedir (9).

ÇOCUK VE KANSER REHAB‹L‹TASYONU
Çocuk yaş grubunda artan tanı ve tedavi olanakları ile

kanser hastalarının %60’ında iyileşme beklenmektedir.
Bununla birlikte özellikle tedavi uygulamalarının geç dö-
nem etkileri gözlenmektedir. Radyoterapinin yan etkileri
genellikle akut olarak görülmemekte ve bir latent periodu
izleyerek ortaya çıkmaktadır. Kemoterapide ise yan etki-
ler akut dönemde görülmekle birlikte, bir kısmı devamlılık
göstermektedir(33,34).

Kanserli çocukların tedavisinde lineer büyümenin ya-
vaşlaması önemli bir problem oluşturmaktadır. Örneğin,
beyin tümörü olan çocukların %30-35’inde, antilösemik
tedavi uygulanan çocukların ise %10-15’inde boyun elli
persentilin altında olduğu gözlenmiştir. Kranial radyotera-
pinin etkilerinin yaşa bağımlı olduğu bildirilmiştir. Tedavi
sırasında 5 yaşın altında olan çocukların daha duyarlı ol-
dukları saptanmıştır. Kemoterapi yalnız uygulandığı za-
man büyüme geriliğine yol açmasına karşın, bu etkinin
geçici olduğu düşünülmektedir. Prednizolon ve metotrek-
sat yüksek dozda ve uzun  süre uygulandığında kemik

gelişimini etkilemektedir (33,34). Spinal radyoterapi ver-
tebral büyümeye direkt etki ederek boyun uzamasını en-
gellemektedir. Bazı çalışmalarda ise vücut ağırlığında be-
lirgin değişiklikler olduğu bildirilmiştir.

Pediatrik kanserlerde bunun yanısıra kemik, dişler,
kas ve yumuşak dokuyu etkileyen fonksiyonel ve kozme-
tik sorunlar, özellikle solid tümörler başta olmak üzere
%11-38 oranında bildirilmiştir. İskelet sisteminde skolyoz,
atrofi veya hipoplazi, avasküler nekroz ve osteoporoz bü-
yük çoğunluğunu oluşturmaktadır (33). Skolyoz, spinal
kolon segmentlerine radyoterapi uygulanmasının geç et-
kileri olarak ortaya çıkmaktadır ve genellikle solid tümör-
ler ile birlikte bulunmaktadır. Wilms tümörü nedeniyle ab-
dominal radyoterapi uygulananlarda iliumda hipoplazi,
kas, yumuşak doku ve ciltte atrofi gözlenmektedir. Rad-
yoterapi yanısıra metastatik tümörler, laminektomi veya
osteoporoz da skolyoza yol açabilmektedir (33). Avaskü-
ler nekroz ve osteoporoz asemptomatik seyredebilir.
Avasküler nekroz tedavi sırasında oluşmakla birlikte la-
tent periyodu 13 yıla kadar uzayabilmektedir. Radyotera-
pi yanısıra sistemik kortikosteroid tedavisinin avasküler
nekroz ve osteoporoz oluşturucu etkisi bilinmektedir (33).

Beyin tümörlü ve akut lösemili çocuklarda özel bakım
ve eğitim gerektirecek nörolojik problemler %8-50 oranın-
da görülmektedir. Özellikle kranial radyoterapi ile ortaya
çıkmakta ve öğrenme zorluklarına yol açmaktadır. Ayrıca
intratekal metotreksat uygulamalarının da bu tür yan etki-
leri üzerinde durulmaktadır. Kranial radyoterapi alan ve 8
yaştan küçük olan çocuklarda rutin nöropsikolojik değer-
lendirme önerilmektedir (33).

Kanserli çocuklara yaklaşımda öğretmenler ile ilişki
kurulması önemlidir. Tanı veya tedavi sırasında ve sonra-
sında aile ve eğitimciler ile işbirliği gerekmektedir. Eğitim-
cilerin bu çocuklara karşı sorumluluklarını bilmesi ve
uzun süreli eğitim stratejilerini belirlemeleri önemlidir. Ço-
cuğun okula devamı, hastalık psikolojisinden uzaklaşma-
sını ve enerjisinin okul yaşamına odaklaşmasını sağlaya-
caktır (26).

KANSER A⁄RISI VE TEDAV‹S‹
Ağrı kanser olgularında hastalığın progresyonu ile da-

ha belirgin hale gelen önemli bir morbidite nedenidir. Or-
ta ve ağır şiddette ağrının ilerlemiş kanser hastalarında
insidansının %60-80’e ulaştığı bildirilmektedir. Ağrı korku
oluşturması yanısıra kişinin yaşam kalitesini ve fonksiyo-
nel yetilerini etkilemektedir (35). Bir çok merkezde bu
hastalara çok yönlü yaklaşım amacıyla interdisipliner ağ-
rı üniteleri kurulmuştur. 

Ağrı deneyimi her zaman çok yönlüdür. Ağrının fizyo-
lojik, duysal, afektif, kognitif ve davranışsal komponenti
vardır (36). Kanser ağrısı çeken hastalarda depresyon ve
anksiyete belirtileri artmıştır ve %7-20’sinde intihar dü-
şüncesi vardır (37). Hastanın değerlendirilmesi sırasında
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en önemli nokta ağrının kaynağının belirlenmesi ve ağrı-
nın azaltılması için bir tedavi planı yapılmasıdır.

Kanser A¤r›s›n›n Etiyoloji ve Patofizyolojisi
Etiyolojisine göre kanser ağrısı sendromları 3 ana

başlıkta toplanabilir: 1. Direkt tümoral tutulum ile ilişkili
ağrı, 2. Kanser tedavisi ile ilişkili ağrı, 3. Kanser veya te-
davisi ile ilişkisi bulunmayan ağrı (Tablo 5.13.1) (37,38).
Büyük kanser merkezlerinden bildirilen oranlar yatarak ve
ayaktan izlenen hastalar için sırasıyla %78 ve %62 ora-
nında tümoral tutuluma, %19 ve %25 oranında tedaviye
bağlıdır (37). Kemik ağrısı özgül ağrı nedenleri arasında
birinci sırayı almaktadır. Kemik tümörü veya kemik me-
tastazı olan hastaların %85’inde şiddetli ağrı olduğu bildi-
rilmiştir (37,39).

Kanser ağrısı temporal özelliklerine göre akut, kronik
ve insidental olarak tanımlanabilir. Akut ağrının başlangı-
cı net olarak belirlenebilir ve öykü kısa sürelidir. Kronik
ağrı 3 aydır devam etmektedir. İnsidental ağrı ise hareket
ile ortaya çıkar ve mekanik değişikliklere bağlıdır (37).
Patofizyolojisine göre kanser ağrısı organik ve psikolojik
olmak üzere iki ana başlıkta toplanabilir. Organik ağrı ise
nosiseptif ve nöropatik olmak üzere iki grupta incelenebi-
lir (Tablo 5.13.2) (37).

Nosiseptif ağrı somatik veya visseral yapılardaki nosi-
septörlerin periferik stimulasyonuna bağlı oluşur. Somatik
ağrı kemik veya kas gibi yapıların tümoral tutulumu ile iliş-
kilidir, ani ve keskin, bıçak gibi veya zonklayıcı olarak ta-
nımlanır. Visseral ağrı ise solid veya içi boş organlardaki
ağrı ile ilşkilidir ve diffüz, kemirici, kramp tarzında veya

keskin olarak tanımlanır. Nosiseptif ağrı genellikle nono-

pioid ve opioid analjeziklere yanıt verir (37,39,40).

Nöropatik ağrı periferik veya santral aferent nöral yol-

ların tutulumu ile ilişkilidir ve yanıcı, batıcı ağrı olarak ta-

nımlanır. Nöropatik ağrı opioid analjeziklere iyi yanıt ver-

mez (37,40). Sonuç olarak ağrı kaynağının belirlenmesi-

nin tedavinin ilk basamağı olduğu söylenebilir.

Kanser A¤r›s›n›n Tedavisi

İlaç tedavisi kanser ağrısında çok önemli bir yer tut-

masına karşın tedavi planı yapılırken hastanın tüm gerek-

sinimleri belirlenmeli, tedavi seçeneklerinden en basit, en

az invaziv olanı tercih edilmeli ve gerekirse nonfarmako-

lojik yaklaşımlara öncelik verilmelidir (37,41). Nonfarma-

kolojik tedavi yaklaşımları Tablo 5.13.3’de özetlenmiştir.

İlaç tedavisinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün tedavi

basamaklarının uygulanması önerilmektedir (Tablo

5.13.4) (35,37,42).

Analjezik tedavi: Tedavinin birinci basamağında hafif

ve orta derecede ağrı için opioid olmayan analjezikler

önerilmektedir. Bunlar asetaminofen ve steroid olmayan

antiinflamatuvar ilaçlardır (SOAİİ). SOAİİ’ların analjezik

etkileri yanısıra antipiretik ve antiinflamatuvar etkileri var-

dır, ancak gastrik ve renal yan etkilerinin sık olduğu unu-

tulmamalıdır. Daha nadir olarak hepatik, santral sinir sis-

temi ve pulmoner yan etkiler görülebilir. Diüretik, beta blo-

kör ve bazı antihipertansif ilaçlar ile etkileşebilir. Aspirin

kanser hastalarında platelet fonksiyonlarını irreverzibl

olarak bozduğu için önerilmez. SOAİİ’lar ve nonasetile

salisilatların bu etkisi reverzibl olduğu için kontrindike de-

ğildir. SOAİİ’lar özellikle kemik ağrısının tedavisinde etki-

li bir gruptur (35,37,40,43).

Tablo 5.13.1. Kanser hastalar›nda özgül a¤r› sendromlar›

1. Direkt tümor tutulumu ile ilişkili ağrı sendromları
a. Kemik invazyonu
b. Sinir invazyonu

2. Kanser tedavisi ile ilişkili ağrı sendromları
a. Postoperatif sendromlar

Postmastektomi sendromu
Fantom ağrısı

b. Postkemoterapi sendromları
Periferal nöropati
Aseptik nekroz
Post herpetik nöralji

c. Postradyasyon sendromları
Radyasyon fibrozisi
Radyasyon myelopatisi
Radyasyon ile indüklenen tümör
Kemikte radyasyon nekrozu

3. Kanser veya tedavisi ile ilişkisi bulunmayan ağrı sendromları
a. Osteoartrit
b. Diabetik nöropati

Tablo 5.13.2. Kanser a¤r›s›n patofizyolojik s›n›flamas›

I. Organik
1. Nosiseptif

a. Somatik (Kemik veya kasın tümoral invazyonu)
b. Visseral (Organların tümoral invazyonu)

2. Nöropatik
II. Psikolojik



Tedavinin ikinci basamağında orta ve şiddetli ağrı için
kodein ve analogları gibi zayıf opioid ilaçlar daha önceki
tedaviye ilave edilir. Bu opioidler SOAİİ’ları tolere edeme-
yen veya kontrindike olan hastalarda hafif, orta derecede
ağrı için de önerilebilir. Bu grupta en çok kullanılan ilaçlar
kodein, oksikodon ve hidrokodondur. Genellikle nonopi-
oid analjezikler ile birlikte verilerek etkinliği arttırılır, çünkü
opioidler primer olarak santral, SOAİİ’lar ise periferik etki-
lidir (35,37,40,43).

Tedavinin üçüncü basamağında şiddetli ağrı kontrolü
için potent opioidler önerilmektedir. En sık kullanılanlar
morfin, hidromorfon ve metadondur. Dozaj hastaya göre
ayarlanır ve zaman içinde değiştirilmesi gerekebilir. Şid-
detli kanser ağrısında öncelikle primer mü (µ) reseptör
agonistleri tercih edilir. Düşük doz ile yeterli analjezi sağ-
lanabilir, ancak hastalar arası yanıt farklılıkları nedeniyle

alternatif opioidler gerekebilir. Yüksek dozlarda oral yol-
dan verilebilirler ve diğer uygulamalara göre daha stabil
serum seviyesi sağlarlar. Alternatif yolla uygulama gere-
ken hastalarda intravenöz, subkütan, epidural, intratekal,
rektal, transdermal ve transmukozal yol kullanılabilir (40).
Morfin için 4 saatte bir 10-20 mg uygulamanın ilerlemiş
olgularda bile yeterli olduğu bildirilmiştir (37,42). Opioidle-
re tolerans gelişebilir ancak genellikle bu klinik bir prob-
lem oluşturmaz. Hastaların gereksinim duydukları doz tü-
mör rezolusyonu, anksiyetenin azalması ve primer hasta-
lığın tedavisi ile azalmaktadır. Hastalar opioid yan etkileri
açısından yakından izlenmelidir. Sedasyon ve solunum
depresyonu en önemli yan etkileridir. Bulantı, kusma ve
konstipasyon sıktır (37,40,42).

Adjuvan ‹laçlar: Adjuvan ilaçlar Dünya Sağlık
Örgütü’nün önerdiği tedavi basamaklarının her aşama-
sında kullanılabilir. Hem analjeziklerin etkisini arttırır, hem
bazı ağrı sendromlarında analjezik aktiviteleri vardır. En
sık kullanılan adjuvan ilaçlar trisiklik antidepresanlar, an-
tikonvülzanlar ve steroidlerdir (35,37,43).

Trisiklik antidepresanlar ağrı kontrolü sağlandığı hal-
de depresif belirtileri olan hastalarda ve nöropatik ağrıda
önerilir. Santral sinir sisteminde serotonin ve norepinefri-
nin geri alımını bloke ederek etki ettiği düşünülüyor. Nö-
ropatik ağrıda en sık kullanılan amitriptilin yanında imip-
ramin ve desipramin ile de olumlu sonuçlar bildirilmekte-
dir. Analjezik etki antidepresan etki için gerekli dozun al-
tında ortaya çıkmaktadır. Amitriptilin’in gece 25 mg doz ile
başlanması, yeterli etkinlik sağlanana kadar 3 günde bir
25 mg artırılarak, 50-125 mg/gün doza ulaşılması öneril-
mektedir. Tedavinin başlangıcından sonra birkaç gün için-
de uyku düzelir, bir haftada analjezik etki başlar ancak üç
haftaya kadar uzayabilir (37,42,44).

Antikonvülzan ilaçlar da kronik, nöropatik ağrı tedavi-
sinde kullanılır. Karbamazepin özellikle cerrahi travma
veya tümör invazyonuna bağlı nöropatik ağrıda etkilidir.
Ayrıca trigeminal nöralji, postherpetik nöralji ve diabetik
nöropatide de kullanılabilir. Genellikle gece 100 mg ile
başlanır, semptomlar azalana kadar 400-800 mg/gün do-
zuna çıkılabilir. En önemli yan etkisi nötropenidir ve yakın
takibi gerekir. Kemik iliği supresyonu olan hastalarda
kontrindikedir. Fenitoin ve valproik asitle olumlu sonuçlar
bildirilmiştir (37,40,42).

Steroidlerin kanser hastalarında birçok yararından
söz edilmektedir. Ağrının algılanması azalır, opioid dozu-
nun azaltılmasını sağlar, hastanın moralini düzeltir, iştahı-
nı arttırır ve kilo almasını sağlar. Spinal kord basısı olan-
larda ödemi azaltarak rahatlama sağlar. Metastatik kemik
ağrısında steroid tek başına yeterli olabilir. Genellikle sa-
bah 5-10 mg’lık düşük doz prednizon tedavisi yeterlidir.
Düşük mineralokortikoid etkileri nedeniyle prednizon ve
deksametazon tercih edilir. Uzun süre kullanımda yan et-
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Tablo 5.13.3. Kanser a¤r›s›na nonfarmakolojik yaklafl›mlar

1. Cerrahi
Tümörün çıkarılması
Adrenalektomi
Hipofizektomi

2. Nöroşirurji
Kordotomi
Rizotomi
Dorsal kolon stimulatörleri

3. Fiziksel tedavi
Termal modaliteler
TENS
Tetik nokta enjeksiyonları
Sinir blokları
Akupunktur ve masaj

4. Psikolojik tedavi
Relaksasyon
Hipnoz
Biofeedback
Psikoterapi
Davranışsal tedavi

Tablo 5.13.4. Kanser a¤r›s›nda Dünya Sa¤l›k Örgütü tedavi
basamaklar›

Non-opioid ± Adjuvan ilaç
⇓

Ağrı devam ederse
⇓

Zayıf opioid ± Non-opioid ± Adjuvan ilaç
⇓

Ağrı devam ederse
⇓

Kuvvetli opioid ± Non-opioid ± Adjuvan ilaç



kileri olduğu unutulmamalıdır (37,40).
Antiaritmik meksiletin ve flekainid membran stabilize

edici etkileri ile nöropatik ağrı tedavisinde ikinci basamak
ilaç olarak kullanılabilir (40).

Topikal kapsaisin kremleri primer aferent nöronlar ve
maddesi P maddesi üzerinden etki ederek postherpetik
nöralji, ağrılı periferak nöropatiler ve mastektomi sonrası
ağrıda kullanılmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır (45).

Bisfosfonatlar, pamidronat ve klodronat osteoklastik
aktiviteyi inhibe etmesi nedeniyle kemik ağrısında adju-
van ajan olarak kullanılabilir. Kalsitonin ile de olumlu so-
nuçlar alınmıştır (42).

Spinal Opioid Uygulamalar›: Spinal opioidler spinal
kord dorsal kökte lokalize opioid reseptörlerine bağlana-
rak ve aktive ederek analjezi sağlar. Akut ve kronik ağrı
tedavisinde morfin intratekal veya epidural yolla kullanıla-
bilir ancak teknik zorluklar nedeniyle kullanımı sınırlıdır.
İmplante edilebilir sistemler kullanım alanına girmiştir. İn-
feksiyon riski, kateter malfonksiyon ve enjeksiyon bölge-
sinde ağrı görülebilir. Hasta seçiminde dikkatli olunmalı-
dır. Sistemik opioidlere yanıt alınamadığında tercih edilir
ve lokal anestetikler ile birlikte verilir. Bupivakain ve mor-
fin ile başarılı sonuçlar bildirilmiştir. Özellikle vücudun alt
yarısındaki ağrı sendromlarında etkili olduğu öne sürül-
mektedir. En önemli avantajı sistemik yan etkinin olma-
masıdır (37,39,40).

‹nvaziv Teknikler: Sinir blokları ve nöroablatif girişim-
ler kanser ağrısı tedavisinde diğer yöntemlere yanıt alına-
mayan hastalarda tercih edilir. Terapötik sinir blokları
analjeziklere yanıt alınan hastalarda analjezik dozunu ve
yan etkilerini azaltmak amacıyla da kullanılabilir. Ayrıca
pankreatik karsinoma, patolojik kosta kırığı gibi özgül ağ-
rı sendromlarında da yeri vardır. Öncelikle destrüktif ol-
mayan sinir blokları tercih edilmeli, nörolitik solüsyonlar,
kriyoanaljezi ve radyofrekans daha sonraki aşamaya bı-
rakılmalıdır (40).

Kanser ağrısı sendromlarında sempatik sinir sistemi
belirtileri var ise stellat ve lomber ganglion blokları nöro-
patik ağrıyı kontrol edebilir. İntravenöz rejional sempatik
bloklar tek bir ekstremite tutulumu varsa uygulanabilir
(40,42).
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