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Kanserli hastada her üç faktör nedeniyle VTE riski ↑↑↑



 Akciğer kanserli hastalarda klinik VTE: %15-20
 Trombotik olaylar kanserin kendisine bağlı ölümden 

sonra 2. en sık ölüm nedenidir.

 Hızlı tanı ve tedavi önemlidir. 

 VTE riskinin arttığı durumlar: 
 Hastaneye yatış
 Cerrahi 
 Hastalık progresyonu
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PET/BT: Sol akciğer alt lobda periferal
yerleşimli 42x63 mm kitle (SUVmaks: 
14,06), subkarinal konglomere LAP 
(SUVmaks: 11.41)

Kranial MR: Metastaz izlenmedi

FOB, cTBNA: Adenokarsinoma

TTAB: Adenokarsinoma

EGFR, ALK, ROS-1 (negatif)

cT3N2M0



Şubat - Mayıs 2018: 6 kür pemetrekset sisplatin → Kısmi yanıt
Temmuz - Eylül 2018: Karboplatin ile eş zamanlı RT 



Ekim 2018 --> Kontrol toraks BT:  Sol alt lobda minimal 
küçülme gösteren düzensiz konturlu nodül, mediyastinal
sol hiler ve peribronşiyal lenfadenopatiler, her iki adrenal 
bezde yeni ortaya çıkan metastaz ile uyumlu kitleler. 

Baş ağrısı, bulantı kusma nedeniyle çekilen Kranial MR: 
Multiple metastatik lezyonlar

ECOG: 2-3

Tedavi planı: Kranial RT + 2. basamak docetaxel



PROGRESYONDA AKCİĞER KANSERLİ HASTADA

PRİMER PROFLAKSİ ???



Kanserli hastada primer proflaksi endikasyonları
Akut medikal hastalık nedeniyle hastane yatışı
Cerrahi girişim
Kullanılan ilaçlar: DMAH, fondaparinux, YOAK
Kanama riski yüksekse: Mekanik proflaksi

Hastanede yatmayan kanser hastasında rutin olarak 
primer proflaksi önerilmemektedir!!



Primer tümörün yeri

Çok yüksek risk (mide, pankreas) 2

Yüksek risk (akciğer, lenfoma, jinekolojik, mesane, testis) 1

Düşük risk (diğer) 0

KT öncesi trombosit sayısı ≥ 350.000/ml 1

Hemoglobin < 10 g/dl veya eritropoez stimüle edici ajan kullanımı 1

KT öncesi lökosit sayısı > 11.000/ml 1

VKI ≥ 35 kg/m2 1

KHORANA SKORU

Khorana skoru VTE riski (2,5-6 ay)
0 (Düşük risk) %0,3-1,5
1-2 (Orta risk) %1,8-9,6 (1 puan %3,8, 2 puan %9,6)
≥ 3 (Yüksek risk) %6,7-17,7

Khorana AA, et al. Development and validation of a predictive model for
chemotherapy-associated thrombosis. Blood 2008;111:4902.



Primer tümörün yeri
Çok yüksek risk (mide, pankreas) 2
Yüksek risk (akciğer, lenfoma, jinekolojik, mesane, testis) 1
Düşük risk (diğer) 0
KT öncesi trombosit sayısı ≥ 350.000/ml 1
Hemoglobin < 10 g/dl veya eritropoez stimüle edici ajan 
kullanımı

1

KT öncesi lökosit sayısı > 11.000/ml 1
VKI ≥ 35 kg/m2 1

KHORANA SKORU

 Khorana skoru ≥2 veya ≥3 olan olgularda, hasta bazında kanama 
riski de göz önüne alınarak primer proflaksi kararı verilebilir. 

 Kanser tanısından bağımsız olarak önceden tetiklenmemiş VTE 
öyküsü varlığı da önemlidir. 



Randomize, plasebo kontrollü, çift kör  (Apixaban 2x2,5mg, Plasebo) 

Ayaktan kanser hastaları

Khorana skoru ≥2

563 hasta, 180 gün takip











Çok merkezli, randomize, plasebo kontrollü, çift kör  
(Rivaroksaban 10 mg, Plasebo) 
11 ülke, 143 merkez
Ayaktan kanser hastaları
Khorana skoru ≥2
1080 hasta, beklenen sağkalım >6 ay
Randomizasyon öncesi tüm hastalara alt ekstremite dopler
USG yapılmış
49 hasta (%4,5) DVT nedeniyle, 190 hasta diğer nedenlerle 
çalışma dışı bırakılmış
841 hasta randomize edilmiş, 180 gün takip



Randomizasyon sonrası 180 günlük dönem
Primer sonlanım: Semptomatik veya asemptomatik VTE
Rivaroksaban: 25/420 (%6)
Plasebo: 37/421 (%8,8) 
HR, 0,66 (95%CI, 0,40-1,09), p=0,10



İlacı kullanırkenki dönem: 
Primer sonlanım: Semptomatik veya asemptomatik VTE
Rivaroksaban: n=11 (%2,6)
Plasebo: n=27 (%6,4)
Hazard ratio, 0.40, (95% CI, 0.20 -0.80), p<0,05









OLGU

Tedavi planı: Kranial RT + 2. basamak tek ajan docetaxel
(Aralık 2018 ve Ocak 2019, 2 kür tedavi almış) 

Ocak 2019 --> Sol bacakta şişlik ve nefes darlığı

Fizik muayene:
 Tekerlekli sandalye ile mobilize olabilen bir hasta 
 ECOG-PS: 3-4
 Vital bulguları normal
 Pulse O2: %94
 Sol akciğer bazalinde raller
 Sol bacak çapı artmış



Alt ekstremite venöz dopler USG: Sol popliteal vende akut/subakut
süreçte trombus

Toraks BT: Sağ akciğer alt lob lateral bazal segmentte PTE ile uyumlu 
dolum defekti, RT ye bağlı değişiklikler





sPESI (simplified pulmonary embolism severity index)

Klinik özellik Puan 
Yaş > 80 1

Kanser öyküsü 1

Kronik kardiyopulmoner hastalık 1

Nabız ≥110/dak 1

TA <100 mmHg 1

Pulse O2<%90 1

Düşük risk 0

Yüksek risk ≥1 Yatarak tedavi
Daha uzun gözlem



DVT+, segmental PTE →→→ Ayaktan tedavi 

DMAH (enoxaparin 2 x 0,6 cc) 



Akut VTE’de tedavi  
Antikoagulan tedavi***
Kanserli hastada rekürrens ve kanama riski ↑

◦ Komorbid durumlar
◦ Girişimsel işlemler
◦ İlaç etkileşimleri

Ayaktan/ Yatarak tedavi
Hasta tercihi
Tedavi hedefi
Yaşam beklentisi

Tedaviyi güçleştirmekte





Antikoagulasyon kontrendike ise
Trombosit sayısı <20.000/ml

Aktif kanama

Yakın zamanda cerrahi

İnferior vena kava filtresi (çıkarılabilir olan) takılabilir 
Hasta tercihi, yaşam beklentisi, PE ye bağlı mortalite riski, 

filtreye bağlı trombus riski



VTE başlangıç tedavisi
ᴥKontrendikasyon yok ve BFT normal ise DMAH ilk 
tercihtir.

ᴥKreatinin klirensi <30 ml/dak ise iv UFH
veya renal dozda enoksaparin faktör Xa takibi yaparak 

ᴥYOAK (rivaroksaban, apixaban) 



DMAH
UFH
Fondaparinux

Rekürrens daha az
Kanama riski daha az
İlk 3 ayda mortalite daha az

DMAH formülasyonlarını karşılaştıran çalışma yok…



YOAK
Rivaroksaban

Apiksaban

Edoksaban

Dabigatran

Başlangıç tedavisinde kullanımları için veri sınırlı……



Çok merkezli, randomize, pilot çalışma

Dalteparin (200 IU/kg/gün 1 ay, ardından 150 IU/kg/gün 2-6 ay) 

Rivaroxaban (Günde 2x15mg 3 hafta, 20 mg/gün 6 ay)

Primer sonlanım : 6 aydaki VTE rekürrensi ve güvenlik (majör 
kanama, klinik önemli non-majör kanama)



Dalteparin Rivaroxaban

Majör kanama 6 11
Klinik önemli 
non-majör 
kanama

7 25





Randomize, açık uçlu, eş değerlik çalışması 

1046 kanserli hasta

Dalteparin (200 IU/kg/gün 1 ay, ardından 150 IU/kg/gün) (N=524)

DMAH (5 gün) ardından edoxaban 60 mg/gün (N=522)

Tedavi süresi 6-12 ay

Primer sonlanım «VTE rekürrensi ve majör kanama bileşik verisi»













Nasıl seçelim?
Ayaktan mı? Yatarak tedavi mi?

Maliyet

Uygulama kolaylığı

Monitorizasyon gerekliliği

Kanama riski

Böbrek ve karaciğer fonksiyonları

İlaç etkileşimleri

İlaç etkisinin kolay geri döndürülebilirliği



İdame Tedavi
DMAH**

Edoksaban

Rivaroksaban

Dabigatran

Fondaparinux

Warfarin→VTE rekürrensi sık, kanama riski daha fazladır. Böbrek 
yetmezliğinde tercih edilebilir. Alternatif olarak UFH veya renal dozda 
DMAH kullanılabilir

Böbrek yetmezliği
Kanama riski
Tümör tipi
Hasta tercihi

Lee Ay, et al. N Engl J Med 2003;349:146.
Meyer G, et al. Intern med 2002;162:1729.

Lee AY, et al. JAMA 2015;314:677. 



Tedavi süresi
İlk VTE’de 3-6 ay

Tedavi süresinin uzatıldığı durumlar:
Aktif kanser (son 6 ay içinde tanı almış, son 6 ay içinde tedavi 
uygulanmış, lokal ileri veya metastatik kanser) 

Rekürren VTE

Rekürrens riski %10-20 (aktif kanserde daha yüksek, kür olmuş 
kanserde daha düşük)



VTE rekürrensi Kanama riski 

Tedavi süresini uzatmaya karar verirken 

 Hastalık yaygınlığı
 Uygulanan tedaviler
 Hasta tercihi
 Yaşam beklentisi 

%10-20 %6,5-18





OLGU
Antikoagulan tedavinin 3. haftasında nefes darlığı
nedeniyle acil servise başvuru, aynı gün ex 
Toplam sağkalım: 14 ay



SON SÖZ
Akciğer kanserli hastada VTE riski yüksektir. 

Morbidite ve mortaliteyi artırır.

Rutin olarak primer proflaksi önerilmemektedir. 

Tedavinin esası antikoagulan tedavidir.

Kontrendikasyon yok ve BFT normal ise tedavide ilk tercih DMAH’dır.

YOAK’lar tedavide kullanılabilirler, ancak başlangıç tedavisinde 
kullanımları ile ilgili veri sınırlıdır.

Tedavi süresi 3-6 ay, aktif kanser veya rekürrens varlığına tedavi süresi 
uzatılabilir.



TEŞEKKÜR EDERİM
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