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Vaka Takdimi

Ýdarubisine baðlý ani kardiyak arrest:
Bir vaka takdimi

Ýbrahim Bayram1, Oðuz Canan1, Atila Tanyeli2, Sevcan Erdem1
Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi 1Pediatri Uzmaný, 2Pediatri Profesörü

SUMMARY: Bayram Ý, Canan O, Tanyeli A, Erdem S. (Department of Pediatrics,
Çukurova University Faculty of Medicine, Adana, Turkey). Idarubicin related
cardiac arrest: a case report. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46:
284-286.
Idarubicin is a derivative of anthracyclines and has the same cytotoxicities.
Toxic effects of idarubicin on the heart are acute and chronic, but it is less
cardiotoxic than other anthracyclines. We present a case who experienced
cardiac arrest during intravenous infusion of idarubicin. A 14-month old boy,
diagnosed AML-M1, had been under chemotherapy treatment for six months.
He was lost to follow-up after three cycles of chemotherapy. He was admitted
to the hospital and diagnosed as relapse. He had cardiac arrest during the third
dose of idarubicin and resuscitation was successful, but he was lost on the
third day.
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ÖZET: Ýdarubisin bir antrasiklin türevi olup, sitotoksik etkisi ve yan etkileri
benzerdir. Antrasiklinlerin kalp üzerine toksik etkileri akut ve kronik olarak
görülebilmektedir. Ýdarubisinin bu etkisi diðer türevlere göre düþük oranda
meydana gelmektedir. Bu yazýda idarubisin venöz yolla puþe yapýlýrken ani kalp
durmasý olan bir vaka sunulmuþtur. On dört aylýk erkek hasta, altý aylýktan
itibaren akut miyeloblastik lösemi (AML-M1) tanýsý alarak kemoterapisi
baþlandý. Üç kür kemoterapi alan hasta dört ay aile tarafýndan kontrole
getirilmedi. Ateþ, ishal, kusma nedeniyle tekrar getirildi. Yapýlan incelemeler
sonucunda rölaps saptanmasý üzerine olguya tekrar kemoterapi baþlandý. Üçüncü
doz idarubisin yapýlýrken ani kardiyak arrest geiþmesi üzerine hasta, yeniden
canlandýrýldý. Fakat üç gün sonra tekrar solunum ve dolaþým durmasý üzerine
kaybedildi.
Anahtar kelimeler: idarubisin, kardiyak toksisite, çocukluk çaðý.

Antrasiklinler, DNAnýn tek ve çift zincirinde
kýrýklar yaparak ve/veya hücre membraný ile
doðrudan etkileþerek sitotoksik etki oluþturur1-3.
Akut toksisiteleri kemik iliði süpresyonu,
mukozit, ishal, bulantý, kusma ve alopesidir.
Bunun yanýnda deri, karaciðer, ösefagus, akciðer
ve kalp üzerine de etkileri ortaya çýkabilir4. Kalp
üzerine akut ve kronik etkileri vardýr. Akut
toksik etki, aritmi ve iletim anormallikleri ile
karakteristiktir. Bununla birlikte sol ventrikül
fonksiyonlarýnda azalma olabilir. Bu olay 24
saati geçebilir ve iyileþmesi deðiþkenlik gösterebilir 5 . Antrasiklinlerin kronik etkileri
kümülatif dozlarý ile iliþkilidir. Kümülatif doz;
doksorubisin için 450 mg/m2, daunorubisin için
700 mg/m 2 üstünde ise kardiyak toksisite
riskinin arttýðý belirtilmiþtir6,7. Ýdarubisin için

kümülatif güvenlik dozu belirlenememekle
birlikte, 150 mg/m 2 nin üstündeki toplam
dozlarýn tolere edildiði görülmüþtür8. Bu yazýda,
idarubisin intravenöz yolla puþe yapýlýrken
kardiyak arrest geliþen bir vaka sunulmuþtur.
Vaka Takdimi
On dört aylýk erkek hasta, altý aylýktan itibaren
akut miyeloblastik lösemi (AML-M1) tanýsýyla
kemoterapi baþlandý. Toplam üç kür kemoterapi
sonrasýnda hasta, aile tarafýndan izleme getirilmedi. Dört ay kadar sonra; ateþ, ishal ve kusma
nedeniyle acil polikliniðine baþvuran hasta
Pediatrik Hematoloji Onkoloji Servisi'ne
yatýrýldý. Yapýlan incelemelerde hastanýn rölaps
olduðu saptandý. Ýlk fizik muayenesinde deride
yaygýn peteþi ve ekimotik lezyonlarý, akciðerde
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dinlemekle ronkusler vardý. Karaciðeri 7 cm,
dalaðý 5 cm palpabldý. Hematokrit %29, lökosit
sayýsý 83.000/mm3, trombosit sayýsý 77.000/
mm 3 idi. Periferik kan yaymasýnda %80
oranýnda blastik hücreler görüldü. Akciðer
grafisinde bilateral retikülo-nodüler infiltrasyonlarý vardý. Serum ürik asit 10.2 mg/dl ve
laktik dehidrogenazýn 1727 U/L olmasý
dýþýndaki deðerleri normaldi. Telekardiyografi,
elektrokardiyografi ve ekokardiyografide patoloji
saptanmadý. Diðer laboratuvar bulgularý normal
sýnýrlardaydý. Viral serolojik inceleme sonuçlarýnda özellik yoktu.
Hastaya, idarubisin 8 mg/m2 (toplam doz 16.4
mg), citarabin 100 mg/m2 (12 gün) ve etoposid
100 mg/m2 4, 5, 6. günde (üç gün), intratekal
citarabin (bir gün) oluþan kemoterapi tekrar
baþlandý. Hastaya üçüncü doz idarubisin,
periferal venden puþe yapýlýrken ani kardiyak
arrest geliþti. Yapýlan resüstasyona yanýt alýnan
hastaya bir süre hava ve kese (Ambu) ile pozitif
basýnçlý ventilasyon uygulandý ve daha sonra
ekstübe edildi. Kemoterapisine ara verildi.
Akciðerlerinde dinlemekle krepitan rallerinin
olmasý nedeniyle seftazidim 100 mg/kg/gün,
amikasin 15 mg/kg/gün dozunda baþlanýldý.
Nazal oksijen desteðine devam edildi. Hastada
üç gün sonra tekrar açýklanamayan kardiyopulmoner arrest geliþti. Fakat bu defa resüsitasyona cevap vermedi ve eksitus kabul edildi.
Aile postmortem izni vermedi.
Tartýþma
Antrasiklinler, 3-4 haftada bir veya haftalýk
bolus enjeksiyon þeklinde veya altý saatten 96
saate kadar süren devamlý infüzyon þeklinde
deðiþik dozlarda kullanýlabilmektedir. Antrasiklinlerin bilinen en önemli yan etkisi kardiyotoksisitedir. Antrasiklinler hematolojik
maligniteler ve solid tümörlerin tedavisinde
kullanýlýr. Fakat ilaçlarýn kullanýmý sýrasýnda
yüksek miyelotoksik etkileri yanýnda, kümülatif
dozda miyokardiyal toksisite geliþebilmektedir9.
Çocukluk çaðý lösemi ve solid tümörlerinin
tedavisinden birkaç yýl sonra bile geliþen
konjestif kalp yetersizliði vakalarý bildirilmiþtir.
Protokollerdeki doz düþürülerek antrasiklinlerin
kardiyotoksisite riski azaltýlabilir. Ancak bu da
tedavi protokolünün etkinliðini azaltmaktadýr.
Birçok antrasiklin türevlerinin geliþtirilmesindeki amaç, kardiyak toksisiteyi azaltmaktýr10-12.
Pouna ve arkadaþlarýnýn13 kobaylarda yaptýðý bir
çalýþmada, antrasiklinlerin sol ventrikül iþle-
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vindeki deðiþiklikleri incelenmiþ. Daunorubisin
ve idarubisinin, doksorubisinden anlamlý olarak
daha az kardiyotoksik olduðunu gözlemlemiþtir.
Piranbisin ve daunoksomeda ise anlamlý olarak
kalp iþlevinde deðiþiklik saptamamýþlardýr13.
Platel ve arkadaþlarý14 sýçanlardan izole edilmiþ
kalp modellerinde antrasiklinlerin kardiyak
etkisini incelemiþler. Kardiyak toksisite,
doksorubisine göre idarubisinle daha düþük risk
saptamýþlardýr. Dolaþýmdaki idarubisinin,
doksorubisine oranla daha fazla kalp dokusu
tarafýndan alýnmasýna raðmen kardiyak toksisitenin daha az oranda görüldüðünü bildirmiþlerdir.
Sunduðumuz vakada daha önce yapýlan kalp ile
ilgili incelemelerde kardiyomyopati ve iletim
bozukluðu yoktu. Ýdarubisin için tolere
edilebilen kümülatif dozu (150 mg/m 2 ) 8
aþmamamýza raðmen kardiyak arrest geliþmesini, akut olarak iletim tipinde bozukluk
oluþturmasýna baðladýk.
Kliniðimizde 1994 yýlýndan itibaren idarubisin,
70in üzerindeki AMLli vakada ve 23 rölaps ve
dirençli akut lenfoblastik lösemili vakada
intravenöz puþe þeklinde kullanýlmýþtýr. Ancak
ilk defa akut kardiyak arrest geliþtiði izlenmiþtir.
Ýdarubisin intravenöz bolus uygulamasýnda
böyle bir etkisi literatürde bulunamamýþtýr.
Sonuç olarak idarubisin, akut etkileri (büyük
olasýlýkla kalp iletim sistemi üzerine olan yan
etkileri) de göz önüne alýnarak intravenöz
infüzyon þeklinde uygulama yapýlmasýný
gerektiðini düþünmekteyiz.
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