KEMOTERAPİ

KEMOTERAPİ NEDİR?
Vücudumuzda oluşan tümör hücrelerini
yok etmek için uygulanan ilaç tedavisine
kemoterapi denir. Kemoterapide, bir veya
birden fazla ilaç bir arada kullanılabilir. Her
ilacın belirli yan etkileri olduğundan bunları
en aza indirmek için tedbirler alınır.

Vücudumuzda oluşan
tümör hücrelerini yok
etmek için uygulanan
ilaç tedavisine
kemoterapi denir.

KEMOTERAPİ HANGİ DURUMLARDA
VERİLİR?

Bazı kanser türlerinde, kanser
hücrelerini yok etmek için kullanılan tek
tedavi yöntemidir.
Ameliyat ile tümör dokusu çıkarılıncaya
kadar kanser hücrelerini öldürmek için
kemoterapiden yararlanılır.
Ameliyat edilemeyecek kadar büyük,
hayati organ ve dokuları sarmış
tümörlerde tümörü küçültüp ameliyata
hazırlamak için verilir.
Vücudun uzak dokularına yayılmış
tümörlerde bu yayılımı yok etmek için
verilir.
KEMOTERAPİ KİM TARAFINDAN
UYGULANIR?
Kemoterapi ilaçları, hastanın doktoru olan
çocuk hematoloji (kanın yapısı ve işlevini
inceleyen tıp dalı) - onkoloji (kanseri
inceleyen tıp dalı) uzmanı tarafından
planlanır ve bir onkoloji/hematoloji servis
hemşiresi tarafından uygulanır.
KEMOTERAPİ NEREDE UYGULANIR?
Kemoterapi mutlaka uzmanlaşmış bir
merkezde, uzman doktor ve hemşire
denetiminde verilir. Tedavi uzun süre
uygulanacak ise hasta hastaneye yatırılır,
günlük tedavi ise ayaktan tedavi merkezi
dediğimiz bölümlerde uygulanır. Gerekli
durumlarda evde ağızdan da (hap
şeklinde) kemoterapi verilebilir.

KEMOTERAPİ NASIL UYGULANIR?
Kemoterapi ilaçları 3 farklı yol ile
uygulanır:
1. Damar yolu ile veya port-a-cath denen
kateterler yolu ile
2. Ağızdan
3. Beyin omurilik sıvısı (BOS), karın
boşluğu, akciğer zarı gibi boşluklara
yapılacak enjeksiyon ile uygulanır.
KEMOTERAPİ NEYE GÖRE BELİRLENİR?
Kullanılacak kemoterapi kanserin tipine,
evresine, hastanın genel durumuna ve daha
önce kullanmış olduğu ilaçlara göre doktor
tarafından belirlenir.
KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİ
VAR MIDIR?
Verilen her kemoterapinin farklı yan etkileri
vardır. Kemoterapi ilaçları verildiğinde,
verilen ilaç tümörlü hücreyi normal
hücreden ayırt edemez ve aynı anda
normal hızla çoğalan sağlıklı hücreleri de
yok edebilir. Saç ve deri hücreleri, kan
hücreleri hızlı çoğalan hücreler olduğundan
tedaviden daha çok etkilenirler. Bağışıklık
sistemi de zayıflar.
Kemoterapinin sıklıkla görülen yan etkileri
şunlardır:

Bulantı, kusma (beyinde kusmayı
uyaran merkez etkilenir.)
İshal
Kabızlık
Ağız yaraları

Saç dökülmesi
Kansızlık ve yorgunluk
Ateş
Deride morluklar veya kanamalar
Depresyon
Enfeksiyon riskinde artış
El ve ayaklarda uyuşmalar
Kaslarda ağrı
İşitme kaybı
Tırnaklarda ve deride renk değişiklikleri
KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİ İLE
NASIL BAŞ EDİLİR?
• Bulantı-kusma için doktorunuz önlem
alacaktır, ancak bazı ilaçlar tüm önlemlere
rağmen kusmaya neden olabilir. Bu
dönemde çocuğunuz serum ile beslenir.
Çocuğunuza, size tarif edilen şekilde ve
sıklıkta ağız bakımı uygulamanız gerekebilir.
• İshal olması durumunda yağsız ve
şekersiz besinlerle beslemek, bol sıvı
vermek uygundur. Genellikle kızarmış
ekmek, lor, yağsız beyaz peynir, haşlanmış
patates, pirinç lapası, yağsız makarna, muz,
şeftali, elma, ayran, yoğurt verilebilir.
• Ateş ve enfeksiyon kemoterapinin en
önemli yan etkisidir. Enfeksiyon vücudun
mikroplarla (bakteri, virüs, mantar) işgal
edilmesi durumudur. Enfeksiyonları
önlemenin en iyi yolu elleri yıkamaktır.
Bu konuda titizlik gösterilmelidir. Hasta
çocuğun tüylü oyuncaklarla oynaması
sakıncalıdır. Oyuncakları sık sık silinmelidir.

• Evde hayvan beslemek ve topraklı çiçek
saksıları bulundurmak enfeksiyon kaynağı
olacağı için kemoterapi alan hastaların
evinde bulundurulmamalıdır. Hasta,
kalabalık ortamlardan ve hasta kişilerden
(grip, uçuk, kızamık ve suçiçeği gibi bulaşıcı
hastalığı olan kişiler) uzak durmalıdır.
• Bu dönemlerde taze meyve ve sebze,
dışarıdan alınan ve soyulmadan yenilen
gıdalar, temiz olduğundan emin olunmayan
yiyeceklerin tüketilmemesi gerekir.
• Vücut sıklıkla ve deri tahriş edilmeden
yıkanmalı; dişler, trombositlerin
50.000’den yüksek olduğu dönemlerde
yumuşak fırça ile temizlenmelidir.

KEMOTERAPİNİN UZUN VADELİ
YAN ETKİLERİ NELERDİR?
Kemoterapi bittikten aylar veya yıllar sonra
ilacın tipine bağlı olarak ortaya çıkan yan
etkiler olabilir. Bunlar:
Akciğer dokusu hasarı
Kalp sorunları
Kısırlık
Böbrek sorunları
Sinir hasarları
İkincil kanserleri içerebilir.

KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI
Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV),
“Nerede yaşam varsa, orada umut vardır”
felsefesi ile 2000 yılında İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Servisi'nde
çocukları tedavi görmekte olan aileler ile
hekimlerinin bir araya gelmeleriyle kuruldu.
KAÇUV’un kuruluş amacı; “maddi sorunları
nedeniyle tedavileri aksama riski taşıyan
çocukların tedavilerinin sürekliliğini
sağlamak" ve kanser ile mücadelede önemli
bir gereksinim olan psikolojik destek ve
çocuk psikolojisine uygun tedavi ortamının
yaratılmasıdır.
Aile, yakın çevre, sağlık çalışanları ve sağlık
sistemi ile kamuoyunda farkındalık yaratarak
kanserli çocukların tedavi süreçlerini
geliştirecek ve psikolojik, sosyal, fiziksel ve
tıbbi açıdan yaşam kalitelerini arttıracak
etkinlikler yürütmektir.
Vakıf 2012’de bağışlarla projelendirilen
Aile Evi’ni hizmete açmıştır. Aile Evi
şehir dışından İstanbul’a tedavi için gelen
ailelerin tedavileri süresince ücretsiz
konaklayabileceği 14 oda ile hizmet
vermektedir.
Çocukluk Çağı Kanserleri Bilgilendirme projesi
kapsamında, UPS Vakfı’nın 2014 Fon
desteğiyle hazırlanmıştır.

www.kacuv.org
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