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BÖLÜM 1 

 

KEMOTERAPİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

Kemoterapi Nedir?  

Kemoterapi; genel anlamıyla bir hastalığın bazı kimyasal maddeler kullanılarak tedavisini 

ifade eder. Kemoterapi Onkolojik olarak ise kemoterapi, tümörü tedavi etmek için anti-tümör 

ilaçlar olarak adlandırılan çeĢitli ilaçların kullanılmasını anlatır. 

Kemoterapi Neye Yarar?  

Normalde vücudumuzda hücreler kontrollü bir Ģekilde çoğalır ve ölürler. Tümör hücresi ise 

kontrolsüz ve düzensiz bir Ģekilde çoğalır. Tümör ilaçları bu hücrelerin çoğalmalarını 

durdurarak veya geliĢimleri boyunca bazı evrelerde değiĢikliğe yol açarak yıkımına neden 

olur. Bu amaçla tek bir ilaç kullanılabileceği gibi, tedavide etkinliği artırmak amacıyla, 

genellikle birden fazla ilaç birlikte kullanılır. 

Kemoterapi Vermekle Amacımız Nedir?  

Hastalığa neden olan tümör cinsine, yaygınlığına ve hastanın özelliğine göre kemoterapi 

vermekteki amacımız farklılıklar gösterir. 

 Hastalığı yok etmek 

 Hastalığın yayılmasını ve tekrarlamasını engellemek 

 Hastalığın ilerlemesini yavaĢlatmak ve durdurmak 

 Ana tümörden vücudun baĢka kısımlarına yayılan tümör hücrelerini öldürmek  

 Hastalığın neden olduğu yakınmaları yok etmek.  

Kemoterapi Kararı Nasıl Alınır?  

Kemoterapi kararı, Tıbbi Onkoloji alanında uzman kiĢilerin bulunduğu merkezlerde 

alınmalıdır. 

Kemoterapi kararı verilmeden önce hastalığın tanısı patolojik olarak mutlaka konulmuĢ 

olmalıdır. Tümörün gözle görülmesi veya radyolojik (röntgen, ultrason, tomografi veya 

mamografi vb) tetkiklerle saptanması hastanın kemoterapi alması için yeterli değildir. 

Kemoterapi veya diğer tedavi kararları verilmeden önce mutlaka patolojik tanının (doku 

tanısı) konuĢması istenir. Bunun dıĢında kemoterapi sırasında veya kemoterapi sonrası 

izlemde aynı yerde veya vücudunuzun baĢka bir yerinde, yeni bir belirti çıkması durumunda, 

doktorunuz bu kitlenin de tanısının konulması için biyopsi isteyebilir. 
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Patolojik tanıdan sonra hastalığınızın yaygınlığının bilinmesi için öncelikli bazı incelemelerin 

( kemik iliği, ultrason, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, kemik sintigrafisi ve 

röntgen) yapılması gereklidir. Hastalığınızın yaygınlığının bilinmesi; cerrahi, kemoterapi veya 

radyoterapi sırasının belirlenmesinde yol gösterici olacağı gibi, alacağınız ilaç tedavisinin de 

Ģekillenmesinde yardımcı olacaktır. Hastalığınızın yaygınlığı belirlendikten sonra kemoterapi 

etkinliğinin ve yan etkilerinin belirlenmesi amacıyla, tedavi öncesi ve sonrasında bazı kan 

testlerinin yapılmasına gerek duyulabilir. Bu testler tekrarlanarak tedavi etkisi takip edilir. Ġlaç 

bittikten sonra da incelemeler periyodik olarak yaptırılarak hastalığınızda herhangi bir 

ilerleme olup olmadığı kontrol edilecektir. 

Kemoterapi Nerede ve Kim Tarafından Uygulanmalıdır?  

Kemoterapi uygulaması deneyimli hemĢireler tarafından yapılmalıdır.  Kemoterapi kürleri 

muhakkak hastane ortamında yapılmalıdır. Kemoterapi merkezimizde hastalara günübirlik 

yatıĢ yapılarak tedavi verilmekte iken bazı hastalarımız ise hastaneye yatırılarak tedavi 

almaktadırlar. Hastaneye gelmeleri sorunlu hastaların tedavileri konusunda doktorunuzla 

görüĢmelisiniz.   

Kemoterapiyi Hangi Sıklıkta ve Ne Kadar Süre Alacaksınız?  

Kemoterapi sıklığı ve süresi hastalığınızın tipine, tedavinin hedefine, kullanılan ilaçlara ve 

tedavi ile alınan yanıta göre değiĢiklikler gösterir. Kemoterapi uygulama Ģemanız, sıklıkla 7, 

14, 21 veya 28 günde bir olacaktır. Ġlaç uygulamaları sırasında belirli aralıklar vermekteyiz. 

Bunun nedeni vücudunuzun toparlanmasına izin vermektir. Kemoterapi sıklık ve süresi 

konusunda, sağlık durumunuzda geliĢen yeni durumlara bağlı olarak, doktorunuz baĢlangıçta 

belirlenen sıklık, süre ve dozları değiĢtirebilir. Kemoterapi verilirken uyulması gereken en 

önemli kurallardan biri tedavinin düzenli ve zamanında yapılmasıdır. Ġlaçlar zamanında 

uygulanmaz ise tümör hücreleri hızla çoğalarak yayılmaya ve verilen ilaçlara direnç 

kazanmaya baĢlarlar. Bu durumda da tedavinin etkinliği düĢer. Bu nedenle sizlere verilen 

randevulara mutlaka uyunuz. Randevuya gelmeyecekseniz mutlaka haber veriniz. Kan 

değerlerinizin veya genel durumunuzun kemoterapi almaya izin vermediği durumlarda 

doktorunuz tedavi zamanını değiĢtirecektir. 

Kemoterapi Aldıktan Sonra Çalışabilir Misiniz?  

Kemoterapi sırasında çalıĢmanız; uygulanan tedavi planına göre farklılık gösterebilir. Çoğu 

kemoterapide beyaz kürelerde azalma olması nedeniyle enfeksiyona yatkınlığınız artabilir. 
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Bulantı, halsizlik vb. yan etkiler nedeniyle çalıĢamayabilirsiniz. Eğer çalıĢırken kemoterapi 

alacaksanız bunu doktorunuza belirtiniz. 

Kemoterapi Sırasında veya Sonrasında Başka İlaçları Kullanabilir Misiniz?  

Kemoterapi almadan önce varsa devamlı kullandığınız ilaçları doktorunuza söyleyiniz. 

Unutmamanız için liste halinde yazmanız daha uygun olur. Doktorunuz kemoterapi alırken 

kullanımında sakınca gördüğü ilaçlarınız olduğunda bunları size belirtecektir. Kemoterapi 

bittikten sonra bu ilaçlara tekrar baĢlayabilirsiniz. Kalp, tansiyon ve Ģeker ilaçları gibi devamlı 

kullanmak zorunda olduğunuz ilaçları alabilirsiniz. Aspirin için kısıtlama gerekebilir. 

Kemoterapi Nasıl Uygulanmaktadır?  

Kemoterapi hastalığınızın cinsine, yayılım durumuna göre değiĢik Ģekillerde uygulanabilir. 

Kemoterapi sıklıkla el üstü veya kolunuzdaki bir ven (toplardamar) içine konulan ince bir 

iğne yoluyla uygulanır. Ġlaçlar kemoterapi Ģemanıza göre ya doğrudan damar içine veya 

seruma karıĢtırılarak verilebilir. Direkt damara verilen bazı kemoterapötik ilaçlar hızla 

uygulanırsa kolunuzda hafif bir yanma yapabilir. Bu nedenle olabildiğince yavaĢ bir Ģekilde 

verilirler. Bu iĢlem yaklaĢık her ilaç için 15-20 dakika sürer. Seruma katılarak verilen bazı 

ilaçlar ise birkaç saat sürebilir. Bazı hastalara kemoterapi, önceden takılmıĢ kataterler 

(örneğin port katater) yoluyla uygulanır. Damar içine uygulanan ilaçlar dıĢında, bazı ilaçlar 

kas içine (intramusküler) yapılarak uygulanabilirler. Damar ve kalçaya uygulanan ilaçlar 

dıĢında ağızdan kapsül veya tablet Ģeklinde de ilaçlar kullanabilirsiniz. Bazı ilaçlar 

kullanılırken tedavi öncesi ve sonrasında kortizon verilmesi gerekebilir. 

Hangi Hastalara Katater Takılır?  

 Hiçbir Ģekilde damar yolu bulunamayan hastalar 

 Çok yüksek dozda veya vücuda yan etkileri fazla olan ilaçlar alınacaksa 

 Kemoterapi uzun süreli ise (24-48 saat gibi) 

 Aldığı tedavi veya hastalığı dolayısıyla çok sık kan tetkiki gerektiren hastalara 

katater takılabilir. 

Katater takılması gerektiğinde sizinle görüĢülüp onayınız alınacaktır.  

Kemoterapi Tedaviniz Devam Ettiği Sürece İzlem Nasıl Olmalıdır? 

Uygulanan kemoterapi Ģemaları ve ilaçlar hastalığın tipine ve evresine göre farklılıklar 

gösterir.  
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Eğer 21 ya da 28 Günde Bir Tedavi Alıyorsanız: 

 Kemoterapi alımından 1 gün önce fizik muayenenizin ve kan tahlillerinizin         

      ( hemogram ve biyokimya ) mutlaka yapılması gerekmektedir. 

 Kemoterapiden 8-10 gün sonra kan sayımınız ve bazen ek tetkiklerin yapılması 

istenebilir. 

 Kan değerlerinize göre doktorunuz, gerekiyorsa öneri ve tedavilerde bulunacaktır. Bir 

sonraki tedaviyi alabilmeniz için genel durumunuz ve kan sayımınızın uygun olması 

gerekir.  

Eğer 14 Günde Bir ya da Haftalık Tedavi Alıyorsanız: 

 Sadece tedaviden 1 gün önce veya tedavi günü kan sayımı ve gerekliyse biyokimyasal 

tetkiklerinizin görülmesi yeterlidir. 

Bu nedenle her muayeneniz ya da kemoterapi uygulaması sonrasında, kan tetkik kağıtlarınızı 

doktorunuzdan almayı unutmayınız! 

Kemoterapi aldıktan sonra, bir sonraki tedavi seansınız için randevu tarihinizi kemoterapi 

merkezinden öğrenmeyi unutmayınız! 

Kemoterapi İçin Hangi İlaçlar Kullanılır? 

Kemoterapi ilaçları uzun yıllar süren araĢtırmalar sonucunda bulunur. Bu araĢtırmalar 

sonrasında bulunan ilaçlar, farklı tümörlerde farklı etkiler gösterebilir. Kullanılacak ilaçların 

vücudunuzda (kalp, böbrek, akciğer vb) bir takım yan etkileri olabilir. Bu nedenle 

kullanılacak ilaçlar; sahip olduğunuz hastalığın cinsi ve yaygınlık durumu dıĢında sizin genel 

sağlık durumunuza, yaĢınıza ve vücut fonksiyonlarınızın yeterliliğine göre değiĢiklik 

gösterebilir 
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BÖLÜM 2 

TEDAVİ SÜRECİNDE NASIL BESLENMELİSİNİZ 

Dengeli ve sağlıklı beslenme sadece tedavi gören kanser hastaları için değil tedavi sonrası 

süreçte de sağlıklı yaĢamı oluĢturan önemli unsurlardan biridir. Kanser tanısı konulan 

hastaların % 40 ‘ında tanı anında kilo kaybı olduğu bilinmektedir. Tedavi süresince de sıklıkla 

aldığınız kemoterapi veya radyoterapinin yan etkilerine bağlı olarak ya da tek baĢına 

hastalığınız nedeniyle tat alma duygunuz değiĢebilir, iĢtah duygusu azalabilir, mide bulantısı 

ve kusma, ya da ağız/yemek borusunda yara nedeniyle gıda alımı bozulabilir. 

Bunun dıĢında tümörden salgılanan çeĢitli maddeler nedeniyle vücudunuzda protein yıkımı 

artmıĢtır, yeterli ve uygun beslenmediğiniz takdirde bu protein yıkımı kilo kaybı ve kas 

erimesine sebep olarak kendinizi güçsüz ve halsiz hissetmenize neden olabilir. 

Dört Temel Gıda Grubu 

 

            

 Meyve ve sebzerler       Et ve diğer proteinler 

 Tahıl ürünleri    Süt ürünleri 

     

    Her birine ihtiyacınız vardır 

Beslenme Önerileri; 

 Tedavi süresince öğünlerinizi 3 büyük öğün yerine 6 öğüne bölebilirsiniz 

 Yemeğinizi yavaĢ yavaĢ çiğneyin 
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 Sıvıları yemek dıĢında içmeye gayret edin 

 Ġçtiğiniz sıvıların taze sıkılmıĢ meyve suları ya da süt ayran gibi besleyici değeri 

olmasına dikkat edin 

 Bazen yemek kokuları iĢtahınızı kaçırabilir bu durumda ılık ya da soğuk tüketilebilen 

gıdaları tercih edebilirsiniz 

 Tüm turĢu çeĢitleri, sakatat ve salamura gıdalardan uzak durmaya çalıĢın 

 Sosis, salam ve sucuk gibi ürünlerden uzak durmaya çalıĢın 

 Margarin, hazır pasta ve tatlılardan uzak durmaya çalıĢın 

 AĢırı tuzlu, asitli, acı, yağlı, ekĢi gıdaları tüketmemeye çalıĢın  

 Tedavi aldığınız ilk 3 gün nar tüketmeyiniz. 

 Ġlaçlarla olan etkileĢimden dolayı, greyfurt, kırmızı kan portakalı ve ısırgan otu 

kemoterapi aldığınız sürece tüketmemelisiniz. Normal portakal, limon tüketebilirsiniz. 

 Günde 3 litre su tüketmelisiniz( sabah kalktıktan, akĢam yatana kadar olan sürede) 

bunun 1.5 litresi kesinlikle su olmalı. Kalan 1.5 litresi ise çorba, ayran meyve suyu ( 

taze sıkılmıĢ) olabilir. 

 Kuzu etini, tavuk ve balığı haftada 1-2 kez tüketebilirsiniz. Fakat mangalda, iste 

piĢirilmesini ve kızartma önermiyoruz. HaĢlama ya da fırında piĢirmeyi öneriyoruz. 

Canınız ızgara çektiğinde elektrikli ızgara kullanabilirsiniz. 

 Meyve ve sebzeleri bol suda yıkayınız ve kabuklarını kalın soyarak tüketiniz. 

 Kabuğu soyulmayan ve çiğ yenen sebze ve meyveleri bol su ile yıkadıktan sonra 1  

o litre suya 1 kapak sirke koyularak hazırlanmıĢ karıĢımda en az 20 dakika 

beklettikten sonra, bol su ile durulayarak tüketmelisiniz.  

 Kafein içeren yiyecek ve içecekler ödem ve baĢ ağrısı yapabilir. 

 Hazır gıdaları ( konserve, hazır çorba, dıĢarıda yapılan yemekler v.b.) tüketmemeye 

dikkat edin. 

 Keten tohumu, ısırgan otu, köpek balığı kıkırdağı, kaplumbağa kanı gibi alternatif tıp 

yöntemlerini kemoterapi aldığınız sürece tüketmemelisiniz. Kemoterapi ile 

kullanıldığında karaciğerde ciddi zararlara sebep olabilir. Kemoterapiniz tamamen  

bittikten sonra istediğiniz yöntemi sizin tercihinize göre kullanabilirsiniz  
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Kemoterapi Uygulama Öncesi ve Sonrası Beslenme Şekliniz Nasıl Olmalıdır? 

Tedavinizin oluĢturacağı yan etkiler genellikle tedavi sonuna kadar sürebileceği için 

beslenmeniz bu durumdan olumsuz etkilenebilir. Beslenme yetersizliğinin oluĢması ile de 

bağıĢıklık sisteminiz yeterli çalıĢamayabilir. Bu durumda tedaviniz düzenli yapılamayacaktır. 

Bu nedenle yeterli beslenmeniz çok önemlidir. Kemoterapi uygulama öncesinde beslenme 

alıĢkanlıklarınızı yeniden düzenlemelisiniz. Sizin için önemli olan ana besin gruplarını (et, 

yoğurt, yumurta, tahıllar, taze meyve ve sebzeler) düzenli bir Ģekilde tüketmeye 

çalıĢmalısınız. 

Kemoterapi Öncesi: Kemoterapi uygulaması süresince beslenme koĢulları uygun olmayacağı 

için tedavi günü; 

 Kemoterapiye girmeden 2 saat önce beslenmenizi yapınız. 

 Genellikle hafif, fazla yağlı olmayan kolay sindirebileceğinizi düĢündüğünüz 

besinleri tercih ediniz. 

 Yağsız peynirli bir tost veya peynirli az yağlı bir poğaça seçilebilir. 

 Mide asidini artırmayan içecekler (süt, salep, açık çay, ıhlamur, zencefil ve 

papatya çayı v.b gibi bitki çayları) tüketilebilir. 

 Hazır besinleri (dıĢarıdan tüketilen, açık satılan) tercih etmeyiniz,  midede yangı 

riskini artırabilir. 

Kemoterapi Sonrası: Kemoterapi uygulaması bittikten sonra en az 2 saat süresince beslenme 

yapmamayı tercih ediniz. 

Daha sonra aldığınız tedavi günü yine; 

 Asitli olmayan sıvı besinler tüketebilirsiniz 

 Az yağlı ve az posalı, tam piĢmiĢ kolay sindirebileceğiniz besinleri tercih ediniz. 
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BÖLÜM 3 

KEMOTERAPİNİN YAN ETKİLERİ 

Kemoterapinin Yan Etkileri Var Mıdır?  

Kemoterapi yan etkileri, ilaç alacak tüm hastalarımızın ortak çekingenliğini oluĢturmaktadır. 

Tümör hücreleri hızlı bölünen ve çoğalan hücrelerdir. Kemoterapi ilaçları bu hücrelere etki 

ederken, normal hücrelere de zarar verirler. Bu yan etkilerden kemik iliği, sindirim sistemi, 

üreme sistemi, saç ve kıl kökleri gibi çok hızlı çoğalan hücreler daha belirgin olarak 

etkilenirler. Bu sistemler dıĢında ilaçlar; kalp, akciğer, böbrek, mesane ve sinir sistemi üzerine 

de yan etkilere sahiptirler. 

Bu yan etkiler alınan ilaçlara ve kemoterapi uygulanan kiĢinin bireysel özelliklerine göre 

hastadan hastaya değiĢiklik gösterir. 

Kemoterapi ilaçlarının etken maddesine göre yan etkileri de değiĢiklik göstermektedir. Bu 

etkiler dolayısıyla hastalarımıza aldıkları tedavilere göre koruyucu bir takım ilaçları da 

birlikte vermekteyiz. Ancak bazen bireysel özellikler nedeniyle tedavi Ģemasında bir takım 

değiĢiklikler yapmak gerekebilir. Örneğin aynı ilaçları alan kiĢiler arasında mide bulantısı 

farklı olabilir. Bu nedenle her ilaç alımı sonrasında yapılacak düzenli muayeneleriniz 

sırasında size ilaç yan etkileri konusunda bazı sorular yöneltilecektir. Bu sırada sizden 

alınacak bilgiler ile tedavinizi size en az yan etkiyle verebilmek amacıyla ilaç Ģemanızda bazı 

değiĢiklikler yapılacaktır. Bu nedenle tedavi ile ilgili Ģikayetlerinizi doktorunuza anlatınız. 

Uzman denetimi dıĢında uygulanan kemoterapi Ģemaları ve hasta hekim iliĢkisinin yetersiz 

olduğu yerlerde uygulanan tedavilere bağlı olarak kalp, akciğer, böbrek ve genital sistemle 

ilgili hasar riski artar. 

Ġlaçlara bağlı yan etkiler, sağlığınızda önemli sorunlar oluĢturduğunda ilaçlarınız doktorunuz 

tarafından değiĢtirilecektir. Ancak etkin bir tedavi alırken, önlenebilir yan etkiler nedeniyle 

tedavinizi aksatmamalısınız. 

Gerekli durumlarda doktorunuza iletiĢime geçerek sorunlarınızın giderilmesi ve en aza 

indirilmesi en doğru yaklaĢım olacaktır. 

Unutmayınız, doktorunuzun uygulanan tedaviden yarar beklentisi, olası yan etkilerin 

yaratacağı sıkıntıdan çok daha fazladır. 
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Kemoterapi İle Hangi Yan Etkiler Oluşabilir?  

Kemoterapi alımı sırasında ve sonrasında en sık karĢılaĢılan yan etkiler Ģunlardır: 

 Genel: halsizlik, iĢtahsızlık 

 Sindirim sistemi: bulantı, kusma, ishal, kabızlık 

 Cilt: saç dökülmesi 

 Kemik iliği: kansızlık (anemi), lökopeni (akyuvarların azalması), trombositopeni 

(pıhtılaĢmada rol alan hücrelerin azalması) 

 Enfeksiyonlara duyarlılık 

 Üreme organlarında ve fonksiyonlarında değişiklik: vajinal kuruluk veya akıntı, 

eĢler arası iliĢkilerde farklılık, cinsel sorunlar, erken menapoz vb.  

Oluşan Yan Etkiler Ne Kadar Sürer?  

Bu sorunun yanıtına girmeden önce kemoterapiye bağlı yan etkilerin çoğunun kısa süreli 

olduğunu bilmeniz gerekmektedir. Bazı etkiler ilaç alırken gözlenirken bazıları bir iki hafta 

sonra ortaya çıkabilir. Bu etkiler alınan ilaçlara ve kiĢisel faktörlere bağlı olarak hastadan 

hastaya da değiĢiklikler gösterir. Yan etkilerin çoğunluğu ilaç alırken yaĢanır. Bu erken 

dönem yan etkiler, alınan bazı önlemler ile önlenebilir. Bazı yan etkiler ise zamanla ortaya 

çıkar. Bu etkilerde sonraki ilaç uygulamalarında önlemler alınarak çözümlenebilir.  

Ġlaçlara bağlı yan etkiler, sağlığınızda önemli sorunlar oluĢturduğunda ilaçlarınız doktorunuz 

tarafından değiĢtirilecektir. Ancak etkin bir tedavi alırken, önlenebilir yan etkiler nedeniyle 

tedavinizi aksatmanızı, uygulanan tedavinin etkinliğinin azalmasına neden olabileceğinden 

istemeyiz. Gerekli durumlarda doktorunuzla iletiĢime geçerek sorunlarınızın kaldırılması veya 

en aza indirilmesi en doğru yaklaĢım yoludur.  

Bulantı ve Kusma 

Bulantı ve kusma; kemoterapi sırasında ve sonrasında görülen yan etkilerden birisidir. 

Alınan ilaçlara bağlı olarak hastadan hastaya değiĢen derecelerde gözlenir. Bazı 

hastalarımızda hiç bulantı ve kusma gözlenmezken bazı hastalarımızda çok Ģiddetli bulantı ve 

kusmalar görebilmekteyiz. Bu nedenle hastalarımızın çoğuna kemoterapi ilaçları verilmeden 

önce bulantı ve kusmayı önleyen bazı ilaçları kullanmaktayız. 

Bulantı ve kusma kemoterapötik ilaçların mide ve beyindeki kusma merkezini etkilemesiyle 

ortaya çıkar. Bulantı ve kusma ilaç alımı sırasında baĢlayabileceği gibi saatler sora da 

baĢlayabilir. Bazen kemoterapi sonrasında baĢlayan bulantı-kusma uzun süre devam edebilir. 
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Bazı hastalarımızda ise, kemoterapi almaya baĢlamadan önce de psikolojik bulantı ve 

kusmalar görmekteyiz. 

Bulantı ve kusmayı önlemek amacıyla antiemetik ilaçlar olarak adlandırılan çeĢitli ilaçlar 

kullanmaktayız. Hastanın durumuna göre kullanılan ilaçlarda ve dozlarında değiĢiklikler 

yapmaktayız. Antiemetik almanıza rağmen uzun süren veya beslenmenizi etkileyecek kadar 

Ģiddetli bulantı ve kusmalarınızın olması durumunda doktorunuza bilgi vermeniz uygun olur. 

Bulantı ve Kusma Konusunda Benim Alabileceğim Bazı Önlemler Var Mıdır? 

 Tedavi öncesinde hafif gıdalar alınmalıdır. 

 Tedaviniz sırasında bulantı ve kusmalarınız oluyorsa kemoterapi öncesi ve 

sonrasındaki 1-2 saat boyunca gıda almamak 

 Kemoterapi aldığınız gün boyunca hafif ve azar azar beslenmek 

 Rahatsız edici bulantı ve kusmalar oluyorsa tedavi öncesi ve tedaviden sonraki gün 

sıvı gıdalar almak 

 Yemeklerinizi hızlı yememek 

 Lokmaları iyi çiğnemek 

 Yemek kokusundan rahatsızlık duyuluyorsa; soğuk veya ılık yemekleri tercih etmek 

 Sizi rahatsız eden kokulardan uzak durmak (sigara, parfüm gibi) 

 Sabah rahatsız eden bulantılarınız oluyorsa tost, kraker gibi kuru gıdaları almak 

 Kola, gazoz gibi içecekleri içmemek, doğal meyve suları içmek 

 Doğal meyve suları, komposto, naneli, az Ģekerli limonata içmek 

 Yağlı, Ģekerli ve kızartma türü yiyeceklerden kaçınmak 

 Sevdiğiniz yiyecekleri tercih etmek 

 Yemekten sonra oturmak, yemek bitiminden sonra 2 saat yatmamak 

 Bulantı ve kusmanız olduğunda derin derin ve yavaĢça soluk alıp vermek 

 Rahat giyecekler giymek 

 TaĢıt tutmanız varsa ve uzun bir yoldan geliyorsanız kemoterapi almaya aynı gün 

gelmemeye çalıĢmak 

 Bulantınız olduğu dönemlerde hoĢunuza giden iĢleri yapmaya çalıĢmak 

(sevdiklerinizle sohbet etmek, televizyon veya müzik dinlemek) 

ĠĢtahsızlık ve beslenme bozukluğu durumunda ayrıca diyet uzmanıyla görüĢmeyi ihmal 

etmeyiniz. 
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Saç Dökülmesi 

Kemoterapi alan her hastada görülmese de saç dökülmesi (alopesi) sık karĢılaĢtığımız yan 

etkilerden birisidir. Saç dıĢında vücudun baĢka bölgelerindeki kıl ve tüylerde de dökülme 

görülür. Kemoterapi baĢlamadan önce saçlarınızın dökülüp dökülmeyeceği konusunda 

doktorunuzdan bilgi alabilirsiniz. Dökülme ilk kemoterapiden sonra baĢlayacağı gibi bazen 

sonraki tedavilerde de baĢlayabilir. Kısmi veya tam bir dökülme olabilir. Oldukça rahatsız 

eden bir durum olmasına rağmen tedavi bitiminde saçlarınız tekrar çıkmaya baĢlayacaktır. 

Bazı hastalarda saç farklı bir renkte çıkabilir. 

Kemoterapi Sırasında Saçların Korunması İçin Alabileceğiniz Bazı Önlemler Vardır: 

 Saçlarınızı kısa kestirmek. Kısa bir saç stili saçlarınızı daha dolgun ve kalın 

gösterecektir. 

 Besleyici ve yumuĢatıcı Ģampuanlar kullanmak 

 YumuĢak tarak ve fırçalar kullanmak 

 AĢırı tarama ve fırçalamadan kaçınmak 

 Saç kurutma makinalarını mümkün olan en düĢük sıcaklıkta kullanmak 

 Saç spreyleri, jöle ve bigudiler kullanmaktan kaçınmak 

 Saçınızı boyatmamak 

 GüneĢten korunmak için Ģapka veya eĢarp kullanmak gibi önlemlere uymalısınız. 

Saç kaybı sizi psikolojik yönden önemli düzeyde etkilerse peruk kullanabilirsiniz. Bu nedenle 

tedaviden önce, peruk temini için gerekli giriĢimlerde bulununuz. 

İshal 

Kemoterapi sırasında kullanılan ilaçların barsak mukozasını etkilemesiyle ishal ortaya 

çıkabilir. Ġshal dıĢkının yumuĢaması Ģeklinde görülebileceği gibi tamamen sulu dıĢkılama 

Ģeklinde de ortaya çıkabilir. Kemoterapi sonrası ishaliniz 24 saatten fazla sürüyorsa veya ishal 

süresince Ģiddetli ağrı veya kramplarınız varsa doktorunuza bilgi veriniz. Bu durumda ishalini 

kesmek için çeĢitli ilaçlar baĢlamak gerekebilir. Doktorunuzun haberi olmadan kendi baĢınıza 

ilaç almayınız. Ġshal olduğunuz zaman günlük dıĢkılama sayınızı, dıĢkı kıvamı ve rengini 

gözlemleyiniz. 
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İshalinizi Kontrol Etmek İçin Şu Önlemlere Başvurabilirsiniz; 

 Azar azar ancak daha sık beslenmek, 

 Ġshal nedeniyle kaybolan sıvıyı yerine koymak amacıyla su, açık çay, elma suyu, ayran 

gibi sıvılardan mümkün olduğunca çok almak. Sıvıları oda sıcaklığında ve yavaĢ 

içmek, 

 Ġshal ve kramplara neden olabilen ve çok posa bırakan; çiğ sebzeler, taze veya 

kurutulmuĢ meyveler, fındık, çekirdek, patlamıĢ mısır, kepekli ekmek, fasulye gibi 

gıdalardan kaçınmak, 

 Yoğurt, yumurta, haĢlanmıĢ patates, balık, tavuk (derisiz), pirinç, Ģehriye çorbası, 

muz, yağsız peynir gibi besinleri tercih etmek, 

 Ġshaliniz artırırsa süt içmekten kaçınmak 

 Kahve, çay, alkol ve tatlılardan kaçınmak, 

 Ġshal vücudunuzun önemli bir minerali olan potasyum kaybına neden olacağından, 

aksi söylenmedikçe, muz, patates veya elma suyu, pirinç lapası gibi gıdaları almaya 

çalıĢmak, 

 Anal bölgenizi her dıĢkılamadan sonra iyice temizleyerek kurulamak, 

 Eğer ishaliniz tüm bu önlemlere rağmen düzelmiyorsa ihtiyacınız olan sıvı ve 

besinlerin damar yoluyla verilmesi gerekebilir. Sadece sıvı gıdayla beslenmeniz 3 

günden fazla sürmemelidir. Bu durumda doktorunuza baĢvurunuz. 

 Ġki günden fazla süren Ģiddetli ishal ile birlikte ağız yoluyla günde en az 4 litre sıvı 

alınamaması durumunda, böbrekleriniz zarar görebileceğinden derhal doktorunuzla 

temasa geçiniz. 

Ağız, Dil ve Yanakta Yaralar 

Kemoterapi ağız ve boğazda kuruma, kızarma ve yaralar oluĢturarak yanmalara neden 

olabilir. Bu bölgede kuruluk ve tahriĢe neden olarak kanamalara da yol açabilir. Bu nedenle 

kemoterapi sırasında iyi bir ağız bakımı önemlidir. Ağrı ve yaralar dıĢında, ağız içinde 

yaĢayan mikroorganizmalarla geliĢebilecek enfeksiyonlar ciddi sorunlara yol açabilirler. 

Kemoterapi Sırasında Ağız Sağlığınız İçin Gerekli Önlemler Şunlardır; 

 Eğer mümkünse kemoterapi baĢlamadan önce diĢlerinizin çürük, apse gibi çeĢitli 

sorunlarının saptanması ve giderilmesi için diĢ hekiminize baĢvurmak. DiĢ 
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hekiminizden kemoterapi sırasında yapılması gereken ağız bakımınızla ilgili bilgi 

almak.  

 Kemoterapi baĢladıktan sonra diĢlerinizle ilgili bir sorunun çözümlenmesi, kanama, 

ağrı gibi nedenlerle zor olabilir. Böyle bir durumun varlığında en uygun zamanın 

belirlenmesi için doktorunuzla görüĢünüz. 

 Her yemekten sonra diĢlerinizi diĢ ve diĢ etlerine fazla bastırmadan fırçalamak.Bu 

amaçla yumuĢak diĢ fırçaları kullanınız. 

 Alkol içeriği yüksek gargaraları kullanmamak, 

 Bir bardak suya 1 çay kaĢığı karbonat koyarak hazırlayacağınız suyla ağzınızı sık sık 

çalkalamak, 

 Varsa protezlerinizin bakımını iyi yapmak. Ağzınıza uygun olmayan protezleri 

kullanmamak. 

Ağzınız ve boğazınızda ağrı olması durumunda doktorunuzla bağlantı kurunuz. Bu durumda 

çeĢitli ilaçları kullanmanız gerekebilir. 

Ağızda Yara ve Yemek Yerken Ağrı Olması Durumunda Alınması Gerekli Önlemler 

Şunlardır; 

 Ağrı olduğunda doktorunuzun önerisine göre ağrıyı azaltacak solüsyonlar kullanmak, 

 Soğuk veya ılık yiyecekler yemeye çalıĢmak.  Sıcak yiyecekler ağızda tahriĢe neden 

olabilir. Bu durumda beslenmenizin yeterli olabilmesi için diyet uzmanıyla görüĢerek 

onun önerileri doğrultusunda beslenmenizi sürdürünüz. 

 Muz, haĢlanmıĢ patates, yumuĢak peynir, yoğurt, dondurma, muhallebi, sütlaç gibi 

yumuĢak gıdaları tercih etmek. 

 Domates, portakal, greyfurt suyu gibi asidik sıvılardan uzak durmak.Çiğ meyveler, 

tost, kraker gibi sert ve kuru gıdalardan kaçınmak. 

Ağız Kuruluğu Varsa Şu Öneriler Yararlı Olabilir; 

 Bol bol sıvı alınması, 

 Dudaklarınız kuruyorsa yumuĢatıcı kremler kullanmak. 

 Ağzınızı karbonatlı suyla sık sık çalkalamak.  
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Halsizlik / Anemi 

Kemoterapi kemik iliğini etkileyerek oksijen taĢınmasında rol alan kırmızı kürelerin 

(alyuvarlar) yapımını azaltır. Kırmızı kürelerin azalmasına kansızlık (anemi) denilir. Yeterli 

oksijenin olmaması dokuların gerekli ihtiyaçlarını karĢılamamasına neden olur. 

Anemi yorgunluk, halsizlik, nefes darlığı, baĢ dönmesi gibi Ģikayetlere neden olabilir. 

Hemoglobin değeriniz belli bir sınırın altına inerse size kan verilecektir. 

Anemi Olduğunda Şunlara Dikkat Etmeniz Gerekir; 

 Dinlenmeye daha fazla zaman ayırınız. Geceleri daha fazla uyuyunuz. 

 Aktivitelerinizi kısıtlayınız. Yorucu iĢlerden kaçınınız. 

 Otururken veya yatıyorsanız yavaĢça ayağa kalkınız. 

 Dengeli beslenmeye dikkat ediniz. 

 Böyle bir durumda enfeksiyonlara eğiliminiz artacağı için kiĢilerle temasınızda daha 

dikkatli olunuz. 

Kemik İliği Etkilenmesi  

Kemoterapi uygulaması sonrasında genellikle 8. Ġle 12. Günlerde kan hücrelerinizde değiĢen 

derecede düĢme meydana gelebilir. Daha sonra bu durum kendiliğinden düzelir. Kemoterapi 

sonrası ateĢiniz olduğunda (38 derece 1 saat süren veya 38 derecenin üzerinde ölçülen 

değerler) doktorunuzla muhakkak temasa geçiniz veya bir sağlık kuruluĢuna baĢvurunuz ve 

kemoterapi hastası olduğunuzu sağlık kuruluĢunda muhakkak belirtiniz. 

Bu durumun derecesi, kullanılan kemoterapi ilaçlarına ve her hastanın kiĢilik özelliklerine 

göre farklılıklar gösterebilir. Tedavi tipinize göre değiĢmekle birlikte genellikle akyuvarın bir 

bölümünde ( nötrofil veya granülosit ) düĢme gözlenir.  Buna nötropeni denir. Yine bu 

hücrelerle beraber trombosit (platalet) ve alyuvarlarımızda da ( kırmızı kan hücresi veya 

eritrosit ) düĢme olabilir. 

Bu tür durumlarda doktorunuz size kan tablonuz ile ilgili mutlaka bilgi verecektir. 

Tedaviniz devam ettiği sürece kemik iliğinizin çalıĢması olumsuz olarak etkilenebileceği için 

beslenmenizi yeterli ve dengeli bir Ģekilde uygulamanızı ve enfeksiyona neden olabilecek 

ortamlardan kaçınmanızı öneririz. 

Nötropenisi olan hastaların beslenmesinde, mikroplarla teması olduğu düĢünülen ve risk 

taĢıyan gıda maddelerinin verilmesi uygun değildir. 
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Nötropenisi Olan Hastalarda Beslenme İle İlgili Uyulması Gereken Kurallar: 

 Tüm taze meyve ve sebzelerin mutlaka iyi bir Ģekilde yıkandıktan, kabuklu olanların 

soyulduktan sonra tüketilmesi gerekir. 

 Yine mümkünse çiğ olarak değil piĢirildikten sonra yenilmelidir. 

 Çiğ veya az piĢmiĢ etler, balık, yumurtalar, salam, sosis, sucuk vb. gıdalardan 

sakınılmalıdır. 

 KurutulmuĢ meyve ve sebzelerden sakınılmalıdır. 

 Tüm süt ve süt ürünlerinin steril formda olduğundan emin olunmalıdır. 

 Çiğ süt, doğal olarak yaĢlandırılarak elde edilen peynirler, küflü peynirlerden uzak 

durulmalıdır. 

 Pastörize olan yoğurtlar tüketilmelidir. 

 Tatlandırıcı amacı ile kullanılan nane, kekik vb. mutlaka piĢirilerek kullanılmalıdır. 

 Açıkta saklanan bal kullanılmamalıdır. 

 Deniz ürünleri ( midye, kalamar, karides vb.) dondurulmuĢ olarak dahi tüketilmez. 

 Tüm ambalajlı besinlerin üretim ve tüketim tarihine dikkat edilmelidir. 

Güvenli Besin Hazırlama Koşulları: 

 Besinlerin hazırlanmasından önce ellerin su ve sabunla yıkanması gereklidir 

 Öğün hazırlığı sırasında hazırlama alanının temizliği gereklidir 

 Sebze ve meyvelerinizi yıkadıktan sonra yarım saat 1 litre suya 1 yemek kaĢığı sirkeli 

suda bekletiniz ve tekrar durulayınız 

 Sıcak besinler sıcakta soğuk besinler soğukta korunmalıdır. 

 Çabuk bozulma özelliğinde olan süt, et ve sandiviçler oda ısısında 2 saatten fazla 

kalmamalıdır. 

 Ağır veya orta Ģiddette nötropenisi olan hastalara ev dıĢından hiçbir Ģekilde besin 

tüketimine izin verilmemelidir.  

 Sirkeli suda bekletilmiĢ elma, armut v.b.  meyvelerin kabukları kalın soyulmuĢ olarak 

tüketilmelidir. 

 Bu süre içerisinde tüm besinler iyi piĢirilmiĢ ve pastörize edilmiĢ ve pastörize edilmiĢ 

olarak tüketilmelidir. 
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Enfeksiyonlar 

Kemoterapi beyaz kürelerde (akyuvarlar, lökositler) azalmaya neden olarak enfeksiyonlara 

karĢı duyarlılığınızı azaltır. Bu durumda vücudunuzun ağız, akciğerler, deri, üriner sistem gibi 

değiĢik bölgelerinde enfeksiyon ortaya çıkabilir. Bu nedenle kemoterapi kürleri arasında ve 

öncesinde beyaz küreniz kontrol edilir. Değerler düĢük çıkarsa ilaç alımınız erteleneceği gibi, 

sonraki ilaç uygulamalarında da benzer durumla karĢılaĢmamak için gerekli önlemler (ilaç 

dozları azaltılır veya beyaz küreleri artırıcı ilaçlar gibi) alınır. 

Böyle Bir Durumda Karşılaşmanız Durumunda Sizlerin Alacağı Önlemler Şunlardır; 

 Gün boyunca ellerinizi sık sık yıkamak. Özellikle yemeklerden önce ellerinizi 

yıkayınız. 

 Havlunuz, , diĢ fırçası ve diĢ macununuz kendinize ait olsun. 

 Sabun katı sabun ise size ait olsun, sıvı sabun ise ortak kullanılabilir fakat küçük 

hacimli sıvı sabunları tercih edin. 

 Kemoterapiden sonraki bir hafta çamaĢırlarınızı ayrı biriktirin ve ayrı yıkayınız. 

 Tuvalet öncesi ve sonrasında ellerinizi yıkayın. Anal bölgeyi her dıĢkılama sonrasında 

nazikçe temizleyin. Tuvaletten sonra ellerinizi mutlaka yıkayınız. 

 Evde iki tuvalet varsa bir tanesi size ait olsun, Ģayet bu imkan sağlanamıyorsa her 

tuvaletten sonra sifonu 2 kez çekin. 

 Grip gibi bulaĢıcı hastalığı olan kiĢilerden uzak durunuz. 

 Yakın zamanda kızamık, çocuk felci, kabakulak gibi aĢıları yaptırmıĢ çocuklardan 

uzak durunuz. 

 Sadece kalabalık ortamlarda ( düğün, otobüs v.b.) maske takabilirsiniz. Bunun amacı 

sizi enfeksiyonlardan korumaktır. Günlük yaĢamınızda maske takıp kendinizi sosyal 

ortamdan soyutlamanıza gerek yok. Sizden hiç kimseye birĢey bulaĢmaz, siz sadece  

kendinizi enfeksiyonlardan korumak için bu önlemlere dikkat etmelisiniz. 

 Meyve ve sebzeleri iyice yıkayınız ve kabuğunu mutlaka soyunuz. 

 Sularınızı kaynatarak içiniz. 

 Kuruyan ve çatlayan cilt bölgelerinize yumuĢatıcı losyon veya kremler kullanınız. 

 DiĢ etlerinin zedelenmemesi için yumuĢak diĢ fırçaları kullanınız. 

 TraĢ olurken jilet yerine traĢ makinesı kullanınız. 

 Doktorunuzun haberi olmadan aĢı yaptırmayınız. 
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 DıĢarıdan yemek yemeyiniz. 

 Tırnaklarınızı çok kısa kestirmeyiniz ve manikür yaptırmayınız. 

 

Kemoterapiden sonraki günlerde aĢağıdaki durumlar olursa doktorunuza baĢvurunuz; 

 Ateş 38
0 

C’nin üzerine çıkarsa 

 Aşırı terleme, titreme olursa 

 İdrarda yanma olursa 

 Şiddetli öksürük ve boğaz ağrısı varsa 

 Anormal genital akıntı ve kaşıntı olursa 

 Vücudunuzda şişlik, kızarıklık, hassasiyet olursa hemen doktorunuza ya da acil 

servise baĢvurunuz. Kan sayımı sonucunuza göre uygun tedavi baĢlanması gerekebilir. 

Kanama Sorunları 

Kemoterapinin kemik iliğini etkilemesiyle pıhtılaĢmayı sağlayan hücreler (trombosit) 

azalabilir. Trombositler azaldığı zaman kanamaya eğilim artar. 

Eğer; 

 Vücudunuzda morluklar oluşuyor, 

 Ciltte kırmızı küçük lekeler beliriyor,  

 Kırmızı renkli idrar çıkarıyorsanız, 

 Burun veya dişeti kanamalarınız oluyorsa,  

doktorunuza mutlaka bilgi veriniz. Kan sayımınıza göre çok düĢük değerleriniz varsa kan 

veya trombosit verilmesi gerekli olabilir. 

Trombosit Sayınız Düşükse Şu Önlemleri Almalısınız; 

 Doktorunuza danıĢmadan herhangi bir ilacı almamalısınız (aspirin, ağrı kesici ilaçlar 

gibi), 

 Doktorunuz izin vermedikçe alkollü ilaçlar almamalısınız, 

 DiĢlerinizi zorlamadan ve çok yumuĢak bir fırçayla temizlemelisiniz, 

 Burnunuzu eliniz kullanmadan ve zorlamadan temizlemelisiniz, 

 Herhangi bir nedenle vücudunuzu yakmamaya çalıĢmalısınız, 

 Kesici aletleri kullanırken dikkatli olmalısınız, 

 Yaralanmaya neden olabilecek aktivitelerden uzak durmalısınız, 

 Cinsel iliĢki sırasında dikkatli olmalısınız. 
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 Yürürken veya yatarken baĢınızı bir yere çarpmamalısınız. 

Kabızlık 

Kabızlık dıĢkılama sayısında azalma ve dıĢkınızın sertleĢmesidir. Kemoterapi sırasında 

kabızlık aldığınız ilaçlara bağlı olabileceği gibi, aktivite azalmasıyla ve yeteresiz beslenmeyle 

de ortaya çıkabilir. Bir iki günden daha fazla gaz veya dıĢkı çıkaramıyorsanız doktorunuza 

bilgi veriniz. Bu durumda laksatifler veya dıĢkınızı yumuĢatıcı bazı ilaçlar kullanmanız 

gerekli olabilir. Kendi baĢınıza ilaç kullanmayınız. 

Kabızlığı Önlemek İçin Yapmanız Gerekenler; 

 Bol miktarda sıvı almak, özellikle ılık olmasına dikkat ediniz. 

 Sebze ve meyveler, patlamıĢ mısır, hoĢaf (komposto), fındık, ceviz gibi bol posa 

bırakan besinleri almaya çalıĢmalısınız. 

 Herhangi bir engel yoksa günlük düzenli egzersiz yapmalısınız( yürüyüĢ gibi), 

 Her gün aynı saatlerde dıĢkılamaya çalıĢmalısınız. 

 Öğünleri aynı saatlerde yemeye gayret etmelisiniz 

Cilt ve Tırnak Lezyonları 

Kemoterapi aldığınız süre içinde cildinizde kızarıklık, kaĢıntı, kuruluk, soyulma gibi sorunlar 

görülebilir. Bunlar genellikle önemli sorunlar oluĢturmazlar. Tırnaklarınızda kolay kırılma, 

çizgilenme ve renginde koyulaĢma olabilir. Dikkat edilecek hususlar; 

 Sivilce çıkıyorsa cildinizi temiz ve kuru tutunuz. 

 Kuruma oluyorsa cildinize nemlendirici krem ve losyonlar kullanınız. Sık sık kısa 

süreli banyolar yapınız. Alkol içeren kolonya, parfüm ve traĢ losyonlarından kaçınınız. 

 Tırnaklarınızı korumak için iĢ yaparken eldiven kullanınız. 

 GüneĢ ıĢınları kullanılan ilaçların cildiniz üzerine olan etkisini artırabilir. Bu nedenle 

güneĢten korununuz. Gerekirse güneĢe karĢı koruyucu losyonlar (faktör 15) kullanınız. 

ġapka ve uzun kollu giysiler kullanabilirsiniz. 

 Kemoterapide verilen damarlarınızda bir süre sonra renginde koyulaĢma gözlenebilir. 

Bu durum kemoterapiden birkaç ay sonra genellikle kaybolur. 

 Radyoterapi almıĢ hastaların ıĢın uygulanan cilt bölgesinde birkaç saat veya gün süren 

kaĢıntılar oluĢabilir. Nemli bezle kompresler faydalı olabilir. 

 Kemoterapi ilaçları damar dıĢına kaçarsa ciddi sorunlara yol açabilirler. Bu nedenle 

ilaç alırken veya sonrasında herhangi bir yanma ağrı olması durumunda doktorunuza 
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baĢvurunuz. Bu her zaman bir sorun olduğunu göstermez ise de en az bir kez doktor 

tarafından gözlenmesinin yararı olabilir. 

 Ġlaç alırken veya sonrasında, ani geliĢen kaĢıntı, kızarıklık, nefes darlığı durumunda 

doktorunuza veya ilacı veren kiĢiye hemen haber veriniz. 

Böbrek ve Mesane Üzerine Olan Etkileri 

Bazı kemoterapi ilaçları böbrek ve mesanede kalıcı hasar bırakabilirler. Bu nedenle 

kemoterapi öncesinde yapılan kan tetkiklerinizde böbrek fonksiyonlarınız izlenir. Gerekli 

görülürse daha detaylı tetkikler de istenebilir. Kemoterapi alırken bol sıvı alarak ilaçların 

böbrekten atılmasına yardımcı olunuz. 

ġu durumlarda mutlaka doktorunuza bilgi veriniz; 

 İdrar yaparken yanma oluyorsa, 

 Sık sık idrar yapma isteği varsa, 

 İdrar yapamıyorsanız, 

 Titreme, ateş ve birlikte bel ağrısı varsa, 

 Kanlı idrar yapıyorsanız, 

 İdrarınızda renk değişikliği olmuşsa. 

Cinsel Fonksiyonlar Üzerine Etkileri 

Kemoterapi ilaçları bazen, yaĢınıza ve genel sağlık durumunuza bağlı olarak, hem 

kadınlarda hem de erkeklerde cinsel organların fonksiyonlarını etkileyebilirler. 

 Erkekler: Erkeklerde sperm sayısı ve fonksiyonları üzerine etki ederek geçici veya 

kalıcı kısırlık yapabilirler. Cinsel istek üzerine etkisi yoktur. Eğer çocuk istiyorsanız 

ve kısırlığa neden olabilecek bir kemoterapi alacaksanız, kemoterapi öncesi, ileride 

kullanılmak üzere sperm bankalarına baĢvurmanız gerekebilir. Kemoterapi aldığınız 

sürece, kullandığınız ilaçların kromozomlar üzerine olan kötü etkilerinden dolayı 

cinsel iliĢkide mutlaka korunmanız gerekir.   

 Kadınlar: Kemoterapi ilaçları yumurtalıklarınızı ve üretilen hormonlarınızı 

etkileyebilir. Bu nedenle normal adet gören kadınlarda kemoterapi sonrasında adet 

düzensizliği baĢlayabilir veya tamamen kesilebilir. Kemoterapinin hormonal etkileri 

nedeniyle menopoza benzer; ateĢ basmaları, vajinada kuruluk, yanma ve kaĢınma gibi 

Ģikayetler olabilir. Yumurtalıklar üzerine olan etkileri kalıcı veya geçici kısırlığa 

neden olabilir. Buna rağmen kemoterapi alırken gebe kalabilirsiniz. Ancak kullanılan 
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ilaçların zararlı etkileri nedeniyle özürlü çocuklar olabileceğinden bu sürede mutlaka 

doğum kontrolü uygulamanız gerekir. 

Sinir Sistemi Üzerine Etkileri 

Kemoterapi sırasında kullanılan bazı ilaçlar sinirler üzerine olumsuz etkiler göstererek ellerde 

ayaklarda uyuĢma, karıncalanma, yanma hissi ve his kaybı yapabilirler. Nadir de olsa iĢitme 

kaybı, denge ve yürüme bozuklukları gibi Ģikayetlere neden olabilirler. Bu bozukluklar ilaçlar 

kesildikten sonra genellikle düzelir. Sinirlerde etkilenme olduğunda; kesici aletlere, sıcağa 

karĢı dikkatli olmanız gereklidir.  

Sıvı Birikimi ( Ödem ) 

Bazı kemoterapi ilaçları vücudunuzda sıvı toplanmasına neden olabilir. Bu sıvı toplanması yer 

çekiminin etkisiyle bacaklarda daha belirgin olmakla beraber kollar, eller, yüzde ve gözle 

görülemeyen alanlarda da ( akciğer ve kalp zarları arası ) olabilir. Uygulanan kemoterapi 

ilaçlarına bağlı veya diğer nedenlere (kalp, böbrek hastalığı v.b. )bağlı olup olmadığını ayırt 

edilip bunlara yönelik tedavinin verilmesi gerekmektedir. 

Grip Benzeri Belirtiler ( Flu-Like Sendromu ) 

Ġmmünoterapi olarak adlandırılan, cilt tümörü, melanom ve böbrek tümörü hastalarında 

kullanılan ilaçlar yan etki olarak grip benzeri belirtilere yol açarlar. AteĢ yüksekliği, üĢüme, 

titreme, halsizlik gibi Ģikayetleri önlemek için bu tedavileri alan hastalarda önleyici tedaviler  

(ateĢ düĢürücü ilaçlar) kullanılmaktadır. Tedavi alırken var olan bu Ģikayetler ilaç almadığınız 

dönemlerde devam etmez. 
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BÖLÜM 4 

HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER 

Günümüzde kanser tedavisindeki geliĢmeler hızla devam etmektedir ve hedefe yönelik 

biyoteknoloji ürünü ilaçlar( Altuzan, Erbitux, Glivec, Herceptin, Nexavar, Sutent, Tarceva, 

Tykerb vb. ), son zamanlarda daha fazla kullanılmaktadır. Diğer sistemik tedaviler ile birlikte 

de kullanımının yaygınlaĢması beklenmektedir.   

Meme, kolon, akciğer,  karaciğer ve böbrek kanserlerinde kullanılan bu ilaçların bir kısmı 

hekimin reçetesi ile kullanılabilirken, bir kısmı için de Sağlık Bakanlığı’ndan  onay 

alınmaktadır.  Hedefe yönelik tedavilerin temel amacı; kanser oluĢumunda rol oynayan 

moleküler mekanizmaları engelleyerek hastalığın seyrini değiĢtirmektedir. Bazıları ağızdan 

uygulanması nedeniyle daha kolay kullanılabilmektedir. Yan etkileri genellikle kemoterapi 

ilaçlarına göre daha azdır. Saç dökme yan etkisinin olmaması hastalar arasında en memnun 

edici özelliktir ve kemik iliğine etkisi olmadığı için kan değerlerini düĢürmemektedir. 

 Bunun dışında;  

 Barsak üzerine etkileri 

 Cilt üzerine etkileri  

 Yine ağız içinde yaralar 

 Kalp üzerine olumsuz etkileri ve tansiyon yükselmesi yapabiliyorlar. 

Özellikle yaĢlı ve ek hastalıkları olan kiĢilerde kemoterapi uygulamada bazı çekinceler 

olmasına karĢın, hedefe yönelik ilaçlar biraz daha rahatlıkla kullanılmaktadır. Yine de bu 

ilaçlarında kendilerine özgü yan etkileri vardır ve tıbbi onkoloji uzmanının denetiminde 

kullanılmalıdırlar.  
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BÖLÜM 5 

HORMONOTERAPİ 

Hormonoterapi meme ve prostat kanseri hastalarında uyguladığımız antiöstrojen 

(Tamoksifen) aromataz inhibitörleri ( Arimitex, Femara, Aromasin vb.) ve antiandrojen 

(Casodex, Androcur, vb ) ilaçlardan oluĢturmaktadır.  

En Sık Görülen Yan Etkileri Arasında; 

 BaĢ ağrısı, yüzde kızarıklık, ateĢ basması  

 Halsizlik, kilo alma, depresyon 

 Eklem ağrıları  

 Derin toplar damarlarda pıhtı oluĢması (tromboz) riski 

 Libido kaybı ve kas atrofisi yani kas erimesi (prostat kanserinde hormonoterapi ile ) 

 Kemik erimesi 

Bu yan etkiler hekimleriniz tarafından sorgulanır ve takip edilir. Özellikle meme kanseri 

olan ve hormonoterapi baĢlanan kadınların kadın doğum hekimleri tarafından mutlaka tedavi 

süresince takibi Ģarttır. Sıklığı, hastalara göre değiĢebilmekle birlikte genellikle herhangi bir 

sorun yok ise yılda bir olması yeterlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTROLS
ÜZ K

OPYA

Dijital olarak imzalayan:Doç. Dr. Mustafa EMİROĞLU Tarih:25.10.2019 14:39:14



 T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ÜNĠVERSĠTESĠ  

ĠZMĠR TEPECĠK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ  

KEMOTERAPİ BİLGİLENDİRME REHBERİ 

 

Doküman Kodu:KM. RH. 01          Yayın Tarihi: 02.05.2016           Revizyon Tarihi:25.10.2019          Revizyon No:01            Sayfa 26 / 29 

BÖLÜM 6 

ÜMMÜNOTERAPİ 

Ġnterferon alfa ve interleukin 2 immünoterapide kullandığımız ilaçlardır ve cilt tümörü- 

melenom, böbrek tümöründe kullanılmaktadır. 

En sık gözlenen yan etkileri;  

 Halsizlik, kas ağrısı, genel vücut ağrısı, döküntü, 

 AteĢ yüksekliği, titreme, eklem ağrısı ve grip benzeri bulgular, 

 Ağızda tatsızlık hissi, cilt kuruluğu, saç dökülmesi, 

 Eğer baĢka bir kemoterapi ilacı ile beraber kullanılıyorsa kemik iliği baskılanması 

olabilir. Tek baĢına kullanımında kemik iğline yan etkisi ciddi değildir. Kan 

değerlerinde düĢme göstermez. 

Bu yan etkiler genelde tedavinin ilk 1 saati ve 4-5 saati içinde çıkacağını düĢünürsek bunları, 

yatmadan önce tedaviyi almanız bu sıkıntılı süreyi uykuda geçirmenizi sağlayabilir. Grip 

benzeri bulgularla baĢa çıkmanın bir diğer yolu tedaviden 1 saat önce ve 3-4 saat sonra ağrı 

kesici kullanmaktır. Halsizlik için mümkün olduğunca dinlenin, bol sıvı için, hafif egzersiz 

yapın ve eğer mümkünse günlük çalıĢma programınızı değiĢtirin. 
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BÖLÜM 7 

BİFOSFANATLAR 

Bifosfanatlar kemik tutulumu olan kanser hastalarında ağızdan ve ya damardan uygulanan ilaç 

tedavileridir. GeliĢmiĢ olan kemik tutulumlarının ilerlemesini durdurucu, yeni ortaya 

çıkabilecek kemik lezyonlarını önleyici ve kemik ağrısını azaltıcı etkilerinin olması nedeniyle 

kanser tedavilerinde önemli bir yer tutmaktadır. Bifosfanatların düzenli bir Ģekilde 

kullanılması gerekmektedir. 

En Sık Gözlenen Yan Etkileri;  

 Kas ve kemik ağrıları tedavinin baĢlangıcında fazla olurken daha sonra azalır. 

 Kan kalsiyumunda düĢme veya böbrek fonksiyonlarında yükselme olabilir. Bu nedenle 

belli aralıklarla kan tetkiklerinin yapılması gerekir. 

 Ciltte döküntüler görülebilir. 

 Çenede osteonekrozis ( çene kemiğinde erime) ciddi bir yan etkidir. Çok nadir görülen 

bir yan etki olmasına rağmen yine de bu tedavi baĢlamadan önce hastalarımızın 

özellikle diĢ problemleri varsa mutlaka diĢ hekimine görülmesi gerekir. Tedavi 

baĢladıktan sonra bu tür ağız cerrahisi giriĢimleri yapılması uygun değildir. 

Bu yan etkiler hekimleriniz tarafından aylık kan tetkikleri ile takip edilmektedir. Herhangi 

bir yan etki durumunda doz azaltılması ve atlanması yapılabilir. 
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BÖLÜM 8 

KANSER HASTALARINDA PSİKOLOJİK DESTEK 

Hemen hemen herkes, yaĢamın bazı dönemlerinde, görünür bir sorun yok iken bile, psikolojik 

desteğe gereksinim duyabilir. Bu, o kiĢinin güçsüz olduğunu göstermez. YaĢama daha bağlı 

ve mutlu devam edebilmesi içindir. Kanser hastalığı ise, karĢılaĢılabilecek en zorlu ve uzun 

süreçlerden biri olduğuna göre, onunla karĢılaĢıldığında alınabilecek psikolojik destek çok 

önemlidir. Bu destek, yakın çevreden alınabileceği gibi, profesyonel ekip tarafından da 

sağlanabilir. Bu nedenle doktorunuzun yönlendirmesi ile hastanemizin psikoloğu ve 

psikiatristlerinden yardım alabilirsiniz.  

Kanser tanısı alan kişiler; inkar, öfke, isyan, pazarlık, depresyon ve kabullenme gibi tepkiler 

verebilirler. Bu kiĢiler ağrı, yeti kaybı, sosyal iliĢki sorunları, iĢlev yitimi ve dıĢ görünüĢ 

bozukluğu nedeniyle olumsuz yönde etkilenebilirler. Bu durumda yakın çevrenin hastaya 

tutumu çok önemlidir.  Ailenin aĢırı koruyucu davranması ya da hastalığı tamamen yok 

sayması, iĢ ve sosyal çevrenin destekleyici davranmaması, hastalığın ne kadar süreceği 

konusundaki kaygıları, tedavi süresinin uzunluğu, hastanın iyileĢme sürecindeki enerjisini 

olumsuz etkilemektedir.  Bu yüzden, ruh sağlığı çalıĢanları ile paylaĢım psikolojik stresi 

azaltacaktır. Her türlü stresten uzak kalma, morali yüksek tutabilme yaklaĢımı 

benimsenmelidir. Kanserli hastalarda stres, endiĢe ve depresyon gibi psikolojik bozuklukların 

bağıĢıklık sistemini olumsuz etkilediği gözlemlenmiĢtir. 

Kanser tedavisinde, hastanın psikolojik durumunun iyileĢtirilmesi çok önemlidir. Hasta 

yakınlarının hastaya gösterdiği sevgi ve ilgi, kendilerini onun yerine koymaları (empati), 

hastanın hastalık dercesine göre kendini bırakmasının önlenmesi, hayata sarılmasının bir 

amacının olması, baĢkalarına en az derecede gereksinim duyabilecek Ģekilde hayat Ģartlarının 

kolaylaĢtırılması, hastanın yalnız bırakılmayıp ona zaman ayrılması, hastalığın iyileĢmesini 

olduğu kadar, psikolojik sorunlarla baĢ etmesini de kolaylaĢtırmaktadır. Tedavi süresince, 

hastanın günlük aktivitelerinden uzak kalmaması ve kendisini mutlu hissetmesini sağlayacak 

davranıĢlarda bulunulması yararlı olacaktır. 

 Daima Pozitif DüĢünmek 

 Kısa YürüyüĢler Yapmak 

 Farklı El ĠĢleri Yapmak 

 Kitap, Gazete, Dergi Okumak 

KONTROLS
ÜZ K

OPYA

Dijital olarak imzalayan:Doç. Dr. Mustafa EMİROĞLU Tarih:25.10.2019 14:39:14



 T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ÜNĠVERSĠTESĠ  

ĠZMĠR TEPECĠK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ  

KEMOTERAPİ BİLGİLENDİRME REHBERİ 

 

Doküman Kodu:KM. RH. 01          Yayın Tarihi: 02.05.2016           Revizyon Tarihi:25.10.2019          Revizyon No:01            Sayfa 29 / 29 

 Müzik Dinlemek,  Televizyon Ġzlemek, Sinemaya, Tiyatroya Gitmek 

 

Hastalığın ve kullanılan ilaçlara bağlı oluĢan yan etkilerin tedavi edilebileceği gibi bu süreçte 

oluĢacak psikolojik sorunların da destek tedavi ile iyileĢtirilebileceği unutulmamalıdır. 

Tüm hastalarımız yukarıda belirtilen önerilerimize uygun bir tedavi süreci geçirdikleri zaman 

daha az sorun yaĢayabileceklerini unutmamalıdırlar! 

  

 

İLETİŞİM İÇİN TELEFON NUMARALARI 

 

Tıbbi Onkoloji Poliklinikleri  

Tıbbi onkoloji polikliniği 1 : 0232 373 89 21/ 2414 

Tıbbi onkoloji polikliniği 2 : 0232 373 89 21/ 2418 

Tıbbi onkoloji polikliniği 3 : 0232 373 89 21/ 2415 

 

Radyasyon onkolojisi polikliniği:   0232 3738921/2315 

 

Kemoterapi merkezi 

Sekreterlik                         : 0232 373 89 21 / 2358 

HemĢire iletiĢim                : 0232 373 89 21/ 2231       
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