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1. GİRİŞ 
 

 

Kanser kemoterapisinin başarı yüzdesinin düşük olması onu tüm 

dünyada kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci sırada gelen 

ölüm nedeni yapmaktadır. Kanser hastalarında bakteri ve mantar 

infeksiyonları %35 kanama ve infeksiyon bulguları %27, kanserin 

ilerlemesi %18 oranında ölüm ile sonuçlanmaktadır.  

 

Günümüzde kanserli hastaların tıbbi tedavisinde genel olarak ilaç 

tedavisi ve radyoterapi kullanılmaktadır. Amaç, hastanın normal 

hücrelerine zarar vermeksizin tam remisyon elde etmektir. 

Antineoplastik ilaçlar kanser hücrelerini yok ettikleri gibi hızlı bir 

biçimde çoğalmakta olan hücreleride; barsak ve ağız mukoza epiteli, 

kemik iliği hematopoietik hücreleri, kıl folükül hücreleri, testisin 

jerminatif hücreleri, embrio ve fötüs hücrelerini de yok edebilirler ve 

bu nedenle antineoplastik ilaçların toksik ve terapötik doz-yanıt eğrisi 

diktir ki bu tedavinin başarı yüzdesini etkileyen faktörlerden birisidir.  

 

Diğer bir faktör antineoplastik ilaçlara karşı oluşan direnç gelişme 

olasılığıdır. Bir tümörde ilacın gelişme olasılığı tümörün büyüklüğü ve 

ilaca dirençli genin mutasyon hızı ile orantılıdır. Tümör taşıyıcı 

bireylerin genlerindeki ve tümör hücrelerinin ilaca karşı direncini 

etkileyen taşıyıcı ya da ilaç metabolizması enzimlerini kodlayan 

genlerin farklı varyasyonları ile ilaç terapisinin etkileşimi hakkındaki 

bilgilerimiz farmakogenetik araştırmalarla artmaktadır. Böylece, 

tedavinin başlamasından önce teşhis için hızlı ve güvenilir testlere 

olan talep giderek artacaktır.  Terapötik etkinliği değiştirebilen genetik 

varyasyonların incelenmesi, bilinmesi ile hastanın genotipine uygun 

bireysel ilaç tedavisi mümkün olabilecektir (Humma ve ark., 2002; 

Linder ve ark., 1999). Genetik analizler tedavide etkinlik ve tolere 

edilebilirliği öngörme potansiyeline sahiptir (Zhang ve ark., 2001).  
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5-FU Timin analoğu, TS inhibitörü antimetabolik ajandır. 5-FU 

terapisinde, ilacın terapötik etkinliğini ve toksik etkilerini yönlendiren 

iki anahtar enzim vardır. Dihidropirimidin dehidrogenaz  (DPD) ve 

timidilat sentaz (TS). Yapılan birçok araştırma göstermiştir ki bu iki 

enzimi kodlayan genlerdeki polimorfizimler ırksal farklılıklar gösterir 

(Diasio ve ark., 2000). TS enzimi 5FU etkinliği ve toksisitesi üzerinde 

etkilidir. TS enzimini kodlayan genlerdeki farklı allellerin TS 

ekpresyonunu etkilediği yapılan birçok çalışmada gösterilmiştir. TS 

genotip bilgisi 5FU kemoterapisine yanıtı ve iyileşme oranını 

belirleyen bir potansiyele sahiptir. In vivo tümörlü dokuda TS mRNA 

düzeyleri 3R/3R bireyler arasında 2R/2R bireylerle 

karşılaştırıldığında 3-6 kez daha büyüktür (Pullakard ve ark., 2001). 

TS mRNA düzeyi, 5FU ve 5FU ön ilaçları  kemoterapi tedavisinde 

terapötik yanıt vermede ve hastalıksız sağkalım, sağkalım oranında 

belirleyicidir (Lenz ve ark., 1995). Protein kümeleri ve fonksiyonları ile 

bağlantılı ilaçların, hücresel etkinliklerinin çözümlenmesi ile birlikte 

kanser kemoterapisinde en mükemmel noktaya gelinebilir (Danessi ve 

ark., 2003.  

 

Tedavinin başarısını ve dolayısıyla hastaların sağkalınımını 

etkileyebilecek olan prognostik faktörlerin belirlenmesi önemlidir. 

Etkili, güvenli, düşük maliyetli, sürdürülebilir terapötik başarı için 

özveri ile çalışan tüm diğer sağlık personelleri gibi eczacıya da düşen 

görev büyüktür. Klinik eczacı, hasta sağlığının iyileştirilmesi, yaşam 

kalitesinin arttırılmasını ve hastalıkların önlenmesini sağlayacak 

tedavinin izlenmesi, gereken önlemlerin alınması için çalışır.  

Hastanın tedavi uyuncunu arttırmak, antineoplastik ajanların 

terapötik başarısını arttırmak ile doğru orantılıdır. İlaç etkinliğini 

arttırmak ve advers etkileri minimuma indirmek ve bunların 

sonucunda tedavi maliyetlerini düşürmek klinik eczacılığın hedefleri 

arasındadır.  
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Projenin amacı elimizde var olan bu bilgiler ışığında kemoterapötik 

ajan olarak 5FU ve 5FU ön ilaçlarını alan hastaları izlemek ve bunlar 

arasından toksisite belirtileri gösterenlerde, TS enzimini kodlayan 

genlerdeki farklı allellerin moleküler düzeyde analizini yapmak ve 

tedavi gören bireylerde, olası ilaç rezistansının izlenmesi, 5FU 

terapötik etkinliğinin istenen en mükemmel noktaya gelmesini 

sağlamaya çalışmaktır. 

 

 

1.1. Tümör 
 

Neoplazi; yeni büyüme anlamına gelmektedir. Bu nedenle iyi huylu 

(benign) veya kötü huylu (malign) neoplazi (tümör) terimi 

kullanılmalıdır. Neoplazi, anormal bir büyüme olup, otonomdur, 

üzerinde geliştiği organizma ile koordinasyon göstermez, amaçsız 

büyür ve oluşumuna sebep olan etkenler ortadan kalksa bile 

gelişimini sürdürür (Kumar, 2003 ). 

 

 

1.1.1. Tümörlerde Adlandırma  
 

İyi huylu tümörler sonlarına “oma” eki alırlar. Epitelin niteliğine göre: 

yassı epitelden gelişenler; skuamöz papilloma, glandüler epitelden 

gelişenler; adenoma, kistadenoma. Mezenkimal olandarda; fibroma, 

kondroma isimleri alırlar. Kötü huylu epitelyal tümörlerin sonuna 

karsinoma eki konulur. Karsinoma, adenokarsinoma, böbrek hücreli 

karsinoma vb. gibi. Mezenkimal olanlarda ise; sarkoma eki konulur. 

Osteosarkoma. Kötü huylu oldukları halde iyi huylu tümör gibi 

isimlendirilen tümörler ya da tam tersi de vardır. 
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1.1.1.1. Benign-malign tümör özellikleri 

 

Tümörlerde diferansiasyon (ayrımlaşma) derecesi grade (iyi-orta-az 

diferansiye), invazyon derecesi ise stage olarak adlandırılır. İyi 

diferansiye bir tümör daha iyi davranırken, gelişimi daha yavaştır. 

Diferansiasyon kaybı anaplazi olarak ifade edilir. İyi diferansiye 

tümörleri düşük dereceli (grade) olup orijin aldığı doku gibi üretimler 

yapabilir. Benign tümörleri hepsi iyi diferansiyedir, bu nedenle 

derecelendirme yapılamaz. Malign tümörlerin iyi-orta ve az diferansiye 

şekilleri bulunur. Malign tümör hücreleri kohezyon kaybı gösterir. 

Diferansiasyon azaldıkça kohezyon kaybı artar. Koheyzon kaybı çok 

olan malign tümörler daha kolay yayılım ve nekroz gösterirler.  

 

Malign tümörler hiçbir zaman kapsüllü değildir. Malign tümörlerde 

invaziv gelişim çıkarılmalarını güçleştiren bir özelliktir. Bu nedenle 

malign tümör çıkarımları geniş emniyet sınırları konarak yapılır. 

Benign tümörlerin çoğu kapsüllü (lipom) veya iyi sınırlıdır (leiomyom). 

Benign tümörler yavaş büyüme gösterirken, malign tümörlerde 

büyüme hızlı ve düzensizdir. 

 

Neoplaziler içinde ara-sınır grup (intermediate-indeterminate-

borderline) olarak adlandırılan, biyolojik davranışı, zaman içinde 

anlaşılabilen, sadece morfolojik bulgular ile iyi-kötü huylu gibi kesin 

olarak değerlendirilemeyen tümörler de bulunmaktadır. Bazen 

tümörlerin bulunduğu lokalizasyon ve boyutu ile ilişkili olarak 

biyolojik davranışı değişmektedir.  

 

En güvenilir malignite kriteri metastazdır. Daha sonra ise invazivlik 

gelir. Metastazda ana kitle ile direkt bağlantı yoktur. Karaciğer en çok 

metastaz alan organdır. Daha sonra ise akciğerler gelir. Bu iki 

organda da metastastik tümörler, primelerden daha sıktır. Karaciğer 
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metastazlarında fonksiyon bozuklukları da görüldüğü için daha kötü 

prognoz vardır. 

 

Metastaz eğilimi tümörler de farklılık gösterebilir. Bronkojenik küçük 

hücreli karsinomalar; lenf nodları, surrenal korteks, karaciğer ve 

kemiğe, meme kanserleri; kemik ve akciğerlere, prostat kanserleri en 

sık kemiğe (lumber vertebra) metastaz yaparken, vertebralara yakın 

lokalizasyondaki tümörlerde vertebra metastazı sıktır. 

 

Displazi; daha çok epitel için söz konusu olan, matürasyon ve 

organizasyon bozukluğu için kullanılan bir terimdir ve prekanseröz 

bir lezyondur. 

 

 

1.1.2. Klinik Evrelendirme 
 
Kanserin evrelendirilmesi primer lezyonun büyüklüğüne, bölgesel lenf 

nodüllerine yayılma miktarına ve metastasın bulunup 

bulunmamasına dayanır. Bu işlem genellikle klinik ve radyolojik 

inceleme (bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans görüntüleme) ve 

bazı vakalarda cerrahi gözleme dayanır. Bir kanserin 

derecelendirilmesi, tümör hücrelerinin sitolojik diferansiyasyonu ve 

tümör içindeki mitoz sayısına bağlı agressiflik veya maliynite düzeyini 

belirlemeye yöneliktir. Kanser anaplazi artışına göre I, II, III ve IV 

derece olarak sınıflandırılır. Her neoplazım tipinde derecelendirme 

kriterleri farklıdır. Günümüzde iki evreleme yöntemi kullanılmaktadır. 

-TNM sistemi;  

T, primer tümör 

N, bölgesel lenf nodülü tutulumu 

M, metastaz (Fırat,1992; Kumar, 2003) 
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TNM sisteminde T1, T2, T3 ve T4 sırasıyla primer lezyonun giderek 

artan büyüklüğünü, N0, N1, N2 ve N3 giderek artan lenf nodülü 

tutulumunu ve M0 ve M1 sırasıyla uzak metastazın bulunmadığını 

veya bulunduğunu yansıtır.  

 

AJC (American Joint Committee) yönteminde kanserler primer 

lezyonun büyüklüğü, nodal yayılım ve uzak metastazın bulunup 

bulunmamasına göre 0-IV arası evrelere ayrılır.  

Evre 0: In situ kanser; invazyon yok, lenfatik ve venöz metastazlar da 
yok. 
Evre I: Erken lokal invazyon, metastaz yok 
Evre II:Sınırlı lokal invazyon ve/veya minimal lenf nodu tutulumu 
Evre III:Extensif lokal invazyon ve/veya extensif lenf nodu tutulumu 
Evre IV:Lokal ilerlemiş tümörler veya primer tümör ne olursa olsun 
uzak metastaz yapmış tümörler 
 

Evre I, II ve III’te tam iyileşme şansının gittikçe düştüğü bir sıralamayı 

gösterir. Kanserde evrelendirme; tedavi sonuçlarının 

değerlendirilmesi, farklı tedavi metodlarının karşılaştırılabilmesi ve en 

önemlisi hasta yönünden en uygun tedavinin verilmesi gibi belli başlı 

üç nedenle yapılır. Ek olarak evrelendirilme, prognozun tahmin 

edilmesinde, tedavi merkezleri arasındaki bilgi alış-verişinde ve insan 

kanserlerinde sürdürülen araştırmaların yorumlanmasında yararlıdır.  

 

Tümör sınıflandırılmasının bir diğer yönü tümör özelliklerinin 

belirlenmesidir. Histopatolojik derecelendirme (grading) bu 

özelliklerden biridir. Genellikle; 

Gx; farklılaşması belirtilmemiş  

G1; iyi farklılaşmış 

G2; orta derecede farklılaşmış 

G3; az farklılaşmış 

G4; farklılaşmamış tümör 
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Patolojik TNM kullanıldığında pTNM diye ifade edilmelidir. Rekürren 

tümörlerdeki evrelendirme rTNM diye belirtilir.  

 

 

1.1.3. Tümör  Epidemiyolojisi 
 

Erkeklerde sırası ile en sık prostat kanseri, daha sonra ise akciğer 

kanseri ve kolon kanserleri görülür. Çocuklarda 15 yaş altında lösemi 

(B-ALL), 4 yaş altında beyin ve diğer sinir sistemi tümörleri 

(medulloblastoma), iki yaş altında nöroblastoma sıktır. Çocukluk 

döneminde endokrin (tiroid papiller karsinomu), lenfoid (lenfoblastik 

lenfoma, nodüler sklerazon Hodgkin hastalığı), kemik (Ewing 

sarkomu, osteosarkom) ve yumuşak doku tümörleri 

(rabdomyosarkoma) de sık görülür.  

 

Deri kanserleri; beyaz tenlilerde, ultraviyole ışığına çok maruz kalan 

çiftçilerde, ışığın dik geldiği bölgelerde yaşayanlarda sıktır. Yeme 

alışkanlığı ile ilişkili olarak (tütsülenmiş gıdalar) mide kanserleri 

Japonlar’da sık görülmektedir. EBV infeksiyonu daha yaygın olan 

Tayvanda nazofarinks kanseri çok görülür. 

 

Sigara içimine bağlı ağız, farinks, özofagus, larinks, akciğer, pankreas 

ve mesane kanseri görülür. Tümörlerin büyük kısmı ileri yaşlarda, 

karsinojenik etkilerin biriktiği, DNA hasarı tamirinin azaldığı dönemde 

oluşur (Kumar, 2000) 

 

 

1.1.4. Tümörlerdeki Genetik Değişiklikler 
 

Tümörler genetik yapıdaki değişiklikler-bozukluklar sonucu 

oluşmuştur. Günümüzde bu değişikliklerin bazıları iyi bilinmekte, 
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birçoğu ise yeni yeni saptanmaktadır. Annesi ve babası kanserden 

ölmüş bir kişinin kanser olma olasılığı, diğer bireylere göre daha 

fazladır. Bu mutlaka kanser olacağı anlamına gelmemekle birlikte, 

kalıtsallık ile kanser predispozisyonunun ilişkili olduğu iyi 

bilinmektedir. Hereditenin meme, akciğer, over ve kolon tümörlerinin 

gelişiminde etkili olduğu bildirilmektedir (Tuzcu, 2000). 

Genellikle beslenme alışkanlıklarının kanser riskini etkilediği kabul 

edilir. Kolorektal kanser ve folat diyetine bağlı olarak sıra dışı 

durumlar da vardır (Choi ve ark., 2000; Flood ve ark., 2002). Folat 

metabolizması genlerini etkileyen genetik şartlar karsinogenezisi 

etkileyen gen-beslenme bütünlüğünün kurulmasında bağlayıcıdır. 

Macar popülasyonu kolorektal kanser için ölçülmüş çevresel ve 

beslenme risk faktörlerini taşır (Roler ve ark., 2002). Yüksek protein 

ve hayvansal yağ ile birlikte düşük yeşillik diyetleri birleşince 

genotoksik yükü arttırmaktadır (Rieger ve ark., 1999). Diğer taraftan 

da düşük folat ve yetersiz, dengesiz beslenme  (Rodler ve ark., 2002; 

Czeizel ve ark., 1998), proteinlerin biyolojik kullanabilirliğini azaltır 

(Adleff ve ark., 2003).  

 

 

1.1.5. Tümör Biyolojisi 
 

Tümör gelişiminin bir hücreden başladığı düşünüldüğü için tümör 

hücreleri ilk oluştuklarında monoklonaldir. Zamanla heterojen vasıf 

alırlar ve genetik instabilite kazanırlar. Büyük tümörlerde subklonlar 

çok olduğu için ilaç tedavilerine ve radyasyona cevap azdır. Klinik 

olarak saptanabilen 1 gramlık tümör kitlesi 10 üzeri 9 hücreden 

oluşur. On üzeri 12 hücre ise 1 kg. gelir. Bir gram kitlesi olan bir 

tümörün 1 kg. kitleye ulaşma süresi, 1 gram büyüklüğe ulaşmadan 

daha kısadır. 
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Tümör hücresi, normal hücrelerden daha kısa mitoz süresine sahip 

değildir. Tümörün hızlı büyümesi; büyüme ve bölünme gösteren 

hücrenin çok olmasındandır. Büyüyenler ölenlerden çok daha 

fazladır. Bölünmekte olan çok hücre varsa kemoterapi daha etkilidir. 

İyi diferansiye tümörlere kemoterapi az etkir. Az diferansiye ve hızlı 

büyüyenlere daha etkilidir. Mitoz yüksekliği büyüme hızını gösterir. 

Mitoz sırasında S fazında DNA sentezi yapılır. Antikanser ilaçlar 

özellikle bu evredeki hücrelere etkilidir. G2 fazında hücre kromozom 

sayısı 4n olmuştur. Bu dönem radyoterapinin etkili olduğu dönemdir 

(Kumar, 2003 ; Tuzcu, 2000) 

 

 

1.1.6.  Kimyasal Karsinojenez 

 
Kanser oluşumu çok basamaklı bir olaydır. Kimyasal karsinogenezde, 

“initiation ve promotion” olmak üzere 2 önemli aşama vardır. Başlatıcı 

(initiation) özelliğindeki etkenler; hızlı ve irreversibl etkilidir. DNA’da 

daimi değişiklik oluşur. Polisiklik hidrokarbonlar bu etkiye sahip 

maddelerdir. DNA ana hedeftir ve mutasyon oluşturur. Ancak bu 

değişiklikler tümör oluşması için yeterli değildir ve tümör oluşması 

için mutant DNA replike olmalıdır. Teşvik edici (promotion) özelliğe 

sahip etkenler; initiation evresinde mutasyon oluşmuş hücrede tümör 

oluşumuna yol açar. Reverzibl etkili, etkisi doza bağlı, uygun aralıklı 

etki etmesi gerekli ajanlardır. Östrojen ve sakarin promoter etkilidir 

(Kumar, 2003 ) 

 

Alkilleyici ajanlar : Mustard gazı, siklofosfamid, klorambusil, 

antikanser, busulfan, melfalan bu gruptadır. Lösemi ve lenfomaya 

sebep olabilirler. Ancak kanser oluşturucu potansiyelleri düşüktür.  

Polisiklik aromatik hidrokarbonlar : Kömür katranı-is: baca 

temizleyicilerinde skrotal kanser oluşumuna yol açar.  
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Sigara (benzepyrene) : Akciğer, larenks, ağız, pankreas, mesane, 

özofagus ve böbrek kanserlerinin etyolojisinde önemlidir. 

Nitrozaminler : Tütsülenmiş et ürünlerinde bulunur, salam sosis vb. 

et ürünlerinin bozulmasına karşı koruyucu maddelerdir. Mide kanseri 

etyolojisinde önemlidir. 

 

Aromatik aminler, azo boyaları :  Bu grupta yer alan beta 

naftalamin, boya sanayi ve kauçuk endüstrisinde kullanılırlar. Beta 

naftalamin, mesane, pankreas kanseri ve hepatosellüler karsinom 

etyolojisinde önemlidir. Gıda boyaları da bu gurup içindedir. 

Arsenik :  Akciğer kanseri oluşumuna sebep olur. Ayrıca derinin 

yassı epitel hücreli ve süperfisyel tip bazal hücreli karsinomu 

etyolojisinde önemlidir. 

Aspergillus flavus : Bayatlamış tahıllarda bulunan bir mantar olup, 

aflatoksin B1 üretir ve hepatosellüler karsinom etyolojisinde 

önemlidir. 

 

Diğer kimyasal karsinojenler ve oluşturabileceği tümörler aşağıdadır ; 

Sakarin ve siklamatlar : Mesane 

Asbest : Mezotelyoma, bronş, larenks ve kolon kanseri 

Vinyl klorid : Karaciğer angiosarkomu 

Dietil stilbesterol : Endometrial ve servikal adenokarsinoma. Bunu 

kullanan kadınların kız çocuklarında vagen adenokarsinomu. 

Krom, nikel : Akciğer, sinonazal karsinom. 

Marangozlar : Sinonazal kanser 

Benzen : Lösemi 

Formalin : Sinonazal ve akciğer kanseri. 
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1.1.7. Viral Karsinojenez 
 
İnsanlarda DNA virüsleri birçok tümör oluşumunda rol oynarken, 

RNA virüsü olarak sadece HTLV-1 virüsü tümör oluşumunda 

önemlidir (Kumar, 2003 ) 

 

RNA virüsleri : HTLV 1 virüsü  CD4 T lenfosit yönelimi gösterir ve T 

hücreli yüksek dereceli, lösemi/ve lenfoma gelişiminde etkilidir. 

DNA virüsleri : Human papiloma virüs (HPV) : HPV genital, deri ve 

oral tümörlerin oluşumu üzerinde etkilidir. 

Epstein Barr virüsü (EBV) : Burkitt lenfoma, nazofarenks kanseri, 

timik karsinom, Hodgkin hastalığı, immünoblastik B hücreli lenfoma 

gibi tümörler ile infeksiyoz mononükleozis gibi inflamatuar 

hastalıkların etyolojisinde etkilidir. 

Hepatit B ve C virüsü : Kronik karaciğer hastalığı oluşturarark, 

indirekt yolla karaciğer karsinomu oluşumuna sebep olurlar. 

 

 

1.1.8. Tümör Markerları (Belirteçleri) 
 
Human koryonik gonadotropin : Koryo karsinom, mol hidatiform ve 

embriyonal karsinomda salınabilir. Meme ve akciğer büyük hücreli 

kanserlerinde de artabilir. Jinekomasti ve prekoz puberte 

oluşturabilir. 

Glukagon : Renal hücreli karsinomda salgılanabilir. Glisemi artar. 

Kalsitonin : Medüller tiroid karsinomunda salınır. 

Katekolamin metabolitleri olan metanefrin ve vanil mandelik asit 

(VMA) : Feokromositoma ve nöroblastomda artar. 

Alfa feto protein (AFP) : Hepatosellüler karsinom, hepatoblastoma, 

embryonal karsinoma, yolk sac tümörü ve immatür teratomda salınır. 
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Tiroid stimule edici hormon (TSH) : Akciğer karsinomları ile mol 

hidatiform ve koryokarsinomda salınır. Hipertiroidi oluşturabilir. 

Prostatik asit fostfataz (PAP) ve prostat spesifik antijen (PSA) : 

Prostat kanserlerinde artar. Erken tanıda, spesifik olmamakla birlikte 

PSA daha değerlidir. 

Ca 125 : Overin yüzey epiteli kaynaklı malign tümörlerinde ve batına 

yayılan tümörlerde artar. 

Ca 19 – 9 : Kolon ve pankreas tümörlerinde artış gösterir. 

Ca 15 – 3 : Meme tümörlerinde artar. 

CEA : Kolon, safra kesesi, pankreas ve mide adenokanserlerinde 

artar. Özellikle nüks ve metastazların takibinde önemlidir. 

Immünglobulinler : Myeloma, immunoblastik lenfoma, 

lenfoplazmositoid lenfoma, küçük lenfositik lenfomada artar. 

CD 10 : Prekürsör B lenfosit işaretleyicisidir. CALLA antijeni olarak 

bilinir. 

Bombesin (gastrin salgılatıcı) : Akciğer küçük hücreli karsinomunda 

salınır (Kumar, 2003 ; Tuzcu, 2000). 

 

 

1.1.9. Tümörlerin Çeşitleri 
 

- Akciğer Kanseri : Mortalitesi en yüksek olan kanser türürdür.   

Hastalığın etyolojisinde sigara çok önemli bir yer tutar. Akciğer 

kanserini biyolojik davranışı ve tedavi yaklaşımı açısından iki ana 

grupta incelemek mümkündür.  

• Küçük Hücreli Akciğer Kanseri : Çok hızlı seyir gösterir. 

Hastalar, genellikle toraksa sınırlı veya yaygın hastalık olarak 

evrelendirilir. 

• Küçük Hücreli-Dışı Akciğer Kanseri : Değişik histolojik tipleri 

(yassı hücreli kanser, adeno kanser, büyük hücreli kanser vb) 

içermesine karşın bu tiplerin biyolojik davranışı ve buna paralel 
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olarak tedavi yaklaşımları da benzerdir. Erken evredeki 

hastaların (Evre I-IIb) primer tedavisi cerrahidir. Evre IIIa (aynı 

taraf hiler lenf nodu pozitif) hastalarda ise cerrahi öncesi 

yapılan kemoterapinin  sağ kalımı olumlu yönde etkilediği 

gösterilmiştir. Evre IIIb hastalarda cerrahinin sağ kalım 

üzerinde olumlu bir etkisi yoktur.  

 

- Meme Kanseri : En sık görülen kanserlerdendir. Ortalama olarak 

her 10 kadından birinde yaşam süresince meme kanseri 

gelişmektedir. Erken yakalandığında üzün süreli hastalıksız yaşam 

oranları %90’ın üzerindedir.  Rutin olarak önerilen tarama yöntemleri 

ayda bir kendi kendine muayene, 6 ayda bir doktor muayenesi ve 40-

50 yaş arasında 2 yılda bir ve 50 yaşın üzerinde yılda bir olmak üzere 

mamografidir. 

 

- Özafagus Kanseri : Ülkemizde özellikle doğu bölgelerinde daha sık 

görülür. Özefagusun orta ve üst kısımlarında yassı hücreli kanserler 

görülürken distal kısmında adenokanserlerde önemli yer tutar. Primer 

tedavi cerrahi rezeksiyondur. 

 

- Mide Kanseri : Ülkemizde GIS tümörleri içinde en sık görülenidir. 

Evre en önemli prognostik faktördür. Mide duvarına sınırlı hastalığı 

olanlarda primer tedavi cerrahidir. Mide duvarında invazyonun az 

olduğu hastalarda (mukoza ve submukoza) cerrahi ile 5 yıllık yaşam 

%90’ın üzerinde iken seroza invazyonu olan hastalarda nüks oranı 

%85’e kadar çıkmaktadır.  

 

- Kolorektal Kanserler : Küratif tedavisi cerrahidir. Cerrahi tedavi 

sonrası bölgesel lenf nodu metastazı olan hastalarda (Evre III, veya 

Duke C) nüks oranı %80’e kadar çıkabilmektedir. Adjuvan 

kemoterapinin nüks oranlarını azalttığı kesin olarak gösterilmiştir. 

Hastaların takibinde CEA (karsinoembryonik antijen) düzeyinin takibi 
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önemli yer tutar. Sürekli yükselen CEA düzeyleri hastalık nüksüne 

işaret eder. 

 

- Anal Kanal Kanseri : GIS tümörlerinin yaklaşık %5’ini oluşturur. 

Tedavide esas olarak kemoradyoterapi uygulanır. 

 

- Pankreas Kanseri : Solid tümörler içinde prognozu en kötü olan 

kanserlerden biridir. Hastaların genellikle geç dönemde 

yakalanmasında semptomların geç ortaya çıkmasının yanı sıra 

hastalığın agresif seyretmesi de önemlidir. Radikal cerrahiye rağmen 

5-yıllık yaşam oranı % 20’nin altında kalmaktadır.  

 

- Testis Kanserleri : Kemoterapi ile şifa sağlanabilen tümörlerdir. 

Pluripoten hücrelerden köken alır ve başlıca seminomatöz ve non-

seminenomatöz olmak üzere 2 ana gruba ayrılır. Seminomlar 

spermatositlerden köken alırken, non-seminomatöz tümörler 

genellikle mixed olup embryonel hücreler, yolk sac, koriokarsinom ve 

teratom komponentleri içerebilmektedir. Evre II seminomlu 

hastalarda ise orşiektomi sonrası en az 2 kür cisplatin içeren bir 

kemoterapi yapılması uygundur. 

 

- Prostat Kanseri: Elli yaşın üzerindeki erkeklerde insidansı 

artmaktadır. Hastalığın doğal seyri ve semptomlara göre tedavi planı 

yapılmalıdır. Prostat kanseri genellikle hormon duyarlı bir tümördür. 

Hormona duyarlı olmayan veya hormon tedavisi sonrası nüks veya 

progresyon gösteren hastalarda kemoterapi uygulanabilir.  

 

- Mesane Kanseri: Yassı hücreli ve adenokanserler de görülmekle 

birlikte genellikle tranzisyonel hücreli kanserlerdir. Hastaların 

takibinde hastalığın yüzeyel veya invaziv olması önem kazanmaktadır.  
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- Renal Hücreli Kanser: Böbreğe sınırlı hastalığı olanlarda esas 

tedavi seçeneği cerrahidir. 

 

- Over Kanseri: Genellikle 50 yaşın üzerindeki (postmenapozal) 

kadınlarda görülür. Erken semptom vermediği için vakaların önemli 

bir kısmı geç dönemde doktora başvurur. Erken evredeki hastalarda 

tedavinin amacı şifa sağlamaktır. Kemoterapi alanlarda yanıt 

takibinde CA-125 yararlıdır. 

 

- Serviks Kanseri: Genellikle düşük sosyoekonomik düzeyi olan 

seksüel olarak aktif kadınlarda daha sık görülür. Hastalığın erken 

yakalanmasında servikal yayma (Papanicolau, Pap) ile tarama 

yapılması son derece ödemlidir. 

 

- Baş-Boyun Kanserleri: Farklı bölgelerden köken alan heterojen bir 

gruptur. Çoğunluğunu yassı hücreli kanserler oluşturur. 

Nazofarenkste daha fazla olmak üzere indiferansiye tümörler, ter 

bezleri ve tükrük bezlerinden kaynaklanan adenokanserler yer alır. 

Ayrıca, lenfoma, melanoma ve sarkomlar da primer olarak baş-boyun 

bölgesinden başlayabilir. Evrelemede genellikler primer tümörün 

invazyonu önemlidir. Evre I ve II’de küçük tümör, evre II ve IV lokal 

ilerlemiş hastalıktır. Evre IV (T4) metastatik hastalıkları da içerir. 

Erken evredeki hastaların tedavisinde sadece cerrahi yeterlidir. 

Metastatik veya nüks hastalığı olanlarda cisplatin ve 5FU 

kombinasyonu ile sistemik kemoterapi önerilir. 

 

- Sarkomlar: Esas olarak mezanşimal dokulardan köken alan maliyn 

tümörlerdir. 

• Yumuşak Doku Sarkomları: Rabdomyosarkom ve Kaposi 

sarkomu dışındaki histolojik tipler için lokalize hastalıkta esas 

tedavi cerrahidir. Lokal nüksler, mümkün ise, yine cerrahi 
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olarak tedavi edilir. Uzak metastazı olan hastalarda 

siklofosfamid, doksorubisin, dakarbazin etkili ilaçlardır. 

• Osteojenik Sarkom: Lokalize hastalığı olanların tedavisinde 

mümkün ise öncelikle preoperatif (neoadjuvan) kemoterapi ile 

ekstremite koruyucu cerrahi seçeneği ön planda 

düşünülmelidir. 

 

- Malign Melanoma: Nevüslerdeki (benlerdeki) asimetri, kenar 

düzensizlikleri, renk değişikliği veya büyümeler melanom yönünden 

uyarıcı işaretler olarak değerlendirilmeli ve hemen biyopsi 

yapılmalıdır. Hastalık başlıca 3 şekilde kendini gösterebilir; lokal 

hastalık, bölgesel hastalık ve metastatik hastalık. Tümörün kalınlığı 

önemli bir prognostik faktörlerdir. Metastatik hastalığın (evre IV) 

tedavisinde ise dakarbazin, cisplatin, interferon, interlökin 2 gibi 

ajanlar ile %30’a varan objektif tümör yanıtları elde edilebilmesine 

karşın sağ kalımda iyileşme sağlanamamaktadır. 

 

- Primeri Bilinmeyen Tümörler (PBT): Fizik muayene, akciğer grafisi 

ve rutin laboratuar yöntemleri ile primeri bulunamayan metastatik 

tümörlerdir. Klinikte izlenen tüm tümörlerin yaklaşık %10 kadarını 

primeri bilinmeyen tümörler oluşturur. Bunlardan birincisi, tedavi ile 

şifa sağlanabilecek az sayıda hasta grubunun belirlenmesi önemlidir. 

İkincisi, tedavi ile uzun süreli sağ kalım sağlanabilecek hastaların iyi 

değerlendirilmesi ve uygun şekilde tedavi edilmesi gereklidir. 

 

- Lenfomalar: 

• Hodgkin Hastalığı: Genellikle servikal lenfadenopati ile başlar 

ve bir sıra takip ederek diğer lenf nodu gruplarına yayılır. 

Hastaların evrelemesinde genel olarak Ann-Arbor evrelendirme 

sistemi kullanılır. Buna göre : 

Evre I  : Hastalık tek bir lenf noduna veya lenf nodu bölgesine 

sınırlı 
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Evre II  : Hastalık diaframın bir tarafında birden fazla lenf nodu 

bölgesini tutmuştur. 

Evre III : Hastalık diaframın her iki tarafında da lenf nodu 

bölgelerini veya dalağı tutmuştur. 

Evre IV : Hastalık bir veya daha fazla ekstralenfatik organı (ör. 

Karaciğer, kemik vb) diffüz olarak tutmuştur. 

 

Evreleme amacıyla hastalarda anamnez ve fizik muayenenin yanı sıra 

abdomen ve toraks BT önerilmektedir. İleri evredeki hastalarda (Evre 

III ve IV) tedavi esas olarak kombine kemoterapidir. B semptomu olan 

hastalarda da evre ne olursa olsun kemoterapi uygulanır. 

• Non-Hodgkin Lenfoma: Monoklonal gelişim gösteren bir lenfoid 

maliynite grubu olmakla birlikte her bir histopatolojik alt grup 

ayrı klinik, tedavi ve prognostik özellikler taşır. Evrelendirme 

işlemleri Hodgkin hastalığındakine benzerdir. Fakat Hodgkin 

hastalığından farklı olarak hastalığın ilerleme patterni bir sıra 

izlemez.Yavaş seyirli lenfomalar (küçük lenfositik lenfoma, 

folliküler lenfoma, MALT lenfomaları, Mycosis Fungoides).Hızlı 

seyirli-aggressif lenfomalar (diffüz büyük hücreli lenfoma. 

Komşu bölge tutulumu olmayan evre II ve evre III-IV hastalar. 

 

- Lösemiler: 

• Akut Myeloid Lösemi (AML): Erişkinlerde akut lösemilerin 

yaklaşık %80’ini oluşturur. 

• Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL): Çocuklarda erişkinlerden 

daha sık izlenir. Genellikle frajil kromozom durumları, Down 

Sendromu ve radyasyon önemli risk faktörleridir. Erişkinlerde 

B-hücre kökenli ALL’nin %50’sinde Philadelphia kromozon 

pozitiftir ve bu da kötü prognoz işaretidir. 
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• Kronik Myeloid Lösemi (KML): Philadelphia kromozomu 

pozitiftir. Genellikle myeloid prekürsörler ve olgun nötrofiller 

içeren yüksek lökosit sayıları ile kendini gösterir. 

• Kronik Lenfositik Lösemi (KLL): Genellikle lenfositoz ile 

kendini göstermekle birlikte yaygın lenfadenopatiler, 

splenomegali, anemi, trombositopeni de izlenebilmektedir. 

• Hairy Cell Lösemi: Orta yaşlı erkeklerde daha çok görülür ve 

pansitopeni ve splenomegali ile başvuran hastalarda akla 

gelmelidir. Genellikle prognozu iyidir (Akbulut, 2003). 

 

 

1.2. Kanserli Hastaya Yaklaşım:  

 

Günümüzde kanserli hastaların tıbbi tedavisinde genel olarak ilaç 

tedavisi ve radyoterapi kullanılmaktadır. Kanserli hastalarda tedaviye 

başlamadan önce mutlaka doku tanısı konulmuş olmalıdır. Kanserli 

hastalarda tıbbi tedavi kararı mutlaka bu konuda özel eğitim almış 

uzmanlar tarafından verilmelidir (Akbulut, 2003). 

 

 
1.2.1.  Solid Tümörlü Hastalar 
 
Solid tümörlü hastalarda tedavi seçiminde en önemli faktörlerin 

başında hastalığın evresi gelmektedir. Evre, hastalığın vücuttaki 

yaygınlığının bir göstergesidir. Genel olarak tümörlerin evrelemesinde 

Dünya Sağlık Örgütünün T (tümör), N (lenf nodu), M (metastaz) 

evreleme sistemi kullanılmaktadır. I’den IV’e kadar evreler tayin edilir. 
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1.2.2. Prognostik Faktörlerin Belirlenmesi 
 
Tedavi başarısını ve dolayısıyla hastaların sağ kalımını etkileyebilecek 

olan prognostik faktörlerin belirlenmesi önemlidir. Tümörlerin 

çoğunda prognozu belirleyen faktörlerin en önemlilerinden birisi de 

tümörün derecesidir. Histopatolojik olarak tümör hücrelerinin mitoz 

oranı, farklılaşma derecesi, dokudaki nekroz oranı gibi kriterlere 

bakılarak derecelendirilir. Greydi yüksek olan (kötü difransiye) 

tümörlerde genel olarak prognoz daha kötü seyretmektedir. 

Prognostik faktörler (ör.LDH, tümör belirleyicileri, hormon reseptörleri 

vb). Özellikle tedaviye başlamadan önce bu faktörler 

değerlendirilmelidir (Akbulut, 2003). 

 

 

1.2.3. Kanserli Hastalarda İlaç Tedavisinin Amaçları 
 
Kanserli hastalarda ilaç tedavisi değişik amaçlarla kullanılmaktadır. 

İdeal amaç şifa sağlamak olmakla birlikte, kanser kemoterapisinde 

birinci amaç tam remisyon elde etmektir. Hematolojik maliynitelerde 

genellikle bu amaçla yapılan tedaviye indüksiyon tedavisi adı 

verilmektedir. Yanıt elde edilen hastalarda daha sonra pekiştirme 

amacıyla konsolidasyon tedavileri uygulanmaktadır. Bazı hastalarda 

ise remisyon süresini uzatmak amacıyla daha düşük dozlarda idame 

tedavisi yapılmaktadır. Solid tümörlü hastalarda diğer bir tıbbi tedavi 

seçeneği de adjuvan tedavidir. Adjuvan tedavide genellikle 

makroskobik tümörü tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan primer 

bir tedaviden sonra (çoğunlukla cerrahi tedavi) geride kalması 

muhtemel olan mikroskobik hastalığı yok etmek ve sonuç olarak 

hastalığın nüks oranını azaltarak sağ kalımın ve şifa olasılığının 

arttırılması amaçlanır. 
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1.3. Kanser Komplikasyonları 

 

- Tümör Kitlesine Bağlı Komplikasyonlar 

• Vena Cava Superior Obstrüksiyonu (VCSS) : Mediastende 

yerleşen veya mediasteni infiltre eden tümörlerin vena cava 

speriora basısı veya infiltrasyonu sonucu ortaya çıkan acil bir 

durumdur. Vakaların yaklaşık 2/3’ünde neden akciğer 

kanseridir. 

• Spinal Kord Basısı : Genellikle vertebra korpuslarına olan 

metastazların genişleyerek veya vertebra kompresyonu 

sonucunda medulla spinalise basısı sonucu ortaya çıkar. 

Kanser tanısı olan hastalarda sırt-bel ağrıları, alt 

ekstremitelerde yeni ortaya çıkan duyu veya motor fonksiyon 

kaybı, kabızlık (metabolik nedenler dışında), glob vezikale vb 

durumlarda mutlaka spinal kord basısı akla gelmelidir. 

 

- Beyin Metastazları :  

• Parankimal Metastazlar : Kanser tanısı olan hastalarda yeni 

ortaya çıkan baş ağrısı, mental değişiklikler, kas güçsüzlüğü 

veya fokal nörolojik bozukluklar ortaya çıkması durumunda 

beyin metastazından kuşkulanmalıdır. 

• Menengial Metastazlar: Sıklıkla yüksek greydli lenfomalar, 

akciğer, meme kanseri ve melanomalarda leptomenengial 

tutulumlar izlenir.  

 

- Malign Effüzyonlar 

• Malign Plevral Effüzyon: Genellikle plevra metastasları veya 

primer tümörleri sonucunda ortaya çıkmakla birlikte lenfatik 

obstrüksiyonla da plevrada sıvı toplanabilir.  
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• Malign Asit: Peritoneal karsinomatozis sonucunda toplanır. 

Sıklıkla över, gastrointestinal tümörler (mide, pankreas vb) ve 

meme kanserli hastalarda izlenir. 

• Malign Perikardiyal Effüzyon: Sıklıkla meme ve akciğer 

kanserli hastalarda izlenir. 

 

- Kemik Metastazları: Sıklıkla meme, prostat kanserli ve multipl 

myelomalı hastalarda izlenir. Özellikle patolojik kırıklar hastaların 

kalitesini olumsuz yönde etkiler. 

 

-  Paraneoplastik Sendromlar: Tümörlerin primer kitle etkisine çok 

salgıladıkları maddeler veya gelişen otoantikorların etkileri sonucunda 

ortaya çıkan klinik tablolardır. 

 

-Metabolik komplikasyonlar: 

• Hiperkalsemi: Maligniteli hastalarda en sık rastlanan 

metabolik komplikasyondur. Genellikle tüm sistemleri 

ilgilendirir. Hastalar sıklıkla bulantı/kusma, kabızlık, mental 

değişiklik semptomları ile kliniğe gelir. 

• Uygunsuz ADH Sendromu (SIADH): Sıklıkla küçük hücreli 

akciğer kanserli hastalarda rastlanır. Ayrıca vinkristin, 

siklofosfamid ve ifosfamid vb. ilaçlara bağlı olarak da ortaya 

çıkabilir.  

• Kanser Kaşeksisi: Genellikle anoreksi, tat duyusunun 

bozulması, kas kitlesinin azalması ile kendini gösterir. 

 

- Nöromusküler Komplikasyonlar: 

• Polimyozit ve Dermatomyozit:Küçük hücreli dışı akciğer 

kanseri, kolon, prostat, over vd. kanserlerde görülebilir 

• Eaton-Lambert Sendromu:Sıklıkla küçük hücreli akciğer 

kanserli hastalarda izlenir. Hastalarda proksimal kas 
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güçsüzlüğü, derin tendon refleksilerinde azalma ve otonomik 

disfonsiyonlar izlenir (Tuzcu, 2000; Akbulut, 2003) 

 

- Hematolojik Komplikasyonlar: 

• Eritrositoz : Bu hastalarda genellikle eritropoietin düzeyi de 

artar. 

• Granulositoz: Sıklıkla G-CSF, GM-CSF vb sitokin salgısına 

sekonder olarak olgun granülositler artmıştır. Genellikle tedavi 

gerektirmez. 

• Trombositoz: Başta Hodgkin hastalığı, lenfoma ve lösemiler 

olmak üzere pek çok kanserde izlenebilir. 

• Trombositopeni: Genellikle tedaviye sekonder olarak izlenir. 

Ayrıca yaygın damar içi pıhtılaşması (DIC) veya kemik iliği 

infiltrasyonuna bağlı olarak da karşımıza çıkabilir. 

• Tromboembolik Komplikasyonlar: Kanserli hastalarda fibrin 

ve fibrinojen yıkım ürünleri artışı, trombositoz ve 

hiperfibrinojenemi sık izlenir. Bunlar da sıklıkla koagülasyon 

artışı ile seyreder (Tuzcu, 2000; Akbulut, 2003) 

 

- Ateş: 

• Febril Nötropeni: Paraneoplastik ateş, kanserli hastaların 

yaklaşık %30’unda hastalığın seyri sırasında görülür. 

Enfeksiyonu olmayan hastalarda nonteroidal antiinflammatuar 

ilaçlar kullanılabilir. Nötropeni; Mutlak nötrofil sayısının 

1500/mm³ altına inmesi. İnfeksiyon sıklığı açısından; 500/mm³ 

altı nötrofil sayısı-Nötropeni, 100/mm³altı nötrofil sayısı-Ciddi 

Nötropenidir.Nötrofil sayısı 1000/mm³ üzerinde olup da kısa 

süre içerisinde hızla düşmesi bekleniyorsa bu hastalar da 

nötropenik olarak kabul edilmelidir. ATEŞ MUTLAKA ORAL 

ÖLÇÜLMELİDİR. Nötpopenik hastada infeksiyonun ilk bulgusu 

genellikle ateştir demek hatalı olmaz. Ateş :  Vucut sıcaklığının 
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tek ölçümde >38.3ºC olmasıdır. Bir saatten uzun süren >38ºC 

oral ateş ve ateşten önceki 4 – 6 saat içinde kan ve kan ürünleri 

ile transfüzyon öyküsü yok (Akan, 2003). 

• Febril Nötropenik Hastanın Bilgilendirilmesi: Tedaviden 

sonraki 5 – 15 günler içinde hastanın atesi 38°C ve üzerine 

çıkarsa infeksiyon riski vardır. Hastanın bir saat içinde, 

laboratuar imkanı olan bir doktora veya hasta büyük şehirde 

yaşıyor ise acil servislere başvurması gereklidir. Bu süre 

içerisinde hasta ateş düşürücü ilaç almamalıdır. Hastalara 

böyle bir durumla karşılaştıklarında yardım aldıkları hekimlere 

vermek üzere, hasta bilgilendirme formu verilir.  

• Febril Nötropenik Hastaya Yaklaşım :  

  - Ampirik tedavi şarttır. 

  - Fizik muayenede dikkat edilmesi gereken belirli bölgeler vardır: 

Orofarenks, 

Kateter ve kemik iliği iğnesi giriş yerleri, 

Diaresi olan hasta ayrıca değerlendirilmeli, 

Hastaların hepsine PA akciğer grafisi çekilmeli, 

Perianal bölge, 

- Tedaviye başlamadan önce kan kültürleri, idrar kültürleri veya 

odak varsa kültürü alınmalıdır (Akan, 2003). 

• Febril Nötropeni Tedavisi : 

 

- Zamanlama : Nötrofil sayısı 500/mm³’ün altında olması veya 

nötrofil sayısı 1x109/L olup, kısa sürede 500 altına düşmesi 

beklenenler.Birgün içerisinde ateşi 1 kez 39oC üstünde veya 

birgün içerisinde 2 kez 38.5oC üstünde veya bir saatten fazla 

süren 38.5oC üstünde ateşi olanlar. 

- Ampirik antibiyotik kullanımı : Bu amaçla tercih edilen, geniş 

spektrumlu antibiyotiklerin kombinasyonudur. Oral mukoziti 

olan hastalarda daha etkin bir grampozitif kapsama 

yaptıklarında hiperasilin/tazobaktam veya cefepime ile başlamak 
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önerilir.Katetere bağlı ciddi enfeksiyon şüphesi var ise, penisilin 

ve sefalosporine dirençli pnömokok kolonizasyonunda, kültür 

antibiyogram sonucu gelene dek kan kültürlerinde gram (+) 

bakteri saptanması , hipotansiyon veya diğer kardiyovasküler 

yetersizlik bulgularında glikopeptid (vankomisin) başlanır (Akan, 

2003). 

Ceftazidime 3x2 g/gün 

Amikacin 15 – 20 mg/kg/gün, tek doz, ½ saatte infüzyon 

Cefepime 2x2 g/gün 

Piperasilin/tazobaktam 4x4,5 g/gün 

 

-Antibiyotik kullanım stratejisi : Hastanın ateşi çıkınca hastaya 

kombine tedavi veya monoterapi başlanır. Ateş eğer düşer ve 5 

ateşsiz gün olursa antibiyotikler kesilir. Ancak ateşi 5 günden 

fazla sürenlerde ampirik antifungal eklenir. 

- Tüm hastalara aynı yaklaşım mı? (Düşük riskli nötropeni): Bu 

grupta altta yatan hastalığı solid tümör, lenfoma veya kronik 

lösemi olan, ayrıca on günden uzun sürmesi beklenmeyen 

1000/mm3 altında nöpropenisi olanlar vardır. Diğer 

yaklaşımlarda; Tek ajan tedavisi, Hastaneden erken taburcu 

etmek, Hastane dışı IV tedavi, Oral tedavi (hastane dışı) 

 

-Ampirik antifungal tedavi : İnvaziv fungal infeksiyon mortalitesi 

çok yüksek ve görülme sıklığı fazladır. (Otopsilerde %60-80). Bu 

nedenlerden dolayı ampirik tedavi şarttır (Akan, 2003). 

 

• Hipertrofik Osteoartropati ve Çomaklaşma: Parmaklarda 

çomaklaşma ile tanı konulur. 

 

• Glomerüler Hasar: Tedavi komplikasyonu, obstrüksiyon veya 

tümör infiltrasyonu gibi nedenler dışında seyrek olarak 

paraneoplastik sendrom şeklinde de glomerüler hasar 
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görülebilir. Altta yatan hastalığın tedavisi ile glomerüler hasar 

genellikle düzelir (Akbulut, 2003). 

 
 
1.4. Kanser Komplikasyonları Ve Destekleyici Bakım 

 
Kanserli hastalarda ortaya çıkabilecek bir yada daha çok sorunla 

karşılaşılabilir. Yeni bir sorun altta yatan kanserin ilerlemesine, 

enfeksiyon veya ilaca bağlı yan etkiler gibi hastalığın ya da tedavinin 

komplikasyonlarına bağlı olabilir, kanserle ilişkisi olmayan bir nedene 

de bağlı olabilir. Bazı akut sorunlar, özellikle tam iyileşme veya yararlı 

ve anlamlı yaşam beklentisi olmadığı durumlarda ayrıntılı araştırma 

veya tedavi yerine geçici çözümlerle hastayı rahatlatmak üzere ele 

alınır (Fırat, 1992) 

 

 

• Ateş veya Diğer Enfeksiyon Bulguları: Septisemi nötrofillerin 

mililitrede binin altında düştüğü durumlarda sık görülür. 

Septisemide ateş yükselmeyebilir. Enfeksiyondan 

kuşkulanıldığında tedavi için geniş spekturumlu antibiyotikler 

başlanır. Hastalarda en sık akciğer enfeksiyonları görülür. 

Dermatomal dağılım gösteren ağrı ve veziküller, varicella-zoster 

virüsü enfeksiyonun reaktivasyonunun belirtisidir. Antiviral 

tedavi çok etkindir. Ağrı genellikle veziküller ortaya çıkmadan 

önce başlar. Steroidler enfeksiyon sonrası ağrının sıklık ve 

şiddetini azaltabilir. 

 

• Solunum Güçlüğü: Solunum güçlüğü nedenlerinin 

soruşturulması önemlidir. Enfeksiyon ve plevral sıvı akciğer 

kanseri seyrinde sık görülen komplikasyonlardır. Kronik 

solunum yolları hastalığına bağlı bronkospazm da solunum 



 26

sıkıntısına yol açabilir. Enfeksiyon antibiyotiklerle tedavi 

edilebilir. Plevral sıvı torosentezle boşaltılabilir.  

 

• Akut Kemik Ağrısı : Kanserin metastaz yaptığı kemikler 

travma olmadan kırılabilir. Özellikle meme ve akciğer kanserli 

hastalarda akut kemik ağrısında patolojik kırıktan şüphelenilir. 

Birçok hastada radyoterapi ve cerrahi girişim sonuç verir. 

Ancak, ilerlemiş hastalığı olanlarda bu yöntemler riskli olabilir.  

 

• Baş Ağrısı Kafa İçi Basınç Artışına Bağlı Fokal Nörolojik 

Bulgular: Primer beyin tümörleri veya metastatik kanserler baş 

ağrısı, bulantı, görme bozukluğu ve diğer nörolojik bulgulara 

neden olurlar. Akciğer kanserlerinin çok sık beyin metastazları 

yaptığı unutulmamalıdır. Fizik incelemede papilödemi ve 

nörolojik kayıplara dikkat edilir. Bilgisayarlı beyin tomografisi 

ile hasta takip edilir. Maliyn oluşumları çevreleyen beyin 

ödemini azaltmak için yüksek doz steroid tedavisi ve metastatik 

tümör için radyoterapi kullanılır.  

 

• Sırt Ağrısı ve Ekstremitelerde Kas Güçsüzlüğü; Kanserli 

hastalarda özellikle alt ekstremitelerin ilerleyici kas 

güçsüzlüğüne eşlik eden yerel sırt ağrısı omur ilik basısı için 

tipiktir. Spinal kan akımının tümör basısı ile azalması sonucu 

kalıcı omur ilik enfarktüsü duyu kusuru, idrar ve dışkı kontrolü 

kaybı ile kendini gösterir. Duyu kusurunun düzeyi ile kord 

lezyonunun yeri saptanabilir. Bu komplikasyon en sık meme, 

akciğer kanseri ve maliyn lenfomalarda görülür. Dikkatli 

nörolojik inceleme çok önemlidir. Miyelografi ve diğer radyolojik 

yöntemlerle hasta izlenir. Yüksek doz steroid ve radyoterapi 

standart tedavidir.  
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• Bulantı, Kusma, Karında Kramplar: Yaygın over ve kolon 

kanserlerinin barsak tıkanıklığına yol açmaları, hiperkalsemi 

ve kematerapötiklerin doğrudan, ağrı kesicilerin de dolaylı 

olarak kabızlığı neden olmaları sonucu akut gastrointestinal 

bozukluklar ortaya çıkabilir. Tıkanmaya yol açan tümörün 

çıkarılması bazı hastalarda mümkün olabilir. Antiemetikler, 

parenteral sıvı verilmesi, lavman uygulanması standart tedavi 

yaklaşımıdır. 

 

• Karında Şişlik (Asit): Meme ve kolorektal kanserin karaciğere 

çok sayıda metastaz yapması sonucu gelişen portal 

hipertansiyon veya kanserin peritona yayılması asite yol açar. 

Asit karının belirgin derecede gerilmesi ve fizik incelemede yer 

değiştiren matitenin olması ile saptanır. Çok sıkıntılı hastalara 

parasentez yapılmalıdır. Asitin tam kontrolü için öncelikle 

kanserin tedavisi gereklidir. Aldosteron salgılanmasını önleyen 

spironolakton tedavide yardımcı olabilir. Peritona doğrudan 

verilen kemoterapötikler bazı kanserlerde yararlı olabilir.  

 

• Bulantı, Kusma, Kabızlık, Sık İdrar Yapma, Dehidratasyonla 

Birlikte Hiperkalsemi: Kalsiyumun aşırı yükselmesi ile (>13 

mg/dl) bulantı, kusma, kabızlık, sık idrar yapma, 

dehidratasyon gibi akut belirtileri uyuşukluk konfüzyon koma 

ve ölüm izleyebilir. Meme kanseri ve akciğer kanseri 

hiperkalseminin en sık nedenleridir. Bol sıvı, intrevenöz 

hidrasyon, diüretikler ve steroidler tedavide kullanılabilir.  

 

• Yüz, Baş, Boyun Ödemi ve Süperior Vena Kava Tıkanması: 

Sabahları gözlenen periorbital ödem, baş ve boyun bölgesinde 

kalıcı şişlik olması tümörlerin kalbe venöz dönüşü 

engellediklerinin en önemli işaretleridir. Tümör büyümesi yavaş 
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ise göğüs duvarının üst kısmında kollateral venöz dolaşım 

görülebilir. Tanı fizik bulgular ve akciğer filimi ile doğrulanır. 

Genel olarak radyoterapi ve kemoterapi uygulanır. 

 

• Beslenme: Kilo kaybı kontrol altına alınamayan kanserin en 

önemli bulgusudur. Bir çok nedeni vardır. Tümörün büyük 

oranda enerji kullanması yanında kalori alımının azalması da 

beslenme bozukluğunda önemli nedenlerdir. Tümörler iştahı 

baskılayan proteinler sentezlerler, hastaların tat duyguları ve 

yiyeceklere olan ilgileri kaybolur. Abdominal tümörler mide 

hacmini azaltarak ve peristaltik hareketleri durdurarak veya 

tıkanmaya yol açarak normal barsak çalışmasını engeller. 

Akciğer ve kolon kanseri karaciğer metastazı yaparak onun 

fonksiyonunu bozar dolayısı ile beslenmeyi bozmuş olur. 

Hastanın tedavisi de iştah kaybına neden olur. Bir çok 

kematerapötik ilaç özellikle karın bölgesine yönelik radyoterapi 

cerrahi ve anestezi iştah kaybına neden olur. Ağrının narkotik 

ilaçlarla tedavisi sık olarak kabızlık ve iştah kaybına neden 

olur. Hastalara basit ve az hacimli sıvı diyetleri ile beslenme 

önerilir. Hastanın yeterli sıvı ve kalori alması önemlidir. 

Çiğneme gerektiren yağdan zengin yemeklerden kaçınılmalıdır. 

Sık öğünler şeklinde düzenlenen soğuk besinler faydalıdır. 

Hastanın ağızdan beslenmesini engelleyen akut bir sorun 

varlığında nazogastrik tüple beslemek gereklidir. Radyoterapi 

sırasında hastaların çiğneme ve yutma fonksiyonları önemli 

ölçüde bozulur. İntravenöz beslenme ameliyata hazırlama veya 

ameliyat sonrası dönemde olan hastalara uygulanır. Terminal 

dönemdeki hastalarda vücut  sıvısı azalmasının ve 

dehidratasyonun zararlarından korumak üzere sıvı alımını 

sürdürmek üzerinde yoğunlaşılır (Fırat, 1992).  
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• Ağrı: Kanser ağrısı baş edilebilir bir sorundur. Hastanın ağrı 

korkusu ve endişesi ağrıyı güçlendirir ve şiddetini arttırır. 

Bunun için hastanın ağrı korkusu giderilmelidir. Hasta ağrısı 

olduğunu söylediğinde ona inanmak gerekir. Hasta ağrısının 

giderilebileceğine inanırsa ilaç gereksinimi azalır. Bunun için 

hastaya o anki gereksinimden biraz fazla ağrı kesici vermek 

gerekebilir. Anksiyolitik ilaçlar en azından ağrı sorunu ilk ele 

alındığında yararlıdır.  

 

Hastanın ağrısı şiddetleninceyedek narkotiklerin verilmemesi 

durumunda ağrıyı gidermek daha güç ve ilaçların dozu 

gerekenden daha yüksek olacaktır. Kronik ağrı tedavisinde 

asla gerektikçe ilaç verilmesi önerisinde bulunulmamalıdır. 

Ağrı için ilaç başlanırken zamanlanması önceden 

düzenlenmelidir. Buna rağmen ağrı olursa doz arttırılır ve doz 

aralıkları değiştirilir.  

 

Narkotiklere olan ilaç bağlımlığı konusunda hasta 

bilgilendirilmelidir. Ağrı tam olarak kontrol edilir ve 

kaybolursa ilaçlar kolayca bırakılabilir. Henüz ağrıların hafif 

ve orta derece olduğu erken dönemde narkotik analjeziklerin 

verilmesi ile tolerans gelişimi ve ileriki dönemlerde ilaçların 

yetersiz kalacağı hastaların taşıdıkları bir korkudur. Şiddetli 

ağrılar için daha yüksek dozlar ve özel verilme yolları 

gerekebileceği bir gerçektir. Ama bu ilaçların kullanılması 

yönünden caydırıcı olmamalıdır. Şiddetli ağrısı  olan 

hastaların hospitalizasyonu gerekebilir. İlacın ağrı 

başlamadan önce verilmesi en önemli noktadır. 

 

Ağrı Tedavisinin İlkeleri : Ağrının nedeni dikkatle 

değerlendirilmelidir. Kırılma tehlikesi taşıyan kemiğin ağrısı 
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radyoterapi veya cerrahi yöntemlerle giderilebilir. Kabızlık 

ağrısı ise lavman ve laksatiflerle giderilebilir. Her ağrı ilerleyen 

kansere bağlı değildir. Hastanın en küçük endişesi ağrının 

tedavisini başarısız kılabilir. Oral morfin kronik kanser 

ağrısında genel olarak seçilen ilaç olmuştur. Ağrı hafif ise 

merdiven yaklaşımı denenebilir. Ama merdivende yukarı 

tırmanma iyi ağrı kontrolü sağlanana dek çok hızlı olmalıdır. 

Ağrı şiddetli olduğunda ilaç kullanılması konusunda herhangi 

bir kısıtlama olmamalıdır (Fırat, 1992). 

 

Merdiven Yaklaşımı ; hafif ağrılar için; ilk olarak aspirin, 

parasetamol ve indometazin, naproksen gibi NSAİ ilaçlar 

kullanılır. Bunlara anksiyolitikler ve antidepresifler yardımcı 

olarak eklenebilir. Orta dereceli ağrılar için kodein gibi hafif 

narkotikler, NSAİ ilaçlarla birlikte verilir. Antidepresifler ve 

anksiolitik ilaçlar da sık olarak kullanılır. Şiddetli ağrı için; 

genellikle morfin gibi güçlü bir uyuşturucu verilir ve dozu 24 

saatlik ağrı dindirici dozu belirlenene dek hızla arttırılır. Daha 

sonra her 8-12 saatte bir verilen uzun etkili morfin 

pereparatlarına geçilir. Ek olarak bir ya da daha fazla narkotik 

eklenebilir.  Oral morfin ve transdermal uygulanan ve uzun 

süreli salınımı olan morfin preparatları kullanılmalıdır. Bazen 

intravenöz morfin infüzyonuna gereksinim olabilir. Bu 

durumlarda 3-5 mg/saat iv infüzyon ile başlanarak 

gerektiğinde 2-4 mg/saat arttırılmak suretiyle morfin 

infüzyonu verilebilir. Sistemik tedavi ile ağrı kesilemiyor ise 

ağrılı bölgeye radyoterapi (özellikle kemik metastazlarında 

uygulanabilir veya epidural katater yerleştirilerek morfin 

infüzyonu yapılabilir veya cerrahi olarak ağrıyı ileten yollar 

kesilebilir). 
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Aspirin GİS belirtiler ve kanamaya neden olabilir. Trombosit 

sayısı azalmışsa başka bir NSAİ seçilmelidir. Narkotik 

kullananlarda kabızlık sık görülür. Birlikte laksatifler 

verilmelidir. Kodein ve aspirin birbirinin etkisini arttırır. 

Uygun bir analjezik seçimle kanseri ilerlemiş hastaların 

%95’inden fazlasında ağrı dindirilebilir. Bunu sağlamak için 

doktorlar, eczacılar, hemşireler ve hastalar ve aileleri ağrı ve 

ağrı tedavisi ile ilgili yanlış kavramlardan kurtulmak üzere 

dikkatle eğitilmelidir. Tedavinin etkinliği için aileyi de içine 

alacak şekilde bir ekip çalışması uygulanmalıdır.  

 

Kanserli hastalarda ağrı tedavisi yapılırken düzenli aneljezik 

kullanımı aralıklı kullanımdan daha etkili olduğu 

unutulmamalıdır (Candan, 2003). 

 

• İzlemde Destekleyici Bakım: İzlem aralıkları değişik kanserlerde 

sorunların tipleri, ortaya çıkma zamanları dikkate alınarak 

düzenlenir. İzlemde iki tip komplikasyon vardır.  

- Küratif yaklaşım olasılığı olan bölgesel ve uzak metastazlar. 

- Erken tanının tedaviye  daha  iyi    yanıt   beklenen ikinci 

kanserler (Fırat, 1992). 

 

• Ağız Bakımı: Sodyum bikarbonat ile 6 saatte bir gargara, 

klorheksidin ile 6 saatte bir gargara, tuzlu su ile gargara, 

nistatin ile gargara yapılmalı, nötrofil sayısı >1000/ mm³ olana 

dek diş fırçası kullanılmamalıdır. Nötrofil sayısı bundan yüksek 

ise yumuşak diş fırçası ile günde 3 kez dişler fırçalanmalıdır. 

Takma dişler tedavi ve özellikle mukozitin olduğu dönemde 

kullanılmamalıdır (Fırat, 1992; Şenler, 2003). 

 

Mukozite bağlı oral ağrı ve yutma güçlüğü oluşan hastalarda 

başlangıç döneminde parasetamol etkilidir. İleri dönemlerde 



 32

kodein içeren kombine preparatlara geçilebilir. 500 mg. 

Parasetamol + 10 mg kodein fosfat + 30 mg kafein vb. Bu 

preparatlar her 4 saatte bir ve  1 – 2 tablete kadar verilebilir. 

Daha ileri olgularda düzenli opioid kullanımı gerekebilir. Oral 

preparatlar tercih edilmelidir. İ.V. bolus kullanım kötü ağrı 

kontrolü sağlarken i.v. sürekli infüzyon ise ciddi yan etkilere 

neden olabilir. Opioid kullanımı her 4 saatte bir 10 mg 

biçiminde uygulanabilir. Daha sık dozlama sorun yaratabilir. 

Hastanın aksiyetesinin giderilmesine yardımcı olunmalıdır. 

Bulantı ve kusmanın önüne geçilmelidir. Tükrük salgısının 

belirgin olarak arttığı hallerde dental suction aletleri 

kullanılabilir. Lokal anestezikler, profilaktik antifungal tedavi 

gerekli hallerde uygulanabilir.  

 

 

1.5. Kanser Hastalığında Tedavi Yöntemleri  
 

1.5.1. Cerrahi  
 
Lokalize solid tümörlerin  çoğunda tümörsüz sınır sağlanarak yapılan 

kesin cerrahi rezeksiyon seçilmiş tedavi şeklini oluşturur. Fakat 

maliyn tümörlerin çoğu tanı sırasında mikro metastazlar yapmış 

olduğu için cerrahi girişimin büyüklüğünü ve morbiditesini azaltmak 

için cerrahi girişim diğer tedavi yöntemleri ile birlikte 

kullanılmaktadır. Hücre sayısını azaltan ya da kitleyi küçülten cerrahi 

yaklaşımlar kendi başına iyileşme sağlamadığı halde, bazı kanser 

türlerinin tedavisinde, özellikle hücrelerin bölünme hızında artmaya 

neden olup, böylece onları kemoterapinin etkilerine çok daha duyarlı 

hale getirerek rol oynar. Bölgesel lenf gangliyon disseksiyonu uzak 

tümör rekürrensi olasılığı konusunda prognoz yönünden bilgi verir ve 

yardımcı tedavi uygulanmasında yol gösterici rol oynar. 
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Cerrahi girişimler aynı zamanda barsak ya da safra tıkanıklığı, 

kanama, perforasyon ve yaşamsal organa bası gibi kansere bağlı 

komplikasyonlardan kaynaklanan semptomların palyasyonunu 

sağlayabilir. (Fırat, 1992; Tuzcu, 2000) 

 

Tam Tedavi Edici Küratif Cerrahi; tümörün köken aldığı dokular ve 

dokuları drene eden lenf nodüllerine sınırlı kaldığı durumlarda tam 

iyileşme sağlayabilmektedir. Cerrahi bölgesel bir tedavidir. Primer 

tümör ve doğrudan yayılımların geniş exizyonu; mümkün olduğu 

durumlarda bölgesel lenf nodüllerinin çıkarılması olarak iki bölümden 

oluşur. Cerrahi doku örneklerinin mikroskobik incelemesi tümör 

yanında ne kadar normal görünümlü çevre dokunun çıkarılması 

gerektiği konusunda önemli ip uçları verir. Tümörün çevre doku ile 

birlikte geniş bir sınırla tamamen çıkarılması kür şansını 

arttırmaktadır.  

 

Kanser tedavisinde cerrahi, tam iyileştirmeye yönelik kısmen 

standardize cerrahi girişimler yanında diğer nedenlerle de 

kullanılabilir. 

 

Önleyici Preventif Cerrahi,tanısal cerrahi, insizyonel veya exsizyonel 

biyopsi, araştırıcı laparotomi, laparoskopi, iğne biyopsisi, cerrahi 

evrelendirme işlemleri, palyatif cerrahi, tümör yükünü azaltıcı 

redüktif cerrahi, tanısal hastalıkta cerrahi, ağrı cerrahisi gibi çeşitli 

cerrahi girirşimler mevcuttur (Fırat, 1992; Tuzcu,2000). 

 

 

1.5.2. Radyoterapi  
 
Radyasyon biyolojik etkisini hedef moleküllerden atılması yolu ile 

gösterir, bu olay iyonizasyon olarak adlandırılır. İyonizasyon 
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radyasyon DNA ile doğrudan veya dolaylı ile etkileşebilir, dolaylı 

şekilde serbest radikaller oluşur. Biyolojik sonuç hücresel üreme 

yeteneğinin kaybolmasıdır. Radyoterapi, x-ışınları veya gamma 

ışınlarında olduğu gibi elektromagnetik dalga şeklinde veya 

elektronlarla olduğu gibi partikül akımı şeklinde ulaşır. Radyoaktif 

izotoplar (örn.; cobalt-60) tarafından gamma ışınları şeklinde üretilen 

yüksek enerji (megavoltaj) demetleri veya çizgisel akseleratörler 

tarafından üretilen x-ışınları, tam yoğunluğa ulaşmadan önce büyük 

derinliklere penetre olabildikleri ve böylece deriyi toksik etkilerden 

korudukları için viseral tümörlerin tedavisinde idealdirler. Elektron 

ışın radyasyonu, enerji deride çökeldiği ve süratle dağılıp derin 

dokulara toksisitesi olmadığı için en çok yüzeyel tümörlerin 

tedavisinde yararlıdır (Fırat, 1992, Tuzcu, 2000). 

 

Tümör hücreleri heterojendir ve aynı tümör hücrelerinin radyasyona 

olan cevabı ve duyarlılığı farklılık gösterebilir. Normal doku töleransı 

tümör hücrelerine verilebilecek letal dozu sınırlamaktadır. Doz ile 

tümör kontrolü veya normal dokudaki hasar ilişkisi iki sigmoid eğri 

ile gösterilebilir. İki eğri arasındaki uzaklık terapötik kazanç olarak 

adlandırılır. Normal doku hasarı erken veya geç olarak 

görülebilmektedir. Radyasyonu karşı en duyarlı hücre fazı G2-M’dir, 

en dirençli faz ise S- fazıdır. G0 fazındaki hücreleri değerlendirmek ise 

daha güçtür.  

 

Radyasyon ve Cerrahi kombine tedavisinde toksisite minimalde 

tutulabilmektedir. Lenfatik Işınlama, tüm vücut ışınlanması,  

radyoizotoplar(Beta veya gamma ışınları yayan fosfor-32 ve iyot-131 

gibi radyoaktif izotoplar), radyoaktif madde ile işaretlenmiş 

monoklonal ve poliklonal antikorlardan tümör tanı ve tedavisinde de 

yararlanılmaktadır. Ağır parçacıklarla radyasyon tedavisi 

konvensiyonel radyasyondan daha avantajlı olan parçacık demet 

tedavilerini de içerir. Normal dokular korunarak tümör bölgesine 
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yüksek doz radyasyon verilebilmektedir, hücre öldürücü etkisi hücre 

siklusuna göre daha az farklılık gösterir. Oluşturduğu letal radyasyon 

hasarının onarımı daha zordur (Fırat, 1992; Tuzcu, 2000). 

 

 

1.5.3.Kanserde Hormon Tedavisi 

 
Hormonal tedavinin tek başına ve antineoplastik ajanlar kadar etkili 

olduğu tümörler meme, prostat ve endometrium kanseridir (Tuzcu, 

2000)  

 

Bu yaklaşımar, hormona duyarlı kanser hücresinde büyütücü etki 

(growth factor) gösteren hormonla hücrenin etkileşimini engeller ve 

sitostatik (hücrenin proliferasyonunu inhibe edici) etki oluşturur. Bu 

etki genellikle, hormonun ortamdan uzaklaştırılması ya da hücredeki 

hormon reseptörünün bloke edilmesi ile ortaya çıkar. Meme 

kanserinde östrojen, endometrium kanserinde progesteron, prostat 

kanserinde ise testosteron  salgısını azaltan LHRH analogları ve 

antiandrojenler kullanılmaktadır (içli, 1997) 

 

Direnç gelişimi multifaktöriyeldir ve çok iyi bilinmemektedir. Bu 

mekanizmalar içinde en sık olarak reseptör düzeyinde değişiklikler ile 

daha az sıklıkta reseptör sonrası aşamadaki ve farmakolojik 

düzeydeki değişiklikler belirlenmiştir (Şenler, 2003). 

 

1.5.4. İmmünoterapi 
 
Kanser hastalarının immünolojik bazı yaklaşımlarla tedavi edilmesine 

Tümör İmmünoterapisi denir. Örneğin, hepatit B virusuna karşı 

geliştirilen aşı sayesinde HBV ile ilişkili olduğu bilinen karaciğer 
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kanserinin insidansı azaltılabilir. Bu yaklaşım daha tümör gelişmeden 

koruyucu etki gösterebilir.  

 

1.5.4.1.  İmmün Effektör Mekanizmalarının Uyarılması 

 

- Nonspesifik İmmünostimülasyon: Bacille Calmette-Guerin (BCG): 

özellikle mesane kanseri ve melanomlarda lokal BCG tatbiki 

uygulanmaktadır. Elde edilen olumlu etki makrofaj ve NK hücreleri 

aktivasyonuna bağlıdır.  
- Düşük doz anti – CD3 antikorlar: T hücrelerinde poliklonal 

aktivasyon yaparak tümör büyümesini engelledikleri düşünülmüştür. 

Dozu çok iyi ayarlanmalıdır. Yüksek dozlarda allogreft rejeksiyonunu 

önlemek için immünosüpresor olarak kullanılır.  

- Tümör hücreleri yada saflaştırılmış antijen ile immünizasyon: 

Burada amaç ölü yada ışınlanmış tümör hücrelerinin nonspesifik 

adjuvanlarla birlikte tümörlü kişiye verilerek kuvvetli bir immün yanıt 

sağlamaktır. İmmünizasyondan önce tümör kitlesinin azaltılması 

tedavideki etkinliği arttırır. 

- Sitokin tedavisi:  İnterlökin 2, interferon alfa, interferon gama,  

TNF, hematopoietik büyüme faktörleri (Granülosit – makrofaj koloni 

sitümüle edici faktör ve granülosit koloni sitomüle edici faktör 

kemoteropi yada otolog kemik iliği transplantasyonundan sonra 

nötropeni süresini kısaltmak için kullanılır.) (İçli, 1997) 

 
 
1.5.4.2. Adoptif Hücresel İmmünoterapi 

 

Vücut dışına alınmış ve kültüre edilmiş immün hücrelerin tümörlü 

bireye transferi anlamına gelir. Lenfokinle aktive olmuş killer hücre 

(LAK) terapisi tümör, infiltre edici lenfosit terapisi yapılır.  
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1.5.4.3. Monoklonal Antikor Tedavisi 

 

Bu antikorların başlıca antikora bağımlı hücresel sitotosisite yolu ile 

etkin olduğu düşünülmektedir. Kemik iliği tümör hücrelerinin in vitro 

antikor ve kompleman aracılıklı lizisi, anti – idiotipik antikorlar, 

büyüme faktörlerinin reseptörlerine karşı antikorlar, bir onkogen 

ürünü için spesifik antikor, toksik moleküller, rayoizotoplar ve 

ilaçlara bağlanmış anti – tümör antikorlar, heterokonjugat (hibrit) 

antikorlar,antikor – hormon bileşikleri kullanılır (Aydıntuğ, 1997). 

 
 

1.5.5. Antineoplastik Kemoterapi 

 
ABD’de yılda 450.000’den fazla insan kanser nedeniyle ölmektedir. 

Kanserin en sık görüldüğü yerler, erkekte prostat bezi ve akciğer, 

kadında meme ve akciğer, her iki cinste kolorektal bölgedir. Son 25 

yılda deri, meme, pankreas, mesane ve testis kanserleri 

insidanslarında yükselme görülürken, mide ve invaziv serviks 

kanserlerinde azalma olmuştur. Özgün kanser oranlarında çarpıcı 

coğrafik farklılıklar bulunur, örneğin Japonya’da gastrik ve 

hepatoselüler karsinomlara sık rastlanırken, meme ve kolon 

kanserleri göreceli olarak seyrektir. Bu farklılıklar çevresel farklılıkları 

yansıtıyor olabilir (Tuzcu, 2000). 

 

1900’lerin başlarında Paul Ehrlich “kemoterapi” terimini ortaya attı. 

A.B.D. Ulusal Kanser Enstitüsü ilaç deneylerinde L-1210 fare 

lösemisini 1955-75 yılları arasında, P-388 fare lösemi türünü de 

1975’ten sonra kullandı ve 40 yararlı antikanser ilaç geliştirildi.   

1985’ten itibaren 1990’a kadar değişik kanser türlerine ait 60 hücre 

kültürü elde edildi. İn vitro olarak etkinliği saptanan ilaçlarda daha 

sonra klinik uygulamalara geçilmektedir. Faz I çalışmalarında ilacın 



 38

maksimal tolore edilen dozu ve farmokinetiği araştırılır. Faz II’de ilacın 

antitümör etkinliği ve yan etkileri, Faz III’de standart tedavilerle 

karşılaştırmalı etkinliği araştırılır. Faz IV’te ise primer tedavilerle 

entegrasyon araştırılır. İlk sitotoksik ilaç olan Nitrogen Mustardın 

bulunması 2. Dünya Savaşı yıllarına rastlar. Nitrogen Mustard ile 

lenfomalı hastalarda ilk başarılı sonuçlar alınmıştır. Bu tarihten 

itibaren bazı alkilleyici acanlar, Metotreksat gibi antimetabolitler, 

vinka alkaloidleri ve ilk tümör antibiyotiği olan aktinomisin-D 

geliştirilmiştir (İçli, 1997). 

 

Kanser, hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde çoğalması, invazif nitelik 

kazanması ve metastaz yapması ile kendini gösteren öldürücü bir 

hastalıktır. Çoğalan hücrenin kaynağına, tipine ve oluştuğu organa 

göre kanserin çok çeşitli şekilleri vardır. Gelişmiş ülkelerin ölüm 

istatistiklerinde kalp-damar hastalıklarından sonra ikinci sıradaki 

ölüm nedenidir. Memeli hücrelerinin kontrolsüz ve aşırı ve istilacı bir 

şekilde patolojik proliferasyonuna bağlı olan maliyn neoplazmalarında 

kimyasal etkenler tarafından iyi edilebileceği olasılığından hareketle 

antineoplastik ilaçlar konusunda geniş araştırmalar yapılmıştır. 

Antineoplastik kemoterapinin ana ilkesi hastanın veya konakçının 

normal hücrelerine zarar vermeksizin tümör hücresinin büyümesini 

ve çoğalmasını durdurmak veya mümkünse onları yok etmektir. 

Antineoplastik ilaçların kanser hücrelerine karşı selektiflikleri azdır. 

Çünkü maliyn hücre ile normal insan hücresi arasında kalitatif 

bakımdan fazla fark yoktur. Fark daha çok kantitatif yöndedir. Bu 

nedenle antineoplastik ilaçlar kanser hücrelerini yok ettikleri gibi, 

hızlı bir biçimde çoğalmakta olan normal hücreleri de (testisin 

jerminatif epiteli, barsak ve ağız mukoza epiteli, kemik iliğinin 

hematopoietik hücreleri, kıl folikülü hücreleri ve embriyo ve fötus 

hücreleri) yok edilebilirler. Bu duruma göre ilaçlar antikanser 

olmaktan çok antiproliferatiftir. Bazı antikanser ilaçların (alkilleyiciler, 

antimetabolitler ve glukokortikoidler) ilaçların immünosüpresif etkileri 
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vardır. Bu ilaçlar neoplazmalar dışında kalan klinik durumlarda da 

organ transplantasyonu, otoimmün hastalıklar, bazı cilt hastalıkları 

gibi durumlarda tedavi için kullanılırlar.  

 

Antineoplastik ilaçların terapötik indeksleri düşüktür. Hastada etkin 

olan ilacın tümörün türüne ve tümöral hastalığın dönemine göre 

değişik olması ilaç seçimini ve uygulamasını yeterince deneyim sahibi 

uzmanlar tarafından yapılmasını gerektirir. Tedavi onkologlar 

tarafından sıkı bir gözetim ve izlem altında uygulanmalıdır. Bu 

ilaçların mutajenik, teratojenik ve karsinojenik etkileri de vardır 

(Kayaalp, 2000). 

 

Maliyn hastalıkların tedavisinde cerrahi yöntemler, radyoterapi ve 

kemoterapi kullanılabilmektedir. Özellikle bunların kombine 

uygulamaları multimodal tedavi bir çok maliyn hastalığın 

tedavisindeki başarıyı artırmaktadır. Kanser ilaçlarının geliştirilmesi 

ve klinik kullanıma sokulması zor, uzun ve masraflı çalışmaları içerir. 

Kanser ilacı olarak kullanılmaya aday madde insan denemelerinden 

önce in vitro ve in vivo modellerde denenmektedir. Biyokimyasal, 

farmakolojik ve toksikolojik testlerden geçirilen maddenin emin ve 

stabil şekilde üretiminden sonra klinik denemelere geçilmekte ve bu 

maddelerden olumlu sonuçlar elde edilebilen pek azı kanser ilacı 

olarak kullanıma sunulabilmektedir (Pamir, 1997). 

 

 

1.5.5.1. Antineoplastik Kemoterapi Yanıtını ve Prognozunu 
Belirleyen Faktörler 

1.5.5.1.1. Tümör Biyolojisi veya Tümör-İlaç Etkileşmesi ile 
İlgili Faktörler 
 

- İlaçla hücrelerin öldürülmesi olayının kinetiği:  1960’ların 

başlarında Skipper ve ark. L-1210 fare lösemi modelinde 
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kemoterapi prensiplerini ortaya koydular. Burada lösemik 

hücrelerin bölünme hızı sabit olup 12 saattir. Skipper çalışmaları 

sonucunda farelere transplante edilmiş hızlı büyüyen tümörlerde 

yapılan kemoterapi deneylerinde, fraksiyonel hücre öldürme 

varsayımını ortaya atmıştır (İçli, 1997). Bu varsayıma göre, belirli 

bir süre boyunca belirli bir dozda veya konsantrasyonda  

uygulanan döneme özgü olmayan sitotoksik bir kanser ilacı, 

tümörlerdeki hücre popilasyonunun sabit sayıdaki hücrelerini 

değil, sabit bir fraksiyonunu (oranını) öldürür ve bu oran 

hücrelerin mutlak sayısından bağımsızdır. Ancak, çok daha büyük 

kitleli ve kinetiği ve biyokimyası bakımından hücreler arasında 

hetorojenlik arz eden insan tümörlerinde tedavinin başarısı 

olumsuz yönde etkilenir (Kayaalp, 2000). Fare lösemi türünde 

logaritmik katlanarak büyüme gerçekleşirken insan tümörleri daha 

çok Gompertzian modeli ile tümör büyüme kinetiğine uygun 

büyümektedir (Pamir, 1997). Söz konusu varsayıma göre ilaç 

uygulamasından sonra maliyn hücre sayısında gözlenen azalma 

eksponensiyel niteliktedir. Her bir doz hücre sayısında belirli bir 

sayıda azalma yapmaz belirli bir oranda azalma yapar. Bu nedenle 

tümör hücrelerinin tümünü ilaçla öldürmek zordur. İnsan 

tümörlerinde maliyn hücre heterojenliği ve ilaç uygulama sırasında 

gelişen rezizstans tedavinin başarısını zorlaştırır. Eksponensiyel 

azalma antineoplastik ilaçların tümör üzerine maksimum etkisini 

gösterebilmek için tekrarlayan kürler (dozlarının sikluslar halinde 

tekrarlanması) ve kombine olarak kullanılmalarını gerektiren 

nedenlerden biridir (Kayaalp, 2000). 

 
Katlanarak büyüyen tümörler, klinik olarak saptanabilir duruma 

gelmeden önce 109 hücre veya 1cm.lik kitle yaklaşık 30 defa 

katlanır. Her tümörün özgün bir katlanma zamanı vardır. Bu 

Burkitt lenfoması için iki ile beş günde akciğer ve meme 

adenokarsinomlarında 100 günün üzerinde olmak üzere değişir. 
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Sitotoksik ilaçların etkisi prolifere olan hücrelere yöneliktir. Bu 

nedenle şifa şansı en çok bu erken dönemde uygulanan 

kemoterapi ile mümkündür. (Adjuvant kemoterapide olduğu gibi). 

Kanserin en erken teşhisi bu sıralarda olmaktadır (Tuzcu, 2000; 

İçli, 1997).  

 

Antineoplastik ilaçlar, hedef hücre ile konakçı hücreleri arasında 

daha az seçicilik gösterirler, Bu nedenle tam etkin dozda 

verilebilmeleri zordur. İmmünolojik savunma mekanizmaları 

kanser hücresine karşı o kadar etkin değildir. Çünkü, kanser 

hücreleri esas olarak vücudun kendi hücreleridir. (Kayaalp, 2000) 

 

- İlaç Etkisinin Hücre Siklusunun Dönemine Özgü Olup 

Olmaması: Antineoplastik ilaçlar, öldürücü etkinliklerinin hücre 

siklusunun dönemine bağımlı olup olmamasına göre iki gruba 

ayrılırlar. Kanserli hücrelerin çoğalması bir hücre siklusuna 

tabiidir.  

 

o Döneme-Özgü İlaçlar: Bazı ilaçlar çoğalmakta olan hücreler 

üzerine etkilidirler. Çünkü bu ilaçların hücredeki etki 

yerleri (reseptörleri) bölünme ile ilgili dönemlerde yalnızca 

birinde ortaya çıkar, sadece o dönemde bulunan hücreler 

bu ilaçlar tarafından öldürülür. Döneme-özgü 

antineoplastik ilaçların (metotreksat ve diğer antimetabolit 

tipi ilaçlar gibi) uygulanmasından sonra ise canlı maliyn 

hücre sayısında plato-tipi azalma olur. Bu ilaçlar 

uygulandıkları anda sadece belirli bir dönemde (örneğin S 

döneminde) olan ve ilacın vücutta bulunduğu sırada o 

döneme giren belirli (sabit) sayıdaki hücreleri öldürürler. 

Diğer dönemdeki hücrelere dokunmazlar. Bu ilaçlar DNA 

sentezi, DNA’nın transkripsiyonu ve mitoz iğciği oluşumu 



 42

gibi hücre çoğalması ile ilgili dinamik olaylar üzerinde 

etkindirler (Pamir, 1997; Tuzcu,2000; Kayaalp, 2000). 

 
o Döneme-Özgü Olmayan İlaçlar: Bu ilaçlar maliyn hücre 

üzerinde bu hücre ister istirahat halinde olsun, isterse 

bölünme dönemlerinden geçiyor olsun her zaman öldürücü 

etki gösterirler. Bu gruptaki ilaçların genel bir özelliği DNA 

yapısını direkt olarak bozmalarıdır.  

 

- Tümör Hücrelerinin Proliferasyon Hızı: Etkinliği kısıtlayan 

tümörlerle ilgili bir faktör, tümör hücrelerinin proliferasyon hızıdır. 

Tümör kitlesinde proliferasyon hızının bir göstergesi çoğalma 

fraksiyonu diğer bir parametre iki katına çıkma (doubling) süresidir. 

Bu süre insan tümörlerinde yedi gün ile birkaç sene arasında değişir 

ve ortalama 2 – 6 ay olduğu bilinmektedir. Bazı kanser türlerinde 

maliyn hücre hızlı çoğalır. Akut lösemiler, lenfomalar, periyatrik solid 

tümörlerin çoğu, over, meme, küçük hücreli akciğer kanseri, 

seminomatöz-olmayan testis kanseri, koryokarsinoma gibi. Diğer 

bazılarında proliferasyon hızı ve buna paralel olarak çoğalma 

fraksiyonu düşüktür. Hücrelerin çoğu yavaş bölünen hücrelerden 

veya G0 hücreleri denilen bölünmeyen hücrelerden ibarettir. Bu tür 

tümörlere çoğalma fraksiyonu düşük tümörler veya solid tümörler 

denir. Solid tümörlerde kapilerin seyrekliği ve buna bağlı olarak 

hücrelerin önemli bir kısmının kapillerden uzak oluşu ilacın tümör 

dokusuna penetrasyonun da yetersizlik sorunu yaratır. Hızlı çoğalan 

tümör hücreleri antineoplastik ilaçların çoğuna karşı yavaş çoğalan 

hücrelere göre daha duyarlıdırlar. Ancak bazı normal dokuların hızlı 

çoğalan hücreleri de kemik iliği, ağız ve gastrointestinal kanal epiteli 

ve kıl folükülü hücreleri gibi, bu ilaçlara duyarlıdırlar. Belirli bir 

tümör tipinin kitlesinin küçük olduğu başlangıç döneminde 

antineoplastik ilaçların çoğuna karşı duyarlılığı maksimum 

derecededir ve tümör büyüdükçe ilaca duyarlılık azalır. Tümör nodülü 
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klinik yöntemlerle teşhis edilebilir bir büyüklüğe eriştiği zaman 

çoğalma hızının belirgin derecede azalmış olması diğer bir önemli 

noktadır. Bu duruma gelene kadar tümör dokusundaki 

neovaskülarizasyon sonucu metastas olasılığı ortaya çıkar ( İçli, 1997; 

Tuzcu, 2000; Kayaalp, 2000). 

 

 

1.5.5.1.2.İlacın Farmakokinetiği ve Farmakolojisi ile İlgili 

Faktörler 

Antineoplastik ilaçların etki yeri içindeki konsantrasyonun yeterli 

derecede yüksek olması onun farmakokinetik özelliklerine ve veriliş 

yoluna bağlıdır. İlaçların çoğu SSS içine giremezler. SSS’ne kolay 

girebilenler nitrozoüreler, prokarvazin gibi sadece birkaç ilaçtır. Bu 

nedenle beyindeki nüksleri önlemek için intratekal yol kullanılır. 

Antineoplastik ilaçların çoğunun etki yeri hücre içindedir. Maliyn 

hücre membranının ilaca geçirgen olmaması ilacın etkinliğini azaltır. 

Bu nedenle, ancak yüksek dozda ilaç verilerek yeterli bir hücre içi ilaç 

konsantrasyonu sağlanabilir. Antineoplastik ilaçların doz-cevap eğrisi 

genellikle diktir ve terapötik pencereleri dardır. Ayrıca doz-toksik 

cevap eğrileri de diktir. Dozların hastanın cüssesine göre ince bir 

şekilde ayarlanması gerekir. Doz vücut ağırlığının kg.mı başına değil 

vücut yüzey alanının metre karesi başına belirlenmesi daha doğrudur. 

Etkinin doruk konsantrayondan (C max) çok eğri altında kalan alana 

(EAA) bağımlıdır. Buna karşılık ilacın toksik etkisinin şiddeti daha 

fazla C max’a bağımlıdır. Bu nedenle belirli bir toplam ilaç dozunun 4 

gün veya daha uzun süre sürekli i.v. infüzyonu, aynı dozun 4’e veya 

daha fazla bölünerek her bir kısmının günde tek doz halinde 

verilmesine göre daha güçlü terapötik etkiye ve daha az toksisiteye 

neden olabilir. Antineoplastik ilaçların doz-kısıtlayıcı toksik etkilerini 

önleyerek, onlara daha etkin olan yüksek dozda vermeye olanak veren 
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çeşitli yöntemler geliştirmiştir. Bunlara yüksek doz kemoterapisi denir 

(Kayaalp, 2000). 

 

 
1.5.5.1.3. Antineoplastik İlaca Rezistans 

 

Antineoplastik ilacın terapötik etkinliğini kısıtlayan önemli bir faktör, 

tümör hücresinin ilaca rezistansıdır. Bazı tümör türleri ilaca karşı 

doğal (primer) rezistans gösterirler. Bunlar kemoterapiye hiç cevap 

vermezler veya çok az cevap verirler. Belirli bir tümör türü genellikle 

belirli ilaçlara duyarlıdır. Diğerlerine dirençlidir. Bu nedenle 

antineoplastik ilaçlarda da etkinlik spektrumu vardır (İçli, 1997; 

Kayaalp, 2000)  

 

Sekonder Rezistans (kazanılmış) tümör hücrelerinin antineoplastik 

ilaçlara rezistansı ilaçla tedavi sırasında gelişebilir ki buna sekonder 

rezistans denir. İnsan tümörünün biyokimyasal, morfolojik, ilaca 

cevap verme karakteristikleri bakımından farklı hücrelerden oluştuğu 

çeşitli incelemelerde gösterilmiştir. Sözü edilen heterojenlik esas 

olarak başlangıçtaki (orijinal) tümör hücresi klonunun tekrarlanan 

bölünmeler sırasında mutasyona uğramasına bağlıdır. Rezistansa yol 

açan mutasyonların tümör hücreleri prolifere olurken meydana geldiği 

saptanmıştır. Bu mutasyonlar nedeniyle ilaçların hedefi olan 

proteinleri kodlayan genlerin atlanması (deletion) veya bozulması, gen 

amplifikasyon ya da genin düzenlenmesinin bozulması rezistansa yol 

açar. Bu nedenle periyodik olarak uygulanan ilaçların tekrarlayan 

kürleri arasında ilaçların antineoplastik etkinliği giderek azalır ve 

kemoterapiden kurtulan kanser hücrelerine bağlı olarak ilerde 

nükseden tümörün ilaca cevap verme olasılığı ortadan kalkmış olabilir 

(Kayaalp, 2000). 
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Tedavide başarısızlığın ana nedeni ilaca dirençtir. Neoplazmaların 

çoğu tek bir hücre türünden kaynaklanmalarına karşın, rastgele 

oluşan mutasyonlar belirgin selüler heterojeniteye neden olarak 

radyasyona ve sitotoksik ilaçlara duyarlılığı etkiler. Bir tümörde ilaç 

direncinin gelişme olasılığı tümörün büyüklüğü ve ilaca dirençli genin 

mutasyon hızı ile orantılıdır. (Goldie-Coldman hipotezi) Bu prensip, 

küçük kanserlerdeki düşük direnç olasılığı ve birlikte yüksek iyileşme 

oranını, aynı zamanda birçok ilaca dirençli hücreler içerme olasılığı 

yaygın metastatik kanserlerdeki göreceli direnci açıklar. Tümör 

rezeksiyonundan hemen sonra sistemik tümör yükünün azalmasına 

karşın yardımcı kemoterapi uygulanması bu prensipten kaynaklanır. 

Solid tümörler klinik olarak, fark edilebilecek duruma geldiklerinde 

(yaklaşık 30 bölünme) sayısız ayrışma ve mutasyona uğramışlardır ve 

kemoterapiye direçlidirler. Kemoterapide duyarlı tümör hücre türleri 

seçici olarak ortadan kaldırılır. Dirençli hücre topluluklarının aşırı 

çoğalmasına olanak tanınır. Bazı tümör hücreleri yapısal ve 

fonksiyonel olarak farklı çeşitli sınıflardan ilaçlara karşı pleiotropic 

(çok ilaca) direnç oluştururlar. Bu şekilde çok ilaca dirençli hücreler 

ilacın dışarıya atımında rol oynayan 170-kd protein, P-glikoproteini 

kodlayan güçlenmiş gen dizileri içerirler. Bu proteinin aşırı 

ekspresyonu hücre içindeki ilaç birikiminde azalma ve klinik dirençle 

sonuçlanır. (Tuzcu, 2000). 

 

Direnç Mekanizmaları: Multi drug rezistans, topoisomeraz 

inhibitörleri ile ilgili direnç, ilaç metabolizmasında değişmeye bağlı 

direnç (İçli, 1997) (İlacın tutulmasının ve aktivasyonunun bozulması, 

ilaç inaktivasyonunun artması), gen amplifikasyonu ile hedef enzim 

ekspresyonunun artması ve hedef proteinlerde değişim(Tuzcu, 2000) . 
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1.5.5.1.4. Hasta İle İlgili Faktörler 
 
 - Hastanın Performans Statüsü: Günlük aktivitesini eskiden olduğu 

gibi sürdürebilen ve normal gibi gözüken hastalarda kemoterapi, 

düşkün ve güçsüz hastalara göre daha fazla etkili olur. Hastanın 

genel durumunu yansıtan PS en çok ECOG kriterlerine göre saptanır. 

Buna göre PS yükseldikçe tedaviye yanıt alma sonuç azalırken 

olumsuz yan etkiler artar. Ayrıca, hasta yaşı, cinsi de prognostik 

faktör olabilir. 

 
- Hastanın İmmün Durumu: Hastanın immün durumu, özellikle 

hücreler aracılığı ile olan immünitesi normal ise kemoterapiye, immün 

yetmezliği olan hastalara göre daha iyi cevap verir. Neoplastik hastalık 

genellikle immün sistemde bozukluk yapar ve antineoplastik ilaçların 

çoğu, kan yapan kemik iliği hücrelerindeki inhibitör etkileri nedeni ile 

immünosüpresyona yol açarlar. Hastada ilaca bağlı 

immünosüpresyonun minimum düzeyde tutulması için, ilaç yeterli 

derecede uzun aralarla intermitent bir şekilde verilir. Rekombinant 

hematopoietik büyüme faktörleri ve interlökin-3 (İL-3) kullanılarak 

hastanın genel durumu düzeltilebilir. 
 

 
Çizelge1.1:WHO/ECOG Performans durum değerlendirmesi(Çetiner,2002); 

 
0 Tam aktif, hastalık öncesi performans durumu ile aynı 
1 Ağır iş yapacak güçte değil, ancak gündelik işlerini, ofis ve ev 

işlerini yürütür düzeyde 
2 Gündelik ihtiyaçlarını yürütebilir düzeyde ancak ev veya ofis 

işlerini yürütemez. Uyanık zamanının %50’sinden fazlasını 
yatak dışında geçiriyor. 

3 Gündelik ihtiyaçlarının ancak sınırlı bir bölümünü 
yürütebiliyor. Uyanık zamanının %50’sinden fazlasını yatakta 
geçiriyor. 

4 Yardımsız hiçbir iş yürütemiyor, tamamen yatak veya 
sandalyeye bağımlı. 
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Karnofsky ölçeğine göre %20, 30, 40 gibi hastanın performans durum 

değerlendirmesi düşük basamakta ise kemoterapinin başarı şansı ve 

hastanın ilaca dayanma yeteneği azalır.  
 
Çizelge 1.2: KARNOFSKY Performans durum değerlendirmesi(Çetiner,2002); 

 
%100 Normal, yakınma yok, hastalık belirtisi yok. 
%90 Normal aktivite, hastalık ile ilgili çok minör bulgular mevcut. 
%80 Eforla normal aktivite, hastalığa ait bazı semptom ve bulgular 

mevcut. 
%70 Kendine bakabilir. Aktif olarak çalışamaz. 
%60 Yardıma gereksinimi var, ancak gündelik işlerinin büyük 

bölümünü tek başına yapabilir. 
%50 Yardıma ve sık olarak tıbbi bakıma gereksinimi var. 
%40 Devamlı özel bakım ve tıbbi desteği ihtiyacı var. 
%30 Yakın bakım olmaksızın yaşayamaz, hospitalizasyon ihtiyacı 

var. 
%20 Çok hasta, hospitalizasyon kesin gerekli.  
%10 Pre-exitus 
%0 Exitus 
 

Çizelge 1.3: ECOG ve KARNOFSKY Performans durum değerlendirme 
skorlarının esdeğerlikleri(Çetiner,2002); 

 
KARNOFSKY (%) ECOG 

100 0 
90 
80 

1 
1 

70 
60 

2 
2 

50 
40 

3 
3 

30 
20 
10 

4 
4 
4 

0 5 
 

- Hastada Daha Önce Kemoterapi ve Radyasyon Yapılıp 

Yapılmamış Olması: Daha önce bu tür bir uygulama yapılmamış ise, 

hasta kemoterapiye iyi cevap verir. Daha önce yapılan uygulama 

ikinci uygulamanın istenmeyen immünosüpresif etkinliğini arttırır ve 

hastanın immün durumunda daha fazla bozukluk oluşur. Bu nedenle 
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ilk kemoterapi uygulamasının ilaçları olabildiğinde maksimum dozda 

kullanılmalı ve en yüksek etkinliğe ulaşılacak bir kombinasyon 

halinde yapılmalıdır. Bu amaçla yüksek dozun yapacağı 

komplikasyonları önlemek için destekleyici önlemler alınmalıdır 

(lökosit ve trombosit transfizyonu, hematopoietik büyüme faktörü 

injeksiyonu, antimikrobik kemoprofilaksi ve hiperalimantasyon). 

 
- Diğer Faktörler: Hastanın yaşı, seksi, ırkı, organlarının durumu ve 

kansere eşlik eden diğer hastalıklarda önemlidir. Yaşlılık ilacın 

terapötik etkinliğini azaltır ve toksit etkilere duyarlılığı arttırır. 

Organlar arasında önemli olanlar, ilacın eliminasyonunda rol oynayan 

veya ilacın toksik etkisine duyarlı olan organlardır. Karaciğer veya 

böbrek yetmezliği varsa doz azaltılması gerekir. Kalp hastalığı 

olanlarda doksorubisin, akciğer hastalığı olanlarda bleomisin dikkatli 

kullanılmalı veya kullanılmamalıdır (Kayaalp, 2000)  

 

 
1.5.5.2. İlaçla Tedavinin Kanser Tedavisindeki Genel Yeri 
 

Genellikle kanserin ilerlemiş döneminde ortaya çıkan metastaz 

durumunda antineoplastik ilaçla tedavi, en başta gelen ve genellikle 

hastanın sayılı günlerini uzatabilen tek tedavi yaklaşımını oluşturur.  

İlaçla primer tedavi dissemine nitelikte olan hematolojik 

neoplazmalarda lösemiler gibi başlangıçtan itibaren uygulanır. 

Bunlarda klasik anlamda bir metastaz söz konusu değildir.  

 

 

1.5.5.2.1. Yardımcı (adjuvant) Tedavi 
 

Başlangıç dönemindeki metastazsız hastalarda primer kanser 

odağının tam bir cerrahi rezeksiyon ile çıkarılmasından veya bazen 

radyasyon tedavisinden sonra gizli mikro metastazların zamanla 
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gelişmesi nedeniyle bazı kanserlerde nüks riski yüksektir. Bu nedenle 

tümör ve lenf düğümleri çıkartılan hastalarda profilaktik veya 

yardımcı kemoterapi yapılarak nüks önlenmeye veya geciktirilmeye 

çalışılır. Lokalize gözüken bazı kanserlerde nüks riski yüksektir. 

Dukes B ve C kolon kanseri, dönem II meme kanseri gibi. Nüks ortaya 

çıktıktan sonra tümörün genellikle ilaçlara rezistan olması nedeniyle o 

zaman yapılacak kemoterapinin başarı şansı düşüktür. Oysaki 

cerrahi girişimden sonra mikro metastas kalmışsa, bu dönemde 

tümörün çoğalma fraksiyonu ve dolasıyla kemoterapiye duyarlılığı en 

yüksek düzeydedir. Ayrıca, metastas ortaya çıktığında hastanın genel 

durumu bozulmuştur, kemoterapiye dayancı azalmıştır.  

 

Yardımcı tedavinin sakıncaları da vardır. Hasta cerrahi girişimden 

sonra ikinci bir sıkıntıya ve strese sokulur. Cerrahi girişimden sonra 

hastada tümör tam olarak eradike edilmiş ve hiç malign hücre 

kalmamış olabilir. Bu durumda hasta kemoterapinin yan etkilerine ve 

komplikasyonlarına boş yere maruz bırakılmış olur. İlaçların akut yan 

etkilerinin yanında geç yan etkileri de dikkate alınmalıdır. ABD’de 

National Cancer İnstitute tarafından yumuşak doku sarkomu nedeni 

ile doksorubisin, siklofosfamid ve metotreksat ile yardımcı tedavi 

görmüş hastalarda yapılan bir araştırmada nüks oranının önemli 

ölçüde azaldığı fakat hastaların %60’ında geç dönemde kalp 

kontraktivitesinin azaldığı görülmüş, ilk 62 hastanın 6’sında belirgin 

konjestif kalp yetmezliği saptanmıştır (Pamir, 1997; Kayaalap, 2000). 

 

 

1.5.5.2.2. Neoadjuvant Kemoterapi 
 

Kısıtlı ölçüde kullanılan adjuvant tedavinin özel bir şeklidir. Lokal 

tedavi uygulamalarından önce ilk seçenek olarak tercih edilip 

uygulanan kemoterapidir. Primer lezyon ve mikrometastaslara bir an 

önce etkili olup yayılımı azaltıp tümör kitlesinin küçülmesiyle 
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hastaların lokal (cerrahi) tedavilerini kolaylaştırmak, bu tedavinin 

yaklaşımıdır. Özellikle kemik sarkomlarında sıklıkla uygulanır. Baş ve 

boyun kanserlerinde radyasyon ile birlikte sisplatin ve fluorourasil 

uygulanır.  

 

Bu tedavinin sakıncaları; bu tür tedavi yaklaşımı ile lokal tedavi 

gecikir. Büyük hacimli tümöre uygulama nedeni ile sitotoksik etki 

azalır. Kemoterapiye dirençli tümör hücrelerine büyüme avantajı 

sağlanır. Bu sakıncalar uygun zamanlama ve ilaç kombinasyonları 

seçimi ile önlenebilir. (Pamir, 1997; Kayaalp, 2000) 

 

 

1.5.5.2.3. Palyatif Tedavi  
 

Bugünkü koşullarda, her kanser hastasının kesin tedavisi mümkün 

değildir. Bazı hastalarda tedavi, yalnızca semptomları hafifletip, kalan 

yaşamın süresini biraz olsun uzatmak ama öncelikle kalitesini 

arttırmaya yönelik tedavidir (Pamir, 1997). 

 

Tedavi olasılığı bulunmayan kanserleri olan hastalarda yaşam 

beklentisi sıklıkla önemli oranda uzatılabilir. Kanserli hastanın 

semptomlarının etkin palyasyonu ve fonksiyonel durumu ile yaşam 

kalitesinin geliştirilmesi hekimin ikiz amacıdır. Etkin palyasyon için, 

kemik metastazları, metabolik bozukluklar, viseral obstrüksiyon, 

devamlı ağrı ve emosyonel distres gibi maliynite komplikasyonlarının 

gelişmeleri ve yakın takibi gerekir (Tuzcu, 2000). 

 

Hastaların yaklaşık %80’inde en önemli semptom ağrıdır. Ağrının 

giderilmesi kanserli hastalarda yaşam kalitesinin arttırılması 

açısından da son derece önemlidir. (Akbulut, 2003) 
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1.5.5.2.4. Küratif Tedavi  
 

Kesin tedaviye yöneliktir. Yoğun kemoterapi protokollerinin artmış 

toksik etkileri ile hastaların yaşam kalitesini bozması kaçınılmazdır. 

(Fırat, 1992; İçli, 1997) 

 

Tedavi edilebilir malignitesi olan hastalar (hodgkin), tedavinin 

potansiyel toksisiteleri genellikle katlanılabilir olduğu için hiçbir 

şekilde ödün verilmeden optimal tedavi rejimini almalıdır. (Tuzcu, 

2000) 

 

 

1.5.5.2.5. Diğer Kemoterapiler 
 

Akut lösemilerde olduğu gibi belirlenebilen maliyn hücreler sistemik 

ilaç tedavisi ile (indüksiyon tedavisi) ortadan kaldırılıp remisyon elde 

edildikten sonra uygulanan ilaç tedavileri ise, intensifikasyon ve 

idame tedavileri olarak adlandırılmaktadır. Remisyon döneminde 

uygulanan yoğun tedavilerle, küçülen tümör kütlesindeki maliyn 

hücrelerin “Gompertzian” büyüme özelliği nedeni ile hızlanacak olan 

çoğalmaların önlenmesi amaçlanmaktadır. (Pamir, 1997) 

 

- Yüksek Doz Kemoterapi: Tümör bölgesinde yüksek yoğunlukta ilaç 

bulundurmayı amaçlayan bu uygulamalarda, ilaçların lokal toksik 

etkilerinin  göz önüne alınması ile beraber organizmada metabolize 

olmadan etkili olabilen ilaçlar seçilmelidir. Plevra, periton 

boşluklarına ilaç verilmesi, primer veya metastatik karaciğer 

tümörlerinde tümörü besleyen damarlardan doğrudan ilaç 

uygulanması, baş – boyun tümörlerinde karotis arterinden yapılan 

infüzyonlar bölgesel tedavi yaklaşımlarıdır. Lokal uygulamaların bir 

diğer şekli, kan – doku bariyeri bulunan bölgelerde, bu bariyerin 
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ötesine ilacın doğrudan verilmesi şeklindedir. Kan – beyin bariyerini 

aşmak amacıyla lomber ponksiyon ile subaraknoid boşluğa ilaç 

verilmesi (intratekal tedavi) en sık uygulanan örnektir. (Pamir, 1997) 

 

Yüksek Doz Kemoterapi Tedavisine Olanak Veren Tedavi Yaklaşımları: 

İlaçla birlikte onun antineoplastik etkinliğini azaltmadan toksisitesini 

düşüren antidotunun verilmesi. Örn: Folinik asitle kurtarma, İlacın 

tümörün yerleştiği bölgeye lokal olarak yüksek konsantrasyonda 

verilmesi, hematopoietik büyüme faktörlerinin uygulanması, Kemik 

iliği infüzyonu (transplantasyonu),targeting (hedefe yönetilmiş ilaç 

veriş sistemleri) (Kayaalp, 2000).  

 

 

1.5.5.2.6. Kombine Kemoterapi 
 

Klinik uygulamada yeri olan pek çok tedavi protokolü kombine 

kemoterapi olarak adlandırılan, birden fazla antineoplastik ajanın 

birlikte kullanılmasından oluşur. Malinite tedavisinde tek başına 

etkili olduğu bilinen ilaçlar bir araya getirilir. İlaçları biyokimyasal 

etki mekanizmalarına, hücre siklusunun farklı fazlarına etkilerine 

göre kombine etmek mümkündür. Kombinasyon kemoterapisinde 

belirli bir zaman diliminde verilen toplam ilaç miktarının arttırılması 

için yapılan çalışmalar vardır. Doz yoğunluğu ne kadar büyük olursa, 

tedavi etkinliğinin de belirgin olarak daha yüksek olacağını 

destekleyen bazı bulgular vardır.  

 

Son yıllarda ardışık ilaç kombinasyonları araştırılmıştır. Goldie-

Coldman modeline göre, akut lösemili ve maliyn lenfomalı hastalarda 

8 kadar çok sayıda ilaç kombine olarak verilir ve ümit verici sonuçlar 

alınmıştır. Bu starteji ile rezistan hücre klonlarının olduğu hücre 

heterojenitesinin üstesinden gelinebileceğine inanılmaktadır. (Tuzcu, 

2000). Kombine kemoterapi uygulamalarında başarı için, ilacın 
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optimal doz ya da doz yoğunluğunda (mg/m²xhafta) ve optimal yolla 

kullanılması zorunludur. (Şenler, 2003) 

 

Kombine Kemoterapi İlkeleri: Seçilen ilaçlar tek başına 

kullanıldıklarında da o hastalığa karşı etkili olduğu bilinen ilaçlar 

olmalıdır. Etki mekanizmaları farklı ilaçlar kullanılmalıdır. İlaçların 

toksisiteleri benzer olmamalıdır. Her bir ilaç mümkün olduğunca 

alışılmış tedavi dozlarına yakın dozlarda kullanılmalıdır. Tek başına 

kullanımda etkisiz olan ilaçlar kombinasyonlarda da 

kullanılmamalıdır (Fırat, 1992) 

 

Kombine Kemoterapi Hedefleri:  

- Terapötik etkinliği arttırmak: Tek ajanın dozunu arttırmak 

etkinliği arttırırken, aynı zamanda ilacın dozunu sınırlayan yan 

etkileri nedeni ile ciddi sorunlar yaşanabilir. Oysa etkili ve doz 

sınırlayıcı toksisiteleri farklı olan ilaçlar birlikte uygulanırsa, bu 

sakınca kalkar terapötik etkinlik artar (Şenler, 2003). 

- İlaç direncini yenmek: Farklı etki mekanizmalarına sahip 

ajanların birlikte kullanımı, sitokinetik ve biyokimyasal ilaç 

direncini azaltma olanağını sağlar.  

- Biyokimyasal modülasyon sağlamak: Antineoplastik bir ajanın 

terapötik etkinliğini, antitümöral olmayan kimyasal maddeler 

kullanarak arttırmak biyokimyasal modülasyon şeklinde 

tanımlanır. Buna en iyi örnek 5-fluorourasil ile folinik asit 

(lekovorin) arasındaki etkileşimdir. Ayrıca, interferon ile levamizol 

de 5-fluorourasil için uygun biyomodülatörler arasındadır.  

- Yan etkileri azaltmak (kurtarma-rescue): Bu yaklaşımda 

kombinasyonu oluşturan ilaçlardan biri, diğerinin normal 

dokularda çok tehlikeli olan yan etkisini önlemek amacı ile 

kullanılan ve antitümör etkisi olmayan bir ajandır. Bu uygulama 

için, yüksek doz metotreksat tedavisi ile folinikasit kurtarma 

rejimi iyi bir örnektir.  



 54

1.5.5.3. Kemoterapi Koşulları 

 

Kesin tanı sağlanması (Doku tanısı), hasta ve tümörle ilgili etkenlerin 

bilinmesi, ilaçlarla ilgili özelliklerin değerlendirilmesi, tedaviden 

beklenen faydanın belirlenmesi, yanıt kriterlerinin belirlenmesi, 

destekleyici tedavi olanaklarının bulunması gerekir (Pamir, 1997). 

Bazı özel durumlar dışında; hiçbir klinik bulgu, görüntüleme 

yöntemleri ile elde edilen bulgular, tümör belirleyicileri dahil hiçbir 

biokimyasal bulgu, maliyn hastalık hakkında önemli derecede fikir 

verici olsa da kesin tanı koydurucu değildir. Esas olarak 

histopatolojik tanı, uygun şartlarda sitolojik tanı, kemoterapi 

öncesinde mutlaka elde edilmelidir. Tedavi ile dokuda meydana 

gelebilecek değişiklikler, sonradan histolojik tanı elde edilmesini 

olanaksız kılabilmektedir. Tümörün cinsi, “grade” ve diğer patolojik 

özellikleri, yeri, yayılımı (evresi) tedaviyi belirleyici bulgular olarak 

kemoterapi öncesinde bilinmelidir. Hastanın yaşı, performans 

durumu, kemik iliği rezervi, karaciğer ve böbrek fonksiyonları tedavi 

seçiminde etkili faktörlerdendir. Uygulanacak tedaviye hastanın 

kişisel ve sosyokültürel özellikleri ile uyum sağlayıp sağlayamayacağı 

göz önüne alınmalıdır.  

 

Kullanılacak ilaçların; etki mekanizmaları, tedavi edilecek tümöre 

etkinlikleri, farmokinetik özellikleri, toksik etkileri hakkında yeterli 

bilgi sahibi olunmalıdır. İlaçlara karşı tümörlerde görülebilecek ilaç 

direnç mekanizmaları ve bunları aşma yolları bilinmelidir. Tüm bu 

özelliklerin bir arada değerlendirilmesi ile uygun tedavi seçimi 

mümkün olabilir.  

 

Tedaviye başlamadan önce her hastada, tedaviye yanıtın hangi 

kriterlerle ve nasıl takip edileceği belirlenmiş olmalıdır. Kansere bağlı 

ağrı başta olmak üzere subjektif bulguların tedavi ile gerilemesi, 

çeşitli yönleriyle (iş, okul, sosyal ilişkiler, cinsel yaşam vb.) hastanın 



 55

yaşam kalitesinde ve performans durumundaki olumlu yada olumsuz 

değişiklikler yanıt takibi için kullanılabilecek özelliklerdir. Tedavi 

öncesinde ölçülebilir lezyonu olan hastalarda, bu lezyondaki 

değişikliklerin fizik muayene ve/veya görüntüleme yöntemleri ile 

değerlendirilmesi tedaviye yanıtın belirlenmesi için en sık kullanılan, 

güvenilir bir yöntemdir. Bu değerlendirmelerde genellikle lezyonun 

veya lezyonların en büyük ve birbirine dik iki eksendeki 

uzunluklarının çarpımı çok lezyon varsa bunların toplamı ölçü olarak 

kullanılmaktadır. Uygun hastalarda tümör belirleyicilerin varsa 

hiperkalsemi gibi tümöre bağlı metabolik bozuklukların takibi de 

yararlı olabilmektedir.  

 
Çizelge1.4: Tümör ölçümleriyle belirlenen tedavi yanıtları (Fırat,1992) 

 
Tam remisyon Tüm belirti ve bulgular kaybolmuştur. Bu durum 

1 aydan uzun sürmelidir. 
Parsiyel remisyon Ölçülen lezyon %50’den fazla küçülmüştür ve 

yeni lezyon gelişmemiştir. Bu durum 1 aydan 
uzun sürmelidir. 

Stabil hastalık Lezyon ölçümlerinde %25’den fazla değişiklik 
yoktur. 

Progressif hastalık 
(ilerleyici) 

Ölçülen lezyon %25’den fazla büyümüştür veya 
yeni lezyon gelişmiştir. 

 

 

Tüm hastalarda kullanılan özellikle adjuvan tedavilerde olduğu gibi 

kemoterapiye başlandığında ölçülebilir lezyonu olmayan hastalarda 

ön plana çıkan bir diğer yanıt değerlendirme yöntemi de yaşam 

sürelerinin belirlenmesidir. Başlangıç ve bitiş noktalarının 

tanımlanmasına göre farklılıklar gösteren değişik yaşam süreleri 

ölçülebilmektedir. (“tüm yaşam veya genel sağ kalım süresi”, 

“hastalıksız yaşam süresi”, “rölapssız yaşam süresi” “progresyonsuz 

yaşam süresi” gibi) 
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1.5.5.4. Kemoterapinin Planlanması 

 

Kanserin kronik bir hastalık olması nedeniyle, ilk tanıyı takiben 

verilecek tedavinin seçiminde hangi tedavinin uzun sürede en iyi 

sonucu verebileceğinin belirlenmesi önemlidir. Bireysel düzeyde 

tedavinin planlanmasında önemli dört basamak vardır. 

 

a. Verilerin elde edilmesi: Aşağıdaki soruların cevapları aranır. 

– Kesin histopatolojik tanı nedir? 

– Kanserin kesin evresi nedir? 

– Hastada kanserin doğal gidişi hakkında beklentiler nelerdir? 

– Hastanın genel sağlık durumu nasıldır? (PS) 

– Hangi tedavi uygulanabilir?  

 

b. Tedavinin özel amaçlarının belirlenmesi: Tedavinin amacı kaba 

sınırları ile tam iyileşme veya semptomların azalması (palyasyon) 

olarak tanımlanabilir. Kanserli hastada kür, tedaviden sonra 

hastadan beklenen normal yaşam süresince kanser semptomlarından 

ari bir şekilde yaşamasıdır. Yaşam süresinin uzatılması, 

semptomların kontrolü, yaşam süresince en iyi yaşam kalitesinin 

sağlanmasıdır(Fırat, 1992). 

 

c.Hastaya verilmesi düşünülen bir tedavi programının yayınlanmış 

tedavi sonuçlarının ve planlarının analizi 

 

d. Tedavi uygulama olanaklarının belirlenmesi: Hasta ve ailesine bilgi 

verildikten sonra ve aileden olur alındıktan sonra programın 

uygulama olanaklarının belirlenmesi. Tedavi programının seçimi 

bazen hasta tarafından yapılmak istenir. Bu durumda hekim hastaya 

istediği bilgiyi vermek zorundadır. Hastaya yardımcı olabilmek için 

önce hekimin tedaviye inanması gerekir. (Fırat, 1992) 
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1.5.5.5. Kemoterapi Uygulama Yolları 

 

Oral Yol: Küçük bir grup ajanda, gastrointestinal yoldan emilim 

yeterlidir İntravenöz Yol (İ.V.): Antineoplastik ilaçlar için en çok 

kullanılan yoldur. Üç şekilde i.v. uygulama yapılır. 1- İ.V. bolus, puşe 

(ilaç 10-20 ml fizyolojik serumla sulandırılır ve 5-10 dakikada 

uygulanır), 2- i.v. kısa infüzyon (50-100 ml çözeltide sulandırılır, 10-

30 dakikada uygulanır) ve 3- i.v. yavaş infüzyondur (250-1000 ml 

fizyolojik serumla sulandırılır ve 1 saat ya da daha uzun sürede 

uygulanır). Bazı ilaçlar 24 saat ya da daha uzun sürelerde sürekli 

infüzyon şeklinde de uygulanabilir. Kanser ilaçlarının 

uygulanmasında damar yolu seçimi önemlidir ve periferik venler ya da 

bu damarlara girişimin başarısızlığı durumlarında kalıcı venöz yol 

kullanılır.  İntratekal Yol: Santral sinir sistemi profilaksisinde ve 

leptomeningeal tutulumda tedavide kullanılır. Bir çok antineoplastik 

ilaç BOS’a yeterli konsantrasyonda ulaşamaz. Dolayısıyla terapötik 

etkinliği zayıftır. 

 
İntrakaviter Yol: Periton, plevra, perakard ve mesane gibi boşlukların 

içine iğne ya da kataterler aracılığı ile kanser ilaçlarının 

uygulanmasıdır. Amaç, organlara ait boşluklardaki hastalık aktivitesi 

için, ilacın daha yüksek konsantrasyonda ve daha uygun süreli 

bulunmasını sağlayarak terapötik etkinliğin arttırılmasıdır. 

 

İntraarteriyel Yol: Bu uygulamada amaç tümörü besleyen arter içine 

antineoplastik ilaçların verilmesi ile daha yüksek konsantrasyonda 

ilaç düzeyi sağlanıp etkinliğin arttırılmasıdır (Kayaalp, 2000; Şenler, 

2003). 
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1.6. Tanı Yöntemleri ve Tedavi Takip Kriterleri 
 

1.6.1. Öykü 

 

Hastanın öyküsü dikkatli bir biçimde alınmalıdır. Hekim kendisini 

hastanın öyküsünü dinleyecek şekilde eğitmelidir. Hastalar iyi hikaye 

anlatacak yönde eğitilmemişlerdir. Önemli bilgiler diğerlerinin 

arasında kaybolur. Dikkatli bir hekim her hastanın hikayesindeki 

kritik ip uçlarını yakalayabilir. Aile öyküsüne özellikle dikkat 

edilmelidir. Sosyal öykü de çok önemlidir. Bazı sosyo-ekonomik 

gruplarda kanser sıklığı yüksektir. Yüksek serviks kanserine 

rastlandığı gibi. Evlilik ve seksüel yaşam öykülerine de dikkat 

edilmelidir. Gebelik sayısı ve süt verme öyküsü ile meme kanseri 

sıklığı arasında ilişki vardır. Erken yaşta seksüel ilişki serviks kanseri 

sıklığını arttırmaktadır.  

 

Kişisel alışkanlıklar bazı yüksek risk gruplarını belirlemekte yardımcı 

olur. Sigara kullanımı üst solunum yolları, akciğer ve mesane 

kanserinin; tütün çiğnemede ağız kanserinin görülme sıklığını arttırır.  

 

Hastanın mesleği de bazı kanserlerin sıklığını etkileyebilir. Uranyum 

madenlerinde çalışan işçiler daha sık akciğer kanserine 

tutulmaktadırlar. Asbest işçilerinde ise yine akciğer kanseri sık 

görülür. Baca temizleyicilerinde de akciğer kanseri sık görülür.  

 

Hastanın özgeçmiş öyküsü de çok önemlidir. Çocukluk çağında boyun 

ve timusa uygulanan radyasyon tiroid kanserine yol açabilir.  

 

Hikaye alma sırasında hastanın gözden kaçırdığı veya yanlışlıkla 

önemsiz saydığı bazı faktörler belirlenebilir. Hikaye alma hasta 

muayenesinin en önemli bölümüdür. Mutlaka bir hekim tarafından 
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yapılmalıdır. Hastaya yapılabilecek en büyük haksızlık zamanında 

yakalanıp uygun tedaviyle hayatının kurtarılabileceği önemli bir ip 

ucunu gözden kaçırmaktır.  

 

 
1.6.2. Fizik İnceleme 
 

Fizik inceleme, düzenli ve dikkatli bir biçimde yapılmalıdır. Eksik bir 

inceleme hatalara ve yanlış tanılara yol açabilir. Hastanın 

hikayesindeki belirsizlikler bazen tanının ancak ayrıntılı bir muayene 

sonucunda konulmasına neden olur. Doktorun bir ihmali hastanın 

yaşamına mal olabilir. İleri kanserin tanısı daha kolaydır. Erken 

kanserler de ise tanı zor fakat daha önemlidir. Bir hekim bir hastayı 

belli bir süre izlemiş ve onun duygusal bakımdan dengeli olduğunu, 

kolayca yakınmadığını saptamışsa, çok basit bir belirti bile dikkatle 

incelenmeyi gerektirecektir (Fırat, 1992). 

 

 
1.6.3. Görüntüleme Yöntemleri 
 

Göğüs radyografileri, tomografi, baryumlu lavman radyografisi, 

gastrointestinal seri radyografileri, anjiografi, bilgisayarlı tomografi, 

manyetik rezonans görüntüleme (MRG), ultrason incelenmesi, 

radyoizotop Tarama Teknikleri (sintigrafi), endoskopi, sitoloji, biyopsi, 

radyoimmunosintigrafi gibi çeşitli görüntüleme yöntemleri  

kullanılmaktadır (Fırat, 1992). 

 

1.6.4. Biyolojik Belirleyiciler 
 

Kanser tanısını destekleyecek ve tedavinin sonuçlarını izlemeye 

yarayacak bazı laboratuar yöntemleri vardır. Bunlara serolojik tümör 

markerleri de denir.  
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- Daha  önce belirleyici pozitif olan hastalarda yinelenen veya gizli 

kanseri belirleyebilirler.  

- Tedavinin etkisini izlemekte kullanılabilirler. 

- Prognozu belirleyebilirler.  

- Hastalığın yaygınlığını belirleyebilirler. 

- Toksinler veya sitotoksik ajanlara bağlanarak yeni tedavi 

yöntemlerinin doğmasına yarayabilirler.  

 

En yararlı tümör belirleyicileri karsinoembriyonik antijen CEA, 

alfafetoprotein AFT ve insan koryonik gonodotropininin beta sub 

ünitesidir β-BHG. Alkalen fosfatazın serum düzeyleri çeşitli karaciğer 

hastalıkları ve bu arada metastatik kanserde yükselir. Kemik 

metastazlarında da sıklıkla yükselme gözlenir. Asit fosfataz serum 

düzeyleri metastatik prostat kanserinde artar. CA-125 over kanserleri 

için ilgi çekici tümör belirleyicisidir. CA 19-9 gastrointestinal 

kanserlerde tümör belirleyicisidir (Tuzcu, 2000). 

 
 

1.7. Antineoplastik İlaçlar 
 

1.7.1 Antineoplastik İlaçların Sınıflandırılması 
 

a-) Alkilleyici İlaçlar; 

- Azotlu Hardal’lar (Biskloretilenaminler): Siklofosfamid, 

Mekloretamin, Klorambusil, Melfalan, İfosfamid 

- Etileniminler ve Metilmelaminler: Aziridin (Tiotepa), Altretamin. 

- Alkil Sülfonatlar: Busulfan (Myleran) 

- Nitrozoüreler: Karmustin, Lomustin, Semustin 

- Triazen ve Hidrazin Türevleri: Dakarbazin, Prokarbazin 
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b-) Antimetabolitler; 

- Folik Asid Antimetabolitleri: Metotreksat  

- Pürin Antimetabolitleri: 6-Merkaptopurin, Tioguanin, 

Fludarabin 

- Pirimidin Antimetabolitleri: 5-Fluorourasil (5-fluorourasil), 

Sitarabin, Gemsitabin, Kapestabin, Kladribin, Ralitreksed 

 
c-) Vinka Alkaloidleri ve Bitkisel Kaynaklı Diğer İlaçlar Tübülin 

İnhibitörleri (Antimikrotübül Ajanlar); 

- Vinka Alkoloid Türevleri: Vinblastin sülfat ,Vinkristin sülfat, 

vindesin sülfat, Vinorelbin 

- Podofilotoksin ve Türevleri: Podofilotoksin, Etopozid (VP-16), 

Tenipozid 

- Taksanlar: Paklitaksel, Dosetaksel 

- Kamptotesin Türevleri (Topoizomeraz I İnhibitörleri): İrinotekan, 

Topetekan 

 

d-)Sitotoksik Antibiyotikler; 

- Antrasiklin Türevleri: Daktinomisin, Daunorubisin, 

Doksorubisin,  Epirubisin, Aklarubisin, Mitoksantron  

- Diğerleri: Bleomisin sülfat, Plikamisin,  mitomisin  

 

e-) Sispilatin, Diğer Platin Türevleri ve Amifostin 

 Karboplatin, oksapilatin, amifostin,  

 

f-) L-Asparajinaz 

 

g-)Hormonlar ve Hormon Antagonistleri; 

  Glukokortikoid hormonlar, estrojenler, GnRH analogları, 

anitandrojenler, mitotan, aminoglutetimid, trilostan. 
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h-) Diğer Antineoplastik İlaçlar 

- Hidroksiüre (hidroksikarbamid), amsakrin, altretamin, pentostatin, 

tretinoin,  

- Radyoizotoplar: Radyoaktif fosfor (32P), radyoaktif iyod (132I), 

radyoaktif altın (198Au), stronsuyum 89, (Kayaalp, 2000; Şenler, 

2003) 

 

 

1.7.2. Antineoplastik İlaçlar Etki Ve Rezistans Gelişim 
Mekanizmaları 
 

a-) Alkilleyici İlaçlar (Radyomimetik İlaçlar); 

Etki mekanizmaları : Bütün bu maddeler ön ilaçlardır. Çoğu kanserli 

hücrede karbonyum türevlerine dönüşürler ve negatif yükle yüklü 

nükleik asitlerin nükleofilik gruplarına kovalent bağla irreversibl 

olarak bağlanırlar. Sonuçta bu makromoleküller alkillenmiş olur. 

Alkilleyicilerin bağlanması sonucu anormal baz çifti oluşur ve genetik 

kod yanlış okunur. DNA’nın replikasyonu ve transkripsiyonu 

gerçekleşemez. Bu grup ilaçlara radyomimetik ilaçlarda denir. 

Radyoterapi ile birlikte uygulanmamalıdırlar; ışınların doku 

toksisitesini artırırlar. Alkilleyiciler döneme-özgü-olmayan tipte 

ilaçlardır. Hücreleri hangi dönemde olursa olsun etkileyebilirler.  

 

Reziztans gelişim mekanizması : İlaca karşı permeabilitenin 

değişmesine ya da DNA dışındaki komponentlerinde ilacı bağlayan 

nükleofilik grupların miktarının artmasına bağlıdır. Akilleyicilere karşı 

reziztans yavaş gelişir.  

 

b-) Antimetabolitler; 

Etki mekanizmaları : Antimetabolitler DNA, RNA, proteinler ve diğer 

temel hücre komponenterinin sentez zincirinde değişik basamaklarda 
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substrat veya koenzim olarak rol oynayan çeşitli doğal metabolitlerin 

anologlarıdır. Bu nedenle bu substratları kullanan enzimler üzerinde 

kendilerine özgü bağlanma noktalarına karşı onlarla yarışlar ve 

onların bağlanmalarını inhibe ederler. Bazıları ise yarışmaya 

girmeksizin sadece düzenleyici doğal metabolit ile enzimi düzenleyici 

noktasına karşı yarışırlar. Bazıları ise yarışma söz konusu olmaksızın 

aktif noktalara kovalent bağla bağlanır, enzimin irreversibl 

inhibisyonuna yol açarlar. Antimetabolitler döneme-özgü ilaçlardırlar. 

Çoğalma fraksiyonu yüksek tipteki tümörlere etkilidirler. En önemli 

toksik etkileri kemik iliği ve barsak mukozası epiteli üzerinedir.  

 

Rezistans gelişim mekanizması : Tümör hücrelerinde mutasyon 

sonucu enzimlerin ilaca afintesinin azalması reziztans gelişimine yol 

açar. Biyokimyasal direnç gelişimi multifaktöriyeldir ve reaksiyonun 

bir ya da birkaç basamağında ortaya çıkabilir. Bu mekanizmalar 

şunlardır: İlacın hücre içine girişi yetersiz olabilir (uptake bozukluğu), 

ilacın hücre içinde aktif metabitine dönüşümünü sağlayan enzimin 

üretiminin azalması veya durması, ilacın hücre içinde inaktif 

metabolitlerine dönüşümü artmıştır, inhibe edilen substratın miktarı 

artmıştır, inhibe edilen substratın yapısı değişmiştir ya da inhibe 

edilen reaksiyon başka bir metabolik yoldan devam etmektedir.  

 

c-)Vinka Alkaloidleri ve Bitkisel Kaynaklı Diğer İlaçlar (Antimikrotübül 
İlaçlar); 
Etki mekanizması : Bu grupta bulunan antineoplastik ilaçlar Vinca 

rosea bitkisinin dimerik alkaloidleri, onun yarı sentetik türevidirler. 

Primer etkileri, mitozun metafaz döneminde, mikrotübüllerden ibaret 

olan mitoz iğciklerinin oluşmasının önlenmesidir. Sonuçta hücrenin 

bölünmesinin, metafazda durmasına ve hücrenin ölümüne neden 

olurlar. Bu nedenle M dönemine-özgü ilaçlardır. Bu ilaçlara mitoz 

zehirleri, metafaz zehirleri veya iğcik zehirleri de denir. DNA sentezini 
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veya yapısın bozmazlar. Nöronların mikrotübüllerinin oluşmasını da 

bozduklarından nörotoksik tesirleri de vardır.  

 

d-)Sitotoksik Antibiyotikler; 

Etki mekanizması : Bu gruptaki ilaçlar çeşitli mikroorganizmaların      

kültürlerinden elde edilen antibiyotik niteliğindedir. Bunların çoğu 

radyomimetik etkinlik gösterir. Radyoterapi ile aynı zamanda 

kullanılmamalıdırlar. Radyasyonun doku toksisitesini artırırlar. 

Sitotoksik antibiyotikler mide-barsak kanalından iyi absorbe 

edilemezler. Sadece parenteral uygulanırlar.  

   

e-) Sispilatin, Diğer Platin Türevleri ve Amifostin 

Etki mekanizması : Sitotoksik hedef DNA’dır. Platin kompleksleri 

düşük klor konsantrasyonunun bulunduğu hücre içi gibi ortamlarda 

klor atomlarını yitirir ve DNA’da dahil olmak üzere makromoleküllere 

bağlanırlar. Oluşan platin-DNA kompleksleri replikasyon ve 

transkripsiyon işlevlerini engellerler. Hücre ölümüne yol açan 

mekanizmalar iyi bilinmemekle birlikte apoptosizin indüklendiği 

gösterilmiştir.  

 

Reziztans gelişim mekanizması : Hücre içi platin birikiminin azalması 

ve sonuçta Platin-DNA komplekslerinin azalışı, glutatyon sentezinde 

artış ve ilacın konjuge olarak hücre dışına atılışı, hücre içi 

detoksifikasyon sistemlerinin etkisi, Platin-DNA komplekslerinde 

DNA’nın onarım gücünün artışı. 

 

f-) L-Asparajinaz; 

Etki mekanizması : E.coli ve Erwinia carotovora kültürlerinden 

hazırlanan yüksek molekül ağırlıklı bakteriyal bir enzimdir. 

Asparajinaz intravenöz yoldan injekte edilir ve plazmadaki asparajin 

bu enzim tarafından aspartik aside dönüştürülerek ortadan kaldırılır. 

Bunun sonucunda yaşamları için kandaki asparajine bağımlı olan 
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tümör hücreleri yok edilir. Asparajin, tümör hücrelerine protein 

sentezi için gereklidir. Hücre içinde asparajin yokluğunda protein 

sentezi ve sonuçta DNA, RNA sentezi yapılamaz. Asparajinaz döneme 

özgü bir ilaçtır. Asparajinaz, sadece akut lenfositik lösemi tedavisinde 

kullanılır. En sık görülen yan tesirleri pıhtılaşma faktörlerinin ve 

antitrombotik faktörlerin sentezinin inhibisyonuna bağlı pıhtılaşma 

bozuklukları, hiperglisemi, hipoalbüminemi, alerjik ve anafilaktik 

reaksiyonlardır. 

 

g-)Hormonlar ve Hormon Antagonistleri; 

Etki mekanizması : Hormona duyarlı kanser hücresinde büyütücü 

etki gösteren hormonla hücrenin etkileşimini engeller ve stitoksik etki 

oluştururlar (hücrenin proliferasyonunun inhibe edici). Bu etki 

hormonun ortamdan uzaklaştırılması ya da hücredeki hormon 

reseptörünün bloke edilmesi ile ortaya çıkar.  

 

Reziztans gelişimi mekanizması : Direnç gelişimi mültifaktöriyeldir. 

Bu mekanizmalar içinde en sık olarak reseptör düzeyinde değişiklikler 

belirlenmiştir. Daha az sıklıkla ise reseptör sonrası aşamalardaki ve 

farmakolojik düzeydeki değişiklikler belirlenmiştir (Kayaalp, 2000; 

Şenler, 2003).  

 
Şekil 1.1: Antineoplastik ilaçların etki mekanizması (Pamir,1997) 
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1.7.3. Antineoplastik İlaçların Toksisitesi 
 

Çizelge 1.5: Antineoplastik ilaçların izlem gerektiren yan etkileri (Fırat,1992) 
 
Hedef organ Toksisite İlgili ilaç 

Kemik iliği 
Loköpeni 
Trombositopeni 

Steroid hariç çoğu ilaçlar Bleomisin, 
L-asparajinaz 

Gastrointestinal 
sistem Stomatit Adriamisin,bleomisin,metotreksat 
Deri Hiperpigmentasyon Bleomisin,Busulfan 
Sinir sistemi Parestezi,Sağırlık Vinkristin,L-asparajin 
Kalp Kalp yetmezliği Adriamisin 
Akciğer Fibrozis(geç) Bleomisin 
Pankreas Pankreatit L-asparajin 
Uterus Uterin kanama Östrojenler 
Mesane Sistit Siklofosfamid 

Karaciğer 

Karaciğer 
fonksyonlarında 
bozulma L-asparajin,mitramisin 

Böbrek 
Böbrek fonksyonlarında 
bozulma Metotreksat,sis-platinium 

 

1.7.3.1. Hematolojik Toksisite  
 

Terapötik etkinliğin arttırılmasını kısıtlayan ilacın farmakolojisi ile 

ilgili önemli bir faktör toksisitedir. Belirli toksik etkiler, antineoplastik 

ilaçların tedavide daha yüksek dozda ve/veya daha sık bir şekilde 

kullanılması ile daha güçlü terapötik etki elde edilmesini engeller. 

Bunlara doz kısıtlayıcı toksik etkiler denir. 

 

Kemik iliği süpresyonu (myelosüpresyon veya myelotoksisite): 

Antineoplastik ilaçlar kemik iliğinde, lökosit, trombosit ve eritrosit 

oluşturan ana hücreler için genellikle ileri derecede toksiktirler. 

Eritrositlerin turnover hızı, diğer kan hücresi türlerine göre çok yavaş 

olduğundan anemi durumu, lökopeniye ve trombositopeniye göre 

daha az derecede olur. Lökositlerin turnover hızı (yarılanma ömrü 6 

saat) trombositlerinkine (yarılanma ömrü 5 – 7 gün) göre daha yüksek 
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olduğundan lökopeni (nötropeni), trombositopeniye oranla çok daha 

belirgin derecede ve erken olur. Bu ilaçlarla tedavi sırasında hastanın 

kan hücrelerinin sayısının izlenmesi gerekir. Polimorf nükleer lökosit 

sayısı 1000/mm3’ün altına düştüğünde ciddi sistemik infeksiyon 

olasılığı oldukça yüksektir. Bu düzeyin altındaki sayıda bir hafta süre 

ile kalırsa ve girişim yapılmazsa infeksiyon olasılığı %50’yi geçer. 

Trombosit sayısı 40.000/mm3’ün düzeyinin altına düşerse kanama 

olur. Çeşitli ilaçların kemik iliği süpresyonu kalıpları farklıdır. 

Döneme-özgü ilaçlar, hızlı gelişen bir lökopeni yaparlar. Bunun 

düzelmesi de hızlı olur (metotreksat, vinblastin, purin ve pirimidin, 

antimetabolitleri). İlaçlar intermitent verildiğinde kemik iliği hücreleri 

üzerindeki süpresif etki kümülatif olmaz; fakat, proliferasyon hızı 

genellikle daha düşük olan tümör hücreleri üzerinde kümülatif 

nitelikte etki oluşur. Döneme-özgü olmayan ilaçlar, genellikle daha 

yavaş gelişen, uzun süren, geç düzelen ve kümülatif nitelikte olan bir 

kemik iliği süpresyonu yaparlar. Kemik iliği süpresyonu bazen 

irreversibl duruma gelebilir. Kemik iliği transplantasyonu yapılması 

gerekebilir. Kemik iliği süpresyonu ilaca bağlı en önemli morbidite ve 

mortalite nedenidir. Ayrıca dozu kısıtlayan en önemli etkendir. 

İntermitent ilaç uygulamasında genel olarak daha önceki dozun 

yaptığı nötropeni düzelmeden ikinci uygulama yapılamaz. Böyle bir 

uygulama yapılması gerekiyorsa ilacın dozu azaltılır. Rekombinant 

granülosit koloni stimüle edici faktör (G-CSF) (GM-CSF), 

kemoterapinin son dozundan sonraki gün injekte edilmeye başlanır. 

(Kayaalp, 2000; Şenler, 2003) 

 

Lenfotoksik etki ve immünosüpresyon: Antineoplastik ilaçların çoğu 

lenfoid dokuların hızlı çoğalan jerminatif hücrelerinin çoğalmasını 

inhibe ederler. Kemik iliğini deprese ederler. Dolayısıyla hücresel ve 

hümoral immüniteyi süprese ederler. Nötropeni yapmalarında 

immünosüpresyona katkısı vardır. Bu durumda vücudun sadece 

mikroorganizmalara karşı değil aynı zamanda tümöre karşıda 
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savunma mekanizmaları felç olur. İlacın intermitent uygulanması 

immünosüpresyon oluşmasını minimum düzeye indirir.  

 

 

1.7.3.2. Hızlı çoğalan diğer normal hücrelerin inhibisyonu 
 

Gastrointestinal kanal mukozasının hızlı çoğalan epitel hücreleri bu 

ilaçlar tarafından inhibe edilir. Bunun sonucunda özellikle ağızda 

ülser, stomatit ve bazen de enterit gibi belirtiler (mukozit) ortaya 

çıkar. Ağır mukoza iltihabı ve ülserasyon özellikle metotreksat, 

fluorourasil gibi ilaçlarda sık görülür. İmmünosüpresyonun da 

mukozite katkısı vardır. İlaçların bazıları kıl folüküllerinin hızlı 

çoğalan jerminatif hücrelerini belirgin derecede yok ettiklerinden sık 

olarak alopesi yaparlar. Gonadlarda jerminal ve endokrin hücrelerin 

çoğalmasının bozulmasına neden olan bazı ilaçlar erkeklerde 

spermatojenezi, kadınlarda oojenezi ve her iki sekste seks hormonu 

üretimini bozarlar. Bunun sonucu impotens, kısırlık ve amonere 

meydana gelir.  

 

 

1.7.3.3. Embriyotoksik ve teratojenik etki 
 

Antineoplastik ilaçlar gebelerde uygulandıklarında embriyonun 

rezorpsiyonuna, düşüğe ve deformiteli bebek doğumuna neden 

olabilirler.  

 

1.7.3.4. Karsinojenik ve mutajenik etki 
 

Karsinojenik veya immünosüpresif etkili antineoplastik ilaçlarla tedavi 

edilen neoplazmalı veya başka türlü hastalığı olan kimselerde 

tedaviden bir süre sonra bazen ilk yıl içinde iyatrojenik kanser 
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oluştuğu bildirilmiştir. Kemoterapinin geç komplikasyonu olan bu yan 

tesire ikinci malignite adı verilir. Tedavi edilmiş hodgkin hastalarında 

en sık görülen iyatrojenik kanser tipi akut myelositik lösemidir. 

Alkilleyici ilaçların karsinojenik etkileri, bu ilaçların otoimmün 

hastalıklar gibi kanser dışı indikasyonlarda kullanılmaları sırasında 

da ortaya çıkar. Ayrıca bu ilaçların solüsyonlarını hazırlayan 

personelin sağlığı yönünden de önemli sorunlar yaratır. Mutajenik 

etki de kromozom bozuklukları gözlenir (Kayaalp, 2000).  

 

 

1.7.3.5. Gastrointestinal Toksisite 
 

Bulantı ve kusma (emezis); Antineoplastik ilaçların çoğunun dozunu 

kısıtlayan onların toksik etkileridir. Gastrointestinal mukoza 

epitelinin bozulması ve ünserasyon (mukozit) metotreksat, 

fluorourasil, doksorobisin, bleomisin dozunu kısıtlayan faktörlerden 

biridir.  

 

Antineoplastik ilaçların çoğunluğun değişik derecede ve oranlarda 

neden oldukları en sık görülen yan tesirlerdir. Kullanılan ilacın 

türüne ve dozuna göre hafif bir bulantıdan, dayanılmaz derecede 

şiddetli ve intravenöz rehidratasyon gerektiren bir emezise kadar 

değişen şiddette olurlar. İlaçların verilişinden sonra genellikle bir saat 

içinde başlar ve birkaç saatten 24 saati aşan süreye kadar değişkenlik 

göstererek devam eder. Şiddetli bulantı ve kusma önlenemediği 

takdirde hastanın ve hatta hekimin ilaç verilişini reddetmesine neden 

olabilir. Antineoplastik ilaçların emetik etkisinin hiç olmazsa kısmen 

5-HT3 reseptör blokörleri ile önlenebilir. Emetik etkiye en yatkın 

olanlar kadınlar, 50 yaşın altındakiler, taşıt tutması öyküsü olanlar ve 

anksiyeteli hastalardır. Ayrıca, tedavinin tekrarlanması duyarlılığı 

giderek artırabiler. Antineoplastik ilaçların yaptığı bulantı ve 
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kusmanın önlenmesi için metoklopramid, fenotiazin veya butirofenon 

türevi nöroleptikler kullanılır. Bunlarla birlikte glukokortikoid 

verilmesi antiemetik etkinliği arttırır. 5-HT3 reseptör blokörü 

ondansetron, granisetron ve tropisetron aynı amaçla kullanılan güçlü 

antiemetiklerdir (Kayaalp, 2000). Kemoterapiye bağlı bulantı ve 

kusmanın tedavisinde 5-HT3 reseptör blokörleri standart tedavi 

yaklaşımı haline gelmişlerdir, dirençli bulantı ve kusmada 

deksametazonla kombine kullanımı tedavinin başarısını %10-15 

oranında yükseltmektedir (Friedman ve ark., 2000). 

 

Kanserli hastada kemoterapiden başka nedenlerle de bulantı ve 

kusma sıklıkla oluşabilir. Beyin metastazları, ince barsak 

obstrüksiyonları, hiperkalsemi, adrenal metastazlara bağlı 

adrenokortikal yetersizlik bunlar arasında sayılabilir.  

 

Kemoterapiye Bağlı Emezis Sendromları:  

- Akut Emezis: Kemoterapi uygulamasını izleyen 24 saat içinde 

gelişen bulantı ve kusma reaksiyonları akut emesis olarak 

tanımlanır. Çoğunlukla 1 –2 saat içinde başlar. Siklofosfamid 

uygulamasına bağlı bulantı ve kusma tipik olarak 9 – 18 saat 

içinde başlar. Akut emesisin önlenmesinde en etkili ilaç grubu 

5–HT3 antagonistleridir. Metoclopramidin yüksek dozlarda 5–

HT3 reseptörlerini bloke ettiği göstermiştir. Ondansetron, 

granisetron, tropisetron klinikte yaygın kullanımı olan 

ilaçlardır. Tümü hemen hemen eşdeğer etki ve yan etki profiline 

sahiptir. Ondansetron, granisetron (zofran, kytril)nun optimal 

dozu tam olarak bilinememektedir. Bu farklılıklarda genetik 

yapının rolü olduğu düşünülmektedir.  

 

5–HT3 antagonislerinin etkinlikleri yanı sıra yan etki profilleri 

de çok olumludur. Metoclopramide ile sıkça gözlenen distonik 

reaksiyonlar ve santral sinir sistemi toksisitesi gözlenmez. Önde 
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gelen yan etkiler arasında hafif şiddette baş ağrıları, 

transaminaz artışları ve kabızlık sayılabilir.  

 

Etki mekanizması bilinmemekle beraber, kortikosteroidler 

yüksek dozda oldukça güçlü antiemetik etki gösterirler. Tek 

başına deksametazon 20 mg i.v., hafif ve orta şiddette 

emetojenik kemoterapötiklere bağlı bulantı ve kusmayı kontrol 

atına alabilmekte, sisplatin gibi yüksek emetojenik potansiyele 

sahip ilaçlarda 5 – HT3 antagonistleri ile birlikte 

kullanıldıklarında anlamlı sinerjistik etki göstermektedirler. 

Yüksek emetojenik potansiyele sahip kemoterapilerde 5 – HT3 

antagonistleri ile yaklaşık %40 civarında sağlanan tam emesis 

kontrolü deksametazon ilavesi ile %60’lara kadar 

yükselmektedir. 

 

Hafif derecede emetojenik kemoterapi uygulamalarında 

fenotiazin türevleri ile de emesis kontrol etmek mümkün 

olabilir. Ne yazık ki distonik reaksiyonlar ve hipotansiyon gibi 

yan etkileri nedeni ile özellikle genç hasta gruplarında kullanımı 

oldukça güçlükler yaratabilmektedir (Fırat, 1992).  

 

- Geç Emezis: Kemoterapiyi izleyen 24 saatten sonra başlayan 

emesisin patogenezi tam olarak bilinmemektedir. Kontrol altına 

alınması ya da önlenmesi oldukça zordur. En etkili ilaçlar 

metoclopramide ve deksametazondur. Ülkemizde deksametazon 

tablet en yüksek doz formu 0.75 mg olduğundan, etkili ilaç 

dozu için çoğu kez paranteral uygulama gerekmektedir. Geç 

emesisde özellikle genç hastalarda metoclopramide 

toksisitesinin söz konusu olduğu durumlarda deksametazon ile 

oral 5–HT3 antagonistleri kombinasyonlarının etkili olduğu 

bildirilmiştir.  
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- Beklenti Emezisi: Kemoterapiden önceki 24 saat içinde 

başlayan bulantı kusma reaksiyonlarıdır. Öğrenilen bir şartlı 

refleks mekanizması ile oluşur. Özellikle ilk tedavilerde tam 

kontrol altına alınamayan bulantı kusmalar böyle bir 

koşullanmaya zemin hazırlarlar. Tedavi anksiyetesini ortadan 

kaldıran benzodiazepin türevleri (diazepam) planlanan 

tedaviden 48 – 72 saat önce alınmaya başlandığında beklenti 

emesisini olumlu etkileyebilir. Alınacak en etkili önlem ise 

özellikle ilk kür tedavilerde uygulanacak agrasif antiemetik ilaç 

uygulamaları ile bulantı ve kusmanın tam olarak önlenmesidir.  

 

Mukozit: Kanser ilaçlarının gastrointestinal sistemin epiteli 

üzerindeki toksisitesi mukozit şeklinde görülür. Mukozit, ağızdan anal 

bölgeye uzanan epiteli ilgilendirir. Klinik görünüm, sıklıkla stomatit ve 

diyare, daha seyrek olarak özefajit ve gastrittir. Mukozit bazı ilaçlarda 

dozu sınırlayan toksisitedir ve pek çok ajanda değişik derecelerde 

görülebilir. Stomatit hastanın beslenmesini bozar ya da başta kandida 

olmak üzere fırsatçı infeksiyonları kolaylaştırabilir. Bu sorunlar 

hastada morbidite artışı ve yaşam kalitesinde bozulmaya yol açabilir. 

Hastalara tedavi öncesinde iyi bir ağız bakımı eğitimin verilmesi 

yararlıdır (Şenler, 2003).  

 

Kabızlık: Kabızlık, periferik nöropatinin otonom sinir sisteminde en 

sık görülen belirtisidir. Vinkristin başta olmak üzere vinkalar ve 

serotonin antagonisti olan antiemetiklerin kullanımında karşılaşılan 

bir yan etkidir. Çok seyrek olarak paralitik ileus kliniğine yol açabilir. 

Tedavi ve profilakside gaita yumuşatıcılar ya da laksatifler 

kullanılabilir (Şenler, 2003).  

 

Karaciğer Toksisitesi: Genellikle az görülen bir yan etkidir. 

Karaciğer toksisitesi hafif derecede enzim yükselmesi, bazen 
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fibrozis ve siroz, kimi kez ise kolestaz şeklinde görülebilir. 

Metotreksat başta olmak üzere antimetabolitler ve 

nitrozoürelerde tanımlanan bu yan etki genellikle yaşamı tehdit 

etmez. Ancak, kemik iliği transplantasyonu uygulanan 

hastalarda gelişebilen veno-oklüviz hastalık fatal gidişlidir 

(Şenler, 2003). 

 

 
1.7.3.6. Cilt Toksisitesi 
 

Ekstravazasyon:  Bazı ilaçların uygulaması sırasında ekstravazasyon 

olursa, cilt nekrozu gelişebilir. Vezikan ilaçlar olarak tanımlanan bu 

ajanlar hiçbir zaman damar dışı yolla uygulanamaz ve intravenöz 

uygulamada çok dikkatli davranılması zorunludur. Vezikan etkisi en 

şiddetli olan ilaçların başında aktinomisinD ve antrasiklinler gelir. Cilt 

lezyonları ekstravazasyon derecesine göre, lokal eritemden nekroza 

dek değişebilir. Vezikan ilaçların uygulaması sırasında eğer kalıcı 

katater kullanılmıyorsa, iyi bir periferik damar yolu seçilmelidir. İlaç 

mümkün olduğu kadar kısa sürede, damar yıkanarak ve damar yolu 

sık sık kontrol edilerek uygulanmalıdır. Eğer ekstravazasyon oluşursa 

hemen infizyon kesilmelidir, kol yukarı kaldırılmalıdır. O bölgeye 

vinkalar için ılık, diğer ajanlar için de soğuk kompresler 24 saat süre 

ile uygulanmaladır. Topikal ya da intradermal steroid tedavisi de 

yararlıdır (Şenler, 2003).  

 

Alopesi: En sık karşılaşılan cilt toksisitesidir. Hastada dış görünüşü 

değiştirerek bazı ruhsal sorunlara yol açabilir. Alopesi antrasiklin, 

taksanlar ve siklofosfamid gibi ilaçların kullanımı sırasında sık 

görülürken, sisplatin, 5-fluorourasil, vinkristin, vinorelbin ve 

bleomisinde hafif derecede karşımıza çıkar. Bu yan etki geri 

dönüşlüdür ve hastanın bilgilendirilmesi gereklidir. 
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Diğer cilt toksisiteleri: Cilt pigmentasyonu, tırnak değişiklikleri, güneş 

ışığına karşı aşırı duyarlılık ve yara iyileşmesinde gecikme gibi yan 

etkiler genellikle klinik sorun oluşturmayacak derecede görülür 

(Şenler, 2003). 

 

 

1.7.3.7. Lokal reaksiyon 
 

Antineoplastik ilaçların çoğu intravenöz yoldan verilir. İntravenöz 

injeksiyon ve kısa süren i.v. infüzyon, injektör iğnesi ile venaya 

girilerek yapılır. Uzun süren infizyonlar için santral venlere kalıcı 

kateter yerleştirilir. Katetere bağlı lokal infeksiyonlar ve bazen sepsis 

meydana gelebilir. Antineoplastik ilaçlar cilt altı dokusu içine sızarsa 

(ekstravazasyon) lokal reaksiyona neden olur. Bu durumda başka 

damara girmek gerekir. Sızan sıvıdaki ilacın vezikan etkinliğinin 

derecesine göre bu reaksiyon eritem ve indürasyondan dokunun 

nekrozu ve ülserasyona kadar değişen bir şiddette olur. 

Ektravazasyon yerine günde 3-4 kez buz paketi uygulanırsa ağrı ve 

şişlik geçebilir; ekstremite yüksek tutulabilir. Ektravazasyon sonucu 

ülser oluşmuşsa düzeltilmesi için plastik cerrahi girişim gerekebilir. 

Bu nedenle söz konusu ilaçların i.v. uygulanması sırasında çok 

dikkatli olunmalıdır.  

 

 

1.7.3.8. Hiperürisemi 
 

Purin antimetabolitleri ile tedavi sırasında aşırı çekirdek yıkılması 

sonucu vücutta biriken purin bazlarından fazla miktarda ürik asit 

oluşmasına bağlı olarak hiperürisemi gelişir. İdrarda aşırı miktarda 

oluşan ürat kristallerinin çökmesi böbrek fonksiyonlarını bozar. 
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Önlemek için tedaviden 24 saat önce başlayarak 7-10 gün ksantin 

oksidaz inhibitörü olan allopurinol ağızdan verilir ve hasta hidrate 

edilir.  

 

 

1.7.3.9. Alerjik reaksiyonlar 
 

Antineoplastik ilaçların birçoğu sorun oluşturmaz. Ancak, 

asparajinaz, sisplatin, melfalan i.v. injeksiyondan sonra ürtiker, 

anjiyoödem, anafilaksi gibi tip bir alerjik reaksiyonlara neden olurlar.  

 

 

1.7.3.10. Nefrotoksisite  
 

Bazı ilaçların belirli organları zedelemesine bağlı toksik tesirler vardır. 

Nefrotoksisite sisplatin için dozu sınırlayan yan etkidir. Ayrıca, 

ifosfamid, mitomisin C ve yüksek doz metotreksat da nefrotoksik 

ajanlar arasındadır. Sisplatin renal glomerüler filtrasyon hızında 

kalıcı bozulmaya yol açabilir. Nefrotoksisitenin derececi ilacın 

uygulanma şekli ile yakın olarak ilişkilidir. Sisplatine bağlı renal 

hasarda ciddi elektrolit kaybı ile giden tübüler disfonksiyon gelişir. 

İlaca bağlı hipokalemi, hipokalsemi, hipomagnezemi, bazen 

hiponatremi tanımlanmıştır. Nefrotoksisiteden korunmak için uzun 

infizyon yapılmalıdır. Zorunlu diürez sağlanarak ve elektrolit dengesi 

korunarak nefrotoksisiteden sakınılabilinir. İlaç uygulanması 

planlanan hastada tedavi öncesi böbrek fonksiyonlarına yönelik 

değerlendirme yapılmalıdır. Kreatinin klerensi 50 ml/dakikanın 

altında olan hastalarda ilaç kontrendikedir (Şenler, 2003)  
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1.7.3.11. Kardiyak toksisite 
 

Doksorubisin ve diğer antrasiklin türevleri, fluorourasil, siklofosfamid 

gibi ilaçların dozu sınırlayan toksisitesi kümülatif kardiyomiyopatidir. 

Akut kardiyak toksisite genellikle seyrek görülen dozdan bağımsız, 

aritmilerle giden ve hafif derecede olan bir kliniğe sahiptir. İlaca bağlı 

gelişen kardiyak toksisitede önemli olan, kümülatif gecikmiş toksisite 

tipidir. Bunun sonucunda uygulamadan uzun süre sonra ortaya 

çıkabilen konjestif kalp yetmezliği gelişebilir. Bu yan etki 

doksorubisin ve doksorubisinol adlı metabolitin değişik mekanizmalar 

sonucunda, demir varlığında serbest radikallerin miyokard 

dokusunda oksidasyonun indüklemesi ile ortaya çıkar. Özellikle 70 

yaşın üzerinde hastalar, başka kardiyak toksisitesi olan ilaçlar 

kullanan ya da kardiyak morbiditesi olanlar ile mediasten ya da kalp 

bölgesine radyoterapi uygulanmış hastalar yüksek risklidir.  

 

 

1.7.3.12. Pulmoner toksisite 
 

Bleomisin, nitrozoüreler, metotreksat, mitomisin C ve bazı alkilleyici 

ajanları kullanan bazı hastalarda akciğer toksisitesi görülmektedir. 

Bu hastalarda genellikle pnömonitis olarak akut, nitrozüre ve 

bleomisin kullanımında ise pulmoner fibrozis şeklinde solunum 

fonksiyon bozukluğu gözlenebilir. Bu açıdan en önemli ajan olan 

bleomisinde dozu sınırlayan yan etki akciğer toksisitesidir. 70 yaşın 

üzerindeki kişilerde, daha önce pulmoner solunum varlığı, pulmoner 

ışınlamanın yapılmış olması gibi durumların bulunduğu hastalar 

yüksek risk taşırlar (Şenler, 2003). 
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1.7.3.13. Diğer toksik etkiler 
 

Antineoplastik ilaçların çoğunun yaptığı ve sıklıkla görülen yukarıdaki 

yan etkilerden başka, bazı ilaçların veya belirli ilaç gruplarının belirli 

organları zedelemesine bağlı toksik etkiler de vardır. Hepatotoksisite, 

periferik nörotoksisite, santral nörotoksisite, uzun süreli sıvı 

retansiyonu ve bacak ödemi gibi. (Kayaalp, 2000) 

 

 
1.8 Kanserli Hastalarda Kemoterapinin Etkisinin Yanıt 
Oranları İle Değerlendirilmesi 
 
Kanserli hastalarda, (adjuvan tedavi dışında) kemoterapinin etkisi 

genellikle yanıt oranları ile değerlendirilir. Tam yanıt (remisyon), 

klinik ve radyolojik olarak tümörün tamamen ortadan kaldırılması ve 

bu durumun en az 1 ay süreyle devam etmesi olarak değerlendirilir. 

Kısmi yanıt (parsiyel remisyon) ise ölçülebilir hastalık boyutlarında 

%50’den fazla bir gerileme olduğuna işaret eder. Tam ve kısmi yanıtın 

ikisine birden objektif tümör yanıtı adı verilmektedir. Genellikle 

%20’den daha az objektif yanıt elde edilen bir ilaç veya kombinasyon o 

hastalık için etkisiz kabul edilmektedir. Fakat her zaman yüksek 

yanıt oranları hastanın sağ kalımına yansımayabilir. Özellikle 

metastatik hastalarda tedavi seçiminde yüksek yanıt oranının yanı 

sıra hastaların sağ kalım süresi, progresyonsuz geçen yaşam süresi ve 

yaşam kalitesi gibi parametreler de mutlaka göz önünde 

bulundurulmalıdır (Akbulut,2003). 

 

 

1.9. Klinik Eczacılık  
 

Klinik eczacılık, halk sağlığı ile ilgili bir bilim dalı olup, eczacının, 

eczacılık bilimlerinin prensiplerini “farmakolojik, toksikolojik, 
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terapötik, klinik, biyokimyasal ve farmasötik” bilgiler doğrultusunda 

hasta üzerinde uygulamasıdır. 

 

Klinik eczacı ise, eczacılık fakültesi mezunu olan ve ileri derecede 

farmasötik ve biyomedikal eğitim görmüş, uzun süre klinik staj 

yapmış ve klinik eczacılığın yüklediği görevleri almış kişidir (İzzettin, 

2000) . 

 

Klinik eczacılık hizmetleri sadece hastanelerde değil, eczanelerde ve 

eczacıların görev yaptıkları diğer alanlarda da verilmektedir 

Demirkan, 2003). 

 

Farmasötik bakım : Hastanın yaşam kalitesinin iyileştirilmesini 

sağlayacak sonuçların elde edilmesi için uygulanan ilaç tedavisinin 

izlenmesi, gereken önlemlerin alınmasıdır.  

Yukarıda adı geçen sonuçlar şunlardır : 

1. Hastalığın iyileştirilmesi 

2. Hastada semptomların düzeltilmesi 

3. Hastalığın ilerlemesini durdurmak ya da yavaşlatmak 

4. Hastalığı ya da semptomları önlemek 

 
Farmasötik Bakımın Temel Prensipleri 

1. Profesyonel ilişki kurmalı ve sürdürmeli 

2. Hasta özgü tıbbi bilgi toplanmalı düzenlenmeli, kaydedilmeli 

ve sürdürülmeli 

3. Hasta özgü tıbbi bilgi değerlendirilmeli ve ilaç tedavi planı, 

hasta ile karşılıklı olarak geliştirilmeli 

4. Eczacı, hastanın tedavi planını gerçekleştirebilecek gereçlere, 

bilgiye ve birikime sahip olduğundan emin olmalıdır. 

5. Eczacılar, gerektiğinde hasta ve sağlık personeli ile birlikte 

terapötik planı yeniden gözden geçirir, izler ve değişiklik 

yapar. 
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Farmasötik Bakım Uygulama Prensipleri; farmasötik bakım hasta 

odaklı, sonuç yönelimli eczacılık uygulamasıdır. 
1. Veri toplama 

2. Bilgi değerlendirme 

3. Plan oluşturma 

4. Plan gerçekleştirme 

5. Planın izlemi ve gerekli düzenlemelerle, olumlu sonucun 

garantilenmesi. 

 

Hasta eğitimi ve kronik hasta izlemi, klinik eczacıların en önemli 

görevlerindendir. Hasta eğitimi, hastanın ilaç bilgisini, tedavi 

uyuncunu ve terapötik başarı sonucunu arttırmaya yönelik olarak 

hastanın hastalık ve ilaçlar konusunda çeşitli yöntemler ile 

bilgilendirilmesi anlamına gelir. Eczacılar klinik ve hasta odaklı bir 

eğitim sürecinden geçip, bilgilerini hastanın ilaç tedavisine en üst 

düzeyde faydalı olabilecek şekilde kullanabilmelidirler. İlacın 

etkinliğini artırmak ve yan etkilerini azaltmak için sadece reçetelerin 

doğru hazırlanması yetmez, hastanın ilaçların kullanımı konusunda 

eğitilmesi de gerekir. Hasta eğitiminin en önemli amacı, hastaların 

uyunç ve bilgi düzeylerini artırmaktır. Hastaların tedavileri süresince 

yaşadıkları uyum sorunu hasta eğitimini zorunlu kılar.  

 

Uyunçsuzluğa neden olan faktörler;  

 

1. Tedavi planının hasta tarafından anlaşılmaması 

2. Günlük doz sayısının çokluğu 

3. Uzun tedavi süresi 

4. Belirti vermeyen hastalıklar 

5. Yan etkiler ve yüksek tedavi maliyeti. 
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Hasta Eğitiminde Neden Eczacı? 500 hasta üzerinde yapılmış Public 

Health dergisinde yayınlanan çalışma sonucuna göre ilaç kullanımı 

hakkında aydınlatıcı bilgi verme bakımından katılımcıların %69’u 

doktor ve eczacıyı eşit gördüklerini, %11’i doktorları daha iyi 

bulduklarını, %20’si eczacıları daha yeterli bulduklarını 

belirtmişlerdir. Yine aynı gruba ilacı kimin açıklaması gerektiği 

sorulduğunda, %54’ü eczacının, %41’i doktorun açıklaması 

gerektiğini bildirmiş, %5’i de cevapsız bırakmıştır. 

 

Eczacılar sağlık halkası içerisinde hastaların genellikle en son 

görüştükleri sağlık elemanlarıdır. American Pharmacy dergisinde 

1992 yılında yayınlanan bir rapora göre, ABD’de 25 meslek grubu 

arasında dürüstlük ve meslek etiği açısından yapılan bir kamuoyu 

araştırmasında eczacılar ilk sırada yer almışlardır. 

 

Hasta Eğitimine Nasıl Başlanmalı?  Hastalar öncelikle eczacının görev 

ve sorumlulukları hakkında, özelliklede hastaya danışmanlık 

yapabileceği ve ilaç tedavisini izleyebileceği konusunda 

bilgilendirilmelidirler. Bunun için, eczacının sağlık sisteminin bir 

parçası olduğunu gösteren ve ilaç tedavisinde alabileceği 

sorumlulukları anlatan broşürlere, eğitim materyallerine gereksinim 

vardır.  

 

1996 yılında yayınlanmış olan 19 eczaneyi ve 355 hastayı kapsayan 

bir çalışmada, hastaların eczacılardan beklentileri şöyle sıralanmıştır: 

• Yan etki konusunda bilgilendirme %60 

• İlacın uygun kullanım şeklinin anlatımı %51 

• İlaç-ilaç, ilaç-besin ve ilaç-alkol etkileşimleri konusunda 

uyarma %25 
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Başarılı bir hasta eğitimi için, hastanın önündeki engellerin 

kaldırılması gerekir. Daha sonra hasta için en uygun hasta eğitim 

yöntemi seçilerek hasta eğitilir (İzzettin, 2000). 

 

Klinik Eczacılık Ve İlaç Etkileşimleri; son on yıldır ilaç-ilaç 

etkileşimlerinin daha çok farkına varılmaya başlanmıştır. Bununla 

birlikte hekimler ve eczacılar yeni ilaç-ilaç etkileşimlerine karşı 

dikkatli olmalıdırlar.  Hastalar günümüzde tipik olarak çok sayıda 

farklı ajanla ve değişik terapötik sınıflardan ilaçlarla tedavi 

edilmektedirler. Etkileşimlerin çoğu farklı hekimlerin aynı hastaya 

yazdıkları ilaçların kullanılmasının sonucudur. Bu etkileşimler 

özellikle ilaçlardan birinin terapötik penceresinin dar olduğu ve ikinci 

ilacın da ilk ilacın kinetiklerini  değiştirdiği durumlarda özellikle 

şiddetlidir. (Diasio ve ark., 1996) 

 

Japonyadaki ilk klinik deneyler sırasında sorivudinle belirgin ilaç 

etkileşimleri meydana gelmiştir. 5FU veya 5FU ön ilacı kullanılırken 

sorivudin tedavisi başlanan hastalardan 23’ünde şiddetli kemik iliği 

depresyonu bildirilmiştir. 23 hastadan 16’sı daha  sonra 5FU 

komplikasyonlarından ölmüştür (Daher ve ark.,1994). Japonyada 

bazıları reçetesiz olabilen çeşitli floroprimidinlerin genel olarak 

bulunabilmesi ve belki de ilaç etkileşimlerinin önlenmesinde eczane 

önlemlerinin eksik olması sebebi ile Avrupa ve  Amerika’ya göre 

sorivudin ile etkileşim daha fazladır. (Nakamura ve ark.,1994; Yan ve 

ark.,1997) 

 

 

1.9.1 Kanserli Hastaların Tedavisinde Klinik Eczacının Rolü 

 

Kanserli hastalarda ilaç tedavisi değişik amaçlarla kullanılmaktadır. 

İdeal amaç şifa sağlamak olmakla birlikte, kanser kemoterapisinde 

birinci amaç tam remisyon elde etmektir. Kemoterapinin etkisi 
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genellikle yanıt oranları ile değerlendirilir. Özellikle metastatik 

hastalarda tedavi seçiminde yüksek yanıt oranının yanı sıra 

hastaların sağ kalım süresi, progresyonsuz geçen yaşam süresi ve 

yaşam kalitesi gibi parametreler de mutlaka göz önünde 

bulundurulmalıdır (Akbulut,2003).  

 

Tedavi başarısını ve dolayısıyla hastaların sağ kalımını etkileyebilecek 

olan prognostik faktörlerin belirlenmesi önemlidir. Greydi yüksek olan 

(kötü difransiye) tümörlerde genel olarak prognoz daha kötü 

seyretmektedir. 

 

Klinik eczacı, profesyonel ilişki kurmalı ve sürdürmeli, hastaya  özgü 

tıbbi bilgi toplamalı düzenlenmeli, kaydetmeli ve sürdürmeli, hastaya 

özgü tıbbi bilgileri değerlendirmeli ve gerekli hallerde ilaç tedavi 

planını yeniden düzenleyebilmelidir. Eczacı, hastanın tedavi planını 

gerçekleştirebilecek gereçlere, bilgiye ve birikime sahip olmalıdır. 

 

Hasta eğitimi, hastanın ilaç bilgisini, tedavi uyuncunu ve terapötik 

başarı sonucunu arttırmaya yönelik olarak hastanın hastalık ve 

ilaçlar konusunda çeşitli yöntemler ile bilgilendirilmesi anlamına gelir. 

Hastanın ilaçların kullanımı konusunda eğitilmesi gerekir. Hasta 

eğitiminin en önemli amacı, hastaların uyunç ve bilgi düzeylerini 

artırmaktır. Hastaların tedavileri süresince yaşadıkları uyum sorunu 

hasta eğitimini zorunlu kılar. Kanser hastalarında tedavinin 

karmaşıklığı, tedavi süresinin uzunluğu, günlük doz sayısının 

çokluğu, hastada mevcut olan diğer metabolik rahatsızlıklar ile 

hastanın kemoterapi dışında kullanmakta olduğu ilaçlardan dolayı 

artacak olan advers etkiler, yüksek tedavi maliyeti hastanın tedavi 

planını anlamasını güçleştirir ki bu hastanın tedaviye uyuncunu 

olumsuz etkiler.  İlacın advers reaksiyonları (ADR) hastalık ve ölüm 

oranının önemli bir nedenidir (Severino ve ark., 2004).  
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Hekimler ve eczacılar yeni ilaç-ilaç etkileşimlerine karşı dikkatli 

olmalıdırlar.  Hastalar günümüzde tipik olarak çok sayıda farklı 

ajanla ve değişik terapötik sınıflardan ilaçlarla tedavi edilmektedirler. 

Etkileşimlerin çoğu farklı hekimlerin aynı hastaya yazdıkları ilaçların 

kullanılmasının sonucudur. Bu etkileşimler özellikle ilaçlardan birinin 

terapötik penceresinin dar olduğu ve ikinci ilacın da ilk ilacın 

kinetiklerini  değiştirdiği durumlarda özellikle şiddetlidir. (Diasio ve 

ark., 1996) 

 

Eczacı kanser hastaları için klinik destek servisleri sağlar. Hastalara 

medikasyon ve semptomlarla ilgili bilgi verir ve farmasötik bakım 

yapar. Hastaya kemoterapiden kaynaklanabilecek sorunları anlatır. 

Bildiri, uyarı formları hazırlar gerektiğinde  hastalara verir. 

 

Kanser komplikasyonları; Ateş hakkında hasta bilgilendirilmelidir. 

Tedaviden sonraki 5 – 15 günler içinde hastanın atesi 38°C ve üzerine 

çıkarsa infeksiyon riski vardır. Hastanın bir saat içinde, laboratuar 

imkanı olan bir doktora veya hasta büyük şehirde yaşıyor ise acil 

servislere başvurması gereklidir. Bu süre içerisinde hasta ateş 

düşürücü ilaç almamalıdır. Hastalara böyle bir durumla 

karşılaştıklarında yardım aldıkları hekimlere vermek üzere, hasta 

bilgilendirme formu verilir.  

 

Septisemi nötrofillerin mililitrede binin altında düştüğü (nötropeni) 

durumlarda sık görülür. Septisemide ateş yükselmeyebilir. Trombosit 

sayısı 40.000/mm3’ün düzeyinin altına düşerse kanama olur. 

Nötropeni yapmalarında immünosüpresyona katkısı vardır. Bu 

durumda vücudun sadece mikroorganizmalara karşı değil aynı 

zamanda tümöre karşıda savunma mekanizmaları felç olur. İlacın 

intermitent uygulanması immünosüpresyon oluşmasını minimum 

düzeye indirir. 
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Yaygın over ve kolon kanserlerinin barsak tıkanıklığına yol açmaları, 

hiperkalsemi ve kematerapötiklerin doğrudan, ağrı kesicilerin de 

dolaylı olarak kabızlığı neden olmaları sonucu akut gastrointestinal 

bozukluklar ortaya çıkabilir. Ağrının narkotik ilaçlarla tedavisi sık 

olarak kabızlık ve iştah kaybına neden olur. 

 

Tümörün büyük oranda enerji kullanması yanında kalori alımının 

azalması da beslenme bozukluğunda önemli nedenlerdir. Hastalara 

basit ve az hacimli sıvı diyetleri ile beslenme önerilir. Hastanın yeterli 

sıvı ve kalori alması önemlidir. Nutrisyonel tedavilerin 

hazırlanmasında eczacı bulunmalıdır. 

  

Kanser ağrısı baş edilebilir bir sorundur. Hastanın ağrı korkusu ve 

endişesi ağrıyı güçlendirir ve şiddetini arttırır. Hasta ağrısının 

giderilebileceğine inanırsa ilaç gereksinimi azalır. Bunun için hastaya 

o anki gereksinimden biraz fazla ağrı kesici vermek gerekebilir. 

Anksiyolitik ilaçlar en azından ağrı sorunu ilk ele alındığında 

yararlıdır. Hastanın ağrısı şiddetleninceyedek narkotiklerin 

verilmemesi durumunda ağrıyı gidermek daha güç ve ilaçların dozu 

gerekenden daha yüksek olacaktır. Kronik ağrı tedavisinde asla 

gerektikçe ilaç verilmesi önerisinde bulunulmamalıdır. Ağrı için 

ilaç başlanırken zamanlanması önceden düzenlenmelidir. Narkotiklere 

ilaç bağlımlığı konusunda hasta bilgilendirilmelidir. Ağrı tam olarak 

kontrol edilir ve kaybolursa ilaçlar kolayca bırakılabilir. Henüz 

ağrıların hafif ve orta derece olduğu erken dönemde narkotik 

analjeziklerin verilmesi ile tölerans gelişimi ve ileriki dönemlerde 

ilaçların yetersiz kalacağı hastaların taşıdıkları bir korkudur. Şiddetli 

ağrılar için daha yüksek dozlar ve özel verilme yolları gerekebileceği 

bir gerçektir. Ama bu ilaçların kullanılması yönünden caydırıcı 

olmamalıdır. Şiddeti ağrısı  olan hastaların hospitalizasyonu 
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gerekebilir. İlacın ağrı başlamadan önce verilmesi en önemli 

noktadır. 

 

Aspirin GİS belirtiler ve kanamaya neden olabilir. Trombosit sayısı 

azalmışsa başka bir NSAİ seçilmelidir. Kanserli hastalarda ağrı 

tedavisi yapılırken düzenli aneljezik kullanımı aralıklı kullanımdan 

daha etkili olduğu unutulmamalıdır (Candan, 2003). 

GI kanal mukozasının hızlı çoğalan epitel hücreleri antineoplastik 

ilaçlar tarafından inhibe edilir, ağızda ülser, stomatit ve bazen de 

enterit gibi belirtiler (mukozit) ortaya çıkar. Ağır mukoza iltihabı ve 

ülserasyon özellikle metotreksat, fluorourasil gibi ilaçlarda sık 

görülür. İmmünosüpresyonun da mukozite katkısı vardır . Stomatit 

hastanın beslenmesini bozar ya da başta kandida olmak üzere 

fırsatçı infeksiyonları kolaylaştırabilir. Bu sorunlar hastada 

morbidite artışı ve yaşam kalitesinde bozulmaya yol açabilir. 

Hastalara tedavi öncesinde iyi bir ağız bakımı eğitimin verilmesi 

yararlıdır (Şenler, 2003). 

 
 Ağız Bakımı: Sodyum bikarbonat ile 6 saatte bir gargara, 

klorheksidin ile 6 saatte bir gargara, tuzlu su ile gargara, nistatin ile 

gargara, nötrofil sayısı >1000/ mm³ olana dek diş fırçası 

kullanılmamalıdır. Nötrofil sayısı bundan yüksek ise yumuşak diş 

fırçası ile günde 3 kez dişler fırçalanmalıdır. Takma dişler tedavi ve 

özellikle mukozitin olduğu dönemde kullanılmamalıdır (Fırat, 1992; 

Şenler, 2003). 

 
Embriyotoksik ve teratojenik etki, Ekstravazasyon, alopesi, 

hiperürisemi, nefrotoksisite, nefrotoksisiteden korunmak için uzun 

infizyon yapılmalıdır. Zorunlu diürez sağlanarak ve elektrolit dengesi 

korunarak nefrotoksisiteden sakınılabilinir. İlaç uygulanması 

planlanan hastada tedavi öncesi böbrek fonksiyonlarına yönelik 

değerlendirme yapılmalıdır. Kreatinin klerensi 50 ml/dakikanın 
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altında olan hastalarda ilaç kontrendikedir (Şenler, 2003).Kardiyak 

toksisite ilaçların dozu sınırlayan toksisitesi kümülatif 

kardiyomiyopatidir, Pulmoner toksisite gibi kemoterapinin advers 

etkileri eczacı tarafından iyi bilinmelidir ki  bunlar minumuma 

indirilerek tedavinin sürdürülebilmesi mümkün olsun. Eczacının 

görevi  tedavi masraflarını da mümkün olduğunca azaltmaktır. 

Eczacı kemoterapi dışında kalan yardımcı ilaçları ile ilgili olarak 

hastaya danışmanlık yapar. Hastanın ilaçlarını değerlendirir. Renal 

ve hepatik fonksiyonlara göre doz ayarlaması yapar. 

 

Klinik eczanın diğer bir rolüde yeni ajanlarla  ilgili bilgileri 

aktarmaktır, klinik eczacı profesyonel bilginin sağlanmasından 

sorumludur. Bunun için; kemoterapi rejimi, kemoterapötiklerin 

dozlarının hesaplanması (vücut yüzey alanının ve eğri altındaki alanın 

(AUC) tespiti ile yapılan ve bunlara dayanan doz hesaplamaları), 

kemoterapinin beklenen yan etkilerinin kontrolü ve takibi ile ilgili 

konularda yeterli eğitim imkanlarını sağlayarak kemoterapi ile meşgul 

olan kişilere yardımcı olur. Eczacı onkoloji kliniğinde çalışan ekiple 

birlikte protokolün uygulanmasını, hastada yan etki oluşup 

oluşmadığını, hastanın ilacı tolere edip edemediğini kontrol eder.  

 

Antineoplastik ilaçlarla tedavide her bir doz hücre sayısında belirli bir 

sayıda azalma yapmaz belirli bir oranda azalma yapar. Bu nedenle 

tümör hücrelerinin tümünü ilaçla öldürmek zordur. İnsan 

tümörlerinde maliyn hücre heterojenliği ve ilaç uygulama sırasında 

gelişen rezizstans tedavinin başarısını zorlaştırır. Eksponensiyel 

azalma antineoplastik ilaçların tümör üzerine maksimum etkisini 

gösterebilmek için tekrarlayan kürler (dozlarının sikluslar halinde 

tekrarlanması) ve kombine olarak kullanılmalarını gerektiren 

nedenlerden biridir (Kayaalp, 2000). Antineoplastik ilaçların etki yeri 

içindeki konsantrasyonun yeterli derecede yüksek olması onun 

farmakokinetik özelliklerine ve veriliş yoluna bağlıdır. İlaçların çoğu 
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SSS içine giremezler. Antineoplastik ilaçların çoğunun etki yeri hücre 

içindedir. Maliyn hücre membranının ilaca geçirgen olmaması ilacın 

etkinliğini azaltır. Bu nedenle, ancak yüksek dozda ilaç verilerek 

yeterli bir hücre içi ilaç konsantrasyonu sağlanabilir. Antineoplastik 

ilaçların doz-cevap eğrisi genellikle diktir ve terapötik pencereleri 

dardır. Ayrıca doz-toksik cevap eğrileri de diktir. Dozların hastanın 

cüssesine göre ince bir şekilde ayarlanması gerekir. Doz vücut 

ağırlığının kg.mı başına değil vücut yüzey alanının metre karesi 

başına belirlenmesi daha doğrudur. Etkinin doruk konsantrayondan 

(C max) çok eğri altında kalan alana (EAA) bağımlıdır. Buna karşılık 

ilacın toksik etkisinin şiddeti daha fazla C max’a bağımlıdır. Bu 

nedenle belirli bir toplam ilaç dozunun 4 gün veya daha uzun süre 

sürekli i.v. infüzyonu, aynı dozun 4’e veya daha fazla bölünerek her 

bir kısmının günde tek doz halinde verilmesine göre daha güçlü 

terapötik etkiye ve daha az toksisiteye neden olabilir. Belirli bir tümör 

türü genellikle belirli ilaçlara duyarlıdır. Diğerlerine dirençlidir. Bu 

nedenle antineoplastik ilaçlarda da etkinlik spektrumu vardır (İçli, 

1997; Kayaalp, 2000). 

 

Onkoloji klınıklerinde eczacının rolü kemoterapi programını ve 

kullanılan spesifik dozları kontrol etmektir. Çoğu kemoterapi rejimi, 

onaylanmış protokollere dayanarak verilir. Doz hesaplanması 

eczacının diğer sorumluluklarından biridir. Kemoterapi rejimlerinin 

çoğu karışık olduğundan (çoklu tedavi rejimleri nedeniyle) tedavi 

hataları sık oluşmaktadır. Bu hatalar arasında ilaç etkileşimleri 

önemli bir yer tutmaktadır. Bunun için onkoloji eczacılığı hizmeti 

hataları önleme konusunda özel bir önceliğe sahiptir. Eczacının 

orderları kontrol etmesi ve doz ve seyreltme hesaplamalarını yapması 

hataları azalmak için önemlidir.  

 

Hastanın yaşı, cinsiyeti, ırkı, organlarının durumu ve kansere eşlik 

eden diğer hastalıklarda önemlidir. Yaşlılık ilacın terapötik etkinliğini 
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azaltır ve toksik etkilere duyarlılığı arttırır. Organlar arasında önemli 

olanlar, ilacın eliminasyonunda rol oynayan veya ilacın toksik etkisine 

duyarlı olan organlardır. Karaciğer veya böbrek yetmezliği varsa doz 

azaltılması gerekir. Klinik eczacı hastayı izler, gereken doz 

ayarlamasını yapar. Kalp hastalığı olanlarda doksorubisin, akciğer 

hastalığı olanlarda bleomisin dikkatli kullanılmalı veya 

kullanılmamalıdır (Kayaalp, 2000). Kanser tedavisi kombine 

kemoterapi şeklinde daha önceden belirlenmiş protokollere göre 

yapılır, seçilen ilaçlar tek başına kullanıldıklarında da o hastalığa 

karşı etkili olduğu bilinen ilaçlar olmalıdır. Etki mekanizmaları farklı 

ilaçlar kullanılmalıdır. İlaçların toksisiteleri benzer olmamalıdır. Her 

bir ilaç mümkün olduğunca alışılmış tedavi dozlarına yakın dozlarda 

kullanılmalıdır. Tek başına kullanımda etkisiz olan ilaçlar 

kombinasyonlarda da kullanılmamalıdır (Fırat, 1992). 

 

Kombine kemoterapide hedef; terapötik etkinliği arttırmak, ilaçların 

dozunu arttırırken toksik etkinin artmamasını sağlayabilmektir 

(Şenler, 2003). Farklı etki mekanizmalarına sahip ajanların birlikte 

kullanımı ile sitokinetik ve biyokimyasal ilaç direncini azaltabilmeyi 

sağlamaktır. 

Hasta eğitimi hem tedavi sonucu hem de maliyet için çok önemlidir. 

Eczacı hastaya; Beslenme değerlendirilmesi, ağrı, alerjiler, 

hastalıklarla ilgili bilgi verir, kullandığı ilaçlar, etkileşimler, yan 

etkiler, yan etkilerden nasıl korunacağını anlatır. Hasta ve ailesi 

bilgilendiği oranda tedavinin başarı şansı artacaktır, eğitimli hastanın 

yan etkileri erken fark etmesiyle oluşacak komplikasyonların 

önlenmesi mümkün olur. Kanser  mortalitesinde fırsatçı enfeksiyonlar 

%35 ile birinci sırayı alırlar. Kanamanın %27,diğer (metabolik) %20, 

kanserin ilerlemesine bağlı oran ise %18 (Akan, 2003) olduğunu 

dikkate alırsak klinik eczacının özellikle onkolojideki önemini  

belirtmiş oluruz. 
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Çevresel karsinojenlerden Korunma, Genetik Danışma ve Erken 

Tanıda  Klinik Eczacının Rolü: Sonsuz bölünme kapasiteleri, tümör 

hücrelerin ölümsüz oldukları anlamına gelir. Günümüzde sık görülen 

şekiller dahil, pek çok kanser tipi sadece çevresel faktörlerle değil 

kalıtımla da etkilenmektedir. Kalıtsal kanserin uygun tedavisi için 

çevresel karsinojenlerden korunma, erken tanı, genetik danışma – 

bilgilendirme gerekmektedir.  

Moleküler teknolojideki gelişmeler,kanserli hücrelerde genetik 

faktorlerin ilaca duyarlılığı ya da direnciyle arasındaki ilişkinin 

bulunmasını sağlamıştır.Bu faktörler hastalara kullanılan 

antineoplastik ilaçların farmakokinetik ya da tolere edilebilirliğini 

etkileyebilen metabolik yolaklar ve bıokimyasal hedeflerdir. Böylece 

farmakogenetik için en temel amaç, ilaç tedavisinin etkinliğini ve 

tolere edilebilirliğini geliştirerek; hasta ve tümörün genetik yapısına 

göre ilaç tedavisini optimize etmektir. Farmakogenetik, ilaca tepkinin 

genetik temelini araştırır. 

 

Hastalarda, belli bir metabolize edici enziminin düşük miktarlarda 

bulunması ya da eksikliği; hastada daha yüksek plazma 

konsantrasyonuna dolayısıyla toksisitenin artmasına sebep olacaktır 

(Severino ve ark., 2004). 

 

İlacın advers reaksiyonları (ADR) hastalık ve ölüm oranının önemli bir 

nedenidir. ADR’lerle bağlantılı olarak, ilaç kinetiğinin, toksisitesinin 

ve hiperduyarlılığının genetik polimorfizmden etkilendiği 

bilinmektedir. Gelecekte genetik polimorfizimle ilgili taramaların 

rutinleşmesi, hastaların tedavi şansını, ADR’larının azalmasını, 

sağkalım-hastalıksız sağkalım oranlarının artmasını sağlayacaktır. 
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1.10. Genetik  
 

1.10.1. Moloküler Onkoloji 
 

Kanser hücresel organizasyonun bir hastalığıdır. Kanser hücresinin 

büyüme faktörlerine gereksinimi azalmıştır. Sonsuz bölünme 

kapasiteleri, bu hücrelerin ölümsüz oldukları anlamına gelir. Bir 

kanser hücresinin gelişebilmesi için teorik olarak somatik bir hücrede 

4 –5 kez mutasyon olmalıdır ve bu mutasyonlar birbirini 

izlemelidirler. Böylece her biri mutasyon gösteren bir hücre grubu 

(klon) oluşabilir. Bu hücre grubu 10 üzeri 6 hücre sayısına 

ulaştığında ikinci bir mutasyon oluşturabilme ve daha fazla büyüme 

ve yaşama şansına sahip olabilir. Her hücre siklusunda beklenen gen 

başına 10 üzeri –6 mutasyon sıklığı muhtemelen tümör içinde daha 

da artmaktadır. Bu, hedef genlerin büyüklüğü, dokunun tekrarlayan 

dozlarda mutajenlere maruz kalması, yanlış onarım yada replikasyon 

hataların artması sonucu gelişmiş olabilir. Böylece hücre DNA 

onarımı yapılmadan hücre siklusuna girerek, kromozomal 

materyalinde kayıp, translokasyon yada duplikasyona yol açabilir.  

 

Tümörler monoklonaldır. Son zamanlarda tümörün klonal olduğu, 

direk olarak mutasyonlu onkogenlerin ve tümör süpresor genlerin 

tümör dokusunda olduğu ancak tümörsüz dokularda bulunmadığı 

şeklinde FISH tekniği ile de gösterilmiştir. Karsinojenler başlatıcı etki 

gösterirler. Mutajenesize yol açan etkileri ise kronik iritasyon olayı ile 

geliştikleri saptanmıştır. (Akar, 1999) 
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1.10.2. Genetik Duyarlılık 
 

Kanser gelişimi ile 200’den fazla tek gen hastalığı arasında ilişki 

kurulmuştur. Kalıtımsal kanser sendromları tek mutant genle 

nakledilen ve bir kişi de kanser gelişim riskini büyük oranda arttıran 

iyi belirlenmiş bazı kanser türlerini kapsar. Bu tümörlere 

predispozisyon otozomal dominant geçiş gösterir. Bazı genler kanser 

gelişimi için %90’dan fazla bir risk oluştururlar (kalıtsal 

retinoblastoma gibi). Bu gruptaki tümörler sıklıkla özel belirleyici 

fenotipi ile birliktedir.  

 

 Kanserlerin çoğu minor bir familyal komponent gösterirler (2 – 3 kat 

fazla risk), erken ve multifokal meme ve kolon kanserleri bunun 

dışındadır, bunlar da ailevi risk genel popilasyona göre 20 – 30 kat 

artmıştır. Ailevi kanserleri karakterize eden bulgular erken yaşta 

başlaması, 2 veya daha fazla yakın akrabada bulunması ve bazen 

multipl veya bilateral tümörlerin görülmesidir. Ailevi kanserler özel 

belirleyici fenotiplerle birlikte değildir. Ailevi kanserlerde geçiş yolu 

açık değildir (Tuzcu, 2000).  

 

Günümüzde sık görülen şekiller dahil, pek çok kanser tipi sadece 

çevresel faktörlerle değil kalıtımla da etkilenmektedir. Akciğer kanseri 

sigara içimi ile yakın ilişkili en belirgin örnektir, akciğer kanserinde 

mortalite, akciğer kanserli hastaların sigara içmeyen akrabalarında 

sigara içmeyen kontrol akrabalara göre 4 defa daha fazla 

bulunmuştur.  

 

Otozomal resesif defektif DNA onarım sendromları: Dominant olarak 

geçen prekanseröz durumların yanında, kromozomal veya DNA 

instabilitesi ile karakterize küçük bir otozomal resesif bozukluk grubu 

da vardır.  Herediter faktörlerin etkisi karışık ve indirektir. Bütün 
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insan kanserlerinin %5 – 10’undan azı yukarıda tanımlanan 

kalıtımsal gruplara girer. Genotip, çevresel etki ile oluşan 

kanserlerdeki gibi etkilenebilir. İlaçla metabolize olan enzim, sigara 

içenlerin akciğer kanserine yakalanmasında genetik predispozisyon 

yaratır. Mezotelyoma (asbestozla ilişkili tümör) gelişimine de kuvvetli 

genetik yatkınlık gösterilmiştir. Fakat ilgili gen hala bilinmemektedir 

(Çevikbaş, 2003). 

 

Kalıtsal kanserin uygun tedavisi için çevresel karsinojenlerden 

korunma, erken tanı, genetik danışma – bilgilendirme gerekmektedir.  

Erken kanser tanısı için tarama çok önemlidir. Basit kan testleri, tam 

kan sayımı ve rutin biyokimyasal testler ve idrar analizleri, periodik  

olarak tam bir fizik muayene önemlidir. Kompleks tarama yöntemleri 

fiyat/yarar oranlarına göre kullanılır. 40 yaşın üzerindeki kadınlarda 

mamografi çekilmesi gibi (Tuzcu, 2000). 

 

 

1.10.3. Onkogenler 
 

Onkogenler, kansere sebep olan genlerdir. Büyüme ve çoğalma gibi 

normal hücresel işlevlerden sorumlu normal genler olan 

protoontogenlerin mutasyonu sonucu oluşurlar. Somatik olarak 

gelişen mutasyonlar, çeşitli kimyasal maddeler, iyonize radyasyon gibi 

çevresel faktörlerle ya da tümör viruslarının hücre 

transformasyonuna yol açan, mutant hücresel genler gibi davranan 

kanser genlerinin ortaya çıkarması sonucunda oluşurlar. Bu genlerin 

ortaya çıkması ile kansere neden oldukları bilinen bu mutasyonlar 

önlenebilir mi, erken saptamak olasımıdır yada tedavi 

yaklaşımlarında önemleri olabilir mi gibi pek çok soru gündeme 

gelmiştir. (Akar, 1999; Çevikbaş, 2003)  
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1.11. Farmakogenetik 
 

Farmakogenetik bireysel genetik yapının ilaç terapisi ile karşılıklı 

etkileşimini inceler. İlaç gelişimi ve klinik tedavi üzerinde, ayrıca 

invitro teşhislerde klinik olarak önemli etkileri olabilir. Genler ve ilaç 

tedavisinin karşılıklı etkileşimi hakkındaki bilgiler çoğaldıkça, 

tedavinin başlamasından önce teşhis için hızlı ve güvenilir testlere 

olan talep giderek artacaktır. Aslında gelecek yıllarda moleküler 

biyoloji testlerinin önemli bir kısmını farmakogenetik testlerin 

oluşturma olasılığı yüksektir. Farmakogenetik gelecekteki tedavi 

stratejileri ve ilaç gelişimi için bizi sonuca ulaştıracak potansiyeldir. 

(Schmitz ve ark., 2001) 

 

Belirli bir hasta için ilaç tedavisinin seçilmesi sırasında demografik 

özellikler, medikal geçmişi, eşlik eden tıbbi tedaviler, ilan edilen tedavi 

rehberleri de dahil olmak üzere çeşitli faktörlerin dikkate alınması 

gerekmektedir. Ancak bu faktörlerin dikkatle incelenmesi sonucunda 

seçilen ilaç tedavisinin de hasta üzerinde etkili olacağı ya da iyi tolere 

edileceği kesin değildir. İlaç metabolizmasını, ilaç dağılımını ve hedef 

bölgede ilaç hassasiyetini etkileyen proteinler için yaygın genetik 

varyasyonlar meydana gelir. Ayrıca hastalığın ilerleyişini etkileyen 

genler de ilaç etkilerine katkıda bulunabilmektedir. Farmakogenetik 

ilaca olan tepkiyi etkileyen genetik varyasyonları araştırmayı da 

içermekte ve hastanın genotipine uygun ilaç tedavisinin 

bireyselleşmesi olasılığına katkıda bulunabilmektedir. (Humma ve 

ark., 2002). 

 

Ters ilaç reaksiyonları ya da ilaçların etkili olmaması tedavi süresinde 

karşılaşılan önemli sorunlardandır. İlaca karşı tepkinin çeşitliliği 

bireysel reaksiyonun tahmin edilebilirliğini güçleştirmektedir. İlaca 

tepki en iyi farmakokinetikler, farmakodinamikler ve diğer hastalıkla 

ilgili faktörlerin karmaşık ilişkisi olarak anlaşılabilir. İlaç 



 94

metabolizmasında Phase 1 ve Phase 2 enzimleri, ilaç nakledicilerinde 

ve ilaç hedeflerinde farklı birçok genetik varyasyon bulunmaktadır ve 

bunların tümü de ilaç etkisinde farklılıklara neden olmaktadır. 

Cytochrome P450 enzim sisteminde polimorfizim konusu geniş ölçüde 

araştırılmıştır. Tüm hastalarda eşit ilaç yoğunluğunun sağlanması 

amacıyla geno tipine dayalı dozaj farklılıkları farmakokinetik 

parametrelerden çıkartılmıştır, ancak bunun başka çalışmalarla da 

kanıtlanması gerekmektedir. İlaç taşınması farmakokinetikte son 

zamanlarda fark edilen önemli unsurlardan biridir. Hastalık 

hassasiyetinde ve ilaç tedavisinde genetiğin önemi üzerinde çok 

çalışılmıştır. Klinik deneylerde farmakokinetik faktörlerin 

entegrasyonu, çalışmanın dizaynı ve dataların açıklanması için yeni 

düşünceler gerektirmektedir. Yeni bilim bioenformatiğin (a) hastalık 

ve tedaviye etkide genetiklerin katkısını açıklamada (b) hasta için en 

iyi bireyselleştirilmiş tedavinin seçiminde inanılmaz bilimsel bilgi ile 

karşı karşıya bulunan doktorlara yardımda bulunacak data işleme 

araçlarının oluşturulmasına katkıda bulunacağı ümit edilmektedir 

(Meisel ve ark., 2003) 

 

İlaç metabolizmasındaki bireylerin genetik farklılıklarının etkisi uzun 

süredir fark edilmiş yakın zamanda konfirme edilmiştir. Sınırlı sayıda 

ilaç metabolize eden enzimlerini kodlayan genlerin genetik olarak 

alınan farklı allellerinin farklı ilaç metabolizma fenotiplerine neden 

olduğu bilinmektedir.Farmakogenetikte bu sonuç, klinikteki laborant, 

farmakolojide genetiğin etkisi konusunda bir temel oluşturacaktır. 

İlaç konsantrasyonunun nispeten dengeli olmasını sağlamada protein 

yapısının önemini ortaya koyar. Bireylerde belirli genetik 

varyasyonların ilaç tedavisine olan tepkiyi etkileyebildiği gözden 

geçirilmektedir (Linder ve ark., 1999).Linder ve arkadaşları ilaç 

metabolizma enzimlerinde ve laboratuar ilaçlarına uygun reseptör 

proteinlerde genetik polimorfizmi incelemiş, her bir gen için 

değiştirilmip fenotip ile ilişkili allelleri incelemiş, ayrıca her enzim veya 
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reseptördeki polimorfizmin farmakolojik etkilerini tespit etmiş ve 

farmakogenetik profil sonuçlarına dayalı bireyselleştirilmiş terapiye 

destek olacak bilgiler elde etmişlerdir (Linder ve ark., 1999). 

Bu çalışmalar, ilaç tedavisine olan tepkiyi etkileyebilecek genetik 

polimorfizmi gözden geçirmekte ve genotikler hakkındaki bilgilerin 

gelecekte çeşitli hastalıkların farmakolojik yönetimini geliştirmek için 

nasıl kullanılabileceğini tartışmaktadır. 

 

Genetik yapının, ilacın aktivitesi ve etkinlik niteliği üzerindeki etkili ile 

genom bağlantılı ilaç araştırmaları ve kompleks farmakolojik 

tepkilerin (farmakogenomik) yorumlanması günümüz moleküler tıpta 

hızla gelişmektedir (Thiesing ve ark., 2000). Bugün kanser 

kemoterapısinin değişen aktivitesi ve tolere edilebilirliği ilaçların 

farmakokinetik ve farmakodinamiklerini etkileyen genotipe göre 

düzeltme ve/veya değiştirmenin keşfedilmesiyle gerçekleşti (Ritter ve 

ark., 2003). Gerçektende genetik çeşitlilik ilaç katabolizmasını örneğin 

dihidroprimidine dehidrogenaz 5-fluorouracil için, ve anabolizmasını 

örneğin; timidin fosforilaz kapesitabin için değiştirebilir (Danesi ve 

ark., 2001). Dahası, taşıyıcı sistem kümelerinin artışı; stotoksik 

etkinin ortaya çıkmasını engelleyebilecek ilaçların stoplazmik 

düzeylerinin DNA tamir makinesi ve antiapoptolik sistemleri içeren 

ilave sistemler, tümörleri ilaç stotoksisitesinden koruyabilir (Kwok ve 

ark., 2001). Sonuçta ilaç hedeflerinin değişimi belki de kemoterapinin 

etki gücünün azalması ile ilişkilidir. Örneğin, 5-fluorouracil için 

timidilat sentaz enziminin artışında olduğu gibi. O halde genetik 

analizin tedavide etkinlik ve tolere edilebilirliği öngörme potansiyeline 

sahip olduğunu söyleyebiliriz (Zhang ve ark., 2001). Bununla birlikte, 

farmakogenetik ve farmakogenomik araştırmalarda karşılaşılan bazı 

temel problemler vardır. Geniş anlamda geçerli olan uygun bir 

teknoloji; hastalığın seyri sırasında hastalardan uygun miktarda doku 

elde edilmesinin zorluğu; ve son derece kompleks gen fonksiyonlarının 

kontrolü bunlardan bir kaçıdır (Krishna ve ark., 2000). Bu genel bakış 
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çerçevesinde proteinler ve fonksiyonları ile bağlantılı ilaçların hücresel 

etkilerinin çözümlenmesi ile (farmakoproteomik) bu engeller aşılabilir 

ve farmakogenetik yaklaşımla birlikte kanser kemoterapisinde en 

mükemmel noktaya gelinebilir (Danesi ve ark., 2003).  

 
Şekil 1.2: Kanserin değerlendirilmesinde farklı yaklasımlar(Di Paolo ve ark., 2004)  
 

 

1.11.1. Farmakogenetik ve folat metabolizması 
 

Bu güne kadar yapılan bir çok çalışmada folat metabolizmasındaki 

polimorfizm ile antifolat ajanları cevaplama arasında bulunan 

bağlantı küçük olmakla birlikte sonuçlar cesaret vericidir.Bu 

polimorfizm antifolat ajan ya da TS inhibitörlerine cevap verme 

açısından önemli bir haberci olduğuna işaret etmektedir. 

Farmakogenetik çalışmalar aynı zamanda folat yolaklarında çoklu 

polimorfizmi çözümlemeye uğraşmaktadır.Şimdiye kadar ki bulgulara 

göre daha iyi şonuçlar alınmış ve toksisitede düşüş sağlanmıştır.Bu 

durum, hastaların genotipini temel alan terapiyi hedeflemenin bir 

potansiyel taşıdığını göstermektedir. 

Folat metabolizması iki temel ilaç gurubunun hedefidir:folat 

antagonistleri (metotraksat)ve timidin sentez inhibitörleri,(5FU).Bu 

ajanların kullanım alanı çok geniş olup yaygın bir şekilde kanser 

kemoterapisinde,romatoid artrit tedavisinde ve diğer çeşitli koşullarda 

kullanılır.Bu ilaçların kullanımı bazen yaşamı tehdit edici oranda 

toksisiteyle sonuçlanan akut folat tüketimine yol açar.Son çalışmalar 

folat metobolizmalı enzimlerin çeşitliliğinin;folat metabolizmasını 
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hedefleyen ilaçların terapötik etkinliğini ve toksisitesini 

değiştirebileceğini göstermiştir (Shane ve ark.,1995).  

 

 

1.11.2. Farmakogenetik ve neoplazi 
 

Genlerin tanımlanmaları ile antikanser ilaçlara cevap verme arasında 

ilişki olduğunun anlaşılması,ilginç ve yeni yaklaşımların yolunu 

açmıştır:Protemoik; bu yaklaşımın en önemlisi olup,hücrelerin 

ilaçlara cevap vermesi açısından gen ekspresyonu ve mutasyonu 

yerine gen üretiminin rolünün incelenmesine ağırlık vermektedir 

(Zurita ve ark.,2003;Lin ve ark.,2000). 

 

Sonuç olarak ,moleküler teknolojideki gelişmeler,kanserli hücrelerde 

genetik faktörlerin ilaca duyarlılığı ya da direnciyle arasındaki ilşkinin 

bulunmasını sağlamıştır. Bu faktörler hastalara kullanılan anti 

neoplastik ilaçların farmakokinetik ya da tolere edilebilirliğini 

etkileyebilen metabolik yolaklar ve biyokimyasal hedeflerdir. Böylece 

farmakogenetik için en temel amaç, ilaç tedavisinin etkinliğini ve 

tolere edilebilirliğini geliştirerek: hasta ve tümörün genetik yapısına 

göre ilaç tedavisini optimize etmektir. 

 

 

1.12. Kanser Tedavisinde Yeni Eğilimler 
 

Geçtiğimiz yıllarda; yeni ilaçlar, tedavi için verilen ilaç programı 

(tedavi yöntemi) ve birleştirilmiş tedavi yöntemleri (kombine 

protokoller); kanser tedavisinin klinik etkinlik ve daha ileri düzeyde 

tolere edilebilirlik anlamında oldukça iyi bir gelişme sağlandı; bu da 

hastaların yaşam kalitesine olumlu bir şekilde yansıdı. Bu gelişmelere 

karşın kanser tedavisine cevaplarda ve hasta toksisitesinde hayal 
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kırıklığı yaratan değişkenlikler sorun olmaya devam ediyor. Ayrıca, 

bakteri, mantar ve virüsle ilgili hastalıkların tedavisinin tersine; 

tümörle ilgili hastalıklarda tedavinin hedefi kanserli hücrelerdeki 

hücre ve moleküllerin inhibe edilmesi ya da modüle edilmesidir 

(yapısal ya da işlevsel değişime uğratılması). Kanserli hücreler daha 

çok sağlıklı dokularda yer alır. Bu nedenle, maliyn hücrelere karşı 

kullanılan geleneksel ilaçlar, normal hücrelerde toksisiteye yol açar. 

Neyse ki, bazı daha yeni ilaçlar yaygın olarak neoplastik hücrelere 

dahil olan spesifik moleküler hedefler üzerinde etkili olur; imatinib 

gibi doğrudan brc-abl. Onkogenini hedef alır (Thiesing ve ark., 2000); 

ya da normal dokudan daha hızla büyüyen kanserli hücre için önemli 

olan gefitinib gibi ilaçlarda, epidermal büyüme faktörü reseptörünün 

tyrosinekinase hareketini baskılar (Ritter ve ark., 2003). 

 

Moleküler biyoloji tekniklerinde ve insan genlerinin dizilişi ile ilgili son 

gelişmeler, mutasyonların varlığını ve ilaç metabolizmasıyla ilgili ya da 

ilacın hedefleri olan gen tanımlarının yorumlanmasına olanak 

sağlamıştır. Tüm bu fenomenler kanserin kemo duyarlılığı ya da 

direnci ile çok sıkı bağlantılıdır (Anzick ve ark., 2002). Böylece 

farmakolojinin iki yeni kolu daha ortaya çıkmıştır: Farmakogenetik, 

ilaca tepkinin genetik temelini araştırır ve farmakogenomik, amacı 

DNA/RNA hücrelerini izleyip yeni hedefler tanımlayıp yeni ilaçlar 

geliştirmektedir. (Örneğin: bcr-abl ve imatinib). 

 

 

1.13. Farmakogenomik 
 

Farmakogenetik, ilaca karşı çeşitli tepkilere yol açan genetik 

değişiklikleri inceler. Bu araştırmalar ilaç reseptörleri, ilacı metabolize 

eden enzimler, ilaç taşıyıcılarının genetik polimorfizmleri de dahildir. 

Genomik, gen setinin tümünü içine alan, gen ürünlerini ve bunların 

karşılıklı etkileşimlerini üzerine daha ileri düzeyde bir araştırma 
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dalıdır (Trent ve ark., 2002). Farmakogenomik ise genom düzeyinde 

hastalık genlerini tanımayı ve ilaca cevap veren yeni 

belirtileri/işaretleri (allel/polimorfizm) tanımlamayı hedefleyen 

araştırma alanıdır. Famakogenomik, tüm tanımlayıcı yönleriyle 

farmakolojik olarak ilgili genleri, bu genlerin değişim yollarını, bu 

değişim geçiren genlerin fenotip oluştururken nasıl karşılıklı 

etkileşime girdikleri ve fenotiplerin ilaca verilen tepkiyi nasıl 

etkilediğini inceler (Altman ve ark., 2002). Gen sisteminin sistematik 

yorumuyla, tıbbi ilaç tedavilerine verilen tepkileri yönlendirmenin, ilaç 

tedavilerinin veriliş yöntemini de değiştireceğini söyleyebiliriz. Amaç; 

hastanın genetik yapısını düzenli bir şekilde kontrol ederek, 

uygulanan ilaç tedavisinin yan etkileri olmayacak şekilde etkinliğinin 

sağlanmasıdır. Öyleyse, genetik analizler; genlerin ve/veya 

fenotiplerin üretiminin kontrol edildiği düzenleyici bölgelerin 

haritasını çıkarıp tanımlamak için kullanılabilir. Microarray 

teknolojilerinin gelişmesiyle de, bu teknolojiden hem gen üretimindeki 

değişiklikleri hem de DNA dizilişindeki değişiklikleri aynı araştırmada 

birlikte incelemek üzere yararlanılabilir. Birçok araştırma deneysel 

organizmalarda yapılmış olsa bile, aynı yaklaşım insanlarda 

fenotiplerin haritasını karakterini ortaya çıkarmak için kullanılabilir 

(Cheung ve ark., 2002).  

 

Teknolojik mükemmelliğe verilen öneme karşın “farmakolojik olarak 

tepki veren fenotip”e doğru yaklaşımda bulunmak ve bunu 

tanımlamak için daha az çaba harcanmıştır. Klasik popülasyon 

genetiğinde, fenotip terimi; hastalıkların semptomlarının tanıtılması 

ve şiddeti ilk ortaya çıkış süreci hastalığın ailesel boyutu olanla tek 

tük, düzensiz formu arasındaki karşılaştırmalar gibi ayrıntıları dahil 

olmak üzere hastalığın mevcudiyetini tanımlamak için kullanılmıştır 

(Ozdemir ve ark., 2001). Nerbert’in de ifade ettiği gibi; “fenotip” tanımı 

tamamiyle keyfidir. Fenotip, genellikle, genetik olarak belirlenmiş 

gözle görülür özellikler için kullanılıyor-kırmızı saç, mavi göz gibi. 
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Bununla birlikte fenotip, ölçülebilir terimlerle de tanımlanabilir:  

“duyarlı fenotip” X ilacın bir ay boyunca günde ≤3g verildikten sonra 

hepatotoksisite işareti görülmemiştir” ifadesi kullanılabilir. 

Farmakogenomi’de fenotip ve genotip arasındaki sıkı ilişkiyi 

belirlemek için ilk adım tanımlamak ve mümkün olduğunda klinik 

gözlenlerle nicel hale getirmektir (Nebert ve ark., 1999).  

 

ADR’leri raporlama terminolojisi için uluslar arası alanda girişimler 

olmuştur. ABD ve Japonya’da da bu gereksinimi sağlayan bir 

düzenleyici olarak kabul görmüş olan Med-DRA (düzenleyici kurallar 

için medikal sözlük) piyasaya sürülen ilaçlar üzerine yan etkileri 

kaydetmek ve raporlama bilgileri için kullanılmaktadır.  

 

 

1.14. İlaç Kinetiği ve İlaç Toksisitesini Etkileyen Genetik 
Polimorfizmlere Örnekler 
 

1.14.1.  CYP Genleri 
 

Aynı ilaç rejiminde hastalar arasında ilaca verilen cevapta, ADR’lerde 

olduğu gibi farklılıkların ortaya çıkmasındaki kritik faktör plazma 

konsantrasyonudur. Birçok ilaç sitokrom P450(CYP) enzim 

isoformlarının substratlarıdır. CYP genlerini etkileyen çeşitli 

polimorfizmler tanımlanmış bunlar da protein fonksiyonunu 

değiştirerek birçok ilacın metabolizmasını, emilimi, dağılım ve 

atılımını etkilemiş ve klinik anlamda birçok hastalıklara yol açmıştır 

(Evans ve ark., 2003; Dean ve ark., 2001).  

 

Farmakogenomik, özellikle, çeşitli kinetik, dinamik, dar terapötik 

endeksi olan ilaçlar için yararlı olmuştur. Yan etkiler birkaç 

kategöriye bölünebilir. 
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1.14.2. Doza Bağlı Etkiler 
 

Daha önce belirtildiği gibi, hastalar arasında, aynı ilaç rejiminde, 

plazma konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan önemli 

farklılıklar vardır. Hastalarda, belli bir metabolize edici enziminin 

düşük miktarlarda bulunması ya da eksikliği; hastada daha yüksek 

plazma konsantrasyonuna dolayısıyla toksisitenin artmasına sebep 

olacaktır (Severino ve ark., 2004). 

 

 

1.15. Advers İlaç Reaksiyonlarında Farmakogenomi’nin Rolü 
 

İlacın advers reaksiyonları (ADR) hastalık ve ölüm oranının önemli bir 

nedenidir. ADR’lerin büyük çoğunluğu için, büyük ölçüde, çok çeşitli 

genlerin çevresel değişimlerle birlikte yer aldığı, klinik değişkenliklerle 

(klinik genotip) ortaya çıkan, sıradan rahatsızlıklar diye düşünebiliriz. 

Farmakogenomik; bireylerin ilaca vereceği tepkiyi, genler tarafından 

nasıl etkilendiğini araştırır. Gelecekte, farmakogenomik, ADR’lerin 

azalmasına yardımcı olacaktır. Hangi hastanın hangi ilaca cevap 

vermeye eğilimi olduğunu ve hangi hastanın ADR’lere eğilimi 

olduğunu öngörmeyi hedeflemesi bunun bir kanıtıdır. ADR’lerle 

bağlantılı olarak, ilaç kinetiğinin, toksisitesinin ve hiperduyarlılığının 

genetik polimorfizmden etkilendiği bilinmektedir. 

 

Klinik uygulamada ve ilaç geliştirmede temel problem ilaca tepkinin 

kişiden kişiye değişmesidir (Meyer ve ark., 2000). Bu değişkenlik, 

bireylerde ya da hasta gruplarında ilacın ters etkilerine ya da 

terapötik başarısızlığa yol açabilir. İlacın etkin olması ve toksisitesini 

tetikleyen potansiyel risk faktörleri arasında ilaç-ilaç etkileşimi, 

hastanın yaşı, böbrek, karaciğer fonksiyonları ya da diğer 
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hastalıkların yanı sıra yaşam biçimi, içki, sigara tüketimi gibi 

değişkenlerde vardır. Bunlar doktorlar için açıkça belli olan 

kanıtlanabilir faktörlerdir. Bunların yanı sıra son yıllarda, genetik 

faktörlerin de ilaca verilecek tepkileri önemli ölçüde değiştirebileceği 

ve ADR’lerin riskini artıracağı açıkça ortaya çıkmıktır (Schmitz var 

ark., 2001). Birçok ilacın etkili olmasını belirleyen, çeşitli gen 

ürünlerinin aralarındaki karşılıklı etkileşim/oyundur. Gen ürünleri 

ilaç tedavisinin farmakodinamiğini ve farmakokinetiğini etkiler. İlaç 

hedeflerinin (alıcıların) kalıtımsal farklılığı ve ilacın davranış eğilimi 

(örneğin; metabolize eden enzimler, taşıyıcılar) da karşılıklı oyuna 

dahildir (Leape ve ark., 2000). Böylece, farmakogenom “oyununda” 

çeşitli oyuncular aynı anda rol alırlar; genler, çevre, klinikçiler, 

araştırmacılar ve bilgisayar teknolojileri.  

 

Advers Reaksiyonların Sınıflandırılması ; 

A tipi reaksiyonlar bilinen, öngörülebilen ve herhangi bir kişide ortaya 

çıkabilecek reaksiyonlardır. B Tipi ADR’ler yaygın olmayan ve 

öngörülemeyen ve ancak hassas kişilerde ortaya çıkabilen 

reaksiyonlardır (Pirmohamed ve ark., 2001). A tipi reaksiyonlar çok 

sık bir şekilde hastaların %25-45’inde gözlenebilir (Moore ve ark., 

2001). B tipi reaksiyonlar ya da idiosenkrazik (aşırı duyarlılık) 

reaksiyonları, ilacın farmakolojisine dayanarak açıklanamaz ve 

hassas kişilerde doz-cevap ilişkisi de açıkça görünmez; ilaç ancak 

kullanıldıkça bunlar açıklığa kavuşur ve genellikle yüksek ölüm 

oranları ile ilintilidir (Knowles ve ark., 2000). İlacı metabolize eden 

enzimlerin genetik değişikliklerle belirlenmesi, farmakolojik ve 

idiosenkrazik toksisiteye uygun ortamı hazırlar. 

 

Hücre tamir mekanizmasında yer alan genler, sitokinez bilgileri 

bağışıklık sistemi göz önüne alınmadan bireylerin kolayca etkileneceği 

ADR’lerin değişik formlarını öngörmek mümkün değildir (Moore ve 

ark., 2001; Pirmohamed ve ark., 1998).  
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İnsan bedeninde, değişik ilaçlara karşı tepkinin kaynağı, genetik 

polimorfizmdir. ADR’ler konusunda, tüm dikkatler farmakokinetik 

faktörlere, özellikle ilaç metabolizmasına odaklanmıştır. Bununla 

birlikte, bugün ilaç hedeflerinde genetik varyasyonların 

gerçekleşmesindeki artış (farmakodinamik faktörler) bu alanda 

araştırmalar heniz emekleme döneminde olsa da ilerde ADR’leri 

etkileyecek duruma gelebilir. 

 

1.16 5-FU 
 

 
 
Şekil 1.3:5-FU  
 

5-FU Özellikleri: 5FU (Gamelin ve ark., 1996) GIS, meme, baş ve 

boyun kanserlerinin sistemik tedavisinde en yaygın kullanılan 

kemoterapötiklerden biridir. Tek ilaç olarak 5FU’nun sadece sınırlı 

etkisi bulunmaktadır. 5FU’nun klinik cevabını artırmak için optimal 

uygulama şemaları ile diğer ilaçlarla kombinasyonu antitümör etkisini 

artırmak veya konak toksisitesini azaltmak için araştırılmaktadır. 

5FU’nun uzun süreli sürekli infüzyonunun cevap oranı açısından 

bolus enjeksiyonundan daha üstün olduğu gösterilmiştir. Ancak 

ortalama sağkalımda sadece hafif bir artış söz konusudur (Meta-

Analysis Group, 1998). Ayrıca ilacın sürekli infüzyonu sırasında 

5FU’nun plazma konsantrasyonlarında hastalar arasında ve 
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hastaların kendilerinde büyük varyasyonlar bulunmaktadır (Takimoto 

ve ark., 1999). Ek olarak 5FU doz şiddeti ve terapötik cevap ile 

toksisite arasındaki ilişki kaydedilmiştir (Gamelin ve ark., 1996; 

Gamelin ve ark., 1999). 

 

5FU yaygın olarak kullanılan bir ajandır ve primidin metabolik 

yolunda metabolize olan bir primidindir (Schilsky ve ark., 1998). 

Tümör hücrelerinde sitotoksik etkisini metabolitler aracılığı ile 

gösterir. 5FU metaboliti 5-5floro-dUMP timidilat sentesini inhibe eder, 

böylece DNA sentezini bozar. 5 FU metabolitlerinden kaynaklanan ek 

sitotoksik mekanizmalar RNA ve DNA içinde ortaya çıkmaktadır 

(Schilsky ve ark., 1998; Sotos ve ark., 1996). Anabolik reaksiyon için 

varolan 5FU miktarı ve bunu izleyen sitotoksisite katabolizması ile 

belirlenir. Uygulanan 5FU nun %10’undan azı renal atılıma giderken 

%80’inden fazlası katabolik degredasyona uğrar. Plazma 5FU’nun 

plazma yarı ömrü belirgin uygulama şekline bağlıdır, hastalar 

arasında ve hastaların kendinde büyük değişiklikler gösterir, ayrıca 

lineer olmayan (nonlineer) eliminasyon kinetiklerine sahiptir ( Grem 

ve ark., 1996) Bununla birlikte 5FU’nun plazma klirensi hızla ilerler. 

(Heggie ve ark., 1987) 5FU katabolizmasının hız sınırlayıcı ilk 

basamağı DPD ile katalizlenir. DPD enzim aktivitesindeki eksiklik 

5FU’nun plazma klirensinde gecikme ile orantılıdır. (Diasio ve ark., 

1988; Fleming ve ark., 1992). Bundan dolayı 5FU’nun toksik yan 

etkileri insan kan hücrelerindeki DPD enzim aktivitesinin düşük 

seviyeleri ile ilişkilidir. (Tuchman ve ark., 1985; Harris ve 

ark.,1991;Wei ve ark., 1996; Katona ve ark., 1998; Kuilenburg ve 

ark., 2000;)  

 

5FU; Metotreksat, Pala (phosphonacetyl L aspartate), interferonlar 

(IFN), azidotimidin (AZT), sisplatin , timidin, urasil, hidroksiüre, 

fenitoin, dipridamol,soruvudin, yağlar, antioksidanlar, varfarin ile 

etkileşir (Onat, 2004; Saip, 2004).  
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1.16.1. 5-FU’in Etki Mekanizması 
 

Tümör hücrelerinin urasile büyük bir ilgisinin oluğu keşfedildikten 

sonra ilk kez Heidelberger tarafından 1950’lerde üretilmiştir. 

Antimetabolik 5FU, antitümör etkisini RNA sentezi ve fonksiyonunun 

inhibisyonu, timidilat sentaz aktivitesinin inhibisyonu ve DNA içine 

yerleşmek ve DNA kol kırıklarına yol açmak şeklinde gösterir 

(Heidelberger ve ark., 1957; Grem ve ark., 1996). Oral uygulanan 5-

FU hastalar arasında ve hastanın kendisinde bile öngörülemez, 

istikrarsız plazma seviyelerine yol açmaktadır (Fraile ve ark., 1980). 

 

5FU metabolizmasındaki primer ve hız sınırlayıcı enzim DPD’dir 

(Baccanari ve ark., 1993). Her ne kadar vücuttaki dokularda bulunsa 

da DPD karaciğerde en yüksek konsantrasyonda bulunmaktadır ve 

5FU’nun klirensinin en önemli kısmında DPD’nin hepatik 

metabolizması sorumludur; verilen dozun sadece %5-10’u idrarla 

değişmeden atılır (Fraile ve ark., 1980; Cao ve ark., 1994). 5FU’nun 

plazma seviyelerinin hastalar arasında gözlenen değişkenliği kısmen 

insanlardaki DPD’nin sirkadyen (günlük döngü) varyasyonu 

sorumludur. Bunun sonucu uzamış infüzyonla verilen ilacın plazma 

konsantrasyonu gün içinde değişiklik göstermektedir (Meinsma ve 

ark., 1995; Daher ve ark., 1991). Eliminasyondaki hastalar arası 

değişkenlik DPD aktivitesindeki genetik polimorfizmin sonucudur 

(Baker ve ark., 1996).  

 

5FU (Jackman ve ark., 1991) en sık kullanılan antikanser ilaçtır. Son 

20 yıldır 5FU metastatik kolorektal kanser tedavisinde başlıca 

dayanak olmaktadır. Ancak cevap oranı %10-15’i aşmamaktadır 

(Herman ve ark., 1993). Ayrıca 5FU baş-boyun ve meme kanseri gibi 

çok sayıda diğer neoplazilerin tedavisinde de kullanılır. 5FU 

antikanser etkinini dUMP’nin timidilat’a oksidatif metilasyonunu 

katalizyen TS’nin inhibisyonu ile gösterir, ki bu DNA sentesi için 
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özellikle gereken tek nükleotit olan TTP’nin de novo sentezindeki hız 

kısıtlayıcı basamaktadır. Ancak 5FU’nun bazı etkisi ile yan etkileri 

metaboliti FUTP’nin RNA içinde birleşmesine atfedilebilir. 5FU’nun 

aktivitesini artırma ile ilgili esas çabalar biyokimyasal modülasyon 

alanında özellikle de LFA (levofolinik asit) bu durumda yoğun şekilde 

araştırılmıştır. LFA redüklenmiş folatların kaynağı olarak görev 

yapmaktadır. TS’nin inhibisyonunu TS, 5-dUMP ve redükte folatların 

kaynağı olarak görev yapmaktadar. TS’nin inhibisyonunu TS, 5-dUMP 

ve redükte folat arasında bir stabilize üçlü kompleks oluşumunu 

artırarak optimal hale getirir (Longo ve ark., 1998). 5FU nükleik 

asitlerin yenilenmesini ve yinelenmesini engellediği için; etkinliği daha 

çok enerjik olan dönemsel hücreler için geçerlidir. Tehdit edici 

boyutlarda büyüyen kanser hücrelerinde klinik aktivitesini optimize 

etmek için 5FU’ya maruz kalma süresinin uzatılması gerekir (Sobrero 

ve ark., 1997).  

 

 
Şekil 1.4: 5-FU etki mekanizması.(Moradi, 2005) 
 
 

1.16.2. C677T Polimorfizmi ve 5FU Kemosensitivitesine 
Etkisi 
 

Metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) geninde C677T polimorfizmi, 

folatların hücresel kompozisyonundaki değişikliklerle ilişkilidir. Bu 

polimorfizmin 5FU ve MTX’in sitotoksik etkilerine destek olabileceği 
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düşünülmektedir. Çünkü 5FU ve MTX’in etkileri folatların hücresel 

kompozisyonuna önemli bir şekilde bağlıdır (Goyette ve ark., 1994; 

Frosst ve ark., 1995). MTHFR 677T mutasyonu kolon ve meme 

kanserlerinin 5FU’ya karşı kemosensitivitesini arttırmaktadır. Ancak 

meme kanser hücrelerinin MTX’e kemosensivitesini azaltmaktadır 

(Sohn ve ark., 2004). Bu polimorfizm uygun ve etkili kemoterapi 

sağlamada yararlı bir farmakogenetik belirleyici olabilir. Hücre içi 

folat dengesi 5,10-metilentetrahidrofolat redüktaza bağlıdır. MTHFR 

genide alaninin valine dönüşümü ile sonuçlanan bir mutasyon 

tanımlanmıştır (677. nükleotid pozisyonunda C T). Bu mutasyon sık 

görülür. Kuzey Amerika popülasyonunda (Frosst ve ark., 1995; Ma ve 

ark., 1996; Jacques ve ark., 1996) allel frekansı %35’dir. Polimorfizm 

Kafkas ve Asyalı popülasyonunda sık görülür. Mutasyon için 

homozigot (TT) olanlarda görülme oranı %12-15’tir. Heterozigot (CT) 

olanlarda %50’ye kadar varabilir. Bu polimorfizm sonucunda 5,10-

metilen THF birikimi, kanser hücrelerinin 5FU ve MTX’a karşı 

tepkilerinde etkili olabilir. Çünkü iki ilacın da aktivitesi folat 

metabolizması ile yarışmalı etkileşime bağlıdır (Ueland ve ark., 2001).  

 

Tek nükleotid polimorfizmleri kanser riskinin belirleyicileri olarak 

düşünülmüş ve bazıları kanser gelişiminin yeni biyolojik yollarını 

aydınlatmak için kullanılmıştır. Maksimum etkinlik ve minimum 

toksisite için optimal terapi seçimine rehberlik yapabilir 

(Nagasubramanian ve ark., 2003). Folat DNA sentesinde, tamirinde ve 

epigenetik regülasyonda kritik öneme sahiptir. MTHFR C677T 

polimorfizminin sonucu olarak artmış hücre içi 5,10-metilen THF 

konsantrasyonlarının kolon ve meme kanser hücrelerinin 5FU’ya 

kemosensitivitesini (5,10-metilen THF-timidilat sentaz-FdUMP üçlü 

kompleksinin oluşumunu ve dengesini arttırıp sonucunda timidilat 

sentaz ve DNA sentezinde inhibisyon yaparak) arttırdığıdır (Johnston 

ve ark., 1994). İnsanların üzerinde yapılan son çalışmalar MTHFR TT 

genotipinin, tek başına MTX kullanımında ya da kemik iliği (Ulrich ve 
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ark., 2001) transplantasyonu hastalarında, lösemilerde (Chiusolo ve 

ark., 2002) ve over kanserlerinde (Toffoli ve ark., 2003), meme 

kanserlerinde (Toffoli ve ark., 2000) diğer kematerapötik ajanlarla 

kombinasyonunda toksisiteyi arttırdığını göstermektedir.  

 

5FU ya da diğer bir floropirimidin bazlı kematerapi alan metastatik 

koloreklat kanserli 43 hastayı içeren diğer bir çalışma (Cohen ve ark., 

2003) cevap verenler ve vermeyenler arasında T MTHFR allel 

frekansının istatistiksel olarak önemli bir farka sahip olduğunu 

göstermiştir.  

 

1.16.3. 5FU Toksisitesi 
 

 

DPD enzimi primidin bazları timin ve urasilin katabolizmasındaki 

birinci ve hız sınırlayıcı basamaktır (Gonzalez ve ark., 1995). Bu 

memelilerde beta alaninin üretildiği tek metabolik yoldur. DPD aynı 

zamanda yapısal olarak ilişkili primidin antimetaboliti 5FU’nun da 

parçalanmasındaki anahtar enzimdir. 5FU kolon, meme, baş-boyun 

kanserleri ile over tümörlerinin tedavisinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Chabner ve ark., 1985). DPD aktivitesinin seviyesi 

5FU toksisitesinin esas determinantıdır. Mutant DPYD aleli farklı 

etnik gruplar arasında homojenize gibi görünmektedir. Kanser 

hastalarının önceden taranması 5FU’nun toksik etkilerinden 

kaçınılması için uygulanabilir bir yaklaşım olarak görünmektedir. 

Ayrıca mutasyon taşıyıcılarının değerlendirilmesi ve DPD eksikliğinin 

prenatal tanısı için de kullanılabilir (Fleming ve ark., 1992).  

 

5FU toksisitesi olan kanser hastalarında gözlenen DPD aktivitesinin 

seviyesi DPD homozigot mutant bireylerin olduğu ailelerin heterozigot 

üyelerinde gözlenenle aynı sınırlar içerisindedir (Gonzalez ve ark., 

1995; Fernandez ve ark., 1995). Kanser hastaların normalin %50’si 
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seviyesindeki DPD aktivitesinin şiddetli toksisitesinin gelişmesini 

tetiklemek için yeterli olduğunu (Robberson ve ark., 1990) ve 

arkadaşları çalışmalarında bir kez daha belirlemişlerdir. Bu veriler bir 

DPYD allelinin inaktivasyonu 5FU toksisitesine neden olacak kadar 

yeterli DPD ekspresyon düşüşü ile sonuçlanmaktadır ve böylece bu 

toksisite için muhtemel genetik dayanağı sağlamaktadır. Bu 

çalışmalar mutasyonun fonksiyonel olarak inaktif enzimle 

sonuçlandığını göstermiştir. 

 

Daha önceki çalışmalar, dolaşımdaki lenfositlerdeki DPD aktivite 

seviyesinin karaciğerdekini yansıttığını ve DPD aktivitesinin 

izlenmesinin 5FU ile indüklenen şiddetli toksisiteyi önlediğini ileri 

sürmüşlerdir (Takimoto ve ark. 1996). Gerçekten anormal düşük DPD 

aktivitesi 5FU tedavisinin ardından majör yan etkilerin meydana 

gelmesi ile ilişkilidir (Harris ve ark., 1990) ki bu da periferik kanda 

mononükleer hücrelerin (PBMNC) DPD aktivitesi ile 5FU klirensi 

arasındaki ilişki ile ilgili ek bulguları sağlamaktadır (Fleming ve ark., 

1992).  

 

Dipaolo ve arkadaşları 2001 yılında yaptıkları çalışmada kolorektal 

kanser hastalarında adjuvan tedavi olarak verilen ilacın dağılımı ile 

toksisitesi arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek için 5FU ve 5FDHU 

farmakokinetiklerini, DPT aktivitelerini ve   GIS toksisitelerini 

araştırmışlardır. Orta veya şiddetli GIS toksisitesi (WHO>=2) bildirilen 

hastalar grade <1 toksisitesi olan hastalarla karşılaştırıldığında 

5FU’nun CL’deki düşüş ve AUC değerlerindeki artış belirginken 

5FDHU AUC belirgin değildir. Bu farklılıklar GIS toksisitesinin esas 

olarak ilaç maruziyeti ile eliminasyonu ile ilişkili olduğunu 

düşündürmektedir. 5FU substatının AUC değerleri ile 5FDHU’nun 

metabolik ürünleri arasındaki toksisite şiddeti açısından tüm diğer 

farmakokinetik parametrelerden daha fazla ilişkilidir ve AUC oranı 

için 0,9’luk eşik değer GIS toksisitesini öngörmektedir. Bu çalışma 
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göstermiştir ki tedaviyi iyi tolere edenlerle karışlaştırıldığında belirgin 

toksisitesi olan hastalar, düşük ortamala DPD aktivitesi değerleri 

sergilemektedir. 

 

 PBMNC’deki DPD aktivitesinde belirgin düşüş şiddetli yan etkileri 

olan hastaların sadece bir kısmında görüldüğü için 5FU ile ilişkili 

şiddetli toksisite riski olan hastaların belirlenmesinde 5FU ve 5FDHU 

farmakokinetiklerinden daha az etkili gibi görülmektedir (Milano ve 

ark., 1996). Bu nedenle PBMNC DPD aktivitesinin değerlendirilmesi 

toksisite riskini tam olarak öngöremez.  

 

5FU  ve 5FDHU’nun plazma farmakokinetik analizi 5FU 

metabolizmesi ve toksisitesinin anlaşılmasına katkıda bulunabilir ve 

ilaç verilmesinin ardından şiddetli toksisite geliştirme riskini azaltmak 

için 5FU’nun terapötik ilaç izlenmesinde kullanışlı veri 

sağlanmaktadır (Milano ve ark., 1999). 

 

İleri düzeyde kolorektal kanserli hastalarda rastgele seçimle yapılmış 

iki çalışmada 5FU’ya LV eklendiğinde hayatta kalma ve yaşam kalitesi 

parametrelerinde önemli katkı sağlanmıştır (Borner ve ark., 1998; 

Poon ve ark., 1989).  

 

 

1.16.4. 5-FU’in Kardiyotoksisitesi 
 

İlaç yan etkileri nedeniyle ABD’de her yıl 100000 ölüm olduğu 

hesaplanmaktadır ve kalp hastalıkları, kanser ve felcin ardından 

dördüncü ölüm nedeni olduğu bildirilmiştir (Lazarou ve ark., 1998). 

İleri kolorektal kanseri olan hastalarda 5FU toksisitesini araştıran 

yeni bir çalışma hastaların %31-34’ünün doz sınırlayıcı evre 3-4 

toksisite sergilediklerini göstermiştir (Meta-Analysis Group, 1998). 

Farmakokinetik çalışmalar çalışmalar 5FU metabolizmasının 
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katabolik yolunun 5FU’ya dayalı tedavinin hem antitümör etkisinde 

hem de toksisitesinde önemli olduğunu göstermiştir (Heggie ve ark., 

1987; Grem ve ark., 1996; Salogna ve ark., 2000). Bu çalışmalar 

5FU’nun enzimatik aktivasyonu (anabolik yol) ile katabolik 

eliminasyonu arasında hassas bir denge olduğunu göstermiştir.  

 

5FU’in en yaygın olarak görülen toksisitesi diyare, mukozit, 

nörotoksisite, palmo-plantar dizestezi ve miyelosüpresyondur. 5FU ile 

ilişkili ilk kardiyovasküler yan etki vakası 1975’te Roth ve ark. 

tarafından tanımlanmıştır (Roth ve ark., 1975). Çok yeni tarihli 

prospektif çalışmalar 5FU alan hastaların %2-10’unun 

kardiyovasküler olay geliştireceğini göstermiştir.  

 

Kardiyotoksisite tipik olarak angina benzeri göğüs ağrısı olarak 

meydana gelmektedir. Angina infüzyon sırasında son derece 

belirgindir ancak zaman zaman 5FU uygulamasından 3-18 saat 

sonrasına kadar gecikmektedir. 5FU’nun sürekli infüzyonu ile yüksek 

dozları 5FU ile indüklenen kardiyotoksisite için ek risk yaratmaktadır 

(Robben ve ark., 1992; de Forni ve ark., 1992). 

 

5FU ile indüklenen kardiyotoksisiteye vazokonstriksiyonun öncülük 

ettiği düşünülmektedir (Kuzel ve ark., 1990). 5FU’nun damar düz kas 

hücrelerine direkt etkisi düşünülmektedir. Bu düşünce 

vazokonstriksiyonun kısa süresinin insanlarda kısa yarı ömürlü 5FU 

ile ilişkili olmasıyla desteklenmektedir (Diasio ve ark., 1989). Tekrar 

maruziyetten sonra rekürren kardiyotoksisite (Forni ve ark., 1992) 

oranı yüksektir ve miyokard infarktusunun mortalitesi %25 kadar 

yüksektir (Allen ve ark., 1992). Benzer kardiotoksisite kapesitabin gibi 

oral floroprimidin analoglarının takibende izlenmiştir. (Schnetzler ve 

ark., 2001; Frichofen ve ark., 2002) semptomatik olaylar için %3’lük 

bir sıklık Kapesitabini tek başına alan hastalarda faz III 

çalışmalarında hesaplanmıştır ki bu 5FU infizyonu ile tedavi edilen 
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hastalarda izlenen ile aynıdır (Van Cutsem ve ark., 2002). Nitratlar ve 

kalsiyum kanal blokerleri gibi çeşitli vazodilatatörler 5FU ile 

indüklenen kardiyotoksisitenin önlenmesi ve tedavisi açısından 

araştırılmıştır (Patel ve ark., 1987; Oleksowicz 1988). 

 

 

 

1.16.5. 5-FU Çalışmaları 
 

Kolorektal kanserler , kanser ile ilişkili ölüm nedenleri arasında 

önemli yer tutan bir kanser türü olup, tanı anında hastaların yaklaşık 

üçte biri küratif rezeksiyon şansını kaybetmiş durumdadır. Kalanların 

yarısı ise potansiyel küratif cerrahi tedaviye rağmen nüksetmektedir. 

Bu durum, adjuvan olarak efektif bir kemoterapi uygulanmasının 

gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, Somalı ve arkadaşları 

10 yıllık süre içinde kolorektal kanserleri nedeniyle 5-fluorourasil 

(5FU) temelli adjuvan kemoterapi uygulanan hastaların tedavi 

sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmeyi amaçlanmışlardır. 

Klorektal kanser 146 hastanın verileri etkinlik, tolerabilite ve toksisite 

bakımından gözden geçirilmiştir. 65 kişide hastalık II. evrede, 81 

hasta evre III hastalığa sahiptir. 52 hasta bolus 5FU temelli rejimlerle 

tedavi edilirken 94 hasta infizyonel 5FU temelli tedavi almışlardır. 

Grade 3-4 toksisiteler değerlendirildiğinde bolus tedavi alan grupta, 

infüzyonel tedavi alan gruba göre hematolojik toksisite ve diyare daha 

fazla gözlenmiştir. Her iki gruptada sekizer hastada doz indirimi 

yapılmıştır. Sağkalım analizinde, bolus 5FU temelli tedavi uygulanan 

grup ile infüzyonel tedavi uygulanan grup arasında anlamlı bir fark 

saptanamamıştır. Tüm grupta beş yıllık hastalıksız sağkalım ve genel 

sağkalım oranları sırasıyla %54.8 ve %75.7 olarak bulunmuştur 

sonuç olarak kolorektal kanserli hastalarda uygulanan 5FU temelli 

adjuvan kemoterapi sonuçları bu rejimlerin etkin ve tolerabl 



 113

olduğunu, infüzyonel ile bolus rejimler arasında belirgin farklılık 

olmadığını destekler niteliktedir (Somalı ve ark., 2005).  

 

İngilterede’ki iki onkoloji merkezindeki 38 hasta ile yapılan çalışmada 

(Assersohn ve ark., 2004), hastaların büyük çoğunluğu özofageal veya 

özofagogastrik (O-G) bağlantılı karsinomaları bulunmakta idi. 

Hastalar ortalama 9 ay takip edilmişlerdi. Hastalarda İkinci basamak 

tedavi olarak irinotekan ve 5FU kullanılmıştır. Tedavi iyi tolere 

edilmiştir (Blanke ve ark., 2001). Bununla birlikte evre 3-4 de 

toksisite olarak nötropeni görülmüştür. Ortamala hastalıksız 

sağkalım süresi 3.7 aydır. Toplam sağkalım süresi 6.4 aydır. Primer 

refrakter hastalığı olanlarla üç ay içinde ilerleyenler arasında bir 

farklılık yoktur. Bu da ikinci basamak iyi performans durumundaki 

ileri O-G hastaların tedavisinde bir rolü olacağını işaret etmektedir 

(Pozzo ve ark., 2001). Hastaların çoğunluğunun semptomatik iyileşme 

yaşadığını göstermektedir. Ayrıca bolus/infüzyon şeklinde 5FU 

kullanımına alternatif olarak capestabin gibi oral floroprimidin 

irinotekan ile kombinasyonu da olabilir. Bu çalışmada daha ileri 

araştırma gerektirdiği gösterilmiştir (Assersohn ve ark., 2004).  

 

 

1.16.6. 5-FU’ya Cevapta TS, DPD, TP Ekspresyon Seviyeleri 
 

5FU 40 yıldan fazladır çeşitli kanser tedavilerinde kullanılmakta olup; 

tek etken madde olarak yanıt oranı %20’den az olmasına rağmen 

(Moertel ve ark., 1994) kolorektal kanserde standart tedavinin en 

başında kalmaya devam etmektedir. Yıllar boyunca 5FU’nun 

antitümör etkinliğini arttırmak için biyokimya ve hücreler arası 

metabolizma modülasyonu ile ilgili çeşitli stratejiler geliştirilmiştir. 

5FU tedavisini geliştirmek için bu ilaca yanıt veren biyokimyasal 

belirleyici faktörler tedaviden önce tümörde ölçümlenebilirse; 5FU’ya 

yanıt verme olasılığı olmayan hastanın, 5FU yerine yanıt verebileceği 
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bir başka etken madde kullanılarak başka bir tedavi seçeneği 

uygulanabilir.  

 

5FU hedef enzimi TS’nin mRNA eksperesyonunun intratumoral 

seviyelerinin ve katabolik enzim TP’nin kolorektal tümörlerde 5FU 

bazlı protokollere duyarlılığının habercisi olduğu bilinmektedir 

(Leichman ve ark., 1997). TS ve TP ekspresyon değerlerinin, saptanan 

mRNA tanımlarının tümörsel alan düzeyi (Leichman ve ark., 1997; 

Metzger ve ark., 1998) belirli bir eşik değerinin üstünde olması 5FU’ya 

cevap vermeyen tümör olduğunu gösterirken cevap vermeme sınır 

değerinin altındaki ekspresyon seviyeleri belirgin olarak yüksek cevap 

oranının öngörmekte, ancak spesifik olarak cevap veren tümörleri 

belirleyememektedir (Metzger ve ark., 1998). Salonga ve arkadaşları 

hem TS hem de TP ekspresyonları (gen tanımları) düşük tümörlerin, 

bunlardan sadece birinin düşük olduğu tümörlere göre daha yüksek 

cevap oranları bulunduğunu çalışmalarında göstermişlerdir. Bu 

gözlemleri göstermiştir ki halihazırda üçüncü bir bağımsız cevap 

göstergesi ile cevap oranı eğer %100 değilse çok yüksek olabilen 

tümörleri belirleyebilmek mümkündür (Salonga ve ark., 2000). Yanıt 

veren determinantları birleştirerek daha iyi bir yanıtlama tahmininde 

bulunmak mümkündür. Salonga ve arkadaşları, 5FU ve LV tedavisi 

gören 33 kolorektal tümörlü hastadan alınan biyopsi örneklerinde, 

DPD tanımlarını ölçmüşler ve ilacı yanıt arasındaki ilişkiyi 

araştırmışlar, tümörleri kemoterapiye cevap veren kolorektal kanserli 

hastaların yaşam sürelerinin daha uzun olduğunu (Graf ve ark., 

1994), DPD, TS ve TP geninin söz konusu cevap vermeme sınır 

değerinin altında olduğunu gözlemlemişlerdir (Salonga ve ark., 2000).  

 

Tümörlerdeki DPD ekspresyonu 5FU’ya tümör cevabının muhtemel 

göstergesidir ve hastanın sağkalımı arasında belirgin bir korelasyonu 

vardır. DPD ekspresyonu tümörlerde de değişkenlik göstermektedir. 

DPD ekspresyonu sadece bireyler arasında değişiklik göstermez, aynı 
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zamanda aynı kişide sirkadiyen ritme bağlı olarak ta değişkenlik 

gösterir (Grem ve ark., 1997). DPD aktivitesi normal dokularda son 

derece büyük bir değişkenlik gösterir ve bu nedenle 5FU 

biyoyararlanımını, farmakokinetiğini, toksisitesini ve antitümör 

etkisini etkilemektedir (Lu ve ark., 1992; Johnson ve ark., 1997; 

Naguib ve ark., 1985).  

 

DPD eksperesyon şekli daha önce belirlenen TS ve TP’ninkine 

benzemektedir. İntratümoral bazal DPD seviyesi 5FU’nun klinik 

etkinliği ile lişkilidir. TS, TP ve DPD ekpresyonları bağımsız 

değişkenlerdir. Bu genin ekspresyonunda bireyler arasında yeterli 

varyasyonlar bulunmaktadır (Johnson ve ark., 1995; Kuo ve ark., 

1996).  

 

Gen ekspresyonlarının ölçümünün yalnızca 5FU’ya cevabı 

öngörmediği aynı zamanda daha iyi sağkalım prognozu olan 

hastaların belirlenmesini sağlayabileceğini göstermiştir (Graf ve ark., 

1994; Saltz ve ark., 1998). 

 

 

1.17. DPD Özellikleri 
 

İnsan DPYD geni DPD enzimini kodlamaktadır. DPD insan 

dokularında fazla miktarda ekprese edilse de karaciğer bu enzimin 

esas kaynağıdır (Johnson ve ark., 1999). Bu da 5FU’nun metabolik 

klirensinde hepatik katabolizmanın ana rolünü yansıtır (Chazal ve 

ark., 1996).  

 

DPD primidin katabolizmasındaki, baştaki, birinci hız sınırlandırıcı 

enzimdir. Bu memelilerde beta alaninin üretildiği tek metabolik 

yoldur. Uygulanan 5FU’nun %70-80’ninin in vivo olarak DPD ile 

florinli beta alanine parçalanması nedeniyle DPD’nin aktivitesinin 
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seviyesi 5FU toksisitesinin esas belirleyicisidir (Gonzalez ve ark., 

1995).  DPD sadece doğal olarak meydana gelmiş urasil ve timidinin 

katabolizmasında değil aynı zamanda geniş oranda kullanılan 

antimetabolit kanser kemoterapötik ajan 5FU’nun da 

katabolizmasında etkilidir (Daher ve arkadaşları, 1994). 

 

DPD bu nedenle 5FU’nun bütün metabolizmasında önemli bir görev 

almaktadır. DPD urasilin 5,6 çift bağını indirger. DPD  urasil 

iletiminin sırasıyla 5,6 dihidrourasil (5FDHU) ve 5,6 dihidrotimin’e 

NADPH-bağımlı redüksiyonunu katalizler. DPD’nin aktivitesi esas 

olarak sitosoldedir (Kuilenburg ve arkadaşları, 1997). Enzim karaciğer 

ile periferik kan monositlerinde yüksek aktiviteyle birlikte büyük 

oranda eksprese edilmektedir (Kuilenburg ve ark., 1999). Bu enzim 

insan, sığır, domuz ve farelerin karaciğer dokusundan saflaştırılmış 

ve bunlar tanımlanmışlardır. Doğal memeli enziminin yaklaşık 210 

kDa’lık bir moleküler ağırlığı bulunmaktadır ve iki eş alt üniteden 

meydana gelmiştir. DPD iki FMN, iki FAD ve sekiz (4Fe-4S) kümesi 

içeren çeşitli portetik grubu kapsar (Hagen ve ark., 2000; Dobritzsch 

ve ark., 2001; Kuilenburg ve ark., 2001).  Klinik olarak uygulanan 

5FU’nun %85’inden fazlasının DPD tarafından inaktif metaboliti 5 

floro-5,6 dihidrourasile (5FUH2) aslında irreversibl olan bir enzimatik 

basamakla katabolize edildiği bildirilmiştir. Anabolizma 5FU’nun aktif 

metabolitleri FdUMP, FUTP, FdUTP nükleotitlerinin çevrilmesinde 

açıkça görev alıyorken katabolizma, anabolizma için varolan 5FU 

miktarını kontrol etmektedir.  

 

DPD’nin hem insanlarda hem de hayvanlarda sirkadiyen bir pattern 

izlediği gösterilmiştir. Bu otomatik pompalar aracılığı ile sürekli 

infuzyon şeklinde 5FU uygulanan hastalarda gözlenen değişken 

plazma seviyelerini açıklayabilir. Plazma 5FU konsantrasyonu ile ters 

orantılı DPD aktivitesinin günlük değişkenliğini (sirkadiyen ritmini) 

göstermiştir.  
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Tümörlerde çeşitli derecelerde DPD eksprese ederler. Bu potansiyel 5-

FU’ya değişen derecelerdeki tümör cevabını açıklayabilir. DPD 

seviyeleri mutlak olarak düşük olan tümörlerin 5FU’ya hassasiyetleri 

öngörülebilirken DPD seviyeleri yüksek olan tümörler 5FU’ya 

dirençlidirler (Diasio ve arkadaşları, 1998). 

 

 

1.17.1. 5-FU – DPD İlişkisi 
 

DPD klinik olarak verilen 5-FU’nun %85’nin inaktif metabolite olan 

5FUH2’ye dönüşmesine neden olan irrevesibl enzimatik basamakta 

görev almaktadır. Anabolizma 5-FU’nun aktif metabolitleri FdUMP, 

FUTP ve FdUTP’ye dönüşmesinde kritik iken katabolizma, anabolizma 

için gerekli olan 5FU varlığını kontrol etmektedir ve bu nedenle 

5FU’nun tüm mekanizması içinde son derece kritik bir pozisyona 

sahiptir (Daher ve ark., 1994). 

 

DPD aktivitesi primidin metabolizmasında kritik bir adımdır ve bu 

enzimin 5FU’nun verilmesinin ardından farmakokinetik, oral 

biyoyararlanım, toksisite ve etkinlikteki değişkenlikten sorumlu 

olduğu gösterilmiştir. DPD aktivitesinin modülasyonu yoluyla mutlak 

DPD inhibisyonu 5FU farmakokinetiğinde ve biyoyararlanımında daha 

az varyasyonla sonuçlanır ve toksisiteyi öngörülebilir kılarken ayrıca 

tümör direnç mekanizması olarak DPD aktivite artışının olduğu 

tümörlerde bu enzimi inhibe ederek ilacın etkinliğini arttırabilir 

(Schilsky ve ark., 1998). 

 

5FU’nun etkisini arttırmak amacıyla DPD inhibitörleri geliştirmek için 

yıllardır çalışmalar yürütülmektedir. Bunun mantığı verilen 5FU’nun 

çoğunluğunun antitümör aktivitesi için zorunlu olan 5FU 

mükleotidlerine dönüşemeden katabolizmaya uğramasının 
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önlenmesidir. Bu katabolizmayı azaltarak anabolizma artışı 

sağlanabilir. Böylece antitümör etkinliği arttırılabilir. Aynı zamanda 

DPD  yolunun inhibisyonu 5FU’nun tedavi etkisini hem toksisiteyi 

daha öngörülebilir yaparak hem de tümörlerde bir direnç kaynağı 

olan yüksek DPD aktivitesini yenerek potansiyel olarak iyileştirir. 

DPD inhibitörleri neredeyse sürekli infüzyonuna benzer özellikler 

kazandırdıkları ve hastalar arası veya hastanın kendisindeki 

değişkenliği azalttığı için 5FU’nun düşük dozlarda oral olarak 

kullanılmasına olanak sağlar (Diasio, 1999). 

 

 DPD aktivitesindeki geniş varyasyon toplum çalışmalarındaki 

hastalar arasında yarı ömürdeki büyük farklılıklardan sorumlu 

olabilir (Lu ve ark., 1993; Lu ve ark., 1995; Heggie ve ark., 1987). 

Normal popülasyondaki DPD aktivitesindeki büyük varyasyona ek 

olarak popülasyonun küçük bir yüzdesinde (<%5) DPD aktivitesi 

Gauss dağılımının altındadır ki bu da oldukça önemli bir sayıyı temsil 

etmektedir. Bu hastalar kanser geliştirirlerse ve bunlara 5FU verilirse 

büyük bir risk altındadırlar.  

 

Tümörlerin değişen seviyelerde DPD eksprese etkileri gösterilmiştir. 

Bu da 5FU’ya tümör cevabının değişkenliğini açıklayabilir. Bu nedenle 

DPD aktivitesi yüksek tümörler 5FU’ya göreceli olarak dirençli iken 

küçük DPD seviyeleri 5FU’ya duyarlıdır (Baccanari ve ark., 1993).  

 

DPD seviyeleri sadece bireyler arasında değişiklik göstermez aynı 

zamanda aynı kişide de sirkadyen ritme bağlı olarak ta değişkenlik 

gösterir. DPD seviyeleri normal sınırlar içinde olan hastalar, 

uygulanan 5FU’nun %80’ini hızla elimine ederek 2-floro-beta-alanine 

çevirirken DPD eksikliği olan hastalarda yarı ömür daha uzundur ve 

idrarla daha fazla 5FU’yu değişmeden artarlar. Bu hastalarda 5FU 

derin toksisiteye neden olabilir. 5FU2’nin DPD tarafından 

inaktivasyonu 5FU’ya klinik direncin mekanizması gibi görüldüğü için 
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DPD inhibitörü geliştirmek için çok sayıda çalışma yapılmaktadır 

(Salonga ve ark., 2000). 

 

 

1.17.2. 5-FU Toksisitesi ve Genetik DPD Mutasyonu 
 

5FU kanser tedavisinde en sık kullanılan kemoterapötik ilaçlardan 

biri olduğu için, kanser hastalarının önceden taranması 5FU’nun 

toksik etkilerinden kaçınmak için uygulanabilir bir yaklaşım gibi 

görünmektedir. Ayrıca mutasyon taşıyıcılarının değerlendirilmesi ve 

DPD eksikliğinin prenatal tanısı için de kullanılabilir (Fleming ve ark., 

1992). İnsan DPDY geni DPD’yi kodlamaktadır. DPD kodlayan DPYD 

geninin mutant alelinin genotipik olarak heterozigot oldukları 

gösterilmiştir (Kuilenburg ve ark., 2000; Kuilenburg ve ark., 2001). 

Bu enzim primidin bazları timin ve urasilin katabolizmasındaki birinci 

ve hız sınırlayıcı basamaktır (Gonzalez ve ark., 1995). Bu memelilerde 

beta alaninin üretildiği tek metabolik yoldur. DPD aynı zamanda 

yapısal olarak ilişkili primidin antimetabolit 5FU’nun da 

parçalanmasındaki anahtar enzimdir. Bu ilaç kolon, meme, baş-

boyun kanserleri ile over tümörlerinin tedavisinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Chabner ve ark., 1985). Uygulanan 5FU’nun %70-

80’ninin in vivo olarak DPD ile florinli beta alanine parçalanması 

nedeni ile DPD aktivitesinin seviyesi 5FU toksisitesinin esas 

determinantıdır.  

 

DPD yetmezliği ilk kez timin-urasilürili pediatrik hastalarda 

tanımlanmıştır (Berger ve ark., 1984; Bakkeren ve ark., 1984; 

Brocksted ve ark., 1990). 5Fu kemoterapisi altındayken şiddetli 

toksisite geliştiren ve düşük DPD aktivitesi olan erişkin hastalar ile 

ilişkili başka olgularda bildirilmiştir (Harris ve ark., 1991; Houyau ve 

ark., 1993; Diasio ve ark., 1988). İnsan DPD cDNA’sının 

tanımlanması DPD ekspresyonu ve katalitik aktivitesini etkileyen 
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mutasyonların belirlenmesini ve moleküler analizinin 

gerçekleştirilmesini mümkün kılar. DPD eksikliği ve kanser 

hastalarında abartılmış 5FU toksisitesi için ortak bir mekanizma 

olduğu düşünülmektedir. Kanser hastalarında normalin %50’si 

seviyesindeki DPD aktivitesinin, şiddetli 5FU toksisitesinin 

gelişmesini tetiklemek için yeterli olduğu tespit edilmiştir. Bir DPYD 

alelinin inaktivasyonu 5FU toksisitesine neden olacak kadar yeterli 

DPD ekspresyon düşüşü ile sonuçlanmaktadır ve böylece bu toksisite 

için muhtemel genetik dayanağı sağlamaktadır. Bu mutasyonun 

fonksiyonel olarak inaktif enzimle sonuçlandığını göstermektedir (Lu 

ve ark., 1995; McMurrough ve ark., 1996).   

 

İnsan DPYD geninin klonlanması ve intron ekzon boyutlarının 

belirlenmesi ile delesyonun (295-298delTCAT ve 1897delC) moleküler 

analizine izin veren PCR bazlı genotip testi geliştirilmiştir. 5’-bağlantı 

bölgesinde (GTD’den AT’ye) G’den A’ya nokta mutasyonu 

(IVS1441G>A) vardır ki bu ekzon atlamasına neden oluyor gibi 

görünmektedir ve böylece inaktif DPYD aleline yol açılır 

(Steingrimsdottir ve ark., 1992; Berget ve ark., 1996). Bu çeşitli 

hastalıklar ile ilgili bir gendir. Atlanmış ekzon DPDn proteinin primer 

dizisinde 55 amino asit rezidüsünün delesyonu ile sonuçlanmaktadır 

(Meinsma ve ark., 1995; Yokota ve ark., 1994). Her iki insan alelinde 

bağlantı mutasyonu DPD proteni ekspresyonu ve katalitik 

aktivitesinde tam eksikliğe yol açmaktadır. Ek olarak RT-PCR ile 

değerlendirilen mutasyonunun varlığı ile ekzonun önündeki delesyon 

arasındaki kesin kolerasyon bağlantı mutasyonunun da bulunduğu 

Hollanda ve İngilteredeki vakalarda gözlenmiştir. Bu açıdan 

bakıldığında iki vahşi tip aleline sahip olarak tanımlanmış vakaların 

normal DPD ve mRNA’sı vardır. G’den A’ya bağlantı sahası 

mutasyonuna dayalı genotiplendirme metodu Kafkas ve Asya 

kökenlilerde bu mutant alelin belirgin olarak çok olması nedeniyle 

5FU kemoterapisi yapılacak kanser hastalarının taranmasında 
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kullanışlı olabilir. Tayvan veya Fin popülasyonlarında bağlantı 

mutasyonu olan alelin katalitik aktivitesi daha yüksek frekansta 

olabilir (Lu ve ark., 1995). 

 

DPD eksikliği olan hastalarda yeni hastalık yapısı mutasyonların 

tanımlanması riskli hastaların belirlenmesinde önemli ve güvenilir bir 

bilgi kaynağı sağlar (Kuilenburg ve ark., 2002). 

 

DPD aktivitesindeki geniş varyasyon toplum çalışmalarındaki hastalar 

arasında yarı ömürdeki büyük farklılıklardan sorumlu olabilir (Heggie 

ve ark., 1987) 

 

 
Şekil 1.5: DPD polimorfizmi (Yüce,2004) 

 

 
1.17.3. Farmakolojik Kazanç İçin DPD İnhibisyonu 
 

5FU farmakolojisindeki değişiklikleri ortadan kaldırmak için DPD 

inhibisyonu düşünülmektedir.  Kemik iliği ve GIS gibi 5FU duyarlı 

konak dokuda DPD’yi inhibe etmek hastada hastaya doz 

değişikliklerinin de azaltılması anlamına gelmektedir. Tümör 

örneklerinde DPD’nin inhibisyonu ayrıca caziptir. Çünkü DPD 
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aktivitesini artırma, böylece degradosyonu artırarak 5FU 

anabolizması için daha az fırsat sağlama yoluyla birçok tümörün 5FU 

direnci geliştirmesi mümkündür (Sasaki ve ark., 1997). 

 

Son birkaç yıldır klinik kullanıma sunulan yeni floroprimidin ilaçların 

DPD’nin farmakolojik modülasyonuyla tolere edilebilir taksisite ile 

birlikte antitümör etkinliği sahip oldukları gösterilmiştir (Ohtsu ver 

ark., 1998). Bunlara genellikle DPD inhibitör floroprimidinler (DIF) adı 

verilir (Diasio ve ark., 1999). DPD seviyeleri sadece bireyler arasında 

değişiklik göstermez aynı zamanda aynı kişide de sirkadyen ritme 

bağlı olarak ta değişkenlik gösterir (Grem ve ark., 1997). DPD eksikliği 

olan hastalarda yarı ömür daha uzundur ve idrarla daha fazla 5FU’yu 

değişmeden atarlar (Harris ve ark., 1990). Bu hastalarda 5FU derin 

toksisiteye neden olabilir (Lyss ve ark., 1993). 5FU2’nun DPD 

tarafından inaktivasyonu 5FU’ya klinik direncin mekanizması gibi 

göründüğü için DPD inhibitörü geliştirmek için çok sayıda çalışma 

yapılmıştır ve yapılmaktadır. Bunların en başarılısı 5-etinilurasildir 

(Etienne ve ark., 1995).  

 

1.18. Oral 5-FU Preparatları 
 

Antikanser ilaçların oral formülasyonlarının geliştirilmesi nedeni ile 

artık kanser kemoterapisi daha ileri seviyeye yalaşımların odağındadır 

(Palmeri ve ark., 1990). Solit tümörlerin tedavisinde ılımlı etkilere 

sahip floropirimidinler anti kanser etkilerinin arttırılması ve 

toksisitelerinin azaltılması amacıyla oral preparasyonlar olarak 

yeniden şekillendirilmektedirler (Ishıkawa ve ark., 1997).  

 

DPD inhibitörleri ile ilişkili deneysel hayvan çalışmaları 5FU 

inhibisyonunun ardından oral 5FU uygulamasının IV uygulamaya 

benzer şekilde neredeyse %100 biyoyararlanıma sahip bir 

farmakokinetik yarattığını göstermiştir (Diasio ve ark., 1999). 
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1.18.1. Capecitabine 
 

N4-pentyloxycorbonyl-5’-deoxy-5-fulorocytidine, (Xeloda) ağızdan 

uygulanan ve tercihen tümörlerde aktivite olması gereken stotoksik 

bir ajandır. Bu floropirimidin carbamate  1990’larda Japon 

araştırmacılar sentezlemiş ve oral olarak formule edip tasarlamışlardır 

(Arazaki ve ark., 1992). 5’d5-Furd’nin aşırı toksisitesini engellemek 

amacıyla sınırlandırılmıştır. Bunun nedeni 5FU’yu serbest bırakmak 

için ince barsaklarda timidin fosforilatın (TP) birleşip sindirim 

sisteminde toksisiteye yol açmasıdır (Bajetta ve ark., 1996). CAP 

bunun için barsakta metabolize olamayacağı şekilde bir ön ilaç olarak 

tasarlanmıştır. CAP gastrointestinal engeli bozulmadan geçip hızla ve 

hemen hemen tamamiyle absorbe olur (Judson ve ark., 1999; Reigner 

ve ark., 2001). Böylece diyare sorunu ortaya çıkmaz. CAP üç 

basamaklı bir mekanizma ile 5FU’ya dönüşür. Teorik olarak CAP’ın iki 

avantajı vardır. Birincisi tümör bölgesinde ana ilacın 

konsantrasyonunu arttırmak ve böylece etkinliğini arttırmak; ikincisi 

ilacın sağlıklı dokularda konsantrasyonunu azaltmak bunların 

sonucunda sistemik toksisiteyi azaltmaktır (Malet-Martina ve ark., 

2002). CAP kullanımında sürekli 5FU infüzyonu benzer şekilde 

hareket eder, kolay tolore edilir ve hastalar için kullanımı daha 

uygundur. Mukositis, leopardeseni vitiligo, onychomadesis (tırnak 

yumuşaması), onycholysis (tırnağın yatağından ayrılması) son 

dönemde CAP kullanımı için rapor edilen yan etkilerdir (Bell ve ark., 

2001; Chen ve ark., 2001). Ayrıca CAP’ın kolon kanserli hastalarda 

tedavi maliyetini düşürdüğü ispatlanmıştır (Aren ve ark., 2000). 
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1.18.2. UFT  
 

Japon araştırmacılar 20 yıl önce UFT üzerinde çalışmaya başladılar 

(Kuhn ve ark., 2001). Bu çalışmaların sonuçları UFT’nin iyi tolere 

edildiği ve kolon, mide ve meme kanseri hastalarında önemli derecede 

etkili olduğunu göstermiştir (Ota ve ark., 1988). Başlangıçta yapılan 

çalışmalarda tek başına kullanılan UFT ile cesaret verici sonuçlar elde 

edilince ek bir modülatör kullanmışlar, LV gibi 5FU anabolizması 

üzerinde etkin olup azalmış folatları arttırarak böylece 5-FdUMP’un 

TS’ye bağlanmasını sağlamışlardır. Orzel UFT/LV kombinasyonunun 

ticari ismidir. UFT, FTO ve urasil’in (U) 1:4 oranında bir karışımıdır 

(Fujii ve ark., 1979). Urasil 5FU katabolizmasında modülatör olarak 

hareket eder. DPD’nin doğal sübstratı olarak 5FU ile yarışır. Molar 

konsantrasyonu 5FU’dan daha yüksek olduğu için (FTO forum 

içerisinde), 5FU’nun çok az bir kısmı DPD tarafından degrade olur ve 

böylece etkinlik göstereceği anabolik yolakta 5FU miktarı daha çok 

olur. FTO’nun (5FU’nun organizmada yavaş yavaş serbest kalmasını 

sağlar) urasil ile birlikte (5FU’nun daha degrade olmasını sağlar) 

tedaviye eşlik etmesi ile; 5FU ve onun aktif metabolitlerinin artması ve 

inaktif ve toksik metabolik oluşumunun azalması amaçlanmıştır (Hoff 

ve ark., 2000; Ho ve ark., 1998).  

 

 

1.18.3. S-1 
 

UFT’nin ortaya çıkışına yol açan araştırmalarda daha ileri düzeyde 

yapılan geliştirici değişiklikler S-1 yada TS-1 denilen yeni bir 

karışımla sonuçlandı, S-1, 5FU’nun ön ilacı olarak; FTO ve iki bileşik 

olan 5-chloro 2,4-dihydroxypyrimidine (CDHP; gimestat) ve 

potassiumoxonate (oxo, otostat) kombinasyonudur. 1996 yılında 

Japonlar, FTO’nun olumsuz reaksiyonlarını, etkinliğini bozmadan 
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sınırlamaya çalışırken bu ilacı geliştirmişlerdir (Shirasaka ve ark., 

1996). Bu kombinasyonda, FTO, 5FU’nun sabit ve uzun süreli 

salınımını; bu ilacın kesintisiz i.v. infüzyonuna eş değer olacak şekilde 

sağlar. Ne CDHP ne OXO tekbaşlarına antitümör etkisine sahiptirler, 

bunlar yalnızca 5FU metabolizmasının değişik aşamalarında 

modülatör olarak hareket ederler. CDHP güçlü bir DPD inhibitörü 

olarak dolaşımdaki yüksek 5FU konsantrasyonunun süresini iki 

yöndende uzatmış olur. Canlı ortamda (in vitro) CDHP, DPD’nin bir 

diğer iki taraflı inhibitörü olan U’dan 180 kez daha fazla güçlüdür. 

(Tatsumi ve ark., 1987). Hayvanlar üzerindeki araştırmalar, S-1 ya da 

FTO ve CDHP nin birlikte yüklenmesinden 12 saat sonra plasma ve 

tümördeki 5FU düzeyinin yükseldiğini ve stabil hale geldiğini 

göstermiştir. (Shirasaka ve ark., 1996; Konno ve ark., 1999; 

Nishimura ve ark.,2000) OXO, FTO’nun gastrointestinal toksistesini 

sınırlamak için kullanılır. Bu toksisite 5FU’nun sindirim kanalında 

OPRT tarafından fosforilizasyona uğramasından kaynaklanır. 

(Shirasaka ve ark.,1993; Yoshisue ve ark., 2000). Ayrıca OXO 

gastrointestinal dokuda 5-FUMP yoluyla 5- FdUMP’u düşürerek; 

gastrointestinal toksistenin azalmasına yol açan TS aktivitesini 

korur.(Yoshisue ve ark., 2000). Bu bileşimi oluşturan üç maddenin 

(FTO/CDHP/OXO) optimum molar oranı (kim:bir litrede bir mo olan)= 

1:0.4:1 Bu formül; 5FU’nun tümördeki aktivitesini etkilemede, 

bağırsakda transformasyonu inhibe edecek en optimal formüldür. 

(Shirasaka ve ark., 1996).Japonya da araştırmacılar, S-1 için 

preklinik değerlendirmeler yapmışlar ve deneysel modeller olarak 

rodent tümörlerde ve insandan alınan doku ve organlardan antitümör 

etkinliğini ispat etmişlerdir. (Konno ve ark., 1999; Nishumura ve ark., 

2000; Shirasaka ve ark., 1996; Cao ve ark., 1999). S-1 için birinci 

evre araştırmalar Japonya, Avrupa ve ABD’de yürütüldü (Taguchi ve 

ark., 1997; Meropol ve ark., 2001). İkinci evre deneyler Japonya’da 

yapıldı (Horikoshi ve ark., 1996; Kawahara ve ark., 2001). S-1 3-4 

derece gibi düşük toksisite oranlarıyla, geleneksel tedavi 
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yöntemlerinin sonuçlarına ulaşmayı başardı. S-1 için toksisite sınır 

dozu (Dose limiting toxicities = DLT) Japonya’da miyelosüpresyon ve 

batı ülkelerinde diyare oldu. Bu farklılığa açıklama getirilemedi. Yine 

de görünürdeki neden diğer etnik gruplara göre Asya’da FTO’nun 

5FU’ya dönüşümünün daha yavaş gerçekleşmesidir (Hoff ve ark., 

1999; Groeningen ve ark., 2000; Hirata ve ark., 1999; Saad ve ark., 

2001).Farmakokinetik çalışmalarda S-1’in dozunun günde 3 kere/os 

olarak ayarlanması sonucu 5FU’nun plazmada daha sabit durumda 

olmasını ve etkinliğini kaybetmeden toksisitesinin azalmasını 

sağlamıştır (Yamada ve ark., 2001; Groeningen ve ark., 2000). 

 

 

 

1.18.4. Oral Preparatlar ve Parenteral 5-FU’in Avantaj ile 
Dezavantajları 
 

 

CAP ve S-1 için günde iki kez UFT/LV için günde 3 kez uygulama 

gerekmektedir. Bu da oral kemoterapide potansiyel sorun olabilir. 

Özellikle adjuvan tedavide hastanın verilen ilacı aksatmaksızın alması 

konusunda güvenilirliği, tedavinin toksik etkisi ile bağlantılı olarak 

sorunlara yol açabilir.  

 

 

Oral ilaçların geleceği iyi bir çalışma, belge ve veri toplamaya dayanır. 

Ya da en azından 5FU’nun etkinliğine eş değerde olmasına, düşük 

toksisite, hastaya sağlayacağı kolaylık ya da düşük maliyetlere 

dayanır. Oral 5FU ön ilaçları şüphesiz kemoterapi ilaçları listesine 

girecektir ama sonunda 5FU tedavisinin yerini alıp alamayacağı için 

erkendir (Mayer ve ark., 2001). Oral florapirimidinleri CPT-11 ve 

oxaliplatin gibi ilaçlarla kombine etmek heyecan verici bir umuttur. 

Fakat oral medikasyonla ekonomik avantaj sağlansa da parateral 
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kullanım gerektiren ilaç kombinasyonları kullanıldığında bu avantaj 

kaybolmaktadır. 5FU’nun ön ilaçlarının geleneksel tedavi 

uygulamalarına göre avantajlarını, gelecekteki klinik araştırmalarla 

ispatlanması gerekmektedir (Malet-Martino ve ark., 2002).  

 

I.V. infüzyon yöntemi kateterizasyon nedeniyle ihmal edilmemesi 

gereken riskler taşıdığından klinik ya da hastane ortamı gerektirir ki 

bu da hastayı psikolojik olarak etkileyen bir durumdur. Günümüzde 

ilacın etkinliği kadar hastanın yaşam kaliteside tedavi seçiminde 

giderek önemli bir rol oynamaktadır. 5FU’nun ağızdan alınabilecek bir 

formülasyonu kanser tedavisi için oldukça iyi bir gelişmedir. Fakat, 

oral yöntemlerden sonra 5FU tamamlanmamış ve tahmin edilemeyen 

bir emilim göstermektedir (Meta-analysis Group in Cancer, 1998; 

Diasio ve ark., 1989). Ne yazık ki, DPD etkinliğine bağlı olarak, ilaç 

düzeyi dokularda çok farklılaşmakta ve gerekli dokularda çok az 

absorbe olmaktadır. CAP gibi tümörlerin spesifik özelliklerine yönelik, 

ya da UFT ve S-1 gibi DPD’yi inhibe eden veya UFT/LV gibi 5FU 

anabolizması üzerinde etkin olan yeni ajanların gelişmesi 

fuloropyrimidine destekli terapötik stratejiler için itici güç olmuştur.  

 

Oral tedavinin i.v. ilaç tedavisine göre en gözle görünür avantajları 

enjeksiyon acısından kurtulmak, ilacı evde almak, düşük maliyetli 

ilaç tedavisidir. Bununla birlikte sorumluluğu tedaviyi yürüten ekibe 

yüklemek isteyen hastalar i.v. yöntemi tercih ederler. Bir senaryo 

araştırmada, i.v. tercih eden hastaların %70’inin nedeni kendilerinin 

tedavilerine uyup uymayacakları endişesi (uyunç) olmuştur (Liu ve 

ark., 1997). I.V. tedavisinin bir başka avantajı, oral tedaviye göre 

burada ilaç ayın birkaç günü alınmakta, hap kullanan hastalar ise 

günde birkaç kez ya da uzun süreler boyunca kullanıyorlarsa sürekli 

hastalıklarını hatırlamak zorunda kalmaktadırlar. 
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Tüm bu bileşik maddeler istenilen sonucu vermiş, terapötik etkinlik 

sağlamıştır. CAP ve UFT/LV; klasik 5FU/LV tedavi rejimleriyle 

karşılaştırıldığında, ortalama yaşam süresinde bir iyileşme sağlamasa 

bile; kolerektal kanserli hastalar için etkin, kolay tolere edilebilen 

kolaylıkla uygulanabilen tedavilerdir (Malet-Martino ve ark., 2002). 

 

 

1.19. TS (Timidilat Sentetaz)  
 

 
Şekil 1.6: TS’nin katalizlediği enzim reaksiyonu(Yüce, 2004) 
 
 
TS, de novo timidilat sentezindeki anahtar enzimdir ve folat 

metabolizması ile ilgili dNTP düzeylerinin önemli bir 

düzenleyicisidir(Adleff ve ark.,2004). TS enziminin kemoterapötik 

hedef olarak özelliği, enzimatik fonksiyonunun ötesinde hücre 

içindeki düzenleyici rolünden kaynaklanmaktadır (Martomo ve ark., 

2002). Diğer taraftan folat/metil metabolizması,hem biyolojik DNA 

metilasyon mekanizması hem de nükleotit sentez yoluyla DNA 

bütünlüğünü etkiler (Choi ve ark., 2000).Fakat folat/nükleotit 

metabolizmasını etkileyen kişisel genetik belirleyicilerin, en az iki 

farklı yol aracılığı ile karsinogenezisi düzenlediği ve genetik stabiliteyi 

etkilediği akla uygundur (Choi ve ark., 2002). 
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TS (EC 2,1,1,45) pirimidinin novo sentez yolağında , monofosfat 

deoksiüridinin metilasyonunu katalizleyen anahtar enzimdir.  

(5,10-metilen tetrahidrofolat+dUMP dihidrofolat+dTMP)  

İntraselüler dTMP sadece bu yolakla sağlanır, dTMP daha sonra DNA 

biyosentezinde esansiyel prekürsör olarak görev yapan dTTP trifosfat 

şekline dönüşür. Bu reaksiyon,hücre proliferasyonu ve büyüme için 

gereken esansiyel metabolik ihtiyaçları karşıladığı için çok kritik ve 

önemlidir. Bu nedenle TS  enzimi kemoterapötik hedef  olma özelliği 

taşımaktadır(Danenberg ve ark., 1977; Hardy ve ark., 1987). Ayrıca 

TS enzim aktivitesi ve TS ekspresyonu ile kemoterapötiklere alınan 

cevap arasında güçlü bir ilişki vardır (Leichman ve ark., 1997; Lenz ve 

ark., 1998). 5FU ile tedavide hasta tümör hücrelerindeki TS enzim 

inhibisyonu ile son alınan klinik cevap arasında da güçlü bir ilişki 

vardır  (Dorosow ve ark., 1990). İndirgenmiş folat (lökovorin LV) ile 

kombine 5FU tedavisinde tek başına alınan cevaba göre daha yüksek 

oran olması, indirgemiş folat 5,10-metilentetrahidrofolat’ın artmış 

konsantrasyonlardaki varlığında TS enzim inhibisyonunun 

maksimum olduğu deneysel sonucuna uymaktadır (İshikawa ve ark., 

1999; Edler ve ark., 2000). 

 

TS’ın aşırı ekspresyonunda tümörlerin prognozu genellikle kötüdür. 

Kötü prognoza liderlik eden mekanizma bilinmemektedir.(Johnston ve 

ark.,1994;Suda ve ark.,1999) 

 

TS’nin aşırı eksprese olduğu tümörlerin abartılmış proliferasyonu, 

hızlı invazyonu, büyümesi ve metastatik aktivitesi yanında  (Kuniyasu 

ve ark.,1998) kolorektal kanserlede 5FU’ya karşı azalan hassasiyeti 

(Johnston ve ark.,1994; Aschele ve ark.,1999) rapor edilmiştir. 

Bununla birlikte 5FU’ya  karşı hassasiyetin azalmasının ispatında 

TS’ın aşırı ekspresyonu direk delil değildir (Hashimoto ve ark.,1988; 

Houghton ve ark.;1986). 

 



 130

Saga ve ark. çalışmalarında servikal kanser hücrelerinde TS’nin aşırı 

ekspresyonunu ve azalmış 5FU sensitivitesini gen transfreri yolu ile 

saptamışlardır (Saga ve ark., 2003). 

 

Habara ve ark. gastrointestinal kanser hücrelerinde yaptıkları in vitro 

çalışmalarında TS aktivitesi ve 5FU sensitivitesi arasında kolerasyon 

varlığını işaret etmişlerdir  (Habara ve ark.,2001). 

 

Johnston ve ark. kolorektal tümörlerde TS ekspresyonunun artması 

ile 5FU terapinde daha büyük direnç ve azalan cevapla ilişkiyi 

gözlemlemişlerdir (Johnston ve ark.,1995; Leicmhman ve ark., 1997). 

TSER polimorfizmi, hastalarda TS ekspresyonu ve ilaca cevap 

vermedeki değişkenlikleri kısmen açıklayabilmektedir (Ulrich ve 

ark.,2002). 

 

Yüksek TS ekspresyonu, hızlı hücre proliferasyon oranı (Derenzini ve 

ark., 2002) ve az etkili apoptozislerle baglantılıdır ki bu indüklenmiş 

karsinojenik DNA lezyonlarını destekleyebilir (Longley ve ark., 2001). 

 

Wang ve ark. kolerektal kanser hücrelerinde tamamlayıcı DNA(c DNA) 

mikrodüzenlemeleri kullanmışlar, 5FU direnci ,TS gen ekspresyonunu 

araştırmışlardır. Bu hücrelerin, 5FU ya hassas hücrelere göre, daha 

yüksek TS genini tanımladıklarını rapor etmişlerdir (Wang ve ark., 

2001).  

 

Bu in vitro çalışmalar, tümörlerdeki TS ekspresyonunun, 5FU’ya 

hasasiyetin belirleyicisi olduğunu işaret eder. Bu bulgular bir 

dereceye kadar tümörlerin aşırı TS ekspresyonunundan dolayı kötü 

prognozunu ve onların 5FU’ya  karşı azalan duyarlılığını düşündürür.   
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1.19.1. TS Polimorfizmi 
 

İnsanda bulunan timidilat sentaz geni (hTS) polimorfik olup, 

5’terminal regulator bölgede (5-UTR) cap-site akım yönünde, 28 baz 

çift (bp)’den oluşan polimorfik serisinin  birbiri ardına ikili ya da  üçlü 

tekrarlarından oluşur (Kaneda ve ark., 1987; Horie ve ark., 1995). 

Fakat en az bulunan dörtlü ve dokuzlu sıralı tekrarlara da genellikle 

Afrikalı’lar arasında rastlanmış ve tanımlanmıştır (Marsh ve ark. 

2000). Bu birbiri ardına tekrarlı sıraların fonksiyonu cis-acting 

transkripsiyonel yükseltici eleman olmalarıdır. Laboratuarda tüp 

içinde yapılan in vitro çalışmalarda hücre kültürü verilerin 

gösterdiğine göre, hTS geninin 5’ terminal fragmanına bağlanmış bir 

reportör geninin aktivitesi, üçlü ardışık (tandem) tekrarı ikili ardışık 

tekrarından 2.6 kat daha yüksektir (Horie ve ark., 1993; Horie ve 

ark., 1995). Böylece bu polimorfik bölge fonksiyonel görünmekte olup 

TS gen görünümünü modüle edebilir. Canlı ortamda in vivo tümörlü 

dokuda TS mRNA düzeyleri 3rpt/3rpt bireyler arasında 2rpt/2rpt 

bireylerle karşılaştırıldığında 3.6 kat daha büyüktür (Pullarkat ve 

ark., 2001). TS mRNA düzeyi, 5-FU kemoterapi tedavisine yanıt 

vermede ve kolon ve mide hastalarının tehlikeyi atlatarak daha uzun 

yaşamasında belirleyicidir (Lenz ve ark., 1995). Bu nedenle, eğer 

polimorfizm TS gen tanımının modülasyonunu sağlıyorsa, o zaman TS 

gentipi bilgisi, fluoropyrimidine kemoterapisine yanıtı ve iyileşme de 

büyük olasılıkla belirleyici bir potansiyele sahip olabileceğini işaret 

etmektedir (Pullarkat ve ark., 2001).  

 

TS’de bir başka yaygın polimorfizm de 3’ UTR’de 1494 bç’de rastlanan 

6 bç delesyonu (kromozonun bir parçasının kopması sonucu 

eksikliğinden kaynaklanan belirgin anomali) tanımlanmıştır (Ulrich ve 

ark., 2000). RNA stabilitesi açısından ve gen tanımı regulasyonu 

açısından 3’ UTR önemli olduğundan, bu varyant fonksiyonel olarak 
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etkili olabilir. İlk çalışmalar kolorektal tümörlerde mRNA düzeyinin 

düşmesiyle 6 bç delesyonu arasında bağlantı olduğunu göstermiştir 

(Lenz ve ark., 2002). Bu polimorfizim, TSER polimorfizmi ile 

bağlantısal dengesizlik içinde olsa da, tüm genotip kombinasyonları 

mevcuttur (Ulrich ve ark., 2002). 

 

Son zamanlarda lösemide tarif edilen TSER genotipinin malignansi 

riskine etkisi ve TS polimorfizimlerinin, kolorektal adenoma riski ile 

de ilişkisi vardır (Skibola ve ark., 2002).  

 

TS genindeki genel polimorfizm bir folat alımına bağımlı 

hareketlerinde (Ulrich ve ark., 2002) kolorektal adenomalar için 

kişisel hassasiyetin düzenlemesini açıklamaktadır. Dahası, son 

zamanlarda plazma folat düzeylerinin TS genotiplerinden (Trinh ve 

ark., 2002) etkilendiği bulundu ve bu polimorfizmin hematolojik 

malignansiler için risk oluşturduğu savunulmuştur (Skibola ve ark., 

2002). 

 

TS transkriptinde çeşitli etnik polimorfizmler görülür. TSER, bir 

tekrar polimorfizmidir (2R, 3R  ikili veya üçlü tekrarlar), TS’nin 

expresyonuna, mRNA stabilitesine etki eder.  

 

TS transkriptinde TS gen polimorfizmi iki fonksiyon açısından 

önemlidir. Promoter-enhancer region (TSER) 5’  UTR’deki ve TS 1494 

de16 veya ins6 (Ulrich ve ark., 2000; Chu ve ark., 2002) 

lokalizasyonu. TSER etnik bir polimorfizm olduğu halde (Marsh ve 

ark., 1999) ve (CRC) kolorektal kanser epidemiyolojisindeki ırksal 

farklılıklar çok iyi bilindiği halde (World Cancer Research Fund, 1997) 

şu anda bulunan nüfus çalışmaları TS genini CRC’de olası bir 

hassasiyeti belirleyici olarak teşhis etmemiştir (Marsh ve ark., 2001; 

Iacopetta ve ark., 2001).  
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Bu genel polimorfizmin ırksal/etnik dağılımındaki büyük farklılıklar 

ve bunun karsinogenezis üzerinde (Skibola ve ark., 2002) ki kompleks 

etkisi, geniş (Marsh ve ark., 2000) göçlerde bulunan nüfuslarda 

genetik bir epidemiyolojik evrimi güçleştirmektedir.  

 

TS genetik polimorfizimleri kanser kemoterapisinin prognostik 

faktörleri olarak önemlidirler. Yeni sonuçlar bize TS çoğalan kısmı (TS 

enhancer region (TSER)) polimorfik genotipleri malignansiler için risk 

modüle edebileceğini tanımlamıştır.  

 

Kolorektal kanserde Avrupanın en yüksek mortalite oranı Macar 

popülasyonunundur. Popülasyonun büyük bir kısmında diyet risk 

faktörlerinin etkisi ciddi yükselmiştir. Adleff ve arkadaşları 99 

kolorektal kanser olgusunda popülasyon analizinin hasta gruplarının 

genotip tekerrür etme sayısını göstermişlerdir. TSER hattındaki (.. 

0.05) heterozigot eksikliği işaret eder. 2 polimorfik hat arasındaki üçlü 

bağlantıya rağmen, vaka TS 1494 del genotip sıklığı normali 

tanımlamış, normal sağlıklı kontrol grubundaki genotip sıklığı kadar 

(.=102) her iki hatda da vaka-kontrol karşılaştırması göstermiştir ki 

TSER heterozigotlarının göreli riski düşüktür (OR=0.47; Cl=0.27-0.83; 

.=0.008) ve kolorektal kanserli hasta grubunda 3R3R&ins6/del6’nın 

prevelansı yüksek olabilir.  

 

Adleff ve arkadaşlarının gözlemleri; Macar popülasyonundaki 

kolorektal kanserli hastaların  (heterozigotlar)  hassasiyetleri 

azalmıştır. Beslenme (veya folat) eksikliğine bağlı olarak kolorektal 

karsinogeneziste TS’nin rol oynayabilecegi şeklindedir. 

 

TS 1494 del polimorfizmi ile benzer genotiplerin eksiliğinin etkisi 

görülmüştür ve hasta grubunda bir genotip kombinasyonunun 

(3R3R&ins6/del6) varlığı artmıştır.  Tahmin edileceği üzere TS 
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halotipi kolorektal kanser riskini etkileyen bir faktör olabilir (Adleff ve 

ark., 2004). 

 

Süzen ve arkadaşları, Türkiye’nin merkezinde yaşayan 250 ilişkisiz, 

sağlıklı bireyde PCR tekniği (Horie ve ark., 1995) ile TSER ve DPYD 

2RA genlerinin genotip analizini yapmışlar, TSER 2R/2R, 2R/3R ve 

3R/3R genotiplerinin dağılımını sırasıyla, %17,6, %48.8 ve %33.6  ve 

Türk popülasyonundaki TSER 2R ve 3R allelerinin sıklığını sırasıyla, 

0.42 ve 0.58 olarak bulmuşlardır. Türk popülasyonundaki bireyler 

arasında TSER 3R allel sıklığının beyaz ırk (Kafkas) popülasyonu 

(Marsh ve ark., 1999; Adleff ve ark., 2004) ile benzer fakat Japon ve 

Çin popülasyonlarında daha düşük olduğunu gözlemlemişlerdir 

(Süzen ve ark., 2005). 

 

 
Şekil 1.7:TS polimorfizmi (Yüce, 2004) 
 
 
 
 
1.19.2. TS Çalışmaları 
 
TS’ın aşırı ekspresyonu 5FU ya duyarlılığı azaltabilir. TS deoksiüridin 

monofosfatın (dUMP), deoksitimidin monofosfata metilasyonunu 

(dTMP) katalizler (Peters ve ark.,1995;Thomas ve ark.,1998). Bir çok 

deneysel çalışma TS ekspresyonunun, 5FU etkinliği ile ters orantılı  

ilişki içinde olduğunu ortaya çıkarmıştır (Thomas ve ark., 1998; 
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Harpole ve ark., 2001). 5FU TS’ yi hedefleyen bir ajandır ki Timidin 

kinaz ile vivo FdUMP yi dönüştürür ve TS’yi inhibe ederek, hücre 

ölümüne yol açarak etkili olur (Tanaka ve ark.,1981; Heidelberger ve 

ark.,1983). TS aşırı eksprese tümörler üzerinde etkisi için, yüksek doz 

5FU’nun daha fazla çabaya gereksinimi vardır ki bu azalan 5FU 

duyarlılığının anlamıdır. Azalmış duyarlılık, tümör invazyonu veya 

uzak metastazı sıklıkla, aşırı TS ekspresyonlu tümörlerdeki kötü 

prognoz ile ilişkilidir. İmmün sistemi hasarlı rektal kanserli klinik 

hastalardan örnekler TS ekspresyonunun lokal rekürrensde, uzak 

metastazda, hastalıksız yaşam ve tüm sağkalımda bağımsız  

prognostik bir faktör olduğunu göstermiştir (Edler ve ark.,2000). 

Gelecekte TS transfektanslarının kullanımı, anjiogenezde metastatik 

ve invaziv aktivitenin araştırılmasında rol alabilecektir. 

 

Saga ve ark. servikal kanserli hastalarla yaptıkları çalışmada,Suzuki 

ve arkadaşları gibi TS’ın aşırı eksprese olduğu hastalarda, TS enzim 

seviyesi düşük olan hastalara göre daha kötü prognozu  

göstermişlerdir (Saga ve ark., 2003). Böylece servikal kanserlerde TS 

ekspresyonunun analizi, kemoradyasyonun etkinliğini önceden 

bildirebilir. 

 

Bir çok klinik araştırma yüksek TS ekspresyonunun çeşitli maliyn 

tümörler için kötü prognoza (hastalığın seyrinin tehlikeli ve iyileşme 

şansının düşük olması) neden olduğunu göstermiştir (Lenz ve 

ark.,1995;Nakagawa ve ark.,2002), ama yinede kötü prognozun tam 

nedeni açıklanamamıştır. TS de novo DNA sentezi için en elzem 

enzimdir ve bir çok deneysel araştırma TS ekspresyon düzeyinin 

kanser hücrelerinin proliferatif aktivitesi ile korelasyonu olduğunu 

göstermiştir (Conrad ve ark.,1971;Derenzini ve ark.,2002).Yüksek TS 

ekspresyonunun kötü prognozla ilişkili olduğu,tümör hücrelerinin 

proliferasyon düzeyini yansıtmakla olabilir, ama TS düzeyi ve 

proliferatif aktivite arasındaki korelasyon üzerine çok az klinik 
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çalışma mevcuttur (Wong ve ark.,2001;Nomura ve ark.,2002).Diğer 

deneysel ve klinik çalışmalar TS düzeyi ve p53 düzeyi arasında 

korelasyonun anlamlı olduğunu göstermektedir (Wong ve ark.,2001; 

Lee ve ark.,1997), bu da yüksek TS li hastalarda kötü prognozu 

açıklayabilir. Nakagawa ve arkadaşları küçük hücreli olmayan akciger 

kanseri birinci evrede tamamiyle rezeksiyon yapılan 109 hastada TS 

ekspresyonu ile hücre proliferasyonuna işaret eden proliferatif endeks 

(PI) ya da p53 düzeyi arasındaki ilişkiyi değerlendirmişler ve PI tanımı: 

pozitif boyalı tümör hücrelerinin PCNA ya (proliferatif nükleer antijen 

hücre) olan yüzde oranı yüksek TS ve düşük TS li tümörlerin 

ortalama PI  sırası ile %48,2 ve %34,4 bulmuşlardır.Bu da yüksek TS 

li tümörlerde proliferatif aktivitenin(P=0,020) anlamlı derecede yüksek 

olduğunu göstermiştir. Histolojik tiplerine göre sıralama yaptıklarında 

ise bu farkın adenokarsinomada daha anlamlı (P=0,038), fakat 

skuamöz (yassı, levha hücre)  hücre karsinomasında anlamlı 

bulmamışlardır, TS ekspresyonu ile p53 düzeyi arasında da anlamlı 

bir ilişki bulunamamıştır.Sonuçta,yüksek TS ekspresyonu olan tümör 

hücrelerinin NSCLC de özellikle adenokarsinomada daha yüksek 

proliferatif aktiviteye sahip olduğu görülmüştür (Nakagawa ve ark., 

2004). 

 

Nomura ve arkadaşları, mesane kanserinde hücre proliferasyonu ve 

TS ekspresyonu arasında pozitif ilşki olduğunu gösterdiler ki bu 

Nakagawa ve arkadaşlarının sonuçları ile tutarlıdır (Nomura ve 

ark.,2002). Ancak Allegra ve arkadaşları, kolon kanserinde yüksek Ki-

67 değerlerinin düşük TS ekspresyonu ile ilişkili olduğunu 

raporlarında ifade etmişler ki bu da Nakagawa ve arkadaşlarının 

sonuçlarının tam tersi bir durumdur (Allegra ve ark., 2002).   

  

Nakagawa ve arkadaşları 2002 yılında yaptıkları çalışmalarında, 

yüksek TS ekspresyonu olan hastalarda operasyon öncesi yaşam 

süresinin,düşük ekspresyonlu akciğer evre1 adenokarsinomalı 
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hastalarınkinden önemli derecede düşük olduğunu belirlemişlerdir. 

Gelecekte TS ekspresyonunun klinik etkilerinin anlamlılık düzeyini 

ortaya çıkartmak için homojen ve daha geniş ölçekli hasta 

populasyonu ile yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır. 

 

 

1.19.3. Radyasyon ve TS 
 

Son zamanlarda kemoradyasyon servikal kanserde önerilmektedir, 

radyasyon yanında 5FU ve sisplatin ile kemoterapi dikkat 

çekmektedir (Morris ve ark.,1999;Whitney ve ark.,1999). 

İn vitro bir çalışmada TS’ın aşırı eksprese olduğu servikal kanser 

hücrelerinde radyasyon hassasiyetinin düşük olduğu bulunmuştur 

(Saga ve ark.,2002). 

 

Böylece servikal kanserlerde TS ekspresyonun analizi 

kemoradyasyonun etkililiğini, yararlılığını önceden bildirebilir (Morris 

ve ark.,1999; Whitney ve ark.,1999). 
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2.GEREÇ VE YÖNTEM 
 

Çalışmamızın bir bölümünü oluşturan ve hasta takibine yönelik 

araştırma, Haziran 2004 ile ağustos 2004 ve Ekim 2004 ile Şubat 

2005 tarihleri arasında, A.Ü.Tıp Fakültesi, Cebeci Kampüsü, Onkoloji 

Kliniğinde yapıldı. Bu araştırmada amaç, kanserli hastaların bir klinik 

eczacı olarak yakından izlenmesi ve kemoterapi sırasında özellikle, 

(5FU) kullanan hastalarda, özellikle toksisite yönünden gözlenen 

gelişmelerin saptanmasıydı. 

 

Amaç doğrultusunda, klinikte tedavi gören ve özellikle 5FU 

kemoterapisi uygulanan hastalar izlenmeye alındı ve hastaya ve 

kliniğe uygun bir dosya hazırlandı. Bu dosyada yer alan kartta, 

hastalığın tanısı, hastanın fiziksel durumu (yaş, boy, kilo, vücut yüzey 

alanı,) ve hastanın mevcut şikayet(ler)i, alerji öyküsü ve başka 

hastalıklarının olup, olmadığı ve kendisine uygulanan kemoterapi 

rejiminin ne olduğu kaydedildi. Kanserli hastalara uygulanan tedavi 

rejimi hastanın, boyu, kilosu, vücut yüzey alanı, ve hastalığın 

evresine ve metastaz durumuna gövre değiştiği için çalışmamızda bu 

veriler titizlikle ve her hasta için ayrı, ayrı kaydedilmiştir. 

 

Antineoplastik ilaçlarla tedavide en büyük sorun, bu ilaçların 

oluşturduğu yan etkiler, toksik etkiler ve bunun sonucunda 

hastaların tedaviden vazgeçmesidir. Toksik etkilerin başında GO 

toksisite (bulantı, kusma, diyare, kabızlık), cilt toksisitesi (el ve 

ayakda şişlik, kaşıntı, kızarıklık, döküntü ve saç dökülmesi) ve kanın 

biyokimyasal parametrelerinde gözlenen değişikliklerdir. 

 

Çalışmalarımız sırasında 5FU kullanılan hastalarda gözlemlediğimiz 

toksik etkileri Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) belirlediği kriterlere 

esas alarak değerlendirdik dikkat çeken kan örneklerine Ankara 
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Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı’ında TS 

enzimi kodlayan genlerdeki polimorfizim leri belirlemeye çalıştık. 

 

2.1.Kullanılan Maddeler 
 

İzoproponal (Merck) 

Etanol (Merck) 

Hücre Lizis Solüsyonu (Promega) 

Nükleus Lizis Solüsyonu (Promega) 

Protein Çöktürme Solüsyonu (Promega) 

DNA Rehidratasyon Solüsyonu (Promega) 

RNA az Solüsyonu (Promega) 

Taq Pollimeraz (Promega) 

Nükleotidler (dNTPs) (Promega) 

Primerler (IDT) 

Mg+² (Promega) 

Tampon Çözeltiler (Promega) 

Yükleme Tamponu (Promega) 

DNA Marker (Promega) 

EtBr2 Çözeltisi 

TAE Tampon Çözeltisi (Tris-base, Glasiyal Asetik Asit, EDTA) 

Agaroz Jel (Promega) 

Restriksiyon enzimi (New England Biolabs Inc.) 

 

 

2.2.Kullanılan Aletler ve Malzemeler 
 

Sterilazöter (SANYO, MAC-235 EX) 

Rotatör (Labinco) 

Santrifüj (Thermo IEC) 

Spektrofotometre (SHIMADZU UV-160 A) 
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Spektrofotometre küvetleri (Starna, Q 10 mm 6 Z15) 

Vortex (L 46) 

Thermal Cycler (Thermo Hybaid) 

Mini Jel Elektroforez (Thermo EC) 

Güç Kaynağı (Consort E741) 

Jel Görüntüleme sistemi (Vilber Lourmat, TCP-20-MX) 

Isı bloğu (Heatin block) (LAB-LINE) 

DNA izolasyon tüpleri (USA Scientific) 

PCR tüpleri (USA Scientific) 

Kan saklama tüpleri (Venoject, Lityum Heparin) 

Eppendorf (Isolab) 

Pipet uçları (USA Scientific) 

Mikrodalga fırın (Arçelik MD551) 

PCR aleti 

 

 

2.3.Çalışma Planı 
 

Hastaların rutin tetkikleri sırasında alınan kanlardan 1-2 ml’ lik 

örnek araştırmamız için kullanılmıştır. Bunun içinde hastaların sözlü 

onamı alınmıştır. Araştırma amacı ile uygulanan laboratuvar işlemleri 

ne hastalara ne de bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumlarına 

herhangi bir maddi yük getirmemiştir. Ayrıca bu araştırma nedeni ile 

hastaları rahatsız edici herhangi bir fiziksel ve ruhsal işlem 

yapılmadığından retrospektif bir çalışma gibi değerlendirilip,  

hastaların sözlü onamları ile çalışma yürütülmüştür. Hastalara 

aşağıda tırnak içerisinde belirtilen bilgi aktarılmıştır. 

 

“Sizden kemoterapide kullanılan 5- FU  isimli ilacınızın etkili 

olabilmesi için, kişisel özellik farklılıklarının incelendiği ve 25 kişinin 

katılacağı çalışmaya dahil olmanız istenmektedir. Bu yolla kişisel doz 

ayarlanması yapılarak ilaç etkinliğinin arttırılması, yan etkilerin 
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azaltılması amaçlanmaktadır.  Bu amaçla rutin tetkikleriniz için 

alınan kanınızdan küçük bir miktar laboratuvar testlerinde 

kullanılacaktır. Uygulanacak test ne size ne de sosyal güvenlik 

kurumunuza bir yük getirmeyecektir. Çalışmaya katılmayı kabul ya 

da reddedebilirsiniz. Bu durum sizin tedavilerinizi etkilemiyecektir.” 

 

Bu araştırmada kan numuneleri ve hasta bilgileri (sayfa 144-147’de 

verilen form ile) hastaneden (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi) 

sağlanmıştır. Laboratuvarda yapılan çalışmalarda kan 

numunelerinden genemik DNA izole edilmiştir. İzole edilen DNA 

numuneleri -20ºC’de analizler yapılana kadar saklanmıştır. Bu 

numunelerden hedef genler, PCR tekniği ile çoğaltılmıştır. Daha 

sonra, genotiplemeler jel elektroforez kullanılarak aydınlatılmıştır.  

 

 
2.4.Yöntem 
 

2.4.1. DNA Miktar Tayini 
 

İzole edilmiş DNA’ların miktarlarını kantitatif olarak tayin etmek için 

100 µl’lik bu DNA solüsyonlarından 1’e 20 oranında seyreltmek 

amacıyla 5 µl solüsyon alınıp bir eppendorfa konuldu. Üzerine 95 µl 

distile su ilave ettikten sonra santrifüj işlemi ile iyice karışması 

sağlandı. Daha sonra spektrofotometre yardımıyla 260 nm’de 

kantitatif tayin yapıldı. Daha sonra DNA miktarı aşağıdaki formil ile 

hesaplandı: 

DNA (µg/ml): A260 x d x l x 50 

Bu formülde: 

A260  : Spektrofotometrede 260 nm’de okunan değer, 

d  : Dilüsyon faktörü, 

I : Spektrofotometre küvetinin uzunluğu, 
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50 : DNA miktar tayininde kullanılan sabit değer. 

 

2.4.2 PCR Gen Ekspresyonu Ölçümleme Tekniği  (Polimeraz 
Zincir Reaksiyonu) 
 

Gen ekspresyonunu belirleyecek klasik yöntemler hala önemlerini 

taşımaktadırlar. Bu yöntemler, her spesifik genin ekspresyonunu 

belirleyecek biyokimyasal veya fenotipik değişiklikleri ortaya çıkarır. 

Teknolojik ilerlemeler, spesifik bir genin ürününü veya protein 

molekülünü incelememizi mümkün kılmaktadır. 

 

DNA Teknolojisinin gelişmesiyle; herhangi bir genin transkripsiyonal 

ürününü analiz etmek ve belirlemek mümkündür. PCR tekniği ile Gen 

Ekspresyonunun Kantitatif ölçümü sağlanmıştır. Proteinlerin in vitro 

koşullarda incelenmesi genetik geçmişin aydınlatılmasında, 

hastalıkların patogenezinin ortaya çıkarılmasında, ilaç 

etkileşimlerinin belirlenmesinde kullanılmaktatır (Akar, 1999).  

 

İlk kez 1985 yılında bilim dünyasına sunulan PCR hem araştırmada 

hem de klinik laboratuarlarda tanıda yeni bir çığır açmıştır. Metod 

basitçe tüpte nükleik asitlerin uygun koşullarda çoğaltılmasıdır. 

 

PCR, bir çeşit “in vitro klonlama”dır. PCR, reaksiyonu DNA’nın iki 

zincirinin yüksek ısı ile birbirinden ayrılmasını (denatürasyon); daha 

sonra sentetik oligonükleotidlein hedef DNA’ya bağlanmasını 

(hibridizasyonu); sonra zincirin uzamasını (polimerizasyonu) (çift 

iplikçili DNA’ların sentezi) ve bu siklusların belirli sayıda 

tekrarlanmasına dayanır. Bu üç adım (denatürasyon/primer 

bağlanması/DNA sentezi) bir PCR siklususunu oluşturur. Her adım 

farklı ısılarda gerçekleştirilir. (Sırasıyla 94ºC-98ºC; 37ºC-65º; 72º). 
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PCR tekniği tek veya çift iplikli DNA’yı; RNA’ya hedef olarak 

kullanabilir. 

 

PCR tekniği, çok az miktarda DNA ile çalışmaya olanak 

sağlamaktadır. PCR tekniği ile laboratuar tanısında çok büyük bir hız 

ve kesinlik kazanılmış; bir çok durumda radyoaktivite kullanımını 

gereksiz hale getirmiştir. PCR Teknolojisi için: 

 

1) DNA örneği, genelde genomik DNA 

2) Çoğaltılacak olan bölgeyi sağldan ve soldan çevreleyen bir çift 

sentetik primer, 

3) dNTP’ler (A,T,C,G), 

4) Isıya dayanıklı DNA-Polimeraz enzimi, 

5) Uygun pH ve iyon koşullarını (Mg+2) sağlayan tampon 

karışımı gereklidir. 

 

 
2.4.3.Timidilat Sentaz Geninin (TS) Amplifikasyonu 
 

TS geninin yükseltici bölgesi TSF (5’-GTGGCTCCTGCGTTTCCCCC-3’, 

Sense) ve TSR (5%- GCTCCGAGCCGGCCACAGGCATGGCGCGG-3’, 

ANTİSENSE) primerleri kullanılarak amplifiye edildi. 5 µl genomik 

DNA (0.5 µg), 100 mM Tris-HCI (25ºC’de pH 9.0), 500 mM KCI, 1.25 

mM MgCl2, her bir primerden 10 pmol, 0.2 mM dNTPs ve ünite Taq 

polimeraz içerir. 96ºC’de 1 dakika DNA sentezinden oluşan her bir 

döngü 35 defa tekrar edildikten sonra 72ºC’de 5 dakika ek bir döngü 

ile PCR gerçekleştirildi. Bu döngüler Thermo Hybaid Multiblock 

Sisteminde gerçekleştirildi. 
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3.BULGULAR 
 

 
Çizelge 3.1: İncelenen vakaların verileri 
 

Yaş Cinsiyet 
Sigara 
G/Yıl 

Uygulanan 
ilaçlar mg/m² Tanı TS genleri 

70 M 15-20/40 
5FU 1000 Dukes C2 Nüks Met 

Kolon Ca 3R/3R 

48 M 20/30 

Eloxatin140  
FA 35 
5FU 650 Opere Nüks Kolon Ca 2R/2R 

40 F - 

FA 30 
5FU 550 
Campto 110 Opere Mide Ca 3R/3R 

49 F - 
Cısplatin 20 
5FU 1000 Kolon selüler Ca 2R/2R 

68 M 10-15/15 

FA 360 
5FU 1080 
Eloxatin155  Pankreas Ca SİLİK 

77 M - 
Cısplatin 20 
5FU 250 Mide Ca 2R/3R 

70 M 5-/10 
Cısplatin 35 
5FU 1850 K.Hücreli AC Ca YOK 

17 F - 
UFT 100 
FA 150 Nüks Nazofarenks Ca 2R/3R 

67 M 20-/30 
FA 20 
5FU 425 İnOP Mide Ca 3R/3R 

57 M 20-/40 
Cısplatin 30 
5FU 1500 Opere Nüks Larenks Ca 3R/3R 

58 F 5--10/20 
Cısplatin 
5FU 

Yassı H. Ca, Ağız 
retinomalar 3R/3R 

73 M 10-/10 
5FU 1000 
Eloxatin145  

Adeno Ca Dukesc Kolon 
Ca Nüks SİLİK 

53 M 15-32 
Cısplatın 20 
5FU 1700 İnOP Pankreas Ca 3R/3R 

48 M 3--5/28 Folfox NHL Nüks YOK 

62 M 

15-/35(5 
yıl önce 
bırakmış) 

Taxoter 100 
Cısplatin 20 
5FU 1000 Yassı Hüc. Ca 3R/3R 

60 F - 
Taxoter 
Xeloda Nüks Meme Ca YOK 

53 F - 
5FU 1000 
Cısplatin 75 Mide Ca(Adeno) 2R/2R 

50 M 5--8/35 
5FU 425 
FA 20 Opere Kolon Ca 3R/3R 

62 F 

15-20/43 
(1 yıl önce 
bırakmış) 

Oxaliplatin85 
FA 20 
5FU 1000 Inop Kolon Ca 3R/3R 

58 M 

4--/5 (8 yıl 
önce 
bırakmış) 

5FU 425 
FA 20 
Etoposid 50 Mide Ca 3R/3R 
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Şekil 3.1:TS genotip analizi 
 

 

3.1. Ts Genotip Analiz Sonuçları 
 

İnsan TS geni 28 bç’lik ikili (2R) ve üçlü (3R) tekrarlar taşımaktadır. 

Buna göre gözlenmesi beklenen genotipler aşağıdaki gibidir: 

250 bç: 3R/3R 

220 bç-250 bç: 2R/3R 

220 bç: 2R/2R 

 

TS geninin PCR yöntemiyle çoğaltılıp, Etidiyon Bromür ile boyanmış 

agaroz jelde görüntülenmesi sonucunda;1 nolu sütunda negatif 

kontrol,2 ve 8nolu sütunlarda iki bant görülmektedir 2R/3R, 9 ve 10 

nolu sütunlarda altta tek bant görülmektedir 2R/2R, 3-4-5-7 nolu 

sütunlarda üstte tek bantgörülmeltedir 3R/3R 240 bç’lik PCR 

ürünleri bulunmaktadır. 6 nolu sütunda DNA standart olup daha 

önceden belirlemiş yerlerde bantlar verir. 
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4.TARTIŞMA 
 

 
ABD’de yılda 450.000’den fazla insan kanser nedeniyle ölmektedir. 

Günümüzde tüm dünyada kanser kardiovasküler sisteme ait 

hastalıklardan sonra, ölüm nedenlerinde ikinci sırayı almaktadır. 

Burada kanser kemoterapisinin başarı yüzdesinin düşük olmasının 

payı küçümsenemez. 

 

Daha önce belirttiğimiz gibi kemoterapinin amacı, hastanın normal 

hücrelerine zarar vermeksizin tam remisyon elde etmektir. Tümör 

biyolojisi veya tümör-ilaç etkileşmesi ile ilgili bilgiler, ilacın 

farmakokinetiği ve farmakolojisi, ilaca direnç gelişimi ve hasta ile ilgili 

bilinmesi gereken hastanın immun durumu, performansı, daha önce 

kemoterapi ve radyasyon uygulanıp uygulanmamış olması, hastanın 

yaşı, cinsiyeti, ırkı, beslenme alışkanlıkları, karaciğer, böbrek 

fonksiyonları ve kansere eşlik eden diğer hastalıkların varlığının 

bilinmesi dolayısıyla kullanılan diğer ilaçları ile gelişebilecek olan ilaç-

ilaç etkileşimlerinin öngörülebilmesi tedavinin etkinliğini ve 

güvenilirliğini arttırır. 

 

Terapötik etkinliğin başarı yüzdesini arttırabilmek için ilacın toksik 

etkilerinin minumuma indirilebilmesi sayesinde ilacın tolere 

edilebilirliğinin yükseltilmesi ile ilaca uyuncun maksimuma 

çıkartılması gerekir. Tedavi uyuncunu arttırmaya yönelik 

çalışmalarda klinik eczacının bilgilerini hasta odaklı, hastanın ilaç 

tedavisine en üst düzeyde faydalı olabilecek şekilde kullanmasının 

önemi yadsınamaz. Hastaların tedavileri süresince yaşadıkları uyunç 

problemleri hasta eğitimini zorunlu kılar.  

 

Bu bilgilerin gerekliliğinin önemi ile bu çalışmada, Ankara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Kliniği’nde yatmakta olan kanser 
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hastaları kronik izleminde antineoplastik tedavi görmekte olanlardan 

5FU ve 5FU ön ilaçları kullananların tüm verileri kayıt edilmiştir. 

Çalışmalarımızı hastaların bireysel farklılıklarını gözeterek 

yürütürken, gözlemlerimiz antineoplastik ajanlara cevapta, ilaç 

metabolizmasında rol oynayan enzimlerin ekspresyon düzeylerinin, 

ilacın taşınmasında ve ilacın hedef aldığı reseptörde yer alan 

proteinlerin mutasyonlarının sebep olduğu farklı genetik 

varyasyonların etkili olduğudur.  

 

Daha önce belirttiğimiz gibi farmakogenetik ile hastalık ve tedaviyi 

etkide genetik polimorfizimlerin katkısı açıklanabilir ve hasta için 

bireyselleştirilmiş tedavinin seçiminde inanılmaz bilimsel bilgi ile 

karşı karşıya bulunan doktorlara yardımda bulunacak data işleme 

araçlarının oluşturulmasında katkıda bulunacağı ümit edilmektedir 

(Meisel ve ark., 2003).  

 

5FU 40 yıldan fazladır çeşitli kanser tedavilerinde kullanılmaktadır 

(Moertel ve ark., 1994). 5FU bir primidin antimetabolitidir ve hedef 

enzimi TS’dir. TS’nin mRNA ekspresyonunun intratümöral 

seviyelerinin belirli eşik değerin üzerinde olması 5FU’ya cevap 

vermeyen tümör olduğun gösterirken, cevap vermeme sınır değerinin 

altındaki ekspresyon seviyeleri belirgin olarak yüksek cevabı 

öngörmektedir (Metzger ve ark., 1998). TS bireyler arasında ve aynı 

kişide sirkadyen ritme bağlı olarak da değişkenlik gösterir.  

 

Gen ekspresyonlarının ölçümü yalnızca 5FU’ya cevabı öngörmekle 

kalmayıp aynı zamanda daha iyi sağkalım prognozu olan hastaların 

belirlenmesini sağlayabileceğini göstermiştir (Graf ve ark., 1994).   

 

Bu bulgulardan yola çıkarak onkoloji kliniğinde yatan 105 hastayı 8 

ay boyunca kliniğe giderek izleme aldık. İzleme aldığımız hastaların 

98’nin sigara kullandığı, 41’i kadın 64’ü erkek, 15’ne mide, 33’ne 
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sigmoid kolon, 11’ine meme, 11’ine rektum, 6’sına özofagus, 5’ine 

farinks, 4’üne larinks, 4’üne pankreas, 3’üne adenokarsinoma, 3’üne 

safra kesesi, 2’ne hepatik, 2’ne maksiler, 1’ine akciğer, 1’ine periton, 

1’ine üreter, 1’ine de baş ve boyun kanseri tanısı konduğu ve bu 

hastaların tümünün tedavi protokollerinde, 5FU’nun ve 5FU ön 

ilaçlarının diğer antineoplastik ajanlar (folikasit, cisplatin, camptu, 

metotreksat) ile birlikte kullanıldığını ve takibe alınan tüm hastaların 

birinin herhangi bir toksik belirti göstermediği, buna karşın 59’unda 

derece I, 39’unda derece II, 5’inde derece III ve 1’inde derece IV 

düzeyinde toksisite bulgularının geliştiğini saptadık. Sonuçta, Dünya 

Sağlık Örgütü’nün toksisite kriterlerini esas alarak derece (grade) II, 

III, IV düzeyinde toksik belirti veren hastaların kan numunelerini 

topladır. Toplanan kan numuneleri üzerinde, Ankara Üniversitesi 

Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Ana Bilim Dalı’nda ilgili enzimlerin 

özellikle mutasyon yönünden PCR,  yöntemi ile test edilmesine ilişkin 

çalışmalarla bu hastalardaki genetik faktörlere bağlı olarak enzim 

ekspresyon seviyelerini belirlemeye çalıştık.  

 

Benzeri bir çalışmada TS aşırı ekpresyonlu tümörlerin abartılmış 

proliferasyonu, invazyonu, hızlı büyümesi ve metastatik aktivitesi 

kolorektal kanserlerde 5FU’ya azalan cevabı rapor etmişlerdir 

(Johnston ve ark., 1994; Aschele ve ark., 1999). Saga  ve arkadaşları 

(2003) çalışmalarında servikal kanser hücrelerinde TS’nin aşırı 

ekspresyonunu ve azalmış 5FU duyarlılığını gen transferi ile 

saptamışlardır. TS enzim aktivitesi ve TS ekspresyonu ile 

kematerapötiklere alınan cevap arasında güçlü bir ilişki vardır 

(Leichman ve ark., 1997, Lenz ve ark., 1998). 5FU tedavisinde hasta 

tümör hücrelerindeki TS enzim inhibisyonu ile son alınan klinik cevap 

arasında da güçlü bir ilişki vardır (Dorosow ve ark., 1990). TS aşırı 

ekspresyonunda tümörlerin prognozu genellikle kötüdür (Johnston ve 

ark., 1994; Suda ve ark., 1999). Bununla birlikte 5FU’ya azalan 
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duyarlılığın ispatında TS aşırı ekspresyonu direk delil değildir 

(Hashimoto ve ark., 1988; Houghton ve ark., 1986).  

 

Bu çalışmada, 20 bireylik Türk popülasyonunda TSER 3R alleline 

sahip bireylerin 5FU’ya 2R alleline sahip bireylere göre duyarlılığı 

daha düşük çıkmıştır. Bu da bizim çalışmamızında TSER (2R,3R) 

TSER’in bir tekrar polimorfizmi olduğunu ve TS ekspresyonunun 3R 

alleline sahip bireylerde yüksek olduğunu göstermiştir. 
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5.SONUÇ 
 

Kematerapötik ajanların diğer ilaçlara oranla daha dar terapötik 

indekse sahip olmaları farmakogenetik ve farmakogenomik 

çalışmaların bu ilaçların analizleri üzerinde daha önemli rol 

oynamalarına neden olmaktadır (Diasio ve ark., 2000).  

 

Her ne kadar farmakogenitik testler hızlı ve güvenilir sonuçlar verse 

de bir hastanın belirli bir ilaç kullanımı bakımından risk taşıyıp 

taşımadığının belirlenmesinde farmakogenetik testler enzim 

ekspresyonu çalışmaları ve farmakokinetik çalışmalarla birlikte 

gerçekleştirilmelidir. Böyelce genotipik testlerinin sonuçlarının fenotip 

oluşumu üzerindeki etkisi daha iyi anlaşılıp belirlenmiş olacaktır. Her 

üç testin yapılmasından sonra ilacın kullanımı ile ilgili doğru karar 

alınabilecektir (Yüce, 2004).  

 

Tedavinin başarısını ve antineoplastik kemoterapi alan kişilerin 

hastalıksız sağkalımlarını, hastalığın prognozunu etkileyen genetik 

varyasyonların incelenmesi bireysel ilaç tedavisini mümkün 

kılabilecektir. Bir çok klinik araştırma yüksek TS ekspresyonunun 

çeşitli maliyn tümörler için kötü prognoza neden olduğunu 

göstermiştir (Lenz ve ark., 1995; Nakagawa ve ark., 2002). TS DNA 

sentezi için en elzem enzimdir. Bir çok deneysel araştırma TS 

ekspresyon düzeyinin kanser hücrelerinin proliferatif aktivitesi ile 

korelasyonu olduğunu göstermiştir (Conrad ve ark., 1971; Derenzini 

ve ark., 2002). Yüksek TS ekspresyon düzeylerinin kötü prognozla 

ilişkili olduğu, tümör hücrelerinin proliferasyon düzeyini yansıtmakla 

olabilir, ama TS düzeyi ve proliferatif aktivite arasındaki korelasyon 

üzerine çok az klinik çalışma mevcuttur.  

 

Bu çalışmada gerek kronik izleme aldığımız hastaların sayısının  

gerekse bu hastalar arasından 5FU ve 5FU ön ilaçları olan 
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Capecitabine, S-1, Tegafur kullananlar arasında toksik etkiler 

açısından dikkat çekenlerin kanlarının alınıp analiz edilmelerindeki 

güçlükler nedeniyle, kanlardan analiz yapabildiğimiz hasta sayısı son 

derece kısıtlı kalmıştır. Türk popülasyonunda TSER genlerinin 

genotip analizinde TSER 2R, 3R prevelansları sırasıyla 0,42, 0,58 

bulunmuştur (Süzen ve ark., 2005). Sonuçta çalışmamızda Süzen ve 

arkadaşlarının Türk popülasyonunda yaptıkları çalışmalarında 

gözlemledikleri TSER 2R/2R allel, 3R/3R genotipleri gözlemlenmiştir. 

Polimorfizmin saptanması 5FU ve ön ilaçları tedavisinin 

bireyselleştirilebilmesi dolayısıyla maksimum etkili güvenli tolere 

edilebilir minumum toksik etkili düşük maliyetli sonuçlara 

ulaşmamızı sağlayabileceğini ümit edebiliriz. Burada hekimlerle 

birlikte sağlık sektörünün parçalarından biri olan eczacılara da görev 

düşmektedir.  
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ÖZET 
 
 
 
Kemoterapi Amacı ile Primidin Antimetabolitlerini Kullanan 

Hastalarda Timidilat Sentetaz Pollimorfizmine Dayalı Yan 

Etkilerin ve ilaç Rezistansının İzlenmesi  

 

Kanser tedavisinde kemoterapinin amacı hastanın normal hücrelerine 
zarar vermeksizin tam remisyon elde etmektir. Tedavide başarı 
yüzdesinin bazan düşük olması, ilaçların yan etkileri, hasta 
uyunçsuzluğu, hastada ilaca karşı direnç gelişimi, hastanın immün 
durumu, yaşı, cinsiyeti, ırkı, karaciğer ve böbrek fonksiyonları,olası 
diğer hastalıklar nedeni ile kullanılan ilaçlar nedeni ile  ilaç 
etkileşmleri gibi nedenlere bağlıdır. 
 

İlaçların toksik etkilerini en aza indirmek, ilacın tolere edilebilirliğini 
artırmak, tedavi planını eksiksiz uygulamak klinik eczacının bilgilerini 
hasta odaklı bir şeklide kullanmasına bağlıdır. Hastaların tedavileri 
süresince yaşadıkları uyunç problemleri hasta eğitimini de zorunlu 
kılmaktadır. Hastaların kullandıkları  ilaçların olası yan etkileri, hasta 
uyuncunun sağlanması, kanser hastalıklarında sık görülen bulantı , 
ağrı gibi sorunlarla nasıl baş edebileceği gibi konularda 
bilgilendirilmesi, klinik ecazacının en önemli görev alanlarından 
biridir.  
 
Bu çalışmada, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Kliniği’nde 
yatmakta olan kanser hastaları düzenli bir şekilde izlenmiş, 
antineoplastik tedavi görmekte olanlardan 5FU ve 5FU ön ilaçları 
kullananların tüm verileri değerlendirişlmiştir. Hastalığın tedavisinin 
etkinliğinde ve yan etkilerin ortaya çıkmasındaki  bireysel 
farklılıklarda genetik polimorfizmin rolü bilinmektedir ve hasta için 
bireyselleştirişlmiş tedavinin seçilmesi  bu açıdan önem 
kazanmaktadır. 
 
Çeşitli kanser tedavilerinde kullanılmakta olan 5FU bir primidin 
antimetabolitidir ve hedef enzimi TS’dir. TS’ın polimorfik 
değişikliklerinde, 5FU’ya cevap vermeyen tümörlerin olduğu 
görüldüğü gibi, TS aynı kişide dahi sirkadyen ritme bağlı olarak da 
değişkenlik göstermektedir. Bu farklılıkları bilmek, sadece 5FU’ya 
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cevabı öngörmekle kalmayıp aynı zamanda daha iyi sağkalım 
prognozu olan hastaların belirlenmesini de sağlayabilmektedir .    
 
Bu bilgilerden yola çıkarak onkoloji kliniğinde yatan 105 hasta 8 ay 
boyunca izlenmiştir. Hastaların 98’nin sigara kullandığı, 41’inin 
kadın, 64’ünün erkek, 15’ne mide, 33’ne sigmoid kolon, 11’ine meme, 
11’ine rektum, 6’sına özofagus, 5’ine farinks, 4’üne larinks, 4’üne 
pankreas, 3’üne adenokarsinoma, 3’üne safra kesesi, 2’ne hepatik, 
2’ne maksiler, 1’ine akciğer, 1’ine periton, 1’ine üreter, 1’ine de baş ve 
boyun kanseri tanısı konduğu ve bu hastaların tümünün tedavi 
protokollerinde, 5FU’nun ve 5FU ön ilaçlarının diğer antineoplastik 
ajanlar olan folikasit, cisplatin, camptu veya metotreksat ile birlikte 
kullanıldığı belirlenmiştir. İzlenen hastaların  59’unda derece I, 
39’unda derece II, 5’inde derece III ve 1’inde derece IV düzeyinde 
toksisite bulgularının geliştiğini saptanmıştır. Dünya Sağlık 
Örgütü’nün toksisite kriterlerini esas alarak derece (grade) II, III, IV 
düzeyinde toksik belirti veren hastaların kan numuneleri toplanmış ve 
PCR, RFLP yöntemleriyle test bu hastalardaki genetik faktörlere bağlı 
olarak enzim ekspresyon seviyelerini belirlemeye çalışılmıştır.  
 
Bu çalışmada, 20 bireylik hasta grubunda TSER 3R alleline sahip 
bireylerin 5FU’ya duyarlılığı, 2R alleline sahip bireylere göre daha 
düşük çıkmıştır. Bu da  çalışmamızda TSER (2R,3R) TSER’in bir 
tekrar polimorfizmi olduğunu ve TS ekspresyonunun 3R alleline sahip 
bireylerde yüksek olduğunu göstermiştir. Bu hastalarda 5FU 
kullanımının düzenlenmesi gereği ortaya çıkmıştır. 

 
Anahtar Sözcükler: 5-FU, Klinik Eczacılık, PCR, Polimorfizim, TS  
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SUMMARY 
 

 
 

To Observe Side Effects and Drug Resistance as a Result of  
TS Polymorphism in Patients Using Pyrimidine  

Antimetabolite for Chemotherapy 

 

The target of chemotherapy in cancer treatment is the perfect 
remission of the disease without damaging healthy tissues of patient. 
In some cases; there are many reasons that lowers the percentage of 
the treatment efficiency such as the adverse drug reactions, patient’s 
compliance with medication, patent’s age, sex, race; drug resistance of 
the patient, immunity status, renal and liver functions of the patient 
and drug interactions in case of other treatments. 
 
The clinical pharmacist has an important mission such as to optimize 
the information about the individual patient in order to minimize the 
toxicity and to improve the tolerability of the drugs for the perfect 
realization of drug administration schedules. Besides the patients also 
need to be supported during the treatment just because of the 
compliance problems. The clinical pharmacist has an important role  
to inform the patients how to handle the problems like nausea, pain 
and other probable adverse effects of the drugs and guiding the 
patients for perfect compliance.  
 
In this study, the patients having antineoplastic treatment at the 
Oncology Clinic of Ankara University Medical School were followed 
regularly. All the data of the patients’ having treatment with 5FU and 
prodrugs of 5FU were evaluated. Recently, the genetic polymorphism 
is recognized as an active determinant for the individual differences of 
the efficiency and adverse effects during the treatment process. In this 
respect, it is very important to be selective for the individualized 
treatment. 
 
5 FU which is widely used in various cancer treatments is a 
pyrimidine antimetabolite and its target enzyme is TS. Besides the 
polymorphic variations in TS including tumor cells non responding to 
5FU; TS can also have variations within the same person according to 
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circadian rhythm. The information about these variabilities not only 
helps to predict the response to 5FU but also to determine the good 
prognosis with survival. 
 
Based upon these information; 105 patients at the Oncology Clinic 
were followed for 8 months. Among 41 women and 64 men; 98 of the 
patients were smokers. 15 of the patients had stomach cancer, 33  
sigmoid colon, 11 breast, 11 rectum, 6 of the patients were 
oesophagus cancer, 5 pharynx, 4 laryngeal, 4 pancreatic cancer, 3  
adenoid carcinoma, 3 biliary tract cancer, 2 hepatic, 2 maxillary, 1  
lung, 1 peritonea, 1 urethra and 1 of them had head and neck cancer. 
The patients’ treatment protocol including  5FU and prodrugs of 5FU 
were administered together with other antineoplastic agents such as 
folic acid, cisplatin, camptu, or methotrexate. After treatment 
regimen; the toxicity levels of these patients according to WHO criteria 
were indicated as follows: 59 of them were degree I; 39 were degree II; 
5 degree III; and 1 of them was  degree IV. These patients’ blood 
samples were obtained and enzyme expression levels were studied 
through PCR, RFLP methods. 
 
In this study, in a group of 20 patients; it is demonstrated that the 
5FU sensitivity of the patients with TSER 3R allele are low compared 
to patients with 2R allele. This also indicates that TSER (2R,3R) is a 
repeat polymorphism and TS expression is higher with 3r allele 
individuals. This indication suggests that the 5FU regimen should e 
designed accordingly to the individuals. 
 

Key Words: 5-FU, Clinical Pharmacy, PCR, Polymorphism, TS 
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