Kemoterapinin
yan etkileri
Yan etkilerin nedeni nedir?
Kemoterapi, kanser hücreleri gibi hızla çoğalan hücreleri etkiler.
Ancak, bedendeki diğer hücreler de hızla çoğalırlar. Bunlar, kemik iliği
(kan hücrelerinin ürediği yer), sindirim sistemi (ağız, mide ve bağırsaklar),
saç ve üreme sisteminde bulunan hücrelerdir. Kemoterapi tedavisiyle
bu sağlıklı hücrelerin zarar görmesi nedeniyle, yan etkiler oluşur.
Genellikle yan etkiler, uygulanan kemoterapinin türü ve dozuna bağlı
olarak gelişir. Tedavinin yan etkileri çoğunlukla geçicidir.
Kanser tedavisinde oluşan başlıca yan etkiler nelerdir?
Kemoterapi, kemik iliğinde üreyen kan hücrelerine zarar verebilir.
Bu, alyuvarların (oksijen taşıyıcılar), pıhtıyuvarların (kanamayı önleyen)
ve akyuvarların (enfeksiyona karşı savaşan) azalmasına neden olabilir.
Doktorunuz, çocuğunuza düzenli olarak kan testi uygulamasını ve zaman
zaman kan aktarımını öngörecektir. Çocuğunuzun sağlığının bozulması ya
da ateşinin 38°C ya da bunun üstünde bir dereceye yükselmesi durumunda,
derhal hastane ile ilişki kurmanız önemlidir. Bu konuda daha fazla bilgi
edinmek için, ‘Kan testleri ve kan sayımı’ başlıklı bilgi metnini okuyun.
Tedavi, sindirim sistemindeki hücrelere zarar vererek ülser ve ağrılara
neden olabilir. Ağrının yönetimi için bazen ilaç kullanımına gerek duyulabilir.
Ağız hijyeninin iyi uygulanması ile, ağızda oluşabilecek ülserlere bağlı
enfeksiyon riski azaltılabilir.
Bazı ilaçlar ishale neden olurken, diğer bazıları kabızlık oluşturabilir.
Çocuğunuzun büyük aptes alışkanlıklarında herhangi bir değişiklik olması
durumunda, hemşireniz ile görüşün.
Kemoterapiye bağlı olarak, mide bulantısı ve kusma oluşabilir. Mide bulantısı
ve kusmayı tedavi etmek için ilaçlar verilebilir. Ayrıca, bu ilaçları evinizde
bulundurmanız da gerekecektir.
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Bu tedaviye bağlı olarak, hemen hemen tüm çocukların saçları dökülür.
Dökülen saç miktarı tedavi türüne bağlıdır. Saç dökülmesi genellikle,
kemoterapi uygulamasından iki ile üç hafta sonra başlar. Dökülmenin tümü
bir gecede ya da birkaç hafta içinde oluşabilir. Bu durum, aşırı incelmeden,
beden kıllarının, kaş ve kirpiklerin tümüyle dökülmesine kadar meydana
gelebilir. Saç ve kıllar her zaman yeniden uzarlar ancak görünüşleri
değişik olabilir.
Daha fazla nerden bilgi edinebilirim?
Doktorunuz ve hemşireniz, çocuğunuzun tedavisinin belirli yan etkileri
konusunda açıklamada bulunacaklardır. İngilizce’nin ana diliniz olmaması
durumunda, bu toplantılarda size yardımcı olması için bir çevirmen isteyin.
Onkoloji (oncology) eczacınız, belirli ilaçlarla ilgili bilgi isteyebileceğiniz
uygun bir kişidir. Unutmayın, budalaca olarak nitelendirilecek hiçbir soru
yoktur.
Yadsıma: Bu belge, yalnızca eğitim ve bilgilendirme amacıyla düzenlenmiştir.
İçeriğinin, yayın tarihi itibariyle tam ve doğru bulunmasına karşın, zamanla bilgilerde
değişiklik olabilir. Tıbbi sorularınız için her zaman, sağlık bakım ekibinden tavsiye alın.
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