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10) KAN DEĞERLERİNİN DÜŞMESİ 
 

Kırmızı kan hücrelerinin düşmesine anemi (Kansızlık) denir. 

Yorgunluk ve halsizliğe neden olur. Doktorunuz anemi tedavisi                    

uygulayabilir. 
 

Beyaz kan hücrelerinin düşmesi (Lökopeni) 

Lökositler vücudun savunma hücreleridir, bunların azalması enfeksiyon 

riskini arttırır. Bu nedenle temizliğe özen gösterin ve ellerinizi sık sık yı-

kayın. Mümkünse her gün duş alın. Bulaşıcı hastalığı (nezle, grip gibi olan 

kişilerden uzak durun). Ateşiniz 38 derecenin üzerinde olursa doktorunuzu 

arayın. Çiğ sebzeleri bol su ile yıkayıp, iyice pişiriniz. 
 

Trombositlerin  düşmesi (Trombositopeni) 

Trombositler kanamayı durduran hücrelerdir, bunların azalması kanama 

riskini arttırır. Bu nedenle yaralanmaya neden olabilecek hareketlerden ka-

çının. Cildinizde çürüme ya da fazla kanama olursa doktorunuza haber 

verin. Aspirin, benzeri kan sulandırıcı ilaçları doktorunuza veya hemşi-

renize danışmadan kullanmayın. 
 

11.TANI VE TEDAVİ SÜRECİNDE PSİKOLOJİK DESTEK 
 

Kanser tanısıyla birlikte hem hasta hem de hasta yakınları olarak kaygı, 

öfke, suçluluk, ümitsizlik, çaresizlik, belirsizlik, yalnızlık, korku, fiziksel, 

psikolojik ve ekonomik sorunlar, hastalığı kabullenmeme gibi etkenlerle 

karĢı karĢıya kalabilirsiniz. Tedavinin uzun süreli olması da fiziksel, sosyal 

ve psikolojik iyi olma halinizi etkileyebilmektedir. 
 

Kemoterapi kullanımına bağlı olarak yaĢayabileceğiniz fiziksel belirtilerin 

yanı sıra öfke, çökkünlük, kaygı gibi duygular yaĢabilmekte, bu duygularla 

birlikte tedaviye uyum ve tedaviyi sürdürmekte isteksizlik gösterebilirsiniz. 

Kemoterapinin yan etkilerini baĢ edemediğiniz, dıĢa vuramadığınız duygu-

larınızla birlikte daha fazla hissedebilirsiniz.  
 

YaĢam kalitenizi, kendinize bakımı, tedaviye uyum ve yaĢam etkinliklerini-

ze katılımınızı arttırabilmeniz için mutlaka en kısa sürede psikolojik destek 

almanız gerekmektedir.  

ĠletiĢim: Palyatif Bakım Ünitesi, 2. Kat, Psikolog  
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 Bulantı İçin Öneriler: 
 

► Günde 3 büyük öğün yerine daha küçük porsiyonlardan oluşan 6-8 öğün 

yemeyi tercih edin. 

► Ağzınızdaki kötü tadı uzaklaştırmak için ağzınızı yemekten önce 1 tatlı 

kaşığı karbonat, 3 /4 tatlı kaşığı tuz ve bir bardak ılık sudan oluşan karı-

şımla çalkalayın. 

► Baharatlı acılı ve sıcak yemekler yerine yumuşak, oda ısısında veya ılık 

yenebilen gıdaları tercih edin. 

► Mümkünse sakin bir ortamda yemek yiyin. 

► Eğer çok miktarda kusuyorsanız dehidratasyon ( vücuttan elektrolit ve sıvı 

kaybetme) önemli bir sorun olabilir. Bu sürede sıvı almaya çalışın ancak 

bu biraz zor olabilir. Kusma başladığında bir şeyler yemek için kendinizi 

zorlamayınız. Kusma kontrol altına alındıktan sonra yavaş yavaş hafif 

yağsız besinler tüketmeye çalışınız. Kustuktan sonra ağzınızı suyla çal-

kalayın. Bir süre bekledikten sonra elma suyu, ılık tavuk suyu çorba, 

komposto gibi içecekler tercih edebilirsiniz. Eğer yeterli miktarda sıvı 

alamıyorsanız doktorunuza danışın. 

► Midenizi rahatlatacak besinleri tüketiniz. Örneğin;kızarmışekmek ,kraker, 

gevrekler, makarna, yağsız kek, fırında pişmiş Ya da haşlanmış tavuk , 

yağsız beyaz peynir gibi kuru yiyecekler. 

► Bulantınız olduğunda aşırı tatlı, yağlı ya da yağda kızartılmış besinlerden, 

baharatlı ya da sıcak olan besinlerden ve kötü kokulu besinlerden uzak 

durunuz. 

► Yemek yedikten sonra hemen yatmayınız. 

► Sıvı tüketimi için öğün aralarını tercih ediniz. Yavaş ve yudum yudum 

doğal meyve suları, tuzsuz ayran içilebilir. 

► Açlık hissederse öğün aralarında da mideyi rahatlatacak besinlerden 

tüketiniz. 

► Sizi cezbeden yiyecekleri tüketiniz. 

► Sabah kalktığınızda bulantınız oluyorsa yataktan kalkmadan önce kraker 

ya da kızarmış ekmek tüketiniz. 

► Rahat giysiler giyiniz. 
 

İSHAL 
 

Tedavi sırasında sıkça rastlanan diğer bir konu ise ishaldir. Verilen ke-

moterapinin yarattığı enfeksiyonlara karşı hassasiyet gibi nedenlerle de ishal 

görülme sıklığı artar. Hem sıvı kaybının artması hem de bağırsaktan 

emilmeden atılan besinler nedeniyle vitamin-mineral kayıplarının artması 

ishalin önemine işaret eder. İshalle karşılaştığınızda mutlaka doktora bildir-

meniz ve gerekli ilaçları almanız gerekmektedir.  
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Ancak beslenmenizde dikkat edeceğiniz noktalarla ishali önleyebilir ya da 

ishali kontrol altına alabilirsiniz.  
 

İshal İçin Öneriler: 
 

► Az yağlı ve az şekerli besinler tüketiniz. 

► Azar azar fakat sık sık besleniniz. 

► Kaybettiğiniz sıvıyı yerine koymak için oda ısısındaki bol su ve açık çay 

tüketiniz. Az yağlı peynir, lor, çökelek, haşlanmış yumurta, beyaz ekmek 

tüketiniz. 

► Yağsız pilav, makarna, yağsız tost, ayran, yoğurt, yoğurt çorbası, kabuksuz 

elma tüketiniz. 

► Derisi alınmış tavuk ya da hindi, az yağlı dana eti veya balık tüketiniz. Muz, 

şeftali, haşlanmış patates, pişmiş havuç gibi yüksek oranda mineral (sodyum 

ve potasyum ) içeren besinleri tüketmelisiniz. 

► Yağlı besinler, kızartmalar, çiğ sebze, salata, kurubaklagil ve sebze    

yemekleri, fındık, fıstık gibi yağlı tohumları tüketmeyiniz. 

► Kayısı, armut, erik gibi meyveleri tüketmeyiniz. 

► Süt ve süt içeren besinler ishalinizi arttırıyor ise tüketmeyiniz. 

► Kahve, koyu çay, kakao tüketmeyiniz. Sıcak olan şeyleri yiyip, içmeyiniz. 

Oda sıcaklığındaki besinleri tercih ediniz. 
 

 
 

KABIZLIK 
 

Kullandığınız bazı ilaçlar özellikle ağrı kesiciler bu sorunu yaratabilir. Ancak 

diyetinizde özellikle sıvı alımınız düştüyse ve yeterli derecede posa içeren 

besinlerle beslenmiyor iseniz bu sorunla karşılaşabilirsiniz. 
 

Bu durumda ishalin tam tersine, çiğ sebze ve meyve tüketimini artırmalı, 

özellikle meyvelerden erik ve kayısı ile bunların komposto ya da hoşaflarını 

tüketmeye özen göstermeli, sıvı tüketiminizi artırmalı, kepekli ekmek gibi 

tam tahıllı besinleri tüketmeli, kurubaklagil tüketiminizi artırmalısınız. 
 

Muz, patates, nişasta, leblebi, pirinç pilavı, makarna, fazla beyaz ekmekten 

kaçınınız. 
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 1. AKCİĞER KANSERİNDE BELİRTİLER NELERDİR? 
 

Akciğer kanserinin ne zaman ve ne şekilde belirti vereceği, ilk oluştuğu böl-

geye göre kişiden kişiye göre değişebilir. Eğer kanser, ana hava yollarında 

değil de akciğerin daha derin bölgelerinde bulunuyorsa, çok büyük boyutlara 

ulaşmadan hiçbir belirti vermeyebilir. 

En sık görülen belirtiler; 

► Uzun süre devam eden sıklığı ve şekli değişen öksürük 

► Kanlı balgam 

► Nefes darlığı 

► Ses kısıklığı 

► Hırıltılı solunum 

► Yutma güçlüğü 

► Kilo kaybı, iştahsızlık veya halsizlik 

► Sebebi açıklanamayan ateş 

► Tekrarlayan bronşit ve akciğer enfeksiyonları 

► Göğüs, omuz, kol ve sırt ağrısı 

► Yüzde ve boyunda şişlik 
 

1.2. KAÇ TİP AKCİĞER KANSERİ VARDIR? 
 

Akciğer kanserinin pek çok tipi vardır. Ancak tedavi yaklaşımları ve davranış 

farkına göre genel olarak akciğer kanseri 2 ana gruba ayrılmaktadır. 

► Küçük hücreli akciğer kanseri 

► Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri 
 

1.3. TANI NASIL KONUR? 
 

Akciğer kanseri belirtileri olan veya akciğer röntgenleri ile akciğerde şüpheli bir 

durum görülen kişiler zaman kaybetmeden Göğüs Hastalıkları bölümüne başvur-

malıdır. 
 

Kitle görülen hastalarda, öncelikle bilgisayarlı tomografi çekilir. Bu sayede elde 

edilen ayrıntılı görüntü ile kesin tanı için hangi yönteme başvuracağına karar 

verilir. Hastadan bronkoskopi dediğimiz ince, bükülebilir, ışıklı ve ucunda kam-

era taşıyan bir tüple akciğerine ulaşılarak toplu iğne başı büyüklüğünde parçalar 

alınır. Bu işleme biyopsi adı verilir. Bronkoskopi ile tümöre ulaşılamadığı du-

rumda bilgisayarlı tomografi eşliğinde iğne biyopsileri almak gerekebilir. Ak-

ciğerleri çevreleyen zarın yaprakları arasında sıvı birikmiş ise , bir iğne ile 

göğüs duvarından girilerek örnek alınır.  
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Bu işleme torasentez denir. Kanser tanısı bu örneklerin patoloji kliniğinde 

incelenmesi sonucu kesinleĢir. Bazı hastalarda bu ufak biyopsilerle kesin 

tanıya ulaĢılamayıp tanı amaçlı sınırlı cerrahi giriĢimler (Torakotomi) de 

gerekebilir. Bu yöntemlerden hangisinin seçileceği kararında temel prensip; 

hastaya en az sıkıntı ve risk getirecek, ama en kısa sürede de tanıyı sağlaya-

cak yöntem ile teĢhis koymaktır. 
 

1.3.1. BİYOPSİ YAPILMASININ HASTALIĞIN İLERLEMESİNE 

OLUMSUZ ETKİSİ VAR MIDIR? 
 

Kanserin kesin tanısına ancak biyopsi örneklerinin incelenmesi sonucunda 

ulaşılır. Biyopsi olmadan önce sadece filmlere bakılarak kanserden 

şüphelenilebilir, ancak kesin kanser tanısı konulmaz ve tedaviye başlana-

maz. Tanı için kanser hücrelerinin görülmesi gereklidir. Halk ağzında 

bazen başka kişiler örnek gösterilerek '' Biyopsi yaptırdılar bir daha da            

iyileşemedi'' , ''hastalığı daha da kötü oldu'' gibi söylentiler olmakta-

dır.Bunlar çok yanlış yorumlardır ve birçok hastanın gereksiz yere kork-

masına, teşhisin gecikmesine ve bu sebeple var olan tedavi şanslarını da 

kaybetmelerine yol açabilmektedir.Hastalığı ileri evrede teşhis edilen hasta-

ların tedaviden yarar görme şansı haliyle daha azdır. Bu sebeple erken tanı 

daha önemlidir. 
 

Biyopsi yapılarak zamanında tanı konulan, tedavi edilen ve uzun süre ka-

liteli yaşamına devam eden hastalar günümüzde çoğunluktadır. Biyopsi 

işleminin hastalığa olumsuz bir etkisi yoktur. Bu işlem sadece tanıyı       

koydurur. 
 

1.4. AKCİĞER KANSERİ NASIL TEDAVİ EDİLİR ? 
 

Küçük hücreli akciğer kanseri ve küçük hücreli olmayan akciğer kanserinin 

tedavileri farklıdır. Tedavi hastalığın evresine göre de değişmektedir. Ak-

ciğer kanserinin tipi ve evresine göre cerrahi, kemoterapi (ilaçla tedavi), 

radyoterapi (ışın tedavisi) seçeneklerinin bazıları ya da hepsi hastanın ve 

hastalığın özelliğine göre farklı sıralamalarla uygulanmaktadır. Kanser te-

davisinde amaç hastalığı mümkünse yok etmek, mümkün değilse sınır-

lamak, sağ kalımı uzatmak ve hastanın yaşam kalitesini arttırmaktır. Ak-

ciğer kanserinin en iyi şekilde tedavi edilebilmesi için multidisipliner yak-

laşım çok önemlidir. 
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AĞIZ VE DİŞ ETİ PROBLEMLERİ VE ÖNERİLER 
 

Ağız ve diş eti problemlerini önceden önlemek için ; tedavi süresi boyunca 

dişlerinizi düzenli fırçalamalı , ağzınızı günde iki ya da üç kez karbonatlı su 

ile çalkalamalıyız. Yinede böyle bir sorunla karşılaşıldığında mutlaka dokto-

runuzu haberdar ediniz. 
 

Bu durumda yemek yemeye gayret etmelisiniz. Bu gayreti sarf ederken de 

yumuşak ve besleyici besinleri seçmek size yardımcı olabilir. Tuzlu, asitli, 

sert ve kuru besinlerden kaçınınız. Yoğurt, muz, patates püresi, ezme çor-

balar, sebze püresi, olgun taze meyveler, pişmiş yumurta, yumuşak peynirler, 

makarna, sütlü tatlılar uygun olabilir. 
 

 
 

 

KOKU YA DA TAT DEĞİŞİKLİĞİ 
 

Tedavi sırasında tat ve koku alma duyunuz değişebilir. Besinler özellikle et 

ve yüksek proteinli besinler acı ya da metalik bir tat vermeye başlar ve suyun 

tadı da farklı algılanabilir. Bu değişikliklerin kendisi hastalık kaynaklı ola-

bileceği gibi genellikle tedavi bitiminde normale döner. 
 

SAÇ DÖKÜLMESİ 
 

Bazı ilaçlar geçici olarak, kısmi ya da tam saç kaybına neden olabilir. Saç 

dökülmesi kemoterapi aldıktan 10-21 gün sonra başlayabilir. 1-2 ay içinde 

tam saç kaybı meydana gelebilir. Saçlar bazen kemoterapi bitmeden de çık-

maya başlayabilir. Kemoterapi tamamlandıktan bir süre sonra saçlar yeniden 

çıkacaktır. Ancak yapısında, renginde değişiklikler olabilir. Saç kaybı sadece 

kafada olmayabilir, vücudun diğer bölümlerindeki tüylerde dökülebilir.

(Kirpik, kaş vs.) 
 

7 



3.1.2. KEMOTERAPİ YAN ETKİLERİ 

İŞTAHSIZLIK 
 

► ĠĢtahtan kesilme ya da iĢtah azalması, tedavi sırasında karĢılaĢılan en 

yaygın sorundur. Korku ve depresyonunda iĢtah kesilmesine neden olabilir. 

İştah İçin Öneriler: 

► Acıkmamış olsanız bile kendinizi yemeye zorlayınız. 

► Az miktarda fakat sık aralıklarla beslenmelisiniz. 

► Atıştırmalık besinleri elinizin altında bulundurun. (kraker , yoğurt gibi)

► Kalorisi yüksek ve kaliteli protein içeren besinler tüketiniz. (yumurta, et,  

     yoğurt, peynir, kuru fasulye, mercimek,nohut, barbunya gibi baklagiller) 

► Yiyeceklerin şeklini değiştirin (çiğ meyve canınız istemiyorsa komposto,     

      hoşaf olarak deneyin, sütlü tatlılara ceviz, fındık gibi yağlı tohumlar  

      ekleyin.)        

► Yemek zamanlarınızı mümkün olduğunca sakin ve güzel hale getirin. 

► Doktorunuzun önerdiği ölçüde fiziksel aktivitenizi arttırın, acıkmanızı  

     sağlayacaktır. 

 
 

BULANTI-KUSMA 

Kusma kemoterapi veya radyoterapi nedeniyle olabilir. Eğer kemoterapi ne-

deniyle ise tedavi aldığınız gün başlayabilir ve sonrasındaki 3 gün veya daha 

uzun süre devam edebilir. Bulantı pek çok kemoterapik ilacın yan etkisi 

olarak görülür. Bulantı kusmayı da tetikleyebilir. Fakat tedavi sonrası 1-2 

hafta içinde kesilir. Bulantıyı önlemek ya da kontrol altına almak için dokto-

runuzun verdiği bulantı önleyici ilaçları mutlaka içiniz. Bulantı görüldüğünde 

beslenmenizi değiştirerek kendinize yardımcı olabilirsiniz. 
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9) ENFEKSİYON 
 

Kemik iliğinde üretilen beyaz kan hücreleri (akyuvarlar ve beyaz küreler) 

vücudumuzun mikroplara karşı savunmasında önemli rol oynar. Bu nedenle 

sayıca azalmaları enfeksiyonların ortaya çıkmasına neden olur.                            

Kemoterapinin bir yan etkiside beyaz kan hücrelerinde azalmaya neden             

olması ve enfeksiyona karşı duyarlılığı arttırmasıdır. 
 

 
 

9.1. ENFEKSİYONDAN KENDİNİZİ KORUMAK İÇİN ÖNLEMLER 
 

Gün içinde ellerimizi temiz tutup sabunla yıkamaya özen gösteriniz. Özel-

likle yemek öncesi ve sonrası, tuvalet öncesi ve sonrası. Nezle ,grip ,su çiçeği 

veya kızamık gibi bulaşıcı hastalığı olduğunu bildiğiniz kişilerden uzak du-

runuz. Yakın temastan mümkün olduğunca kaçınınız. (özellikle kan                 

sayımınız düşük olduğu dönemde). Kalabalık, tozlu, havasız ortamlarda bu-

lunmaktan kaçınınız. Odanızı sık sık havalandırınız. Çiğ sebze ve meyve 

tüketmeyiniz. Sebzeleri bol su ile yıkayıp pişiriniz. Kuruyan ve çatlayan cilt 

bölgelerinize yumuşatıcı losyonlar ve kremler kullanınız. Cildinizi banyoda 

nazik hareketlerle temizleyiniz. Doktorunuzun haberi olmadan aşı                     

yaptırmayınız. Enfeksiyon kaynağı olabileceğinden odanızda canlı çiçek ,ev 

bitkileri, kuş kafesi, akvaryum, kedi, köpek bulundurmayınız varsa başka 

odaya alınız. 
 

Tüm bunlara rağmen ; 

Ateş ,titreme, üşüme hissi, yeni ortaya çıkan öksürük, balgam ya da boğaz 

ağrısı, idrar yaparken ağrı ve yanma hissi, günde 3 defadan fazla sulu dışkı-

lama, ağız içinde dudakta uçuk, yara veya beyaz alanlar, vücudunuzun her 

hangi bir yerinde şişlik, kızarıklık hassasiyet gibi şikayetlerinizi mutlaka  

doktorunuza bildiriniz. 
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Dökülen Saç Miktarını Azaltmak İçin ; 

Saçlar sık sık yıkanmalı, fazla şampuan kullanılmamalı ve güzelce durulan-

malıdır. Tedaviye başlamadan önce saçlar bakımı kolay olacak şekilde  

kestirilebilir. Kısa saç stili saçlarınızı daha dolgun ve kalın gösterecektir.  

Saçlarınızı aşırı tarama ve fırçalamadan kaçınınız. Saç kurutma makinesi kul-

lanılacaksa en düşük ayarda kullanılmalıdır. Kafa derinizin, güneĢ ıĢınlarını 

hassas hale gelebileceğini ve korumanız gerektiğini unutmayınız.                 

ġapka, eĢarp, bandana veya isteğe göre peruk kullanabilirsiniz. Saç kaybının 

geçici bir yan etki olduğunu unutmayınız. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

YORGUNLUK HALSİZLİK VE KANSIZLIK 
 

 

Halsizlik ve yorgunluk hastalığın kendisi kadar kemoterapinin yan etkisi 

olarakta görülebilir. Hastalarda bu durumun ortaya çıkması beklenmekle 

beraber geçici bir etkidir. Tedavi sonlandığında yavaş yavaş azalır ve düzelir. 

Kırmızı kan hücreleri (eritrosit) içerisinde bulunan hemoglobin bütün doku-

lara oksijen taşır. Oksijen kas ve organlarımızın çalışması için gereklidir.  

Kırmızı kan hücreleri sayıca azaldığında oksijen taşıyan hemoglobinde azala-

caktır. Dokulara yeterli oksijen taşınmadığından halsizlik, yorgunluk, nefes 

darlığı, baş ağrısı ve baş dönmesi gibi kansızlık belirtileri görülür. 
 

ÖNLEMLER; 
 

Günlük aktivitelerinizi sınırlayın. Gereksinim duyduğunuzda yardım almak-

tan çekinmeyiniz. İyi ve dengeli beslenmeye özen gösteriniz. Yeterli dengeli 

beslenme vücudunuzun normal işleyişini sağlayan vitamin, protein ve diğer 

besinlerden oluşur. Diğer bireylerle ilişkilerinizi mutlaka devam ettiriniz. 

Kendinizi yatağa bağımlı hissetmeyiniz. Bu sizi yanlızlık duygusundan uzak-

laştıracaktır. Yeterli sıvı alımı son derece önemlidir. Toksik maddelerin 

(ilaçlar ve atık maddelerin )hızlı atılabilmesi için gereklidir. Kan tahlilleri 

düzenli yapılmalı ve sonuçları mutlaka doktorunuza değerlendirilmelidir. 
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2. MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM NEDİR? NEDEN GEREKLİDİR? 
 

Akciğer kanserinde her hastanın durumu birbirinden farklıdır. Hastalığın ve 

hastanın durumuna göre farklı tedavi seçeneklerinin tek başına veya birlikte 

kullanılması, farklı bölümlerden bu konuda uzmanlaşmış çok sayıda doktorun 

ortak çalışması ve hasta için en doğru tedavinin ortak kararla belirlenmesi 

gerekir. Bu şekilde en doğru ve güncel tedaviler gecikmeksizin uygulanabilir. 

Multidisipliner yaklaşımda  medikal onkoloji, göğüs cerrahisi, göğüs 

hastalıkları, radyasyon onkolojisi, patoloji, radyoloji, nükleer tıp 

uzmanlarının ortak görüşü alınmakta ; gerekli durumlarda diyetisyen , psiki-

yatri ve ağrı tedavi uzmanının yardımı istenmektedir. 
 

3. KEMOTERAPİ NEDİR 
 

Normalde vücuttaki tüm hücreler sistemli ve kontrollü olarak bölünür ve 

yenilenir. Bu düzenin bozulması sonucu tümör dokusu oluşur. Vücutta           

kontrolsüz bir şekilde büyüyüp çoğalan anormal hücrelerin büyüme ve çoğal-

malarını engelleyen doğal veya sentetik biyolojik ajanlar ve hormonlarla 

yapılan tedavi şeklidir. 
 

3.1. KEMOTERAPİNİN YAN ETKİ YAPMA SEBEBİ 
 

►  Kemoterapi ilaçları istenmeyen ve hızla büyüyüp çoğalan hücreleri yok 

      ederken vücudun bir kısım normal sağlıklı hücrelerini de etkiler.                
 

►  Kemoterapiden en çok etkilenen hücreler kemik iliği, mide-bağırsak sis-

temi, saç kökü hücreleri gibi hızla büyüyüp çoğalan hücrelerdir. Bu ne-

denle en sık görülen yan etkiler kan hücrelerinin sayılarının azalması, 

bulantı, kusma, saç dökülmesi ve yorgunluktur. 
 

►  Yan etkiler belli bir ilaca vücudumuzun verdiği bireysel tepkidir. Bu ne-

denle yan etkiler her hastada aynı oranda veya sürede olmayabilir. Bir 

kemoterapi sonrası görülen yan etki diğer kemoterapiler sonrası görül-

meyebilir. Ya da ilk birkaç kemoterapi sonrasında yan etki yaşamayıp 

daha sonrakilerde yaşayabilirsiniz. 
 

►  Bu nedenle tedavi öncesinde ne kadar yan etki yaşayacağının tahmini 

yapılamaz. Belki de kemoterapiniz boyunca çok hafif yan etkilerle               

tedavinizi rahat tamamlayabilirsiniz. 
 

►  Kemoterapi aldıktan sonra etkilenen normal hücrelerin çoğu hızla iyileşir.  

      Yan etkilerde beraberinde kaybolur. Bazı yan etkiler hızla kaybolurken   

      bazıları uzun süre devam eder ve giderek azalabilir.                    
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