
Farmakokinetik&Farmakodinamik Tan›mlar
Herhangi bir kemoterapi ilac›n›n kan konsantrasyonu ve
ömrü; ilac›n emilimi, da¤›l›m›, metabolizmas› ve at›l›m›-
na ba¤l›d›r. Çocukluk ça¤›nda organ sistemlerinin gelifli-
mi hala devam etmektedir, bu nedenle ilaçlar›n metaboliz-
mas› eriflindekinden farkl›d›r. Baflka bir deyiflle çocuklar-
da ilaç depolanmas›ndaki farkl›l›k;
Vücut kompozisyonunun ve at›l›m› sa¤layan organ›n yafla
ba¤l› de¤iflikliklerinden 
Metabolizma h›z›ndaki varyasyonlardan
‹laç-protein ba¤lanma varyasyonlardan
‹laç etkileflimlerinden
Farmakogenetik özelliklerden kaynaklan›r.
Kemoterapi ilaçlar› oral, subkütan, intramusküler ve in-
travenöz olarak kullan›labilir. Oral absorpsiyon sürecinde
küçük molekül yap›l› ve intestinal pH’ta ionize olmayan
ilaçlar, büyük ve ionize yap›l› moleküllere karfl› avantaja
sahiptirler. Buna ek olarak, ba¤›rsaktan emilen ilaçlar ilk
olarak karaci¤erde ifllenecekleri için oral bir ilac›n hangi
kan düzeyine ulaflaca¤› karaci¤erdeki metabolizmaya
ba¤l›d›r. Baz› durumlarda, örne¤in; etoposid kullan›m›n-
da, oral al›m sonras› toksisite düzeyi beklenenden yüksek
olabilir. Enjeksiyon bölgesinde sitotoksik etki görülece-
¤inden çok az ilaç intramüsküler yolla kullan›l›r(hormon-
lar, L-asparaginaz). Bu nedenle çocukluk ça¤›nda genel
olarak tercih edilen yol intravenöz yoldur.
Absorpsiyon h›z›ndan ba¤›ms›z olarak vücut taraf›ndan
absorbe edilen total ilaç miktar› yani ilac›n sistemik da¤›-
l›m› Area Under Curve (AUC) tan›m›yla ifade edilir. Bu
terim ayn› dozda fakat farkl› yollarla verilen ayn› ilac›n
(örne¤in kapsül ve tablet formu) vücuda ayn› miktar ilaç
düzeyi sa¤lay›p sa¤lamad›¤›n› anlamak için kullan›l›r. Di-
¤er bir yarar› da toksik ilaçlar›n törapetik düzeylerinin iz-
lemidir.  AUC’nin bireysel farmakolojik farklardan etki-
lenmesi ayn› kemoterapiyi alan hastalardaki farkl› AUC
de¤erlerine sahip olmas›na ve kemoterapiye farkl› yan›t
vermelerine sebep olacakt›r. Bununla beraber, AUC; uzun
süreçte tekrarlayan plazma örneklemesini gerektirdi¤in-
den pratik de¤ildir ve çocukluk ça¤›nda rutin kullan›m›
yoktur.
‹lac›n vücuttaki da¤›l›m› (biyodistribüsyon) organ perfüz-
yonuna ve ilac›n proteinle tafl›nmas› durumuna ba¤l› olan
pasif bir süreçtir. Etoposid gibi baz› ilaçlar›n proteine
ba¤lanmas› eliminasyonu engelleyip toksisite üzerinde et-
kili olabilir. Damarlanmas› iyi olmayan bir solid tümörün
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Kemoterapi, özellikle ço¤alan hücrelere karfl›, tercihen se-
çici ölüm sa¤layan sentetik, do¤al , biyolojik ya da hormo-
nal ajanlarla yap›lan tedavi fleklinde tan›mlanabilir. Ço-
cukluk ça¤› kanserlerinde baflar›l› kemoterapi uygulama-
lar› sayesinde son 30 senede sa¤ kal›m oranlar›nda dra-
matik art›fl elde edilmifltir. Kemoterapi ilaçlar›n›n etki
mekanizmalar›n›n ve farmakolojisinin bilinmesi do¤ru uy-
gulamalar sayesinde tedavi baflar›s›n› etkileyecektir. Bu
bölümde çocukluk ça¤› kanserlerinde kullan›lan ana ilaç-
lar gözden geçirilecektir. 
Kanser kemoterapisinde genel prensipler
‹laçlar›n antineoplastik etki gösterebilmeleri için, kemote-
rapi ajanlar›n›n ya hücre bölünmesini durdurmalar› ya da
apoptozu indükleyerek hücre ölümüne yol açmalar› gerekir. 
Basit olarak hücre siklusunun bilinmesi kemoterapi ilaç-
lar›n›n etki mekanizmalar›n›n anlafl›lmas›n› kolaylaflt›ra-
ca¤› gibi, uygulamada dikkat edilmesi gereken noktalar›n
ak›lda kal›c› olmas›n› sa¤layacakt›r. Örne¤in, S evresinde
etkili olan antimetabolit ilaçlar uzun infüzyonla verilirse
daha fazla sitotoksik etki elde edilir ve S evresinden geçen
daha fazla tümör hücresinin ölmesi sa¤lan›r. Hücre siklu-
su 5 evreye bölünebilir.
1- G 0 evresi: Hücre bölünmesi sonras› dinlenme evresidir.
2- G 1 evresi: Mitojenlerin ve büyüme faktörlerinin sonu-
cu hücre bölünme için gerekli olan RNA ve proteinleri
üretmeye bafllar. Bu evreden S evresine geçifl kanser hüc-
releri için kontrol noktas›d›r. Bu geçifl s›ras›ndaki durak-
lama hücreyi apoptoza götürür.
3- S evresi: DNA sentezi evresidir. Birçok kemoterapi ila-
c› bu evrede sitotoksik etki gösterir.
4- G 2 evresi: Hücrenin DNA replikasyonunun ve kromo-
zom segregasyonun kontrol edildi¤i evredir. Hatal› olan
hücreler apoptoza gider. 
5- M evresi: Bölünmenin gerçekleflti¤i mitoz evresidir. 
Kemoterapide kullan›lan ilaçlar bu siklusun belli evrele-
rinde araya girerek sitotoksik etkiyi sa¤lar(fiekil-1)

Kanser hücreleri ile normal hücrelerin hücre sikluslar›
benzer olup aradaki fark neoplastik hücrelerde proliferas-
yonu engelleyen ve apoptozu indükleyen mekanizmalar›n
çal›flmamas›d›r. Benzer hücre kineti¤i kemoterapi sonu-
cunda kemik ili¤i, saç, mukoza ve üreme sistemlerinin de
etkilenmesine sebep olmaktad›r. 



KL‹N‹K GEL‹fi‹M 203

perfüzyon yetersizli¤i kemoterapi ajan›n›n o bölgeye ulafl-
mas›n› azaltabilir. Ya da etkinli¤i in vitro çal›flmalarda
kan›tlanm›fl bir ilac›n beyin omurilik s›v›s› (BOS) konsan-
trasyonunun düflük olmas› o ilac›n beyin tümörü tedavisin-
deki etkinli¤ini düflürecektir.

‹laç eliminasyonu ilac›n vücuttan böbrek ya da safra yo-
luyla at›l›m›n› ve metabolizmas›n› ifade eder. Böbrek ve
biliyer sistem fonksiyonlar›n› önceden tahmin etmek müm-
kün olsa da metabolizmay› öngörmek mümkün de¤ildir.
‹lac›n kan konsantrasyonunun yar›ya inmesi için geçen sü-
re yar› ömür (t1/2) olarak adland›r›l›r. Özellikle a¤›r tok-
sisite durumlar›nda yar› ömrün önceden bilinmesi toksisi-
te süresinin öngörülmesini sa¤layacakt›r.

‹laç düzeyini etkileyen ve oksidasyon ve metilasyon reak-
siyonlar›n› katalize eden sitokrom p450 ailesinin en
önemli üyesi CYP3A; neredeyse tüm ilaçlar›n yar›s›n› me-
tabolize eder. Aktivitesi genetik, çevresel, fizyolojik ve ge-
liflimsel faktörlerden etkilenir. Kemoterapinin yan›s›ra di-
¤er medikal problemlerin tedavisi için kullan›lan ilaçlar
bu enzimin düzeyini de¤ifltirerek kemoterapinin etkinli¤i-
ni de¤ifltirebilir. Rifampisin, barbitüratlar, fenitoin, dek-
sametazon CYP3A enzimini indüklerken dolay›s›yla hedef
ilac›n metabolizmas›n› h›zland›r›rken, makrolid grubu an-
tibiyotikler, azol grubu antifungal antibiyotikler CYP3A
enzimini inhibe eder, baflka bir deyiflle hedef ilac›n meta-
bolizmas›n› engeller.
Kanser kemoterapisinde bireysel farkl›l›klar›n öngörülme-

fiekil-1-Antineoplastik ilaçlar›n etki yolaklar›
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si ilaçlar›n güvenli ve uygun flekilde kullan›lmas›na katk›-
da bulunacakt›r. Örne¤in yüksek doz metotreksat kullan›-
m› sonras› kan metotreksat düzeyinin izlenmesi folik asi-
tin uygun dozda kullan›lmas› ile metotreksat toksisitesin-
den ideal düzeyde korunma sa¤layacakt›r. 

Toksisite
Törapetik dozlarda kemik ili¤i, mukozal epitel gibi aktif
olarak bölünen hücreler de antikanser ilaçlar›n sitotoksik
etkilerine karfl› hassast›rlar. Bunun yan›s›ra ilaçlar›n ifllen-
di¤i, at›ld›¤› ya da etki mekanizmas›ndan dolay› özellikle
etki gösterdi¤i organa göre kal›c› ya da geçici toksisiteler
gözlenebilir. Tüm kemoterapi ilaçlar›n›n ard›ndan görülen
ortak toksisiteler myelosupresyon, bulant›, kusma, alopesi,
orointestinal mukozit, hepatik fonksiyon bozuklu¤u, aller-
jik ya da kutanöz reaksiyonlar, ilaç ekstravazasyonuna
ba¤l› lokal ülserler olarak s›ralanabilir. Belli ilaçlarla bel-
li organlarda görülen toksisiteler ünik toksisite ad›n›
al›r(Tablo-2). Bu toksisite bulgular› ço¤unlukla tekrarla-
yan uygulamalardan sonra ortaya ç›kar ve antrasiklin tok-
sitesinde oldu¤u gibi geri dönüflümsüz olabilir.

Antikanser ilaçlar›n toksisitesi ilaç uygulamalar›ndaki
doz ve tekrarlama süresini k›s›tlamaktad›r.Çocukluk ça-
¤›nda kemoterapi vücut yüzey alan› (BSA=Body Surface

Area) ya da vücut a¤›rl›¤›na göre hesaplan›rken, doz ara-
l›¤› akut toksisitelerin süresine göre ayarlan›r.  
Günümüzde çocukluk ça¤› kanserlerinde giderek artan sa¤
kal›m oranlar›, kemoterapiden uzun süre sonra ortaya ç›-
kan geç toksik etkileri ve ikincil kanserleri beraberinde
getirmifltir. Bu nedenle pediatrik onkolojide güncel tedavi
yaklafl›m› hastaya sa¤ kal›m›n yan› s›ra yüksek yaflam ka-
litesi ve ikincil malinitelerden uzak bir hayat sunmakt›r. 

Kombinasyon kemoterapisi
Kanser tedavisinde birden fazla ilac›n bir arada kullan›l-
mas› ilaç direncinin geliflmesini engelledi¤i gibi hücre sik-
lusunun farkl› farkl› evrelerinde etki göstererek daha faz-
la tümör hücresinin ölmesini sa¤lar. Bu sebeple ayni etki
mekanzimas› ile etki gösteren ilaçlar bir arada kullan›l-
mamal› ve ilaç seçerken toksisite fliddeti, s›kl›¤› ve zaman-
lamas›n› göz önünde bulundurulmal›d›r.Örne¤in; vinkris-
tin, L-asparaginaz, prednison ve folinik asitle birlikte
yüksek doz metotreksat gibi nonmyelosupresif ajanlar,
klasik myelosupresif ajanlarla birbirlerinin dozunu etkile-
meden kullan›labilirler. 

‹laç Etkileflimleri 
Kombinasyon amac›yla kullan›lan kemoteröpetik ilaçlar
birbirlerinin metabolizmalar›n› etkileyebilirler. Örne¤in

Tablo 1. Baz› ilaçlar›n ise etkin olmalar› için aktivasyon reaksiyonundan geçmeleri gerekir

AKT‹VASYON REAKS‹YONU ‹LAÇ
Aquasyon Sisplatin
Hidroliz ‹rinotekan
Poliglutamilasyon Metotreksat
Fosforilasyon Sitarabin, Fludarabin, Kladribin
Fosforibozilasyon 6-Tioguanin,, 6-Merkaptopürin,
Mikrozomal oksidasyon ‹fosfamid, Siklofosfamid, Prokarbazin
Mikrozomal Redüksiyon Bleomisin
Demetilasyon Dakarbazin

Tablo 2. Ünik toksisite örnekleri
Toksisite ‹laç
Kardiyotoksisite Antrasiklinler
Hemorajik sistit Siklofosfamid, ‹fosfamid
Periferal nöropati Vinkristin, Sisplatin, Paklitaksel
Ototoksisite Sisplatin
Koagülopati L-Asparaginaz
Nefrotoksiste Sisplatin, ‹fosfamid
Akci¤er fibrozu Bleomisin
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Tablo-3-KEMOTÖRAPET‹KLER

1)ALK‹LLEY‹C‹ AJANLAR
KLAS‹K ALK‹LLEY‹C‹ AJANLAR

Nitrojen Mustard Grubu
Mekloretamin Kullan›lmamaktad›r.
Oksazafosforinler
Siklofosfamid Alkyloxan®, Endoxan® 50 mg tablet, 500-1000 mg flakon
‹fosfamid Holoxan® 500mg, 1-2 gr flakon
Melfalan Alkeran® 2-5 mg tablet
Nitrozüre Grubu
Lomustin (CCNU) CCNU® 10-40 mg kapsül*
Karmustin (BCNU) Nitrumon® 100 mg flakon
Busulfan Busulfex® 60 mg flakon.

NONKLAS‹K ALK‹LLEY‹C‹ AJANLAR
Platin Bileflikleri
Sisplatin Cisplatin® 10-25-50-100 mg flakon
Karboplatin Carboplatin® 50-150-450 mg flakon
Oksaliplatin Eloxatin® 50-100 mg flakon
Metilleyiciler
Dakarbazin Deticene® 100-200 mg flakon
Temozolamid Temodal® 5-20-100-250 mg kapsül
Prokarbazin Natulan® 50 mg kapsül*

2)ANT‹METABOL‹T AJANLAR
FOL‹K AS‹T ANALOGLARI

Metotreksat Methotrexate®, Emthexate® 2.5 mg tablet, 5-50-500 mg flakon
PÜR‹N ANALOGLARI (T‹OPÜR‹NLER)

6-Merkaptopürin Merkaptopurin®, Puri-nethol® 50 mg tablet
6-Tioguanin Lanvis® 40 mg tablet 

DEOKS‹ADENOZ‹N ANALOGLARI
Fludarabin Fludara® 50 mg flakon, 10 mg tablet
Kladribin Leustat® 10 mg flakon*
Klofarabin Clolar® 20 mg flakon*
Nelarabin Arranon® 250 mg flakon*

P‹R‹M‹D‹N ANALOGLARI
Sitarabin Alexan®40-100-1000 mg, Cytarabine® 100-1000 mg flakon
Gemsitabin Gemzar® 200 mg-1 gr flakon
5-Florourasil 5-Fluorouracil® 250-500-1000 mg ampul, flakon

3)ANT‹TÜMÖR ANT‹B‹YOT‹KLER
Antrasiklinler
Doksorubisin Adriablastina® 10 mg flakon
Daunorubisin Daunomicina® 20 mg flakon
‹darubisin Zavedos® 5-10 mg flakon 
Mitoksantron Mitoxantron® 10-20 mg, Neotalem®, Novantrone® 20 mg flakon
Bleomisin Bleocin® 15 mg ampul
Daktinomisin Cosmegen® 0.5 mg flakon 
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4)B‹TK‹ KÖKENL‹ AJANLAR

V‹NKA ALKALO‹DLER‹

Vinkristin Vincristine® 1-2 mg flakon

Vinblastin Velbe® Vinblastin® 10 mg flakon

Vinorelbi Navelbine® 10-50 mg flakon

EP‹PODOF‹LOTOKS‹NLER

Etoposid (VP-16) Etoposide®, Vepesid®50-100 mg flakon, 

Lastet® 25-50-100 mg kapsül

Teniposid (VM-26) Vumon® 50 mg ampul*

TAKSANLAR

Paklitaksel Anzatax®, Ebetaxel®, Taxol® 6 mg flakon

Dositaksel Taxotere® 20-80 mg flakon

KAMPTOTES‹NLER

Topotekan Hycamtin® 4 mg flakon

‹rinotekan Campto® 40-100 mg flakon

5)D‹⁄ER AJANLAR

Kortikosteroidler

Prednizon Prednol® 4-16 mg tablet, 20-40-250 mg flakon

Prednizolon Deltacortril® 5 mg tablet, Prednisolone® 25 mg ampul

Deksametazon Dekort® 0.50-0.75 mg tablet, 8 mg ampul

L-Asparaginaz Leunase® 10.000 U flakon

Retinoidler

All-trans-retinoik asit(ATRA) Vesanoid® 10 mg kapsül

Cis-retinoik asit Roaccutane® 10-20 mg kapsül

Hidroksiüre Hydrea® 500 mg kapsül

‹matinib Mesilat Glivec® 100 mg kapsül, 400 mg tablet

6)MONOKLONAL ANT‹KORLAR

(FDA Onayl›)

Bevacizumab (VEGF inhibitörü) Avastin®*

Tositumomab (Anti CD20) Bexxar®*

‹britumomab (Anti CD20) Zevalin®*

Rituksimab (Anti CD20) Mabthera® 100-500 mg flakon

Daklizumab (Anti CD25) Zenapax® 5 mg flakon

Gemtuzumab (Anti CD33) Mylotarg®*

Alemtuzumab (Anti CD52) Campath®*

Setuksimab (EGFR inhibitörü) Erbitux®*

Trastuzuma (ErbB2 inhibitörü) Herceptin® 150 mg flakon

* Türkiye'de mevcut de¤il, Sa¤l›k bakanl›¤› ve Eczac›lar odas› onay› ile ithal edilmektedir.
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sisplatin etoposidin eliminasyonunu etkileyebilir. Buna ek
olarak kemoterapi s›ras›nda kullan›lan destek tedavi ajan-
lar› da antineoplastiklerin kan düzeylerini ve aktivasyon-
lar›n› de¤ifltirebilir. Fungal enfeksiyonlar›n tedavisinde
kullan›lan flukanozol siklofosfamidin metabolizmas›n›
azalt›rken, antiepileptik ilaçlar›n ve steroidin uzun süreli
kullan›m› siklofosfamid ve ifosfamidin metabolizmas›n›
artt›r›r. Benzer flekilde yüksek doz metotreksat tedavisi s›-
ras›nda kotrimoksazole devam edilmesi ölümcül metot-
reksat toksisitesine sebep olabilir. Klinisyen hastaya des-
tek olmak isterken antikanser ilac›n etkisini azaltacak
kombinasyonlardan kaç›nmal›d›r. Günümüzde hala kemo-
terapi ajanlar›n›n etkileflimi ile ilgili bilgi yetersizdir. S›k
toksisite, tedavi baflar›s›zl›¤›,ampirik dozlar›n kullan›lma-
ya devam edilmesi, ilaç dozlar›n›n rutin takip edilmemesi
etkileflimin tan›nmas›na engeldir. 

‹laç Direnci
‹lac›n uygulanmas›ndan sonra bütün evrelerin baflar›yla
geçilmifl olmas› ilac›n etkin olaca¤› anlam›na gelmez. Za-
man içinde ya da primer olarak antineoplastik ajanlara
karfl› direnç geliflebilir. Bu durum çocukluk ça¤› kanserle-
rinde tedavi baflar›s›zl›¤›n›n ana nedenidir. Eski çal›flma-
larda tek ilaçla tam remisyona giren ALL hastalar›n›n
nerdeyse hepsinin, ayn› ilac›n kullan›lmaya devam etmesi-
ne ra¤men nüks etti¤i bildirilmifltir. ‹laç direncinin gelifl-
minin ço¤unda genetik sebepler söz konusudur. Genetik
olarak instabil hücrelerin h›zl› proliferasyonu s›ras›nda
genetik de¤ifliklikler spontan olarak ilaca dirençli klonlar
yarat›rken, bu hücre grubunun ilaca maruziyeti, sekonder
olarak dirençli alt gruplar oluflturmaktad›r. Biyokimyasal
olarak birçok yolla ilaç direnci geliflmekle birlikte ço¤un-
lukla bir gen ürününün artmas›, azalmas› ya da de¤iflme-
si ve hücre için ilac›n al›m›nda de¤ifliklik söz konusudur.
Örne¤in; metoreksata (MTX) dirençli hücreler, MTX’in
hedef enzimi olan dihidrofolat redüktaz› (DHFR) daha
fazla üretirler. Tek bir selüler de¤ifliklik ayn› zamanda
birbiriyle ilgisiz ve tedavi s›ras›nda hiç kullan›lmam›fl
ilaçlara karfl› direnç geliflmesine sebep olabilir. Bu durum
çoklu ilaç direnci olarak adland›r›l›r. En çok çal›fl›lan fe-
notip; ilac›n hücre içi birikimini belirleyen ATP ba¤›ml›
pompa geni P-glikoproteini(P-gp) ve MRP(multi drug re-
zistans proteini)’dir. MDR-1 geni ve onun ürünü olan P-gp
tümör dokular›nda, örne¤in, ALL, nöroblastom, rabdom-
yosarkom (RMS), nöroepitelioma, retinoblastoma, oste-
osarkoma ayr›ca normal dokularda; karaci¤er biliyer ka-
nalikülleri, böbrek proksimal tübülleri, jejunum ve kolon
mukoza epiteli, sürrenal bez, hematopoietik öncüller,
MSS vaskülatür endoteli ve testiste bulunmaktad›r. P-
gp’nin normal hücrelerde toksik bileflenleri att›¤› düflünül-
mektedir. Kötü prognoza efllik etti¤i san›lmakla birlikte
çocukluk ça¤›ndaki rolü hala tart›flmal›d›r. MRP bir ilaç
transport ailesi proteinidir. Substrat konusunda seçici
olup hedef ilaç ailesi aras›nda anyonik ilaçlar, glutatyon,
glukoronat ve sülfatla konjuge edilen nötral ilaçlar, nük-
leozid analoglar›, sisplatin sat›labilir.Klinik olarak rezis-

tanstaki rolü hala araflt›r›lmaktad›r. Di¤er ilaç direnç me-
kanizmalar› aras›nda DNA onar›m kapasitesinin artt›r›l-
mas› (alkilleyici ajanlar), glutatyon yoluyla aktik metabo-
litlerin detoksifikasyonu (alkilleyici ajanlar, antrasiklin-
ler), topoizomeraz II’nin düzeyinin azalt›lmas› (antrasik-
linler, epidofilotoksinler, daktinomisin), apoptotik yollar›n
bask›lanmas› say›labilir. Çoklu ilaç direnci özellikle nüks
etmifl hastalarda ilaç seçerken önem tafl›maktad›r. Daha
önceden direnç olan ilaçlarla çapraz direnç gösteren ilaç-
lar yeni tedavi flemas›na konmamal›d›r. Yeni hastalarda
ise ilaç kombinasyonlar› çapraz direnç olmayan ilaçlardan
seçilmelidir.

PED‹ATR‹K MAL‹N‹TELERDE 
KULLANILAN KEMOTÖRAPET‹KLER
Günümüzde hücre siklusunun ve kanserin biyolojik ve ge-
netik kökeninin daha fazla anlafl›l›r olmas› yeni tedavi
ajanlar›n›n kullan›m›n› sa¤lam›flt›r. Klasik tedavi ajanla-
r›n›n (Tablo-3) yan›s›ra farkl› etki mekanizmalar›na sahip
olan ve di¤er bafll›¤› ad› alt›nda geçen ilaçlar›n say›ca art-
mas› yeni s›n›fland›rma önerilerini de beraberinde getir-
mifltir.
Kemotörapi ilaçlar›n›n farmakolojik özelliklerinin yan› s›-
ra uygulama s›ras›nda ilac›n haz›rlanmas›, korunmas›,
stabilitesi ve uygulama süre ve flekli etkinli¤i ve toksisite-
si üzerinde rol oynamaktad›r. Bu bilgilere uygulanan teda-
vi flemalar›n›n yan› s›ra klasik kaynaklardan da ulaflmak
mümkündür.

ALK‹LLEY‹C‹ AJANLAR
DNA’ya kovalent olarak alkil grubu ba¤lanmas› sonucu
DNA yap›s›n› bozulan hücrenin apoptoza gitmesini sa¤la-
yarak etki gösterir. Özellikle melfalan ve busülfanla oluflan
a¤›r myelosupresyon kök hücre deste¤i ile birlikte kullan›-
m›n› gündeme getirmifltir. Akut yan etkiler di¤er ilaçlarla
benzer olmakla beraber, gonadal atrofi, pulmoner fibroz,
renal toksisite, karsinojenik, mutajenik ve teratojenik etki
gibi uzun dönemli kal›c› yan etkiler görülebilir. Çapraz re-
zistans preklinik çal›flmalarda s›k gözlenmemektedir. 
Nitrojen Mustard Grubu
•Mekloretamin: Primer olarak Hodgkin lenfoma tedavi-
sinde MOPP rejiminde ve topikal formu kütanöz histiosi-
tozda kullan›l›r.Genel yan etkilerinin yan›s›ra ekstrvazas-
yon durumunda sklerozan tromboflaebit yapar, acil olarak
nötralizan ilaç tiosülfat enjekte edilmelidir. Akut ya da geç
ensefalopati fleklinde nörotoksisite yapabilir.
•Oksazafosforinler (siklofosfamid ve ifosfamid): Prodrug
yap›s›nda olduklar› için aktifleflmeleri için hepatik mikro-
zomal oksidasyon gerekir. Lösemi, solid tümörler ve K‹T
öncesinde yayg›n kullan›m alanlar› mevcuttur. Metaboliz-
mas› karaci¤er yoluyla olurken at›l›m böbrek yolu ile ger-
çekleflir. ‹ntoksikasyon durumunda iki ilaçta dializle at›la-
bilir. Majör yan etki myelosupresyondur, ünik toksisite ise
hemorajik sistittir ve doz ba¤›ml›d›r. Hafif dizüriden a¤›r
kanamaya kadar de¤iflebilir. Agresif hidrasyon, mesanenin
s›k boflalt›lmas›, mesane irrigasyonu ve mesna kullan›m›
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ile s›kl›¤› ve fliddeti azalt›labilir. Ayr›ca nefrotoksisite; tu-
bulopati, geri dönüflümlü nöropati (ifosfamid;somnolans,
dizorientasyon, letarji, hallüsinasyonlar, koma ve nöbet)
gzölenebilir. Bu tablo daha önce sisplatin alm›fl çocuklar-
da daha s›k gözlenmektedir. Metilen mavisi ile tedavi edi-
lebilir ve engellenebilir. Geçici hepatik disfonksiyon ve
pneumonitis tablolar›n›n yan›s›ra ifosfamid ile yüksek doz-
larda kardiyotoksisite gözlenebilir. Direnç aktif metabolit-
lerin inaktiflefltirilmesi, DNA tamirinin artt›r›lmas› ile
gerçekleflir. P450 mikrozomal enzimlerininin aktivitesini
etkileyen her bileflik oksazafosforinlerin metabolizmas›n›
de¤ifltirebilir. Fenobarbital Siklofosfamid aktifleflmesini
h›zland›r›r.Allopurinol siklofosfamid myelotoksisiteni art-
t›r›r, flukanazol siklofosfamidin aktivasyonunu bloke eder-
ken, deksametazon, klorpromazin siklofosfamid aktiflefl-
mesini artt›r›r.

•Melfalan: Çocukluk ça¤› kanserlerinde kullan›m› k›s›tl›-
d›r. RMS’de aktif gibi gözükmektedir.At›l›m böbrek yoluy-
la olur.Myelosupresyon, pulmoner fibroz, sekonder lösemi-
ye sebep olabilir. 
Nitrozüre Grubu (Lomustin-CCNU ve Karmustin-
BCNU)Çocukluk ça¤› beyin tümörlerinde ve lenfomalarda
kullan›m› yayg›nd›r. Beyin tümörlerinde karmustin intra-
kaviter olarak kullan›m› mevcuttur.Metabolizma karaci-
¤erde gerçekleflir. Lipid solubilitesi nedeniyle BOS konsan-
trasyonunun plazmaya eflit olmas› beyin tümörlerinde ter-
cih edilmesini sa¤lam›flt›r. Kümülatif geç myelosupresyon
(5 hafta), tekrarlayan dozlarda kronik kemik ili¤i hipopla-
zisi, 15 aydan uzun toplam 1000mg/m2 karmustin uygu-
lamas› sonras› renal toksisite, atrofi, toplam 1500mg/m2
karmustin sonras› geri dönüflümsüz ve fatal pulmoner fib-
roz gözlenebilmektedir. Fenobarbital mikrozomal metabo-
lizmay› artt›rarak nitrozürelerin antitümör etkisini azalt›r. 

Busülfan
KML tedavisinde ve siklofosfamidle birlikte yüksek dozda
kemik ili¤i transplantasyonu (K‹T) öncesi haz›rl›k rejimin-
de kullan›lmaktad›r. Myelosupresyon ana yan etkidir. Gas-
trointestinal yan etkilerin yans›ra diffüz interstisyel akci-
¤er fibrozu ve bronkopulmoner displazi yapabilir. Venook-
lüzif hastal›k (VOD), nöbet ve uzun vadede k›z çocuklar›n-
da a¤›r ve persitan ovarian yetersizli¤e sebep olabilir.

Nonklasik Alkilleyiciler
Platin bileflikleri (Sisplatin ve karboplatin): DNA’n›n pla-
tinasyonu ile hücre proliferasyonunu engellerler.Osteosar-
koma, Wilm’s tümörü, germ hücreli tümörler ve beyin tü-
mörlerinin tedavisinde kullan›lmaktad›rlar. Yar› ömür
uzun oldu¤u için uzayan akut toksisite beklenir. Nefrotok-
sisite ve böbrekten at›l›m› nedeniyle renal disfonksiyonda
doz ayar› gereklidir. Karboplatin intoksikasyon durumun-
da dialize edilebilir. Sisplatin hafif myelosupresyon, a¤›r
ve irreversibl nefrotoksisite (azotemi, elektrolit imbalans›;
hipomagnezmi, ototoksisite, nörotoksisite(reversibl duyu-
sal nöropati, nöbet, ansefalopati) yaparken karboplatin

baz› hastalarda 5-6 haftaya uzayabilen geç myelosupres-
yonla kendini gösterir. Genel olarak yan etkiler sisplatin-
den daha hafiftir. Direnç azalm›fl hücre içine al›m, ilac›
inaktive eden tiollü bilefliklerin (glutatyon, metallotionein)
art›fl›,DNA tamir h›z›n›n artmas› ve mismatch tamir yete-
ne¤inin kaybedilmesi ile olur. 

Metilleyiciler(Dakarbazin, temozolamid, prokarbazin):
Karaci¤erde aktivasyon sonras› MTIC (metiltriazenil imi-
dazol karboksimid) aktif metaboliti yoluyla DNA’ya belli
noktalarda metil grubu ekleyerek etki gösterirler. Temozo-
lamid, karaci¤erde aktifleflen prokarbazin ve dakarbazinin
aksine fizyolojik pH’da kendisi aktifleflirken, oral yolla
al›nd›¤›nda kolayl›kla kan beyin bariyerini aflt›¤› için beyin
tümörlerinde tercih edilmektedir.Dakarbazin bulant›, kus-
ma, hafif myelosupresyon,flu-like syndrome, hafif hepatik
disfonksiyon, enjeksiyon yerinde lokal a¤r›, nadiren VOD
ve hepatik ven trombozu yapabilir. Temozolamid uygula-
madan 3 hafta sonra bafllayan ve 7-10 gün içinde düzelen
myelosupresyon yapt›¤›ndan 28 günde bir kullan›lmakta-
d›r. Prokarbazin bulant›, kusma, myelosupresyon, nöro-
toksisite ve uzun dönemde azospermi, over yetersizli¤i, te-
ratojenisite ve karsinogeneze sebep olmaktad›r. Fenobar-
bital ve fenitoin prokarbazinin aktif hale geçmesini artt›-
r›rlarken, prokarbazin barbitürat, fenotiazinler ve di¤er
sedatiflerin sedatif etkisini artt›r›r. Ayr›ca mono amin ok-
sidaz (MAO) enzimi inhibisyonu yapt›¤› için tiramin içeren
(muz, flarap, peynir) yiyeceklerle hipertansif kriz yapabilir.

ANT‹METABOL‹TLER
DNA ve RNA sentezinde ara maddelerin ya da vital kofak-
törlerin yap›sal analoglar›d›rlar. Nükleik asit sentezini
bloke edebilirler ya da yap›lar›na girip bozuk ürün oluflma-
s›na sebep olurlar. DNA sentezine etki ettiklerinden cell-
cycle ve S-cycle spesifiktirler. Bu yüzden devamli infüzyon
ya da kronik günlük dozaj fleklinde kullan›l›rlar.
Metotreksat: ALL, NHL, histiositoz, osteosarkoma  teda-
vilerinde yer alan ve en s›k kullan›lan antimetabolit ilaçt›r.
Folik asit analo¤u oldu¤undan dihidrofolat redüktaz’›
(DHFR) inhibe eder. 100-300mg/m2‘in  üzerindeki dozlar
lökoverinle birlikte kullan›lmal›d›r. Asit idrarda MTX’in
çökmesini engellemek için hasta iyi hidrate ve alkalinize
edilmeli, lökoverin dozunu belirlemek için MTX düzeyi ve
kreatinin düzeyi rutin bak›lmal›d›r. Asit ya da plevral ma-
yii gibi 3.boflluk s›v›lar›nda birikim yar› ömrünü uzat›r, bu
hastalarda toksisiteden korunmak için yak›n MTX düzeyi
takibi gerekir. Kreatinin klerensi normalin %50-75’in al-
t›nda olan hastalara yüksek doz MTX verilmemelidir. He-
patik disfonksiyonda klerensi fazla etkilenmez fakat ek he-
patik hasar yaratmamak için doz ayarlamas› endikedir. ‹lk
dozdan 5-14 gün sonra myelosupresyon ve orointestinal
mukozit ortaya ç›kar.Yüksek doz MTX s›ras›nda renal dis-
fonksiyon acil tedavi gerektirir. Lökoverin dozu artt›r›lma-
l›d›r. Hemodializ ve aktif kömür hemoperfüzyonu çok etkin
de¤ildir., MTX’i inaktif metabolit DAMPA’ya çeviren an-
cak Türkiye’de bulunmayan rekombinan bakteriyel enzim
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Karboksipeptidaz-G2 kullan›labilir. Bunun yan›s›ra geçici
KCFT bozuklu¤u, kronik düflük doz tedavide hepatik fib-
roz, dermatit, akut allerjik reaksiyonlar, akut pneumonitis,
osteopati, kemik a¤r›s› ve osteoporoz, nörotoksisite, kro-
nik lökoansefalopati (özellikle kranial RTx ile birlikte)
gözlenebilir. Direnç membran transportunun azalmas›,
DHFR düzeyinin artmas›, DHFR’nin MTX affinitesinin de-
¤iflmesi yollar›yla olmaktad›r. DHFR’yi fazla üreten ALL
hastalar›nda  remisyonun daha k›sa sürdü¤ü gözlenmifltir.
MTX’in at›l›m›n› engelleyen ilaçlar aras›nda probenesid,
salisilat, sulfisoksazol, penisilinler, indometasin, ketopro-
fen, ibuprofen, aminoglikozitler ve sisplatin gibi nefrotok-
sik ilaçlar say›labilir.

Pürin analoglar› (Merkaptopürin, Tioguanin): Pürin sente-
zini inhibe ederler. Merkaptopürin; ALL tedavisinde ana
ilaçlardan biridir. Myelosupresyon, hepatik disfonksiyon,
mukozit yapabilir. Tioguanin; AML, relaps ALL ve düflük
dereceli gliomlarda kullan›lmaktad›r. Yan etki olarak me-
losupresyon, kronik kullan›mda VOD gözlenebilir.Allopuri-
nol merkaptopürinin katabolizmas›n› engelleyerek hema-
tolojik toksisitenin artmas›na sebep olmaktad›r. Her iki
ilac›n metabolizmas› ve toksitesi tiopürin metiltransferaz
(TPMT) enzim aktivitesine ba¤l›d›r. Baz› merkezlerde ru-
tin olarak blastik hücrelerde bak›lan enzim düzeyi tedavi
planlamas›nda kullan›lmaktad›r.

Pirimidin analoglar› (Sitozin Arabinozid [ARA-C], Gemsi-
tabin ve FU): Çocukluk ça¤›nda kullan›m yeri bulan ARA-
C Akut lösemi ve lenfoma tedavisinde kullan›lmaktad›r.
DNA polimeraz› inhibe ederek replikasyonunu bozar. Bu
yüzden S-faz  spesifiktir; ilk tedaviden sonra hücrelerin
DNA sentezledi¤i bir dönemde ya da büyüme faktörü kul-
lan›m› sonras› verilmesi uygundur. Metabolize eden enzim;
sitidin deaminaz birçok dokuda bulundu¤undan karaci¤er
bozuklu¤undan etkilenmez. Myelosupresyon, bulant›, kus-
ma, gastrointestinal mukozal hasar, hayat› tehdit eden ba-
¤›rsak nekrozu yan etkileridir. Ayr›ca yüksek atefl, myalji,
kemik ve eklem a¤r›s› konjonktivit, döküntü ve gö¤üs a¤r›-
s›ndan oluflan bir klinik sendrom gözlenebilir, tedavide
yüksek doz steroid kullan›l›r. Yüzde 30 olguda kal›c› hasa-
ra sebep olan akut serebellar sendromla ortaya ç›kan nö-
rotoksisite görülebilir. Gemsitabin çocukluk ça¤› nüks lö-
semi-lenfoma ve solid tümörlerinde halen denenmekte olan
bir primidin analo¤udur. Genel yan etkilerin yan› s›ra na-
diren somnolans, hipotansiyon, pulmoner toksisite, trom-
botik mikroanjiyopati yapabilir.

Deoksiadenozin Analoglar› (Fludarabin, Kladribin, Klofa-
rabin): Daha çok eriflkin KLL hastalar›nda kullan›lmakla
beraber, çocukluk ça¤› lösemilerinde de de¤iflken etkinlik-
leri mevcuttur. A¤›r immunusupresif etkisi nedeniyle
transplant haz›rl›k rejimlerinde de kullan›lmaktad›r. Flu-
darabin myelosupresyon ve kortikal körlük, optik nörit, en-
sefalopati ve nöbetle giden nörotoksisite yapabilir. Kladri-
bin çocuklarda AML tedavisinde kullan›l›rken, henüz arafl-

t›r›lmakta olan klofarabinin nüks lösemi hastalar›ndaki
Faz II çal›flmalar› devam etmektedir. 

ANT‹TÜMÖR ANT‹B‹YOT‹KLER 
Antrasiklinler (Doksorubisin, daunomisin,idarubisin):
Streptomyces’ten elde edilen do¤al ürünlerdir.DNA’ya in-
tercalation denen bir prosesle ba¤lanarak, DNA’n›n 3 bo-
yutlu fleklini sa¤layan topoizomeraz enzimini fonksiyonunu
bozarlar. Direnç ilac›n transportunun azalmas› ve topoizo-
meraz enziminin affinitesinin azalmas›yla olur.Uygulama-
da dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ekstravazas-
yondan korunmak için güvenilir bir damar yolundan terci-
hen santral kateterden verilmesidir. Hepatik sistem yoluyla
at›l›rlar.Akut toksisiteler aras›nda myelosupresyon, muko-
zit, bulant›, kusma, ishal, alopesi say›labilir. Radyasyon re-
aksiyonunu artt›rd›klar›ndan radyoterapi s›ras›nda kesilme-
leri gerekir. Geç etki olarak kardiyotoksisite:aritmiler,
myokardit-perikardit sendromu görülmektedir. Tedaviden
y›llar sonra da ortaya ç›kabilece¤inden uzun dönem takip
gerekmektedir. Kardiyotoksisteyi azaltmak amac› ile bir
flelasyon ajan› olan deksrazoksan; her 1 mg doksorubisin
için 10 mg dozunda kullan›labilir. Türkiye’de mevcut de¤il-
dir. Siklofosfamid ve nitrozürelerle birlikte kullan›ld›kla-
r›nda doksorubisinin eliminasyon yar› ömrü uzarken, etopo-
sidle birlikte kullan›ld›¤›nda doksorubisinin klerensi artar.
Mitoksantron: Etki mekanizmas› antrasiklinlere benzer-
dir. Lösemi ve lenfomalrda salvage rejim olarak kullan›l›r.
Myelosupresyon, hafif bulant› ve kusma, ishal ve alopesi
ayr›ca sklera, el t›rnaklar› ve idrarda mavi renge sebep
olabilir. Daha az kardiyotoksik olmakla birlikte çocuklar-
da uzun dönem etkileri bilinmemektedir.
Bleomisin: Metallerle ba¤land›ktan sonra DNA’ya ba¤la-
narak DNA k›r›klar› oluflturur. Lenfomalarda, testiküler
kanser ve di¤er germ hücreli tümörlerde kullan›lmaktad›r.
Myelosupresif de¤ildir ancak interstisyel pneumonitis ve
fibroz yapabilir. Tarama amaçl› CO diffüzyon testi yap›l-
mal› ve ilaç ilk yan etki görülür görülmez kesilmelidir.Cilt-
te linear hiperpigmentasyon görülebilir. Daha önceden
sisplatin kullan›m›, bleomisin at›l›m›n› azaltmaktad›r.
Daktinomisin: DNA k›r›klar› oluflturarak Wilm’s tümörü
ve RMS tedavisinde kullan›lmaktad›r. Myelosupresyon,
mukozit, fliddetli bulant› ve kusma, ekstravazasyon, VOD
yapabilir. Radyasyon etkisini artt›rd›¤› bilinmektedir.Rad-
yoterapiden sonraki 2 y›l içinde kullan›ld›¤›nda bile ayn›
etkiyi gösterebilir.

B‹TK‹ KÖKENL‹ ÜRÜNLER
Vinka Alkaloidleri (Vinkristin, vinblastin, vinorelbin): Tu-
buline ba¤lanarak mitotik spindle formasyonunu ve mitozu
durdururlar. Ayn› flekilde solüt transportunu, nörotrans-
mitter ve hormonal transportu engellerler. Hepatik sistem
ile at›ld›¤›ndan direkt bilirunini yüksek olgularda doz aya-
r› gerekir.Vinkristin en çok nörotoksisiteye neden olan
ilaçt›r. Periferik duyusal ve motor nöropati; refleks kayb›,
nöritik a¤r› (çene a¤r›s›, kramplar), parestezi, düflük el ve
ayak, kranyal ve otonom sinir tutulumuna sebep olabilir.
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Aksidental intratekal vinkristin ölümcül oldu¤unda müda-
hele odalar›nda asla vinkristin bulundurulmamal›d›r. Alo-
pesi, Uygunsuz ADH Sendromu, nöbetler, myelosupres-
yon,,mukozit yapabilir. Vezikan olduklar› içim ekstrava-
zasyona dikkat edilmesi gereklidir. 
Epipodofilotoksinler (Etoposide, tenoposide): Tubuline ba¤-
lanarak mitozu engellerler fakat esas etki Topoizomeraz II
üzerinden DNA k›r›¤› yoluyla olur. Myelosupresyon, alope-
si, bulant› ve kusma, flebit, hafif periferik nöropati, hepato-
toksisite, mukozit, aritmi, ishal, sekonder lösemi gözlenebi-
lir. Siklosporin eliminasyonlar›n› azalt›rken, aantikonvül-
sanlar klerensi artt›rarak ilac›n etkinli¤ini düflürür.
Taksanlar (Paklitaksel, dositaksel): Mikrotubul fonksiyo-
nunu bozarak etki gösterirler. Hücre G2 ve M’de duraklar
ve apoptoza gider. Bu dönem ayn› zamanda en radyosens-
tif periyod oldu¤u için radiosensitizer görevi görürler. Pak-
litaksel çocuklarda tek ajan olarak etkinli¤i gösterilme-
mifltir. Karaci¤erden at›l›r, myelosupresyon, nörotoksisite
(eldiven, çorap tarz›), ensefalopati, nöbetler, hipersensiti-
vite reaksiyonlar›, aritmiler, flebit, radyasyon dermatiti
yapabilir. Dositaksel myelosupresyonun yan› s›ra myalji,
döküntü, hipersensitivite reaksiyonlar›, hepatotoksisite, s›-
v› retansiyonu, skleroderma benzeri döküntü yapabilir. 
Kamptotesinler (Topotekan, irinotekan): DNA k›r›klar›
olufltururlar. Nöroblastom,  RMS ve nüks solid tümör teda-
visinde kullan›lmaktad›rlar. Sisplatin ve siklofosfamidle be-
raber veriliyorsa myelosupresyondan korunmak için doz
azalt›lmal›d›r. Myelosupresyon, ishal, bulant›, kusma, alo-
pesi, mukozit, KC enzimlerinde yükselme, döküntü yapabi-
lirler. ‹shal tedavisi için atropin ve loperamid kullan›labilir. 

D‹⁄ER ‹LAÇLAR 
Kortikosteroidler: Hem tedavide hem de komplikasyonlar›
engellemede kullan›l›rlar.
‹ntrasellüler glukokortikoid reseptörlerine ba¤lanarak
apoptozu indüklerler. Lösemik blastlardaki reseptör içeri-
¤i steroid tedavisine cevab› ve prognozu belirlemektedir.
Ketakonazolle birlikte al›nmas› prednizolonun kan düzeyi-
ni yükseltir. Estrojen içeren OKS serbest prednisolon kon-
santrasyonunu düflürür. Fenitoin, rifampisin, barbitürat-
lar, karbamazepin klerensini artt›r›r. Uzun dönem kulla-
n›mda  Cushing Sendromu, osteoporoz, avasküler kemik
nekrozlar›, miyopati, psikiyatrik bozukluklar, pankreatit,
katarakt geliflebilir.
Asparaginaz: Bakteriyel bir enzim olup Asparagine Aspar-
tat + Amonyak reaksiyonunu katalize ederek hücrenin ya-
flams› için gerekli olan ortamdaki serbest asparagini tüketir.
Lösemi ve lenfoma hücrelerinde asparagin sentaz enzimi ye-
tersiz oldu¤undan d›flar›dan gelecek asparagine ba¤›ml›d›r-
lar. Normal hücrelerde aspargin sentaz yoluyle asparagin
üretebildiklerinden asparaginaz sitoselektif bir ilaç olarak
kabul edilmektedir. Poletilen glikolle (PEG) konjugeasyon
daha az immunojenisite sa¤lar. En s›k görülen istenmeyen
etki  allerjik reaksiyondur. Ayr›ca koagülopati, nöropati ve
pankreatite sebep olabilir. Baz› merkezlerde rutin olma-
makla beraber törapetik asparaginaz ve asparagin düzeyi
izlemi ile tedavi modifikasyonlar› yap›lmaktad›r. 

Retinoidler (All-trans-retinoik asit (ATRA), Cis-retinoik
asit): Akut promyelositik lösemi ve yüksek riskli nöroblas-
tom tedavisinde kullan›lmaktad›r. Nükleer retinoik asit re-
septörlerine ba¤lanarak etki gösterirler. Teratojenik etki-
lerinin yan› s›ra cheilitis, konjonktivit, a¤›z ve göz kurulu-
¤u, kafl›nt›, bafl, kemik ve eklem a¤r›s›, epistaksis ve yor-
gunluk yapabilir. Ayr›ca ATRA’ya ba¤l› olarak  tart› art›-
fl›, solunum s›k›nt›s›, s›v› retansiyonu ve lökositozla giden
retinoik asit sendromu görülebilir. fiiddetli bafla a¤r›s›,
kusma ile baflvuran olgularda pseudotumor cerebri yapabi-
lece¤i unutulmamal›d›r. 
Imatinib Mesilat: Selektif olarak BCR-ABL füzyon prote-
inini inhibe eden ve Ph+ KML ve ALL olgular›nda apop-
tozu indükleyen bir ilaçt›r. Hafif bulant›, kusma, yorgun-
luk, ishal ve karaci¤er fonksiyonlar›nda reversibl bozulma
yapabilir. 
Moleküler Hedefli Tedaviler: 
Kanser patogenezindeki moleküler basamaklar›n ortaya ç›-
k›fl› ile bu yolaklara karfl› ilaçlar›n gelifltirilmesi kanser te-
davisine yeni bir bak›fl aç›s› getirmifltir. Çocukluk ça¤› kan-
serlerinde rituksimab d›fl›nda rutin kullan›m› olmamakla
birlikte reseptör antagonisti monoklonal antikorlar, nükle-
ik asitlere, apoptotik yolaklara, büyüme faktörlerine ve an-
jiogeneze yönelik tedaviler gün geçtikçe artmaktad›r. Tab-
lo-3’de bu grupta yer alan FDA onayl› ilaçlar sunulmufltur.
Randomize çift kör kontrollü çal›flmalarla desteklendi¤inde
bu ilaçlar çocukluk ça¤› kanserlerinde erken ve geç dönem
toksisiteyi azaltarak yaflam kalitesini artt›rabilir. 
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