
Radyoterapi (RT) / Kemoterapi (KT)  ve  Büyüme:
Radyasyon, tümör hücrelerini yok ederken çevredeki nor-
mal dokularda hasar  oluflturabilmektedir.  Çocukluk ça¤›n-
da h›zl› büyümeye ba¤l› olarak normal dokular›n radyasyo-
na hassasiyeti eriflkinlere göre daha fazla olmaktad›r (5).
Radyoterapinin yan etkisi genellikle akut olmay›p, tedavi
bitiminden aylar veya y›llar sonra ortaya ç›kabilmektedir.
Bu yan etkilerin derecesi, RT’nin dozu ve fraksiyon büyük-
lü¤ü, tedavi süresi, di¤er tedavi yöntemleri ile birlikteli¤i
yan›nda hastan›n yafl›na, geliflme evresine ve doku duyarl›-
l›¤›na ba¤l› olarak de¤iflkenlik gösterebilmektedir (7). 
Hipotalamohipofizer aks, RT’nin zararl› etkisine en duyar-
l› bölgedir. Birçok çal›flmada hipotalamusun hipofizden
daha duyarl› oldu¤u gösterilmifltir (3). Hipofiz nöroendok-
rin sistemin en önemli parçalar›ndan biri olup, büyüme,
üreme, laktasyon ve metabolizman›n dengesini sa¤lamak
ve devam ettirmek için gereklidir. Büyüme hormonu (BH)
epizodik olarak ön hipofizden sal›n›r. Büyüme hormonu
salg›latt›r›c› hormon (BHRH),  hipotalamusta yap›l›r ve
BH salg›lanmas›n› indükler. 
Büyümeyi bozan endokrin faktörlerin bafl›nda büyüme hor-
monu eksikli¤i ve erken püberte gelmektedir. Kranial
RT’yi takiben nöroendokrin hasar›n ilk ve en s›k ortaya ç›-
kan göstergesi büyüme hormonu eksikli¤idir ve ›fl›nlama
zaman›na ve dozuna ba¤l› olarak geliflmektedir (8). Onse-
kiz Gy kadar düflük dozlarda uygulanan radyoterapiden
y›llar sonra bile izole BH eksikli¤i görülebilirken, yüksek
doz RT’de  panhipopituitarizm tablosu geliflebilir (3,4).
Bir çal›flmada 30 Gy üzerinde ›fl›nlamadan sonraki 5 y›l
içinde hemen tüm vakalarda BH eksikli¤i görüldü¤ü, 18-
24 Gy dozlarda 10 y›l ve sonras›na kadar BH eksikli¤inin
geliflmeyebilece¤i bildirilmektedir (9). Ancak bu olgularda
da özellikle pubertal dönemde  büyüme hormonu sal›n›m›
düzensiz olabilmekte ve büyüme yetersiz kalabilmektedir
(9,10). 
Hipotalamohipofizer aks›n etkilenmesine ba¤l› olarak
GnRH sal›n›m›nda da bozukluklar oluflabilmekte, bu da er-
ken ya da gecikmifl püberte ile sonuçlanabilmektedir. Ay-
r›ca hasta ne kadar erken yaflta kranial radyoterapi ald›y-
sa erken püberte de o kadar s›k gözlenmektedir. Kemik ol-
gunlaflmas›ndaki h›zlanma da,  eriflkin boyunun k›sa kal-
mas›na yol açan bir di¤er faktördür (6,11). Küçük yafl da,
boy k›sal›¤› için  bir risk faktörüdür. Kranial RT’nin özel-
likle tan› yafl› 5 yafl›n alt›ndaki  çocuklarda büyümeyi da-
ha fazla bask›lad›¤›na dikkat çekilmifl  ve ileri yaflta tan›
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Son y›llarda çocukluk ça¤›nda görülen kanserlerin s›kl›¤›n-
da art›fl olmakla birlikte, kanser tedavisi görerek hayatta
kalan çocuk say›s›nda da bir art›fl kaydedilmifltir. Akut len-
foblastik lösemi (ALL), çocukluk ça¤›nda en s›k görülen
kanser türüdür. Tüm çocukluk ça¤› kanserlerinin % 25-
30’unu oluflturmaktad›r. Son 30 y›lda geliflen  yo¤un, kom-
bine tedavi yöntemleri, santral sinir sistemini (SSS) koru-
yucu tedaviler ve destekleyici bak›mdaki ilerlemeler ile
ALL’de sa¤kal›m oran› % 80’lere ulaflmakta, di¤er kan-
serlerde ise önemli geliflmeler kaydedilmektedir (1,2).
Sa¤kal›m oran ve süresi uzad›kça tedavi sonucu geliflen
yan etkilerin görülme s›kl›¤› artmakta ve tedavinin geç et-
kileri giderek önem kazanmaktad›r. Geç etkiler tedavi bi-
timinden aylar veya y›llar sonra ortaya ç›kabilmektedir.
Tedavide kullan›lan  kemoterapötik ajanlar kadar radyote-
rapi de, çeflitli sistem ve dokular› etkileyerek farkl› yan et-
kiler oluflturabilmektedir. Hastan›n yafl›na, kanser tipine,
takip süresine, genetik predizpozan faktörlere ve kullan›-
lan tedavi protokollerine göre geç yan etkiler de de¤iflken-
lik gösterebilmektedir (1,32). Bunlar aras›nda endokrin
sisteme ait sorunlar ve metabolik problemler, ö¤renme
güçlükleri, psikolojik sorunlar, sekonder malignite gelifl-
mesi say›labilir. Endokrin sisteme ait geç yan etkiler di¤er-
lerinden daha s›k görülmektedir (4). Endokrin sistemde
görülen etkiler bafll›ca 3 bölge üzerinde toplanmaktad›r:
Hipotalamo-hipofizer bölge, tiroid bezi ve gonadlar. Hem
hipotalomo-hipofizer sistem, hem de gonadlar›n etkilenme-
siyle birincil ve ikincil tipte seks hormon yetersizli¤i birlik-
te görülebilmektedir.

ENDOKR‹N S‹STEMDEK‹ GEÇ YAN ETK‹LER:
A) BÜYÜME  ÜZER‹NE ETK‹LER:
Kanser tedavisindeki  geliflmeler ile eriflkin yafla ulaflan
hastalar›n artmas› sonucu, yaflam›n daha sonraki dönemle-
rinde büyüme h›z› yetersizli¤i ve buna ba¤l› boy k›sal›¤›
saptanabilmektedir. Aktif hastal›k s›ras›nda a¤›r sitotok-
sik etkilere maruz kalan çocuklarda büyümenin normal
olarak olarak devam etmesi nadir bir durumdur. Hastal›-
¤›n kendisi d›fl›nda, kötü beslenme, enfeksiyonlar ve kata-
bolizman›n artmas› da büyümeyi engellemektedir. Ancak
KRT (kranial radyoterapi) ya da KSRT (kraniospinal rad-
yoterapi) ve buna ba¤l› büyüme hormonu eksikli¤i, yo¤un
kemoterapi uygulanmas›, büyüme h›z›n›n yetersiz olmas›-
na yol açan en önemli etkenler olarak gösterilmektedir. Te-
davi yafl› ne kadar küçükse  yan etki görülme riski de o ka-
dar fazla olmaktad›r (5,6). 
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alan hastalarda boyun sa¤l›kl› çocuklardan farkl› olmad›-
¤› saptanm›flt›r (12). Bir çal›flmada, tan› yafl› 12 yafl›n al-
t›ndaki her yafl için eriflkin boyu beklenenden 1 cm kadar
düflük bulunmufltur (13). Küçük yaflta duyarl›l›¤›n artma-
d›¤›n› ve hedef boya ulafl›ld›¤›n›  gösteren çal›flmalar da
mevcuttur (14).
Spinal  RT, kemik büyümesi üzerine etki ederek oturma
yüksekli¤inde k›sal›¤a yol açabilmektedir. Bu durum özel-
likle 6 Gy ve üzerinde ›fl›n alanlarda daha belirgin görül-
mektedir (5). Düflük dozlar verildi¤inde de yafla göre de¤i-
flen oranda k›sal›k oluflabilmekte, fakat ortaya ç›kma ola-
s›l›¤› daha az olmaktad›r. KSRT alanlarda büyüme, sade-
ce KRT alanlara göre daha fazla etkilenmektedir (15).
Tedavi rejimlerinde yer alan KRT uygulamas›n›n yan›nda
KT’nin de büyümeyi etkiledi¤i bildirilmektedir (5,11,16).
Yo¤un KT’nin büyüme yetersizli¤indeki etkisi oldukça
önemli olup, bu etki periferik dokularda BH yan›t›n›n azal-
mas›yla aç›klanmaktad›r. Kemoterapötik ajanlar, hücre
siklusunun çeflitli evrelerine etki ederek hücre bölünme ve
ço¤almas›n› etkilemektedir. Hücrelerin h›zl› ya da yavafl
ço¤alma durumuna göre etkilenme de  farkl› olmaktad›r.
Hipotalamo-hipofizer akstaki hücreler ile epifizeal büyüme
plaklar›ndaki hücreler h›zl› bölünen hücreler olmad›¤›ndan
bu tip hücrelerde KT’nin etkileri daha azd›r. Oysa, kemik
ili¤i ve gastrointestinal mukoza gibi h›zl›  bölünen hücre-
lerden oluflan sistemlerde etkilenme daha fazlad›r. Bu yüz-
den kendini yenileme özelli¤i düflük olan dokularda hasar
s›kl›kla uzun süreli olabilmekte ve bu da fonksiyon eksikli-
¤ine sebep olabilmektedir (1). Akut lösemide KT’nin yo¤un
olarak uyguland›¤› dönem, tedavinin ilk bir y›l›d›r. KT bo-
yunca büyüme durmakta, ancak tedavi sonras›nda pek çok
olguda iki y›l içinde büyümeyi yakalama gerçekleflebilmek-
tedir. Bu yüzden KT’nin eriflkin boyunu fazla etkilemedi¤i
düflünülmüfltür (17,18). Ancak yo¤un tedavi protokollerin-
de daha s›k büyüme gerili¤i saptand›¤› belirtilmektedir. RT
ile birlikte verilen yo¤un KT bu s›kl›¤› daha da art›rmakta-
d›r. Büyümedeki yavafllaman›n idame tedavisinin sonuna
kadar sürdü¤ü ve bundan sonra büyüme h›z›n›n artt›¤› ile-
ri sürülmüfltür.
Glükokortikoidler, 6-MP ve MTX, büyümeyi engelleyen ke-
moterapötiklerdendir. Kemikler üzerine direkt etki ile os-
teoblastik ve osteoklastik aktivitenin bask›lanmas› ve
BH/IGF-1 ekseninin etkilenmesi kemoterapiye ba¤l› büyü-
me gerili¤inin nedeni olarak gösterilmektedir (19,20). 
Kemoterapötiklerin büyüme üzerine etkilerinin incelendi¤i
bir di¤er çal›flmada, prednizolon, doksorübisin, vinkristin
ile ARA-C’nin k›k›rdakta somatomedine yan›t› inhibe etti-
¤i (21), 6-MP, MTX ve siklofosfamidin ise böyle bir etkisi
olmad›¤› gösterilmifltir (22). Bir di¤er çal›flmada düflük ve
orta dozda MTX’in büyüme üzerine olumsuz bir etkisi sap-
tanmad›¤› fakat yüksek doz MTX’in büyümeyi bask›lad›¤›
bildirilmifltir (23). Büyümenin en h›zl› oldu¤u dönemlerde
(4 yafl alt› ve püberte s›ras›nda)  KT’nin   iskelet sistemine
etkisi en fazla olmakta, dolay›s›yla büyüme bozuklu¤u da-
ha belirgin hale gelmektedir (24). Alkilleyici ajanlar›n,
prednizolon ve vinkristinin boy uzamas› üzerine etkisi ol-

mad›¤› belirtilmekle birlikte, bunun aksini savunan çal›fl-
malar da mevcuttur (25).
Radyoterapinin KT ile birlikte ya da tek bafl›na uygulan-
mas›, bir tak›m metabolik dengesizliklere  de yol açmakta-
d›r. Çocukluk ça¤›nda lösemi nedeniyle tedavi alan olgu-
lar, yüksek “beden kitle indeksi”ne sahip olup obeziteye
e¤ilimlidirler (26). Vücut a¤›rl›¤›, obezite için tek bafl›na
yeterli bir gösterge de¤ildir, dolay›s›yla a¤›rl›k boya göre
ayarlanmal›d›r. Bu uygulamada uluslararas› bir ortak ka-
rar al›nm›fl, konsensus oluflturulmufl ve obezite göstergesi
olarak beden-kitle indeksinin (BM‹=body-mass index)
kullan›lmas› klinik yaklafl›m olarak yararl› bulunmufltur
(27). Beden kitle indeksi, a¤›rl›¤›n boya göre ayarland›¤›
bir indekstir ve a¤›rl›¤›n (kg cinsinden) boyun (metre cin-
sinden) karesine bölünmesi ile elde edilir (BM‹= a¤›r-
l›k/(boy)2 olup, bu oran 25-29,9 ise fazla kilolu, >30 ise
obez, 40 ve üzeri ise morbid obez kabul edilir) (27).
ALL tan›s›yla tedavi gören çocuklarda tan› ve tedavi s›ra-
s›nda, ayr›ca tedaviyi takiben BM‹ standart deviasyonlar›
ve persentilleri ile ilgili yap›lan çal›flmalarda BM‹’nin top-
lum referans verilerine göre yüksek oldu¤u gösterilmifltir.
Ancak çal›flmalar aras›nda farkl›l›klar mevcuttur (28-31).
Bunun sebebi, kullan›lan tedavi protokollerindeki farkl›l›k-
lar›n yan› s›ra, kabul edilen referans aral›klar›yla da ilgili
olabilir. Uzun süreli  kortikosteroid tedavisi ve KRT, fizik-
sel aktivitedeki azl›k ve yetersiz enerji tüketimi  obezite
gelifliminde önemli faktörlerdir (10,32,33). Obezite riski
KRT alanlarda almayanlara göre daha fazlad›r (34). Kra-
nial RT’nin hipotalamo-hipofizer aksta hasara yol açarak
BH sal›n›m›n› etkiledi¤i, nörosekretuar fonksiyon bozuklu-
¤u sonucu  büyümeyi ve lipolizi azaltarak obeziteye yol aç-
t›¤› düflünülmektedir (35-36). Kranial RT dozunun da obe-
zitede etkili oldu¤u ve 18 ile 24 Gy KRT alan olgular kar-
fl›laflt›r›ld›¤›nda  24 Gy KRT alanlarda fliflmanl›k riskinin
daha fazla oldu¤u gösterilmifltir (26). Ancak RT alanlarla
almayanlar aras›nda BM‹ ve obezite aç›s›ndan fark olma-
d›¤›n› gösteren çal›flmalar da mevcuttur (32). Kemoterapi-
nin tek bafl›na ya da RT ile birlikte kullan›ld›¤›nda obezite
gelifliminde etkili oldu¤unu söyleyen çal›flmalar yan›nda et-
kili olmad›¤›n› gösteren yay›nlar da mevcuttur (32). Obe-
zite için risk faktörleri aras›nda, tan› yafl›n›n erken olmas›
ve cinsiyetin k›z olmas› dikkat çekicidir (32,37).
Argülles ve ark (38), BM‹ de¤erleri aç›s›ndan k›z ile erkek
cinsiyet aras›nda fark olmad›¤›n› göstermifltir. Bu çal›flma-
n›n aksine Odame ve ark (39) obezite s›kl›¤›n›n k›zlarda er-
keklere göre daha fazla oldu¤unu bildirmifllerdir. Oeffinger
ve ark (32) da k›z cinsiyetin, erken tan› yafl›n›n ve özellikle
20 Gy üzerinde KRT uygulanmas›n›n ALL olgular›nda obe-
zite için yüksek risk faktörü oldu¤unu göstermifllerdir. 
Leptin, bir peptid hormon olup adipositler taraf›ndan üre-
tilir ve hipotalamustaki reseptörlerle etkileflime girerek g›-
da al›m›n› bask›lay›p, enerji harcamas›n› artt›r›r. Vücut
ya¤ dokusu ve obezitenin önemli bir belirleyicisidir. ‹fltah
kesici özelli¤inin d›fl›nda endokrin fonksiyonlar ve üreme
üzerinde de etkileri vard›r (40).
De¤iflik çal›flmalarda leptin seviyeleri ile BM‹ aras›nda
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güçlü bir korelasyon oldu¤u ve ALL tedavisi alan hastalar-
da leptin seviyelerinin artt›¤› bildirilmifltir (38,41,42,43).
Brennan ve ark (42), ALL nedeniyle KRT alan olgular›,
BM‹ ve leptin de¤erleri aç›s›ndan sa¤l›kl› grup ile karfl›lafl-
t›rm›fl ve BM‹ de¤erlerinde gruplar aras›nda anlaml› fark
bulmazken, leptin seviyelerini hasta grubunda daha yüksek
bulmufllard›r. Bu çal›flmada cinsiyete ba¤l› farkl›l›k göste-
rilememifltir. Ancak leptin düzeyinin lösemi tedavisi gören
k›zlarda erkeklere göre artm›fl oldu¤unu gösteren çal›flma-
lar da mevcuttur (44). 
Daha önce yap›lan bir çal›flmada ALL nedeniyle profilaktik
KRT alm›fl ve büyüme hormonu eksikli¤i olan bireylerde,
artm›fl ya¤ kütlesinin artm›fl leptin düzeyleri ile iliflkili oldu-
¤u gösterilmifltir. Ancak leptin art›fl›n›n, leptin ekspresyo-
nundaki de¤iflikli¤e mi, yoksa hipotalamusa uygulanan rad-
yoterapi sonucu geliflen leptine duyars›zl›k nedeniyle mi ol-
du¤u tam olarak bilinmemektedir (32). Kemoterapi kesil-
dikten sonra fliflman olmaya e¤ilimli bu hastalar için leptin
ölçümü, obezite riski aç›s›ndan iyi bir gösterge olabilir. Hi-
potalamusun radyasyondan zarar görmesi sonucu oluflan
leptine duyars›zl›k, ya¤ kitlesindeki art›fla, dolay›s›yla obe-
ziteye yol açmaktad›r. Ayr›ca hiperinsülinemi, insülin rezis-
tans›, glukoz intolerans› gibi birtak›m metabolik bozukluk-
larla da görülebilmektedir (44). Azalm›fl BH sekresyonu da
bu metabolik bozukluklara katk›da bulunmaktad›r. Kar-
bonhidrat, lipid ve insülin metabolizmas› a¤›rl›kl› olarak
karaci¤erde gerçekleflti¤inden, kemoterapötik ilaçlar›n he-
patotoksik etkileri de  etyolojide rol oynamaktad›r. 

B) T‹RO‹D FONKS‹YONLARI  ÜZER‹NE ETK‹LER
Malign hastal›klarda tedaviye ba¤l› olarak geliflen tiroid
bozukluklar›, ya hipotalamus-hipofiz-tiroid aks›ndaki etki-
lenme ile, ya da tiroid bezinin direkt etkilenmesi ile oluflur
(45).
Tiroid bezi, direkt olarak boyun bölgesine uygulanan
RT’den oldu¤u kadar, KSRT ve hatta KRT s›ras›nda saç›-
lan radyasyondan da etkilenebilir (46).  ALL tedavisi s›ra-
s›nda ve sonras›nda, özellikle KRT alan olgularda, tiroid
fonksiyonlar›nda bozukluk oldu¤unu gösteren çal›flmalar›n
yan›nda (47-49) tiroid fonksiyonlar›n›n etkilenmedi¤ini
gösteren çal›flmalar da vard›r (50,51).
Hem kranial hem de boyun bölgesine uygulanan RT’nin kli-
nik belirti vermeyen hafif  tiroid  eksen bozukluklar›na se-
bep olabilece¤i ileri sürülmektedir (52,53). ALL’de tiroid
bezi ile ilgili olarak en s›k geliflen bozukluk primer hipoti-
roidi olmakla birlikte bazen hipertiroidi, guatr veya nodül-
ler de görülebilmektedir (54,55). Rose ve ark (56), lösemi
tedavisinden yaklafl›k 10 y›l sonra, olgular›n %15’inde
santral hipotiroidi geliflti¤ini ortaya koymufllard›r. Gözda-
flo¤lu ve ark (57) 16 ALL olgusunun 2’sinde subklinik pri-
mer hipotiroidi ve 3 olguda da subklinik santral hipotiroi-
di tespit etmifllerdir. Tiroid fonksiyonlar›nda bozukluk sap-
tanmayan 11 olgunun ise profilaktik olarak düflük doz (18-
24 Gy) KRT alan hastalar oldu¤u belirtilmifltir. Hipofize
uygulanan 20 Gy ve üzeri KRT’de, belirgin TSH eksikli¤i
(santral hipotiroidi) riski % 9 olarak bildirilmekle birlikte
(58), Birbaek ve ark (33), ALL nedeniyle 24 Gy KRT alan

olgularda TSH düzeylerini normal bulmufllard›r. 
Antineoplastik ilaçlardan vinkristinin sisplatin ile birlikte,
alkilleyici ajanlar›n vinka alkaloidleri, steroid ve radyote-
rapi ile birlikte kullan›lmas›n›n tiroid fonksiyonlar›nda bo-
zukluk yapt›¤›  bildirilmifltir (59-61). Ancak KT’nin tiroid
fonksiyonlar› üzerine zararl› etkisi bulunmad›¤›n› öne sü-
ren çal›flmalar da mevcuttur (62).

C) GONAD FONKS‹YONLARI  ÜZER‹NE ETK‹LER:
Çocukluk ça¤› kanserlerinde tedavideki baflar›, eriflkin dö-
neme ulaflan hastalarda  gonad fonksiyon bozukluklar›n›
da beraberinde getirmektedir. Kemoterapi ve RT uygula-
malar›, erkeklerde germ hücrelerine hasar vererek sper-
matogenezin bozulmas›na yol açabilmekte, dolay›s›yla ste-
rilite riskini artt›rmakta, k›zlarda ise oosit say›s›nda azal-
maya neden olarak do¤urganl›¤› azaltmakta ve erken me-
nopoza neden olabilmektedir (63). K›s›rl›k, tedavi yan et-
kileri aras›nda psikolojik travmaya sebep olan en önemli
tablodur. 
Gonad fonksiyonlar›, farkl› metodlarla de¤erlendirilebil-
mektedir. Bunlar aras›nda FSH ve LH seviyeleri, seks hor-
monlar›n›n tayini ile erkeklerde sperm analizi ve testis bi-
yopsisi en s›k kullan›lanlardand›r. Fonksiyon bozukluklar›,
hastan›n tedavi yafl›na, ilaca ve doza spesifik olmak üzere,
ald›¤› tedavi protokolüne göre de¤iflkenlik gösterebilmek-
tedir (64).
Radyoterapi/kemoterapi  ve gonad fonksiyonlar›:
Hipotalamus-hipofiz-gonad aks›, KT ve RT’den etkilenir ve
bu durum, hastal›¤›n kendisine, tedavi yafl›na, cinsiyete,
KT’nin dozuna ve tipine, RT durumuna, ayr›ca RT’nin doz,
yer ve fraksiyon say›s›na ba¤l› olarak de¤iflkenlik gösterir
(65). Hipotalamohipofizer bölge etkilenip gonadotropin
veya GnRH salg›layan hücreler harap olduysa hipogona-
dotropik hipogonadizm söz konusudur, testosteron ve ös-
tradiolün yan› s›ra FSH ve LH da düflüktür. Gonadlar pri-
mer olarak etkilendiyse, T ve E2 düflüklü¤ü ile birlikte art-
m›fl FSH ve LH ile seyreden hipergonadotropik hipogona-
dizm söz konusudur. FSH seviyesi, seminifer tüplerde ha-
sar›n hassas bir göstergesidir. Ayr›ca KRT, LH ve FSH
sekresyonu üzerine etki ederek sekonder gonadal yetesizli-
¤e sebep olarak do¤urganl›¤› olumsuz yönde etkileyebil-
mektedir. Her iki durumda da erkeklerde spermatositler,
k›zlarda oositler zarar gördü¤ünde germ hücre yetersizli¤i
geliflir, püberte bafllamayabilir ya da bafllasa bile ilerleme-
sinde sorunlar yaflanabilir. Kranial ›fl›nlama 18-24 Gy doz-
larda erken püberteye neden olurken, kranial tümörlerde
verilen yüksek doz (45-50 Gy) ›fl›nlama gecikmifl püberte
ve hipogonadizme neden olmaktad›r. Kranial RT 30 Gy ve
üzerindeki dozlarda uyguland›¤›nda panhipopituitarizm
geliflebilir, uzun dönem takiplerde önce BH eksikli¤i göz-
lenirken, bunu LH, FSH, ACTH ve TSH eksikli¤i izler
(66). ALL protokollerinde düflük doz KRT (<30 Gy) yer
ald›¤›ndan hastalarda kraniyal profilaksi için uygulanan
RT’nin gonadotropinler üzerine etkisi daha azd›r. Ancak
düflük doz KRT de aks› etkileyebilir (67).
‹nhibin-A ve özellikle inhibin-B ölçümlerinin de, k›z ve er-
keklerde gonad fonksiyonlar›n› de¤erlendirmede de¤erli
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bir gösterge olarak kullan›labilece¤ini öngören çal›flmalar
mevcuttur (68). 
‹nhibin, transforming growth faktör ‚ (TGF) ailesine men-
sup bir glikoproteindir. Kad›nlarda hem inhibin-A, hem in-
hibin-B, erkeklerde ise bask›n olarak inhibin-B yap›lmak-
tad›r. Erkekte testisin Sertoli hücrelerinden sal›nmakta-
d›r. Sertoli hücre fonksiyonunu ve spermatogenezisi direkt
olarak gösteren bir markerdir. Ayn› zamanda testis volü-
mü ve sperm yo¤unlu¤u ile de iliflkilidir. Düflük düzeyler
sperm yap›m›n›n da yetersiz oldu¤unun bir göstergesidir. 
‹nhibinler, kad›nda over granüloza hücrelerinden sal›n-
maktad›r. Over fonksiyonlar› için FSH, dolayl› bir göster-
ge iken, inhibin-B do¤rudan over foliküllerinden sal›nd›-
¤›ndan direkt bir göstergedir. FSH’n›n aksine kandaki ös-
tradiol düzeylerinden etkilenmedi¤inden FSH’dan daha
stabil ve güvenilirdir. Düflük düzeylerde ölçülen inhibin-B,
over rezervinin, dolay›s›yla baflar›l› oosit üretiminin yeter-
siz olaca¤›n› gösterir (69,70).
Kanser tedavisi gören çocuklarda, inhibin-B ile FSH düzey-
lerinin birlikte ölçümünün kemoterapinin  gonadotoksik et-
kileri için bir gösterge olabilece¤i belirtilmifltir (71,72).
Kanser tedavisi gören olgularda azalm›fl over volümü ve dü-
flük inhibin B düzeyleri, henüz bafllamakta olan over yeter-
sizli¤ini belirlemede bir gösterge olarak kullan›labilir (73).
‹nhibin-B, erkeklerde de germinal epitel hasar›n› göster-
mede oldukça duyarl› bir göstergedir. Lahteenmaki ve ark
(74), 27 postpubertal ve 12 pubertal erkekte gonad fonk-
siyonlar›na bakm›fllar ve sadece testiküler kanserli  bir ol-
guda inhibin düzeylerini çok düflük, FSH düzeylerini ise
yüksek bulmufllard›r
Marianne ve ark (75) beyin tümörü nedeniyle RT ve KT
alan 30 erkek hastada FSH, LH, inhibin B, T, SHBG dü-
zeylerine bakm›fl, RT ve KT’yi birlikte alan olgularda FSH
ve LH düzeylerini, sadece KRT alanlara göre yüksek ve in-
hibin-B düzeylerini düflük bulmufllard›r. Burada yüksek
doz KRT’nin hipotalamohipofizer bölgeyi etkiledi¤i ve ad-
juvan KT’nin primer gonad hasar›n›n göstergesi olan inhi-
bin-B düzeylerinde azalma yapabilece¤i savunulmufltur. 
Germ hücre harabiyeti ergenlik öncesi ve ergenlik döne-
minde belirti vermez. Püberte geliflimi iyi olmas›na ra¤-
men ileri y›llarda kad›nlarda amenore, menstruasyon bo-
zukluklar›, erken menopoz; erkeklerde ise k›s›rl›k ve cinsel
fonksiyon bozukluklar›  geliflebilir. Ayr›ca RT, prolaktin
inhibitör faktör’ün etkisini ortadan kald›rarak hiperpro-
laktinemi oluflturabilmektedir. Buna ba¤l› olarak libido
kayb› ve k›s›rl›k geliflebilmektedir (76). 

Testiküler hasar, ilk kez 1948 y›l›nda nitrojen mustard te-
davisi sonras› saptanan azospermi ile gündeme gelmifltir
(77). Gonadal toksisiteye neden olan kemoterapötiklerin
ço¤u, fertilite üzerine etkili olmakta, erkeklerde azospermi
geliflirken, kad›nlarda hormon üretimi ve fertilite bozuklu-
¤u ile karakterize over hasar› görülmekedir.. Alkilleyici
ajanlar›n (AA), sitarabin, vinblastin, prokarbazin ve sisp-
latinin gonadotoksik etkileri bilinmektedir (78,79).  Bun-
lar aras›nda alkilleyici ajanlar en zararl› grubu olufltur-
maktad›rlar (80,81). Tablo 1’de gonadotoksik oldu¤u gös-
terilmifl kemoterapötiklerin listesi yer almaktad›r (64).
Bir alkilleyici ajan olan siklofosfamid, di¤erlerine göre da-
ha gonadotoksiktir (82,83). Siklofosfamid için kümülatif
doz etkili olup 400 mg/kg’›n alt›ndaki dozlarda gonadal
disfonksiyon görülme s›kl›¤› % 10’un alt›nda iken bu do-
zun üzerinde prebubertal erkeklerde % 30’a ve eriflkin er-
keklerde ise % 68-95’e ç›kmaktad›r (83,84). Sitozin ara-
binozidinin (ARA-C) 1 gr/m2 üstündeki dozlarda gonado-
toksik etki gösterdi¤i bildirilmifltir (85). Siklofosfamid ve
ARA-C ile tedavi edilmifl ALL hastalar›nda da germinal
epitel hasar› bildirilmifltir (86).   
Over boyutlar›, overlere direkt olarak uygulanan RT’den ve
yüksek dozlarda kullan›lan gonadotoksik KT’den etkilenir
(87,88). Bath ve ark (67), ALL nedeniyle düflük doz alkil-
leyici ajanlar›n da bulundu¤u standart KT ve KRT (18-24
Gy) alan geç adolesan ve genç eriflkin 12 k›z olguda FSH,
LH, E2, inhibin-A ve B de¤erleri ile over volümlerini, genç
eriflkinlerden oluflan kontrol grubu ile karfl›laflt›rm›fllar, iki
grup aras›nda FSH, LH, inhibin-A ve B, IGF-1 ve IGFBP-
3 düzeyleri ve over volümleri aras›nda fark bulunmazken,
E2 düzeylerini hasta grupta daha düflük bulmufllard›r. De-
¤iflik maligniteler nedeniyle tedavi gören ve 47’si ALL olan
100 olguda hem inhibin-B de¤erleri, hem de over volümle-
ri, kontrol grubuna göre düflük saptanan bir çal›flmada, bu
durumun abdominal bölgeye uygulanan RT’ye veya KT’ye
ba¤l› olabilece¤i düflünülmüfltür (89). Germ hücre harabi-
yeti göstergesi olan FSH yüksekli¤inin tespit edildi¤i çal›fl-
malar yan›nda (90,91) E2 düzeyinin normal s›n›rlar için-
de bulundu¤u ve over fonksiyonlar›n›n korundu¤u çal›flma-
lar da mevcuttur (44,92). 
Hem KT hem de RT, oositlerin erken ve h›zl› y›k›m›na yol
açarak hormon üretiminde azalmaya ve erken menopoza
yol açabilir (63,93).
Kemoterapinin k›zlarda over fonksiyonlar› ve pubertal ol-
gunlaflma üzerine etkili olmad›¤›n› gösteren çal›flmalar›n
aksine (91,94) etkilenenlerde  hem gecikmifl püberte hem

Tablo 1: Gonadotoksik etkileri gösterilmifl  ilaçlar›n listesi.
Grup Gonadotoksisistesi kan›tlanm›fl olanlar
Alkilleyici ajanlar Siklofosfamid, Klorambusil, Melfalan, 

Busulfan, Lomustin, Karmustin
Antimetabolitler Sitarabin 
Vinka alkaloidleri Vinkristin, Vinblastin
Di¤erleri Prokarbazin, Sisplatin
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de ovum kayb›na ba¤l› amenore görülebildi¤ini bildiren ça-
l›flmalar da mevcuttur. Nitekim erken menopoz ALL teda-
visine ba¤l› olarak  geliflebilen yan etkilerdendir (86). 
Overler nispeten dirençli olsa da testislerin kemoterapiye
duyarl›l›¤› yüksektir. Testiste germ epiteli her yafl grubun-
da zarar görmektedir. Germinal epitel, sitotoksik etkiye
Leydig hücrelerinden daha duyarl›d›r (95). 
Testosteron  ve LH, primer olarak spermatogenezden so-
rumludur. Spermatogenez, üremeyi de¤erlendirmede
önemli bir parametre olup, standart risk grubunda olan ve
daha düflük dozda kemoterapi alan  hastalarda minimal et-
kilenir veya hiç etkilenmez iken, yüksek risk grubundaki
hastalarda yüksek dozlarda alkilleyici ajanlar kullan›ld›-
¤›ndan ciddi olarak hasar görmektedir. Germinal epitel KT
ve RT’ye ba¤l› olarak zarar görmekte, buna ba¤l› olarak
oligo-azospermi geliflebilmektedir. Adolesans döneminde
germinal epitel, prebubertal döneme göre daha hassast›r.
Testiküler hasar, ilaca ve dozlar›na göre de¤iflkendir (64). 
Testise  uygulanan RT, germ hücre say›s›n› etkilemekte,
dolay›s›yla sperm say›s›nda azalmaya neden olmaktad›r.
Testise al›nan ›fl›n dozu 400-600 Gy oldu¤unda azospermi
ortalama 3-5 y›l sürer, 600 Gy’in üzerindeki dozlarda ise

germinal hücre kayb› ve FSH art›fl›na ba¤l› olarak testis
volümü azal›r ve genellikle azospermi kal›c› olur. Prepu-
bertal dönemde testiküler germ hücreleri radyasyona du-
yarl›d›r, ancak bu dönemde tübüler hasar›n tespiti zordur.
Radyasyon, Leydig hücrelerini de etkileyerek yetersiz tes-
tosteron sal›n›m›na yol açmaktad›r (5). 
Sklar ve ark (96), 18-24 Gy profilaktik  KRT alan ve go-
nadotoksik etkisi olan alkilleyici ajan içermeyen kombine
KT alan erkeklerin ço¤unda, testis fonksiyonlar›n› normal
bulmufllard›r. Testis fonksiyonlar›n›n bozulmad›¤› da bafl-
ka araflt›rmac›lar taraf›ndan da gösterilmifltir. (97). Bu-
nunla birlikte ALL tedavisi gören erkeklerde hormon sevi-
yeleri normal olsa bile testiküler biopsi ile seminifer tübül-
lerde hasar ve intersitisyel fibrozis olufltu¤unu ve bu hasta-
lar eriflkin döneme geldiklerinde hormon seviyelerinde
anormallik ve sperm say›lar›nda düflme oldu¤u da bildiril-
mifltir (144). Düflük testis volümü de, tubuler hasar›n bir
göstergesidir (82). ALL tedavisi gören erkek hastalarda
yap›lan çal›flmalarda, ço¤unlukla testis volümü yafla göre
nispeten küçük olmakla birlikte, pubertenin ve sekonder
seks karakterlerinin normal geliflti¤i bildirilmektedir
(91,98). Testise RT uygulanmamas›na ra¤men testis vo-

Tablo 2. RT’nin geç yan etkilerinin de¤erlendirmesi
Sistem Potansiyel etkiler ‹zlem
Merkezi sinir sistemi Erken puberte, BH eksikli¤i, Büyüme geliflmenin takibi,

di¤er hipotalamohipofizer ve nöroendokrin, nörokognitif 
kognitif disfonkiyonlar, ve psikolojik de¤erlendirme,
lökoensefalopati, sekonder beyin kulak ve göz muayenesi,
tm, inme, ootoksisite, miyelit, nörolojik muayene
körlük, periferik nöropati

Göz Katarakt, optik nöropati Göz muayenesi
Kardiovasküler sistem Kardiomyopati, perikardit EKG, ekokardiografi

koroner arter hastal›klar›,
kapak hastal›klar›

Solunum sistemi Akci¤er fibrozisi Akci¤er fonksiyon testleri
Tiroid Gizli, aflikar ya da Tiroid fonksiyon testeri

kompansatuar hipotiroidi,
tirod nodülleri veya
kanseri, hipertiroidi

Gonadlar Menopoz, oligo-azospermi, LH, FSH, östradiol veya
leydig hücre fonksiyon testosteron ölçümü,
bozuklu¤u endokrinolojik ve

jinekolojik de¤erlendirme, 
spermiogram

‹kincil tümörler Sarkom, SSS tümörleri, Mamografi ve rutin 
meme kanseri, melanom,… muayene
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lümlerinin düflük bulundu¤u baflka çal›flmalar da mevcut-
tur (99,100).Erkek üretkenli¤ini göstermede en güvenilir
metod sperm analizleridir. Prepubertal dönemde testiste
henüz spermatogenez bafllamamas›na ve matür spermata-
zoa üretilmemesine ra¤men, bu dönemde verilen  sitotok-
sik KT, gelecekte fertiliteyi bozabilmektedir (82). Pelvik
ve gonadal RT, doza ba¤›ml› olarak her iki cinste de gonad
hasar›na yol açmaktad›r ancak testis ovuma göre daha du-
yarl›d›r (96). Testis ›fl›nlamas›nda 20 Gy’in üzerindeki
dozlarda a¤›r testis hasar›, T sentez bozuklu¤u ve sterilite
ortaya ç›kar. Verilen doz < 20 Gy ise vakalar›n ço¤unda
serum T düzeyleri normaldir (82). Ancak yüksek bazal LH
düzeyi ile giden k›smi Leydig hücre hasar› oluflabilir.
ALL’nin  testiküler tutulumunda RT dozu genellikle 20-24
Gy’dir ve bu doz sonucunda kal›c› azospermi, testis volüm-
lerinde azalma veya atrofi, yüksek FSH seviyeleri ile bir-
likte düflük inhibin-B seviyeleri saptan›r (82). Testislerin
Sertoli hücreleri, dolay›s›yla spermatogonlar, RT’nin olufl-
turdu¤u hasara çok duyarl›d›r. Eriflkin erkeklerde 0.1-1.2
Gy dozda uygulanan RT spermatogenezi etkilemekte ancak
4 Gy’nin üzerindeki dozlar kal›c› zarara neden olmaktad›r
(101). Sklar ve ark (96), testislere RT uygulanm›fl olgula-
r›n tümünde azospermi saptam›fllard›r. Humpl ve ark
(102), çocukluk döneminde ALL tedavisi gören olgular›n
% 23’ünde azospermi bulmufllard›r. Yüksek riskli ALL’ler-
de yüksek doz alkilleyici ajan kullan›ld›¤›ndan spermato-
genez etkilenebilmektedir (65). Güncel protokollerin yak-
lafl›m› ise sa¤kal›m oran›n› düflürmeden daha düflük dozda

tedavi ile fertiliteyi mümkün oldu¤unca az etkilemektir. 
ALL tedavisi alan olgular›n ço¤unun tedavi sonras›nda fer-
til olduklar› gözlenmifltir (83,103), ancak fertilitenin bo-
zuldu¤unu bildiren çal›flmalar da mevcuttur (104-105).
ALL’de KT ile beraber KRT kullan›ld›¤›nda fertilitenin sa-
dece KT alanlara göre daha belirgin azald›¤› belirtilmifltir
(104). 
Afla¤›daki tablolarda RT ve KT’nin geç yan etkilerinin de-
¤erlendirilmesi ve izlemin nas›l olaca¤› özetlenmifltir.

Sonuç olarak, kanser  tedavisi gören hastalarda geç dö-
nemde klinik veya subklinik baz› bozukluklar ortaya ç›ka-
bilmektedir. Bu bozukluklar, hastan›n sosyal ve fiziksel ya-
flam›n› yak›ndan etkilemektedir. Bu nedenle bu hastalar›n
takibinin iyi yap›lmas› ve gerekli destek tedavinin sa¤lan-
mas›, sa¤l›kl› bir sosyal yaflam için gereklidir.
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