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ALERJİK ÜRTİKER VE KONVANSİYONEL TEDAVİ
Ürtiker (kurdeşen), eritematöz ve çoğunlukla 
şiddetli kaşıntılı, hafif kabarık papül veya 
plakların varlığı ile seyreden vasküler bir 
cilt reaksiyonudur. Lezyonlar genel olarak 
birkaç saat içinde iz bırakmadan iyileşir. 
Çoğu ürtiker vakasında hastalık kendini 
sınırlar ve kısa sürelidir. 
Ürtiker genel olarak sistemik reaksiyon 
olmadan izole bir olaydır. Nadiren de 
anafilaktik bir reaksiyonun başlangıcının 
habercisi olabilir. 

Yeni başlayan ürtiker ataklarının iyi bir anamnez ile hangi 
nedene bağlı olduğu (ilaç alımı; alerjen/alerjenlerle temas 
gibi) kolayca tanımlanabilir. Akut ürtiker, genellikle ayrıntılı 
hasta öyküsü ve fizik muayene ile tanı alır. Bazen tanıyı ve 
nedenselliği kanıtlamak için laboratuar testleri kullanılır. Deri 
testleri ve kanda spesifik IgE arayan testler kullanılmaktadır.  
Temel olarak akut ürtikerde klinik bulgular bir alerjenle temas 
ardından geliştiği için bu ürtiker formu “alerjik ürtiker” olarak 
da tanımlanır. 
Klinik olarak farklı olmasına rağmen, ürtiker, atopik dermatit 
(egzama), makülopapüler ilaç döküntüleri, kontak dermatit, 
böcek ısırıkları, eritema multiforme, pityriasis rosea gibi 
dermatolojik antitelerle karıştırılabilir. Bununla birlikte, 
deneyimli bir klinisyen, lezyonların kendine has görünümü, 
epidermal değişiklik eksikliği, yoğun pruritus varlığı nedeniyle, 
ürtikeri diğerlerinden ayırt edebilir. 
Tedavinin asıl amacı, akut ürtikeryal lezyonların şiddetini kontrol 
etmektir. Antihistaminikler, ürtiker tedavisinde kullanılan 
birincil ajanlardır. İkinci jenerasyon anti-histaminikler temel 
olarak yeterli olur; nadiren günlük dozun dört katını kadar 
çıkmak gerekebilir. Bazı hastalarda H2-antagonitlerinin H1-
antagonislerine eklenmesi tedavi etkinliğini arttırmaktadır. 
Anti-histaminiklere dirençli vakalarda 5-7 gün gibi kısa süreli 
peroral ya da tek doz uzun etkili parenteral kortikosteroidler 
kullanılabilir. Bunun dışında nadir bir grupta trisiklik anti-
depresanlar işe yaramaktadır. 
Vakaların özellikle aspirin, NSAİİ ve ACEİ gibi ilaçlardan 
uzak durması önerilmelidir. Bunun dışında atakları provoke 
edenlerin hasta tarafından da iyi gözlenmesi ve buna göre geri 
bildirimde bulunması ve bunlardan sakınması tedavi etkinliği 
açısından son derece önemlidir. 
Genel olarak alerjik ürtiker iyi tedavi edilir ve çok ciddi 
sorun yaratmaz. Prognoz açısından oldukça iyi bir hastalık 
olsa da hastalarda yaşam kalitesi parametrelerinde çok ciddi 
bozulmalara neden olabilmektedir. 

Prof. Dr. Cengiz Kırmaz
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Alerji ve Klinik 
İmmünoloji Bilim Dalı

DİSPEPSİ (HAZIMSIZLIK) VE EKŞİ SÖZLÜK

12 Ekim 2019, Cumartesi

Tüm dünya gibi ülkemizde de yaşlı 

nüfus oranları yıllar içerisinde artış 

göstermektedir. TÜİK 2018 verilerine 

göre Türkiye’de yaşlı nüfus oranı 

%8.7 olup, 7 milyonun üzerinde yaşlı 

yaşamaktadır. 

Uyku bozuklukları yaşlıda sık görülen durumlardan birisidir. 

Uygun teşhis ve tedavisi yapılmadığında kişinin yaşam 

kalitesini bozarak günlük yaşam aktivitelerinde bozulmalara 

ve yaşam kalitesinde düşmelere yol açar. Toplumda yaşayan 

yaşlıların yaklaşık yarısı uyku zorluğundan yakınmaktadır. 

Bu bozukluklar uykuya dalmada zorluk, uyku kalitesinde 

bozulma, gece sık uyanmalar, gün içi uykulu olma, yorgun 

kalkma ve gündüz uzun süreli ve sık şekerlemeler şeklinde 

görülür. Yaşlılıkta uyku paterni daha genç yaşlara göre 

değişiklik göstermekte ve gençlere göre uyku ihtiyacı yaklaşık 

1 saat kısalmaktadır. 

Yaşlıda uykusuzluk sonucu görülebilen belirtiler; Halsizlik, 

yorgunluk, dikkatte azalma, dalgınlık, sersemlik, gün içerisinde 

uykulu olma ve dinlenememe, sabahları baş ağrısı, horlamalar, 

apne/hipopne olabilmektedir. İnsomnia uykunun başlatılması, 

devam ettirilmesi ve kalitesi ile ilişkili bir durum olup, hastalık 

olarak değil belirti olarak tanımlanır. 1-4 hafta olanlarda kısa 

süreli, 1 aydan fazla ise kronik insomniadan bahsedilir.

Tedavide öncelikle insomniaya eşlik eden kronik süreçlerin 

de tedavisi yapılmalıdır. Eş zamanlı olarak genelde uyku 

hiyyeni bozulduğundan uyku hijyenini sağlayacak önlemlerin 

alınması gereklidir. Uyku hijyeni sağlandıktan sonra yaşlının 

ilaçları gözden geçirilerek uykusuzluk yapabilen veya uyku 

kalitesini bozabilen ve mutlak endikasyonu bulunmayan 

ilaçlar kesilmelidir. Yaşlıda insomnia tedavisinde ilaç 

gerekiyorsa kısa süreli ve dikkatli kullanılmalıdır. Yaşlıda 

uykusuzluk tedavisinde melatonin ve benzeri ilaçlar son 

yıllarda kullanılmaktadır. Benzodiazepin ve benzodiazepin 

olmayan Z grubu ilaçlar aşırı kaygı ve ciddi uyku sorunlarında 

kısa süreli ve dikkatli bir şekilde düşük dozlarda kullanılabilir. 

Antidepresan grupta yer alan ve yaşlıda uyku bozukluklarında 

tercih edilebilen antidepresanlar trazodon ve mirtazapindir. 

Yaşlıda antipsikotikler, antihistaminik ve hipnotikler özel 

endikasyon olmadığı sürece uyku bozukluklarının tedavisi için 

kullanılmamalıdır. 

Sonuç olarak; yaşlanma zaman içinde uykuda sık bölünmelere 

ve yetersiz uykuya eğilim yaratan bir durum olsa da sağlıklı 

yaşlıda uyku bozukluğu sık değildir. Ancak eşlik eden kronik 

hastalıklar, psikiyatrik durumlar ve ilaçlar yaşlıda sıklıkla 

kronik uyku problemlerine yol açabilmektedir. Bu nedenle uyku 

bozukluklarının tedavisinde altta yatan durumların ortadan 

kaldırılması önemlidir. Uyku bozukluklarında farmakolojik 

olmayan yaklaşımlar genellikle etkindir ve fayda sağlar. İlaç 

tedavi seçenekleri yaşlıda dikkatle, uygun doz ve sürelerde 

kullanılmalıdır. 

Prof. Dr. Murat Varlı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı

YAŞLI HASTANIN TEDAVİSİNDEKİ İNCELİKLER - UYKU SORUNLARI



Anemi, klinik pratiğimizde 
görülen en sık problemlerden 
biridir. Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) sınıflandırılmasına göre 
erkeklerde hemoglobin (Hgb) 
<13.5 g/dl veya hematokrit 
(Hct) <%41, kadında ise 
sırasıyla <12 g/dl ve <%36 
olması anemi olarak kabul 
edilir. Nutrisyonel anemiler 

dünyada milyonlarca insanı etkileyen en sık görülen 
anemi tipidir. Eritropoezde önemli rol oynayan 
demir, B12 vitamini, folik asit, çinko ve bakır gibi 
mikrobesinlerin eksikliğine bağlı gelişir. Etkin 
eritrosit üretimindeki bozukluğun en sık nedenleri 
demir ve B12 vitamini gibi nutrientlerin alımının 
az olmasıdır. Diyetteki eksikliğe bağlı olabileceği 
gibi malabsorbsiyona (örn. sprue) bağlı da ortaya 
çıkabilir. Demir eksikliği ayrıca sıklıkla kan kaybına 
bağlı gelişir. İnefektif eritropoez, rölatif olarak 
retikülosit üretiminde azlık ile beraber kemik iliğinde 
yoğun eritroid hiperplazinin varlığıdır. İnefektif 
eritropoezin en sık nedenlerinden biri megaloblastik 
anemilerdir (B12 vitamini ve folat eksiklikleri). 
Demir Hgb yapımında temel besin maddesidir. 
B12 vitamini ve folik asit eritrositlerin yapımında, 
olgunlaşmasında ve DNA sentezinde rol alır. Sonuç 
olarak demir, B12 ve folik asit eritropoez için 
gereklidir. DSÖ verilerine göre insan popülasyonunun 
1/4’ünden fazlası anemik olmakla beraber yarısından 
fazlasının nedeni demir eksikliğidir. Demir eksikliği 
özellikle doğurganlık çağındaki kadınları, çocukları 
ve düşük/orta gelir düzeyi olan ülkelerdeki 
kişileri etkilemektedir. Demir eksikliği anemisi 
asemptomatik olabileceği gibi güçsüzlük, baş ağrısı, 
azalmış egzersiz toleransı, halsizlik, irritabilite, 
depresyonu içeren anemi semptomları, pika, 
huzursuz bacak sendromu ve çocuklarda nörobilişsel 
gecikme ile prezente olabilir. B12 vitamini genel 
popülasyonun %1-2’sini etkilemekle beraber 
yaşlı erişkin ve hastanedeki hastalarda prevalansı 
yaklaşık %10-15’e ulaşmaktadır. Gelir düzeyi 
yüksek ülkelerde B12 vitamini eksikliğinin nedeni 
diyetle alım azlığından ziyade emilim kusurundan 
kaynaklanır. Folik asit içeren besin tüketen bireylerde 
normal gastrointestinal anatomi varlığında folat 
eksikliği oldukça nadir görülmektedir. Anemi veya 
pansitopeniye bağlı semptomların, gastrointestinal 
bulgular, irritabilite, kognitif bozukluk ve nöropatiyi 
içeren nöropsikiyatrik değişikliklerin varlığında 
B12 ve/veya folat eksikliği düşünülmelidir. Demir 
eksikliği olan erişkinlerde aşikar bir kanama 
olmadığında gizli bir gastrointestinal malignite 
mutlaka dışlanmalıdır. Özellikle menstruasyon 
olmayan kadınlarda, 50 yaş üzerindeki erişkinlerde 
ve aile öyküsünde kolorektal kanser öyküsü olanlarda 

gastrointestinal malignite riski artmıştır.  Oral demir 
tedavisi potansiyel infüzyon reaksiyonları ve/
veya anafilaksi riskini ortadan kaldırır. Oral demir 
genellikle süt çocukları, çocuklar ve adolesanlarda 
kullanılır. IV demirin kullanıldığı hastalar 
yaşlı bireyler, hamileliğe bağlı gastrointestinal 
semptomları olan kadınlar ve oral demir yan 
etkilerini arttıran gastrointestinal hastalıkları olan 
bireylerdir. IV demir ciddi/devam eden kanaması 
olan hastalarda kullanılabilir. Ayrıca gastrik asidi 
azaltan ve oral demir intestinal emilimini ciddi 
bozan gastrik cerrahisi olan hastalarda ve oral demir 
emilimini kısıtlayan malabsorbsiyon sendromlarında 
(çölyak hastalığı, Whipple hastalığı, bakteriyel 
aşırı gelişim) kullanımı uygundur. B12 vitamini 
oral veya parenteral (intramüsküler) uygulanabilir. 
Semptomatik anemisi olan veya nörolojik bulguları 
olan hastalarda öncelikle parenteral replasman 
önerilir. Oral replasmanı tolere edemeyen hastalarda 
(örn.pernisiyöz anemi, intestinal kör loop) sıklıkla 
parenteral B12 vitamini replasmanı yapılmaktadır. 
Uygun terapötik preparatlar siyanokobalamin 
ve hidroksikobalamindir. Bu formülasyonların 
farmokinetik özellikleri farklı olduğu için 
siyanokobalamin ayda bir ve hidroksikobalamin 
2-3 ayda bir devam tedavisi olarak kullanılır. Tedavi 
süresi eksikliğin nedenine göre belirlenir. Reversibl 
olmayan durumlarda (örn.gastrik bypass cerrahisi, 
intrensek faktöre karşı otoantikorlar (pernisiyöz 
anemi)) ömür boyu B12 vitamini replasmanı 
gereklidir. B12 vitamini eksikliği tedavi edilebilirse 
veya ortadan kaldırılırsa (örn.ilaç ilişkili eksiklik) 
tedavi kesilebilir. Erişkinlerde tipik kullanım şekli 
eksiklik düzelene kadar haftada bir parenteral 
1000 mcg B12 takiben ayda bir siyanokobalamin 
idame veya 2 ayda bir hidroksikobalamin idamedir. 
Pernisiyöz anemili hastalarda ek taramalar 
yapılmalıdır (örn.gastrointestinal malignite veya 
diğer otoimmün hastalıklar). Folat eksikliği 
için yüksek risk altında olan bireyler (önr. 
malnütrisyon, duodenumdan folat emilimini önleyen 
gastrointestinal hastalıklar (örn.bariatrik cerrahi), 
kronik alkol kullanımı, kronik hemolitik anemi, 
ciddi ekzema gibi hücresel turnoverin fazla olduğu 
durumlar) folik asit replasmanı almalıdır. Oral 1 mg/
gün yeterlidir. Reversibl eksiklik olan durumlarda 
genellikle 1-4 ay boyunca 1-5 mg/gün oral folik 
asit kullanılmalı veya hematolojik toparlanmanın 
laboratuar kanıtı sağlanana kadar devam edilmelidir. 
İntravenöz folik asit oral alım bozukluğu olan (örn. 
kusma) veya folat eksikliğine bağlı ciddi veya 
semptomatik anemisi olanlarda uygundur. 

Doç. Dr. İpek Yönal Hindilerden
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Hematoloji BD

Kalp yetersizliği (KY) önemli bir 
sağlık sorunudur. Epidemiyolojik 
veriler, 2030 yılına kadar kalp 
yetersizliğinde yaklaşık %50’lik bir 
artış beklendiğine işaret etmektedir. 
Türkiye’de yapılan HAPPY 
çalışmasına göre ise ülkemizde 2 
milyonun üzerinde insan KY ile 
yaşamaktadır. Bu hastaların sağkalım 
oranları pek çok kanserden bile daha 

kötüdür. Kalp yetersizliği pek çok boyutuyla sağlık sistemine 
büyük bir yük getirmektedir. 

Kalp yetersizliği (KY) bir hastalık değil, çok farklı nedenlere 
bağlı olarak ortaya çıkabilen bir klinik tablodur (sendrom); 
yani bir belirtiler ve fiziksel bulgular bileşkesidir. KY’nin 
kapsamlı ve tatminkâr bir tanımını yapmak oldukça zordur. 
Çünkü kalp ve damar hastalarının ölümden önceki son durağını 
teşkil etmektedir. Klinisyen gözüyle, bir hastada yetersiz kalp 
performansına bağlanabilecek belirtiler ve fiziksel bulgular 
varsa KY söz konusudur. Fizyopatolojik açıdan ise kalbin 
kasılma gücünün düştüğü veya birim zamanda pompaladığı 

kan miktarının normalin altına indiği durumlar KY olarak 
adlandırılır.

KY, temelde iki ana fenotip ve bir ara fenotipten oluşmaktadır. 
Düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği (DEF-KY), 
ejeksiyon fraksiyonunun (EF) <%40 olduğu semptomatik 
hastalar için söz konusuyken, korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu 
kalp yetersizliği (KEF-KY), EF’nin >%50 olduğu, yapısal kalp 
hastalığının bulunduğu ve natriüretik peptitlerin yükseldiği 
semptomatik hastaları işaret etmektedir. Yeni kılavuzların 
tamamı KEF-KY’de natriüretik peptitleri, sadece dışlamaya 
değil dahil etmeye yarayan yeni eşik değerleri ile birlikte 
tanının bir parçası olarak önermektedir. Ancak, özel durumlarda 
natriüretik peptitlerin sorunları da devam etmektedir ve kliniğin 
bir parçası olarak değerlendirilmelidir. 

Uzun yıllardır kanıta dayalı tıbbın güçlü kanıtlar sunduğu DEF-
KY tedavisi; ACE inhibitörleri ya da  ARB’ler ya da bunların 
yerine Anjiyotensin reseptör blokeri-neprilizin inhibitörü 
(ARNİ), seçilmiş beta blokerler, MRA’lar (spironolakton ve 
eplerenone), özel durumlarda ivabradin, digoksin ve DAPA-
HF çalışması ile başlayan ve yakın gelecekte EMPEROR-
REDUCED çalışmasından beklenen veriler ışığında SGLT2 

inhibitörlerinden gelen güçlü kanıtlarla kendine yol çizmektedir. 
Dört büyük ilaç sınıfı; ARNİ, beta blokerler, MRA’lar ve SGLT2 
inhibitörleri, total mortaliteyi azaltma etkileri ile DEF-KY’nin 
dört yapraklı yoncasını oluşturma ve bu grup hastalarda sınıf I 
endikasyonla yer almayı garantilemiş durumdadır. 

Öte yandan, KEF-KY tedavisi ise büyük hayal kırıklıkları ile 
ilerlemektedir. Yakın zamanda sonuçlanan çalışmada ARNİ, 
KY nedenli yatışları nümerik olarak azaltmasına rağmen 
istatistiksel sınırı kaçırmıştır. Semptomatik tedavide diüretikler 
yerini korumaya devam ederken, yeni diüretiklerden gelen 
olumlu sinyaller bulunmaktadır. 

Kronik KY’deki gelişmelere rağmen, spektrumun diğer ucu olan 
akut KY, kanıta dayalı tıp açısından pek çok hayal kırıklığıyla 
seyretmekte, kişiye özel semptomatik tedavi ve uzun dönem 
tedavinin erken başlanması prensibiyle yaşam nefesi almaktadır. 

Kalp yetersizliğinin, önümüzdeki yılların en önemli sorunu 
ve bilimsel gündem maddesi olmaya devam edeceği 
beklenmektedir. 

Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD

KALP YETERSİZLİĞİ

NUTRİSYONEL ANEMİLERE YENİ YAKLAŞIMLAR



Kanser tedavisinde temel olarak 2 
yöntem uygulanmaktadır; Tıbbi 
tedaviler ve organizmanın savunma 
sistemleri. 2000’li yıllara kadar 
sistemik tedavi yaklaşımlarında 
kemoterapi ön plana çıkmakta ancak 
elde edilen başarılar tatmin edici 
değildi ve yan etkileri önemli bir 
sorun olarak karşımıza çıkmaktaydı. 

Amprik tedavi olan kemoterapide her hastaya, aynı ilaçlar 
verilerek, kanserin temel ilkelerinden kişiye özel tümör ve bu 
anlamda kişiye özel tedavilerden çok uzak kalınmaktaydı. 
Başarının düşük olmasının temel nedeni de hastalık kavramı 
üzerinden gidilerek, sadece çoğalan hücrelere karşı geliştirilen 
bu ilaçlar, kanserin daha sonra öğreneceğimiz moleküler 
özellikleri karşısında oldukça basit kaldı ve sağlıklı hücrelere 
verdiği zararlar ile de toksik tedaviler olarak kabul edildi. 
Elbette yarar ve zarar oranı göz önüne alınarak uygun hastalarda 
uygulanan tedavilerde başarılar elde edilmesine karşın, hedefin 
uzun ve konforlu yaşam, kronikleştirme veya tam şifa olması 
nedeni ile bu hedeflerden çok uzak kaldığı da açıktır. 2000’li 
yılların başında kanser genom haritasının çıkarılması ile ve 
sonrasından devam eden moleküler analizler ile kanserin 
moleküler biyolojik özellikleri daha iyi tanınmaya başlandı. 
Hedefe yönelik tedavi dönemi olarak adlandırdığımız bu 
dönemde, Kronik Miyelositer lösemide ve Gastrointestinal 
Stromal Tümörlerde, BCR-ABL füzyonu ve c-Kit mutasyonu 
üzerine imatinib adını verdiğimiz bir Tirozin Kinaz İnhibitörü 
ile elde edilen hayal ötesi sonuçlar, bir anda büyük bir heyecan 
yarattı. Bir anlamda artık kemoterapi dönemi kapanarak, 
moleküler hedefli küçük moleküller ve monoklonal antikorlardan 
oluşan Hedefe Yönelik Tedavi dönemine geçildi. Bu dönemde 
tüm AR-GE yatırımlarınında, yüksek teknoloji gerektiren bu 
ilaçların geliştirilmesine harcandığı, kemoterapi AR-GE 
yatırımlarının büyük ölçüde azaltılması ile yeni kemoterapi 
ajanlarının geliştirilmesinin önü de kapanmış oldu. Bu dönemde 
heyecan uyandıran ilk gelişmelerden sonra geliştirilen pek çok 
ajan ise beklenen sonuçları getirmedi. Bu başarısızlığın altında 
da, yine kemoterapi dönemimde yaşadığımız temel sorun, yani 
kişiye özel tedavilerin değiş, çoğu yine ampirik uygulanan, 
pahalı yüksek teknoloji ilaçları olarak kaldı. Elbette, bu ilaçlarla 
da, başarılar elde edildi, etkinlik sonuçları daha ileriye taşındı, 
ancak yine hedeflerimizden uzaktı. Kanserin moleküler temelleri 
daha da iyi anlaşıldıkça, kişiye özel tedavi dönemine geçildi. 
Hastaların kanser hücrelerinde saptanan bir hedef ve bu hedefi 
susturan ilaç dönemi olarak da tanımlayabileceğimiz bu 
dönemde, çok önemli başarılar elde edildi. Her-2 pozitif meme 
kanserinde Anti-Her2 antikorlar, ALK ROS1 gen yeniden 
düzenlenmesi olan veya EGFR mutasyonu olan küçük hücreli 
dışı akciğer kanseri hastalarında bu genetik değişimleri susturan 
ilaçlar, RAS mutasyonu saptanmayan kolorektal kanserli 
hastalarda Anti-EGFR antikorlar ve bunlara benzer diğer 
örnekler ile sağ kalım verilerinde önemli sıçramalar elde edildi. 

Ancak bu prediksiyon belirteçlerinin hastaların büyük kısmında 
saptanamaması, bu hastaların yine ampirik tedavilere mahkum 
olması ya da bu prediktif belirteçlere sahip hastaların bir 
kısmında daha tedavinin başında saptanan tedavi direnci ve her 
hastada mutlaka gelişen sekonder ilaç direnci, yine önemli 
başarılara rağmen tedavi hedeflerinde uzak kalınmasına neden 
olmuştur. Bazı hastalarda elde edilen uzun yaşam süreleri, genel 
ortalamayı, büyük oranda değiştirememiştir. Buraya kadar 
kanserin sistemik tedavisindeki bu gelişme süreci, nüks 
olmaksızın yaşam süresi, ilerleme olmaksızın yaşam süresi, 
cevap oranları, tüm hayatta kalma sürelerinin oldukça önemli 
düzeylere çıkarmıştır. Bu gelişmeleri çok önemsemek gerekir 
ve hastalara bu tedavilerin ulaştırılması gerekir. Ancak tüm bu 
gelişmelere karşın yaş gruplarına göre değişkenlik göstermekle 
birlikte, hala kanser ölüm nedenlerinde 1 veya 2. Sıradaki yerini 
korumaktadır. Kişiye özel tedavi dönemi bizlere çok şey öğretti. 
Kanser hücresinin genetik hedefleri tanımlanmaya ve bu genetik 
değişikliklere uygun ilaçlar geliştirilmeye devam edildi. Gelinen 
noktada genetik değişikliklerin hangi tümör olursa olsun, eğer 
varsa, ve o genetik değişiklik kanseri promote ediyorsa, bu 
genetik değişikliğin ilacı varsa hastaya kullanılması kavramı ile 
Precision Oncology dönemine geçildi. Artık bu anlamda hem 
yeni hedef ve yeni ilaç araştırmaları devam ederken, kanser 
dokularında ve hatta kanda genetik değişikliklerin toplu analizi 
ile elde edilen sonuçlara göre hastaların tedavi edilmesi 
dönemine geçildi. Bu dönem hızla gelişmektedir, ancak hala 
bazı başarılara karşın, ileri araştırmalara gereksinimi vardır. 
Yine de, bu süreçlerin en önemli eksik tarafı, kanserde 
heterojenite, sürekli yaşanan hücre genomundaki değişiklikler, 
tedavilere direnç mekanizmaları nedeniyle kür yani tam şifadan 
ziyade, hastalığın kronikleştirme çabalarına hizmet etmedir. 
Kanser tedavisinde ikinci silahımız bağışıklık sistemi, hafıza 
oluşturma gücü nedeni ile tam şifa kavramına en uygun alan 
olarak 3-4 dekad önce onkolojinin gündemine gelmiştir. 
İnterferon ve İnterlökin-2 gibi ilaçlarla Malign Melanom ve 
Böbrek Adeno Kanserinde uzun remisyon ve hatta kür 
kavramları gündeme geldi, ancak sadece %7-10 hastada elde 
edilmesi ve çok yüksek toksisite, immunoterapinin yol 
almasında önemli bir engel olarak karşımıza çıktı. Bazı aşı 
çalışmalarında da kısmi başarılı sonuçlar elde edilmesine karşın 
çoğu çalışmanın olumsuz sonuçlanması immunmoterapi ve tam 
şifa teorik birlikteliğinin umulduğu gibi gelişmesini engelledi. 
Moleküler biyolojik analiz yöntemlerinin gelişmesi ile tümör 
immünolojisi ile ilişkili de önemli bilgilere ulaşıldı. Hücresel 
immunoterapi çalışmaları, CAR-T Cell ve TIL ile elde edilen 
önemli sonuçlar, ayrıca Check-Point inhibitörleri ile T 
lenfositlerinin stimüle edilmesi ile elde edilen başarılar, bizlere 
kanser ve tam şifa için kurduğumuz hayalleri 
gerçekleştirebileceğimize inanmamıza neden oldu. Tümör 
hücrelerinin PD1, CTLA-4, B7 gibi, T lenfositlerini inhibe eden 
reseptörlerin ligandlarını sekrete ettikleri, dolayısı ile bu 
reseptörlerin veya ilgili ligandların bloke edilmesi ile tümör 
tarafından oluşturulan immunosupresyon, bu şekilde 

immunsistemden kaçış kolaylığını engellemeye yönelik 
geliştirlen Check-Point inhibitörleri ile elde edilen sonuçlar 
heyecan uyandırdı, ancak tek ajan tedavilerinde %20, 
kombinasyonlarda %30’ lara kadar çıkan uzun dönem yaşam ve 
hatta tam şifa oranları, hayal edilemeyen ama gerçekleşen 
sonuçlar ile büyük heyecan uyandırmasına karşın, en %70 
hastada bu tedavilerin işe yaramaması, bazı durumlarda ortaya 
çıkan ciddi toksisiteler ve maliyet çözülmesi ve giderilmesi 
gereken sorunlar olarak karşımıza çıktı. Elbette olmaz denilen 
bu sonuçların, yetersiz tarafını görmek ve bunlara yönelik 
çözümler üretebilmek için hem kişiye özel immunoterapi 
çalışmaları devam etmekte, hem de kanser tedavisinde kullanılan 
diğer tedavi yöntemleri ile oluşturulan kombinasyonlar veya 
farklı immunoterapi ajanları ile oluşturulan kombinasyonlar 
başarı oranlarını yukarıya çekmiştir. Ancak sonuçların iyi 
olması, yeterli olduğu anlamına gelmez, elbette geliştirilmesi 
gerekir. Kombinasyonların etkinlik üzerine başarıları yanı sıra 
artan fiziksel ve mali toksisite sorunlarının da çözülmesi çok 
daha önemli hale gelmiştir. İmmunsistemin aktive edilmesi, 
hipersensitivite başta olmak üzere pek çok mekanizma ile 
immunotoksisiteye neden olmaktadır. Mukoza ve cilt 
reaksiyonları (Pnömonit, Kolit gibi), Hipofizit, Adrenal Korteks 
Yetmezliği, Tiroidit, Otoimmun kemik iliği, karaciğer, böbrek, 
nörolojik, lökomotor sistem ve kardiyak toksisitelere neden 
olabilmektedir. Bazen hayatı tehdit edebilecek bu toksisiteler ile 
mücadele etmek ve yan etkilerin iyi yönetilmesi, her ilaçta 
olduğu gibi, immunoterapide de çok önemlidir. Bunun için 
baştan tedbir alınmalı, tedavi öncesi hastada tüberküloz gibi T 
hücre ile ilişkili kronik enfeksiyonların ve otoıimmun hastalığın 
olmadığının gösterilmesi, hastanın eğitilmesi, sağlık ekiplerinin 
yan etki yönetimi açısından eğitilmesi ve hastaların üzerinde 
bileklik veya kart gibi uyarıcı kartlarla güvenliğin sağlanması 
çok önemlidir.

Sonuç olarak, kanser tedavisinde immunoterapi yöntemleri, çok 
önemli başarıları beraberinde getirmiştir. Ancak hala, hastaların 
önemli bölümünün bu tedavilerden fayda görmemesi, artan 
toksisiteler, maliyet çözülmesi gereken önemli sorunlar olarak 
karşımızda durmaktadır. Gelişen teknoloji ile bazı tümörlerde 6 
aylarda 5 yıllara kadar çıkan yaşam süreleri elbette yadsınamaz. 
Hatta, yüksek bir oran olmasa da, tam şifa sağlanan hastaların 
olması, ilerleyen zaman dilimlerinde kanser tedavilerinin 
sonuçlarının da daha ileriye götürüleceği açıktır. Hangi hasta, 
hangi ilaç gibi sorunlara yanıt bularak, daha özgün tedaviler 
ile başarının artırılacağı, immunoterapilerdeki gelişmeler ile 
de, ilerleyen zamanlarda kanser tedavisinde immun hafızanın 
oluşması ile kalıcı cevap elde edileceğine dair umudumuz 
tamdır.
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