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Kanserli hastaya / ailesine bilgi 

verilmesi

 Hastalık hakkında doğru bilgilendirme

 Sosyo-kültürel sorunlar

 Çocuklarda kim bilgilendiriliyor

 Bardağın dolu tarafını göstermek

 Ceza kanunu ve yazılı onam alınması

 Hemşireler ve diğer destek grupları



Kanser tedavisinde bilgilendirilmiş 

onam alınması

 Hastaların %25’i ilaç isimlerini hatırlıyor

 Büyük çoğunluğu bulantı-kusma, saç dökülmesi gibi 

stres yaratan, fakat geçici etkileri bilmekteydiler

 %50’den azı hayatı tehdit eden enfeksiyon ve 

kanama komplikasyonlarını hatırlıyor

 Hastalardan sadece %29’u adjuvan tedavinin 

amacınını kür olduğunu biliyorlardı.

Ref:Muss HB et al. Cancer 1979; 43: 1549



Bilgilendirilmiş onam formu kimin 

için hazırlanmıştır?

 Hastaların verdiği yanıtlar:

 Bizim için: %12

 Doktorlar için: %52

 Hemşireler için: %26



Onam formları

 Endişeniz üzerinedeki etkileri
 Azalttı: %21

 Arttırdı: %19

 Okudum ve anladım diyen hastalardan
 %52’si tüm ilaçlarının adını bildi

 %4’ü tüm yan etkileri bildi

 Formu daha iyi anlayanlar
 55 yaşından daha genç olanlar

 Eğitim düzeyi yüksek olanlar

 ECOG performans durumu iyi olanlar



Avrupa’da durum

 Araştırmalar
 Klinisyenlerin %12’si hastalarını randomizasyon konusunda 

bile bilgilendirilmemiştir

 Hekimlerin %38’i hastalarına tedavilerini random olarak 
seçtiklerini belirtmemişlerdir

 Tedavi hizmetleri
 Hastaların %32’sinden yazılı onam alınmıştır

 Hastaların %21’ine yazılı form okunmuş, imza yoktur

 Hastaların %42’si sözel olarak bilgilendirilmiştir

 Hastaların %5’ine hiçbir açıklama yapılmamıştır.



Klinik Kanser 

Genetiğinde Etik Sorunlar

 Gizlilik / mahremiyet

 Bilme hakkı

 Adalet, tıbbi hizmet hakkı

 Çocuklara test yapılması

 Farmakogenomiks ve ikincil bilgilendirme



“ hastanın açık rızası olmadan diğer 
kişilerin bu hastanın genetik bilgisi 
üzerinde hiçbir iddiası olmamalıdır”

Kanser Genetiği Çalışmaları Konsensus Konsorsiyumu

* Doukas DJ, Berg JW. Amer J Bioethics 2001; 1:2-10)

Gizlilik ve Genetik Testler



Hasta kayıtlarında gizlilik

 Genetik test sonuçları hasta dosyasına 

konulmalı mı?

 Diğer hekimlerle paylaşılmalı mı?

 Genetik veriler daha fazla güvenlik 

gerektiren, diğer tıbbi verilerden daha farklı 

veriler midirler?



Olanaklar

 Genetik bilgiyi hastanın dosyasında saklamak

 Genetik bilgiyi ayrı saklamak



Gizlilik ve aile sorumluluğu

 Hekim, hastanın bağımsızlığı ve 

mahremiyetini korumak zorundadır

 Fakat;

 Aile bireylerinin kan bağı olan diğer kişilere karşı 

etik sorumluluğu var mı?



Bilgilendirme zorunluluğu

Bilgilendirme zorunluluğunu etik açıdan 

haklı kılan temel varsayım ilgili konuda 

bir hastalığın gelişme riskini azaltan 

veya vereceği zararı azaltan tıbbi bir 

olanağın var oluşudur.



Mektupla bilgilendirme

 Kontrol grubu: taşıyıcılara risk altındaki aile 
bireylerini bilgilendirmeleri istenenler

 Araştırma grubu: riski kişiler mektupla 
bilgilendirildiler

 Doğru bilgilendirme araştırma grubunda %40, 
kontrol grubunda %23 bulundu (p=0.001)

* Araştırma grubundakilerin hiçbiri mahremiyetlerinin ve 

bireyselliklerinin ihlal edildiği konusunda şikayette bulunmadılar.



Haklılık



Çocuklara genetik test

ETİK İKİLEM

 BRCA1 ve BRCA2 testleri çocuklara 

önerilmeli mi?

 Semptomsuz çocuklara erişkin çağda 

ortaya çıkabilecek bir hastalık için genetik 

test yapılmalı mı?



Test için en uygun zaman

Minimal 

Psikolojik

travma

Etkin koruyucu

Önlemlerin

alınabilmesi



18 yaşın altındaki çocuklara 

test yapılmalı mı?



18 yaşın altındaki çocuklara 

test yapılmalı mı? (n=42)

HAYIR 27 %64

EVET 13 %31

FİKRİM YOK 2 %5



Çocuklara genetik test 

yapılmasına niçin karşısınız? 

Tıbbi gerekçesi yok

Psikolojik olarak zararlı olur

Çok küçükler

Testin sınırlılıkları var

Çocuk sahibi olmayı etkiler

Yasal olarak reşit değildir



Çocuklara genetik test yapılmasına 

niçin karşısınız? (n=27)

Tıbbi gerekçesi yok 14 %52

Psikolojik olarak zararlı olur 13 %48

Çok küçükler 8 %30

Testin sınırlılıkları var 3 %11

Çocuk sahibi olmayı etkiler 2 %7

Yasal olarak reşit değildir 1 %1

* Ebeveynler birden çok neden göstermişlerdir



Farmakogenomiks

 İlaçların etkinliği veya yan etkilerini tahmin 

etmek açısından bireyler arasındaki 

farklılıkların çalışılması

 Amaç: “tedavinin bireyselleştirilmesi ve 

ilaçların güvenirlilik ve etkinliklerinin 

arttırılması”



Paradigma

 “X” hastalıklı birey

Test sonucu Tedavi

Test “y”



Örnek #1: UGT1A1*28

 İrinotekanla tedavi edilmesi düşünülen kolon 

kanserli hasta

homozigot

toksisteyi 

önlemek için

irinotekan 

dozunu 

azaltınızUGT1A1*28

polimorfizmi

için kan

* UDP-glucuronosyltransferases



Paradigma

 “X” hastalıklı birey

Test sonucu Tedavi

Test “y”

Aynı zamanda PREDİKTİF BİR GENETİK TEST 

Veya yatkınlık geni

“Germline” genetik değişiklik. Nesilden

nesile geçiyor ve aile bireyleri için risk

oluşturuyor.



Örnek #1: UGT1A1*28

 İrinotekanla tedavi edilmesi düşünülen kolon 

kanserli hasta

homozigot

toksisteyi 

önlemek için

irinotekan 

dozunu 

azaltınız

UGT1A1*28

Polimorfizmi

İçin kan UGT1A1*28 alleli varlığı

meme kanseri riskini 1.8

kat arttırmaktadır.



Aile bireyleri için ne ifade eder?

 Ailedeki bayanlar polimorfizm yönünden test 

edilmeli

 Tamoksifen kemoproflaksisi etkin olabilir

 Erken tanı ve tarama testleri sıklaştırılabilir

 Hormon replasmanı ve meme kanseri için riski 

arttırdığı bilinen nedenlerin engellenmesi



Örnek # 2: MSI 

(Microsatellite instability)

 Adjuvan kemoterapi verilmesi düşünülen 

evre-II kolon kanseri vakası

MSI için

Tümör dokusu

MSI yüksek İyi prognoz

5FU- içeren

rejimlerden

minimal 

yarar



Örnek # 2: MSI 

(Microsatellite instability)

 Adjuvan kemoterapi verilmesi düşünülen 

evre-II kolon kanseri vakası

MSI için

Tümör dokusu

MSI yüksek İyi prognoz

5FU- içeren

rejimlerden

minimal 

yarar
MSI yüksek hastaların %20’sinde

HNPCC’e yatkınlık yaratan geremline

MMRG mutasyonu var



HNPCC’de kanser riski

Kolorektal %78 Yirmili yaşlarda başlıyor ve sürekli artıyor

Endometrial %43 Kırklı yaşlarda başlıyor 60’dan sonra plato çiziyor

Mide %19 Ellili yaşlarda başlıyor

Safra yolları %18 Ellili yaşlarda başlıyor 75’lerde keskin çıkışı var

Üriner 

sistem

%10

Over %9



Aile üyeleri için ne anlamı var?

 Mutasyon tanımlanırsa ailenin diğer 

üyeleri test edilmeli ve risk azaltıcı 

önlemler alınmalı

 Taramalar 20-25’li yaşlarda başlamalı

 Bayan taşıyıcılar için TAH/BSO yapılabilir.



Antikanser İlaç Araştırmlarında 

Klinik Çalışmalar Dönemi 

(Faz Çalışmaları)



İlaç Geliştirilmesinin 

Dönemleri

 Preklinik Araştırmalar

 Klinik Araştırmalar (Faz Çalışmaları)



İlaç Geliştirilmesi

Rastgele Tarama Mantiki Analiz



Bir Maddenin Anti-Kanser 

Etkisinin Araştırılması

 Empirik tarama (‘’screening’’)

 Bilinen bir ilaçta kimyasal yapı değişikliği

 Rastlantı ve klinik gözlemler



Preklinik Çalışmalar

 In-vitro tarama testleri ‘’prescreening tests’’

 In-vivo tarama testleri 

 Küçük hayvanlarda toksisite çalışmaları

(Fare sistemlerinde “letal doz” çalışmaları)

 Büyük hayvanlarda toksiste çalışmaları



Preklinik Çalışmalarda 

Zaman Cetveli

Doz konsantrasyonun analizi için metod seçimi 7 gün

Farede letal doz sınırlarının tayini 14 gün

Fare latelite çalışmaları (28 günlük gözlem süresi dahil) 33 gün

Köpek toksiste çalışmaları (60 günlük gözlem süresi ile) 65 gün

Toplam 119 gün

Raporun hazırlanması: IND başvurusu için yazılacak

Raporun son hayvanın öldürülmesinden sonra 18 çal.günü 26 gün

FDA’ya başvuru için IND çalışmalarının tamamlanması

Son köpek otopsisinden sonra histopatolojik değerlen-

dirme için gerekli 63 çalışma günü 87 gün

En kısa süre 232 gün



KLİNİK ÇALIŞMALAR

(FAZ ÇALIŞMALARI)



Antikanser İlaç Geliştirilmesinin 

Klinik Safhaları

 Faz-I çalışmaları

 Faz-II çalışmaları

 Faz-III çalışmaları



Faz - I Çalışmalarından Önce 

Bilinmesi Gereken Hususlar

 İlacın kanda veya diğer vücut sıvılarında 
miktarını tayin edebilecek bir metod 
geliştirilebilmiş olmalıdır.

 Belirli bir veriliş yolu ile tek ve beş günlük veriliş 
şemalarında ulaşılabilecek kan düzeyleri çok 
sayıda hayvan deneyi ile belirlenmiş olmalıdır.

 Antitümör etkinliği ve toksik kan düzeyleri 
kısmen de olsa bilinmelidir.

 İlacın vücuttaki dağılımı, metabolizması ve 
eliminasyon yolu bilinmelidir.



Faz - I Çalışmalarının 

Ana Amaçları

 Maksimum tolere edilebilen dozların tayini.

 Veriliş yolunun belirlenmesi.

 İnsanlardaki toksisitenin belirlenebilir, geçici 

ve tedavi edilebilir olup-olmadığının tayin 

edilmesi



Faz - I Çalışmalarında Hasta Seçim Kriterleri - I 

[Northern California Oncology Group]

 Hastadan yazılı izin alınması.

 Histolojik veya sitolojik olarak kanser tanısı.

 Yaşın 70’in altında olması.

 Karnofsky performans kriterlerinin 50’nin üzerinde olması.

 Beklenen yaşam süresinin altı haftanın üzerinde olması.

 Son tedavi üzerinden en az üç hafta geçmiş olması.

 Karaciğer, böbrek ve kemik iliğinin yeterli fonksiyon 

göstermesi



Karaciğer, böbrek ve kemik iliğinin 

yeterli fonksiyon göstermesi

 Lökosit sayısı 4.000/mm3 üzerinde;

 Trombosit sayısı 100.000/mm3 üzerinde;

 Kreatinin 1,5 mg/dL.’nin altında;

 BUN 25 mg/dL.’nin altında;

 SGOT 120 İÜ’nin altında;

 Bilirubin 2.0 mg/dL.’nin altında.



Faz I Çalışmalarının Etik Yönü

 6500-8000 hastanın katıldığı 200 faz-1 
çalışmanın sonuçları
 Hastanın yarar görme şansı: %4-6 arasındadır 

 Yanıt veren hastaların çoğu yüksek dozlarda 
olmuştur (MTD’a yakın)

 Toksik mortalite:%0,5-%1 

 Faz-1 çalışmalarında klinik hekim araştırıcı 
rolüne bürünmektedir. 
 Mali destek

 Akademik kariyer



“Institutional Review Board” 

başkanlarının görüşleri (n=47)

 %35’i hastanın psikolojik yarar gördüğüne 

inanıyor

 %50’den fazlası refrakter bir tümörler 

karşılaştığında faz-1 çalışmalarına 

başvurdukların söylüyorlar

 %85’i hastalarına son bir şans verdiklerine 

inanıyorlar



Faz - 1 çalışmalarına 

katılma nedenleri

 Hastalara göre:

 %85 yarar beklentisi

 %11 hekimin önerisi

 %4 aile bireylerinin baskısı

 Hekimlere göre:

 Hastaların büyük çoğunluğu terapötik yarar 
beklentisi  nedeni ile

 “insanlık için (“altruistic”) katılanlar çok az



Faz - II Çalışmaları



Faz-II Çalışmalarında Değerlendirme 

Grubuna Alınmama Nedenleri

 İzlenememe durumu.

 Erken ölüm.

 Toksik ölümler.

 Yetersiz bilgi edinilen vakalar.

 Tedavinin tamamlanamaması.

 Hastanın tedaviyi reddetmesi.



Objektif Yanıt Ölçütleri-I

Ölçülebilen Hastalık

Tam cevap 

(Complete remission-CR)

Dört haftadan az olmamak şartı ile hastalığının 

tüm klinik ve laboratuar bulgularının ortadan 

kalkması.

Kısmi cevap

(Partial remission-PR)

Dört haftadan az olmamak şartı ile ölçülebilen 

hastalığın %50 veya daha fazlasının ortadan 

kalkması. Yeni bir lezyonun ortaya çıkmaması 

veya bilinen bir lezyonda ilerlemenin olmaması 

şarttır.

Stabil hastalık

(Stable disease-SD)

Toplam tümör hacminde %50’den daha az 

küçülme vardır ve hiçbir lezyonda %25’den fazla 

büyüme yoktur. Yeni bir lezyon ortaya 

çıkmamıştır.

İlerleyici hastalık

(Progressive disease-PD)

Yeni lezyonların görülmesi veya bir ya da birden 

çok lezyonda %25’den çok büyüme görülmesi



Faz II Çalışmaları ve Etik

 Faz-1 çalışmalara göre bilinmeyenler az 

(toksik profik, MTD v.b.

 Terapötik yarar beklentisi yanında toksiste 

de faz-1’den çok daha yüksek.

 İlk vakalarda yanıt alınamamışsa sadece 

istatistik öneme ulaşsın diye çalışmaya 

devam ciddi bir etik sorundur. Cevap 

vermemiş 6 hastadan sonra 7nci hastaya 

ne denir?



Faz – III Çalışmalarının Amaçları

 Faz-II çalışmalarından alınan sonuçların 

doğrulanması.

 Daha önce belirlenmemiş bir etki yolunun 

veya toksistenin araştırılması.

 Yeni ilacın standart tedaviye üstünlüğü 

olup-olmadığının araştırılması.



Tümörlerde Genel 

Prognostik Faktörler

 Demografik (yaş ve cins)

 Önceki tedavi

 Klinik evre

 Histoloji

 Performans durumu

 Tedavi edildiği kurum



Faz – III Çalışmalarının Rapor 

Edilmesinde Kriterler

 Toplam yaşam süresi – OVERALL SURVIVAL
Hastalığın tanısından ölüme kadar geçen süredir.

 Hastalıksız yaşam – DISEASE-FREE 
SURVIVAL Küratif tedavinişn başlangıcından 

rekkürense kadar geçen süredir.

 Problemsiz yaşam–FAILURE-FREE 
SURVIVALKüratif tedavinin başlangıcından 

rekkürrens, rezistan hastalık durumu veya herhangi 

bir nedenle olan ölüme kadar geçen süredir.



Faz-III Çalışmalarında 

Etik Sorunlar

 Faz-III etik yönü ile en problemli dönemdir

 Klinisyen tedavi kollarına ait bir ön yargıya her 
zaman sahiptirler

 Erken dönemde fark görülen çalışmalarda 
klinisyen randomizasyonunun devamında 
tereddüt etmektedir

 Çalışma süresinin uzun olması tereddürleri 
arttırmaktadır.


