


 Tehlikeli İlaç nedir?

 Araştırmalar

 Antineoplastik Ajanlara Olası Maruz Kalma 
Yolları

 Risk Oluşturabilecek Uygulamalar

 Kimler Risk Altındadır?

 Antineoplastik Ajanların Onkoloji 
Hemşireleri Açısından Akut ve Kronik 
Etkileri

 Antineoplastik Ajanların Uygulama 
Sırasında Hasta Açısından Riskleri



 Mutajenik ve klastojenik etki 
gösteriyorsa, 

 Deney hayvanlarında, ilaç uygulanan 
hastalarda ya da her iki grupta 
kanserojenik, teratojenik etki ya da 
üreme sisteminde bir bozukluk 
oluşturuyorsa, 

 Deney hayvanlarında ya da hastalarda 
düşük dozlarda bile ciddi organ 
toksisitesi gibi etkiler gösteriyorsa bu 
kimyasal ‘tehlikeli ilaç’ olarak 
tanımlanmaktadır. 





 Nitekim yeterli koruma önlemi 
alınmaksızın antineoplastik ilaçları 
hazırlayan ve uygulayan bireylerin idrar 
örneklerinde karsinojenik ve mutajenik
bileşiklere maruziyetin non-spesifik 
göstergesi olan tiyoeter bileşiklerinin 
atılımının arttığı, lenfosit örneklerinde 
kromozomal kırıklar, kardeş kromatit
değişiklikleri ve mikro çekirdek 
sıklığında artışlar olduğu belirlenmiştir. 



 Yine yapılan diğer bir çalışmada 
onkoloji hemşirelerinin idrar 
örneklerinde 0.02-9.14 mg/24 saat 
arasında değişen miktarlarda 
siklofosfamid tespit edilmiştir. Bunun 
dışında bazı araştırmacılar 
antineoplastik ilaçların hazırlandığı 
odalarda ve bu odaya yakın olan diğer 
odaların havasında bu ilaçların belli 
düzeylerini ölçmüşlerdir.



 Finlandiya’da yapılan geriye yönelik iki 
çalışmada hamileliklerinin ilk 
trimesterinde başlıca siklofosfamide, 
doksorubisin ve vincristin’e maruz 
kalan ve maruz kaldığı süre içerisinde 
çok az koruyucu nitelikte malzeme 
kullanan hemşirelerde sakat doğum ve 
düşük sıklığında artış olduğu 
gösterilmiştir.
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 SİNDİRİM



 CİLT YA DA MUKOZAYLA EMİLİM

Antineoplastik ilaç uygulanmış 
hastaların uygulamadan sonraki 48 
saat içerisindeki idrarları ve 7 günlük 
gaitaları da dahil olmak üzere hastanın 
her türlü atığına ve bu atık ile bulaşmış 
her malzemeye temas, antineoplastik
ilaçlarla kontamine olmuş eşyalara 
temas ya da ilaca doğrudan cilt ya da 
mukozanın teması yoluyla.



 YARALANMA: İğne batması ya da 
kontamine eşyalarla.

 İNHALASYON: İlaç partikülleri, toz ya 
da damlacıklarla.

 SİNDİRİM: Kontamine besin, içecek 
aracılığı ile.



 İlacın eczaneden üniteye transferi

 Tehlikeli ilaç içeren ampulü kırma

 Toz halindeki ilacı sulandırma

 İlacı flakondan enjektöre çekme

 Enjektörden havayı çıkarma



 Enjektördeki ilacı serum içine verme

 İlaç bulunan serum torbasını setle 
bağlantısını sağlama

 İlaç bittikten sonra serum torbasını ya da 
seti çıkarma

 Antineoplastik ajan uygulanırken hastanın 
intraketinin/kateterinin damar yolunda 
olup olmadığını kontrol etmeme

 Atılan boş ilaç kapları, enjektörler ve 
antineoplastik ajanla temas etmiş her türlü 
tıbbi malzeme



 Antineoplastik ilacı hazırlayan ve 
uygulayan hemşireler, eczacılar ya da 
doktorlar, 

 ünitede çalışan diğer sağlık 
personelleri, 

 temizlik personelleri,
 ilacın uygulandığı birey,
 ilacın uygulandığı birey ile aynı odayı, 

tuvaleti kullanmak zorunda kalan hasta 
ve yakınları,

 hastanın tüm atıklarının bulunabileceği 
çamaşırlarla ilgilenen çamaşırhane 
personelleri

olası maruziyet konusunda risk 
altındadır.





 Antineoplastik ilaçlarla değişik 
yollardan etkilenen sağlık 
çalışanlarında akut olarak; bulantı, 
kusma, diyare, göz ve boğaz 
irritasyonu, öksürük, yorgunluk, 
halsizlik, menstruel bozukluklar, ciltte 
alerjik reaksiyonlar, saç dökülmesi, 
karın ağrısı, baş ağrısı, baş dönmesi ve 
göze temas etmişse kornea ülseri gibi 
olumsuz etkilerin görüldüğü 
belirtilmiştir.

(Ziegler ve ark., 2002; Martin, 2005; 
Sunita ve ark., 2009; Elshamy ve ark., 
2010).  



 Valanis ve ark. (1993) ise kemoterapi 
uygulayan hemşireler tarafından 
ilaçlara karşı koruyucu önlem 
alınmadığı durumda halsizlik ve 
yorgunluğun sıkça ifade edildiğini 
saptamıştır. 

 Karadakovan (1995) çalışmasında; 
kemoterapi uygulayan hemşirelerin en 
fazla saç dökülmesi ve alerjik 
reaksiyonlar, daha sonra da halsizlik ve 
yorgunluktan şikayet ettiklerini 
belirtmişlerdir. 



 Köşgeroğlu ve ark. (2006)’nın
çalışmasında, menstrüel siklus
bozukluklarının görülme sıklığı 
istatistiksel olarak anlamlılık 
göstermese de kemoterapi 
uygulayanlarda (%71.4), 
uygulamayanlara oranla (%48.5) daha 
sık görüldüğü belirlenmiştir. 



 Shortidge (1995) kemoterapi uygulayan 
ve antineoplastik ilaçların uzun süre 
etkisinde kalan hemşirelerde menstrüel
siklus bozukluklarının sık yaşandığı 
saptanmıştır. Kemoterapi 
uygulamasıyla ilişkili olarak menstrüel
siklus bozukluklarının sık yaşandığına 
ilişkin bulgular Valanis ve ark. (1997) 
ile Skov ve ark. (1992)’nın
çalışmalarında da belirtilmiştir. 
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 Gebelikte antineoplasik ilaçların 
etkisinde kalma sonucunda fetüste 
anormal yapısal değişikliklerin 
meydana gelmesidir. Bu ilaçlara maruz 
kalan hemşirelerde spontan abortus
oranında artma olurken, bebeklerinde 
de konjenital malformasyonlar
görülebilmektedir. Yapılan çalışmalarda 
konjenital malformasyonlu bebeğe 
sahip hemşirelerin gebeliğin ilk üç 
ayında antineoplastik ilaçlardan 
etkilendiği belirtilmiştir (Stucker ve 
ark., 1990; Valanis ve ark., 1997).



 Bu etkide sitotoksik ilacın fetüsün 
ölümüne sebep olması söz konusudur. 
Selevan ve ark. tarafından 17 
hastanede 650 hemşire üzerinde 
gerçekleştirilen çalışmalarda 
antineoplasik ajanlara gebeliğin ilk üç 
ayında maruz kalan hemşirelerde 
gebeliğin fetal kayıp ile sonlanmasında 
anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. 



 Yapılan diğer çalışmalarda özellikle 
fetal kayıp ile alkilleyici ajan 
Cyclophosphamide, antitümör ajan 
olan Doxorubicin ve bitki alkoloidleri
ajanı olan Vincristine arasında anlamlı 
bir ilişki olduğu belirlenmiştir (Murphy, 
1990; Fruchs ve ark. 1995). 



 Bunun dışında antimetabolik ajan olan 
Mthodrexate, Mercaptopurine ve 
alkilleyici ajanlarında fetotoksik olduğu 
bilinmektedir. Ayrıca bu ilaçların 
ektopik gebelik ile ilişkisi olduğunu 
iddia eden araştırmalar da vardır 
(Saurel-Cubizolles ve ark.). 



 Bu etki kromozomlarda genetik 
değişikliklerin meydana gelmesi 
anlamında olup, bu anomaliler 
lenfositlerde ortaya çıkmaktadır

( Anwar ve ark. 1994; Burgaz ve ark. 
1999). 

Özellikle alkilleyici ajanlar DNA’yı 
etkilediklerinden dolayı en 
tehlikelilerindendir. Etkisinin sonucu 
gen mutasyonu ve kromozal yıkım 
olduğundan kanser olasılığını da 
artırmaktadır.



 Antineoplastik ajanların herhangi bir 
kanser türüne sebep olması şeklinde 
açıklanabilir. Özellikle alkilleyici
ajanların, başta non-lenfositik lösemi 
olmak üzere çeşitli kanserlere yol açtığı 
bilinmektedir. 



 Bu etkide onkoloji ünitesinde çalışan 
hemşirelerde, antineoplastik ajanlara 
maruz kalma süresi ve yoğunluğuna 
bağlı olarak artan derecede karaciğer 
hasarından söz edilmektedir (Dejoy ve 
ark., 1995; Frunchs ve ark., 1995; 
Jason ve ark., 1998).



 Köşgeroğlu ve ark. (2006)’ nın
antineoplastik ilaçların hemşireler 
üzerindeki mesleki olumsuz etkilerine 
yönelik yapılan çalışmada onkoloji 
hemşirelerinin hemoglobin ve lenfosit 
değerlerinin ortalamalarına bakılmış ve 
kemoterapi uygulayan ile uygulamayan 
hemşireler arasında anlamlı bir fark 
bulunmamakla beraber günlük 
kemoterapi uygulanan hasta sayısı 
arttıkça hemoglobin değerlerinin 
düştüğü belirlenmiştir.





 Vezikant ya da irritan kemoterapötik
ajanların damar içi uygulanması 
sırasında ilacın çevre dokulara sızması 
ile ortaya çıkan doku harabiyetidir. 



 Vezikant ilaçlar; damar dışına sızdığı 
bölgede lokal ağrı, doku hasarı ve 
yaygın nekroza neden olurken;

 irritan ilaçlar, doku nekrosu
olmaksızın enjeksiyon bölgesinde ya da 
ven boyunca ağrı, sertlik ya da flebite 
neden olurlar.



 Ven giriş alanı ve ven boyunca 
meydana gelen ağrısız lokal alerjik bir 
reaksiyondur.

 Genellikle ven boyunca kırmızı lekeler 
halinde ortaya çıkar ve genellikle 
tedaviye gerek kalmaksızın 30-60 
dakika içerisinde kaybolur.



 Bağışıklık sisteminin verilen 
kemoterapötik ya da biyoterapötik ilacı 
bir antijen olarak algılayıp bu ilaca 
karşı antikor üretmesidir.

 Aynı zamanda T hücreleri ve 
makrofajlar duyarlı hale gelir ve 
kompleman sistemi de aktive olabilir.

 Kaşıntı gibi küçük bir belirtiyle başlayıp 
şoka kadar gidebilir.




