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Önsöz

Günümüzde, çocukluk çağı kanserlerinin yaşam oranları giderek artmak-
tadır, bunda modern tedavilerdeki gelişmelerin rolü büyüktür. Bu gelişmelerin 
yanı sıra beslenmenin de tedavi başarısındaki önemi her geçen gün daha da an-
laşılmakta, bu konudaki farkındalığımız giderek artmaktadır. 

Kanser tedavileri ve kök hücre nakil tedavileri ne yazık ki, beslenme bozuk-
luğu ve kilo kaybına neden olan birçok olumsuz durumu içinde barındırmak-
tadır. Çocuk kanser tanısı aldığında ya da kök hücre nakli gereken bir hastalığı 
olduğunda ebeveynler öncelikle bir şok yaşarlar ve ardından çocukları için en 
iyisini yapmaya çalışırlar. İşte bu noktada biz tedavi sağlayıcıları (doktorlar, 
hemşireler, psikolog, diyetisyen vs.) ebeveynler ile güçlü bir ekip olmayı is-
teriz. Özellikle çocuğun psikolojisi, tedavi uyumu ve beslenmesi konularında 
ebeveynler en güçlü destekçilerimiz olurlar.        

Bu nedenle kitapta, hasta çocuklarımızın ailelerini çocukluk çağı kanser 
hastalıkları, tedavi yöntemleri ve tedavilere bağlı yan etkiler hakkında bilgi-
lendirmeyi amaçladık. Ancak esas amacımız, beslenmenin önemini vurgulayıp 
gıdaların satın alınmasından saklanmasına, hazırlanmasından mutfak düzeni-
ne kadar pratik bilgileri vererek özellikle annelerin yardımına koşmaktı. Diğer 
taraftan kitabın tarifler kısmını oluşturarak, “Bugün ne pişirsem? “Nasıl hazır-
lasam da çocuğumun yemesini sağlasam?” “Bu hazırladıklarım çocuğum için 
uygun mu?” “Hangi gıdayı nasıl hazırlamalıyım?” gibi sorulara bir nebze olsun 
cevap vererek, belki de annelerin en çok zorlandığı konuda onlara destek ol-
mayı amaçladık.

Kitaptaki bilgiler ve tariflerden faydalanırken, sizi takip eden tıbbi ekiple 
birlikte karar vermeniz uygun olacaktır. Çocuğunuzun hastalığı, aldığı tedavi-
ler, tedavilerin yan etki durumları, kan değerleri (nötropenik olup, olmaması) 
gibi faktörlere bağlı olarak önerilerde değişiklikler olabileceği akılda tutulma-
lıdır. 

Kanserli çocuk tedavisinden sorumlu tüm bireylerin, doktorundan anne-
babalara kadar, ağır ve zorlu modern tedaviler yanında beslenmenin de farkın-
da olmaları dileklerimizle…

Doç. Dr. Fatih Erbey
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ÇOCUKLA HASTALIĞINI 
PAYLAŞMAK

Elif Soydamal

Çocukla hastalığını paylaşmadan önce, ebe-
veynlerin kendilerine zaman verip sakinleş-
mesi çocuk için en yararlı olanıdır. Çünkü 
ona destek olan ve sevgiyle ilgilenen bir an-
ne-babaya ihtiyacı her zamankinden daha 
fazla olacaktır.

Öncelikle çocuğa kanseri vahim ve 
umutsuz bir hastalık gibi göstermemek ge-
rekir. Sürekli hastalıktan bahsetmemek, 
başkalarının hastalığıyla çocuğun durumu-
nu kıyaslamamak hastalık sürecini daha ra-
hat geçirmesini sağlayacaktır. 

Çocuğa ve tedavisine 
odaklanmak, olumlu bir enerjiyle 

tedavi sürecini devam ettirmek 
bu süreçte çok önemlidir. 

Elbette anne-baba olarak aklınızda pek 
çok soru olacaktır. Hastalığı öğrenir öğren-
mez çocukla konuşmadan önce bu durumu 
sizin anlamanız ve kabul etmeniz gerekiyor. 
Doktorunuzla ve hastane danışmanlarıyla, 
endişelerinizi, duygularınızı çekinmeden 
paylaşın. Hastalıkla ve tedavi süreciyle ilgili 
doktorunuzdan, bu alanda çalışan dernek ve 
yardım kuruluşlarından bilgi alın. 

Çocukla Tedavi Sürecini Konuşun
Çocuğa nasıl tedavi göreceğini yaşına uygun 
bir şekilde açıklayın. 

 � Bu açıklamayı doğru bir şekilde yapabil-
mek için uzmanlardan yardım alın. 

 � Çocukla konuşmadan önce hangi bilgi-
leri ne kadar ve nasıl paylaşacağınızı öğ-
renin. 

 � Gerekirse önce kendi aranızda bu konuş-
mayı nasıl yapacağınızı değerlendirin. 

 � Hastalığının tedavi edileceğini ve tedavi-
den sonra tekrar eski sağlığına kavuşaca-
ğını ve çoğu şeyi eskisi gibi yapabileceği-
ni anlatın. 

 � Elbette tedavi sürecinde beklenmedik 
gelişmeler olabilir. 

 � Çocuğu hayal kırıklığına uğratmamak 
için, geleceğe dair tarihli sözler verme-
meye özen gösterin. Bunun yerine, tek-
rar okula döneceksin, bıraktığın yerden 
devam edeceksin, arkadaşlarınla yi ne 
oynayacaksın denebilir. 

Tedavi sürecini, çocuğun yaşına 
ve karakterine göre açıklamalıyız.

Küçük Yaştaki Çocuklara  
Hastalığını Söylemek

 � Çocuğa bir süreliğine hastanede kalına-
cağını veya sık sık hastaneye gideceğinizi 
anlatın. 

 � Ona tedavi olduğunda iyi olacağını anla-
tın.

 � Tedavi sürecinin hemen bitmeyeceğini, 
bir süre devam edeceğini çocukla payla-
şın. 
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Çocuklar 8 yaşından önce soyut 
kavramları anlayamadıkları için 
onlara hastalığı somutlaştırarak 

anlatmak gerekir. 

Örnek cümleler: 
“Kanında seni hasta eden kötü hücre-

ler var ve bunların temizlenmesi gerekiyor. 
Kötü hücreleri tedaviyle iyileştireceğiz.”

“Kahramanlar önce zorluklarla savaşırlar 
ve sonra zafere ulaşırlar.”

“Sen de bir kahramansın ve hastalığı ye-
nebilmek için her kahraman gibi sen de sa-
vaşacaksın.”

“Biz de her zaman senin yanındayız, hep 
birlikte olacağız.”

Ergen Yaştaki Çocuklara 
Hastalığını Söylemek

 � Kanserin de diğer hastalıklar gibi bir has-
talık olduğunu ve tedavisinin yapılabil-
diğini söyleyin. 

 � Ergen çocuklara hastalıkla ve tedavi sü-
reciyle ilgili daha detaylı bilgi verilebi-
lir.

 � Bu tür hastalıkların tedavi şeklinin kişiye 
özel olduğunu anlatın. 

 � Bu yaştaki çocuklara tedavi boyunca 
hastalıkla ve tedavi şekliyle ilgili bilgi 
verin. 

 � Hastalıkla ilgili bilgi edinmesi ve tedavi 
sürecini anlaması, tüm bunlara dahil ol-
ması ona daha iyi gelebilir. 

 � Çocuğun hayal kırıklığı, öfke vb duygu-
ları yaşaması normal karşılanmalıdır. 

 � Tedavinin uzun süreceğini, çabuk bitme-
yeceğini söylemek gerekir.

 � Gelecekle ilgili planların konuşulma-
ya devam edilmesi onun geleceğe dair 
umudunun korunmasını sağlayacaktır. 
Örneğin meslek seçimi, hangi üniversi-
teye gitmek istediği gibi konular konu-
şulabilir.

Hastalığı Yakın Akraba ve  
Dostlarla Paylaşmak
Hastalığı, yakın çevreyle çocuğun olmadı-
ğı bir ortamda paylaşmak daha doğru olur. 
Çünkü diğer insanların tepkilerini, konuş-
malarını kontrol edemeyebiliriz ve bu tepki-
lerin bazıları çocuğumuza iyi gelmeyebilir. 
Yakın akraba ve dostlarımıza olumlu dav-
ranmaları ve bize destek olmaları konusun-
da ısrarcı olabiliriz. 

Çocuğun etrafında olumlu ve 
çocuğun psikolojisine iyi gelecek 

ortamı sağlamamız gerekir. 

Hijyen
Tedavi sürecinin kurallarına herkesin uyma-
sı gerekiyor. Bazen bu dönemde misafir ka-
bul edilemeyebilir. Gelen misafirlerin hijyen 
kurallarına uymaları ve anlayışlı olmaları 
gerekir. Örneğin; eve gelir gelmez ellerini 
yıkamaları, hastayla görüşmemeleri, yiye-
cek getirmemeleri gibi…

Yakın akraba ve dostların en büyük yar-
dımı bu dönemde ihtiyaç anında sizin yanı-
nızda olmaları ve size destek vermeleridir.
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ELİF’TEN ANNELERE

 � Çocuğa her koşulda hep yanında olacağımızı hissettirelim. 

 � Hep sevecen ve anlayışlı olmak, hem size hem de ona iyi gelecektir.

 � Tedaviye odaklanalım, bu süreci çocuğunuzun ve sizin en iyi şekilde nasıl 
atlatacağınızı planlamak faydalı olacaktır.

 � Yapabileceklerimize ve değiştirebileceklerimize odaklanalım. Örneğin bes-
lenme. Çocuğun bu dönemde iyi ve doğru beslenmesini sağlamak tedavinin 
başarısını etkileyen faktörlerden biridir. Tedaviyle birlikte çocuğun beslen-
mesini her gün detaylı takip etmek, durumuna göre yemeklerini ayarlamak 
bazı dönemlerde yemeklerini değiştirmek gerekecektir. Bu nedenle çocu-
ğun beslenmesini yakından takip etmeniz çok önemlidir.

 � Çocuğunuza bu durumun geçici olduğunu ve milyonlarca kişinin bunu ya-
şadığını ve atlattığını söyleyebilirsiniz. 

 � Çocuğun yanında sürekli hastalıktan ve tedaviden konuşmak sizi de çocuğu 
da strese sokabilir. 

 � Çocuğunuzla her anın değerini bilerek yaşamanın şimdi her şeyden çok 
daha önemli olduğunu hep hatırlayın. Hayatınıza çocuğunuzun severek 
sizinle yapabileceği yeni aktiviteler katın. Örneğin yeni bir şey öğrenmek, 
birlikte kek yapmak, yap-boz gibi yeni oyunlar keşfetmek ve birlikte oyna-
mak, birlikte kitap okumak, sosyal medyada ve televizyonda onun seveceği 
şeyleri birlikte izlemek ve takip etmek gibi.

 � Çocuğun yanında onun yapamadığı, kısıtlandığı şeylere özendirici olmamak 
gerekir. Örneğin çocuğun yiyemeyeceği yemekleri yanında yememek gibi. 
Ziyaretçilerin de bu hassasiyette davranmaları önemlidir. Bu konuda ziyaret-
çileri, yakın akrabaları ve arkadaşları bilgilendirmek önemlidir.  

 � Bazen aşırılıklarına, taşkınlık yapmasına, ağlamasına, tepki vermesine izin 
verin. Tedavi sürecinde çocuğunuzun karakterinde ve alıştığınız davranış ve 
tepkilerinde farklılıklar başlayabilir. Bu durumda çocuğa karşı sabırlı olmak, 
sakin ve güçlü durmak, yanında olduğunuzu hissettirmek gerekir. 

 � Tanı ve tedavi süreci çocuk ve aile için çok yıpratıcı olabilir. Bu, insani bir 
durumdur ve böyle zamanlarda size psikolojik destek verecek bir uzmandan 
yardım almanız faydalı olur.

EBEVEYNLERE DANIŞMANLIK VE DESTEK

ONKOLOJİ ANNELERİ 

e-posta: elif.sydml@gmail.com

Twitter: @onkolojianneleri

Instagram: @onkolojianneleri

Tel: (505) 688 3692
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ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ

Doç. Dr. Fatih Erbey

KANSER NEDİR, NASIL GELİŞİR
Sağlıklı bir vücutta hücreler bölünür, bü-
yür, farklılaşır ve ölür. Kanser durumunda 
ise hücreler kontrolsüz olarak bölünüp ço-
ğalırlar. Kanserli hücreler başlangıçta köken 
aldıkları dokuya hasar verirken, ilerleyen 
safhalarda diğer tüm dokulara yayılarak, 
onların normal görevlerini engellerler. Te-
davi edilmedikleri takdirde kanserli hücre-
ler hızla çoğalıp yayılarak sağlığı bozmaya ve 
hayati tehlike yaratmaya başlarlar. 

KANSERE YAKALANMA NEDENLERİ 
VE RİSK FAKTÖRLERİ
Çocukluk çağı kanser vakalarının çoğunun 
nedeni tam olarak bilinmemektedir. Genetik 
yatkınlığın, çevresel faktörlerin etkili ola-
bileceği düşünülmekte ve araştırılmaktadır. 
Çevresel nedenler sigara, alkol, radyasyon, 
bazı ilaçlar, hormon tipi gübreler, böcek 
ilaçları, bazı kimyasal maddeler, virüsler 
(EBV, HIV vs) olarak sayılabilir. 

Yanlış beslenme ve obezite, bazı gıdalar 
ve bazı işlenmiş ürünler de kansere neden 
olan faktörler arasında sayılmaktadır. Ör-
neğin günümüzde şekerin kanser hücresini 
beslediği artık bilinmektedir. 

Ayrıca, sağlığa zararlı katkı maddeleri, 
aşırı şekerli ürünler, çok kez kullanılan ya-
nık yağlar, tarım ilacı kalıntıları, tüketilmek 
üzere hayvanların hızlı büyütülmesi için 
kullanılan ilaç ve hormonların kanserojen 
olduğu kabul edilmektedir. 

Ailevi yatkınlık, doğumsal anomaliler, 
gen bozuklukları, bağışıklık sistemi hasta-
lıkları gibi durumlar ise kansere neden olan 
yapısal faktörleri oluşturur. 

SIK GÖRÜLEN ÇOCUKLUK ÇAĞI 
KANSER TÜRLERİ VE DAĞILIMI
Çocuklarda kanser erişkinlere kıyasla daha 
nadir görülür. Tüm kanserlerin ortalama 
yüzde 2-4’ünü çocuk kanserleri oluşturur. 
Her yıl 1 milyon çocuktan 120’sinde kanser 
gelişmektedir. Çocukluk çağı kanserleri en 
sık ilk 5 yaşta ve 10-15 yaş döneminde orta-
ya çıkmaktadır.

Çocukluk çağı kanserleri 12 ana gruba ay-
rılır: 

 � Lösemiler

 � Lenfomalar

 � Beyin tümörleri 

 � Sempatik sinir sitemi tümörleri 
(Nöroblastom)

 � Retinoblastoma (retina hücrelerinden 
gelişen tümörler)

 � Böbrek tümörleri

 � Karaciğer tümörleri

 � Kemik tümörleri

 � Yumuşak doku tümörleri

 � Gonad ve germ hücreli tümörler

 � Epitelyal tümörler

 � Diğer kötü huylu tümörler  

Lösemi, lenfoma ve santral sinir sistemi 
(beyin) tümörleri tüm dünyada ve ülkemiz-
de en sık görülen çocukluk çağı kanserleri-
dir.

Günümüzde çocukluk çağı kanserlerin-
de yaşam oranları yüzde 80’lere ulaşmıştır. 
Bu başarıda tanı ve tedavideki gelişmelerin 
yanı sıra başta beslenme olmak üzere des-
tek tedavilerdeki gelişmelerin katkısı bü-
yüktür. 
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ÇOCUKLARDA EN ÇOK GÖRÜLEN 
KANSER HASTALIKLARI

Lösemiler
Lösemi, blast adı verilen lösemi hücresinin 
kontrolsüz çoğalmasından kaynaklanan ve 
başta kemik iliği olmak üzere çeşitli organ ve 
dokuları tutması sonucu gelişen kötü huylu 
bir hastalıktır. Halk arasında ‘ilik kanseri’ 
veya ‘kan kanseri’ olarak da adlandırılır. 

Lösemiler akut ve kronik olmak üzere 
ikiye ayrılır. Kronik lösemiler çocuklarda 
çok nadir olarak görülür. Akut lösemiler, 
akut lenfoblastik lösemi ve akut myeloid lö-
semi olarak iki gruba ayrılır. Çocuklarda en 
çok rastlanan lösemi türü akut lenfoblastik 
lösemidir. 

Lösemilerde temel tedavi yöntemi ke-
moterapidir. Kemoterapi kötü huylu lösemi 
hücrelerinin ortadan kaldırılmasını hedef-
ler. Kemoterapide birden fazla ilaç seanslar 
şeklinde uygulanır. Tedavinin yoğunluğu, 
ilaçların seçimi ve süresi hastadan hastaya 
değişebilir.

Bazı hastalarda tedavi amacıyla veya ko-
ruyucu amaçla santral sinir sistemine radyo-
terapi uygulanabilir. Eğer erkek çocuklarda 
yumurtalar tutulmuşsa, cerrahi olarak yu-
murtalar alınabilir ve o bölgeye radyoterapi 
verilebilir. 

Lösemi çok yüksek riskliyse ya da teda-
viyle kontrol altına alındıktan sonra tekrar-
larsa kök hücre nakli uygulanabilir. 

Tüm bu tedavi ve destek bakımlarıyla lö-
semili bir çocuğun tamamen sağlığına ka-
vuşma oranı, löseminin tipi ve risk grubuna 
göre yüzde 60 ile yüzde 90 arasında değiş-
mektedir. 

Lenfomalar
Lenfoma, lenf bezlerinin kötü huylu kanse-
ridir. Hodgkin lenfoma ve Hodgkin dışı len-
foma olmak üzere ikiye ayrılır.

Hodgkin lenfoma
En sık 10-14 yaşları arasında görülür. Hastalık 
en sık boyundaki lenf bezlerinde görülmekle 

birlikte, vücutta lenf bezi olan her yerde or-
taya çıkabilir. Ateş, gece terlemesi, halsizlik, 
yaygın kaşıntı, boyun, koltuk altı ve kasık 
bölgesindeki lenf bezlerinde büyüme (len-
fadenopati), karaciğer ve dalakta büyüme, 
son 6 ayda yüzde 10’dan fazla kilo kaybı ve 
kansızlık gibi bulgular ile ortaya çıkmakta-
dır. Kesin tanı, lenf bezi biyopsisi ile konur. 

Tedavinin ana unsurları kemoterapi ve 
radyoterapidir. Kemoterapide birden fazla 
ilaç seanslar şeklinde uygulanır. Tedavinin 
yoğunluğu, ilaçların seçimi ve süresi hasta-
dan hastaya, kanserin evresine göre değişe-
bilir. Kanserin tuttuğu bölge, hastanın yaşı, 
kanserin evresi gibi çeşitli faktörlere bağlı 
olarak tedaviye radyoterapi eklenebilir. Te-
davi süresi 4-6 aydır. Tedavi başarısı yüzde 
90’nın üzerindedir. Tedaviye iyi yanıt ver-
meyen hastalarda ya da hastalığın tekrarla-
ması durumunda kök hücre nakli yapılabilir. 

Hodgkin dışı lenfoma
Bu kanser, vücutta bulunan tüm lenf bez-
lerinde ortaya çıkabilir. En sık ortaya çıktığı 
bölge karın içindeki lenf bezleridir.

Hastalıkta belirtiler etkilenen bölgeye 
göre değişir. Vücudun değişik bölgelerinde, 
değişik büyüklükteki bezelerin tespit edil-
mesiyle anlaşılır. 

Kemik iliği tutulumu olabileceğinden 
kan değerlerinde anormallikler olabilir. Bu 
nedenle kemik iliği incelemesi önemlidir. 

Kemoterapi tedavinin ana unsurudur. 
Bazı hastalarda radyoterapi de uygulanabilir. 
Başarı oranı, köken aldığı yere ve hastalığın 
yaygınlığına göre değişmekle birlikte yüzde 
70-90 arasındadır. Tedaviye iyi yanıt verme-
yen ya da tedavi sonrası tümörü tekrarlayan 
hastalarda kök hücre nakli uygulanabilir. 

Beyin Tümörleri 
Patolojik ve klinik olarak birçok çeşidi mev-
cut olup, astrositoma, glioma, medullob-
lastoma, ependimoma gibi türler çocukluk 
çağında daha sık görülür.

En önemli bulgular, sabah kusmaları ve 






