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K emoterapiye bağlı bulantı-kusma (KBBK) kemote-
rapinin en çekinilen yan etkilerindendir. Antiemetik 
ajanların doğru kullanımı ile bu önemli sorun hasta-

ların %70 80’inde başarı ile önlenebilir. 20 yıl önce hastaların 
nerede ise %20’si bu yan etki nedeni ile potansiyel küratif 
olabilecek kemoterapi tedavilerini geciktirmek ya da erete-
lemek durumunda kalmışlardır. 5-HT3RA geliştirilmesi KBBK 
tedavisinde önemli bir çığır açmış ve özellikle akut KBBK 
önlenmesinde önemli başarılar sağlamıştır. Buna karşın ge-

Tablo 2. Kemoterapötik ajanların emetojenik riski

Yüksek riskli ajanlar 
(anti emetik kullanılmazsa
>%90 emezis)

Ilımlı riskli ajanlar 
(antiemetik kullanılmazsa
%30-90 emezis)

Dü ük riskli ajanlar
(emezis riski %10-30)

Minimal emezis yapanlar 
(<%10)

Karmustin

Sisplatin

Siklofosfamid (1500mg/m2 üzerinde)

Dakarbazin

Daktinomisin

Lomustin

Mekloretamin

Pentostatin

Streptozosin

Karboplatin

Siklofosfamid(1500mg/m2 altında)

Sitarabin (>1g/m2)

Daunorubisin

Doksorubisin

Epirubisin

darubisin

fosfamid

Melfalan

Mitoksantron (>12mg/m2)

Asparaginaz

Bortezomib

Sitarabin (<1g/m2)

Etoposit

5-florourasil

Gemsitabin

Metotreksat (>100mg/m2)

Mitoksantron (<12mg/m2)

Paklitaksel

Pegasparaginaz

Topotekan

Bleomisin

Busulfan

Klorambusuil

Kladribin

Sitarabin (<100mg/m2)

Fludarabin

Hidroksi üre

Metotreksat (<100mg/m2)

Tioguanin

Vinkristin

Vinblastin

Vinorelbin

Tablo 1. Kemoterapiye ba lı bulantı kusma alt tipleri

Akut bulantı kusma
- keoterapiden sonraki 24 saat içinde
- Genellikle enterokromaffin hücrelerden seratonin (5HT) salınımına ba lı

Gecikmi  bulantı kusma
- Kemoterapiden sonraki 24 saat – 5 saat içinde
- Çe itli mekanizmalar; genellikle substans P aracılıklı, kan beyin 

bariyerinde hasar, gastrointestinal motilitenin bozulması, adrenal 
hormonların etkisi

Beklentisel kusma
- 1 kür kemoterapi sonrasında geli ebilir.

cikmiş bulantı- kusmada bu kadar etkili bulunmamışlardır1,2. 
Son zamanlarda KBBK tedavisine yönelik; “Multinational 
Asaociation of Supportive Care in Cancer” (MASCC), “Ameri-
can Society of Clinical Oncology” (ASCO) ve “National Com-
prehensive Cancer Network” (NCCN) gibi önemli kuruluşlar 
tarafından tedavi rehberleri geliştirilmiştir3-6. 

Bu bölümde KBBK sınıflamaları kemoterapötik ilaçların 
emetojenitesi ve tedavide kullanılan ajanlara değinilecektir.

KBBK sınıflması

KBBK; akut başlangıçlı (Sıklıkla serotonin ilişkili), gecikmiş (su-
bstans P ilişkili) ve beklentisel (daha önceki tedavilerinde bu-
lantı deneyimi yaşamış kişilerde görsel kokusal, çağrışımsal 
tetiklenen) olmak üzere 3 alt başlıkta incelenebilir7,8 (Tablo 1)

Kemoterapötik ilaçların emetojenitesi ve 
hasta kaynaklı faktörler

Bir çok kemoterapötik ilacın bulantı-kusma yapıcı etkisi 
birbirinden önemli farklılıklar gösterir. İlaçlar bu bakımdan 
yüksek emetojen, orta emetojen, düşük emetojen ve mini-
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mal emetojen olmak üzere 4 alt kategoride incelenebilir3-6. 
(Tablo2) Genç yaş, kadın cinsiyeti, düşük alkol alımı, bozuk 
yaşam kalitesi, gebelikte bulantı kusma öyküsü, daha önce-
den kemoterapi deneyimi hasta ilişkili risk faktörlerini oluş-
turur1.

Anti emetik ilaçlar

5-HT3 Reseptör antagonistleri
Etki mekanizmaları: Serotonin, kemoterapi sonrası oluşan 
bulantıdan sorumlu en önemli nörotransmitörlerden biri-
dir. 5-HT3 reseptörleri gastrointestinal trakt, kemoreseptör 
trigerzon, nükleus traktus solitariusta olmak üzere 3 lokali-
zasyonda bulunur. Kemoreseptör trigerzon dördüncü ven-
trikülün kaudal bitiş bölgesinde yer alır. Bu bölgede efektif 
bir kan – beyin bariyeri yoktur ve hem sistemik dolaşımdaki 
hem de serebrospinal sıvıdaki emetik ajanlar algılanır. Bu-
lantı merkezi beyinsapı medüller sisteminde yer alır ve ana 
uyarıyı, kemoreseptör trigerzondan, vagal ve sempatik uya-
ranlardan alır. Kemoterapi ya da radyoterapiye maruz kalın-
dığında ince bağırsak mukozasındaki enterokromafin hüc-
relerden seratonin (5-HT3) salınımı gerçekleşir. Salınan sera-
tonin Vagal afferent nöronları ve kemoreseptör trigerzonu 
5-HT3 reseptör aracılıklı uyararak şiddetli bulant-kusmaya 
yol açabilir. 5-HT3RA serotoninin reseptörlere bağlanmasını 
engelleyerek antiemetik etki gösterirler2. 5-HT3RA’leri özel-
likle KBBK akut formunda en etkin ilaçlardır. Klinik kullanım-
da olan 5-HT3RA’leri Dolasetron, Granisetron, Ondansetron, 
Tropisetron ve Palonosetron’dur. Klinik çalışmalarda hepsi 
oldukça etkin bulunmuş olup birbirlerine açık üstünlükleri 
gösterilememiştir1,2. Kullanım şekilleri ve dozları tablo 3’te 
verilmiştir9. Palonosetron daha uzun yarılanma ömrüne ve 
yüksek bağlanma aktivitesine sahiptir10.

Yan etkileri genellikle hafif olup baş ağrısı, konstipasyon, 
diare ve asteni gözlenebilir. Geçici elektrokardiografik deği-
şiklikler tanımlanmıştır2. 

Steroidler
Deksametazon akut ve gecikmiş KBBK tedavisinde diğer 
ilaçlarla kombine kullanıldığında bir bütünün parçası gibi 
önemli etkinlik gösterir11,12. Özellikle gecikmiş bulantı-kus-
ma profilaksisinde Aprepitant ile kombinasyonu önemli 
etkinlik gösterir13. Yüksek emetojenik tedavide 20mg (Apre-
pitant ile birlikte kullanılıyorsa 12mg) ve ılımlı emetojenik 
tedavide 8mg oral/IV doz önerilmektedir14,15.

Neurokinin 1 reseptör antagonistleri (NK1RA)’leri; 
Aprepitant

İlk NK1RA olan aprepitant yeni sınıf antiemetiklerin 
önemli bir temsilcisidir16. Etkinliğini Substans P’nin NK1 
reseptörüne (Gastrointestinal trakt, kemoreseptör tri-
gerzon ve nükleus solitaride lokalize olan) bağlanmasını 

engelleyerek gösterir17. Yüksek emetojenik tedavilerde 
ve sisplatin bazlı tedavilerde oldukça etkindir. Dozu 1. 
gün 125mg ve takip eden 2 günde 80mg PO’dır. Gecikmiş 
emeziste en etkin ilaçlardan biridir1. Baş ağrısı, karın ağrı-
sı, anoreksi, ılımlı transaminaz yükselmesi gibi yan etkiler 
gözlemlenebilir2. 

Metoklopramid:

Daha önceki rehberlerde Metolopramid steroid kombinas-
yonu gecikmiş emezis tedavisinde yer almakla birlikte yeni 
rehberlerde yer almamıştır. Yeni rehberlerde yer almamış 
olmasına karşın gecikmiş emezis tedavisinde bir seçenek 
olabilir1.

Kannabinoidler:

Kannobinoidler (dronabinol, nabilone) 5-HT3RA’lerine ste-
roidlere ve aprepitanta dirençli hastalarda kullanılabilir. Se-
dasyon, öfori yapabilirler. Önemli yan etkileri başdönmesi, 
dispepsi ve halüsinasyondur1.

Tablo 3. 5-HT3 Reseptör antagonistleri

laç Kullanım yolu Günlük doz

Ondansetron P.O
I.V.

12-24mg
8mg

Granisetron P.O.
I.V.

2mg
1mg

Tropisetron P.O.
I.V.

5mg
5mg

Dolasetron P.O.
I.V.

100mg
100mg

Palonosetron I.V. 0.25mg

Tablo 4. Kemoterapiye ba lı bulantı-kusma önleme tedavisi

Yüksek emetojenik kemoterapi

Akut KBBK 5-HT3RA / deksametazon ve aprepitant 
ile kombinasyonu

Gecikmi  KBBK (özellikle sisplatin 
alan hastalarda profilaksi alınmazsa
%60-90 gecikmi  emezis)

Deksametazon-Aprepitant
kombinasyonu

Ilımlı Emetojenik Kemoterapi

Akut KBBK 5-HT3RA / deksametazon ± 
Aprepitant

Gecikmi  KBBK Deksametazon veya Aprepitant

Dü ük Emetojenik Kemoterapi

Deksametazon veya metoklopramid (ilk 24 saatte)

Minimal Emetojenik Kemoterapi

Rutin kullanım yok
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Benzodiazepinler:

Benzodiazepinlerin tedaviye eklenmesi özellikle beklentisel 
bulantı-kusma riskini azaltabilir1.

Antihistaminikler:

Kullanılmalarına karşın difenhidramin ve hidroksizin ile 
yapılan klinik çalışmalarda belirgin yararlanım görülme-
miştir5.

Olanzapin:

Antipsikotik olan olanzapinin akut ve gecikmiş KBBK tedavi-
sinde Granisetron ve deksametazon ile kombine kullanımı-
nın etkinliği faz II çalışmada gösterilmiştir. Dirençli olgularda 
2.5-5mg kullanılabilir1.

Tablo 4’te KBBK önlenmesine yönelik tedavi yaklaşımları 
özetlenmiştir.
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