Hasta Rehberi Say› 13

KRAN‹YOFAR‹NJ‹OMA
Kolay okunabilir rehber

Kraniyofarinjiyoma - Say› 13
(A¤ustos 2006’da güncellenmiﬂtir)

MERHABA

Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa¤l›k Bilimleri Enstitüsü, Reading, ‹ngiltere’de (A¤ustos,
2006) Fernando Vera, Msc. ve Prof. Gary Butler taraf›ndan haz›rlanm›ﬂt›r. Metnin baz› bölümleri Büyüme ve Büyüme Bozukluklar› Kitapç›k Serisi’nden (Üçüncü Bask›, 2000)* al›nm›ﬂ ya
da uyarlanm›ﬂt›r ve farkl› yaﬂlarda ve farkl› okurluk seviyesindeki kiﬂilere ayn› bilgileri sa¤layan
rehber seçene¤i sunduklar›ndan beraber kullan›labilir. Kolay baﬂvuru için her serinin numaralama düzeni ayn›d›r.

Bugün kraniyo olarak da bilinen kraniyofarinjiyom’dan
bahsedece¤iz. Bu sana karmaﬂ›k gelebilir ama merak etme!
Sana bunun ne anlama geldi¤ini, neden oldu¤unu ve
doktorun nas›l tedavi etti¤ini anlataca¤›z. Fakat ilk önce biraz
vücudundan bahsedelim...

Bu rehber Hormon Bozukluklar› Serisine aittir. Serinin di¤er rehberleri aﬂa¤›da sunulmaktad›r.
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Büyüme Hormonu Eksikli¤i
Ergenlik ve Büyüme Hormonu Eksikli¤i Olan Çocuk
Erken Ergenlik
Kortizol ve BH Eksikli¤i ve Tekrarlayan Hipoglisemisi
Olan Çocuklar için Acil Bilgiler
Konjenital Adrenal Hiperplazi
Genç Yetiﬂkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli¤i
Yap›sal Büyüme ve Ergenlik Gecikmesi
Ço¤ul Hipofiz Hormonu Eksikli¤i
ﬁekersiz Diyabet (Diyabet ‹nsipit)
‹ntraüterin Büyüme Gerili¤i ya da Gestasyon Yaﬂ›na Göre Küçük Çocuk
Hipertiroidizm
Hipotiroidizm
Tip 2 Diyabet ve ﬁiﬂmanl›k

Bu rehberlerin geliﬂtirilme maliyeti Serono-Merck Ltd, Bedfont Cross, Stanwell Road, Feltham,
Middlesex,TW14 8NX, ‹ngiltere taraf›ndan karﬂ›lanm›ﬂt›r (t›bba hizmet olarak). Child Growth
Foundation (www.childgrowthfoundation.org) taraf›ndan da ek yard›m yap›lm›ﬂt›r.
*Dr Richard Stanhope (Gt. Ormond Street/Middlesex Hastanesi, Londra) ve Bayan Vreli Fry
(Child Growth Foundation) taraf›ndan yaz›lm›ﬂt›r.

Vücudun hücre ad› verilen milyonlarca yap› taﬂ›ndan oluﬂmaktad›r. Hücreler, yap› taﬂlar› gibi ortak bir amaç için beraber
çal›ﬂ›rlar.
Hücrelerin amac›, birleﬂerek büyümek ve vücudu oluﬂturan
kaslar› ve kalp gibi organlar› oluﬂturmakt›r.

KRON‹YO NED‹R?
Bazen hücreler garip davran›rlar. Birleﬂerek büyürler ve
vücutta hiç bir iﬂlevi olmayan bir kitle oluﬂtururlar. Bu kitleye
tümör ad› verilir. Kraniyo beyinde oluﬂan bir tümördür.
Kraniyo iyi huylu bir
tümördür ve bu nedenle
kanser gibi vücudun di¤er
bölümlerine
yay›lmaz.
Doktorlar hala bu tümörün
neden oluﬂtu¤unu bilmiyorlar. Fakat kraniyoyu tedavi
etmenin zor olabilece¤ini
biliyorlar.
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KRON‹YO NEDEN B‹R SORUNDUR?

• Büyüme: Arkadaﬂlar›ndan daha k›sa boylu olabilirsin

Beyin vücudundaki en önemli organlardan bir tanesidir.
Bir çok hassas k›sm› vard›r.
Kraniyo beyin içerisinde büyürken beynin hassas k›s›mlar›n›
itti¤i ve s›k›ﬂt›rd›¤› için sorun yarat›r. Beyin bölümlerinin
s›k›ﬂt›r›lmas› beyne zarar verebilir ve sende farkl› hastal›klar›n
ortaya ç›kmas›na neden olabilir.

KRON‹YO BEL‹RT‹LER‹ NELERD‹R?
Kraniyo beynin hassas k›s›mlar›na zarar verdi¤i için hasta
olmana neden olabilir. Bunun sonucunda aﬂa¤›dakiler
oluﬂabilir:
• Baﬂa¤r›lar›: Baﬂ›n a¤r›yabilir.
• Görme: Eskisi kadar iyi göremeyebilirsin.

• Susuzluk: Son derecede sussuz hissedebilir ve s›k s›k tuvalete
gitmek isteyebilirsin.
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DOKTORLAR KRON‹YOYU NASIL
TESP‹T EDERLER?
Doktorlar beyninin içini görmek ve tümör olup olmad›¤›n› anlamak için aﬂa¤›daki foto¤raf makinalar›n› kullan›rlar:
• Kafa röntgeni: Bu test kafa resminin çekilmesinden oluﬂur.
• Beyin taramas›: Röntgenden daha iyi olan bu özel foto¤raf
makinas› doktorlar›n beyninin görüntülerini görmelerini sa¤lar.

KRON‹YO TEDAV‹S‹NDE SONRA NE OLUR?
Tedaviden sonra bir kaç defa daha hastaneye gitmen gerekecek. Bunun nedeni bazen kraniyonun tekrar büyümesi ya da
baz› ufak tefek bölümlerinin beyninde kalm›ﬂ olabilmesidir.
E¤er doktorlar yeni bir kraniyonun oluﬂtu¤unu görürlerse sana
radyoterapi uygulayabilirler. Bu, röntgen ›ﬂ›nlar› kullan›larak
tedavi edilecek demektir. Bu bir ameliyat de¤ildir. Tedavi için
k›sa süreli bir çok kez hastaneye gitmen gerekecektir.

Ayr›ca doktorlar senden bir i¤ne ile az miktarda kan da alabilirler. Merak etme bu can›n› hiç yakmaz; doktorlar cildine
özel bir krem sürerler ve böylece i¤nenin batt›¤›n› hiç hissetmezsin!

KRON‹YO NASIL TEDAV‹ ED‹L‹R?
Kraniyo, beynine zarar verebilece¤i için ç›kar›lmas› gerekmektedir. Kraniyo kraniyotomi ad› verilen bir ameliyat ile
ç›kar›l›r.
Ameliyattan sonra bir ya da iki hafta hastanede kalman
gerekecektir. Bu süre içerisinde kendini daha iyi hisseti¤inden
emin olmak için doktorlar seni s›k s›k kontrol edecekler.
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KRON‹YO TEDAV‹S‹NDEN SONRA
GEREKL‹ OLAN ‹LAÇLAR NELERD‹R?
Beyin küçük iﬂlerin yap›lmas› için di¤er organlara emir veren
bir “patron” gibi davran›r. Bu iﬂlerden bir tanesi vücudunun su
dengesinin s›k› kontrol alt›nda tutulmas›d›r. Beynin bu iﬂi,
üreterek di¤er organlara gönderdi¤i su ulaklar› ile yapar.
Bu ulaklar organlara ne zaman su tutmalar› ya da sende
tuvalete gitme ihtiyac› yaratarak suyu ne zaman atmalar› gerekti¤ini söylerler. E¤er beyin zarar görürse su ulaklar› üretilmez
gönderilmez ve vücudun su dengesini koruyamaz.
Bu su dengesi bozuklu¤una su diyabeti ad› verilir.
Bunu düzeltmek için baz› ilaçlar alman gerekir. Bu ilaca
DDVAP ad› verilir ve beyninin vücudunun farkl› yerlerine gönderebilece¤i yeni su ulaklar› içerir.

GEREKEN D‹⁄ER ‹LAÇLAR NELERD‹R?

KRON‹YODAN SONRA KEND‹M‹
NASIL H‹SSEDECE⁄‹M?
• Önceye nazaran daha aç ya da daha uykulu hissedebilirsin.
• Arkadaﬂlar›n kadar s›cak gelmez ya da üﬂümezsin.
• Yeni ö¤rendi¤in baz› ﬂeyleri unutabilirsin.
E¤er yukar›dakilerden baz›lar› sende oluﬂursa sak›n korkma.
Bunlar kraniyonun yayg›n yan etkileridir. Bunlar› ebeveyn ya
da doktoruna anlatmay› unutma.

Tebrikler
Art›k kraniyonun ne oldu¤unu, neden oldu¤unu ve doktorlar›n
bunu nas›l tedavi etti¤ini ö¤rendin. Bu rehberin baz› bölümlerini anlamad›ysan doktoruna ya da hastanede di¤er
yard›msever kiﬂilere soru sormaktan çekinme. Soru ve
kayg›lar›n› cevaplamaktan mutluluk duyacaklard›r

Beynin büyüme hormonu ad› verilen di¤er bir tip ula¤› da
üretmeyebilir. Büyümene yard›mc› olmas› için ilaç alman
gerekebilir. Sorunlu olabilecek di¤er ulaklar tiroid ve cinsiyet
hormonlar›d›r.
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ESPE (European Suciety for Pediatric Endocrinology) taraf›ndan haz›rlanan bu rehber
Pfizer ‹laçlar› Ltd. ﬁti’nin katk›lar›yla bas›lm›ﬂt›r.

