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İşlem Hakkında Genel Bilgi:  

Hemanjiomlar (damar genişlemesi) bebeklerde en sık rastlanılan iyi huylu tümörlerdir. 

Çoğunda tedavi gerekmez ancak, estetik problemlere, görme kaybı ve hava yolu tıkanıklığı 

gibi fonksiyonel bozukluklara neden oluyorsa ya da kanama ve ülserasyon gelişmiş ise tedavi 

gerekmektedir. Özellikle baş ve boyun bölgesinde özellikle yüz, kulak ve burun gibi bölgelere 

yerleşmiş hem kozmetik sorunlara hem de ülser, kanama ve enfeksiyon gibi komplikasyonlara yol 

açma potansiyellerinden dolayı tedavi edilmeleri gerekebilir.  

İşlemin Riskleri ve Yan Etkileri: 

İnfantlarda en sık görülen tümör olan hemanjiomların medikal tedavisinde steroidler ilk 

seçenektir. Steroidlerin cushing sendromu (aşırı kilo alma), büyümede gerilik, hirsutizm, 

arteriyel hipertansiyon, kardiyomiyopati, bağışıklık sisteminin baskılanması ve enfeksiyona 

eğilim oluşturma gibi ciddi yan etkileri bulunmaktadır. 

Diğer tedavide kullanılan ilaçlar interferon-alfa, vinkristin ve siklofosfamiddir. Bu ilaçlarında 

ciddi toksik etkileri mevcuttur. Bu nedenle son yıllarda nonselektif bir beta-bloker ajan olan 

propranolol (Dideral) ile oldukça başarılı sonuçlar alınmıştır. Propranolol tedavisi 

komplikasyon oranının düşük olması, tedaviye yanıtın hızlı olması ve ucuz olması nedeniyle 

ilk seçenek olarak kullanılabilir. Propranolol (dideral) hemanjom içinde damar büzülmesine 

neden olur. Tedaviden hemen sonar damar genişlemesinin (hemanjiomun) renginde solma ve 

dokunmakla yumuşama fark edilir.  

Propranolol (dideral) verilen hastalarda yan etki olarak bronkokonstrüksiyon (solunum 

güçlüğü), bradikardi (nabız zayılması), hipotansiyon (tansiyon düşüklüğü) ve hipoglisemi 

(kan şekerinin düşmesi) görülebilir. Bu nedenle tedaviye başlamadan önce ekokardiyografiyi 

içeren tam bir kardiyolojik inceleme, tedavi sırasında yakın takibi ve 8 saate bir kan şekeri 

takibi yapılacaktır. Tedavi başlangıcında hastaların hastanede yatarak 48 saat gözlenmesi 

gerekmektir. 

İşlemden beklenen faydalar: Propranolol tedavisi ile hemanjiomda küçülme beklenmektedir. 

Hastalık Sırasında Ortaya Çıkabilecek Risk Ve Komplikasyonlar: Propranolol (dideral) verilen 

hastalarda yan etki olarak bronkokonstrüksiyon (solunum güçlüğü), bradikardi (nabız 

zayılması), hipotansiyon (tansiyon düşüklüğü) ve hipoglisemi (kan şekerinin düşmesi) 

görülebilir. 

İşlemin Kim Tarafından Yapılacağı: İşlem Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi uzmanı, yandal 

asistanı , Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları doktoru ve Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi hemşireleri 

tarafından yapılacaktır. 
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İşlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sonuçlar:işlem yapılmazsa hemanjiom 

büyüyebilir, üzerinde kanama ve ülserasyon olabilir. Hemanjiom hayati organlarda ise hastanın hayatı 

tehlikeye girebilir.  

İşlemin alternatifleri: İnfantlarda en sık görülen tümör olan hemanjiomların medikal 

tedavisinde steroidler ilk seçenektir. Steroidlerin cushing sendromu (aşırı kilo alma), 

büyümede gerilik, hirsutizm, arteriyel hipertansiyon, kardiyomiyopati, bağışıklık sisteminin 

baskılanması ve enfeksiyona eğilim oluşturma gibi ciddi yan etkileri bulunmaktadır. 

Diğer tedavide kullanılan ilaçlar interferon-alfa, vinkristin ve siklofosfamiddir. Bu ilaçlarında 

ciddi toksik etkileri mevcuttur. 
 

İşlemin tahmini süresi: 6 (altı) ay 

 

Hasta Onamı: 

Yukarıda anlatılan bilgileri okudum bilgilendirildim. Yapılacak olan müdahalelenin amacı, riskleri, 

komplikasyonları ve ek tedavi girişimleri açısından bilgi sahibi oldum. 

 

Ek açıklamaya gerek duymadan, hiçbir baskı altında kalmadan ve bilinçli olarak bu formu 

imzalıyorum:    

Hastanın Adı-Soyadı                 : ….……………………… İmzası:………….. Tarih:  

 (Hasta onay veremeyecek durumda ise ) 

 

Hasta vasisi/yakının Adı Soyadı:………………………….. İmzası:………….. Tarih: 

(Yakınlığı:……………………..) 

 

Doktor Adı Soyadı İmza Kaşe:………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


