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MERHABA!
Bugün kraniyo olarak da bilinen kraniyofarinjiyoma'dan bahsedeceğiz. Bu sana karmaşık
gelebilir ama merak etme! Sana bunun ne anlama geldiğini, neden olduğunu ve doktorun nasıl
tedavi ettiğini anlatacağız. Fakat ilk önce biraz vücudundan bahsedelim...
Vücudun hücre adı verilen milyonlarca yapı taşından oluşmaktadır. Hücreler, yapı taşları gibi
ortak bir amaç için beraber çalışırlar.
Hücrelerin amacı, birleşerek büyümek ve vücudu oluşturan kasları ve kalp gibi organları
oluşturmaktır.

KRANİYO NEDİR?
Bazen hücreler garip davranırlar. Birleşerek büyürler ve vücutta hiç bir işlevi olmayan bir kitle
oluştururlar. Bu kitleye tümör adı verilir. Kraniyo beyinde oluşan bir tümördür.
Kraniyo iyi huylu bir tümördür ve bu nedenle kanser gibi vücudun diğer bölümlerine yayılmaz.
Doktorlar hala bu tümörün neden oluştuğunu bilmiyorlar. Fakat kraniyoyu tedavi etmenin zor
olabileceğini biliyorlar.

Kraniyo

KRANİYO NEDEN BİR SORUNDUR?
Beyin vücudundaki en önemli organlardan bir tanesidir.
Birçok hassas kısmı vardır.
Kraniyo beyin içerisinde büyürken beynin hassas kısımlarını ittiği ve sıkıştırdığı için sorun
yaratır. Beyin bölümlerinin sıkıştırılması beyne zarar verebilir ve sende farklı hastalıkların
ortaya çıkmasına neden olabilir.

Kraniyo

KRANİYONUN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Kraniyo beynin hassas kısımlarına zarar verdiği için hasta olmana neden olabilir. Bunun
sonucunda aşağıdakiler oluşabilir:
• Başağrıları: Başın ağrıyabilir.
• Görme: Eskisi kadar iyi göremeyebilirsin.
• Büyüme: Arkadaşlarından daha kısa boylu olabilirsin.
• Susuzluk: Son derecede sussuz hissedebilir ve sık sık tuvalete gitmek isteyebilirsin.

DOKTORLAR KRANİYOYU NASIL TESPİT EDERLER?
Doktorlar beyninin içini görmek ve tümör olup olmadığını anlamak için aşağıdaki fotoğraf
makinalarını kullanırlar:
• Kafa röntgeni: Bu test kafa resminin çekilmesinden oluşur.

• Beyin taraması: Röntgenden daha iyi olan bu özel fotoğraf makinası doktorların
beyninin görüntülerini görmelerini sağlar.
Ayrıca doktorlar senden bir iğne ile az miktarda kan da alabilirler. Merak etme bu canını hiç
yakmaz; doktorlar cildine özel bir krem sürerler ve böylece iğnenin battığını hiç hissetmezsin!

KRANİYO NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Kraniyo, beynine zarar verebileceği için çıkarılması gerekmektedir. Kraniyo kraniyotomi adı
verilen bir ameliyat ile çıkarılır.
Ameliyattan sonra bir ya da iki hafta hastanede kalman gerekecektir. Bu süre içerisinde
kendini daha iyi hissettiğinden emin olmak için doktorlar seni sık sık kontrol edecekler.

KRANİYO TEDAVİSİNDEN SONRA NE OLUR?
Tedaviden sonra bir kaç defa daha hastaneye gitmen gerekecek. Bunun nedeni bazen
kraniyonun tekrar büyümesi ya da bazı ufak tefek bölümlerinin beyninde kalmış olabilmesidir.
Eğer doktorlar yeni bir kraniyonun oluştuğunu görürlerse sana radyoterapi uygulayabilirler.
Bu, röntgen ışınları kullanılarak tedavi edilecek demektir. Bu bir ameliyat değildir. Tedavi için
kısa süreli birçok kez hastaneye gitmen gerekecektir.

KRANİYO TEDAVİSİNDEN SONRA GEREKLİ OLAN İLAÇLAR NELERDİR?
Beyin küçük işlerin yapılması için diğer organlara emir veren bir "patron" gibi davranır. Bu
işlerden bir tanesi vücudunun su dengesinin sıkı kontrol altında tutulmasıdır. Beynin bu işi,
üreterek diğer organlara gönderdiği su ulakları ile yapar.
Bu ulaklar organlara ne zaman su tutmaları ya da sende tuvalete gitme ihtiyacı yaratarak suyu
ne zaman atmaları gerektiğini söylerler. Eğer beyin zarar görürse su ulakları üretilmez
gönderilmez ve vücudun su dengesini koruyamaz.
Bu su dengesi bozukluğuna su diyabeti adı verilir.
Bunu düzeltmek için bazı ilaçlar alman gerekir. Bu ilaca DDVAP adı verilir ve beyninin
vücudunun farklı yerlerine gönderebileceği yeni su ulakları içerir.

SPREY

GEREKEN DİĞER İLAÇLAR NELERDİR?
Beynin büyüme hormonu adı verilen diğer bir tip ulağı da üretmeyebilir. Büyümene yardımcı
olması için ilaç alman gerekebilir. Sorunlu olabilecek diğer ulaklar tiroid ve cinsiyet
hormonlarıdır.

KRANİYODAN SONRA KENDİMİ NASIL HİSSEDECEĞİM?
• Önceye nazaran daha aç ya da daha uykulu hissedebilirsin.
• Arkadaşların kadar sıcak gelmez ya da üşümezsin.
• Yeni öğrendiğin bazı şeyleri unutabilirsin.

Eğer yukarıdakilerden bazıları sende oluşursa sakın korkma. Bunlar kraniyonun yaygın yan
etkileridir. Bunları ebeveyn ya da doktoruna anlatmayı unutma.

Tebrikler!
Artık kraniyonun ne olduğunu, neden olduğunu ve doktorların bunu nasıl tedavi ettiğini öğrendin.
Bu rehberin bazı bölümlerini anlamadıysan doktoruna ya da hastanede diğer yardımsever
kişilere soru sormaktan çekinme. Soru ve kaygılarını cevaplamaktan mutluluk duyacaklardır

