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Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından 4 Eylül 1980 yılında Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı’nın kurulmasıyla başlayan 
yapı günümüzde 650.000 km²’ye yayılmış bir coğrafyada akademik kurum statüsündeki 10 hastanesi ile üniversiter bir yapıya 
dönüşmüştür. Dünyadaki tıp teknoloji ışığında konforla dizayn edilen modern ekipmanlar, uzman ellerde deneyimle buluşarak 
Türkiye’nin farklı noktalarında hizmet vermektedir.

Kurucu rektörümüz Sayın Haberal’ın imza attığı sayısız ilklerin aydınlattığı bilimsel yolda “Bebeklik Çağı Hemanjiomları”nda 
uygulanan tedavi ile yeni bir sayfa açılmıştır. Hemanjiom tedavisinde sadece Türkiye’de değil, dünyada uygulanan yöntemlerden 
de farklılık gösteren tedavi protokolümüz sayesinde son 3,5 yılda 500’ü aşkın hemanjiom hastası başarıyla tedavi edilmiştir. Adana 
ve Ankara merkezlerimizde faaliyet gösteren Çocuk Onkoloji Bilim Dalı’nda tedavi edilen Hemanjiom vakalarının önümüzdeki 
dönemde Alanya, İstanbul, Konya ve İzmir merkezlerimizde de görülmesi planlanmaktadır. 35 yıllık bir deneyimin ürünü olan 
Başkent Üniversitesi Hastaneler grubu, sağlıkta öncü kimliğini muhafaza ederek halkımıza sağlık sunmaya devam edecektir. 

Olağanüstü kurumlar olağanüstü kişilerce var edilir.  Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından kurulan ve şekillendirilen Başkent 
Üniversitesi’nde hastalarımıza ve bize sağlanan olanaklar nedeni ile Sayın Haberal’a minnet ve şükran borçluyuz.

Sunuş

Katalogtaki fotoğrafların gözlerinin bantlanması yasal zorunluluk gereğidir. Çocuklarının gözlerinin kapatılmasını istemeyen ailelerin durumu anlayışla karşılayacağını umar, saygılar sunarız.



2008 yılı ortalarında rastlantısal bir gözlemle 60 yıllık 
tansiyon ilacının bebeklik çağı hemanjiomlarında etkin 
olduğu görüldü. 2010 yılı başında Fransa’da 50 hastada 
tamamlanması planlanan bir çalışma başlatıldı. Tedavi 
o derecede etkindi ki çalışma 32 hastada kesildi ve so-
nuçları yayınlandı. Yurt dışında yazılı ve görsel basında 
geniş yer buldu. Kıdemli bir Amerikalı dermatoloji pro-
fesörü bu tedaviyi, “30 yıllık mesleki yaşamımda şahit 
olduğum en büyük gelişme” olarak özetlemişti.

2010 yılı ortalarında Başkent Üniversitesi Adana Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi Çocuk Onkoloji Bölümü’ne 
ciddi ölüm riski olan bir hasta başvurdu. Karaciğeri yaygın 
olarak tutmuş hemanjiomları nedeni ile en basit tedavi-
den başlayarak en riskli tedavilere kadar bütün yöntemler 
denenmişti. Boyu 63 cm ve karın çevresi 56 cm ile beyz-

bol topu görünümü alan bebek, karaciğerinin büyüklüğü 
nedeniyle ciddi nefes darlığı problemi yaşıyordu. Bebeğin 
tedavisi gözden geçirildikten sonra, tedaviye bir kanser 
ilacıyla devam edilmesi kararı alındı. Tedaviden 12 hafta 
sonra bebeğin durumu kötü halde durağanlaşmıştı. İşte 
bu dönemde gelişen tıbbi bilgiler ışığında hastaya prop-
ranolol adlı ilacı başladık. On bir hafta sonunda sonuç 
şaşırtıcı idi. Hastanın karaciğerinde hemanjiomdan iz kal-
mamıştı. Vakanın dünyada bir ilk olduğunu düşünmüştük. 
Yayına hazırlık döneminde 15 gün önce İtalya’da benzer 
beri vaka yayınlandığını öğrendik.

Ekim 2010 başlarında problemli hemanjiom hastalarına 
propranolol başlamaya başladık. Çocuk onkoloji uzmanı 
yanında, çocuk kardiyolojisi, radyoloji, yenidoğan, ge-
netik uzmanlarının içinde bulunduğu çok uzmanlı (mul-

BEBEKLİK DÖNEMİ HEMANJİOMLARINDA 
Yeni Tedavi



tidisipliner) bir tedavi grubu ile ilaca başlanması ve tedavinin devamı 
için protokol oluşturduk. Ailelere, yapılan tedaviyi açıklayan formlar ile 
evde tedaviyi ayrıntılarıyla aktardığımız yazılı metinler geliştirdik.

KKTC’den gelen Masal bebeğin “Elveda Hemanjiom” başlıklı web 
sayfası tam bir milat oldu. Kısa sürede hastalarımız internet üzerin-
den haberleştikleri sosyal siteler kurdular. Hasta sayımız hızla arttı. 
O günden bu güne 500’den fazla 1 yaşın altında hemanjiomlu hasta 
tedavi ettik. Başkent Üniversitesi Ankara hastanemizde, İstanbul ve 
İzmir gibi büyük şehirlerimiz başta olmak üzere tüm Türkiye’den gelen 
hastaları tedavi ettik. Adana hastanemizde ise genellikle Çukurova ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen hastaları gördük. Türk Cum-
huriyetleri, Çin’in Sincan Bölgesi, Ukrayna’dan hastalarımız oldu. Avru-
pa’daki Türklerin hastalarını tartıştık. Sonuçlarımızı uluslararası ve ulu-
sal kongrelere sunduk, üniversitelerde, mesleki dernek toplantılarında 
konferanslar verdik, televizyon konuşmaları yaptık, yurt dışı bilimsel 
makaleler yazarak meslektaşlarımızla paylaştık.

Bugüne kadar tedavi ettiğimiz hastalardan 1 yaş altında olup tedaviye 
yanıt vermeyen hiçbir hastamız olmadı. Bu başarı elbetteki bir tesa-
düf değildi. Kanser tedavisinde 30 yıllık deneyimimiz; hastalıkta yeni 
bir ilaç başlama, uygun testlerini yapma ve hastayı izleme konusunda 
büyük avantajdı. Hastanın eve dönüşünden sonra da hastalarla birebir 
iletişimde olmak, yeni bir tedavi protokolünü sürekli geliştirmek ve 

mükemmeli aramak, en önemlisi de bu işi iyi hekimlik uygulaması ilke-
lerini gözeterek yapmak başarıyı arttırmıştı.  
 
Bu hastalığın tedavisi konusunda ailelere yol göstermek, tedavi hakkın-
da anlaşılır, kısa bilgiler sunmak için elinizdeki bu katoloğu hazırladık. 
Özellikle Ankara’da tedavi ettiğimiz tüm hastaları, tanı aşamasından 
başlayarak tedavilerinin belli dönemlerinde fotoğrafladık. Bu katolog-
da bazı hastalarımızın tedaviden önce ve tedaviden sonraki görüntüle-
rini sizinle paylaşarak, tedavinin sonuçlarını görmenizi istedik. 

Bu katologda yer alan 19 hasta düzenli kontrollere gelen, zaman za-
man fotoğraflarını kendileri gönderen hasta yakınlarıdır. Kendilerinin 
başarılı tedavileri örnek olsun, zor durumdaki ailelere rehber olun öne-
rimize tartışmasız destek verdiler. Tüm hemanjiomlu hastalar adına izin 
veren aile üyelerine teşekkür eder, böyle bir sorunla uğraşma sürecinde 
artık bizim de çocuklarımız olmuş hastalarımızın gözlerinden öperiz.

Prof. Dr. Faik SARIALİOĞLU
Başkent Üniversitesi Hastanesi 

Çocuk Hematolojisi – Onkolojisi Bilim Dalı
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HEMANJİOM NEDİR?

Halk arasında gül lekeleri olarak bilinen hemanjiomlar çocuklarda 
sık görülen iyi huylu tümörlerdir. Hemanjiomun kelime anlamı 
“iyi huylu damar tümörü” olsa da aslında urlarla gerçek bir iliş-
kileri yoktur. Çocuk kanser uzmanlarınca izlenmelerinin nedeni 
çocuk hekimliği uzmanlık alanları içinde bu dala yakın olmalarıdır. 

Eskimolardan Kızılderililere kadar tüm dünya kültürlerinde istek 
lekeleri olarak bilinirler. Hamileliğinde kiraz, çilek, karpuz gibi 
meyveleri istemiş de yiyememiş annelerin bebeklerinin vücudun-
da çıktıklarına inanılmış. Gerçek nedenleri ise iyi bilinmez. Kız 
çocuklarda, erken doğan bebeklerde sık rastlanırlar.

HEMANJİOM TİPLERİ
 
Basit Tip
Hemanjiomların farklı şekilleri vardır. Sadece deride kırmızı renk 
değişikliği şeklinde olanlar en sık rastlananlarıdır. Bebeklerin 
alnında “melek öpücüğü”, ense kökünde “leylek ısırığı” adlarını 
alan bu doğumsal lekeler zamanla solarlar. Tedavileri gerekmez.

Yaygın Tip
Hemanjiomlar bazen tüm vücuda yayılmış birkaç milimetreden 
santimetre büyüklüğüne kadar değişen çok sayıda lekeler halin-
de bulunurlar. Bu tip hemanjiomlar tıpta çok sayıda hemanjiom 
anlamına gelen “hemanjiomatozus” adı ile bilinir. Bu durumda 
başta karaciğer olmak üzere iç organlarda görülme riskleri art-
mıştır. Bu hastalarda iç organlar hemanjiomların varlığı yönün-
den araştırılmalıdır.
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HEMANJİOM EVRELERİ 

Hemanjiomların en önemlileri deride renk değişikliği olarak baş-
layıp zamanla deriden kabarık hale gelenleridir. Doğumda olma-
yan ya da deride sadece kırmızı-mor renk değişikliği şeklinde 
olan bu doğumsal lekeler ilk üç ayda hızlı olmak üzere bir yaşına 
kadar büyüyebilirler. Büyüme hızları bebekler arasında çok farklı-
lık gösterir. Hiç büyümeyenler yanında çok büyük hacimlere ula-
şanları da vardır. Bulundukları yerlere ve ulaştıkları büyüklüklere 
göre çok tehlikeli olabilirler.

Doğumda olmayan ya da çok küçük lekeler halinde bulunan, bir 
yaşına kadar büyüyen hemanjiomların büyümeleri 12-18. aylarda 
durur. Gerileme 18. ayda başlar, dokuz yaşına kadar devam eder. 

Bu yaşa kadar küçülmeyen hemanjiomlar ömür boyu kalırlar. He-
manjiomların her yıl %10’u geriler. Bu hesapla %40’ı dört, %50’si 
beş, %90’ı dokuz yaşına kadar gerileyeceklerdir. 

Hemanjiomlarda koyu kırmızıdan daha açık renklere dönüş, üzer-
lerinde beyaz bir damarlanmanın başlaması, ciltten kabarıklıkla-
rında azalma gerilemelerinin işaretleridir. Gerileyen hemanjiom-
lar hiçbir iz bırakmayabilirler. Büyük hacimlere ulaşanlar, izlem 
süresince iltihaplanma ve kanama geçiren hemajiomlar küçülme 
dönemlerinde önce yerlerinde deri katlantıları, sonraki dönem-
lerde ise yanık izine benzer izler bırakırlar. Bu izler özellikle 
yüzde çeşitli estetik operasyonları gerektiren kozmetik kusurlar 
yaratırlar. Kozmetik kusur çocukta çeşitli psikolojik sorunlara yol 
açacak kadar önemli olabilir. 
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HEMANJİOMLAR
GEÇMİŞTE NASIL TEDAVİ EDİLDİ?

Geçmişte hemanjiomlar başta steroid ilaçlar olmak üzere ilaç-
la, ilaçların hemanjiom içerisine injeksiyonu ile, LASER’le, ame-
liyatla, hatta ışın (şua) tedavisi ile tedavi edilmişlerdir. En sık 
kullanılan ilaçlar; steroid grubu ilaçlar olmuştur. Hemanjiomların 
yaklaşık %60’ı steroid tedavisine cevap verir, ilaç yüksek dozlarda 
ve uzun sürelerde kullanılırdı. İlaç kesildiğinde hastaların yaklaşık 
yarısında hemanjiomlar tekrar büyürlerdi. Özellikle prematüre ve 

erkek bebeklik döneminde kullanılan steroidlerin geç dönem be-
yin fonksiyonları üzerindeki olumsuz etkisinden çekinilir, tedavi 
zorunlu görülen vakalara uygulanırdı. 

Geçmişte; göz kapağında olup görmeyi engelleme, dudak ve 
ağızda olup beslenmeyi engelleme, ses tellerinde olup soluk al-
mayı engelleme, kulak yolunu tıkayıp işitmeyi engelleme, cinsel 
organlarda ve yakın bölgelerde olup kaka ve idrarla bulaşarak 
iltihaplanma riski taşıma, herhangi bir yerde olup kanama ve il-
tihaplanma gösteren hemanjiomlara “alarm veren hemanjiomlar” 
denip tedavinin yarar ve zararı tartılarak tedavi verilirdi. 
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HEMANJİOMLARDA
YENİ TEDAVİ

Hemanjiomlarda tedavi yaklaşımı son dönemde kökten değişti. 
Bir rastlantı sonucu; tıpta 40 yıldan beri kullanılan, tüm yan etki-
leri iyi bilinen, kalıcı hiçbir yan etkisi tanımlanmamış bir tansiyon 
ilacının özellikle küçük bebeklerdeki büyüme evresindeki heman-
jiomlar üzerinde çok belirgin etkisi keşfedildi. Tek tek vakalar ha-
linde mükemmel sonuçlar yayınlanırken Fransa’da 50 vakalık bir 
çalışma planlandı. Çalışmanın sonuçları o kadar iyiydi ki çalışma 
32 vakalık seriye ulaştığında erken yayın yapıldı. Çalışma 2009 
yılı sonunda yayınlandı.

Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde ilk vakamız, 2009 Temmuz 
aylarında gördüğümüz ölümcül bir karaciğer hemanjiomu vakası 
idi. Bilinen en ileri tedavilere yanıt vermemişti. Zorunlu olarak 
kanserde kullanılan bir ilacı başlamış, ve hastanın büyük olasılık-
la karaciğer transplantasyonu dışında yaşama şansının olmadığını 
aile ile görüşmüştük. İşte bu dönemde hastaya propranolol adlı 
tansiyon ilacı başlandı. Üçüncü ayın sonunda sonuç mükemmeldi. 
Sonucu çocuk onkolojisinin en önemli dergisinde yayınladık. Bu 
tipteki dünyadaki ikinci vakayı biz tedavi etmiştik. Ekim 2009’dan 
itibaren tedavi gereksinimi duyulan hemanjiomları yeni yöntemle 
tedavi etmeye başladık. İlk 16 vakadaki gözlemlerimizi de yayınla-
dık. Sonuçlarımızı ulusal ve uluslar arası kongrelerde sunduk, ödül-
ler aldık. Bugüne kadar Türkiye’nin her bölgesinden gelen 550’ye 
yakın hastayı Ankara ve Adana hastanelerimizde tedavi ettik.
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GÖZ ÇEVRESİ
HEMANJİOMLARI

En sık yerleştikleri bölge göz kapaklarıdır. Büyüme 
potansiyelleri yüksektir. Gözün açılmasını engel-
lerlerse acil tedavi edilmeleri gerekir. Görme alanı 

kapanmış hastalarda bu olay bir aydan uzun sürerse 
kalıcı görme bozukluğu oluşur. Göz çevresi hemanji-

omları çoğu kez göz hekimlerine başvururlar. 

E. Ç.
Doğum Tarihi : 31.01.2011
Başvuru Tarihi : 09.04.2011
Tanı Anında Yaş: 3,5 ay
Geldiği Yer : Ankara

Hastamızın doğumunda sağ üst göz kapağında belli belirsiz 
bir kızarıklık vardı. Bu kızarıklık, 3 ay içinde çilek kırmızısı 

renge dönerek şişmişti. Görme alanında sorunu yoktu. 

Tedavisi en kısa tutulan hastalardandı. Üç ay tedavi verildi. 
Tedavi kesiminde kızarıklık oldu. Aile uyumu nedeni ile 
yeniden tedavi başlanmadı.Ha

sta
 Ö

yk
üs

ü
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DERİN YERLEŞİMLİ
HEMANJİOMLAR

Dikkat edilirse hemanjiom üzerinde kırmızılık 
bu vakada yoktur. Derin yerleşimli hemanjiom-
larda şişlik ve üzerinde mavi-mor renk değişi-
mi izlenir. Bebeğin ağlama ve ıkınma eforları 
sırasında şişlik belirgin derecede artar. Tüm 
hemanjiomların üzerinde ısı artışı hissedilir.

İ. Y. A.
Doğum Tarihi  : 27.08.2011
Başvuru Tarihi : 15.11.2011
Tanı Anında Yaş: 68 gün
Geldiği Yer     : Ankara

Aile, bebeğin ilk ayında sıkıntıyı fark etmiş. Hafif morluk şeklinde 
olan şişlik, bebek ağladığında belirgin hale geliyormuş. Son bir 

ayda belirgin şekilde büyüdüğü aile tarafından ifade edilmiştir. 

Görme alanını hafif dereceli kapatan hemanjiomun erken tedavisi 
gerekti. 3. ayda annenin çektiği resimler tedavinin etkinliğini 
açıkça göstermektedir.Ha

sta
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yk
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DUDAK HEMANJİOMLARI
Sık görülen hemanjiomlardır.  Dudakta küçük kırmızı şişlikler şeklinde olabi-
leceği gibi hastamızda görüldüğü gibi büyük kitleler şeklinde olabilirler. Üzer-
lerinde kabuklu yaralar olması nadirdir. Bu tip yaralanmalar “anjokeratotik” 
tip hemanjiomlarda sıktır. Bu grup, propranolol tedavisine iyi yanıt vermezler. 
Üst dudakta dudağın tümünü tutan burun deliklerine doğru uzanan, dudağı 
iyice kalınlaştıran şişlikler şeklindeki hemanjiomların tedaviye cevabı kısmi-
dir. Çoğu zaman ameliyat edilmeleri gerekir. Ameliyat öncesi propranolol te-
davisi cerrahiyi kolaylaştırmaktadır.

Dudağındaki kırmızılık doğumdan bir hafta sonra
çıkmış, 1,5 aylıkken kabuklu yaralar olmaya başla-

mış, yemek yemesi zorlaşmış, çatlaklar ve kanamaları 
olmaya başlamış.Yedi ayrı hastanede görülmüş. Plastik 
cerrahlar dudağı büyük oranda içine alacak geniş bir 
operasyon önermişler. Bir ay sonra hastanın teda-
viye yanıtı mükemmeldi.Ha

sta
 Ö

yk
üs

ü

B. J. K.
Doğum Tarihi : 19.04.2012
Başvuru Tarihi : 21.07.2012
Tanı Anında Yaşı: 3 ay
Geldiği Yer : Akçakoca
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Hemanjiomlar özellikle 
ilk 6 aydaki hızlı büyüme 
döneminde ucuz, güvenli 

bir şekilde tedavi
edilebilirler.



SES TELLERİNİ TUTAN
(LARİNGEAL) HEMANJİOMLAR
Bazen dışta herhangi bir hemanjiom olmadan bazen ise boyun, yüzün alt ya-
rısı, çene altı gibi bölgelerde genellikle 1-1,5 cm’yi geçmeyen hemanjiomlarla 
birikte ses telleri üzerinde de hemanjiomlar olur. Bu yaş grubu çocuklarda ses 
telleri aralığı milimetrik açıklıktır. Çok küçük hemanjiomlar solunum yollarını 
tıkayarak ciddi nefes darlıklarına neden olurlar. Dışta bir leke bulunmadığı ya 
da bu lekenin  göz önüne alınmadığı durumlarda tanı zordur. Ses kısıklığı ve 
solunum güçlüğü yaratan diğer nedenlerden klinik olarak ayrılamaz. Kesin 
tanı Kulak Burun Boğaz Hekiminin ses tellerine bakması ile konulur.

Doğumda yüzünde kırmızı çizgiler şeklinde lekeler varmış. İki haftalıkken belirgin hale gelmiş. Deri-
den kabarıklık belli-belirsizmiş. Kanama olmamış, ses kısıklığı yokmuş. Antalya’da başta farklı derma-
toloji uzmanları olmak üzere çeşitli hekimlerce görülmüş. Herhangi bir tedavi yapılmamış. Aile yaptı-

ğımız tedavileri internet üzerinden bularak bize başvurmuş.

Aile doğumdan itibaren süreci fotoğraflayarak, tedavi sonrası görüntüleri bizimle paylaşmaştır. Yüze-
yel parçalı (segmental) hemanjiomların erken tedavisinin mükemmel sonuçları bu hastada izlenmiştir. 

Ha
sta

 Ö
yk

üs
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D. G.  
Doğum Tarihi : 07.07.2013
Başvuru Tarihi : 16.09.2013
Tanı Anında Yaş: 50 gün
Geldiği Yer : Antalya
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ALIN VE ENSE KÖKÜNDE
İNCE DAMARLI HEMANJİOMLAR:  
Melek Öpücükleri ve Leylek Isırıkları

Alnın genellikle ortasında, bazen göz ara mesafesine ve burun sırtına uzanan 
pembe kırmızı renkte lekeler görülür. Ortası açık çevresi kırmızı olarak rujlu 
dudak lekesine benzediklerinden “melek öpücükleri” adını alırlar. Ensedeki 
saçlı  deride olanlara da leyleklerin çocukları enselerinden tutarak getirme-
lerine ithafen “leylek ısırıkları” adını alırlar. Bu lekeler hiçbir zaman deriden 
kabarık hale gelmezler, tedavi gerektirmezler. Melek öpücüğü lekeleri 4-5 yaşla-
rında kaybolurlarsa da ileriki yaşlarda kişinin sinirlenmesi ve diğer stres durumla-
rında görünür hale gelirler. Kişinin çok sinirlendiği bu duruma “çok sinirlendi feneri 
yandı” ifadesi kullanılır.

Burun-alın ortası ve kafasının arka kısmındakiler doğumda 
varmış. Boyun ve uyluktakiler bir hafta sonra çıkmış. Bo-

yundaki 5 cm’ye ulaşmış, deriden kabarık ve daha kızarık hale 
gelmiş. Plastik cerrahlar izlemiş. İstanbul’da bir tıp fakülte-
sinden Dideral önerilmiş, güven duymadıkları için kullanma-
mışlar. Tedavinin 3 ayında her iki lezyon deri düzeyinde 
kırmızılığa dönüşmüş.Ha
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E. K. Ö.
Doğum Tarihi : 16.09.2011
Başvuru Tarihi : 06.02.2012
Tanı Anında Yaş: 4,5 ay
Geldiği Yer : İstanbul
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Hemanjiomların 
çoğu hiç

tedavi gerektirmez.



HEMANJİOMLAR NE ZAMAN TEDAVİ EDİLMELİ?

Hemanjiomda geçmiş dönemde özellikle ilaçla tedavilerde farklı dozlarda kortizon kul-
lanılırdı. Özellikle 1 ayında altındaki erken bebeklik döneminde, uzun süreli yüksek doz 
kortizonun olası ciddi yan etkileri vardı. Bu nedenle görmeyi etkileyen, beslenmeyi  bo-
zan, solunumu sıkıntıya sokan, kulağı tıkayan, özel bölgelerde olup idrar ve kaka ile sü-
rekli bulaşan, çok büyük olup ciddi kozmetik sorun yaratan, karaciğer yetmezliği, kalp 
yetmezliği riski taşıyan hemanjiomlar dışındaki hemanjiomlar erken tedavi edilmezlerdi.

Erken tedavi edilsin denilenler hemanjiomların %20’si kadardır. Yeni tedavinin etkin-
liği, erken yan etkilerinin kontrol edilebilirliği ve kalıcı hiçbir yan etkisinin tanımlan-
mamış olması nedeni  ile hemanjiomları daha erken tedavi etmekteyiz. Sadece deride 
renk değişikliği olup, kabarma olmayan birkaç santimetreyi aşmayan hemanjiomlar-
da propranolole benzer etkili bir damla ilaçla büyümeyi durdurmayı deniyoruz. Bazı 
hastalarda kısmen başarılı oluyoruz.

Beş günlükken sağ kaş üstü ve alında kırmızılık varmış. Bir aylıkken kırmızılık daha belirgin 
hale gelmiş,kabarmalar daha sonra artmış. Aile bize başvurmadan 10 gün önce hasta göz kapa-
ğını açamaz olmuş.  Kanama ve iltihaplanma olmamış.

Tedavi cevabı şaşırtıcı olmuştur. İlk hastalarımızdan olduğundan ilacın dramatik yanıtını bu hastada 
izledik. Üç aylık yanıt yanında hastanın 3 yaşındaki fotografı da verilmektedir. Hastaların 
geç dönemine ait ilk resimlerden biri olarak bizim için özel bir anlam taşımaktadır.
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H. D. 
Doğum Tarihi : 20.10.2010
Başvuru Tarihi : 21.12.2010
Tanı Anında Yaş: 2 ay
Geldiği Yer : Şanlıurfa
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Hemanjiomlar
kızlarda ve prematüre

bebeklerde sık
görülürler.



HEMANJİOMLARDA KANAMA
Ankara dışından hastanemize yönlendirilen hastalar, hekimleri tarafın-
dan hemanjiomların hayati tehlike oluşturacak şekilde kanayabileceği-
ne dair uyarıldıklarını ifade ederler. Bu ifade doğru değildir. Öncelikle 
hemanjiomların %99’a yakınında kendiliğinden kanama olmaz. Bir yere 
çarparlarsa içlerinde kanama olur, ani şişlik gelişir. Yada kesici bir aletle 
derin kesildiklerinde ağır kanayabilirler. Böyle bir durumda gazlı bezle 
veya temiz bir bezle üzerlerine bastırıp saate bakarak 5 dakika hiç açıl-
mamalıdır. Kanama büyük oranda duracaktır.

Bazı özel tip hemanjiomların kanamaya özel meyli vardır. Bu vakalar 
hemanjiomların % 1’ini oluşturur.

Bebeğin doğumunda; üst dudak ve göz çevresinde hafif kızarıklığı mev-
cutmuş. Zamanla kırmızılık artmış ve belirgin şişlik olmuş. Burundan 

kanaması tespit edilmiş. 

Hasta 6 aylık iken bize başvurduğunda, göz kapağından alına, burnun sağ 
tarafından burnun ucuna yayılan ağır hemanjiomu vardı. Burun içi 
parçasından kanaması oluyordu.

H. E. 
Doğum Tarihi  : 20.01.2012
Başvuru Tarihi : 13.06.2012
Tanı Anıda Yaş : 6 ay
Geldiği Yer      : Diyarbakır
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Yan etkisiz ilaç yoktur. Hemanjiom-
ların yeni ilacı iyi ellerde en güve-

nilir ilaçlardan biridir, bugüne değin 
kalıcı bir etkisi gösterilmemiştir.



PROPRANOLOL TEDAVİSİNE
NASIL BAŞLANMAKTADIR?
Çok eski ve iyi bilinen bir ilaç olan DİDERAL’in çocukluk çağı hastalıklarında kullanılma-
sına rağmen; prospektüs bilgisi ve 1000gr’ın altındaki prematüre bebeklere başlanılması 
nedeniyle ilaç uygulamada titiz davrandık. Onkoloji uzmanı olarak yeni ve ciddi ilaçları 
kullanmadaki deneyimimizle kontrol edilecek bulguları ve testleri rahat belirledik. Basit 
kan sayımları, karaciğer ve böbreğin temel testleri, kalbin EKO ve EKG ile değerlendiril-
mesi her hastada yapılan testlerdi. Tedavi başlangıcında hastanın nabzını 24 saat  elekt-
ronik olarak izledik. İki saat aralıklara tansiyonunu ölçtük. 

Hastanede yatış süresi başlangıçta 72 saat idi. Bu dönemde Almanya’da 7 günlük izlem 
süresi kullanılıyordu. Daha sonra yatış süresini 24 saate indirdik. İlacın nabız ve tansiyon 
düşüklüğü yapması durumunda bunu ilk dozlarda yapacağını biliyorduk. Ciddi nabız ve 
tansiyon düşüklüğü olan hiçbir hastamız olmadı. Hiçbir hastamızda tedaviyi durduracak 
erken bir yan etki gözlenilmedi.

Fotoğrafta da görüldüğü gibi doğumda normal olan bebekte za-
manla kızarıklık ortaya çıkarak deriden kabarık hale geliyor. 
Bebeğin 42günlük fotoğrafında durumun ciddiyeti açıkça görülü-

yor. Tedavisinin 45 ve 90. günlerinde cevap mükemmeldi. Bu ciddilikte 
ilk vakalarımızdan olması nedeni ile bu vaka benzer hastalara sürekli 
örnek gösterildi. Deri yüzeyinden aşırı kabarık olan bu tip heman-
jiomlarda sonuç  çok iyi olmaktadır.
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M. M. B. 
Doğum Tarihi : 02.02.2011
Başvuru Tarihi : 15.03.2011
Tanı Anında Yaş: 43 gün
Geldiği Yer : Mersin
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PROPRANOLOL TEDAVİSİNİN
KRİTİK NOKTALARI
Propranolol eski bir tansiyon ilacı olarak çok sayıda hastada uygulanmışsa  
da hemanjomda kullanımı farklılıklar içermektedir. En önemli özellik hasta-
ların bazen 1000 gr’dan küçük prematüre oluşlarıdır. Kusma, beslenmeme 
nedeni ile kan şekeri düşüklüğü riski artmaktadır. Bazı ilaçlarla ise hiç kulla-
nılmamaktadır. 

Yeni protokolümüzü içeren tedavide, Dideral’in başka bir ilaçla birlikte kul-
lanılmasını gerektiren durumlarda son aşının yapılma zamanına azami dikkat 
edilmesi gerekir.

Doğumda küçük bir leke tarzında imiş. Çocuk terlemesinin neden olduğu tahriş 
zannetmişler. İlk 3 ayda renkte koyulaşma, sonra şişme başlamış. Beklemesi gerek-
tiği söylenilmiş. Beş ay sonra  lezyon daha da büyümüş. Bir doktor dideral vermiş, 

aile etkisiz bularak kesmiş.

Bebek babanın işi nedeni ile bulunduğu Kiev’de(Ukrayna) görülmüş, burada proprano-
lol tedavisinin henüz uygulanmadığı söylenerek Türkiye’ye yönlendirilmiştir.
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E. Y.
Doğum Tarihi : 16.11.2011
Başvuru Tarihi : 31.07.2012
Tanı Anında Yaş: 7,5 ay
Geldiği Yer : Kiev
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Bugün için bebeklik dönemi
hemanjiomlarının ilk ilacı

PROPRANOLOL’dur.
Bunun dışındaki tedavilerin

ilk planda kullanılması tıbbi hatadır.



PROPRANOLOL TEDAVİSİ
YARA İZİNİ ÖNLER Mİ?
Yara izleri ilaçla tedavi edilemez. Propranolol bu izlerin kalmasını önlemez. 
Mevcut izlerin tedavisinde kullanılamaz . Hemanjiom çok büyümüşse, kana-
ma ve iltihaplanma geçirmişse daha sonra ciddi yara izleri bırakarak iyileşir. 
.
İlacın mükemmel etkisi erken tedavi ile hemanjiomların büyümelerini önleme-
sidir. Bu dönemde ilaç çok daha etkin, tedavi süresi daha kısadır.

Hastanın doğumdan iki gün sonra dudağında kırmızı 
bir nokta olarak şikayeti başlamış. Bu leke 4 ayda hızlı 
büyümüş. Kanama ve iltihaplanma olmamış. İnternet 

üzerinden yaptıkları araştırmayla Başkent Hastanesi’ne 
gelmişler. 

Tedavinin 14. ayında çok iyi yanıt görülmektedir. 
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K. H.
Doğum Tarihi : 16.06.2012
Başvuru Tarihi : 12.11.2012
Tanı Anıda Yaş : 5 ay
Geldiği Yer      : Ankara
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PROPRANOLOL TEDAVİ SÜRESİ
NE KADARDIR?
Propranolol tedavisinde uygun tedavi süresi henüz belirlenmemiştir. Kendi 
uygulamamızda üç ayın altında tedavi başlanan hastalarda ortalama 6 ayda 
tedaviyi kesmekteyiz. Bazı hastalarda tedavi 8 aya uzatılmaktadır. Bir yıldan 
daha uzun tedavi verdiğimiz hiçbir hasta yoktur. Geç tedavi başlananlarda 
tedavi süresi  daha değişken olmaktadır.

Tedavi kesimini takiben hastaların üçte birinde hemanjiom alanında kızarma 
ve hafif şişme oluşmaktadır.Fakat hiçbir zaman hemanjiom eski haline gelme-
mektedir. Hastaların bir kısmına yeniden tedavi başlanılmaktadır.

Doğumda hastanın sırtında leke varmış. Zamanla büyümüş, 
bir aydan beri kabuklanması ve iltihaplanması olmuş, son 
günlerde yara akıntısı iyice artmış. Mikrop öldürücü pomad 

kullanıyormuş. Sırt üstü yatamıyormuş.

Tedavisinin 3. ayında yara iyileşmiş. Yara olarak yerinde 
iz bırakmış. Tedavi aile tarafından erken kesilmiş.

Z. B. T.
Doğum Tarihi : 25.07.2011
Başvuru Tarihi : 04.02.2012
Tanı Anında Yaş: 6,5 ay
Geldiği Yer : Ankara
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HEMANJİOMDA ESKİ TEDAVİLER:
Ağızdan ve Lezyon İçine Kortizon Tedavileri

Tedavisi zorunlu Hemanjiom vakalarında önceden çeşitli dozlarda kortizon 
kullanılırdı. Bu tedavilerde tedavi süresi değişkendi. Hemanjiomların 1/3’ü te-
daviye hiç yanıt vermezdi. Yanıt verenlerin yarısında tedavinin kesilmesini 
takiben hemanjiomda yeniden büyüme olurdu. Bu vakalara steroid-bağımlı 
vakalar adı verilirdi.

Diğer bir tedavi ise; hemanjiomun içine steroid injekte edilmesi idi. Çoğun-
lukla göz çevresi hemanjiomlarına uygulanan bu tedavi, büyük ve çok sayıda 
hemanjiomlarda uygulanamamaktaydı.

Doğumda kasık bölgesinde kırmızı leke 
varmış. Daha sonra deriden kabarık 
hale gelmiş. Sol el sırtındaki şişlik aynı 

seyri izlemiş. Plastik cerrahi, dermatoloji ve 
çocuk hekimi görmüş. Plastik cerrah izlem, 
dermatoloji uzmanı hemanjiom içine 
iğne ile tedavi önermiş. Ha
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M. E. Ş.
Doğum Tarihi : 26.04.2012
Başvuru Tarihi : 22.08.2012
Tanı Anında Yaş: 4 ay
Geldiği Yer : Eskişehir
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TEDAVİ İÇİN YAŞ KRİTİK
BİR FAKTÖRDÜR

Daha önce verdiğimiz bilgilerde Hemanjiomların 1 yıla kadar 
büyüdüğünü vurgulamıştık. Bebek erken doğmuşsa (prematü-
re), erken doğduğu süre 12 aya eklenerek olası büyüme dönemi 
hesaplanır. Hemanjiomlarda büyüme döneminde “damar yapıcı 
faktör” diyebileceğimiz faktörler salgılanır. Propranololun bir 
etkisi bu faktörü baskılamaktır. Faktörün artık salgılanmadığı 
bir yaş sonraki dönemde tedavi etkinliği de iyice azalmaktadır. 

Doğumda olmayan, burnun sol tarafındaki şişlik ve 
renk değişikliği iki günlükken fark edilmiş ve zamanla 

büyüyerek deriden kabarık hale gelmiş. Doktorlar zamanla 
kendiliğinden geçeceğini söylemişler.

Tedavisinin 4,5. ayında ailenin gönderdiği fotoğraf-
ta tedavinin etkinliği görülmektedir.Ha
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S. A.
Doğum Tarihi  : 15.11.2012
Başvuru Tarihi : 11.03.2013
Tanı Anıda Yaş : 4 ay
Geldiği Yer     : İstanbul
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YÜZDEKİ BÜYÜK HEMANJİOMLARDA
EK SORUNLAR
Bazı durumlarda hemanjiomlar vücuttaki daha yaygın bir hastalığın bir parça-
sı olurlar. Bazen hemanjiomun tipi, bazen yerleşimi, bazen de sayıları bu tip 
hastalıkları düşündürür. Bu hastalıkların en önemlisi tıbbi adı ile “PHACE(s)” 
sendromu adı verilen durumdur. Bu hastalıkta yüzdeki hemanjiomun yanısı-
ra, beyin arka alt bölgesine, o taraflı beyin damarlarında, kalpten çıkan büyük 
damarlarda ve göz damarlarında anomalilere rastlanır.

Propranolol sadece hemanjiomu etkiler, diğer sorunlarda tedavi edici etkisi 
yoktur. Önemli bir sorun beyin damarlarındaki anomaliler nedeni ile bu has-
talara ilacın daha bir dikkatli verilmesidir. Hastaya mutlak tedavi verilecekse 
“MR-anjio” tetkikinin erken yapılmasının yararı yoktur. Her durumda hekim 
tedaviyi dikkatle vermek durumundadır.

Doğumda yüzünün sol tarafında hafif kızarıklık varmış, zamanla büyümüş. Son 3-4 aydan beri 
deriden belirgin kabarık hale gelmiş. Kulak arkasından kanama oluyormuş. Hekimler 6 ya-
şına kadar herhangi bir girişim yapılamayacağını söylemişler. Gördüğümüz en ağır vaka idi. 

Hemanjiomun büyüklüğü hastada başka problemlerin de olabileceğini düşündürdü. Propranolol 
düşük dozda başlandı, hastane yatışı uzatıldı. İlaç dozu gittikçe arttırıldı. Böyle bir hasta için 
tedavi yanıtı mükemmeldi. Tedavi sonrası beyin damarlarını da gösteren özel MR (MR-anjio) 
yapıldı. Sol taraf beyin damarlarında doğuştan anormallikler vardı
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E. Y. 
Doğum Tarihi : 13.03.2012
Başvuru Tarihi : 12.05.2012
Tanı Anında Yaş: 2 aylık
Geldiği Yer : Iğdır

38



Nadir durumlarda hemanjiom 
diğer organlarda bulunan do-
ğumsal anormalliklerle birlikte 
bulunur. Bu vakalar özel olarak 

ayrıntılı bir şekilde
değerlendirilmelidir.



HEMANJİOMLAR KENDİLİĞİNDEN

GEÇER Mİ?

Genel kavramı ile sorunun yanıtı evettir. Hekimlerin söylemedikle-
ri geçmekten – iyileşmekten ne kastedildiğidir. Yaklaşık 12 aya ka-
dar büyüyen hemanjiomlar 12-18 ay arasında sabit kalırlar. Sonra 
küçülme dönemleri başlar. Bu dönem 9 yaşına kadar sürer. Dokuz 
yaşından sonra bir değişiklik gözlenmez. Hemanjiomlar ulaştıkları 
boyutlarına, kanama ve iltihaplanma geçirip-geçirmemelerine göre 
belirgin izler bırakarak iyileşirler. Önemli bir kısmında Plastik ve Re-
konstrüktif Cerrahi müdahele gerekir.

I. Ü.
Doğum Tarihi  : 13.06.2012
Başvuru Tarihi : 15.12.2012
Tanı Anıda Yaş : 6 ay
Geldiği Yer      : Ankara

Göz kapağında şişlik üç aylıkken başlamış. Anka-
ra’da başvurdukları bir eğitim- araştırma hasta-

nesinde 5-6 yaşına kadar süreceği, sonra iyileşeceği 
söylenmiş.

Görme alanını artık kapatan hemanjiomda bekleni-
lemezdi. Güncel tedavi verildi. Yanıt mükemmeldi.Ha
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HEMANJİOMLARDA YARALANMA VE
BESLENME BOZUKLUĞUNA BAĞLI KANGREN

Az sayıda hemanjiomda anormal damarların deri yüzeyine ulaşması sonucu 
deri yüzeyinin beslenmesinde bozukluk oluşur. Hemanjiom kan damarı doku-
su ise de bu beslenme bozukluğunu önlemez. Tıbbi adı ile nekroz dediğimiz bu 
bozuklukta kanama sıktır. İz bırakma riski yüksektir. Kulak kepçesi hemanji-
omları nekroz riski en yüksek hemanjiomlardır.

Enfeksiyon denilen iltihaplanma büyük hemanjiomlarda ve bebeklerdeki özel 
bölgelerdeki geniş hemanjiomlarda görülür. Bebeğin idrar ve kakası ile sürekli 
bulaşan bu tip hemanjiomların bakımında propranolol yanında mikrop öldü-
rücü pomadlar kullanılır.

Hastanın yüzündeki leke doğuştan pembe renkli imiş, 
zamanla kırmızıya dönmüş ve kabarmış. Sonra kabuk-
lanmaya başlayarak hafif sızıntı tarzında kanaması 

olmuş. İltihaplanması olmamış. 

Tedaviye yanıtı hızlı oldu. 18 gün ve 3,5 ay sonraki 
resimlerinde mükemmel iyileşme sürecini izleyebilirsinizHa
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E. T. Ç.
Doğum Tarihi : 15.11.2013
Başvuru Tarihi : 20.01.2014
Tanı Anında Yaş: 2,5 ay
Geldiği Yer : Ankara
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Her kırmızı doğumsal leke hemanjiom 
değildir. Özellikle Porto Şarabı Lekeleri 

hemanjiomlarla karıştırılmamalıdır. Yeni 
tedavinin bu vakalarda etkisi yoktur.



HASTANEMİZE GELMEDEN ÖNCE ALDIĞI
PROPRANOLOL TEDAVİSİNE
YANIT VERMEYEN HASTAMIZ…

Üçüz bebekler birbirlerine bulaştırarak bronşit hastası olmuşlar. Bronşitte 
nefes açıcı “ventolin” adlı ilaç verilmiş. Diğer iki bebekte bu ilaç etkisini gös-
terirken hastamızda beklenen iyileşme sağlanmamış. Yaklaşık bir ay süren 
ventolin tedavisiyle birlikte kullanılan propranololun etkisiz olduğu söylenile-
rek tedavi kesilmiş.

Bu olayda ventolin ile propranololun zıt etkili ilaçlar oldukları, birlikte kesinlikle 
verilmemesi ilkesi gözden kaçırılmıştır. Ne ventolin nefes açmış, ne de propra-
nolol hemanjiomu etkilemiş. Daha da kritik olan; hemanjiom için propranolole 
dirençli denilerek çok daha zor ve riskli bir tedavinin önerilmesi olmuş. 

29 haftalık prematüre, üçüz eşi bebek. Doğumda hiçbir sorunu yokmuş. İki haftalıkken sol göz dış 
kenarında kızarıklık başlamış. Aile, bebekleri iki aylık iken bir üniversite hastanesine başvurmuş. 

Tekrarlanan steriod tedavileri ve iki kez hemanjiom içine enjeksiyon tarzında ilaç almış. İşin ilginç yanı, 
hastanın 40 gün kadar propranolol alması ve tedaviye hiçbir yanıt vermediği için ilacın kesilmiş olmasıdır.

Hastanın tedaviye verdiği yanıt 7. ve 14. günde belirgin hale gelmişti. Göz kurtarılmıştı. Çok büyü-
yen hemanjiomun geride bıraktığı  bağ dokusu artığı iz için ameliyat  edilmesi gerekecektir.Ha
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B. A. O.
Doğum Tarihi : 20.06.2009
Başvuru Tarihi : 19.10.2010
Tanı Anıda Yaş : 15,5 ay
Geldiği Yer : Ankara

44





ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDAN
HEMANJİOMLU HASTA BAŞVURULARI

Kıbrıs’lı hastamız “Masal” bebek için açılan “web” sayfası tedavimizin ilk duyu-
rulduğu ortam oldu. Daha sonra farklı sosyal tartışma grupları ve “facebook” 
gruplarında yüzlerce hastamızın deneyimlerini birbirlerine aktardığı yazılar ya-
yınlandı. Bu yazılar çok etkindi. Çeşitli hekimlerin farklı önerilerine uymayan 
hastalar Ankara ve Adana merkezlerimizin yolunu tuttu. Yurt dışından hastala-
rımız oldu. İstanbul’dan bir araba tutarak topluca gelen hasta aileleri en ilginç 
deneyimlerdendi.

Hemanjiom deneyimi bir işi çok iyi yapmanın ne kadar önemli olduğunu göster-
mişti. Otuz üç yıllık kanser hekimliğim boyunca böyle bir olayla karşılaşmadım.

Doğumda yüzünde kızarıklık varmış. Bir ay sonra yüzü-
nün alt yarısından boynuna yayılan kabarıklıklar başla-
mış. Dudaklardan kanaması oluyormuş. Çocuk hekimleri 

ve dermatoloji uzmanları görmüş. 

Tedavinin erken dönemde yanıtı çok iyiydi. Dudakların-
daki yara hafif dereceli çekintilere neden olmuş.Ha

sta
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yk
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ü

B. N. S. 
Doğum Tarihi : 03.03.2012
Başvuru Tarihi : 09.07.2012
Tanı Anında Yaş: 3,5 ay
Geldiği Yer : İstanbul
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HEMANJİOM DIŞI DOĞUMSAL
DAMARSAL İYİ HUYLU HASTALIKLAR

Hemanjomlar atar damarların hastalıklarıdır. Hiç tedavi gerektirme-
yen tipleri olduğu gibi propranolol tedavisine cevap vermeyenleri 
da vardır. Toplar damarların başlıca iki tip hastalığı vardır. Porto şa-
rabı lekeleri ince kılcal damarlarda sinir uçlarının bulunmamasıdır. 
Diğer lezyonlar ise genellikle cerrahi gerektirir. Akkan damarlarının 
lezyonları lenfanjioma olarak bilinir. Genellikle boyunda yerleşen 
büyük kitlelere “kistik higroma” adı verilmektedir.

Dokuz günlük iken sol ayak bileğindeki şişlik nedeniyle merkezimize başvuran has-
tamıza, ayağının dış görünümünden hemanjiom tanısı koymak zordu. MR ve gerekir-

se biyopsi yapılması kararlaştırıldı. Hastamıza yapılan MR sonucunda hemanjiom teşhisi 
doğrulandığından biyopsiden vazgeçilerek, tedaviye başlanıldı. Hemanjiomlu bölgenin 
önce rengi soldu, takiben şişlik azaldı. Tedavi sonunda, aşırı büyümüş bir hemanjiomun 
geride bıraktığı yağ - bağ dokusu karışımı yumuşak bir doku bulunmaktadır. İler-
leyen zamanlarda, estetik amaçlı olarak bu bölge operasyonla çıkarılabilir.Ha

sta
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yk
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ü

K. E. S.
Doğum Tarihi : 13.08.2013
Başvuru Tarihi : 22.08.2013
Tanı Anında Yaş: 9 Gün
Geldiği Yer : Ankara
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Sadece hayati tehlike
yaratanlar değil,

kozmetik kusur yaratma
potansiyeline sahip

hemanjiomlar da
tedavi edilmelidirler.



Sık Sorulan
Sorular

Etkin bir tansiyon ilacı bebeklere
verilebilir mi?  

Sıkı doz ayarlaması yapıldıktan sonra rahat verilebilir.  İlaç 
50 yılı aşkın süredir özellikle bir yaş üstü çocuklarda kullanıl-
maktadır. Bazı hastalıklarda yenidoğan ve prematürelere bile 
verilebilmektedir. Doz ayarlamasına azami dikkat edilmelidir.

İlacın erken dönem yan 
etkileri var mı? 
Yan etkisiz ilaç yoktur. Önemli 
olan yan etkilerin tahmin edilebi-
lir ve kontrol edilebilir olmasıdır. 
Hayati sorun yaratmamasıdır. Söz 
konusu 550’ye yakın hastada te-
daviyi kesmek zorunda kaldığımız 
iki hastamız olmuştur. 

Kalıcı yan etkileri var mı?  
Tıpta 60 yıldır kullanılan ilacın kalıcı bir yan etkisi ta-
nımlanmamıştır.  Çocukluk çağında yıllarca ilacı kulla-

nan hastalarda bile kalıcı bir yanı etki rapor edilmemiş-
tir. Bebeklerde mevcut gizli bir karaciğer, böbrek, kalp 
ve kan hastalığının olup-olmadığı tedavi başında basit 

testlerle kontrol edilmektedir.

Bebeklerdeki her türlü damar
hastalığında etkin mi? 

Hayır. Doğumsal damar hastalıkları atar damarlarda, toplar 
damarlarda ve lenf damarlarında olabilir. Büyük atar damar-

ların atar damar - toplar damar yapısal anomalileri (ate-
rio-venöz malformasyon) olabilir. İlaç sadece küçük çaplı atar 

damarların hastalığında (hemanjiomlar) etkilidir. Sevindirici 
olan doğumsal damar hastalıklarının %80-85’inin hemanjiom 

olmasıdır. Bu hastalıkları birbirinden ayırmak için ciddi bir 
deneyim gerekmektedir.

1

2

3

4

50



Porto şarabı lekesi nedir,
bu hastalıkta propranol etkili midir?  

Porto şarabı lekesi (‘Port-wine nevus’) kılcal toplardamar 
çeperlerinde sinir uçlarının olmamasına bağlı kan göl-

lenmesi ile oluşur. Propranolol tedavisinin bu hastalıkta 
kalıcı bir etkisi yoktur.

Tedavi süresi ne kadardır?  
Erken başlanılmış tedavilerde (ilk 3 ay) ortalama 

süre 6 ay kadardır. Hemanjiomun tipine ve tedavi 
başlanma zamanına göre bu süre değişmektedir.

İdeal tedavi başlama
zamanı nedir? 

Olabildiğince erken. Prematüre dönemi 
dahil her dönemde tedavi başlanabilir. 

Yaş büyüdükçe tedavi etkinliği azal-
makta, iki  yaşından sonra hiç kalma-

maktadır.

Bir yaş üstü çocuklar ve erişkinlerde
tedavi etkin midir?  

Erişkinlerde hiç etkin değildir. İki yaş üstünde etkinlik belirgin 
ölçüde azalmaktadır. 1-2 yaş arasında cevap değişkendir. Aslında 
18 aydan sonra hemanjiomlar gerilemeye başladıklarından teda-

vi, kalacak yara izini ve kozmetik kusuru değiştirmeyecektir.

Salmon lekeleri (melek öpücükleri
ve leylek ısırıkları) nedir,

tedavileri nasıl yapılır?  
Melek öpücükleri alında, leylek ısırıkları ensedeki saçlı deride 

yerleşen kılcal damar hemanjiomlarıdır. Melek öpücükleri 4 
yaş civarında kendiliğinde kaybolurlar. Leylek ısırıkları kısmen 
solmakla birlikte devam ederler. Her ikisinin de hiçbir tedavi-

ye ihtiyaçları yoktur.

Deriden kabarık olmayan hemanjiomlar
tedavi edilmeli midir? 

Takip edilmeleri şarttır. Deriden kabarık hale geldikleri erken dönemde 
biz tedavi ediyoruz. Böylece kanama, iltihaplanma ve kozmetik kusur ya-
ratma risklerini ortadan kaldırıyoruz. Bu dönemde propranololle benzer 

etkili bir damla ilacı hemanjioma sürmek şeklinde kullanıyoruz.
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Çocuğunuza halk arasında gül lekesi olarak da bilinen hemanjiom tanısı konulmuştur. 

Hemanjiomlar kanserle ilgisi olmayan, iyi huylu hastalıklardır. Deri yüzeyinde basit kırmızı renk değişikliği şeklinde 
ya da deriden kabarık büyük şişlikler şeklinde olabilirler. Çoğu tek leke şeklindedir.  Sayıları iki ya da daha fazla 
olabilir. Derilerinde üçten fazla hemanjiomu olan bebeklerin iç organlarında hemanjiom bulunma riski artmıştır. Bu 
hastaların iç organ hemanjiomları uygun yöntemlerle araştırılmalıdır. 

Hemanjiomlar doğumda fark edilmeyebilirler. Bazen de deride basit kırmızılık ya da morluk şeklinde görülebilirler. 
Büyüme hızları tahmin edilemez. Büyüyen hemanjiomlarda büyüme ilk üç ayda hızlıdır. Zamanında doğan bebek-
lerde hemanjiomların büyümesi bir yaş cıvarında durur. Genellikle 18. aydan sonra küçülmeye başlarlar. İki yaşından 
sonra her yıl yaklaşık %10’u geriler. Dokuz yaşından sonra küçülme göstermezler. Gerileyen hemanjiomların iz 
bırakma riskleri ulaştıkları büyüklük, kanama ve iltihaplanma gibi faktörlere bağlıdır.  Yüzde yerleşen hemanjiomlar 
ailede ve okul çağı çocuklarında ciddi psikolojik sorunlara yol açarlar. 

HEMANJİOM TEDAVİSİNDE
HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA FORMU
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Sıklıkla baş ve boyun bölgesinde yerleşen hemanjiomlar bulundukları yer ve büyüklüklerine göre tehlikeli olabilirler. 
Göz kapakları ya da çevresinde yerleşip görmeyi engelleyen, kulak yolunu tıkayan, dudak ve ağızda olup beslen-
meyi engelleyen, ses tellerine yerleşip boğulma tehlikesi yaratan, cinsel organlar ya da kalça bölgelerinde yerleşip 
iltihaplanma ve kanama riski yaratan hemanjiomlar acil olarak tedavi edilmelidir. 

2009 yılından önce, kullanılan tedavi yöntemlerinin başarı şansının düşük olması, erken ve geç yan etkilerinin sık-
lığı nedeni ile sadece hayatı ya da bir organların görevlerini tehdit eden hemanjiomlar tedavi edilirdi. Yüzde veya 
diğer bölgelerde yerleşen hemanjiomlarda tedavi verilmezdi.  Bu hastaların önemli kısmında gerileyen hemanjomlar 
yerlerinde yanık izlerine benzer ciddi estetik kusur yaratan izler bırakırlardı.

2009 yılından sonra bebeklik çağı hemanjiomlarının tedavisi değişmiştir. Tıpta 40 yıldan beri başta tansiyon yüksek-
liği ve bazı kalp hastalıkları olmak üzere çeşitli hastalıklarda kullanılan PROPRANOLOL adlı ilacın hemanjiomlarda-
ki tedavi edici etkisi rastlantı sonucu anlaşılmıştır. İlacın etkinliği ve güvenirliği konusunda çok sayıda bilimsel ma-
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kale yayınlanmış ve bebeklik dönemi hemanjiomlarının tedavisinde ilk seçenek olmuştur. Etkinliği ve güvenirliği 
nedeni ile artık sadece hayatı ve organları tehdit eden hemanjiomlar değil estetik ve psikolojik sorun yaratacak 
hemanjiomların da erkenden tedavi edilmesi ilkesi benimsenmiştir. 

İlaç, tansiyonu ve nabız hızı yüksek hastalarda tansiyonu ve nabzı düşürmekte, normal tansiyon ve nabız hızları-
nı etkilememektedir. Bu nedenle tansiyonu ve nabzı normal çocuklarda da kullanılabilir. İlacın kullanım sırasında 
yan etkileri görülebilir. Örneğin, çok küçük ve beslenemeyen bebeklerde kan şekerini düşürebilir, cilt döküntüsü 
şeklinde basit alerjilere yol açabilir ve nadiren ses kısıtlığı yapabilir. Önemli olabilecek yan etkilerin ilk dozlarda 
ortaya çıkması nedeniyle, küçük bebeklerin tedavisine bir gün süre ile hastaneye yatırılarak başlanması daha gü-
venlidir, tercih edilmektedir. Yan etkiler ilacın kesilmesi ile ortadan kalkar, nadiren ek tıbbi müdahale gerektirir.

Muayene ve tetkikler sonucu, çocuğunuzda da hemanjiomun PROPRANOLOL ile tedavisinin mümkün olduğu 
belirlenmiştir. Çocuğunuz tercihen veya gerekirse hastaneye bir gün süreyle yatırılacak, kalp grafiği, ekokardi-
yografi (kalp ultrasonu), kan şekeri ölçümü gibi tahliller yapılarak tedavisi planlanacak, olası yan etkiler açısın-
dan izlenecektir. Yan etki görülürse ilaç kesilecektir. 
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PROPRANOLOL isimli ilaç Türkiye’de erişkinler için kullanılmak üzere tablet halinde üretilmektedir. Çocuğu-
nuzda hemanjiom tedavisinde kullanılması sırasında, ilaç ağızdan verilecek, dozu (verilecek ilaç miktarı) çocuğu-
nuzun kilosu gözetilerek ihtiyaca göre belirlenecektir.  Ancak ilacın kullanıldığı süre içinde çocuğun kilosundaki 
değişimler nedeniyle tekrar doz ayarlaması gerekebilir. Tedavi süresi hastaya göre değişebilmektedir. Kullanıla-
cak doz ve muhtemel süresi tedavi öncesinde size bildirilecektir.

PROPRANALOL hemanjiom tedavisinde birkaç yıldan beri kullanılmaktadır. Kullanımının güvenli ve etkili ol-
duğuna yönelik çok miktarda bilimsel bilgi vardır. Ancak, henüz Türkiye’deki kullanım kılavuzlarında ve ilaç 
prospektüsünde (ilaç kutusunun içinden çıkan rehberlerde) bu amaçla kullanımından söz edilmemektedir. Yasal 
açıdan, ilaçların henüz Türkiye’deki rehberlerde yer almayan neden ve yöntemlerle tedavi amacıyla kullanımı ai-
lenin özel izniyle mümkündür. Bu nedenle, ilacı hemanjiom tedavisinde, yukarıda tarif edildiği şekilde kullanmak 
için sizden izin istiyoruz. 

(Formun devam eden bölümünde imzalar, özel açıklama bölümleri gibi rıza formunun standart bölümleri yer 
almaktadır. )
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ANKARA
279

MERSİN
72

KARAMAN
4

*Hemanjiom tedavisinde hastanelerimize
yurtdışından 12 hasta başvuruda bulunmuştur.

*Bu istatistik 01.11.2011 - 31.03.2015 tarihleri arasında tedavi edilen 
Hemanjiom hastalarını kapsamaktadır.
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HEMANJİOM TEDAVİSİ İÇİN
BAŞVURABİLECEĞİNİZ MERKEZLERİMİZ

Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Çocuk Onkoloji Bilim Dalı
Gazi Paşa Mah. Baraj Cad. No: 7 Seyhan / ADANA  

www.baskent-adn.edu.tr
Randevu Tel.: 444 99 01

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi   
Çocuk Onkoloji Bilim Dalı
Temel Kuğuluoğlu Sk. No:24 Bahçelievler / ANKARA
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Randevu Tel: 0 312 221 00 03
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