
 
 
 
 
Great Ormond Street Çocuk Hastanesi NHS Tröstü: Aileler İçin Bilgiler 
 
 
 

Vinkristin 

 
Lütfen bu broşürü, varsa imalatçı firmanın sunduğu başka broşürlerle birlikte okuyun. Ancak, lütfen 
bu bilgi broşürünün Vinkristin’in çocuklar ve gençlere yönelik kullanımını izah ettiğine, bu nedenle 
imalatçı firmanın bilgilerine gore farklılık gösterebileceğine dikkat edin. 
 
Bu bilgi broşürü Vinkristin’in ne olduğunu, nasıl 

verildiğini ve bazı muhtemel yan etkilerini 

açıklamaktadır. Her insanın ilaçlara tepkisi farklı 

olur, dolayısıyla bahsedilen yan etkiler 

çocuğunuzda ille de çıkmaz. Sorularınız veya 

kaygılarınız olursa, lütfen doktorunuz, hemşireniz 

veya eczacınızla konuşun. 
 

Vinkristin nedir?  
Vinkristin lösemi (kan kanseri) ve bazı 
katı tümörlerin tedavisinde kullanılan bir 
ilaçtır. Başka hastalıkların tedavisinde de 
kullanılır. 

 
 

Nasıl verilir?  
Bir kanül (sonda), sentral venöz kateter 
veya vücuda yerleştirilen bir giriş 
aracıyla (implante port) yavaş yavaş 
damara enjekte edilir (intravenöz veya 
IV). 

 
Yan etkileri nelerdir? 
 
Kabızlık  
Çocuğunuz kabız olabilir. Genellikle, bol 
miktarda sıvı alıp, fazla lifli yemekler 
yemek bu konuda yardımcı olabilir. Bazen 
doktorlar çocuğunuzun bağırsaklarını 
harekete geçirici ilaçlar yazabilir. 
 
Uyuşma, karıncalanma veya 
ağrı ve acılar  
Bu. Vinkristin’in çocuğunuzun sinir sistemine 
etkisinden dolayı olabilir. Çocuğunuz 
bacaklarında ağrı ve acılar olduğundan 
yakınabilir. Çocuğunuzun ağrı ve acıları 
olursa, lütfen doktor veya hemşirenize 
danışın. Çocuğunuz yürümekte herhangi bir 
şekilde güçlük çekerse, örneğin parmak 
uclarında yürürse, ayaklarını çarparsa veya 
denge sorunları olursa, lütfen doktora 
söyleyin. Çocuğunuzun bir fizyoterapiste 
görünmesi gerekebilir. Sonraki Vinkristin 
dozları azaltılabilir. Bu yan etkiler geçici olup, 
genellikle tedavi bittikten sonra geçer. Bazı 
küçük çocuklar Vinkristin alırken, göz 
kapakları sarkabilir. Bu da sinir sistemine 
etkisinden dolayıdır. 
 
Çene ağrısı  
Bazen, Vinkristin çene ağrısı veya yutma 
zorluklarına yol açabilir. Bu, Vinkristin’in 
yüzün yan tarafından aşağı inen kafatası 
sinirine etkisinden dolayı olur.
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Bu yan etkiler geçici olup, genellikle tedavi 
bittikten sonra derece derece geçer.  
Çocuğunuzun çenesi ağrırsa, lütfen doktor 
veya hemşirenize danışın. 
 
Saç kaybı  
Çocuğunuz saçının bir kısmını ya da 
tümünü kaybedebilir, ya da saçı 
seyrelebilir. Bu geçici olup, tedavi bitince 
saç tekrar çıkacaktır. 
 
İdrar yapma veya idrar 
tutmada rahatsızlık  
Çocuğunuz idrar yaparken veya idrar 
çıkarırken acı veya rahatsızlık duyabilir. 
Böyle olursa, lütfen doktor veya 
hemşireye söyleyin. 

 
 
 
Bilmeniz gereken önemli 
bilgiler 
 
■  Vinkristin çocuğunuzun derisinin     
altına sızarsa, o bölgedeki dokulara 
zarar verebilir. 

 
■  Eğer bu ilaç kanül ile verilirse ve 
çocuğunuz kanül etrafında karıncalanma 
veya yanmadan yakınırsa, lütfen derhal 
doktor veya hemşirenize söyleyin. 

 
Eğer bu ilaç bir sentral venöz kateteri veya 
vücuda yerleştirilen giriş aracıyla veriliyorsa 
ve çocuğunuz göğüs veya boyun kısmında 
ağrıdan yakınıyorsa, lütfen derhal doktor 
veya hemşirenize söyleyin. 

 
 
Başka ilaçlarla 
etkileşim 
 
Bazı ilaçlar Vinkristin’e reaksiyon gösterir, bu 
durum işleyişini etkiler. Çocuğunuza başka 
bir ilaç vermeden önce, her zaman doktor 
veya eczacınıza danışın; aile doktorunuzun 
(GP) yazdığı ilaçlar, eczaneden alınan ilaçlar 
veya bütün bitkisel veya tamamlayıcı 
(komplemanter) ilaçlar buna dahildir. 

  
Yararlı numaralar  
GOSH santralı 020 7405 9200

Eczane Bölümü 020 7829 8680

Eczane ilaçları bilgileri   020 7829 8608
 

 
 

Notlar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eczane Bölümü tarafından Çocuk ve Aile Bilgi Grubu’nun işbirliğiyle derlenmiştir 
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