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KAN HASTALIKLARI 

Müge BULAKBAŞI

Yüksek Hemşire

KAN HASTALIKLARI 

• Kan, plazma adı verilen 
bir sıvı ve bu sıvı içinde 
süspansiyon halinde 
bulunan şekilli 
elemanlardan oluşur. 

• Kanın yapısındaki 
değişiklikler nedeniyle 
kan hastalıkları ortaya 
çıkar.

• Lösemi, pıhtılaşma 
bozukluğu, 
trombositopeni, hodgkin
ve anemi önemli kan 
hastalıklarıdır. 

Lösemili hasta 

Lösemi 

• Lösemi, kanda 
anormal olarak 
çoğalan lökositlerin 
bulunmasıyla 
karakterize bir 
tablodur. 

• Lösemi dalak, kemik 
iliği ve lenfatik 
sistemi de tutan bir 
hastalıktır. 

• Etyoloji: 
• Löseminin nedeni 

kesin bilinmemekle 
birlikte çeşitli 
virüsler, genetik 
geçiş, radyasyona 
maruz kalma, çeşitli 
kimyasal ajanlara 
maruz kalma neden 
olarak 
gösterilmektedir. 

Lösemi 

• Belirtiler ve Bulgular 
– Enfeksiyon tablosu ve 

enfeksiyona yatkınlık, 
– Ateş, 
– Halsizlik, yorgunluk, 
– İştahsızlık, kilo kaybı, 
– Kanama, peteşi, ekimoz, 
– Ağrı
– Trombositopeni, 
– Diş etlerinde hipertrofi, 
– Lenfoadenopati, 
– Kemik ve eklem ağrısı 

vardır. 

• Komplikasyonlar: 
– En sık görülen 

komplikasyon, kanama ve 
enfeksiyondur. 

• Tanı Yöntemleri: 
– Tam kan sayımı, periferik

yayma, kemik iliği 
aspirasyonu, sitolojik ve 
histolojik tetkikler sonucu 
tanı konur, evreleme ve 
sınıflandırma yapılır. 

Lösemi 

• Tedavi: 

• Kemoterapi, kemik 
iliği (kök hücre) 
transplantasyonu, 
(hastalıklı kemik iliği 
yerine, sağlıklı kemik 
iliği hücresi 
konulmasıdır)

• Lösemiler;
– akut myeloid lösemi 

(AML), 

– kronik myeloid lösemi 
(KML), 

– akut lenfoblastik
lösemi (ALL) ve 

– kronik lenfoblastik
lösemi (KLL) şeklinde 
görülmektedir. 

Pıhtılaşma Bozuklukları 

• Kanda ve dokularda, pıhtılaşmayı 
düzenleyen 40'tan fazla madde 
bulunmaktadır. 

• Bu maddelerden bazıları pıhtılaşmayı 
hızlandırır, bazıları ise pıhtılaşmayı 
engeller. 

• Bazı durumlarda, kanın pıhtılaşmasını 
sağlayan maddelerin eksikliği ve bu 
eksikliğe bağlı kanama hastalıkları görülür. 

• Bunlar; K vitamini eksikliğine bağlı 
kanamalar, hemofili, trombositopenidir. 
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Hemofili 

• Kanın pıhtılaşma sisteminde, 
rol alan Faktör VIII ve IX’un
kalıtsal olarak eksikliği, 
yokluğu veya işlevinin bozuk 
olması sonucu çıkan, genetik 
geçiş gösteren kronik 
komplike bir hastalıktır. 

• Hemofili hastalığı erkeklerde 
görülen bir hastalıktır. 

• Kadınlarda hastalık hemen 
hemen hiç görülmez. 

• Çünkü kadınlar her iki 
kromozomlarından birinde 
faktör VIII ve faktör IX'u
taşırlar. 

• Kadınlar hasta olmazlar; ama 
kromozomlarından birisi eksik 
olursa hastalığın taşıyıcısı 
olurlar. 

• Taşıyıcı anne ve sağlıklı 
babadan doğacak kız 
çocuklarının yarısı taşıyıcı; 
erkek çocuklarının yarısı da 
hasta olur. 

• Hemofilili baba ve sağlıklı 
anneden doğacak erkek 
çocukların hepsi sağlıklı, 
kızların hepsi taşıyıcıdır. 

Hemofili

• Belirtiler ve Bulgular 
– Değişik yerlerde, değişik 

organlarda kanamalar olabilir. 
– Ağrı ( kol ve bacaklardaki 

sinirlere, kan damarları 
üzerine kanamanın baskı ve 
basınç yapması nedeniyle 
meydana gelir) 

– Hareket azalması, atrofi, 
kırıklar gelişebilir. 

• Tanı Yöntemleri: Pıhtılaşma 
zamanı ve parsiyel PTT 
(Tromboplastin zamanı 
uzamıştır.) bakılır; 

• faktör eksikliğinin de kanda 
tespit edilmesiyle teşhis 
konur. 

• Tedavi: Kanamalı durumlarda, 
eksik olan faktör yerine 
konarak kanama 
durdurulmaya çalışılır. 

• Gen tedavisi ve gen nakli ise 
hala araştırma safhasındadır. 

Trombositopeni

• Trombositopeni, dolaşımdaki 
trombosit sayısının 
azalmasıdır. 

• Trombositopeniler meydana 
geliş mekanizmalarına göre 4 
gruba ayrılırlar; 
– Trombosit yapımındaki azalma 

ya da bozulmaya bağlı gelişen 
trombositopeniler. 

– Trombosit yıkımında artmaya 
bağlı olarak gelişen 
trombositopeniler. 

– Büyüyen dalakta 
trombositlerin göllenmesine 
bağlı olarak gelişen 
trombositopeniler
(hipersplenizm). 

– Trombositlerin kaybına bağlı 
gelişen trombositopeniler. 

• Klinikte en sık görülen 
trombositopeni çeşidi 
İdiopatik Trombositopenik
purpura dır.

İdiopatik Trombositopenik
Purpura

• Dolaşımdaki trombositlerin azalması, 
yaşam sürelerinin kısalmasına bağlı 
kanama hastalığıdır. 

• Kısaca, dolaşımdaki trombositlerin aşırı 
yıkımı nedeniyle meydana gelen 
trombositopenilerdir. 

• Akut İTP, genellikle viral üst solunum 
yolu enfeksiyonunu takiben birdenbire 
başlayan ve 1- 2 ay içinde iyileşme 
gösteren bir hastalıktır. 

• Kronik İTP’de organizma, kendi 
trombositlerine karşı antikor üretir ve 
trombositler yıkıma uğrar. 

• Yıkım, karaciğerde ve daha çok dalakta 
olur. 

• Trombositlerin ömrü 1-4 saate kadar 
kısalır. 

• Genellikle çocuklarda görülür. İTP’de görülen peteşi ve ekimozlar

İdiopatik Trombositopenik
Purpura

• Belirtiler ve Bulgular 
– Peteşi, ekimoz, 
– Çeşitli organlarda 

kanamalar, 
– Ağız içinde ve dilde büller, 
– Splenomegali görülür. 

• Tanı Yöntemleri: 
– Tam kan sayımı ve periferik

yayma, kanama pıhtılaşma 
zamanı ve parsiyel PTT 
zamanına bakılır. 

– Ayrıca kemik iliği 
aspirasyonu yapılarak 
teşhis konur. 

• Tedavi: 
– Akut İTP genellikle 

kendiliğinden düzelir, 
tedaviye gerek kalmaz. 

– Kronik İTP'lerde en sık baş 
vurulan tedavi yöntemi 
splenektomidir (dalağın 
alınması). 

– Tıbbi tedavi yapılır. 

Anemi 

• Anemi, hemoglobin (Hb) miktarının kişinin yaş ve 
cinsiyetine göre normal kabul edilen değerlerinin altında 
olmasıdır. 

• Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği ölçülere göre; erişkin 
erkeklerde 13 g/dl'nin, kadınlarda 12 g/dl'nin altı anemi 
olarak kabul edilir. 

• Çocuklarda 6 ay ile 6 yaş arası 11 g/dl'nin altı; 6-14 
yaşlarında ise 12 g/dl'nin altı anemi olarak kabul 
edilmektedir. 

• Anemi, kanda eritrosit yoğunluğunun azlığına bağlı olarak 
gelişen bir tablodur. 

• Hemoglobin ve hematokrit değerleri düşer. 
• Kanda oksijen dokulara eritrositlerde taşınır. 
• Anemilerde eritrositlerin azalması demek, dokulara oksijen 

taşınmasının da azalması demektir. 
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Anemi 

• Etyoloji: 
– Anemiler konjenital ya 

da edinsel anemiler 
şeklinde görülebilir. 

– Ayrıca kan kaybına 
bağlı olarak da anemi 
gelişebilir. 

• Belirtiler ve Bulgular: 
– Aneminin derecesine 

göre değişir. 
– Hafif derecede anemi 

söz konusu ise hastada 
belirtiler görülmez. 

• Orta derecede gelişen 
anemilerde; 
– Dispne, 
– Eforla çarpıntı ve nefes 

darlığı, 
– Tırnaklarda incelme ve 

çabuk kırılma, 
– Terleme, 
– Yorgunluk 

Anemi

• Hemoglobin değeri 8 
g/dl altına düşmüşse 
ağır bir anemiden söz 
edilir Yukarıdaki 
belirtilerin yanı sıra; 
– Renk solukluğu, 
– Soğuğa karşı fazla 

duyarlılık, 
– İştah kaybı, 
– Baş dönmesi, göz 

kararması, 
– Saçlarda kuruma ve 

incelme, çabuk kırılma, 
– Geç iyileşen ağız yaraları 

görülür. 

Anemi

• Tanı Yöntemleri: 
– Tam kan sayımı, 

(eritrosit sayımı, 
hemoglobin ve 
hematokrit tayini) 
periferik yayma, serum 
demir düzeyi, demir 
bağlama kapasitesi, 
transferrin
saturasyonu, serum 
ferritin, direkt 
antiglobulin, hemoglobin 
elektroforezi gibi 
tetkikler yapılır. 

• Komplikasyonlar: 
– Konjestif kalp 

yetmezliği ve anjina
pektoris
gelişebilmektedir. 

• Tedavi: 
– Aneminin; tipine, 

nedenine ve derecesine 
göre tıbbi tedavi 
yapılır. 

Demir Eksikliği Anemisi 

• Demir yetersizliğine bağlı gelişen 
anemidir. 

• Küçük çocuklarda ve kadınlarda sık 
görülür. 

• Etyoloji: Demir eksikliğinin meydana 
gelmesi şunlara bağlı olmaktadır: 
– Vücudun ihtiyacının artması, (büyümenin 

hızlı olması, küçük çocuklukta ve 
adölesan dönemde kadınlarda ise gebelik 
ve menstrüasyon, fizyolojik olarak demir 
ihtiyacını artıran faktörlerdir.) 

– paraziter enfeksiyonlar, 
– besinlerle demirin eksik alımı,
– demir emiliminde problem olması ve 
– kronik kan kaybına bağlı (demir kaybına) 

olarak demir eksikliği anemisi gelişir. 

– Dünyada özellikle ülkemizde oldukça 
yaygın görülen anemi tipidir. 

• Belirtiler ve Bulgular: 
• Genel anemi belirtilerinin yanın da, 

– bazı hastalarda pika (besin olmayan 
şeyleri yeme) mevcuttur; 

– jeofaji, (kil ve toprak yenmesi) 
– pagofaji (aşırı buz yeme) vardır. 
– Kil ve toprak, demirin bağırsaktan 

emilimini azaltmaktadır. 

• Toprak ve kil pikası olan çocuklarda 
demir eksikliği anemisi beraberinde 
– boy kısalığı, 
– seks karekterinde gerilik, 
– yüzde kırmızı, kahverengi lekelere neden 

olur. 

Hemolitik Anemi 

• Hemolitik anemi, eritrositlerin 
yıkımına bağlı olarak gelişen bir 
anemi şeklidir. 

• Eritrosit yıkımı, eritrositlerin 
yaşam süresinin kısalması 
nedeniyle meydana gelmektedir. 

• Eritrosit yıkımı sonucunda 
dolaşımdaki eritrosit miktarı 
azalır ve anemi ortaya çıkar. 

• Etyoloji: 
– Hastalık, kalıtsal ya da edinsel

olarak meydana gelebilir. 
– Eritrosit yıkımı (hemoliz) damar 

içinde olabileceği gibi damar 
dışında da gerçekleşebilir. 

• Hemolitik anemilerin nedenleri: 
– Bazı ilaçlar, 
– Enfeksiyon hastalıkları, 
– Travmalar, 

• Belirtiler ve Bulgular: 
• Eritrositlerin ani yıkımına bağlı 

hemolitik krizler olur ve bu 
hemolitik krizlerde; 
– Anemi, 
– Sarılık, idrarda koyulaşma, 
– Splenomegali ve buna bağlı ağrı, 
– Ateşli titremeler, 
– Baş dönmesi, 
– Kan basıncında önemli düşüş 

görülür. 

Pernisiyöz Anemi (Megaloblastik
Anemi) 

• Pernisiyöz anemi, B12 
vitamini eksikliğine bağlı 
olarak gelişen anemi şeklidir. 

• Pernisiyöz anemide asıl 
patoloji, gastrik mukozanın 
atrofik olması ve besinlerle 
alınan B12 vitamininin 
emiliminin bozulmasıdır. 

• Genellikle 35-40 yaşlarında 
görülen bir anemidir. 

• Kadınlarda daha sık 
görülmektedir. 

Pernisiyöz anemide dildeki patoloji 
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Pernisiyöz Anemi (Megaloblastik
Anemi)

• Belirtiler ve Bulgular: 
• Genel anemi belirtilerinin 

yanı sıra, dil ağrılı, şiş ve 
kızarık, papillalar
silinmiştir. 

• Tat alamama vardır. 
• Ağız kenarlarında çatlaklar 

vardır. 
• Nörolojik bozukluklar 

oldukça fazla görülebilir. 
• Ekstremitelerde; uyuşma, 

iğnelenme, refleks 
azalması ya da kaybolması 
gibi bozukluklar görülür. 

• Tanı Yöntemleri: 
– Tam kan sayımı, 
– periferik yayma, 
– kanda B12 vitamini düzeyi 

bakılması, 
– folikasit düzeyi bakılması

Aplastik Anemi 

• Aplastik anemi, (AA) kemik 
iliğinin hiçbir fonksiyonunu 
yerine getirememesi ile oluşan 
hastalık tablosudur. 

• Kemik iliği sadece eritrosit değil 
trombosit ve lökosit de 
üretememektedir. 

• Aplastik anemi fonksiyonel kemik 
iliğinin yokluğu olarak 
tanımlanabilir. 

• Etyoloji: Nedeni tam olarak 
bilinmemekle birlikte kalıtımsal 
nedenler, bazı kimyasal ajanlar, 
radyasyon ve ilaçlar, edinsel
kemik iliği yetersizliği, viral
ajanlar neden olarak 
gösterilmektedir. Aplastik anemide periferik yayma 

Aplastik Anemi

• Belirtiler ve Bulgular 
– Anemi, halsizlik, yorgunluk, 

efor dispnesi, 
– Sık sık ve ağır enfeksiyonlar, 
– Oral ve rektal kanamalar, 

ciltte ekimoz, purpura vardır. 

• Tanı Yöntemleri: 
– Tam kan sayımı, periferik

yayma, kemik iliği aspirasyonu, 
sitolojik ve histolojik 
incelemelerle teşhis konur. 

• Tedavi: 
– Uygun ilik bulunması halinde 

ilik nakli (kök hücre) yapılır. 

Aplastik anemide oral bulgular 

Talasemi (Akdeniz Anemisi) 

• Talasemi, hemoglobin sentezinin 
yeterince gerçekleşemediği kalıtsal ve 
önlenebilir bir kan hastalığıdır. (anemi 
şeklidir) 

• Akdeniz ülkelerinde sık görüldüğü için 
hastalığa, Akdeniz Anemisi adı 
verilmiştir. 

Talasemi (Akdeniz Anemisi) 

• Belirtiler ve Bulgular 
– Anemi, (derin, kronik ve ilerleyen) 
– Splenomegali, 
– Demir yükselmesine bağlı cilt 

koyuluğu, 
– İliğin genişlemesi nedeniyle baş ve 

yüz kemiklerinde tipik şekil 
bozuklukları olur. Burun kökü 
çökük, frontal kemik (alın) ve 
zigomatik kemikler (yanak) çıkık, 
maksilla (üst çene kemiği) ve üst 
dişler öne doğru çıkmıştır. 

– Gelişme geriliği, 
– Kronik bacak ülserleri, 
– Kalp yetmezliği, 
– Hepotomegali, 
– Diabet

• Komplikasyonlar: 
– şekil bozuklukları, 
– gelişme geriliği, 
– diyabet, kalp yetmezlikleri, 
– kemik erimesi ve
– patolojik kırıklardır. 

• Tanı Yöntemleri: 
– Tam kan sayımı, periferik yayma, 

biyokimya tetkikleri ile teşhis 
konur. 

Talasemi (Akdeniz Anemisi)

• Tedavi: 
• Bu hastalara sürekli 3-4 haftada bir kan 

verilmesi gerekir. 
• Kan transfüzyonları yaşam süresini uzatır; fakat 

bir yandan da demir birikimine neden olur. 
• Demir birikimi birçok organın fonksiyonunun 

bozulmasıyla komplikasyonlara yol açar. 
• Bu kesin tedavi yöntemi değildir. 
• Son yıllarda talasemi majorde kesin tedavi 

yöntemi olarak uygulanan yöntem, kemik iliği 
naklidir. 
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Hodgkin

• Hodgkin hastalığı, lenfoid
dokuların malign bir hastalığı, 
yani bir lenfoma şeklidir. 

• Lenfomalar, lenfoid kaynaklı; 
lenf bezleri, tonsiller, timus ya 
da retiküloendotelyal sistemin 
lenf nodları, kemik iliği, dalak ve 
karaciğer gibi yerlerdeki lenfoid
hücre çoğalmasının neden olduğu 
immün sistemin malign
hastalığıdır. 

• Ancak lenforetiküler hücrelerin 
vücutta çok yaygın bulunması 
nedeniyle lenfomalar; akciğerler, 
gastrointestinal sistem, kemik 
iliği, testis, beyin gibi lenf 
sistemi dışından da 
kaynaklanabilir. 

• Etyoloji: 
– Etyoloji tam 

bilinmemektedir; fakat 
enfeksiyonlardan sonra 
görülme oranının artması, 
immün yetersizliği olanlarda, 
enfeksiyöz mononükleoz gibi 
durumlarda daha çok 
görülmesi, viral etkenlerin 
rolü olabileceğini 
göstermektedir. 

Hodgkinin lenf bezlerine dağılımı 

Hodgkin

• Belirtiler ve Bulgular :
– Boyun, koltuk altı ve kasıkta 

lastik kıvamında, ağrısız, mobil 
ve genellikle tek taraflı olan 
lenfoadenopatiler

– Ateş, (nedeni açıklanamayan) 
aralıklı olarak dönemler 
halinde yükselir ve düşer, 

– Ciddi gece terlemeleri, kaşıntı, 
– İştahsızlık, bulantı, 
– Kilo kaybı, 
– İlaçla geçmeyen öksürük, 
– Karın ağrısı
– Sarılık, 
– Splenomegali görülür. Hodgkinde lenfoadenopati

Hodgkin

• Tanı Yöntemleri: 
– Tam kan sayımı, periferik

yayma, biyokimya 
testlerine bakılır. 

– Kesin tanı, lenf bezinden 
biyopsi alınması ve 
histopatolojik incelenmesi 
ile konur. 

• Hastalığın evresini tespit 
etmek için; 
– akciğer grafileri, 

bilgisayarlı toraks ve 
abdominal tomografiler, 
kemik iliği biyopsisi, galyum 
sintigrafisi ve 
elektrokardiyografi yapılır. 

• Tedavi: 
– Hodgkin, erken evrelerde 

oldukça olumlu prognoza
sahiptir. 

– Tedavide kemoterapinin 
yanı sıra lokal hastalığı 
olanlara, düşük dozlarda 
radyoterapi de uygulanarak 
remisyon
sağlanabilmektedir 


