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Kanama Diyatezi Olan Hastaya Yaklaşım 
 
Kanama diyatezi ile ilgili yakınma nedeniyle 
başvuran bir hastanın teşhisinde laboratuar 
kadar önemli olan kısım hastanın kanama 
hikayesidir. Hastaya şu sorular mutlaka 
yöneltilmelidir. 
 
•Doğumunuz itibarıyla bir kanama 
bozukluğu hastalığı tanısı aldınız mı ? 
•Mevcut yakınmalarınız ne zaman başladı ? 
•Kan sulandırıcı bir ilaç kullanıyor 
musunuz? (aspirin, P2Y12 inhibitörleri, 
heparin,kumadin,DOAK grubu ilaçlar) 
•Kullandığınız tüm ilaçlar nelerdir ? 
(SSRI,antibiyotikler,NSAII) 
•Besin destek ürünleri (omega 3, zencefil, 
zerdeçal, sarımsak, E vitamini,gingko bi) 
•Diş çekimi sonrası 2 saatten uzun 
kanamanız oldu mu? 
•Ameliyat olduysanız uzun süre devam 
eden kanamanız oldu mu ? 
•Trafik kazası ya da travma yaşadıysanız 
sonrasında uzun süren kanamanız oldu 
mu ? 
•Menstruel kanamalarınız kaç gün sürer ? 
Günde kaç ped harcarsınız ? 
•Doğum yaptıysanız kanamanız kaç gün 
sürdü? 
•Yaralandığınız takdirde iyileşme süresi 
uzun sürer mi ?  
•Cildinizde kendiliğinden oluşan morluklar 
var mı ? 
•Küçük travmalar ile oluşan morluklarınız 
var mı? 
•Antibiyotik kullanımınız var mı?  
•Kronik karaciğer hastalığınız var mı ? 
Barsak rezeksiyonu operasyonu geçirdiniz 
mi ? 
•Böbrek hastalığınız var mı ? 
•Kanser ile ilgili bir tanınız var mı? 
Hastaları değerlendirirken standartize 
edilmiş kanama değerlendirme skorları 
kullanılabilir ancak günlük uygulama da 
pratik değildir. 
•Göbek bağınız ne kadar sürede düşmüş? 
•Yaralandığınız zaman yara yeri  iyileşmeniz 

kaç gün sürüyor ? Bu süre haftalarca, 
aylarca devam ediyor mu? 
•  Gebe misiniz ? 
•Ailenizde kanama diyatezi olan kimse var 
mı ?          
 
Klinik Prezentasyon: 
Peteşi: 2 mm’den küçük ciltten kabarık 
olmayan ağrısız cilt altı kanamalardır. 
Sıklıkla alt ekstremitlerde görülür. Ciddi 
trombositopeni işaretidir. 
Purpura: Peteşilerin birleşmesiyle oluşur. 
Mükoz membranlarda görülen purpuralar 
hayati kanama olabileceğinin habercisidir.  
Ekimoz:  Purpuralar birleşerek ekimozları 
oluşturur. Aynı evredeki ekimozlar tek bir 
travmayı işaret ederken farklı evrelerdeki 
ekimozlar devam eden kronik bir süreci 
işaret eder.  
Hematom :Derin dokulara oluşan 
kanamalar hematoma neden olur. Örn: kas 
içi, eklem içi kanamalar 
Makroglossi: Amiloidoz bulgusu olabilir. 
Amiloidoziste özellike faktör 10 eksikliği 
beklenir. Ancak faktör 5, PAI1, alfa 2 
antiplazmin, vWF da edinilmiş olarak eksik 
olabilir. 
Splenomegali: Kronik karaciğer 
hastalığı,lenfoproliferatif hastalıklar, 
miyeloproliferatif hastalıkları işaret edebilir. 
Sarılık, spider anjioma, jinekomasti: Kronik 
karaciğer hastalığını düşündürür. 
Eklemlerde ileri düzeyde esneklik: Ehler 
Danlosu düşündürür. 
Eko bulguları: Kalp kapak hastalıkları 
edinilmiş von Willebrand hastalığına neden 
olabilir. 
 
Bu yakınma ve bulgular dışında hastada 
mukoza ve saç dipleri skorbüt açısından 
incelenemelidir. Ayrıca albino hastaları 
trombosit hastalıkları açısından da 
değerlendirmek gerekir. Bağ doku 
elastikiyeti olan hastalar ( Ehler Danlos 
gibi ) de kolay kanamaya yatkındır. 
 
Major kanama nedir ? Hemoglobin 
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değerinde 2 g/dl veya daha fazla düşme ya 
da 2 ünite veya daha fazla eritrosit 
ihtiyacının olduğu kanamalar majör 
kanamalardır. 
 Mukokutanöz kanamalar primer hemostaz 
bozukluğunu yansıtırken kas ve eklem içine 
olan kanamalar daha çok sekonder 
hemostaz bozuluğunu yansıtır. 
 
Hemograma ek olarak, 
Primer hemostaz için ; vWFAg, vWD 
aktivite, faktör 8,trombosit sayısı ve 
morfolojisi (periferik yayma ile) , PFA 100 
testi (agregasyon testleri) yol gösterici 
tetkikler olarak yapılmalıdır. 
Sekonder hemostaz bozukluklarında 

protrombin zamanı ( PTZ-INR) , aktive 

parsiyel tromoboplastin zamanı (aPTT), 

bunların mix çalışmaları,trombin zamanı 

(TT), reptilaz zamanı, faktör seviyelerine 

bakılmalıdır. 

 


