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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Kanser kelimesi tüm malign tümörler için kullanılmaktadır. Çocukluk çağı 

kanserlerinin çeĢitleri, dağılımları, hastalığınilerleyiĢi, tedaviye cevap verme ve hayatta 

kalabilme oranları bakımından eriĢkinlerde görülen kanserlerden oldukça farklıdır. Son 

yıllardaerken tanı ve tedavi yöntemleri sayesinde çocukluk çağı kanserlerinin çoğu tedavi 

edilebilir hâle gelmiĢtir.  

 

Kanser vetedavi,tedaviye bağlı yan etkiler, çocuk ve ailesinin yaĢam kalitesini 

etkileyen sağlık sorunları arasında önemli bir yer tutmaktadır. 

 

HemĢirelik bakımında tedavinin erken ve geç yan etkilerini bilme ve önleme, gerekli 

bakımı yapma, ailenin ve çocuğun yaĢamı olumsuz etkileyen bu hastalıkla baĢ edebilmek 

için gösterdikleri mücadeleyi desteklemek önemlidir. 

 

Bu modülde çocuklarda görülen malign hastalıklar ve hemĢirelik bakımları ile ilgili 

bilgi verilmiĢtir. Mesleğinizi yaparken bu bilgiler sizlere yararlı olacaktır. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Neoplaziyi ve lösemileri kavrayabileceksiniz. 
 

 

 

 

 DeğiĢik kaynaklardan yararlanarak neoplazinin tanımı, çocukluk çağı 

kanserlerinin nedenleri, çeĢitleri, tanı ve tedavi yöntemleri hakkında araĢtırma 

yapınız. Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Lösemi, çeĢitleri, nedenleri, tanı ve tedavi yöntemleri hakkında araĢtırma 

yapınız.AraĢtırmalarınızı sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1.NEOPLASTĠK HASTALIKLAR-NEOPLAZĠ 
 

Terim anlamı; yenibüyüme, yeni oluĢum olan Neoplaziyeni bir doku oluĢmasını 

açıklar.Büyümesi normal dokudan daha fazla ve düzensiz olan bu durumun baĢlamasına 

neden olanuyaranın ortadan kalkmasına rağmenbüyümeye devam eden anormaldoku 

kitlesinedeneoplazmdenir.Önceleri inflamasyona bağlı ĢiĢliği tanımlamak için 

kullanılantümörise günümüzde neoplazm ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Ġnsan 

organizmasındaki tüm doku ve hücrelerden tümör geliĢebilir.Tümörler, benign ve 

malignolarak sınıflandırılır. 
 

 Benign tümörler (selim, iyi huylu) 
 

Ortaya çıktıkları bölgede yavaĢ geliĢen ve genellikle organizmayadüzensizlik 

getirmeyen tümörlerdir. Dokuları iterek geliĢirler, metastaz yapmazlar. Ancak yerleĢme 

yerine görezararlı olabilirler. Benign tümörleri adlandırmada - om,-oma (myoma,osteoma 

vb.)son eki kullanılır. 
 

 Malign tümörler(habis, kötü huylu) 
 

Hızla çoğalanve vücut içinde hızlı yayılım gösteren, erken tanı konulamaz ve tedavi 

edilemezse ölüme yol açabilen tümörlerdir.Malign tümörleri adlandırmada; tümör epitel 

kökenli ise karsinom (örneğin;adenokarsinom ), bağ ve destek dokusu (mezenkimal) 

kökenli isesarkom (örneğin;fibrosarkoma,osteosarkoma) ve embriyonikhücre kökenli 

iseblastom(örneğin; nöroblastom)son eki kullanılır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Kanser 
 

Kanser, anormal hücrelerin kontrolsüz çoğalması ve yayılması ile karakterize bir grup 

hastalıktırve malignneoplazmları tanımlamak için kullanılır. Kanser (cancer) teriminin 

Latince Cancrum (yengeç) kelimesinden geldiği düĢüncesi yaygındır. Kanser hücrelerinin 

genel özellikleri; hızlı ve kontrolsüz çoğalma, fonksiyon kaybı, invazyon(özellikle komĢu 

dokulara doğru yayılması), metastazdır. (Metastaz, kanser hücrelerinin kan veya lenf yoluyla 

taĢınarak vücudun baĢka doku ve organlarına yayılması olayıdır.) Ġlk tümörün meydana 

geldiği yer primer odaktır. Metastaz sonucu oluĢursa metastatik tümör denir. 

 

Resim 1.1:Kanser-Cancrum (Yengeç) 

 Tümör/kanserle ilgili bazı terimler aĢağıda verilmiĢtir. Bunlar: 
 

 Hiperplazi: Bölünmeye bağlı hücre sayısındaki artıĢtır. Bir uyarı 

sonucunda ortaya çıkmakta ve bu etken ortadan kaldırılınca durmaktadır. 

Kendi baĢına yani otonom bir büyüme değildir ve kalıcı bir hücresel 

bozukluk bırakmaz. 

 Metaplazi: Hücreleringörünümlerini değiĢtirerek çevre Ģartlarına uyum 

sağlaması,bir hücrenin geriye dönüĢebilecek ve düzelebilecek Ģekilde 

baĢka bir hücreyle yer değiĢtirmesidir.(sigara içenlerde solunum 

yollarındaki epitellerin Ģekil değiĢtirmesi ve çok katlı yassı epitelyum 

hücreye dönüĢmesi gibi) 

 Displazi:Hiperplazi ile neoplazi arasındaki aĢamadır.Hücrelerde 

meydana gelen, düzensiz, normal dıĢı çoğalmayı ifade eder.Hücre 

bölünme hızının artması ve bununla birlikte olgunlaĢmamıĢ hücrelerin 

varlığı söz konusudur. 

 Evrelendirme (staging):Tümörün klinik olarak boyut ve yayılım 

miktarının belirlenmesidir.Evrelendirme, hastalar için uygun tedavi 

seçiminde önem taĢır. 

 Grading: Tümörün diferansiyasyon (tümörün kökenini aldığı normal 

hücrelere yapısal ve fonksiyonel olarak benzerliğini anlatır.) miktarının 

histolojik olarak tahmin edilmesidir. 
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 Onkoloji:Kanserin fiziksel, kimyasal, biyolojik tüm özellikleri ile 

uğraĢan bilim dalıdır. 
 

1.1. Çocukluk Çağı Kanserleri 
 

Dünyada her yıl 10 milyon yeni kanser vakasıgörülmekte olup bu rakamın yaklaĢık % 

2’sinin çocukluk çağıkanserlerini kapsadığı bilinmektedir.Kanser, ülkemizde 15 yaĢ altı 

çocuklarda ölüm nedenleri arasında enfeksiyözhastalıklar, kalp hastalıkları ve kazalardan 

sonra gelir. 

 

  Çocukluk çağı kanserleri: 

 Lösemiler, 

 Lenfoma ve retikoendotelial sistem tümörleri, 

 Santral sinir sistemi ve intraspinal/intrakranial tümörleri, 

 Sempatik sinir sistemi tümörleri, 

 YumuĢak doku sarkomları, 

 Retinoblastom, 

 Böbrek tümörleri, 

 Karaciğer tümörleri, 

 Malign kemik tümörleri, 

 Germ hücreli,trofoblastik/Diğer gonadal tümörler, 

 Karsinomlar ve diğer epitelyal tümörler, 

 Diğer spesifiye edilmiĢ malign tümörlerdir.  
 

 Çocukluk çağı kanserlerinin etiyolojisi 
 

Çocukluk çağı kanserlerinin nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Çocukluk çağı 

kanserleri üzerinde durulan en önemli etiyolojik faktörler Ģunlardır: 
 

 Genetik faktörler:Onkogenler, hücre çoğalması ve farklılaĢması 

üzerinde etkili olan genlerdir. Kanser ile ilgili yapılan araĢtırmalarda 

kromozomlarda anomaliler ve malign değiĢimler belirlenmiĢtir. 

Downsendromlu bir çocukta kanserin(örneğin;lösemi) ortaya çıkma 

olasılığı daha fazladır.Retinoblastoma ve glioma gibi kanserlerinailesel 

geçiĢ özelliği gösterdiği görülmüĢtür. 

 Radyasyon ve elektromanyetik dalgalar:Ultraviyole radyasyonun cilt 

kanserlerine,ĠyonlaĢtırıcı radyasyonun lenfositlerde 

kromozomalanomalilere yol açarak kansere neden olabileceği ileri 

sürülmektedir. Hamilelik döneminde radyasyona maruz kalan annelerden 

doğan çocuklarda kanser görülme olasılığı diğer çocuklara oranla daha 

fazladır. Yapılan çalıĢmalarda elektromanyetik dalgaların çocukluk çağı 

kanserine (lösemi gibi) yol açabileceği bildirilmiĢtir. 

 Kimyasal ajanlar:Pestisitler(zararlı böcekleri öldürücü kimyasal madde) 

bağlı kronik etkilenimde çocukluk kanserleri( lösemi, beyin tümörleri, 

nonHogkinlenfoma ve yumuĢak doku kanserleri gibi),doğum defektlerine 

neden olmaktadır. Özellikle radyoizotop içeren ve immünosüpresifilaçlar 
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çocukluk çağı kanseri riskini artırmaktadır. Asbestle ilgili iĢlerde çalıĢan 

çocuklarda yaklaĢık 10 yıl sonra akciğer tümörü geliĢtiği 

belirlenmiĢtir.Annenin ve babanın alkol kullanması, sigara 

içmeleri(annenin gebeliğinde de içmesi)de kanser riskini artırmaktadır. 

 Viralenfeksiyonlar:EbsteinBarrvirüsüBurkittlenfomasına, Hepatit B ve 

hepatit C virüsü karaciğer kanserine neden olabilmektedir.  

 Beslenme: Türkiye’de özellikle çinko, demir ve selenyumun beslenmede 

eksik alınması sonucunda çocukluk lenfoma ve akut lösemilerin 

geliĢebileceği saptanmıĢtır. Ayrıca besinlerde kimyasal karsinojenlerin 

bulunma ihtimali oldukça yüksektir. Bu karsinojeler; besinlere konulan 

katkı maddeleri(renk verici, tatlandırıcı ve koruyucu olarak kullanılan 

nitrat, nitritler), tatlandırıcı olarak yüksek dozda kullanılan sakarin ve 

besinlerde doğal olarak oluĢabilen toksik maddelerdir. 

 Ġmmünolojik Faktörler:Ġmmün sistemde bulunan fagositikhücreler, 

vücutta anormal hücreleri yok etmek için çalıĢırlar. Ġmmün yetmezliği 

olan ve immün sistemi baskılayıcı tedavi gören kiĢilerde kanser görülme 

sıklığı daha fazladır. 
 

 Çocuklukçağı kanser bulguları 
 

 

Resim 1.2:Kanserde kemik bulgusu 

 

 Sıra dıĢı karın ĢiĢliği ve kitlesi 

 Uzun süren ve açıklanamayan ateĢ 

 Solukluk ve hızlı kilo kaybı 

 Açıklanamayan ve uzun süren ağrı 

 Sıklıkla baĢ ağrısı ile birlikte olan kusma 

 Kolay oluĢan morluklar, çürükler 

 Açıklanamayan kanamalar (burun, diĢeti kanamaları gibi) 

 Dengesizlik ve yürüme bozukluğu 

 Göz bebeğinde beyaz yansıma (lökokoria), gözde kayma 

 BaĢ büyümesi 

 Öksürük, nefes darlığı 

 Kemik ve eklem ağrıları 

 Boyun, koltuk altı ve kasık bölgesindeki lenf bezlerinde ĢiĢlikler 
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 ĠyileĢmeyen yaralar 

 Yutma ve sindirim güçlüğü 

 Bağırsak ve mesane alıĢkanlıklarında değiĢikliktir. 

 

Resim1.3:Gözde beyaz yansıma(lökokoria) 

 Çocuk kanserlerinde tanı yöntemleri 
 

Kanserin teĢhisinde;fiziksel bulguların değerlendirilmesi ve öykü alınmasından sonra 

diğer tanı yöntemleri kullanılır. Bunlar: 
 

 Laboratuvar testleri 
 

TeĢhis edilecek kanser türüne göre; tamkan sayımı (sedimantasyon hızı, hemoglobin, 

hemotokrit) kanın kimyasal analizi (BUN, elektrolit düzeyleri, bilüribin, kreatinin vb.)gibi 

testler ve periferik yayma yapılır.Tümör belirteçleri:(Beta-HCG: Germ hücreli tümörleri, 

LDH: Tümör yükünü gösterir),kanama-pıhtılaĢma testleri, tam idrar gibi tetkiklerde diğer 

yapılan tetkikler arasındadır. 
 

 Biyopsi 
 

Hastalığın evresini belirlemek, patolojik inceleme yapmak için doku parçası alma 

iĢlemidir. Hastalığın tanısı biyopsi ile doğrulanır ve kesinleĢir. 
 

 Kemik iliği aspirasyonu 
 

Lösemi,lenfoma gibi hastalıkların teĢhisinde yapılan iĢlemdir.Streril olarak yapılır ve 

çocuklarda iĢlem için kullanılan bölge pelvisinanterior ya da posterioriliaccrest`tir. 

Bebeklerde tibiadanalınabilir. Hasta çocuk iĢlem sırasında yüzüstü veyayan yatırılır, 

hareketini engellemek için sıkıca tutulur. Kullanılan bölge iyot gibibir antiseptikle 

temizlendikten sonra sınırlı uyuĢturma yapılır. Kemik iliği biyopsisi de yapılacak ise doku 

parçası alınmasınısağlayanözel bir iğne kullanır.Ġğnenin kemik korteksinden geçiĢi sırasında 

ağrı duyulabileceğikonusunda çocuk ve ailesi bilgilendirilmelidir. Ġğne çekildikten sonra o 

bölgeyesteril bandaj konup bası uygulanır. ĠĢlemden sonra kanama takibi yapılır ve çocuğun 

yaĢam bulguları alınır.(1 saat boyunca 15 dakikada bir nabız, tansiyon takibi yapılır.) 

Numune alınan yerin yaklaĢık 48 saat kuru ve kapalı halde tutulması gerektiği aileye 

anlatılmalıdır. 
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Resim 1.4:Kemik iliği aspirasyonu 

 Bilgisayarlı tomografi 
 

Bilgisayarlı Tomografi (BT,CT), çocuklar için önemli bir görüntüleme 

yöntemidir.Kesitler halinde inceleme sağlar.Bu yöntemle çok küçüktümörlerinde yeri 

belirlenebilmektedir. 
 

 Pozitron Emisyon Tomografi(PET) 
 

PET yöntemi ile vücuda zarar vermeden organların biyolojik ve metabolik iĢlevleri 

incelenebilmektedir. Kanserde vücutta yapısal değiĢiklikler oluĢmadan önce biyolojik ve 

metabolik değiĢiklikler oluĢtuğu için PET cihazı ile daha erken tanı konulabilmektedir. 

Kanserin hangi evrede olduğunu belirleyerek tedavinin planlanmasınısağlar. Radyoaktif 

madde olarak flor 18 adı verilen radyoaktif materyal ile iĢaretli Ģeker 

kullanılmaktadır(FDG).Kanser hücreleri glikozu daha çok tutar. Kanser hücrelerinde 

kanserin kötü huyluluk derecesi arttıkça glikoz kullanımı da artmaktadır. Verilen radyoaktif 

glikoz, normal hücre grupları dıĢında kanser hücreleri tarafından da çok yoğun bir biçimde 

tutulmaktaböylece vücudun herhangi bir yerindeki kanser dokusuayırt edilebilmektedir. 

 

Resim 1.5:Pozitron emisyon tomografi (pet) 

 Ultrasonografi 
 

Pelvis, karın boĢluğunda yer alan kitleler gibi birçok tümörün Ģekli, yapısı ve 

büyüklüğünün belirlenmesinde kullanılır. Yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılarak iç 

organların resimlerinin çekilmesidir. 
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 Manyetik Rezonans 
 

Manyetik sahada dokuya gönderilen radyo dalgalarının bilgisayar ortamına aktarılarak 

görüntüye dönüĢtürüldüğü görüntüleme yöntemidir.Diğer radyolojik görüntüleme yöntemleri 

ile karĢılaĢtırıldığında iyonizan radyasyon içermemesi en önemli avantajıdır. ġiddetli gürültü 

varlığı, iĢlem sırasında tam hareketsizliğin gerekmesi ve dar tubuler bir alana girme 

zorunluluğu özellikle 8 yaĢ altı çocuklarda ve hareketsiz kalamayanlarda,sedasyon veya 

genel anestezi uygulamasını gerektirebilir. 
 

 Ġntravenözpiyelografi 
 

Hasta çocuğa intravenöz olarak radyoopak madde verilerek direkt batın filmi 

çekilmesi veüriner sistemin değerlendirilmesini sağlayan tanı yöntemidir.Malign kitleleri 

tanımlamak için kullanılır. 
 

 Radyoizotop sintigrafi 
 

Ġntravenöz yolla radyoizotop madde verilerek kemik ve organlarının filminin 

çekilmesidir.Tiroid, beyin, akciğer gibi organlardaki durum değerlendirilir ve normal 

olmayan dokuda tutulumun daha fazla olması tanı konulmasını sağlar.  
 

 Lenfanjiyografi 
 

Lenflerin ve lenf düğümlerinin patolojik durumların radyografide görülebilmesi için 

lenf damarları içine kontrast madde enjekte edilmesini içeren bir tanısal iĢlemdir. 5-10 yaĢ 

çocuklarda daha fazla kullanılır. 
 

 Lomber ponksiyon 
 

Tanı veya tedavi amaçlı olarak bel bölgesindeki omurların arasından özel bir iğneyle 

girilerek, omuriliği kaplayan zarların geçilip beyin-omurilik sıvısı örneği elde edilmesi 

iĢlemine lomber ponksiyon denir.Lomber ponksiyon genellikle 15-30 dakika süren bir 

iĢlemdir ve hasta yan yatırılarak yapılır. Hasta yan yatırıldıktan sonra baĢını göğsüne doğru 

eğmesi ve dizlerini karnına doğru çekmesi istenir. Lomber ponksiyonun baĢarılı olması için 

iĢlem sırasında hastanın mutlaka uygun pozisyonda ve hareketsiz durması gerekir. Bu 

nedenle özellikle bebek ve küçük çocukların, bilinç durumu iyi olmayan çocukların iĢlem 

sırasında bir sağlık personeli tarafından uygun pozisyonda ve hareketsiz tutulması gerekir. 

Lomber ponksiyon yapılacak bölge antiseptik bir solüsyonla silinir, temizlenen bölgenin  

üzeri delikli steril örtü ile örtülür. ĠĢlem sırasında hasta çocuk bel bölgesinde biraz ağrı ve 

basınç hissedebilir. Lomber ponksiyon yapıldıktan sonra giriĢimin yapıldığı yerde cilt 

üzerine steril gazlı bez ile 2-3 dakika bası uygulanır, kanama ve sızma kontrolü yapılır. Bu 

yer steril gazlı bez ile kapatılır.Lomber ponksiyondan sonra baĢ ağrısı olabilir. ĠĢlem 

sonrasında hastanın en az 30 dakika süreyle sırt üstü düz yatması gerekir. ĠĢlemden sonra 

yaĢam bulguları ve nörolojik belirtiler takip edilir. 
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1.1.1. Kanserli Çocukların Tedavisi 
 

Sıklıkla uygulanan kanser tedavi yöntemleri cerrahi, radyoterapi, 

immünoterapi,kemoterapi ve kök hücre naklidir.Tek baĢına veya bir arada kullanılabilir. 
 

Kanser tedavisindeki amaç, hastanın yaĢam süresini uzatmak, tümör hücrelerinin yok 

edilmesi ve normal hücrelerin aktivitesini en az düzeyde etkilemek olmalıdır. 
 

1.1.1.1. Kemoterapi 
 

Kemoterapi,Kemoterapi, özellikle çoğalan hücrelere karĢı seçici öldürücü etkileri 

olan, doğal veya sentetik kimyasal, biyolojik ajanlar ve hormonlarla yapılan tedavi 

Ģeklidir.Hastalığın sürecini yavaĢlatmak, geriletmek ya da durdurmak amacıyla 

uygulanır.Kemoterapi, radyoterapi, cerrahi tedavi ve kök hücre transplantasyonu ile birlikte 

veya tümörü küçültmek için cerrahi tedavi ya da radyoterapiden önce uygulanabilir.  
 

Kemoterapi için yapılan; kanser tipi, evresi veya hücre tipine dayalı tedavi planına 

protokol denir.Bu tedavi ile vücutta bulunan istenmeyen hücrelerin öldürülmesi 

planlanır.Kemoterapi ilaçları bazen tek bazen birkaç ilacın bir arada olduğu kürler Ģeklinde 

uygulanır. 
 

Kanser hücresiyle normal hücre arasındaki en önemli fark, kanser hücrelerinde 

çoğalmayı(proliferasyon)durduranmekanizmanın bulunmaması ve organizmayı ölüme 

götürensürekli bir çoğalma halinde olmasıdır. Kemoterapötik ajanlar en fazla hücreler 

proliferatif dönemdeyken etkilidirler.Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar sitotoksiktir ve 

farklı mekanizmalarla kanser hücresine zarar verirken, normal hücreleri de 

etkiler.Kemoterapidetümör hücrelerininmaksimum düzeyde ölümüamaçlanır. 
 

 Kemoterapötikilaçlar ve özellikleri: 
 

 Alkilleyici ajanlar:Hücre çekirdeğini, DNA sentezini etkilerler.Hızlı 

çoğalan hücrelerin ölümüneyol açarlar(Cyclophashamide vb.). 

 Antimetabolitler: Hücre yapısını bozarak etki ederler.Hücreler 

fonksiyon göremez, çoğalamazlar(Methotrexate vb.). 

 Alkoloidler: Bitkiden elde edilip, mitoz bölünmeyi (metafaz aĢamasında) 

engelleyerek, hücre ölümüne neden olurlar (Vincristine,vinblastine vb.). 

 Anti tümör antibiyotikler: RNA, DNA ve protein sentezini etkilerler 

(Bleomycin,Acytinomycin-Dvb.). 

 Steroidler: Kanserli hücreler içindeki protein sentezini bloke 

ederler(Prednison vb.). 

 Enzimler:Kanserli hücrelerde DNA ve RNA sentezini inhibe eder(L-

Asparaginase vb.). 
 

 Kemoterapikilaçların hazırlanması ve uygulanmasında dikkat edilecekler  
 

 Kemoterapik ilaçlar hazırlanırken aseptik tekniğe uygun çalıĢılmalıdır. 

 Ġlaçlar güvenli, havalandırmanın(dikey hava akımının) olduğukabinde 

hazırlanmalıdır. 
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 Ġlaçları hazırlarken; önlük ve eldiven giyilip, gözlük, maske takılmalıdır. 

 KullanılmıĢ kirlienjektörler, inraketlervb. malzemelerdelinmeyen, 

sızdırmayan özel araçlarda imha edilmelidir. 

 Ampulü kırarken, intravenöz bağlantıları açarken, kapatırkensteril gazlı 

bez kullanılmalıdır. 

 Kemoterapikilaçların IV olarak verilmesi sırasında, ilacın IV yol dıĢına 

çıkması durumunda (yanma, ĢiĢme, ağrı vb. belirtiler olduğunda) 

infüzyondurdurulmalıdır. 

 Kemoterapik ilaçlara karĢı hipersensitivite(aĢırı duyarlılık)reaksiyonu 

belirtileri (Hipotansiyon, ürtiker, kızarıklık, solunum güçlüğü vb.) 

yönünden hasta gözlemlenmeli ve aile bu konuda bilgilendirilmelidir. 

 Kemoterapik ilaçların dökülmesi durumunda; ilacın temas ettiği bütün 

önlük, eldiven vb. hemen çıkarılmalıdır. Deri yüzeyi su ve sabunla 

yıkanmalıdır. 
 

Kemoterapide kullanılan ilaçların kanserli hücrelerin yanı sıra, normal hücreler 

üzerinde deolumsuz etkileri vardır.Sitotoksik ajanlara değiĢik yollarla maruz kalan sağlık 

çalıĢanlarında; bulantı, kusma,diyare, göz ve boğazirritasyonu, öksürük, 

mensturalbozukluklar, ciltte alerjik reaksiyonlar, pigmentasyon bozuklukları, saç dökülmesi, 

karın ağrısı, baĢ ağrısı, baĢ dönmesi ve göze temas etmiĢse kornea ülseri gibi olumsuz etkiler 

görülebilir.  

 

Resim 1.6:Kemoterapi tedavisi gören çocuk 

 Kemoterapinin yan etkileri ve hemĢirelik bakımı 
 

 Bulantı-kusma:Gastrointestinal sistemin etkilenmesinden daha çok 

beyindeki kusma merkezinin uyarılması sonucu bulantı-kusma ortaya 

çıkar.HemĢire;dehidratasyon yönünden hastayı izlemeli ve aldığı 

çıkardığı takibi yapmalıdır.Ġsteme göre etkili 

antiemetiklerverilmelidir.Anksiyete giderilmeye çalıĢılmalıdır.Ayrıca 

uyaranların olabildiğince azaltılması, odanın sessiz olması ve ıĢığın 

hafifletilmesi de etkilidir. 

 Kanama: Kemoterapi sonucu kemik iliğinin baskılanmasına bağlı olarak 

trombositlerazalır. Kanama eğilimiartar. Gerekirse trombositverilmelidir. 

Kanama Ģiddetli olursa kan transfüzyonu yapılır. Ayrıca burun ve diĢ eti 

kanaması yönünden hasta izlenmelidir. IV iĢlemler sırasında asepsiye 

uyulmalı ve kanama yönünden takip edilmelidir. 
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 Anemi:Nedeni eritrosit yapımının azalmasıdır. Hemoglobin değeri takip 

edilmeli ve anemi semptomları (yorgunluk, solunum güçlüğü vb.) 

değerlendirilmelidir. Gerekli görülürse eritrosit ya da tam kan 

transfüzyonu yapılmalıdır. 

 Enfeksiyon: Kemik iliği kemoterapik ilaçlar tarafından baskılandığı için 

nötropeni geliĢir ve enfeksiyon yönünden risk artar. En çok oral 

mukoza,perine bölgesi, solunum sistemi, kataterbölgelerinde görülür. 

AteĢ 38°C’nin üzerindeyse önemlienfeksiyon riski vardır ve konvülsiyon 

oluĢabilir. Antibiyotik tedavisine baĢlanır. HemĢire ateĢ takibi 

yapmalıdır. Çocuğa koruyucu 

izolasyonuygulanmalıdır.Lokalenfeksiyonlarda septisemi geliĢebileceği 

için hemĢire septik Ģok belirtilerini( hipotansiyon, solunum yetmezliği 

gibi) izlemelidir. Ġmmün sistem baskılandığı için bu çocuklara canlı aĢılar 

yapılmazAncakkemoterapi bittikten 6 ay sonra yapılabilir.HemĢire, 

enfeksiyongeliĢmemesi için el temizliğine, intravenöz uygulamalarda 

sterilliğe ve setlerin bakımına dikkat etmelidir. Hastanede yatıĢ süresi 

kısa tutulmalı evde bakım konusunda aile eğitilmelidir. 

 Mukoza ülserasyonları: Kemoterapide kullanılan ilaçların bazıları 

gastrointesinal sistemdemukozitve ülsere neden olabilir. HemĢire her 

beslenmeden önce ve sonra ağız bakımı yapmalı ve aileyede bu konuda 

eğitim vermelidir. Stomatit(oral mukozada oluĢan mukozit) varsa 

yumuĢak, baharatsız ve sıcak olmayan gıdalarverilmelidir. Eğerrektal 

ülser oluĢmuĢsa tuvalet hijyenine uyması sağlanmalıdır. 

 Alopesi(saç dökülmesi): Çocuktakemoterapik ilaçlara bağlı saç 

dökülmesi geliĢebileceği konusunda çocuk ve ailesi önceden 

hazırlanmalıdır.Tedavi sonlandıktan sonra 6 ay içerisinde saçların tekrar 

çıkacağı ve çocuğa peruk- bere kullanabileceği anlatılmalıdır. 

 Hemorajik sistit:Kemoterapik ilaçlardan bazıları mesanede irritasyona 

neden olur vehemorajik sistit geliĢebilir.Ġdrar yaparken ağrı,yanma ve 

hematüri görülür.Üriner sistemi korumak içinçocuğun ağızdan veya 

intravenöz olarak sıvı alması ve sık sık idrarını boĢaltması sağlanmalıdır. 

 Ġshal:Kemoterapide kullanılan ilaçlar nedeniyle 

olabilir.Gerekirsegeçinceye kadar tedaviye ara verilmelidir.Bu durumda 

diyetine dikkat edilmeli,çocuğun sıvı alımı sağlanmalı ve aldığı çıkardığı 

takibi yapılmalıdır. 

 Anoreksia(iĢtahsızlık):Bulantı kusmanın olması, verilenkemoterapik 

ilaçların tat alma duyusunu etkilemesi vehastalığa bağlı olarak iĢtahsızlık 

geliĢebilir.Çocuk zorlanmadan, isteğine göre hazırlanmıĢ besinler (yeterli 

protein ve enerji sağlayacak Ģekilde ) yedirilmelidir.Sık aralıklarla ve az 

miktarlarla beslenmeli,yeterli olmazsa parenteral beslenmeye 

geçilmelidir. 

 Sıvı dengesi: Kemoterapi alan çocukların yeterli sıvı alması ve aldığı 

çıkardığı takibinin yapılması çok önemlidir. HemĢire, çocukkemoterapi 

aldıktan sonra evine gidiyorsa, ailesini bu konuda eğitmelidir. 
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 AĢırı duyarlılık: Kemoterapide kullanılan ilaçlar aĢırı duyarlılık 

geliĢtirebilir. Bu yüzden ürtiker olabilir ve güneĢ ıĢığına karĢı duyarlılık 

geliĢebilir. 

 Kardiyotoksisite venörotoksisite(kalp ve sinir sistemi üzerine toksik 

etki): Çocuk, verilen ilaçların yan etkisi sonucugeliĢebilecek konjestif 

kalp yetmezliği yönünden izlenmelidir.Nörotoksisiteye bağlı 

periferalnöropatigeliĢebilir,bağırsak fonksiyonları bozulabilir, 

kabızlık,karın ağrısı görülebilir. Koruyucu olarak laksatifverilir.  

 Tümör lizissendromu:Kemoterapi sırasında tümörün hızlı yıkılması 

sonucu, hücre atıkları dolaĢıma katılır. AĢırı yüklenme sonucu asidoz, 

hiperkalemi vb. oluĢabilir. Ürik asitin artması ve böbrekte birikmesi 

sonucu akut böbrek yetmezliği geliĢebilir. Çocuklar bulantı, kusma, bilinç 

düzeyinde değiĢiklik gibi bulgular yönünden takip edilmelidir. Çocuk 

monitörize edilmeli ve gerekirse periton diyalizi yapılmalıdır. 
 

1.1.1.2. Radyoterapi 
 

Radyoterapi ya da ıĢın tedavisi tümörlerin tedavisinde kullanılır. Genelliklekemoterapi 

ve cerrahi tedavi ile birlikte uygulanır. Tedavi 1-6 hafta sürebilir. Çocuktaradyoterapi 

yapılacak bölge iĢaretlenir ve radyoterapi yapılırken uygulama alanı dıĢındaki bölgeler 

kurĢun gömleklerle korunur. Çocuklarda normal hücrelerin olabildiğince az etkilenmesi için 

küçük dozlara bölünerek uygulanması gerekir.HemĢire, aileyi ve çocuğu iĢlem hakkında 

bilgilendirmelidir. Çocuğa ve ailesine x ıĢınlarının acı vermeyeceği ve iĢlem sırasında 

hareketsiz olması gerektiği anlatılmalıdır(Eğer çocuk hareketsiz kalamıyor veya küçükse 

sedasyonuygulanabilir). 

 

Gastrointestinal bölge ve baĢ bölgesineradyoterapi uygulanması sonucubulantı kusma 

görülebilir.HemĢire, bu yan etkiyi azaltmak için çocuğun tedaviden önce az yemek yemesini 

sağlamalı, isteme uygun olarak antiemetikverilmelidir. Beslenmenin devamısağlanmalı, 

çocuğun iĢtahını artıracak diyet düzenlenmeli,yiyeceklerden istediklerini seçebilmesiiçinizin 

verilmelidir. Ayrıca radyasyona bağlı ağızda stomatitgeliĢebilir. Ağızhijyeni önemli olduğu 

için uygun solüsyonlarla sık aralıklarla ağız bakımı yapılmalıdır. Kusmaya ve ishale bağlı 

olarak sıvı kaybı olabileceği için çocuğun sıvı alması sağlanmalı ve aldığı çıkardığı takibi 

yapılmalıdır. Radyasyonun saç köklerine zarar vermesi sonucu saçlarda dökülme 

olacağından aile ve çocuğa açıklama yapılmalıdır. 

 

Radyasyon dermatiti geliĢmesi sonucu deride kuruma ve soyulmalar geliĢebilir. 

Derinin kuru kalmaması için krem kullanılmalı, derinin güneĢ ıĢınlarından korunması 

sağlanmalıdır. Genellikle derinin kızarıklığı radyasyondan sonraki iki hafta boyunca sürer. 

Radyoterapi uygulanan bölgede pigment birikmesi nedeniyle deri kahverengi olur.Birçok 

durumda verilen radyasyonun dozu yüksekse kabarcıklar ve ciddi durumlarda röntgen ülseri 

oluĢabilir. 

 

Kan ve kemik iliği de kolaylıkla zedelenebilir. Kemik iliğinde kan hücrelerinin, 

özellikle beyaz kan hücrelerinin üretimi durur. Eğer radyasyon dozu doğru uygulanırsa 

kanda yalnızca bazı geçici değiĢiklikler olur.Hasta çocukta anemi, enfeksiyon ve kanama 

belirtileri gözlenmelidir. Çocuklardaradyoterapi uygulaması sonunda kemik yapısında 
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bozukluklar, endokrin sistem,sinir sistemi, akciğer,kalp,böbrek ve mesane ile ilgili geç 

komplikasyonlar ortaya çıkabilir. 

 

Radyasyona bağlı yorgunluk hissediyorsa çocuğun dinlenmesi sağlanmalıdır. 

Anksiyetesinin azaltılması için psikolojik destek verilmelidir. 

 

1.1.1.3. Cerrahi Tedavi 
 

Tümörü çıkarmak, semptomları gidermek,kanserin tipini, evresini, organlara olan 

etkisini belirlemek ve tanı koymak amacıyla yapılır.Kanserli dokunun yerleĢtiği yere göre 

çevre dokulara zarar vermeden tamamının çıkartılması amaçlanır. HemĢire;ameliyat kararı 

verilen çocuğa ve aileye ameliyat ile ilgili açıklamalar yapmalıaile ve çocuğu ameliyata 

hazırlamalı, psikolojik destek sağlamalıdır. Çocuğu ameliyata hazırlarken biliĢsel ve 

geliĢimsel düzeyine dikkat etmelidir. Ameliyat sonrasında ağrı, kusma, bir süre ağızdan 

beslenememe olabileceği konusunda aileyibilgilendirmelidir.  
 

Kol veya bacağın kesilmesi (amputasyon) gibi organ kaybına neden olan 

ameliyatlardaçocuk ve ailenin psikolojik olarak desteklenmesi, çocuk ruh sağlığı bölümleri 

ile iĢbirliği yapılması yararlı olabilir. Hastalara ve ailelerine ortopedistlerle birlikte protezler 

hakkında bilgiler verilmeli yeterli açıklamalar yapılmalıdır. 
 

Cerrahi tedavinin arkasından kemoterapi, radyoterapi uygulanabilir. Palyatif 

cerrahinin amacı ağrı vb. bulguları hafifletmektir. 
 

1.1.1.4. Ġmmünoterapi(Biyoterapi) 
 

Tümöre karĢı bağıĢıklık yanıtını uyaran biyolojik ajanların kullanıldığı tedavi 

yöntemidir ve biyolojik tedavi olarak kabul edilir. Ġmmün cevabı 

düzeltmek,uyarmak,güçlendirmek için kullanılır.Ġmmün sistem (T lenfositleri, B lenfositleri) 

vücuda giren antijenlere karĢı antikor oluĢturarak hastalıklarla mücadele eder.  
 

Kanser aĢısı,kansere neden olan hücrelere karĢı immünite oluĢturan,koruyucu olarak 

yapılan aĢıdır.HPV(Human papillomavirüs)aĢısı,kadınlarda kanseri önlemek için yapılan 

aĢıdır. 

 

1.1.1.5. Hematopoietik Kök Hücre(Stem Cell) Transplantasyonu(NKHT) 
 

Kendilerini yenileme ve farklı hücrelere dönüĢebilme özelliği olan hücrelere kök 

hücredenir. Hematopoietik kök hücre transplantasyonu,hematopoietik sistemi tamamen veya 

kısmen yeniden yapılandırmak amacıyla, vericiye ait kemik iliği, periferikkan ya da kordon 

kanı kullanılarak elde edilen kökhücrelerin alıcıya intravenöz Ģekilde uygulanması iĢlemidir. 

 

Çocukluk çağı lösemilerinde (özellikle ALL ve AML için) yüksek riskli, tedaviye tam 

yanıt vermeyen veya tekrarlayan hastalarda ilaç tedavisine yanıt alınırsa ve uygun vericisi 

varsa uygulanır.  

 

Anneyle fetüs arasında bulunan, göbek kordonundan doğum sonrasında toplanabilen 

kandır ve içinde kök hücreler bulunur. Hematopoietikkök hücre transplantasyonu için kök 
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hücreler sıklıkla kalça kemiğindeki kemik iliği veya kollardaki periferik kandan elde 

edilirken,kordon kanı üçüncü bir kök hücre kaynağını oluĢturmaktadır.  

Eskiden kök hücre nakli terimi yerine kemik iliği naklikullanılırken günümüzde 

iĢlemin ana ismi kök hücre nakli olup, kemik iliği sadece kök hücrenin elde edildiği 

kaynaklardan birisidir. Üç tip kök hücre nakli vardır; 
 

 Kök hücre tipleri: 
 

 Allojeneik nakil:Toplanan kök hücreler bir baĢkası için kullanılabilir. 

 Otolog nakil: Hastanın sağlıklı döneminde elde edilip saklanan kök 

hücreler ileride kendisi için kullanılabilir. 

 Sinjenik nakil:Bir hastaya kendi ikiz kardeĢi (tek yumurta ikizi) kök 

hücre verebilir. 

 

Resim 1.7:Göbek kordonunda kök hücre bulunması 

Uygun donör(verici)bulunup, gerekli tetkikler yapıldıktan sonra yüksek dozda 

kemoterapi veya bütün vücuda radyasyon tedavisi yapılır. Ġmmün sistem baskılandıktan 

sonra çocuğa, vericinin kök hücreleri IV transfüzyon yapılır. Kemik iliğine yerleĢen hücreler 

bir süre (2-4 hafta)sonra sağlıklı kan hücrelerini yapmaya baĢlar. Tedavi süresince özel bir 

ünitede izolasyonuygulanır. En önemli komplikasyonlar enfeksiyon, anemi 

vekanamalardır.Diğer bir önemli komplikasyonda verici hücreleri Ģiddetli immünolojik 

reaksiyon oluĢturarak, organlarda hasar yapabilir. Buna graft-versus-host hastalığı denir. 

Çocukta bulantı kusma gibi sıkıntılar geliĢebileceği için beslenme sorun olabilir. Çocuğu 

besleyebilmek için total parenteralnütrisyon(TPN) gerekebilir.  
 

1.2.Pediatrik Onkolojide Acil Durumlar 
 

Tedavi ya da hastalığın kendisine bağlı olarak ortaya çıkan acil durumlar Ģunlardır; 
 

 Vena cava superiorsendromu 
 

Genellikle göğüs bölgesindeki hodgkin veya nonhodgkinlenfomaya bağlı geliĢir.Vena 

cava superior ve trakeanın baskı ve obstrüksiyonu sonucu öksürük, boğuk ses, dispne, göğüs 

ağrısı,anksiyete, baĢ ağrısı, görme bozukluğu olur. Yüz boyun ve üst 
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extremitelerdeĢiĢlik,konjonktivalarda ödem ve kızarıklık, terleme, hırıltılı solunumgörülür. 

Hava yolu açıklığı sağlanır ve hızlı bir Ģekilde tedavi gerekir. 

 Akut tümör lizissendromu 
 

Kemoterapide de açıklandığı gibi tümör hücresinin parçalanması ve içeriğin kana 

karıĢması nedeniyle geliĢir. Sekonder olarak böbrek yetmezliği olmaktadır. Sıvı elektrolit 

dengesi izlenmeli, aldığı çıkardığı takibi yapılmalıdır. Ürik asit oluĢumunu engellemek için 

tedavi uygulanır. 
 

 Hiperlökositoz 
 

Lökositlerin100 000/mm³`tenfazla olmasıyla ortaya çıkar.Solunum 

sıkıntısı,siyanoz,görme bozukluğu, bilinç değiĢikliği vardır. 
 

 Hiperpotasemi/hiperkalemi 
 

En tehlikeli elektrolit bozukluğu olup, aritmiler ve ani kalp durması yapar. 

Hiperpotasemininderecesine bağlı olarak EKG değiĢiklikleri ortaya 

çıkar.Hiperpotasemininkardiotoksik etkisini azaltmak ve vücuttan potasyumu uzaklaĢtırmak 

için%10`luk Kalsiyum glukonat çok yavaĢ(3-5 dakikada) IV verilir. 
 

 Spinalkord basısı 
 

Solunum yetmezliği,ekstremitelerdezayıflık,bağırsak ve mesane fonksiyonlarının 

bozulması Ģeklinde belirtilerle ortaya çıkar.Santral sinir sistemi tümörlerinde ve metastaz 

sonucu olabilir.Kortikosteroidler verilir.Acil olarak kemoterapi ve radyoterapi uygulanır. 
 

 Yaygın intravaskülerkoagülopati 
 

Ġmmün sistemi baskılanmıĢ çocuklarda enfeksiyonlarendotelyal hücrelere zarar 

vererek yaygın intravenözkoagülopatiye yol açar.Trombositopenive lökositozla birlikte 

hayatı tehlikeye sokacak kanamalar görülür. PıhtılaĢma faktörleri bütün kan dolaĢımı 

boyunca mevcut oldukları zaman meydana gelir. Bu faktörler dolaĢan trombositlerin bütün 

vücutta ince kan damarlarında pıhtılaĢmasına yol açar, yaygın intravaskülerkoagülasyon adı 

da buradan gelir. BupıhtılaĢma bozukluğu nedeniyle vücudun pıhtılaĢma meydana getirmeye 

yeterli faktörü kalmaz, vücut, pıhtı çözücü sistemi daha fazla çalıĢtırmak Ģeklinde tepki 

gösterir ve genel bir kanama durumu geliĢir. 
 

 Septik Ģok 
 

Hasta çocuklarda enfeksiyona bağlı dolaĢım bozukluğu, takipne, hipotansiyon, gibi 

belirtilerle ortaya çıkar.Antibiyotik tedavisi ve sıvı alımı sağlanarak tedavi edilir. 
 

1.3. Lösemiler 
 

Lösemilerin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte multifaktöriyel (birçok 

nedenden) olduğu düĢünülmektedir.14yaĢından küçük çocuklarda en sık tanılanan,kemik 

iliği ve lenfatik sistemin malign hastalığıdır. Lösemi tüm kan hücrelerinin kanseridir. Olgun  
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olmayan ve kontrolsüz çoğalan hücrelerin oluĢturduğu lösemik hücre kitlesi kemik iliğini 

istila ederek normalkan yapımınıengeller ve anemi, trombositopeni meydana gelebilir. 

Kaynaklandığı kök hücreye göre lenfoid ya da myeloidolarak sınıflandırılır. Ayrıca 

bulguların ortaya çıkıĢ süresi ve hastalığın gidiĢ Ģekline göre akut ve kronik olarak 

sınıflandırılır. Akut lösemi aniden baĢlar, hastalık hızlı ilerler ve çocuklarda görülme sıklığı 

oldukça fazladır. Kronik lösemiler çocuklarda az görülür, baĢlangıcı sinsidir ve uzun tedavi 

gerektirir. 
 

 Löseminin, etkilenen kan hücrelerine bağlı olarak çeĢitli tipleri vardır. 

Bunlar; 

 Akut lenfoblastik lösemi (ALL) 

 Akut nonlenfositik lösemi (ANLL) ya da Akut miyeloid lösemi 

 Kronik lösemidir. 

 

Resim 1.8:Lösemi tanısıyla hastanede yatan çocuk 

1.3.1.Akut Lenfoblastik Lösemi(ALL) 
 

Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL), çocukluk çağında en çok görülen kanser türüdür. 2-

5 yaĢ arasında sık görülür. Lenfoblastlar (olgunlaĢmamıĢ lenfositler) bu kanser türünde çok 

fazla artmıĢtır.Normal fonksiyonunu yapamayan immatür (tam geliĢmemiĢ) görünümlü 

lösemik hücreler baĢta kemik iliği ve periferikdolaĢım olmak üzere retiküloendotelyal 

sistem, merkezi sinir sistemi,lenf düğümlerinde ve diğer vücut bölgelerindebirikirler. Kemik 

iliğinin kontrolsüz olarak çoğalan lösemik hücrelerle infiltre olması 

sonucuanemi,trombositopeni ve granülostopeni geliĢir. Sonuçta solukluk, halsizlik, 

kanamalar, kemik ağrılarıve hayatı tehdit eden enfeksiyonlar ortaya çıkar. Tedavi 

uygulanmazsa birkaç ay içinde ölüme yol açar.Modern tanıyöntemleri ve standardize edilmiĢ 

tedavi yöntemleri ile çocukların büyük bir bölümü tamamen iyileĢebilmektedir. 

 

Resim 1.9:ALL`delenfoblastlar 
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 Risk faktörleri 
 

Çocukluk çağı ALL`si ile ilgisi en iyi bilinenler, iyonize radyasyon ve genetik 

hastalıklardır(örneğin; down sendromu, aplastikanemi).Bazı 

enfeksiyonetkenlerininde(EbsteinBarrvirusü, HIV vb.)ALL` ye yol açtığı belirtilmiĢtir. 
 

 Belirti ve bulgular 
 

Hastalık ALL’ liçocuklarda genellikle herhangi bir belirti olmadan birdenbire ağır 

birklinik tablo Ģeklinde baĢlar. Belirtilerin baĢlaması ile tanının konması arasındageçen süre 

birkaç gün ile birkaç hafta arasında değiĢir. Bunlar; 
 

 Anemi, veya trombositopeni, 

 Yüksek ateĢ, 

 Solukluk ve halsizlik(anemiye bağlı), 

 ĠĢtahsızlık, 

 Efor kapasitesinde azalma, bazenkalp yetmezliği bulguları, 

 Bakteriyel ve mantarenfeksiyonları, 

 Trombositopeni nedeniylecilt ve mukozalardapeteĢi,ekimoz,purpura, 

burun kanaması, nadiren gastrointestinal ve santral sinir sistemi 

kanamaları, 

 Blastların kan yoluyla herhangi bir organda birikmesi sonucu 

lenfadenopati ve hepatosplenomegali, 

 Kemik infiltrasyonuna bağlı olmak üzere özellikle uzun kemiklerde ve 

eklemlerde hassasiyet ve ağrı, 

 SSS tutulumunda kafa içi basınç artıĢı semptomları(baĢ ağrısı, kusma 

vb.),  

 Kranial ve spinal sinirlere olan baskıya bağlı paraliziayaklarda güçsüzlük, 

gözlerin yanlara hareket ettirilememesi, 

 Testis tutulumundagenellikle tek taraflı ağrısız ĢiĢlik görülür. 

 

Resim 1.10:Trombostopeni bulguları 

 Tanı 
 

 Kan sayımıyapılır. Lökosit sayısı,blastsayısı, hemoglobin, hemotokrit, 

trombosit sayısı değerlendirilir.Periferik yayma yapılır.Lökosit sayısı 

değiĢken olupyüksek veya düĢük olabilir.Tanı sırasında Lökopeni daha az 

olmak üzere daha çoklökositoz görülür.Akut lösemilerin ana laboratuvar 

bulgusu periferik kanda blastikhücrelerinvarlığıdır. 
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 Kemik iliği aspirasyonu tanının kesinleĢmesi için yapılır(Ġmmatür ve 

anormal lenfoblastları gösterir.). 

 Santral sinir sisteminin tutulumunu anlamak için lomber ponksiyon 

yapılır. 

 Böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri yapılır. 
 

 Komplikasyonlar ve prognoz 
 

Tedavi ve hastalığa bağlı olarak hiperürisemi(kanda ürik asitin 

artması),hiperpotasemi,hiperfosfatemi,akut böbrek yetmezliği görülür.Kanama ve enfeksiyon 

en sık ölüm nedenidir.Kalp yetmezliği,öğrenme güçlükleri,geliĢme geriliği gibi yan 

etkilerortaya çıkabilir. 
 

1-10 yaĢ arası prognoz iyi iken 1 yaĢ altı ve 10 yaĢ üstü prognoz daha kötüdür. 1 yaĢ 

altı olgularda, hiperlökositoz, SSS tutulumunun sıklığı olup bu durumlar prognozun kötü 

olduğunu gösterir.  
 

 Tedavi  
 

ALL günümüzde baĢarılı bir Ģekilde tedavi edilmektedir.Bazı yüksek risk 

durumlarında, ilk remisyondan(Remisyon, lösemikblastların kan ve kemik iliğinden 

kaybolması ve kemik iliğinin normal yapı ve fonksiyonunu kazanması)sonrakök hücre 

transplantasyonu ve tedavi ile iyi sonuçlar elde edilmektedir. ALL`nin teĢhis edilmesinden 

hemen sonra kemoterapiye baĢlanır.Tedavinin 4 aĢaması vardır.Bunlar; 

 Remisyon indüksiyonu:Lösemik kitleyi kısa sürede klinik ve 

hematolojik olarak saptanamayacak derecede azaltmayı hedefleyen tedavi 

bölümüdür. 4-6 hafta sürer. Amaç remisyon sağlamaktır. Tam remisyon; 

blastların çevre kanında gözükmemesi, kan 

değerlerinin(Hb,lökosit,trombosit) normale gelmesi,organ büyümesinin 

azalması veya kaybolması ve hastanın normalperformansının geri 

dönmesi olarak tanımlanır. 

 Santral sinir sistemikoruma tedavisi: Lösemik hücrelerin santral sinir 

sistemine yayılmasını engellemek için yapılır. Uzun süreli 

Ġntratratekal(lomber ponksiyon yapılarak kemoterapi uygulanması) üçlü 

tedavi, kraniyal radyoterapiye eĢit koruma sağladığı ve daha az yan etki 

yaptığı için günümüzdetedavi olaraktercih edilmektedir. 

 Konsolidasyon tedavisi: Konsolidasyon tedavisi remisyon indüksiyonun 

hemen ardından yoğunlaĢtırılmıĢ bir tedavi periyodunun uygulanmasıdır. 

Amaç hastalığı ortadan kaldırmak ve erken relapsı(hastalık tekrarı) 

engellemektir. Ġlaçlar yüksek dozda verildiği için bir çok komplikasyon 

meydana gelir. Bunlar;santral sinir sisteminde 

toksisite,karaciğer,böbrek,kalp,akciğerler,bağıĢıklık sistemi, 

gastrointestinal sistemin olumsuz olarak etkilenmesidir. 

 Ġdame tedavisi: Tam remisyon sağlandıktan sonra tedavinin devamı 

gerekmektedir. Devam tedavisi almayan hastalarda1-2 ay içinde relaps 

riski vardır. Devam tedavisi çoğu zaman 2,5-3 yılı bulmaktadır. Tedaviyi 

değerlendirmek için haftalık tam kan sayımına bakılır.Tedavinin 
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bitmesinden 1 yıl sonrarelapsgörülebilir. Tedavi devam ederken 18 aydan 

önce ve tedavi bittikten sonra relapsın olması prognozu kötüleĢtirir. 
 

ALL`de kök hücre transplantasyonu tedaviden sonra hastalığın relapsıgörülen ve 

relapstan sonra tekrar tedaviye cevap alınabilen durumlarda tercih edilir. 
 

 HemĢirelik bakımı 
 

 Enfeksiyon riski olduğu için çocuk ve aileye korunma konusunda eğitim 

verilir. Enfeksiyon bulguları değerlendirilir. Eller sık yıkanır ve çocuğun 

ateĢi takip edilir. 

 Kemoterapiye bağlı böbrek fonksiyonları bozulabileceği için çocuğun 

yeterli sıvıalması sağlanır. Aldığıçıkardığı ve kilo takibiyapılır. 

 Kemoterapinin verilmesi sırasında Ġlacın damar dıĢına çıkması dokuda 

nekroza neden olacağından dikkatli olunur. 

 Çocukta bulantı kusma varsa isteme uygun olarak antiemetiklerverilir. 

 Konstipasyon veya diyare yönünden çocukizlenir. 

 Santral sinir sistemi ile ilgili bulgular 

değerlendirilir(bilinç,pupil,ekstremite kontrolü yapılır.). 

 Tanı iĢlemleri yapılmadan önce gerekli açıklama yapılır ve destek olunur. 

 Ailenin, hastalık tanısını öğrendiklerinde hastalıkla ilgili bilgi eksikliği 

varsa giderilir. YaĢadıkları karmaĢık duyguları ifade etmeleri sağlanır ve 

aynı durumdaki diğer ailelerle bir araya getirilerek, duygu ve 

deneyimlerini paylaĢmaları sağlanır. 

 Çocuğa tanı açıklanacağı zaman aileye ve çocuğa psikolojik destek 

verilir.Aile ve çocuğun stresle baĢ edebilme becerileri değerlendirilir. 

Gerekirse stresle baĢ edebilme yöntemleri öğretilir. 

 Çocuk evde bakılacaksa aileye çocuğa verecekleri bakım konusunda bilgi 

verilir. 
 

1.3.2.AkutNonLenfositik Lösemi(ANLL) 
 

ANLL adölesan veeriĢkin dönemde daha sık görülür. ALL`deki gibi birden veya daha 

sinsi baĢlayabilir. 
 

 Risk faktörleri 
 

Fetal dönemde radyasyona maruz kalma ve kimyasal ajanlar (En çok suçlanan ajan 

benzen ve türevleridir.) ANLL`ye yol açmaktadır. ANNL, çeĢitli genetik ve 

kromozomalanomolilerile görülebilmektedir. Alkilleyici ajanlar baĢta olmak üzere kanser 

tedavisinde kullanılan bazı sitotoksik ilaçların uzun süre kullanımı ANLL riskini 

artırmaktadır. 
 

 Belirti ve bulgular 
 

Klinik belirtiler ALL`ye benzer.AteĢ, halsizlik, solukluk, kanama, kemikağrısı, 

kilokaybı,enfeksiyon bulguları görülür.ANNL`deintravasküler kanama ve pıhtılaĢma eğilimi 
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daha yüksektir. Merkezi sinir sistemi tutulumu olabilir.Anemi, trombositopeni,lökositoz ve 

nadiren lökopeni görülür. 
 

 Tanı 
 

ALL`de ki tanı yöntemleri kullanılır.Kesin tanıda kemik iliği aspirasyonu 

önemlidirGerekirse kemik iliği biyopsisi uygulanabilir. 
 

 Komplikasyonlar ve prognoz 
 

Tedaviye ve hastalığa bağlı komplikasyonlar 

olabilir.Anemi,enfeksiyon,kardiyotoksisite, büyüme geliĢme geriliği gibi komplikasyonlar 

görülebilir.Prognoz kötüdür. 
 

 Tedavi ve hemĢirelik bakımı 
 

Tedavi ve hemĢirelik bakımı ALL ‘de olduğu gibidir.Akut nonlenfositik löseminin 

prognozuALL’den daha kötü olduğu için yoğun tedavi uygulanır.Tam remisyona giren 

hastaların %50’sindekemoterapi veya kök hücre transplantasyonu ile hastalık uzun süre 

kontrol edilir. ANLL’ de çoğunlukla kemik iliğinde relapsgörülür. Ancak bu kısa sürer. 

Tekrarlayanrelapslar hastanın ölümüne neden olur. 
 

1.3.3.Kronik Myoblastik Lösemi(KML) 
 

Çocuklarda nadir görülmekle birlikte adölesanlarda görülme sıklığı artmaktadır. 

Çocukluk çağılösemilerinin %1-3’ünü oluĢturmaktadır. Çocuk ve ergenlerde ortalama tanı 

yaĢı 12`dir. 
 

 Risk faktörleri 
 

Çocuklarda hastalığa yol açan en önemli risk faktörü, iyonize radyasyondur. Az da 

olsa ailesel geçiĢ önemlidir.Çocuklarda nadiren çeĢitli kanser tedavilerini takiben sekonder 

olarak da görülebilmektedir.KML`li çocukların çoğunda; 9. ve 22. kromozomun anormal 

Ģekilde birleĢmesinden oluĢan Philadelphia kromozomu vardır. Philadelphia kromozomu 

anormal hücrelerin çoğalmasını arttırır. 
 

 Belirti ve bulgular 
 

KML degranülositlerin sayısı artar.Hastaların çoğunda belirti bulunmamaktadır ve 

sinsi baĢlar. Kronik lösemiler akut lösemiden yavaĢ ilerler. KML hastaları 3-5 yıl boyunca 

normaldir daha sonra akut bir tablo gibi baĢlayabilir. Genel bir yorgunluk, kilo kaybı, ateĢ, 

terleme, solukluk, özellikle splenomegali sık görülen bulgularındandır. Ayrıca kemik ve 

eklemlerde ağrı, lenf düğümlerinde ĢiĢlik,diĢ eti ve burun kanaması,baĢ ağrısı,peteĢi ve 

ekimozgörülebilir.Hiperlökositoz,anemi görülebilir ve enfeksiyon geliĢebilir. 
 

 Tanı 
 

Öykü alınması,fiziki muayene,tam kan sayımı,periferik yayma,kemik iliği incelemesi 

yapılır. Genetik testler ve özel kan testleri yapılır. 
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 Komplikasyonlar ve prognoz 
 

Anemi vetrombositopeni geliĢir.Prognoz yapılan tedaviye ve risk grubunda olmasına 

göre değiĢir. 
 

 Tedavi  
 

Tedavi; Ağızdan verilen kemoterapi,kemik iliği nakli,blastların aĢırı çoğalmasını 

engelleyen diğer ilaçların kullanılması ve splenektomi seçeneklerinden 

oluĢur.AllojeneikHematopoietik kök hücre nakli ile tam iyileĢme sağlanabilir fakat 

komplikasyonlar geliĢebileceği için uygun adaylar seçilmelidir. 
 

 HemĢirelik bakımı 
 

 Hastaenfeksiyondankorunmalıdır. 

 Kanama kontrolü yapılmalıdır. 

 Çocuktravmalardankorunmalıdır. 

 Çocuk hastanın ilaçlarını düzenli kullanması sağlanmalıdır. 

 Aile Ġlaçların kullanımı ve yan etkileri konusunda bilinçlendirilmelidir. 

 ĠĢtahsızlık, bulantı kusma gibi belirtilerin etkisini azaltmak için 

diyetisyenle iĢbirliği yapmalı ve tüketmesi gereken yiyeceklerden seçim 

yapabilmesi sağlanmalıdır. 

 Çocuk yeterli sıvı almalı ve aldığı çıkardığı takibi yapılmalıdır.  

 Çocuğa gerekli bakım yapılmalı ailesine ve çocuğa psikolojik destek 

verilmelidir. 
 

 Kanserden Korunma Ġçin Alınabilecek Önlemler 
 

 Radyasyon ve elektromanyetik kirlenmeye karĢı bilinçli olmak ve kendini 

korumak, 

 Kimyasal ajanlarla temastan kaçınmak, 

 BağıĢıklık sistemine etkili ilaçları doktor kontrolünde kullanmak, 

 Ġyonize edici radyasyondan kaçınmak, 

 BağıĢıklık sistemini güçlendirmek (Beslenme ve enfeksiyonlardan 

korunmak), 

 Anne adaylarının alkol ve ilaç kullanmamaları, 

 Hamilelikte baĢlangıçtan itibaren doktor kontrolü sayılabilir. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi yeni büyüme, yeni oluĢum anlamına gelen terimdir?  

A)Neoplazi 

B) Onkoloji 

C) Hiperplazi 

D) Metaplazi 

E) Displazi 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi benign tümörlerin özelliklerinden değildir? 

A)YavaĢ geliĢirler 

B) Ortaya çıktıkları bölgede kalırlar 

C) Hızlı yayılım gösterirler 

D) Metastaz yapmazlar 

E) Dokuları iterek geliĢirler 

 

3. Hücrelerin görünümlerini değiĢtirerek çevre Ģartlarına uyum sağlamasına ve bir 

hücrenin geriye dönüĢebilecek Ģekilde baĢka bir hücreyle yer değiĢtirmesine ne denir? 

A) Hiperplazi 

B) Metaplazi 

C) Neoplazm 

D) Tümör 

E) Staging 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi kanserden korunmada alınacak önlemlerden değildir? 

A) Radyasyondan korunma 

B) Hamilelikte doktor kontrolünde olmak 

C) BağıĢıklık sistemini güçlendirmek 

D) Kimyasal ajanlarla temas etmek 

E) BağıĢıklık sistemini baskılayan ilaçları doktor kontrolünde kullanmak 

 

5. Birçok nedenden kaynaklanabilen,14 yaĢından küçük çocuklarda sık görülen 

hematopoietikhücrelerin kanserine nedenir? 

A) Wilms tümörü 

B) Lomberponksiyon 

C) Santral sinir sistemi tümörü 

D) Lenfoma 

E) Lösemi 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

 24 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 
 

 

Lenfomalar,Wilms tümörü ve onkolojik pediatride hemĢirelik bakımını 

yapabileceksiniz.  
 

 

 

 

 Lenfomalar ve Wilmstümörününün,tedavi yöntemleri ve hemĢirelik bakımını 

araĢtırınız.Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Onkolojik pediatride hemĢirelik yaklaĢımları hakkında bir sunu 

hazırlayınız.Sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. LENFOMALAR,WĠLMS TÜMÖRÜ VE 

HEMġĠRELĠK YAKLAġIMLARI 
 

2.1. Lenfomalar 
 

Çocukluk çağı kanserleri arasında malignlenfomalar akut lösemilerden sonra ikinci 

sırada yer almaktadır.Lenfomalarlenfatik sistemin kanseridir. Lenfomalar; HodgkinLenfoma 

ve NonHodgkinLenfoma olmak üzere iki gruba ayrılır. 
 

2.1.1. Hodgkin Hastalığı(HodgkinLenfoma) 
 

Hodgkin hastalığı genellikle tek taraflı ve ağrısız olarak bölgesel lenf 

bezlerininbüyümesi ile karakterize olup, komĢuluk yolu ile diğer lenf bezlerine yayılabilen 

bir hastalıktır. 
 

Kombine kemoterapi ve radyoterapi kullanımı ile tedavi edilebilirlik oranının son on 

yılda %70-90’a ulaĢtığı bildirilmiĢtir.Adölesanlarda daha fazla görülmektedir. 
 

 Risk Faktörleri 
 

Ġmmünite:HodgkinLenfoma’lı hastalarda yüksek oranda immünolojik bozukluklar 

görülmektedir. Primerimmün yetmezliği olan hastalarda lenfoma geliĢme riski 

çokfazladır.BunundıĢında, immünosupresif (immün sistemi baskılayan) tedavi görenböbrek 

ve kalp transplantasyonuyapılan hastalarda ve AIDS gibi çeĢitli kazanılmıĢimmün yetmezliği 

olan bireylerde risk artmaktadır. 
 

Enfeksiyöz faktörler:EpsteinBarrVirüs’nünHodgkinLenfoma ile birlikteliği birçok 

epidemiyolojik ve serolojikçalıĢmalarla gösterilmiĢtir. 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 
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Genetik yatkınlık:Birden fazla aile bireyinde görülmesi genetik bir yatkınlık 

olabileceğini düĢündürmektedir. 
 

 Belirti ve bulgular 
 

 Hastaların çoğunda boyunda, nadiren koltuk altındave kasıktaolmak 

üzere ağrısız, tek veyaçift taraflı lenfadenopati, 

 Mediastinallenfadenopatisi olan hastalarda; öksürük, soluk borusu veya 

bronĢ basısına bağlı solunum ile ilgili bulgular, 

 Dalak, karaciğer ve santral sinir sistemi tutulumu varsa buna bağlı belirti 

ve bulgular, 

 Kemik tutulumu olursa kemik ağrısı, 

 Son 6 ayda tekrarlayan, sebebi bilinmeyen ateĢ(38 °C), 

 Gece terlemeleri, 

 Halsizlik, 

 Kilo kaybı(son 6 ayda vücut ağırlığının %10’unun kaybedilmesi) 

 Lökositoz, eritrosit ve sedimantasyon hızında artma, anemi, 

trombostopeni, 

 Deride kaĢıntı gibi belirtiler görülür. 

 

Resim 2.1:Lenfadenopati 

 Tanı 
 

Tanı; öykü,fizik muayene, laboratuvarbulguları ve görüntüleme yöntemleri ile konur. 

Kesin tanı koyabilmek için lenf nodundan biyopsi alınarak, patolojik incelemesi 

yapılır.BaĢlangıç evrelemesinde ve tedavi sonrası değerlendirmede PET(Pozitron emisyon 

tomografi) taraması yapılır. 

 

 Komplikasyonlar vePrognoz 
 

HodgkinLenfomada hastalığın tekrarlaması genellikle ilk üç yıl içinde görülür. Bazı 

vakalarda tanı sonrası hastalık tekrarı on yıl içerisindegörülebilir.Tedaviden sonra kardiyak 

ve pulmonerkomplikasyonlar, infertilite, kemik dansitesinde azalma, yumuĢak doku 

hipoplazisi (dokunun az geliĢmesi) ve kemik geliĢmesinde durma olabilir.Çocuklarda 

hastalık lokalize ise prognoz daha iyidir. 
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 Tedavi  
 

Hastalığın evresine göre tedavi yöntemleri tek baĢına veya bir arada 

kullanılabilir.Çocuklarda tedavi kemoterapi ve tutulmuĢ alan radyoterapisini 

kapsamaktadır.TutulmuĢ alan radyoterapisinin amacı uygun alanı tedavi ederken, bölgesel 

tekrarı engellemek ve geçkomplikasyonları en aza indirmektir. Çocuklara özel radyoterapi 

dozları ayarlanır.Uygulanan kemoterapinin süresi çocuğun ilaçlara verdiği cevaba göre 

değiĢir.Otologperiferik kök hücre nakli tedavinin birinci yılında tekrarlayan hastalar ve 

tedavisonrası iyileĢme dönemine giremeyen vakalarda yapılabilir. 
 

 HemĢirelik bakımı 
 

 Çocuğu ve aileyi tanı yöntemlerine, yapılabilecek cerrahi giriĢimlere ve 

diğer tedavi yöntemlerine hazırlamalıdır.  

 Tedavi ve yan etkileri konusunda aile bilgilendirilmelidir.  

 Tedaviye bağlıolarak geliĢebilecek komplikasyonları bilmeli ve hasta 

bakımını yaparken bunları göz önünde bulundurmalıdır.  

 Uygulanan tedavinin yan etkisi olarak sekonder seks karakterleri ve 

mesturasyonda gecikmeler olabileceği konusunda adölesan ve aileyi 

bilgilendirmelidir. 

 Özellikle enfeksiyon riski konusunda belirtileri izlenmeli, aile ve çocuğa 

eğitim vermelidir. 

 Aile ile iĢbirliği yaparak çocuğun hastaneye ve tedaviye uyum 

sağlamasında yardımcı olmalıdır. 

 Adölesanın psikolojik gereksinimleri dikkate alınmalı,adölesanın kendini 

ifade etmesi için uygun ortam oluĢturmalı ve gerekirse psikolojik destek 

alması sağlanmalıdır. 
 

2.1.2. Hodgkin DıĢı Lenfomalar(NonHodgkinLenfoma/NHL) 
 

7-11 yaĢlarında erkeklerde sık görülür. Vücutta herhangi bir lenf dokudan kaynaklanır. 

En çok görülen hastalığın yerleĢim yerleri abdomen ve torakstır. Tedaviyi ve sonucunu 

lenfomanın tipi, evresi, hücre türü,hastanın yaĢı gibi birçok faktör etkileyebilmektedir. 

 

Çocuklarda görülenNonhodgkinlenfomalarnodüler olmayıpdiffüz (yaygın)Ģekildedir. 

Hızlı yayılım vardır. Ani baĢlayan ve çabuk ilerleyen bir hastalıktır. 

 
 Risk faktörleri 

 

Ġmmün sistem yetersizliklerinde ve immünosupresiftedavi görenlerde risk artmaktadır. 

Genetik faktörler ve bazı virüsler hastalığın görülme riskini artırmaktadır (Epstein-Barr 

virüsü Burkittlenfomada etkilidir). 
 

 Non-Hodgkinlenfomanın tipleri 
 

Sınıflandırmada hücrelerin sitolojik ayırımıile birlikte lenf nodu yapısı önemlidir. 
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 Lenfoblastiklenfoma:Genellikle intratorasik yerleĢimli olup, olguların 

çoğunda mediastinal kitleylebirlikte plevral boĢluğa sıvı birikmesi 

vardır.Yan ağrısı,dispne, yaygınlenfadenopati venadiren kemik iliği 

tutulumu görülür. 

 Burkittlenfoma: En çok 2-14 yaĢ arasında görülür. Epstein-Barrvirüsü 

Burkittlenfoma nedeni olabilir.Vücutta herhangi bir sistemin iĢleyiĢini 

bozmuyorsa genellikle ağrıyoktur. Bazen hastalar; karın ağrısı, ĢiĢlik, 

barsak alıĢkanlıklarında değiĢiklikler, bulantı, kusma, nadiren 

gastrointestinal kanama veabdominal kitleyle baĢvurabilirler. 

 Büyük hücreli lenfoma: Genellikle ateĢ, kilo kaybı gibi sistemik 

yakınmalar vardır. Hastalığın tutulum bölgeleri çoğunlukla deri, kemik 

gibi ekstranodalbölgelerdir. 
 

 Belirti ve bulgular 

 

Hastalığın ilk zamanlarında çocuklarda bulgu görülmeyebilir.Çocukluk çağı Non-

Hodgkinlenfomalarında (NHL) klinik bulgular, hastalığın baĢlangıç yerineve yaygınlığına  

bağlı olarak farklıdır.Hodgkinhastalığında görülen belirtilerin çoğu Non-

Hodgkinlenfomalardada görülür.Kemik iliğine ve santral sinir sistemine metastaz 

yapabilir.Bu nedenle belirtiler lösemiye benzeyebilir. 

 

 Tanı 
 

Tanıda öykü,fizik muayene, laboratuvarbulgularına bakılır.Kesin tanı koyabilmek için 

lenf nodundan,karaciğerden ve dalaktan biyopsi alınarak, patolojik incelemesi yapılır.Direkt 

göğüs grafisi çekilir.Direkt grafide patolojik bulgu varsa bilgisayarlı tomografi, 

ultrasonografi, lenfanjiyogram yapılır. FarklılaĢmamıĢ lenfoma ile akut lenfoblastik lösemiyi 

ayırmak için kemik iliği aspirasyonu yapılır. 

 

 Komplikasyonlar ve prognoz: 
 

Omurilik basısı, karaciğer, safra kanalı, baĢ veya periferik damarların 

obstrüksiyonu,kalp veya akciğer hastalıkları,infertilite, tedavi komplikasyonu olarak 

enfeksiyonlar meydana gelebilir.Kemik iliği metastaz olursa hastalık akut lenfoblastik 

lösemiye dönüĢebilir. 
 

 Tedavi ve hemĢirelik bakımı 
 

 Kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi tedavi uygulanır. 

 Hastalık tekrarlarsa kök hücre nakli yapılabilir. 

 HemĢire, kemoterapi ve radyoterapiye bağlı olarak geliĢebilecek 

komplikasyonları takip etmelidir. 

 Enfeksiyonun erken belirtileri gözlenir. Enfeksiyon geliĢmesi önlenir. 

 Hastaya cilt ve ağız bakımı verilir. 

 Aile ile birlikte çocuğa hastalık ve tedavisi konusunda eğitim verilir. 

 Hasta ve ailesi psikolojik olarak rahatlatılır ve desteklenir. 
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2.2. Wilms Tümörü 
 

Çocukluk döneminde yaygın olarak görülen böbrek içi tümörüdür.Wilms 

tümörü(nefroblastom)embriyonel kökenli bir tümördür.En sık 1-5 yaĢ arasında görülür. 
 

 Risk Faktörleri 
 

Genetik faktörler etkilidir.Wilms tümörü bazı çocuklardakonjenitalanamolilerle 

birlikte görülmektedir. Ġrisin olmaması, hemanjiom, vücudun yarısının büyümesi, at nalı 

böbrek gibi konjenitalanomaliler vardır. 

 

Resim 2.2:Wilms tümörünün yeri 

 Belirti ve bulgular 
 

 Çocuğa banyo yaptırırken tesadüfenkitle fark edilmesi, 

 Böbrek hasarına bağlı hipertansiyon, 

 Hematüri, 

 Gece ağlamaları, 

 Kilo kaybı, 

 AteĢ, 

 Ġshal ve karın ağrısı, 

 Hastalık en çok akciğere metastaz yapar.Akciğere metastaz varsa 

öksürük, dispne gibi belirtiler ortaya çıkabilir. 
 

 Tanı 
 

Tanıda; öykü,fizik muayene, laboratuvarbulgularına bakılır. Böbrek ve karaciğer 

fonksiyon testleri yapılır.Abdominal ultrasonografi,bilgisayarlı tomografi,manyetik 

rezonans,intravenözpiyelografi tanı koymak için kullanılan görüntüleme yöntemleridir. 

Sağlam böbrekte dikkat çeken en küçük anormallikte wilms tümör olasılığını anlamak için 

biyopsi alınmalıdır 

 

 Komplikasyonlar ve prognoz 
 

Nefroktomi,nefrotoksik ilaçlar ve radyoterapi bazı organların fonksiyonlarında 

bozukluğa neden olabilir. Sağlam böbrek,akciğer, karaciğerfonksiyonlarında bozukluk ve 

özelliklekemoterapik ilaçların gonadlar üzerine etkisi ile infertilitegörülebilir. Tüm batına 
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radyoterapi verilen kız çocuklarında ileride overyetmezliği, radyoterapininkemik yapılar ve 

yumuĢak dokuların üzerine etkileri sonucunda geliĢme bozuklukları görülebilir. 
 

Metastaz olması tümörün yapısı, lenf nodüllerinin tutulumu prognozuetkiler.Metastaz 

geliĢmiĢse(akciğer,kemik,beyin vb.)prognoz kötüdür. 
 

 Tedavi  
 

Wilms tümörlü hastalarda cerrahi en çok uygulanan tedavi yöntemidir. Tümörle 

birlikte etkilenen böbrek ve adrenal bezler çıkarılır.Tümörünçıkarılmasının ardından 

radyoterapi ve kemoterapi yapılır(Kemoterapi ameliyattan önce veya sonra 

yapılabilir.).Radyoterapi ise cerrahi iĢlemden sonra tümör olan bölgeye ve metastaz görülen 

bölgeye uygulanır.Wilms tümöründe tedavinin süresi 6-15 aydır. 
 

 HemĢirelik bakımı 
 

 Yapılacak iĢlemler konusunda aile bilgilendirilir.  

 Wilms tümöründe çocuk muayene edilirken karın bölgesine 

dokunulmaz(Tümör kapsülü rüptüre olabilir. Bu konuda diğer sağlık 

personeli de uyarılmalıdır.). 

 Ameliyat öncesi dönemde küçük çocuğun korkularını ifade etmesine izin 

verilir.  

 Ameliyat öncesi ve sonrası yaĢam bulguları alınır. 

 Ameliyat sonrası çocukta ağrı kontrolü yapılır. Ġsteme uygun analjezik 

verilir. 

 Ameliyat sonrası sıvı elektrolit dengesi sağlanır. Aldığı çıkardığı takibi 

yapılır. 

 Çocuğun bağırsak hareketleri kontrol edilir. 

 Kalan böbreğin fonksiyonları takip edilir. 

 Kemoterapi veriliyorsa yan etkiler izlenerek bakım verilir. 

 Çocuğa ve aileye psikolojik destek sağlanır. 
 

Böbrek yetmezliği geliĢmesi olasılığına karĢı; böbrek fonksiyonları, proteinüri ve 

hipertansiyon açısından hasta yakından izlenmelidir. 

 

Resim 2.3:Wilms tümörü olan böbrek 
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2.3. Onkolojik Pediatride HemĢirelik YaklaĢımı 
 

HemĢirelik yaklaĢımı, dikkatli gözlem, dinleme becerileri, ölüme bağlı çıkan 

sorunlarla uğraĢmayı,hasta ve ailesi için ulaĢılabilir olmayı gerektirir. 
 

 Genel olarak hemĢirelik bakımı: 
 

 Çocuğun kemoterapiye bağlı bulantı kusması varsa az ve sık aralıklarla 

beslenmesi sağlanır. Bulantısı olmadığı zaman sevdiği yiyecekler 

verilir.Günlük besin ihtiyacını karĢılamak amacıyla diyetisyenle iĢbirliği 

yapılır.Aynı saatte ve her gün tartılarak kilo takibi yapılır.Tat almasının 

kemoterapi bittikten sonra geçeceği konusunda aile ve çocuğa bilgi 

verilir.Doktor istemine uygun antiemetikler verilir.Gerekirse isteme göre 

enteral yada parenteral beslenmeye geçilir.Çocuğun yeterli sıvı alması 

sağlanır.Aldığı çıkardığı takibi yapılır. 

 Çocuğun ağrısı varsa istem edilen analjezikler verilir. Çocuğa rahat bir 

pozisyon verilir. Çevresel uyaranlar azaltılır. Aileyle iĢbirliği yapılır. 

 Çocukta yan etki olarak kanama geliĢebileceği için kanama belirtileri 

takip edilir. Hemoglobin,hematokrit,protrombin zamanı gibi bulgular 

kaydedilir.Trombosit değeri düĢükse çocuğa 

intravenöz,intramüskülerenjeksiyon yapılmaz.DiĢ fırçası ve ipi 

kullanılmaz.Çocuk travmalardan korunur.Ġsteme göre trombosit, plazma 

transfüzyonu yapılır ve yan etkiler yönünden izlenir.Hasta ve ailesine 

kanama belirtileri hakkında bilgi verilir. 

 Enfeksiyon riski olduğundan eller sık sık yıkanır. Gerekirse çocuk izole 

edilir. AteĢ takibi yapılır. Ġstem edilen antibiyotikler verilir. Aileye 

çocuğu enfeksiyondan korumada yapılacaklar konusunda eğitim yapılır. 

 Çocukta konstipasyon riski olduğu için çocuğun bağırsak hareketleri 

kontrol edilir. Ġsteme göre laksatif verilebilir.Yeterli sıvı alması sağlanır 

ve posalı yiyecekler verilir.Çocuğun hareket etmesi sağlanır. 

 Hastalığa veya tedaviye bağlı olarakçocukta büyüme, geliĢmede 

gecikmeler olabilir. Çocuğun yaĢına göre fiziksel, duygusal ve biliĢsel 

geliĢiminin devam edebilmesi için, çocuğun oyun oynaması, okula 

gidemediği durumlarda arkadaĢlarıyla iletiĢimi sağlanır. Çocuğun fiziksel 

geliĢimi düzenli olarak takip edilir. 

 Hastalık ve etkilerinin ağır olması,yoğun bir bakım ve tedavinin 

uygulanması, ölüm korkusu yaĢamaları hasta ve ailenin gergin, stresli 

olmasına neden olur. Gerekli görülürse hasta çocuk ve ailesi psikolojik 

yardım alması konusunda yönlendirilir. 
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 Çocuğa kanser tanısı konulduktan sonra aile de inkar, öfke, kendini 

suçlama, depresyon, kabullenme gibi tepkiler oluĢabilir. Bu dönemde 

hasta çocuk ve ailesi daha fazla iletiĢim ve bilgiye ihtiyaç duyar. Aile ve 

çocuğu bilgilendirme, belirsizliği ve korkuyu azaltabilir. Ailenin tanı 

aĢamasında rahatça soru sorması, korku, endiĢe gibi duygularını 

paylaĢmaları için desteklenmesi sağlanmalıdır.Kanserli çocuğa bilgi 

verirken, çocuğun sorduğu sorulara fazla ayrıntıya girmeden cevap 

verilmelidir. Hasta ve ailesine empati kurarak yaklaĢımda bulunulmalıdır. 
 

 Kanserli hastalarda ağrının tedavisi ve hemĢirelik bakımı 
 

Tümörün bulunduğu yere, çevresindeki organlara ve sinirlere bası yapması sonucu ya 

da cerrahi tedavi, kemoterapi,radyoterapi,tanısal iĢlemlere bağlı olarak ağrı 

geliĢebilir.Çocuğun hastalığı ve tedavi ile ilgili korkuları ağrı geliĢimini etkiler. Çocukta 

ağrının kontrolü önemlidir. 

 HemĢire çocuğu ve aileyi ağrı kontrol yöntemlerinin olduğu konusunda 

bilgilendirmelidir. 

 Ağrının azaltılması ve giderilmesi için doktor istemine göre ağrı kesici 

vermeli ve ilacın etkinliğini takip etmelidir. Çocuğun ağrı durumu, ilaç 

dozu ve verilme sıklığı, tedaviye cevabı kaydedilmelidir. 

 Hastalığın ilerlemesine bağlı ağrı geliĢmiĢse tedavi ile ağrının giderilmesi 

zordur. Gün boyunca ağrıyı kontrol altına almak için isteme göre 

analjeziklerin kullanılması yanında hasta uyaranlardan uzak tutulup sessiz 

bir ortamda bulundurulmalıdır.  

 Hastanın; uygun pozisyon verilmesi, masaj yapılması, dikkati baĢka yöne 

çekme gibi yöntemlerle rahatlaması sağlanmalıdır. 

 Kullanılan analjeziklerin yan etkileri izlenmelidir(Narkotik ilaçlar 

kullanılıyorsa solunum baskılanması, uyku hali, bulantı kusma, 

konstipasyon gibi). 

 Tanı ve tedavi ile ilgili iĢlemler sırasında ailenin çocuğun yanında olması 

sağlanmalıdır. 

 Çocukları rahatlatmak için terapötik oyun yöntemi kullanılmalıdır.  

 Derin nefes alma ve gevĢeme egzersizleri yaptırılmalıdır. 

 Çocuğun ağrıyla baĢ edebilmesi için psikolojik danıĢmanlık alması 

sağlanmalıdır. 
 

 Terminal Dönem 
 

Depresyon, kabul etme gibi duyguların yaĢandığı yoğun yas dönemidir. Aile ölümle 

karĢı karĢıya gelince hemĢirelik bakımı çocuğun rahat etmesi ve ailenin desteklenmesini 

kapsamalıdır. 
 

Palyatif bakım; terminal dönemde hasta çocuğun sıkıntılarını azaltan, acılarını 

hafifleten, çocuk ve ailesinin yaĢam kalitesini artıran fiziksel, duygusal, sosyal 

gereksinimleri değerlendirmeyi içerensemptomlara yönelik bakım yaklaĢımıdır. 
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Palyatif bakım; hasta çocukta sıkıntıya neden olan ağrı, anksiyete, bulantı kusma, 

dispne, iĢtahsızlık gibi bulguların, depresyon, yalnızlık gibi duyguların hafifletilmesi gibi 

bakım yaklaĢımlarını içerir.  
 

Palyatif bakım; hastalık ve yas süreci boyunca aileyi destekler,ailenin iĢlevlerinive 

bütünlüklerini sürdürmelerini sağlar.Palyatif bakım, aile ile profesyonel ekip arasında 

iĢbirliği, aile eğitimi ve danıĢmanlığını da kapsamalıdır. Hasta çocuk ve ailesinin 

ihtiyaçlarını (fiziksel, ruhsal, psikolojik)karĢılamak için ekip yaklaĢımı kullanır.Ölümün 

geciktirilmesi, hızlandırılması gibi bir amaç yoktur ve ölüm normal olan bir süreç olarak 

değerlendirilir.Ölüme kadar, hastanın hayatta kaldığı sürece aktif olabilmesi için gerekli 

destek verilir. YaĢam kalitesinin artırılması sağlanır.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi lenfomanın belirti ve bulgularından değildir? 

A) Kilo kaybı 

B) Trombosit sayısında artma 

C) Sebebi bilinmeyen tekrarlayan ateĢ 

D) Lenfadenopati 

E) Lökositoz 

 

2. AĢağıdakilerden hangi tanı iĢlemiylelenfoma kesinleĢir?  

A) Lenf nodundanbiyopsi alınarak, patolojikinceleme yapılır. 

B) Biyokimyasal incelemeler yapılır. 

C) Tam kan sayımı yapılır. 

D) Fizik muayene yapılır. 

E) Akciğer grafisi yapılır. 

 

3. AĢağıdakilerden hangisinde lenfomadaki hemĢirelik bakımı doğru olarak verilmiĢtir?  

A) Tedaviyle ilgili iĢlemler konusunda aile iĢbirliği gereksizdir. 

B) Çocuğa bilgi verilmeden, anlatılmadan iĢlemler yapılır. 

C) Enfeksiyon geliĢme riski olmadığı için önlem alınmaz. 

D) Aile ile iĢbirliği çocuğun hastaneye uyumunu etkilemez. 

E)Adölesanın kendini ifade etmesi için uygun ortam oluĢturulur. 

 

4. Wilms tümörü hangi organda geliĢir? 

A) Karaciğer 

B) Kalp 

C) Böbrek 

D) Kemik 

E) Beyin 

 

5. AĢağıdakilerden hangisinonhodgkinlenfomalarınkomplikasyonudeğildir?  

A) Safra kesesi obstrüksiyonu 

B)Kalp veya akciğer hastalıkları 

C).Ġnfertilite 

D)Akut lenfblastik lösemi 

E) Akut pyelonefrit 

 

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise modül değerlendirmeye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Çocukluk çağı kanserleri sınıflandırmasında ilk sırada hangi kanser türü yer alır? 

A) YumuĢak doku sarkomları 

B) Sempatik sinir sistemi tümörleri  

C) Retinoblastom 

D) Lösemiler 

E) Lenfoma ve Retikoendotelial sistem 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi kanserin etiyolojik faktörleri arasında bulunmaz? 

A) Ailesel geçiĢ ve genetik faktörler 

B)  Kimyasal ajanlar 

C) Yeterli ve dengeli beslenme. 

D) Viralenfeksiyonlar 

E) Ġmmünolojik faktörler 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi çocuklardapelvisinanterior ya da posterioriliaccrest 

bölgesinin kullanıldığı ve lösemi,lenfoma gibi hastalıklara tanı koymak için steril 

olarak yapılan iĢlemdir? 

A) Kemik iliği aspirasyonu 

B) Bilgisayarlı tomografi 

C) Pozitron Emisyon Tomografi 

D) Manyetik Rezonans 

E) Ġntravenözpiyelografi 
 

4. AĢağıdakilerden hangisikemoterapik ilaçların hazırlanıp, uygulanması sırasında 

alınması gereken önlemlerden değildir? 

A) Ġlaçları hazırlarken önlük ve eldiven giyilip, gözlük, maske takılmalıdır 

B) Ġlaçlar havalandırmanın olduğu kabinde hazırlanmalıdır. 

C) Ġlacın veriliĢi sırasında ilaç damar dıĢına çıkarsainfüzyona devam edilmelidir. 

D) Ġlaçları hazırlarken aseptik tekniğe uyulmalıdır. 

E) Ġlaçlara karĢı aĢırı duyarlılık geliĢebileceği için hasta çocuk takip edilmelidir. 
 

5. AĢağıdakilerden hangisikemoterapikilaçların mesanede irritasyona neden olması 

sonucu idrar yaparken yanma,hematüri gibi belirtilerin görüldüğü, kemoterapinin yan 

etkisidir? 

A) Bulantı kusma  B)Alopesi  C) Anoreksia 

D) Kardiyotoksisite ve nörotoksisite  E)Hemorajik sistit 
 

6. Tümöre karĢı bağıĢıklık yanıtını uyaran biyolojik ajanların kullanıldığı tedavi yöntemi 

hangisidir? 

A) Radyoterapi 

B) Kemoterapi 

C) Ġmmünoterapi. 

D) Kök Hücre Transplantasyonu 

E) Cerrahi Tedavi 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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7. Pediatrik onkolojide acil durumlar arasında yer alan, en tehlikeli elektrolit 

bozukluğudur. Aritmi ve ani kalp durmasına neden olan ve ani ölümlere yol açan 

durum hangisidir? 

A) Vena cava superiorsendromu 

B) Akut TümörLizis Sendromu 

C) Hiperlökositoz 

D) Hiperpotesemi(Hiperkalemi) 

E) SpinalKord Basısı 
 

8. AĢağıdakilerden hangisi akut lenfoblastik löseminin(ALL) belirti ve bulgularından 

değildir? 

A) Yüksek ateĢ 

B) Efor kapasitesinde artma 

C) Trombostopeni 

D) Anemi 

E) Anoreksiya 
 

9. AĢağıdakilerden hangisi daha yavaĢ ilerleyen, çocuklarda nadir görülen, hasta 

çocukların çoğunda Philadelphia kromozomu denilen kromozom 

anamolisininbulunduğu, lösemiĢeklidir? 

A) KML (kronik miyoblastik lösemi) 

B) ALL(akutlenfoblastik lösemi) 

C) ANNL(akut nonlenfositik lösemi) 

D) AML (akut miyeloid lösemi) 

E) KLL (kronik lenfoid lösemi) 
 

10. AĢağıdakilerden hangisi hemĢirenin, hasta çocukta ağrı kontrolü ile ilgili yapması 

gereken uygulamalardan değildir? 

A).Ġsteme göre ağrı kesici vermek 

B) Çocuğun ağrı kontrolü sağlanmasında aileyi bilgilendirmek 

C) Çocukları rahatlatmak için oyun yöntemi(terapötik oyun) kullanmak 

D) Derin nefes alma ve gevĢeme egzersizleri yaptırmak 

E).Ağrıyı daha az hissedebilmesi için uyaranların olduğu ortamda hastayı 

bulundurmak 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 
2 C 
3 B 
4 D 
5 E 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 B 

2 A 

3 E 

4 C 

5 E 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 C 

3 A 

4 C 

5 E 

6 C 

7 D 

8 B 

9 A 

10 E 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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