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HEVES 2018 BİLİMSEL PROGRAM 

23 ŞUBAT 2018 CUMA 
 

09:00-                   Kayıt 
 

12:00 - 13:00       ÖĞLE YEMEĞİ 
 

13:00 - 13:20       AÇILIŞ OTURUMU  
                              Bülent Antmen - Can Balkan - Alphan Küpesiz - Güray Saydam - Fahri Şahin 

 

13:20 - 14:00       HEMOFİLİDE NEREDEYİZ? 
                              Oturum Başkanları:Güray Saydam - Ümran Çalışkan 

 

13:20 - 13:40       Türkiye’ de Hemofiliye Global Bakış 
                              Bülent Antmen 

 

13:40 - 14:00       Yaşlanan Hemofiliye Hazırmıyız?                                      

                              Nur Soyer 

 

14:00 - 15:00       OLGULARLA HEMOFİLİ:  YAŞLA ARTAN SORUNLAR 
                              Oturum Başkanları:Birol Güvenç - Hale Ören 

 

14:00 - 14:20       Olgu I: Hemofili ve Obezite                                              

                              Gülsüm Özet 

 

14:20 - 14:40       Olgu II: Hemofilide HCV Sorun Olmaktan Çıkıyor Mu?  
                              Nil Güler 

 

14:40 - 15:00       Olgu III: Edinsel Hemofili                                                   

                              Gökmen Sevindik 

 

15:00 - 15:30        Kahve Molası 
 

15:30 - 16:30        UYDU SEMPOZYUMU / ECZACIBAŞI-SHIRE 
                               İnhibitörlü Hemofili Hastalarının Yönetimi 

                               Oturum Başkanı: Canan Albayrak    

                               ·         Pediatrik Hastalarda İnhibitör - Alphan Küpesiz 

                               ·         Klinik Deneyim- Melike Sezgin Evim 

 

                               ·         Erişkin Hastalarda İnhibitör - Salih Aksu 

                               ·         Klinik Deneyim- Neslihan Andıç 

 

16:30 - 17:15        ZOR HEMOFİLİK OLGULAR OTURUMU 
                               Oturum Başkanları:Ahmet Faik Öner - Mehmet Sönmez 

 

16:30 - 16:45        Olgu I: SSS Kanaması                                          

                               Nihal Karadaş         

 

16:45 - 17:00        Olgu II: Hemofili ve Pseudotümör                   

                               Özlen Bektaş 

 

17:00 - 17:15        Olgu III: Koroner By-pass Operasyonu           

                               Fergün Yılmaz 

 

17:15 - 17:30        Kahve Molası 
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17:30 - 18:00       HEMOFİLİDE İLAÇ YAZIM SORUNLARI VE AKILCI İLAÇ OTURUMU 
                              Oturum Başkanları: Saadet Akarsu – Murat Söker 

 

 

17:30 - 17:45       SGK ve Sağlık Bakanlığı Mevzuat Değişiklikleri                              

                              Defne Ay Tuncel 

 

17:45 - 18:00       Hemofilide Akılcı İlaç Kullanımı                                                       

                              Yusuf Ziya Aral 

 

18:00 - 19:00       YARIŞARAK ÖĞRENELİM   
                              Oturum Başkanları:Zafer Şalcıoğlu - Tunç Fışgın - Güray Saydam          

                              Konuşmacılar:Vahap Okan - Hüseyin Gülen - Türkan Patıroğlu - Turgay Ulaş - Çetin Timur   

 Orhan Ayyıldız 

 

19:00 - 19:30        POSTER TARTIŞMASI (Poster Başı) 
 

                              Oturum Başkanları:Mehmet Dağlı - Özlem Tüfekçi  

 

 
24 ŞUBAT 2018 CUMARTESİ 

 

08:30 - 09:00         SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİLER-1- 
                                Oturum Başkanları:Özcan Bör - Güçhan Alanoğlu  

                                 

   Von Willebrand Tip 3 Hastalığı, 18 Aylık Merkez Deneyimimiz 
   Gülen Tüysüz, Funda Tayfun Küpesiz 

 

   Hemofili Hastalarında Ortopedik Cerrahi Sonuçları 
   Derya Selim Batur, Ayşe Uysal, Nergiz Erkut, Servet Kerimoğlu, Mehmet Sönmez 

 

  Ağır Hemofili A Olgularında Yeni Nesil Dizi Analizi İle F8 Geni       

  Büyük Delesyonlarının Belirlenmesi 
  Bilçağ Akgün, Esra Işık, Melike Sezgin Evim, Kaan Kavaklı, Adalet Meral Güneş, Hüseyin    

  Onay, Tahir Atik, Ferda Özkınay 

 

 

09:00 - 10:30         VON WİLLEBRAND HASTALIĞI OTURUMU  
                                Oturum Başkanları:Türkiz Gürsel - Nilgün Sayınalp 

 

09:00 - 09:30         vWH Tanısı Nasıl Konur?                                    

                                Meryem Albayrak 

 

09:30 - 09:50         Minimal İnvaziv Girişimde Desmopressin       

                                Yeşim Oymak        

 

09:50 - 10:10         Olgu: Tip III vWH ve Profilaksi                     

                                F. Burcu Belen 

 

10:10 - 10:30         Olgu :     Tip III vWH ve Operasyon                  

                                Aydan Akdeniz 

 

10:30 - 11:00         Kahve Molası 
 

11:00 - 12:00         Farklı Perspektiflerle Hemofili Yönetimi  

   (UYDU SEMPOZYUMU – PFIZER PFE İLAÇLARI)    

                                Konuşmacılar:Fahri Şahin - Can Balkan 
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12:00 - 13:30         POSTER TARTIŞMASI (Poster Başı) ve   ÖĞLE YEMEĞİ 
 

12:00 - 12:45         Oturum Başkanları:Şehmus Ertop - Gönül Aydoğan     

 

12:45 - 13:30         Oturum Başkanları: Can Acıpayam – Ozan Salim 

 

13:30 - 15:00         KONSEPT PANEL 
 

15:00 - 15:30         Kahve Molası 
 

15:30 - 16:30         İnhibitörlü Hemofilide Etkililik, Güvenlilik ve Kullanım Kolaylığı  

                               (UYDU SEMPOZYUMU – NOVONORDISK) 
                                Oturum Başkanı: Bülent Antmen     

                                 

                                Vakalarla 30 Yıllık Deneyim ve Kullanım Kolaylığı 
                                Selin Aytaç Eyüpoğlu 

 

                                Vakalarla Etkililik, Güvenlilik 

                                Gül Nihal Özdemir 

 

16:30 - 18:00         KONUK OTURUMU 
                               Oturum Başkanları: Kaan Kavaklı - Bülent Zülfikar 

 

16:30 - 17:00         The Role of DDAVP in the Changing Landscape of Haemophilia Care  
                                Thynn Thynn Yee 

 

17:00 - 17:30          A Patient With Severe Haemophilia B And Ehler Danlos Syndrome. Results Of  

    Treatment With Gene Therapy                                       

                                Edward Tuddenham 

 

17:30 - 18:00         Real Life Experience with EHL Factors: EHL                                 

                                Steven Kenneth Austin 

 

18:00 – 18:30          SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİLER -2- 
                                Oturum Başkanları: Sinan Akbayram -Gül İlhan 
 

    Konjenital Faktör Eksikliği Olgularında Mide Bağırsak Kanamaları 

    Zafer Şalcıoğlu, Gönül Aydoğan, Ferhan Akıcı, Ebru Yılmaz, Cengiz Bayram,  

    Gül Nihal   Özdemir, Ezgi Paslı Uysalol, Zafer Başlar 
 

    Ülkemiz Gerçeği: Akraba Evliliği Ve Faktör Eksikliği 

                                 Funda Tayfun Küpesiz, Gülen Tüysüz
 

    Faktör Vıı Eksikliği Hastalarımızın Değerlendirilmesi 

    Yeter Düzenli Kar, Zeynep Canan Özdemir, Özcan Bör 

18:30 - 19:30          POSTER TARTIŞMASI (Poster Başı) 

 

18:30 - 19:00          Oturum Başkanları:Cengiz Ceylan - Sibel Kabukçu Hacıoğlu - Murat Söker 

 

19:00 - 19:30          Oturum Başkanları:Ebru Yılmaz Keskin - Kamuran Karaman - Sinan Akbayram 

 

20:30                       ÖDÜL TÖRENİ 
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25 ŞUBAT 2018 PAZAR 
 

09:00 - 09:30         SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİLER-3- 
                                Oturum Başkanları: Erol Erduran – Kamuran Karaman 

                                 

    Nadir Faktör Eksikliği Olan Hastalarda Ve Aterotrombotik Riski Olup Klopidogrel     

    Kullanan Kardiyak Ve Nörolojik Hastalarda Trombosıt Parametreleri Ve Trombosit   

    Aggregasyonunun Değerlendirilmesi 
     Pamir Özen, Ayça Pınar Nas, Şeyma Kahraman, Selin Akyüz, Fadıl Berat Yeşil,  

     Yusuf Yaşar,  Bijen Nazlıel, Gülten Aydoğdu Taçoy, Zühre Kaya 

 

     İnhibitör Pozitif Hemofili’de Kompartman Sendromu 

                                 Metin Çil, İlgen Şaşmaz, Göksel Leblebisatan, Yurdanur Kılınç 

 

    Hafif Hemofili A Tanılı Hastalarda Ddavp Yanıtları 

                                 Fatoş Dilan Atilla, Hanna Renshaw, Thynn Thynn Yee 

 

09:30 - 10:30         İNHİBİTÖR OTURUMU       

                               Oturum Başkanları:İlgen Şaşmaz - Canan Vergin 

 

09:30 - 09:50         2. Yılında SİPPET: Gerçek yaşama etkisi ne oldu?         

                                Yılmaz Ay 

 

09:50 - 10:10         Olgu örneği ile ITI, Gerçek yaşam verisi                         

                                Ayşegül Ünüvar 

 

10:10 - 10:30         Olgu II: İnhibitör ve majör cerrahi                                  

                                Zühre Kaya 

 

10:30 - 11:00         Kahve Molası 
 

11:00 - 12:00         OLGULARLA NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİ OTURUMU              

                                Oturum Başkanları:Cengiz Beyan - Davut Albayrak 

 

11:00 - 11:15         Olgu I: Faktör X eksikliği                                                 

                                Emine Türkkan 

 

11:15 - 11:30         Olgu II: Faktör VII eksikliği ve operasyon                       

                                Gökhan Özgür 

 

11:30 - 11:45         Olgu III: Faktör XIII eksikliği ve profilaksi                        

                                Müzeyyen Aslaner 

 

11:45 - 12:00         Olgu IV: Kombine faktör eksiklikleri ve profilaksi         

                                Barış Malbora 

 

12:00                      KAPANIŞ 
                               Bülent Antmen - Can Balkan - Alphan Küpesiz - Güray Saydam - Fahri Şahin 
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YAŞLANAN HEMOFİLİYE HAZIR MIYIZ? 

Nur Soyer 

Hemofili A ve B, koagulasyon faktörleri olan faktör VIII ve faktör IX’ü kodlayan genlerdeki 

mutasyonlarla ortaya çıkan nadir kanama bozukluklarıdır. Sıklığı hemofili A’da 5000 canlı 

erkek doğumda 1 ve hemofili B’de 40000 canlı erkek doğumda 1’dir (1, 2). 

1950 ve 1960’larda taze donmuş plazma (TDP) hem hemofili A’nın hem de hemofili B’nin 

temel tedavisi iken 1970’lerde plazmanın kriyopresipitasyonu ile konsantre FVIII preparatları 

ortaya çıkmıştır. Böylece önceleri 20- 30 yaşında hayatı tehdit eden kanamalarla kaybedilen 

hastaların yaşam süreleri uzamıştır.1980’lerde faktör konsantreleri ile hepatit ve AIDS bulaşı 

ortaya çıkmış bu durum rekombinan faktör konsantrelerinin gelişimine yol açmıştır. Son 

yıllarda da uzun yarı ömürlü rekombinan faktör konsantreleri geliştirilmiştir (3). 

Faktör konsantrelerindeki gelişmelerle birlikte hemofili hastalarındaki yaşam süresi dramatik 

olarak düzelmiştir. Kore’de 2010 yılında yayınlanan çalışmada hemofili A ve B tanılı 

bireylerin ortanca yaşam beklentisi süresi 69 yıl saptanmıştır (4). İtalya’dan yapılan çalışmada 

1990- 1999 arasında tüm hemofilik bireylerde beklenen ortanca yaşam süresi 64 yıl iken 

2000- 2007 arasında 71.2 yıldır (5).  Amerika’da 2005 yılında hemofilik bireylerin yaşlara 

göre dağılımı; 41 yaş altı için %83, 41- 60 yaş arası % 14 ve 60 yaş üstü % 3 iken 2014 

yılında; 30 yaş altı için % 68, 30- 49 yaş arası %19, 50-74 yaş arası % 12 ve 75 yaş üstü için 

%1 olarak saptanmıştır (6). Türkiye’de yaklaşık 6000 hemofilik birey bulunmaktadır.  

Hemofilik bireylerde yaşam süresinin uzaması günümüzde yeni sorunları karşımıza 

çıkarmıştır. Bu sorunlar kardiyovaskuler hastalıklar, eklem hastalıkları, kanser, böbrek 

hastalığı, kronik ağrı, karaciğer yetmezliği, çoklu ilaç kullanımı ile sosyal ve psikiyatrik 

sorunlardır (7). Bu hastalıkların hemofilik bireylerdeki yönetimi konusundaki deneyimler ise 

halen kısıtlıdır.  

Kardiyovaskuler hastalıklar (KVH): 

KVH’lar genel popülasyon için önemli bir ölüm nedenidir. KVH risk faktörleri hemofilik 

bireylerde de bulunur ek olarak bu kişilerde kronik böbrek yetmezliği, hipertansiyon ve 

obezite daha sıktır (7, 8). Literatürdeki önemli bir tartışma, faktör VIII veya IX eksikliğinin 

KVH’lar için koruyucu olup olmadığıdır. Fakat bu konuyla ilgili çalışmalarda elde edilen 

sonuçlar farklıdır (8). Hemofilide arteriyel hastalıkların değerlendirildiği bir yayında sağlıklı 

kontrole göre hemofilik bireylerde KVH’tan ölümün istatistiksel olarak anlamlı olmayan 

düzeyde azaldığı gösterilmiştir (9). Atrial fibrilasyon sıklığı 60 yaş üstü hemofilik bireylerde 

ve kontrol grubunda benzer sıklıkta bulunmuştur (8). Bu hasta grubunun tedavisinde 

hemofilik olmayan bireylerle benzer tedavi önerilmekle birlikte bu konuda ileriye dönük 

çalışmalara ihtiyaç vardır. Temel öneriler; faktör replasmanı ile birlikte KVH’lara yönelik 

antiplatelet ve antiagregan tedavilerin uygulanmasıdır. Akut koroner sendrom tedavisi veya 

kardiyak cerrahide de replasman tedavisi ve kanama komplikasyonlarının yakın takibi 

önerilmektedir (7). 
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Eklem hastalıkları: 

Artan yaşla beraber eklem hastalıkları en büyük sorunlardan birini oluşturmaktadır. Özellikle 

daha önce profilaktik tedavi almayan veya eklem hasarı sonrası profilaksi başlanan hemofilik 

bireylerde var olan eklem sorunlarına artan yaşla beraber ortaya çıkan sorunlar da 

eklenmektedir. Hemofilik bireylerde eklem içine kronik kanama sonucu hareket kısıtlılığı, 

kronik snovit, kontraktürler ve kas atrofisi ortaya çıkmaktadır. En sık etkilenen eklem diz olup 

onu el ve ayak bileği takip etmektedir. Total diz replasmanı da en sık yapılan ortopedik 

cerrahilerdendir. Eklem replasman tedavilerinin daha erken yaşta yapılması ile tekrarlayan 

replasman operasyonları gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  

Azalmış kemik mineral dansitesi ve buna bağlı kırıklar bir diğer sorundur. Hemofilik 

bireylerde kontrol grubuna göre belirgin düzeyde artmış kırık riski saptanmıştır ve bu risk 

yaşla ve hastalık ciddiyeti ile ilişkilidir (10).  Yeterli faktör replasmanı uygulanarak yapılan 

egzersiz programları ile eklem hareketinin korunması mümkündür.  

Kanser: 

Yaş ve viral enfeksiyonlar ile kanser sıklığı artmaktadır. Hemofilik bireylerde sıklıkla görülen 

HIV ve HCV enfeksiyonu ile ilişkili kanserler dışındaki kanserlerin sıklığında artış olup 

olmadığı net değildir (7,8).  Sonuçta hemofilik bireyler normal bireylerdeki gibi sık görülen 

kanserler açısından taranmalıdır. Biyopsi ve cerrahi işlemlerde yeterli faktör replasmanı 

yapılmalı ve kemo-radyoterapi sırasında hastalar trombositopeni ve ilaç ilişkili kanama 

yatkınlığı açısından dikkatli takip edilmelidir. 

Kronik böbrek hastalığı: 

Hemofilik bireylerde artan yaşla beraber artmış kronik böbrek hastalığı sıklığı bildirilmiştir 

(8,11). Böbrek hastalığının hipertansiyon, HIV ve HCV enfeksiyonları ve böbrek içi 

kanamalarla ilişkisi gösterilmiştir. Son dönem böbrek yetmezliğinde renal replasman 

tedavileri gereklidir ve hastaya göre tedavi seçimi ve faktör replasmanı ayarlanmalıdır. 

Kronik ağrı: 

Hemofilik bireylerde eklem problemleri ile ilişkili kronik ağrı sıktır. Buna bağlı parasetamol 

ve non-steroid antiinflamatuar ilaçların kullanımı gerekmektedir. Bu ilaçlarda yaşlanan 

hemofiliklerde gastrointestinal toksisite, hepatik toksisite, hipertansiyon ve böbrek 

yetmezliğine yol açabilir (8,12). 

Karaciğer hastalığı: 

HCV ilişki kronik karaciğer hastalığı ve HCV ilişkili hepatosellüler kanser hemofilik 

bireylerde ortaya çıkmaktadır. Bu hastalarda hemostatik problemler hem trombositopeni hem 

de koagulasyon ve fibrinolitik sistemlerdeki değişiklerle daha kötüleşmektedir. HCV için 

eradikasyon tedavisi ve hepatosellüler kanser için tarama bu hasta grubunda önerilmektedir 

(7, 8). 
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Sosyal ve psikiyatrik sorunlar: 

Depresyon kronik hastalık tedavisi gören bireylerde normal popülasyona göre daha sıktır. 

Hemofilik bireylerde yapılan bir çalışmada erişkin hastaların 1/3’ü depresyon kriterlerini 

karşılamıştır (13). Hemofilik bireyler depresif semptomlar açısından değerlendirilmelidir.  

Hemofilik bireylerde yaşlanma ile birlikte iş kaybı, erken emeklilik, ailesel destekte azalma, 

yeni hastalıklarla başa çıkmada problemler ortaya çıkmaktadır. Ve bu problemler hem sağlık 

çalışanlarını hem de aile bireylerini etkilemektedir (14). 

Çoklu ilaç kullanımı: 

Artan yaşla ortaya çıkan hastalıklar çoklu ilaç kullanımı gerektirmektedir. Bu ilaçlar ile yan 

etki gelişimi, ilaç-ilaç etkileşimi, kanamaya eğilim ve tedaviye uyumsuzluk gibi sorunlar 

ortaya çıkmaktadır (12). 

Yaşlanan hemofilide sorunlar değişmektedir. Bu sorunlarda tedavi yaklaşımları henüz çok 

netleşmemiştir. Multidisipliner bir yaklaşım, hemofilik bireylerin takibinde çok önemlidir. Bu 

nedenle hemofilik bireylerin takip edildiği özelleşmiş merkezler gereklidir. Bu merkezlerde 

farklı disiplinlerle birlikte hemofilik bireylerin takip ve tedavisi yapılmalıdır. Bireye özgü 

tedavi halen pek çok hastalıkta önemli bir yere sahiptir. Hemofili takip eden merkezlerin 

birlikte yapacağı çok merkezli ve ileriye dönük çalışmalarla yaşlanan hemofilikleri bekleyen 

sorunları belirlemek ve çözümlerin ortaya koymak mümkün olacaktır. 
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HEMOFİLİ VE OBEZİTE 

Gülsüm Özet 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Hem plazma kaynaklı güvenilir ürünlerin elde edilmesi hem  rekombinan ürünlerin kullanıma 

girmesi ve bunların proflaktik olarak kullanılması ile hemofilili hastalarda daha az kanama ve 

enfeksiyon izlenmektedir.Bu da yaşam süresinin uzamasını ve normal popülasyonla aynı 

olmasını sağlamıştır.Bu durumda hemofili takibinde karşılaştığımız sorunlar da değişmeye 

başlamıştır. Toplumda sık görülen problemler bu hastalar için de problem olmaya başlamıştır. 

Obezite ve aşırı kilo da bu problemlerdendir.  

Obezite (Vücut kitle indeksi (VKİ) 30kg/m2 üzeri olması) ve aşırı kilo ( VKİ 25-29 kg/m2 

olması) sorunu 1970 den beri USA da üç kat artmış tüm dünyada da benzer hızla 

artmaktadır.VKİ nin  %40 üzerinde olması özellikle çok risklidir. Çocuklarda ise %85 

persentil üzeri aşırı kilolu %95 üzeri obezdir.Hemofilili hastalarda da obezite insidansı genel 

toplum gibidir ve  hatta aktivitenin engellenmesi nedeni ile çocuklarda daha sıktır. 

Obezite 200 üzerinde komorbidite ile ilişkili olup , hayat kalitesinin azalması ve erken ölümle 

sonuçlanır. Kardiovasküler hastalıklar , hipertansiyon , hiperlipidemi , diabet , karaciğer 

yağlanması ve kas iskelet sistemi hastalıkları bunların başlıcalarıdır. 

Kardiovasküler hastalıklar:Hemofilinin hipokoagulabilite nedeni ile trombozdan koruyucu 

olduğu ve venöz tromboembolizm riskinin azaldığı görüşü hakimdir.Ancak kardiovasküler 

risk ile hemofili arasındaki ilişki net belirlenememiştir.Yaşam süresi uzadıkça ve proflaktik 

faktör kullandıkça bu grupta da KVS hastalık riski artmaktadır. 

Normal obez bireylerde t-PA azalır , insülin direnci ve lipid artışına bağlı PAI-1 artar ve bu 

durum ateroskleroz riskini arttırır.Hemofilili bireylerde de VKİ arttıkça tPA ve PAI -1 

düzeyleri artar ve atherogenez riski artar. 

Hemofilili hastalarda KVS hastalığı geliştiğinde antikoagulan ve antiplatelet kullanımı zorluk 

oluşturmaktadır . 

Hipertansiyon:Genel toplumda obezitenin hipertansiyon riskini arttırdığı iyi 

bilinmektedir.Hemofilili hastalarda hipertansiyon riski genel topluma göre çok yüksektir.Her 

ne kadar hemofili varlığında hipertansiyon olmasının patogenezi açık değilse de risk çok 

yüksektir ve %23-61 arasında değişmektedir.Hipertansiyon hemofilinin ölümcül 

komplikasyonu olan beyin kanaması riskini arttırır.Bu nedenle hemofilide zaten artmış olan 

hipertansiyon riskini obezite ile daha da arttırmamak önemlidir. 

Kas-iskelet sistemi:Hemofili ve obezite ilgili pek çok çalışmada kas iskelet sistemi üzerine 

etkisi araştırılmıştır.Bu çalışmalarda eklem ağrısı , hasarı ve eklem hareket kabiliyeti  (ROM) 

araştırılmıştır.Hemofilik artropati tekrarlayan eklem içi kanama , buna bağlı kıkırdak ve 

sinovianın hasarı ile zamanla osteoartrite ve inflamatuar artrite benzer klinik oluşur.Obezite 

kendisi mekanik stress ve kıkırdak hasarını arttırarak osteoartrite yol açar.Ayrıca yük 
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çekmeyen eklemlerde de (eller gibi) osteoartrit olması obezitede sistemik faktörlerin de rol 

oynadığını göstermektedir.1998-2002 yılları arasında 2-19 yaşları arasındaki 4965 hastada 

VKİ ile ROM kısıtlanmasının doğru orantılı olduğu gösterilmiştir ve bu hafif ,orta ve ağır 

hemofili için geçerlidir.Yine 6347 hastanın 10 yıllık takibinde obezlerde alt ekstremitelerde 

ROM skorunun hızla azaldığı gösterilmiştir. 

Osteoporoz:Genellikle artmış VKİ osteoporoza karşı koruyucudur.Fakat iki çalışmada eklem 

hareketliliğinin azalmasının osteopeni ve osteoporoz için önemli risk faktörü olduğu 

gösterilmiştir.7 çalışma içeren metaanalizde obez hastalarda kemik mineral dansitesinin 

(BMD) arttığı ve bu hastalar hareket ederse osteoporozdan korunabildiği gösterilmiştir. 

Kanamaya yatkınlık:30 hasta içeren küçük bir çalışmada obez hastalarda kanama sıklığının 

obez olmayanlara göre daha sık olduğu gösterilmişse de üç çalışma bunu desteklememiştir. 

Faktör dozu: Vücut ağırlığı X hedeflenen faktör yükselmesi/ IVR (in vivo  recovery ) olarak 

belirlenir ve Faktör VIII için 2 olarak kabul edilir.Ancak bu her zaman doğru değildir.Henrard 

ve arkadaşları yaptıkları çalışmada VKİ 29.6kg/m2 üzerinde olanlarda IVR yi ortalama 2.70 

bulurken VKİ 20.3kg/m2 altında olanlarda ortalama 1.60 bulmuşlardır.Pıhtılaşma faktörleri 

vasküler boşlukta dağılır ve adipoz dokuda vasküler yapı çok az olduğu için obez hastalarda 

IVR yüksektir.Bu nedenle doz hesabı yapılırken bu durum gözönüne alınabilir.Vücut 

ağırlığına göre yapılırsa yüksek doz nedeni ile maliyet çok artar.Boban ve arkadaşları 

ortopedik cerrahiye verdikleri bir hastalarına ideal vücut ağırlığına göre sürekli infüzyonla 

Faktör VIII vermişler ve düzeyi takip etmişlerdir.Hastada yeterli hemostatik etki ve Faktör 

düzeyi sağlamışlardır.6 hasta içeren farmokinetik bir çalışmada ideal vücut ağırlığına göre 

faktör verildiğinde güvenli faktör düzeyi elde etmişlerdir. 

Obez hastalarda damar yolu bulmada sorun olduğu için evde kendi tedavilerini yapmakta 

zorluk çekerler ve yapamazlar.Bu da hem proflakside  hem de kanama anında erken 

müdahalede zorluğa neden olmaktadır. 

Sonuç olarak obezite hemofilili hastalarda önemli morbidite nedenidir ve tedavi vücut 

ağırlığına göre yapıldığı için maliyeti arttırmaktadır.Bu hastalarda kilo verdirilmesi 

önemlidir.VKİ 25-29.9 arası ve kardiovasküler hastalık varsa diyet ve ekzersiz ,30-39.9 arası 

ise ilaveten farmokolojik tedavi ,40 üzeri ise cerrahi tedavi önerilir.Yine doz hesabında ideal 

vücut ağırlığının kullanılması ile güvenli sonuçların alınabildiğini gösteren çalışmalar vardır. 
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HEMOFİLİDE HCV SORUN OLMAKTAN ÇIKIYOR MU? 

Nil Güler 

Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hematoloji BD 

Hepatit C virüsü 1989’da keşfedilmiştir. Kronik Hepatit C  (KHC) yaygın bir halk sağlığı 

problemidir. Dünya çapında 185 milyon kişiyi etkilemiştir. Bu da dünya nüfusunun %3’üdür. 

Enfekte olan kişilerin % 20-28’i enfeksiyonu doğal olarak kendiliğinden temizler. 

Enfeksiyonu yenemeyen kişilerde HCV Karaciğer hastalıklarının ana sebebidir. Karaciğer 

yetmezliğine veya hepatosellüler karsinoma (HCC) sebep olur. HCV Avrupa’da tüm kronik 

hepatitlerin %70’inden, HCC’lerin %60’ından, karaciğer transplantasyonlarındaki 

enfeksiyonların %30’undan sorumludur. HCV enfeksiyonunun bugünlerde ana sebebi ilaç 

kullanımıdır. Ancak 1970’lerde ve 1980’lerde herediter kanama hastalığı olup kan 

transfüzyonu yapılan pek çok hasta HCV ile enfekte olmuştur. HCV sadece faktör 

konsantrelerinden değil, Taze Donmuş Plazma (TDP) ve kriyopresipitatlarla da geçmekteydi.   

Hemofili hastaları 1950’lerin sonlarına doğru ve 1960’ların çoğunda TDP ile tedavi edildiler. 

Kriyopresipitat kullanımı 1960’ların ortalarında başladı. Yine 1960’ların sonlarına doğru 

havuzlanmış plazmalardan faktör konsantreleri üretilmeye başlandı.  

1985’de koagülasyon faktör konsantrelerinde viral inaktivasyon metodlarında gelişmeler oldu. 

Isı inaktivasyonu yapılmaya başlandı. O zamana kadar neredeyse hemofili hastalarının 

tamamı faktör konsantrelerinden geçen HCV ile enfekte olmuştu. O yüzden hemofilik 

hastalarda görülen HCV enfeksiyonlarının çoğu 1965-1985 yılları arasında olmuştur. 

1990’dan önce neredeyse çoğu hasta artık enfekteydi hatta bazıları (%25-30) human 

immumodeficiency virus (HIV) ile de birlikte enfeksiyon taşımaktaydı. HCV enfeksiyonu için 

serolojik testler 1990-1992’ye kadar kullanıma girmemiştir. Kan ürünlerinin taranması, viral 

inaktivasyon tekniklerinin gelişmesi ile Hemofili hastalarında HCV prevelansı (HCV RNA 

pozitifliği) 1990’lardan 2015’e kadar %13.5’ten %1.8’e gerilemiştir.  

HCV enfeksiyonu enfekte kişilerde %50 oranında kronikleşme gösterirken, hemofiliklerde bu 

oran %80’dir. Ülkelere göre hemofilik hastalarda HCV enfeksiyon oranı farklılıklar 

göstermekle birlikte bazı ülkelerde %100 olduğuna dair yayınlar vardı. Ülkemizde bu konuda 

o yıllardaki seroprevalans oranını gösteren bazı lokal çalışmalar vardır.  

 Konjenital kanama hastalığı olanlarda HCV enfeksiyonunun progresyon hızı değişkendir, 

enfeksiyonun zamanı ve HIV ile birlikte enfekte olmak progresyon hızını arttırmaktadır. 

Antiviral tedavi konjenital kanama hastalığı olmayanlardan farklı değildir. Amaç HCV 

enfeksiyonunu eredike etmek ve Karaciğer fibrozisini düzeltmektir. 

HCV virüsünün hangi genotipinin hastalarda daha çok olduğuna bakıldığında hastaların 

önemli bir kısmında farklı genotiplerle farklı zamanlarda enfekte olmalarından dolayı karışık 

genotip bulunmaktadır. Ancak baskın genotip ‘genotip 1’dir. Bunu ‘gentotip 3’ takip eder. 

HIV pozitif hastalarda HIV negatif olanlara göre farklı genotiplerin aynı hastada bulunma 

oranı daha yüksek bulunmuştur. Genotip 1 taşıyanlarda karaciğer hastalığı diğerlerine göre 

daha hızlı progresyon gösterir. 



~ 15 ~ 

  23-25 Şubat 2018 | IV. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (HEVES2018) | Royal Seginus Hotel | Lara - Antalya 

Kronik Hepatit C (KHC) yavaş seyreder. Yaklaşık iki dekad sonra bu kronik enfeksiyon 

hastaların %10-20’sinde end-stage liver disease (ESLD) (son dönem karaciğer hastalığı), 

%2’sinde HCC gelişir. Bu progresyon hemofili hastası olmayanlarda görüldüğü gibidir ancak 

ölüm oranı hemofiliklerde 2-5 kat bazı kaynaklara göre ise 16 kat daha fazladır. Başlıca ölüm 

sebebi de siroz ve HCC’dir. Bu son dönem hastalığa giden sürecin kısalmasında HIV 

enfeksiyonunun da birlikte olması, hastalığın süresi, antiviral tedaviye ulaşmadaki güçlükler 

de belirleyici olmaktadır. Özellikle HCV RNA düzeyi, HIV pozitif kişilerde negatiflere göre 

daha yüksek bulunmuştur. HIV pozitif olmak HCV pozitif hastalarda hızlı progresyon 

gösteren bir seyirle karaciğer sirozu ve ESLD (son dönem Karaciğer Hastalığı) için bağımsız 

risk faktörüdür. Ancak oldukça aktif antiretroviral ilaçlar sayesinde HIV enfeksiyonunun 

kontrolü sağlanabilmektedir. Bu hastaların progresyon hızı gerilemekte ve iyi klinik sonuçlar 

alınmakta hatta hastalar HIV’den değil HCV’ye bağlı ESLD’den ölmektedir. 

 Hızlı progresyon için HIV dışında diğer risk faktörleri genotip 1 virüs taşımak ve alkol 

bağımlılığıdır. 

Tedavi: 

İnterferon: HIV negatif ve daha önce tedavi görmemiş hastalarda tedavi sonuçları hemofili 

olmayan hastalara benzer ve %50-60 kalıcı virolojik cevap oluşur. İnterferon tedavisinin 

enjeksiyon olması ve yan etkilerinin tolere edilmesi bazen güç olduğu için hastalar tarafından 

pek tercih edilmez. Günümüzde direk-etkili antiviraller (DAA) ile yapılan tedavilerin hem 

etkili hem de yan etkilerinin tolere edilebilir olduğu görülmektedir. Hemofili hastasının KHC 

tedavisi hemofilik olmayanlardan farklı değildir. 

(Peg)IFN-temelli tedaviler uzun yıllar kullanıldı. (Peg)IFN ve ribavirinin birlikte kullanıldığı 

tedaviler interferonun tek başına kullanıldığı tedaviye göre daha başarılı bulunuldu. Kalıcı 

virolojik cevap da bu kombinasyonla başarılıydı. Kombinasyon %61 kalıcı viral cevap 

sağlamıştır. Fakat hangi genotip üzerinde daha etkin olduğu tam netleşmemesine rağmen 

Genotip 1 de kalıcı viral cevap %45 iken diğer tiplerde %79 tespit edilmiştir. 

DDAlar ile Tedavi:  

DDA’lar ile %95 kalıcı viral cevap elde edilebilir. 

Dört tip DDA mevcuttur.  

- İkinci jenerasyon DAA : Nonstructural (NS) protein 3/4A protease inhibitörleri: 

simeprevir, paritaprevir ve grazoprevir (GZR) 

- NS5B nucleoside polymerase inhibitorleri (sofosbuvir (SOF);  

- NS5rB non-nucleoside polymerase inhibitors, including dasabuvir  

- NS5A inhibitorleri: ombitasvir, ledipasvir (LDV), daclatasvir (DCV), elbasvir (EBR), 

ve velpatasvir 
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En popüler kombinasyonlardan biri SOF/LDV dir.Hastaların %90 dan fazlası 12  haftalık 

LDV/SOF tedavisi ile kalıcı viral cevap elde etmiştir. Bazı çalışmalarda bu oran %100’e 

varmaktadır. Fakat tedavinin mümkün olduğunca erken ve hastada siroz oluşmadan başlaması 

kalıcı viral cevap oranını yükseltir. 

Modern tekniklerin gelişmesi ile yeni HCV vakalar yok denecek kadar azdır. Direk etkili 

antivirallerle bu hastalar artık kolaylıkla tedavi edilebilmektedir. 

Kaynaklar:  

1-Papadopoulos N, Argiana V, Deutsch M. Hepatitis C infection in patients with hereditary 

bleeding disorders: epidemiology, natural history, and management. Ann Gastroenterol. 2018 

Jan-Feb;31(1):35-41. doi: 10.20524/aog.2017.0204. Epub 2017 Oct 26. 

2-Eyster ME, Kong L, Li M, Schreibman IR. Long term survival in persons with hemophilia 

and chronic hepatitis C: 40 year outcomes of a large single center cohort. Am J Hematol. 

2016 Sep;91(9):E335-40. doi: 10.1002/ajh.24427. Epub 2016 Jul 14.  

3-Kavakli K, Nişli G, Polat A, Aydinok Y, Ozacar T. Hepatitis C virus and the treatment of 

hemophilia in Turkey. Transfusion. 1998 Aug;38(8):798-9 

4-Hesamizadeh K, Sharafi H, Rezaee-Zavareh MS, Behnava B, Alavian SM. Next Steps 

Toward Eradication of Hepatitis C in the Era of Direct Acting Antivirals. Hepat Mon. 2016 

Apr 18;16(4):e37089. doi:10.5812/hepatmon.37089. eCollection 2016 Apr. 

5-Lee HW, Yoo KY, Won JW, Kim HJ. Direct Acting Antiviral Agents in Korean Patients 

with Chronic Hepatitis C and Hemophilia Who Are Treatment-Naïve or Treatment-

Experienced. Gut Liver. 2017 Sep 15;11(5):721-727. 

6- Nagao A, Hanabusa H. Brief Report: The Impact of Ledipasvir/Sofosbuvir on HIV-

Positive and HIV-Negative Japanese Hemophilia Patients With 1, 4, and Mixed-Genotype 

HCV. J Acquir Immune Defic Syndr. 2017 Apr 1;74(4):418-422 

 7- Medical and Scientific Advisory Council (MASAC) of the National Hemophilia 

Foundation (NHF) recommendations on treatment of hepatitis C in individuals with 

hemophilia and other bleeding disorders. 2016. Document 247 

8- Jang TY, Lin PC, Huang CI, Liao YM, Yeh ML, Zeng YS, Liang PC, Hsu WY, Tsai SP, 

Lin ZY, Chen SC, Huang JF, Dai CY, Huang CF, Chiou SS, Chuang WL, Yu ML. 

Seroprevalence and clinical characteristics of viral hepatitis in transfusion-dependent 

thalassemia and hemophilia patients. PLoS One. 2017 Jun 9;12(6):e0178883. doi: 

10.1371/journal.pone.0178883. eCollection 2017.  

9- Satoshi Miuma et al. Current characteristics of hemophilia patients with co-infected with 

HIV/HCV in Japan. Experimental and Therapeutic Medicine 15;2148-2155;2018  

 



~ 17 ~ 

  23-25 Şubat 2018 | IV. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (HEVES2018) | Royal Seginus Hotel | Lara - Antalya 

10- Shetty S, Sharma N, Ghosh K. Epidemiology of hepatocellular carcinoma (HCC) in 

hemophilia. Crit Rev Oncol Hematol. 2016 Mar;99:129-33. doi: 

10.1016/j.critrevonc.2015.12.009. Epub 2015 Dec 22. 

11- Kucharska M, Inglot M, Szymczak A, Rymer W, Zalewska M, Malyszczak K, Zaleska-

Dorobisz U, Kuliszkiewicz-Janus M. Co-Infection of the Hepatitis C Virus  With Other 

Blood-Borne and Hepatotropic Viruses Among Hemophilia Patients in Poland. Hepat Mon. 

2016 Jul 23;16(9):e35658.S4-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 18 ~ 

  23-25 Şubat 2018 | IV. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (HEVES2018) | Royal Seginus Hotel | Lara - Antalya 

VAKA ÖRNEĞİ İLE EDİNSEL HEMOFİLİ 

Gökmen Sevindik 

Vaka: 69 yaşında erkek hasta acil servise 6 saattir süren nefes darlığı ve disfaji yakınması ile 

başvuruyor. Fizik muayenede de anterior torasik bölgede geniş ekimoz, bilateral boyun 

bölgelerinde şişlik, farenks ve dilde kanamalı lezyonlar izleniyor. Nazal endoskopide 

posterior uvula bölgesinde ve glottiste aktif kanama ve hematom gözleniyor. Özgeçmiş’te 

belirgin bir özellik olmadığı öğreniliyor. Hemogram’da Hb: 10,1 g/dL, WBC: 7100/mikroL, 

Plt: 280000/mikroL olarak ölçülüyor. aPTT: 65,1 (26-36) sn, PT ve INR normal düzeylerde, 

F8 düzeyi %1,68 F8 inhibitörü 36 BU olarak ölçülüyor.Sekonder nedenler dışlandıktan sonra 

“Edinsel Hemofili” tanısı ile F7a replasmanı (90 mikrog/kg bolus ve sonrasında her 3 saatte 

bir) başlanarak havayolu emniyeti için trakeostomi açılıyor. Eş zamanlı inhibitor 

eradikasyonu amacı ile 1 mg/kg/gün dozunda Hospitalizasyonun 3. gününde kanama kontrolü 

sağlanıyor ve F8 düzeyi tedavi sonunda %97’ye yükseliyor. Fakat tedavinin 7. gününde ani 

gelişen sol hemipleji ve status epilepticus nedeni ile çektirilen MR’da sağ insular korteksi, 

talamusu, cingulate gyrusu ve bilateral oksipital korteksi etkileyen yaygın enfarkt alanı 

saptanıyor. Hastaya enoxaparin sodium 1mg/kg dozdan 2*1 başlanıyor. 4. günde hemiplejisi 

geriliyor ve nörolojik tablo düzeliyor. Metil prednizolon ve enoksaparin ile hasta taburcu 

ediliyor ve steroid 3 ayda kademeli olarak azaltılıp kesiliyor. Hasta halen kanama ve 

tromboemboli açısından stabil olarak izlenmekte. Taburculuğunun 6. ayındaki F8 düzeyi ve 

aPTT normal düzeylerde saptanmış. 

Edinsel hemofili pıhtılaşma faktörlerine karşı gelişen otoantikorlarla karakterize otoimmun bir 

hastalıktır. Bilinen tüm faktörlere karşı gelişebilen otoantikorlar saptanmış olmakla beraber 

klinik olarak FVIII dışındakiler son derece nadirdir. Bu nedenle akkiz hemofili kavramı 

çoğunlukla FVIII inhibitörleri ile özdeşleşmiştir. Konjental hemofili erken yaşlarda ve FVIII 

veya FIX’un konjental yetersizliği nedeniyle ortaya çıkar. Klinikte görülen kanamalar daha 

çok tipik olarak eklem içi kanamalardır. Edinsel hemofili ise ileri yaşlarda ve F VIII’e karşı 

gelişen otoantikorlar nedeniyle ortaya çıkar. Konjenital formun aksine eklem içi kanamalar 

sık değildir ve tipik klinik manifestasyonu purpuralar ve internal kanamalardır. İnsidansı 

yaklaşık yıllık milyonda 0,2-1’dir. Tipik olarak orta yaşta ve her iki cinste de eşit oranda 

görülür. Yaş dağılımı bimodaldir; ilk pik 20-30 yaş arasıdır ve daha çok postpartum 

inhibitörlerle ilişkilidir ikinci ve major pik ise 60-80 yaş arasıdır.   

En sık görülen kanama şekilleri yaygın deri ve yumuşak doku kanamalarıdır. Bu yumuşak 

doku kanamaları hızla kötüleşerek kompartman sendromuna neden olabilir. Diğer kanama 

şekilleri: Hematüri, Hematemez-melena,  İntraserebral kanama, Uzamış postpartum ve 

postoperatif kanamalardır. 
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Etyolojik Dağılım:  

*İdiopatik (0rt. %50) Gebelik ve postpartum dönem (ort.  %10) 

*Otoimmün hastalıklar ( ort.  %17-18) 

         Sistemik 

              SLE,RA ve sjogren sdr (en sıklıkla) 

              Dermatomiyozit 

              GVHD 

          Organ spesifik 

               Myastenia Gravis 

               Multipl skleroz 

               Graves-Basedow 

               Otoimmün hemolitik anemi  

 *Malignite  (ort. %20-25) 

               Hematolojik (Genelde lenfoproliferatif kanserler) 

               Solid (Akciğer, prostat ve diğer) 

*İlaçlar 

               Antibiyotikler (penisilinler, sülfonamidler) 

               Anikonvulzanlar (Difenilhidantoin) 

               Diğer (Fludarabin,İnterferon alfa) şeklindedir.  

İnhibitörler genellikle FVIII proteininin A2, A3 ve C2 bölgelerine karşı gelişmiş İgG4 

tipindedirler. A2 ve A3 bölgesi aktive FIX için, C2 bölgesi ise vWF için bağlanma yeridir. 

Laboratuarda aPTT uzun, PT ve trombin zamanı normal, FVIII düzeyi düşük, serumda 

inhibitör mevcuttur, trombosit sayı ve fonksiyonları ise normaldir. Karışım testi ile faktör 

eksikliği ile inhibitör mevcudiyetini birbirinden ayırtetmek mümkündür. 
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Edinsel Hemofili’de tedavi iki aşamalıdır: 

            1) Antihemorajik tedavi 

            2) İnhibitör eradikasyon tedavisi 

Edinsel hemofili saptanan, aktif şiddetli kanama bulguları olan tüm olgularda, inhibitör 

titresine ve rezidüel faktör düzeyine bakılmaksızın antihemorajik tedavi başlanmalıdır. 

       Birinci basamak tedavi 

       1) Aktive protrombin komplexi (FEİBA) 

       2) Rekombinant Faktör 7a (Novoseven) 

   Aktive protrombin komplexi (FEİBA):   

           F 2-7-9-10 ve trombin içeren, FVIII inhibitör by-pass aktivitörü’dür. 

           Günde iki kez 50-100 Ü/kg ve günlük maximum doz 200 Ü/kg olarak hemostaz elde 

edilene kadar kullanılır. 

           Rekombinant Faktör 7a (Novoseven): 

           90 micg/kg/3-6 saatte bir kullanılır hemostaz elde edilene kadar kullanılır. 

Bu by-pass tedavi stratejileri minör veya major invaziv girişimler öncesi profilaktik olarak 

kullanılabilir. 

       İlk basamak tedavilerin yetersiz olduğu durumlarda alternatif tedavi stratejileri 

düşünülmelidir. 

Alternatif antihemorajik tedaviler arasında Faktör VIII konsantreleri, Desmopressin ve 

Plazmaferez sayılabilir. 

Tüm akkiz hemofili hastalarında tanıyı takiben immünsupresif tedavi başlanmalıdır. Tedavisiz 

vakalarda mortalite %20-40 arasında, major kanama epizotlarıda %80’lerdedir. Hastaların 

%30’unda spontan remisyon görülmektedir. İnhibitör düzeyi kanama riskinin bir göstergesi 

olmadığı gibi immünsupresif tedaviye başlamanın da bir kriteri değildir. Düşük düzeyde 

inhibitörü olanlar, immunsupresif tedaviye daha iyi cevap verirler.  

Birinci basamak tedaviler arasında; kortikosteroid, kortikosteroid + siklofosfamid; ikinci 

basamak tedaviler arasında, Rituksimab; alternatif tedaviler arasında, Azathioprine, 

Vincristine, Siklosporin ve tavsiye edilmeyen tedavi olarak da İVİG sayılabilir. İmmün 

supresif tedavi antikor titresini düşürürken ne yazık ki enfeksiyöz komplikasyonlar başta 

olmak üzere pek çok farklı komplikasyon riskini de artırmaktadır. Bu nedenle uzun dönem 

immün supresif tedavi uygulamalarından kaçınmak uygun olacaktır. İmmün supresif 

tedavilerin yanında aynen inhibitör geliştirmiş konjenital faktör eksikliği olan hastalarda 

olduğu gibi immüntolerans tedavileri de uygulanabilir. 
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Geniş vaka serileri immunsupresif tedaviyi izleyen ortalama 12 aylık izlemde komplet 

remisyon oranı %75 civarı olduğunu göstermiştir. Kötü prognostik göstergeler; hastanın yaşı 

(65 üzeri), komplet remisyonun  sağlanamamış olması, altta yatan hastalık (malignite olması) 

olarak sıralanabilir. İmmünsupresif tedavinin bitiminden ortalama 7-9 ay sonra nüks 

gerçekleşebilmektedir. 

Eradikasyon tedavisi sonrası sürekli yüksek FVIII seviyesi, özellikle de çok yüksek FVIII 

düzeyi olan hastalar, trombotik komplikasyon riskine sahiptir. Bu gruplarda trombo-profilaxi 

önerilir. 
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İNTRAKRANİAL KANAMALI HASTA YÖNETİMİ İLE İLGİLİ OLGU SUNUMU 

Nihal Karadaş 

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi 

A.A, 3 yaşında erkek olgu ilk 12 aylıkken travma sonrası sağ dizde kanama ile FVIII: %0.5 

saptanarak ağır Hemofil A tanısı aldı.O tarihten itibaren eklem kanamasının tedavisini takiben  

primer profilaksiye alınarak 2x500ü/hf faktör VIII replasmanı başlandı. Ancak damar yolu 

problemi nedeni ile faktör replasman tedavilerini planladığı gibi almadığı biliniyordu. Aralıklı 

bakılan inhibitör titreleri negatifti. En son 3 ay önce bakılmıştı. Takipte kanaması olmamıştı. 

Cuma günü 1 metre yükseklikten düşme nedeni ile acil servise başvurdu. Kafa travması 

mevcuttu. Hastaya hemen 50Ü/kg’dan Faktör VIII uygulaması yapıldıktan sonra alınan 

hikayesinde Baş ağrısı yok, kusma yok ve yapılan fizik muayenede bilinç kaybı yoktu ve 

nörolojik muayene olağan idi. Hastaya görüntüleme istenilmedi ancak 6 saat kadar 

müşahedede kalması önerildi. İzleminin 2.saatinde jeneralize tonik klonik konvülsiyon 

geçiren olgudan alınan kan tahlillerinde hemogram, biyokimya normal idi. Yapılan mixing 

testinin normal gelmesi ile inhibitör negatif olduğu düşünüldü ve hafta içi bakılan inhibitör 

titresi negatif geldi. Çekilen kranial BT’de temporal bölgede intraparankimal ve epidural 

kanama gözlendi. Nöroşirürji ile konsülte edilen olguya cerrahi müdahele düşünülmedi. 7 gün 

süre ile faktör VIII düzeyi %100 olacak şekilde 2x50Ü/kg’dan yapılan faktör VIII 

replasmanından sonra 2 hafta kadar FVIII düzeyi %50 olacak şekilde 2x25ü/kg’dan faktör 

VIII replasmanı yapıldı. Hastanın ömür boyu profilaksiye devam etmesi planlandı. 

Hemofili hastalarında intrakranial kanama hemofili olmayanlara göre 20-50 kat fazla ve 

vakaların %38-67’sinde travma mevcuttur. Hemofilide intrakranial kanama prevelansı %2,7-

12 ve insidansı %3-8,7dır1. Zanon ve arkadaşlarının yaptığı bir derlemede 88 hemofil 

hastasının 112 intrakranial kanaması incelendiğinde <1 yaş grubunda iKK riskinin en fazla 

olduğu, 2 yaşından sonra riskin azalmaya başladığı ve yeniden 40 yaşından sonra riskin arttığı 

bildirilmiştir2. İKK riskinin <2 yaş, ağır hemofili ,inhibitör varlığı, HCV enfeksiyonu varlığı 

ve önceden intrakranial kanama olması ile arttığı görülmüştür2,3. Yenidoğanda intrakranial 

kanama tüm hemofilik bebeklerin  %3.5-4üdür.Normal bebeklere göre intrakranial kanama 

olma riski 40-80 kat yüksektir1.İntrakranial kanama daha travmadan daha çok spontan olarak 

bildirilmiştir1. Erişkinlerde ise intrakranial kanama daha çok hipertansiyon ile ilişkilidir1,2. 

Kafa travması geçiren hemofili hastasının yönetiminde kanıta dayalı veri yoktur4.  

İntrakranial kanamada mortalite 1960’larda  %70lerde5 iken  1970’lerde6 %20-30 ve 1990-

2000lerin başında %20’lerdedir7,8. Trombositopeni, HCV enfeksiyonu varlığı veya 

intraventriküler yada intraparankimal kanama varlığı mortaliteyi arttıran nedenlerdir. 

Hemofili hastaları inrakranial kanamalrında hemofili merkezlerinde tedavi edildiğinde 

mortalite %40 azalmaktadır9. İntrakranial kanamada morbidite de önemli bir sorundur. %29-

76 hastada morbiditeye neden olur 1-10. Konvülsiyon, psikomotor gerilik, motor gerilik ve 

azalmış yaşam kalitesi ile karşımıza gelebilir. 

Kafa travması ile gelen her hastada kranial BT çekilmesi tartışmalıdır. Dietrich ve 

arkadaşlarının10 yaptığı çalışmada kusma,nörolojik defisit ve glaskow koma skorlaması ile de 

hastaların değerlendirilebileceği bildirilirken , Witmer ve arkadaşlarının11 yaptığı çalışmada 
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hastaların %56’sında belirti ve bulgu olmadığı belirtilmiştir.Hastalarda ayrıntılı hikaye ve 

fizik muayene önemini korumakla birlikte bilgisayarlı tomografi çekimi doktorun 

insiyatifindedir. 

20 ülkeden 33 hemofili merkezinin katıldığı 1515 pediatrik ve genç erişkin ağır hemofili A ve 

B hastasının değerlendirildiği bir çalışmada intrakranial kanama riski profilaksi alan ağır 

hemofili hastalarında 0.33/100 hasta yılı iken epizodik tedavi alanlarda 0.50/100hasta yılı ve 

profilaksi almayanlarda 1.7/100 hasta yılıdır12.  

Kim Nagel ve arkadaşlarının13 yaptığı son 10 yılda İngilizce olarak yayınlanan 51 makalenin 

incelenmesi ile oluşturulan algoritma şekil 1’de gösterilmiştir. 

Şekil 1 

 İntrakranial kanaması olan hemofili hastasının tedavisi Türk Hematoloji Derneğinin 

hazırlamış olduğu rehberde belirtildiği gibi 7 gün süre ile %100 doz, daha sonra 14 gün %50 

doz hedeflenerek planlanmalı, inhibitör gelişimi açısından uyanık olunmalı ve tedavi bitimi 

rekürrensi önlemek için muhakkak profilaksiye alınmalıdır14. 
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KORONER BY-PASS OPERASYONU 

Asu Fergun Yılmaz 

Hemofili A ve B intrensik koagulasyon yolağındaki Faktor VIII ve IX’un  eksikliği ile 

karakterize kalıtsal kanama bozukluğudur. Hemofili A yaklaşık 5.000-10.000 erkek 

doğumunda bir olarak görülürken, sıklığı Hemofili B’ye göre 5-6 kat daha fazladır(1). 

Gelişmiş teknoloji ile hazırlanmış faktör preperatları, profilaksi tedavisinin giderek 

yaygınlaşması, rekombinant faktörlerin kullanıma girmesi, insan kaynaklı faktör 

preparatlarının viral ajanlar açısından güvenli hale getirilmesi ve Hepatit C ( HCV) ve İnsan 

İmmun Yetmezlik Virüsü ( HIV) başta olmak üzere viral enfeksiyonlara karşı etkili tedavi 

yöntemlerinin kullanılması ile hemofili hastalarındaki yaşam beklentisi son 20 yıl içerisinde 

giderek artmış ve özellikle gelişmiş ülkelerde normal yaşam beklentilerine ulaşmıştır (2-4). 

Artan yaşla birlikte hemofili hastalarında kardiyovasküler ve renal hastalıklar, kanserler ve 

nörolojik hastalıklar sorun oluşturmaya başlamıştır (4).  

Kardiyovasküler hastalıklar açısından bakıldığında; 1990 yıllarında yapılan yayınlarda 

hemofilinin iskemik kalp hastalığı için koruyucu olduğu ileri sürülmesine rağmen (5, 6), 

hemofili hastalarının yaşam süreleri arttıkça ateroskleroz ve koroner arter hastalığı açısından 

normal popülasyon ile benzer riske sahip oldukları görülmüştür (7-9). Bu veriler,  yaşlanan 

hemofili hastalarının da yaşıtları gibi ateroskerotik risk faktörleri açısından takip ve tedavi 

edilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur (7-9). Ancak hekimler hemofili hastalarında 

kardiyovasküler hastalıkların yönetiminde birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır. 

Antiaggregan ve antikoagulan tedavilerin güvenilirliği, seçilecek revaskülizasyon yöntemi ve 

bu özel popülasyondaki riskleri, koroner arter bypass operasyonu gibi major ve komplike 

operasyonlardaki faktör kullanımı bu zorluklar arasında sayılabilir. 

Yaşlanan hemofilik hasta popülasyonunda artan koroner arter hastalığı insidansı ile birlikte 

koroner arter bypass cerrahi gerekliliği de giderek artmaktadır. Ancak operasyon sırasındaki 

sternotomi, tam doz heparinizasyon, ektrakorperal dolaşım, operasyon sonrası antiaggregan 

profilaksi gerekliliği operasyon sırasında ve sonrasında olgunun yönetiminde büyük zorluklar 

oluşturmaktadır (11, 12). Hemofili hastalarındaki koroner bypass (CABG) operasyonuna ait 

öneriler vaka sunumu veya küçük vaka serilerinden elde edilen bilgilere dayanmaktadır. 

Makalelerdeki hasta sayılarının sınırlı olması ve uygulanan faktör dozları ve yöntemlerindeki 

heterojenite nedeni ile operasyon sırasında ve sonrasındaki uygulamalar hakkında net ve kesin 

öneriler yapılamamaktadır (12-18).  

Bu veriler ışığında bakıldığında, operasyon öncesinde aktive protrombin zamanını (aPTT) 

normal sınırlara ve Faktör VIII aktivitesini %100 düzeyine getirecek faktör VIII replasmanı 

operasyon öncesi önerilmektedir (17, 19, 20, 21). Operasyon süresince standart CABG 

prosedürüne uygun heparinizasyon 300IU/saat dozunda verilir. Operasyon sırasında hemostaz 

aktive pıhtılaşma zamanı dikkate alınarak  takip edilebilmektedir. Ayrıca aPTT, faktör VIII 

düzeyleri ile takip edilen vakalar mevcuttur (19, 20). Tromboelastogram operasyon süresince 

hemostatik parametrelerin heparin ve faktör düzey ihtiyacının belirlenmesinde 

kullanılabilecek başka bir yöntemdir ancak hemofili hastalarındaki veriler çok sınırlıdır (22).  
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Operasyonun bitirilmesi ve hastanın pompadan ayrılmasından sonra her bir litre kan kaybına 

500 IU bolus faktör yapılmasını öneren yayınlar (12) olmasına rağmen bu rutin uygulanan bir 

yöntem değildir. Postoperatif takip döneminde faktör replasmanı  literatürde iki şekilde 

önerilmektedir (20). Birinci yöntem; sürekli infüzyon şeklinde replasmandır (12,14,18  23, 

24). Diğer bir yöntem ise faktörün rutin uygulandığı gibi bolus olarak yapılmasıdır ( 17- 19, 

22, 25). İki yöntemi karşılaştıran randomize çalışmalar mevcut değildir. Bu nedenle hastanın 

klinik durumu ve merkezin deneyimleri yöntemin seçiminde önem kazanmaktadır. Diğer bir 

tartışmalı konuda kanama riskini azaltmaya yönelik  rutin traneksamik asit kullanımıdır (12, 

23, 25) ancak traneksamik asit kullanımı durumunda  çözünmeyen mediastinal hematom riski 

göz ardı edilmemelidir.  

Hasta sayısının az olması nedeni ile preoperatif ve postoperatif dönemde optimum hedef 

faktör düzeylerinin belirlenmesine yönelik randomize çalışmalar mevcut değildir. Bu nedenle 

major operasyonlarda uygulanan hedef faktör düzeyleri CABG içinde uygulanabilir (pre 

operatif %80–100, 1-3. Günler %60–80; 4-6.günler %40–60 ; 7-14, günler 30–50) (1, 23).  

Post operatif dönem hemostaz takipleri açısından a PTT ve faktör düzeylerinin takibi 

önerilmektedir. Hangi sıklıkla bakılması gerektiğine dair değişik öneriler olmakla birlikte 

genel olarak hastanın klinik durumuna göre karar verilmesi ve en azından günaşırı faktör 

düzeyinin görülmesi gerekliliği vurgulanmaktadır (12 ,23). 

Yayınlarda hastaların hastanede yatış sürelerine bakıldığında 10 gün civarında olduğu 

görülmektedir (12). Komplikasyonlar arasında en sık korkulan kanama komplikasyonunun 

normal popülasyona göre daha sık olduğu ancak bunun mortalite ve hastanede yatış süresi 

üzerinde etkili olmadığı görülmüştür (12). Bhave ve arkadaşlarının yaptığı ve göreceli yüksek 

hasta sayısı içeren bir analizde hastalarda mortalite ve inhibitör gelişimi gözlenmemiştir (12). 

Ancak komplikasyonların değerlendirilmesi için daha yüksek hasta sayısı içeren çalışmalara 

ihtiyacımız vardır.   

Sonuç olarak hemofili hastalarımız artık yaşlanmakta hastalarımızı sadece kanama ve 

hemostaz yönünden değil, kardiyovasküler riskler açısından da yakın takip ve gerektiğinde 

tedavi etmeliyiz ve unutmamalıyız ki gerekli ve uygun vakalarda CABG hemofili hasta 

grubunda güvenli ve etkili bir yöntemdir.  
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SGK ve SAĞLIK BAKANLIĞI MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ 

Defne Ay Tuncel 

Bilindiği üzere, hemofili hastalarının kullandığı faktörlerin yazıldığı reçeteler ve hasta 

bilgilerini içeren Hemofili Takip Karnesi ve ayrıca diğer kan ürünlerine ait (insan albümini, 

immünoglobulinler) reçetelerin düzenlenmesine ilişkin hususlar 201619 sayılı genelge ile 

düzenlenmişti. ilaçlara erişim imkanı sağlanırken suiistimalin önlenmesi amacıyla geliştirilen 

renkli reçete sisteminin kapsamı turuncu ve mor reçeteye tabi ürünleri de içine alacak 

şekildesağlık bakanlığı tarafından genişletilmiştir. 

Renkli Reçete sistemine https://renklirecete.saqlik.qov.trl adresi üzerinden ulaşılacaktır.  

Renkli Reçete sisteminde, hekimler oluşturdukları reçeteleri 5070 sayılı elektronik imza 

Kanunu ile yapılan düzenleme kapsamında ıslak imzaya eşdeğer hukuki geçerliliği olane-

imza prosedürü ile imzalayacaklardır Eczacılar elektronik reçete numarası ile düzenlenen 

elektronik reçeteye sistem üzerinden ulaşabilecektir. Reçete bilgileri sisteme kaydedildikten 

Sonra ilaçların hastaya verilmesi gerekmektedir.  Renkli reçete sistemi sadece hastane dışına 

çıkan yani serbest eczanelerce karşılanacak kan ürünü reçeteleri için kullanılacaktır. 

Hastanelerde ürün  mevcut ise turuncu veya mor reçeteye gerek olmaksızın hastanelerin 

kullandıkları sistem üzerinden karşılanabilecektir.  İlaç kullanım raporları hekimler yeya 

eczacılar tarafından sisteme girilecektir. Hastanın talebi olması durumunda reçete örneği 

hekim tarafından hastaya verilecektir. 

Kan ürünleri için basılı (kağıt) reçete, istisnai olarak teknik sebeplerle renkli reçete sisteminin 

çalışmaması durumunda ve henüz sistem entegrasyonu sağlanamayan sağlık hizmet 

sunucularında yazılabilecektir.Hemofili takip karnesi İl Sağlık Müdürlükleri tarafından 

dağıtılmayacak olup, hemofili takip karnesi bulunmayan hastaların ilaçları basılı mor 

reçetelere yazılabilecektir. 

Serbest eczaneler tarafından karşılanan mor ve turuncu reçeteli ilaçlara ait listeler matbu 

reçeteleri ile birlikte her ayın ilk on günü içinde il Sağlık Müdürlüklerine teslim edilecektir. 

Bir eczanenin tüm mor, turuncu reçetelerinin elektronik reçete olması durumunda İl Sağlık 

Müdürlüklerine aylık liste göndermesine gerek yoktur. İl Sağlık Müdürlükleri tarafından bu 

liste ve reçeteler muhafaza edilecek olup Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu' na 

gönderilmeyecektir. 

Renkli reçete sistemi 17 Mart 2017 ‘de kullanıma açılmıştır.HBYS ve AHBS entegrasyonu 

olan sağlık kuruluşları elektronik reçete düzenlenmesi gerekmektedir.Henüz entegrasyonu 

tamamlamamış kurumlar eski uygulamaya aynen devam edecektir.Hastanelerde eczane birimi 

sağlık bakanlığı tıbbi cihaz ve eczacılık şube başkanlığından renkli reçeteleri temin etmekte 

ve hastane içi birimlere dağıtımını yapmaktadır. Turuncu reçeteler hastanın doktoru tarafından 

gerekli evrakları düzenleyerek il sağlık müdürlüğü tıbbi cihaz ve eczacılık başkanlığından 

temin etmektedirler. 
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04.02.2018 Tarihli Güncel 2013 SUT (04/02/2018) 

4.2.27.A- Faktörler   

Faktör 8 İçerenler: 

Advate, Beriate, Emoclot, Factane, Factor VIII,Fanhdi, Haemate, Haemoctin, Hemofil-M, 

İmmunate, Koate, Kogenate,  Monocalt, Octanate, 8Y, Recombinate,Refacto, Feiba)  

Faktör 9 İçerenler : 

Aimafix, Berinin, Betafact, Benefix (nonakog alfa), İmmunine, Mononine, Nonafact,  

Octanine, Replenine) (Cofact, Kaskadil) 

(1) Hastanın tanısı, faktör düzeyi, varsa inhibitör düzeyini belirten hematoloji uzman 

hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak, hematoloji uzman hekiminin 

olmadığı hastanelerde ise üç iç hastalıkları ya da üç çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman 

hekimi tarafından düzenlenecek 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak, hematoloji 

veya iç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimi tarafından reçetelenir. 

Sağlık Bakanlığı mevzuatı kapsamında hastaya özel hemofili takip karnesine de yazılır. 

REHBER NOTU: Faktörler SUT:4.2.27.A 

Genel hususlar: 

1-Hastaya özel Hemofili Takip Karnesine yazılırlar.2-Reçete e- reçete ise reçete ekinde 

turuncu reçetenin 2. nüshasının kuruma  gönderilmesine gerek yoktur.3-En az bir  Hematoloji 

uzman hekiminin bulunduğu,  Hematoloji uzman hekiminin yer almaması halinde ise 3 iç 

Hastalıkları (Dahiliye) ya da 3 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanının yer aldığı Sağlık 

Kurulu Raporu ile ödenir.4-Hematoloji veya İç Hastalıkları (Dahiliye) veya Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçetelenir.5-Profilakside kullanımda rapor süresi 

13.08.2015 itibariyle maximum 1 yıldır. (Kurum tarafından bu tarihten önce çıkan  raporların 

süresi sonuna kadar geçerli olduğu bildirilmiştir)6-Faktör preparatları  medulaya adet olarak 

tanımlanmıştır. Ünite olarak girilmesi ilaç süresinde erken bitime ve kesintiye neden 

olmaktadır. 7-Akut kanama raporlarında raporun düzenlendiği günden itibaren 3 günlük doz 

ödenir. 8-Turuncu reçetenin ilk nüshası ilgili form doldurularak takip eden ayın 10'una kadar 

Sağlık Müdürlüklerine gönderilir. 

a) Faktör düzeyi % l veya altında ve/veya ayda üçten fazla kanaması olan proflaksi 

hastalarında haftalık faktör kullanım miktarı 4500 üniteyi geçemez. Haftalık faktör 

kullanımının 4500 üniteyi geçmesi gerektiği durumlarda, bu duruma sebep olan gerekçelerin 

belirtileceği 6 ay süreli yeni rapor düzenlenir. 

b) Hemofili hastalarında; akut kanama yaşanması ya da cerrahi girişim gerekmesi halinde, bu 

amaçla yapılacak ilaç temini için, bu durumun belirtileceği 3 gün süreli yeni bir hematoloji 

uzman hekim raporu düzenlenir. 
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Faktör 8 veya Faktör 9 veya Von Willebrand Faktör içeren Faktör 8; profilakside 

kullanım: 

1- Raporda inhibitör düzeyinin % 1 veya altında ve/veya ayda 3 ten fazla kanama olduğu 

mutlaka belirtilmeldir 2- Haftalık kullanılan faktör miktarı 4500 üniteyi aşamaz  3- 

Profilakside haftalık 4500 U’den fazla kullanım gerekli ise bunun gerekçesinin yazılmış 

olduğu 6 aylık yeni rapor düzenlenebilir. 

(2) Acil müracaatlarda, hastanın tam teşekküllü sağlık kurumlarına başvurması halinde 

hemofili takip karnesinin mevcut olmaması veya bu belge mevcut olmasına rağmen ilaçta doz 

arttırılmasını gerektirecek yeni bir endikasyonun gelişmesi halinde ilk mesai gününde raporun 

çıkarılması, reçete veya tabela üzerinde bu durumun hekimin el yazısı ile belirtilmesi 

koşuluyla hastanın tedavisi sağlanacaktır. Acil durumlarda hastaya en fazla bir günlük dozda 

ilaç reçete edilerek hematoloji uzman hekiminin bulunduğu hastaneye sevk edilecektir. 

Faktör 8 veya 9 veya vwf  içeren faktör 8 ;Akut kanama ya da cerrahi öncesi kullanım: 

1- Akut kanama geliştiği ya da cerrahi girişim yapılacağı raporda açıkça belirtilir. 2-Üç 

günlük rapor düzenlenir ve max 3 günlük dozda ödenir. 3-Hematoloji uzman hekim raporu ile 

ödenir. 

 Faktör VIIa, (NovoSeven Eptakog alfa) 

Hastanın tanısını, faktör düzeyini ve varsa inhibitör düzeyini (glanzmanntrombastenisinde bu 

iki düzey de aranmaz) gösterir hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna 

dayanılarak; prospektüs onaylı endikasyonlarında hafif-orta şiddetteki kanamalarda 3 doza ( 3 

dahil) kadar, merkezi sinir sistemi kanamalarında veya hayatı tehdit eden (hemodinamiği 

bozan) şiddetli kanamalarda veya cerrahi operasyonlarda 12 doza 12( dahil) kadar hematoloji 

uzman hekimlerince, bu hekimlerin bulunmadığı hastanelerde bu durumun belirtilmesi 

koşuluyla iç hastalıkları ve/veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri tarafından 

reçete edilir. Kullanılan ünitenin kaç dozluk olduğu hekim tarafından reçete/tabela üzerinde 

belirtilir. 

REHBER NOTU: Faktör VIIa SUT:4.2.27.A-3 

1-Endikasyon dışı izin alınmış raporlar haricinde sadece yatarak tedavilerde bedeli ödenir. 2-

Endikasyon uyumu aranır. 3-Profilakside kullanımı yoktur 4-Raporda tanı, faktör düzeyi ve 

varsa inhibitör düzeyi yazılmalıdır. 5- Glanzmanntrombastenisinde faktör düzeyi ve  inhibitör 

düzeyi  aranmaz 6-Prospektüs onaylı endikasyonlarda;  

-hafif orta şiddetteki kanamalarda 3 doza (3 dahil) kada -merkezi sinir sistemi kanamaları 

veya hayatı tehdit eden şiddetli kanamalarda veya cerrahi operasyonlarda  12 doza (12 dahil) 

kadar ödenir. 

7- Kullanılan ünitenin kaç dozluk olduğu hekim tarafından reçete/tabela üzerinde belirtilir. 8- 

Hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak; hematoloji uzman 

hekimlerince, bu hekimlerin bulunmadığı hastanelerde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç 
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hastalıkları ve/veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilir.(4) 

Kombine koagülasyon faktörü/protrombinkompleksi konsantreleri; ; (Cofact, Kaskadil) 

a)Konjenital ve kazanılmış (edinsel) koagülasyon bozukluğu olan hastalarda; hafif-orta 

şiddetteki kanamalarda, merkezi sinir sistemi kanamalarında, hayatı tehdit eden 

(hemodinamiği bozan) şiddetli kanamalarda veya cerrahi operasyonlarda, bu durumun ve 

hastanın tanısı ile faktör düzeyini de gösterir hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık 

kurulu raporuna dayanılarak hematoloji uzman hekimlerince, bu hekimlerin bulunmadığı  

hastanelerde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve/veya çocuk sağlığı ve 

hastalıkları uzman hekimleri tarafından bir günlük dozda reçete edilir.Kullanılan ünitenin bir 

günlük doz olduğu  hekim tarafından reçete/tabela üzerinde belirtilir. 

b)Acil müracaatlarda; 

1-Kumarin türevlerinin uygulanmasından kaynaklanan, aktif kanaması olan hastalarda INR ve 

PT değerleri aranmaksızın kanama yeri belirtilmek koşulu ile uzman hekimlerce hastaya en 

fazla bir günlük dozda ilaç reçete edilerek hematoloji uzman hekiminin bulunduğu hastaneye 

sevk edilecektir.Kullanılan ünitenin bir günlük doz olduğu  hekim tarafından reçete/tabela 

üzerinde belirtilir. 2-Kazanılmış (edinsel) koagülasyon bozukluklarında (K vitamini 

yetersizliği, karaciğer yetmezliği gibi) oluşan kanamalarda ilgili kanama yeri belirtilmek 

koşulu ile uzman hekimlerce   hastaya en fazla  bir  günlük  dozda  ilaç  reçete edilerek  

hematoloji  uzman  hekiminin    bulunduğu   hastaneye    sevk edilecektir. Kullanılan ünitenin 

bir günlük doz olduğu  hekim tarafından reçete/tabela üzerinde belirtilir. 

REHBER NOTU: Aktifleştirilmiş Protrombin Kompleksi Konsantresi (aPCC): 

SUT:4.2.27.A-5 

A-Hafif orta şiddetteki kanamalarda, merkezi sinir sistemi kanamalarında, hayatı tehdit eden 

(hemodinamiği bozan) şiddetli kanamalarda veya cerrahi operasyonlarda: 

1.    Raporda hastanın tanısı ile faktör ve inhibitör düzeyi belirtilmelidir  2.    En fazla 

birgünlük dozda reçete edilebilir. Kullanılan ünitenin bir günlük doz olduğu hekim tarafından 

reçete/tabela üzerinde belirtilir.  3.    Hematoloji uzman hekiminin yer aldığı Sağlık Kurulu 

Raporuna dayanılarak Hematoloji uzman hekimlerince, bu hekimlerin bulunmadığı 

hastanelerde bu durumun belirtilmesi koşuluyla İç Hastalıkları (Dahiliye) ve/veya Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilir. 

REHBER NOTU: Aktifleştirilmiş Protrombin Kompleksi Konsantresi (aPCC): 

SUT:4.2.27.A-5 

B- Profilakside Kullanımı: 

1.    Faktör VIII inhibitör titresi<5 BU (Bethesda Ünitesi) oluncaya kadar haftalık faktör 

kullanım miktarı 4500 üniteyi geçmemek kaydıyla verilebilir. 2.    Faktör inhibitör titresi 5 

BU’nun altında ise proflaksi tedavisi sonlandırılır. 3.    Düşük titreli yüksek yanıtlı hastalarda, 

bu durumun belirtildiği yeni bir rapor düzenlenerek 5BU’nun altında da proflaksi tedavisine 
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devam edilebilir."  4.    Haftalık faktör kullanımının 4500 üniteyi geçmesi gerektiği 

durumlarda, bu duruma sebep olan gerekçelerin belirtileceği 6 ay süreli yeni rapor düzenlenir.  

5.    Hematoloji uzman hekiminin yer aldığı Sağlık Kurulu Raporuna dayanılarak Hematoloji 

uzman hekimlerince, bu hekimlerin bulunmadığı hastanelerde bu durumun belirtilmesi 

koşuluyla İç Hastalıkları (Dahiliye) ve/veya Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzman hekimleri 

tarafından reçete edilebilir. 

9 Eylül 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete  Sayı : 30175  TEBLİĞ  Sosyal Güvenlik Kurumu 

Başkanlığından:SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

MADDE 25 – Aynı Tebliğin 4.2.27 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.  

a) 4.2.27.A numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “4 doza” ibaresi “3 doza (3 

dahil)” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “12 doza” ibaresinden sonra gelmek 

üzere “(12 dahil)” ibaresi eklenmiştir. 

b) 4.2.27.A numaralı alt maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(6) İmmün tolerans tedavisi (İTT); sadece üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında, üç 

hematoloji uzman hekiminin yer aldığı 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak,  sadece 

hematoloji uzman hekimlerince reçete edilebilir. İTT tedavisi açısından maksimum tedavi 

süresi 1 yıldır. Tedavi süresinin tamamlanması sonrasında hastanın İTT tedavisine vermiş 

olduğu yanıtın belirtildiği sağlık kurulu raporu da düzenlenecektir. Hastanın takip ve tedavi 

edildiği sağlık kurumlarında, hastalar adına dosyalar açılacak ve tüm bilgiler istendiğinde 

Kuruma ibraz edilmek üzere bu dosyada muhafaza edilecektir. 

a) Tedaviye başlama kriterleri; 11 (on bir) yaşından gün almamış, faktör düzeyi %1 ve 

altında, inhibitör titresi de 10 BU (bethesda ünitesi)  (10 değeri dahil) arasında olan HR titrajlı 

inhibitörlü hemofili-A tanılı hastalarda İTT’ ne başlanabilir. İTT için kötü yanıt kriterleri 

taşıyan hastalarda (inhibitör tanısı üzerinden 5 yıl geçmiş olması veya tepe inhibitör titresinin 

200 BU/ml’nin üzerinde olması) İTT tedavisi Kurumca karşılanmaz .Bu kriterlerin raporda 

belirtilmesi gerekir. 

Faydalanılan Kaynaklar 

1.Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Renkli Reçete Sistemi 

2. Renkli Reçete Uygulaması Hakkında Türk Eczacılar Birliği 

3.Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulama Tebliği  

4. 9 Eylül 2017  Resmî Gazete Sayı : 30175 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama 

Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
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HEMOFİLİDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI 

Yusuf Ziya Aral 

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı/Aydın 

Akılcı ilaç kullanımı (AİK), ilk defa 1985’te Kenya’da gerçekleştirilen Dünya Sağlık Örgütü 

(DSÖ) toplantısında, ‘’kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre; uygun ilacı, 

uygun süre ve dozda, kendilerine ve topluma en düşük maliyetle, kolayca sağlayabilmeleri’’ 

olarak tanımlandı.  

Bu tanımda yer alan maddelerden birinin veya birkaçının karşılanmaması durumu akılcı 

olmayan ilaç kullanımı (AOİK) olarak kabul edilmektedir. DSÖ’nün tahminlerine göre, 

ilaçların %50’sinden fazlası uygun olmayan şekilde reçetelenmekte, sağlanmakta veya 

satılmaktadır. Tüm hastaların yarısı da ilaçlarını doğru şekilde kullanmamaktadır.  

Tüm dünyada yanlış, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımı çeşitli boyutlarda 

sorunlara neden olmaktadır. Bu etkiler arasında hastalık ve ölüm oranlarında artış olması,  

ilaçların yan etki riskinin artması, kaynakların yanlış tüketilmesiyle sonuçta temel ilaçlara bile 

ulaşılabilirliğin azalması, acil ve temel ilaçlara karşı gelişebilecek dirence dayalı olarak, 

tedavinin ekonomik ve sosyal maliyetinin artması sayılabilir. 

 “AİK Ulusal Eylem Planı 2014 yılında yürürlüğe girmiştir. Ulaşılması planlanan hedefler 

ihtiyaçlara ve önceliklere göre farklı zaman dilimlerinde gerçekleştirilmek üzere 

planlanmıştır. Plan çerçevesinde öncelikli faaliyet alanları antibiyotikler, psikiyatri ilaçları, 

geriatride kullanılan ilaçlar, solunum sistemi ilaçları ve hemofili ilaçları olarak belirlenmiştir. 

Hemofilide faktör tedavisi nasıl uygulanır? 

Hemofilide kanadıkça tedavi (epizodik tedavi, on demand tedavi) ve profilaksi olmak üzere 2 

çeşit tedavi yaklaşımı vardır. 

Profilaksi intermittan (aralıklı, periyodik) ve düzenli (regüler, kontinü) olmak üzere 2 şekilde 

uygulanabilir.  

Kanamayı önlemek için başlanan kısa süreli profilaksi (örneğin, cerrahi sırasında ve 

sonrasında verilen profilaksi) intermittan profilaksi olarak adlandırılır. 

Bir yılda en azından 45/52 hafta (%85) verilen profilaksiye düzenli profilaksi denir. Primer, 

sekonder ve tersiyer olmak üzere 3 şekilde uygulanabilir. 

Üç yaşından önce ve 2. büyük eklem kanamasından önce başlanan profilaksi primer; İki ya da 

daha fazla büyük eklem kanamasından sonra, eklem hasarı gelişmeden önce başlanan 

profilaksi sekonder; eklem hasarı başladıktan sonra ilerlemesini önlemek için başlanan 

profilaksi ise tersiyer profilaksi olarak adlandırılır. 
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Kanadıkça tedavi mi? Profilaksi mi? 

Profilaksi ağır hemofili hastalarda altın standart tedavidir (WFH, 1994). Profilaksinin 

yaygınlaşması önündeki en önemli bariyer ise yüksek maliyettir. 

Hangi tip profilaksiyi tercih edelim? 

Sekonder profilaksi yanı sıra uygun olan çocuklarda primer profilaksinin de başlanması 

önerilir (TPHD-Hemostaz-Tromboz-Hemofili Alt Komitesi “Hemofilide Profilaksi Çalıştayı” 

uzlaşı raporu, 2010). 

İlk profilaksinin 6 aylıktan önce başlanılması önerilmez. İlk profilaksi kararında hematom 

varlığı önemlidir. Ciddi kanama görülebileceğine işaret eder. Sadece ekimoz varlığında ise 

profilaksi önerilmez. 

Profilaksi süresi 

Kaç yaşında başlanabilirse başlansın profilaksinin mümkünse 18 yaşına kadar sürdürülmesi 

önerilir. 

Proflaktik faktör uygulaması ne zaman yapılmalı 

Sabahları yapılmalı, yatmadan önce uygulanmamalıdır. 

Doz ve doz aralığı 

Ülkemizde hastaların büyük çoğunluğunda halen ampirik doz uygulaması yapılıyor (VA, 

yaş). Hasta kanamıyorsa aynı dozda devam ediliyor, kanıyorsa doz arttırılıyor. 

Bireyselleştirilmiş yaklaşım tedavi başarısını arttırmaktadır. Bu nedenle günümüzde 

bireyselleştirilmiş tedavi önerilmektedir.  

Ağır hemofili tanısı alan yeni hastalarda profilaksiye haftada bir kez faktör uygulaması ile 

başlanması (50 IU/kg), hastanın klinik durumuna göre eğer kanamalar yine oluyorsa önce 

haftada 2 kez (30 IU/kg), daha sonra gerekirse haftada 3 kez (25 IU/kg)  faktör uygulamasına 

geçilmesi önerilmektedir. 

Faktör Seçimi 

PUP dışındaki hastalarda herhangi bir tartışma yok. PTP grubu ve büyük çocuk veya 

erişkinlerde rekombinant ürünler önerilebilir.  

Prospektif randomize kontrollü SIPPET çalışmasında inhibitör riski Plazma kaynaklı 

ürünlerde %26.8; rekombinant ürünlerde %44.5saptanmıştır. Mutasyon tipi bağımsız risk 

faktörü olarak bulunmuştur.  

THD hemofili alt komitesi Null mutasyon (inversiyon, delesyon, non sense) varlığı, ailede 

inhibitör öyküsü, erken dönemde cerrahi ya da yaşamsal kanama nedeniyle >5 uygulama 

günü faktör kullanımı gibi inhibitör gelişme riski yüksek yüksek görünen hastalarda 50 

uygulama günü tamamlanana kadar plazma kaynaklı FVIII kullanılabileceğini ifade etmiştir. 
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Ancak hangi tip faktör seçilirse seçilsin hasta ailesinin ayrıntılı olarak aydınlatılması ve yazılı 

olarak bilgilendirilmesi esastır. 

İnhibitör gelişmesi 

İnhibitör gelişmesi günümüzde en sık rastlanan ve en ciddi tedavi komplikasyonu olduğundan 

tüm dünyada inhibitör gelişiminin daha başlamadan engellenmesi konusunda duyarlılık 

giderek artmaktadır. İnhibitörlü hastalarda tedavi masrafının yaklaşık 5 kat artması nedeniyle 

elden gelen tüm olanakların kullanılması gerekmektedir.  

İnhibitörden korunma yolları 

• Öncelikle erken bebeklik döneminde (<2 yaş) gereksiz FVIII tedavisinden 

sakınılmalıdır.  

• Tek seferlik dozu hesaplarken yuvarlama yapılmamalı: >50 IU/kg verilmemeli  

• Vital olmayan kanamalarda (akut hematom ve hemartrozlarda, gros hematürilerde) 3 

günden fazla FVIII verilmemeli. 

• Sünnet gibi elektif ameliyatlar 50 uygulama günü tamamlanmadan yapılmamalı.  

• Rutin bebeklik aşılamaları sırasında veya akut enfeksiyonlar sırasında rutin olarak 

FVIII kullanılması önerilmez. Aşılar IM değil, subkutan yapılmalıdır. 

İnhibitör tarama 

Hemofili B hastalarında inhibitör gelişmesi açısından en riskli dönem hayatın ilk 5 yaşı olup,  

ilk 20-50 faktör uygulama gün sayısı en riskli süreç olarak tanımlanır. Ağır hemofili-A 

hastalarında bebeklik döneminde risk daha yüksek olduğundan her beş FVIII kullanım günü 

sonrası inhibitör tarama testi yapılması uygun olur. İlk 20 kullanım günü tamamlandıktan 

sonra 10 kullanım günü sonrası inhibitör taraması önerilmektedir. İlk 50 kullanım günü 

tamamlandıktan sonra bu risk azalmaktadır ve bunu izleyen dönemlerde inhibitör düzeyine 

her 6 ayda bir bakılması yeterli olmaktadır. İlk 150 kullanım gününden sonra ise inhibitör 

gelişmesi oldukça enderdir. Uzun süredir sorunsuz profilaksi alan hastalarda ise yılda 1 kez 

yapılacak inhibitör kontrolü yeterlidir. Ancak, ağır kanamalar veya operasyonlar sonrası 

yoğun veya uzun süreli FVIII verilmesinden 7-10 gün sonra inhibitör testi yapılması 

önerilmektedir. Ayrıca günlük uygulamalarda; normal dozlarda FVIII tedavisine klinik yanıt 

alınamayan olgularda da inhibitör testi yapılması endikasyonu vardır. Genel prensip olarak 

tüm cerrahi girişimlerden önce inhibitör tarama testi yapılması zorunludur. 

İnhibitörlü hastanın tedavisi 

a. İnhibitör titresinin bilinmediği olgular  

By-pass edici ilaçlardan biri kullanılmalıdır.  

b. Düşük titreli (<5 BU/ml) hastalarda tedavi  
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Bu hastalarda tedavide FVIII kullanılabilir. 8-12 saat aralarla inhibitörsüz dönemde kullanılan 

FVIII dozundan 2-3 kat yüksek dozlarda (genellikle 50-100 IU/kg) FVIII uygulanması 

gerekir. Tedavi sonrasında anamnestik reaksiyon gelişme (inhibitör titresinin kamçılanarak >5 

BU/ml seyretmesi) riski %30 dolayındadır. Bu durum söz konusu olursa FVIII tedavisinin 

bırakılması gerekir. FVIII tedavisiyle kanamalar durdurulabiliyorsa ve inhibitör titresi <5 

BU/ml’de seyrediyorsa kanamalarda FVIII kullanılmaya devam edilebilir.  

c. Yüksek titreli (≥5 BU/ml) hastalarda tedavi  

Bu hasta grubunda kesinlikle by-pass edici ilaçlardan biri tercih edilmelidir  

 İnhibitörlü hastalarda profilaksi 

Ülkemizdeki geri ödeme sistemi aktive protrombin kompleks konsantreleri (aPCC) için 

kullanıma izin vermektedir. Haftada 4.500 IU’lik dozun aşılmaması kaydıyla hastalarda 

haftada 2 veya 3 kez 50-75 IU/kg dozlarda kullanılabilir. Hastada yeni kanama olmasını 

beklemeden en az 6 ay süreyle kullanılması önerilir. Rekombinant Faktör VIIa (rFVIIa) için 

Avrupa ülkelerinde uygulanan doz 90-270 mcg/kg/gün’dür.  

İmmun Tolerans Tedavisi (İTT)  

İTT’nin temel mantığı belli aralarla ve düzenli olarak FVIII uygulayarak hastanın immun 

açıdan “tolere” hale getirilme çabasıdır. Yüksek yanıtlı (HR) tipte inhibitörü olan hastalarda 

immun tolerans tedavisinin öncelikle denenmesi kuvvetle önerilir.  

Düşük yanıtlı (LR) tipte inhibitörlerin kendiliğinden veya FVIII tedavisine devam edilmesine 

karşın yok olması mümkündür. Altı aylık izlem süresi sonrası dikkatle değerlendirilmelidir. 

Uygulanan FVIII tedavisiyle hemostaz sağlanamıyorsa ve 6 aylık izlemde inhibitör 

kaybolmamışsa İTT uygulanması önerilir. İnhibitör geliştiğinde hastada kullanılan FVIII 

preparatının İTT uygulaması sırasında da kullanılması önerilir. İnhibitör titresi <10 BU 

olduğunda başarı oranı daha yüksek olduğundan İTT başlamak için titrenin  <10 BU olana 

kadar beklenmesi önerilir. Bu dönemde kanama ataklarının tedavisi by-pass edici ilaçlarla 

yapılmalıdır. Başarı sağlanamayan olgularda vWF içeriği yüksek olan plazma kaynaklı FVIII 

uygulanması önerilir.Literatürde tanımlanan başlıca 2 farklı İTT yaklaşımı mevcuttur: 

a. Bonn protokolü: 100 IU/kg FVIII dozu 12 saat aralarla kullanılır. Maliyeti yüksek bir 

tedavi protokolüdür.  

b. Düşük doz yaklaşımı: 20-50 IU/kg dozlarda haftada 2-3 gün FVIII kullanılır. bir 

Randomize kontrollü bir çalışmada yüksek ve düşük dozda İTT arasında başarı oranı farklı 

olarak bulunmamıştır. Bu nedenle söz konusu İTT protokolünün ülkemizdeki hastalara 

uygulanması kuvvetle önerilir.  
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Cerrahi  Girişimler 

Cerrahi girişimler kanama risklerine göre majör ve minör olmak üzere 2 gruba ayrılır (Tablo 

1). 

Tablo 1. Hemofilik hastada majör ve minör cerrahi girişimler. 

 İnhibitörsüz olgular 

Operasyon öncesi faktör düzeyi, hemostaz için istenen düzeylere getirilmelidir. Faktörün 

operasyondan hemen önce yavaş intravenöz bolus şeklinde (en az 5 dakikada) uygulanması 

önerilir. Verilme hızı erişkinde 3 ml/dk, çocuklarda 100 İÜ/dk’yı aşmamalıdır. Majör 

operasyonlardan 10-14 gün sonrasına kadar hemostaz için yeterli faktör düzeyi sağlanmalıdır. 

Ancak, bazı ortopedik girişimlerde ve fizik tedavi rehabilitasyon egzersizlerinin eklendiği 

durumlarda bu süre 6 haftaya kadar uzayabilir. Minör cerrahi işlemlerde genellikle aralıklı 

faktör tedavisi ile faktör düzeyinin %50’ye çıkarılması hedeflenir (Tablo 2 ve 3). 

Tablo 2. Hemofili A/B hastaları için majör cerrahi girişimlerde hedef faktör düzeyleri, süre ve 

veriliş sıklığı. 

 Tablo 3. Hemofili A/B hastaları için minör cerrahi girişimlerde hedef faktör düzeyleri, süre 

ve veriliş sıklığı. 

 İnhibitörlü olgular 

Düşük düzeyli inhibitörü olan hastaların küçük cerrahi girişimlerinde yüksek dozlarda faktör 

konsantreleri verilmesi ile hemostaz sağlanabilir. Bu grup hastadan verilen faktör 

konsantresinin elde edilme kaynağı önem taşımamaktadır. Yüksek düzeyli inhibitörü olan 

hastalarda yapılacak olan cerrahi veya tıbbi girişimlerde by-pass edici ilaçlar: rFVIIa veya 

aPCC kullanılır. Genel olarak her iki ajan küçük cerrahide 1-5 gün ve büyük cerrahilerde 10-

14 gün kullanılır. 

-aPCC: 50-100 İÜ/kg 8-12 saatte bir infüzyon şeklinde verilir. Trombotik komplikasyon yan 

etkisi olduğundan günlük maksimum doz 200 İÜ/kg olarak önerilir. 

 -rFVIIa: 90 µg/kg verilmesi uygundur. Yüksek dozlarda verilmesini önerenler olmakla 

birlikte standart ve yüksek dozlar arasında farklılık bulunmamaktadır. 

Desmopressin 

Endotel hücrelerindeki Weibel-Palade cisimciğinden vWF ve FVIII’in kana salınımına neden 

olarak vWF ve FVIII düzeyini 3-5 kat artırır. Hafif ve orta hemofili olgularda desmopressin 

testi yapılarak etkili olup olmadığının belirlenmesi önerilmektedir. 

Test için desmopressin 0.3 µg/kg dozda, 50-100 cc SF içinde 30 dakikada IV verilir. Aynı 

dozda deri altına da verilebilir (Maksimum doz: 20 µg). Zirve FVIII ve vWF artışı IV 

infüzyon sonrası veya 30 dakika sonra, SC kullanımda 60-90 dakika sonra gözleniyor. Büyük 

çocuklarda desmopressin öncesi ve 1 ve 4 saat sonra, küçük çocuklarda desmopressin öncesi 

ve 4 saat sonra kan alınması öneriliyor.  
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Daha önceden Desmopressinin etkin olduğu gösterilmiş hafif hemofilisi olan olgularda minör 

girişimler Desmopressin ile yapılabilir. Girişimden bir saat önce 0,3 µg/kg (en fazla 20 µg) 

deri altı veya damar yolu ile Desmopressin (damar yolu ile verilecekse 30-50 cc serum 

fizyolojik içinde >30 dakika yavaş infüzyon) uygulanır. On iki-24 saatte bir doz tekrar 

edilebilir. Tekrarlarda etkisi %30 dolayında azalır. Tedavi süresi ardışık 3 günden fazla 

olmamalıdır. Üçüncü dozdan sonra taşiflaksi riski çok yüksektir. Ayrıca hiponatremi riski 

nedeniyle su kısıtlaması yapılmalıdır. Desmopressin ile yanıt alınamıyor veya yara 

iyileşmesinin 3 günden uzun sürmesi bekleniyorsa faktör verilmelidir. İki yaşın altındaki 

çocuklarda Desmopressin kullanılmamalıdır. Desmopressin hemofili B’de etkili değildir. 

Fibrin yapıştırıcı 

Lokal hemostaz sağlamasının yanında yara iyileşmesine de katkıda bulunur. Umulandan fazla 

kanama olasılığı olan (örn: inhibitörlü hastalar) ve sünnet, diş çekimi, psödotümör 

rezeksiyonu gibi ortopedik işlemlerde ve vaskuler dokudan zengin alanlara (karaciğer, dalak) 

yapılan girişimlerde yararlı bir yardımcı tedavi metodudur 

Ankaferd Kanama Durdurucu 

“Anka" zümrudü anka kuşundan, "ferd" osmanlıca'dan gelmektedir (tek, eşi benzeri olmayan 

demektir). Kekik, meyan, asma yaprağı, ısırgan otu ve havlıcan özütlerinden oluşmaktadır. 

Klasik koagülasyon kaskad sisteminden bağımsız olarak ‘protein network’ ortamında vital 

fizyolojik eritrosit aggregasyonu yoluyla hemostatik etki göstermektedir.  

İnhibitörü olan ve olmayan hastalarda faktör tedavisine yanıtsız diş çekimi, sünnet ve dış 

kanamalarında etkinliği gösterilmiştir.  

Transamin 

Transaminin en etkili olduğu kanama tipi ağız içi,  nazofarinks, uterus ve GIS kanamalarıdır. 

Oral kanamalarda ½ sulandırılmış %5 ampul ile 5 dakika gargara yapılır ve sistemik 

etkisinden yararlanılmak amacıyla yutulur. Diş çekiminden 6 saat öncesinden oral ya da 

çekimden hemen önce 10 mg/kg IV verilir. Yara iyileşmesi tamamlanıncaya kadar hem lokal 

hem oral olarak 5-6 gün devam edilir. Menstrüel kanamalarda 1. gün tek dozda 4 gr veya 4 

gün süresince 25 mg/kg dozunda,  günde 3 kez verilir. Cerrahi girişimlerde özellikle mukozal 

kanamalarda hafif/ orta/ağır hemofilide antifibrinolitik tedavi önerilir.  

Uzun etkili faktör konsantrelerinin hemofili tedavisine getireceği yenilikler 

İnfüzyon sayıları azalacak (Daha az infüzyonla daha yüksek çukur değerler elde edilecek), 

daha uzun süre >%1 faktör düzeyi sağlanacak, küçük yaşta kateter gereksinimi azalacak, 

hastane ziyaret sayıları azalacak,profilaksiye uyum artacak, tedavi sonuçlarını iyileştirecek 

(yıllık kanama oranları azalacak, eklem yapı ve fonksiyonu korunacak), hasta ve yakınlarının 

yaşam kalitesi artacak. 
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Uzun etkili faktör çalışmaların seyri 

Uzun etkili FIX uygulamaları çok başarılı olup 7-15 günde bir uygulama; Uzun etkili FVIII 

uygulamaları istenilen düzeyde olmayıp haftada bir uygulamadan daha ilerisi yok gibi 

görülmektedir. 

Uzun etkili faktörlerde optimal doz rejimi (doz, çukur değer, sıklık), optimal monitorizasyon 

(zirve değer, çukur değer) ve cerrahi (doz, sıklık, monitorizasyon) yanıt bekleyen sorulardır. 

Yeni tedavi yaklaşımları 

Antitrombotik yolağın (Protein C yolağı, Anti-trombin yolağı, Tissue Factor Pathway 

Inhibitor (TFPI) yolağı) inhibisyonu; Alterne by-passing ajanlar (FX varyantları, FV 

varyantları, FIX varyantları, Bispesifik antikor, FXIII, P selectin/Ig chimera); Non sense 

mutasyon supresyonu; Antifibrinolitik ilaç çalışmaları yapılmaktadır. Özellikle  antitrombotik 

yolağın inhibisyonu ve bispesifik antikor tedavisi subkutan kullanım ve uzun yarılanma ömrü 

(1 hafta-1 ay) nedeniyle  hem inhibitörlü hem de inhibitörsüz hastalarda umut vadetmektedir. 
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VON WİLLEBRAND HASTALIĞI TANISI NASIL KONUR? 

Meryem Albayrak 

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı 

Von Willebrand faktörün (vWF) miktar veya fonksiyon olarak yetersizliği  von Willebrand 

hastalığına neden olur. Tanı, doğru tedaviyi seçmek ve genetik danışma için gerekli ve 

önemlidir. VWH heterojen bir hastalık olup, tanı zordur,  pekçok test gerekebilir. Tanıya 

ulaşmak için, Von Willebrand Faktörün fizyolojisini anlamak önemlidir. VWF,  trombosit 

agregasyonunu yönlendirmek ve trombositleri vasküler yaralanma alanlarına lokalize etmek 

için trombositlerin glikoprotein 1b(Gp1b) reseptörlerine bağlanır. Von Willebrand Faktör aynı 

zamanda FaktörVIII’ in dolaşımdaki taşıyıcısıdır. Von Willebrand eksikliği: Sentez azlığı, 

depolanma, salınım ve yıkım bozuklukları sonucu gelişir.                Von Willebrand Hastalığı 

3 tipe ayrılır. Tip 1 ve 3 vWF miktar eksikliği iken Tip2 vWF fonksiyon bozukluğudur. Tip2;  

A, B, M, N olmak üzere 4 alt tipe ayrılır. 

Tip1 …..Kısmi eksiklik 

Tip 3……Tam eksiklik  

Tip 2……Fonksiyon bozukluğu 

2A….Yüksek molekül ağırlıklı multimerleri az, VWF ‘ün trombosit GPIb bağlanma yeteneği 

az  

2B…… Trombosit GPIb’ye spontan bağlanır, yüksek molekül ağırlıklı von willebrand 

multimerleri ve trombosit agregatları hızla yıkılır  

2M…… Yüksek molekül ağırlıklı multimerleri var ama trombosit GPIb’ye bağlanma afinitesi 

düşük  

2N…..FVIII’e bağlanması yetersiz, FVIII eksikliği belirgindir. 

TANI 

Hastanın kanama öyküsü en önemli tanı yöntemidir. Önce şüphelenmek sonra laboratuvar 

testi yapmak gerekir. Kanama semptomlarına ilişkin, mukokutanöz kanama öyküsü sıktır. 

Kanama öyküsü alınırken kanama skorlaması kullanılabilir.  

Neden kanama skorlaması yapılmalı? 

• Kanama şiddetini tespit etmek 

• Sağlık personelinin kanama izleminde ortak ve standart dili konuşmalarını sağlamak 

• Tedaviye karar vermek  

• Kanama semptomlarını standardize ederek gereksiz laboratuvar testlerini önlemek 
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• Yanlış pozitif tanıyı en aza indirmek 

• vWH tip 1 gibi hafif kanamalı hastalarda değişken klinik ve laboratuvar 

heterojenitesini azaltmak 

• Sağlam kişilerin kanamaları ile hastayı ayırabilmek 

Kanama skorlarının kullanımındaki sorunlar nelerdir?  

• Kanama skorlarının kullanımı sınırlı 

• Kanama skorları yaşla değişir, yaşla artar 

• Kanamanı şiddetini verir, sıklığını vermez 

• Kanama skoru ile kanamaya eğilim tespit edilir 

• Kanama skoru zaman alır. 

KANAMA SKORLARI KLİNİK KULLANIMDA FAYDASI KANAMA DİATEZİNİ 

EKARTE ETTİRMESİDİR. KANAMA SKORU NEGATİF PREDİKTİF DEĞER %99.2, 

POZİTİF PREDİKTİF DEĞER DÜŞÜKTÜR. 

Aile öyküsü kriterleri : VWD tip 1 ile uyumlu pozitif bir aile geçmişi, en az bir birinci 

dereceden akraba veya en az iki ikinci derece yakın akrabanın önemli mukokutanöz kanama 

öyküsü ve VWD tip 1 ile uyumlu laboratuvar testleri gerektirir. Hastada VWF 

mutasyonlarının bulunması, daha uzaktaki akrabaların laboratuvar analizini gerektirebilir. 

Laboratuvar tetkikleri:  Tarama testleri, tanısal testler ve tiplendirme testleri yapılabilir. 

TANI TESTLERİ; 

• Willebrand Faktör Antijen (VWF:Ag) 

• Von Willebrand Faktör Ristosetin kofaktör (VWF:Rco) 

• Faktör VIII düzeyi  

Şekil 1: ISTH tanı kriterleri  

Şekil 2: von Willebrand Hastalığı Tanı Basamakları 

Şekil 3: von Willebrand Hastalığı laboratuvar tanı algoritmi 
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Şekil 1: ISTH tanı kriterleri  

KANAMA
HİKAYESİ

KİŞİSEL VE AİLE KANAMA ÖYKÜSÜ
KANAMA SKORU

TARAMA 
TESTLERİ

TANISAL 
TESTLER

TİPLENDİRME 
TESTLERİ

TAM KAN SAYIMI, KAN GRUBU
KANAMA ZAMANI, PFA-100,      

PT, PTT,

VON WİLLEBRAND Ag,   VON WİLLEBRAND RiCof
FAKTÖR VIII

RİPA, Multimer, Mutasyon   

1

2

3

4

ŞÜPHEDEN ALT GRUP TİPLENDİRMEYE GİDEN YOL İZLENMELİDİR

De Jong A, Eikenboom J. Journal of Thrombosis and Haemostasis, 2015
                               

Şekil 2: Von Willebrand Hastalığı Tanı Basamakları 
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VWF:Ag

VWF:Rco / 
VWF:Ag

FVIII / 
VWF:Ag

FVIII 

RİPA

Multimer

< 5 IU/dl AĞIR TİP 1

TİP 3

>0.6

<0.6

>0.6

<0.6

TİP 1

TİP 2N*

Artmış
TİP 2B

Tip2

TİP 2A

TİP 2M

HMWM az

HMWM normal

VWF:Ag

VWF:Rco

FVIII

< 30 IU/dl

                         
Şekil 3: Von Willebrand Hastalığı laboratuvar tanı algoritmi 
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MİNİMAL İNVAZİV GİRİŞİMDE DESMOPRESSİN 

Yeşim Oymak 

Von Willebrand Hastalığı (vWH) en sık görülen herediter kanama bozukluğudur. Bu 

hastalığın %70-80’ini von Willebrand Faktörün (vWF) azlığına bağlı olan Tip 1 VWH 

oluştururken, yapısal bozukluğa bağlı olan Tip 2 %20’sini ve tamamen yokluğa bağlı olan Tip 

3 ise %5’den azını oluşturmaktadır. Hastaların büyük bir kısmını oluşturan tip1 vWH’da 

hemostazı sağlamak üzere desmoprssin (DDAVP:1-desamino-8-D-arginine vasopressin) 

kullanılabilmektedir.  

Desmopressin vWH’nın tedavisinde 1977’den beri kullanılan antidüretik hormon olan 

vazopressinin sentetik türevidir. Vazopressin V2 reseptörlerine tutunarak endotel 

hücrelerinden vWF salınmasını sağlar. Siklik AMP aracılığı ile endotel hücrerindeki Weibel 

Pallade cisimciklerinden DDAVP salınımı olur. Faktör VIII  (F VIII) düzeyi de eş zamanlı 

olarak artar. Bu artış normal bireylerde olduğu gibi hafif hemofili hastalarında ve vWH’da da 

2-5 kat civarında olur. İki yaşın altındaki çocuklarda bu artış büyük çocuklara göre daha azdır. 

Desmopressin faktör düzeylerindeki artışın yanı sıra trombosit fonksiyonlarını da düzelterek 

hemostaza aynı yönde katkıda bulunur(1). Cerrahi sırasında transfüzyon ihtiyacını azalttığı 

gösterilmiştir(2). 

DDAVP Dozu 

Faktör VIII için en fazla artış 0.3 mcg/kg doz ile VWF için artış ise 0.2-0.3 mcg/kg doz ile 

sağlanmaktadır. Bu nedenle uygulanan doz bir seferde 0.3 mcg/kg’dır. Intravenöz (iv) (15 

mcg/ml; Octostim) ve subkutan (sk) (4 mcg/ml; Minirin) uygulanan formları bulunmaktadır.  

Verilme şekli hesaplanan dozun 30-50 ml izotonik içinde en az 30 dk sürede iv olarak infüze 

edilmesidir. Subkutan uygulama dozu da aynıdır(3). Bunun yanı sıra sk olarak uygulanan 0.15 

mcg/kg gibi dozların da FVIII ve vWF düzey artışı sağladığı gösterilmiştir. Yüksek dozdaki 

(<50 kg için 150 mcg/doz, >50 kg için 300 mcg/doz) nazal DDAVP (150 mcg/puff; Stimate) 

de benzer şekilde etki gösterse de ameliyat öncesinde iv uygulama önerilmektedir. Nazal 

uygulamada ise F VIII ve vWF’in kandaki düzeyleri 30-90 dk. sonra en yüksek değerlerine 

ulaşır. Desmopressin uygulaması ile tip I VWH olanların %91’inde vWF’in iki katına çıkması 

ve en az 30 IU/dl düzeye çıkması sağlanmıştır(4).  

Desmopressin Testi 

Desmopressin yanıtını genotipik ve fenotipik özellikler etkilediği için mutlaka operasyondan 

önce test yapılmalıdır(5),(6).  Bazal olarak DDAVP uygulanmadan önce vWF antijeni 

(VWF:Ag), ristosetin kofaktör aktivitesi (vWF:RCo) ve FVIII aktivitesi (FVIII:C) düzeyleri 

alınır. 0.3 mcg/kg olarak hesaplanan doz 30-50 ml izotonik içinde 30 dk.’lık iv infüzyon 

şeklinde verilir. Aynı faktör düzeyleri 1 saat sonra ölçülür. İki-altı kat artmış olması ya da 30-

50 IU/ml olması beklenir. Ayrıca 2-4 saat sonra aynı faktör düzeylerinin tekrar ölçümünün 

yapılması etkinin ne kadar sürdüğünü gösterir(7),(8),(9). 
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Von Willebrand Hastalığının Alt Tiplerine Göre Desmopressin Kullanımı 

Desmopressin tip 1 vWH’larında kullanılır. Depolanmakta olan hazır işlevsel vWF salınır. 

Klinik olarak yeterli miktarda vWF şiddetli tip1 ile tip 3 vWH’larında bulunmadığı için bu 

hastalarda DDAVP kullanımı uygun değildir. Desmopressin uygulamasından sonra salınan 

vWF ve FVIII hastanın kendi proteinleri olduğu için onun yarı ömür özelliklerini gösterir. 

Normal bir bireyde her iki protein de 8-10 saat dolaşımda kalır(10). Tip 2 vWH’ları da 

DDAVP uygulamasından sonra dolaşıma fonksiyonel olmayan vWF salınımı yaparlar. Bu 

nedenle tip 2 vWH’da DDAVP uygulaması tip 2A ve 2M’in bazılarında mümkündür. Bu 

nedenle DDAVP uygulamasından sonra vWF:RCo’un yükseldiğinin gösterilmesi 

gereklidir(11). Tip 2N’de  FVIII’in vWF tarafından stabilizasyonunda sorun olduğu için 

salınım olsa bile FVIII’in iki saatten daha uzun dolaşımda kalamaz. Tip 2B vWH’larında ise 

DDAVP uygulanmasından sonra  vWF:RCo artışı sağlanmasına karşın farmakokinetik 

çalımalar tutarsızlık göstermektedir(11) (11). Tip 2B vWH’da DDAVP uygulanmasından 

sonra trombositopeni gelişmesi nedeniyle kontrendike kabul edilmiştir(12). Ancak bu kısa 

sürelidir ve tromboz ya da kanama ile ilişkili bulunmamıştır(13).  

Tedavi ya da ameliyat öncesinde kullanılması planlandığında 0.3 mcg/kg doz intravenöz 

olarak verilir. İhtiyaca göre 12-24 saatte bir doz tekrarlanır.  Kanama epizotu ya da operasyon 

için üç günden uzun süren yeterli hemostaz gereksinimi varsa faktör replasman tedavileri 

kullanılması gerekir(14).  

Kullanılan Operasyon Tipleri 

Desmopressin vWH’larında adenotonsillektomi, diş çekimi, sünnet, endoskopi ve radyoizotop 

sinevektomi gibi girişimlerde güvenli olarak kullanılabilmektedir. Hastaların sadece 

%1.8’inde kanama bildirilmiştir. Yapılan bu girişimlerde genellikle iv kullanılmış olsa da 

preoperatif uygulamada sk ya da nazal formu da uygulanmıştır(15-21). 

Adenotonsillektomi yapılan 69 vakada operasyondan 20 dk önce 0.3 mcg/kg uygulandıktan 

sonra etkili hemostazın sağlandığı sadece %10’unda transfüzyon ya da ek müdahale 

gerektirmeyen kanamanın olduğu belirtilmiştir(22). Adenotonsillektomi yapılan farklı bir 

çalışmada ise DDAVP kullanımı ile ilgili protokol oluşturulmuştur. Bu protokolde DDAVP 

yanıtı olduğunun kontrolü, antiagregan kullanımı olmaması, antifibrinolitik ile birlikte 

kullanım gereksinimi, idame ve kayıpları yerine koymak dışında sıvı kısıtlaması, preoperatif 

uygulanan 0.3 mcg/kg dozun 12 saat sonra ve 24 saat sonra tekrarlanması, kanama olması 

durumunda hızla yüksek vWF içerikli faktör replasmanının sağlanması yer almaktadır(23). 

Ağız içi girişimlerde preoperatif DDAVP ile birlikte bir hafta süreyle traneksamik asit 

kullanımı, üç ya da daha fazla sayıda diş çekimi yapılacaksa lokal fibrin yapıştırıcı 

kullanılması ve yanıtsızlık varsa vWF kullanılması, preoperatif bir kez kullanıldıktan sonra 

kanama varsa bir kez daha fibrin yapıştırıcı kullanılıp kanama durmaz ise bir doz daha 

DDAVP tekrarlanması ya da vWF kullanılması önerilmektedir. Karaciğer hastalığı olanlarda 

ve diğer koagülasyon testlerindeki bozukluk ya da trombositopeni eşlik etmesi durumunda 

DDAVP kullanılmamalıdır(24). 
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Desmopressinin Yan Etkileri 

Desmopressin kullanımına bağlı yan etkiler antidiüretik etkisine ve kan basıncını düşürmesine 

bağlı olarak gelişir. En fazla iv kullanım sırasında meydana gelir. Genellikle hayatı tehdit 

eden yan etkiler değildir(25). En sık görülenler yüzde kızarma ve baş ağrısı gibi geçici hafif 

yan etkilerdir(26). Özellikle beş yaşın altındaki çocuklarda hiponatremi ve konvülsiyon gibi 

yan etkiler daha sık gelişir(27),(28). Hiponatremi etkisinin 12 saat sonra tekrarlayan dozlarda 

özellikle geç etki olarak 48 saat içinde geliştiği saptanmıştır(29),(30). Bu nedenle tekrarlayan 

dozlarda özellikle küçük çocuklarda bu etkisi açısından dikkat edilmeli ve kan elektrolit 

kontrolü yapılmalıdır. İki yaş altında kullanılmamalıdır. Kusma ve konvulsiyon gibi 

semptomlar da sodyum değeri  <120 mE/L ise görülmektedir. Nadiren de olsa DDAVP ile 

ilişkili olarak trombotik komplikasyonlar bildirilmiştir(31-35). Bu nedenle kardiyak sorunu 

olduğu bilinen hastalarda ve kardiyovasküler hastalık riski olabileceği için > 70 yaş hastalarda 

kontrendike olduğu belirtilmektedir(30),(32),(33),(36).  

Endoteldeki VWF depoları boşaldığı için tekrarlayan dozlarda istenen yükselmenin 

sağlanamamasına taşiflaksi denilmektedir(27). 

Özet olarak DDAVP tip 1 hastalarda ve bazı tip 2 hastalarda kullanılabilirken tip 3’de 

kullanılmaz. Sünnet, endoskopi, diş çekimi ve ağız içi operasyonlar, adenotonisllektomi gibi 

minör girişimler sırasında DDAVP yanıtlı hastalarda kullanılabilir. Özellikle mukokutanöz 

alanlarda girişim yapılacaksa bir hafta süreyle antifibrinolitikler de eş zamanlı kullanılır. 

Kullanım süresi üç günü geçecek olursa ve kanama olursa faktör verilmesi gerekir. 

Desmopressin yanıtı değerlendirirken 1. saat değerlerinin yanı sıra 4. saat için de ölçüm 

yapılmalıdır. İki yaş öncesi ve 70 yaş üstünde kullanılmamalıdır. Yan etki gelişmemesi için 

özellikle sıvı kısıtlamasına dikkat edilmelidir.  
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VON WİLLEBRAND HASTALIĞI’NDA PROFİLAKSİ 

Fatma Burcu Belen 

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı 

Hemofili’de profilaksinin etkinliği ve yararları, pek çok çalışma ile kanıtlanmış olup, 

kanamaları azaltma, eklem fonksiyonunu koruma,morbidite ve mortaliteyi azaltma etkileri 

bilinmektedir (1). Ancak Von Willebrand Hastalığında (VWD) profilaksi daha nadir 

uygulanmaktadır. VWD’de tedavi seçenekleri DDAVP (desmopressin) ve FVIII-VWF 

konsantrelerini içermektedir(2,3). VWD’de profilaktik tedavinin seçilmiş hastalarda faydalı 

olduğu gösterilmiş ve bazı uygulama ilkeleri önerilmiştir (4), ancak 2005’te Von Willebrand 

Prophylaxis Network (VWD-PN)’ün kurulması ile beraber araştırmacılar 5343 VWD olgusu 

içinden profilaksi almış olan 99 olgunun son 12 ayda sıklıkla eklem kanaması sebebiyle 

profilaksi almış olduğunu belirleyen retrospektif bir çalışma başlatmışlardır(5). Bu tarihten 

sonra, İsveç, İtalya ve Almanya gruplarından ilk profilaksi çalışmaları ortaya konulmuştur. 

İsveç kohortunda, 35 olguya (n=28 VWD Tip3,n=6 VWD Tip 2A/2B,n=1 VWD Tip 1) yaş ve 

kanama fenotipi ile değişen endikasyonlarda profilaksi verilmiştir. Bu grupta, <5 yaş 

olgularda profilaksi başlama nedeni daha çok burun ve ağız kanaması (mukozal kanamalar) 

iken, 5-15 yaş arasındaki olgularda mukozal ve eklem kanamaları, >15 yaş olgularda ise 

eklem kanamaları/GİS kanamalar ve menoraji endikasyonu oluşturmuştur. Profilaksi, yıllık 

kanama sayılarında belirgin azalmayı sağlamıştır. Bu çalışmanın en belirgin sonucu <5 yaş 

profilaksi başlanan olgularda hiç eklem hasarı saptanmamış olmasıdır (5). Yine bir Alman 

kohort çalışmasında, 32 olgu sekonder profilaksi almış, profilaksi başlama kriterleri kanama 

skoru >2 olması, on demand tedavi olan olgularda anemi gelişmesi olarak alınmıştır. 

Profilaksi haftada 2-4 kez uygulanmıştır. 12 aylık izlem sonrası, hemoglobin düzeyleri 

normalleşmiş, kanama skoru profilaksi öncesi değere göre belirgin azalmıştır (3 vs. 0.07 

p<0.01) Bu çalışmadaki bir olguda inhibitör gelişmiştir (6). VWD PN çalışması 59 hastayı 

içermiş (medyan profilaksi başlama yaşı: 22.4 yaş, VWD Tip 1:5 olgu, VWD Tip 2:20 

olgu,VWD Tip 3:34 olgu), tedavi sonrası yıllık kanama sayıları (ABR) profilaksi sonrası 

belirgin azalmış (p<0.0001), bu nedenle yazarlar profilaksinin VWD’de etkin olduğu 

sonucuna varmışlardır(7). VWD-PN’nin bu retrospektif çalışmasından sonra ilk prospektif 

doz arttırma çalışması yine VWD-PN grubundan gelmiştir. Burada olgular VWD Tip 1 olup 

VWF:Rco≤ 20 %, FVIII≤ 20 % ve DDAVP cevapsız ise, Tip 2B VWD veya Tip 3 VWD ise 

çalışmaya dahil edilmiş, toplam 13 olgu çalışmaya alınmıştır. Bu olgulara 50 Iu/kg/doz 

haftada bir, haftada 2 ve haftada 3 kez olacak şekilde 3 doz düzeyinde faktör verilmiş, kanama 

fenotiplerine göre doz arttırılmıştır. Epistaksis endikasyonu ile profikasiye alınan olgular 

düzey 1’de kalırken, eklem ve GİS kanamalar düzey 2-3’e yükseltilmeyi gerektirmiştir. 

Profilaksi ile medyan ABR 25’ten 6.1’e düşmüştür (8). Profilaksi konusundaki deneyimler 

2008 yılında Avrupa ülkelerinde başlamış olan ve halen devam eden PRO.WILL çalışmasının 

sonuçlarının ortaya konulması ile daha da güçlenecektir (9). 

Sonuç olarak,VWD’de profilaksi çalışmaları profilaksinin etkinliğini kanıtlamaktadır (10).  

Optimal doz ve endikasyonları belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.  
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TİP 3 VWF EKSİKLİĞİNDE CERRAHİ SÜREÇ YÖNETİMİ 

Aydan Akdeniz 

Von Willebrand hastalığı (VWH), von willebrand faktörün (VWF)  miktar ve fonksiyonel 

olarak yetersiz olduğu durumlarda gelişen, genellikle otozomal dominant nadiren otozomal 

resesif geçen,  daha çok mukokutanöz kanamaların görüldüğü, kalıtsal kanama bozukluğudur. 

VWH ilk kez 1926 da İsveç ve Finlandia arasında Bothnia denizine bulunan Aland adasında 

yaşayan insanlarda görülmüş ve hemofiliye benzeyen kanama kliniği nedeni ile ilk zamanlar 

pseudohemofili olarak adlandırılmıştır. Von Willebrand hastalığı olarak adlandırılması 1950 

leri bulmuştur. 

Epidemiyoloji 

 VWH prevalansı tahmini birçok ülkede hastaneye başvuran semptomatik hastaları esas alarak 

hesaplanmakta ve bu da ülkeden ülkeye değişmekle beraber kabaca 23-110 / milyon insana 

tekabul etmektedir.  Ancak bunun yanında kanama semptomları fazla olan , VWF düzeyi 

düşük olan, ya da aile öyküsü olan hasta gruplarının da çalışma içine katıldığında bu 

prevalansın arttığı  (1%) görülmüştür.Kadın ve erkekte sık görülmekle birlikte erkekte daha 

erken yaşlarda semptomatik olma eğlimindedir. Kadınlar genellikle mensturasyon başladıktan 

sonra adet düzensizliği ile tanı alırlar.  

VWF düzeyi 30 IU/dL aktivitenin altına düştüğünde beraberinde kanama semptom görülme 

sıklığı da artar, ve buna genellikle VWF mutasyonlar eşlik eder. Ancak VWF düzeyi 30-50 

IU/ml arası olduğunda bu paralellik belirgin değildir. 

VWF görevi ve VWH patogenezi 

VWF; endotel hücreleri ve megakaryositlerden sentezlenir, plazmada inaktif halde dolaşır. 

VWF ‘ün 2 görevi vardır: 

  1-Subendotelyumdan damar hasarı ile ortaya çıkan kollajene bağlanarak geçici pıhtı 

oluşumunu sağlamak 

  2-İnternsek yolda görev alan Faktör VIII i proteolitik degradasyondan koruyarak yarı 

ömrünü uzatmak 

VWF düzeyleri bir çok değişkenden etkilenebilir. Yaşlılıkta, Kafkas, Africo-Amerika ve 

Afrika ırkında, östrojen kullanımı ve gebelikte özellikle 3. trimesterda ( 4-5 kat),  inflamatuar 

medyatörlerin varlığında, akut stress durumunda yüksek iken, hipotroidide ve  ‘O’ kan grubu 

insanlarda VWF düzeyi düşüktür. 

Genetik 

  Genel olarak VWH otozomal dominant kalıtım gösterirken tip 3 olan hastalarda otozomal 

resesif geçiş görülmektedir 
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Klinik 

 VWF’ün hafif düzeylerde düşük olduğu (<30 IU/dL)  VWH tip1 de hastalarda ailesel geçiş 

sık görülmezken, ciddi düşüklük gösteren hastalarda genetik mutasyonların ve dolayısı ile 

ailesel geçişin de sık olduğu bilinmektedir. Semptomlar; epistaksis, menoraji, diş eti 

kanaması, gastrointestinal kanama ve kolay morarma gibi daha çok mukokutanöz kanamalar 

şeklinde kendini gösterir. Ancak Tip 3 VWH ‘nda FVIII düzeyi de düşük olduğundan derin 

doku ve eklem içi kanamalar da görülebilir. Ayrıca minör cerrahiler ( özellikle  diş çekimi 

sonrasında), travma veya majör cerrahi sonrasında da  uzun süren kanamalar görülebilir. 

Özellikle yaşamı tehdit edici kanamalar tüm VWH tiplerinde görülmekle beraber tip 3 de 

daha sık görülür. 

VWH’nda  Sınıflama  

VWF deki protein ve nükleotid anormallikleri VWF düzey ve aktivitesinde azalmaları ile 

karakterize farklı tiplerde VWH oluşumuna sebep olmuştur.  

   Tip 1: Tüm VWH vakalarının %75-80 ini oluşturur.VWF de kısmi eksikli olduğunda ortaya 

çıkan hafif-orta şiddette kanama bozukluğuna neden olan tiptir.  

  Tip 2: Tüm VWH vakalarının %20-25 ini oluşturur. Kendi içinde de gruplara ayrılır: 

Tip 2A VWH:Yüksek molekül ağırlıklı multimerlerin yokluğuna  bağlı gelişen fonksiyon 

kaybı ile gelişen tablo. 

Tip2B VWH: Mutasyonlar sonucu VWF platelet bağlanması  patolojik olarak artmıştır.  

Yüksek molekül ağırlıklı multimerlerin proteolitik yıkımı  ve (tüketime bağlı ) hafif  

trombositopeni  ile gelişen fonksiyon kaybı görülür. 

Tip 2M VWH: VWF’ün Gp1b-IX aracılığıyla pateletlere bağlamasında sorun vardır.  

Tip2N VWH:VWF ün FVIII e bağlanmasında sorun vardır. Ve FVIII in yarı ömrü kısalmıştır.  

  Tip 3: Tüm VWH vakalarının %1-5 ini oluşturur. İtalyada 0.5/milyon Kuzey Ameikada 

1.3/milyon , isveçte 3.2/milyon, akraba evliliklerinin sık görüldüğü toplumlarda 6/milyon 

sıklıkla görülür.  VWF ün tam yokluğu ile karakterizedir. FVIII düzeyi ise oldukça düşüktür 

(1-9 IU/dL).  
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Yapılan bir çok çalışmada VWH bulunan bireylerin aileleri tarandığında heterozigot taşıyıcı 

olanların değişen oralarda semptomatik olduğu bunun da genellikleVWF düzeyi < 30 IU/dL 

olanlarda daha sık görüldüğü görülmüştür. VWF ve FVIII in tama yakın yokluğu nedeniyle  

diğer VWH tipleri ile kıyaslandığında tip 3 VWH’da eklem içi, gastrointestinal sistem, santral 

sinir sistemi gibi derin ve hayatı tehdit edici kanamalar görülebilir.     

Birçok mutasyon türü (Missense mutasyon, büyük delesyonlar, splice site mutasyonlar ) ile 

gelişebilirse de en çok nonsense ve frameshift mutasyon sonucu görülmektedir.  Otozomal 

resesif kalıtım özelliği nedeniyle akraba evliliklerinin yaygın olduğu toplumlarda daha sık 

görülür. 

Özellikle VWF geninde büyük delesyonları olan küçük bir VWH-tip 3  hasta grubunda  (tüm 

tip-3 VWH vakalarının %2.6-9.5 ) plazma ürünlerinin kullanımına bağlı alloantikor gelişimi 

görülür. Bu antikorlar hemostaz sağlamayı zorlaştıracağı gibi, VWF replasmanı sırasında 

allerjik reaksiyonlarda sebep olabilir.  

Cerrahi prosedür yönetimi  

VW hastalığında major ve minör cerrahi girişimler iyi yönetilmediğinde fatal olabilecek 

kanamalara neden olabilirler. Bu nedenle bu girişimler, kanama bozuklukları alanında 

uzmanlaşmış hekimlerin gözetiminde ve tüm kanama tetkiklerinin yapılıp, güvenli ve hızlıca 

sonuç alınabildiği merkezlerde yapılmalıdır.  
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VWF ristosetin kofaktör (VWF RCo) ; VWF aktivitesini,  FVIII:C prokoagulan aktiviteyi 

değerlendirmede,  standart tetkiklerdir ve perioperatif kanama yönetiminde kullanılan majör 

kriterlerdir.  

Cerrahinin kapsamına, ameliyat süresine, hastanın kanama geçmişine,operasyonun kanama 

potansiyeline göre hasta değerlendirilerek  bir kanama öngörüsü oluşturulup kişiye özel 

ameliyat hazırlık ve takip planı oluşturulmalıdır.  

 

 

 

Non-replasman tedavi 

Pratik olarak VWH tip 3 de VWF rezervi olmadığı için desmopressinden fayda görülmez. 

Yapılan çalışmalarda DDAVP uygulama sonrasında VWF:RiCo ve FVIII aktivitesinde 

anlamlı bir artış sağlanmadığı görülmüş olup   Tip3 hastalarda tedavi ve cerrahi proflaksisinde 

yeri olmamaktadır  

Replasman tedavisi 

Kriopresipitat:HMWM yönünden zengin olup80-100 U VWF vw FVIII:c içerir.12-24 saatte 

bir her 10 kg için 1-2 torba  kriopresipitat  ile kanam kontrolü sağlanabilir.  

Faktör konsantreleri: Ağır (tip3) VWF eksikliğinde kanama tedavisi  ve cerrahi yönetiminde 

temel ajandır. VWF konsantreleri neredeyse tüm vakalarda kullanılır, ayrıca VWF etkin 

düzeye gelene kadar gerekirse FVIII takviyesi de yapılabilir.  

2008 de National Heart, Lung and Blood institute (NHLBI) tarafından 2008 de  W.L. Nichols 

ve arkadaşlarının hazırladığı ve Haemophilia dergisinde yayınlanan  klavuzda  Tip 2 VWH,  

tip 3 VWH ile şiddetli ve  desmopressine yanıt vermeyen tip 1 VWH hastalarında VWF 

konsantrelerinin kullanımını önerilmiştir  
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Daha önce yapılan çalışmalarda hedef  VWF:RiCo  150 IU/dL alınarak yapılan 

farmakokinetik çalışmaların aksine  2011 de Amerikada yapılan bir çalışmada hedef değer 

100 IU/dL olarak alınmış ve buna göre farmakokinetikleri değerlendirilerek oral, minör ve 

major cerrahilerde dozlar belirlenmiş ve bu uygulama önerileri NHLBI klavuzunda 

yeralmıştır.  Buna göre; 

Oral ve Minör cerrahide sürecinde;  Hafif ve orta seyirli tip1 ve Tip 2-VWH tiplerinin 

aksine, VWF RCo ve FVIII aktiviteleri yok denecek kadar düşük olduğundan minör cerrahi 

hazırlığında antifibrinolitik ve Desmopresin gibi ajanlar kanama kontrolünde yetersiz 

kalacaktır. Peroperatif dönemde amaç, işlem öncesi ve sırasında VWF:Rco ve FVIII aktivite 

düzeylerinin en az 50 IU/dL ve üzerinde tutulması, ve yara iyileşene (post-op 1-5 . gün) kadar  

çukur düzeyi 30 IU/dL olacak şekilde devamlılığının sağlanması olmalıdır. Bu nedenle vWF 

40-60 IU/kg yükleme dozunun ardından , yükleme dozunun yarı dozunu 8-12 saatte bir idame 

olarak   uygulanması gerekecektir. 

Major cerrahi sürecinde: Hemostaz kontrolünde amaç,  VWF:Rco ve FVIII aktivite 

düzeylerinin başlangıçta en az 100 IU/dL olması, cerrahi sonrası  en az 7-10 gün süre ile 

çukur değeri 50 IU/dL olacak şekilde idamenin sağlanması olmalıdır. 

2004 yılında Pasi ve arkadaşlarının öncülük ettiği,  UKHCDO - VWD Working party 

grubunun hazırladığı klavuzda genel olarak perioperatif dönemde VWF:RCo düzeyi 100 /dL 

tutulması , ardından da 7-10 gün süre ile 50 IU/dL olarak devam edecek şekilde idame 

replasman tedavisi verilmesi önerilmektedir.  Cerrahi boyutuna göre de şöyle önerilmektedir ; 

Oral ve Minör cerrahide sürecinde;  Belli bir doz olmamakla beraber operasyon 

lokalizasyonu türüne göre doz ayarlanması önerilmektedir.  

Major cerrahide sürecinde: Cerrahi öncesi 12-24 saatte VWF RCo 100IU/dL olacak şekilde 

replasman, ayrıca operasyondan 1 saat önce doz tekrarı önerilmiş.  Ayrıca alternatif koruma 

olarak VWF devamlı infüzyondan da bahsedilmiştir 

Yine aynı klavuzda ; inhibitörlü hastalarda  deneyimler çok sınırlı olup mümkün olduğunca 

invaziv girişimlerden kaçınılması, zorunlu hallerde de inhibitörlü hasta takibinde uzman 

merkezlerde yapılması önerilmektedir. Bu tip hastalarda VWF içeren ürün kullanımında 

anaflaksi riski mevcuttur. Standart tedavi olmamakla beraber  bu hastalarda rFVII  nin başarılı 

olduğu görülmüştür. 

Özetle; tip 3 VWH olan vakalarda cerrahi kanama bozuklukları konusunda deneyimli 

uzmanlar tarafından, gerekli tetkiklerin 24 saat yapılabildiği merkezlerde yapılmalı, ve 

hastanın kanama profili  ve yapılacak cerrahi prosedür göz önüne alınarak,  hastaya özel 

tedavi planlanmalıdır. 
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GENE THERAPY IN A CASE OF SEVERE HAEMOPHILIA B COMPLICATED BY 

TISSUE HYPERMOBILITY. 

Edward Tuddenham. Emeritus 

Katharine Dormandy Haemophilia Centre, Royal Free Hospital, London. 

A 32 year old male, who had been diagnosed with severe haemophilia B due to bruising at 

age 6 months, had been managed with on demand factor IX concentrate since the age of 2 

years. He had an unusual pattern of bleeding, mainly affecting soft tissues and only rarely 

with bleeding into joints. Bleeding was frequent leading to on demand infusion up to three 

times weekly. It was noted that his skin was easily stretched and that stretch marks were 

present on his back and limbs. Also his joints showed marked hypermobility. A clinical 

diagnosis of Ehlers-Danlos Syndrome type 3 with haemophilia B has been proposed to 

explain the unusual pattern of soft tissue bleeding in this patient. Due to joint hypermobility 

he developed chronic back pain not relieved by standard analgesia or exercise. 

He was offered gene therapy as a means of reducing the bleeding and frequent on demand 

factor IX infusion. After extensive counselling over several sessions he met our criteria for 

informed consent to enter the AGT4HB trial of a novel vector expression cassette 

combination. This consists of a self-complementary single strand DNA derived from adeno-

associated-virus serotype 2  containing a codon optimised sequence of the factor IX cDNA 

controlled by a liver specific promoter packaged into the capsid of adeno-associated-virus 

serotype 8. He entered the trial as the 8
th

 subject and was treated by intravenous infusion of 

vector dosage 2X10
12

 vector genomes per Kg body weight. His pre-treatment factor IX level, 

due to recent infusion was 30%, which fell to 5% then slowly rose to stabilise at 8%. It has 

remained at 8% for 6 years, during which the patient has remained bleed free with no infusion 

of factor IX for soft tissue bleeding and no joint bleeds. He did not develop elevated 

transaminase levels after the treatment. All his biochemistry and haematology remains normal 

and he has not developed any side effects attributable to the treatment. Although he continues 

to have chronic back pain his life is greatly improved by the fact he no longer needs to take 

frequent infusions of factor IX concentrate. 

The study in which he entered has now completed recruitment after patient number 14 was 

treated at a higher dose. Follow up exceeds 7 years in the first group of patients treated. All 

subjects have experienced improvement of their bleeding and reduction of need for 

substitution therapy. 

 

 

 

 

 



~ 59 ~ 

  23-25 Şubat 2018 | IV. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (HEVES2018) | Royal Seginus Hotel | Lara - Antalya 

İKİNCİ YILINDA SIPPET: GERÇEK YAŞAMA ETKİSİ NE OLDU? 

Yılmaz Ay 

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, Denizli, Türkiye 

İnhibitör gelişimi, Hemofili A hastalarının %30’ unda görülen major bir komplikasyondur (1, 

2, 3, 4). Yapılan çalışmalarda inhibitör gelişiminde hasta ile ilişkili risk faktörleri; FVIII 

eksikliğinin düzeyi, mutasyon tipi, etnik köken, aile öyküsü, immun yanıt genleri (5, 6, 7, 8) 

ve tedavi ile ilişkili risk faktörleri; erken faktör replasman tedavisi, faktör konsantresi tipi 

(pdFVIII, rFVIII), tehlike sinyaller (cerrahi, enfeksiyon ve aşı) sırasında faktör uygulaması (1, 

6, 9) bildirilmektedir. Çok merkezli, randomize ve prospektif bir çalışma olan SIPPET’ te; 

vWF içeren pdFVIII konsantreleri ile tedavi edilen hastalarda (ilk 50 maruziyet gününde) 

inhibitör insidansının rFVIII ile tedavi edilen hastalara göre daha düşük olduğu saptandı (10). 

SIPPET yayınlandıktan sonra, bu çalışma ile ilgili çok yoğun eleştiri ve tartışmalar oldu. 

Tartışma yaşanan konular özetle şunlar;  SIPPET çalışmasında inhibitör oranı neden yüksek? 

Hastaların hepsi PUP değil (kan ürünü almış) dolayısıyla bu durum sonuçları etkiledi mi? 

İnhibitör cut off değerinin 0.4 BU/ml olması ve çalışmanın erken sonlandırılması inhibitör 

oranlarını etkiledi mi? İlk 50 maruziyet gününde pdFVIII başlanan hastalar rFVIII’ e 

geçildiğinde risk halen düşük kalacak mı? Hastaların hepsinin 50 maruziyet gününe kadar 

takip edilmemesi inhibitör gelişme riskini etkiledi mi? Yüksek titreli inhibitör bakımından 

pdFVIII ve rFVIII konsantreleri arasında anlamlı fark saptanmaması nasıl yorumlanmalı? 

Farklı etnik gruplar ve farklı tedavi modaliteleri sonuçları etkiledi mi? Hastaların çoğu Mısır, 

Hindistan ve İran’dan. Bu ülkelerde on-demand ve daha az yoğunlukta tedavi sonuçları nasıl 

etkiledi? Bu çalışmada temel olarak birinci ve ikinci kuşak rFVIII konsantreleri kullanıldı. 

Sonuçlar diğer rFVIII ürünleri için geçerli mi? 

SIPPET sonuçları net olarak ağır hemofili A PUP hastalarında vWF içeren pdFVIII ürünlerin 

rFVIII konsantrelerine göre %87 oranında daha az inhibitör geliştirdiğini göstermesine 

rağmen daha sonra yaşanan tartışmalar hematologların faktör seçiminde ve klinik pratik 

uygulamalarında kafa karışıklığına neden oldu. İnhibitör gelişimi ile ilgili şimdiye kadar 

yapılan çalışmalar (CANAL, RODIN, EUHASS, SIPPET) ve metaanaliz sonuçları dikkate 

alınarak Türk Hematoloji Derneği’nin Ulusal Hemofili Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2017 yılında 

yenilendi. Bu kılavuzda, yeni tanı alan ağır hemofili A hastaları için faktör seçiminde 

kişiselleştirilmiş bir yaklaşım önerilmektedir. Yeni tanı almış hemofili A hastalarında 

inhibitör gelişiminde temel risk faktörlerinden (Genetik risk faktörleri; ailede inhibitör 

gelişme öyküsü, F8 geninde delesyon veya non-sense tipte mutasyon saptanması ve  edinsel 

risk faktörleri; tanı anındaki ilk 10 EDs sürecinde 5 günden daha uzun FVIII tedavisi 

gerektiren major kanama, cerrahi ile birlikte 3 günden fazla FVIII uygulaması, 6 aydan önce 

faktör tedavisi) bir tanesi varsa pdFVIII konsantreleri önerilmektedir. Bu risk faktörlerinin 

hiçbirisi yoksa rFVIII veya pdFVIII ürünleri kullanılabileceği vurgulanmıştır. Ayrıca bu 

ürünlerin seçiminde ailenin yazılı bilgilendirilmiş onamının da alınması gerektiği ifade 

edilmiştir. Ülkemizde ayaktan takip ettiğimiz ve faktör replasmanı (profilaksi veya kanadıkça) 

uyguladığımız hastalarda ürün seçimi yapabilmemize rağmen kanama veya cerrahi nedeniyle 

hastaneye yatırılarak tedavi edilen hastalarda hastane eczanesinde hangi ürün varsa onu 

kullanmamız gerekmektedir. Dolayısıyla yukarıda önerilen kişiselleştirilmiş yaklaşımı her 

hastaya uygulamak mümkün olmayacaktır. SIPPET çalışması sonrası dünyadaki bazı hemofili 

merkezlerinde, ürün seçiminde (pdFVIII / rFVIII) farklı yaklaşımlar olsa da şimdiye kadar 

gelişmiş ülkelerdeki hemofili dernekleri ve Dünya Hemofili Federasyonu ürün seçiminde 

herhangi bir yönlendirme yapmamaktadır.  
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Sonuç olarak, SIPPET sonrası PUP hastalarında faktör konsantrelerinin seçiminde kafalar 

karışık ve net kabul görmüş bir öneri bulunmamaktadır. İnhibitör risk faktörlerine göre 

belirlenen stratejik yaklaşımın faydalı olup olamayacağının bilimsel olarak desteklenmesi 

gerekmektedir.       
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OLGU ÖRNEĞİ İLE İTİ-GERÇEK YAŞAM VERİSİ 

Ayşegül ÜNÜVAR 

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı 

Hemofili hastaları yaşamları boyunca gerek hastalığın, gerekse tedavilerinin neden olduğu 

komplikasyonlarla uğraşırlar. Bu komplikasyonların en önemlilerinden biri faktör VIII veya 

IX'a karşı inhibitör gelişimidir. İnhibitör genellikle immunglobulin G yapısında bir antikor 

olup, eksik olan faktörün tedavide yerine konması ile faktör VIII veya IX'a karşı ortaya çıkar. 

Faktöre bağlanıp nötralize eder ve etkinliğini ortadan kaldırır. Hastada herhangi bir kanama 

olduğunda faktör tedavisi ile daha önce elde edilen yanıt sağlanamıyorsa inhibitör 

geliştiğinden şüphelenilmelidir. Ayrıca, hastada hiçbir bulgu olmadan izlem sırasında 

inhibitör taraması yapılırken de inhibitör saptanabilir. 

Tüm hemofili A hastaları için sıklık %18.4-28 arasında değişirken, hafif ve orta ağırlıktaki 

hemofililerde sıklık %3-13’tür, ağır tip hemofililerde ise ortalama %25-30, hatta %52'ye 

kadar çıkabilmektedir. Hemofili B'de ise daha nadir olup, ağır tip vakalarda sıklık %1-6 

arasında bildirilmektedir.  

Türkiye’de inhibitör sıklığı ilk kez Türk Hematoloji Derneği (THD), Hemofili Alt Komitesi 

tarafından 2001-2003 yılları arasında inhibitör tarama projesi olarak araştırılmış, Mayıs 2008-

Temmuz 2010 tarihleri arasında Türk Pediatrik Hematoloji Derneği- Tromboz, Hemostaz ve 

Hemofili Alt Komitesi ile THD’nin ortak projesi olarak tekrarlanmıştır. Ülke toplamında 

inhibitör oranı hemofili A’da %10.3 (140/1347 hastada), ağır tip hemofili A 

hastalarında %13.8 (140/1010), hemofili B’de %2.5 (4/159) bulunmuştur. 

İnhibitör varlığında hemostazın sağlanması, inhibitörsüz bir hemofili hastası gibi olmayabilir. 

Bu da hastanın fiziksel durumu, yaşam kalitesi, morbidite ve mortalitesi üzerine majör bir 

olumsuz etki yaratacaktır, tedavi maliyeti de artacaktır. 

İnhibitörlü hemofili hastalarında tedavinin ana prensibi inhibitörün tamamen eradike 

edilmesini sağlamaktır. İmmun tolerans indüksiyonu (İTİ) ile çeşitli doz, süre ve saflıkta 

faktör konsantreleri kullanılarak organizmanın faktör VIII/IX’a karşı immun toleransının 

(antijen spesifik tolerans indüksiyonu) geliştirilmesi, inhibitörün eradike edilip, replasman 

tedavisine beklenen normal cevabın yeniden kazanılması amaçlanır. İTİ’de olası 

mekanizmalar; B-hücre (“memory”) inhibisyonu, T-hücre anerjisi, anti-idiotipik antikorların, 

FVIII-spesifik “düzenleyici” T hücre (Treg) oluşumu ya da ”baskılayıcı (suppressor)” T 

hücrelerin indüksiyonunu kapsamaktadır.  

İTİ ile sağlanabilen başarı oranı inhibitörlü hemofili A hastalarında % 63-87 arasında 

değişmektedir ve başarılı olanlarda immun tolerans çoğunlukla 6-12 ay içinde, bir kısmında 
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da 1-3 yıl içinde olmaktadır, başarı elde edilen hastalarda ilk bir yıl içinde relaps oranı %15 

olarak verilmektedir. Hemofili B’de ise İTİ başarısı düşüktür, %13-31 olarak bildirilmektedir. 

İnhibitörlü hemofili B hastalarında ayrıca İTİ sırasında anafilaksi ve nefrotik sendrom 

gelişimi gibi ciddi sorunlar gelişebilir.  

İTİ başarısını etkileyebilecek bazı değişkenler saptanmıştır. Bunlar: İTİ başlanırken, İTİ’den 

önceki dönem ve tedavi sırasında saptanan maksimum inhibitor titresi, ilk inhibitor pozitifliği 

ile İTİ başlanması arasındaki süre, İTİ başlangıcında hastanın yaşı, FVIII dozu ve genetik 

varyasyon (küçük insersiyon, küçük delesyon, “missense” mutasyonlar)’dur. İmmun tolerans 

tedavisinin düzenli uygulanması çok önemlidir, tedavide aksamalar olursa veya enfeksiyon 

durumunda immun tolerans sağlanması için gereken süre çok uzar ya da başarı sağlanamaz. 

İTİ sırasında kullanılan FVIII dozu, FVIII konsantresinin özelliği (rekombinant, plazma 

kaynaklı, von Willebrand faktör içeriği yüksek gibi), İTİ başlamak için bekleme süresi, 

cevapsız hastada tedavinin ne zaman bırakılacağı henüz kesin cevaplanamayan soruları 

oluşturmaktadır. 

İTİ tedavi maliyeti yüksektir, ancak diğer tedavi yaklaşımları ile karşılaştırıldığında ve uzun 

döneme projeksiyon yapıldığında maliyet-etkin bir tedavi olduğu gösterilmiştir.  

İTİ başlanan hastalarda ayda bir inhibitör tayini, inhibitör negatif saptandıktan sonra ayda bir 

FVIII recovery (bolus faktör verildikten 15 dakika sonra alınan faktör düzeyinin, olması 

gereken düzeyin %66’sından fazla olması; örneğin 50U/kg FVIII bolus sonrası alınan 

düzey >%66 ise FVIII recovery normaldir) yapılması, bunda da istenen yanıt alındıktan sonra 

3 ayda bir yarılanma (half-life) testinin yapılması >6 saat olmalı (son yıllarda >7 saat) ve 

böylece tolerans sağlandıktan sonra da haftada 3 gün FVIII profilaksisi ile tedaviye devam 

edilmesi önerilmektedir. Ancak İTİ tedavisine 6 ay (İTİ tedavisinin ilk 3 ayından sonraki 6 

aylık dönemde) içinde parsiyel cevap (önceki inhibitör titresinin %20’den daha fazla 

azalması) dahi alınamıyorsa tedavinin kesilmesi tavsiye edilmektedir. 

İTİ Protokolleri 

İlk kez 1970’li yıllarda kullanılan, Brackmann ve arkadaşları tarafından geliştirilen “Bonn 

Protokolü” immun tolerans tedavilerinin ilkini ve temelini oluşturmaktadır. Bu protokolde 

günde 2 kez 150 U/kg/doz faktör VIII konsantresi (ilk uygulamalarda ve sık kanama sorunu 

olanlarda aPCC ile birlikte kullanılmış) inhibitör elimine olup FVIII recovery ve half-life 

testleri normal olana kadar verilmekte, sonra idame tedavisi ile (haftada 3 gün FVIII tedavisi) 

devam edilmektedir, 60 hastanın 52’sinde (%86,7), ortalama 14,1 ayda immun tolerans 

sağlanmıştır.  
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Yüksek dozda faktör VIII’in faktör VIII-spesifik “hafıza (memory) B” hücrelerini inhibe 

ettiği hayvan deneylerinde de gösterilmiştir.  

Diğer protokol “Malmö Protokolü”dür. Nilsson ve arkadaşlarının 1988’de bildirdikleri bu 

protokolde tedavi öncesi ekstrakorporeal immunadsorbsiyon yöntemi ile inhibitör titresinin 10 

B.U. altına indirilmesi, sonra FVIII, İVİG ve siklofosfamid tedavisi ile inhibitör eliminasyonu 

yapılmaya çalışılmaktadır [Hemofili A’da önce 17, sonra toplam 20 hastada 1-1.3 ayda 

sırasıyla %59 ve %80, hemofili B’de 6/9 (%67) hastada başarı].  

Hollanda’dan bildirilen “Dutch protokolü”nde ise 25U/kg (1-2 hafta süresince 50 U/kg), 

günaşırı ya da haftada 3 gün (damar yolu problemi olan çok küçük çocuklarda haftada 2 gün) 

FVIII uygulaması yapılmakta, 12 aylık ortalama sürede hastaların %83’ünde immun tolerans 

sağlandığı bildirilmektedir, ancak bu protokolde inhibitör titresinin 2 B.U. altına inmesi başarı 

olarak değerlendirilmektedir.  

Gruppo ve arkadaşları haftada bir FVIII vererek, median 24 ayda başarı oranını %63 olarak 

saptamışlardır. 

İTİ başarısını arttırabilmek, elde edilen sonuçları değerlendirmek için IITR (International 

Immune Tolerance Registry, ilk kez 1989’da başlamıştır), Kuzey Amerika (NAITR), Alman 

ve İspanya İmmun Tolerans Kayıt Sistemleri (Registry) oluşturulmuş ve sonuçları 

yayınlanmıştır. Tüm çalışmalarda tedavi başarısının prediksiyonunda en güçlü değişkenler 

olarak, tedavi başlanırken inhibitör titresinin 10 B.U. altında olması ve maksimum inhibitör 

titresinin 200 B.U. altında olması vurgulanmaktadır.  

İnhibitörlü hastalar başlıca iki risk grubuna ayrılmaktadır. İyi risk grubu (İTİ başlanırken <8 

yaş, İTİ başlanırken inhibitör titresi <10B.U., maksimum inhibitör titresi <200 B.U., <10 B.U. 

olana kadar geçen süre <24 ay) ve bu özelliklerin olmadığı kötü risk grubu İyi risk grubunda 

immun tolerans elde etme başarısı belirgin olarak yüksektir.  

Günümüzde, İTİ’de kullanılan faktörün saflık derecesinin de başarıda yerinin ne kadar önemli 

olduğu yukarıda da belirtildiği gibi halen tartışmalıdır. Özellikle, Almanya’dan bildirilen 

çalışmalarda vWF içeren FVIII preparatları ile daha yüksek oranda (%82-88) immun tolerans 

sağlandığı gösterilmiştir. Ancak, değişik merkezlerden immun tolerans sağlanamayan hastalar 

da bildirilmektedir.  

Diğer taraftan, İTİ’de kullanılacak faktör dozunun (50 Ü/kg/doz, haftada 3 gün; 100 

Ü/kg/gün; 200 Ü/kg/gün) seçimi de tartışmalıdır. Temmuz 2002’de başlatılan ve 2010’da 

sonlandırılan, iyi risk grubundaki inhibitörlü hemofili A hastalarına uygulanan, uluslararası 

prospektif, randomize immun tolerans çalışmasının (I-ITI; haftada 3 gün 50 U/kg/doz FVIII 

ile 200 U/kg/gün FVIII tedavisini karşılaştıran) sonuçları yayınlanmıştır. İyi risk grubundaki 
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bu hastalarda, her iki kol arasında immun tolerans sağlanma oranı açısından bir farklılık 

saptanmazken; negatif inhibitör ve normal “recovery” elde etme zamanı düşük dozda daha 

geç iken, aynı grupta immun tolerans sağlanana kadar kanama sorunları da daha fazla 

olmuştur. 

Diğer Tedavi Yaklaşımları 

Son yıllarda, gen tedavisinde kullanılan gelişmiş vektörlerle, immunsupresif ilaçlarla, oral tip 

toleransla, nanopartiküllerle, Fc füzyon proteinleri ve spesifik Treg’ler ile çalışmalar devam 

etmektedir. 

İnhibitörlü hemofili hastalarında rituksimab ile yapılan çalışmalar vardır. Bir derlemede 29 

çalışmada, 49 hastaya rituksimab kullanıldığı ve %53 oranında başarı elde edildiği 

bildirilmektedir. İTT tedavisi ile birlikte rituksimab kullanımında cevap oranı ortalama %40-

50 oranında bildirilmekte birlikte, çoğunda cevap kalıcı olamamaktadır. Birlikte İTT 

kullanılmadan rituksimabın verildiği, prospektif, RICH çalışmasında; hastaların %18.8’inde 

(3/16) majör cevap (inhibitör tiresi <5 BU/mL, yeniden FVIII verildiğinde anamnez yok), 

minör cevap %6.2’sinde (1/16) inhibitör titresi 5-10 BU/mL, anamnestik pik %50’den daha 

azında) sağlanabilmiştir. 

Gen tedavisi ile immun toleransın sağlanması 

Gen tedavisinden sonra FIX plazma düzeylerinin süreklilik gösterdiğinin gözlenmesi, dikkati 

İTİ için gen tedavisinin kullanımına çevirmiştir. Hayvan çalışmalarından birinde (sıçan 

hemofili B modeli) karaciğer hedefli adenoviral ya da lentiviral vektörlerin kullanımıyla 

yüksek titreli FIX inhibitörleri, T-reg hücre indüksiyonu ile geri döndürülebilmiş; diğer 

çalışmada köpek hemofili A modelinde, karaciğer hedefli gen tedavisi ile 4 köpeğin 3’ünde 

tolerans elde edilmiştir. Ayrıca, fare deneylerinde hematopoietik kök hücre transplantasyonu 

ile FVIII inhibitörleri eradike edilmiştir. Bu modeller immun toleransta genetik tedavileri de 

destekleyebilir. 

Gerek ciddi yan etkiler, gerekse İTİ başarısının inhibitörlü hemofili B hastalarında düşük 

olması nedeniyle FIX inhibitörü olan hastaya İTİ başlanırken çok iyi düşünülmesi gerekliliği 

vurgulanmaktadır. Farklı tedavi rehberlerine göre, bu hastalara yaklaşım da farklılık 

göstermektedir. Eğer İTT başlanma kararı alınıyorsa immunsupresif ilaçların da tedaviye 

eklenmesi son yıllarda önerilmektedir. 

Sonuç olarak; özellikle inhibitörlü ağır tip hemofili A hastalarında immun tolerans tedavisi 

ile inhibitör elimine edilebilir.  
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HEMOFILIDE INHIBITOR VE MAJOR CERRAHI 

Zühre Kaya 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji BD 

Ulusal hemofili tanı ve tedavi kılavuzunda inhibitör,  hemofilili hastalarda infüze edilen faktör 

(F) konsantrelerinin fonksiyonunu nötralize eden FVIII veya FIX proteinine karşı gelişen 

alloantikorlar olarak tanımlanır (1). Farklı zamanlarda yapılan en az 2 ölçümle inhibitör titresi 

> 0.6 BU/ml bulunursa hastada inhibitör pozitif olarak kabul edilir. İnhibitor düzeyine ve 

hastanın faktör tedavi yanıtına göre inhibitor titresi≤5BU ise düşük titreli inhibitor, inhibitor 

titresi>5BU ise yüksek titreli inhibitor olarak sınıflandırılır (1). İnhibitörün eradike edilmesine 

yönelik en etkin tedavi immuntolerans tedavisi olup başarı oranı değişik serilerde %50-80 ‘dir 

(2). Özellikle yüksek titre inhibitörlü hastalarda kanama kontrolü sağlamak zor olduğundan 

kanamaların tedavisinde bypass ajanlar, aktive protrombin kompleks konsantresi 

(aPCC;FEIBA
®
) ve rekombinant faktor VII (rFVIIa;Novo-Seven

®
) yaygın olarak 

kullanılmaktadır (3).  

İnhibitörlü hemofilili olgularda kanama kontrolünü sağlamak zor olduğundan cerrahi 

girişimler risklidir. Ancak hastanın hayat kalitesini bozacak, günlük aktivitelerini 

engelleyecek kronik ağrı ve ileri evre eklem hasarı durumunda majör cerrahi girişim 

kaçınılmazdır. Bu konuda uzman görüşü ve kılavuzlarda önerilen bypass ajanları ile tedavidir 

(4-6).  

Literatürde inhibitörlü hemofilili olgularda cerrahi ile ilgili yayınların taranması sonucu konu 

ile ilgili 5’i prospektif, 19’u retrospektif çalışma ve olgu serileri bulunmuştur. Bu yayınların 

10’unda 67 cerrahi işlemde rFVIIa kullanılırken, 9’unda 72 cerrahi işlemde aPCC kullanımı 

ve 5‘inde  ise 63 cerrahi işlemde her iki ajanında birlikte kullanıldığı bildirilmiştir (4). 

Kılavuzlarda özellikle major cerrahi girişimlerin deneyimli merkezlerde haftanın ilk iş günü 

planlanması gerektiği vurgulanmıştır.  İnhibitorlü hemofilili olgularda kanama kontrolünü 

sağlamak zor olduğundan kalıcı eklem sakatlıklarının önlenmesi için başlıca majör cerrahi 

gerektirecek işlemler ortopedik girişimlerdir.  Elektif ortopedik girişimlerde tavsiye edilen 

rFVIIa ve aPCC tedavi planı(4-6) 

1-Rekombinant faktor VII bolus doz uygulama önerisi: 

Erişkinlerde işlemden 1 veya 2 saat önce 120mcg/kg dozda uygulanır. İşlem sonrası ise 

rFVIIa,  90-120mcg/kg dozda ilk 24-48 saat boyunca 2-3 saat aralıklı, sonraki 3-5 gün 

boyunca 4 saat aralıklı, sonraki 6-15. gün 6 saat aralıkla minimum 14 gün önerilir.  

Çocuklarda ise rFVIIa, işlemden 1 veya 2 saat önce 120-270 mcg/kg dozda uygulanır. İşlem 

sonrası ise rFVIIa, 120-270 mcg/kg dozda ilk 4 dozu 2 saat aralıkla uygulanırken 2. günden 

sonra 120-150 mcg/kg dozda 2-3 saat aralıklı, sonraki 3-5 gün boyunca 4 saat aralıklı, sonraki 

6-15. günde 6 saat aralıkla minimum 14 gün uygulanması önerilir. Rehabilitasyona erken 

dönemde pasif hareketlerle başlanması ve rehabilitasyondan 30 dakika önce 90 mcg/kg 

rFVIIa uygulanması tavsiye edilir.  
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2-Aktive protrombin kompleks konsantresi uygulaması: 

Çocuk ve erişkinlerde aPCC, işlem öncesi 75-100IU/kg (maksimum 200IU/kg/gun), işlem 

sonrası 75-100IU/kg klinik yanıta göre doz aralığı 8-12 saate açılır ve minimum 14 gün 

devam edilmesi önerilir. 

Major cerrahi yapılan inhibitörlü hemofilili hastalarda bypass  edici ajanlara rağmen tedavi 

yanıtsızlığı veya refrakter kanama varlığında kılavuzlarda önerilen ilk  yaklaşım ürün 

değişimi yapılmasıdır. Örneğin rFVIIa ile cerrahiye alınan hastada tedavi yanıtsızlığı varsa 

aPCC’ye geçiş yapılırken aPCC ye yanıtsızlık varsa rFVIIa ya geçiş düşünülmelidir. İkinci 

yaklaşım ise uygulanan üründe doz artımı veya uygulama sıklığında artış şeklinde 

planlanmalıdır. Üçüncü yaklaşım ise tüm bu değişikliklere rağmen refrakter kanama veya 

tedavi yanıtsızlığı devam ediyorsa rFVIIa  ve aPCC  ile ardışık tedavi tercih edilebilir (7). 

Biz de kliniğimizde yüksek titre inhibitorlü hemofili A li 18 yaşındaki bir olguda total kalça 

protezi operasyonunda yüksek doz  rFVIIa  ile intraoperatif  hemostazın başarı ile 

sağlandığını postoperatif kanama kontrolünün ise rFVIIa+aPCC  ardışık tedavi  uygulanması 

ile kontrol edilebildiğini gözlemledik (8).  

Sonuç olarak, inhibitorlü hemofilili olgularda majör cerrahi girişim planlanıyorsa deneyimli 

merkezlerde haftanın ilk iş günü rFVIIa veya aPCC bypass ajanları ile pre-operatif ve post-

operatif hemostaz sağlanacak şekilde tedavi planlanmalı, tedavi yanıtsızlığı durumunda ise 

ardışık tedavi seçeneği akılda tutulmalıdır. 
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OLGU SUNUMU: FAKTÖR X EKSİKLİĞİ 

Emine Türkkan 

Anne ve baba birinci derece kuzen olan 15 yaşındaki kız hasta. Normal spontan doğum ile 

3150 gr doğmuş. Özgeçmişinin sorgulamasında, 3 aylık şüpheli bir travma sonrası 

başvurduğu bir sağlık kuruluşunda intrakranial kanama saptandığı öğrenildi. Cerrahi 

gerektirmeden konservatif izlenmiş, kan testlerinde uzama olduğu ifade edilmiş. Uzun süre 

(yaklaşık 3 hafta ) yatarak kan ürünü almış. İlk başvuru 2.5 yaşında minör bir travma sonrası 

diz altında yumuşak dokuda hematom gelişmesi nedeni ile oldu. Hemogram, periferk yayma 

incelemesi ve biyokimyasal testlerde da özellik yoktu. PT: pıhtı saptanamamış, PTT: 49 sn, 

fibrinojen: 201 mg/dl saptanınca istenen faktör X düzeyi: %0.2, inhibitör negatif bulundu. 

Ailede faktör X düzeyleri: Baba %40, anne %57.6, Abi: %2.2 olarak saptandı. Uzun süre 

ciltteki ekimozlar veya hafif mukoza kanamaları dışında tedavi gerektirecek bir kanaması 

olmadı. 8 yaşında karın ağrısı ve sol kalça hareketlerinde kısıtlılık ve ağrı nedeni ile başvurdu. 

US ile yapılan batın görüntülemesinde sol iliopsoas kasında hematom  (iliopsoas kası sağda 

20, solda 35 mm) saptandı.  PTT:44.7 sn, PT: Pıhtı yoktu. Faktör X düzeyi tekrar istendi ve % 

0.4 ve inhibitör negatif saptandı. 2 hafta süre ile interne edilerek cerrahi ile ortak izlendi. 

Protrombin kompleks konsantresi (PCC) ile tedavi edildi (36 saat aralar ile). Konservatif 

olarak tedavisi yapılan ve hematom çapında küçülme saptanan hasta 2 hafta sonra eksterne 

edilerek haftada 3 doz PCC ile profilaktik tedaviye alındı. 1 ay sonra haftada 2 ye doz 

düşülerek profilaksi 3 aya tamamlandı. Bu majör kanama atağından sonra uzun süre  süre ile 

ciltteki minör ekimozlar ve traneksamik asitle durdurulabilen küçük mukoza kanamaları 

dışında sıkıntısı olmayan hastanın 4 yıl sonra 12 yaşında sağ iliopsoas kasında hematomu 

saptandı. O da PCC ile tedavi edildi (17 gün) . cerrahi gerekmeden konservatif olarak izlendi. 

Bu kanama atağını takiben 3 ay haftada 2 gün profilaktik PCC aldı. 13 yaşında menarş olan 

hastanın ilk 1 yıl ciddi hipermenoresi olmadı.14 yaşından itibaren hemen her menstrual 

periodda uzun süren ve tedavi gerektirecek kanamaları oldu. Oral traneksamik asit 

kullanmasına rağmen kanamaları kontrol altına alınamayınca menstrual kanama dönemlerinde 

PCC tek doz uygulandı.15 yaşında ciddi karın ağrısı ve yaygın batın hassasiyeti ile başvurdu. 

Sol overde hemorajik kist rüptürü, hematom, buna bağlı peritonit tanısı konuldu. Cerrahi ile 

beraber izlendi. PCC replasmanı ilk gün 24, sonra 36 saat aralar ile devam etti. Sekonder 

peritonit nedeni ile parenteral antibiyotik tedavisi uygulandı. Bu ciddi hemoraji atağında, 

hematom çapı görüntülemelerle yakın izlendi. Cerrahi gerektirmeden konservatif tedavi ile 
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hasta bu atağı da atlattı. PCC ile haftada 2 gün profilaksiye alındı.  Bu olgu nedeni ile Faktör 

X eksikliği tartışıldı. 

Faktör X eksikliği, OR geçişli nadir bir faktör eksikliğidir. İnsidansı 1/500.000 den daha 

azdır. Faktör X, interensek ve eksterensek yollarda ortak olarak rol alan bir proteazdır. Klinik 

bulgular değişim gösterebilmektedir. Hastalık asemptomatik seyredebileceği gibi, bizim 

olgumuzdaki gibi majör kanamalara da yol açabilmektedir. Ülkemizde de bu konuda 

deneyimler bildirilmiştir. Tedavide taze donmuş plasma ve PCC kullanılabilmekte, hayatı 

tehdit eden kanama atakları sonrası profilaktik tedavi de önerilmektedir.  

Kaynaklar:  

1.Menegatti M, Peyvandi F. Factor X deficiency. Semin Thromb Hemost 2009; 35(4): 407 

415. 

2. Uprichard J, Perry DJ. Factor X deficiency. Blood Rev 2002; 16: 97-110. 

3. Sun P, Hata J, Bauer J, Haibach C, Campbell D, Farhangi M, Smith D. A functional factor 

X deficiency. Am J Hematol 1995; 48: 1-4. 

4. Romagnolo C, Burati S, Ciaffoni S, Fattori E, Franchi M, Zanon E, Girolami A. Severe 

factor X deficiency in pregnancy: case report and review of the literature. Haemophilia 2004; 

10: 665-668. 

5. Bolton-Maggs PHB, Perry DJ, Chalmers EA, et al. The rare caogulation disorders-review 

with guidelines for management from the United Kingdom Haemophilia Centre Doctors’ 

Organisation. Haemophilia 2004; 10: 593-628. 

6. Bauer KA. Rare hereditary coagulation factor abnormalities. 7th ed. Orkin SH, Nathan DG, 

Ginsburg D, Look AT, Fisher DE, Lux SE editors. Philadelphia: Saunders; 2009. 1528p. 

7. Fışgın T, Balkan C, Tiraje T, et al. Rare coagulation disorders: A retrospective analysis of 

156 patients in Turkey.Turk J Hematol 2012: 29: 48-54. 

8. Bozaykut, Karaman ve ark. Türk Pediatri Arşivi 2002 37: 55-56 Konjenital faktör X 

eksikliği: olgu sunumu  



~ 72 ~ 

  23-25 Şubat 2018 | IV. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (HEVES2018) | Royal Seginus Hotel | Lara - Antalya 

• 9. Taşkesem M, Okur N ve ark .  Çocukluk Çağında Ender Görülen Pıhtılaşma Faktör 

Eksiklikleri Saptanan Ondört Vakanın Değerlendirilmesi Çocuk Dergisi 8(3):183-186, 

2008 

• 10. Şalcıoğlu Z, Şen H, Aydoğan G ve ark. Nadir Faktör Eksiklikleri:18 yıllık birikim. 

http://www.journalagent.com/cocukhematoloji/pdfs/CHD_2_4_34_39.pdf 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 73 ~ 

  23-25 Şubat 2018 | IV. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (HEVES2018) | Royal Seginus Hotel | Lara - Antalya 

FAKTÖR VII EKSİKLİĞİ VE OPERASYON 

Gökhan Özgür 

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği 

 

GİRİŞ 

K vitamini bağımlı pıhtılaşma faktörü olan Faktör VII (FVII), doku faktörü ile ekstrinsik 

pıhtılaşma yolunun başlatılmasında rol oynar. Konjenital eksikliği otozomal resesif geçişli 

kanama bozukluğudur. Aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT) normal iken ve uzamış 

protrombin zamanının (PT) saptandığında, FVII eksikliğinden şüphe edilebilir. Kalıtsal FVII 

eksikliğinin tanısı, FVII eksikliğine neden olabilen karaciğer hastalığı gibi herhangi bir 

nedenin bulunmaması ve FVII düzeyinin düşük saptanması ile konur. Konjenital FVII 

eksikliği olan hastalarda postoperatif kanama riski artar. Rekombinant aktive FVII (rFVIIa) 

uygulaması, konjenital FVII eksikliği olan hastalarda spontan kanama ve cerrahi kanama için 

terapötik bir seçenek olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, cerrahi kanama için bir 

tedavi stratejisi oluşturulamamıştır. Burada, bir olgu eşliğinde FVII eksikliği olan hastalarda 

perioperatif yönetim tartışılmıştır. 

OLGU 

54 yaşındaki erkek hasta kolon adenokarsinomu nedeniyle laparoskopik kolektomi 

uygulanmak üzere hastanemize başvurdu. Özgeçmişinde ve soygeçmişinde kanama 

bozukluğu da dahil olmak üzere özellik taşımıyordu. Preoperatif laboratuvar tetkiklerinde 

APTT ve trombosit sayısı normal iken (sırasıyla 28.4 saniye ve 350 x 10
3
/μl) PT'si 48.4 

saniye ve PT-INR 4.21 (normal aralık, 0.8-1.2) idi. Karaciğer hastalığı bulgusu yoktu ve 

karaciğer fonksiyon testleri normaldi. Normal APTT ile yüksek PT-INR nedeniyle, FVII 

eksikliğinden şüphelenildi ve ölçülen FVII düzeyi %1.2 olarak saptanması üzerine konjenital 

FVII eksikliği teşhisi kondu. Kanama riski nedeniyle epidural anestezi yerine genel anestezi 

altında cerrahi operasyon planlandı. Perioperatif dönemde FVII aktivitesi ve PT-INR izlendi. 

Perioperatif PT-INR ve FVII aktiviteleri Tablo 1'de özetlenmiştir.  
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Tablo 1. Perioperatif PT-İNR ve FVII takipleri 

 PT-İNR FVII (%) 

Preoperatif 4.21 1.2 

rFVII uygulaması öncesi 4.11 1.2 

rFVII uygulaması sonrası 3. saat 1.1 95.6 

Postoperatif 1. gün 2.1 2.1 

Postoperatif 2. gün 2.7 1.8 

Postoperatif 3. gün 1.46 Çalışılmadı 

Postoperatif 4. gün 1.23 Çalışılmadı 

 

Ameliyat başlamadan hemen önce FVII aktivitesi %1.2 ve PT-INR 4.11 olduğu için, 1 mg 

rFVIIa (15 μg/kg) (hastanın vücut ağırlığı 68 kg) intravenöz olarak uygulandı ve ameliyata 

başlandı. FVII aktivitesini 10'un üzerinde tutmak için rFVII uygulaması sonrası 3. saatte FVII 

düzeyini kontrol edildiğinde FVII aktivitesi %95.6 ve PT-INR 1.1 saptandı. FVII ve PT-İNR 

normal saptanması nedeniyle ek rFVII dozu verilmedi. Ameliyat herhangi bir komplikasyon 

olmaksızın 3 saat 24 dakika içinde tamamlandı. Postoperatif hemoglobin 12.1 g/dL olduğu 

için transfüzyon yapılmadı. Hasta kanama belirtisi olmaksızın reanimasyon ünitesinden 

kliniğe nakledildi. Pelvik tüpten drenaj miktarı postoperatif 1. gün 55 ml idi, ancak 2. gün 175 

ml'ye çıkmış ve hemorajik görünüm vardı. Bununla birlikte, FVII aktivitesi %1.8 ve PT-INR 

2.7 idi. Bu nedenle postoperatif 2. gün 1 mg rFVIIa, intravenöz olarak uygulandı. Postoperatif 

3. gün pelvik drenaj tüpünde hemorajik mayi saptanması üzerine 1 mg rFVIIa her 6 saatte bir 

uygulandı. Postoperatif 4. gün pelvik tüpün drenaj miktarı 35 ml'ye düştü, seröz 

görünümdeydi ve bu nedenle 4. gün pelvik drenaj tüpü çıkarıldı. Hasta, postoperatif 8. gün 

herhangi bir kanama veya tromboz atağı olmadan taburcu edildi. 

TARTIŞMA 

Faktör VII, karaciğerde sentezlenen K vitamini bağımlı koagülasyon faktörlerinden biridir. 

Plazmada düşük konsantrasyonlarda (0.5 mcg/mL) mevcuttur ve 3-4 saatlik kısa bir plazma 

yarı ömrü vardır. FVII plazmada, çoğunlukla inaktif tek zincirli zimojen formundadır. 

Bununla birlikte,  dolaşımda yaklaşık %1 oranında aktive edilmiş formda (FVIIa) bulunur. 

FVII'nin aktivasyonu ile in vivo koagülasyonun kaskadı başlamış olur. FVIIa'nın diğer 

pıhtılaşma faktörlerini parçalama kabiliyeti, yaralanma veya enflamasyona yanıt olarak 

endotel hücreleri ve monosit yüzeyinde eksprese olan kofaktör doku faktörüne (TF) 

bağlanmaya bağlıdır. TF/VIIa kompleksinin oluşması ile FVIIa, pıhtılaşma basamağını 

başlatan VII, IX ve X pıhtılaşma faktörlerini hızla harekete geçirir. 
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FVII eksikliği nadir faktör eksiklikleri grubu içinde en sık görülendir. Hastalığın toplumdaki 

sıklığı 1/300.000–500.000 olarak bildirilmiştir. Erkek-kadın görülme oranı 1:1'dir. 

Asemptomatik klinik durumdan öldürücü kanamalara kadar varan değişik klinik tablolarla 

ortaya çıkabilen otozomal resesif geçiş gösteren nadir bir kanama bozukluğudur.  

FVII genotipi, FVII pıhtılaşma aktivitesi ve klinik fenotip arasında korelasyon yoktur. Düşük 

FVII düzeyine sahip bireylerin semptomatik olması muhtemel olsa da, aynı mutasyona sahip 

farklı bireyler belirgin klinik farklılıklar gösterebilir. Günümüzde, FVII aktivite düzeylerinden 

ziyade, klinik öyküye (yaş ve klinik prezentasyon) dayalı yaklaşımın, gelecekteki kanama 

riskini tahmin etmede daha yararlı olduğu kanıtlanmıştır.  

Şiddetli FVII eksikliği genellikle hayatın ilk 6 ayında teşhis edilir. Bebeklik döneminde, en 

yaygın kanamalar, bu yaş grubundaki kanamaların %60-70'ini oluşturan gastrointestinal veya 

santral sinir sisteminde görülür. Spontan hemartroz, 5 yaşından küçük çocuklarda (FVII 

eksikliği bulunan hastaların %20'sinde görülür) daha sık görülür. En yaygın belirtiler, kolay 

morarma, burun kanaması ve oral mukozal kanamadır. Kadınlarda menoraji sıktır. Ameliyat 

sonrası kanamalar da yaygındır ve replasman tedavisi alsa bile cerrahi prosedürlerin %30'u 

kanama ile ilişkili olabilir. Kalıtsal FVII eksikliğinde tromboz bildirilmiştir; vakaların çoğu, 

faktör VII replasman tedavisi ve/veya cerrahi prosedürlerin uygulanması ile ilişkilidir. 

Faktör VII eksikliğinde PT uzar, INR yükselir ancak aPTT normaldir. Tanı için spesifik FVII 

ölçümü gereklidir.  

Hafif ve orta şiddetteki kanamalarda oral veya parenteral traneksamik asitin kullanımı yeterli 

olabilmekle birlikte, daha şiddetli kanamalarda taze donmuş plazma (TDP), protrombin 

kompleks konsantreleri (PCC), plazma kaynaklı FVII ve rekombinant FVIIa preparatları 

kullanılmaktadır. Eski yıllarda sadece FVII içeren ürünlerin piyasada bulunmaması nedeni ile 

TDP ve PCC yoğun olarak kullanılmasına rağmen söz konusu tedavilerin sonuçları, hacim 

yüklenmesi ve/veya FVII dışındaki diğer faktörlerin de hastaya verilmesine bağlı olarak artan 

tromboz riski nedeniyle sonuçlar tatmin edici değildi. Günümüzde tek başına FVII içeren 

preparatların kullanıma girmesiyle hastaların tedavisi büyük ölçüde kolaylaşmıştır. Yarılanma 

ömrü 4-5 saat gibi kısa olan FVII’nin kanamalardaki kullanımı 15-30 μgr/kg/doz’dur. 2-4 saat 

ara ile uygulanması gerekir. Yarılanma ömrünün kısa olması nedeni ile profilaksi tercih 

edilmemektedir.  

Konjenital FVII yetersizliği, travma sonrası ve postoperatif kanama riskini arttırsa da 

konjenital FVII eksikliği olan hastalarda FVII aktivitesi ile kanama şiddeti arasında zayıf bir 

korelasyon olduğu için perioperatif kanama riskini tahmin etmek zordur. Retrospektif 

çalışmalarda, FVII aktivitesinin %10'dan az olmasının cerrahi ilişkili kanama 

komplikasyonları için bir risk faktörü olduğunu ileri sürmüştür. Konjenital FVII eksikliği olan 

bir hastanın perioperatif pıhtılaşma tedavisi için rFVIIa'nın etkinliğini gösteren birçok rapor 

bulunmaktadır. Perioperatif dönemde rFVIIa uygulaması için optimal rejim hala 

oluşturulamamış olsa da, genel olarak cerrahi için önerilen rFVIIa doz aralığı 2-4 saatte bir 

15-30 μg/kg kadardır. rFVIIa uygulamasından sonra FVII aktivitesi her hastada farklı olduğu 

için, FVII aktivitesinin ölçümü, rFVIIa uygulamasının doz ve zamanlamasının 

belirlenmesinde faydalı olacaktır. 
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FAKTÖR  13 EKSİKLİĞİ VE PROFİLAKSİ 

Müzeyyen Aslaner 

Faktör XIII (fibrin stabilize eden faktör ) pıhtılaşmanın son aşamasında rol oynayan bir pro-

transglutaminazdır.  Fibrin molekülleri arasında kovalent bağ oluşturarak fibrinin mekanik ve 

kimyasal etkenlere karşı dirençli hale gelmesinde önemli bir görevi vardır. Faktör XIII 

eksikliğinin kanama eğilimine neden olabileceği ilk kez 1944’de Robbins tarafından 

belirtilmiştir. İlk vaka ise  1960’larda tanımlanmıştır.  

Faktör XIII eksikliği,  otozomal resesif  kalıtılan nadir bir hastalıktır. Kalıtsal ya da edinsel 

nedenlerle ortaya çıkan eksikliklerde pıhtılaşma testlerinde bozulma olmadan kanama, yara 

iyileşmesinde gecikme ve gebelik sorunları (düşükler) gibi klinik bulgularla ortaya çıkar.  

Kalıtsal faktör XIII eksikliği 1/2.000.000 da görülen nadir bir kanama hastalığıdır. Akraba 

eviliğinin sık görüldüğü toplumlarda daha sık görülmekle beraber ,  İran'ın güneydoğusunda 

en yüksek küresel insidansı olan son derece nadir bir kanama hastalığıdır.  

İnaktiv  faktör XIII, plazmada tetramer (FXIII-A2-B2) yapıda  molekül ağırlığı 320kD’dır. 

Normal hemostaz için yaşamsal önemi olan bir pıhtılaşma proteinidir. İki adet katalitik 

özelliği olan A alt birimi (FXIII-A2) ve iki adet taşıyıcı-koruyucu görevi olan  B alt 

biriminden(FXIII-B2) oluşmaktadır. Bu tetramerik yapının sağlamlığı non-kovalent bağlarla 

sağlanmaktadır. A alt birimi kemik iliği kökenli hücrelerden yapılırken, B alt birimi 

hepatositler tarafından yapılmaktadır.  Alt birimler plazmada birleşerek tetramer özellik 

kazanır. FXIII-A2 kemik iliği hücrelerinden köken aldığı için trombositler, monositler-

makrofajlar ve diğer öncül hücrelerde bulunabilir. FXIII-B2 alt birimi plazmada fazla 

miktarda bulunduğundan, molekülün %50’lik kısmı plazmada serbest olarak dolaşır. 

Kalsiyum  iyonundan zengin ortamda A ve B alt birimi hızla biribirinden ayrılır. Trombin 

tarafından A alt birimi parçalanarak aktive edilir. Aktive  FXIII(FXIIIa; aktive 

transglutaminaz) fibrinojen zincirleri arasında çapraz bağ oluşturarak fibrin polimerlerini akış 

stresine ve fibrinolitik enzimlere karşı korur. FXIII ortalama plazma konsantrasyonu %105± 

28,56(22µgr/mI)dir. Yarılanma ömrü 9-14 gündür.  

Faktör XIII eksikliği 3 grupta toplanabilir. Tip I’de her iki subünit eksiktir, tip II’de subünit A 

yoktur,  tip III’de ise subünit B eksiktir. En sık görülen şekli  subünit A protein eksikliğidir.  

Faktör XIII düzeyi %1’in altına düştüğünde kanamalar oluşur. FXIII’ün anjiyogenezi 

uyarmada rolü olmasından dolayı, yara iyileşmesi ve gebelik durumunda zigotun uterusa 

yerleşme aşaması ve plasentasyon döneminde önemli rolü olduğu bilinmektedir.  

Kalıtsal FXIII eksikliği otozomal resesif genetik geçiş gösterir. FXIII-A geni 6.kromozom, 

FXIII-B geni 1.kromosom üzerindedir. FXIII-A geninde yetmişten fazla mutasyon 

gösterilmişken, FXIII-B geni ile ilişkili sadece 5 mutasyon saptanabilmiştir. Oluşan genetik 

bozukluğa göre, iki tip eksiklik tanımlanmaktadır. Tip I eksiklikte molekülün yapımında 

azalma varken, Tip II eksiklikte normal veya normal yakın konsantrasyonda ancak işlev 

bozukluğu gösteren bir molekül yapımı vardır.  FXIII-A alt birimini ilgilendiren genetik 

bozukluğun %55’i missens mutasyonları şeklinde ortaya çıkmaktadır.  
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FXIII  kalıtsal eksikliğin erken bulgusu yenidoğanda  göbek kordunundan gecikmiş tip 

kanamadır. Ağır eksikliklerde yaşamı tehdit eden  kafa içi kanamalar görülür. Bunun yanında 

herhangi bir yaşta ortaya çıkan  kas ve cilt altı yumuşak doku kanamaları da 

görülebilmektedir. Bazen ciddi kanama bulgusu olmadan nedensiz beklenenden uzun kanama 

tabloları da ortaya çıkabilir. Kanama bulgusu olmayan ancak yara iyileşmesinde gecikme  ve 

tekrarlayan düşüğü olan olgularda, FXIII eksikliği akla gelmelidir. FXIII-B eksikliğinin klinik 

tablosu FXIII-A eksikliğine göre daha hafif seyirli olup, THD 2013 klavuzunda sadece 4 olgu 

bildirimi yapıldığı belirtilmiştir. Birbirinden oldukça farklı klinik tablolarda, edinsel FXIII 

eksikliği bildirilmiştir .Edinsel tablolarda FXIII-A alt biriminin yapımının azalması ve/veya 

tüketiminin artmasına bağlı olarak düzey düşüklüğü görülebilmekte ve FXIII aktivitesi %20-

70 arasında saptanmaktadır. FXIII’ün aktivasyonunu veya FXIIIa’nin işlevini baskılayan 

antikorlar oluşabilmektedir. 

Edinsel FXIII Eksikliği: 

- Majör cerrahi girişim 

-İskemik inme 

-Pulmoner embolizm 

-Akut lösemiler 

-İnflamatuvar barsak hastalığı (Crohn  ve ülseratif kolit) 

-Henoch-Schölein purpurası  

-Kronik karaciğer parankim hastalığı  

-Sepsis 

-Yaygın damar içi pıhtılaşması 

FXIII’ karşı inhibitör gelişimi: 

-Otoimmun hastalıklar (özellikle SLE) 

-Maling  hastalıklar 

-İlaç kullanımı (izoniazid, dilantin, penisilin vb……) 

Klinik olarak FXIII eksikliği düşünülen olgularda  pıhtılaşma testlerinin (PZ, aPTZ, TZ gibi) 

hepsi normal sınırlardadır. FXIII eksikliği akla geldiğinde öncelikle tarama testi yapılmalıdır. 

En iyi bilinen ve hemen hemen her laboratuarda  yapabilen ,  FXIII eksikliğini gösteren 

tarama testi pıhtı erime testidir (clot solubility test).  

Uygulanması kolay olmasına rağmen, standardizasyonunun tam olamaması, duyarlılığının az 

olması ve sadece ciddi eksiklikleri (<%5 aktivite) saptayabilmesi gibi olumsuzlukları vardır. 

Orta ve hafif eksiklikleri göstermek için mutlaka aktivite testine  ihtiyaç duyulmaktadır. Pıhtı 

erime testinde, hasta plazması kalsiyumlu ve kalsiyumsuz (negatif kontrol olarak) ortamda 
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trombin ile pıhtılaştırılır. Oluşan pıhtının asidifiye edilerek eriyip erimemesine bakılır. 

Asidifikasyon için 5M üre, %2 asetik asit veya %1 monokloroasetik asit kullanılabilir. En 

duyarlı asidifikasyon yönteminin %2 asetik asit olduğu bildirilmiştir. Yirmi dört saat içinde 

pıhtı erimez ise, FXIII düzeyinin <%5 olduğuna karar verilir. FXIII düzeyinin sayısal olarak 

saptamasında kromojenik veya florojenik FXIII testleri kullanılmalıdır. Duyarlılığı yüksek, 

tekrarlanabilir ve otomatik analizörlerle yapılabilen bir test olması yönünden bu grup 

hastalarda  mutlaka yapılması gereklidir. FXIII-A ve B alt birimlerinin saptanması 

immünolojik yöntemlerle (ELİSA v.b.) yapılmaktadır. Tanısının doğrulanması ve tedavisinin 

yapılabilmesi için gereklidir.  

FXIII eksikliğinin  tedavisinde kullanılan taze donmuş plazma  ve kriyopresipitat FXIII’den 

zengin kan bileşenleridir. Ülkemiz koşullarında gerek kanamada ,  gerekse profilakside 

kullanılmaktadır. Ancak kalıtsal FXIII eksikliğinde ülkemizde ruhsatlandırılmış olmazsa da 

plazma kaynaklı FXIII konsantresine ulaşmak ve özellikle profilakside kullanmak 

mümkündür. 

Plazma kaynaklı-FXIII konsantresi (Corifact/Fibrogammin): Pastörizasyon (60°C-10 saat), 

adsorbsiyon, defibrinizasyon ve iyon değişim kromatografisi ile viral etkisizleştirme ve 

uzaklaştırma işlemi uygulanmış yüksek saflıkta FXIII konsantresidir. Ülkemizde 

ruhsatlanmamıştır. Yurt dışından temin yolu ile erişim sağlanabilmektedir. 

FXIII eksikliğinde Profilaksi: Ağır FXIII eksikliğinde (<%1 Ü/dl) spontan kanama ve kafa içi 

kanama riski oldukça yüksektir. Bu nedenle  tanı  konulduğunda rutin olarak  profilaksi 

uygulamak  zorunludur. Profilaksi hem etkili ve güvenli, hem de FXIII yarılanma ömrünün 

uzun olması nedeniyle kolay uygulanabilmektedir. FXIII düzeyi %1-4 arasında olan olgularda  

eğer ciddi  kanama öyküleri varsa profilaktik tedavi önerilmelidir. Plazma kaynaklı FXIII 

konsantresi ile  10 Ü/kg ayda bir dozda profilaksi yapılmalıdır. İzlem sırasında kanama 

görülürse veya faktör düzeyine göre doz ve doz aralığı ayarlanmalıdır.  FXIII düzeyinin %3-

10 arasında olması tekrarlayan kanama ataklarını  engellemede yeterli olacaktır. 

FXIII eksikliğinde Akut Kanama Tedavisi: TDP ve kriyopresipitat tedavide başarı ile 

kullanılan kan bileşenleridir. Viral etkisizleştirme işlemlerinin olmaması ve bulaş sorunları 

nedeni ile artık plazma kökenli FXIII konsantresi kullanılmaktadır. Trombosit içeriği 

FXIII’den zengin olduğundan ciddi kanama durumlarında trombosit infüzyonun da yararlı 

olabildiği bilinmektedir. Yaşamı  tehdit eden ciddi kanama ya da  büyük hematomlarda 

günlük 10-20 Ü/kg’a kanama duruncaya kadar verilmelidir. Kafa içi kanamalarda veya 

kanama şüphesi olanlarda (kanama tanısının kesinleştirilmesi beklenmeden) 50 Ü/kg’a doz ile 

başlanmalı klinik duruma göre doz ve veriliş aralığı değerlendirilmelidir. En az iki hafta 

normal düzey korumaya çalışılmalıdır. Profilaksiye geçmeden önce haftada iki kez verilmeli 

ve sonrasında aylık profilaksi dozuna geçilmelidir. FXIII’ün yarılanma ömrü kişiden kişiye 

oldukça farklılık gösterdiğinden, FXIII aktivitesi tayin edilerek doz ve veriliş sıklığı 

saptanmalıdır. Yeterli doz aralığı demek için, faktör verildikten bir saat sonra aktivite >%60 

veya bir ay sonraki doz zamanında aktivite >%3 olmalıdır. Tekrarlayan dozlarda FXIII 

verilmesinin tromboz ve alerjik reaksiyonlar açısından riskli olduğu  unutulmamalıdır.  

Kalıtsal kanamalı hastalıklarda yerine koyma tedavisinin en korkulan komplikasyonu 
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inhibitör gelişimidir. Hemofili A’da %15-30 oranında görülerken, FXIII eksikliği tedavisinde 

ise yaklaşık %10 civarında olduğu görülmüştür.  

Gebelik: FXIII plasental implantasyon ve gebeliğin devamlılığı için önemlidir. Ciddi 

eksikliği olan olguların yaklaşık yarısı tekrarlayan düşüklere maruz kalırlar. Anne adayı gebe 

kalmadan önce mutlaka aylık profilaksi almalı, gebelik süresince  devam edilmelidir. 

Gebelikte FXIII klirensi artacağından mutlaka FXIII düzeyi izlenmeli ve aktivite > %3 

tutulmalıdır. Gebelikte kullanımı hakkında bir klinik çalışma olmamasına rağmen, gebelikte 

kullanım sırasında gestasyon seyrine ve fetüs gelişimine olumsuz bir etki  gösterilememiştir. 

Plazma kaynaklı FXIII konsantresinin gerekli olduğu durumlarda gebelikte ve laktasyonda 

kullanabileceği önerilmektedir 

Yeni Doğan FXIII  düzeyi %3’ün altında olan bebeklerde yaşamı tehlikeye sokan kanamalar 

görülebilmektedir. Kafa içi kanamalar, sefal hematom, göbek kordon kanaması ve sünnet 

sonrası kanama en sık görülen bulgulardır. Akut kanama ataklarında 20 Ü/kg ile başlanıp, 

kanama duruncaya kadar devam edilmelidir. Kafa içi kanamalarda iki hafta süre ile normal 

düzeyler sağlanmalı, sonrasında profilaktik doza geçmeden önce gün aşırı tedavi yapılmalıdır. 

Faktör düzeyi <%4 altındaki tüm olgular profilaksi tedavisine alınmalıdır. Ayda bir 10 Ü/ kg 

doz ile başlayıp bir sonraki doz ve tedavi aralığı faktör düzeyine bakılarak  ayarlanmalıdır.  

Faktör verildikten bir saat sonra aktivite >%60 veya bir ay sonraki doz zamanı geldiğinde 

aktivite >%3’ün üstünde olmalıdır. 

Cerrahi: Cerrahi işlem görecek hastalarda  10-20 Ü/kg, işlemden hemen önce verilmeli ve 

mümkünse faktör düzeyinin izlemi ile doz ayarlaması yapılmalıdır. İşlem sonrası 5 gün 

boyunca faktör düzeyi normal sınırlarda tutulmalı hatta yara iyileşmesi tamamlanıncaya kadar 

verilmelidir. 

OLGU:26 yaşına  bayan  hasta. Bulantı,  kusma, bilinç bozukluğu nedeni ile acil servise 

getirildi. Travma öyküsü olmayan  hastanın özgeçmişinden 6 yaşında iken  eklem içi kanama 

nedeniyle yapılan testlerinde  faktör XIII eksikliği saptandığı öğrenildi. Soygeçmişinde 

özellik yoktu.  

Fizik muayenede kan basıncı:119/80 mmHg. Nörolojik muayenede; Glasgow Koma 

Skoru:9 (V2M5E2), bilinç uykuya eğilimli idi. Ense sertliği yoktu. Sağ hemipleji saptandı, 

sağ babinski  pozitif bulundu. Hemogram ve biyokimyasal testler normal.  APTT:26,3 sn,  

PTZ:14,2 sn, INR:1,04 iken; DDimer:1167,82 ng/mL (N=0-470), Fibrinojen:601 

mg/dL(N=238-498) bulundu. Beyin BTde sol frontoparietal bölgede 44 mm çapında hematom 

ve çevresinde ödeme ait görünüm ile beyin orta hat yapılarında 8 mm sağa itilme izlendi . 

Hastanın BT anjiosu normaldi. Yakınları tarafından  operasyonu kabul edilmeyen  hasta 

nöroloji yoğun bakımında  izleme alındı. TSH, fT3, fT4, protein C, protein S, anti trombin 3 

antijen düzeyleri normal olan hastanın  bakılan Faktör VII, X, XI, XII düzeyleri normal 

bulundu. Faktör XIII erime testinde 24 saatlik inkübasyon sonrasında pıhtı erimesi gözlendi. 

Kontrol BBTde hidrosefali ve serebral ödemde artış izlendi . Destek tedavisi ve 15-20 ml/kg 

taze donmuş plazma (TDP)  replasmanı,  sonrasında ise  günlük 3X2 ünite TDP ile tedavi 

düzenlendi. Fibrinojen ve D-dimer düzeyleri takibi ile TDP azaltılarak kesildi.  20. günde 

taburcu edildi. Hastanın bir ay sonraki nörolojik muayenesinde kas gücünün tam olduğu 
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gözlendi. Kontrol BBTde hematomda belirgin rezorbsiyon saptandı. Hasta 3 ay sonra şiddetli 

baş ağrısı   nedeniyle    bir  kez  daha acil servisine getirildi. BBTde sol parietal bölgede 

45mm boyutunda yeni bir hematom izlendi . TDP  tedavi başlandı. Fibrinojen ve D- dimer 

düzeyleri takibi ile TDP azaltılarak kesildi. Kanama kontrol altına alındıktan ve hasta klinik 

olarak düzeldikten sonra taburcu edildi. TDP ile hastada iyileşme sağlanmıştır. Literatürde 3-4 

haftada bir 2-3 ml/kg TDP transfüzyonu ile etkili hemostaz sağlanabileceği bildirilmektedir . 

Hastamıza  profilaktik  aylık TDP tedavisi düzenlenmiştir. Faktör XIII’ün yarı ömrü uzun (7-

10 gün) olduğu için ayrıca  replasman tedavide plazma FXIII konsantresi (Fibrogammin) 

önerilmiştir. 
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KOMBİNE FAKTÖR EKSİKLİKLERİ VE PROFLAKSİ 

Barış Malbora 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk 

Hematolojisi ve Onkolojisi Kliniği 

Kombine faktör eksiklikleri (KFE), edinsel veya kalıtsal nedenlerle görülebilen, birden fazla 

koagülasyon faktörünün plazma aktivitesinde azalmasıyla karakterize nadir hemostatik 

bozukluklardır. Edinsel KFE’leri sistemik hastalıklarda sıklıkla görebilmektedir. Örneğin, 

faktör II (FII), FVII, FIX ve FX gibi karaciğerde üretilen kogülasyon faktörleri ileri evre 

karaciğer hastalıklarında görülebilmekteyken, yaygın intravasküler koagülasyon (DİK) 

durumunda tüketime bağlı KFE görülebilmektedir. Ayrıca kardiyopulmoner by-pass ve masif 

kan transfüzyonunda dilüsyonel etkiyle de bu durumla karşılaşılabilir. Vitamin K eksiklikleri 

ve varfarin toksikasyonları da K vitamini bağımlı faktörlerin kombine eksikliklerine yol 

açabilir. Çok nadiren birden fazla koagülasyon faktörüne karşı edinsel inhibitör antikor 

gelişimi de KFE’ne yol açabilir.   

Ailesel kombine koagülasyon faktör eksiklikleri (AKFE), ayrı ayrı koagülasyon faktör 

eksikliklerinin eş zamanlı olarak bir arada görülmesiyle ortaya çıkabileceği gibi tekli genetik 

bozukluklarda da görülebilir. AKFE’nin hemen hepsi, klinik deneyim eksiklikleri nedeniyle 

ciddi olarak tanı ve tedavi güçlükleri gösterir. Bu grup hastalıklarda plazma faktör düzeyleri 

çoğunlukla çok düşük düzeylerde olmadığı için, seçilmiş hastalar dışında sıklıkla proflaksi 

gerektirmez. 

Ailesel Kombine Faktör Eksikliklerinin Sınıflaması 

İlk olarak Soff ve Levin (1,2) tarafından AKFE’leri sınıflaması, monojenik kalıtılan ve eksik 

olan faktörler üzerinden yapılmıştır (tablo 1). Günümüzde bu sınıflandırma Robson ve 

Mumford (3) tarafından yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre, ‘tekli faktör 

eksikliklerinin eş zamanlı eksikliklerinden kaynaklanan AKFE’ ve ‘tek genetik bozukluktan 

kaynaklanan AKFE’ olmak üzere iki ana başlıkta toplanmıştır (tablo 2).  
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Tablo 1. Soff ve Levin’in önerdikleri monojenik ailesel kombine faktör eksikliklerinin 

sınıflaması 

Tanım Faktör eksiklikleri 

AKKFE-I FV + FVIII 

AKKFE-II FVIII + FIX 

AKKFE-III FII + FVII + FIX + FX 

AKKFE-IV FVII +FVIII 

AKKFE-V FVIII + FIX + FXI 

AKKFE-VI FIX + FXI 

 

Tablo 2. Revize edilmiş ailesel kombine faktör eksikliklerinin sınıflaması 

Tekli koagülasyon faktörlerinin eş zamanlı eksikliklerinden kaynaklanan AKFE 

     Kombine vWH ve FXI eksikliği 

     Kombine vWH ve hemofili A 

     Kombine vWH ve hemofili B 

     Kombine hemofili A ve FXI eksikliği  

     Diğer nadir eş zamanlı görülen bozukluklar 

Tek genetik bozukluktan kaynaklanan AKFE 

  Baskın klinik özellik olarak kanama ile seyreden AKFE 

     Kombine FV ve FVIII eksikliği 

     Kombine vitamin K bağımlı koagülasyon faktör eksikliği 

  Geniş bir sendrom kompleksinin bir parçası olarak AKFE 

     Doğumsal glikozilasyon bozuklukları 

     Noonan sendromu 

     Karaciğerin doğumsal sentez ve safra sekresyonu bozuklukları 

     13q34 delesyon sendromları (Kombine FVII ve FX eksikliği) 
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Kombine FV ve FVIII (FV + FVIII) eksikliği, hepatositlerde FV ve FVIII’in defektif 

senteziyle birliktelik gösteren monojenik AKFE’lerin arasında en iyi tanımlanmış olan 

KFE’lerindendir. Dünyada 1:1.000.000 sıklıkta görüldüğü tahmin edilmektedir. Lektin 

mannoz bağlayıcı protein 1 (LMAN1) ve MCFD2 genlerinde otozomal resesif kayıpla 

seyreder. LMAN1 mutasyonu 18. kromozom, MCFD2 mutasyonu ise 2. kromozom üzerinde 

yer alır. Hastaların yaklaşık %70’inde LMAN1 mutasyonu vardır. Bu bozuklukta her iki 

faktör düzeyi %5 ila %30 arasındadır. Dolayısıyla hastalık hafif – orta şiddette kanama 

bulgularıyla kendini gösterir. Sık karşılaşılan semptomlar kolay berelenme, menoraji, gingival 

kanama, sünnet, travma, cerrahi işlem ve doğum sonrası kanamalardır (4). Nadir de olsa 

intrakranial kanama gibi hayatı tehdit eden kanamalar görülebilir (4,5). MCFD2 mutasyonuna 

sahip hastaların LMAN1 mutasyonlulara göre daha düşük faktör düzeylerine sahip olduğu 

bilinmektedir (6). Bu bozuklukta sıklıkla ‘kanadıkça tedavi’ uygulanır, proflaksi önerilmez 

(7,8). Tedavide, FV plazma düzeyini yükseltmek için taze donmuş plazma (TDP), FVIII için 

ise plazma kaynaklı veya rekombinan FVIII verilir. Kriyopresipitat ve aPCC içeriğinde FV 

olmadığı için bu ürünler pek tercih edilmez. Dezmopressin de FVIII düzeyini etkin bir şekilde 

artırırken FV düzeyinde herhangi bir değişikliğe neden olmaz.  

Literatürde bildirilen intrakranial kanamalardan birincisi postnatal 2 günlük spontan 

sefalhamatomlu, LMAN1 ve MCFD2 birleşik heterozigot mutasyona sahip bir bebek (5), 

ikincisi ise yeni tanımlanan bir homozigot MCFD2 missense mutasyona sahip, daha önceden 

kanama öyküsü olmayan ancak travma sonrası intrakranal kanaması olan 30 yaşında erkek bir 

hastadan (4) oluşmaktadır. Birinci olgu sadece TDP ile, ikinci olgu ise kombine TDP ve 

rFVIII ile tedavi edilmiştir. Her iki hastaya da ‘sekonder’ proflaksi başlanmamıştır.  

Kombine vitamin K bağımlı faktör eksikliği (VKFE) nadir görülen, tek gen mutasyonu ile 

otozomal resesif kalıtılan bozukluklardandır. Gama glutamil karboksilaz (GGCX) (tip I 

VKFE) veya vitamin K 2,3-epoksid redüktaz kompleks (VKORC) (tip II VKFE) genlerinde 

mutasyonla karakterizedir. FII, FVII, FIX, ve FX gibi koagülasyon faktörleriyle protein C, 

protein S ve protein Z gibi koagülasyon inhibitörlerinin eksiklikleriyle seyreder. Kanama 

spektrumu hafif ile ağır arasında değişir. Sıklıkla cilt ve mukozal kanamalar görülür, kolay 

berelenme sıktır. Göbek kanaması, hemartroz ve ölümcül intrakranial kanamalar da 

bildirilmiştir (9). VKFE tedavisinde K vitamini kullanılır. Hafif formlarda oral K vitamini 

tercih edilir. Oral form K vitamini karboksile faktörleri parsiyel düzeltebildiği için 

koagülasyon parametrelerini parsiyel düzeltir. Ancak hastayı majör hemorajilerden korumak 

için yeterlidir. Cerrahi ve ciddi kanamalarda TDP, PCC ve rFVII de kullanılabilir (10). 

Hindistan’dan yapılan bir olgu sunumunda (11) ebeveynler arasında akraba evliliği olan, anne 

sütü ile beslenen 3 aylık term erkek bebekte intraventriküler kanama tespit edilmiş, yapılan 

tetkiklerde VKFE tanısı almıştır. TDP ve intravenöz K vitamini uygulamasından 3 gün sonra 

koagülasyon parametreleri normalleşen hasta, K vitamini kesilerek taburcu edilmiş, 

hastaneden çıktıktan 3 ay sonra ikinci kez intrakranial kanama öyküsü ile yatırılıp yeniden K 

vitamini tedavisi başlanmıştır. Ancak olguya proflaksi başlanıp başlanmadığı belirtilmiyor. 

Bu bilgilerden yola çıkarak, VKFE olan ağır olgularda hayatı tehdit eden kanamaları önlemek 

için K vitamini proflaksisine alınması yararlı olacaktır. Proflakside 5-20 mg/gün oral K 
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vitamini verilmelidir. İyi yanıt alınamayan olgularda parenteral 5-20 mg/hafta vitamin K1 

önerilir (8). 

Bir diğer kombine faktör eksikliği FVII/FX eksikliğidir. F7 ve F10 gen lokuslarının 

bulunduğu 13. kromozomun uzun kolunda (13q34) mutasyon vardır. Toplumda görülme 

sıklığı 1:500,000-1,000,000 arasındadır (12). Koagülopatiye düşük doğum ağırlığı, mental 

retardasyon, anormal yüz görünümü, kardiyovasküler, müsküloskelatal ve ürogenital 

anormallikler eşlik edebilir. FVII ve FX’un plazma aktivitesi normalin yaklaşık %50’si 

kadardır (13). Hastaların çoğunda PT uzamış iken aPTT normaldir. Literatürde tanımlanmış 

hastaların çoğu heterozigottur ve bu grup olgular ya asemptomatiktir ya da minör kanama 

bulgularıyla seyrederler. Ancak nadir de olsa majör kanamalı hastalar bildirilmiştir (14,15). 

Hindistan’dan yapılan bir olgu (14) sunumunda FVII düzeyi %12, FX düzeyi <%1 olan 6 

yaşındaki kız hastada tekrar eden burun kanamaları, ekimoz,  peteşi ve rekürren subkutan 

hematom olduğu gözlenmiş. Olgunun her iki faktör geninde de homozigot mutasyon tespit 

edilmiş. İran’dan yapılan bir olgu sunumunda ise (15) hafif FX eksikliğine (FX:ag %42, FX 

aktivitesi %10) ağır FVII eksikliği (FVII aktivitesi <%1) eşlik ediyormuş. Bu hastanın da her 

iki geninde homozigot mutasyon tespit edilmiş. Olgunun kas içi hematomları ve kan 

transfüzyonuna gereksinim duyulacak kadar gastrointestinal kanamaları varmış. Bu olgunun 

kız kardeşi de benzer mutasyonlara sahipmiş ve kan transfüzyonuna ihtiyaç duyacak kadar 

menorajileri mevcutmuş. Bu iki kardeşe proflaksi verilip verilmediği bildirilmemekle birlikte, 

kardeşlerin proflaksi için iyi birer aday hasta oldukları söylenebilir.  

Yukarıda bahsi geçen KFE’leri dışında vWF eksiklikleri ile kombine eksiklikler de (FVII, 

FVIII, FIX, FXI, FXI+FXII, vWH tip 2B ve tip 2N) olgu bazında bildirilmiştir (16).  Hafif tip 

1 vWH’na eşlik eden ağır hemofili A’lı bir olguda kas içi kanamalar; hafif tip 1 vWH’na eşlik 

eden orta FVII eksikliği olan olguda intrakranial kanama; tip 2A vWH’na eşlik eden ağır 

hemofili A’lı bir olguda hemartroz ve ciddi retroperitoneal kanama saptanmış. Hemofili A’nın 

eşlik ettiği olgular FVIII proflaksisine alınmış.  Ayrıca FX ile kombine diğer faktör 

eksiklikleri de (FVIII, FXII) mevcuttur (17). Bu olguların hemen hepsinde ya kanama bulgusu 

yoktur ya da hafif kanama bulguları vardır. Dolayısıyla bu grup olgularda da proflaksi 

önerilmemektedir.  

Sonuç olarak, nadir görülen KFE’lerinde çoğunlukla proflaksi gerekmemekle birlikte, klinik 

olarak majör kanamalarla giden seçilmiş olgularda uygun ürün seçimi ile proflaksi 

yapılmalıdır. 
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