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V. HEMOFİLİ VAKALARLA EĞİTİM SEMPOZYUMU ( HEVES )
ROYAL SEGİNUS HOTEL – LARA, ANTALYA
22-24 ŞUBAT 2019
BİLİMSEL PROGRAM
22 ŞUBAT 2019 CUMA
09:00-

KAYIT

12:00- 13:00

ÖĞLE YEMEĞİ

13:00- 13:20

AÇILIŞ OTURUMU

Bülent Antmen - Alphan Küpesiz - Güray Saydam - Fahri Şahin

13:20- 14:00

HEMOFİLİ TEDAVİSİNDE DEĞİŞİM: 2019 VE ÖTESİ

Oturum Başkanları: Ayşegül Ünüvar - Vahap Okan
13:20- 13:40

Yeni Tedavi Rehberi Gerekliliği

Bülent Antmen

13:40- 14:00

Yaşlanan Hemofilide Hematologların Rolü

Fahir Özkalemkaş

14:00-15:00

OLGU ÖRNEKLERİ İLE ADÖLESAN – GENÇ ERİŞKİN VE ERİŞKİN DÖNEMİN
SORUNLARI

Oturm Başkanları: Zafer Şalcıoğlu - Nil Güler
14:00- 14:20

Olgu I: Adölesan Hemofili ve Sorunları

Defne Ay Tuncel

14:20- 14:40

Olgu II: Genç Erişkin Hemofili ve Sorunları

Aydan Akdeniz

14:40- 15:00

Olgu III: Yaşlanan Hemofili Ve Sorunları

Müzeyyen Aslaner

15:00-15:30

KAHVE MOLASI

15:30- 16:30

YAŞAMIN İÇİNDE HEMOFİLİ A - UYDU SEMPOZYUMU / NOVO NORDİSK

Oturum Başkanı: Muzaffer Demir
Konuşmacılar

Mehmet Sönmez
İlgen Şaşmaz

16:30- 17:15

ZOR HEMOFİLİK OLGULAR OTURUMU

Oturum Başkanları: Erol Erduran – Saadet Akarsu
16:30-16:45

Olgu I: SSS Kanaması

Funda Tayfun Küpesiz

16:45-17:00

Olgu II: Psoas Kanaması

Barış Malbora

17:00- 17:15

Olgu III: İnhibitörlü Hastada Minör Operasyon

Başak Koç Şenol
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17:15-17:30

KAHVE MOLASI

17:30- 18:00

HEMOFİLİDE İLAÇ YAZIM SORUNLARI VE AKILCI İLAÇ OTURUMU

Oturum Başkanları: Salih Aksu – Ömer Hakan Şimşek
17:30- 17:45

E- Renkli Reçete Kullanımı

Bayram Özkan

17:45- 18:00

SUT’ da Yeni Neler Var?

Aydın Berk

18:00- 18:30

E- POSTER TARTIŞMASI (Poster Başı)

Tartışmacılar: Tunç Fışgın - Yusuf Ziya Aral - Murat Söker

23 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ
08:30-09:00

SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİLER-1-

Oturum Başkanları: Elif Güler Kazancı - Gül İlhan
Faktör Eksikliği Tanısıyla Polikliniğimizde Takip Edilen Hastalarımızın İntrakranyel Kanama
Epizodlarının İncelenmesi
Gizem Zengin Ersoy
Tekrarlayan İntraabdominal Kanaması Olan İnhibitör Gelişmiş Ağır Hemofili A Hastasında Tedavi
Yönetimi
Vildan Gürsoy - Zafer Serenli Yeğen - İbrahim Ethem Pınar - Fahir Özkalemkaş - Vildan Özkocaman - Rıdvan
Ali
Faktör X Eksikliği Olan Hastalarımızın Kanama Şekilleri ve Takipleri
Saadet Akarsu - Mehmet Akif Gümüş - Fatih Mehmet Ünlü

09:00-10:30

VON WİLLEBRAND HASTALIĞI OTURUMU

Oturum Başkanları: Tunç Fışgın - Ümran Çalışkan
09:00-09:30

vWH Tanısal Algoritmi

Serap Karaman

09:30-09:50

Hematolog Gözüyle Kanayan Kadına Yaklaşım

Asu Fergün Yılmaz

09:50-10:10

Olgu:

Gülen Tüysüz Kıntrup

10:10- 10:30

Olgu : vWH ve Operasyon

10:30-11:00

KAHVE MOLASI

vWH ve Gebelik-Doğum

Yeşim Oymak
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11:00 - 12:00

30 SANİYEDE HAYATA YER AÇIN - UYDU SEMPOZYUMU/ PFİZER PFE
İLAÇLARI
Oturum Başkanı:Fahri Şahin
Hemofilide Uygulama Kitlerinin Hasta Uyumu Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
Neslihan Andıç
Doğru Seçimi Yapmak: Ulaşılabilir Tedavi Seçenekleri
Fahri Şahin

12:00-13:30

E-POSTER TARTIŞMASI (Poster Başı) ve ÖĞLE YEMEĞİ

12:30- 13:00

E- POSTER TARTIŞMASI (Poster Başı)

Tartışmacılar:

Can Acıpayam - Hüseyin Gülen - Esra Pekbak

13:00- 13:30

E- POSTER TARTIŞMASI (Poster Başı)

Tartışmacılar:

Ozan Salim - Filiz Vural

13:30-14:30

BENİM HİKAYEM - UYDU SEMPOZYUMU / ECZACIBAŞI-SHIRE

Oturum Başkanları:

Bülent Antmen - Rıdvan Ali

Konuşmacılar:

Gül Nihal Özdemir
Kamuran Karaman
Özgür Mehtap

14:30- 16:00

HEMOFİLİDE YENİ İLAÇLAR VE GENETİK OTURUMU

Oturum Başkanları: Bülent Zülfikar - Kaan Kavaklı
14:30-14:50

Uzatılmış Yarı Ömürlü Faktörler: Etkililik-Güvenlik

Fatma Burcu Belen

14:50-15:10

SC Moleküller: Etkililik-Güvenlik

Ebru Yılmaz Keskin

15:10- 15:30

Hemofili Genetik Tanısında Yenilikçi Yaklaşımlar

Hüseyin Onay

15:30- 15:50

Hemofilide Genetik Temelli Tedaviler

Tahir Atik

15:50- 16:00

Hemofilide Genetik Tanıda Türkiye Deneyimi

Esra Işık

16:00- 16:30

KAHVE MOLASI

16:30- 18:00

KONSEPT PANEL: LA CASA DE HEMOPHILIA

Bülent Antmen - Alphan Küpesiz - Güray Saydam - İlgen Şaşmaz - Fahri Şahin - Saadet Akarsu
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18:00-18:30

SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİLER-2-

Oturum Başkanları: Gönül Aydoğan - Canan Vergin
Hemofili Hastalarında Yaşam Kalitesi Ve Kaygı Düzeyinin Değerlendirilmesi: Çok Merkezli Bir Çalışma
Cansu Muluk - Zühre Kaya - Aslıhan Tokgöz - Elif Çivit - Didem Yılmaz - Esra Güney - Selin Aytaç - Namık
Özbek - Türkiz Gürsel
Erişkin Hemofilik Bireylerin Kinezyofobi, Depresyon Ve Anksiyete Düzeylerinin İncelenmesi: Kontrollü
Çalışma
Sercan Önal Aykar - Filiz Can - Salih Aksu - Fahri Şahin
Doğu Karadeniz Bölgesi Hemofili Hastalarında Obezite Sıklığı
Derya Selim Batur - Nergiz Erkut - Hasan Mücahit Özbaş - Özlen Bektaş - Mehmet Sönmez

18:30-19:00

SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİLER-3-

Oturum Başkanları: Ahmet Fayik Öner - Düzgün Özatlı
Hemofili B Hastalığı Moleküler Analizinde Türkiye Deneyimi: F9 Gen Mutasyon Spektrumu Ve GenotipFenotip İlişkisi
Esra Isik - Kaan Kavaklı - Fahri Şahin - Melike Sezgin Evim - Canan Albayrak - Gülen Tüysüz Kinturp - Bülent
Antmen - Hüseyin Onay - Ferda Özkınay - Tahir Atik - Bilçağ Akgün - Ebru Yılmaz Keskin
Erişkin Hemophilia A Hastalarında Mypkfıt® İle Bayesian Farmakokinetik Rehberi Modeline Dayalı
Proflaksi: Türkike Deneyimi
Volkan Karakuş - A. Münci Yağcı - Neslihan Andıç - Vahap Okan - Salih Aksu - Fahri Şahin
Gebelikle İlişkili Edinilmiş İnhibitörlü Hemofili A: 2 Olguda Erişkin Hematoloji Deneyimimiz
Rafiye Ciftciler
ÖDÜL TÖRENİ

20:30

24 ŞUBAT 2019 PAZAR
08:30-09:00

SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİLER-4-

Oturum Başkanları: Sinan Akbayram - Güçhan Alanoğlu
Yaşlanan Hemofili Hastalarında Polifarmasi
Eren Arslan Davulcu - Zühal Demirci - Güray Saydam - Fahri Şahin
İnhibitörlü Hastalarda Major Cerrahi Girişimler
Mufide Okay
Hemofili Hastalarında İliopsoas Hematomu: Tek Merkezin Beş Yıllık Deneyimi
Sevil Celilova - Rumeysa Tına - Deniz Tuğcu - Suheyla Ocak - Selime Aydoğdu - Ayşe Karagenç - Ayşegül
Ünüvar - Serap Karaman - Zeynep Karakaş
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09:00-09:30

SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİLER-5-

Oturum Başkanları: Davut Albayrak - Birol Güvenç
Hemofili Hastalarında Koroner Arter Bypass Cerrahisi Deneyimi
Fatoş Dilan Atilla - Yusuf Ulusoy - Hale Bülbül - Eren Arslan Davulcu - Zühal Mehrekula - Mustafa Özbaran Fahri Şahin
Hemofili Hastalarında Sosyal Anksiyete Düzeyi
Arife Kaygusuz - Yeşim Oymak - Tuba Karapınar - Salih Gözmen - Neryal Tahta - Melek Özdener - Işık
Odaman - Sultan Okur - Özgür Özdemir - Canan Vergin
Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Hemofilide Kullanımı Mümkün Mü?
Ayşe Uysal - Gamze Çebi
09:30-10:30

OLGU ÖRNEKLERİ İLE İNHİBİTÖR OTURUMU

Oturum Başkanları: Orhan Ayyıldız - Özcan Bör
09:30-09:50

Olgu I: İnhibitörlü Hastada Cerrahi

Emine Türkkan

09:50-10:10

Olgu II: İnhibitörlü Hastada Profilaksi

Yılmaz Ay

10:10- 10:30

Olgu III: Edinsel Hemofili

Volkan Karakuş

10:30-10:45

KAHVE MOLASI

10:45-11:45

OLGU ÖRNEKLERİ İLE TROMBOZ OTURUMU

Oturum Başkanları: Canan Albayrak - Mahmut Töbü
Fatoş Dilan Atilla

10:45-11:00

Olgu I: PNH

11:00- 11:15

Olgu II:

Erişkin VTE

Sinem Namdaroğlu

11:15- 11:30

Olgu III:

TTP

Neslihan Karakurt

11:30- 11:45

Olgu IV:

Pediatrik VTE

11:45- 12:00

KAPANIŞ

BÜLENT ANTMEN

ALPHAN KÜPESİZ

Selin Aytaç

GÜRAY SAYDAM

FAHRİ ŞAHİN
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YAŞLANAN HEMOFİLİDE HEMATOLOGLARIN ROLÜ
Fahir Özkalemkaş
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa

Yaşlanan hemofili
Hemofili X’e bağlı kalıtsal hastalıklar içinde en sık olanıdır. Genellikle çocukluk çağında tanı konur
ve doğal olarak literatürde bebeklikten adelosan çağa doğru hastalığın psikososyal etkileri, aile
desteği, hekimin ve bakım veren diğer ekip üyelerinin rolü ile ilgili çok sayıda çalışma bulunmaktadır.
Buna karşın erişkin ve yaşlı hemofili hastaları ile ilgili benzer konular çok az tartışılmıştır. Bunun
nedeni “yaşlı hemofili” kavramının nispeten yeni bir fenomen olmasıdır.
Replasman tedavisinin ortaya konmasından önce, 1960’larda, hemofili hastalarının ortalama yaşam
beklentisi 30 yıldan azdı (1939’da ortalama 7.8 yıl). Faktör replasmanın mümkün olması ile hemofili
olgularında hem ortalama ömür, hem de genel sağlık durumu belirgin olarak düzeldi; ancak 1980’lerde
Hepatit C virus (HCV) ve insan immun yetmezlik virusu (HIV) ile ortaya çıkan enfeksiyonlar büyük
bir felakete yol açmış ve bu olguların kaybedilmesinde AIDS ve HCV’ye bağlı hastalıklar en önemli
etmenler haline gelmiştir. Plazma kaynaklı ürünlerin güvenilir hale gelmesi ve rekombinant ürünlerin
kullanılmaya başlanması ile hastaların yaşam beklentisi belirgin olarak artmıştır. Günümüzde HIV ve
HCV’den etkilenmemiş hemofili olgularındaki yaşam beklentisi genel populasyona yakındır (>70
yaş). Ayrıca HIV pozitif olanlarda 1990’lardan yüksek etkinlikteki antiretroviral tedavi AIDS’li
olgulardaki ortalama yaşam beklentisini belirgin olarak yükseltmiştir (20-25 yılda sağkalım %27-39).
Genel olarak emniyetli ürünler, inhibitörlü olgularda etkili bypass edici ajanlar, HIV ve HCV
yönünden etkili tarama ve etkili antiviral tedaviler, profilaksi rejimlerinin devreye girmesi, immun
tolerans tedavileri, hemofilik olgularda hem beklenen ömrü uzatmış hem de yaşam kalitesini belirgin
olarak düzeltmiştir
Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen erişkin hemofili olgularında halen kanama epizotları
görülmektedir, artropati gelişmeye veya mevcut artropati ilerlemeye devam etmektedir ve bu olguların
çoğu kronik ağrıdan belirgin olarak şikayetçidir, özellikle de önceki yıllarında uygun replasman
tedavisine ulaşamayan veya ağır hemofili olup profilaksi alamamış olanlarda bu yakınmalar daha da
belirgindir. Bunlara ilave olarak, bazı erişkin hemofili olguları önceki dönemde kazandıkları viral
enfeksiyonun uzun vadedeki sorunları ile yaşamaktadır. Bazı olgularda inhibitör gelişmesi durumu
daha komplike hale getirir. Hastalıkla ilintili sayılabilecek bu yandaş durumlar hastaların yaşamlarında
dramatik etkiler yapmakta ve genel olarak yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.
Yukarıda özetlenen hemofili veya tedavisine ilişkin komplikasyonların yanı sıra yaşlanan hemofili
olgularını bekleyen diğer bir sorun kümesi, doğrudan hemofili ile ilgili olmayan morbiditelerin bu
hastalarda ortaya çıkmasıdır. Bu sorunlar benzer yaş grubunda zaten nispeten sık rastlanan sorunlardır
ancak hemofilik olgularda ortaya çıktıklarında durumu karmaşıklaştırmakta ve günlük pratikte hasta
ve hekim için yeni ve başa çıkılması zor soru ve sorunlara yol açmaktadır. Kardiyovasküler
hastalıklar, kanser gelişimi, böbrek yetmezliği, diyabetes mellitus, obezite, nörolojik sorunlar, prostat
hipertrofisi, biyopsi, diş tedavileri ve diğer her türlü cerrahi girişimler erişkin ve yaşlı hemofilik
olgularda yanıt bekleyen çok sayıda soruna yol açmaktadır (Bu sorunların tanımlanması, izlem ve
tedavisi bu başlığın dışında olup burada ayrıntılı olarak tartışılmayacaktır).
Tüm bunlara ek olarak, erişkin ve yaşlı kişilerde sorun oluşturan, hemofili ile az veya çok ilişkili, daha
da geniş bir sorun kümesi de hemofilik olgularda ayrıca ele alınıp tartışılması gereken konular haline
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gelmiştir. Bu sorunlara çok sayıda örnek verilebilir: seksüel sorunlar, hospitalizasyon ve sık medikal
bakım gibi psikososyal sorunlar, görme ve hareket etmede, dengede azalma gibi genel fonksiyonel
kapasitenin azalmasına yol açan durumlar, osteporozis, depresyon.

Hematologların Rolü
Yaşlanan hemofilik populasyondaki kardiovaskuler hastalıklar (ağrılı iskemik sendromlar, atriyal
fibrilasyon, hipertansiyon), karaciğer hastalığı (HCV ve HIV, antiretroviral tedavi etkileri), kanser
(özellikle HIV ve HCV ilişkili olanlar ve diğer sık rastlanan kanserler), böbrek hastalığı (kronik ve
akut renal yetmezlik ve renal replasman tedavileri), eklem sorunları (kanama, ağrı tedavisi,
sinevektomi, total eklem replasmanları, egzersiz ve fizik tedavi, rehabilitasyon) gibi ana konularda
rehberler ve derlemeler yayınlanmaya başlamıştır. Literatürde hemofilik hastalarda bu durumların
derlendiği çok sayıda yayın mevcuttur. Ancak eldeki verilere göre, söz konusu bu yandaş durumların
ve ek hastalıkların gerek sıklıkları ve gerekse neden oldukları sorunun büyüklüğü açısından bile çok
sayıda çelişkili sonuçlar söz konusudur. Bu nedenle oluşturulan önerilerin çoğu kuramsal akıl
yürütmelere, kişisel gözlemlere ve dolaylı verilere dayalıdır ve kanıt düzeyi düşüktür. İzlem
sürelerinin farklı olması, hasta populasyonlarının heterojen olması, bulguların retrospektif gözlemlere
dayanmaları daha iddialı önerilerin yapılmasında başlıca engelleri oluşturmaktadır. Bu nedenle erişkin
hemotologların bir rolü, giderek artmakta olan bu hasta populasyonunda öncelikle sorunu daha
objektif ve bilimsel olarak tanımlayıcı verilerin olgunlaşmasına katkıda bulunmak olabilir; kayıt, izlem
ve tedavi önerilerini içeren çalışmalar erişkin hematologların liderliğinde yürütülebilir.
Hemofilik şahısların izlem ve tedavilerinde hemofili merkezlerinin olumlu etkisi bilimsel verilerle de
ortaya konmuş bir olgudur. Özellikle çocuk ve adelosan yaş grubundaki hemofilik olgulara hizmet
veren özelleşmiş merkezlerdeki başarı nettir ve bu hastaların hemofili izleminde uzmanlaşmış
ekiplerce izlenmesi standart bir öneridir. Ancak ülkemizde halen hemofilik populasyonun yaklaşık
yarısı erişkin yaş grubunda olmasına rağmen ön planda erişkin hasta populasyonuna hizmet veren
donanımlı merkez sayısı azdır. Bu merkezlerde öncelikle çocukluktan adelosan döneme oradan da
erişkin döneme geçişteki uyum sorunları çözülmeye çalışılmaktadır. Hematologlara ilave olarak
ortopedist, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, nükleer tıp uzmanı, diş hekimi, hemşire, psikolog,
sosyal hizmet uzmanın birlikte çalışması bakım ve tedavi kalitesini arttırmaktadır.
Yaşlanan hemofili olgularında da benzer bir bütüncül bakış açısının başarı için zorunlu olduğu açıktır.
Erişkin hematologların konuya ilgi duymaları, yaşlı hemofilik olguların sorunları konusunda
bilinçlenmeleri ve hastalarını bilinçlendirmeleri gerekli ancak tek başına yeterli değildir. Erişkin
hematologlar, yaşlı hemofili izleminde yukarıda sayılan ekip üyelerine, ilgili diğer uzmanların da
katılmasına (kardiyolog, hepatolog, nefrolog, ürolog, nörolog, psikiyatrist, mümkünse geriatri uzmanı
gibi) öncülük edebilirler. Bahsedilen bütüncül bakış açısı sorunların çözülmesinde aile ve bakım veren
yakın çevre, sosyal destek sağlayabilecek gruplar ve iş çevresinden bireylerin de ekibe katılmalarını
gerektirir.
Yaşlı hemofili sayısının nispeten az olması hematologlar dışındaki iç hastalıkları ve ilgili yan dal
uzmanlarının bu hastalar ile ilgili bilgi ve deneyimlerinin az olmasında rol oynayabilir. Hematologlar
adı geçen uzmanlarla iş birliği ve iletişimi arttırmada merkezi bir rol oynamalıdırlar. Tam donanımlı
bir tür “yaşlı hemofili merkezleri”ne giden yolda, yakın iş birliği, iletişim, haberleşme ağı, çalışma
gruplarının oluşturulması uygun bir başlangıç olabilir.
Özet olarak, yaşlılık hemofilik olgular için kolay bir deneyim değildir. Profesyoneller son yıllardaki
dikkat çekici gelişmelerin ortaya çıkardığı yeni klinik durumların farkında olmalıdır. Bu olgulara en
iyi desteği sağlamak için ortaya çıkan medikal durumlar, fiyolojik, psikolojik ve sosyal sorunlar ile
birlikte, multidisipliner olarak ele alınmalıdır. Hızla ortaya çıkan ve daha önce dikkat çekilmeyen bu
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hasta populasyonunda söz konusu bütüncül bakış açısının geliştirilmesinde hematologlar öncü rolü
oynamalıdırlar.
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ADÖLESANLARDA HEMOFİLİ
Defne Ay Tuncel
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji ve
Onkolojisi
Ergenlik ,çocukluktan yetişkinliğe geçişte, genellikle 10 ila 24 yaşları arasında gerçekleşen hızlı
fiziksel, sosyal ve bilişsel gelişim zamanıdır. Bu, herhangi bir genç için özellikle kronik hastalığı
olanlar için zor bir süreçtir.1
Aile bağlarını kırıp özellikle anne dominanslığını kırmak, yaşıtları tarafından kabul gördüğünü
hissetmek ve gelecekleri hakkında karar vermek bu süreçte hemofili birey olma yolunda önemli bir
zamandır.2
Self-infüzyon hastayı özgürleştirir ;o güne kadar aile veya hemşire bağımlı iken kendine yetmeye
başlaması yeni bir kapının açılmasıdır. Bağımsızlığa doğru başlangıç ile tedaviye uyum mutlaka
sürdürmelidir. Ergenler, yeni arkadaşlar ile daha çok zaman geçirmeye sosyal ve sportif aktivitelere
daha çok zaman ayırmaya başlarlar.Özellikle gelecekteki sonuçları veya sonuçları göz önünde
bulundurmadan genellikle riskli davranışlarda bulunurlar. Tedavilerini aksatma artar, ciddi ve
tekrarlayan kanama ataklarına neden olabilir. Genç bu yaşlarda tedaviyi sorgulayabilir ve tanıdan
utanabilir.Arkadaş yanında ya da okul ortamında ilaç yapmak istemez hastalığını saklamayı tercih
eder. Damar girişimi yapmaktan kaçınıp haftalık profilaksisini kendisi azaltıp,kanama sıklığında
artışa sebep olur.Bazı hastalar da ilaç saklamaya acil durumda elimde ilaç olsun düşüncesi olur.(spor
aktivitesi sonrası kanama olduğunda )
Hastalığı kabul etmeme nedeni ile içsel hastalıkla duygusal bir kavga etme hali; hırçınlık aile ve
arkadaşlarla çatışma yaşar.İlaç dozlarını aksatmaya sebep olur.Doktor ve ailesine düzenli profilaksi
ilaçlarını yaptığını söyler.

Hemofilide Tedaviye Uyum
Hemofili A'da global bir tedavi stratejileri anketinde uyum araştırılmış;147 hemofili tedavi merkezi
katılmış . Her tür profilaktik tedaviye uyum, 12 yaşına kadar olan çocuklarda % 90 ; 13-18 yaş
arasındaki ergenlerde% 54 bulundu.3
Şiddetli ve orta şiddetli hemofili genç İskandinav erkeklerde yapılan çalışmada, tedavi sorumluluğu
14 yaşında başladığı, % 25'inin ortalama 17,2 yaşına kadar aile yardımına ihtiyaç duymaktadır. %
68’i hemen kanama anında infüzyon uyguladı ;% 60'ı gerektiğinde ekstra infüzyon kullandı.
Tedaviye olan ihtiyacı anlamak için üçte bir hasta, isteksizliği sebebi ile kanama komplikasyon riski
altındadır. Hastaların %40’dan fazlasının bir şekilde tedavi rejimine uymakta başarısız olduğu
gözlenmiştir.4

Hastalıkla Barışık Yaşamak
Hemofilik birey ,hemofilinin hayatı olduğunu kabul etmeli, içsel olarak kendi ile barışmalı.Aile ve
profesyonel destek yanında olduğunu hissetmeli.Doktor ,hemşire desteği,hemofili ailelerin (wats up
grupları ,dernek aktiviteleri, yaz kampları) yardımını almalıdır.
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Spor Sağlık Getirir!
Hemofilik ergenimiz spor yapmalı aynı zamanda spor sosyalleştirir.Yüzme ve yürüyüş en yararlı
önerilen aktiviteler;basketbol ve futbol uygun aralıkla faktörün etkili olduğu dönemde oynanabilir.

Fizyoterapi Yararlıdır
Kanama var: Kanama kontrol altına alındıktan sonra eklem açıklığını koruma, kas kuvvet kaybını
önlemeye yönelik egzersizler yapılır.
Kanama yok:Kas kuvveti için dirençli egzersizler, kas esnekliği için germe egzersizleri yapılmalı.Bu
egzersizler aktif olarak spor dalında başarı sağlar.
Tedaviye uyum artar , kanama düzenine ve yaşam tarzına göre kişiselleştirilmiş tedavi ile hayat
kalitesi artar.Doz ve uygulama sıklığı hastanın aktivitelerine göre ayarlanabilir.
Ergenlerin karşılaştığı zorluklar yetişkin kliniğine geçmeden önceki yıllarda ele alınmalıdır.5

Hormonlar Değişiyor
Çocukluktan erişkinliğe geçiş döneminde cinsellikle ilgili bilgileri doğru kaynaktan ,takip edildiği
hemofili ekibinden öğrenmeleri gerekiyor.Soru sormaları açıkcası hasta için oldukça zor olabilir. Bu
sebeple sorularını kağıda yazabilir doktoru veya hemşiresi okuyup ona cevap verebilir.Burada amaç
akıldaki sorulara cevap bulmaktır.6,7

Hormonlar Değişiyor/Akıldaki Sorular
1-Hemofili olduğumu söylemeli miyim? Beraber olduğu kişiye dürüst olarak hemofili hastası
olduğunu belirtmeli.
2-Hemofili bir birey kendini tatmin edebilir mi? Evet,bu gayet normal bir durum; ancak dikkat
edilmesi gereken durum genital bölgede morarma ,şişlik ağrı olabilir. Eğer idrar yolundan veya
meniden kan gelirse doktor ile görüşülmeli.
3-Güvenli cinsel ilişki olabilir mi ? Evet.Mutlaka korumalı olmalı,kondom en güvenilir korunma
yöntemi.
4-Güvenli cinsel aktivite sonrası ne ile karşılaşabilirim? Mutlaka vücudunu kontrol etmeli.Genital
bölgede,eklem ve kas kanaması ile karşılaşabilir.Eğer uyluk bölgesinde şiddetli ağrı varsa derin kas
içine kanama olabilir .Şiddetli iliopsoas kanama olabilir.6,7

Hayat Beklentisi
Okuma,iş bulma, aile kurma,spor aktivite yapmak.Çocuklukta düzenli takip eden hekim hemşire grubu
gibi erişkin dönemde de güvenli takip edilmek ister. Gelecek ilaçları kullanma ile hayat kalitelerinde
artış olacağına inanırlar.5

Türkiye’de Hemofili
Günümüzde hemofili tanı ve tedavilerinde Türkiye’de iyi konumdayız .Faktör ilaç erişiminde bir
sıkıntı yaşanmamaktadır. Birçok çalışma önemli hemofili merkezlerimizde yürütülmektedir. Tanı
konduğu andan itibaren hasta yaşı,kanama ciddiyetine bağlı profilaksi veya kanama tedavisi
verilmektedir.
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HEMOFİLİ FEDERASYONU ADÖLESAN ÇALIŞTAYI
Antalya’da 11-12 MART 2017 yapıldı. Çalıştaya 15-30 yaş arası 40 genç hasta katıldı.Aile üyeleri
yoktu.Görev alan hematolog, psikolog ve hemşireler,hikaye anlatıcısı ndan oluşan görevliler grubu , 4
ayrı çalıştay odasında çalıştılar. Doktorlar: Kaan Kavaklı – Tunç Fışgın- Defne Ay Tuncel ve Mehmet
Can Uğur idi. Eğitim, profilaksi ve kanadıkça tedavi, Ev tedavisi ve self-infüzyon, gelecekten ne
bekledikleri, tedavi uyumsuzluğu , en sık tedaviyi aksatma nedenleri irdelendi.
Sonuçlar: Öncelikle tedaviye uyumsuzluk oranı en az % 40 .Her bir uyumsuzluk nedenini ayrıca her
bir hastaya yönelik analiz etmek gerekiyor.Toplantı saatleri boyunca kişisel olarak destek sağlandı.
Uyumsuzluk nedenleri hastayla sohbetler sırasında tartışıldı. Profilaksi oranı aksamalarla da olsa % 85
. Ancak eklemlerin yaşlarına oranla iyi olmasının en önemli nedeni en az yarısında Radioizotop
Sinovektomi uygulanmıştır. Hastaların eğitim düzeyleri hızla yükseliyor.Boy ortalaması oldukça iyi,
obezite az.Kullanan tüm hastalar olumlu geribildirim iletti.

Ne Önermeliyim ?!
Eklemleri koru ki hayatı normal yaşa .Yaşam standartlarını önemse .İçsel barışa kavuş. Sosyal yaşam
içinde ol. Bağımsız ekonomik güce kavuşmalısın. Erişkin yaşa ulaştığında da profilaksiye devam et!

Kaynaklar
1-Petrini P, Seuser A. Haemophilia care in adolescents--compliance and lifestyle issues. Haemophilia :
the official journal of the World Federation of Hemophilia. 2009;15 Suppl 1:15-9.
2-Young G. From boy to man: recommendations for the transition process in haemophilia.
Haemophilia : the official journal of the World Federation of Hemophilia. 2012;18 Suppl 5:27-32
3-Geraghty S, Dunkley T, Harrington C, Lindvall K, Maahs J, Sek J. Practice patterns in haemophilia
A therapy -- global progress towards optimal care. Haemophilia : the official journal of the World
Federation of Hemophilia. 2006;12(1):75-81.
4-Lindvall K, Colstrup L, Wollter IM, Klemenz G, Loogna K, Gronhaug S, et al. Compliance with
treatment and understanding of own disease in patients with severe and moderate haemophilia.
Haemophilia : the official journal of the World Federation of Hemophilia. 2006;12(1):47-51.
5-Nordic Hemophilia Guidelines
6-stepsforliving.hemophilia.org
7- National Hemophilia Foundation2018
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GENÇ ERİŞKİN HEMOFİLİ HASTALARINDA PSİKOSOSYAL VE
FİZİKSEL SORUNLAR VE BUNLARLA BAŞ ETME YOLLARI
Aydan Akdeniz
Dünya Sağlık Örgütüne göre sağlık; hastalık ya da sakatlık olmayışı değil, fiziksel, zihinsel ve sosyal
bir iyilik halidir. Bu nedenle hemofili hastalarının tedavisinde amaç sadece kanamaları önlemek veya
tedavi etmek olmamalı, komplikasyonlar ile de mücadele edilerek sağlıklı bireyler ile benzer şekilde
aktif yaşamda yer almalarını sağlamak olmalıdır.
Hemofili; X’e bağlı resesif geçiş gösteren FVIII ve FIX eksikliği ile karakterize nadir bir kanama
bozukluğudur. Erken çocukluk döneminde kolay ekimoz, eklem ve kas içi kanamaları, ve bunların
sebep olduğu kronik hemofilik artropatiler ciddi morbidite nedenidir. Santral sinir sistemi,
gastrointestinal sistem ve ciddi travma sonrası abondan kanamalar ise mortalite ile ilişkili
komplikasyonlardır. Bunu yanında kalıcı eklem sakatlıkları, kırıklar, inhibitör gelişimi, viral
enfeksiyonlar hemofili hastalarının yaşam boyu karşılaşabileceği önemli problemler arasındadır.
Hastalık ynetiminde temel hedef,hastaların yaşamlarını sağlıklı akranları ile olabildiğince benzer
şekilde sürdürmek olmalıdır. Bunun için hastanın hemofili merkezlerinde yakın takibi ve tedaviye
uyumu esastır. Tedaviye uyumun en çok bozulduğu dönemler, hastaların adolesan dönemde self
infüzyonu öğrendiği dönem, ve ebeveynlere bağımlılıktan çıkıp kendi sorumluluklarını kendilerinin
almaya başladığı 18-25 yaş arasını kapsayan genç erişkinlik dönemi (1) içeren 2 temel geçiş
dönemidir. Yaşanabilecek psikososyal ve fiziksel problemleri minimuma indirmek için bebeklikten
itibaren hematoloji, psikoloji, genetik danışmanlık, sosyal hizmet uzmanı, hemşirelik, fizik tedavi
ortopedi radyoloji nükleer tıp, diş hekimliğini içeren multidisipliner bir yaklaşımla ebeveyn ve çocuğu
bu geçiş dönemlerine bilinçli bir şekilde hazırlamak gerekir.
Erişkin döneme geçiş tüm hemofilik çocuklar için kritik bir dönemdir. Kanama bozukluğunun sebep
olduğu kısıtlanmaların kabulü, ebeveyn bakımından kendi öz-bakımının sorumluluğuna geçiş,
pediatrik tedavi modalitelerinden erişkin tedavi biçimine geçiş, mesleki kariyer seçimi, aile kurma
planları bu dönemde hastaları psikososyal anlamda zorlayan faktörlerdendir. Bu nedenle özellikle
Avrupa ülkelerinde hastalar çocukluk döneminden başlayarak 18 yaşında kendi öz bakım ,takip ve
tedavilerini yapacak bilinç ve bilgi seviyesine ulaşacak şekilde eğitilir. Böylece hastaların çocukluktan
erişkin döneme geçtiğinde tedavi uyumunun ve hastalık yönetiminin
optimum olması
hedeflenmektedir. Ancak yine de Kanada’da yapılan bir çalışmada gösterilmiştir ki tüm bu geçiş
dönemi destek ve bilinçlendirme çabalarına rağmen sürecin iyi yönetilmediğinden olsa gerek, genç
erişkin hastalar kendi akranlarına göre ve kendinden küçük hemofilili çocuklara göre daha fazla eklem
kanamaları, hasarları ve buna paralel olarak fiziksel kısıtlılık ve ağrı, ve daha düşük yaşam kalitesi ile
karşı karşıyadır. (2) Çeşitli çalışmalarda hastaların tedaviye en iyi uyum sağladığı dönem ancak 22
yaşında olmaktadır.
Genç erişkinlerde hemofili ile ilişkili problemlerden birisi depresyon ve anksiyete olup, sık kanama
epizodları geçirenlerde, acile sık başvuranlarda, eklem hasarı olanlarda ve buna bağlı ağrı ve fiziksel
kısıtlılık yaşayanlarda , sosyokültürel seviyesi yüksek olanlarda daha sık görülmektedir. (3)
ABD da Cassis ve arkadaşlarının 2014 de Hemophilia Experiences, Results and Opportunities
(HERO) çalışma grubunun yaptığı ve toplam 10 ülkeyi (Cezayir, Arjantin, Kanada, Çin, Fransa,
Almanya, Italya, İspanya, İngiltere , Amerika ) içeren, 18 yaş üstü 675 hemofili hastası [yaş, median
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(range) 36 (18–86 yaş)] ve 18 yaş altı hemofili hastalarının 561 ebeveynin [yaş, median (range) 39
(23–68 yaş)] katıldığı anket çalışmasında (4) hastaların %74ü Hemofili A, %13 Hemofili B % 13
inhibitörlü hastalardan oluşuyordu. Amerikadan katılan 189 hastadan 66 sı 18-30 yaş arasında idi. 1 yıl
sonra Witkop ve arkadaşları genç erişkinleri içeren analizlerinde bu hastaların çoğunun proflaksi
tedavisi aldığını, ¼ ünün ilaca erişimde sıkıntı yaşadığını, neredeyse yarısında anksiyete depresyon
olduğunu, bunun yanında artrit, kronik ağrı, viral enfeksiyon gibi komorbiditelerin eşlik ettiğini rapor
etti. Ayrıca hastaların 1/3 ü partner edinmekte zorlandığı, 4/5 inin meslek sahibi olmakla beraber
hastalıkları nedeniyle mesleklerini idame ettirmekte zorlandıkları bildirildi.(5) Yine 2015 de
Hemophilia Utilization Group Study (HUGS) yaptığı ve Amerikadaki 18-34 yaş arası 141 genç erişkin
hemofili hastasının incelendiği çalışmada ¼ ünde eklem ağrıları ve hareket kısıtlılığı olduğu, ileri
yaştaki genç erişkinlerde HCV ve HIV gibi enfeksiyon sıklığının arttığı, neredeyse yarısında fazla
kilo/obesite problemi olduğu, 1/3 üne artrit olduğu, ve yaşam kalitesini zihinsel problemlerdense
fiziksel problemlerin daha fazla bozulduğu gösterildi.(6)
Hipertansiyon için yaş diabetes mellius, obesite, böbrek yetmezliği bağımsız risk faktörleri olmakla
beraber 18 yaş üstü hemofilili hastalarda prevalansının yüksek olduğu, ayrıca ağır hemofilili hastalara
orta ve hafif hemofili hastalara ve sağlıklı insanlara göre daha da yüksek olduğu görüldü. (7) Sebebi
henüz netleşmemekle beraber epigenetik faktörler ve hemostaz ilişkili mekanizmalar muhtemel
sebepler arasında olabileceği öngörüldü.
Çocukluk çağında çoğunlukla proflaksi tedavisi aldıklarından, yaşlı hastalara nazaran daha az eklem
problemleri ile karşılaşılır. Hasta erişkin döneme doğru ilerledikçe gelişen kaygıları nedeni ile
tedaviye uyum ve motivasyonun azaldığı gözlenir. Örneğin Pediatrik hematolojiden erişkin
hematolojinin takip ve tedavi modalitelerine geçilmesi, sosyal yaşamda daha olgun ve ciddi ilişkiler
yaşamaları ve aile kurma istekleri, mesleki kariyer edinme gayretleri, sağlık sigortası edinme
problemleri gibi bir çok zorlayıcı faktörlerle karşı karşıya gelmektedirler.
Adolesan çağdan erişkin döneme geçişin zihinsel ve fiziksel olarak sekelsiz ve sağlıklı olabilmesi için
olası problemlerin iyi tanımlanması gerekir. (8) En önemlileri, kendi bakım ve tedavilerinin kendi
sorumluluğuna girmesi, aile ve diğer destek olan bireylerin etki ve yetkinliğinin minimale inmesi,
yıllardır yakın ilişkide olduğu pediatrik hemofili merkezinden çıkıp erişkin hemofili merkezlerinde
takibe başlamaları ile gelişen adaptasyon problemleridir. Adolesan çağa kadar yoğun bir aile
kontrolünde olan bir çok çocuğun 18 yaşına geldiğinde halen damar yolu açma, ilaç hazırlama gibi
bazı temel becerilerden yoksun olduğu görülmektedir. Dahası bazı hastalar hastalığını inkar ederek
başa çıkmaya çalışmakta, daha az soru sormakta, bu nedenle sağlık sağlayıcılarına ve tedaviye daha
seyrek yönelmektedir.
Yakın doktor-hasta ilişkisi sağlanamayacağı kaygısı yada hasta bilgi birikimi ve psikolojik olarak
geçişe yeterince hazır olmamaya bağlı olarak hastalarla birlikte bazen pediatrik hemoatologlar da
erişkin hematoloji takibine geçişi istemeyebilirler.Bu durumda plansız bir geçiş; genellikle de akut bir
kanama atağı gibi spesifik bir durumda olur. Bu da hastanın tam da en iyi yönetilmesi gereken
zamanda koordinasyon ve adaptasyon zorluğu ve yetersiz tedavi ile sonuçlanabilir.
Geçiş sürecini zorlayan bir diğer unsur da hastanın erişkin hemofili merkezince takip gerekliliğine
inancının azalmasıdır. Bu nedenle bir çok hasta hemofili takip merkezindense lokal reçete yetkisi olan
merkezlerde takibe devam ederler. Özellikle düzenli proflaksi alan ve hiç kanama olmamış hastalar bir
komplikasyon yaşamadığından düzenli tedavi ve takibin ne kadar önemli olduğunu anlamakta
zorlanabilirler.
Tüm bu zorluklarla mücadelede yol haritası şöyle planlanmalıdır.
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1-Genç erişkin hastaların problemleri iyi tanımlanmalı ve erişkin hemofili merkezlerinde takibin
önemi hastalara vurgulanmalı,
2- Hastaların güncel sorunlarına ve sosyal hayatına yönelik kapsamlı takip ve tedavi modaliteleri
geliştirilmeli
3-Peidatrik hemofili merkezi takibindeyken hasta geçiş sürecine hazırlanarak tedavi kararlarında
sorumluluk alacak duruma gelmesi sağlanmalı, bilgi donanımı ve motivasyon açısından yeterli
seviyeye ulaştığından emin olmak
4- Geçiş sürecinde ve sonrasında erişkin –pediatrik hematologlar yakın iletişimde olmaları, hastaların
hastalığı , sosyal yaşantısı, karakterlerinin iyi analiz edilerek eksiksiz devri sağlanmalı
5- Bir hemofili merkezine ulaşmakta zorluk çeken hastalar ile yakın telekominikasyonu sağlanmalı, ve
medikal ve psikolojik destekten uzak kalmaması sağlanmalı
Tüm bunlara dikkat edildiğinde, genç erişkin hastalar daha sağlıklı, sosyal anlamda mutlu, hayatın
aktif olarak içinde var olarak, kendinden emin, yüksek motivasyonla, sağlık hizmet vericileri ile uyum
içinde ileri yaşlara kadar yaşayacaklardır.
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YAŞLANAN HEMOFİLİ VE SORUNLARI
Müzeyyen Aslaner
Hemofili, X'e bağlı geçişli kalıtsal hastalıktır. Faktör 8 (hemofili A)ya da faktör 9 eksikliği(hemofili
B) ile ortaya çıkar. Tüm dünyada yaklaşık 400 000 hemofili hastası vardır. (1)Önceleri yaşamı tehdit
eden ve sakat bırakan bir hastalık olan hemofili 1970 lerin başlarında kronik bir hastalık olmaktan
çıkmıştır.(2,3) Gelişmiş ülkelerde etkili ve güvenli faktör konsantrelerinin üretilmesi ile beraber yaşam
beklentisi artmıştır. 1939larda yaş ortalaması 7.8 iken 2001 yılında >70 yaşa çıkmıştır. Plazmadan
elde edilen pıhtılaşma faktör konsantrelerinde kanla geçişli virüsleri inaktive etmek için etkin
metodların geliştirilmesi ve rekombinan DNA teknolojisi ile elde edilmiş faktörlerin (FVIII, FIX ve
FVII) kullanılmasından sonra kanla geçen hastalıkların geçişi hastaların bir kısmında önlenebilir,
antiviral ajanların kullanılması ile tedavi edilebilir ve kontrol altına alınabilir hale gelmiştir(1)
Bununla birlikte yaşlı nüfusu ve yaşa bağlı gelişen hastalıkları tedavi etmede göreceli olarak az
deneyim vardır. Bu da biz hematologlar için zorluklar oluşturmaktadır.
Yaşın ilerlemesi ile birlikte hemofili hastalarında kardiyovasküler hastalık , malignite, karaciğer
hastalığı, böbrek yetmezliği, diyabet,hipertansiyon ve eklem hastalığı gibi yaşa bağlı komorbiditeler
ön plana çıkmaktadır. Hemofilide kanama riskindeki artış, bu durumlar için tedaviyi zorlaştırmaktadır.
Bu komorbiditeleri yönetmek için kanıta dayalı kılavuzlar halen eksiktir. Ayrıca halen devam
etmekte olan önemli sorun inhibitör gelişmesidir. İnhibitör varlığı ağır hemofili B de daha nadir
gelişirken ağır hemofili A hastalarının % 20 - % 30 unda gelişir ve orta derecede hemofili A
hastalarının genellikle erişkin yaşlarında ve hatta ileri yaşlarında ortaya çıkar(2,4,5).
Yaşlı hemofiliklerde hemofili ile ilişkili komorbiditeler:Hemofili ile ilişkili komorbiditelerin en
önemlisi artropatidir. Eklem hasarı yalnız ağır hemofilililerde değil, orta derecede hemofililerde de
yaşlanmakla artar. (2,6)Yaşlanma ile beraber osteoporoz ve osteopeniden dolayı da ciddi hasar ve
fraktürler meydana gelebilir.(2,7,8) Hem hemofili hem de yaşla ilişkili olarak daha sedanter bir yaşam,
kilo artışı, obesite artropati oluşmasında etkili olmaktadır(9,10). Genellikle, hemofilik hastalarda
yaşlanma ile acil ve elektif ortopedik cerrahi girişimlere ihtiyaç artar. Ayak bileği cerrahisi sıklık
açısından diz cerrahisine yakındır. İlk eklem protezleri 10-15 yaşlarında uygulanan ve ileri yaşa
gelmiş hemofiliklerde daha fazla oranda kanama riski olan daha büyük düzeltme operasyonları
gerekebilir. İnhibitörlü çok yaşlı hastalarda eklem replasmanları da gerekebilir. Bugün bu
operasyonları yapmak mümkündür ve güvenlidir, ancak bypass yapıcı ajanların kullanılması maliyeti
yükseltmektedir.
Birçok ülkede 1987'den önce tanı alan hemofiliklere viral kontaminasyon riski nedeniyle
çocukluklarında rutin olarak profilaktik faktör replasmanı uygulanması standart tedavi
değildi(11).Hedef eklem boşluklarına kronik kanama sonucu, yaşlı hemofili hastaları hareket açıklığı,
eklem instabilitesi, kontraktürler, kas atrofisi ve kronik sinovit ile yaşamak zorunda kalmışlardır. Ağır
hemofili hastası olan 65 yaşındaki erkeklerin bir İtalyan çalışmasında, hemen hemen tüm hastaların
yaş uyumlu kontrollere göre anlamlı derecede daha yüksek ağrı skoru olan artropatisi vardı. Ek olarak,
özürlülerde düşme riski, fonksiyonel kararsızlık ve 7 kat daha fazla eklem replasman ameliyatı riski
vardı. 2015 yılında Gay ve ark. 382 hemofili hastasının retrospektif bir analizini yayınladılar. Hemofili
popülasyonunda kontrol popülasyonu ile karşılaştırıldığında yüksek derecede kırık riski rapor ettiler
(RR, 10.7;% 95 CI, 8.2-14.1; p <0.0001). Kırılma riski hem hastalığın ciddiyeti hem de yaş ile korele
idi: > 31 yaş olanlarda genç popülasyona kıyasla kırığa maruz kalma ihtimalinin iki katı olduğu rapor
edilmiştir (RR, 2.15;% 95 CI, 1.26-3.65; p = 0.0047). Yaşlı hastalarda major ortopedik operasyonlar
sırasında venöz tromboembolizm sık olarak görülebilir.Düşük molekül ağırlıklı heparin gibi
antikoagulanlarla tromboprofilaksi de rutin olarak uygulanmalıdır(13). Ortopedistler pıhtılaşma
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defektinin hastayı venöz tromboembolizmden koruyacağını düşünerek tromboprofilaksi yapmaktan
kaçınırlar. Bu düşünce delillerle desteklenmemekte olup pıhtılaşma defekti olan özellikle yaşlı
hastalarda venöz tromboembolizm görülebilir(12). Düşük molekül ağırlıklı heparinlere tercihan
postoperatif 6-12. saatte başlanmalıdır. Hemostaz yönünden eklem replasmanından daha az invaziv
olan artroskopik ortopedik cerrahide tromboemboliye sebep olabilecek ilave risk faktörleri yoksa
erken mobilizasyon yeterlidir. Ancak ek risk faktörleri varlığında eklem replasmanı için uygulanan
tedavi şemaları önerilir. Spinal hematom riski olan işlemler sırasında konsantre faktör kullanılması ve
lokal bölgesel anestezi uygulanması gerekir.
Hepsi küçük ve retrospektif birkaç çalışmada 65 yaşından daha yaşlı birkaç hastada haftada 2-3 kez
konsantre faktör vererek uygulanan sekonder profilaksinin etkisi değerlendirilmiştir (27,28). Yirmibeş
erişkin hastada sekonder profilaksi uygulayan Miners ve ark.ları(27) kanama sıklığında önemli bir
azalma gözlemlemişler, yıllık kanamalar tedavi uygulanan hastalarda ortalama 37 iken, profilaksi
uygulananlarda ortalama 13 kanamaya inmiş, ancak pıhtılaşma faktörü tüketimi tedavideki doza oranla
üç kat artmıştır. Beklendiği gibi sekonder profilaksi kanama sıklığını önemli derecede azaltır (5 yılda
total kanamayı 35.8 den 4.2 ye, eklem kanamalarını 32.4 den 3.3 e indirmiştir)(29). Profilaktik tedavi
rejimlerinin uygulanması ile konsantre faktör tüketimi artmış olsa bile yaşam kalitesi yükselir ve ağrı
ve analjezik ihtiyacı azalır(29). Profilaksi hemofilik hasta yaşlandıkça artan ve en sık görülen ölüm
sebeplerinden biri olan intrakranial hemoraji (hipertansiyon ve düşme sonrası travmaya bağlı olan)
riskini de azaltabilir.Genellikle yaşlı hemofililerde profilaksinin kesin endikasyonu ve cost-effektifliği
belirlenmemiştir.Buna rağmen, özellikle sık kanayanlarda ve rehabilitasyon sırasında ve olanaklar
elverişli olduğu zaman yaşam kalitesini dramatik olarak düzelttiği için profilaksi önerilmektedir.
Ayrıca, temelde kanama riskini arttıran ilaçların kullanılmasını gerektiren kardiyovasküler hastalıklar
ve kanser gibi hastalıkların yaşlı hemofililerde daha sık görülmesi nedeniyle devamlı profilaksiye
gereksinim vardır. Düzenli yerine koyma tedavisi sayesinde yaşlanan hemofilili kişi sayısında da
belirgin bir artış gözlenmektedir. Bu durum hemofili hastalarında ileri yaşlarda ortaya çıkan
hipertansiyon, iskemik kalp hastalığı, inme gibi hastalıklara rastlanmasına neden olmaktadır. Kimi
durumlarda, eşlik eden hastalıkların tedavisi (ör: antiagregan kullanım gerekliliği) ikincil profilaksi
yapılmasını zorunlu kılmaktadır(14).

Hemofilik Yaşlı Hastalarda Yaşla İlişkili Hastalıklar:
Kardiyovasküler hastalık: Kardiyovasküler hastalıklar normal popülasyona oranla hemofili
hastalarında daha az görülmekle birlikte, yaşam beklentisi arttıkça prevalansın artması
beklenmektedir.Hemofililer hipokoagulopatileri nedeniyle trombüs oluşumundan korunabilir, ancak
yaşlılık, sigara içme ve obesite gibi ateroskleroz için risk oluşturan faktörler normal erkek
populasyonuna yakın sıklıkta hemofililerde de görülebilir. Hipertansiyon, fiziksel inaktivite ve kronik
böbrek hastalığı gibi diğer risk faktörleri hemofilik hastalarda genel yaşlı populasyonda görülenden
daha sık görülebilir. Sonuçta HIV infeksiyonu ve kombine antiretroviral tedavi metabolik sendrom,
diabet, renal yetmezlik ve aterotrombotik hastalık gibi hastalıkların riskini arttırabilir. Hemofili olan
2075 kişilik bir kohortta iskemik kalp hastalığı prevalansı 60 yaş üstü olanlarda yüzde 15 idi. Bu
hastalarda iskemik kalp hastalığı; yaş, hipertansiyon ve hiperlipidemi gibi standart risk faktörleri ile
birlikte artmış; diğer kalp hastalıkları (örneğin, kardiyomiyopati, aritmiler) HIV enfeksiyonu ile korele
idi. Diğer küçük serilerde de hemofili hastalarında benzer şekilde kardiyovasküler hastalık riskleri
bildirilmiştir(15). Hemofilik hastalarda kardiyovasküler hastalıkların akut tedavisi ve sekonder
profilaksisi yönünden kanıta dayalı rehberler henüz eksiktir. Genel prensip hemofili olmayan aynı yaş
grubundakilere uygulanan tedavi şeklini uygulamaktır. Çeşitli müdahalelerin yararları ve riskleri için
kanıta dayalı veri az bulunduğundan; sigara içme, hipertansiyon, diyabet ve dislipidemi gibi risk
faktörlerinin taranması ve azaltılması üzerinde durulmalıdır. Birincil ve ikincil kardiyovasküler risk
azaltımı için antiplatelet ajanlarına ilişkin kararlar kişiselleştirilmelidir. Atriyal fibrilasyon için
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antikoagülasyonla ilgili kararlar özellikle zordur ve kardiyolog ile hemofili tedavi merkezi arasında
koordinasyon gerektirir. Burada inme riskini kanama riskiyle dengelemek, kardiyoversiyonun
potansiyel rolü ve bir antikoagulandan ziyade aspirin kullanımı üzerinde durulmalıdır(16). Hemofili
hastalarında akut koroner sendromları yönetme rehberi 2013 yılında Avrupa Kardiyoloji Derneği
tarafından yayınlanmıştır; bu rehber kontrollü çalışmalardan ziyade çoğunlukla uzman görüşüne
dayanıyordu.Burada ele alınan konular arasında PCI, revaskülarizasyon veya fibrinolitik tedavi
ihtiyacı, bu işlemler sırasında uygun faktör verilmesi; femoral uygulama yerine radial uygulama, ilaçlı
stentlerin yerine çıplak metal stentlerin kullanılması; antikoagülanlar veya çift antiplatelet tedavi
değerlendirilmiştir(16,17).
Kalp kapağı replasmanı gerektiğinde bioprostetik kapak tercih edilmelidir, eğer mekanik kapak
takılması gerekiyorsa faktör düzeyi 30 U/dL nin üzerinde tutulmak üzere uzun süreli devamlı
profilaksi yapılmalıdır. Kardiyak kapak replasmanı veya kardiyak cerrahi uygulanması gereken
inhibitörlü hastalarda problem büyük olup başa çıkmak zordur . Akut koroner sendrom geçiren
hastalarda sekonder antitrombotik profilaksi için düşük doz PFK ile profilaksi altında düşük doz(100
mg) aspirin önerilmektedir. 3 koroner arter damar hastalığı veya sol ana koroner arter stenozunda
kardiyopulmoner bypass cerrahisi seçilmeli ve faktör düzeyleri normal (80-120 U/dL) sınırlarda olan
non-hemofilik hastalardaki gibi uygulanmalıdır. Cerrahi müdahaleden önce devamlı faktör
infüzyonları, operasyon sırasında ve sonrasında yara iyileşinceye kadar bolus tarzında infüzyonlar
yapılmalıdır.
2015 yılında Kalp cerrahisi uygulanan (çoğunlukla koroner arter baypas greftleme) 15 kişiyi içeren
bir araştırmada hastaya uyarlanmış bir protokol kullanarak faktör replasmanı ile mükemmel hemostaz
sağlanmıştır. Araştırmadaki hastalar ortalama 10 ila 14 gün boyunca faktörü aldı. İki hastada ameliyat
sonrası tekrar ameliyat gerektiren kanama vardı; ancak ölüm yoktu(18).
Kanser : Hemofili hastalarında genel malignite insidansı genel popülasyondan daha düşük
gibi
görünse de, bu popülasyonda muhtemelen viral enfeksiyonla ilişkili olarak daha fazla görülür HCV ile
infekte olmuş HCC ve HIV le infekte olmuş non-Hodgkin lenfomalı hastalar hariç yaşlı hemofililerde
aynı yaş gurubundaki hemofili olmayan hastalara kıyasla kanser insidensinin değişip değişmediği
kesin olarak bilinmemektedir. 2012 yılında 122 hemofili hastası kanser açısından gözden geçirilmiş
ve görülen 127 kanserden en yaygın görülen iki kanserin hepatosellüler karsinoma (% 40'ında, tümü
hepatit C virüsü [HCV] enfeksiyonu) ve HIV ilişki non hodgkin lenfoma (% 61'de, çoğunlukla ilişkili)
olduğu görüldü(19). 2014 yılında Hemofilik 1067 hasta retrospektif olarak gözden geçirilen bir
araştırmada 10 yıllık süre içinde 43 hastada 45 malignite bildirmiştir.(20) En sık görülen malignite,
hepsi HCV enfeksiyonu ile ilişkili 12 hastada meydana gelen hepatoselüler karsinomdu. Diğer
kanserler, prostat kanseri, akciğer kanseri ve diğer solid tümörleri içermiştir. Hastaların çoğu standart
kanser tedavisi aldı ve uygun hemostatik tedavi sağlandığında tanı biyopsileri veya cerrahi
prosedürlerle ilişkili az sayıda kanama olayı vardı (sırasıyla biyopsiler veya diğer invaziv
prosedürlerle yüzde 5 ve 7). 37 hastanın 5’i (yüzde 14)’inde malignite tedavisi sırasında profilaktik
faktör infüzyonu yapıldı.
Hemofilik Yaşlı Hastalarda Diğer Morbiditeler
Kronik böbrek hastalığı : Hemofili hastaları, normal populasyona göre daha fazla kronik böbrek
hastalığı insidansına sahip gibi görünmektedirler. Buna HIV enfeksiyonu, HCV enfeksiyonu,
hipertansiyon ve hepatotoksik ilaçlar zemin hazırlamaktadır(21).Böbrek kanaması önemli bir katkıda
bulunan faktör gibi görünmemektedir(22). Diyaliz gerektiren hastalar için seçenekler arasında periton
diyalizi, ekstrakorporeal devrede heparin olmadan hemodiyaliz,faktör replasmanı ile hemodiyaliz ve
böbrek nakli sayılabilir.
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Yaşlanma ile ortaya çıkan diğer morbiditeler;erektil disfonksiyonu, genitoüriner hastalıklar ve prostat
hipertrofisi, katarakt vb. sayılabilir. Katarakt cerrahisi için konsantre pıhtılaşma faktörleri ile
replasman tedavisine ihtiyaç vardır. Katarakt operasyonundan 1 saat önce tek bir doz uygulanabilir,
amaç kataraktın çıkarılması sırasında oluşacak kan kaybından çok lokal anestezi ile ilişkili kanamayı
önlemektir.
Yaşam beklentisi:Hemofili hastaları için yaşam beklentisi, faktör replasmanının daha fazla
kullanılmasıyla zaman içerisinde artmıştır. Bu, aşağıdaki geniş seride gösterilmektedir:
HIV enfeksiyonu olmayan hemofili 6018 kişiyi izleyen Birleşik Krallık'tan yapılan bir 2007
çalışmasında medyan yaşam beklentisi, ağır hemofili hastalığı olanlarda 63 yıl, hafif ile orta şiddette
hemofili hastalığı olanlarda 75 yıldır(23).Genel popülasyona göre kanamaya bağlı ölümler arttı;
kardiyovasküler ölümler popülasyon kontrollerine göre azaldı.
1992'den 2001'e kadar hemofili olan 967 kişiyi izleyen Hollanda'da 2006 yılında yapılan bir
çalışmada, yaşam beklentisi yaklaşık 63 ila 67 yıldı . Ana ölüm nedenleri AIDS ve HCV enfeksiyonu
idi. Viral ölümler dışlandığında yaşam süresi 72 yıldı. Kansere bağlı ölümler, kardiyovasküler
nedenlerin neredeyse iki katıydı. Tüm hastalar için standart mortalite oranı (SMR) 2.3 idi; yüksek
SMR, faktör eksikliğinin ciddiyeti ile koreledir (sırasıyla ağır, orta ve hafif hastalık için 5.1, 2.6 ve
1.3). SMR, HIV negatif bireyler için daha düşüktü ve hemofili (A veya B) tipinden etkilenmedi(24).
Amerika Birleşik Devletleri'nde 2000 yılında yapılan ve üç yıllık bir süre içinde hemofili A veya B
olan 2950 kişide mortalitenin değerlendirildiği bir çalışmada ortalama yaşam süresi 38.7 yıldı. HIV
enfeksiyonu veya AIDS, en yaygın ölüm sebebiydi; kaydedilen 236 ölümün 124'ünü oluşturuyordu
(yüzde 53);Karaciğer hastalığı 19 ölümden sorumluydu (yüzde 8). HIV bulaşmış insanlar analizden
çıkarıldığında yaşam beklentisi 64,1 yıldı(25).
Ölüm nedenleri : Amerika Birleşik Devletleri'ndeki CDC ve Hemofili Tedavi Merkezi nin (HTCN)
2016 yılında yayınlanan ve hemofili A veya B'li 7486 erkekte ölüm nedeninin değerlendirildiği bir
analizde karaciğer yetmezliği en sık görülen ölüm nedenidir. Genel olarak, yüzde 33'ü oluşturuyor
(26). Kanama, ağır hemofili hastalarında ölümlerin yüzde 15'ini ve hafif hemofili hastalarında yüzde
11'ini oluşturdu. Bu çalışmada yaşam beklentisi rapor edilmemiştir, ancak yukarıda da belirtildiği gibi,
diğer çalışmalar zaman içinde yaşam beklentisinin arttığını ve genel popülasyona yaklaştığını
göstermiştir.
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HEMOFİLİDE İNTRAKRANİYAL KANAMA VE TEDAVİSİ
Funda Tayfun Küpesiz
SBÜ Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi
Hemofili hastalarında intrakraniyal kanama (IKK) sıklığı diğer kanamalara göre daha nadir olarak
görülür ancak IKK´lar klinik olarak oldukça ciddi ve hayatı tehdit eden kanamalardır [1]. Faktör
kullanımı rutine girmeden önce IKK´ ya bağlı mortalite %70´in üzerinde iken faktör kullanımı ile bu
oran %30´ların altında inmiştir. Hemofili hastalarında genel IKK insidansı doğumda yaklaşık % 4'tür
[2-5]. İki yaş altı 547 hemofilik bebeğin kohort analizinde, yıllık IKK prevalansı yılda yaklaşık % 4
bulunmuş [5]. IKK´ ların % 40´ı spontan olarak, % 30'u doğumla ilişkili, % 25'i de travma sonrası
gözlenmiştir. Yirmi yedi merkezin katıldığı çok merkezli başka bir çalışmada IKK´ ların %40´ı
yaşamın ilk haftasında gözlenmiş olup en fazla travma ile ilişkili olduğu saptanmış. Ancak, diğer
çalışmalarda spontan IKK´lar travmaya bağlı IKK'dan daha sık bildirilmiştir [2, 4, 6].
IKK´lar sıklıkla intraserebral (%30) ve subdural (%30) bölgelerde görülür. Ancak daha nadir de olsa
subbaraknoid, epidural veya diğer bölgelere de kanama olmaktadır.
Travma öyküsü, ağır hemofilili olmak, geçirilmiş IKK öyküsü ve inhibitöre sahip olmak IKK riskini
arttıran faktörler olarak belirlenmiştir. Düzenli profilaksi tedavisi almanın ise IKK riskini azalttığı
belirtilmektedir [7]. 50 yaşın üzerindeki hemofili hastalarında eşlik eden HIV enfeksiyonu varlığının
da spontan IKK riskini arttırdığı gösterilmiştir [7].
IKK bulguları genellikle baş ağrısı, kusma, uyuşukluk ve konvülsiyonlardır. Bazı hastalarda ie hiçbir
klinik bulgu olmamasına rağmen beyin görüntüme yöntemleri ile kanama bulguları saptanmıştır [6].
Travma olmadan şiddetli baş ağrısı varlığında mutlaka kafa içi kanama akla gelmelidir. IKK'ya bağlı
nörolojik sekeller sıklıkla karşımıza çıkar. IKK'lı 29 çocuğu içeren çok merkezli bir çalışmada
psikomotor gerilik (%60) ve serebral palsi (%45) en sık görülen sekeller iken hastaların %25`inde
nörolojik hasar gözlenmemiştir. Yenidoğanların büyük çocuklara göre daha fazla nörolojik sekelle
iyileştiği görülmüştür [3]. IKK, her yaş grubunda görülebilir ve kendiliğinden veya travma sonrası
ortaya çıkabilir. Doğum ile ilişkili IKK, doğum anında veya doğumdan sonraki bir ay içinde ortaya
çıkabilir. Doğum sırasındaki IKK riskini arttıran durumlar; bilinen hemofili varlığı, faktör düzeyi,
nulliparite, doğum eyleminin ikinci aşamasının uzaması ve doğum sırasında forseps veya vakum
kullanımıdır
Spontan IKK: Yenidoğanların büyük çoğunluğunda aile veya yenidoğanda bilinen bir hemofili
öyküsü yoktur. Yetişkinlerde hastalığın şiddeti ve inhibitör varlığı dışında hipertansiyon gibi ek risk
faktörleri rol oynayabilir. Hastalar baş ağrısı, kusma ve uyuşukluk yakınmaları ile başvurabilirler.
Ancak bazı IKK'lar sessizdir ve yalnızca görüntüleme ile tespit edilir [6].
Travma sonrası IKK: Travmadan hemen sonra görülebileceği gibi gecikmiş bir komplikasyon
olarak travmadan üç ila dört hafta sonra veya doğumdan bir ay sonra ortaya çıkabilir. Bu nedenle
tüm baş ve boyun yaralanmalarında faktör replasmanı yapılmalıdır. Hastaneye yatırılmayan hastalar
için hasta yakınları olası nörolojik belirtiler ve bulgular hakkında bilgilendirilmeli; kanama şüphesi
veya kanama durumunda izlenecek yol belirlenmiş olmalıdır.

İntrakraniyal Kanamada Tedavi Yaklaşımı:
Hemofili hastalarında IKK acil değerlendirilmesi gereken ve hızla faktör replasman tedavisi
yapılmasını gerektiren tıbbi acil bir durumdur. IKK şüphesinde ya da travma durumunda öncelikli olan
faktör replasman tedavisi yapılmasıdır. Kanama bulgularının değerlendirilmesi ve devam tedavisinin
planlanması daha sonra yapılması gerekenlerdir [ 3,8,9 ].
Hemofili hasta eğitimlerinde hastalara olası bir kafa travması durumunda kendileri için uygun faktör
veya bypass ürünlerini temin edebilecekleri merkezlere gitmeleri konusunda bilgi verilmesi önemlidir
[8]. Eğer hasta evde faktör ürününe sahipse; kanama bulguları hayatı tehdit etmiyorsa ve evde faktör
uygulanması gecikmelere yol açmayacaksa; hasta faktör replasman tedavisini hastaneye gitmeden
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önce evde uygulayabilir. Ancak hayatı tehdit eden durumlarda hastanın acil olarak tıbbi nakil aracı ile
hastaneye transferi sağlanmalı ve ürünler yolda uygulanmalıdır [9].
Kanamanın ciddiyeti hakkında şüphe duyulan durumlarda; kanamanın ciddi olduğu kabul edilerek
tedavi verilmelidir [10]. Gözlem ve görüntüleme yöntemleri (bilgisayarlı tomografi, manyetik
rezonans görüntüleme) ile kanıtlanan kanamalarının önemli olduğu kabul edilmelidir.

Faktör Replasman Tedavisi
IKK için, faktör aktivite seviyesi her zaman % 50'nin üzerinde tutulmalı ve zirve faktör seviyesini
% 80- 100'e yükseltmek hedeflenmelidir. İlk hafta tam doz tedavi kullanıldıktan sonra doz azaltılarak
3 haftaya tamamlanmalı ve sonra profilaksi tedavisi ile devam edilmelidir.
Tedavi; bollus tedavisi olarak yapılabileceği gibi ilk doz faktör ( % 80 – 100 hedef düzeye göre)
uygulandıktan sonra tutarlı hemostatik seviyeyi sağlayabilmek için sürekli infüzyon tedavisi de
yapılabilir. Sürekli infüzyon uygulamaları ekli bir filtreden yapılmamalı ve faktör ürünü sadece
normal salin

●Hemofili A (İnhibitörsüz) Hastalarında Tedavi Yönetimi
Bollus tedavisi: Faktör VIII seviyesini yüzde 100'e yükseltmek için ilk faktör VIII dozu 50 IU/kg
olarak verilmelidir. İkinci ve daha sonraki dozlar kullanılan ürünün yaklaşık bir yarı ömrü
aralıklarında devam etmelidir. Standart yarı ömürlü faktör VIII ürünlerinin yarı ömrü yaklaşık 8 ila 12
saat iken uzun ömürlü faktör VIII ürünlerinin yarı ömrü 10 ila 20 saat arasında değişir.
İnfüzyon tedavisi: İlk faktör VIII uygulaması bollus olarak yapıldıktan sonra 4 IU/kg/sa doz sürekli
infüzyon tedavisi ile devam edilir [11].
Profilaksi için emicizumab kullanan ve inhibitörü olmayan hemofili hastalarında akut kanama olması
durumunda hastalar faktör VIII ürünü ile tedavi edilmelidir [12] .

●Hemofili B (İnhibitörsüz ) Hastalarında Tedavi Yönetimi
Bollus tedavisi: Faktör IX seviyesini % 100'e yükseltmek için başlangıç faktörü IX 100 -120 IU/kg
verilmelidir. İkinci ve daha sonraki dozlara infüze edilen ürünün yaklaşık bir yarı ömrü aralıklarında
devam edilmelidir. Standart yarı ömürlü faktör IX ürünlerinin yarı ömrü yaklaşık 18 ila 24 saat iken
uzun ömürlü faktör IX ürünlerinin yarı ömrü ise 54 ila 104 saattir.
İnfüzyon tedavisi: İlk faktör IX bolusu ve ardından 6 IU/kg/sa sürekli bir infüzyon ile devam edilmesi
başlangıçta uygulanmış olan seviyeyi koruyacaktır [11].
Bireysel farmakokinetiklerin değişkenlik göstermesi faktör yarı ömrünü ve hemostazı önemli ölçüde
etkileyebilir [13]. Bu nedenle hastanın tepe ve dip faktörü aktivite seviyelerinin değerlendirilmesi
uygun olur. Tepe faktör aktivite seviyesi, ilk dozdan yaklaşık 5 ila 15 dakika sonra, dip faktör
aktivitesi de faktör VIII için yaklaşık 4 ila 6 saat, faktör IX için 8 ila 12 saat sonra kontrol
edilmelidir.
Dip faktör aktivitesinin beklenenden düşük olan bollus tedavisi alan hastalarda ikinci ve daha sonraki
tedavi dozları için doz aralığı kısaltılabilir ya da sonraki doz tepe seviyelerine bağlı olarak
artabilir. Eğer dip faktör aktivite seviyesi beklenenden daha yüksek saptanmış ise doz aralığı
arttırılabileceği gibi sonraki dozlar da düşürülebilir.
●İnhibitörü Olan veya Kanaması Faktör İnfüzyonu İle Kontrol Edilmeyen Hastalarda

Tedavi Yönetimi
Faktör infüzyonu alan bir hastada infüzyondan bir saat sonra faktör aktivitesi artmazsa veya faktör
infüzyonuna rağmen kanama kontrol edilemiyorsa mutlaka Bethesda Testi ile inhibitör varlığı
değerlendirilmelidir. Ancak test sonuçlanana dek bu hastalar yüksek titre/yüksek yanıtlı
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bir inhibitöre sahipmiş gibi kabul edilerek bypass ürünleri (rFVIIa veya aPCC) ile tedavi
edilmelidirler.
İnhibitörlü Hemofili B hastalarında rFVIIa, faktör IX içermemesine bağlı olarak anafilaksi riski düşük
olduğundan daha öncelikli tercih edilen ajandır. Hemofili A için her iki ürün de kullanılabilir. Hasta
bu ürünlerden biri ile olumlu bir cevap verdiyse, aynı ürünü tekrar kullanmak uygun olur.
●rFVIIa dozu, tipik olarak 90 ila 120 olan µg/kg olarak yapılır ve hemostaz elde edilene kadar
çocuklarda 1,5- 2 sa, erişkinlerde 3-4 sa arayla uygulamaya devam edilir. Klinik ve radyolojik
bulgulara göre tedavi arası açılır. Ortalama 14 gün tedaviye devam edilir. Genel başarı oranı %82´dir.
Trombotik komplikasyon nadirdir [14].
●aPCC dozu, genellikle her 6 ila 12 saatte bir 50 ila 100 IU/kg'dır, 100 IU/kg /doz veya 200 IU
/kg/gün' ü geçmemelidir. İlk 24 sa içinde tedavi arası 6 sa iken izleyen günlerde 12 sa kadar açılabilir.
Tedavi en az 5 gün devam etmelidir [15, 16]. Standart aralıklı doz en az 48 ila 72 saat boyunca
sürdürülür, ardından doz aralığı kademeli olarak açılır.
Yapılan çalışmalar her iki ajanında hemostaz kontrolünde benzer etkili olduğunu göstermiştir[17].
Ancak aPCC'lerde tekrarlanan yüksek dozlarda veya uzun süreli kullanımda trombotik
komplikasyonlar bildirilmiştir. Hastalar bu yan etkiler açısından izlenmelidir [18].
Cerrahi tedavi planlanan hastalarda ilk doz uygulama operasyondan 1 sa önce yapılmış olmasına
dikkat edilmelidir.
Kanamanın kontrol edilememesi durumunda diğer bypass ürününden cevap alınabileceği gibi bypass
ajanlarının birlikte (kombine, ardışık ve ardışık kombine) kullanımı da bir seçenektir[19].
Ardışık tedavi: Her 3-6 sa aralıklarla bir aPCC uygulaması, 1-3 kez rFVIIa uygulaması şeklinde
yapılabilir. aPCC (20–80 Ü/kg/doz ) her 8-12 saatte bir; rFVIIa (90-270 mcg/ kg/doz ) her 3-12 saatte
bir verilir [20, 21].
Kombine tedavi: aPCC (20-30 Ü/kg) ve rFVIIa (30-70 µg/kg) eş zamanlı veya 1 sa içinde birlikte
kullanılır [22].
Ardışık kombine tedavi: 12 sa içinde aPCC ve rFVIIa´nın birlikte kullanılmasıdır. İki doz aPCC arası
1-3 doz rFVIIa verilir. aPCC (20-80 Ü/kg/8-12 sa), rFVIIa (90-270µg/kg/3-12 sa) dozlarda kullanılır
[21].
Emicizumab alan inhibitörlü hastalarda kanama durumunda 24 saatlik bir sürede aPCC 100 Ü/kg/doz´
dan daha fazla kullanıldıysa trombotik olaylar ve trombotik mikroanjiyopati görülebileceği için eğer
hasta aPCC kulla nacaksa doz aşımı olmamasına dikkat edilmeli ve hasta komplikasyonlar açısından
yakından izlenmelidir [23]. Düşük titre inhibitörü (<5 BU) olan hastalar yüksek doz faktör VIII ürünü
ile tedavi edilebilirler. Emicizumab profilaksisi kullanan yüksek titre inhibitörlü hastalar ise rFVIIa ile
tedavi edilebilirler.
Kafa travması olan hastada yaralanma anında veya mümkün olan en kısa sürede tedaviye başlanmalı
ve önemli travmalarda görüntüleme negatif olsa bile en az üç gün süre ile tedaviye devam edilmelidir.
Görüntülemede saptanmış IKK için uzun süreli tedavi (örneğin, üç hafta boyunca) ve ardından en az
altı ay profilaksi tedavisi verilmelidir. Kafa travmasından sonraki üç ila dört hafta içinde geç kanama
meydana gelebileceğinden hastalara geç veya tekrarlayan kanama belirtileri ve gereğinde uygulanacak
faktör dozu, başvuracağı hastane veya hekim iletişim bilgileri verilmelidir.
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PSOAS KANAMASI
Barış Malbora

Psoas hematomu oldukça nadir görülen bir kas içi kanaması olmasına rağmen, kas hematomlarının en
sık görülen bölgesidir ve %30’unu oluşturur. Ağır hemofilili hastaların tüm kanama
komplikasyonlarının %10-25’ini kas hematomları oluşturur. Ancak hafif/orta hemofilide, tip 2B ve tip
3 vWH,
hatta ITP gibi diğer kanama bozukluklarında görülebilir. Ayrıca terapötik
antikoagülan/antiagregan/fibrinolitik kullananlarda da görülebilir (1-3). Bu kasın büyük olması, görece
daha az fasia ile çevrilmesi ve retroperitoneal yerleşimli olması nedenleriyle morbidite ve mortalitesi
yüksektir (4).

Etiyoloji
Hemofiliklerde psoas kanamasına yatkınlığın nedeni açık değildir. Ancak önerilen teoriler;
koagülopati varlığında öksürük, kusma ve spora bağlı mikrotravmalardır. Kalça ekleminin fleksiyonekstansiyonu gibi, iliopsoas kasına baskı yapan fiziksel aktivitelerin hemofilik hastalarda kanamaya
eğilim yaratabileceği düşünülmektedir. Bu aktiviteleri sıklıkla 10-40 yaş arası bireyler göstermektedir.
İliopsoas kanama yaşı ortalaması 2211yaş ve 157 yaş olarak tespit edilmiştir (5). Bir diğer teori ise;
iliopsoas kası vücudun en güçlü fleksör kası olması nedeniyle manevralarla kolayca kas liflerinin
yırtılabilmesidir. Ayrıca yaşla birlikte küçük damarlarda ateroskleroz, heparinin indüklediği
mikroanjiyopati de suçlanan mekanizmalardandır (6).
28 yıllık tek merkezli retrospektif bir çalışmada kanama bozukluğu olan 297 hastanın (155 hemofili A,
66 hemofili B) 46’sında iliopsoas kanaması tespit edilmiş. Bu 46 hastanın %52.6’sı hemofili A
(inhibitörlü hasta sayısı 7), %13’ü hemofili B imiş (inhibitörlü hasta sayısı 1) (5). Başka bir çalışmada,
7 yıllık takip sonrasında 146 hemofilik hasta grubu içinde 8 hastada (6 Hemofili A, 2 B) 14 iliopsoas
kanaması tespit edilmiştir (8). Yıllık kanama insidansını ise 6.8/1000 hasta olarak hesaplamışlar. Bir
başka çalışmada ise yıllık insidansı 2.92/1000 hasta olarak tespit etmişler (9).
Rekürrens, ilk kanamadan sonra 3 ay içerisinde yeniden kanama olarak tanımlanır. Hemofiliklerde
iliopsoas kanamaları en sık tekrarlama eğiliminde olan kas grubudur ve bu oran %14.1 ile 52.6
arasında değişmektedir (7). Psoas hematomunun sıklıkla proflaksi almayan veya düzensiz proflaksi
alan hastalarda tekrarlayıcı olması nedeniyle özellikle ağır hemofiliklerde proflaksinin önemi tekrar ön
plana çıkmaktadır (5). İnhibitör varlığında da rekürrens riski artmıştır (5,8).

Semptom-Bulgu
İliopsoas kanaması olan hastalar acil servise sıklıkla ani başlayan kalça, kasık, uyluk, sırt ve yan ağrısı
ile başvururlar. Hastalar ağrılarını hafifletmek için ilgili taraftaki bacağı fleksiyonda tutmak ister
(Psoas belirtisi). Masif retroperitoneal hematomlarda, etkilenen bölgede ekimotik lezyonlar görülebilir
(Grey Turner bulgusu). Bacaklarda güçsüzlük ve aksayarak yürüme olabilir. Ancak bu semptomlar
aynı zamanda kalça hemartrozu, femur başı osteonekrozu, apendisit, böbrek taşı veya inkarsere
hernide de görülebileceği unutulmamalıdır (4). Masif kanamalarda karında şişlik, barsak seslerinde
azalma ve kanamaya bağlı solukluk görülebilir. Femoral sinir basısı olan hastalarda ayırıcı tanıda
kalça hemartrozu, mesane, skrotum veya mezenter hematomu ve apendisit akılda tutulmalıdır. Büyük
iliopsoas kanamalarında basıya bağlı disüri ve sık idrara çıkmaya neden olabilir.
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Komplikasyon
Hemofilik hastalarda iliopsoas kanama komplikasyonlarından birisi femoral sinir basısıdır. Femoral
sinir tutulumu %37-57 arasında görülür (5,7,8). Femoral sinir tutulumu ile ilgili iki mekanizma öne
sürülmektedir. İliopsoas oluğundaki kan akımı azaldığı için oluşan iskemi ve hematomun sinire
yapmış olduğu bası nedeniyle femoral sinir innervasyonunun bozulmasıdır. Femoral nöropati
bulguları, alt ekstremitede güç kaybı, kalça veya dizde fleksiyon kaybı, patellar hiporefleksi, uyluk ön
yüzünde duyu azalması ve bazı olgularda parestezi olur (10).
İliopsoas kanamasının diğer komplikasyonu kas içinde psödotümör oluşumudur. Tedavi edilmeyen
psödotümörler infeksiyon, yumuşak doku destrüksiyonu, kutanöz fistüller, intraperitoneal hematom ve
kemik hasarlanmasına yol açabilir (11).
Diğer komplikasyonlar, kalça ve dizde fleksiyon kontraktürü, lomber lordoz, skolyoz ve nadiren
miyozitis ossifikanstır (heterotopik kemik oluşumu) (9). Büyük hacimli kanamalarda hipovolemik şok
ve abdominal kompartman sendromu gibi yaşamı tehdit eden olaylar görülebilir (6).

Görüntüleme
İliopsoas kanamasının tanısını koymak, ağır hemofilik hastalarda bile zordur. Direk batın grafisi
iliopsoas kas gölgesinde asimetriyi gösterebilir, ancak bu genellikle kanamanın geç bulgusudur.
Benzer olarak, intravenöz ürografide üreter ve/veya mesanede deviasyon da geç bulgudur.
İliopsoas hematomunun tedavisi hemartroz ve yüzeyel hematomlardan farklı olduğu için erken tanı
koymak oldukça önemlidir. Erken dönem iliopsoas hematomu olan ve tedaviye yanıtın takibinde USG
kesin tanı için uygun ve non-invazif bir görüntüleme yöntemidir. Ancak iliopsoas kasının derin
yerleşimli olması ve özellikle gazlı barsaklar nedeniyle süperpoze olması USG’nin dezavantajlarıdır
(12). BT ve MR gibi görüntüleme yöntemleri, hala mükemmel olmamakla birlikte en duyarlı
yöntemlerdir. BT, özellikle hemodinamik açıdan stabil olmayan hastalarda hızlı tanı için avantajlı bir
yöntemdir. Bazı yayınlarda BT’yi komplikasyonlu hastalara (kompresyon, kalsifikasyon) saklanması
önerilmektedir (8). Ancak MR, sinir kökü basıları için daha ayrıntılı bilgi verir (12).

Tedavi
Hemofilik hastalarda, iliopsoas kanaması nadir olmasına karşın önemli morbidite ve mortalite riski
taşıdığı için acil müdahale gerektirir. Bu nedenle, bu hasta grubuna hizmet veren sağlık çalışanları
(acil hekimleri dahil olmak üzere) iliopsoas kanamasını hızlı ve etkin değerlendirebilmelidir.
Hemofilik hastalarda psoas kanamasının tedavisi ile ilgili kabul görmüş bir tedavi yöntemi ve bir
rehber yoktur. Küçük hematomlarda yatak istirahati ve faktör replasmanı genellikle yeterli olmaktadır.
Faktör replasman rejimleri, RICE protokolü ve erken fizik tedavi önemli tedavi basamaklarını
oluşturur (4).
Antikoagülan ilişkili psoas kanaması olan yaşlı hastalarda transarteriyel embolizasyon başarı ile
uygulanmıştır (13). Büyük hematomlarda femoral nöropati veya abdominal kompartman sendromu
geliştiği zaman cerrahi girişim de düşünülebilir (6).
Kalçada fleksiyon kontraktürünün önlenmesi ve ağrıyı azaltmak için yatak istirahati ve traksiyon (skin
traction) gereklidir. Küçük hematomlarda yatak istirahati ve faktör replasmanı genellikle yeterli
olmaktadır. Femoral sinir tutulumu nedeniyle motor kaybı olanlara fiziksel rehabilitasyon programı
uygulanmalı ve erken dönemde mobilizasyon önerilmelidir (14).
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Prognoz
Hemofililerde prognozla ilgili yeterli veri yoktur. Ancak, altta yatan diğer nedenlerle gelişen spontan
psoas kanamalarında genellikle iyidir. Cerrahi tedavi gereksinimi olsun ya da olmasın bu grup
hastalarda hemen hemen tam iyileşme oranı %70’lerdedir (12).

Sonuç
Hemofiliklerde iliopsoas kanamasının önlenmesinde en önemli nokta hasta eğitimi ve takibidir.
Hastalara iliopsoas kanama bulgularını iyi anlatıp bu bulgular geliştiği zaman en erken dönemde
faktör replasmanına başlamaları ve ardından hemofili merkezlerine başvurmaları gerektiği
öğretilmelidir. Tanısal gecikme ve yetersiz/uygunsuz proflaksi istenmeyen sonuçlara yol açabilir.
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İNHİBİTÖRLÜ HASTADA MİNÖR OPERASYON
S. Başak Koç Şenol, Bülent Zülfikar
İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü
Hemofili tedavisinde halen en ciddi sorun olarak kabul edilen inhibitör gelişimi, Faktör VIII veya
Faktör IX konsantrelerine karşı yanıt alınamamasıyla karşımıza çıkmaktadır. Merkezimizde takip ve
tedavileri sürdürülen hemofili A olgularımızın %8,7’sinde, hemofili B olgularımızın da %1’inde
inhibitör oluşumu saptanmıştır. Oranlar merkezlere ve ülkelere göre farklılıklar göstermektedir.
Kanamaların kontrol altına alınmasının zorlaştığı bu olgularda özellikle cerrahi girişimler önemli bir
sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Hemofili ve kalıtsal kanama bozukluğu olan tüm hastaların
cerrahi öncesi multidisipliner olarak tam değerlendirilmesi yapılmalı, her hastaya özgü hemostaz planı
hazırlanmalı ve uygulanacak cerrahi girişime göre deneyimli multidisipliner ekiplerin bulunduğu
uzmanlaşmış merkezler tercih edilmelidir.
Preoperatif planlama, diş muayeneleri, fizik değerlendirme ve ön rehabilitasyon, laboratuvar testleri,
hemostaz ve ağrı yönetimi de dahil olmak üzere başarılı elektif cerrahi için çok önemlidir. İnhibitör
gelişmiş olan hastada yapılacak olan acil dışı (elektif) cerrahi girişimlerin kararı, daima uzmanlar
tarafından alınmalıdır. Cerrahi öncesinde mutlaka viral serolojik testler yapılmalı, inhibitör varlığı ve
faktör konsantrelerine karşı etkin cevabın olup olmadığı kontrol edilmeli, hemostaz planının
gerektirdiği ürünler (faktör konsantreleri, traneksamik asit, eritrosit ve trombosit süspansiyonları…)
önceden sağlanmalıdır. Planlama aşaması, ameliyatın olaysız bir şekilde ilerlemesini sağlamalıdır,
ancak inhibitörlü hastalarda kanama kontrolünün daha zor olduğu unutulmamalı ve multidisipliner
ekip beklenmeyen olaylara karşı hazırlıklı olmalıdır.
Hemostaz planında amaç; faktör replasmanı ile geçici trombüsün yerini kalıcı fibrinin almasını
sağlamak ve bunun da yara yeri kapanana kadar dağılımını engellemektir. Bununla lokal kanama
kontrolünün yanı sıra, beklenen sürede cerrahi yaranın iyileşmesi sağlanacaktır. İnhibitörü bulunan
hemofililerde pıhtılaşma sistemi üzerine baypas yolla etki eden konsantreler (aPCC-Feiba ve rFVIIaNovoseven) kanama komplikasyonları azaltmış ve her tür cerrahi girişime olanak sağlamıştır. Ayrıca,
titiz cerrahi yöntemle açık her damar kapatılarak, kanama kontrolüne hassasiyet gösterilmelidir. Son
yıllarda faktör replasmanının yanı sıra faktör dışı tedavi kullanılan hastalarda da cerrahi deneyim
bilgileri paylaşılmaktadır. Bununla birlikte cerrahi girişimi takiben yara iyileşene kadar faktör desteği
sürdürülmeli ve hastalar yakından takip edilmeli, en kısa sürede fiziksel ve ruhsal rehabilitasyona
başlanılmalıdır.
Merkezimizde 1997 yılından beri inhibitörlü hastalara elektif cerrahi müdahaleler yapılmaktadır.
Geçen 20 yılda 20 majör (total endoprotez, psödotümör operasyonu, port katater takılması, sünnet,
artroskopik sinovektomi...) ve 100’ün üzerinde minör cerrahi işlem (radyoaktif sinovektomi,
ortodontik girişimler, kırık revizyonları, eklem ponksiyonu...) yapılmış olup, değişik ölçüde sorunların
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üstesinden gelinerek, hastaların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi sağlanmıştır. Deneyimlerimiz,
inhibitör gelişmiş tüm hemofililere zamanında ve yeterli replasmanla hemostaz sağlanarak her türlü
cerrahi operasyonun yapılabileceğini ve eklenebilecek sorunların çözümlenebileceğini göstermektedir.
Cerrahi sırasında ve sonrasında, başta kanama, enfeksiyon, tromboz olmak üzere değişik
komplikasyonlar beklenebileceğinden inhibitörlü hastaların cerrahi girişimleri daima deneyimli
multidisipliner ekiplerin olduğu merkezlerde güvenle yapılabilecektir.

Kaynaklar:
1- Zülfikar B, Aydogan G, Salcioglu Z & FEIBA Investigators Team. Efficacy of FEIBA for
acute bleeding and surgical haemostasis in haemophilia A patients with inhibitors: a
multicentre registry in Turkey. Haemophilia 2012;18(3):383-391.
2- Escobar MA, Brewer A, Caviglia H et al. Recommendations on multidisciplinary management
of elective surgery in people with haemophilia. Haemophilia. 2018;24(5):693-702. doi:
10.1111/hae.13549.
3- Kruse-Jarres R, Callaghan MU, Croteau SE et al. Surgical Experience in Two Multicenter,
Open-Label Phase 3 Studies of Emicizumab in Persons with Hemophilia A with Inhibitors
(HAVEN 1 and HAVEN 2) 2017:89.
4- Rodriguez‐ Merchan EC, Jimenez‐ Yuste V, Gomez‐ Cardero P et al. Surgery in haemophilia
patients with inhibitors, with special emphasis on orthopaedics: Madrid experience.
Haemophilia 2010;16(102):84-88.
5- Kulkarni R. Comprehensive care of the patient with haemophilia and inhibitors undergoing
surgery: practical aspects. Haemophilia 2013;19(1): 2-10.

~ 31 ~
22-24 Mart 2019 | 5. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu | Royal Seginus Hotel | Antalya

VON WILLEBRAND HASTALIĞINDA TANISAL ALGORITMA
Serap Karaman
Von Willebrand Hastalığı (vWH), en sık gözlenen otozomal kalıtsal kanama bozukluğudur.
Epidemiyolojik çalışmalar, prevalansın %1 civarında olduğunu göstermiştir. Klinik bulgular oldukça
değişkendir. Bazı hastalarda kolay morarmalar dışında bulgu gözlenmezken, bazı hastalarda
mukokutanöz kanamalar, eklem kanamaları, gastrointestinal sistem veya diğer dokularda vasküler
malformasyonlara bağlı ciddi kanamalar görülebilir. Bir yandan faktör seviyelerinin yaşla birlikte
değişmesi, öte yandan hastalığın tiplerinin sınıflandırılmasını zorlaştıran laboratuvar sorunları, tanı
aşamasında zorluğa neden olmaktadır.
Hastadan iyi bir kanama öyküsü alınması, tanıda yardımcı en önemli ipucudur. Bu amaçla, son
yıllarda çeşitli kanama skorları geliştirilmiş ve optimize edilmiştir Kanama skorları ile birlikte
laboratuvar testlerinin kullanılması, büyük oranda tanıyı destekler. Von Willebrand hastalığının klinik
görünümü çok değişkendir ve bu vWH’nin şiddeti ve tipine bağlıdır. Klasik semptomlar arasında
epistaksis, menoraji, diş eti kanaması, gastrointestinal (Gİ) kanama ve kolay morarma gibi
mukokütanöz kanamalar ve ayrıca diş çekimi sonu kanamaları, travma veya cerrahi sonu uzun süren
kanamalar sayılabilir

Hastalığın üç tipi mevcuttur. Tip 1 ve 3, von willebrand faktörün (vWF) kantitatif; tip 2 ise kalitatif
bozukluğudur. Tip 3’te, dolaşımda VWF ya hiç yoktur ya da çok düşüktür. Tanı için VWF antijeni
(VWF:Ag) ve ristosetin-kofaktör aktivitesi (VWF: RCo) veya VWF kollajen-bağlama aktivitesi
(VWF:CB) ile ölçülen, trombosite-bağımlı VWF aktivitesi gibi çeşitli laboratuvar testleri yapılmalıdır.
FVIII dolaşımda VWF'’e bağlı olduğu için, FVIII'yi yıkılmaya karşı korur. Dolayısıyla VWH'li birçok
hastada, FVIII seviyeleri de düşüktür. Bu nedenle, tanı açısısından şüpheli bireylerde FVIII
seviyelerine muhakkak bakılmalıdır. Bunun tersi de söz konusudur. Faktör VIII düzeyi düşük hastalara
vWF düzeyi bakılmalıdır. Yoksa hastaya yanlış olarak hemofili A teşhisi konabilir.

Ek olarak,

VWH'yi çeşitli alt tiplere sınıflandırmak için VWF multimer analizi ve daha spesifik VWF testleri
yapılmalıdır.
Hastalığın en son 2006’da yapılan ISTH sınıflandırmasına göre; tip 1 tipi, kanama semptomları ve
kısmi kantitatif vWF eksikliği olan (vWF:RCo/VWF:Ag oranı> 0.6) hastaları içerir. Plazma, VWF
mutant alt birimler içerebilir, ancak antijen seviyesine göre normal fonksiyonel aktiviteye sahiptir. Ek
olarak, büyük multimerlerin oranı, belirgin olarak azalmamıştır. VWH, VWF gen mutasyonları olan
kişilerle de sınırlı değildir. Tip 2 tanısı, azalmış VWF aktivitesi ile birlikte vWF:RCo/vWF:Ag oranı
≤0.6 ise konur. Tip 2, laboratuvara göre birkaç alt tipe ayırılır. Tip 3 vakaların çoğunda ise vWF:RCo,
vWF:CB ve vWF:Ag <5 IU/dL ve FVIII seviyeleri <10 IU / dL'dir. ISTH vWF sınıflandırması 10
yıldır kullanılmaktadır, ancak bazı sınırlamaları vardır. Önerilen tüm vWF testleri yapıldığında bile
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hastaları sınıflandırmakta hala bazı problemler ortaya çıkmaktadır. Tanı konulması en zor vWH alt
tipi, tip 1'dir. Çünkü toplum genelinde çoğu birey, geçmişte kanama problem yaşamış ve vWF
düzeyleri, normal aralığın alt sınırından biraz daha düşük seviyelerde saptanmış olan bireylerdir. Bu
hastaları, gerçek tip 1 vWH hastalarından ayırt edebilmek güçtür. Bu sınıflamada tip 1 tanısı için,
VWF düzeyi açısından net bir eşik değer belirtilmemiştir. Daha önceki çalışmalarda, kanama fenotipi
olan ve normalin altında (30-50 IU/dL) düşük VWF seviyesi olan kişiler, hafif tip 1 olarak kabul
edilmiştir. Sadler, bu düzeydeki VWF seviyelerini, bir kanama bozukluğu yerine “kanama için risk
faktörü” olarak düşünmeyi önermiştir. Ancak bu durum da hasta ve doktor açısından “Bu bireyler
nasıl yönetilmelidir? Bu durum tedavi gerektiren bir kanama bozukluğu mudur? Aile bireylerine
tarama yapmalarını önermek gerekli midir? gibi bazı soruları akla getirmiştir. Son yıllarda, çeşitli
kılavuzlar ve derlemelerde tip 1 hastaların tanısı için farklı eşik seviyeleri kullanılmıştır; bazıları
normalin alt sınırını (normal popülasyonun ortalama ± 2 SD; genelde 50 ila 60 IU/dL arası), diğerleri
ise eşik seviyesi olarak 30 veya 40 IU/dL seviyesini kabul etmişlerdir. Bazı derlemelerde ise, tip 1
teşhisi için eşik değer 30 IU/dL olarak belirtilmiş; kanama öyküsü olan ve VWF aktivitesi 30-50 IU/
dL arasında olan bireyler “Düşük vWF”li bireyler olarak tanımlanmıştır. Ancak kanama öyküsü
olmayan ve sadece “düşük VWF düzeyi” olan az sayıdaki hastanın tip 1 olup olmadığını cevaplamak
da kolay değildir. “Düşük VWF” li bireylerdeki kanama semptomları, aynı zamanda eşlik eden hafif
hemostatik bozukluklardan da kaynaklanabilir. Bu da, normal aralığın altındaki seviyelere sahip her
bireyin VWH veya “düşük VWF” olmadığını gösterir. 2017'de Lavin ve ark., kanama semptomları ve
VWF düzeylerini 30 ila 50 IU / dL arasında olan 126 hastadan oluşan büyük bir kohort üzerinde
çalıştılar. Bu seçilmiş bireylerin kanama puanları yüksekti, ancak kanama puanları VWF seviyeleri ile
ilişkili değildi. Hem WiN hem de Zimmermann çalışmasında, geçmişte tip 1 VWD tanısı alan ve
çalışmaya dahil edildiğinde VWF düzeyleri 30 IU/dL'den yüksek olan hastalar, anlamlı kanama
fenotipi ve yüksek kanama skorlarına sahipti. Bu çalışmalar aynı zamanda VWF gen mutasyonların,
hafif azalmış VWF seviyelerine sahip kişilerin (düşük VWF) yaklaşık % 40-60'ında bulunduğu
göstermiştir. Buna karşılık, VWH olan hastaların %70-95'inde mutasyonlar bulunur. Mutasyonların
düşük VWF hastalarının sadece azında bulunması, VWF geni dışında diğer genetik değişikliklerin
vWF seviyelerinin azalmasına ve eşlik eden kanama fenotipine neden olduğunu gösterebilir.
Gerçekten de vWF seviyelerinin iyi bilinen bir genetik belirleyicisi olan ABO kan tipinin yanı sıra, C
tipi lektin domeni ailesi 4 üyesini (CLEC4M) ve SNARE proteinlerini (Syntaxin bağlayıcı protein 5 ve
syntaxin 2 dahil) kodlayan genlerdeki genetik varyasyonların vWF seviyelerini de etkilediği
gösterilmiştir. Bu, vWF'nin artmış klirensi veya azalmış salgılanmasından kaynaklanabilir. Diğer bir
olası açıklama, günümüzde kullanılan genetik analizin vWF mutasyonları veya varyasyonları tespit
edememesidir.
Düşük vWF ve tip 1 vWH arasındaki ayrım, ayrıca VWF seviyelerinin zaman içinde, örneğin adet
döngüsü, stres, inflamasyon ile değişebileceğinden dolayı da zordur. Ek olarak, vWF seviyeleri
kuvvetle yaş-bağımlıdır. Elli yaş üzeri bireylerde yapılan popülasyon çalışmalarında, vWF:Ag
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seviyeleri, her on yılda yaklaşık 20 IU/dL yükseldiği görülmektedir. Bu, vWH tanısında güçlükler
doğurur, çünkü geçmişte vWH tanısı almış kişiler yaşlandıklarında normal seviyelere sahip olabilirler.
Öte yandan, daha ileri yaşlarda kanama semptomları ile başvuran, ve bu sırada VWF seviyeleri 30-50
IU/dL arasında saptanan bireylerin, daha önceki bakılan düzeyleri <30 IU/dL olacağından bu bireyler,
VWH tip 1 tanısı almalıdır. Yukarıda belirtilen tüm VWF seviyelerinin belirleyicileri, özellikle
kanama semptomları benzer olabileceğinden, VWF seviyelerine göre düşük VWF ve tip 1 VWD'yi
ayırt edilmesini zorlaştırır. Tip 2 VWH tanısında, VWF testlerinde ve genetik testlerde yapılan son
gelişmelere rağmen, bazı sorunlar devam etmektedir. ISTH'nın mevcut tanımı tip 2'yi 2A, 2B, 2M ve
2N alt tipleri ile sınırlamıştır. Tip 2 olan bireyleri sınıflandırmak zor olabilir; örneğin 2A tipini 2M
tipinden ayırt etmek. VWF: RCo/VWF:Ag oranına göre tip 1 tanısı alan bazı kişiler, fonksiyonel bir
bozukluğu düşündüren anormal bir multimer paternine sahiptir. Ek olarak, VWH veritabanlarında, tip
1 olarak sınıflandırılan bireylerde bulunan birçok mutasyon, tip 2 VWD'ye sahip bireylerde de tarif
edilmiştir. Bu nedenle, tip 2'nin sınıflandırması her zaman net değildir.
ISTH sınıflamasında tip 3'ün VWF seviyesi: Ag <5 IU / dL olarak kesin tanımlanmasına rağmen,
VWD tip 3 tanısı da her zaman kolay olmayabilir. Bazı ciddi tip 1 vakalar çok düşük VWF:Ag ve
VWF:RCo seviyelerine sahip olduğundan, yanlış olarak tip 3 diye sınıflandırılabilir. WiN
çalışmasında, 2006 ISTH sınıflamasına göre tip 3 VWD tanısı alan bireylerde VWF propeptidi
ölçülmüştür. Çalışmanın amacı, “gerçek” tip 3'ü VWFpp varlığı veya yokluğuna bağlı olarak şiddetli
tip 1 hastalardan ayırmaktı. Dolaşımda VWFpp olmayan hastalar tip 3 VWD olarak tanımlandı. Tip 3
VWD olarak tanımlanan bireylerin şiddetli tip 1 VWD olanlara göre kanama skorları daha yüksek ve
medyan FVIII seviyeleri daha düşük bulundu. Ciddi tip 1 ve tip 3 arasındaki daha kesin ayrım, kalıtım
paterni belirlenmesi ve hastaların danışmanlığı için de önemli olabilir. Bu nedenle, genetik analiz, tip
3 VWH'deki tanısal değerlendirmenin bir parçası olabilir.
Sonuç olarak vWH genellikle mukokütanöz kanama semptomlarının gözlendiği kalıtsal bir kanama
bozukluğudur. Doğru tanı koyma, semptomlardaki değişkenlik, doğal olarak değişen vWF protein
konsantrasyonları ve tek basit bir tanısal testin olmaması nedeni ile zorlaşabilir. Şüphelenilen hastalar,
uygun tanısal değerlendirme ve tedavi seçeneklerin belirlenmesi için hematoloji uzmanlarına
gönderilmelidir.
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KANAMALI KADINA YAKLAŞIM
Fergün Yılmaz
Mensturasyon kanaması her kadında 24-38 günde bir olan 5-8 gün süren ve yaklaşık 5-80 ml kan
kaybı ile sonuçlanan fizyolojik bir durumdur. Anormal uterin kanama ise kan miktarının 80 ml’den
fazla olması ile karakterizedir. Ancak 80 ml kanamanın dökümente edilmesi pratikte her zaman kolay
olmayabilir. Bunun için değişik anketler ve resimli göstergeler ve çizelgeler kullanılabilmektedir.
Yoğun mensturasyon kanamasının sıklığı (menoraji), çalışmalara alınan hastaların yaş gruplarına,
menorajinin tanımına ve menoraji saptanması için kullanılan yönteme göre %10-35 oranında
değişmektedir. Menoraji, yapısal ve yapısal olmayan nedenlerden kaynaklanabilir. Hastaların yaşlarına
göre nedenlerin sıklığı değişiklik göstermekle birlikte bu nedenler arasında, koagulapati, kanser,
myom, polip, ovulasyon ve hormonal nedenler sayılabilir.
Mensturasyon kanamasının durması için koagülasyon kaskadının tam işlemesi gerektiği göz önüne
alındığında menoraji ile gelen bir kadında altta yatan kanama diyatezi varlığı olma olasılığı göz
önünde bulundurulmalıdır. Yapılan çalışmalarda menoraji ile gelen bir kadınların %7-20 sinde altta
yatan von Willebrand hastalığı tespit edilmiştir. Bunun yanında faktör eksikliklerine bağlı kanamalar
ve diğer trombosit hastalıkları da akılda tutulmalıdır.
Menorajili bir kadından alınan hikayede özellikle 4 temel kategoride sorgulamaya dikkat edilmesi
önerilmektedir.
1. Mensturasyon kanamasının hikayesi
2. Demir eksikliği anemisi tanısı almış olmak veya anemi tedavisi
3. Ailede kanama diyatezi varlığı
4. Hastada başka kanama hikayesi varlığı
Mensturasyon kanama hikayesi sorgulanırken; ‘Günde kaç ped kullanıyorsunuz?’, ‘kanamalarınız kaç
gün sürer?, ‘Ne kadar sıklıka pedlerinizi değiştiriyorsunuz?’, ‘Tampon ve ped aynı anda kullanma
ihtiyacınız oluyor mu?’ , ‘Menoraji nedeni ile tedavi varlığı/doktora gitme ihtiyacı duydunuz mu ?’
gibi sorular sorulabilir ve böylelikle kanamanın şiddeti anlaşılmaya çalışılmalıdır. Menorajinin
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başlama tarihi de oldukça fikir verici olabilir çünkü ilk mensturasyondan beri devam eden menoraji
altta yatan bir kanama diyatezini işaret ediyor olabilir. Yine hikaye alırken kanama dönemlerinde
yaşam kalitesi, iş ve/veya okula gidip gidemediği ayrıntılı olarak sorgulanmalıdır. Menoraji dışında
hastadaki kanama hikayesi varlığı ( epistaksis, diş eti kanaması, operayonlar sonrası kanama hikayesi
gibi) veya ailedeki kanama hikayesi varlığı da altta yatan kanama diyatezi açısından yol göstericidir.
Özellikle ovulasyon döneminde ağrı tarif edilmesi korpus luteum kanaması ve eşlik eden hafif
hemoperitoneum ile ilişkili olabilir ve v WH için uyarıcı bir bulgudur.
Hikaye sırasında koagulopatiye neden olabilecek diğer kronik hastalıklarında ( kronik karaciiğer
hastalığı, kronik böbrek yetmezliği ve üremi gibi) ayrıntılı sorgusu yapılmalıdır. Kullandığı ilaçlar,
bitkisel tedaviler ve vitaminlerde olası koagulopati nedenleri açısından gözden geçirilmelidir.
Fizik muayenede ise, sistemik muayene yapılmalı özellikle kanama odağı, peteşi, purpura varlığına
dikkat edilmelidir. Bunun yanında hastanın bir kadın doğum hekimi tarafından jinekolojik ve pelvik
muayenesinin yapılması organik / yapısal nedenlerin ekartasyonu için önemlidir. Ancak
unutulmamalıdır kanama diyatezi olan bir kadında da eşlik eden yapısal /organik neden bulunabilir ve
bu organik neden kanama diyatezini maskeleyebilir.
Ayrıntılı bir hikaye ve fizik muayene sonrasında laboratuvar tetkiklerine sıra gelir. Tam kan sayımı,
altta yatan demir eksikliğini göstermesi açısından demir parametreleri, PT, a PTT, trombosit sayısı ve
morfolojisi açısından periferik yayma ilk basamakta istenmesi gereken testler arasındadır. Ancak
hastada bir kanama diyatezi/v WH düşünülüyorsa tüm bu testlerin normal olabileceği
unutulmamalıdır.

Bu

durumda

trombosit

fonksiyon

analizi

(

PFA)

ve

trombosit

fonksiyon/aggregasyon testlerini değerlendirmek gerekir. Özellikle açıklanamayan menoraji varlığı,
demir eksikliği anemisi, başka kanama hikayesi varlığı, menarjdan beri devam eden kanama ve
ailedeki kanama hikayesi varlığı v WH açısından uyarıcı olmalıdır ve bu hastalardan ve von
Willebrand faktör antijeni (VWF:Ag), VWF ristocetin kofaktör (VWF:RCo), Faktör VIII (FVIII)
düzeyi/aktivitesi istenmelidir.
Menoraji ile gelen kadınlarda koagulopatiler arasında en sık nedenlerden biri v WH olmasına rağmen
diğer kanama diyatezi nedenleri de araştırılmalı ve Faktör IX, Faktör XI, Faktör VII, Faktör V, Faktör
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XIII düzeyleri de bir algoritim içerisinde istenmeli, ve daha nadir trombosit fonksiyon bozuklukları da
gözden kaçırılmamalıdır.
Tedaviye göz atacak olursak, fertilite istenmeyen durumlarda hormonal tedavi en sık başvurulan
yöntemdir. Hemostatik tedaviler ise fertilitenin korunması istenilen durumlarda ve hormonal
tedavilerin etkisiz kaldığı durumlarda kullanılabilir. Traneksamik asit ve faktör replasmanları
uygulanabilecek tedavi yöntemlerindendir. Acil durularda kanama kontrol altına alınamıyorsa ve
faktör preperatlarına ulaşılamıyorsa kriyopresipitat ve taze donmuş plazma infüzyonları kullanılabilir.
Özellikle tip 1 v WH ‘ında desmopresin yanıtlı vakalarda intranasal desmopresin uygun bir seçenektir.
Ancak yan etkilerin iyi yönetilmesi gerekir. Yan etkileri; baş ağrısı, ateş basması, bulantı/kusma,
sersemlik, perfierik ödem, rinit olarak sayılabilir. %3 vakada ise ciddi yan etkiler yaygın ödem , ciddi
baş ağrısı, hiponatremi, vertigo, abdominal kramplar gözlenebilmektedir. Kanama diyatezi olmayan
kadınlarda kullanılabilen bir tedavi olan non steroid anti inflamatuar ilaçlar kanama diyatezi olan
grupta kanamanın artmasına neden olabileceği için kullanılmamalıdır.
Tanı ve tedavi başlangıcından yaklaşık 6-8 hafta sonra hastanın tekrar değerlendirilmesi, kanama
miktarı, tedaviye yanıt oranı ve yapıldıysa anemi tedavisinin sonuçları değerlendirilmelidir.
Unutulmamalıdır ki kanama diyatezi altta yatan organik bir nedeni ve aynı şekilde organik neden de
altta yatan kanama diyatezini maskeleyebilir. Bu nedenle takiplerde hastaların tekrar bu açıdan da
değerlendirilmesi önemlidir.
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KALITSAL VON WİLLEBRAND HASTALIĞI ve GEBELİK
Gülen Tüysüz Kintrup
Akdeniz Üniversitesi Tip Fakültesi Çocuk Hematoloji Ve Onkoloji Bilim Dalı

Von Willebrand Hastalığı (vWh), von Willebrand faktörün (vWf) kantitatif ve/ya kalitatif eksikliğine
bağlı olarak oluşan ve sık görülen bir kalıtsal kanama bozukluğudur (1). Kalıtsal vWh
sınıflandırmasında hastalık 3 ana grubu ayrılır; vWf kısmi, kantitatif eksikliği ile seyreden Tip 1,
kalitatif bozukluğu ile seyreden tip 2 ve komple kantitatif eksikliği ile seyreden Tip 3. Hastalık
otozomal geçişli olduğundan kadınlar da erkeklerle aynı sıklıkta etkilenmekle birlikte menstruasyon,
gebelik ve doğum gibi hemostatik zorluklar nedeniyle kadınlar daha semptomatik seyreder (2).
Gebelik, doğum sırasında oluşabilecek kanama yan etkilerinin azaltmak için hemostazda prokoagülan
bir duruma neden olacak fizyolojik değişikliklerle seyreder. Hormonal etkilerin sonucu olarak F VII, F
VIII, F X ve vWf artar iken Protein S gibi antikoagülan faktörler azalır (3). Von Willebrand Hastalığı
olan gebelerde de gebelik boyunca hemostazda değişiklikler olur. Tip 1 ve Tip 2 vWh olan gebelerde
vWf ve FVIII ikinci trimester’da yükselmeye başlayıp 3. trimester’da pik yapar. Faktör düzeylerindeki
bu yükselme altta yatan genetik mutasyonla ilişkilidir ve her zaman sağlıklı bir gebede olduğu gibi
vWh olan bir gebede kanama riskini ortadan kaldırmaz. Daha önce vWh tanısı almış, genetiği ve
desmopressin test dozuna cevabı bilinen 23 kadın hastanın gebelik boyunca faktör düzeylerini
inceleyen prospektif bir çalışmada hastaların gebelik süresince faktör düzeylerinde saptanan
değişikliklerin altta yatan mutasyonlar ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (4). Tip 1 vWh tanılı, C2362F
ve V1822G mutasyonuna sahip bireylerde gebelik sonunda vWf ve FVIII düzeyleri tama yakın
düzelirken, tip 1 vWh’na sebep olan R1205 mutasyonuna sahip hastalarda ise FVIII <25 ve vWf <20
civarında seyretmiştir. Tip 2 vWh tanılı olgularda ise vWf ve FVIII düzeyinde gebeliğin sonlarına
doğru yükselme saptansa bile vWf ristosetin kofaktör aktivitesi (Rcof) doğum için güvenli aralık kabul
edilen 50 IU/dL’nin üzerine genellikle çıkamadığından bu hastalar pre ve post partum kanamalar
açısından yakın izlenmeli ve gereğinde faktör konsantreleri ile tedavi edilmelidirler (5). Tip 3 vWh
hastalığına sahip bireylerde ise gebelik boyunca FVIII veya vWF’de herhangi bir yükselme
saptanmadığından bu hastalara doğum veya gebelik sırasındaki girişimlerde faktör replasmanı
uygulanması gerekmektedir (6). Von Willebrand Hastalığı olan gebelerde özellikle son trimestr’da
haftada 1 defa bakılacak kan sayımı ile vWf ve FVIII düzeylerinin belirlenmesi önerilmektedir. Eğer
vWf ve FVIII düzeyleri 50 IU/dL’nin üzerine çıkmış ise kanama ihtimalinin minimale indiği
gösterilmiştir (7,8 ).
Von Willebrand Hastalığı olan gebeler postpartum kanamalar açısından da yüksek riske sahiptirler.
Sağlıklı gebeler ile vWh olan gebelerin postpartum faktör düzeylerini karşılaştıran prospektif bir
çalışmada, vWh olan gebelerde, vWf düzeyinin son trimestrda ortalama %40-50 düzeyinde artış
gösterdiğini, postpartum 12. saatte pik yaptığını, sonrasında hızlıca düşerek 1. hafta civarında gebelik
öncesi düzeylere yaklaştığını ve 3. hafta sonunda daha da azalarak gebelik öncesi düzeye gerilediğini
göstermiştir (9). Sağlıklı gebelerde ise faktör düzeyindeki yükselişin doğumda %250 civarında
olduğunu ve faktörlerin post-partum 4. saatte pik düzeye ulaştığını göstermiştir. Gebeliğin her
evresinde faktör düzeyi sağlıklı bireylere göre düşük seyretmekle birlikte özellikle post-partum 48.
saatten sonra faktör düzeylerindeki düşüş post-partum kanamalar açısından risk oluşturmaktadır. Bu
nedenle gebelik sonrasında günlük olarak vWf ve FVIII düzeylerinin takip edilmesi, normal vajinal
doğum sonrasında 3 gün, sezeryan sonrasında 5 gün boyunca faktör düzeylerinin 0,50 IU/ml üzerinde
tutulması önerilmektedir (10,11).
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Von Willebrand Hastalığı olan gebelerde erken gebelik dönemindeki girişimsel işlemler sırasında,
doğumda ve postpartum dönemde kanamaların önlenmesinde ve/ya tedavisinde kullanılacak ajanlar
sırası ile desmopressin (DDAVP), faktör konsantreleri ve antifibrinolitik ajanlar olarak
sınıflandırılabilir. Sentetik bir vazopresin analoğu olan ve vWf ve FVIII düzeyini 2-3 kat kadar
arttırdığı bilinen DDAVP, özellikle daha önce test dozu yapılmış ve cevaplı olduğu gösterilmiş Tip 1
vWh olan gebelerde doğumda ve post-partum kanamaların önlenmesinde hiponatremi etkisi nedeniyle
beraberinde sıvı kısıtlaması uygulanarak güvenle kullanılabilir. Arteriyel vasokonstruksiyona bağlı
plasental yetmezlik ve oksitoksik etkiye bağlı düşük ihtimalini arttırabileceği endişesiyle 1. ve 2.
Trimestrda kullanımı ile ilgili tartışmalar devam etmekle birlikte kısıtlı hasta sayısı ile bildirilen
yayınlar erken gebelik döneminde de DDAVP’nin güvenle kullanılabileceği yönündedir (12,13). Tip 3
vWH olan olgularda DDAVP uygulamasının faktör düzeyine etkisi olmadığı, Tip 2 hastaların ise
DDAVP’den fayda görme ihtimalinin düşük olduğu ve Tip 2B’li olgularda DDAVP tedavisinin
trombositopeniyi derinleştirebileceği akılda tutulmalıdır. Plazma kaynaklı vWf ve FVIII konsantreleri
Tip 2B, tip 3, DDAVP ye cevapsız Tip 1 ve diğer Tip 2 vWh olan gebelerde kullanılabilir. Plazma
faktör düzeyinin 50 IU/ml üzerine çıkaracak şekilde faktör konsantresi ile tedavi planlanmalıdır.
Özellikle vWh olan hastaların postpartum kanamalarında traneksamik asit gibi antifibrinolitik
ajanların kullanımı ile ilgili ayrı bir çalışma bulunmamakla birlikte 6 saatte 1, 1 gam traneksamik asit
kullanımının postpartum kanama tedavisinde ve önlenmesinde etkili olduğu gösterilmiştir.
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VON WİLLEBRAND HASTALIĞINDA PERİOPERATİF YAKLAŞIM
Yeşim Oymak
Von Willebrand Hastalarında (VWH) ağız içi diş çekimi vb. gibi cerrahi işlemlere daha yaygın olarak
ihtiyaç duyulsa da minör ve major cerrahi müdahaleler gerekmektedir.
Cerrahi sırasında von Willebrand faktör (vWF) ve Faktör (F) VIII düzeyinin idame ettirilebilmesi için
profilaktik olarak faktör uygulanması gerekmektedir. Cerrahi girişimler mutlaka hemofili hastasının
takip edildiği ve 24 saat faktör düzeyinin ölçülebildiği merkezlerde yapılmalıdır (1). Minör
cerrahilerde VWF:RCo ve FVIII düzeyini 1-5 gün boyunca en az 30 IU/dL ve tercihen 50 >IU/dL
sağlayacak şekilde hesaplanmalıdır. Major cerrahide ise İngiliz VWH rehberine (2014) göre ilk doz
VWF:RCo ve FVIII düzeyini 100 U/dL, takip eden dozların 50 U/dL faktör düzeylerini sağlayacak
şekilde 7-14 gün devam edilmesini önermektedir (2). Tablo 1 ve 2’de ise Amerikan Ulusal Kalp,
Akciğer ve Kan Enstitüsü’nin cerrahi sınıflandırmaları ve önerilen faktör dozları görülmektedir (3).
(Her bir ünite/kg başına uygulamalarda VWF düzeyi 1.5 IU/dL vücutta artış gösterir.) Her iki rehber
de major cerrahide postoperatif izlemde VWF: RCo düzeyinin monitörize edilmesini önermektedir.
İngiliz rehberine göre kanama zamanı ya da PFA-100’ün düzeltilmesine ihtiyaç yoktur. Normal WVF
düzeylerine rağmen kanama olması durumunda platelet transfüzyonunun faydalı olabilir (2).

Desmopressin
Desmopressine yanıt önceden değerlendirilmiş olmalıdır. Uygulama dozu intravenöz olarak 0.3
mcg/kg’dır. Bazal faktör düzeyleri ile desmopressin uygulanmasından sonraki 1. saat ve 2-4. saat
yanıtları bilinmelidir.
Hafif ve orta VWH’da desmopressin ile antifibrinolitik ajanın birlikte kullanılması ağız içi
cerrahilerde etkilidir. En iyi yanıt tip 1 VWH’da alınır. Tip 2 VWH’da yanıt alınsa bile disfonksiyonel
faktör düzeyini artıracağı için beklenen etki sağlanamayabilir. Bu yüzden tip 2 VWH’da dikkatli
kullanılması gerekmektedir. Tip 3’de desmopressin yanıtı beklenmez (3).
Major cerrahilerde 7–14 gün minör cerrahilerde 1-5 gün yeterli tedavi sağlanması gerektiği için 3
günden daha uzun süren durumlarda desmopressinin yanısıra VWF konsantresi de verilmesi gerekir
(4,5 ).
İki yaş altı çocuklarda hiponatremi riski nedeniyle kullanılmamalıdır. Yaşlı hastalarda miyokard
infarktüsü provake edebileceği için desmopressin kullanılmadan önce kardiyovasküler hastalık
açısından değerlendirilmiş olmalıdır. Taşifilaksi gelişebileceği için günlük doz 2-3’ü geçmemelidir.
Toplam kullanım süresinin de en fazla 3 gün olması ve 12-24 saatte bir uygulanması önerilir.

Antifibrinolitik Ajanlar
Antifibrinolitik ajanlar özellikle müköz membranlarla ilişkili cerrahi müdahalelerde etkilidir.
Traneksamik asit topikal olarak ağız yıkama ya da parenteral kullanımı ile minör cerrahilerde ve
cerrahiye başlamadan önce tek başına ya da diğer tedavilerle birlikte uzun bir süredir kullanılmaktadır.
Traneksamik asit, operasyon öncesinde başlanmak üzere desmopressin ya da VWF ile birlikte 15-20
mg/kg/doz 3-4x po ya da 10 mg/kg/doz 3x dozda verilmesi önerilmektedir (2,3).
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Tablo 1. Cerrahi Girişimlere Göre Önerilen VWF tedavi süreleri
Major Cerrahi
Minör Cerrahi
Komplike olmayan tek doz
7-14 gün
1-5 gün
VWF yeterli olduğu
durumlar
 Kraniyotomi
 Biyopsi; meme, servikal
 Kardiyak
kateterizasyon
 Kardiyotorasik
 Komplike diş çekimi
 Katarkt ameliyatı
 Sezaryan
 Gingival cerrahi
 Endoskopi
 Histerektomi
 Santral katater
(biyopsisiz)
yerleştirilmesi
 Açık kolesistektomi
 Karaciğer biyopsisi
 Laparoskopik işlemler
 Prostatektomi
 Basit diş çekimi
 Laserasyon
U.S. National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) (Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü
(NHLBI) VWF: Von Willebrand Faktör
Tablo 2. Cerrahi durumuna göre VWF dozları ve izlem
Major cerrahi
Yükleme dozu
40-60 U/kg
İdame doz

20-40 U/kg her 8-24 saatte bir

İzlem

VWF/RCo ve FVIII pik ve dip değerleri (günlük)

Terapotik hedef

VWF:RCo ve FVIII> 50 IU/dL 7-14 gün

Güvenlik parametreleri

VWF:RCo düzeyi 200 IU/dL ‘yi
FVIII 250-300 IU/dl’yi geçmemeli

Minör cerrahi
Yükleme dozu

30-60 U/kg

İdame doz

20-40 U/kg her 12-48 saatte bir

İzlem

VWF/RCo ve FVIII pik ve dip değerleri (en az bir
kez)

Terapotik hedef

VWF:RCo ve FVIII> 50 IU/dL 7-14 gün

Güvenlik parametreleri

VWF:RCo düzeyi 200 IU/dL ‘yi
FVIII 250-300 IU/dl’yi geçmemeli
U.S. National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) (Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü
(NHLBI) VWF: Von Willebrand Faktör

Tromboz Profilaksisi
Büyük eklem ameliyatlarında kanama diyatezi olmayan hastalar için venöz trombomemboli açısından
profilaksi önerilmektedir (6). Ancak kanama bozukluğu olan hastalarda tromboprofilaksinin yeri
tartışmalıdır (7,8,9). Kanama bozukluğunda tromboz riskinin daha az olduğuna ilişkin yayın mevcuttur
(10). Ancak düşük moleküler ağırlıklı heparin tedavisine (DMAH) rağmen tromboz geliştiren olgular
da bulunmaktadır (11). Güncel olarak yüksek riskli olgularda ve yüksek doz VWF uygulanan
hastalarda tromboprofilaksi önerilirken tüm VWH’larında mekanik önlemler perioperatif olarak
uygulanmalıdır (1,9). Sonuç olarak VWF uygulanmış hastalarda hastalığın kendisi tromboembolik
olaylar açısından koruyucu değildir (12). Perioperatif dönemde rekombinant VWF kullanımı ile ilgili
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çalışmalarda tromboz riskinin düşebileceği belirtilse de tromboz açısından risk oluşturan durumların
hastaya özgü olarak değerlendirilmesi önerilmektedir (13,14).
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HEMOFİLİ TEDAVİSİNDE UZUN YARI ÖMÜRLÜ FAKTÖRLERETKİNLİK VE GÜVENLİK
Burcu Belen Apak
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı
Hemofilinin güncel tedavisinde profilaksi etkin olmakla beraber, tedavinin önündeki en büyük engel
faktör infüzyonlarının sıklığıdır. Standart rekombinant Faktör VIII (rFVIII) ürünleri ile gün aşırı veya
haftada 3 kez, rekombinant Faktör IX (rFIX) ürünleri ile haftada 2 kez intravenöz infüzyon
gerekmektedir (1,2). Sık infüzyonlar özellikle adölesan hastalarda tedaviye uyum sorunlarına yol
açmaktadır(3,4). Damar yolu sorunları da çocuk hastalarda profilaksiyi zorlaştırmaktadır(5). Bu
nedenlerle Uzun Yarı Ömürlü (Extended Half Life-EHL) faktör ürünleri daha az sıklıkta dozlamaya
olanak vermeleri nedeniyle özellikle ağır hemofilinin izlemini iyileştirme konusunda potansiyel
taşımaktadır, bu amaçla pek çok EHL ürün geliştirilmiştir(6). EHL ürünler standart faktör
konsantreleri ile aynı dozda infüze edildiklerinde daha yüksek dip değerler sağlayarak hastaya daha
aktif bir hayat sağlayabilmektedir, bu şekilde spontan ve subklinik kanamaların da önüne geçilebilir
(7). Pek çok yeni uzun yarı ömürlü EHL-rFVIII ve rFIX geliştirilmiş, bir kısmı FDA ve EMA onayı
almıştır. Faktörlerin eliminasyonu yavaşlatarak onları uzun yarı ömürlü hale getirmenin en önemli
yolları rFVIII ve rFIX’a polietilen glikol eklemek (PEG), diğer proteinlerle (albumin ve
immunglobulin G1’in kristalize olabilir fragmanı (Fc) ile) füzyon oluşturmaktır, bu yöntemlerle
geliştirilerek klinik araştırmaları yapılmış ve yapılmakta olan ürünler Tablo 1’de verilmiştir (8-20).
Tablo 1: Uzun yarı ömürlü (EHL) rekombinant faktör VII ve rekombinant faktör IX
preparatları
Hastalık

Molekül

Jenerik adı

Yapı

Hemofili A

rFVIIIFc8,9

Eloctate/Elocta®

rBDDFVIII-Fc
füzyonu

BAX8551
0

Adynovate/Adyno
vi®

BAY94902711

Damactocog alfa
pegol

N8GP12,13

Turoctocog alfa
pegol

rFIX-Fc14

Alprolix®

CSL65415

Idelvion®

N9-GP

Refixia/Rebinyn®

Hemofili B

16,17

Ortalama
yarılanma
ömrü
19 saat

Üretici
firma

Durum

Biogen
Inc/Sobi

PEG
FVIII

14-16 saat

Shire

PEG
rBDDFVIII
GlikoPE
G
rBDTFVIII
rFIX-Fc
füzyonu

19 saat

Bayer

ABD,Kanada,Avrupa,Avus
tralya,
Yeni Zelanda,Japonya’da
onaylı
ABD,Kanada,Avrupa,
Kolombiya,Japonya’da
onaylı
Geliştirme aşamasında

18-19 saat

Novo
Nordisk

Geliştirme aşamasında

82 saat

Biogen
Inc/Sobi

rFIXalbumin
füzyonu
GlikoPE
G rFIX

102 saat

CSL
Behring

ABD,Kanada,Avrupa,Avus
tralya,
Yeni Zelanda,Japonya’da
onaylı
ABD,Kanada,Avrupa,Japo
nya’da onaylı

93 saat

Novo
Nordisk

Avrupa ve ABD’de on
demand tedavide onaylı
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Standart FIX konsantrelerine göre (18-30 saat yarı ömür), EHL-FIX’lar FIX yarı ömrünü 3-5 kat
uzatmakta iken ve haftada bir ve hatta erişkinlerde 2 haftada bir dozlarda infüzyonla güvenli dip
değerleri sağlayabilirken, EHL-FVIII ilaçlarla yarılanma ömründeki uzama standart FVIII
preparatlarının ancak 1.5-1.8 katı olmuştur(21).Ancak hem EHL-FVIII hem de EHL-FIX ürünler daha
az infüzyon frekansı sağlayabilmektedir. Bir diğer ürün olan lonoctocog alfa tek zincir FVIII molekülü
olup (Afstyla®) FVIII’in ağır ve hafif zincirlerini birleştirerek von Willebrand faktöre karşı iki kat
artmış afinite sağlamakta olup yarı ömürde hafif uzama sağladığı için EHL grubunda
tartışılmayacaktır(18). EHL faktörler ile daha yüksek dip değerler ve daha az sıklıkta faktör
infüzyonları ile hastaların kanama sıklıklarının azalması, profilakside subklinik kanamaların
önlenmesi ve hastaların yaşam kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir. Bu ürünlerin yakın zamanda
ülkemizde de onay alması beklenmektedir.

EHL faktör preparatlarının dozlanması:
EHL faktörlerin optimal profilaktik doz şemaları konusunda konsensus bulunmamaktadır.
Çalışmalardaki dozlar standart rFVIII ve rFIX dozları ile benzerdir ancak bu ilaçlar hastanın ihtiyacı
yaşam tarzı ve farmokinetik profili bazında hastalar için kişiselleştirilerek doz ayarı yapılmalıdır (6).

EHL-Faktörlerde Klinik Araştırmalar:
Bu grupta Faz 1-3 çalışmaları PTP (Daha önce tedavi edilmiş) hastalarda yapılmış ve bazıları FDA ve
EMA onayı almış, bazıları ise geliştirilmekte olan toplam 5 yeni FVIII ürünü ve 3 yeni FIX ürünü
bulunmaktadır. PUP olgularda (daha önceden faktör tedavisi almamış veya minimal tedavi almış
hastalar) ise klinik araştırmalar devam etmektedir (22,23). Tablo 2 ‘de bu EHL-faktörler ile yapılan
çalışmalar, tedavi kolları ve verilen dozlarla elde edilen yıllık kanama oranları (ABR=Annuel
Bleeding Rate) verilmiştir. Klinik araştırmalar özellikle FIX ürünlerinde FIX yarılanma ömrünü 4-5
kata dek uzatmıştır, haftalık veya 2 haftalık aralarla yapılan EHL-Faktör IX dozları ile 10 IU/dl
üzerinde dip değerlere ulaşılabilmektedir. Kanama epizotlarının kontrolü ise %80-90 oranında tek doz
infüzyon ile sağlanabilmiştir. EHL-faktör VIII ürünleri ise EHL-faktör IX ürünlerine göre yarı ömürde
uzama sağlama açısından daha az heyecan vericidir, kısa etkili rekombinant faktör VIII’e göre yarı
ömürdeki uzama 1.5-1.8 kat olmakla beraber, sık faktör almak durumunda olan (örneğin gün aşırı)
olgularda 4 günde bir profilaksi düzeyine getirmek bile bu seçilmiş olgularda hayat kalitesini yükseltip
dip değerleri daha yüksek tutmaya yardımcı olabilir ve bu şekilde özellikle adölesanlarda tedavi
uyumunu arttırabilir. Tüm Faz III klinik araştırmalar hastalarda standart dozların değil farmokokinetik
(PK) değerlendirme ile kişiselleştirilmiş tedaviler ile daha yüksek dip değerler ve daha az ABR
görüleceğini göstermektedir.
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Tablo 2. Uzun etkili faktörler üzerinde yapılan klinik araştırmalar
Klinik
Araştırma
A-LONG9
 12-65 y

Molekül

Tedavi Kolu


rFVIII-Fc



 <12 y
(A-LONG
KIDS20)

12-65 y
(TM2)
 <12 y
(TM5)
 PUP
(TM6)
PROTECT
FVIII 25,26
 12-65 y
 <12 y

AFFINITY27
 12-65 y
 <12 y
 Tüm
yaşlar
(PTPPUP)

3.6
33.6

35 (6-11 y)
36 (<6 y)

0.0
1.96



Kişiselleştirilmiş
profilaksi

BAX 855




45±5 IU/kg haftada 2
50 ±10 IU/kg haftada
2

137
66

1.9
3.04

N8-GP





50 IU/kg 4 günde bir
Haftada 2 kez
Devam ediyor

175
68
125

1.33
NA
NA

11
43
43
13

1.9
1.9
3.9
4.1

20
Devam ediyor
Devam ediyor
Devam ediyor

23.4
NA
NA
NA

80
3
250(hedef)

3.69
78.56
Devam
ediyor

61

3.1

26

2.4

ASPİRE



24
23

1.6

25 IU/kg 1.gün +50
IU/kg 4.gün sonra PK
ile ayarlama

24

13,23

ABR



Devam çalışması

PROLONGATE10,19
 12-65 y
 <12 y
PathfinderTM

25-65 IU/kg 3-5
günde bir FVIII dip
değeri 1-3 IU/dl
tutacak şekilde
65 IU/kg hft’da bir
10-50 IU/kg on
demand

Olgu sayısı
(n)
118

BAY94-9027

rFVIII-tekzincir

25 IU/kg haftada 2 kez 10 hft
ve sonrasında:
 30-40 IU/kg haftada 2
 45 IU/kg 5 günde bir
 60 IU/kg haftada bir
 30-40 IU/kg haftada 2
On demand
 25 IU/kg haftada 2
 45 IU/kg 5 günde bir
 60 Iu/kg haftada bir






B-LONG14
 12-65 y
rFIX-Fc



15-50 IU/kg haftada 2
kez
on demand kol
Devam ediyor

50 IU/kg haftada
bir,sonrasında FVIII
dip değeri 1-3 IU/dl
tutacak şekilde
100 IU/kg 10 günde
bir, sonrasında FVIII

211
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 <12 y
(B-LONG
KIDS28)

PROLONG9FP29,30
 12-65 y




rFIX-FP
(albumin füzyon)




<12 y

Paradigm TM
16,31

 12-65 y
(Paradigm
TM
2)

dip değeri 1-3 IU/dl
tutacak şekilde
12-100 IU/kg on
demand
50-60 IU/kg haftada
bir
35-50 IU/kg haftada
bir 26 hft sonrasında
50 IU/kg 10 günde bir
veya 75 IU/kg 14
günde bir
On demand 26 hft
sonrasında 3550IU/kg haftada bir

27

18.7

30

2.0

40

0.0

23

19.2

27

0.0



35-50IU/kg haftada
bir





10 IU/kg haftada bir
40 IU/kg haftada bir
On demand

30
29
15

2.9
1.0
15.6



40 IU/kg haftada bir

25

1.0

N9-GP

 <12 y
(Paradigm
TM
5)
NA: non-avaliable

Güvenlilik:
Bahsedilen klinik araştırmalarda faktörlerle ilişkili bulunan ciddi güvenlilik olayları görülmemiştir,
nötralize edici olmayan antikorlar görülmüş, inhibitör gelişimi yalnızca 1 olguda N8-GP ile 93 doz
maruziyet sonrası olmuştur. Ancak PEG, Fc ve albumin gibi yarı ömrü farklı şekillerde uzatan
yöntemlerin uzun dönemdeki güvenlilik profilleri bilinmemektedir. Bu etkilerin izlenebilmesi için
ürünlerin piyasada yerlerini alması ve gerçek yaşam olgularında kullanımı sonrası verilerin
toplanmasına ve ülkemizde kullanıma girmesi durumunda kısa yarı ömürlü standart faktörleri kullanan
olguların hangi endikasyonla uzun yarı ömürlü faktörlere geçiş yapılacağının, EHL faktölerin
etkinliğinin laboratuar ve PK izleminin, yan etki izleminin yönteminin yer aldığı bir rehber
oluşturulmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
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HEMOFİLİDE SUBKUTAN MOLEKÜLLERİN KULLANIMI:
ETKİLİLİK-GÜVENLİK
Ebru Yılmaz Keskin
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi BD

Günümüzde uzatılmış yarı ömürlü faktör VIII (FVIII) ve faktör IX (FIX) ürünlerinin kullanımı,
hemofili hastalarındaki intravenöz faktör uygulamalarının sıklığını azaltmış olmakla birlikte, sıklıkla
halen haftada iki veya haftada bir kez tedavi gerekli olmaktadır. Özellikle süt çocuklarında damar yolu
problemi daha belirgindir. Önemli bir sorun da ağır hemofili A hastalarının %20-30’unda, ağır
hemofili B hastalarının ise %3-5’inde izlenebilen inhibitör gelişimidir.
İnhibitörlü hemofili hastalarında uygulanan temel tedaviler, rekombinan faktör VIIa (rFVIIa), aktive
protrombin kompleks konsantreleri (aPCC) ve plazma kaynaklı FVIIa/faktör X (FX) kompleksini
içeren by-pass edici ajanlarla kanadıkça tedavi veya düzenli profilaksi uygulamalarıdır. Ancak, bu
yaklaşımların kanama kontrolündeki başarısı sınırlı olabilmektedir. Bir diğer alternatif ise, immün
tolerans indüksiyonudur (İTİ). İTİ, faktör konsantrelerinin sık ve uzun süreli uygulanmasını gerekli
kılar. Ayrıca hemofili B hastalarında anafilaktik reaksiyonlar ve nefrotik sendrom ilişkili
komplikasyonlar gelişebilmektedir.
Daha az zahmetli ve etkili tedavi seçeneklerinin, hem inhibitörlü hem de inhibitörsüz hemofili
hastalarında kayda değer avantajlar sunacağı ve cazip olacağı açıktır. Bu bağlamda, yakın zaman önce,
inhibitör varlığından bağımsız etkiye sahip, uzun etkili ve subkutan yolla uygulanabilen bazı faktör
dışı terapötik ürünler geliştirilmiştir. Bu yeni ajanlar, ya koagülasyonu artırarak (emisizumab) ya da
antikoagülan yolakları inhibe ederek (fitusiran, konsizumab, vs.) etki etmektedir. İlk klinik
denemelerin sonuçları, bu ajanların büyük oranda etkili olduklarına işaret etmektedir. Emisizumabın
(Hemlibra®, Hoffman-La Roche/Chugai) kullanımı uluslararası platformda onay almıştır. Veriler
umut vericidir, ancak günümüzde dikkatli ve temkinli olmakta yarar vardır. APCC almakta olan ve
emisizumab verilen beş hastada trombotik mikroanjiopati ve tromboembolizm, FVIII ürünü almakta
olan ve fitusiran verilen bir hastada ise sinüs ven trombozu gelişimi bildirilmiştir.

KOAGÜLASYONUN ARTIRILMASI
Emisizumab
Emisizumab bir koldan FIX/FIXa’nın epidermal büyüme faktörü benzeri bölge 1 kısmını, bir koldan
da FX/FXa’nın epidermal büyüme faktörü benzeri bölge 2 kısmını tanıyan asimetrik, bispesifik bir
anti-FIXa/FX antikordur. Bu nedenle, eş zamanlı olarak FIXa ve FX’a bağlanarak ve tenaz
kompleksinde uygun bir yapı oluşumuna aracılık ederek FVIIIa kofaktörü gibi etki eder. Oluşan FXa,
koagülasyon yolağında daha alt basamaklardaki reaksiyonlarda etki etmek üzere salınır.
Primatlar üzerinde yapılan çalışmalarda subkutan uygulanan emisizumabın yaklaşık %100
biyoyararlanıma ve 3-4 haftalık yarı ömre sahip olduğu bulunmuştur. Edinsel hemofili A oluşturulmuş
primatlarda, 1 veya 3 mg/kg intravenöz yolla uygulan tek doz emisizumabın, subkutan veya kas içi
kanamaların kontrolünde, günde iki kez 10 U/kg dozunda domuz FVIII’i verilmesi ile benzer etkiye
sahip olduğunu gösterilmiştir. Bir başka çalışmada da, haftada bir kez subkutan uygulanan
emisizumab tedavisinin, eklem kanamaları da dahil olmak üzere kanama epizodlarını belirgin şekilde
önlediği bulunmuştur.
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Toplam 64 sağlıklı gönüllü birey ile yapılan bir faz 1 klinik çalışmada, 1 mg/kg’a kadar tek dozda
uygulanan emisizumabın lineer farmakokinetik etki gösterdiği ve ürünün t1/2’sinin 4-5 hafta olduğu
bulunmuştur.
On iki yaşın üzerinde olan 18 ağır hemofili A tanılı hasta (11’i inhibitörlü, 7’si inhibitörsüz) ile
yapılan bir çalışmada, on iki hafta süreyle, haftada bir kez subkutan emisizumab enjeksiyonu ile ağır
yan etki görülmeksizin, ortanca yıllık kanama oranlarında anlamlı azalma kaydedilmiştir (ancak ara
kanamalarda FVIII veya by-pass edici ajanlar kullanılmıştır). 8 inhibitörlü ve 5 inhibitörsüz hastada
kanama izlenmemiştir.
Bir başka faz 1/2 çalışmada da, 33 aya kadar uzun süreli emisizumab tedavisinin iyi tolere edildiği ve
hastalarda nötralizan anti-emisizumab antikorlarının gelişmediği gözlenmiştir. Ortanca yıllık kanama
oranları da düşük bulunmuştur. Sekiz hastada kanama izlenmemiştir. Kanama kontrolü yeterli
olmayan hastalarda doz artışı yapılması ile, yıllık kanama oranlarında daha da azalma sağlanmıştır.
Global bir faz 3 çalışmada, ≥12 yaş olan inhibitörlü hemofili A hastalarına haftada bir kez subkutan
emisizumab profilaksisi uygulanmıştır (HAVEN-1). Sonuçlar, emisizumab profilaksisinin yıllık
kanama oranlarında %87 azalma sağladığına işaret etmiştir. Eş zamanlı aPCC ve emisizumab alan 3
hastada trombotik mikroanjiopati, 2 hastada ise trombotik olay gözlenmiştir. Klinik çalışma sırasında
ve sonrasında, emisizumab kullanan beş fatal olgu bildirilmiştir. Ancak, araştırmacıların veya
hastalara tedavi veren hekimlerin değerlendirmelerine göre, olguların hiçbirinde ölüm nedeni
emisizumab kullanımına bağlanmamıştır.
Yaşları 2-12 yıl arasında değişen 57 inhibitörlü hemofili A tanılı çocuğu kapsayan bir başka faz 3
çalışmada da (HAVEN-2), hastaların %94,7’sinde ek hemostatik tedavi gereksinimi olmadığı,
%64,9’unda ise kanama kaydedilmediği bildirilmiştir. Emisizumab tedavisi alan çocuklarda yıllık
kanama oranı 0,2 olarak hesaplanmıştır. Daha önce verilen by-pass edici ajan tedavisi ile
karşılaştırıldığında, emisizumab tedavisinin yıllık kanama oranlarında ciddi oranda (%99) azalma ile
ilişkili olduğu bulunmuştur. Tromboembolik olay gözlenmemiştir. Ancak, yakın zaman önce bir
hastada anti-emisizumab antikoru geliştiği için emisizumab tedavisi sonlandırılmıştır.

Koagülasyon Dengesinin Sağlanması
Normal hemostaz, doğal prokoagülan ve antikoagülan mekanizmalar arasındaki hassas bir dengeye
bağlıdır. Bu dengede bir bozulma olması durumunda, denge, kanama veya tromboz tarafına kayabilir.
Hemofili hastalarındaki kanama fenotipi, doğal hemostaz dengesini etkileyen çeşitli faktörlerin
kombinasyonuna bağlıdır. Kalıtsal trombofili ile ilişkili plazma proteinlerinin durumunun (antitrombin
ve protein C/S ilişkili genetik bozukluklar gibi), hemofili hastalarındaki kanama kliniğini etkilediği
bildirilmiştir. Bu gözlemden yola çıkarak, hemofili hastalarında hemostatik sistem dengesini sağlamak
amacıyla, doğal antikoagülanları, antitrombini ve doku faktör yolağı inhibitörünü (TFPI) hedef alan
yeni tedavi yaklaşımları geliştirilmiştir.

Fitusiran
Antitrombin, FXa ve trombini anlamlı şekilde inaktive eder ve antitrombin inhibisyonu, klinik olarak
hiperkoagülasyon eğilimi oluşturur. Ancak, fareler üzerinde yapılmış bir çalışmada, paradoksik olarak,
bu durumlarda dolaşımdaki antitrombinin baskılanmasının trombin oluşumunu artırdığı ve ağır
kanama semptomlarını azalttığı gösterilmiştir. Protrombotik bir belirtecin varlığı izlenmemiş ve
antitrombin eksikliği, FVIII eksikliği olan farelerin yaşam süresini uzatıcı etki göstermiştir.
Fitusiran (ALN-AT3; Alnylam/Sanoffi), antitrombin mRNA’sının hepatik ekspresyonunu bozan bir
ajandır. Hayvanlar üzerinde yapılan deneysel, preklinik bir çalışmada, subkutan fitsiran
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uygulamasının, antitrombin düzeylerini doza bağlı olarak, güçlü şekilde azalttığı, hemostazı sağladığı
ve trombin oluşumunun koagülasyon etkisini artırdığı bulunmuştur.
İnhibitörsüz 25 hemofili A veya hemofili B tanılı hastanın dahil edildiği ve fitusiranın subkutan olarak
haftada veya ayda bir uygulandığı bir faz 1 çalışmada, haftada tek doz fitusiran kullanımı ile plazma
antitrombin düzeylerinde sabit düşüklük sağlanmıştır. Aylık uygulama ise, antitrombin düzeylerinde
tahmin edilebilir azalma (%70-90) ile sonuçlanmıştır. Ayrıca, hemofili tipinden bağımsız olarak,
düşük antitrombin düzeyleri ile trombin oluşumunda artış arasında bir ilişki gösterilmiştir.
Bu bulgular ışığında, 14 inhibitörlü ve 19 inhibitörsüz hastaya ayda tek doz 50 veya 80 mg subkutan
yolla fitusiran verilerek faz 2 bir çalışma yapılmıştır. İlk uygulamadan ortanca 13 ay sonraki verilere
bakıldığında, her iki dozun kullanımı da antitrombin düzeylerinde yaklaşık %80’lik bir azalma ile
sonuçlanmıştır. İnhibitörsüz hastalarda ortanca yıllık kanama oranı, çalışma öncesinde, kanadıkça
tedavi alan hastalarda 12, profilaksi alanlarda 2 iken, fitusiran tedavisi verilen hastalarda 1 olarak
bulunmuştur. Gözlem süresince, 33 hastanın 16’sında (%48) hiç kanama olmamıştır. Ayrıca,
inhibitörlü hastalarda çalışma başlatılmadan önce ortanca yıllık kanama oranı 38 iken, fitusiran
tedavisi ile 0 bulunmuştur. 33 hastanın 22’sinde (%67) hiç spontan kanama olmadığı bildirilmiştir.
Ara kanamaların hepsi de FVIII(IX) veya by-pass edici ajanlar ile başarılı şekilde kontrol edilmiştir.
Trombotik bir olay gözlenmemiştir.
Fitusiran kullanımı ile ilgili olarak, devam etmekte olan faz 3 çalışmalar mevcuttur. Ancak FVIII ile
fitusiranın birlikte kullanıldığı inhibitörsüz bir hemofili A hastasında, sinüs ven trombozu gelişmiştir.
Bu ağır yan etki gelişimi sonrasında fitusiran kullanılan çalışmalar hemen askıya alınmıştır. Eğitim
stratejisini ve ara kanamaları tedavi etmek için kullanılan protokole özel rehberleri (FVIII ve by-pass
ajanların dozlarının azaltılması) de içeren klinik risk ve güvenlik değerlendirmesinin kapsamlı şekilde
gözden geçirilmesinin ardından, denemelere yeniden başlanmıştır.

Konsizumab
Doku faktör yolağı inhibitörü (TFPI), doku faktörü (TF) ilişkili prokoagülan yanıtları düzenlemede
önemli rolü olan bir proteinaz inhibitörüdür. TFPI, FVIIa-doku faktörünü ve protrombinazın erken
formlarını inhibe ederek koagülasyonun başlamasını engeller. Hayvan deneyleri çalışmalarında, TFPI
inhibisyonunun, FVIIa-TF ve protrombinaz komplekslerinin hemostatik aktivitelerini ve pıhtı
oluşumunu artırdığı ve hemofili kanamasını azalttığı bulunmuştur. Platelet-TFPI’nın, hemofilideki
kanamada primer fizyolojik düzenleyici olması muhtemeldir ve ilgili bölgeye özgül antikorlar
kullanılarak TFPI’nın inhibe edilmesiyle, hemofili tedavisinde alternatif bir yaklaşım
geliştirilebileceği düşünülebilir. TFPI’yı inhibe eden farklı ajanlar geliştirilmiştir. TFPI’ye karşı
geliştirilmiş monoklonal bir antikor olan konsizumab (Novo Nordisk), klinik sıçrayışı yapmış gibi
görünmektedir. Konsizumab, TFPI-FXa bağlanmasını engeller. Çalışmalarda, konsizumab
kullanımının FXa ve trombin oluşumunu artırdığı bulunmuştur. Hemofilik tavşanlar üzerindeki bir
çalışmada, intravenöz veya subkutan yolla uygulanan konsizumabın tırnak yatağı kanamasını anlamlı
olarak azalttığı ve bu etkinin rFVIIa ile benzer olduğu bulunmuştur.
Hemofili A veya B tanılı 24 hastanın dahil edildiği ve konsizumabın intravenöz veya subkutan yolla
uygulandığı bir faz 1 çalışmada, verilen dozlarda, plazma konsizumab düzeyleri 43 gün süre ile
saptanabilir olmuş ve fonksiyonel aktivite gösteren plazma TFPI konsantrasyonları ilacın
uygulanmasından 14 gün sonra azalmıştır. Ağır yan etki ve antikor gelişimi izlenmemiştir.
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Sonuç olarak, hemofili hastalarında gündemde olan faktör dışı ürünler, inhibitörlü hemofili
hastalarında yeni bir standart tedavi yaklaşımı sağlayabilir. Ancak, bu ürünlerin, özellikle de by-pass
edici ajanlar veya FVIII(IX) ile eş zamanlı kullanım durumunda gelişebilecek olan tromboembolizm
veya trombotik mikroanjiopati riskleri göz önünde bulundurulduğunda, güvenlilikleri ile ilgili kesin
klinik verilere ulaşmak için daha ileri çalışmalar gereklidir. Faktör dışı tedavi alan bu hastalarda
hemostazı değerlendirmek amacıyla kullanılacak olan standart teknikler, bu durumlarda klinik
yönetimin uygun şekilde yapılmasına katkı sağlayacaktır.
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HEMOFİLİ GENETİK TANISINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR
Hüseyin Onay
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İzmir

Hemofili A ve B, tüm dünyada kalıtsal ağır kanama bozuklukları arasında en sık karşılaşılanlarıdır.
X’e bağlı kalıtım gösteren bu hastalıklarda, ilgili koagülasyon faktörünün (FVIII ve FIX) eksikliği ile
sonuçlanan tek gen defektleri etiyolojiden sorumludur. Klinik bulgular ve bir takım hematolojik testler
ile tanı konulsa da, birey ve aileye uygun genetik danışma verilebilmesi açısından moleküler tanının
konulabilmesi çok önemlidir. Son yıllarda, hastadaki sorumlu mutasyonun, inhibitor gelişimi ve tedavi
seçimi konusundaki etkisi de gözönüne alındığında, klinik bulgularla tanısı konulan her olgudaki
moleküler etiyolojinin derhal belirlenmesi, aile segregasyonu yoluyla sonrasında taşıyıcı bireylerin
tespit edilmesi büyük önem arzetmektedir.
Hemofili A’dan F8 genindeki mutasyonlar sorumludur. Bu gendeki 3 grup mutasyon etiyolojide rol
oynayabilmektedir:
1. Büyük genomik yeniden düzenlenmeler (Intron 22/1 inversiyonu, büyük intragenic
delesyon/duplikasyonlar)
2. Küçük delesyon/insersiyonlar
3. Nokta mutasyonlar
Hemofili B’de F9 genindeki mutasyonlar etiyolojiden sorumlu iken olguların büyük kısmını nokta
mutasyonlar veya küçük delesyon/insersiyonlar oluşturmaktadır.
Hemofili A için bilinen genetik tanı algoritması Şekil 1 ile gösterilmektedir.

Şekil 1. Hemofili A moleküler tanı yaklaşımı.
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Hemofili B için F9 gen dizi analizi olguların büyük çoğunluğunda tanıya ulaşmada yeterli olmakta
ancak gereken olgularda büyük genomik düzenlenmeler açısından MLPA yapılabilmektedir.
Son 10 yılda “NGS – Yeni nesil dizi analizi” yöntemleri sayesinde genetik tanı alanında hız ve
kesinlik giderek artmaktadır. Ancak 2. Nesil NGS teknolojileri kısa okumalar sunmakta, bu da
Hemofili A ve B’nin tanısında algoritmik yaklaşımlarla farklı metodların kademeli bir şekilde
kullanılması zorunluluğunu devam ettirmektedir. Üçüncü ve dördüncü nesil NGS teknolojileri,
özellikle Oxford Nanopore sayesinde uzun ve hızlı okumalar gerçekleştirilebilmekte, bu sayede hem
büyük genomic düzenlenmeler hem de baz düzeyindeki değişikliklerin aynı anda ve 3 saat gibi hızlı
bir zaman diliminde saptanabilmesi olanaklı hale gelmektedir.
Bu konuşmada, Hemofili A ve B genetik tanısında yenilikçi tanısal yaklaşımlardan bahsedilerek,
küresel ölçekte hızlı tanı açısından dünyada ilk kez ülkemizde üretilen bazı yöntemlerden
sözedilecektir.

~ 56 ~
22-24 Mart 2019 | 5. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu | Royal Seginus Hotel | Antalya
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Hemofili A (HA), tüm dünyada en sık karşılaşılan ağır kalıtsal kanama hastalığıdır. Hemofili B(HB)
de ikinci en sık olarak HA’yı takip etmektedir. Her iki hastalık da X’e bağlı kalıtım göstermektedir.
HA’da koagülasyon faktör VIII (FVIII)’i, HB’de faktör IX (FIX)’u kodlayan F8 ve F9 genlerindeki
mutasyonlar patolojik bulguların sebebidir. Ağır HA ve HB olgularında süregelen tedavi yöntemi
kanamalar ve bunlara bağlı sekel değişikliklerin önleme amacıyla eksik olan faktörün yerine konması
şeklindedir ve aslında bu tedavi yöntemi kesin tedavi olma iddiasında değildir. Elbetteki genetik
hastalıkların tedavisinde umut edilen yöntem, mutasyonlu genin düzeltilmesi ya da onun yerine
sağlam bir genin yerleştirilmesi olacaktır.
İnsanlarda gen tedavisi terimi, insan DNA’sının içerdiği genlerin ekspresyonunu modifiye etmek
ve/veya anormal genleri düzeltmek için kullanılan tüm yöntemleri içermektedir. Bu yöntemlerin her
biri somatik ya da germ hücrelerinde, ex-vivo ya da in-vivo olarak gerçekleştirilebilir. Gen tedavisi
yöntemleri kendi içinde 4 ana başlıkta sınıflandırılabilir:
1. Gen replasmanı: Özellikle monogenic hastalıklarda mutasyonlu ve çalışmayan genin yerine
sağlam fonksiyonel genin yerleştirilmesini ifade eder. HA ve HB için bugüne kadar planlanan
tedaviler bu başlık altında incelenebilir.
2. Gen ekleme: Kompleks hastalıklar (Kanser, Kalp hastalıkları vb.) ve infeksiyon
hastalıklarında gen tedavisinde kullanılması en olası yöntemdir. Bir kompleks hastalığın
fenotipik bulgularına fayda sağlamak amacıyla terapötik bir genin eklenmesi anlamına
gelmektedir.
3. Gen susturma: RNA’yı hedefleyerek gen ifadesini susturma (RNAi veya AONs ile) burada
kullanılan yöntem olup, en güncel örneği olarak SMA hastalığının tedavisi verilebilir.
4. Gen düzenleme: Bu yöntem hedef spesifik genom mühendisliği olup, “Zinc Finger Nucleases
(ZFNs)”, “Transcription activator-like effector nucleases (TALENs)” ve “CRISPR/Cas
Systems” yoluyla gerçekleştirilen son yılların en güncel konuları ile ilgilidir.
Bu konuşmada, “Gen tedavi” yöntemleri ve bu yöntemlerin HA ve HB tedavisindeki kullanımları ile
ilgili bir derleme yapılacak, ülkemizden ve dünyadan araştırma ve projelerden bahsedilecektir.
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HEMOFİLİDE GENETİK TANIDA TÜRKİYE DENEYİMİ
Esra Işık1
1 Çocuk Genetik Hastalıkları Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye
Hemofili A hastalığı klinik ve laboratuvar bulguları ile kolaylıkla tanı konulabilen bir hastalık
olmasına rağmen tanı anında altta yatan moleküler mekanizmanın belirlenmesi inhibitör gelişim
riskinin öngörülebilmesi açısından oldukça önemlidir. Ayrıca moleküler tanı uygun genetik danışma
verilebilmesini sağlamaktadır.
Türkiye’de Hemofili A hastalığına yönelik moleküler analiz 2017 yılından itibaren Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi Çocuk Genetik Hastalıkları Bilim Dalı tarafından yapılmaktadır. Ağır fenotipte olan
olgularda önce IS-PCR yöntemi ile Inv22 mutasyonu araştırılmaktadır. Inv22 mutasyonu negatif olan
olgularda da sırası ile Inv1 mutasyon analizi ve F8 gen dizi analizi yapılmaktadır. Hafif ve orta
fenotipte olan olgularda ise öncelikle F8 gen dizi analizi yapılmaktadır. Yaklaşık 2 yıllık bir süreçte
376 Hemofili A hastasına ve 85 kadın aile bireyine F8 moleküler analizi yapılmıştır. Hemofili A
hastalarında moleküler tanı başarısı %95,4 olarak bulunmuştur.
Ekibimiz tarafından yapılmış olan Hemofili A hastalarında F8 gen mutasyon spektrumu ve ağır
Hemofili A olgularında yeni nesil dizi analizi ile F8 geni büyük delesyonlarının belirlenmesi ile ilgili
çalışmalarımız da ulusal ve uluslararası kongrelerde ödül kazanmıştır. Ayrıca Hemofili A hastalığında
inhibitör gelişim riski üzerine etkili olan genetik faktörleri araştıran bir tez çalışması halen
yürütülmektedir.
Türkiye’de Hemofili A hastalığı genetik tanısında son 2 yılda hem tanısal hem de araştırma düzeyinde
önemli başarılar elde edilmiştir. Bu başarıda ekibimizin özenli çalışmalarının yanı sıra çocuk ve
erişkin hematoloji ekiplerinin desteği çok önemli bir katkı sağlamaktadır. Laboratuvarımıza
Türkiye’nin dört bir yanından hasta örneği gelmektedir. Önümüzdeki süreçte Hemofili A hastalarında
klinik ve laboratuvar bulguları ve moleküler analiz sonuçlarının toparlanacağı bir online veri tabanı
oluşturulacaktır.
Laboratuvarımızda Hemofili A hastalığının yanı sıra 2018 yılında Hemofili B hastalığı moleküler
analizi de başlatılmıştır. Bugüne kadar 28 hasta ve 8 kadın aile bireyinde F9 dizi analizi çalışılmıştır.
Hastaların hepsinde F9 gen mutasyonu (%57,1 missense, %28,6 nonsense ve %14,3 kırpılma bölgesi
mutasyonu) bulunmuştur. Bu ön veriler ilk kez HEVES 2019 toplantısında bildirilecektir.
Kanama bozukluklarının diğer nedenlerine yönelik araştırmalar da planlanmıştır. Hemofili Ustalık
Sınıfı ekibi tarafından tasarlanmış olan ‘Klinik bulgular ile von Willebrand Hastalığı Tip 3 tanısı
konulan olguların moleküler etiyolojisinin belirlenmesi ve genotip fenotip ilişkisinin araştırılması’
isimli çalışma Türk Hematoloji Derneği’nin desteği ile şu an yürütülmektedir. Ayrıca Faktör 7
eksikliğinde F7 gen mutasyon spekturumunu araştırmaya yönelik bir proje planlanmaktadır.
Sonuç olarak, ülkemizde son 2 yılda Hemofili başta olmak üzere koagülasyon genetiği üzerine,
Hematoloji ve Genetik uzmanları tarafından, tanı ve araştırma amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar,
Hemofili’li bireylerin izlem ve tedavisine önemli katkılar sağlamaktadır. Elde edilen tecrübe yeni ve
daha özgün araştırmalara zemin hazırlamaktadır.
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Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, Denizli, Türkiye

Ağır Hemofili A hastalarında inhibitör gelişimi, faktör replasman tedavisinin en önemli
komplikasyonudur ve yaklaşık % 30 oranında görülür (1, 2, 3, 4). İnhibitör, genellikle ilk 150 faktör
uygulama gününde (EDs) gelişir. Bu nedenle ilk kez faktörle karşılaşan ağır hemofili A hastalarında
(PUP); ilk 20 EDs de 5 uygulamada bir, 20-50 EDs arası 10 uygulamada bir, 50-150 EDs arası 6 ayda
bir ve daha sonra yılda bir kez inhibitör bakılmalıdır (5). Ayrıca, faktör replasman tedavisine rağmen
kanama kontrol altına alınamazsa veya cerrahi işlem uygulanacaksa da inhibitör kontrolü yapılmalıdır.
Çalışmalarda, inhibitör gelişiminde hasta ile ilişkili risk faktörleri; FVIII eksikliğinin düzeyi,
mutasyon tipi, etnik köken, aile öyküsü, immun yanıt genleri (6, 7, 8, 9) 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, 7, 10, 11) bildirilmektedir. İnhibitörlü
hastalarda bypass edici ajanlarla (aktive protrombin kompleks konsantresi (aPCC) ve rekombinan
faktör VIIa (rFVIIa) ) sekonder profilaksi; kanama sayılarını, hastane yatışlarını, iş ve okul
devamsızlığını azaltmaktadır. Sonuç olarak, hastaların yaşam kalitesini artırmaktadır (12, 13, 14).
Ancak bypass edici ilaçlarla profilaksiye rağmen bazı hastalarda tekrarlayan ve tedavisi zor kanamalar
görülebilmektedir. Ayrıca inhibitörlü hastalarda profilaksinin; maliyet, sık uygulama (rFVIIa),
infüzyon volümünün fazlalığı (aPCC), hemostatik bozukluğun tam düzeltilememesi ve nadiren
tromboz gelişmesi gibi dezavantajları da bulunmaktadır (12, 13, 14).
Bu bilgiler ışığında, vital kanama sonrası sekonder profilaksi verdiğimiz inhibitörlü hemofili A
olgusunu sizlerle paylaşmak istedik.

Olgu
Ağır hemofili A tanısıyla izlenen 10 aylık erkek hasta; huzursuzluk ve boyun hareketlerinde kısıtlılık
nedeniyle başvurdu. Bu yakınmalarının başvuru günü sabahı başladığı öğrenildi. Eşlik eden ek
yakınması ve travma öyküsü olmayan hastanın fizik muayenesinde; boyunda sağ tarafa hareket
kısıtlılığı (tortikollis) dışında patolojik bulgu saptanmadı. Öz geçmişinde; yenidoğan döneminde
tesadüfen bakılan aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTZ) 101 sn. bulunması üzerine çalışılan
faktör VIII (FVIII) %0,5 ve FVIII inhibitörü negatif saptanmış. Ağır hemofili A tanısı konulan
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hastanın; 2 aylık iken intramusküler karma aşı sonrası kuadrisepste hematom geliştiği, buna yönelik 3
gün süreyle 12 saatte bir 25 İÜ/kg/doz rFVIII konsantresi replasmanı uygulandığı ve daha sonra
haftada bir 50 İÜ/kg dan rFVIII konsantresi ile profilaksiye alındığı öğrenildi. Huzursuzluk ve
tortikollis bulguları olan hastaya, boyunda yumuşak doku (kas?) kanaması şüphesi nedeniyle 50 İÜ/kg
dan rFVIII konsantresi uygulandı. Daha sonra çekilen boyun USG ve kraniyal BT de kanama
saptanmadı. Ertesi gün boyun hareketlerinde ki kısıtlılığı arttı. Tekrarlanan fizik muayesinde; başboyun bölgesinde kanamayı düşündürebilecek ekimoz veya şişlik görülmedi. Nörolojik defisiti yoktu.
Yatışının 3. gününde; üst ekstremitelerde parezi (kas gücü 3/5) gelişti. Çekilen spinal MRG de; C1 den
kauda equinaya kadar uzanan T2 de heterojen sinyal değişiklikleri görüldü. Ekstradural hematom
olarak yorumlandı. Hastaya 50 İÜ/kg/doz rFVIII replasmanı başlandı. Tedavi etkinliğini kontrol etmek
için faktör uygulamasından 15 dk sonra bakılan aPTZ 64 sn (uzun) bulundu. aPTZ karışım testi
inhibitör pozitifliğini destekledi ve inhibitör titresi 38 BU/ml olarak saptandı (38. EDs). Hastaya 2
saatte bir 120 mcg/kg dan rFVIIa başlandı. Spinal kord ödemini azaltmak için deksametazon 3 gün
süreyle 6 saatte bir 0,25 mg/kg verildi. Beyin cerrahisi ile konsülte edildi. İnhibitörlü hemofili hastası
olması ve operasyona bağlı kanama riski nedeniyle girişim düşünülmedi. Başlanan tedavilerle beşinci
günde hastanın nörolojik bulguları tamamen geriledi. Hastanın rFVIIa tedavisi, aynı dozda uygulama
sıklığı azaltılarak devam edildi (5-10. Gün 3 saatte bir, 10-15. gün arası 4 saatte bir, 15-20. gün arası 6
saatte bir). Birinci ayın sonunda hastanın nörolojik bulguları tamamen olağandı ve çekilen spinal
MRG de; hematom tamamen rezorbe olmuştu. Santral sinir sistemi kanamasının tekrarlamaması için
rFVIIa ile sekonder profilaksi verilmesi planlandı ve endikasyon dışı onam alınarak hastaya haftada 3
gün, 100 mcg/kg/doz rFVIIa başlandı. İzleminde inhibitör titreleri; 1. ayda 11, 6. ayda 1,7 BU/ml
saptandı. rFVIIa ile 6 aylık sekonder profilaksi süresince hiç kanaması olmadı. Daha sonra hastaya
immun tolerans tedavisi (ITI) rFVIII 3 X 50 İU/kg/hafta başlandı ve rFVIIa ile sekonder profilaksi
sonlandırıldı. ITI sırasında majör kanama hiç gözlenmedi. ITI’ ın 6. ayında inhibitörü negatifleşti ve
recovery testi normal saptandı.
Sonuç olarak, hastamızda rFVII ile sekonder profilaksi süresince santral sinir sistemi kanaması
tekrarlamadı ve aynı zamanda başka bir kanama da gözlenmedi.
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KAZANILMIŞ HEMOFİLİ VAKASI
Mehmet Yılmaz1, Volkan Karakuş1, Gökhan Pektaş1 , İ. Çağrı Bosna1
1

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği.

Kazanılmış hemofili nadir görülen bir hastalıktır ve kan pıhtılaşma faktörü VIII’ e karşı gelişen antikor
prokoagulan antivitesini nötralize ederek hastalığın ortaya çıkmasına neden olur (1). Hastaların
yaklaşık yarısında otoimmun hastalıklar, gebelik periyodu, maligniteler ve ilaç reaksyonlarına bağlı
görülür (2) Bu yazıda kazanılmış hemofili A ile başvuran bir olgu sunulmuştur.
83 yaşında erkek hasta; sırt kol ve bacaklarda cılt altı yaygın ekimozlar ile başvurdu. Kronik hastalık
öyküsü yoktu. Fizik muayenesinde ekimozlar harici ek bulgusu yoktu. Laboratuvar tetkiklerinde
hemoglobin 12.4gr/dl, lökosit 18370/mm3, lenfosit 1005/mm3, trombosit 345000/mm3, protrombin
zamanı 10.6sn (9,4-12,5), aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT) 46,8sn (25,1-36,5) ve INR
0,84 olarak saptanan hastanın üre:74.3 mg/dl (16.6-48) kreatin:0.79 mg/dl (0.65-1.20), Albumin:3.26
g/dl (3.5-5.2) Total Protein: 5.71 g/dl (6.4-83) LDH:310 U/L (135-225), haricinde diğer labaratuar
bulguları hepatit markerları ve viral testlerinde anormallik saptanmadı. Periferik yaymasında %45
olgun lenfosit, %55 parçalı ve %5 monosit izlenen hastanın trombosit ve eritrositlerin sayısı ve
morfolojisi normaldi..
TARİH

F VIII DÜZEYİ

F VIII İNH. DÜZEYİ

25/04/18

% 0.7
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21/06/18

% 0.9

(70-150)

5.1 + BU/mL

19/09/18

% 6.3

(70-150)

1.4 + BU/mL

+ BU/mL

Tablo:1
Tablo 1 de görüldüğü gibi geliş fakto VIII düzeyi düşük inhibitör düzeyi yüksek olan hastaya
sonrasında yapılan aptt karışım testinde de %50 den fazla düzelme mevcuttu. Etyolojiye yönelik
yapılan PET/BT incelemesinde herhangi bir malignite düzeyinde tutulum yoktu.
Hastaya kazanılmış hemofili ve kolunda ve bacaklarında kanama bulguları olması, kompartman
sendromu riski nedeni ile 90mg/kg dozundan rekombinant fakör VIIa kanama durana kadar 12 saat ve
kanama kontrolü sağlandıktan sonra da prednol 1mg/kg dozundan başlandı, ilk atakta prednol tedavisi
verildi. Tablo 1 den de görüldüğü gibi 2. Atak gelişen hastaya sonrasında 375mg/m2 dozundan 4 kür
rituksimab tedavisi verildi.
Rituksimab tedavisinin 1. ayında faktör VIII antikor düzeyi negatif olarak ölçülen, koagulasyon
testleri normal seviyelere gelen hastanın kan sayımında hemoglobin 14.1gr/dl, lökosit 16690/mm3,
lenfosit 2580/mm3 ve trombosit 189000/mm3 Aptt:23.6 sn PTZ:10.4 sn INR:0.87 olarak saptandı. 8
aydır takipte olan hasta antikor pozitifliği düşük düzeyde devam etmesine rağmen herhangi bir
kanama atağı geçirmediği için tedavisiz izlemde 6. ayında.
Kazanılmış hemofili tanısı koyulan ve alltta yatan herhangi bir sebep ortaya koyulamayan hastaya
erken dönemde immunsüpresif tedavi başlanmıştır. Kanama kontrolü sağlanmıştır.
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PAROKSISMAL NOKTÜRNAL HEMOGLOBINÜRI VE TROMBOZ
Fatoş Dilan Atilla
Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri (PNH); hemolitik anemi, tromboz ve periferik kanda
sitopeniler ile kliniğe yansıyan, yaşamı tehdit edebilen, ilerleyici, akkiz ve hematopoetik kök hücreden
kaynaklanan klonal bir hematolojik hastalıktır. X kromozomu üzerinde bulunan PIG-A
(Phosphatidyllinositol glican class A) geninde somatik bir mutasyon oluşmakta ve kronik kompleman
ilişkili intravasküler hemoliz, trombosit hiperaktivasyonu ve agregasyonuna neden olan
glikozilfosfatidilinositol (GPI) sentez eksikliği gelişmektedir. Bu proteinlerden CD59 (membran
inhibitor of reactive lysis=MIRL) ve CD55 (decay accelarating factor)’in eksikliği/yokluğu söz
konusudur. CD55 ve CD59 yokluğunda kompleman saldırısına karşı eritrosit membranını koruyucu
görev yapan bu proteinler görevlerini yerine getiremez ve komplemanın aracılık ettiği intravasküler
hemoliz ortaya çıkar.
PNH aplastik anemi (AA) veya miyelodisplastik sendrom (MDS) gibi altta yatan bir kemik iliği
bozukluğunun ortaya çıkmasına neden olabilir. PNH; klasik PNH (hemolitik PNH), aplastik
anemi/myelodisplastik sendrom eşliğinde PNH ve subklinik PNH olmak üzere 3 değişik klinik formda
görülebilir. PNH’da kronik hemoliz sonucu serbest hemoglobinin dolaşıma salınması artar. Nitrik
oksit yetmezliği ve hemoliz sonucunda başta halsizlik olmak üzere anemi, dispne, baş ağrısı, karın
ağrısı, sitopeniler, tromboz ve erektil disfonksiyon gibi birçok klinik semptom ortaya çıkar.
PNH oldukça nadir görülür, genel insidans ve prevalansı net olmamakla birlikte klinik olarak ispat
edilmiş hastalık için rapor edilen insidansı milyonda 1-10 vaka şeklindedir. PNH çoğunlukla erişkin
hastalığıdır fakat çocukluk çağında tanı almış vakalar da rapor edilmiştir. Hastalığın ortalama
başlangıç yaşı otuzlu yaşlardır. FLAER (fluorescently labeled aerolysin) GPI çıpa proteinlerine
doğrudan bağlanarak PNH lökositlerinin saptanmasının en iyi yoludur. Akım sitometri ile nötrofil,
monosit ya da eritrositlerden en az 2 farklı hücre dizisinde en az 2 farklı GPI protein eksikliğinin
gösterilmesi tanı için gereklidir.
Tromboz PNH’nın en yaygın komplikasyonudur ve trombotik olay geçiren hastaların %7’si PNH
tanısı alır. Venöz tromboz arteriyel trombozdan çok daha sık gözlenir. PNH tanısı olan her hasta
tromboz açısından risk altındadır ancak %50’den fazla klonu olan hastalar çok ciddi risk altındadırlar.
Bu nedenle olağan dışı yerleşimli trombozlar (Budd Chiari Sendromu, serebral ven trombozları,
dermal ven trombozları, intraabdominal trombozlar gibi) ile tromboz ve intravasküler hemoliz ve/veya
sitopeni birlikteliği olan durumlarda PNH taranması endikasyonu vardır. Bunların dışındaki
trombozlarda rutin olarak PNH taraması önerilmez.
Eculizumab öncesi dönemde PNH hastalarının ortalama yaşam süresi 10-22 yıl olup tromboz
ölümlerin %22-67’sinden sorumluydu. PNH tanılı hastaların %29-44’ünde tromboz görüldüğü
bilinmektedir. Eculizumab (Soliris), humanize monoklonal antikordur. C5-komplemana bağlanarak
C5’ in C5a ve C5b ye parçalanmasını bloke eder. PNH için ilk ve tek onaylı tedavi ajanıdır. Klinik
çalışmalar PNH’da eculizumabın hemolizi, transfüzyon bağımlılığını, tromboz insidansını, böbrek
yetersizliği ve pulmoner hipertansiyon gibi organ hasarı risklerini belirgin olarak azalttığını ve
halsizlik, dispne gibi semptomları iyileştirdiğini ortaya koymuştur. Trombotik olay, kronik hemolize
bağlı organ hasarı, transfüzyon bağımlılığı olan tüm semptomatik PNH hastalarına eculizumab
tedavisi önerilmektedir. PNH hastsalığında tek potansiyel küratif tedavi ise allojenik hematopoetik kök
hücre naklidir.
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ERİŞKİNDE VENÖZ TROMBOEMBOLİ
Sinem NAMDAROĞLU
SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Hematoloji Kliniği
Venöz tromboembolizm (VTE), venöz dolaşımda meydana gelen tüm patolojik trombozların
genel adıdır. VTE dünyada ve ülkemizde sık görülen, mortalite, morbidite ve sağlık harcaması yüksek
olan, ancak önlenebilir bir hastalıktır. En sık olarak alt ekstremite derin venlerinde (derin ven
trombozu, DVT);daha nadir olarak üst ekstremite, pelvis ve diğer venlerde görülür. Derin ven
trombozunun önemi, yaşamı tehdit edici komplikasyonları ile ilşkilidir. Bunlardan birincisi akut
dönemde görülen pulmoner emboli (PE) iken diğeri uzun dönemde ortaya çıkan postromboflebitik
sendromdur (1). PTE tanılı hastaların en az %70 kadarında, çoğunlukla asemptomatik olan derin ven
trombozu saptanabilir. Öte yandan, proksimal yerleşimli derin ven trombozu olan hastalarda (örneğin
femoral ven trombozlu kişilerde) %10 ihtimalle semptomatik, %50 ihtimalle sessiz pulmoner
emboliler belirlenebilmektedir.Bu yakın ilişkilerinden dolayı PTE ve DVT ‘ unu aynı hastalığın
değişik klinik yansımaları olarak değerlendirmek mümkündür. Bu hastalık venöz tromboembolizm
olarak adlandırılır. VTE yıllık insidansı 1-2/1000’dir.VTE insidansı yaş ile birlikte artmakta ve 85
yaşın üzerinde %1’e ulaşmaktadır (2).
Venöz tromboembolizm multifaktöriyel, genetik ve çevresel faktörlerin birlikte etkileşimi sonucu
oluşan kompleks bir hastalıktır. VTE etyopatogenezinde 1856’da tanımlanan Virchow triadı halen
geçerliliğini korumaktadır. Bu teoriye göre staz, damar duvarı harabiyeti ve kandaki hiperkoagulabilite
VTE oluşmasındaki üç ana kriterdir. Bu kriterlerden en az biri VTE riskini arttırmaya yeterlidir.
Hastanede yatmakta olan hastalarda, VTE oluşması için predispozan bazı medikal hastalıklar ve
cerrahi girişimler tanımlanmıştır. Bunların yanı sıra, hastanın kendisine ait (yaş, kilo, sigara, genetik
trombofililer, VTE öyküsü gibi) tanımlanmış ek klinik risk faktörleride gösterilmiştir (3).
DVT'de tanı klinik şüpheyle başlar ve yardımcı tanı testlerine ihtiyaç duyulmadan bile, %90 oranında
doğru tanı koyulabilir. Ama kesin tanı için yardımcı muayene yöntemlerini kullanmak şarttır. Derin
ven trombozuna sadece klinik belirtilere dayanarak tanı koymak güvenilir bir yöntem değildir. Derin
ven trombozu belirti ve bulguları olan hastaların ancak %25'inde tanı testlerle doğrulanabilmektedir.
Tanıyı kesinleştirmek için klinik risk skorlaması (Wells risk skorlaması) yapılmakta ve D-dimer veya
doppler ultrasonografi gibi incelemelerin yapılması gerekmektedir. D-dimer testinin duyarlılık ve
özgüllüğü kullanılan yönteme göre değişkenlik gösterir. Yüksek düzeyler herzaman VTE için özgül
değildir. Bu test tanıyı desteklemekten çok, düşük klinik olasılıklı ve risk faktörü bulunmayan
hastalarda tanının ekartasyonu için daha değerli gibi görünmektedir. Klinik olarak orta ve düşük
olasılık grubuna giren hastalarda 0.5 mg'ın altındaki değerler VTE tanısını ekarte ettirmektedir ;yani
negatif prediktif değeri yüksektir.Kompresyon ultrasonografisinin semptomatik proksimal DVT
tanısıındaki duyarlılık ve özgüllüğü %95'in üzerindedir; izole distal DVT'de ise duyarlılık %70, pozitif
prediktif değeri %80’dir (2).
Tedavi yaklaşımları primer tromboza yönelik tedavi ve preventif tedavi (tromboprofilaksi) olarak ele
alınabilir.Derin ven trombozu PE, pulmoner hipertansiyon, periferik venoz hastalıklar, VTE nüksü ve
posttrombotik sendrom gibi komplikasyonlara neden olabilmektedir (4). VTE nüks etme riski yüksek
olan bir hastalıktır.Nüks riskini belirleyen başlıca faktör VTE atağının idiopatik ya da sekonder
olmasıdır.İdiopatik VTE sonrası nüks 1. yılda %10 iken, geçici, majör risk faktörüne bağlı VTE
sonrası nüks 1. yılda %3’dür. VTE hem kendisi hemde komplikasyonları nedeniyle morbidite ve
mortalitesi yüksek bir hastalıktır. Ayrıca, yüksek maliyete neden olur (5). Venöz tromboembolizme
bağlı hastalıkların oluşturduğu yükü azaltmak, etkili bir birincil koruma, doğru tanı, akut trombozun
uygun tedavisi ve uzun dönem etkili bir ikincil koruma yaklaşımlarıyla mümkündür. Uygun hastaya
uygun yöntemle yapılan tromboprofilaksinin trombozu önlemede etkili, güvenli ve maliyet etkin
olduğu birçok klinik çalışmada gösterilmiştir. Bu nedenlerle tüm yüksek riskli hastalarda rutin
tromboprofilaksi uygulanması önerilir.Ancak Türkiye’de gerçekleştirilen RAISE çalışmasında çok
yüksek riskli hasta gruplarında dahi profilaksinin kullanımının yetresiz olduğu gösterilmiştir (6).
Tromboprofilaksi için kullanılan yöntemler farmakolojik ve fiziksel stratejileri içerir. Profilaksi
amacı ile kullanılan ilaçlar klasik heparin, düşük molekül ağırlıklı heparin veya oral antikoagulanlar
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(kumarinler gibi), trombin inhibitörleri (hirüdin gibi) ve fondaparinux gibi spesifik faktör Xa
inhibitörleridir. Profilaktik fiziksel stratejiler kompresyonlu elastik çoraplar ve intermitten pnömatik
kompresyon ve erken mobilizasyondur (7).
Trombozlu bir hastada tedavinin amacı akciğer embolisinin önlenmesi, trombozun ilerlemesinin
önlenmesi, tromboze olan damarların reperfüzyonu ve rekanalizasyonu, posttromboflebitik sendromun
ve trombus nükslerinin önlenmesi, pulmoner hipertansiyonun engellenmesidir (8). Venöz
tromboemboli tedavisini ikiye ayırabiliriz. Birincisi antikoagulan tedavi: Klasik heparin, düşük
molekül ağırlıklı heparin veya oral antikoagulanlarla yapabilir. Diğeri trombolitik tedaviler:
Günümüzde streptokinaz, plasminojen aktivatörleri gibi ilaçlarla uygulanabilir. Günümüzde en çok
kullanılan ve kabul edilen tedavi düşük molekül ağırlıklı heparinlerle ayaktan yapılan tedavidir.
Konumuzda, venöz tromboemboli saptanan erişkin bir hasta paylaşılacak ve bu hasta üzerinden VTE
tanı ve tedavisindeki yenilikler tartışılacaktır.
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TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA
Neslihan Karakurt
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ÇocukSağlığı ve Hastalıkları ABD, Hematoloji BD
Trombotik trombositopenik purpura (TTP) hayatı tehdit eden, mikroanjiopatik hemolitik anemi, ciddi
trombositopeni ve mikrodolaşımdaki plateletten zengin trombuslar sonucu oluşan organ hasarı ile
karakterize bir trombotik mikroanjiopatidir (TMA) (1). Nadir bir hastalık olup insidansının 1 vaka /
milyon çocuk / yıl’dan az olduğu tahmin edilmektedir (2). Erişkinlerde çocuklara göre dokuz kat fazla
görülen bu hastalık (1) ilginç olarak ilk defa 1924’te 16 yaşında bir kızda tanımlanmıştır (3).
TTP konjenital ve akkiz olarak görülebilir. Konjenital TTP, tüm TTP vakalarının %5’ini
oluşturmaktadır. Çocukluk çağında ise görülen TTP’nin yaklaşık 1/3’ü konjenital iken, 2/3’ü akkizdir
(1). Akut TTP idiyopatik olabileceği gibi ilaç ve enfeksiyonlar gibi başka faktörlerle de ilişkili olabilir.

Patofizyoloji:
TTP patofizyolojisi ADAMTS13’ün ciddi fonksiyonel eksikliğine dayanmaktadır. Fizyolojik
koşullarda ultra-büyük von Willebrand Faktör (VWF) multimerleri, dolaşımdaki VWF- parçalayan bir
metalloproteinaz olan ADAMTS13 tarafından parçalanarak normal büyüklüğe getirilir. ADAMTS13
eksikliğinde ise (aktivitesi <%10) biriken adezif özellikte ultra-büyük VWF multimerleri, kapiller ve
arteriyollerde plateletten zengin mikrotrombuslar oluşumuna ve buna bağlı iskemi ve organ hasarına
neden olmaktadır (2).
ADAMTS13 gen mutasyonuna bağlı eksiklik konjenital TTP, ADAMT13’e karşı antikor gelişmesine
bağlı eksiklik akkiz TTP olarak ifade edilmektedir.

Klinik:
Trombositopeni, mikroanjiopatik hemolitik anemi, nörolojik bozukluk, ateş ve renal bozukluktan
oluşan pentad TTP için tanımlanmıştır. Çocuklarda özellikle organ yetmezliklerinin eşlik ettiği
mikroanjiopatik hemolitik anemi ve tüketim trombositopenisi varlığında TTP araştırılmalıdır.
Çocuklarda iskemi sıklıkla beyinde görülürken kalp ve böbrek daha az sıklıkla tutulur. Başağrısı,
konfüzyon, koma, konvulziyon, fokal nörolojik defisit veya böbrek fonksiyon bozukluğu görülebilir.
Çocukluk çağında akkiz TTP kızlarda erkeklerden 2,5 kat fazla görülürken konjenital TTP kızlarda
erkeklerle aynı oranda görülür. İlk atak akkiz TTP’de ortanca 13 yaşta (4 ay- 17 yaş) olurken,
konjenital TTP’de genelde yenidoğan dönemindedir ve hemen her zaman 5 yaşından öncedir (2).
Otozomal resesif geçişli konjenital TTP, akraba evliliğinin sık olduğu ülkemizde mutlaka akılda
tutulmalıdır.

Tanı:
Tanısal ilk basamak testler olan hemogram, periferik yayma ve direkt antiglobulin test (DAT) ile DAT
(-) şistositik anemi ve trombositopeni görülür. İkinci basamak tetkiklerde hemoliz parametrelerinde
(bilirubin, serum haptoglobulin, LDH) hemolizi destekleyen bulgular saptanabilir. Organ tutulumuna
bağlı biyokimyasal bulgular (böbrek fonksiyon bozukluğu, proteinüri, hematüri gibi) saptanabilir.
Koagülasyon parametreleri, enfeksiyoz analiz ve otoimmun tetkiklerin yapılması önerilir (2).
ADAMTS13 aktivitesinde düşüklük TTP tanısını kuvvetle deskekler. Ancak son 15 gün içinde plazma
değişimi veya transfüzyon yanlış yüksek değerlere sebep olabilir, testi tekrarlamak gerekir. Akkiz
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TTP’de ADAMTS13 inhibitör müspet saptanır. Konjenital TTP kesin tanısı için ADAMTS13 geni
mutasyon analizi yapılmalıdır (2)

Ayırıcı tanı:
Hemolitik üremik sendrom (HÜS), çocukluk çağında en sık görülen TMA sendromudur. Klasik HÜS,
genelde üç yaş altı çocukta, kanlı diyare (Shiga toxin producing E coli: STEC) sonrası gelişen anemi,
trombositopeni ve akut böbrek yetmezliği ile karakterizedir. Daha nadir olarak Streptococcus
Pneumonia ilişkili pnömoni/ menenjit sonrasında da klasik HÜS görülebilir. Atipik HÜS ise
kompleman alternatif yolağı konjenital bozukluklarına bağlı gelişir (2).
Otoimmun sitopeniler (Evans sendromu), hematolojik maligniteler, otoimmun hastalıklar da ayırıcı
tanıya girer.

Tedavi:
TTP hayatı tehdit eden, acil tedavi gerektiren bir hastalıktır.
Plazma tedavisi ilk sıra tedavidir. Akkiz TTP’de günlük plazma replasman tedavisi (plazma infüzyonu
veya plazma değişimi) önerilir. Klinik düzelme, LDH’nın normale düşmesi ve platelet sayısının
ardışık iki günde normal sınırlarda olması (>150x 109/L) olarak tanımlanan komplet cevaba ulaşıncaya
kadar plazma replasman tedavisine devam edilip, takiben tedrici azaltma önerilmektedir. Konjenital
TTP’de ise tedavinin ana prensibi eksik olanı yerine koymak olup plazma infüzyonu (10 cc/kg) esas
tedaviyi oluşturmaktadır ve profilaktik amaçlı sürekli tedavi önerilmektedir. Sıklığı hastanın
toleransına ve hastalığın şiddetine göre ayarlanabilir (2).
İmmunmodülasyon: Akkiz TTP’de steroidler ilk sıra tedavidir. Dirençli vakalarda rituksimab
eklenebilir(2).
Destek tedavisi: Derin anemide eritrosit transfüzyonu yapılabilir. Hayatı tehdit eden kanama olmadığı
takdirde platelet transfüzyonu önerilmez; çünkü plateletten ve VWF’’den zengin mikrotrombusların
oluşumunu tetikleyebilir.
Yeni tedaviler: Caplacizumab (anti- VWF) faz üç çalışması (HERCULES Trial) (4) sonuçlarına göre
erişkin akkiz TTP hastalarında bu ilacın platelet sayısının normale gelme süresini plaseboya göre
kısalttığı; ayrıca TTP ilişkili ölüm, rekürrensi azalttığı ve güvenlik profilinin iyi olduğu gösterilmiştir.
Konjenital TTP’de ise rekombinant ADAMTS13 faz bir çalışması ümit vericidir (5). Ayrıca
ülkemizde konjenital TTP’de hemofili A tedavisinde kullanılan, plazma kaynaklı faktör VIII, VWF
içeren ve ADAMTS13 içeriği yüksek olan preparatlar endikasyon dışı onay alınarak
kullanılabilmektedir.
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İNHİBİTÖRLÜ HASTADA CERRAHİ
Emine Türkkan
SBÜ, Okmeydanı Eğitim ve araştırma Hastanesi
İnhibitör gelişimi, hemofilili hastalarda hekimin yüzleştiği en önemli sorunlardan biridir. İnhibitörlü
hastada cerrahi bir girişim planlandığında hekimin bazı konularda kritik kararlar alması
gerekmektedir. Bu konular; ajan seçimi , Veriliş şekli (bolus, devamlı infüzyon), Doz miktarı, aralığı,
Tedavi gün sayısı, Hemostatik etkinin monitorizasyonu olarak özetlenebilir. İnhibitör titresi ≥ 10 BÜ
olan olgularda yüksek doz FVIII yerine bypass ajanı tedavisi ön planda tercih edilmekte, hem r VII a ,
hem de aPCC (aktive parsiyel protrombin kompleks konsantresi ) inhibitörlü hemofilide cerrahi
hastalarda kullanılmaktadır. Anamnestik yanıt gelişiminden ve inhibitör titresinde artıştan kaçınmak
için, yayınlanmış pediatrik deneyim sayısı en fazla sayıda olan ajanlardan rVIIa ile tedavi edilen bir
cerrahi olgusunu sunduk.
Olgu: Suriye uyruklu erkek bebek, Akraba evliliği mevcut. Bir erkek kardeşi 1.5 yaşında ex (beyin
kanaması, kanama bozukluğu ?). NSD ile 3310 gram doğuyor. Postnatal ilk gün solunum sıkıntısı
nedeni ile yenidoğan yoğunbakım ünitesine interne ediliyor. Entübe olarak izlenirken Dandy walker
sendromu ve hidrosefalisi saptanıyor. Postnatal 2. günde bakılan göbek kataterinden sızıntı şeklinde
kanama saptanıyor. aPTT: 203 sn saptanıyor. İzole PTT uzunluğu nedeni ile faktör düzeyleri
isteniyor ve TDP replasmanı yapılıyor. Kateter giriş yerinden kanama nedeni ile eritrosit transfüzyonu
yapılıyor. Hastanın faktör 8 düzeyi % 0,6 saptanıyor. Hastanın takip olduğu merkezde hematolog yok,
telefon ile danışılıyor. Tekrar faktör ve inhibitör düzeyi yollanıyor. Bu arada TDP replasmanına
devam ediliyor. İkinci düzey de % 0.9 saptanıyor , karışım testinde inhibitör saptanmıyor. Hastaya ağır
hemofili A tanısı konuluyor ve faktör 8 replasmanı başlanıyor (kateterden kanama nedeni ile) (3 gün).
Entübe olduğu sırada tüp içi kanama (pulmoner kanama ?) nedeni ile faktör 8 replasmanı devam
ediliyor (gün sayısı ve doz ?). Hasta ekstübe olduktan sonra da beslenme problemi devam ettiği için
yoğunbakımda uzun süre yatırılarak izleniyor. Kateter revizyonu ve kan alınan yerlerde kanamalar
nedeni ile sık sık faktör replasmanı yapılıyor. 3 ay yoğunbakımda interne edildikten sonra eksterne
ediliyor. Düzenli profilaksi almıyor. Dandy walker anomalisi-hidrosefali nedeni ile beyin cerrahisi
takip ediyor. 1 kez aspirasyon pnömonisi nedeni ile kısa süreli interne ediliyor. Hasta 7 aylık olunca
beyin cerrahisi hidrosefalinin shunt operasyonu gerektirecek duruma geldiğini ancak hasta ağır
hemofili olduğu için hematolog olan bir yerde yapılabileceğini ifade ediyor. İl sağlık müdürlüğü
aracılığı ile çocuk yoğunbakım-beyin cerrahisi-hematoloji olan bir merkez aranıyor. Yaklaşık 1 ay
yoğunbakımda yer açılması için beklenildi. 8 aylık shunt revizyonu için interne edildi. Faktör düzeyi,
karışım testi, preoperatif rutin testler istendi. Yaklaşık 20-25 gün kadar faktör aldığı tahmini olarak
hesaplandı (plasma kaynaklı ürün , dozlar ?). Çocuğun ciddi derecede hidrosefalisi, gelişme geriliği
mevcut. Anemisi saptandı ( hgb: 7 gr/dl , MCV: 68). Faktör VIII: % 0.5, (faktör V, IX, XI, XII
normal),PTT:165 sn . Karışım testi: inhibitör varlığı saptandı (19 Bü ). Kranial görüntülemede ileri
derecede hidrosefali, kronik subdural efüzyon, Bos mesafesinde özellikle solda belirgin artış, solda
BOS sıvı dansitesi içinde eski hemorajik materyale ait olabilecek hiperdens alanlar , kistik dilate 4.
ventrikül, sisterne magna, serebral volümde ileri derecede azalma saptandı. VP Shunt yerleştirilmesi
öncesi santral kateter yerleştirilmesi gerekliliğine karar verildi. Preop 200 mcg/kg bolus rVII a yapıldı.
İlk 24 saat 2 saat aralarla devam edilerek tedrici olarak takip eden günlerde doz araları açıldı. 5. Gün
90 mcg/kg a doz düşülerek kesildi. Ardından 270 mcg/kg/doz ile profilaksi yapılaran rVIIa verileren
hastaya bilateral kronik subdural efüzyon drenajı, duroplasti ve VP-shunt yerleştirilmesi operasyonu
yapıldı. Postop dozlar 15 gün boyunca aralıklar ve miktar azaltılarak devam edildi. Ardından
profilaksiye geçildi. Her iki girişimde RFVII a ve traneksamik ast kullanılarak başarılı şekilde
gerçekleştirildi.
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Sonuç: İnhibitörlü hastada cerrahi, belirsizliğin çok olduğu bir konudur. Doz, infüzyon şekli, süre,
antifibrinolitik ajan kullanımı, salvage tedavi, pediatrik hastalardaki uygulamalar konusunda kuralların
saptanmış olduğu yaygın kabul gören bir rehber yokur. By pass ajanlarına ve yüksek doz FVIII e
yanıt tahmin edilememekte (kişisel farklılıklar), aynı hastada bile yanıt farklı olabilmekte, hemostatik
etkinliğin monitorizasyonu konusunda valide bir yöntem bulunmamaktadır. Uyumlu çalışan bir ekibin
(cerrah, anestezist, hematolog, yoğunbakım ve laboratuvar uzmanları) tüm riskleri öngerebilen
hazırlığı ile böyle hastaların tedavisi yönlendirilmelidir.
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