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VI. HEVES 

HEMOFİLİ VE OBEZİTE



Olgu

•48 yaş M. E. T

•Hemofili A

•FVIII düzeyi < %1

• İnhibitör negatif

•Hedef eklem sağ diz

•Konsey kararı: sağ diz protez operasyonu

•Ek hastalık: DM, HT



Olgu

•Kilo: 120

•Boy: 162 cm

•VKI:45,8

•Pre- op: 60 IU/kg  7200 ü bolus

• 2*3600 Ü 2- 3 gün



Olgu 

• İdeal kilo → IBW=0.9 * boy (cm) – 88

•0,9* (162- 88)

•0,9* 74=66,6 kg

•Pre-op: 60 IU/kg 4000 Ü bolus

• 2*2000 Ü ile replasman



Obezite nedir?

•VKİ 25-29 kg/m2 → Aşırı kilo 

•Obezite ≥ 30 kg/m2

• 1975’ten sonra obezite sıklığında 3 kat artış

•Erişkinlerin % 13’ü obez ve % 39’u aşırı kilolu

•Hemofilik → Obezite/aşırı kilo prevalansı normal 
bireylerle benzer

World Health Organization (WHO). (2017). Obesity and overweight
[WWW document]. http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs311/en/

http://www.who.int/mediacentre/


Epidemiyoloji 

World Health Organization (WHO). (2017). Obesity and overweight [WWW document]. 
http://www.who.int/mediacentre/ factsheets/fs311/en/

2018 yılı meta-analizi 
2007- 2017 arası yayınlanan çalışmalar
Amerika, Kanada, Hollanda, Belçika, İngiltere, Almanya, İtalya, Tayvan, 
Meksika, Avrupa ülkeleri 
Obezite/aşırı kilo prevalansı % 17 
Kuzey Amerika ve Avrupa’da  prevalans % 31

http://www.who.int/mediacentre/


• Erişkin hemofilik bireylerde (% 43.3) pediyatrik gruba (% 26.9) kıyasla 
obezite/aşırı kilo prevalansı daha yüksektir. 

• Hem erişkin hem de pediyatrik grupta zaman içinde normal bireylerde 
olduğu gibi obezite/aşırı kilo prevalansı artmıştır 

Obesity Reviews 2018: 19; 1569–1584.



Hemofilide obezitenin klinik 
önemi nedir?



Faktör replasmanı

•Hedef FVIII-hasta FVIII*kilo /2 

•Artmış kilo ile FVIII aktivitesi, yarı ömrü, ortalama 
kanda kalış süresi ve trombin oluşumu arasında ilişki 
yok

•FVIII recovery  VKİ 

Obesity Reviews 2018: 19; 1569–1584
Henrard S. Haematologica. 2013 Sep;98(9):1481-6.
Henrard S . Haemophilia. 2016 May;22(3):361-7. 



Henrard S, Speybroeck N, Hermans C. Haematologica. 2013 Sep;98(9):1481-6.

<20.3 20.3-29.5BMI kg/m2 29.6



Henrard S, Hermans C. Haemophilia. 2016 May;22(3):361-7.  

Pediyatrik grup



Faktör replasmanı

•Aynı miktar FVIII ile obezde daha yüksek FVIII 
değerleri veya aşırı tedavi !!

•Farmakokinetik çalışma: 6 hemofili A

• İdeal kiloya göre faktör kullanımı; recovery ve yarı 
ömürde benzer etkinlik 

•Faktör kullanımında 3 ayda ortalama % 49 azalma

Graham A. Haemophilia. 2014; 20: 226–229.  



Faktör replasmanı

•Obez ve kilolu hemofiliklerde ideal kiloya göre faktör 
konsantresi verilmesi 

•Ekonomik 

•Yüksek faktör kullanımının hemostatik etkileri ve 
güvenliği ile benzer sonuçlar

•Venöz damar yoluna erişim sorunlu

•Self infüzyon, QoL azalır



Kas-İskelet Sistemi

•Eklem hastalığı

•Artmış VKI, hemofilik eklem hastalığını 

•Alt ekstremite eklem hareketinde azalma

•Eklem mobilite kaybında artış

Obesity Reviews 2018: 19; 1569–1584.



Kas-İskelet Sistemi

• 15 obez 15 normal kilolu hemofili A

•Obez → kanayan eklem sayısı daha fazla

•Hemofili aktivite listesi skorları düşüktür

•51 obez ve 46 obez olmayan hemofilik

•Obezite kanama sıklığını arttırmaz 

•Fakat faktör konsantresi kullanımı 1.4 kat artar

Biere-Rafi S, et al. Haemophilia. 2011;17(2):204-8
Tuinenburg A, Biere-Rafi S, Peters M et al. Haemophilia 2013; 19: 744–52.



Kas-İskelet Sistemi

•Ciddi hemofili eklem hareketinde azalma →

•Maksimal kas uzunluğunda 

•Sarkopeni

Eklem hareketinde azalma



Kas atrofisi



Kilo artışı

Obesity Reviews 2018: 19; 1569–1584.



Kas-İskelet Sistemi

•Artmış VKI, artmış kemik mineral dansitesi

•Kemik sağlığına net etkisi ?

•Obezite hemofilik eklem hastalığını 

•Azalmış eklem hareketi osteoporozu arttırır

•US çalışması→ osteoporoz ve düşük VKİ arasında 
anlamlı ilişki

Wilding J et al. Obesity Reviews 2018: 19; 1569–1584.
Gerstner G, et al. Haemophilia. 2009; 15: 559–565.



Kas-İskelet Sistemi

•7 vaka-kontrol çalışmasının meta-analizi→

•Artmış BMI artmış kemik mineral dansitesi ile ilişkili

• İran çalışması→

•Osteoporoz/osteopeni prevalansı % 58

•Osteoporozlu bireylerin VKİ anlamlı 

Iorio A et al. Thromb Haemost. 2010;103(3):596-603.
Naderi A et al. Arch Iran Med. 2012; 15: 82–84



Kas-İskelet Sistemi

•382 hemofilik bireyin geriye dönük analizi →

•Kırık riski kontrole göre anlamlı artar

•>31 yaş ve hastalık şiddeti risk faktörü

•Meta analiz →

•Lomber vertebra değerlendirilmiş 

•VKİ ile kemik mineral dansitesi arasında ilişki yok 

Gay ND et al. Br J Haematol. 2015;170(4):584-6. 
Paschou SA et al. Osteoporos Int. 2014; 25: 2399–2407.



Kas-İskelet Sistemi

•49 orta- ağır hemofili

•50 yaş altındaki hastaların % 34.8’inde daha düşük 
kemik mineral dansitesi

•> 50 yaş hastaların % 66.6’sında osteoporoz 

•VKİ ile kemik mineral dansitesi arasında anlamlı ilişki 
yok

Kiper Unal HD et al. Am J Blood Res. 2017 Nov 1;7(5):59-66



Cerrahi Girişimler

•Eklem harabiyeti →

•Hemofilik eklem içi kanamalar

•Obezite/ aşırı kilo 

•Eklem protez operasyon ihtiyacı

•Hemofilik bireylerde total diz protezi operasyonları 
daha sık infeksiyon gelişimi 

Soucie JM et al. Haemophilia. 2011; 17: 196–203.

Solimeno LP, Pasta G. J Clin Med. 2017; 6: 107.



Kardiyovaskuler Hastalıklar

• Amerika çalışması→ HT prevalansı hemofilik bireylerde (% 
39.5), normal topluma (% 56.3) kıyasla anlamlı azalmış 

• Avrupa çalışması →

• Hemofilik bireylerde HT prevalansı % 45 

• Bu oran ağır olmayan hemofilik bireylerle ve normal toplumla 
benzer

• VKİ, artmış hipertansiyon riski ile ilişkili 

Seaman CD et al. Clin Appl Thromb Hemost. 2017; 23: 871–875.
Holme PA et al. Haemophilia. 2016; 22: 248–255.



Kardiyovaskuler Hastalıklar

•Bir başka çalışma Amerika’lı hemofilik bireylerde 
obezite/aşırı kilonun KVH gelişimi için bir risk faktörü 
değil

•Tayvan çalışması → Aterotrombotik olaylarla obezite
arasında ilişki yok

•Sonuç :

•Hemofilik bireylerde obezite/aşırı kilonun KVH 
gelişimi üzerine etkisi olup olmadığı tartışmalı

Sharathkumar AA et al. Haemophilia. 2011; 17: 597–604.
Wang JD et al. Thromb Res. 2015; 135: 502–507.



Diyabet 

•Kanada çalışmasında DM prevalansı hemofilide % 24 
toplumda % 6 

•Sonraki çalışmalarda DM toplumla benzer sıklıkta

•Bir çalışmada DM, hemofilide KVS hastalık için risk 
faktörü 

•Hemofilikte DM ve obezite arasında direkt ilişki 
bildirilmemiş

Wong TE, Majumdar S, Adams E et al. Am J Prev Med 2011; 6(Suppl 4): S369–75.
Sousos N, Gavriilaki E, Vakalopoulou S, Garipidou V. Thrombosis Research 140 (2016) 14–21



Hiperlipidemi
•Bazı çalışmalarda total kolesterol ve HDL 

hemofiliklerde topluma göre düşük

• 1054 hemofilik bireyi içeren çalışmada dislipidemi
sıklığı toplumla benzer 

• 2506 hemofilik bireyi içeren çalışmada dislipidemi
sıklığı artmış 

•Hemofiliklerde çok değişkenli analizde hiperlipidemi
risk faktörü olarak ayırt edilmemiş

Sousos N, Gavriilaki E, Vakalopoulou S, Garipidou V. Thrombosis Research 140 (2016) 14–21
Wong TE, Majumdar S, Adams E et al. Am J Prev Med 2011; 6(Suppl 4): S369–75.
Pocoski J. Haemophilia. 2014 Jul;20(4):472-8



Obezitenin Önlenmesi

Enerji alımının azaltılması (normal birey ile benzer)
Fiziksel aktivite (hemofilik bireye uygun)
Diyet alışkanlıkları (normal birey ile benzer, fakat  vit
E, balık yağı, demir tedavisinin bireyselleştirilmesi)



Obezitenin Tedavisi

Enerji alımının azaltılması (normal birey ile benzer)
Fiziksel aktivite (hemofilik bireye uygun)
Diyet alışkanlıkları (normal birey ile benzer, fakat  vit
E, balık yağı, demir tedavisinin bireyselleştirilmesi)
Hasta eğitimi
İlaç tedavisi
Bariyatrik cerrahi 
Psikolojik destek



Son Söz

•Erişkin ve çocuk hemofilik bireylerde obezite artıyor

•Obezite KVH risk faktörü olarak gösterilemedi

•DM ve hiperlipidemi ile obezite arasındaki ilişki net 
değil

•Obezlerde eklem hastalığı daha fazla

• İdeal kiloya göre faktör vermek hem ekonomik hem 
de etkili 



Teşekkürler


