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Giriş 

• Hemofili A X’ e bağlı resesif kalıtım

• Beklenen yaşam süresi uzamaktadır

• Yaşla beraber komorbiditeler de artmaktadır



Amaç 

• İleri yaş 

• Çok sayıda ek hastalığı olan

• Çok sayıda travma

• Çok sayıda cerrahi girişim



Olgu  

• 1968 doğumlu (52 yaş) erkek 

• Evli, 1 kızı var 

• 1 yaşında burun kanaması ; Hemofili A

1969 yılında!!!!!



Olgu 

• Soygeçmiş
✓Anne; DM, koroner arter hastalığı, hipertansiyon

✓Baba; Hipertansiyon 

✓Dayı; Hemofili A

• Eritrosit ve plazma replasmanları ile izlenmiş

• 2010 yılından beri merkezimizde profilaksi ile 
izleniyor



1999 yılında araç içi trafik kazası  sonrası ; 
sol alt extremite 10cm kısa



Olgu- komorbiditeler

➢Hepatit C (2005 de tanı)
➢Hipertansiyon (40 yaşında tanı)
➢BMI= 32 kg/m2 ; obezite
➢Tip 2 Diyabetes mellitus (2011 de tanı)
➢2016 yılında diyabetik nefropati
➢Kronik böbrek yetmezliği (2016)
➢Koledokolitiazis (2015-2017)
➢3 kez pankreatit
➢İskemik kalp hastalığı (2017)
➢Kronik hastalık anemisi 



Olgu- girişimler

• 2000 de femur fraktürü; opere

• 2004 de katarakt operasyonu

• 2010 yılından beri günde 4 kez subkutan insülin

• 2015 de deri biyopsisi (Amiloidozis ön tanısı)

• 2015 de ERCP 

• 2016 da böbrek biyopsisi (13 gram/gün proteinüri) 



Olgu- girişimler

• 2016 da brakiosefalik fistül

• 2016 da kalıcı hemodiyaliz katateri

• 2016 dan beri haftada 3 gün hemodiyaliz

• Ağustos 2016 da kolonoskopi

• Nisan 2017 de ERCP ; başarısız

• Mayıs 2017 de pankreatikojejunostomi operasyonu

• Kasım 2018 de EUS



Mayıs 2019 da banyoda düşme sonrası ; femur
fraktürü



Laboratuar 

Faktör 8 Düzeyi İnhibitör 

Nisan 2017 <0,6

Aralık 2016 0,2 <0,6

Eylül 2015 52,4 <0,6

Aralık 2014 0,5 <0,6



Tedavi 

• Günde 4 kez insülin, (nvr, lvr)

• Haftada 3 gün hemodiyaliz

• interferon, ribavarin ve telaprevir
kombinasyonu

• Asetil salisilik asit, anfifosfat, amilodipin, beta-
bloker, eritropoetin

• Haftada 3 gün profilaksi (diyaliz günlerinde, 
sonrasında)(plazma kaynaklı)



Sonuç 

• Hemodiyalize giren hemofili vaka sayısı 
oldukça azdır 

• Deneyimli merkezlerde 

• Multidisipliner yaklaşım 



Teşekkürler……


