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I. Olgu
Ç.Y.K (Erkek)

Doğum Tarihi: 07.07.2011

Başvuru Tarihi:18.05.2012 (10 aylık)

Şikayeti: 

•Kalça ve perine bölgesinde yaygın morluk 

•Huzursuzluk                                                            4 gündür 

•Bez değiştirirken ağlama

Öykü: Beş gün önce yürüteç kullanma hikayesi var



ÖZ GEÇMİŞ 

•NSVY miad doğum.

•Hastanede yatış öyküsü yok

•Son 1 aydır emeklemeye 
başladıktan sonra dizlerinde ve 
bacaklarında oluşan morluklar 

•Diş çıkartırken kanama olmamış

•Aşı sonrasında morluk, kanama 
olmamış

SOY GEÇMİŞ

•Anne:33 y, SS, G1P1A0

•Baba: 38 y, SS

•Akrabalık yok

•Ailede kan hastalığı ve  kanama 
bozukluğu olan kimse yok

•Kardeş öyküsü yok



LABORATUVAR 

•Tam kan sayımı: Hb: 8,6 g/dL
MCV: 75

WBC: 14260/m3

Plt:370000/mm3

PT: 10,7 sn

APTT: 43 sn

F VIII: % 4,7

F IX: % 106

vWF Ag: 138,9

Ricof: 130

MUAYENE BULGULARI

•Va: 12 kg (90-97P)

•Boy: 75cm (50-75 P)

•Nabız: 112/dk

•Tansiyon: 87/56 mmHg

•SS: 20/ dk

•Perineal bölgede yaygın 
hematom

•Bacak hareketleri ağrılı

•Tibia üzerinde ve dizlerde 1-2 cm 
çaplı ekimozHasta Orta Hemofili A olarak kabul edildi



•Bronşiolit nedeni ile ayaktan tedavisi yapılan hasta solunum 
sıkıntısı ile acil servise başvuruyor 

•Yabancı cisim aspirasyon şüphesi?

•Entübe edilerek YBÜ yatırılıyor

•YBÜ` de girişim yerlerinden kanama ve sol uylukta şişlik, sertlik 
olması üzerine tarafımıza konsülte ediliyor

✓ Hematoloji polikliniğinden bir hafta önce Orta Hemofili A tanısı alan ve 
bilgilendirme için çağırılan hasta olduğu anlaşılıyor

✓ Hastanın beklenenden şiddetli kanama bulguları mevcut
✓ 3 gün önce sol uyluğa IM  antibiyotik yapılmış

• Yabancı cisim aspirasyonu şüphesi ile skopi planlanıyor



Hızlı şekilde tetkikleri tekrar edildi 

•FVIII: % 0,2

•FIX: % 99

•FVIII inhibitörü : (-)

•Hastaya FVIII recombinant ürün ile tedavi başlandı ( 3 gün )

•İkinci eklem kanamasından sonra 

•Haftada 2 gün 42 Ü /kg/doz profilaksiye başlandı

•Her 5 maruziyet gününde bir İnhibitör Tarama Testi → Negatif

Ağır Hemofili A



İzlem:
•Profilaksi tedavisi altında iken  23. maruziyet gününden sonra

•Son 4 uygulamasında her tedavinin ardından damar yolu açılan 
yerlerde hematom oluştuğu gözlendi

•İnhibitör şüphesi ile karışım testi istendi

Hasta Tüpü APTT: 62 sn

İnhibitör şüphesi 

Kontrol Tüpü APTT: 40 sn

•Bethesta Testi FVIII inh: 47 BU                  Yüksek titreli inhibitör

•Baypass edici ajanlar ile profilaksi alıyor



2. Olgu

•E.İ.G (Erkek hasta)

•DT:12.05.2015

•Başvuru yaşı:18. 12.2015 (7 ay)

•Başvuru şikayeti: Bulantı, kusma→ 4 gündür varmış

4 gün önce kanepeden sert zemine düşmüş

Dış merkezde

APTT: 84,8 sn

PT: 12,4 sn

Beyin BT` de:  kafa içi kitle,  subakut dönemde  hematom, 

orta hat yapılarına şift saptanmış

Kafa içi kitle, kanama?→ Acil servise yönlendirilmiş



Muayene Bulguları:

•Vücut Ağırlığı: 8 kg (% 25-50 P)

•Boy:  68 cm  (% 25 P)

•BÇ: 43 cm  (%50 P)

•Nabız: 112/dk Tansiyon: 87/56 mmHg SS: 20/dk

•Nörolojik muayene: 
• Glascow koma skoru 8

• Pupiller anizokorik

• Her iki gözde de dışa bakışta kısıtlılık 

• DTR negatif



Laboratuvar:

•Hb: 7,4 g/dL MCV:65

•WBC:12400/ mm3

•Plt: 286000/mm3

•APTT: 78 sn

•PT: 13 sn

•F VIII: % 98

•F IX: % 0,2

Beyin BT: 

•Sağ parietooksipitalde 5,5x3 cm 
boyutta geniş hipodens ödem 
sahasının izlendiği parankimal
hematom.

• Sağ frontoparietalde sulcuslar silik

Ağır 
Hemofili B



Tedavi planı

•NRŞ: Cerrahi operasyon kararı 
vermedi

•Hedef faktör düzeyi %100 olacak 
şekilde  FIX replasman tedavisi yapıldı

•20 gün yatırılarak tedavi 

•Profilaksi tedavisi 
Haftada 3 gün, 600 IU/ gün

5.ED

10. ED

15. ED

20. ED

İnhibitör tarama testi 
Her 5 uygulama gününde bir 
(20. uygulama gününe dek) 

İnhibitör 
tarama 

testi  
negatif



İzlem
•29. ED → Sol dizde hemartroz

•30. ED→ Faktör uygulamaları sırasında makülopapüler reaksiyon

Solunum sıkıntısı, öksürük, siyanoz yok

•İnhibitör şüphesi ile inhibitör tarama testi istendi  

•İnhibitör?→ Bethesta İnhibitör Testi → FIX inh: Negatif 

Karışım testi APTT
•Hasta Tüpü: 68 sn
•Kontrol Tüpü: 36 sn

•Hemofili B de faktör tedavisi sırasında alerjik reaksiyon gelişmesi

•Faktör tedavisi altında kanama ataklarının sıklığında artış olması



•Hastaya başka bir FIX ürünü ile profilaksiye geçildi

•Uygulamaların hep hastanede yapılması gerektiği hatırlatıldı

•Anafilaksi açısından yakın takibe alındı

•Devam eden 3 uygulamada da makülopapüler döküntü oldu, 
anafilaktik reaksiyon olmadı 

•Hastada inhibitör kuşkusu devam ettiği için

•Dış merkeze Bethesta inhibitör testi için örnek gönderildi

•FIX inhibitörü: 1,5 BU 

•Tedavi planı: Hasta bypass edici ajanlar ile profilaksi tedavisi 
alıyor



İnhibitör 
Neden 

Önemli?

•İnhibitör varlığı kanama sıklığını arttırmasa da;

•Hemostazın sağlanması zorlaşır 

Tedaviye yanıtın belirgin azalmasına

Kalıcı eklem hasarlanmasının oluşmasına 
Morbiditenin artmasına

•Yaşam kalitesi belirgin azalır

•Hastalığın hastaya ve aileye sosyal yükü artar.

•Maliyet artar. İnhibitör (+) hastalarda; 

Kanamaların tedavisi 

İnhibitörün eradikasyonu oldukça pahalıdır.

İnhibitör gelişimi Hemofili tedavisinin en 
sık ve en ciddi komplikasyonu olarak 

kabul edilir.



Hemofilide İnhibitör

•Ağır HA              → % 25-35

•Orta / Hafif HA → % 3-13

•Ağır HB              → % 1-5

Hemofili B               % 5.7

Paul Tieu , et al,2020, Mediterr J Hematol Infect Dis. 2020; 12(1): e2020001. 
Eckhardt CL, et al. Blood 2013; 122(11): 1954-62 Kavakli K, et al. Turk J Hematol 2006; 23: 

25-32

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6951349/


İnhibitör Antikor İnhibitör



İnhibitör 
Risk 

Faktörleri

Genetik

Hemofili tipi

FVIII mutasyonu

İmmün yanıt genlerinde 
polimorfizm

Aile öyküsü

Etnik köken

Çevresel
Aşı

Enfeksiyon

Cerrahi, Major kanama

Tedavi 

ilişkili

Faktör 8 preparatları

Doz rejimi

Yoğun Faktör maruziyeti

Hermans. J Haem Pract 2016 3(1)

Madoiwa S, doi.org/10.1111/j.1538-7836.2009.03314.x 
Hollestelle MJ, doi.org/10.1055/s-0037-1616143 



DiMichele DM. World Federation of Hemophilia; 
2008.

Oldenburg J, Pavlova A. Haemophilia. 2006;12(Suppl 
6):15-22. 

Eckhardt CL et al. J Thromb Haemost. 2015;13:1217-
1225. 

Genetik Risk Faktörleri
HEMOFİLİNİN TİPİ

•Ağır hemofili hastalarında 
inhibitör gelişme riski 
daha↑

•Orta/hafif hemofili 
hastaları hafif kanama 
fenotipi nedeni ile daha az 
FVIII’e maruz kalırlar

ETNİK KÖKEN & AİLE 
ÖYKÜSÜ

•Ailede inhibitör 
öyküsünün varlığının, 
inhibitör gelişim 
riskini 3 kat ↑ 

•Afrika ve Latin kökenli 
hastalarda inhibitör 
gelişim riski 4.7 kat ↑ 

Astermark J et al. Haemophilia. 2001;7:267-
272.

. Astermark J. Blood. 2015;125:2045-2051.

• Bazı moleküler anormallikler inh.
gelişimi ile yakından ilişkili;

Büyük delesyonlar (% 69 risk)

İntron 22 inversiyon (% 39
risk) 

Stop mutasyonlar (% 35 risk)

• İnh. gelişim riskinin artması FVIII 
proteininin yokluk derecesi ile 
ilişkili olabilir

MUTASYON

Schwaab R et al. Thromb Haemost 1995; 74: 1402-1406

Oldenburg J, Pavlova A. Haemophilia 2006; 12(suppl 6):
15-22



• Mutasyon saptama oranı % 95.2 

• (Inv 22): 106 hasta % 39

• (Inv1): 4 hasta (% 1,5 )

• 137 hastada 106 farklı mutasyon 

(37`si yeni mutasyon)

Mart 2017 - Mart 
2018 
14 merkez
270 HA hastası

• İnhibitör pozitifliği → % 14.1 (270'in 38'i)

• Ağır HA → % 16.7 (220'nin 37'si) 

• Hafif / Orta HA → % 2 (48'in 1'i)

• Inv22 mutasyonu (+) → İnh. pozitifliği % 23.6 
(106'nın 25'i)

• Inv1 mutasyonu (+) → İnh. pozitifliği %50 (4 
hastanın 2`si )

• İnhibitör pozitifliği 

• Yüksek riskli mutasyon grubunda 173 
hastanın 35'inde (% 20,2)

• Düşük riskli mutasyon grubunda 84 hastanın 
sadece 3'ünde (% 3,6) 



• Cerrahi ilişkili doku hasarı ve inflamasyon, infüzyon sırasında kazara 
ekstravazasyon FVIII maruziyeti ile birlikte, inhibitör gelişim riskini 
artırabilir 

• İmminolojik tehlike teorisi!

• Tek başına FVIII imminojen olmayabilir, APC leri aktive edemeyebilir, ancak 
inflamasyon durumunda alarm sinyaller salınır ve APC aktive olur. Eş 
zamanlı kanda bulunan FVIII uyarının nedeni gibi algılanarak FVIII antijen 
sunan hücreler aktive olabilir

• Enfeksiyon varlığı ya da aşılamanın immün sistemi tetikleyerek inhibitör 
gelişimine neden olabilir; ancak yeterli data mevcut değildir. 

Çevresel Risk Faktörleri  (Enfeksiyon, Cerrahi, Aşı)

Gouw SC, Fijnvandraat K. Semin Thromb Hemost. 2013;39:740-751

Gouw SC, et al. Blood 2007; 109: 4648-54





Canal
1990-2000

366

HA-PUP

Retrospektif

Tedavi özellikleri 
inhibitör ilişkisi

Rodin
2000-2010

574

HA-PUP

Retrospektif

pdFVIII ile rFVIII
konsantrelerinin 

imminojenitelerini
araştıran 

Sippet
2010-2014

264

HA-PUP

Prospektif

VWF içeren pdFVIII ile rFVIII
konsantrelerinin 

immunojenitelerini araştıran 
«ilk randomize, kontrollü, 
prospektif klinik» çalışma



CANAL

• İNHİBİTÖR (+) → 87 / 366  (%24)

→69 hastada “yüksek titreli”  (%19)

→8 hastada “düşük titreli”    (% 5)

• İnhibitör gelişiminde median ED → 14. gün

• İnh. gelişen median yaş → 15 ay

• İlk maruziyet sonrası inh. gelişene dek geçen süre → 6 ay

• Gelişen inhibitörlerin % 50’si “15. ED`den önce”

• 50. güne gelindiğinde inhibitör gelişme olasılığı < % 1

• Ardışık 3-5 günden fazla FVIII kullanımı ile risk 3.3 kat ↑



Sonuçlar

Mutasyon tiplerine göre inhibitör gelişimi :

Yüksek risk taşıyan mutasyonlar:

Büyük delesyonlar (% 30)     

Non-sense mutasyonlar  (% 37)

İntron 1 ve 22 inversiyonu (% 31)

Düşük risk taşıyan mutasyonlar:

Küçük delesyonlar (% 22)

Missense mutasyonlar  (% 8)

Splice site defektler

Promotor mutasyonlar

2.8 kat  

% 0

Gouw SC, et al. Blood 2007; 109: 4648-54



Sonuçlar

•F VIII kullanım nedenine göre inhibitör oranları

• Cerrahi girişim  → % 65

• Kanamalar         → % 23

• Profilaksi → % 22

•F VIII < % 1 olanlardaki risk; % 1-2 olanlara göre 2 kat ↑

•Ailede inhibitör öyküsü (+) ise risk 3 kat ↑

Epizodik tedavi ile kıyaslandığında 20 aylıktan önce başlanan düzenli profilaksinin “inhibitör 

gelişiminde % 60 azalma” sağlayan “bağımsız negatif belirleyici” olarak rol oynadığı 

gösterilmiştir.

Gouw SC, et al. Blood 2007; 109: 4648-54



RODIN STUDY

•2000-2010 arasında → 574 ağır HA PUP

hastası

•Rekombinant ve plazma faktörlerini 

karşılaştıran” bir çalışma…

•Olgular 75 ED veya inhibitör gelişene dek 

izlenmişler 

• İnhibitör   pozitif 177 hasta (% 32.4) 

Yüksek titreli 116 (% 22.4) 

• Plazma kaynaklı ve rekombinant faktörler arasında 
inhibitör risk farklılığı yok

• VWF içeren ve içermeyenler arasında farklılık yok

• İkinci kuşak tam uzunluktaki faktörde inhibitör riski 
yüksek

• Plazmadan rekombinanta veya markalar arasında 
geçiş risk yaratmıyor



SIPPET 
STUDY 

•< 6 yaş, Ağır HA
•İnhibitör (-)
•Hiç veya (< 5 ED) kan ürünleri ile tedavi 

•251 hastada toplam 76 kişide (%35,4) inh. oluşmuştur → 50’sinde (%23,3) yüksek titreli inh.
47 hasta [%44.5] recFVIII ile → 30 hasta
29 hasta [%26.8] pdFVIII ile → 20 hasta

•Buna göre, 
•PUP’larda recFVIII ile inhibitör oluşma riski pdFVIII’e göre 1.87 kat fazla
•2. jenerasyon tam-uzunlukta ürün kullanan hastalar analizden çıkarıldığında bu risk 1.98’a 
çıkmaktadır

•Bütün inhibitörler → ilk 38 ED’de gelişirken
•Bütün HR olanlar  → ilk 33 ED’de gelişmiş

•Sadece ağır mutasyon varlığı ile inhibitör gelişimi arasında bir ilişki saptanmıştır

• Ailede inhibitör öyküsü, ilk tedavi yaşı, etnisite ve tedavi modelleri ilişkisiz bulunmuş

L.
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A
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Sonuçta

•Erken uygulama günlerinde pdFVIII kullanılabileceği …

•Kritik uygulama gün sayıları geçildikten sonra rFVIII ile devam 

edilebileceği …

•Bütün hastalar için plazma kaynağı temin etmenin güç olacağı 

ve bu nedenle hem pdFVII hem rFVIII’lere ihtiyaç olduğu …



Profilaksi İnhibitör İlişkisi

“Profilaksinin inhibitör gelişim riskini arttırmadığı ve 

özellikle erken yaşta başlanan profilaksi ile inhibitör gelişim oranlarının 

azaldığı konusunda genel bir fikir birliği vardır”

1.Giangrande PLF Haemophilia 2003; 9: 50-6
2. Gouw SC, et al. Blood 2007; 109: 4648-54



Ne zaman akla gelmeli
•Faktör tedavisine beklenen yanıt alınamaz ve 
kanama durmazsa

•Faktör tedavisine rağmen kanama ataklarının 
sıklığında artış olduğu durumlarda

•Hedeflenen faktör düzeyine ulaşılamaz ise

•Hemostaz testlerinin düzelmemesi (aPTT)

•Klinik sessiz olabilir (özellikle HA), rutin inhibitör 
tarama sırasında tespit edilebilir

•Orta- hafif hemofililer, ağır hemofili gibi seyretmeye 
başlarsa

•Özellikle Hemofili B de faktör tedavisi sırasında 
alerjik reaksiyon gelişirse 

Soucie JM,Haemophilia. 2014;20(2):230. Epub 2013 Nov 22.



İnhibitör Tanısı Nasıl 
Konur?

İnhibitör tarama testi

Bethesta testi

Recovery test

Half life



İnhibitör şüphesi 
varlığında  

İnhibitör tarama testi 
yapılır

Tarama testi pozitif 
olanlarda  

Kesin tanı ve inhibitörün titresi
Bethesda Testi ile saptanır



İnhibitör Tarama Testi

2 sa , 360 C inkübe

APTT ölçülür

Hasta Plazması
Normal Plazma

APTT testi

Hasta Tüpü (HT)
(HP+NP)

1/1  karıştırılır

Kontrol Tüpü (KT)
(NP+ İmidazol Buffer) 

1/1 karıştırılır

4 sn

Kuralı

HT- KT 

< 4sn 

İnhibitör 

<0,5 BÜ 

HT- KT 

> 4 sn

İnhibitör 
pozitif

Hemofili 
Ustalık sınıfı
Modül 4
Kaan Kavaklı



Farmakokinetik

RECOVERY
Faktör kazanımını 

gösterir

İlaç uygulandıktan 
sonra elde edilen en 

üst seviyedir

Hastaya 50 IU/kg 

FVIII uygulanır

15-30 dk sonra 

kan alınır

FVIII düzeyinin 

% 100 olması beklenir

Faktör düzeyi en az 

% 66 olmalıdır

Recovery test normalse  İnhibitör Yok demektir



Klinik Pratikte;

FVIII 
uygula 

• 50 IU/kg

Recovery

test 

• 30 dk sonra
FVIII düzeyi

• > %66 N

Pratik Half
Life 

• 48 sa sonra 
FVIII düzeyi

• >%1 N



İnhibitör Negatif

İnhibitör testi negatif

Recovery normal olmalı

Half life normal olmalı

Faktör verildiğinde anamnestik reaksiyon gelişmemesi



İnhibitör Tarama Testleri

• Çocuklarda inhibitör tarama testi 

• Her 5 uygulama gününde bir (20. uygulama gününe dek) 

• Her 10 uygulama gününde bir (21 – 50 günler arasında)

• 50 - 150 uygulama günleri arasında en az 2 kez

• 150 uygulama gününden sonra → 6 - 12 ayda bir

• 5 günden daha uzun süre yoğun faktör tedavisi alan tüm hastalarda inhibitör taraması 
yapılmalıdır

• Cerrahi girişimler öncesinde özellikle recovery test yanıtı beklenenin altında olan 
hastalarda veya post-op dönemde kanama kontrolü istenilen düzeyde olmayan 
hastalarda…

Hemofili Tanı ve Tedavi Kılavuzu, Türk Hematoloji Derneği. Sürüm 1 Temmuz 2011



Teşekkür Ederim..


