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GİRİŞ

• Hemofili; 

• X'e bağlı ressesif geçişli

• Faktör VIII veya IX eksikliği 

• Nadir bir kalıtsal kanama bozukluğu



GİRİŞ

Faktör düzeyi Hastalığın derecesi Klinik bulgular 

<%1 Ağır Spontan ve ciddi kanamalar

%1-5 orta Travmaya bağlı kanamalar

>%5 hafif Cerrahi uygulamalarda kanamalar

Eklem boşluğuna kanama (hemartroz) ve kas içine kanama (hematom) hastalığın en tipik özelliğidir. 



GİRİŞ

• Hemofilide en sık kanayan eklemler diz, dirsek ve ayak bileği
eklemleridir.

• Ağrı, şişlik, kızarıklık, ısı artışı ve hareket kısıtlılığı

• Eklem boşluğuna kanamalar sinoviyal membranda inflamasyona yol 
açar (sinovit). 

• Kronik hemofilik artropati-(ankiloz)-kalıcı sakatlıklar



• Kanama

• Sinoviyal kalınlaşma 

• Eklem yüzey dejenerasyonu 

• ANKİLOZ

• Kalıcı hareket kısıtlılığı 



Beklenen Yaşam Süresi

13 yıl

(1900)

20 yıl

(1960)

Kronik 
HBV-HCV

HIV

70 yıl

(2000)

DM, HT, 
KVH

KBY

obesite



AMAÇ 

• Faktör replasman tedavileri ve bakım olanakları sayesinde beklenen 
yaşam süresi 1960 lı yıllarda 20 yıl iken günümüzde 70 li yaşları 
bulmaktadır .

• Ancak yaş ilerledikçe tedaviye olan uyumla ilgili sorunlar artar.

• Hastaların profilaksiye uyumu, komorbiditeleri ve kullandığı ilaçların 
yönetimi de önemli hale gelmeye başlamıştır. 

• Hematoloji bölümümüzde kalıtsal pıhtılaşma faktör eksikliği tanısı ile 
takip edilen 29 hastanın klinik, demografik özellikleri ,tedavileri ve 
takipte saptanan komorbiditelerinin ve komplikasyonlarının 
incelenmesini amaçladık.



GEREÇ ve YÖNTEM

• Retrospektif ;  

• Hastaların demografik verilerini, 

• Faktör ve inhibitör düzeylerini, 

• Profilaksi tedavilerini

• Komorbiditelerini ve aldıkları tedavileri 

• Hemofilik artropati (Protez operasyonları)

• Viral enfeksiyonları (Hepatit B , C ve HIV) 



GEREÇ ve YÖNTEM

• Hastalar faktör aktivitelerine göre üç ayrı gruba ayrıldı.

• (Hafif, orta ,ağır)

• Tedavilerine göre profilaksi (primer ya da sekonder) alanlar ve 
kanadıkça tedavi alanlar şeklinde gruplandırıldı.

• İnhibitör taraması Bethesda yöntemiyle yapıldı. 



GEREÇ ve YÖNTEM

• Hematoloji birimimizde takipli hemofili  A’lı hastalarda yılda bir 
düzenli olarak inhibitör tayini yapılmaktadır, bunun dışında yoğun
faktör kullanımını gerektirecek kanamalarda ve herhangi bir ameliyat 
öncesi de inhibitör tayini yapılmaktadır. 



GEREÇ ve YÖNTEM

• Transfüzyon ilişkili enfeksiyonlar açısından Hepatit B, Hepatit C ve HIV 
serolojileri ELİSA yöntemiyle tüm hastalarda periyodik olarak çalışıldı.



BULGULAR
• Toplam 29 hasta değerlendirildi

• 23 hemofili A, 6 hemofili B 

• Hastaların yaş ortalaması 40 (26-62) olarak saptandı. 

• 24 hasta ağır (%83), 5 hasta orta (%17) hemofili 

Hafif Orta Ağır

Hemofili A - 5 18

Hemofili B - - 6



BULGULAR

• 25 hasta (%86) düzenli profilaksi tedavisi, 

• 4(%14) hasta kanadıkça tedavi 

• 2 hastada (%7) inhibitör pozitif(1 Hemofili A,1 Hemofili B)

Profilaksi Kanadıkça tedavi Toplam

Hemofili A 19 4 23

Hemofili B 6 - 6

Toplam 25 4 29



BULGULAR

• 18 (%62) hastada kronik hemofilik artropati

• 6 (%20) tanesinde diz yada kalça eklemlerinde protez operasyonu  



BULGULAR

• En sık görülen ek hastalıklar ;

• Hipertansiyon(4 hasta) , 

• Diyabetes mellitus(3 hasta), 

• Koroner arter hastalığı(2 hasta) 



BULGULAR

• Enfeksiyonlar

• 7 hastada Hepatit C

• 1 hastada Hepatit B 

• HIV -



TARTIŞMA

• Kavaklı ve arkadaşlarının Türkiye genelinde çok merkezli olarak 
yapmış oldukları çalışmada 1057 hemofili A hastasında %11,2, ağır 
hemofili A grubunda ise %15,8 oranında inhibitör geliştiğini 
belirtilmişlerdir. 

• Bizim hastalarımızda %7 oranında inhibitör pozitifliği mevcuttu.



TARTIŞMA

• Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji bölümünde yapılan 
retrospektif analizde hemofili A hastalarında %12.2 inhibitör gelişimi 
saptanmıştır. Hepatit B ve hepatit C sıklığı %0.9 olarak bulunmuştur.

• Bizim hastalarımızda %24 oranında hepatit C, %3,5 oranında Hepatit B  



TARTIŞMA

Gulf States Hemophilia and Thrombophilia Center, 2011

404 hasta

63 hasta ≥ 40 yaş, ortalaması 53 yaş

Hemofili dışında en az 1 komorbid hastalık (3-6)

En yaygın sorunlar kronik HCV, HT, HIV, kronik artropati, obesite

Bizim hastalarımızda da en sık HCV, HT , DM , KAH, kronik artropati
izlendi.



SONUÇ

• Kronik bir hastalık olan hemofili;  faktör replasmanlarının
yapılabilmesi ile yaşam süresinin uzadığı bir durum haline gelmiştir.

•

• Hemofili hastaları erişkin yaşa geldikçe hasta uyumu azalmakta 
komorbiditeler ve komplikasyonlar artmaktadır. 



SONUÇ

• Merkezimizdeki hastalarda  yaşlanan hastalarımızın hemofili dışındaki 
sorunlarını da takip ve tedavi ederek hasta uyumunu artırmayı 
hedeflemekteyiz. 

• Hastaların uygun takip ve tedavisi yaşam kalitesi açısından büyük 
önem arz etmektedir.



TEŞEKKÜRLER 


