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 Obezite, prevalansı giderek artan; hipertansiyon, Tip II DM, SVO, koroner arter 

hastalığı ve çeşitli kanserler ile ilişkisi bilinen önemli bir halk sağlığı sorunudur

 Özellikle geçmişte etkin ve güvenilir faktör preparatlarına ulaşılamayan 
dönemde doğan günümüzde orta yaş döneminde olan hemofili hastalarında 

ciddi eklem hasarına bağlı hareket kısıtlılığı gözlenmektedir

 Hemofili hastalarında görülen eklem hasarı ideal ağırlığın korunması için gerekli 

fiziksel aktivitenin azalmasına ve obeziteye yol açabilmektedir(1,2)

1-J. Wilding , N. Zourikian, M. Di Minno et al. Obesity in the global haemophilia population: prevalence, implications and expert opinions for weight management Obesity Reviews 19, 

1569–1584, November 2018

2- S. Kahan, A. Cuker, R. F. Kushner et al. Prevalence and impact of obesity in people with haemophilia: Review of literature and expert discussion around implementing weight 

management guidelines Haemophilia. 2017;23:812–820.



 Son yıllarda yapılan çalışmalar hemofili hastalarında obezite sıklığının genel 

popülasyona benzer olduğunu göstermektedir(2)

 Hemofili hastalarında obezitenin kanama sıklığı üzerine etkisi ise tam olarak 

bilinmemektedir(3)

 Bu çalışmada Hemofili A ve B hastalarında kilo artışı ve obezitenin, eklem 

kanama sıklığı üzerine etkisinin araştırılması amaçlandı.

2- S. Kahan, A. Cuker, R. F. Kushner et al. Prevalence and impact of obesity in people with haemophilia: Review of literature and expert discussion around implementing weight 

management guidelines Haemophilia. 2017;23:812–820.

3- A. TUINENBURG, S. BIERE-RAFI, M. PETERS et al. Obesity in haemophilia patients: effect on bleeding frequency, clotting factor concentrate usage, and haemostatic and fibrinolytic

parameters Haemophilia (2013), 19, 744--752



Yöntem 

 Çalışmaya  20 yaş üstü, ağır  hemofili olguları (20 Hemofili A ve 4 Hemofili B) dahil edildi

 Hastaların ölçümleri yapılarak vücut kitle indeksleri (VKİ) tespit edildi

 Hastalar Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre sınıflandırıldı 

 Hastaların eklem kanama sıklığı hem hastalarla görüşme yapılarak hem de dosyaları 
incelenerek belirlendi.

 Yıllık faktör tüketimleri resmi kayıtlardan elde edildi.  



Bulgular 

 Hastaların yaş ortalaması 36(23-55) olup 19 hasta düzenli tersiyer proflaksi

almaktaydı

 Hastaların ortalama ağırlığı 76±12 kg ortalama VKİ 25,5±4 kg/m2 idi

 12 hasta (%50) normal kilolu 8 hasta (%33) fazla kilolu, 4 hasta (%17) ise obez

kategorisindeydi



Normal Kilolu 

(n=12)

Fazla Kilolu

(n=8)

Obez

(n=4)

Yıllık kanama sıklığı 15.2±15 15.3±11,5 26±18,6

Normal Kilolu 

(n=12)

Fazla Kilolu ve Obez

(n=12)

p

Yıllık kanama sıklığı 15.2±15 18,9±14 = 0.365

Normal Kilolu + 

fazla kilolu 

(n=20)

Obez

(n=4)

p

Yıllık kanama sıklığı 15.2±13,5 26±18,6 = 0.170

Mann-Whitney U Testi



Hemofili A hastalarında 

Normal Kilolu 

(n=10)

Fazla Kilolu 

(n=7)

Obez

(n=3)

p

Yaş (yıl) 37,0±8,7 35,0±13,1 37,7±12,9

Yıllık kanama sıklığı 16,6±16,4 16,7±11,7 32,0±17,4 = 0,207

Yıllık faktör kullanımı 168.666.7±96.839,8 179.333,3±80.435,5 225.000±105.256,8 = 0,844
* p değeri Kruskal Wallis-H testi ile hesaplandı

Normal Kilolu 

(n=10)

Fazla Kilolu ve Obez

(n=10)

p

Yaş (yıl) 37,0±8,7 35,8±12,4

Yıllık kanama sıklığı 16,6±16,4 21,3±14,6 = 0.252

Yıllık faktör kullanımı 168.666.7±96.839,8 194.555,6±85.643,3 = 0,657
* p değeri Mann-Whitney U testi ile hesaplandı



Normal ve Fazla 

Kilolu 

(n=17)

Obez

(n=3)

p

Yaş (yıl) 36,2±10,4 37,7±12,9

Yıllık kanama sıklığı 16,6±14,2 32,0±17,4 = 0,082

Yıllık faktör kullanımı 172.933,3±87.742,5 225.000±105.256,8 = 0,592

* p değeri Mann-Whitney U testi ile hesaplandı

Normal Kilolu Grup

(n=10)

Obez

Grup

(n=3)

p

Yaş (yıl) 37,0±8,7 37,7±12,9

Yıllık kanama sıklığı 16,6±16,4 32,0±17,4 = 0,072

Yıllık faktör kullanımı 168.666.7±96.839,8 225.000±105.256,8 = 0,642



Tartışma

 Hemofili hastalarında yaşam süresinin genel popülasyona yaklaşmasıyla 

yaşla ilişkili hastalıkların sıklığı artmaktadır(4) 

 Eklem hasarı fiziksel aktivitenin kısıtlanmasına ve obeziteye yol 

açabilmektedir ayrıca kilo artışı eklemler üzerindeki mekanik stresi arttırarak 

kanamayı kolaylaştırabilir

 Bunun yanı sıra  obezitenin yol açtığı protombotik durumun hemofili 

hastalarındaki etkisi bilinmemektedir 

 Hemofili hastalarında obezitenin kanama sıklığı üzerine etkisini araştıran sınırlı 

sayıda çalışma bulunmaktadır(3)

2- S. Kahan, A. Cuker, R. F. Kushner et al. Prevalence and impact of obesity in people with haemophilia: Review of literature and expert discussion around

implementing weight management guidelines Haemophilia. 2017;23:812–820.
4-Antonio Coppola, Cristina Santoro, Massimo Franchini, et al. Emerging Issues on Comprehensive Hemophilia Care: Preventing, Identifying, and Monitoring Age-Related Comorbidities. Seminars in 

Thrombosis & Hemostasis Vol. 39 No. 7/2013



 97 hemofili hastasında yapılan bir çalışmada obezitenin kanama sıklığı 
üzerine etkisi olmadığı ancak faktör kullanım miktarını arttırdığı 
gösterilmiştir(3)

 180 hastada yapılan başka bir çalışmada ise VKİ ile kanama sıklığı arasında 
pozitif korelasyon tespit edilmiştir(5) 

3- A. TUINENBURG, S. BIERE-RAFI, M. PETERS et al. Obesity in haemophilia patients: effect on bleeding frequency, clotting factor concentrate usage, and haemostatic and

fibrinolytic parameters Haemophilia (2013), 19, 744—752

5- Chia-Yau Chang, Tsung-Ying Li, Shin-Nan Cheng. Et al. Obesity and overweight in patients with hemophilia: Prevalence by age, clinical correlates,and impact on joint bleeding. J Chin Med 

Assoc. 2019 Apr;82(4):289-294.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Obesity+and+overweight+in+patients+with+hemophilia%3A+Prevalence+by+age%2C+clinical+correlates%2C+and+impact+on+joint+bleeding


Sonuç 

 Çalışmamızda obez hemofili hastalarında istatistiksel olarak anlamlı olmasa 

da kanama sıklığının arttığı görülmektedir

 Benzer şekilde faktör kullanım miktarları da daha yüksektir

 Bu konuda daha fazla hasta ile obezitenin hemostaz üzerine etkilerini de 

araştıracak çalışmalara ihtiyaç vardır

 Bu çalışmamız erişkin hemofili hastalarının obezite yönünden de takip 

edilmesi gerektiğini göstermektedir


