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A.K, 1.5 yaş, erkek

• 1,5 yaşında sünnet esnasında hemofili tanısı (F VIII <%1) alarak tedavi edildi

• Ailede hemofili hastası yok

• Tanı sırasında ailenin 2.bebek beklediği öğreniliyor !!!

• Aile ilk çocuklarının hemofili tanısını öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken ikinci 

bebekleri içinde endişelenmeye başlıyorlar.

• İkinci bebeklerini bekleyen bu hemofili ailesinin hekime soruları var???



SORU 1 Doğacak bebek hemofili mi?

Hemofili X linked geçişli

Her 5000/1 erkek bebek Hemofili A

Her 10000/1 erkek bebek Hemofili B

Ülkemizde yaklaşık 4000 hemofili A ve 1000 Hemofili B hastası
bulunmakta

Anne taşıyıcı ise 

Erkeklerin %50 hasta, %50 sağlıklı
Kızların %50 taşıyıcı, %50 sağlıklı

Baba hemofili ise

Tüm erkekler sağlıklı
Kızların %100  taşıyıcı

Guidelines for the management of hemophilia , Haemophilia (2013), 19, e1–e47 



• Aileye annenin taşıyıcılığı için genetik testin yapılması şart

Annenin kesin taşıyıcı olduğu 3 durum  

1-Annenin babası hemofili hastası 

2-Annenin 2 hemofili hastası oğlu var

3-Annenin hemofili hastası oğlu ve kızının da hemofili hastası oğlu var

SORU 2 Aile öyküsü olmadığı halde anne taşıyıcı mı?

Olgumuzun ailesinde hemofili öyküsü yok

%50 vakada sporadik mutasyon olasılığı

Moleküler testin yapılmasının mümkün olmadığı veya testin yapılabildiği ancak henüz
sonuçlanmadığı durumlarda …annenin FVIII aktivite düzeyinin ölçümü

Çoğu taşıyıcı da FVIII düzeyi>50IU/dL iken nadiren %30-50 IU/dL arasında veya
daha düşük düzeyde saptanabilir

Faktör düzeyi normal ≠ hemofili taşıyıcı olmadığı kesin söylenemez



• Gebeliğin erken döneminde prenatal tanı ile doğacak bebeğin 
cinsiyetinin tespiti

• Cinsiyet tayini (invaziv yöntem)
• Koryon villus biyopsisi 

• Amniosentez amnion sıvısı alınarak fetal cinsiyet tayini , erkek 
cinsiyette genetik testleri kısa sürede uygulama şansı

SORU 3 Annenin 1 aylık gebeliğinde bebeğin hemofili olup 
olmadığı anlaşılabilir mi? 

• Gebelik 11-14. haftası

• Fetal DNA izolasyonu ile 48-72 saat içinde fetus cinsiyeti

• Cinsiyet erkek ise hastalığa ait mutasyonun PCR çalışması ile tespiti

• Fetüs kaybı riski %1-2

• 10. haftadan önce yapılması extremite kaybında azalma



• Cinsiyet tayini (noninvaziv yöntemler)

• Fetal Ultrason 
• 11-14. hafta arasında  fetal cinsiyetin belirlenmesi 
• Fetal USG ile fetal cinsiyeti 11. haftada %70, 12. haftada %98 

ve 13. haftada ise %100 tespit etme şansı 
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SORU 3 Annenin 1 aylık gebeliğinde bebeğin hemofili olup olmadığı 
anlaşılabilir mi? 

• Cinsiyet tayini (noninvaziv yöntemler)

• Free fetal DNA
• Anneden alınacak kan örneği
• Fetal hücrelerde cinsiyet tayini 



• Ailelerin yaklaşık %70’nin noninvaziv yöntemler, %20’sinin de invaziv
yöntemleri tercih etmekte,

• Cinsiyet erkek ise terminasyon kararı  için  invaziv yöntemlere 
başvurularak genetik test çalışılmasının yararlı olacağı önerilir

SORU 4 Aile bebeğinin tanısı için invaziv yöntem istemiyor, 
sadece fetal USG ile erkek bebek sahip olacaklarını öğrenirlerse 
doktorunun ne önerdiğini öğrenmek istiyorlar? 



• Aile öyküsü olmayan

• Sağlıklı babadan

kız  bebek doğumunun riskli olmadığı önerilir

SORU 5 Aile kız bebek sahip olacaklarını öğrenirlerse 
doktorunun ne önerdiğini öğrenmek istiyorlar?



• Annenin faktör düzeyi <50 IU/dL gebeliğin ilk ve ikinci 
trimestırında düşük yapma riski veya antenatal kanama riski daha 
fazla 

• Bu nedenle gebelik boyunca annenin faktör düzeyinin ölçümü önerilir

• Ancak invaziv işlem gerekmiyorsa rutin faktör profilaksisi anneye 
önerilmez

• Faktör düzeyi çok düşük ise doğuma yakın mutlaka ölçüm 
tekrarlanmalı  ve faktör düzeyi <50 IU/dL ise müdahele edilmeli

SORU 6 Anne taşıyıcı olduğu durumda gebelik boyunca 
kanama gibi herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını 
öğrenmek istiyor? 

Haemophilia (2012), 1--47 
Haemophilia. 2009 Sep;15(5):990-1005



• Annenin doğuma 1 hafta kala bakılan faktör düzeyi <50 IU/dL vajinal 
doğum için 3 gün , sezaryen için en az 5 gün önce profilaktik faktör 
uygulaması

• Rekombinant ürünler tercih 

• Ayrıca hemofili A’lı taşıyıcı gebelerde postpartum hemorajiyi önlemede 
desmopressin ve transamin kullanımı

SORU 7 Aile, anne için endişeleniyor. Faktör düzeyi 
hekimin söylediği gibi <50 IU/dL ise doğumda nasıl bir 
müdahele gerekir?



SORU 8 Doğum şekli normal mi sezaryen mi olmalıdır? 
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• Gebelikte ve fetusun duruşunda bir sorun yoksa spontan vajinal doğum

• Eylem süresi uzadıysa 

• Vakum/forceps gibi müdahale gerektirecek bir durum

SORU 8 Doğum şekli normal mi sezaryen mi olmalıdır? 

SEZERYAN



• Kranial kanama riski vajinal doğumda %3, vakumla doğumda %64 ve 
sezaryen doğumda %15 

• Yenidoğan bebekte kanama riski hemofilinin ağırlığına göre
değişmekte, ağır hemofilili bebeklerde kranial kanama riski %59,
orta hemofiliklerde %31 ve hafif hemofiliklerde %10

SORU 9 Aile, bebek içinde endişeleniyor. Doğum sonrası 
kanama riski var mıdır?

Haemophilia (2008), 14, 56–64 

• PEDNET 2019 verilerine göre intrakranial kanama NSVY %1,7
C/S % 2,4



• Doğum salonunda K vitamini kas içine uygulanabilir ve kas içi kanama 
riskine neden olabilir. Bu nedenle K vitamini oral önerilir 

• Aşı yapılacaksa da cilt altına yapılıp uzun süreli bası yapılması önerilir

• Kord kanından eş zamanlı bebeğin kan grubu ve faktör düzeyi de 
hemen çalışılmalıdır

SORU 9 Aile, bebek içinde endişeleniyor. Doğum sonrası kanama 
riski var mıdır?
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Son olarak; Çocuk bekleyen hemofili ailesinin soru ve sorunları ÇOK 
FAZLA, ancak sağlıklı bebek sahibi olmak günümüz de MÜMKÜN
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