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FV EKSİKLİĞİ

Faktör V eksikliği 
otozomal resesif kalıtılan

nadir (1:1.000.000) bir 
faktör eksikliğidir. 

Daha çok deri ve 
mukoza kanamaları 

ile seyreder.

En sık burun 
kanamaları ve 

menoraji

Kantitatif eksikliği: Tip I

Kalitatif eksikliği: Tip II

Plazma yarılanma süresi: 
Yaklaşık 12-36 saat



OLGU 17 yaşında kız hasta



OLGU

5 yaşında iken ağız içi kanamaları ile başvurdu. (2007)

PT: 49 sn

INR: 4.83

APTT: 130 sn

FVIII: %84

FV: %2



Tanı sonrası menarşa kadar olan sürede yılda 1-2 kez olan burun kanamaları ve
diş eti kanamaları oldu.

Bu kanamalar taze donmuş plazma ve traneksamik asit ile kontrol altına alındı.

Hasta 12 yaşına geldiğinde menarş.

Asıl kanama sorunları bu dönemden sonra başladı.

KANAMA ÖYKÜSÜ



Menarş ile başlayan menoraji nedeniyle menstruasyon dönemlerinde  
traneksamik asit kullanması önerildi.  

Traneksamik asit ile menoraji kontrol altına alınabildi.

Ancak; 

Ovulasyon dönemlerinde karın ağrısı şikayetleri ile hastane başvuruları olması
üzerine yapılan Batın USG’de sol overde 4x2 cm boyutnda hemorajik kist ve
kist duvarında kalsifikasyon, pelvik yaygın serbest sıvı saptanması üzerine
hemoperitonyum tanısı ile TDP ve TXA verildi. Bu tedavi ile şikayetleri geriledi.

KANAMA ÖYKÜSÜ



Tekrarlayan ovulasyon dönemi şikayetleri olması nedeniyle hastaya ORAL 
KONTRASEPTİF başlandı.

Hasta OKS tedavisini 2 yıl kesintisiz kullandı.

OKS kullanırken menoraji veya ovulasyon döneminde hemoperitonyum tekrarlamadı. 

2 yıl sonra kendi isteği ile OKS kullanmayı bıraktı. 

OKS kullanırken  yılda 1-2 kez olan diş eti kanamaları dışında sorunu olmayan 
hastanın OKS kesildikten 2 yıl sonra  ovulasyon döneminde hastane yatışı 
gerektiren kanamaları tekrar başladı, TDP  ve TXA ile kontrol altına alınabildi. 

Ancak ailesi OKS kullanmayı reddettiği için tekrar başlanamadı.

KANAMA ÖYKÜSÜ



Yaklaşık 1 aydır süren karın ağrısı şiddetlenmesi nedeniyle başvurdu. 

Muayenesinde batın hassas, defansı ve reboundı vardı.

Batın USG: sol over volümü artmış (250 cc), iç yapısı heterojen, Doppler USG’de
sol overin büyük kısmından vaskülarizasyon alınmadı. Over torsiyonu ile 
uyumlu.

OVER TORSİYONU tanısı ile öncesinde ve sonrasında 20 cc/kg TDP verilerek sol 
salpingooferoktomi yapıldı.

Periton açıldığında bol miktarda eski ve yeni kanama görüldü, over ana yapısı ve kistleri 
rüptüre ve over batın içi kanama gözlendi.

KASIM 2019 BAŞVURUSU



Hasta taburcu edildikten 18 gün sonra şiddetli karın ağrısı ile başvurduğunda; 

Batın USG’de sağ overde folikül kistleri, mesane posteriorunda sağ 

over komşuluğunda 3x4 cm heterojen hematom ile uyumlu alan 

Batın BT’de hemorajik vasıfta serbest sıvı, sağ adneksial alanda 

hematom, pelvik ve bilateral parakolik alanda serbest sıvı izlendi.  



• Hasta TDP ve TXA ile takibe alındı. 

• Takiplerinde karın ağrısı şikayeti 

gerileyen hasta, profilaksi

amacıyla rekombinant aktive FVII 

(rFVIIa) konsantresi 

menstruasyonunun 12-16. 

günlerinde (ovulasyon döneminde) 

günde 2 kez 90 mikrogram/kg/doz 

önerilerek taburcu edildi.



Ancak 2 hafta sonra tekrar karın ağrısı şikayeti ile başvurdu. 

Batın USG’de mesane posteriorundan mesane sağ lateral kesime 
uzanan 13x5cm ve over etrafında 7x5.5cm hematom, batın içi 
serbest sıvı saptandı.

Tekrar TDP, TXA başlandı.

Karın ağrısı devam etmesi üzerine, ek olarak 3 doz rFVIIa ve 
2 ünite trombosit süspansiyonu verildi ve OKS başlandı. 

Şikayetleri gerileyen hasta OKS ile taburcu edildi. 



Hemoperitonyum
nedenli

Yatış
şikayeti

Yatış nedeni Uygulanan tedaviler Yatış
süresi

1. Yatış Karın
ağrısı

Salpingooforektomi Salpingooforektomi ,
8 Ü TDP (1x2Ü/gün),
2 Ü ES

4 gün

2. Yatış Karın
ağrısı

Batın içine kanama 26 Ü TDP: 3x2 Ü 2 gün,
2x2 Ü 2 gün,
1x2 Ü 3 gün,

1 Ü ES, TXA

7 gün

3. Yatış Karın
ağrısı

Batın içine kanama 28 Ü TDP: 2x2 Ü 4 gün,
1x2 Ü 6 gün,

rFVIIa,
2 Ü ES,
3 Ü TS,
TXA, OKS

10 gün



Hastamızda ovulasyona bağlı kanama nedeniyle salpingooforektomi uygulandı, 

postoperatif TDP ile takip edildi ve sonrasında rFVIIa profilaksisi başlanmasına rağmen 

tekrarlayan hemoperitonyum gelişti.

Kanaması TDP, ES, TS ile kontrol altına alındıktan sonra ovulasyonu

baskılamak amacı ile ancak OKS başlanarak tekrarlayan ovulasyon kanamaları 

engellenebildi. 



SPONTAN 
HEMOPERİTONYUM

Hemoperitonyum oldukça nadir, mortalitesi
yüksek, hayatı tehdit eden bir tablodur. 

Faktör eksikliklerine bağlı olarak da görülür. 

Genellikle cerrahi ile tedavi edilir

SPONTAN HEMOPERİTONYUM; herhangi bir travma 
olmaksızın peritoneal kaviteye kanama olması olarak 
tanımlanmaktadır.

En sık nedenler; travmatik olmayan altta yatan patolojiye 
bağlı karaciğer, dalak rüptürü ve abdominal damarlardan 
kanama olması





FV EKSİKLİĞİNDE TEKRARLAYAN HEMOPERİTONYUM TEDAVİSİNDE 
ERİTROSİT SÜSPANSİYONU, TDP VE TXA



FV EKSİKLİĞİNİN TEDAVİSİNDE TROMBOSİT SÜSPANSİYONU ETKİN BİR TEDAVİ SEÇENEĞİDİR. 

TROMBOSİTLERDEN SALINAN FV’İN PROKOAGÜLAN FONKSİYONU PLAZMADA DOLAŞAN FV’E 

ORANLA 100 KAT DAHA FAZLADIR VE YARILANMA ÖMRÜ ÇOK DAHA UZUNDUR.



OKS;

KONJENİTAL KANAMA BOZUKLUKLARINDA MENORAJİ VE OVULASYON 
İLİŞKİLİ HEMOPERİTONYUM TEDAVİSİ VE ÖNLENMESİNDE İYİ BİR 
SEÇENEKTİR.



HEMOPERİTONYUM 
GELİŞTİĞİNDE       FV 
EKSİKLİĞİNDE TEDAVİ 
YAKLAŞIMLARI

Cerrahi için FV düzeyini %25 civarında tutmak güvenlidir, bu amaçla 
perioperetif TDP başlanıp postoperatif 3-10 gün kullanılır. 

Cerrahi sırasında FV düzeyini en az 15 IU/DL’ye yükseltmek için 15-20 ml/kg, 
daha sonra 3-6 ml/kg TDP ve diğer kan ürünleri ile (ES, TS) tedavi edilmeli.

Ovulasyon dönemindeki kanamaları önlemek için OKS ile takip 
edilmelidir.

Trombositlerin alfa granüllerinden; 

1. Trombin oluşumunu sağlayan FV yüksek oranda salındığı için 2.Trombositlerde 
depolanan FV’in prokoagülan aktivitesi plazmada dolaşan FV’e oranla daha fazla 
olduğu için 

TS birinci basamak tedavide önerilmektedir. 

Tüm tedavilere rağmen kanama kontrol altına alınamadığında aktive protrombin
kompleks konsantresi ve rFVIIa uygulanması inhibitör gelişmiş olma olasılığı 
düşünülerek alternatif olarak TS ve TDP ile beraber düşünülebilir 



Sonuç 
olarak; Hemoperitonyum hayatı tehdit eden mortalitesi

yüksek bir durum olduğu için FV eksikliği gibi nadir 

faktör eksikliği olan hastaları tedavi ederken;

CERRAHİ İLE BİRLİKTE TDP,

GEREĞİNDE TS, rFVIIa

TXA İLE BİRLİKTE TEKRARLAYAN OVULASYON 

KANAMALARINI ÖNLEMEK İÇİN OKS BAŞLANMASI 

ÖNERİLMEKTEDİR.
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