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Çıkar çatışması beyanı

• Danışma kurulu: 

• Roche, Shire-Takeda, Sanofi Genzyme

• Davetli Konuşmacı: 

• Novartis, Sanofi-Genzyme, Pfizer, Novonordisk



Olgu sunumu 

• 54 yaşında erkek hasta, 

• 5 yaşından beri bilinen ağır hemofili A hastalığı ve 
diz eklemlerinde hemofilik artropatiye bağlı hasar 

• Yılda iki üç kez eklem kanaması olmakta, 
kanadıkça tedavi almaktadır. 

• Aynı zamanda diyabetes mellitus (DM), 
hipertansiyon (HT) nedeniyle metformin ve 
enalapril kullanmaktadır. 

• Son 6 aydır herhangi bir kan tetkiki yapılmamıştır. 



Olgu sunumu 

• Hasta evinden acil servise göğüste sol kola 
vuran ağrı ve göğüste baskı hissi ile 
getirilmiştir. 

• ST elevasyonu olmayan akut miyokard
infarktüsü teşhisi konmuştur.

• Hastaya 300 mg asetil salisilik asit verilmiştir. 

• Antikoagülan tedavinin düzenlenmesi ve 
anijografi öncesi değerlendirme için 
hematolojiye konsülte edilmektedir. 



KV  risk faktörleri ve AKO sıklığı

• Diyabet, obezite, hiperlipidemi normal 
popülasyon ile eşit  

• Hipertansiyon; normal popülasyona göre 
artmış

• Daha genç yaşta görülüyor 

• Kontrolü daha bozuk 

Blood Advances (2018), 2, 1315-1323
Haemophilia (2016), 22, e406-e416



• Hemofili hastalarında ateroskleroz gelişimi 
normal popülasyon ile benzer (hafif hemofili, 
HIV)

• Kardiovasküler iskemik hastalıklar normal 
popülasyona göre daha az (~%50) 

• FVII ve IX un eksikliği plak rüptürünü azaltıyor 
mu?

KV  risk faktörleri ve AKO sıklığı

Blood Advances (2018), 2, 1315-1323



• Hemofili iskemik kalp hastalığından tamamen 
korumaz

• Risk faktörlerinin uygun kontrolü çok önemli 

• Risk faktörleri olan hastalarda primer
proflakside asetilsalisilik asit (ASA) kullanımını 
destekler veri yoktur. 

• Çoğu hasta alması gerektiği halde sekonder
proflaksi de almamaktadır

KV  risk faktörleri ve AKO sıklığı

Blood Advances (2018), 2, 1315-1323



Akut koroner olayların yönetimi

• Sadece ASA kullanacak hastalarda faktör 
düzeyi >%1-5

• İkili  (ASA+ clopidogrel) anti-platelet ilaç (DAT) 
için F >%5-15, > %30

• Prasugrel, tikagrelor daha hızlı ve etkin, ancak 
kanama ihtimali daha fazla*

• Gp IIb -IIIa antagonistleri tercih edilmez*

• Anti-plt’ler mide koruması ile verilir

*Catheter Cardiovasc Interv. 2018,92,1.
Haemophilia 2013, 19, 370



Tedavi FVIII FIX

ASA tek başına 25-40 U/kg
günaşırı 

25-50 U/kg
haftada 2-3 kez 

DAT 50 U/kg  
günaşırı

60-70 U/kg 
haftada 2-3 kez

THD Hemofili Kılavuzu 

ASA- Klopidogrel direnci – etkinliği takibi yapmak 
rutin önerilmez, DAT tedavisinin uzaması gerekirse 
yapılabilir 

European J of Haematol.  2015; 94 suppl 77, 23-29



• Anjiografik girişim için radial arter tercih 

• Merkezin tecrübesi de önemli 

• Perkütan girişim öncesi 30-50 IU/kg faktör 

• Sheath çıkarılmadan önce faktör düzeyi en az 
%80 olmalı

• İnvaziv girişmden sonraki 24 saatte çukur 
faktör düzeyi %50 üzeri olmalı

Akut koroner olayların yönetimi

Haemophilia (2013), 19, 833-840 (ADVANCE working group)



Blood (2009), 114,  5256-5263.



• Çıplak metal stentler > ilaçlı stent;

• Epitelizasyon daha hızlı ve ikili antiagregan
tedavi 1 ayda kesilebilmekte

• Eğer hastanın damarları kötüyse, re-stenoz
öyküsü varsa ilaçlı stentler kullanılabilir

Akut koroner olayların yönetimi



• Konvansiyonel heparin; yarı ömrü kısa + 
antidotu var ama aPTT ile takip zor, akut işlem 
sırasında kullanılır, etkinliği ACT ile takip edilir

• DMAH; İdame tedavide kullanılabilir

• Fondaparinux önerilmiyor 

• Varfarin; çukur faktör düzeyi %30 olacak 
şekilde günaşırı faktör replasmanı ile (50U/kg 
FVIII, 60-70 U/kg FIX)

Akut koroner olayların yönetimi

Ann Transl Med. 2018, 6, 299



• AKO tedavisini düzenleyen hekimin uygun 
bilgilendirilmesi gerekir 

• AKO tedavisinin faktör temini ve konsültasyon 
tamamlanması için geciktirilmemesi, girişim, 
antiagregan ve faktör tedavisinin eş zamanlı 
uygulanması gerekir.

• Fazla faktör yapılması da AKO’ya yok açabilir 

• Desmopressin kullanımı tavsiye edilmez

Akut koroner olayların yönetimi

Catheter Cardiovasc Interv. 2018,92,1.
J. Thromb Thrombolysis, 2013, 35, 271



• Fibrinolitik tedavi; öncesi %80 faktör düzeyi, 
sonrasında 12 saatte bir %50 faktör düzeyi hedef

• Koroner arter bypass grefti (CABG) 
uygulamalarının multidisipliner yaklaşım 
sergileyebilecek tecrübeli merkezlerde 
gerçekleştirilmesi gerekir. 

• Ameliyat öncesinden başlayarak %80 faktör 
düzeyi hedef

• Devamlı faktör infüzyonu tercih edilir. 

Akut koroner olayların yönetimi



İşlem Doz Hedef 

FVIII FIX

Fibrinoliz 40 U/kg bolus, 
Sonrası 48 
saat boyunca 
3 U/kg/saat 
infüzyon, 
veya
2x20U/kg 
/gün

80U/kg bolus
Sonrası 48 saat 
boyunca          
3 U/kg/saat 
infüzyon, 
veya
2x 30 U/kg 
/gün 

Başta pik ≥ 
%80 
Takipte 
çukur ≥ %50 

Blood (2009), 114,  5256-5263.



İşlem FVIII FIX Hedef

CABG 40-50 U/kg 
bolus preop

80-100 U/kg 
bolus preop

%100

3U/saat
devamlı 
infüzyon

3U/saat 
devamlı 
infüzyon

Yara 
iyileşmesi
sağlanana 
kadar ≥%60

Blood (2009), 114,  5256-5263.



Olgu sunumu 

• Hastaya 40U/kg FVIII yapıldı

• Femoral arter yolu ile anjiografiye alındı.

• LAD ‘de tam tıkanıklık tespit edilen hastaya 
lezyona balon ile dilatasyon yapıldı ve 
ardından çıplak metal stent takıldı

• İşlem sırasında 5000 ünite UFH verildi

• İşlemden hemen sonra 300 mg yükleme dozu 
klopidogrel verildi



Olgu sunumu

• İşlemden 4 saat sonra sheath çekildi

• Bası ile 30 dakikada kanama durmayınca ek 
doz 20 U/kg  FVIII yapıldı

• Hastaya işlemden sonraki 3 gün 2x 25 U/kg 
dozunda FVIII uygulandı 

• Hasta komplikasyon olmadan taburcu edildi.

• Sonraki 1 ay boyunca 75 mg klopidogrel ve 
100 mg ASA aldı



• Hastanın farmakokinetik eğrisi çıkarıldı. 

• Çukur faktör DAT için %15, ASA için %2 olacak 
şekilde plan yapıldı

• DAT aldığı dönemde gün aşırı 3500 FVIII 
(44U/kg) kullandı

• Hasta halen 72 saatte bir  1500 U  FVIII 
(20U/kg) ve  100 mg/gün ASA almaktadır 

Olgu sunumu



Olgu sunumu

• DM HT için ilaç tedavisi düzenlendi.

• Sigarayı bıraktı 

• 6 ayda hiç eklem kanaması olmadı



Yeni ilaçlar 

• DOAK’lar kullanılabilir mi? 

• Rivaroxabanın AKO’da mortaliteyi azaltıyor 
ancak kanama riskini de artırıyor

• Hemofili hastaları ile ilgili öneri yapmak için 
erken. 

• DOAK kullanan hastalarda FVIII ve FIX 
ölçümleri düşük çıktığı için düzey takibi güç



• Emicizumab uzun dönem antikoagülan /anti-
agregan proflaksi alacaklar için uygun olur 
mu?

• EAHAD poster 2020: 13 non-APCC tromboz : 
7’si 50 yaş üstü, KV risk faktörü olan hastalar

Yeni ilaçlar 



Teşekkürler


