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S1- VON WİLLEBRAND TİP 3 HASTALIĞI, 18 AYLIK MERKEZ DENEYİMİMİZ 

Gülen Tüysüz
1
, Funda Tayfun Küpesiz

2 

1
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı, Antalya 

2
 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya 

 

Giriş: Von Willebrand Hastalığı (VWH), von Willebrand faktör eksikliği veya disfonksiyonu 

ile karakterize, otozomal geçiş gösteren bir kanama bozukluğudur. En sık görülen kalıtsal 

kanama diyatezi olmasına rağmen belirtilerinin genelde hafif olması nedeniyle hastaların 

büyük bir kısmı tanı almamaktadır. Hastalığın patolojisi kadar kliniği ve sınıflandırılması da 

zordur. Hastalık kendi içinde 6 farklı tipe ayrılır (Tip 1, Tip 2A, Tip 2B, Tip 2M, Tip 2N ve 

Tip 3).  Von Willebrand Tip 3, otozomal resesif geçişi nedeniyle son derece nadir 

görülmektedir. Fakat akraba evliliğinin fazla olduğu bölgelerde prevalansının anlamlı oranda 

arttığı bilinmektedir. 

Amaç: Diyarbakır Çocuk Hastanesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji kliniğinde, Ocak 2014-

Ağustos 2015 yılları arasında, VWH Tip 3 tanısı ile takip ettiğimiz hastalarımızın demografik 

verilerini, tanıda kullanılan laboratuvar parametrelerini, kanama sıklıklarını ve tedavi 

cevaplarını tartışmayı planladık. 

Materyal Metod: Belirtilen dönem arasında takip edilen hastaların verileri sistemden ve 

dosyalardan geri dönük olarak tarandı. 

Sonuçlar: Toplamda 8 hasta VWH Tip 3 tanısı aldı. Hastaların 5’i kız, 3’ü erkek idi. 

Hastaların şikayetlerinin başlama yaşları 1-4 (ortalama: 3) arasında idi. Tüm hastaların anne 

ve babaları arasında yakın derecede akraba evliliği bulunmaktaydı (hepsi kuzen evliliği). 

Hastaların tümü, kanama şikâyeti ile başvurmuş, bakılan aPTT değerinin yüksek saptanması 

üzerine gönderilen faktör testlerinden VWF ag, VWF Ricof, F8 düzeyleri düşük bulunmuş 

olgulardı. Kanama şikayeti olan hastalardan bakılan F8 düzeyi <%9, VWF ag <%10 ve VWF 

ricof <%10 olarak saptanan bireyler VWF Tip 3 tanısı konularak takip ve tedaviye alınmıştı. 

Bu hastalardan 4’ü izlemimiz sırasında ağır kanama bulguları ile başvurdu (Birinci olgu, 15 

yaşındaki erkek hasta, üst gastrointestinal kanama ile, ikinci olgumuz, 17 yaşında bir kız 

hasta, ağır menstrual kanamalar ile, 8 yaşında, kız hasta hemartroz ile ve 9 yaşındaki bir erkek 

hasta şiddetli epistaksis ile). Von Willebrand faktör içeren faktör konsantreleri ve transekamid 

asid ile kanamalar kontrol altına alındı. Hastalar ve tedavi detayları Tablo 1’de 

gösterilmektedir.    

Sonuç: Von Willebrand Tip 3 hastalığı oldukça nadir olmasına rağmen akraba evliliğinin 

yaygın olduğu bölgelerde daha sık olarak karşımıza çıkmaktadır. Hafif kanamalar 

traneksamik asit ile kontrol altına alınabilirken ağır kanamalar için Won Willebrand 

konsantrasyonu yüksek faktör replasmanı, seçili olgularda proflaksi tedavide kullanılabilir.  
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Tablo 1. Hasta verileri 

Hasta 

yaşı 

Cinsiyeti Akraba 

evliliği 

Plazma 

faktör 

düzeyi 

Kanama 

paterni 

Kanama sıklığı Tedavi 

15 erkek Teyze 

çocukları 

FVII: %1,4 

vWF 

ag<%10 

vWF ricof: 

<%10 

Ust Gıs 

kanama,  

Dişeti 

kanaması  

 

2 defa toplamda 

Diş çıkarırken 

4-5 defa 

VWF içeren faktör 

konsantresi + 

transeksamid asit 

17 kız Teyze 

çocukları 

FVII: %2,6 

vWF 

ag<%10 

vWF ricof: 

<%10 

Ağır 

menstrual 

kanama 

Her 

menstruasyon 

VWF içeren faktör 

konsantresi + 

transeksamid asit 

8 kız Hala-Dayı 

çocukları 

FVII: %3,2 

vWF 

ag<%10 

vWF ricof: 

<%10 

Hemartroz Ayda 3 ten fazla VWF içeren faktör 

konsantresi 

Proflaksi tedavisi 

9 erkek Teyze 

çocukları 

FVII: %5,4 

vWF 

ag<%10 

vWF ricof: 

<%10 

Şiddetli 

epistaksis 

Ayda 2-4 VWF içeren 

faktör+ 

transeksamid asit 

12 

 

kız Hala-dayı 

çocukları 

FVII: %6,3 

vWF 

ag<%10 

vWF ricof: 

<%10 

Menometro

raji 

Her 

menstruasyon 

Traneksamit asit 

7 

 

erkek Teyze 

çocukları 

FVII: %5,8 

vWF 

ag<%10 

vWF ricof: 

<%10 

Epistaksis Ayda 1 Traneksamit asit 

14 kız Teyze 

çocukları 

FVII: %4,2 

vWF 

ag<%10 

vWF ricof: 

<%10 

Menometra

raji ve 

epistaksi 

Her 

menstruasyon ve 

ayda 1 

Traneksamit asit 

2 kız Hala-dayı 

çocukları 

FVII: %4.6 

vWF 

ag<%10 

vWF ricof: 

<%10 

Diş eti 

kanaması 

ve 

epistaksis 

Her diş 

çıkarmada ve 2 

ayda 1 

Traneksamit asit 
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S2- HEMOFİLİ HASTALARINDA ORTOPEDİK CERRAHİ SONUÇLARI 

Derya Selim Baturˡ, Ayşe Uysal
2
, Nergiz Erkutˡ, Servet Kerimoğlu

3
 Mehmet Sönmezˡ 

1
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, 

2
Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi, 

3
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, 

Trabzon 

 

Hemofilili hastalarda eklemde ağrı ve şişlik, yumuşak doku kontraktürü, fibrozis, kıkırdak ve 

kemik destrüksiyonu ile seyreden ileri evre kronik artropati gelişebilmektedir. Eklemlerde 

gelişen deformiteler hastalarda ciddi hareket kısıtlılığına neden olmaktadır. Hastaların 

özelliklerine göre artrodez, radyoaktif sinoviektomi, cerrahi sinoviektomi ve artroplasti gibi 

tedavi yöntemleri kullanılabilmektedir. 

Bu çalışmada 2004-2017 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hematoloji Bilim dalında takip edilen, ayak bileği ve dizinden opere olan 11 erişkin hastada 

gerçekleştirilen 20 eklem cerrahisi sonuçları değerlendirildi. 8 hasta hemofili A, 3 hasta 

hemofili B idi. 5 hastada iki dize, 6 hastada bir dize total diz artroplasti uygulandı. 2 dize 

artroplasti yapılan bir, tek dize artroplasti yapılan 3 hastaya farklı zamanlı ayak bileğine 

artrodez işlemi gerçekleştirildi. Operasyon öncesi ve sonrası uygun faktör VIII ve IX 

replasmanı ile hastalarda kanama gelişmedi. Total diz artroplastisi yapılan 9 hastada 

komplikasyon izlenmedi ve eklem fonksiyonları tam olarak geri döndü. İki hastanın ise 

operasyon öncesinde var olan kontraktüre bağlı olarak eklem hareketleri tam olarak 

düzelmedi, yarı fonksiyonlu çalışır hale geldi. Sadece bir hastada ayak bileği ekleminde 

enfeksiyon gelişti. Hastaların hepsinin operasyon sonrası ağrı şikayetleri düzeldi ve analjezik 

kullanımı gereksinimi azaldı.  

Sonuç olarak kronik hemofilik artropati tedavisinde cerrahi tedavi yöntemleri uygun 

hastalarda etkili bir tedavi seçeneği olup, uygun faktör replasmanı ile kanama riski azalmakta 

ve cerrahi işlem sonrası eklemlerde ağrı ve fonksiyonun düzelmesi hastaların yaşam kalitesini 

artırmaktaydı.    
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S3- AĞIR HEMOFİLİ A OLGULARINDA YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ İLE F8 GENİ 

BÜYÜK DELESYONLARININ BELİRLENMESİ 

Bilçağ Akgün
1
, Esra Işık

1
, Melike Sezgin Evim

2
, Kaan Kavaklı

3
, Adalet Meral Güneş

2
, 

Hüseyin Onay
4
, Tahir Atik

1
, Ferda Özkınay

1 

1
Çocuk Genetik Hastalıkları Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir 

2
Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Uludağ 

Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir 

3
Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi 

Tıp Fakültesi, İzmir 

4
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir 

Amaç: Hemofili A (HA), pıhtılaşma faktörü VIII'in (FVIII) eksikliği ile karakterize X’e bağlı 

geçiş gösteren, kalıtsal bir kanama bozukluğudur. Prevalansı yaklaşık 5000 erkek doğumda 

1’dir. Hastanın plazmasındaki FVIII aktivitesine bağlı olarak, ağır  (<%1), orta (%1-5) veya 

hafif (%5-40) olarak sınıflandırılır.  

Ağır HA olgularının, yaklaşık %45’inde intron 22'de yaygın görülen inversiyon 

saptanmaktadır. Diğer bir sık görülen inversiyon da, intron 1’de meydana gelmekte olup, ağır 

HA olgularının yaklaşık %2’sinden sorumludur. Bunların yanısıra F8 geninde; missense, 

nonsense, splice site mutasyonları, küçük ve büyük delesyonlar, insersiyonlar ve 

duplikasyonlar da bildirilmiştir.  

Büyük delesyonlar (>50 bp), nispeten yaygın bir genomik yeniden düzenlenme türüdür ve 

ağır HA olgularının yaklaşık % 3'ünden sorumludur. Burada, büyük intragenik delesyon 

belirlenen 3 ağır HA olgusunun sunulması amaçlanmıştır. 

Olgu Sunumu: Üç ayrı aileden 15.5 (Olgu 1), 1.5 (Olgu 2) ve 16 (Olgu 3) yaşlarında üç 

erkek Ağır HA olgusu değerlendirildi. Tüm olguların FVIII:C düzeyi <%1 olarak belirlendi. 

Olgu 1 ailedeki tek hasta birey olup, inhibitör geliştirmemişti. Olgu 2’nin dedesi ve olgu 3’ün 

2 kuzeninin de ağır HA olduğu ve inhibitör geliştirdiği öğrenildi. Hastalardan Ağır HA 

olgularında izlenen moleküler analiz algoritmasına göre önce intron 22 inversiyon mutasyonu 

araştırıldı. Bu mutasyon hiçbirinde belirlenmedi. Ardından “Hemophilia A Genotyping Kit” 

kullanılarak gerçekleştirilen F8 geni yeni nesil dizi analizi sonucunda büyük delesyonlarla 

uyumlu olacak şekilde amplifikasyon eksikliği tespit edildi. Elde edilen veriler Olgu 1’de 

hemizigot del ex15-22, olgu 2’de hemizigot del ex14 ve olgu 3’de hemizigot del ex2-9 olarak 

yorumlandı.  

Sonuç: Bu çalışmada üç ağır HA olgusunda “Hemophilia A Genotyping Kit” ile F8 geninde 

belirlenen büyük delesyonlar sunulmuştur. Yeni Nesil Dizi Analizi ile uygun dizayn yapılarak 

büyük intragenik delesyonlar tespit edilebilir. Delesyonların doğrulaması ve ailedeki 

taşıyıcıların belirlenmesi için MLPA analizi planlanmıştır. 
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S4- KONJENİTAL FAKTÖR EKSİKLİĞİ OLGULARINDA MİDE BAĞIRSAK 

KANAMALARI 

Zafer Şalcıoğlu¹, Gönül Aydoğan¹, Ferhan Akıcı¹, Ebru Yılmaz¹, Cengiz Bayram¹, Gül Nihal 

Özdemir¹, Ezgi Paslı Uysalol ¹, Zafer Başlar² 

¹ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman EAH Çocuk Hematoloji-Onkoloji Kliniği 

2
İstanbul Universitesi, Cerrahpasa Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı. 

Giriş: Konjenital faktör eksikliği(KFE) olgularında mide bağırsak kanamaları ciddi sonuçlar 

oluşturabilir. Klinik önemlerine karşın sıklık, ciddiyet ve tedavileri ile ilgili yayınlar kısıtlıdır. 

Bildirimizde izlediğimiz KFE olgularında görülen mide bağırsak kanamalarını 

değerlendirmekteyiz.    

Materyal ve Metod: Merkezimizde 1990-2017 arasında izlenen 432 KFE olgusu mide barsak 

kanama atakları açısından incelendi. Geçmişe dönük çalışmada 18 hastanın 21 kanama atağı 

saptandı. Bilgi ve bulgular hasta dosyalarından derlendi. 

Sonuçlar: Hastaların 13’ü erkek, beşi kızdı. Yaşları 3-27 arasında değişiyordu ve akrabalık 

oranı %44 idi. Faktör aktiviteleri 10 hastada (%55.6) <%1, 2 hastada (%11.1) %1-5, 6 hastada 

(%33.3) >%5 bulundu. Olgularımız 11 FVII, 2 FX eksikliği ve birer afibrinojenemi vWF, 

hemofili A, Hemofili B, FXIII eksikliğinden oluşuyordu. Üç FVII ve bir vWF eksikliği 

olgusu birden çok kanamıştı. Yedi hastamıza endoskopik muayene yapıldı ve altı hastadan 

mide biyopsisi alındı.  Hepsinde Heliobakter pylori elde edildi. Hastaların tedavisi uygun 

faktör replasmanı, taze donmuş plazma ve antibiyotik olarak düzenlendi. Dört hastada eritrosit 

süspansiyonu verilmesi gerekti. Faktör tedavileri ortalama 4 gün sürdürüldü. Hastanede kalış 

süreleri de ortalama dört gün idi. Üç FVII ve iki FX eksikliği olgusuna sekonder profilaksi 

uygulandı. Faktör VII eksikliği olgularında rFVIIa, FX eksikliği olgularında PCC kullanıldı. 

Profilaksi süresi 1-8 ay arasında değişiyordu. Altı hasta ise rutin profilaksi tedavisini 

sürdürdü. Kanama ve profilaksi tedavileri süresince trombotik ve allerjik yan etki gözlenmedi 

ve inhibitör gelişmedi.  

Tartışma ve sonuç: Mide bağırsak kanamaları yaşamı tehdit edebilecek ciddi kanamalardır. 

Erken tanı ve uygun tedavi ile hızlı iyileşme sağlanabilir. Altta yatan infeksiyonun yeterli 

tedavisi yanında profilaksi uygulanması düşünülmelidir. 
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S5- ÜLKEMİZ GERÇEĞİ: AKRABA EVLİLİĞİ VE FAKTÖR EKSİKLİĞİ 

Funda Tayfun Küpesiz 
1
, Gülen Tüysüz

2 

1
SBÜ Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniği, 

2
 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji BD 

 

Giriş: Anormal kanama, pıhtılaşma sistemi bozukluklarından, trombositlerden veya kan 

damarlarından kaynaklanabilir. Pıhtılaşma bozuklukları edinsel veya kalıtsal olabilir. En 

yaygın kalıtsal pıhtılaşma bozukluğu otozomal geçiş gösteren von Willebrand hastalığı iken 

kanama bulgularının genellikle hafif olması nedeni ile bir kısım hasta da tanı alamamaktadır.  

Hemofili, X’e bağlı resesif kalıtımla geçen pıhtılaşma bozukluğudur. Faktör VII, X ve XI 

eksiklikleri nadir faktör eksiklikleri olup değişen klinik kanama bulguları ile gelirler. 

Toplumda nadir faktör eksikliği az görülmesine rağmen akraba evliliğinin fazla olduğu 

bölgelerde sıklığının anlamlı oranda arttığı bilinmektedir.  

Amaç: Diyarbakır Çocuk Hastanesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji kliniğinde, Ocak 2014-

Ağustos 2015 yılları arasında faktör eksikliği nedeni ile takip ve tedavi edilen hastalarımızın 

demografik verilerini, akrabaları arasında hastalık durumunu değerlendirmeyi hedefledik. 

Materyal Metod: Ocak 2014- Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenli takibe gelen hastaların 

verileri hasta dosyalarından ve hastane bilgisayar kayıt sisteminden kaydedildi. 

Sonuçlar: Merkezimizde 124 olgu pıhtılaşma bozukluğu tanısı ile bu dönem içerisinde 

izlenmekte olup düzenli takibe gelen 114 olgu değerlendirmeye alınmıştır.  Hastaların 23 

(%20)’si kız, 91(%80)’i erkek idi. Hastaların tanıya göre dağılımı Tablo 1 de verilmiştir. 

Tablo 1. Hastaların tanılara göre dağılımı 

  

Tanı Ağır Tip Orta Tip Hafif Tip Toplam: 114 Hasta  

(%) 

Hemofili A 17 

(%35,4) 

31(%64,6)  48(%42,1) 

Hemofili B 5 (%29,4) 11 (%64,7) 1(%5,8) 17 (%14,9) 

Faktör X Eksikliği 8 (%80) 2 (%20)  10 (%8,7) 

F VII Eksikliği  4(%80) 1 (%1) 5 (%4,3) 

Faktör XI Eksikliği 3 (%75) 1 (%25)  4 (%3,5) 

Von Willebrand Hastalığı 

 

30 30(%26,3) 
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Hastaların 58 (%50,8)´inin ailesinde de faktör eksikliği tanısı olan hasta vardı. Bu 58 hastanın 

dağılımı değerlendirildiğinde; 30(%51,7)´inin kardeşinde, 25(%43,1)´inin ikinci derece 

akrabalarında, 3 (%5,1)´inde hem kardeş hem de ikinci derece akrabalarında faktör eksikliği 

ile izlenen başka bir hasta vardı. Klinik bulguları daha ağır olan Hemofili A ve Hemofili B 

hastalıklarında akrabalık durumunu ayrıca inceledik. Kırk sekiz Hemofili A hastasının 28 

(%58,3)´ünün ailesinde de Hemofili A öyküsü vardı. Bu hastaların 12 (%25)´sinde hasta olan 

kardeş iken 14 (%29,1) ´inin ikinci derece akrabasında, 2 (%4,1) ´inin ise hem kardeş hem de 

akrabasında Hemofili A tanılı hasta vardı. Hemofili B tanılı 17 hastanın ise 8 (%47)´sinde aile 

öyküsü vardı. Bunların 5 (%29,4)´inin akrabalarında, 2 (%4,1)´inin kardeşinde, 1(%5,8)´inin 

ise hem kardeş hem de akrabasında Hemofili B hastası vardı. 

Hemofili A tanısı ile izlenen 48 hastanın 3 (%6,2)´sinde inhibitör saptanmış olup bunların 

ikisi düzenli profilaksi tedavisi almaktaydı. Hemofili B tanılı hastaların hiçbirinde inhibitör 

gözlenmemişti.  

Düzenli tedaviye gelen hastalarımızın izlemleri ve aldıkları tedavi değerlendirildiğinde 30 

(%62,5 ) hemofili A hastasının rekombinant kaynaklı ürün ile sekiz (%16 ) hastanın ise 

plazma kaynaklı ürünle profilaksi tedavisi aldıkları saptandı ki bunların ikisi inhibitörlü idi.  

Profilaksi tedavisini almayan 10(%20) hasta vardı. Hemofili B hastalarının 12 (%70)´i düzenli 

olarak profilaksi alıyordu, kullanılan ürünün kaynağı 10 (%58,8 )hastada plazma kaynaklı, 

diğer iki (%11,7)´si rekombinant kaynaklı idi.   

Hastaların izlemde kanama durumları değerlendirildiğinde 48 hemofili A hastasının 12 

(%25)´inde; hemofili B hastalarından ise 17 hastanın 8 (%47)´sinde hedef eklem gelişmesi 

nedeni ile radyonükleid sinevektomi planlandığı ve bu hastaların profilaksi tedavisini düzenli 

kullanmadıkları gözlendi.  

Tartışma: Hemofili ve nadir faktör hastalıklarının tedavisindeki gelişmeler,  hastaların tedavi 

imkanlarına ulaşmalarının kolaylaşması ile hastaların morbidite ve mortalite oranları belirgin 

iyileşmiştir.  

Çalışmamız da özellikle Hemofili A hastalarında eklem sekeli olan hasta sayısının düşük 

olması bu hastaların tedavi ve takiplerinin daha düzenli yapıldığını; hastaların bu konuda 

uyumlu davrandıklarını, hekimlerin de hastalıkta erken tedavinin ve profilaksi tedavisinin 

önemini hastalara ve ailelerine anlatabildiklerini düşündürmektedir.  

Pıhtılaşma bozukluğu olan hastaların %50,8´inin ailesinde faktör eksikliği olan bir başka 

hasta daha vardır. Özellikle hasta kardeş oranına sahip olma oranı (%55,8) oldukça yüksektir. 

Hemofili karnesine sahip hastaların yaklaşık %10´u Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 

yaşamaktadır. Türkiye istatistik kurumunun 2016 verilerine göre Güneydoğu Anadolu 

Bölgesinde eşi ile akraba olduğunu beyan eden birey oranı %23,2´dir. Gerçek hayatta ise bu 

oran daha yüksek olabilir. Pıhtılaşma bozuklukları X´e bağlı ve otozomal resesif kalıtılmakta 

olup özellikle akraba evliliklerinin sık görüldüğü topluluklarda daha sık karşımıza 

çıkmaktadır.  

Hasta ailelerine hastalığın tedavisi izlemi kadar kalıtım şekli de hekimler tarafından 

anlatılmalıdır. Bölge gerçekleri ve sosyokültürel yapısı değerlendirildiğinde ailelerin tek 

çocuk sahibi olmayı kabul etmeleri çok da mümkün değildir. Ailelere sağlıklı çocuk sahibi 
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olmanın imkanları sağlanmadıkça hasta kardeş sayısını azaltma olasılıkğı düşüktür. Özellikle 

hemofili hastalarında genetik analizler ile mutasyonun saptanması ve ailelerin genetik 

danışmanlık almalarını sağlamak oldukça önemlidir.  Birden çok çocuğa sahip olmayı isteyen 

ailelere prenatal genetik tanı ile sağlıklı çocuk sahibi olmanın sağlanması ülke gerçekleri ile 

örtüşür koruyucu hekimlik politikası olacaktır. Ülkemizde bu konuda çalışmaların 

yoğunlaştırılması gerektiğini düşünmekteyiz. 
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S6- FAKTÖR VII EKSİKLİĞİ HASTALARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yeter Düzenli Kar, Zeynep Canan Özdemir, Özcan Bör 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı, 

Eskişehir, Türkiye 

Amaç: Faktör VII eksikliği nadir faktör eksiklikleri içinde en sık görüleni olup, toplumdaki 

sıklığı 1/500.000 olarak bildirilmektedir. Otozomal resesif geçişlidir. On üçüncü kromozomun 

uzun kolunda bulunan FVII geninde, günümüzde 250’den fazla mutasyon tanımlanmıştır. 

FVII eksikliği olan hastaların klinik özellikleri oldukça değişkendir. Bazı olgularda 

asemptomatik seyrederken bazı olgularda hayatı tehdit eden kanamalara neden olabilir. Bu 

çalışmada, kliniğimizde faktör VII eksikliği tanısıyla takip edilen hastaların klinik özellikleri 

incelenmiştir.  

 

Yöntem: Ocak 2014 ile Aralık 2017 tarihleri arasında kliniğimizde faktör VII eksikliği tanısı 

alan hastaların dosya bilgileri geriye dönük olarak incelendi. 

 

Bulgular: Çalışmaya 7 (%46,7)’si erkek, 8 (%53,3)’i kız, ortalama yaşları 9,89 (4-16) yıl 

olan 15 çocuk hasta alındı. Sekiz hastada (%53,3) klinik semptom yoktu. Yedi hastada 

(%46,7) hafif kanama semptomları vardı. Hastaların birinde epistaksis, birinde kolay 

morarma, birinde konjonktival kanama, birinde hematüri, birinde adenoidektomi sonrası 

uzamış kanama, ikisinde hipermenore şikayeti vardı. Bir hastada faktör VII aktivite düzeyi 

<%5, sekiz hastada %5-30, altı hastada >%30 idi. Hiçbir hastada kanamalar sırasında faktör 

VII replasmanına ihtiyaç duyulmadı. Sadece üç hastada operasyon öncesinde rekombinan 

faktör VII replasmanı yapıldı. (Tablo 1).  

Sonuç:  Faktör VII (prokonvertin), vitamin K’ya bağımlı, yarı ömrü 4-5 saat olan bir 

koagülasyon faktörüdür. Faktör düzeyi ile klinik bulgular korele olmadığı için, kanama riski 

yönünden güvenli kabul edilebilecek faktör düzeyi ve aktivitesi bilinmemektedir. Şiddetli 

kanaması olması durumunda rekombinan FVII kullanımı önerilmekte iken, hafif ve orta 

şiddetli kanamalarda traneksamik asitin tek başına kullanımı yeterli olabilmektedir. Bizim 

çalışmamızda hastaların %93,3’ünde (14 hasta) hafif–orta düzeyde faktör VII eksikliği olup 

bu hastaların %42,8’i semptomatik idi.  
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Tablo 1: Faktör VII eksikliği tanılı hastalarımızın özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olgu  Cinsiyet Yaş Semptom PT 

(/sn) 

FVII 

aktivitesi 

(%) 

Operasyon  Operasyonda 

Tedavi 

1 Erkek 4 Asemptomatik 15,9 30 Adenoidektomi rFVII 

2 Kız 5 Kolay 

morarma 

17,3 26 Yok  

3 Erkek 5,5 Asemptomatik 23,4 6,8 Sünnet rFVII 

4 Erkek 7 Asemptomatik 15,9 22,9 Yok  

5 Erkek 7 Asemptomatik 15,6 34 Yok  

6 Kız 8 Adenoidektomi 

sonrası kanama 

16,3 39 Adenoidektomi TDP (dış 

merkez) 

7 Erkek 9 Epistaksis 19,9 12,9 Sünnet, inguinal 

Herni 

bilinmiyor 

8 Kız 9 Asemptomatik 16 38 Açık kalp ameliyatı bilinmiyor 

9 Kız 11 Hematürü 15,1 30 Kolonoskopi+biyopsi TDP 

10 Erkek 12 Asemptomatik 14,5 44 Lipom eksizyonu almadı 

11 Kız 12 Asemptomatik 15,5 41 Yok  

12 Kız 14 Menoraji 18,1 25,8 Yok  

13 Kız 15 Menoraji 14,7 43 Yok  

14 Erkek 16 Asemptomatik 16,4 30 Sünnet bilinmiyor 

15 Kız 16 Konjonktival 

kanama 

48,9 <5 Apendektomi rFVII 
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S7 - NADİR FAKTÖR EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARDA VE ATEROTROMBOTİK 

RİSKİ OLUP KLOPİDOGREL KULLANAN KARDİYAK VE NÖROLOJİK 

HASTALARDA TROMBOSIT PARAMETRELERİ VE TROMBOSİT 

AGGREGASYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Pamir Özen
1
, Ayça Pınar Nas

1
, Şeyma Kahraman

1
, Selin Akyüz

1
, Fadıl Berat Yeşil

1
, Yusuf 

Yaşar
1
, Bijen Nazlıel

2
, Gülten Aydoğdu Taçoy

3
, Zühre Kaya

1
 

1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji BD, 

2
Nöroloji BD, 

3
Kardiyoloji BD, 

Ankara,  

Giriş: Nadir faktör eksiklikleri tüm kalıtsal faktör eksikliklerinin %3-5 ini oluşturmaktadır. 

Olguların kanama şiddeti ile koagulasyon seviyeleri arasındaki ilişki değişkendir. Son 

yıllardaki araştırmalar trombosit sayısındaki değişkenligin, ortalama trombosit volümü (MPV) 

ve trombosit dağılım genişliği (PDW) değerlerindeki yüksekliğin reaktif trombositlere işaret 

etmekte olduğunu ve hemostazda etkin rol oynadığını göstermektedir. Özellikle trombosit 

aggregasyonunu inhibe eden klopidogrel, geçirilmiş myokard infarktüsü veya inmedeki 

aterotrombotik olayların gelişiminin önlenmesinde başarı ile uygulanmaktadır.  Ancak 

metabolizmasını etkileyen polimorfizmler nedeniyle klopidogrelin biyoyararlanımını 

değişkendir. Henüz bu polimorfizmlerin tespiti ve klopidogrele direncin saptanması 

kılavuzlarda yer almamakla birlikte klopidogrel kullanımına rağmen yanıtsız olgularda 

trombusun tekrarlaması serebrovazküler olay geçirenlerde %27 iken kardiyak hastalarda %33 

oranında bulunmaktadır.  

Biz de hemostaz laboratuvarında nadir faktör eksikliği tespit edilen 35 hasta ile klopidogrel 

kullandığı bilinen 80 kardiyak ve nörolojik hastanın trombosit parametreleri ve optik 

lumiaggregometri (OLA) ile ADP, kollajen yanıtını değerlendirdik. 

Yöntem: Hemostaz laboratuvarına klopidogrel direnci için kardiyak veya nörolojik iskemik 

olay geçiren ve aterotrombotik profilakside klopidogrel kullanan 80 hastanın ve nadir faktör 

eksikliği düşünülen 35 hastanın kesin tanısına ICD 10 kodu ile ulaşılmıştır. Tam kan 

sayımında trombosit sayısı, MPV, PDW değerleri kaydedilmiştir. Ayrıca klopidogrele 

direncin olup olmadığı OLA (Chronolog-model 700, PA) cihazı ile ADP, kollajen yanıtına 

bakılarak değerlendirilmiştir. Üretici firma değerlerine göre ADP ile aggregasyon yanıtı %49 

altı ise yanıtlı, %50-61 arası düşük yanıtlı, %62-70 ise yanıtsızlık veya direnç olarak 

sınıflandırılmıştır. İstatistiksel analiz SPSS 15.0 programında yapılmıştır. 

Sonuçlar: Kardiyak hastaların (n:29) yaş ortalaması 70 (55-82), nörolojik hastaların (n:51) 

yaş ortalaması 62 (33-87), nadir faktör eksikliği (n:35) olan olguların 8(1-21) dir. Kardiyak ve 

nörolojik olguların %62 si erkek, %38’i kadındır. Nadir faktör eksikliği olguların %42’si kız, 

%58 i erkektir.  Kardiyak hastaların %42 si ADP ile klopidogrel yanıtlı %34 düşük yanıtlı ve 

%24 yanıtsızdır. Nörolojik hastaların ise %54 ü ADP ile klopidogrel yanıtlı %30 düşük yanıtlı 

ve %16 yanıtsız olarak bulunmuştur. Her 2 grup arasında klopidogrele yanıt oranı bakımından 

istatistiksel anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). Klopidogrele düşük yanıtlı kardiyak 

hastaların trombosit sayıları (210.680±73.830 vs 280.530±65.860/μL) nörolojik hastaların 
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değerlerine göre düşük, MPV (10.9±0.8 vs 10.1±0.9/fL) ve PDW (13.9±1.9 vs 11.6±2.1) 

değerleri nörolojik hastaların değerlerine  göre anlamlı yüksek bulunmuştur (p<0.05) Ayrıca 

nadir faktör eksikliği saptanan 35 hastanın trombosit sayıları ile ADP, kollajen yanıtları 

nörolojik ve kardiyak hastalara göre yüksek, MPV ve PDW değerleri ise daha düşük 

bulunmuştur (p<0.05).  

Yorum: Araştırmamız nadir faktör eksikliği olan olguların trombosit parametreleri ve 

fonksiyonlarının hasta bireylere göre normal olduğunu göstermektedir. Koroner arter hastalığı 

ile ilgili araştırmalarda ise düşük trombosit sayısı, yüksek MPV ve PDW değerleri aktif 

trombositleri gösterdiğinden tromboz için ek risk faktörü oluşturmaktadır. Bu nedenle 

araştırmamız özellikle klopidogrele düşük yanıtlı kardiyak hastaların etkin dozda klopidogrel 

kullanımının trombus oluşumunu önlemede gerekli olduğuna işaret etmektedir.  
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S8- İNHİBİTÖR POZİTİF HEMOFİLİ’DE KOMPARTMAN SENDROMU 

Metin Çil 
1
, İlgen Şaşmaz

1
, Göksel Leblebisatan 

1
, Yurdanur Kılınç

 1
 

1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı 

Giriş: Kompartman Sendromu (KS), damar ve sinir içeren kapalı kemik-fasyal boşluklarda 

doku basıncının, perfüzyonu engelleyecek kadar artması sonucu ortaya çıkan hipoksiyle 

birlikte kas ve sinir dokusunun iskemiye maruz kalması ve bunu izleyen değişiklikler sonucu 

ortaya çıkan bir acil cerrahi tablodur. Kompartman sendromu vakalarının büyük çoğunluğu 

travmaya bağlı kırıklardan kaynaklanırken, hemofilik olan bireyler, fasyal bölmeye veya 

eklem içine spontan kanama riski bulunan benzersiz bir hasta grubudur. İnhibitör pozitifliği 

bulunan hemofiliklerde tedavi daha da zorlaşmakta, kanama riski ve komplikasyon sıklığı 

artmaktadır. Bizim hastamızda da dış merkezde profilaktik faktör replasmanı uygulaması için 

yapılan damar yolu girişim yerinde cilt altı dokulara kanama olmuş ve 4. Gününde 

Kompartman Sendromu ön tanısıyla tarafımıza yönlendirilmiştir. Cerrahi girişim için geç 

kalınmış vakada yeterli ve zamanında faktör replasmanı ve  multidisipliner yaklaşım ile 

ekstremite kaybı önlenmiştir. Henüz faktör replasmanı ve fizik tedavi uygulamaları devam 

eden hastamızı, hemofilik bireylerde her türlü girişimsel işlemin riskli olduğu ve takibinin iyi 

yapılması gerektiği ayrıca beklenmedik kanama durumlarında zaman kaybetmeden bu konuda 

uzman bir merkeze yönlendirmenin önemini belirtmek ve gelişebilecek komplikasyonları 

anlatmak amacıyla sunmaya değer bulduk. 

Vaka sunumu: 32 yaşında sağ sağlıklı baba ve 30 yaşında sağ sağlıklı anne den 3 kardeşten 

biri olan ve 1 yaşındayken hemofili A tanısı alan 5 yaşında erkek hastamız, sağ diz artropatisi 

nedeniyle haftalık olarak aldığı faktör replasman tedavisinin dış merkezde sol kol antekubital 

bölgeden yapılan damar içi uygulaması sonrası cilt altı dokulara kanaması olmuş. 4 gün dış 

merkezde takip edilip faktör replasmanı yapılan fakat sağ kolda şişliği artması nedeniyle 

Kompartman Sendromu ön tanısıyla tarafımıza yönlendirilmiş. Hastanın tarafımızca yapılan 

ilk muayenesinde sağ kol ciddi siyanoze, şiş ve arteryal nabızlar alınamıyor ve kapiller dolum 

uzamıştı (>3sn). Haraket, ağrı ve dokunma duyusu yoktu. Sağ ön kol çapı sol ön kola göre 6 

cm artmıştı. PT: 12.5 sn INR: 1.1 ve aPTT: 63.3 sn ile uzamış, hematokrit %21 olup Hb: 7.4 

gr/dl idi. Acil olarak yapılan Doppler USG de brakial arter ve dallarında akım yok, cilt altı 

yoğun ödem mevcut olarak rapor edildi. Ortopedi bölümü ile ortak değerlendirilen hasta 

Kompartman sendromu tanısıyla yatırıldı. Ortopedi bölümü tarafından kas ve sinir dokuda 

geri dönüşümsüz hasar ve vakanın gecikmiş olması sebebiyle hastanın kanama riskininde 

yüksek olması göz önüne alınarak fasyotomi planlanmadı. Hastaya 15cc/kg’dan eritrosit 

desteği sağlandı. Yüksek doz faktör 8 tedavisi başlandı (150 ü/kg/gün 3 bölünmüş dozda). 

Ekstremite atele alındı ve elevasyonu uygulandı. Non-steroidal antienflamatuar tedavi ve 

steroid tedavileri başlandı. İskemik dokuda enfeksiyon riski nedeniyle 3.kuşak sefalosporin ve 

klindamisin antibiyoterapisi eklendi. Kardiyovasküler Cerrahiye de danışılan hastanın çekilen 

BT anjiografisi “sağ ulnar ve radial arterlerde basıya sekonder oklüzyon, el bilek düzeyinde 

kollateraller mevcut, cilt altı yoğun ödem olup kompartman ile uyumludur” olarak 

raporlanması üzerine belirgin damar hasarı olmaması nedeni ile operasyon planlanmadığı 
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belirtildi. Yüksek doz faktör tedavilerine rağmen aPTT: 59.9 sn ile uzamış olarak devam eden 

hastaya inhibitör tayini yapıldı. Faktör 8 düzeyi: % 1.8, inhibitör düzeyi: 51.2 BU/ml olarak 

geldi. Hasta 2. Gününde Rekombinant Faktör 7a ( Novoseven ) tedavisine geçildi ( 90 

mcg/kg/doz, 12 doz ). 5.gününde yapılan doppler USG’de radial arterde azda olsa akımın 

görülebildiği, kollaterallerde artmış kan akımının olduğu fakat yaygın cilt altı ödeminin 

devam etmesi ve damarlarda trombüse rastlanmaması üzerine hastanın tedavisine inhibitör 

bypass ajanı aPCC ( aktive protrombin kompleks konsantresi, FEİBA ) eklendi (60Ü/kg/doz, 

2 dozda ). Nöroloji bölümüne danışılan hastaya nöroprotektif amaçlı B vitamin kompleksi 

başlandı. Tedavinin 10.gününde yapılan kontrol BT anjiografide “ sağ brakial,radial ve ulnar 

arterler doğal, cilt altı ve yağ dokuda ödem devam ediyor” olarak yorumlanması ve hasta ön 

kol çap farkının 4 cm gerilemesi üzerine aPCC tedavisi sonlandırıldı. Rekombinant F7a 

tedavisi 3 saatte bir olacak şekilde ayarlandı. Takiplerinde sağ kol ödemi gerileyen, nekrotik 

cilt ve parmak ucu lezyonları gelişen fakat debridman gerektirmeyerek lokal tedavi ile 

gerileyen hastanın rekombinant F7a tedavisi azaltıldı. Tedavinin 2. Haftasında ödemleri 

gerileyen kapiller dolumu iyi nabızları alınan fakat haraket ve his kaybı devam eden hastaya 

fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü önerisiyle fizik tedavi başlandı. Faktör replasmanı fizik 

tedavi öncesi ve sonrası olmak üzere günlük 2 doz olarak ayarlandı. Kas seyirmeleri olan 

hastaya EMG cekildi fakat brakial pleksus dallarında ağır paralizi olarak yorumlandı. Sol 

kolda henüz his ve haraket kabiliyeti olmayan hastanın fizik tedavi öncesinde faktör 

replasmanlarına devam ediliyor. 

Tartışma: Kompartman Sendromu (KS), damar ve sinir içeren kapalı kemik-fasyal 

boşluklarda doku basıncının, perfüzyonu engelleyecek kadar artması sonucu ortaya çıkan 

hipoksiyle birlikte kas ve sinir dokusunun iskemiye maruz kalması ve bunu izleyen 

değişiklikler sonucu ortaya çıkan bir acil cerrahi tablodur. Kompartman Sendromu vakalarının 

büyük çoğunluğu travmaya bağlı kırıklardan kaynaklanırken, hemofilik olan bireyler, fasyal 

bölmeye veya eklem içine spontan kanama riski bulunan benzersiz bir hasta grubudur.  

Hemofilik bireylerde inhibitör pozitifliği hem tedavide zorluklara hem de komplikasyon 

sıklığında ciddi artışa neden olmaktadır. Bu tip hastalarda standart girişimsel işlemler (ör: 

damar yolu uygulaması) dahi dikkatle yapılmalı ve hasta yakından izlenmeli ve oluşabilecek 

komplikasyonlar ve yapması gerekenler anlatılmalıdır. Hemofilik hastalarda Kompartman 

Sendromu tanısı konulması gecikmektedir. Bunun en önemli sebebleri altta yatan bir 

travmanın olmayışı ve bazen kanamanın yavaş ilerleyişidir. Tanı genel olarak klinik 

değerlendirme ile konulabilmektedir. Hastalar kompartman sendromunun tipik bulguları Pain 

(ağrı), Pallor (solukluk), Parestezi (his kusuru), Paralizi (güç kaybı), Pulselessness 

(nabızsızlık) olan 5P bulgusu açısından değerlendirilmelidir. Multidisipliner yaklaşım 

gerektiren kompartman sendromu, hasta hemofilik olunca daha da önem taşımaktadır. İlk 

yapılması gereken yeterli ve uygun faktör replasmanının sağlanmasıdır. Kompartman 

sendromunun ana tedavisini oluşturan Fasyotomi, hemofilik bireylerde ancak ekstremite, kas 

ve sinir koruyucu olacak ise dikkatlice değerlendirilip yapılmalıdır. Dumontier et al. 

Tarafından yapılan bir çalışmada 12 hemofilik kompartman sendromu serisi yayınlanmış, 

sadece 2 tanesine cerrahi uygulanmış ve bu 2 vakada da sekel gelişmiştir. Yine Lancourt et al. 

tarafından yayınlanan 34 hemofilik kompartman sendromu serisinde, 3 tanesi inhibitör pozitif; 

hiç cerrahi yapılmamış ve faktör replasmanı ile takip edilmişlerdir. Bunun yanında uygun 
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hasta seçildiğinde cerrahi müdahale sonrası yüz güldürücü sonuçlarda bildirilmiştir (6). Hangi 

çalışma olursa olsun ortak karar öncelikle yeterli faktör replasmanı olup, yakın takip sonucu 

klinik olarak kötüye giden hastalar kar zarar yapılarak cerrahi açıdan değerlendirilmelidir. 

Daha da önemlisi hiçbir hemofilik bireyin kompartman sendromu gibi yüksek morbidite 

sebebi olacak bir durum ile karşı karşıya gelmemesini sağlamaktır. Bizim vakamızıda, 

sevkinde yaşanan gecikme, yüksek doz faktör tedavisine cevapsızlık, inhibitör tayininin 

önemi, kombine tedavinin dozu ve süresi, multidispliner yaklaşımda hematolog dışındaki 

hekimlerin görüşleri, ekstremiteyi korumak ve rejenerasyonuna katkıda bulunmak için 

yapılması gerekenler gibi birçok konunun işlenip üzerinde tartışılabileceği bir vaka olduğu 

düşüncesi ile sözlü sunum yapmaya değer bulduk. Vaka ile ilgili yeterli düzeyde görseller 

mevcut olup sunum sırasında vakanın ciddiyetinin anlaşılmasına katkıda bulunacaktır.  
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S9- HAFİF HEMOFİLİ A TANILI HASTALARDA DDAVP YANITLARI  

Fatoş Dilan Atilla
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 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Ege Erişkin hemofili ve Tromboz 

Merkezi, İzmir, Türkiye, 

2
Katharine Dormandy Hemofili ve Tromboz Merkezi, Royal Free Hastanesi, Londra, Birleşik 

Krallık 

Giriş: Hafif hemofili A (HHA); 5 ve 40 IU/dL arasındaki faktör VIII (FVIII) düzeyleri ile 

tanımlanan X’e bağlı resesif bir kanama hastalığıdır. HHA desmopressin (DDAVP) ile tedavi 

edilebilir ancak hastaların FVIII aktivitesine yanıtları farklı olup bireysel değerlendirilmelidir. 

Hastalardaki DDAVP yanıtının öngörülmesi zordur. Birçok HHA tanılı hastada DDAVP 

uygulamasını takiben FVIII düzeyleri hemostatik aralığa yükselir. Böylece bir çok kanama ve 

cerrahi prosedür için FVIII konsantreleri ve kan ürünleri kullanma ihtiyacı ortadan kalkar. Bu 

geniş kohort çalışması; 2000–2017 yılları arasında Katharine Dormandy Hemofili ve 

Tromboz Merkezi'nde takipli olan HHA tanılı hastaların DDAVP yanıt oranlarını ve klinik 

özelliklerini belirlemeye yönelik gerçekleştirilmiştir.  

Materyal-Metod: Bu çalışmada HHA tanılı 140 hastanın verileri retrospektif olarak 

kaydedilmiş ve değerlendirilmiştir. DDAVP subkutan veya burun içine 0.3 μg/kg dozunda 

uygulanmıştır. Yeterli yanıt DDAVP uygulamasından 60 dk sonra FVIII düzeyinin ≥30 

IU/dL’ye çıkması, mükemmel yanıt ise ≥50 IU/dL’ye çıkması şeklinde tanımlanmıştır.  

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 39.5 (12-64 yaş) olarak hesaplanmış olup 140 hastadan 

107'sine (%76) DDAVP değerlendirme testi uygulanmıştır. Bu 107 hastanın 95’i (%85) 

DDAVP uygulaması ardından yeterli yanıt vermiş olup 95 hastanın ise 75'i mükemmel yanıt 

ile sonuçlanmıştır. Geri kalan 12 hasta DDAVP uygulamasına yanıtsız olarak 

değerlendirilmiştir. Yanıt vermeyen hastaların DDAVP uygulaması sonrası ortalama FVIII 

düzeyleri 17.25 IU/dL, bunların 3'ünde 10 IU/dL'den düşük, 3'ünde 10-20 IU/dL ve 6’sında 

20-30 IU/dL arasında bulunmuştur. Yanıt veren hastalardan 75'inde (%79) DDAVP tedavisi 

ile minör cerrahi işlemler yapılmıştır. Cerrahi işlem sonrası uzamış kanamalar bu hastalardan 

sadece 3'ünde meydana gelmiş ve FVIII seviyeleri ile ilgisiz olduğu görülmüştür. Bu 3 

hastadan ikisine FVIII konsantresi verilmiş, diğer hastaya ek DDAVP dozu uygulanmıştır. 

Hiçbir hastada kan ürünü transfüzyonu ihtiyacı olmamıştır.  

Sonuç: Hemofili tedavisinde FVIII konsantreleri ile maruziyet sonucu inhibitör gelişimi, 

yönetilmesi zor bir komplikasyondur. HHA hastalarının hafif kanama fenotipi nedeniyle 

düzensiz ve kısa sürede yoğun faktör konsantresi ihtiyaçları olmaktadır. Bu durum inhibitör 

gelişmesi açısından risk faktörüdür. Hastalardaki DDAVP yanıtlarının belirlenmesi bu 

nedenle çok önemlidir. HHA tanılı hastalarda DDAVP tedavisi, FVIII konsantrelerine ve kan 

ürünlerine maruziyeti önleyebilir veya minimuma indirebilir. 
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P1- YENİDOĞAN DÖNEMİNDE TANI ALAN, DAHA ÖNCE TANIMLANMAMIŞ 

BİR F11 MUTASYONU BULUNAN AĞIR FAKTÖR XI EKSİKLİĞİ OLGUSU 
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AD, Ankara.
 

 

Giriş: Ağır faktör XI (FXI) eksikliği (plazma FXI:C: <%15) insidansı, milyonda bir olarak 

bildirilmiştir. FXI eksikliği, genellikle hafif veya orta şiddette kanama semptomları ile 

ilişkilidir. Spontan kanamalar, ağır FXI eksikliği olan hastalarda bile nadirdir. FXI eksikliğine 

bağlı kanama şimdiye kadar az sayıda yenidoğan olguda bildirilmiştir. Burada, ağır FXI 

eksikliğine bağlı intrakranial ve uzamış göbek kordonu kanaması olan bir yenidoğan olgu 

sunulmaktadır.  

Olgu: 23 günlük erkek bebek göbek kordonundan kanamanın devam etmesi şikayeti ile 

yönlendirildi. Hastaya postnatal birinci günde intramüsküler K vitamini uygulandığı, göbek 

kordonundan kanamanın devam etmesi üzerine 15. günde K vitamininin tekrarlandığı bilgisi 

alındı.  Hastanın 7 yaşındaki sağlıklı erkek kardeşinin hikayesinde, kanama diyatezi ile ilişkili 

herhangi bir özellik bulunmamaktaydı.  

Fizik muayenede aktif görünümde olan hastanın göbek kordonundan sızıntı şeklinde kanama 

dikkati çekti.  Laboratuvar tetkiklerde platelet sayısı 458 x10
3 

/µL ve prothrombin zamanı 

(PZ) normal aralıkta iken, aktive parsiyel tromboplastin zamanı uzamış olarak (132,6 s; yaşa 

göre normal aralık: 31,3-54,3 s) bulundu. Plazma fibrinojen düzeyi normal, lupus 

antikoagülan ve C-reaktif protein negatif olarak bulundu. İdrar tetkikinde hematüri mevcut 

değildi, ancak gaitada gizli kan pozitifti. Transfontanel ultrasonografide sol kaudotalamik 

çentikte 1. derece serebral kanama izlendi. 

Hastaya başvurusundan hemen sonra 2 mg intravenöz K vitamini uygulandı. APTZ değeri 

belirgin şekilde uzamış bulunan erkek hastada, ayırıcı tanıda belirli diğer faktör eksiklikleri de 

göz önünde bulundurulmakla birlikte, en olası nedenin faktör VIII eksikliği olabileceği 

düşünüldü. Hastaya kriyopresipitat uygulandıktan sonra göbek kanaması durdu ve kontrol 

APTZ değeri 53 s olarak kaydedildi. İzlemde hastaya bir kez daha kriyopresipitat ve taze 

donmuş plazma uygulandı. 

Laboratuvar incelemelerde plazma FVIII:C, FIX:C, FX:C  ve von Willebrand faktör antijen 

düzeyleri yaşa göre normal aralıkta bulunurken, FXI:C düzeyi düşük olarak (%5) ölçüldü. 
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Hastanın aile bireylerinin taramasında, 7 yaşındaki erkek kardeşinde de ağır FXI eksikliği 

(APTZ: 128 s; FXI:C: %5) bulundu. Hasta önerilerle taburcu edildi.  

F11 geninin mutasyon analizinde c.89T>C (p.F30S) (p.Phe30Ser) / c.403G>T (p.E135*) 

(p.Glu135*) birleşik heterozigot mutasyon saptandı. p.Glu135*, literatürde daha önce 

tanımlanmış “tip II Yahudi mutasyonu” olarak da adlandırılan mutasyon iken, diğer mutasyon 

ilk kez olgumuzda tanımlandı. Yeni tanımlanan bu mutasyon, SIFT, PolyPhen-2, Provean ve 

Mutation Taster verilerine göre yüksek olasılıkla hastalık nedeni olarak değerlendirildi. 

Sonuç: Ağır FXI eksikliği bulunan olgumuz, yenidoğan döneminde kanama bulgusu 

gözlenmesi nedeni ile literatürde nadirdir. Kanama semptomu bulunan veya bulunmayan bir 

bireyde, belirgin şekilde uzamış APTZ değeri varlığında, ağır FXI eksikliği akılda 

bulundurulmalıdır. Ülkemizde olduğu gibi FXI konsantresinin temin edilemediği durumlarda 

taze donmuş plazma veya kriyopresipitat, FXI eksikliği ile ilişkili olan kanamaların kontrol 

altına alınması amacıyla kullanılabilir. 
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P2-HEMOFİLİ HASTALARIMIZIN ANALİZİ 

Gül İlhan
1
, Murat Kaçmaz

1
, Hasan Kaya

1 

1
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilm Dalı, Hatay 

 

Giriş: Hemofili, X'e bağlı ressesif geçişli, faktör VIII veya IX eksikliği sonucunda gelişen 

nadir bir kalıtsal kanama bozukluğudur. Hastaların uygun takip ve tedavisi yaşam kalitesi 

açısından büyük önem arz etmektedir. 

 

Materyal Ve Metod: Retrospektif çalışmamızda 52 hemofili hastamızın 2017-2018 yılları 

arasındaki kayıtlarını inceledik ve hastaların demografik verilerini, faktör ve inhibitör 

düzeylerini ve aldıkları tedavileri derledik.  

 

Bulgular: Hastalarımızın ortalama yaşı 31.5±11.8 idi. Hastaların 44'ü (% 84.6) hemofili A, 

8'i hemofili B (% 15.4) hastasıydı. Bunların 10'u (%17.8) mülteci hastalardı. Yirmi hasta (% 

38.5) ağır, 23 hasta (% 44.2) orta ve 9 hasta (% 17.3) hafif hemofili olarak değerlendirildi. 

Ağır hemofili  hastalarının 16'sı (% 80), orta hemofili hastalarının ise 16'si (% 69.5), hafif 

hemofili hastalarının ise 4'ü (% 44.4) profilaksi tedavisi almaktaydı. Dördü ağır, 1'i orta ve 1'i 

hafif hemofili olmak üzere hastaların 6'sında (% 11.5) inhibitör pozitifliği saptandı.  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. Çalışmamızda ise benzer olarak 52 hemofili hastasının % 

11.5'unda, ağır derece hemofili olanların ise % 20'sinde inhibitör geliştiği görülmüştür.  

 

Sonuç: Orta ve hafif hemofili hastalarımızda profilaksi tedavisi alanların sıklığındaki 

yükseklik dikkati çekmektedir. Profilaksi tedavisinin daha yakından takibi gereksiz faktör 

kullanımı ve inhibitör gelişimini azaltacak gibi görünmektedir. 
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P3-ADNEKSİYEL KANAMA İLE GELEN TİP III VON WILLEBRAND HASTALIĞI 

OLGUSU 

Eren Arslan Davulcu
1
, Yusuf Ulusoy

1
, Zuhal Demirci

1
, Nur Akad Soyer

1
, Güray Saydam

1
, 

Fahri Şahin
1 

1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Erişkin Hemofili ve Tromboz 

Merkezi, Bornova-İzmir 

Giriş: Tip III von Willebrand hastalığı (vWH) homozigot vakalarda vW faktör (vWF) 

düzeyinin ölçülemeyecek kadar düşük olduğu, heterozigotlarda ise düzeyin normal ya da 

normalin alt sınırında olduğu türüdür. Homozigotlarda şiddetli mukozal kanamalar yanında 

hemofiliye benzer kas iskelet kanamaları da görülür. Heterozigotlar ise genelde asemptomatik 

olmakla birlikte hafif kanama semptomları gösterirler. Semptomlu tip III vWH taşıyıcılarının 

tip I vWH’den ayırt edilmeleri ancak aile taraması ile yapılabilir. Olgumuz, tip III vWH için 

sık olmayan bir kanama yeri olan adneksiyal hematom ile başvurmuştur. 

Olgu: Yirmi yaşında kadın hasta, 3 yaşında mukozal kanamalar nedeniyle tetkik edilirken tip 

3 vWh tanısı almıştır. Hastanemizde yapılan tahlillerinde vW antijeni düzeyi %5, faktör 8 

%8.2 bulunmuştur. Takiplerinde diş çekimlerinde faktör VIII ve vWF preparatı, traneksamik 

asit ve anemi geliştiği dönemlerde aralıklı demir replasman tedavisi dışında tedavi almamıştır. 

Yedi yıl önce yapılan batın ultrasonunda sol overde kist saptanmış ve kist içine kanama 

olduğu öğrenilmiştir. Hastanemizde takipli iken acil servise karın ağrısı ile başvuran hastanın 

hemoglobin değeri 5.6 g/dl saptanmıştır. Kanama odağını araştırmak için yapılan batın 

bilgisayarlı tomografisinde pelviste orta hatta mesane anterior kesiminde yaklaşık 9 cm 

boyutunda, içerisinde değişik evre hemorajik materyaller barındıran sol adneksiyel kökenli 

olduğu düşünülen hematom izlenmiştir (Resim 1).  

Resim 1: Batın bilgisayarlı tomografi 

 

Ağırlığı 55 kg olan hastanın hedef faktör düzeyi %100 olarak hesaplanarak ilk doz 2500 ü 

olmak üzere, 6 gün 2x1000 ü faktör VIII ve vWF preparatı verilmiştir. Altı günlük faktör 

replasmanı sonrası hematom boyutu sabit kalmıştır. Faktör replasmanına ara verilerek elektif 

jinekolojik işlem planlanmıştır. 

Tartışma: Tip III vWH için kanama sık görülen bir durum olmakla birlikte, adneksiyal 

kanamalar nadirdir. Tekrarlayan adneksiyal kanaması olan hastamızdaki sol overyal kist 

kanama için bir risk faktörü oluşturmaktadır. Perioperatif efektif faktör replasmanı ile başarılı 

bir kist eksizyonu yapılması planlanmaktadır. 
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P4- TROMBOSİTOPENİ VE TROMBOSİT FONKSİYON BOZUKLUKLARINA 

FARKLI BİR BAKIŞ 

Meryem ALBAYRAK
2
, Sevda AKKUŞ

1
, Burak Çınkıl

1
, Uğur Can Kara

1 

1
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. 

2
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı 

 

Giriş: Trombositlerin gerek sayılarındaki azlık gerek fonksiyonlarındaki bozukluklar ciddi 

kanama bozukluklarıyla karşımıza çıkabilir. Trombositlerin sayısı ve fonksiyonundaki 

bozukluklar çeşitli sendromları tanımlamak adına ipucu olabilir. Kronik trombositopeni ile 

izlediğimiz kız hastada soy geçmiş ve fizik muayene incelemesi yapıldığında nadir görülen 

Paris Traussea- Jacopsen sendromu ile karşılaştık. Trombosit fonksiyon bozukluğu 

(Glanzman trombastenisi) ile izlediğimiz kız hastamızda ise mevcut tanısının yanında 

literatürde tek vaka olarak bildirilen ve bizim vakamızın ikinci olduğunu düşündüğümüz 

Schlegelberger-Grote sendromu ile karşılaştık. Sunumumuzda trombositopeni ve trombosit 

fonksiyon bozukluklarının farklı sendromlarla birlikte olabileceğini vurgulamak istedik.  

Olgu 1: 11 yaş kız hasta 2,5 aylıkken yapılan aşı sonrasında durmayan kanama ve vücudunda 

ekimozlar nedeniyle tarafımıza başvurdu. Öz ve soygeçmişinde özellik yoktu. Muayenesi 

ekimozlar, baş parmak anomalisi, atipik yüz görünümü dışında normal olarak değerlendirildi. 

HBG:14,7 g/dl, MCV:95 fL, Trombosit:325 BİN, Ret: %1,39 PT S:13 sn, PT INR:1,04, 

APTT: 26,3 ve Kanama zamanı:20 dk saptandı. Periferik yaymada kümeleşme göstermeyen 

trombositler görüldü. Trombosit fonksiyon testlerinde Ristosetin hafif cevaplı ve Kollajen, 

Epinefrin, Adp 1 de agregasyon saptanmadı. Flow Stometride ise CD4 2a: %96 ve GbIIB-

IIIA reseptör yokluğu olarak saptandı. Glanzman trombastenisi tanısı ile izleme aldık. 

Takiplerinde bilateral işitme kaybı, baş parmak anomalisi (Şekil 1), atipik yüz görünümü ve 

Glanzman trombastenisi nedeniyle literatürde tek vaka olarak yayınlanan Schlegelberger-

Grote(Şekil2) sendromunun ikinci vakası olduğunu düşündük.  

 Şekil 1: Baş parmak anomalisi                  Şekil 2: Schlegelberger-Gerote Sendromlu ilk vaka  
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Olgu 2: 10 yaşında kız hasta tarafımıza kanlı kusma, devam eden burun kanaması nedeniyle 

başvurdu. Özgeçmişinde bilinen bir hastalığı yoktu. Aralarında akrabalık olmayan anne-

babanın ikinci çocuğu olduğu, aralıklı burun kanamalarının zor kontrol edildiği öğrenildi. 

Fizik muayenesinde atipik yüz görünümü(Şekil3), gelişme geriliği saptandı. Hafif işitme 

kaybı mevcuttu. Hemoglobin:9,7 g/dl, MCV(Mean Corpusculer Volüme):78 fL, Trombosit:46 

BİN, MPV(Mean Platelet Volume):14.7 fl, Retikülosit: %2,8 bulundu. Protrombin time (PT) 

S:20,7sn, PT INR:1,9, Active Partial thromboplastin time (APTT) :20,1sn, kanama zamanı 8 

dakika olarak saptandı. Periferik yaymasında trombositlerinin iri olduğu görüldü. Döhle 

cisimciği görülmedi. Kemik iliğinde mikromegakaryositler saptandı. Abdominal 

ultrasonografisi normaldi. Hasta verdiğimiz İVİG ve steroid tedavisine cevap vermedi. Atipik 

yüz görünümü, gelişme geriliği olması ve babada trombositopeni saptanması ve benzer 

bulgulara sahip olması, MPV yüksekliği olan hastada Paris Traussea-Jacopsen(Şekil4) 

sendromu ön tanısı koyduk. Hastanın mutasyon analiz sonucunu beklemekteyiz, hasta aralıklı 

poliklinik takibine alındı. 

 

 Şekil 3: Atipik yüz görünümü                Şekil 4: Paris Traussea-Jacopsen sendromlu kardeşler 

 

       

 

 

 

                                       

Tartışma: Trombositopeni ve trombosit fonksiyon bozuklukları erken yaşlarda semptom 

veren tekrarlayan kanamalarla kendini gösteren bir hastalık grubudur. Bu kanamalar küçük 

morluklardan hayatı tehdit eden ağır kanamalara kadar ilerleyebilir. Trombosit hastalıklarında 

kanamalara yoğunlaşırken altta yatan sendromlar kolaylıkla gözden kaçabilmektedir. 

Dolayısıyla diğer sistemik bulgular ayrıntılı araştırılmalı, beraberinde olabilecek nadir 

sendromlar akla gelmelidir (Paris Traussea- Jacopsen sendromu, Schlegelberger-Grote 

sendromu v.b.). Sendromlara eşlik edebilecek komplikasyonlar açısından klinisyen dikkatli 

olmalıdır. Makrotrombositopenilerde, diğer aile üyeleri de taranmalı, fizik muayeneleri 

ayrıntılı değerlendirilmeli, soy geçmişleri incelenmelidir. Glanzman Trombastenisinde hasta 

ve diğer kardeşlerde iskelet bozuklukları, sensorinöral işitme kayıplarına dikkat edilmeli, 

erken tedavi yapılmalı ve kohlear implant gibi önlemler alınmalıdır. Yazımızda 

trombositopeni ve trombosit fonksiyon bozukluğu nedeniyle izlediğimiz iki olguyu eşlik eden 

nadir sendromlarla birlikte sunmak istedik.  Trombositopeni ve trombosit fonksiyon 

bozuklukları izole olabilecekleri gibi farklı sendromlarla birlikte olabilecekleri vurgusunu 

yapmak istedik. 
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P5- AĞIR TİPTE FV EKSİKLİĞİ OLAN BİR OLGUDA YOĞUN ADET 

KANAMALARININ REKOMBİNAN FVIIA İLE TEDAVİSİ 

 Kahraman, Pamir Özen, Ayça Pınar Nas, Selin Akyüz, Fadıl Berat Yeşil, Yusuf Yaşar,  

Zühre Kaya 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji BD, Ankara,  

Giriş: Faktör V eksikliği nadir rastlanan, otozomal resesif geçişli bir hastalıktır. Kanama 

belirtileri genellikle hafiftir; ancak cerrahi, travma ve menstruasyon sırasında yoğun 

kanamalar olabilir. Faktör konsantresi olmadığından taze donmuş plazma (TDP) yoğun 

kanamalarda bir tedavi seçeneğidir. Ancak nadiren yoğun menstrüel kanamaları, TDP, 

antifibrinolitik ve oral kontraseptiflerle kontrol etmek zordur. Bu hasta grubunda kanama 

sırasında rekombinant faktör VIIa'nın (rFVIIa; NovoSeven®) başarılı bir şekilde 

kullanıldığını bildiren az sayıda olgu bulunmaktadır. 

Ağır tipte FV eksikliği olan adelosan bir kızda yoğun menstrüel kanamalar için endikasyon 

dışı onay alınarak kullanılan rFVIIa ile ilgili deneyimimizi sunduk. 

Olgu: Olgu, 6 aylıkken ağır tipte FV eksikliği (FV: C düzeyi 1U / dL'nin altında) tanısı 

konulan 14 yaşında bir kızdı. Çocukluğunda tek başına antifibrinolitik ilaçlarla (traneksamik 

asit-TA) kontrol edilebilen sık epistaksis öyküsü vardı. Üçüncü adet kanamasında, küçük 

miyometrial hematom gelişen ve günde bir kez TDP  (15-20 ml / kg) ve 25 mg / kg tid 

dozunda oral traneksamik asit ile tedavi edilen olguda tedaviye rağmen hematom boyutu 10 

cmx14 cm olarak artmış ve karın ağrısı devam etmişti. FV inhibitörü negatifti. Birden fazla 

TDP ile replasman tedavisi altında cerrahi olarak hematom drene edildi. Oral kontraseptif ve 

TDP menstrüel kanamanın kontrolü için etkisiz olduğundan günde bir kez 90 μg / kg rFVIIa 

başlandı. Tedavinin 5. gününden sonra menstrual kanama durdu. Sonraki menstrüel 

kanamalarda günlük 90 μg / kg rFVIIa tedavisi kanama kesilene kadar uygulandı. Haftalık 

pelvik ultrason değerlendirmesinde hematom boyutunda kademeli küçülme ve sonrasında 

tamamen kaybolduğu izlendi. 

Sonuç: Bu olgu ile elde ettiğimiz deneyimler, aralıklı rFVIIa tedavisinin ağır tipte FV 

eksikliğinde TDP ile kontrol edilemeyen yoğun adet kanamalarının tedavisinde iyi bir seçim 

olabileceğine işaret etmektedir. Trombositler plazmada toplam FV'nin % 18-25'ini 

oluşturduğundan, şiddetli kanamaların TDP ile kontrol edilemediği durumlarda trombosit 

transfüzyonu kullanılması önerilir; ancak bu tip olgularda rFVIIa tedavisi, TDP ve trombosit 

transfüzyonlarıyla ilişkili enfeksiyon riski nedeniyle daha emniyetli gözükmektedir. 

 

 

 



~ 31 ~ 

  23-25 Şubat 2018 | IV. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (HEVES2018) | Royal Seginus Hotel | Lara - Antalya 

P6-REKOMBİNAN FVIII TEDAVİSİ İLE İNHİBİTÖR GELİŞEN HEMOFİLİ A 

TAŞIYICISI: OLGU SUNUMU 

Hale Bülbül¹, Fatoş Dilan Köseoğlu¹, Eren Arslan Davulcu¹, Yusuf Ulusoy¹, Nur Soyer¹, 

Zühal Mehrekula¹, Güray Saydam¹, Fahri Şahin¹ 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Ege Erişkin Hemofili ve Tromboz 

Merkezi, Bornova-İzmir ¹ 

Amaç: Hemofili A, faktör VIII eksikliği sonucunda gelişen X’e bağlı resesif geçen nadir bir 

kalıtsal kanama bozukluğudur. Kadın taşıyıcılarda faktör düzeyleri düşük olabilir, buna 

rağmen hastalar arasında klinik oldukça değişkendir.100.000 kadından 1’i semptomatik 

hemofili A taşıyıcısıdır. Faktör replasman tedavisinin en önemli komplikasyonlarından biri 

tedaviye başlandıktan genellikle kısa bir süre sonra ortaya çıkan inhibitör gelişimidir. 

İnhibitörler sıklıkla IgG yapısında antikorlardır ve 9-12 maruziyet günü içinde oluşur. 

Tedavisi immunsupresiflerle   birlikte FEIBA ve aktive rekombinant faktör VII (rFVIIa) gibi 

bypass edici ajanların kullanımını gerektirebilir. Burada fekombinant FVIII tedavisinden 

sonra FVIII inhibitörü gelişen hemofili A taşıyıcısı olgumuzu sunmayı amaçladık. 

Yöntem: Hematokezya şikayeti ile başvuran hemofili A taşıyıcısı kadın hasta rekombinant 

FVIII ile tedavi edildi. Hastanın tüm verileri retrospektif olarak toplandı. 

Sonuçlar: Hemofili A taşıyıcısı olduğu bilinen 73 yaşındaki kadın hasta, üç aydır devam eden 

hematokezya şikayeti ile başvurdu. Özgeçmişinde hipertansiyon, romatoid artrit ,6 sene önce 

serviks kanseri nedeni ile operasyon ve post op kemoradyoterapi vardı. Daha önceden 

herhangi bir kanama diyatezi ve rutin profilaksi öyküsü yoktu. Laboratuvarında, aPTZ uzun 

(aPTZ 55.6, normal aralık 22-31 s), PTZ:12 s, INR 1, trombosit: 331 × 109 / L ve hemoglobin 

8.64 g / dL idi. Miksing test ile aPTZ normale gelen hastanın Faktör VIII düzeyi: %1,4 ve 

faktör VIII inhibitörü negatifti. Aktif kanaması olması nedeniyle faktör VIII seviyesini % 100' 

e yükseltmek için 50 kg olan hastaya 3000 ünite sonrasında her 12 saatte bir 1500 ü 

rekombinan faktör VIII tedavisine başlandı. Rekombinan FVIII tedavisi ile kanaması kontrol 

altına alınamadı. Takiplerinde kan transfüzyonu ihtiyacı arttı ve aPTZ 84 sn’ye kadar uzadı. 

İnhibitör gelişimi açısından testler tekrarlandı. Miksing testte düzelme olmayan hastanın  

FVIII seviyesi:% 0.1 , FVIII inhibitörü 117 BU olarak bulundu. Rekombinan FVIII tedavisi 

stoplanarak rekombinan FVIIa  her 2 saatte bir 90 mcg / kg ve günde 3 kez oral traneksamik 

asit 500 mg başlandı.Eş zamanlı metilprednizolon ardışık 3 gün boyunca  1 gr  ardından 

ardışık 3 gün boyunca 2mg/kg/ gün intravenöz olarak verildi.Bu tedavi ile FVIII inhibitörü  4 

BU'ya düştü ve kanama kontrol altına alındı.Steroid tedavisininden sonra immunosüpresif 

tedavi olarak rituximab 375 mg /m2 / hafta  4 hafta süre ile verildi.Tedavi tamamlandıktan 2 

ay sonra inhibitör negatifleşti. 

Tartışma: Olgu, düşük FVIII seviyesine sahip hemofili A taşıyıcısı olan bireylerin yoğun bir 

faktör tedavisinden sonra inhibitör geliştirme riski altında olduğunu göstermektedir. Tanıdan 

şüphelenildiği anda FVIII tedavisi stoplanmalı ve hızlı bir şekilde tanı doğrulanmalıdır. Daha 

fazla kanamanın önlenmesi için immünsüpresif tedavi mümkün olan en kısa sürede 

başlanmalıdır.Bizim hastamızda  metilprednizolon ve rituximab tedavisi ile inhibitör 
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eradikasyonu sağlanmıştır. Ancak bu ajanlara yanıt alınamadığında siklosporin ve 

siklofosfamid gibi diğer immunsupresifler de tedavide düşünülmelidir. Sonuç olarak hemofili 

A taşıyıcılarında inhibitör gelişimi akılda tutulmalı ve özellikle yoğun FVIII tedavisi alan 

taşıyıcılar bu açıdan taranmalıdır.  
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P7-NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİ TANISINDA FARKINDALIĞIN 

ARTTIRILMASININ ÖNEMİ 

Fatoş Dilan Atilla, Hale Bülbül, Yusuf Ulusoy, Eren Arslan Davulcu, Nur Soyer,             

Zühal Demirci, Güray Saydam, Fahri Şahin 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Ege Erişkin Hemofili ve Tromboz 

Merkezi, Bornova-İzmir  

Giriş: Nadir faktör eksiklikleri genellikle otozomal resesif kalıtılır. Kanama şiddeti ve 

sıklığının oldukça değişken olduğu, zengin bir klinik yelpaze mevcuttur. Türkiye’de kamu ve 

üniversite hastanelerinde gelişmiş ve zorunlu bir kayıt sistemi olmadığı için nadir faktör 

eksikliklerinin kesin insidansı bilinmemektedir. Tanı almış olan hastaların yeşil reçete sistemi 

bilgileri üzerinden toplanabilen ulusal kayıt sistemi gerçeği yansıtmamaktadır.  

Materyal ve Metod: Ege erişkin hemofili merkezine başvuran ve takip altına alınmış nadir 

faktör eksikliği tanısı olan hasta verileri retrospektif olarak incelenmiş ve değerlendirilmiştir.  

Sonuç: Faktör eksikliklerinin yıllara göre sayısal dağılımı tablo 1'de özetlenmiştir. Nadir 

faktör eksikliklerinin toplam güncel hasta sayısı 84 olup, aralarında en sık olan faktör 

eksikliği FVII eksikliğidir. Mukokutanöz kanamalar en sık gözlenen semptom olmuştur. 

Ortanca yaş 39.3 (yaş ortalaması 31; 19-77) ve kadın/erkek hasta sayısı sırasıyla 38/46 olarak 

hesaplanmıştır. Hastaların 39’u (%46) asemptomatik olup ameliyat öncesi rutin laboratuvar 

incelemesi veya aile öyküsü ile tanı almışlardır. Kanama durumları değerlendirildiğinde 25 

hastada diş operasyonları veya diğer cerrahi işlemler sonrası uzamış kanama öyküsü, 15 

hastada sünnet sonrası kanama öyküsü olduğu görüldü. İntrakranyal kanama FXIII eksikliği 

olan 3 hastada görüldü ve ayrıca bu hastaların hepsinde umblikal kord kanaması öyküsü de 

mevcuttu. Profilaktik faktör replasman tedavisi altında 5 hasta bulunmaktadır. Bunlardan 

FVII eksikliği olan 2 hasta rekombinant aktive faktör VIIa tedavisi ile, FXIII eksikliği olan 1 

hasta FXIII konsantresi ile ve K-vitamini bağımlı kombine faktör eksiklikleri olan 2 hasta 

aktive protrombin kompleks konsantresi (aPCC) profilaksisi altında tedavi ve takip 

edilmektedir.  

Tartışma: Nadir faktör eksiklikleri 1-2/milyon insidansları ile oldukça nadir görülen 

hastalıklardır. Bu nedenle klinik ve laboratuvar özelliklerinin derinlemesine analizi oldukça 

sınırlıdır. Kanama hastalıklarına yönelik yeni tedavi merkezlerinin kurulması ve veri ağları ile 

ulusal veri havuzu oluşturulması, bu hastalıkların klinik spektrumlarını anlamada ve 

iyileştirmede esastır. Ülkemizde geliştirilecek ulusal kayıt sistemi nadir faktör eksiklikleri 

olan hastaların tanı almasını, etkin tedavi edilebilmelerini ve herşeyden önemlisi hayatı tehdit 

eden kanamalardan kayıpların azaltılmasını sağlayabilir.  
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Tablo 1: Nadir faktör eksikliklerinin yıllara gore sayısal dağılımı   

 

  2014 2015 2016 2017 

Toplam hasta sayısı 25 38 50 84 

FV eksikliği 1 3 4 5 

FVII eksikliği 13 17 21 36 

FX eksikliği 1 2 2 4 

FXI eksikliği 5 7 9 16 

FXII eksikliği 1 2 3 5 

FXIII eksikliği 1 2 3 4 

Kombine FV-VIII eksikliği - - - 2 

K vitamini bağımlı faktör eksiklikleri - 1 2 5 

Afibrinojenemi/Disfibrinojenemi 3 4 6 7 
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P8 - GLANZMANN TROMBASTENİSİNDE HİPOSPADİAS VE SÜNNET 

OPERASYONU TAKİBİ 

Saadet Akarsu
1
, Ahmet Hamdi Erkal

1
, Hakan Korucuoğlu

1
, Ali Bal

2 

1
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji-Onkoloji BD, Elazığ 

2
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstiktif Cerrahi AD, Elazığ 

 

Giriş: Glanzmann’s Trombastenisi (GT) trombosit-trombosit arası etkileşimde kusurun 

olduğu, nadir bir otozomal resesif kanama hastalığıdır. Trombosit agregasyonu için gereken 

bir fibrinojen reseptörü olan, trombosit membran glikoprotein IIb/IIIa (integrin αIIbβ3)’nın 

kantitatif ya da kalitatif kusuru ile meydana gelir.  

Hipospadias 300 canlı doğumda bir olarak görülür. En yaygın konjenital penil anomalidir. 

Pediatrik cerrahi, plastik cerrahi ya da üroloji tarafından yapılır. Özellikle defektin uzunluğu 

daha büyükse, başarı cerrahın tecrübesine bağlı olarak değişir. 

GT hastalarında burun kanaması %79, menoraji %74, dişeti kanaması %62, kolay 

morarma/peteşi/purpura %43, diş kanaması %38, subkutan hematom %38, gastrointestinal 

kanama %23, kas hematomu %13, hematüri %7, hemartroz %6, sünnet kanaması %5, minör 

travma sonrası kanama %5, periton içi kanama %3, SSS kanaması %2, aşı sonrası kanama 

%1, subkonjunktival kanama %1 ve sefal hematom %0.5 olarak saptanmıştır.  

Biz GT tanılı hastamizda, hipospadias ve birlikte yapılan sünnet operasyonuna hazırlık ve 

takibini sunmak istedik. Altta kanama diyatezi olmadan başarısızlık yaşanabilen hipospadias 

operasyonunun hastamızdaki sonucu değerlendirilmek istendi. Bu şekilde GT tanılı hastaların 

cerrahiye hazırlık, takip ve komplikasyonlarını vurgulamayı amaçladık. 

Materyal Ve Metot: Dört yaşında GT tanısı alan 17 yaşındaki hastamız, 68 kg (50-75 p) olup 

Hb 13.4 g/dL, plt 147.bin/mm
3
, MPV 11.5, PT 13 sn (10-14), PTT 24 sn (21-36 sn), INR 1 

(0.8-1.2) olup kanama zamanı 14 dk idi. Hipospadias operasyonu ile birlikte sünnet de 

yapılmak istendi.  

Operasyon öncesi gece traneksamik asit 10 mg/kg/doz, 3 doz/gün iv başlanarak 10 gün devam 

edildi. Seftriakson ve gentamisin ile antibiyotik tedavisi verildi. Desmopressin operasyon 

sabahı başlanarak 3 gün devam edildi. rFVII (Novoseven 1 mg amp), operasyondan 30 dk 

önce; 30 mikrogram/kg/doz olarak başlanarak her 3 saatde bir 48 saat süreyle aynı doz ile 

devam edildi. Operasyon esnasında kanama gözlenmedi. AB Rh pozitif kan grubu olan 

hastamıza operasyon sırasında ureter sondası takılarak iyileşme tamamlanana kadar durması 

istendi. Kanama olmayınca 30 mikrogram/kg/doz olarak başlanarak her 6 saatde bir 24 saat 

devam edildi. Kanama olmayınca 30 mikrogram/kg/doz olarak başlanarak her 12 saatde bir 24 

saat olarak devam edildi. Arkasından 30 mikrogram/kg/doz tek doz/güne geçildi. 

Operasyondan sonraki 6. günde 30 mikrogram/kg/doz almış iken 6 saat sonra hematürisi 

gelişti. Hemen 15 mikrogram/kg/doz tekrarlandı. Hematüri kayboldu. Yinede 8 saat 
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aralıklarla 24 saat 15 mikrogram/kg/doz tekrarlandı. Sonra 15 mikrogram/kg/doz her 12 

saatde bir 24 saat devam edildi. Sonra 15 mikrogram/kg/doz tek doz/gün olarak devam edildi.  

Operasyon sonrası 13. günde rFVII kesildi. 96 saat sonra hematüri başladı. Sonda hala takılı 

idi. 15 mikrogram/kg/doz 2 doz/gün rFVII ile kanama durduruldu. 15 mikrogram/kg/doz/gün 

ile operasyon sonrası 29. güne kadar devam edildi.  

Operasyonun 29. gününde hipospadias için yerleştirilen dokunun başarılı olmadığı (Resim 1) 

gerekçesiyle plastik ve rekonstiktif cerrahi tarafından bu bölgeye kasıktan alınan greft 

konuldu. Traneksamik asit, desmopressin ve antibiyotikler ilk operasyon gibi verildi. 

Operasyon öncesi 60 mikrogram/kg/doz rFVII yapıldı. Daha sonra her 3 saatde bir 30 

mikrogram/kg/doz ile 48 saat devam edildi. Sonra 6 saat ara ile 15 mikrogram/kg/doz 24 saat 

verildi. Sonra 15 mikrogram/kg/doz her 12 saatde bir 24 saat devam edildi. Kanama 

olmayınca 15 mikrogram/kg/doz her 12 saatde bir 24 saat devam edildi. 35. güne kadar 4 gün 

15 mikrogram/kg/doz/gün olarak devam edildi (Resim 2). 40. günde sonda çekildi ve rFVII 

kesildi. Taburcu tarihi üzerinden 15 gün geçmiş ve kanama gelişmemiştir. 

Bulgular: GT trombosit GPIIb/IIIa reseptör kompleksinin ailesel hastalığıdır. Fibrinojen, 

vWF ve fibronektin yoluyla trombosit agregasyonunda bu kompleks fonksiyonlar olarak, bu 

yolun bozulması bozulmuş trombosit agregasyonuna yol açar. GT trombositleri hasarlı 

endotele bağlanırlar. Fakat trombosit agregatları formuna dönüşemezler. GT olan hastaların 

trombositleri ADP, trombin, kollajen ve epinefrin gibi agonistlere cevap olarak agregat 

gelişimini başaramazlar. GT olan hastaların trombositleri ristosetin ile agregat oluştururlar.  

Normal trombosit sayı ve morfolojisi, uzamış kanama zamanı ya da PFA-100 closure times, 

hafif-şiddetli kanama belirtileri, azalmış pıhtı formasyonu ve ristosetin hariç bütün agonistler 

ile kusurlu trombosit agregasyonu ile karakterizedir. 

GT tanılı hastalarda trombositler uyaranla şekillerini değiştirirler. Ortaya çıkan subendoteliyal 

dokuya bağlanır ve depo granüllerden sekresyon başlatabilirler. Fakat vasküler travma yerinde 

trombosit agregatları ve trombusü oluşturamazlar.  

GT trombosit membran αIIbβ3 protein seviyesine göre sınıflandırılabilir. CD41 (αIIb için) ve 

CD61 (β3 için) monoklonal antikorları kullanılarak akım sitometri ile ölçülebilir.  

GT’nde kanama değişken, ciddi ve önceden tahmin edilemeyebilir. Cerrahi işlemler yanısıra, 

lokal tedaviye cevapsız kanamalarda; trombosit süspansiyonu, rekombinan aktive faktör VII 

(rFVIIa) ve antifibrinolitikler tek ya da birlikte verilir. Trombositler standart tedavidir. 

Onların kullanımı kanla bulaşan infeksiyonların geçişine ve güçlü oranda trombosit 

refrakterliği ile sonuçlanan trombosit antikorlarının gelişimine (human lökosit antijenler 

ve/veya αIIbβ3 ile) neden olur.  

Trombosit transfüzyonu alan nonimmün trombositopenik hastaların %50’sinde HLA’lere 

karşı antikor gelişecektir. Buna rağmen lökoredüksiyon ile verilirse insidansı %15-17 ile 

düşüktür.  rFVIIa ile tedavi edilmiş 59 GT hastasının 29 (%49)’unda trombosit antikoru 

saptanmıştır. Bunların 21’i αIIbβ3’e karşı, 13’ü HLA’ya karşı ve 5’i herikisine karşı olarak 

saptanmıştır. Çeşitli hemostatik ajanlarla tedavi edilen 218 GT hastasında trombosit 
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antikorları %30 olarak saptanmıştır. Antikorlar bu 65 hastanın 47’sinde αIIbβ3’e karşı ve 21’i 

HLA’ya karşı saptanmıştır. 30 yıl izlenen 16 GT hastalarının 4 (%25)’ünde trombositlere 

karşı antikor gelişmiştir (2 HLA’ya karşı, 1 αIIbβ3’e karşı, 1 herikisine karşı). 

FVIIa; trombosit antikorları ve trombosit refrakterliği olan GT tanılı hastalarda kullanılır. 

rFVIIa aktive trombositleri bağlar ve trombin jenerasyonunun patlaması ile sonuçlanan, direk 

olarak FX ile Fxa’yı aktive eder. Trombin fibrinojeni fibrine çevirir. Yara yerinde primer 

hemostaza yol açan yeni dönüşmüş (polimerik) fibrin tarafından aracılı olan GT 

trombositlerinin adezyon ve agregasyonunu artırır. Trombin son pıhtı yapısını düzeltir ve 

azalmış pıhtı erimesi ile trombin aktive edebilir fibrinolizis inhibitörlerini artırır. FVII 

eksikliği olan çocuklarda 90-180 μg/kg rFVIIa’nın yarılanma ömrü 2.6 saatdir.  

Sonuç: İkinci operasyonda eklenen greft, başarısızlıkla sonuçlanan; hipospadias 

operasyonundaki doku kaybını düzenlemek amacıyla yapıldı. Açık lezyon greftin başarılı 

tutuşuyla düzeldi. Fakat hipospadias re-operasyonu, 3. işlem olarak; hastamızın yaz tatili 

döneminde ve ikinci operasyondan en az 6 ay sonraya planlandı.  

Resim 1. Operasyonun 29. gününde hipospadias operasyonunun başarılı olmadığı görünüm 

 

Resim 2. Başarısız operasyon ile gelişen açık lezyona konulan greft 
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P9- KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ VE FVII EKSİKLİĞİ OLGUSUNDA 

PERİTON DİYALİZ KATATER TAKIMI VE TAKİBİ 

Saadet Akarsu
1
, Aslıhan Kara

2
, Metin Kaya Gürgöze

2
 

1
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji BD, Elazığ 

2
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji-Romatoloji BD, Elazığ 

Giriş: Faktör VII eksikliği nadir kalıtsal otozomal resesif kanama hastalıkları arasında en sık 

görülenidir. FVII plazma seviyesi ile kanama belirtileri direk uyumlu olmadığı için 

bukalemun hastalık ismi de verilir. Klinik fenotipler asemptomatik durumdan yaşamı tehdit 

eden kanamalara (santral sinir sistemi, gastrointestinal kanama) kadar değişir. Kanama 

riskinin tahmini çok sayıda değerlendirmeler ile belirlenebilir. Spontan ya da cerrahi 

kanamalar doğru tedavi şeması gerektirir. Yüksek kanama riskli hastalarda profilaksi gerekir.  

Beş aydır kronik böbrek yetmezliği (KBY) tanısı ile takip edilmekte olan, 6.6/12 yaşında 

erkek hastamızda aynı zamanda faktör VII eksikliği de mevcut olup artık periton dializi 

yapılması gerekmekte idi. 

Faktör VII eksikliği ve KBY birlikteliği olan olgumuzu, periton dializ katateri takılmasına 

hazırlık ve takibi açısından sunmak istedik.  

Materyal ve metot: 20 kg (10-25 p) ve 117 cm (10-25 p) boyu olan erkek hasta tanı tarihi 

itibari ile konverting enzim inhibitörü, antiasidoz, antifosfat ve antipotasyum tedavi almakta 

idi. Babanın amcasında da FVII eksikliği tanısı bulunmakta olup, anne-baba akraba (amca 

çocukları) idi. Hasta 3 yaşında sünnet olduğunda kanama problemi yaşamamıştı. 

 

Bulgular: WBC 9210x10
3
/L, Hb 6.7 g/dl ve platelet 319.000x10

3
/L olunca 20 cc/kg 

eritrosit süspansiyonu verildi. Üre 240 mg/dl (10-50), kreatinin 7.69 mg/dl (0.6–1.2), Na 144 

mEq/L, K 4.1 mEq/L, PT 26.8 sn, PTT 19.1 sn ve INR 2.09 olarak saptandı. Kanama zamanı 

3.45 dk saptandı. Faktör VII %17 (%50-150), fibrinojen 421 mg/dL, faktör VIII %95, 

vWF %86, PC %38 ve PS %73 olarak belirlendi. 15 cc/kg TDP ile PT 19.28 sn (10-14), aPTT 

22.16 sn ve INR 1.71 seviyesine geldi. Desmopressin nazal yol ile 1 puff ve 30 g/kg/doz 

rFVIIa (Novoseven) işlemden 30 dakika önce verildi. PT 8.9 sn, aPTT 21 sn ve INR 0.68 

seviyesine geldi. Dört french 57 cm coil numaralı çift lumenli periton dializ katateri ile girildi. 

Bu katater uzun süre ve belki yıllarca takılı kalması planlanmaktadır. Desmopressin bozulmuş 

böbrek fonksiyonları olan hastalarda rutin olarak kullanılır. Desmopressin 1 puff olarak 3 gün 

devam edildi. İşlemden 30 dakika sonra 30 g/kg/doz tekrarlandı. Bir kez yapılan değişimde 

hafif pembe görünümlü sıvı elde edildi. Hasta kanama ve tromboz riskine karşı yakın izlem 

halinde tutuldu. İlk 24 saat bir aynı doz ile tekrarlandı. Enfeksiyona karşı antibiyotik 

profilaksisi ve anaerob alıyor. 

 

Sonuç: KBY hastalarında trombosit fonksiyon bozukluğu da gözlenebilir. Trombosit 

süspansiyonu verilebilir. Trombosit fonksiyon bozukluğu olan üremik hastada rFVIIa, doku 

faktörü bağımsız olarak trombin jenerasyonu sağlar. Böbrek nakli sonrası biyopsi olan olguda 
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kanama rFVIIa ile kontrol altına alınmıştır. Çalışmalarda 70 g/kg/doz rFVIIa ile hemostaz 

sağlanmasına rağmen tromboz riski nedeniyle doz düşük tutuldu. rFVIIa ile arteriyal ve venöz 

tromboembolik olay riski bulunmaktadır. rFVIIa yarı ömrü 3 saatdir.  

İnhibitörlü hemofili A hastalarında, femoral katater takılmasında; her 2-3 saatde bir 90 

g/kg/doz rFVIIa ile 56 saat devam edilmektedir.  

Rat deneylerinde, rFVIIa infüzyonu sonrası; yüksek perfüzyonlu organlar olan karaciğer ve 

böbrekte yüksek oran tespit edilmiştir. Bu iki organ klirensinde önemlidir. 

Faktör II, VII, IX ve X hepatik vitamin K bağımlı pıhtılaşma proteinleridir. γ-karboksilasyon 

ile aktif hale gelirler. Vitamin K bu fonksiyonu sağlar. Böbrek fonksiyon bozukluklarında 

subklinik vitamin K eksikliği de tespit edilmektedir. 

Üremik hastalarda kanama tedavisinde rFVIIa kullanılmıştır. Üremik hasta ve FVII eksikliği 

olgusu birlikte tanımlanmamıştır.    

Faktör VII eksikliği ve KBY birlikteliği olan olgumuz, periton dializ katateri takılması 

işleminde profilaksi ile sorun yaşamamıştır. 
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P10- GLANZMANN TROMBASTENİSİNDE TROMBOSİT VOLÜM 

BELİRTEÇLERİ 

Saadet Akarsu, Alp Özkan, Fatih Kılavuz 

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji-Onkoloji BD, Elazığ 

Giriş: Glanzmann’s Trombastenisi (GT), agregasyon için gereken; trombosit membran 

glikoprotein IIb/IIIa (integrin αIIbβ3)’nın kantitatif ya da kalitatif kusuru ile meydana gelen, 

trombosit-trombosit arası etkileşimde kusurun olduğu, nadir bir otozomal resesif hastalıktır. 

Klasik bilgi olarak trombosit sayı ve büyüklükleri normaldir. 

Hematolojik değerlendirmede yalnızca trombosit sayısı değil, aynı zamanda 3 tane önemli 

trombosit volüm belirteci bulunmaktadır. Bunlar ortalama trombosit volümü (MPV), 

trombosit dağılım aralığı (PDW) ve platokrit (PCT)’dir. Klasik bilgi olarak, GT’nde bu 

belirteçlerden MPV ve PDW normal olarak belirtilmektedir. Kanama zamanı da artmış olarak 

bilinmektedir. Fakat PCT ile ilgili veri bulunmamaktadır. Trombosit sayı, büyüklük ve 

volüme göre akım sitometri ve moleküler genetik yaklaşımla tanı desteklenir.   

Bizde GT tanılı hastamızın trombosit volüm belirteçleri ile özellikle PCT değerini irdelemek 

istedik.     

Materyal ve metot: Yedi GT tanılı olguların demografik özellikleri ve perifer kan bulguları 

Tablo 1’de verildi. 

Bulgular: Hastaların 3’ünde trombosit sayısı normalin altı sınırnda seyretmektedir. MPV 

değerinin normali belirlenmişken PDW ve PCT değerinin normali bilinmemektedir (Tablo 1).  

Tablo 1. GT tanılı olgularda trombosit volüm belirteçleri 

Hasta 

No 

Dosya 

No 

Hasta 

Adı 

Yaş Cinsiyet Hb 

(g/dL) 

WBC 

(K/L) 

Trombosit 

Sayısı 

MPV 

(fL) 

(7-9) 

PDW 

(%) 

PCT 

(%) 

1 1549762 KA 12 K 9-7.6 2.78-

2.43 

124.bin-

187.bin 

8.5-

8.3 

36.2-

55.8 

0.11-

0.16 

2 542472 EÖ 18 E 6-

13.1 

3.83-

5.28 

167.bin-

181.bin 

15.2-

7.9 

62.9-

51.2 

0.25-

0.14 

3 663819 MŞ 15 E 12.3-

14 

7.38-

5.79 

292.bin-

209.bin 

6.93-

5.4 

16.4-

45.8 

0.203-

0.11 

4 822902 BT 17 E 13.8-

15.1 

7.09-

5.57 

721.bin-

546.bin 

6.24-

8 

16.8-

44.2 

0.45-

0.44 

5 850703 EK 8 K 12-

11.8 

14.3-

8.39 

460.bin-

323.bin 

7.12-

8.4 

17.3-

52.6 

0.328-

0.27 

6 875945 EŞ 22 K 10.9-

12 

6.65-

5.30 

86.bin-

147.bin 

8.5-

7.3 

43.3-

39.5 

0.07-

0.11 

7 939307 UBK 7 E 11.4-

11.1 

10.69-

8.48 

473.bin-

335.bin 

6.6-

8.6 

38.1-

53.7 

0.31-

0.29 

 

Sonuç: Trombosit sayıları normalin alt sınırında olan olgular bulunmaktadır. GT tanılı, daha 

fazla sayılı olgu gruplarında; PDW ve PCT değerleri belirlenerek yorum yapma imkanı 

sağlanabilir.  
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P11- EDİNSEL HEMOFİLİ A OLGULARI: TEK MERKEZ DENEYİMİ 

Hava Üsküdar Teke, Tuba Bulduk, Neslihan Andıç, Eren Gündüz 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Hematoloji BD 

 

Giriş: Edinsel hemofili A (EHA) daha önceden hemostaz sistemi normal olan bireylerde, 

faktör VIII’e (FVIII) karşı gelişen otoantikor (inhibitör) sonucu FVIII’in işlevinin 

inhibisyonuna bağlı gelişen, nadir görülen bir kanama hastalığı olarak tanımlanır. Sıklığı yaşla 

birlikte artar. Altmış dört yaştan küçük olgularda yıllık sıklık milyonda 0,3; 85 yaştan büyük 

olgularda milyonda 15 olarak saptanmıştır. Ölüm oranları olgu serilerine göre değişmekle 

birlikte %9-22 arasındadır. İnhibitör (otoantikor) oluşumuna yol açan neden, hastaların 

yaklaşık yarısında saptanamaz (idiyopatik). Diğer hastalarda ise kollajen-vasküler ve diğer 

otoimmün hastalıklar, malign hematolojik hastalıklar, solid tümörler, ilaçlar, deri hastalıkları, 

enfeksiyon ve aşılama, solunum sistemi hastalıkları saptanır. Kendisinde ve ailesinde kanama 

eğilimi öyküsü bulunmayan hastalarda yaygın ekimoz, hematom ve yumuşak doku kanaması, 

cerrahi işlem sonrası uzun süreli kanama varsa EHA’dan şüphelenilmeli ve EHA’nın 

laboratuvar araştırması yapılmalıdır. Bethesda testi FVIII’e karşı gelişmiş tip 1 kinetik 

inhibisyon gösteren alloantikor saptanması için geliştirilmiştir. Oysa EHA’da FVIII’e karşı 

gelişmiş otoantikorlar tip 2 inhibisyon kinetiği özelliğinde doğrusal olmayan bir inhibisyon 

yaptıklarından, Bethesda yöntemi ile ölçülen inhibitör titresi tabloyu tam olarak 

yansıtmayabilir. Tedavi 3 ana bölüme ayrılmaktadır: 1. Kanama atağının durdurulması 2. 

İnhibitörün yok edilmesi (immünosüpresif tedavi) 3. Varsa, altta yatan hastalığın tedavisidir.  

 

Materyal-Metod: Çalışmaya 2002-2017 tarihleri arasında ESOGÜTF Hematoloji bilim 

dalında takip ve tedavileri yapılan 4 edinsel hemofili A hastası alındı. Olgular 2002-2017 

tarihleri arasında Hematoloji laboratuvarında faktör inhibitörü çalışılan hastalar arasından 

tespit edildi. İnhibitörü olan ve edinsel hemofilisi olan hastaların takip dosyalarından ve dijital 

veri sisteminden bilgileri tarandı. 

Hastaların özellikleri ve laboratuvar özetleri tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tartışma: Edinsel faktör VIII inhibitörleri idiopatik veya herediter hemofiliye sekonder 

gelişebilir. Edinsel hemofililerin %50’si idiyopatiktir. Otoimmun inhibitörler postapartum 

durum, diğer otoimmun hastalıklar, maligniteler veya ilaç ile ilişkili olabilir. Kortikosteroidler 

ve siklofosfamid edinsel hemofilide inhibitör tedavisi için kullanılmaktadır. Yaklaşık 

olguların %50’sinde bu tedaviler ile antikorlar 6-8 haftada kaybolmaktadır. Diğer 

kombinasyonlar ise prednisone-azotiopürin veya prednisone-siklofosfamiddir. Tedavide 

siklosporin, anti-CD20 monoklonal antikor ve intravenöz immunglobulin de kullanılmaktadır. 

İnhibitör düzeyini azaltmak için plazmaferez de tedavide yer alır. Akut kanama durumunda 

FVIII bypass edici ajanlar veya rekombinant FVIIa kullanılabilir. Nadir görülen edinsel 

hemofili, 15 yıllık geriye dönük taramamızda 4 hastamızda tespit edilmiş olup literatür ile 

benzer şekilde 1 hasta hariç yaşlı hasta grubunda saptandı. ES transfüzyon ihtiyacı olan veya 

aktif kanama bulguları olan hastalarımızda hemostatik kontrol için literatür önerisi olan FVIII, 

FVIIa ve FVIII bypass konsantreleri kullanılmıştır. İnhibitör düzeylerinin azaltılması için 

hiçbir hastamızda plazmaferez uygulanmamıştır. FVIII inhibitörüne yönelik 3 hastada da 
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metilprednisolon kullanılmış olup 1 hastada tek başına metilprednisolon tedavisine yanıt 

alınmış olup, bir hastada siklofosfamide yanıt alınmış, diğer 3.olgumuzda ise siklofosfamide 

de yanıt alınamayıp azotiopürin ile yanıt alınmıştır. Hiçbir hastamız mortal seyretmemiştir. 

 

Sonuç: Kendisinde ve ailesinde kanama eğilimi öyküsü bulunmayan hastalarda yaygın 

ekimoz, hematom ve yumuşak doku kanaması varsa edinsel hemofiliden şüphelenilmeli ve 

hastalarda aPTT, faktör düzeyleri ve faktör inhibitörü mutlaka çalışılmalıdır. Edinsel hemofili 

tanısı konulduğunda ise kanama kontrolü için bypass edici ajanlar veya rekombinant FVIIa 

kullanılabileceği, inhibitör tedavisi için de metilprednisolon siklofosfamid, azotiopürin veya 

anti-CD20 monoklonal antikorlarının kullanılabileceği unutulmamalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 43 ~ 

  23-25 Şubat 2018 | IV. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (HEVES2018) | Royal Seginus Hotel | Lara - Antalya 

P12- İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİNDE HEMOFİLİ HASTASI YATIŞLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Mehmet Can Uğur
1
, Burak Karakaş

2
, Nejla Özkan

3 

1
İzmir Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç 

Hastalıkları 
2
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği 

3
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği 

 

Giriş: Hemofili, faktör VIII veya IX eksikliği sonucunda gelişen nadir bir kalıtsal kanama 

bozukluğu olup, eklem içi ve kas içi kanamalarla kendini gösteren bir grup hastalıktır. 

Hemofili A yaklaşık 5.000-10.000 erkek doğumunda bir olarak görülürken, sıklığı Hemofili 

B’ye göre 5-6 kat daha fazladır. Son yıllarda tedavi olanaklarındaki ilerleme ile özellikle etkili 

faktör konsantrelerinin yaygın kullanımı ve profilaktik tedaviler sonucu hemofili hastalarının 

hastaneye başvuruları ve yatışları belirgin olarak azalmıştır.  Biz de İzmir Tepecik Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği’nde 2009-2017 yılları arasında yatırılarak takip ve 

tedavi edilen hemofili hastalarını retrospektif inceleyerek 8 yıllık verilerini sunmayı 

amaçladık. 

Materyal ve Metod: 2009-2017 yılları arasında 8 yıllık sürede İzmir Tepecik Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği’nde yatırılarak takip ve tedavi edilen hemofili 

hastaların verileri dijital ortamda retrospektif olarak tarandı. Toplam 24 hastanın yaş, hemofili 

tipi, inhibitör varlığı, kullanılan ilaç ve dozu, yatış nedeni ve yatış süresi parametreleri 

değerlendirildi.   

Bulgular ve Tartışma: Hastaların yaş ortalaması 31,8’di. Tüm hastaların ortalama yatış 

süresi 4,8 gündü. Hemofili A %87,5 (n=21) , Hemofili B %12,5 (n=3) olarak saptandı. 3 

Hemofili B hastasından 1’i dudak kanaması,  1’i eklem kanaması ve 1’i epistaksis nedeniyle 

yatırılmıştı.  Ortalama Faktör 8 kullanımı 8100 IU iken Faktör 9 kullanımı 6600 IU idi. 

İnhibitör mevcut olan hastaların tamamı Hemofili A olup tüm hastalara oranı %16,6 (n=4) 

bulundu. Bu hastaların 1’inde Faktör 7a, 2’sinde aktive protrombin kompleks konsantresi 

(APCC) kullanılmıştı. 1 hastada ise medikal tedavi gerekmemişti.   

Hastaların yatış nedenleri Grafik 1’de gösterilmiştir. Hastaların yatış nedenleri ele alındığında 

diğer parametreler ile ilişkileri ise Tablo 1’de gösterilmiştir.   
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Grafik 1: Hastaların yatış nedenleri 

 

Sonuç: Hemofili hastalarının takip ve tedavisi hematoloji kliniklerince yapılmaktadır. Acil 

başvurularında veya hematoloji kliniğine ulaşılamayan durumlarda iç hastalıkları 

kliniklerinde de hemofili hastaları çok farklı nedenlerle yatırılarak takip ve tedavi 

edilebilmektedir.  
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P13- KOMBİNE FAKTÖR 5 VE FAKTÖR 7 EKSİKLİĞİ OLAN NADİR BİR VAKA 

TAKDİMİ 

Fadime Ersoy Dursun
1
, Zafer Başlar

2 

1
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

2
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Özet: Kombine Faktör 5 ve Faktör 7 eksikliği nadir bir durumdur. Literatürde çok az sayıda 

vaka bildirimleri olarak sunulmuştur. Sınırlı sayıda vakada görülen nadir bir durumdur. 

olgumuzda rutin operasyon öncesi yapılan tetkiklerde görülen Prothrombin zamanı (PT), 

aktivite parsiyel tromboplastin zamanında (aPTT) çok az bir uzamanın nedeni tetkik edilerek 

nadir görülen bir durum olan kombine faktör 5 ve faktör 7 eksikliği tanısı konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kombine faktör 5 ve faktör 7 eksikliği 

Giriş: Kombine faktör 5 ve faktör 7 eksikliği literatürde çok az sayıda vaka bildirimi olan 

oldukça nadir bir hastalıktır. Sinonazal polipozis nedeniyle operasyon planlanan olgu rutin 

tetkiklerinde çok az PT ve aPTT uzaması olmasına rağmen ayrıntılı olarak tetkik edilmesi 

sayesinde tanı almıştır. Literatüre katkı sağlamak için sunulmuştur. 

Olgu Sunumu: 23 yaşında erkek hasta HE kulak burun boğaz bölümünde kronik sinüzit 

zemininde sinonazal polipozis nedeniyle operasyon planlanmış. Operasyon öncesi tetkiklerde 

Prothrombin zamanı (PT), aktivite parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT) yüksek olduğu için 

Hematolojiye danışılmıştır. Olgunun geçmişe ait travmatik, nontravmatik, cerrahi girişimlerle 

ilişkili herhangi bir kanama öyküsü yoktu. Aile öyküsünde akrabaları arasında olgunun bildiği 

bir kanama bozukluğu veya faktör eksikliği yoktu. Vitamin K replasmanı ile de koagülasyon 

testlerinde bir değişiklik olmadı. Etyoloji tetkik edildi. PT, sn: 16,8 (normali 11,5-15,5 sn), 

INR: 1,37 (normali 0,8-1,25), aPTT, sn: 36,7 (normali 25,6-35,2 sn). Platelet düzeyi 

247000/mm³ normal saptandı. Testler iki kez tekrarlandı, K vitamini replasmanı sonrası da 

testler bakıldı düzelme olmadığı görüldü. Karışım testi yapıldı inhibitör saptanmadı. PT ve 

aPTT’yi uzatabilecek faktör düzeylerine bakıldı. Faktör 5 düzeyi: %27,2 Faktör 7 düzeyi: 

%43,1 ile kombine eksiklik olduğu saptandı. Aile fertleri henüz değerlendirilemedi. Hasta 

operasyona karar verirse literatür önerileri dikkate alınarak operasyon öncesi, esnası ve 

sonrası kanama kontrolü sağlanacak şekilde hedeflenen faktör düzeylerine göre uygun dozda 

taze donmuş plazma, traneksamik asit ve gerekirse faktör 7 replasmanı ile yapılması 

planlandı. Ailesel ya da sporadik olup olmadığının anlaşılabilmesi için akrabaları da muayene 

için davet edildi.   

Tartışma: Faktör 5 ve Faktör 7 kombine eksikliğinin literatürde oldukça az sayıda, vaka 

bazında bildirilmiş olduğu görüldü. PT ve aPTT testlerindeki uzamanın çok az olması 

nedeniyle rahatlıkla gözden kaçabilecek olan bu vakada koagülasyon testlerinin gerektiği 

şekilde irdelenmesi sayesinde çok nadir olan kombine faktör 5 ve faktör 7 eksikliği vakasına 

tanı koyabildik.  
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P14- İNHİBİTÖRLÜ PEDİATRİK OLGULARDA GÜVENLİ FAKTÖR 

UYGULAMASI 

Selmin Şenol
1
, Atiye Karakul

2
, Nimet Gemalmaz

3
, Rukiye Bulut

3
 

1
E.Ü.Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD.,İzmir 

2
İKÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD.,İzmir 

3
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir 

 

Hemofili tedavisinin en önemli ve en sık rastlanan komplikasyonu inhibitör gelişmesidir. 

Özellikle 5 yaşın altında ağır Hemofili A olgularında, ilk 50 faktör uygulaması süreci içinde 

ortaya çıkmakla birlikte sıklıkla intron 22 inversiyon mutasyonuna sahip olanlar, faktör 

geninde büyük delesyonları bulunanlar, ailede inhibitör öyküsü varlığı inhibitör için zemin 

hazırlayıcıdır.  Ayrıca cerrahi girişimler, inflamatuvar durumlar, ilk 50 tedavi uygulanması 

tamamlanana kadar yüksek doz faktör konsantrelerinin sık ve uzun süreli kullanımı inhibitör 

gelişime riski yaratabilir. Koruma tedavisi olarak Novoseven ve FEIBA ilaçları 

kullanılmaktadır. Her ikisi de sık kanaması olan inhibitörlü olgularda profilaksi tedavisinde 

haftada 2 veya 3 kez kullanılmaktadır. Damar yolu girişiminin kolay ve güvenli bir şekilde 

sağlanması Faktörün uygulanmasında esastır. Faktörün intravenöz yoldan uygulanmasının 

getirdiği güçlükler güvenli uygulama adımlarını riske sokabilmektedir. Faktörün zamanında 

ve etkin kullanımını engelleyecek potansiyel durumlar arasında; 1. FEIBA da kullanılan 

volümünün fazla olması (özellikle profilaksi tedavisindeki olgularda) 

2.  Faktörün yavaş infüze edilmesi(en az10 dk. lık sürede) 

3. Aseptik koşullara uyulmayan intravenöz girişimlerde enfeksiyon riski  

4. İlaca bağlı reaksiyon gelişme riski (görülme sıklığı az da olsa) 

5. Bebeklik ve erken çocukluk döneminde damar yapısının ince ve hassas olması 

6. Damar yolunun sürekli kullanılmasına bağlı damar yapısında bozulma  

7. Bu yaş aralığında çocuklarla iletişimin sınırlı olması 

Amaç: Araştırmada, inhibitör pozitif iki hemofili A olgusunun faktör uygulamalarının 

değerlendirilmesindeki güvenlik adımlarının incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Bu sunumda, inhibitörlü pediatrik iki olgu üzerinden faktör uygulamaları 

değerlendirilmiş ve güvenlik adımları incelenmiştir.   

Olgu 1: Hemofili A tanılı 3 yaşındaki olguda inhibitör pozitiftir. Anne ev hanımı, baba 

işçidir. Olguda sık eklem kanaması ve intrakranial kanama öyküsü vardır. Haftada 3 kez  

pefiferik damar yoluyla 50-100 IU/kg FEIBA uygulanmaktadır(olguya iki kez port katater 
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takılarak FEIBA uygulanmıştır ancak, enfeksiyon gelişmesi nedeniyle periferik damar yolu ile 

tedavi süreci devam etmektedir). 

Olgu 2: Otistik ağır Hemofili A tanılı 2 yaşındaki olguda inhibitör gelişmiştir. Anne ev 

hanımı, baba sanayi işçisi olup her ikisi de ilkokul mezunudur. Haftada 3 kez 50-100 IU/kg 

FEIBA ve faktör VIII uygulaması periferik damar yolu ile uygulanmaktadır.  

Sonuç: Her iki olguda Faktörün uygulanmasındaki güvenli adımlar incelendiğinde; beden 

bütünlüğünü bozan ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen durumlarla karşılaşılmıştır. Bu 

nedenle güvenli faktör uygulamasında doğru hasta, doğru ilaç, doğru doz, doğru yol, doğru 

zaman, doğru form, doğru veriliş süresi, doğru taraf ve doğru kayıt ilkelerine dikkat edilmesi 

hasta güvenliğini sağlamada temel ilkelerdir. 

Anahtar Kelimeler: İnhibitör, hemofili, güvenli faktör uygulaması 
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P15- EDİNSEL VİTAMİN K BAĞIMLI FAKTÖRLERİN (II, VII, IX VE X) 

EKSİKLİKLERİ OLAN OLGUDA MAJOR ORTOPEDİK CERRAHİ KANAMA 

YÖNETİMİ 

Yusuf Ulusoy¹, Hale Bülbül¹, Fatoş Dilan Atilla¹, Nur Soyer¹, Zühal Demirci¹, Güray 

Saydam¹, Fahri Şahin¹ 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Ege Erişkin Hemofili ve Tromboz 

Merkezi, Bornova-İzmir ¹ 

Giriş: Faktör II, VII, IX ve X’un kombine eksikliği nadiren ailesel olmakla birlikte daha sık 

olarak karaciğer hastalığı, vitamin K malabsorbsiyonu ve varfarin aşırı dozu nedeniyle ortaya 

çıkan edinsel sebeplerden kaynaklanır. Polikliniğimizde takip ettiğimiz ve sık kanamaları 

nedeniyle profilaktik faktör replasmanı tedavisi uyguladığımız bir hastada ortopedik cerrahide 

kanama yönetimimizi sunmak istedik. 

Olgu: Otuz dokuz yaşında erkek, tip 2 diyabet tanısı olduğu bilinen hastanın 2011’de yapılan 

tetkiklerinde transaminazları yüksek saptanmış ve hastaya hepatit C’ye bağlı kronik hepatit 

tanısı konulup antiviral tedavi başlanmış, bir buçuk yıl boyunca bu tedavi devam etmiştir. 

Antiviral tedavi sonlandırıldıktan ve serum HCV-RNA düzeyi negatifleştikten sonra hasta 

bacaklarda ve kafa cildinde morarma, şişlik yakınmaları nedeniyle 2013 yılında 

gastroenteroloji polikliniğine başvurmuş, yapılan testlerinde protrombin zamanı (52,9 sn) ve 

aktive parsiyel tromboplastin zamanı (süresiz) uzun saptanmıştır. Faktör eksikliği düşünülen 

hastanın faktör IX düzeyi %1, faktör VII düzeyi %2.3, faktör II düzeyi %14.6, faktör X 

düzeyi %5 saptanmış ve hastaya kombine faktör II, VII, IX ve X eksikliği tanısı konulmuştur. 

Hepatit C tedavisi aldığı dönemde bakılan koagülasyon testleri normal olduğundan hastanın 

faktör eksiklikleri edinsel nedenlere bağlanmış ancak yapılan testlerde faktör inhibitörü 

varlığı kanıtlanamamıştır. Hastaya intravenöz (iv) vitamin K tedavisi başlanmıştır. Hastanın 

koagülasyon testleri normale dönmüş ancak kanama kontrolü yeterli olmadığından tedavinin 

devamlılığı sağlanamamıştır. Takiplerde ise özellikle alt ekstremitelerde gelişen >5 cm çaplı 

hematomlar tekrarlamıştır. Bu nedenle hastaya T. C. Sağlık Bakanlığı’ndan alınan endikasyon 

dışı onayla profilaktik olarak faktör II, VII, IX ve X kombine preparatı (Cofact ®) haftada 75 

ünite/kg bölünmüş dozlarda başlanmıştır. Bu tedavi ile hastanın kanama sıklığı belirgin 

derecede azalmıştır. Hastanın kalça eklemlerinde ağrı, hareketlerde kısıtlanma olması 

nedeniyle yapılan ortopedi kontrollerinde bilateral koksartroz saptanmış ve bu nedenle 

ortopedi konseyinde değerlendirildikten sonra 2017 kasım ayında sol kalça eklemine protez 

operasyonu yapılmıştır. Hastaya operasyondan hemen önce 20 ünite/kg Cofact® ve 10 mg 

vitamin K iv yoldan uygulanmıştır, takibinde ilk dozu Cofact® dozundan 3 saat sonra 

başlamak üzere 2 ünite taze donmuş plazma (TDP) 4 saat arayla 24 saat boyunca 

uygulanmıştır. Cerrahi nedeniyle immobil olan ve derin venöz tromboz açısından riskli olan 

hastanın operasyondan sonraki gün TDP dozu 8 saatte bir 2 ünite olacak şekilde azaltılmış, 

kanama kontrolü sağlanınca hastaya profilaktik dozda düşük moleküler ağırlıklı (DMAH) 

heparin başlanmıştır. TDP tedavisi azaltılarak toplam 3 günde sonlandırılmış ve profilaktik 

DMAH tedavisi yatışı süresince devam edildikten sonra hasta mobilize olunca kesilmiştir. 
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Operasyondan 1 hafta sonra hasta profilaktik Cofact® tedavisine yeniden başlamış ve 

komplikasyon yaşanmamıştır. 

Sonuç: Faktör II, VII, IX ve X eksikliğine bağlı kanama komplikasyonları oral veya iv 

vitamin K preparatları ile tedavi edilebilmekte veya önlenebilmektedir. Bazı vakalarda ise 

kanamalar kontrol altına alınamadığından hastaların faktör replasmanları ile tedavisi 

gerekmektedir. Cofact® preparatı ülkemizde özellikle varfarin aşırı dozuna bağlı kanamaların 

tedavisinde kullanılmaktadır. Ancak olgumuzda da olduğu gibi vitamin K ile kontrol altına 

alınamayan vakaların kanama profilaksisi tedavisinde de tercih edilebilir. Özellikle ortopedik 

cerrahinin beklenen komplikasyonlarından olan derin venöz tromboz olasılığı açısından bu 

vakalardaki girişimlerde Cofact® kullanılırken dikkatli olunması önemlidir. Hastaların 

kanama kontrolünün TDP ile sağlanması ve hatta yakın gözlemle rutin tromboz profilaksisi 

yapılması olası tromboz ve kanama risklerini en aza indirebilir. Ancak vaka kısıtlılığı 

nedeniyle bu konuda deneyimlere ihtiyaç duyulmaktadır. 
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P16- NADİR FAKTÖR EKSİKLİĞİ SAPTANAN HASTALARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ 

Aslıhan Karadağ
1, 

Ceren Kulak
2, 

Güçhan Alanoğlu
2 

1
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD 

2
 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Hematoloji BD 

Amaç: Nadir faktör eksiklikleri (NFE) , Hemofili A, hemofili B, ve von Willebrand hastalığı 

dışında kalan kalıtsal fibrinojen (FI) sorunları, faktör II, FV, FV+VIII kombine, FVII, FX, 

FXI, FXIII eksikliklerini içermektedir. Tüm kalıtsal faktör eksikliklerinin  %3-5 ini 

oluşturmaktadır. Hastalar asemptomatik olabilirler. Diğer taraftan ağır kanamalar ile de 

başvurabilirler.  

Yöntem: Hematoloji polikiniğine hemostaz testlerinde uzama ile başvuran hastaların 

araştırılması sonucu tanı alan nadir faktör eksikliği olan F V, FVII, FXI eksikliği olan toplam 

onbir hasta geriye dönük değerlendirilerek sunumda özetlenmiştir. Hastaların demografik 

özellikleri, tanı anında ki yaşları, başvuru yaşları, aile öyküleri, tedavi gerektiren girişimleri 

kaydedilmiştir.  

Bulgu: Hastalarımızın yedisi faktör VII (%70) eksikliği idi. Hastaların ikisi kız ve erkek 

kardeş, ikisi anne oğul idi. Faktör VII eksikliği olan hastalarımızın yaş ortalaması 27.2 (14-46 

yıl ). Olguların 3 tanesi kadın, 4 tanesi erkek idi. Hastaların ikisi diş tedavileri öncesi hazırlık 

amacıyla, bir tanesi uterin kanama ve daha sonra mide endoskopik tetkik amacıyla 

başvurmuşlardır. Hastaların hepsine hemofili karnesi çıkarılmış olup kardeş olan olgulara diş 

tedavisi öncesi ve uterin kanama ile başvuran hastaya faktör VII replasmanı ile girişimler 

yapılmıştır. Üç hastaya tanı konmuş ancak takip dışı kalmışlardır. Bölümümüze kanama ile 

başvuruları olmamıştır. 

İki adet 46 yaşında, kadın, faktör V eksikliği olan hasta takip edilmiştir. Hastalardan birine 

TDP kontrolunda muhtelif defalar diş çekimi uygulanmıştır. Diğer hasta ise anormal uterin 

kanama etyolojisi araştırılırken tanı konmuş ve ileri tetkikleri TDP eşliğinde 

gerçekleştirilmiştir.  

Faktör XI eksikliği olan hastaya 2012 de tanı konmuştur. Over kist eksizyonu 2017 tarihinde 

TDP eşliğinde yapılmıştır.  

Faktör X eksikliği olan hasta muhtelif defalar eklem içi kanama ve 1 yıl sonra  daha önce de 

tekrarlayan  gastroentestinal kanama nedeniyle yatırılmıştır. TDP ve bir defa da protrombin 

kompleksi uygulananarak kanama kontrolları sağlanmıştır.   

Sonuç: Nadir faktör eksikliklerinin tanısı genellikle çocukluk yaş grubunda konmaktadır. 

Ancak bazen olgular erişkin yaş döneminde de tanı alabilmektedir. Bu nedenle dahiliye veya 

hematoloji polikliniklerine başvuran aptt, pt uzaması olan hastalar detaylı olarak 

incelenmelidir. Aile öyküsü, kanamaya eğilim, aldıkları ilaçlar, operasyon öyküleri sıkı 

sorgulanmalıdır.  
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P17- KANAMADAN TROMBOZA BİR HEMOFİLİ’NİN SERUVENİ 

Duygu Nurdan Avcı, Emine Eylem Genç, Selin Merih Urlu, Merve Pamukçuoğlu, 

Mehmet Ali Uçar, Funda Ceran, Mesude Falay, Simten Dağdas, Gülsüm Özet 

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematolojı Kliniği 

 

Giriş: Hemofili kalıtsal faktör eksikliği sonucu ile  kanama bozukluğu, eklem ve kas içi 

kanamalar ile kendini gösteren bir grup hastalıktır. Hemofilideki  tedavi yaklaşımı kanadıkça 

eksik faktörü yerine koymadan, koruma tedavisine doğru yer değiştirmiştir. Hemofilili 

hastalar toplumsal bilinçlenme, hasta ve yakının eğitimi gibi multidisipliner yaklaşım ile 

normale yakın hayat sürmektedir.  Erişkin yaş grubunda hemofili hastalarını kanama dışında 

problemler beklemektedir. Cerrahi ve girişimsel işlem durumları dışında kanamayı önleyici 

koruma tedavisi alması gereken hastalar için neyazıkki standart bir protokol 

bulunmamaktadır. Hemofili  A tanısıyla takipli atrial fibrilasyon gelişen vakamızdaki klinik 

yaklaşımımızı sizler ile paylaşmak istedik. 

Olgu: 68 yaşında Hemofili A tanısyla takipli erkek hasta; merkezimizde düzenli olarak 15 

yıldır takip edilmekteydi. 2003 yılında sağ dizde düşme sonrası kırık gelişen ve hematom 

gelişmesi üzerine ortopedi kliniğinden tarafımıza yönlendirilen hastanın öyküsünden 

dayısında da eklem kanamaları olduğu öğrenildi.  Kendi özgeçmişinde daha önce eklem 

kanaması olmadığı ancak sünnet sonrası kanmasının biraz uzun sürdüğünü fakat bu açıdan 

değerlendirilmediği öğrenildi. aPTT düzeyi yüksek saptanan hastanın düzeltme (mixing) testi 

normaldi. Faktör VIII düzeyi   %8 saptandı. Geç tanı  konulan hafif hemofili A tanılı hasta 

faktör VIII proflaksisi ile opere edildi. Operasyondan 4 yıl sonra kırık yerinde osteomyelit 

olması nedeni ile yeniden faktör desteği ile opere edildi. Kanadıkça faktör replasmanı alan 

hasta eş  zamanlı HT tanısıyla da izlendi. Takiplerinde acil servise çarpıntı yakınması ile 

basvurdu.  Hastada yüksek hızlı atrial fibrilasyon tesbit edildi. EKO ile değerlendirilmesinde 

EF %30 ,sol atrial dilatasyon ve evre 3 diastolik disfonksiyon saptandı. Kardiyoloji uzun 

süreli antikoagülan tedavi başlanma planı ile hastayı bize konsülte etti. Hastaya düşük doz 

molekül ağrlıklı heparin 6000ü x2 dozda başlanmasına karar verildi. Bazal faktör 8 düzeyi %5 

iken inhibitör negatif idi. Hastaya çukur hedef düzeyi %30 olacak şekilde endikasyon dışı 

onay alınarak faktör 8 proflaksisi başlandı. Faktör 8 haftada 3 gün 1500ü dozunda planlandı. 

Hastanın 3 doz sonrası kontrol faktör düzeyi %14 sonuçlandı. Haftalık kardiyoloji ve bizim 

polikliniğimizde takipleri devam eden hastanın en son cukur faktör düzeyi %20 yükseldi. 

Kardiyak instabilite olması ve uzun süreli antikoagülan tedavi ihtiyacı nedeni ile kardiyoloji 

tarafından sol atrial apendix kapatma işlemi yapılması kararı alındı. Hastanın hedef faktör 

düzeyi %100 olacak şekilde faktör proflaksisi  ve eş zamamanlı antikoagülan tedavi ile işlem 

hazırlığı yapılmaktadır. 

Tartışma: Hemofilitakibinde  tedavi yaklaşımları gelişmekte, değişmekte, hastalar bu 

yaklaşımla normale yakın hayatlarını sürdürebilmektedir. Erişkin dönem hemofili hastaları 

artık; sistemik hastalıklar, tromboz,emboli gibi problemler ile karşımıza çıkmaktadır. 

Vakamızda  olduğu gibi hemofili hastalar hipotrombojenik kabul edilse de  ilerleyen yaşla 
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birlikte görülen komorbitideler nedeni ile bu hastalar da emboli ya da  tromboz 

görülebilmektedir.  Kanama bozukluğu olan bu hasta grubundaki antikoaugülan tedavi 

ihtiyaçları biz hekimleri zorlamakta ve neyazıkki bu hastalar için standart bir yaklaşım 

bulunmamaktadır. Her hemofili hastası kendi dinamiği içinde değerlendirilmelidir. 

Multidisipliner yaklaşım gereken kanamadan tromboza kadar değişen kliniği ile seyreden bu 

heterojen hemofili vakamızı sizler ile paylaşmak istedik. 
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P18- SÜT ÇOCUKLUĞU DÖNEMİNDE GASTROİNTESTİNAL KANAMA 

SONRASINDA TANI ALAN AĞIR FAKTÖR X EKSİKLİĞİ 

Ebru Yılmaz Keskin
1
, Çiğdem Seher Kasapkara

2
, Meltem Akçaboy

3
, Gülseren

4
 Şahin, Ferda 

Özbay Hoşnut
4 

1 
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi BD, 

Isparta. 

2 
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk 

Metabolizma Hastalıkları, Ankara. 

3 
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara. 

4 
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk 

Gastroenterolojisi, Ankara.
 

Giriş: Faktör X (FX), K vitaminine bağımlı bir protein olup karaciğer tarafından sentez 

edilmektedir. Nadir faktör eksiklikleri arasında yer alan FX eksikliği, otozomal resesif olarak 

kalıtılmaktadır.  Hastalığa neden olan 100’den fazla mutasyon tanımlanmıştır. Burada masif 

gastrointestinal kanama sonrasında tanı alan bir ağır FX eksikliği olgusu sunulmuştur. 

Olgu: Mardin’den başvuran 4,5 aylık erkek hasta kliniğimize ateş, hematemez ve melena 

nedeniyle yönlendirildi. Ebeveynler arasında birinci derece kuzen evliliği mevcuttu. Hastanın 

soygeçmişinde, bir kuzeninin, yaklaşık yirmi yıl önce, iki yaşında iken intrakranial kanama 

nedeni ile kaybedildiği ve faktör eksikliği tanısı aldığı öğrenildi (kaybedilen bu kuzenin de 

ebeveynleri arasında birinci derece kuzen evliliği bulunduğu bilgisi alındı).  

Hastanın kanama diyatezine yönelik bakılan tetkiklerinde protrombin zamanının (PZ) 

ölçülemeyecek kadar uzun, aktive parsiyel tromboplastin zamanının (APTZ) da belirgin 

şekilde uzamış (124 s) olduğu dikkati çekti. Koagülasyon tetkikleri için kan örnekleri 

alındıktan sonra hastaya intravenöz K vitamini, taze donmuş plazma (TDP) ve eritrosit 

konsantresi transfüzyonu uygulandı. 

Plazma faktör aktivitesi ölçümlerinde, FX:C <%1 olarak bulundu. İzlemde kanaması 

tekrarlamayan hasta önerilerle taburcu edildi.  

 Olgunun F10 geninin mutasyon analizinde, daha önce tanımlanmış olan patojenik c.785>A 

(p.Gly262Asp) (p.G262D) mutasyonu homozigot olarak bulundu. 

Taburculuk döneminde TDP ile profilaksi önerilen hastaya, protrombin kompleks konsantresi 

(PCC) temin edildikten sonra 7-10 günde bir PCC profilaksisi önerildi. Ayrıca aileye genetik 

danışmanlık verildi.  

Sonuç: FX eksikliği olan olgularda, hemartroz, hematom, umbilikal kord kanamalarının yanı 

sıra, olgumuzdaki ve kaybedilen kuzenindeki gibi gastrointestinal kanama / intrakranial 

kanama gibi yaşamı tehdit eden kanamalar görülebilir. Fenotipik tanı, PZ ve APTZ 

değerlerinin her ikisinin de uzun bulunmasına dayanır. Plazma FX antijeninin ve/veya FX 

koagülan aktivitesinin ölçümü ile etkilenen olgulara tanı konulabilir. PCC kanama kontrolü 
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veya profilaksi amacıyla kullanılabilir. Ailelere genetik danışmanlık verilmesi, etkilenmiş 

bebek doğumlarının önlenmesi yönünden önem taşımaktadır.  
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P19- PERİFERİK YAYMADA STOMATOSİTLERİN ARTIŞI DİRENÇLİ 

TROMBOSİTOPENİ AYIRICI TANISINDA YOL GÖSTERİCİ OLABİLİR Mİ ? 

Meryem Albayrak¹, Ozan Urem², Jonathan Oppong³ 

1
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D Pediatrik Hematoloji 

Kliniği 

  
2
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D 

  
3
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 

Giriş: Trombositopeni çocukluk çağında sık görülen sağlık problemlerinden biridir.  Tedavi 

edilmeden düzelebildiği gibi dirençli de seyredebilmektedir. Ayrıcı tanıda pek çok hastalık ve 

sebep düşünülmelidir. Biz de bu olgu sunumu ile dirençli trombositopeniye sebep olan farklı 

ve az görülen bir nedeni tespit ederken, öykü, fizik muayene ve periferik yaymanın iyi 

değerlendirmesinin bir kez daha önemini vurgulamak istedik.  

Olgu Sunumu: Dokuz aylık erkek hasta 2017 Şubat ayında trombosit değerlerinin dış 

merkezde 54.000/uL saptanması üzerine tarafımıza sevk edildi, başvurusu esnasında 

trombosit sayısı 58.000/uL, Hemoglobin 7,5 g/d,lökosit sayısı normaldi. Karaciğer ve böbrek 

fonksiyon değerleri fizyolojik aralıktaydı, CRP değeri 3,47 mg/dl idi. B12 ve folik asit 

vitamin eksikliği yoktu. Fizik muayenede tonsiller normal görünümde idi. Karaciğer ve dalak 

ele gelmiyordu, traube açıktı. Abdomen ultrasonografi normal raporlandı. Takibinde 

trombosit sayısı 97.000/uL idi. Periferik yayma incelemesinde eritrositlerde anizositoz, 

poikilositoz ve stomatosit yoğunluğu tespit edilirken, trombositler nadir tekli ve ikili idi, diğer 

kan elemanlarında anomali görülmedi. İzleminde trombosit değerleri 100.000/uL civarında 

seyreden hastada sık ishal, büyüme geriliği, sık enfeksiyon geçirmesi dikkat çekiciydi. Aile 

öyküsünde babasında, amcasında ve dedesinde lipom varlığı, bitkisel yağ tüketiminde 

sindirim problemleri yaşadıkları öğrenildi. Hastamızdan 2 yaş büyük ablasında fizik 

muayenede portakal rengi tonsil görülmesi ve periferik yayma bulgularının benzer olması 

nedeniyle hastamızda ve ailesinde lipid profili bakıldı. HDL 1 mg/dL,Trigliserid 180mg/dL, 

LDL 63mg/dL, total kolesterol 115mg/dL idi. Ablası ve dedesinin lipit profil analizinde HDL 

düşüklüğü tespit edildi. Dedesinin 50 yaşından önce kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Lipit 

elektroforez analizinde alfa-lipoprotein düzeyi %1.2 beta-lipoprotein düzeyi %0.4 saptandı. 

Mevcut sonuçlarla hastada HDL düşüklüğüne sebep olan nedenler incelendiğinde, ablasının 

da turuncu tonsil yapısı dikkate alındığında TANGİER HASTALIĞI düşünüldü. ABCA-1 

mutasyonu çalışılması planlandı. Genetik danışmanlık verildi. Diyet önerileri yapıldı. HDL 

düşüklüğünde kullanılabilecek tedaviler için mutasyon sonucu beklenmektedir. 
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Tartışma 

Tangier Hastalığı ailesel HDL eksikliğinin en nadir görülen formudur. Otozomal resesif 

kalıtıLIR. İlk olarak 5 yaşındaki Tangier adasında yaşayan bir çocuk üzerinde tanı 

konulmuştur. Tangier Hastalığında hepatosplenomegali, düşük total plazma kolesterol 

seviyeleri, nöropati, korneal opasite, anemi, stomatositoz ve düşük HDL kolesterol seviyeleri 

görülebilir. ABCA-1 mutasyonu olan vakalarda dirençli trombositopeniye görülebilir ve 

dirençli trombositopeni etyolojisinde nadir görülen sebepler arasında yer almaktadır. Bu 

vakada dirençli trombositopeniyle seyreden herhangi bir kardiyak, nörolojik, oftalmolojik 

patolojisi olmayan, dalak ve karaciğer boyutları fizyolojik aralıkta olan hastanın Tangier 

Hastalığı olabileceği gösterilmiştir. Dirençli trombositopeni etyolojisi belirlenmesinde plazma 

lipit profil analizi yapılması ayırıcı tanıda yardımcı olmaktadır. Genetik hastalıklar için index 

vaka tespiti, diğer aile bireylerinin de taranmasını ve tanı almasını sağlayacaktır. Periferik 

yayma bulgularının dikkatli incelenmesi tanıya gidiş yolunu kolaylaştırır ve önemli bir 

ipucudur.  
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P20- BİLATERAL HEMOTORAKS VE ABDOMİNAL MASİF HEMORAJİ İLE 

SEYREDEN İNHİBİTÖRLÜ KONJENİTAL HEMOFİLİ TANILI ERİŞKİN HASTA 

Nil Güler, Kadir İlkkılıç, Sema Taban, Ümit Aydoğmuş, Onurcan Yıldırım, Gülsüm Akgün 

Çağlayan, Sibel Kabukçu Hacıoğlu 

Pamukkale Üniversitesi 

Giriş: İnhibitörlü konjenital hemofili hastalarında kanmanın kontrolü için düşük titreli 

inhibitör varlığında yüksek faktör verilmesi, yüksek titreli inhibitör varlığında bypass edici 

ajanlar kullanılmalıdır.  

Vaka: Konjenital hemofili tanısı olan 68 yaşındaki erkek hasta buzda kayma sonucu sol 

femur bölgesinde olan morluklar sebebiyle acil servise başvurdu. Travma 

değerlendirilmesinde Sol toraksda 1.5 cm hemotoraks ve tüm batını dolduran, sol alt 

ekstremite proksimaline uzanan, çevre organları deplase eden hematom tespit edildi. Faktör 

düzeyi % 4 olan hastadan inhibitör gönderildi. Ancak sonuç 1 haftada çıkacağı için karışım 

testi yapıldı. Karışım testi normal olan hastaya hedef faktör % 100 olacak şekilde faktör 8 

replasman tedavisi başlandı. Kilosu 60 kg olan hasta 3000 U bolus ardından 12 saat ara ile 

1500 ünite aldı. Cerrahi bölümler girişim düşünmedi. Faktör replasmanının 7. Günü bilateral 

masif hemotoraks gelişti. Yeterli faktör almasına rağmen artan kanama olması sebebiyle 

inhibitör düşünüldü. Tüp torakostomi öncesi günlük faktör dozuna ilaveten 3000 ünite faktör 

8 verildi. İşlemden 12 saat sonra bu doz tekrarlandı. Tüp torakostomi sonrası da toraks 

kanaması sebebiyle solunum sesleri alınamayan hastaya anestezi altında VATS (Video 

Assisted Thoracoscopic Surgery) ile hemotoraksın boşaltılması planlandı. İşlem öncesi ve 

sonrası 3000 U faktör verildi. Ancak işlem sonrası takılan tüplerden kanmaları devam etti. 

Traneksamik asit ilave edildi. Halen kanamaları devam eden hastaya yatışının 11. Günü gelen 

inhibitör değeri (2 Bethesta Ü) sonucu ile recombinant factor 7a (rFVIIa) verildi. Kanamanın 

2 gün boyunca 2 saat ara ile verilen 90 microgram/kg rFVIIa ’ye rağmen durmaması üzerine 

rFVIIa son doz yapıldıktan 30 dakika sonra PT değeri ölçülerek ilacın etkinliği sorgulandı. 

Israrla PT değerleri ölçülemez olarak geldi. Hasta plazması 1:2 dilüe edilerek PT 

çalışıldığında 0.8 sn gelmesi üzerine PT değerinin ilacın etkisizliğinden değil, kanın hemostaz 

cihazında çok hızlı pıhtılaşmasından dolayı ölçülememesi şeklinde yorumlandı. Hastaya  2x50 

Ünite/kg dozunda APCC (Active Protrombin Complex Concantrate) eklenerek ardışık tedavi 

başlandı. APCC dozlarından sonra 6. saatten itibaren rFVIIa, 2 saat ara ile yapıldı. Son rFVIIa 

dozundan 2 saat sonra o günün 2. APCC dozu yapıldı. Böylece günde 6 kez rFVIIa, 2 kez 

APCC alması sağlandı. Saatlik kanama takibi yapıldı. Yatışının sonlarına doğru APCC 

dozlarının 6. saatinde hastanın kanama miktarında artışlar olması sebebiyle rekombinant 

faktör 7 dozları APCC’den 3 saat sonrasına kadar yaklaştırıldı. rFVIIa dozlarının arası 4-6 

saate kadar açıldı. Hasta yatışı boyunca toplam 38 Ü Eritrosit süspansiyonu, 29 Ü Taze 

Donmuş Plazma, 1 Ünite aferez trombosit, 16 adet Kriyopresipitat aldı. Aldığı total kan ürünü 

volümü yaklaşık 16.300 ml hesaplandı. Hasta 60 kg olduğu için kendi kan volümü yaklaşık 

4200 ml olduğundan kendi kanının yaklaşık 4 katı kadar kanadığı ve transfüzyon aldığı 

gözlendi. Kanamanın masif olması sebebiyle 1:1:1: kuralı ile transfüzyon yapıldı. Toplam 755 

mg rFVIIa, 151.000 Ü APCC kullanıldı. Kırk beş gün hastanede yatan hasta yaklaşık 1 ay 
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süren aktif toraks kanamaları durduktan ve abdominal hematomu 10cm’e küçüldükten sonra 1 

ay günde 50 Ü/Kg kullanmak üzere taburcu edildi.  

Tartışma: Konjenital hemofili ve inhibitörlü hasta olarak kanama kontrolünün çok zor 

sağlandığı bu vaka hem tıbbi takip açısından hem de maliyet açısından sınırları zorlamıştır.       
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P21- İLEOPSOAS KANAMASI İLE GELEN İKİ HEMOFİLİ B OLGUSU VE DİL 

KÖKÜ KANAMALI HEMOFİLİ A OLGUSU 

Kadir İlkkılıç
1
, Durmuş Levent Güler

2
,  Bahriye Çelik

1
,  Gülsüm Akgün Çağlıyan

1
,  Sibel 

Kabukçu Hacıoğlu
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,  Başak Ünver Koluman

1
,  Nil Güler

1
 

1
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D Hematoloji B.D 

2
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A. B.D 

 

Giriş: Hemofili genellikle kas ve eklem içi kanamaları ile seyrederken, intrakranial kanama, 

dil kökü kanaması ve ileopsoas kanması gibi morbidite ve mortalite sebebi olabilecek daha 

büyük veya ciddi kanamalara da sebep olmaktadır. Kliniğimizde takip ettiğimiz iki ileopsoas 

kanamalı Hemofili B olgularını ve bir dil kökü kanmalı Hemofili A olgusunu sunmak 

istiyoruz.  

Olgu 1: 47 yaşında erkek hasta, motosiklet kazası sonrası sağ gözde morarma, ağız içinde 

kanama, nefes darlığı, sol dizde ve ayak bileğinde ağrı ve şişlik şikayetleri ile acil servise 

başvurdu. Travma sonrası gittiği hastanede diline ağız içine dikiş atılmış. Özgeçmişinde 

faktör 8 eksikliği tanısı bulunan ve proflaksi almayan hastanın çekilen kranial-toraks ve batın 

tomografilerinde (BT) akut kanama saptanmadı. Boyun BT de dil köküne kadar uzanan dil içi 

hematom tespit edildi. Nefes darlığı da bulunan hasta KBB ile görüşüldü ve trakeostomi 

açılması ilk planda düşünülmedi. Konuşamayan ve gıda yutamayan hasta servise yatırıldı. 

Faktör düzeyi %4,1 olan ve faktör  inhibitörü negatif olan hastaya 50ü/kg (4000ü) yükleme 

dozunda faktör 8 replasmanı yapıldı ve 12 saatte bir 25ü/kg (2000ü)  dozunda idame faktör 8 

replasmanına geçildi. Gözdeki morarma nedeni ile göz hastalıkları ile konsulte edilen hastada 

sklerada kanama saptandı ve faktör 8 replasmanı devamı önerildi. Sol diz ve ayak bileğindeki 

ağrı ve şişlik nedeni ile ortopedi ile görüşülen hastanın diz ve ayak bileği MR ları çekildi.  Sol 

dizde eklem içi hematom ve sol ayak bileğinde doku içine kanama olarak raporlandı. Hastaya 

ortopedi tarafından girişimsel işlem düşünülmedi. Hastanın faktör replasman tedavisine 

başladıktan 24 saat sonra dildeki şişlik düzeyinde dramatik bir şekilde azalma gözlendi ve 

nefes darlığı azaldı, 9 gün boyunca faktör replasmanı yapıldı. Takiplerinde ağız içi kanaması 

düzeldi ve dildeki hematomu büyük ölçüde geriledi. Dizdeki şişlik ve ağrısı azalan hasta 

haftada 3 gün 25ü/kg dozunda proflaktik faktör 8 replasmanı ile taburcu edildi. 

Olgu 2: 42 yaşında erkek hasta hemofili B tanısı ile takip edilmekte iken düşme sonucu sol 

uyluk bölgesinde oluşan sertlik, ağrı, morarma ve sol ayak üstüne basamama şikayetleri ile 

polikliniğimize başvurdu. Özgeçmişinde kronik hepatit C ve hipertansiyon  mevcuttu. 

Proflaksi tedavisi almamaktaydı.  Hastanın çekilen yüzeyel USG’de sağda quadriceps ve 

psoas kasları simetriğine oranla kalınlaşmış olup kas lifleri arasında hematom ile uyumlu 

heterojen görünümler izlendi. Hastaya 100ü/kg dozunda (7200 ü) faktö 9 yükleme yapıldı. 

Tedavinin 2. günü 4200ü 3.günü 4200ü olacak şekilde hastanın idame faktör 9 replasman 

tedavisine devam edildi. Takipleri devam eden hasta tedavinin 4.günüde  kliniğimizi izinsiz 

olarak terk etti.O yüzden idame tedavisine devam edilemedi ve  proflaksi tedavi verilemedi. 3 
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ay sonra kontrole gelen hastanın çekilen kontrol yüzeyel ultrasonografisinde hematom 

saptanmadı. 

Olgu 3: 28 yaşında erkek hasta, karın ağrısı ve sol bacakta uyuşma şikayetleri ile acil servise 

başvurdu. Özgeçmişinde hemofili B tanısı bulunan ve 3 yıl önce psoas kası içine kanama 

öyküsü bulunan hastanın fizik muayenesinde batında palpasyonla ağrı ve hassasiyet tespit 

edildi. Hasta daha önce majör kanama öyküsü olması nedeniyle haftada 2 gün 1800 ü 

proflaktik faktör 9  tedavisi almaktaydı. Batın BT’de sol iliopsoas kasında simetriğine göre 

belirgin boyut artışı mevcut olup bulgular intramusküler hematom lehine değerlendirildi. 

Faktör 9 düzeyi %1 ve faktör inhibitörü negatif olarak geldi.  Hedef faktör düzeyi %100 

olacak şekilde 100ü/kg dozunda faktör 9 yükleme tedavisi verildi ve ardından 50ü/kg dozunda 

idame tedavisine geçildi. Sol uylukta uyuşma şikayeti olan hasta femoral sinir basısı, 

kompartman sendromu  açısından ortopedi ile görüşüldü.  Pelvis grafisi,sol  femur grafisi ve 

pelvik MR çekildi.Hastanın MR’ında da solda iliopsoas kası içerisinde 10x5 cm boyutlu T 1A 

periferal yüksek sinyalli santrali kistik organize hematom ile uyumlu sinyal artışı izlendi. 

Sinir basısı görülmedi ve kompartman sendromu açısından takip önerildi. İdame faktör 9 

tedavisine devam edilen hastanın karın ağrısı geriledi fakat sol bacaktaki uyuşukluk şikayeti 

devam etti. Nöroloji ile görüşülen hastaya EMG çekildi ve normal olarak değerlendirildi.  

Takiplerinde klinik durumunun stabil seyretmesi,  karın ağrısının düzelmesi üzerine  haftada 2 

gün 1800 Ü (20 U/kg) proflaktik faktör 9  tedavisi planlanarak taburcu edildi. Taburcu 

olduktan 2 ay sonra kontrole gelen hastanın çekilen kontrol pelvik MR’da sol psoas 

bölgesinde hematoma ait olan görünüm çekilen görüntülerde ileri derecede regresyon 

göstermektedir şeklinde rapor edildi. Hasta takibe alındı. 

Tartışma: İleopsoas kası kanamaları morbidite yaratan durumlardır. Özellikle nadir olan 

Hemofili B vakaları sebebiyle paylaşmak istedik. Dil kökü kanamaları hayatı tehdit eden 

boyutlar a varabilir. Travma sonrası hastanın ağız içine dikiş atılması provakatif bir durum 

yaratmıştır. 
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P22- K VİTAMİNİ BAĞIMLI KOAGÜLASYON FAKTÖRLERİNİN KALITSAL 

KOMBİNE EKSİKLİĞİ OLAN BİR ÇOCUKTA VİTAMİN K PROFİLAKSİSİ 

Kahraman Öncel
1
,  Veysiye Hülya ÜZEL

1
, Murat Söker

1
, 

1
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı Diyarbakır, 

Türkiye 

Giriş ve Amaç: K vitamini bağımlı koagülasyon faktörleri II, VII, IX, X, protein C, S ve 

protein Z'nin kalıtsal kombine eksikliğidir. Çok nadir görülen gama-glutamil karboksilaz veya 

vitamin K2,3-epoksit redüktaz kompleksinin genlerinde mutasyonların yol açtığı otozomal 

resesif geçişli kalıtsal bir kanama bozukluğudur. Kanama semptomları genellikle hayatı tehdit 

edici boyutta olmaktadır. Spontan olarak veya cerrahi bir işlem sırasında ortaya çıkmaktadır. 

Klinik genellikle cilt ve mukozal kanamalar olarak bulgu vermektedir. Vitamin K’ya bağlı 

pıhtılaşma faktörleri eksikliğinin ayırıcı tanısı için; malnütrisyon, gastrointestinal 

malabsorbsiyon, ilaçlar, karaciğer yetmezliği, edinilmiş inhibitörler ve lupus antikoagülanı 

dışlanmalıdır. Bu yazıda, uzun aPTT uzamış PT ve uzamış INR sonucunda vitamin-K’ya 

bağlı pıhtılaşma faktörleri eksikliği tanısı alan olgu literatür ışığında sunulmuştur. 

Olgu: Yedi aylık kız hasta aşı sonrası sağ bacağında hematom ekimoz ve mukozal kanama 

şikâyetleri ile hastanemize sevk edilmişti. Hastanın fizik muayenesinde sağ bacakta hematom, 

ekimotik alanlar ve ağız içinde yüzeysel yer yer mukozal kanamalar saptandı. Diğer sistem 

sorgulamalrı doğaldı. Hastanenin ilk aPTT değeri ‘’çalışma süresince pıhtılaşma olmadı’’ 

(26.6–40.3 saniye) ,  PT: 60.9 (10.8–13.9 saniye), INR: 6.17 (0.88–1.2) olarak saptandı. 

Hastada Faktör II % 6,6, Faktör V % 118, Faktör VII % 11,4, Faktör VIII % 65.06, Faktör IX 

% 20,3, Faktör X seviyesi % 7,5, Fibrinojen 200,55 mgr/dL ve Von Willebrant Faktör 

Antijeni % 120,26 olarak saptandı.  

Hastaya sadece K vitamini uygulandı. Kontrol aPTT, PT ve INR koagülasyon testleri bakılıp 

K vitaminine olan koagülasyon yanıtı değerlendirildi. Diğer pıhtılaşma parametreleri ve 

hemogramı normal olarak bulundu. Ayırıcı tanıda karaciğer hastalıkları, ilaç öyküsü ve 

beslenme bozuklukları ile ilgili herhangi bir belirti saptanmadı. Malabsorbsiyona yönelik 

gastrointestinal tetkik ve değerlendirmeler normal olarak değerlendirildi. Teşhis ve ayırıcı 

tanıda yapılan tetkikler sonucunda hastanın Vitamin K’ya bağlı pıhtılaşma faktörleri eksikliği 

olduğu düşünüldü ve parenteral K vitamini profilaksisi uygulanmaya başlandı. 

Olgumuzda K vitamini profilaksisi ile kanama semptomları kaybolmuştur. Takip edilen 

hastanın etiyolojisinde genotiplendirmeyi incelemeyi planlıyoruz. 

Sonuç: - -

GK) enziminin kofaktörüdür. Otozomal resessif kalıtım ile aktarılır. Daha sık cilt-mukoza 

kanamaları ile prezente olur. Eklem içine kanama sıra dışı bir bulgudur. Laboratuvarda 

uzamış aPTT ve uzamış PT görülebilir. Vitamin K’ya bağlı pıhtılaşma faktörleri eksikliği 

uygun tanı yöntemleriyle erken tedavi ile prognozu iyi bir hastalıktır.  Vitamin K’ya bağlı 

pıhtılaşma faktörleri eksikliğinde vitamin K uygulaması tedavinin temel dayanak noktasıdır. 
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Ancak cerrahi sırasında veya şiddetli kanama ataklarında vitamin K uygulaması ile birlikte 

taze donmuş plazma verilmesi önerilmektedir.  Faktör seviyeleri vitamin K tedavisi ile kısmen 

düzelir. Klinik komplikasyonlar önlenememekle birlikte düzenli dozda vitamin K uygulaması 

hemostazı sağlayabilmektedir. Vitamin K’ya bağlı pıhtılaşma faktörleri eksikliğinde taze 

donmuş plazma, protrombin kompleksi konsantreleri, rekombinant aktive FVII ve K vitamini 

tedavi seçeneklerini teşkil etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Pıhtılaşma faktörleri, Vitamin K, Kalıtsal. 
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P23- FAKTÖR X EKSİKLİĞİ; 3. DÜZEY BİR PEDİATRİK HEMATOLOJİ 

MERKEZİ SONUÇLARI 

Gönül Aydoğan, Zafer Şalcıoglu, Ferhan Akıcı, Hülya Şen, Nihal Özdemir, Cengiz 

Bayram, Ebru YılmazAli Ayçiçek, Ezgi Uysalol, Gizem Ersoy, Isik Al, Tuba Tahtakesen, 

Esra Arslantaş 

S.B. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul 

Giriş: Faktör X K vitaminine bağlı olarak karaciğerde sentezlenen ve koagülasyon 

kaskadında önemli rol oynayan bir serin proteazdır. Eksikliği otosomal resesif geçen nadir bir 

hastalık olup, genel populasyonda sıklığı 1:500000-1000000 olarak verilmektedir; ancak 

ülkemiz gibi akraba evliliğinin sık görüldüğü toplumlarda daha sık olarak rastlanmaktadır. 

Total ya da parsiyel eksiklik durumunda pıhtı formasyonu bozulmakta, hasta değişik ağırlıkta 

spontan kanama semtomlarıyla karşımıza gelmektedir. Koagülan aktivitesi <%1 olan ağır 

eksiklik durumunda hayatı tehdit eden gastroentestinal ya da intrakraniyal kanamalar 

gelişebilmektedir. 

Amaç:  Ağır faktör X eksikliği olan hastaların klinik ve laboratuar fenotipleri analiz edilerek 

ülkemizde diğer ülkelere göre daha sık saptanan bu koagülasyon bozukluğunun önemini 

vurgulamak ve faktör X eksikliği konusunda farkındalığı arttırmak amaçlandı. 

Yöntem: Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatrik Hematoloji 

Servisince izlenen 19 faktör X eksikliği hastasının klinik ve laboratuar bulguları, hastalığın 

yönetimi ve son durumları irdelendi. 

Bulgular: Hastalarda en sık bulgu epistaksis ve kolay çürük oluşumu olarak saptandı. 

Ondokuz hastanın 4’ünde hayatı tehdit eden kanama olarak intrakraniyal kanama gelişti. 

Adolesan dönemdeki 3 kız hastadada menoraji ve buna bağlı ağır demir eksikliği anemisi 

görüldü. Dört hastada kas içi kanama, 3 hastada sık tekrarlayan dişeti kanaması mevcuttu. 2 

hastada hemartroz gelişti, 2 hastaya ise operasyon esnasında kanama nedeniyle tanı konmuştu. 

Dört hastada hafif düzeyde faktör X eksikliği mevcuttu ve bu hastalar kanama atağı 

geçirmediler. İntrakraniyal kanama geçiren ve tekrarlayan hemartrozları olan 1 hasta PCC 

profilaksisi ile izlenmektedir. Menorajisi olan 3 kız hasta oral kontraseptif kullanmakta ve 

sıklıkla da menoraji esnasında PCC tedavisine ihtiyaç duymaktadır. 

Sonuç: Faktör X eksikliğinde intrakraniyal kanama durumunda PCC profilaksisi sıklıkla 

gündeme gelmekte ve tartışılmaktadır. Bu konudaki geri bildirimler sınırlıdır. Hemofili 

hastalarında uygulanan profilaksi tedavilerinin ağır kanamalarla giden nadir faktör 

eksikliklerinde de bir tedavi seçeneği olarak düşünülmesi gerektiği kanısındayız. 

 

 

 

 



~ 64 ~ 

  23-25 Şubat 2018 | IV. Hemofili Vakalarla Eğitim Sempozyumu (HEVES2018) | Royal Seginus Hotel | Lara - Antalya 

P24- HEMOFİLİ B HASTASINDA ANKAFERD BLOOD STOPPER’IN DİŞ KÖKÜ 

KANAMASINDA KULLANIMI 

Ahmet Baklacı
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1
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A. B.D 

2
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D Hematoloji B.D 

 

Giriş: Hemofili hastalarında minör kanamalar antifibrinolitiklerle lokal müdahalede durabilir. 

Faktör replasmanına gerek olmayabilir. Ülkemizde geliştirilen Ankaferd Blood Stopper 

(ABS), bitkisel kaynaklı bir üründür. Hemostatik mekanizması fibrinojen, kan içi proteinler 

ve eritrositlerle bir ağsı yapı kurmasına bağlıdır. 

Olgu: Hemofili B tanısı olan erkek hasta 1 aydır ara ara olan diş eti kanamasından şikayetçi 

oldu. Fizik Muayenesinde kanamanın tüm diş etlerinden değil kırık bir şekilde kalan dişin 

kökünden olduğu anlaşıldı. Hastaya elimizde bulunan ABS ampul enjektöre çekilerek kırık 

dişin içine doğru püskürtülerek uygulama yapıldı. Kanama 5-10 sn içinde durdu. Hastanın 

kanama sırasında ölçülen faktör 9 düzeyi %10.5, Faktör 8 düzeyi % 92 tespit edildi. Faktör 8 

düzeyinin istenmesinin sebebi geçmiş tarihli testlerinde Faktör 8 düzeyinin %43 olduğu bir 

değere rastlanmasıydı.  

Tartışma: Ankaferd Blood Stopper Hemofili hastalarında lokal olarak uygulandığında 

kanmayı kolaylıkla kontrol altına alabilir. Bu ürünün hastanelerde bulundurulması kullanım 

oranını da arttıracaktır. 
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P25- İNTRAKRANİYAL KANAMA İLE BAŞVURAN KONJENİTAL FAKTÖR X 

EKSİKLİĞİ 

Selin GÜLER
1
 Yılmaz AY

1
 

1
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı, Denizli 

 

Giriş: Konjenital faktör X (FX) eksikliği otozomal resesif geçişli nadir görülen bir kanama 

bozukluğudur. İntrakraniyal kanama sonrası tanı alan olgumuz, konjenital FX eksikliğine 

dikkat çekmek amacıyla sunulmuştur.  

Olgu: Daha önceden bilinen bir hastalığı olmayan ve nöbet geçirme şikayeti ile başka bir 

sağlık kurumuna başvuran 6 aylık kız bebek çekilen beyin MRG tetkikinde hematom 

görülmesi ve koagülasyon testlerinin uzun saptanması üzerine kanama bozukluğu düşünülerek 

tarafımıza yönlendirildi. Öyküsünden 23 yaşında sağlıklı anne ile 29 yaşında sağlıklı babanın 

birinci çocuğu olarak 39 haftalık sezaryen ile 3200 gr doğduğu ve doğduktan hemen sonra 1 

mg K vitamini yapıldığı öğrenildi. Nörolojik gelişimi yaşıtlarıyla uyumlu olan hastanın 

başvurusundan 1-2 gün öncesinden başlayan huzursuzluk ve sık ağlama dışında ek şikayeti 

olmadığı ve izleminde hastanın sol kol ve bacakta atım tarzında 1-2 dakika süren nöbet 

geçirdiği, travma öyküsünün olmadığı öğrenildi.  Fizik muayenesinde vücut ağırlığı 7.5 kg 

(50-75p), boyu 67 cm (50-75p), baş çevresi 41 cm (3-10 p) vital bulguları stabildi. Çevreyle 

ilgili, aktifti. Ön fontanel 2*2 cm, gergindi. Sol hemiparezi bulguları dışında diğer sistem 

muayeneleri olağandı. Laboratuvar tetkiklerinde lökosit sayısı 5430/mm³, hemoglobin 8.2 

gr/dl, trombosit sayısı 333.000/mm³, serum elektrolit düzeyleri, karaciğer fonksiyon testleri ve 

idrar analizi normaldi. Aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT) 139 sn (normal aralıklar 

20-38 sn),  protrombin zamanı (PZ) 236 sn (normal aralıklar 9.6-14.2 sn), INR 17.7 (0.85-

1.2), fibrinojen 176 mg/dL, D-dimer 253 saptandı. Beyin BT: ‘Sağ temporoparietal alanda 

subkortikal ve periventriküler alanda 40*35 mm boyutta, sağ pariyetal alanda kortikal-

subkortikal alanda periferik yaygın ödemin eşlik ettiği yaklaşık 40*25 mm boyutunda 

heterojen hiperdens hematom görünümleri ve komşu serebral sulkuslarda silinme izlenmiştir. 

Orta hatta sola doğru minimal şift mevcuttur. Sağ lateral ventrikülde kitle etkisine sekonder 

hafif kompresyon mevcuttur.’ şeklinde raporlandı (Resim 1). Hastaya 5 mg K vitamini 

intravenöz infüzyon şeklinde verildi. Beyin cerrahisi tarafından değerlendirilen hastaya 

cerrahi müdahele düşünülmedi. Anti ödem tedavi başlanan hastada K vitamini tedavisine 

rağmen koagülasyon parametrelerinde düzelme olmaması nedeniyle yenidoğanın geç 

hemorajik hastalığı düşünülmedi. aPTZ ve PZ değerlerinin birlikte uzaması nedeniyle faktör I, 

II, V ve X eksikliği veya kombine (FV ve FVIII) eksiklik olabileceği düşünüldü. Klinik 

olarak iyileşme görülen hastanın antiödem tedavisi 4. günde kesildi. Hastaya daha önce taze 

donmuş plazma (TDP) tedavisi verildiği için faktör düzeyi hemen gönderilemedi. Hastanın 

kontrol koagülasyon sonuçlarına göre aldığı TDP dozu ve sıklığı ayarlandı. Hastanın TDP 

desteği ve yoğun fizik tedavi programı sonrasında sol hemiparezisinin (özellikle üst 

ekstremite) belirgin oranda iyileştiği görüldü. TDP’ye on günden sonra gün aşırı şeklinde 

devam edildi. TDP tedavi sıklığı azalan hastadan son dozdan 48 saat sonra faktör düzeyleri 

gönderildi. FX düzeyi % 14 saptanan hastanın diğer faktör düzeyleri (FII, FV, FVII, FVIII) 
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normal olarak raporlandı. Kontrol FX düzeyi %13 saptandı ve hastaya konjenital FX eksikliği 

tanısı konularak protrombin kompleks konsantresi (PCC) ile sekonder profilaksi (50 İÜ / kg / 

hafta) başlandı. Nöroloji tarafından değerlendirilen ve antiepileptik tedavi başlanan hastanın 

izleminde konvülziyonu tekrarlamadı.  

Tartışma: FX eksikliğinde intrakraniyal kanama ilk kanama bulgusu olabilir. Spontan veya 

travma şiddeti ile orantısız major kanamalarda nadir faktör eksiklikleri akla gelmelidir. Major 

/ vital kanamalarda erken tanı ve tedavi morbidite ve mortaliteyi azaltır. 
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P26- KANAMA RİSK YÖNETİMİNDE BAKIM ALGORİTMASI 

Ruçhan Yöney
1
, Zuhal Mahrekule

2
, Selmin Şenol 

3 

1
Ege Üniv. Çocuk Hastanesi,  Pediatrik Hematoloji Kliniği, İzmir 

2
Ege Üniv. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Hemofili Polikliniği, İzmir 

3
Ege Üniv. Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD, İzmir 

 

Risk yönetimi, risklerin analizi, yönetimi ve değerlendirilmesidir. Analiz, yönetim ve 

değerlendirme en yalın ifadeyle; tehlikeli olayların göz önünde bulundurulması, gelecekte 

olası zarar verme durumlarının engellenmesi ve şans eseri olma sıklığının en aza 

indirilmesidir (NHS Direct 2007). 

 

Amaç: Bu çalışmada, yaşam boyu kanama riski taşıyan hemofili olgularında, bakım 

algoritmasının risk yönetimindeki önemine dikkat çekmek amaçlanmıştır.  

 

Risk yönetimine yaklaşımlar; Uygulanabilir, esnek ve öğrenilebilir sistemlerin 

geliştirilmesinin önemli bir parçası riski yönetmek ve tanımlama yeteneği ile bağlantılıdır. 

Risklerin tanımlanması ve bunlardan kaynaklanan olumsuz etkilerin dizinini görünür kılmak 

önemlidir. Özellikle bu risklerden kaynaklanan olumsuz sağlık etkileri, risk altındaki 

bireylerle(hemofilik çocuk/yetişkin ve ailesi) çalışan, profesyonel bakım 

vericilerin(hemşireler)  risk yönetim yaklaşımlarındaki uygulanmaları ile önlenebilir ya da en 

aza indirgenebilir. Profesyonel bakım vericilerin hasta/aile ve toplum merkezli bakım planları 

ve programları hasta, ailesi ve toplum grupları ile aktif bir şekilde işbirliği içinde çalışmayı 

gerektirir. Yazılı bir şekilde soruna yönelik tanılarla olası risklerin  değerlendirilmesi ve 

yönetimi bakım algoritmasının en etkin yönüdür. 

Çalışmanın ilerleyen adımlarında, bakım algoritması tanımlanarak, her algoritmik alanın risk 

yönetimine katkıları tartışılmaktadır. 

 

Sonuç: Hemofilik çocuk/erişkin ve ailesine sunulan profesyonel bakım(hemşirelik bakım) 

algoritmasının etkin kullanımı, kanama riski yönetiminde önemli olmanın ötesinde son derece 

yaşamsaldır.  

 

Anahtar sözcükler: Hemofili, Kanama, Risk, Profesyonel bakım  
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P27- FAKTÖR 7 EKSİKLİĞİ OLAN HASTALARIMIZDAKİ CERRAHİ İŞLEMLER 

Yusuf Kayta
1
, Kadir İlkkılıç

2
, Bahriye Çelik

2
, Merve Batur

1
, Onurcan Yıldırım

1
, Gülsüm 

Akgün Çağlayan
2
 Sibel Kabukçu Hacıoğlu

2
, Nil Güler

2
 

1
 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi  İç Hastalıkları A. B.D 

2
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi  İç Hastalıkları A.B.D Hematoloji  B.D 

 

Giriş: Faktör 7 eksikliği olan hastaların cerrahi işlemlerinde kullanılacak faktör milktarları net 

değildir. Merkezimizde son 1 yıl içinde bu işlemlerde verilen faktör dozlarını ve kanama 

sorunlarını geriye dönük olarak inceledik 

1. Olgu: 51 yaşında, morbid obes 134 kg olan hasta By-pass operasyonuna alınmadan önce 

danışıldı. Faktör 7 düzeyi %29 olan hastaya operasyondan yarım saat önce 20mc/kg 

recombinant Faktör 7a (rFVIIa) verildi. Ardından operasyon sırasında 2. Ve 4. Saatte PT 

değeri ölçüldü. PT operasyon sırasında 69.4 sn gelen değerinde 2. Doz verildi. Post operatif 

PT değerleri 11 sn, 17sn, geldi. Operasyonun 24. Saatinde PT 21.3SN gelmesi üzerine 3. Doz 

(rFVIIa) verildi. Böylece 24 saat içinde 3 doz yapılmış olsu. 4. Doz ihtiyacı sadece 4. Gün 

olan hasta toplam 9 mg (rFVIIa) ile sorunsuz olarak taburcu oldu. 

2. Olgu: 27 yaşındaki hasta nazal polip operasyonu sebebiyle konsülte edildi. Mevcut Faktör 

7 düzeyi %2. Planlama şu şekilde yapıldı: Preoperatif 30 dakika önce 30mcg/kg  (2.5mg) 

ardından 2., 4., 6. 8. 10., 12. saatte 20mcg/kg  (1.5mg) (rFVIIa)  verilmesi planlandı. 

Operasyonu sorunsuz geçen hastanın tamponlarının çekilmesi sırasında 3 ünite Taze Donmuş 

Plazma verildiği saptandı. 

Tartışma: Faktör 7 eksikliğinde operasyon öncesi etkin doz bilinmemektedir. Vaka sayıları 

arttıkça bu doz daha kolay belirlenebilir olacaktır. 
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P28- WARFARİNE BAĞLI KANAMADA PROTROMBİN KOMPLEKS 

KONSANTRESİ (PCC) UYGULAMASI 

Veysel Erol
1
, Kadir İlkkılıç

2
, Açelya Gökdeniz Yıldırım

1
, Merve Batur

1
, Bahriye Çelik

2
, 

Gülsüm Akgün Çağlayan
2
, Nil Güler

2
 

1
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi  İç Hastalıkları A. B.D 

2
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi  İç Hastalıkları A.B.D Hematoloji  B.D 

 

Giriş: Warfarin kaynaklı kanamalarda INR yüksekliğini düzeltmek için Taze Donmuş 

plazma, K vitamini uygulaması kullanılmaktadır. Çok yüksek INR değerlerinde acil 

hemostazın normalleştirilmesi gereken durumlarda Protrombin Kompleks Konsantresi (PCC) 

kullanılabilir. INR değerine göre önerilen doz şemeları mevcuttur. 

Olgu: 52 yaşında erkek hasta şiddetli baş ağrısı sebebiyle acil servise başvurdu. Aritmi 

nedeniyle warfarin kullanan hastanın PT: 121sn, INR:9.3 olarak geldi. Beyin BT’de her iki 

serebral hemisferde Subaraknoid kanama ve beyin ödemi tespit edildi. Spinal MR’da hemtom 

ve buna bağlı basısı, paraplejisi olan hastanın spinal hematomunun da boşaltılması gerekliliği 

ortaya çıktı. Başlangıçta 50 U/kg planlanmasına rağmen daha sonra 35U/kg verilmesine karar 

verildi. Bu dozda 35 U/kg ile uygulama sonrası INR:0.9 olduğu görüldü. Genel durumu kötü, 

bilinç bulanık olan hasta 6 gün sonra pnömoni ve solunum sıkıntısı ile mekanik ventilatöre 

bağlıyken öldü. 

Tartışma: Warfarin etkisini geri döndürmede PCC dozları kesin olmamakla beraber ortalama 

25-50 U/kg verilir. Bizim hastamıza o gün içinde 1 ünite TDP Beyin cerrahi tarafından 

verildiği için ortalama bir doz vermeyi planladık. Bununla da INR:1’in altına hızlıca indi. 

Beyin kanaması olan hastalarda hızlı bir şekilde PCC kullanımı hayati değer taşımaktadır. 
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P29- ERİŞKİN KANAMA BOZUKLUĞU HASTALARINDA SORUNLU BİR 

ÇÖZÜM: PORT KATETER UYGULAMASI 

Zühal Demirci¹, Yusuf Ulusoy¹, Fahri Şahin¹. 

1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Ege Erişkin Hemofili ve Tromboz 

Merkezi, Bornova-İzmir ¹ 

 

Giriş: Periferik damar yolu erişim zorlukları olan ve özellikle profilaktik tedavi alan 

hastalarda santral kateter ile tedavi idamesi sağlanabilmektedir. Ancak santral kateter 

kullanımıyla ilişkili komplikasyonlar tedavi açısından kısıtlayıcı olmaktadır. Polikliniğimizde 

takip edilen ve port kateter yoluyla profilaktik tedavi alan üç olguda görülen enfeksiyonları 

sunmak ve kateter bakımının önemini vurgulamak istedik. 

Olgu 1: Kırk iki yaşında kadın hasta, 6 aylıkken diz ekleminde kanama sonrası yapılan 

tetkiklerle von Willebrand Hastalığı Tip 3 tanısı almıştır. Hasta menometroraji, eklem 

kanamaları ve sık epistaksis nedeniyle profilaktik von Willebrand faktör replasmanı ile takip 

edilmekte, 2010 yılından sonra periferik venöz erişim zorluğu nedeniyle hasta port kateter ile 

tedavisini almaktadır. İlk olarak 2011 yılında kateter enfeksiyonu gelişen hastanın 

kültürlerinde üreme olmuştu ve kateteri çıkartılmıştır. Tedavileri tamamlandıktan sonra 

yeniden kateter takılmış ancak 3 ay sonra kateter giriş yerinde kızarıklık gelişmiş ve kan 

kültüründe üreme olması üzerine port kateteri yeniden çıkarılmıştır. Hastanın 2018 yılına 

kadar toplam 16 kere kateter enfeksiyonu nedeniyle kateteri çıkartılmıştır. Katetersiz 

dönemlerde periferik damar yolundan tedavisi sağlanmıştır. 

Olgu 2: Yirmi sekiz yaşında erkek hasta, mental retardasyon, epilepsi ve ağır hemofili A 

tanısı ile takip edilen hasta profilaksi tedavisi altında izlenmektedir. Hastanın profilaktik 

tedavi dozları babası tarafından periferik yolla uygulanmaktayken periferik damar yolu 

erişiminde zorluk yaşanması üzerine 2015 yılında port kateter yerleştirilmiştir. Hasta 2017 

yılının ağustos ayında sol kulakta hematom gelişmesi nedeniyle yaklaşık 1 ay hastanede 

yatarak takip edilmiştir. Tedavileri tamamlandıktan sonra ayaktan takip edilmekteyken 

yüksek ateş olması üzerine hastaneye başvurmuş ve hastanın kateterden alınan kültüründe 

bakteriyel üreme saptandığından hasta yatarak antibiyotik tedavisi almıştır. Hastanın port 

kateteri çıkartılmıştır. Hastanın tedavisi hale periferik venöz yoldan sağlanmaktadır.  

Olgu 3: Altmış altı yaşında erkek hasta, 2015 yılında ağız içi kanama ve epistaksis ile 

hastaneye başvuran hasta yapılan tetkikler sonucunda edinsel faktör II, VII, IX ve X eksikliği 

tanısı almıştır. Hastanın vitamin K tedavisine yanıtı olmaması ve taze donmuş plazma ile kısa 

süreli yarar görmesi üzerine hastaya Cofact® profilaksisi başlanmıştır. Periferik venöz erişim 

zorluğu yaşayan hastaya 2017 yılı haziran ayında port kateter yerleştirilmiştir. Kateter 

yerleştirildikten 5 ay sonra ateş yüksekliği, kateter girişinde kızarıklık ve akıntı olması üzerine 

hastaya ampirik antibiyotik tedavisi başlanmış ve alınan kateter kültüründe bakteriyel üreme 

saptanmış ve bu nedenden kateteri çıkartılmak zorunda kalınmıştır.  
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Sonuç: Genellikle hemofilik çocuklarda damar yolu erişim zorlukları nedeniyle port kateter 

tercih edilmektedir. Erişkin hastalarda da anatomik yapı veya damarların sık kullanılması 

nedeniyle periferik damar yolu sorunu yaşanmakta ve santral kateterlere başvurulmaktadır. 

Mortalite artışına neden olan kateter enfeksiyonları hasta ve sağlık çalışanlarına verilen 

eğitimlerle önemli oranda önlenebilir. Bu kapsamlı eğitimler hastaneye yatışları ve maliyeti 

de düşürmektedir. Kateterin takılma kararının iyi verilmesi, hastanın ve çevresinin uygunluğu, 

steril ortamlarda takılması sonrasında kateter bakımı özenli bir şekilde yapılması 

gerekmektedir. 
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P30- OBEZ VE AŞIRI KİLOLU HEMOFİLİK HASTALARIN PROFİLAKSİSİNDE 

FAKTÖR DOZ ARTIŞI: OLGU ÖRNEKLERİ İLE GERÇEK YAŞAM VERİSİ 

Yusuf Ulusoy, Zühal Demirci, Fatoş Dilan Köseoğlu, Hale Bülbül, Eren Arslan Davul, Nur 

Soyer, Güray Saydam, Fahri Şahin. 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Ege Erişkin Hemofili ve Tromboz 

Merkezi, Bornova-İzmir  

Giriş: Ağır hemofili A tedavisinde altın standart tedavi yöntemi profilaktik faktör replasmanı 

tedavisidir. Erişkin yaşta faktör replasmanı klinik pratikte kanama sıklığı ve uygulama 

kolaylığına göre ikiye veya üçe bölünerek SUT’nin de kurallarına göre haftada 4500 üniteye 

kadar olan standart dozlarda uygulanmaktadır. Bu doz çoğunlukla yeterli kanama kontrolü 

sağlayabilmektedir. Ancak özellikle erişkin yaşta obez hastalarda bu doz yeterli 

olmamaktadır. Polikliniğimizde standart dozlardan daha yüksek dozlarda faktör VIII 

replasmanı ile kanama profilaksisi uyguladığımız 8 hastanın kanama sıklıklarını inceledik. 

Yöntem ve bulgular: Polikliniğimizde takipli 291 hemofili A hasta dosyası tarandı. Bu 

hastaların 45’i fazla kilolu, 13’ü obez idi. Obez ve aşırı kilo olan toplam 58 hastanın 8’i (4 

aşırı kilolu, 4 obez) standart haftada 4500 ünite dozunda faktör VIII ile profilaksi altındayken 

yeterli kanama kontrolü sağlanamadığından daha yüksek dozlarda tedavi almaktaydı. Bu 

hastalardan 2’sine farmakokinetik doz çalışması (MyPKfit) da yapılarak bireyselleştirilmiş 

tedavi uygulanmıştır. Sekiz hasta 20-30 ü/kg dozunda faktör VIII profilaksisi altındayken 

ayda ortalama 3 eklem kanaması bildirmiştir. Tedavileri 25-50 ü/kg dozuna çıkartıldıktan 

sonraki kanama sıklıkları aylık ortalama 0,8’e düşmüştür. Ayrıca bu hastalardan 1’i 27 ü/kg 

ile profilaksi yapmaktayken 3 kere iliopsoas kası kanaması geçirmiş, profilaksi 38 ü/kg 

dozuna çıkarıldıktan sonra son 4 yıl içinde kas kanaması yaşamamıştır. Sekiz hastadan 2’sinin 

diz protezi operasyonu sonrası karşı dizde kanama sıklığı artmış, yine doz artırılması sonrası 

bu kanamaları kontrol altına alınabilmiştir. Obez hastalara vücut ağırlığı kontrolü açısından 

her vizitte önerilerde bulunulmuş ve hastalar diyetisyene yönlendirilmiştir.  

Sonuç: Hemofili tedavisinde altın standart uygulamanın profilaksi olduğu gerçeği kadar 

hastaların haftalık standart ve kısıtlı dozlarla tedavi edilmek zorunda olmayıp ü/kg 

hesaplaması ile tedavilerinin yapılması gerekliliği de bir gerçektir.  Bu anlamda SUT’nin 

hasta özelinde ek rapor çıkarılarak haftalık 4500 ü dozunun üstüne çıkabilmeye izin verdiğini 

hatırlamak ve hastaların gerek vücut ağırlığı gerekse kanama özelliklerine göre hak ettikleri 

dozlarda faktör replasmanını yapmak gerekmektedir. 
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P31- OBEZ HEMOFİLİ HASTALARININ HANGİ EKLEMLERİ HAREKET 

KISITLILIĞI AÇISINDAN TEHLİKEDE? 

Fatma Keklik Karadağ
1
, Fatoş Dilan Köseoğlu

2
, Zuhal Mehrekula

2
, Nur Soyer

2
, Güray 

Saydam
2
, Fahri Şahin

2
 

1
Erzurum Çat İlçe Devlet Hastanesi, Erzurum 

2
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Ege Erişkin Hemofili ve Tromboz 

Merkezi, Bornova-İzmir 

Giriş: Hemofili A ve B sırasıyla Faktör 8 ve Faktör 9 eksikliği nedeni ile görülen X e bağlı 

resesif kalıtım gösteren kanama bozukluklarıdır. Faktör replasmanı ve yeni tedavi ajanlarının 

kullanıma girmesi ile Hemofili hastalarının yaşam süresi uzamıştır. 21. Yüzyıldan itibaren 

tüm dünyada giderek obezite sıklığının artmasına paralel olarak hemofili hastalarında da 

ortalama Vücut Kitle İndeksi (VKI) giderek artmaktadır. Bu çalışmada artan VKI ile hemofili 

hastalarında hareket kısıtlılığı olan eklemlerin lokalizasyonu ve sıklığı açısından fark olup 

olmadığının araştırılması amaçlandı. 

Gereç ve yöntem: Çalışmaya Ege Üniversitesi erişkin hemofili polikliniğinde en az bir yıllık 

süre ile takip edilmiş olan 135 hemofili hastası dahil edildi. Hastaların her vizitte kaydedilmiş 

olan eklem kanamaları, tedavi şekilleri, faktör düzeyleri ve hareket kısıtlılığı olan eklemleri 

değerlendirildi. Hastaların boy ve kilo ölçümleri yapılarak VKI hesaplandı. Veriler SPSS 

programına kaydedilerek analiz edildi. P<0,05 değeri anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: Çalışmamızda yaşları 39,6±1,13 olan 135 Hemofili hastası değerlendirilmiş olup 

hastaların kilo ortalaması 77.3 kg, boy ortalaması 173 cm olarak bulundu. Ortalama vücut 

kitle indeksi (VKI) 25,74 ±4,2 kg/m2 ile Dünya Sağlık Örgütü sınıflamasına göre fazla kilolu 

grubuna girdiği görüldü. VKI 18,5’ in altında olan 5 hasta bulunmakta olup bu hastaların 2 

(%40)’ si ağır, diğer 3’ ü hafif ve orta hastalık derecesine sahipti. VKI=18,5-24,9 arasında 

olan 57 hasta bulunmakta ve bu hastaların %59 u ağır hastalığı olan hastalardı. VKI 25 ve 

üzerinde olan 57 hastanın %66’ sinde; VKI 30 ve üzerinde olan 16 hastanın 11 (%68)’ inde 

ağır hastalık derecesi bulunmaktaydı. Hastalık dereceleri ile VKI arasında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır.  

Fazla kilolu (vücut kitle indeksi (VKI) ≥ 25 kg/m2) ve obez ( VKI ≥ 30 kg/m2) olan hastalar 

tüm hastaların %54,1 ini oluşturmaktadır. Vücut kitle indeksi ile hareket kısıtlılığının olması 

arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ancak VKI değerine göre tutulan eklemlerin 

sıklığı karşılaştırıldığında; Sağ ayak bileği ekleminde hareket kısıtlılığı VKI 25 ve üzerinde 

olan hastalarda VKI 25 in altında olan hastalara göre daha sıktır (p=0,015). Diz eklemleri ve 

sol ayak bileği eklemi için böyle bir fark bulunamamıştır. VKI 18,5-24,9 olan hastalarda; sağ 

diz ekleminde hareket kısıtlılığı olanlar % 40,4; sol diz ekleminde hareket kısıtlılığı olanlar % 

43,9; sağ ayak bileği % 3,5; sol ayak bileği % 19,3’ dur. VKI 25 ve üzerinde olanlarda ise sağ 

ayak bileği ekleminde hareket kısıtlılığı olanlar % 17,5; sol ayak bileği % 27,5, sağ diz % 

46,6; sol diz % 42,1’ dir. 
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Sonuç: Hemofili hastalarında da normal bireylerde olduğu gibi obezite prevelansı giderek 

artmaktadır.  Kilolu hastalarda daha fazla yük taşıması sebebi ile alt ekstremite eklemlerinde 

diz ve ayak bileklerinde daha sık artropati görülmesi beklenen bir durumdur. Ancak bizim 

sonuçlarımızda kilo ile ilişkili olarak diz eklemleri değil ayak bileği eklemlerinde hareket 

kısıtlılığı açısından belirgin fark görülmüştür. Bu durumun çalışmamızda eklem tutulumu 

açısından radyolojik görüntüleme yöntemleri ile doğrulanmış hemofilik artropatilerin değil 

hareket kısıtlılığı olan eklemlerin değerlendirilmesi ile ilgili olabileceği düşünülmektedir. 
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P32- MUKOZAL KANAMALARLA SEYREDEN FAKTÖR X EKSİKLİĞİ: OLGU 

SUNUMU 

Derya Selim Baturˡ, Ayşe Uysal
2
, Nergiz Erkutˡ, Mehmet Sönmezˡ 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı
1
, Kanuni Eğitim 

Araştırma Hastanesi
2
, Trabzon 

Nadir faktör eksikliklerinden biri olan faktör X eksikliğinde kanama gelişimi farklılık 

göstermekte olup, ağır eksiklik varlığında hastalar çoğunlukla umblikal kord ya da santral 

sinir sistemi kanaması ile hayatın erken dönemlerinde tanı alırlar. Hafif ve orta düzeyde faktör 

X eksikliğinde ise sıklıkla burun kanaması izlenirken, cerrahi girişim ve travmalardan sonra 

uzayan kanamalar gelişmektedir. Bu vakada takdiminde mukozal kanamalarla seyreden ağır 

faktör X eksikliği olan bir olgu sunuldu. 

Olgu: Bir yaşından itibaren ağır faktör X eksikliği(%1) ile takip edilen 31 yaşındaki hastanın 

ortalama ayda bir kez burun ve diş eti kanaması şikayetleri olmaktaymış. Kanamaları plazma 

replasmanı ile duran hastada bu süreçte iki kez üst gastrointestinal kanama gelişmiş. Kanama 

atakları sırasında yapılan muayenede ağız ve burunda patoloji saptanamıyor ve plazma 

replasman tedavisiyle kanamanın durması sonrası yapılan endoskopik inceleme normal 

bulunuyor. Ağır faktör X eksikliği olmasına rağmen mukozal kanamalar dışında kanama 

gelişmeyen hasta ayda bir-iki kez gelişen burun ve diş eti kanaması nedeniyle plazma 

replasmanı almakta ve yaşamını etkileyecek kanama olmaksızın hayatını idame ettirmektedir.  

Sekonder hemostazda rol oynayan faktör X eksikliğinde travma sonrası geç kanamalarla 

birlikte, kas iskelet kanamaları izlenebilmektedir. Aynı zamanda trombin oluşumunun 

azalmasına bağlı olarak trombosit uyarımındaki azalma mukozal kanamalarının gelişmesine 

neden olmaktadır. Bizim vakamızda da, hastada ağır faktör X eksikliği olmasına rağmen 

tekrarlayan mukozal kanamalar izlenmektedir.   
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P33- TRAVMATİK LOMBER VERTEBRA KIRIĞI OLAN HEMOFİLİ A 

HASTASINDA PROFİLAKSİNİN ÖNEMİ: OLGU SUNUMU 

Derya Selim Baturˡ, Ayşe Uysal
2
, Nergiz Erkutˡ, Mehmet Sönmezˡ 

1
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı

1
, Kanuni Eğitim 

Araştırma Hastanesi, Trabzon 

Günümüzde hemofili tedavisinde primer, sekonder ve tersiyer proflaksi uygulamaları ile 

hastaların sık tekrarlayan kanamaları önlenebilmekte ve kanama ilişkili semptomların gelişimi 

engellenebilmektedir. Aynı zamanda erken yaşta başlatılan proflaksi uygulamaları eklem 

hasarı başta olmak üzere hastalık ilişkili komplikasyonların oluşumunu azaltmaktadır. Bu 

vaka takdiminde lomber vertabrada travmatik fraktür gelişen tersiyer profilaksi alan hemofili 

A’lı bir hasta sunuldu.  

Olgu: 4 yaşında hemofili A tanısı konulan 41 yaşında erkek hasta, 15 yaşına kadar kan 

ürünleri ile tedavi ediliyor. Takiben kanadıkça plazma kaynaklı faktör VIII kullanıyor. Son 15 

yıldır düzenli olarak sekonder ve tersiyer profilaksi uygulanıyor. Bu süreçte hedef eklem 

gelişen hastaya radyoaktif sinovektomi, artrodezi ve protez uygulaması yapılıyor. Bilateral diz 

ve ayak bileği hareket kısıtlılığına bağlı olarak yürüme sorunlarından dolayı merdivenden 

düşüyor. Bel ağrısı ve bel hareketlerinde kısıtlılık şikayeti olan hasta, ağrı nedeniyle iki gün 

boyunca analjezik kullanıyor ve bu süreçte 10 yıldır düzenli yaptığı proflaksi tedavisine 

devam ediyor. Şikayetlerinde düzelme olmaması nedeniyle acil servise başvuran hastanın 

nörolojik muayenesinde herhangi bir anormallik saptanmadı. Bilgisayarlı tomografi 

incelemesinde L2 vertebrada burst fraktürü ve vertebra korpusu posterior superior kesiminin 

spinal kanala deplase olduğu tespit edildi. Spinal kanal belirgin daralmış, paravertebral 

yumuşak dokular normal olarak izlendi. Hemoglobini 15.1g/dl,  aPTT:31.7sn saptanan 

hastada kanama tespit edilmedi. Acil operasyon kararı alınan hastaya faktör düzeyi %100 

olacak miktarda faktör VIII replasmanı yapılarak, kırık olan vertebra stabilize edildi. 

Operasyon sırasında transfüzyon ihtiyacı olmayan hastada operasyon sonrası kanama 

gelişmedi, şikayetleri düzelen hasta taburcu edildi.  

Hemofili A’lı hastalarda faktör düzeylerinin kanamayı önleyecek düzeylerde olması 

yaşamlarına normal olarak devam etmelerini sağlayabilmektedir.  Kanadıkça tedavi yapılan 

hastalarda sadece kanama ilişkili komplikasyonlar engellenebilirken, düzenli yapılan 

profilaksi hayati tehdit eden organ travmaları da dahil olmak üzere hastayı majör 

kanamalardan koruyabilmektedir. Bu vaka takdiminde de düzenli proflaksinin vertebral 

travma sonrası gelişebilecek kanamayı önlediği gözlendi.   
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P34- İNHİBİTÖRLÜ HEMOFİLİ A HASTASINDA ARDIŞIK TEDAVİ KULLANIMI: 

OLGU SUNUMU 

Derya Selim Baturˡ, Ayşe Uysal
2
, Nergiz Erkutˡ, Mehmet Sönmezˡ 

1
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı

1
, Kanuni Eğitim 

Araştırma Hastanesi, Trabzon 

 

Günümüzde hemofili A hastalarında gerek profilaktik gerekse terapötik olarak faktör VIII 

kullanımı ile kanamalar kontrol altına alınabilmektedir. Ancak tedavinin en önemli 

komplikasyonu faktör VIII’e karşı inhibitör gelişimidir. İnhibitör gelişen hastalarda 

kanamanın durması gecikmekte, yüksek inhibitör varlığında kanamayı durdurmak için rFVIIa 

ve protrombin kompleks kullanımı gerekmektedir.  Bu olgu sunumunda inhibitör gelişen 

hemofili A hastasında yüksek doz faktör VIII, rFVIIa ve aktive protrombin kompleks’in 

ardışık kullanımı sunuldu.  

Olgu: 3 aylıkken ağır hemofili A tanısı alan 33 yaşındaki erkek hasta, 15 yaşına kadar 

kanadıkça tedavi ve intermittant proflaksi ile takip edilmiş. Sonrasında düzenli profilaksi 

kullanımına geçen hastada on yıl önce faktör VIII inhibitörü saptanmış. Bu süreçte inhibitör 

düzeyleri 2.2 BÜ’den 14 BÜ’ne kadar artmış. Düşük titreli ve düşük yanıtlı olduğu dönemde 

yüksek doz faktör VIII ile tedavi ve profilaksiye devam edilmiş. İnhibitör düzeyi artıp yüksek 

doz faktör VIII tedavisi ile kanaması durmayan hastaya rFVIIa tedavisi başlandı. 2 yıllık 

süreçte rFVIIa ile proflaksi yapılan hastanın aylık kanama sayısı bir  olarak saptandı. Takiben 

rFVIIa yataklı tedavi kurumu dışında kullanılamadığından hastaya aktive protrombin 

kompleks başlandı. İki yıl süreyle kanama kontrolü sağlanan hastanın,  takiplerinde kanama 

sıklığında artış izlendi. Hastaya tekrar FVIIa başlandı ve FVIIa kullanımı sonrası kanama 

sıklığı tekrar ayda bir düzeylerine geriledi.   

Hemofili A’lı hastalarda inhibitör varlığında kanamayı durdurmak veya engellemek için, 

düşük inhibitör titre varlığında yüksek doz faktör VIII, yüksek inhibitör titrelerinde ise FVIIa 

veya aktive protrombin kompleks gibi by-pass edici ajanlar kullanılabilmektedir. Yapılan 

çalışmalarda by-pass edici ajanlar arasında kanamayı durdurmada fark olmadığı izlenmekle 

birlikte etkinliklerinin değişken olabileceği belirtilmektedir. Bu vakada da aktive protrombin 

kompleks kullanımının kanamayı engelleyici etkisinin zaman içinde azaldığı, buna karşılık 

rFVIIa etkinliğinin değişmediği izlendi.   
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P35- SPONTAN İNTRAKRANİAL KANAMA: KONJENİTAL FAKTÖR X 

EKSİKLİĞİ OLAN BİR OLGU 

Hadi Geylan
1
, Akkız Şahin Yaşar

1
, Veysel Gök

1
, Mecnun Çetin

2
, Kamuran Karaman

1
, Ahmet 

Fayik Öner
1 

1
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji BD 

2
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji BD 

Giriş: Faktör X eksikliği ciddi, nadir görülen otozomal resesif geçişli bir kanama 

bozukluğudur. Genel popülasyonda, homozigot eksiklik insidansı 1: 10
6
'dır  (1) . Kanama 

eğilimi serum faktör X düzeyine bağlı olarak hafif ile şiddetli semptomlara kadar değişir. 

Epistaksis, diş eti kanaması ve menoraji en sık görülen semptomlardır (1). Ağır faktör X 

eksikliği (<%1) olan hastalarda; umblikal kord, intrakranial veya gastrointestinal kanama gibi 

şiddetli kanama semptomları görülebilir (2). Ağır faktör X eksikliği (FX: C <% 1) olan 

hastalarda genellikle erken yaşlarda semptomlar görülmekle birlikte, ilk başvuru yaşı çok 

değişkendir (1). İntrakranial hemoraji (İKH), çoğunluğu hayatın ilk ayı içinde ve öncesinde 

travma öyküsü olmaksızın; tüm faktör X eksikliği olan hastaların% 9-26'sında görülür (3). 

Kafa içi kanama nedeniyle bize başvuran ve konjenital faktör X eksikliği tanısı alan bu 

olguyu, nadir görülmesi nedeniyle sunmayı uygun bulduk. 

Olgu Sunumu: Konjenital faktör X eksikliği tanısı ile kliniğimizde takipli olan 8,5 aylık kız 

hastanın, son iki gündür halsizlik, huzursuzluk ve beslenme ile ilişkisiz fışkırır tarzda olan 

kusma şikayetleri başlamış. Öyküsünde bilinç değişikliği, konvülziyon, nörolojik defisit ve 

travma şikayeti yoktu. Özgeçmişinde hastanın yenidoğan döneminden beri konjenital faktör X 

eksikliği tanısı ile takipli olduğu, daha önce hiç intrakranial kanama geçirmediği öğrenildi. 

Soy geçmişinde; anne ve baba arasında akrabalık olmadığı ve hastamız dışında beş 

kardeşinden birinin daha konjenital faktör X eksikliği tanısı ile kliniğimizde takipli olduğu 

saptandı. Fizik muayenede; vücut sıcaklığı 36.5C˚, kan basıncı  85/50 mmHg, kalp tepe atımı 

110 atım/dakika, cilt ve mukozalar hafif soluk görünümdeydi. Diğer sistem muayenelerinde 

özellik yoktu. Laboratuvar tetkiklerinde; hemoglobin 8,4g/dL, kırmızı küre 3,8x10
9
/L, beyaz 

küre sayısı 15,9x10
9
/L, trombosit sayısı 401x10

9
/L, CRP  3mg/L, aktive parsiyel 

tromboplastin zamanı (aPTT) >180 saniye, protrombin zamanı (PT) 54 saniye, İNR  6.6 

olarak saptandı, fibrinojen ve diğer biyokimyasal kan tetkikleri normal sınırlarda bulundu. 

Acil beyin tomografisinde (BT) sol temporo-paryetal bölgede en geniş yerinde  5x3 cm 

ebadında intraparankimal hiperdens kanama odağı ve etrafında geniş hipodens ödem alanı ile 

sol lateral ventriküle  basılı olup soldan sağa 8mm’lik shift  saptandı  (Resim 1). Bunun 

üzerine hastaya protrombin komplex konsantresi (PCC) ilk üç gün iki dozda olmak üzere 30 

iü/kg/dozda, sonraki bir hafta boyunca günde tek dozda verilmeye başlandı. Kanamadan dört 

gün sonra hastada sağ hemiparezi (sağ üst ekstremitede kas gücü 3/5, sağ alt ekstremitede kas 

gücü 4/5), gözlerde aşağı bakış kısıtlılığı ve bilinç bulanıklığı, kısa süreli konvülziyonu 

olması üzerine tekrardan çekilen BT’de kanama odağının etrafındaki ödemde artış saptandı 

(Resim2). Hastaya antiepileptik olarak levatiracetam başlandı, beyin cerrahisi tarafından acil 

olarak hematomu boşaltıldı ve bu esnada bir kez eritrosit suspansiyonu transfüze edildi. 

Sonrasında hasta bir gün ventilatörde takip edildi. Ameliyatın ardından antiödem tedavi 
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(mannitol ve deksametazon) de başlandı. Takiplerde konvülziyonları tekrarlamadı, nörolojik 

defisitleri tama yakın geriledi.  

Tartışma: Konjenital faktör X eksikliği, protrombin zamanı ve parsiyel tromboplastin 

süresinin uzaması ile karakterize nadir görülen bir kalıtsal pıhtılaşma bozukluğudur. Kesin 

tanı için spesifik faktör X düzeyi araştırılmalıdır (4). Faktör X eksikliğinde kanama eğilimi 

herhangi bir yaşta ortaya çıkabildiği gibi; daha ağır derecede etkilenmiş olanlar (<%1 aktivite) 

umblikal kord, intrakranial veya gastrointestinal kanama ile yaşamın erken döneminde 

başvurabilirler (5). Peyvandi ve ark.nın 32 vakalık serisinde en sık görülen belirtiler 

mukokutanöz, yumuşak doku, eklem ve gastrointestinal kanama olarak rapor edilmiştir. 

Literatürde intrakraniyal kanamalar semptomatik olguların% 21'inde bildirilmiştir (3). Faktör 

X eksikliğine bağlı kanamaları tedavi etmek veya önlemek için PCC veya FX konsantresi ile 

FX replasman tedavisi gerekebilir. Faktör X eksikliğinde İKH gibi ciddi kanama durumunda; 

PCC 20-30 (FIX) iü/kg ve sonrasında gerekirse 24 saatlik aralıklarla PCC 10-20 (FIX) iu / kg 

yapılarak FX aktivitesini > 02 iu / ml korumak için gereklidir (3). Daha fazla tedavinin gerekli 

olması halinde, 1- 2 gün aralıklarla infüzyon yapılır. PCC mevcut değilse, patojenitesi 

azaltılmış taze donmuş plazma (TDP) 15-25 ml / kg alternatif bir FX replasmanı kaynağıdır. 

Faktör X eksikliğinde; izoantikor oluşumu bildirilmemiştir (3). Proflaksi 40'tan az çocuk ve 

bazı erişkinlerde ağır kanaması olan veya faktör X aktivitesi < 005 iü/ml olanlarda 

bildirilmiştir. Şiddetli kanama öyküsü olan kişiler veya aile öyküsü olanlarda uzun süreli 

proflaksi düşünülmelidir, PCC ile faktör X aktivitesini >01 ve >02 iü/ml'nin üzerinde tutmak 

için haftada 2 veya 3 kez 20-30 iü/kg uygulanması önerilmektedir (3). Spontan İKH ile gelen 

hastamıza 30 iü/kg/günden ilk üç gün iki dozda, sonraki günler tek dozda olmak üzere toplam 

on gün verildi. Hastaya proflaktik olarak haftada 2 kez 30 iü/kg dan PCC uygulanmaya 

başlandı. 
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P36- HEMOFİLİ HASTALARINDA SÜNNET: ÇUKUROVA DENEYİMİ 

Bülent Antmen, İlgen Şaşmaz, Barbaros Karagün, Göksel Leblebisatan, Yurdanur Kılınç, 

Recep Tuncer 

Acıbadem Adana Hastanesi 

Giriş: Sünnet ülkemizde sosyokültürel hayatın bir parçası olarak neredeyse tüm bireylere 

uygulanmaktadır. Hemofilik hastalar ve aileleri dini ve sosyal zorunluluklar nedeni ile 

yaşanabilecek olan tüm komplikasyonlara rağmen sünnet olmak istemektedir. Bu çalışmada 

Çukurova Bölgesindeki iki hemofili merkezinde yapılmış olan sünnet deneyimlerimizi 

bildirmeyi amaçladık.  

Materyal Ve Metot: 1994-2017 yılları arasında sünnet edilen 86 inhibitörsüz hemofili ve 7 

inhibitörlü hemofili olmak üzere total 93 hemofili hastasının tıbbi verileri retrospektif olarak 

değerlendirildi. 2000 yılından önce faktör tedavisi sünnet öncesi ve sonrası olmak üzere 6-7 

gün uygulandı. 2000 yılından sonra fibrin yapıştırıcılar kullanılmaya başlanması sonrasında 

faktör tedavi süresi 3 gün uygulandı. İnhibitörlü hemofili hastalarında ise by-pass yapıcı 

ajanlar kullanıldı. 

Bulgular: Sünnet sonrası kanama ile başvuran 12 hastaya hemofili tanısı konuldu. Bu 

hastaların dokuzunda ağır hayati tehdit edici kanama vardı. Üç hastada ise orta derece kanama 

saptandı. Lokal anestezi alan 3 hasta hariç tüm hastalar genel anestezi altında sünnet edildi. 

İnhibitörsüz 74 hemofili hastasının 67'sinde 9 hafif ve 6 orta derecede kanama gözlendi. 

İnhibitörlü 7 hemofili A hastasının ikisinde orta derecede kanama, üçünde hafif kanama 

komplikasyonları görüldü. Hiçbir hastada tromboembolik komplikasyon gelişmedi. 

Sonuç: Bu çalışmada 1994 ve 2017 yılları arasında Çukurova Üniversitesi ve Acıbadem 

Adana Hastanesinde sünnet edilen toplam 93 hemofili hastasında sünnet deneyimlerimizi 

aktarmayı amaçladık. Deneyimlerimiz göstermiştir ki hemofili hastalarında sünnet kapsamlı 

hemofili merkezlerinde uygun koşullar altında deneyimli bir cerrah tarafından yapılmalıdır. 
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P37- İNHİBİTÖRLÜ AĞIR HEMOFİLİ A VE KARACİĞER SİROZU TANILARI 

OLAN HASTADA ÖZOFAGUS VARİS KANAMASI YÖNETİMİ 

Fatoş Dilan Atilla
1
, Hale Bülbül

1
, Eren Arslan Davulcu

1
, Yusuf Ulusoy

1
, Nur Soyer

1
, Zühal 

Demirci
1
, Nilay Danış

2
, Güray Saydam

1
, Fahri Şahin

1 

1
Ege Erişkin Hemofili ve Tromboz Merkezi, 

2
Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ege Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Hastanesi 

 Giriş: Hemofili tanısı olan birçok hasta virüs inaktive faktör konsantreleri gelişmeden önce 

hepatit C virüsü (HCV) ile enfekte olmuşlardır. Karaciğer sirozu, HCV enfeksiyonunun en 

ciddi komplikasyonlarından biridir ve özofagus varis kanamasına sebep olan portal 

hipertansiyon gelişmesine yol açar. Sirozun bu komplikasyonu kanama bozukluğu olan, 

özellikle de inhibitörlü hastalarda oldukça zor yönetilebilen bir tablo ortaya çıkarır. Yüksek 

yanıtlı inhibitör aktivitesi olan hemofili hastalarında bypass edici ajanlar hayatı tehdit eden 

kanamalarda oldukça etkili tedavilerdir. 

Olgu Sunumu: Yüksek titrede faktör VIII (FVIII) inhibitörü (124 Bethesda Ünitesi) ile 

komplike olan ağır hemofili A tanılı 49 yaşında erkek hasta hematemez ve bozulmuş 

hemodinamik bulgularla acil servise başvurdu. Hastanın kronik hepatit C ve buna bağlı 

karaciğer sirozu öyküsü vardı ve son 8 aydır kullanılan sofosbuvir-ledipasvir tedavisi ile 

HCV-RNA negatifliği sağlanmıştı. Özofagus varislerinin saptanmasından sonra 2014 yılından 

beri her yıl düzenli olarak üst GİS endoskopisi yapılmaktaydı. Yüksek titrede FVIII inhibitörü 

olan hasta, mevcut komorbiditeler nedeniyle profilaktik olarak  haftada üç kez 1500 IU aktive 

protrombin kompleks konsantresi (aPCC) tedavisi altında izleniyordu. 

Fizik muayenede mid-klavikuler hat kosta sınırından 5 cm palpabl olan splenomegali 

saptandı. Yapılan kan tetkiklerinde; Hb 5.2 g/dL, WBC 2900 10
3 

µL, trombosit 27000 10
3 

µL, 

PZ 15s, APTZ 112sn saptandı. Hastada pansitopeni geçmişte de mevcut olup araştırılmış ve 

hipersplenizme atfedilmişti. Hasta monitörize olarak tedavi ve takibe alındı. Sıvı 

resüsitasyonu, eritrosit ve trombosit transfüzyonu, 12 saat arayla 100 IU/kg aPCC, intravenöz 

proton pompa inhibitörü,  traneksamik asit ve antibiyotik tedavileri verildi. Hastanın kontrol 

değerlerinde Hb 6.3 g/dL, WBC 2400 10
3 

µL, trombosit 22000 10
3 

µL olduğu görüldü. Kan 

basıncı 95/55 mmHg olan hastanın hemodinamisi stabildi ancak transfüzyon ihtiyacı devam 

ediyordu. Bu nedenle aktif kanamanın durmadığı düşünüldü ve aPCC tedavisi kesilerek 2 

saatte bir 90 μg/kg dozunda rekombinant aktive-faktör VII tedavisine başlandı. Eritrosit ve 

aferez trombosit transfüzyonları devam etti. Kanama kontrolü için hasta endoskopiye alındı, 

varis skleroterapisi ve klips işlemleri uygulandı. Endoskopi sonrası kanama bulgusu 

görülmeyen hastanın tedavisi  80 IU/kg/gün aPCC olarak değiştirildi ve Hb takibi ile daha 

sonra haftada üç gün profilaktik 1500 IU aPCC tedavisi tekrar başlatıldı.  

Sonuç: Yüksek yanıtlı inhibitörü olan ağır Hemofili A hastalarında hayatı tehdit eden 

kanamaları yönetmek oldukça zordur. Ek komorbiditeler olan siroz, splenomegali ve 

hipersplenizme bağlı pansitopeni bu yönetimi daha zorlu hale getirir. Yüksek yanıtlı 

inhibitörü olan hastaların acil-elektif operasyonlarında veya hayatı tehdit eden kanamalarında 

her iki by-pass ajanı (rFVIIa veya aPCC) tek başına, kombine veya paralel kullanılabilir.  
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P38- TIP 3 VON WILLEBRAND HASTALIĞININ FENOTIPIK VE GENETIK 

ÖZELLIKLERI: SEKİZ HASTADAN OLUŞAN BİR KOHORT ARAŞTIRMASI 

 

Fatoş Dilan Atilla
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2
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2
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1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Ege Erişkin hemofili ve Tromboz 

Merkezi, İzmir, Türkiye 

2
Katharine Dormandy Hemofili ve Tromboz Merkezi, Royal Free Hastanesi, Londra, Birleşik 

Krallık 

 

Giriş: Tip 3 von Willebrand hastalığı (vWH) ciddi, ancak değişken hemorajik semptomlar ile 

kliniğe yansıyan, gelişmiş ülkelerde vWH'nın en nadir (tüm vWH vakalarının <%5'i) 

formudur. Burada tip 3 vWH tanısı ISTH SSC’ye göre; otozomal resesif geçiş özelliği ile 

birlikte vWF Ag, RICOF ve vWF CB seviyeleri 5 iu/dL’den düşük ve FVIII seviyesi 10 

iu/dL’den düşük olarak tanımlanmıştır. Genetik defekt otozomal resesif kalıtılmakta ve von 

Willebrand geninin değişik bölgelerindeki çeşitli mutasyonlara bağlı olabilmektedir. Bu 

çalışmanın amacı; Katharine Dormandy Hemofili ve Tromboz Merkezi’nde tedavi gören tip 3 

vWH tanılı hastaların (5 Kafkasyalı, 2 Asyalı ve 1 Afrikalı) fenotipik ve genetik özelliklerini 

değerlendirmektir. 

Materyal-Metod: Çalışma tip 3 vWH tanısı olan 8 hastanın klinik ve genetik özelliklerinin 

değerlendirilmesi için tasarlandı. Toplam 8 hasta, 5 iu/dL'den düşük vWF Ag düzeyleri ve 

kanıtlanmış resesif kalıtım kriterlerine göre kayıt altına alınmıştır. 

Bulgular: Kohort; yaş ortalaması 51.3 (48-56) olan 3 erkek hasta ve 43.4 (21-76) olan 5 

kadın hastadan oluşmaktadır. Tanı anındaki ortalama yaş 17 aydır (2 ay-3 yıl). Sekiz indeks 

olgunun fenotipik ve genotipik özellikleri Tablo 1'de özetlenmiştir. Yedi hastada 10 değişik 

mutasyon tespit edilmiş olup, bir hastanın genetik testi değerlendirilememiştir. Tip 3 vWH 

olgularında tanımladığımız tüm mutasyonların bağımsız olarak ortaya çıktığı ve tüm vWF 

geni boyunca dağılmış durumda olduğu görülmüştür. Olguların FVIII seviyeleri 1-7 iu/dL 

arasında olup sadece üç hasta profilaksi almaktadır. Bunlardan bir hasta genç yaştan itibaren 

primer profilaksi tedavisi almakta, diğer iki hasta ise erişkin dönemden itibaren sekonder 

profilaksi almaktadır. En yaygın ve spesifik kanama bulguları; kolay morarma (% 75), burun 

kanaması (% 100), küçük cerrahi operasyonlar veya hafif yaralanma sonrası uzamış 

kanamalar (% 75) ve kadın hastalarda menoraji (% 80) idi. Ortalama HJHS skoru 18.8 (13-

28) bulundu ve sekiz hastanın üçüne ortopedik cerrahi prosedür uygulandı. 

Sonuç: Tip 3 vWH tahmini olarak milyonda bir olarak görülen nadir bir hastalıktır. Tip 3 

vWH deri-mukoza kanamaları, yumuşak doku ve eklemlerde meydana gelen ve tekrarlama 

eğiliminde olan spontan ve şiddetli kanamalarla kendini gösterir. Eklem kanamaları 

nihayetinde eklem cerrahisi gerektirebilen ciddi hemartroza neden olabilir ancak şiddetli 

hemofili A'ya kıyasla az miktarda vWF Ag daha yüksek FVIII: C seviyelerine yol açar ve bu 

durum daha az şiddetli kanama profili oluşturur ve inhibitör riski taşımaz. VWH hastalarında 

kanamalar başlıca mukoza kaynaklıdır ve FVIII düzeyleri <5iu/dl olmasına rağmen hemofili 
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hastalarına kıyasla primer profilaktik tedavi ihtiyaçları azdır ve tedaviye başlama yaşı daha 

ileridir. 

Tablo 1: Sekiz indeks olgunun fenotipik ve genotipik özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 

	

Hasta 

No. 

Cinsiyet/ya

ş (E-K/Yıl) 

Tanı 

yaşı 

Kanama 

Skoru 

VWF:

Ag 

(IU/dL

) 

VWF: 

RCo 

(IU/dL) 

VWF:C 

Bağlayı

cı 

(IU/dL) 

FVII I :

C 

(IU/dL) 

Nükleotid 

Değişimi, 

HGVS 

Amino Asid 

Değişimi, HGVS 

Ekzo

n 

Genotip 

1 E/50 6 ay 20 <1 <4 <1 2 c.2921G>A p.Trp974*  

22 

Hom. 

2 K/21 9 ay 14 1 1 <1 3 c.1029-

1044del 

p.Glu344Profs*  

9 

Hom. 

3 K/26 2 ay 13 3 <10 2 3 NA NA Yok Yok 

4 E/56 18 ay 19 <1 <3 <1 4 c.182T>C p.Leu61Pro  

3 

Het. 

5 E/48 18 ay 23 <1 1 <1 3 c.1047delC 

c.8322C>G 

p.Cys350Alafs*1

07  

p.Cys2774Trp 

9 

52 

Birleşik 

Het. 

6 K/64 2 yıl 28 <1 4 NA <1 c.7525delG p.Asp2509Thrfs*

28 

44 Hom. 

7 K/76 3 yıl 19 <1 <1 <1 2 c.7130dupC 

c.7408C>T 

p.His2378Alafs*

13 

p.Gln2470* 

42 

43 

Birleşik 

Het. 

8 K/30 2 yıl 9 3 <4 <1 7 c.8215T>C 

c.1293+2T>C 

p.Cys2739Arg  

- 

51 

int11 

Birleşik 

Het. 
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P39- VON WİLLEBRAND HASTALIĞI TANISIYLA TAKİP EDİLEN 

HASTALARIMIZIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK MERKEZ 

DENEYİMİ 

Zühal Demirci, Yusuf Ulusoy, Hale Bülbül, Fatoş Dilan Atilla, Nur Soyer, Güray Saydam, 

Fahri Şahin* 

  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Ege Erişkin hemofili ve Tromboz 

Merkezi, Bornova-İzmir 

 

Giriş: Von Willebrand hastalığı (VWH) von Willebrand faktörün (vWF) kantitatif veya 

kalitatif bozukluğu nedeniyle oluşan ve sık görülen bir kalıtsal kanama bozukluğudur. Eksik 

veya defektif vWF, karakteristik olarak etkilenmiş bireylerde mukokütanöz kanama gibi hafif 

ile orta derecede kanama semptomlarına neden olur. Genel popülasyonun %1’ni etkilemekte 

olup semptomatik bireylerin ve tedavi gerektirenlerin prevalansı çok daha düşüktür ve 

%0,002 ile %0,01 arasında olduğu düşünülmektedir.  

Yöntem: Ege Erişkin Hemofili ve Tromboz Merkezide takipli vWH tanılı 103 hasta 

retrospektif olarak değerlendirildi.  Klinik özellikler, vWH tipi ve tedavi yöntemleri her hasta 

için kaydedildi. 

Sonuçlar: Takip edilen vWH tiplerine bakıldığında hastaların %75,3’i kadın, % 24,7’i 

erkekti. Yaş ortalamaları 30,63 (19-73 yaş ) idi.  Hastaların %35,9’u Tip I, %17,9’u Tip II, % 

25,2’si Tip III ve % 21,3’ü düşük vWF olarak değerlendirildi. Klinik karakterlerine 

bakıldığında tüm hastaların  % 28,1’inde ekimoz, %54,3’ünde mukozal kanama, % 13,5’inde 

eklem kanaması olmaktaydı. Hastaların kanama şekillerindeki ( ekimoz, menoraji, mukozal 

kanama vb.) farklılıklarının sayısal değerlendirmesine göre %  41,7  hasta bir kanama şekli, 

%32’sinde iki farklı kanamayla; %16,5 hastanın da üç ve daha fazla farklı kanama birlikteliği 

ile karşılaştığı görülmüştü. Kadın hastalara (n: 79) bakıldığında menoraji en sık rastlanan 

kanama semptomlarından olup kadın hastaların % 69,6’sında mevcuttu. Hastaların 

%12,3’ünde asemptomatikti, hastalar rutin yapılan tetkik veya preop tetkiklerde tanı 

almışlardı. Hastaların tedavilerine baktığımızda % 62,1 hasta kanama anında tedavi 

almaktaydı. Bu hastaların 6’sı profilaksi tedavisi altında izlenmekteydi. Desmopressin testi 

yapılan hastaların %75’inde test sonucu pozitif yanıtlıydı. Tedavide faktör replasmanı 

kullanan %39,8 hasta, desmopressin alan % 10,6 hasta, traneksamik asit kullanan %53,3 hasta 

olarak merkezimizde takip edilmekteydi.  

Tartışma: VWH genetik, klinik ve laboratuvar bulguları olarak heterojen bir hastalık olup, 

vWF molekülündeki bozukluğun tipine göre farklı özellikler gösterir. Bu yüzden vWH 

tiplerinin ayırt edilmesi genetik danışma ve farklı tedavi gereksinimleri açısından önemlidir. 

Tedavisinde hastalığın tipine ve kanamanın şiddetine göre tek tek ya da kombine olarak lokal 

hemostatikler, antifibrinolitikler, vWF düzeyini arttıran DDAVP gibi ilaçlar ve faktör 

replasman tedavileri kullanılır. En sık rastlanan konjenital kanama hastalığı olduğu 

düşünülürse, vWH’nın, özellikle aile öyküsü pozitif olan, mukokutanöz kanama yakınması 

olan hastalar ile menometrorajisi olan kadınlarda akla gelmelidir.  
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P40- EDİNSEL FAKTÖR 8 EKSİKLİĞİ HASTASINDA EŞZAMANLI HEMATOM 

VE PULMONER EMBOLİYİ NASIL TEDAVİ EDELİM? 

Turgay Ulaş
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, Haydar Güven Kayalı

2
, Ozan Salim

1
, Levent Ündar
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1
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Hematoloji BD 

2
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD 

Giriş: Antikoagulan tedavi gerektiren herediter veya kazanılmış kanama bozukluğu 

hastalıklarının nasıl yönetileceği tıbbi zor durumlardandır. Bizlerde burada sol uyluk 

bölgesinde hematom nedeniyle Faktor Viii inhibitor by-pass aktivitesine sahip insan plazma 

proteini kullanılan ve pulmoner emboli gelişen bir vakayı sunmayı amaçladık 

Olgu: Seksen yaş bayan hasta acil servise sol uyluk bölgesinde şişlik nedeniyle başvurdu. 

Bilinen 18 yıldır kazanılmış Hemofili A tanısı olan ve kanadıkça tedavi verilen hastanın 

yapılan görüntülemesinde sol uyluk boyunca 6x6 cm boyutunda hematom tespit edildi (Resim 

1). Faktör 8 düzeyi % 0,2 olan ve inhibitör düzeyi 114 Bethesda ünitesi olan hastaya 50 IU/kg 

dan 2x1 Faktor Viii inhibitor by-pass aktivitesine sahip insan plazma proteini tedavisi 

başlandı. Takiplerinde hematom boyutlarında küçülme seyreden hastanın nefes darlığı ve 

göğüs ağrısı şikâyetleri oldu. Akut koroner sendrom tanısı dışlanan hastanın yapılan 

tetkiklerinde pulmoner emboli tespit edildi. Faktör tedavisi kesilen hastaya düşük molekül 

ağırlıklı heparin tedavisi hematom boyutları yakın takip edilerek başlandı. Hematom 

boyutunda artma olmayan hasta günde tek doz bemiparin tedavisi ile taburcu edildi. 

Takiplerinde bemiparin tedavisi altında hastanın kanamasında artış olmadı ve ek kanama 

tespit edilmedi. Hasta tekrardan sol kolunun üzerine düşme nedeniyle acil servise başvurdu. 

Sol üst extremitede ödem, şişlik ve medial epikondil çevresinde kas içi hematomu olan 

pulmoner emboli tedavisinin 2. ayında olan hastanın göğüs hastalıkları kliniği ile de 

görüşülerek antikoagulan tedavisine ara verildi, faktör tedavisi de verilmeyen hasta halen 

polikliniğimizden klinik olarak takip edilmektedir. 

Tartışma: Literatürde tromboz ve kanama durumlarının bir arada bulunduğu durumların nasıl 

yönetileceği yönünde bir konsensus bulunmamaktadır. Bu vakaların hasta bazlı olarak 

değerlendirilip kanama ve tromboz risk durumlarına göre karar verilip o yönde dikkatli 

şekilde tedavi edilmesi gerektiği belirtilmektedir. 

Resim 1: Sol alt extremite uyluk bölümünde hematom 
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P41- HEMOFİLİ HASTALARINDA İLİOPSOAS KANAMASI VE TEDAVİSİ: TEK 

MERKEZ DENEYİMİ 

Can Balkan, Hamiyet H. Özdemir, Kaan Kavaklı 

Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, İZMİR 

 

Giriş: İliopsoas kanaması, hemofilik olgularda iyi tanımlanmış olan ve yaşamı tehdit edebilen 

bir kanama olup sıklıkla morbidite ile ilişkilidir. Sıklıkla öyküde herhangi bir travma yoktur 

ve alt karın bölgesinde ve kalçada ağrı gibi semptomlar ani başlangıçlıdır.  

Hastalar: 1998 ile 2017 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ege Hemofili 

Merkezi’nde takip edilen 264 hemofili tanılı olgu (210 HA, 54 HB; 15.7±7.3 yıl) retrospektif 

olarak değerlendirilmiştir. İliopsoas kanaması tüm olgularda USG ile konfirme edilmiştir. 

İlave olarak BT incelemesi 4 olguda yapılmıştır. İlk kanama atağından 3 ay sonrasında ortaya 

çıkan kanamalar yeni bir kanama atağı olarak kabul edilmiştir.  

Sonuçlar: Bu tarama periyodu içinde 16 hemofili hastasında (13 HA, 3 HB) toplam 25 

iliopsoas kanama epizodu rapor edilmiştir. Hemofili B hastalarında toplam 5 kanama atağı 

rapor edilmiştir. Sekiz kanama atağı (%32) “tekrar eden kanama epizodu” olarak 

değerlendirilmiştir. Bu atakların 5 tanesi ilk kanama atağı ile aynı tarafta iken 3 tanesi karşı 

tarafta ortaya çıkmıştır. Dokuz kanama atağı yüksek titreli inhibitöre sahip olan 6 HA 

hastasında ortaya çıkmıştır. Dokuz hastada 1 kanama atağı, 5 hastada 2 kanama atağı ve 2 

hastada ise 3’er kanama atağı ortaya çıkmıştır. Sadece bir adet HA tanılı olguda profilaksi 

almakta iken iliopsoas kanaması ortaya çıkmıştır. Hastalarda genellikle ortaya çıkan 

semptomlar; kalça ve inguinal bölgede ağrı, abdominal hassasiyet, sıklıkla kalçada fleksiyon 

kontraktürü ve femoral sinirin dağılma alanlarında parestezi şeklinde olmaktadır. 

Koagülasyon faktörleri veya bay-pass edici ajanlar ile ortalama tedavi süresi 8.3±2.8 gündür. 

Ortalama hastanede yatış süresi 5.6±2.8 gün olmuştur. Bütün hastalar hemostatik tedavi 

başlangıcından ortalama 6.4±2.8 gün sonra fizik tedavi programı almaya başlamışlar ve bu 

program ortalama 17.0±5.0 gün kadar sürmüştür. USG bulguları tüm hastalarda 3 ay içinde 

kaybolmuştur. Sadece hafif HA tanılı bir olgumuzda uzun süreli komplikasyon olarak 

heterotopik kemik gelişimi ortaya çıkmıştır.  

Tartışma: Hemofili tanılı bir olguda; kalça eklemi bölgesinde ağrı, femoral nöropati ve 

kalçada fleksiyon kontraktürü varlığı izleyen hekimleri iliopsoas kanaması olabileceği 

konusunda uyarmalıdır. Bu hastalarda USG son derece hızlı ve güvenilir bir tanı aracıdır. 

Erken ve etkili bir hemostatik tedavinin başlanması bu hastalardaki komplikasyonların 

önlenebilmesi için esastır. Sonuç olarak, hemofili olgularında etkili bir profilaktik tedavi ile 

bu tür kanamaların ve komplikasyonların önüne geçilebilir.    
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P42- VON WİLLEBRAND HASTALIĞINDA MENORAJİ VE TEDAVİSİ: TEK 

MERKEZ DENEYİMİ 

Can Balkan, Hamiyet H. Özdemir, Nihal Karadas, Deniz Karapınar, Kaan Kavaklı  

Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, İZMİR 

 

Giriş: Menoraji Von Willebrand Hastalığı’nda (VWD) çok sık rastlanan bir problemdir ve 

bunun tedavi / idaresi geleneksel olarak hematologların sorumluluğundadır. VWD tanılı 

kadınlar sıklıkla menorajiden yakınırlar ve okul / işlerinden geri kalmaları nedeniyle de 

bozulmuş yaşam kaliteleri olduğundan bahsederler. Bu yayındaki amacımız VWD tanılı 

hastalarımızdaki menoraji sıklığını ortaya koymak ve bu sorunun tedavisiyle ilişkili olarak 

yapılanları özetlemektir.  

Hastalar: Ege Hemofili Merkezi ülkedeki en büyük merkezlerden biri olup bu anlamda tüm 

ülkeye hizmet vermektedir. Merkezimizde kayıtlı toplam 165 VWD hastası bulunmaktadır 

(91 kız, 74 erkek; ort yaş: 16.1 yıl, aralık: 1.6-28.6 yıl). Bu hastaların 116 tanesi tip-1 (%70), 

30 tanesi tip-2 (%18) ve 19 tanesi tip-3 (%12)’dir. Doksanbir adet kız VWD olgusunun ise 

66’sı (%73) tip-1, 14’ü (%15) tip-2 ve 11’i (%12) tip-3 hastasıdır. Olgularda gözlenen 

menorajinin sınıflandırması “Tosetto Kanama Skorlama Sistemi”ne göre yapılmıştır.  

Sonuçlar: Doksanbir kız hastanın 64’ü (%70) menarş sonrasındaki dönemde ve adet 

görmekte olan olgulardı. Bu 64 hastanın 35’inde (%55) menoraji yakınması mevcuttu. 

Menoraji yakınması olan olguların 24’ü (%69) tip-1, 6’sı (%17) tip-2 ve 5’i (%14) tip-3 VWD 

hastasıdır. Bir başka bakış açısıyla menoraji sıklığı VWD tiplerine göre değerlendirildiğinde, 

tip-1 için %49 (24/49), tip-2 için %60 (6/10) ve tip-3 için %100 (5/5) olduğu görülmüştür.  

Menorajik yakınmanın ağırlık derecesine göre değerlendirildiğinde, en sık tedavi 

seçeneklerimiz; traneksamik asit, desmopressin ve VWF içeren faktör konsantreleridir. 

Bunlara ilave olarak menstrüel siklus düzensizliği olan 11 adet (%17) kız olgumuzda oral 

kontraseptif ilaçlar da kullanılmıştır. VWD hastalığı tiplerine göre uygulamış olduğumuz 

tedavi modelleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

Tartışma: VWD tanılı bayan hastaların sıklıkla tedavi gerektiren menoraji yakınması vardır. 

VWD’nin tipine bağlı olarak ağır kanamaların tedavisi VWF konsantrelerini gerektirirken, 

daha orta ve hafif kanamalarda desmopressin uygulaması yeterli olabilmektedir. Fibrinoliz 

inhibitörleri ve hormonal tedavilerin uygulanması da bazı olgulardaki kanamaların kontrol 

altına alınmasında yararlı olabilmektedirler. Sonuç olarak, VWD hastalığındaki menorajinin 

başarılı yönetimi için jinekologlar ile hematologların ve endokrinologların multidisipliner bir 

uyum içinde çalışmaları gerekmektedir. Ama bu işin merkezinde daima hematologların yer 

alması gerektiği unutulmamalıdır.     
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P43- HEMOFİLİ HASTALARINDA CİNSEL YAŞAM VE HAYAT KALİTESİ 

Fatoş Dilan Atilla, Zühal Demirci, Fahri Şahin 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Ege Erişkin hemofili ve Tromboz 

Merkezi, İzmir 

Giriş: Hemofili X kromozomu ile aktarılan kalıtsal, hayatı tehdit edebilen, kronik bir 

hastalıktır. Geçmişte hemofili hastalığı durdurulamayan kanamalar nedeniyle yaşam süresini 

ciddi şekilde kısaltan, ölümcül hastalıklar arasındaydı. Bugün ise etkili faktör replasmanları 

sayesinde morbidite ve mortalitesi büyük ölçüde azalmıştır. Etkili tedaviler ile yaşam 

süresinin neredeyse sağlıklı bireyler ile aynı olduğu bu hastalıkta gelişmiş olan kronik 

hemartropatinin bedensel ve psikososyal problemlere yol açtığı bilinmektedir.  

Amaç: Bu çalışmada amacımız hemofili A ve B hastalarının sosyodemografik verileri ile 

cinsel yaşam ve hayat kalitesini değerlendirmek ve birbirleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. 

Materyal ve Metod: Ege Erişkin Hemofili Merkezi’nde takip edilen 18 yaş üstü Hemofili A 

ve B tanılı hastalara sosyodemografik özellikler, Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği (ACYÖ) 

ve SF36 (the MOS 36-item short-form health survey) genel yaşam kalitesi anketi 

uygulanmıştır. SF-36 formu toplam 36 maddeden oluşan kas iskelet sistemi rahatsızlığı olan 

hastalarda geçerliliği ve güvenirliliği çalışmalarla gösterilmiş bir ölçüttür. Her boyut için 

maddelerin skorları kodlanmakta ve 0’dan (en kötü sağlık durumu) 100’e (en iyi sağlık 

durumu) kadar puanlı bir skala haline dönüştürülmektedir. ACYÖ altılı likert tipte beş 

maddeden oluşur ve ölçeğin puan aralığı 5-30 olup toplam puanın artması cinsel 

disfonksiyonu göstermektedir. Ölçek puanının cinsel disfonksiyon için kesme noktası ≥11’dir. 

Hastalara uygulanan anketler hasta sayıları ile eşit sayıda olan sağlıklı kontrol grubuna da 

uygulanmıştır.  

Bulgular: Çalışmaya 50 hemofili A ve B hastası, 50 sağlıklı kontrol grubu alınmıştır. Hasta 

ve kontrol gruplarının sosyodemografik verileri tablo 1’de, yaşam kalitesi verileri tablo 2’de 

özetlenmiştir. Hasta grubunda ACYÖ puanı ortalaması 12.54±3.6 (7-25) olup kontrol 

grubunda 11.33±2.52 (7-19) bulunmuştur. Kesme puanına göre değerlendirildiğinde hasta 

grubunun %32’sinde, kontrol grubunun ise %33.3’ünde cinsel disfonksiyonun olduğu 

görülmüştür. Hasta ve kontrol grupları arasında ACYÖ puanlarına göre cinsel fonksiyon 

durumu açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p=0.879). Bununla birlikte 

yaşam kalitesi kontrol grubunda, hasta grubuna göre anlamlı derecede yüksek sonuçlanmıştır 

(p<0.001). Yaş, çalışma durumu, eğitim düzeyi, medeni durum, çocuk sahibi olmak ve 

antidepresan kullanımı ile ACYÖ ve yaşam kalitesi arasında her iki grupta ve iki grup 

arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır.  Kas-iskelet hastalığı (eklem kısıtlılığı) ve ağrı ile 

ACYÖ ve yaşam kalitesi anket sonuçları arasında hemofili grubunda anlamlı ilişki 

saptanmıştır. Hemofili grubunda hem ACYÖ hem de yaşam kalitesine kas-iskelet hastalığı ve 

ağrının negatif etkisi olduğu ve kontrol grubu ile karşılaştırıldığında bu ilişkinin istatistiksel 

olarak da anlamlı olduğu görülmüştür (p<0.05).  
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Sonuç: Çalışmamızda hemofili hasta grubunda yaşam kalitesi, kontrol grubuna göre anlamlı 

olarak düşük bulunmuştur. Bununla birlikte hemofili grubunda eklem kısıtlılığı ve ağrı 

parametrelerinin cinsel yaşam ve yaşam kalitesine olumsuz sonuç etkisinin olduğu ve bunun 

istatistiksel olarak da anlamlı olduğu saptanmıştır. Cinsel yaşam puansal sonuçları ise sağlıklı 

kontrol ve hemofili gruplarında benzer sonuçlanmıştır. Kronik ağrı ve eklem kısıtlılığı sosyal 

hayatta problemlere yol açabilmektedir. Sağlık bedensel ve ruhsal olarak bütünüyle bir iyilik 

halini kapsamaktadır. Bu nedenle hemofili hastalarının duygudurumlarını sorgulamak, sosyal 

ve cinsel sorunlarını değerlendirmek gereklidir. Kas iskelet problemleri ve ağrı skalalarını 

düzenli değerlendirerek gereğinde medikal ve psikolojik terapi ve tedaviler uygulamak yaşam 

kalitelerinin ve bedensel-ruhsal sağlıklarının idamesi için oldukça önemlidir.  

 

Tablo 1: Hemofili ve kontrol gruplarının sosyodemografik özellikleri 

 Hemofili grubu Kontrol grubu 

Demografik veriler   

Hemofili A/B %82/%18 (n=41/9)  

Yaş 40.5 (20-65) 36.7 (21-46) 

Boy (cm) 171.5 (150-197) 180.7 (168-193) 

Kilo (kg) 75 (54-122) 81.5 (60-113) 

Çalışma durumu 

    Çalışıyor %64 (n=32) %80 (n=40) 

    Çalışmıyor %36 (n=18) %20 (n=10) 

Eğitim düzeyi 

   İlkokul %16 (n=8) - 

   Ortaokul %18(n=9) - 

   Lise %40 (n=20) %20 (n=10) 

   Yükseköğrenim %26 (n=13) %80 (n=40) 

Medeni durum 

  Evli %58 (n=29) %64 (n=32) 

  Bekar %42 (n=21) %36 (n=18) 

Çocuk sahibi olma  %52 (n=26) %60 (n=30) 

Hepatit B %8 (n=4) - 

Hepatit C %14 (n=7) - 

Kronik hastalık %23 (n=13) %2,5 (n=5) 

Antidepresan kullanımı %10 (n=5) %2 (n=4) 

Hareket kısıtlılığı yaratan 

eklem varlığı 

%90 (n=45) % 1,5 (n=3) 
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Tablo 2: Hemofili ve kontrol gruplarının SF-36 yaşam kalitesi sonuçları  

 

 Hemofili grubu Kontrol grubu 

Fiziksel fonksiyon puanı  59,8±23,01 94,02±8,78 

Fiziksel rol puanı 49,0±40,70 87,15±26,5 

Ağrı puanı 33,6±22,9 13,8±14,2 

Genel sağlık puanı  55,9±10,6 50,9±7,7 

Yaşamsallık puanı 49,2±13,3 51,8±9,3 

Sosyal fonksiyon puanı 48,75±11,08 49,65±9,6 

Mental rol puanı 45,3±30,6 67,12±29,3 

Mental sağlık puanı 56,72±10,7 60,66±9,2 
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P44- HEMOFİLİDE OBEZİTE: EGE ÜNİVERSİTESİ ERİŞKİN HEMOFİLİ 

MERKEZİ DENEYİMİ 

 

Nur Soyer, Fatma Keklik Karadağ, Zuhal Demirci, Yusuf Ulusoy, Güray Saydam, Fahri Şahin 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İzmir 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir 

 

Giriş: Obezite, sağlıklı bireylerde kas iskelet hastalıklarına, kalp hastalıklarına ve metabolik 

hastalıklara neden olmaktadır. Bu sorunlar hemofilik bireylerde de görülmektedir. Fakat 

hemofiliklerde ayrıca eklem kanamalarına da yol açmaktadır.  

Materyal ve metod: Ege Üniversitesi Erişkin Hemofili Polikliniğimizde takip edilen 291 

hemofili A ve 72 hemofili B tanılı bireyin 17’sinde beden kitle indeksi (BMI) ≥30 olarak 

saptanmıştır. Biz bu hastaların sosyo demografik ve hastalığa ilişkin özelliklerini ve obezite 

ile ilişkili risk faktörlerini değerlendirdik. 

Sonuçlar: Obez hemofilik bireyler (OHB), tüm hemofilik bireylerin % 4.7’sini 

oluşturuyordu. OHB’lerin ortanca yaşı 46 yıl (29- 68), ortanca kilosu 98 kg (78- 115), ortanca 

boyu 170 cm (160- 185) ve ortanca BMI 32,8 (30- 40,35) olarak saptanmıştır. OHB’lerin % 

52.9’u (n=9) şehirde yaşıyordu, yalnızca % 1.2’si çalışmıyordu ve % 88.2’si evliydi. 

OHB’lerin % 58.8’i ulaşımı kendi aracı ile sağlamakta ve % 58.8’i sigara kullanmaktaydı. 

Hastalığa ait özelliklerine baktığımızda, % 82.4’ü (n=14) hemofili A ve % 17.6’sı hemofili B 

tanısıyla izleniyordu ve % 70.6’sı (n=12) ağır, % 11.8’i orta ve % 17.6’sı hafif hemofilik 

bireylerdi. OHB’lerde profilaksi kullanımı % 64.7 (n=11) idi.  

OHB’lerin % 88.2’sinde (n=15) eklemlerde hareket kısıtlılığı vardı. OHB’lerin %41,2 sinde 

üç ve daha fazla, %35’inde iki eklemde hemartroz mevcuttu. En sık kanayan eklem diz idi. 

OHB’lerin % 47.1’inde sol diz ve % 52.9’unda sağ dizde kanama olduğu saptandı. 

Kanamaların % 70.6’sı spontan meydana gelmişti. 

Eşlik eden hastalıklarına baktığımızda OHB’lerin % 23.5’inde kalp hastalığı, % 47.1’inde 

diyabet ve % 35.5’inde hipertansiyon saptandı.  OHB’lerde yaş ile kalp hastalıkları, diyabet 

ve hipertansiyon arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu, sırasıyla  (p=0,02, 

p=0,005, p=0,004).   

Sonuç: OHB’lerde yaş ile eşlik eden hastalıklar arasındaki anlamlı ilişki saptanmıştır. 

Hemofilik bireylerin çocukluk dönemlerinden başlayarak sağlıklı beslenme ve düzenli spor 

yapma alışkanlığı kazanması ileri yaşlarda daha sağlıklı hemofilik bireylerin olmasına 

yardımcı olacaktır. 
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P45- İLERİ YAŞTA TANI ALAN KALITSAL FAKTÖR XI EKSİKLİĞİ 

Ayşe Uysal
1
, Rahman Köseoğlu

2 

1
T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kamu Hastaneler Birliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği 

2
T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kamu Hastaneler Birliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği 

Giriş: Faktör XI eksikliği (Hemofili C hastalığı) nadir görülen faktör eksikliklerindendir. 

Otozomal resesif kalıtım gösteren bu hastalık milyonda bir izlenirken Askenazi Yahudilerinde 

bu oran daha yüksektir. Faktör XI eksikliğinde ağır eksiklik <%15 olarak tanımlanmıştır. 

Ancak bu hastalıkta faktör düzeyi ile kanama eğilimi arasında korelasyon yoktur. Spontan 

kanama genelde gözlenmezken bu hastalarda kanama eğilimini etkileyen faktörler mevcuttur. 

Erişkinlerde genelde antitrombosit tedavilerle birlikte kanamaların başladığı gözlenmiştir. 

Olgu: Yetmiş yedi yaşında erkek hasta, 10 yıldır koroner arter hastalığı ve koroner arter by-

pass operasyon öyküsü mevcut ve o dönemden beri asetil salisilik asit kullanıyor. Son 1 aydır 

toplamda 3-4 kez olan ve spontan başlayan burun kanaması şikâyeti ile kulak burun boğaz 

polikliniğine başvurmuş. Burada yapılan tetkiklerde aktive protrombin zamanı (aPTZ) yüksek 

saptanması üzerine hematoloji polikliniğine yönlendirilmiş. Yeni başlayan burun kanaması 

dışında kanama öyküsü olmayan hastanın fizik muayenesi normal saptandı ve kontrol 

tetkiklerinde hemogram-biyokimya değerleri normaldi. aPTZ: 89,2 saniye, protrombin 

zamanı: 13,9 saniye, INR: 1,07 gelmesi üzerine ileri inceleme yapıldı. Karışım testi ile aPTZ’ 

de düzelme saptanması üzerine bakılan Faktör VIII: %72,2 ve IX: %94,7 olarak saptandı. 

Faktör VIII ve faktör IX düzeyleri normal gelmesi üzerine Faktör XI ve XII istendi ve 

sırasıyla %0,2 ve %81,6 olarak saptandı. Ağır derecede faktör XI eksikliği saptanan hastanın 

burun kanaması dışında şikayetinin olmaması ve epistaksisin lokal müdahale ile 

düzelmesinden dolayı hasta sadece antitrombosit tedavi kesilerek tedavisiz takibe alındı.  

Tartışma: Faktör XI eksikliği genelde asemptomatik olup kanama nadir gözlenir ve hemofili 

A ve B’ den farklı olarak kanama şiddeti ile faktör düzeyi arasında ilişki yoktur. 

Antitrombosit tedaviler, birlikte von willebrand faktör eksikliğinin olması, inhibitör varlığı 

kanama eğilimini etkileyen durumlar olarak bildirilmiştir. Kanama alanları ise çoğunlukla 

uterus, oral ve nazal kavite gibi fibrinolitik aktivitenin artmış olduğu dokularda olmaktadır. 

Bizim vakamızda da ağır ise faktör XI eksikliği tespit edilmesine ve koroner arter bypass 

öyküsü ile uzun yıllardır antitrombosit tedavi almasına rağmen uzun yıllar asemptomatik olup 

geç ortaya çıkan kanama bulgusu ile sunmaya değer bulduk. 
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P46- OSTEOSARKOMA SEKONDER KAZANILMIŞ İZOLE FAKTÖR VII 

EKSİKLİĞİ 

İnci Yaman Bajin
1,2

, Selin Aytaç
1
, Burça Aydın

2
, Ali Varan

2
, Mualla Çetin

1
, Fatma Gümrük

1
, 

Canan Akyüz
2
 

1
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hematoloji Bölümü, Ankara 

2
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Onkoloji Bölümü, Ankara 

Giriş: Faktör VII eksikliği hemorajik olaylara predispozisyon yaratan otozomal resesif bir 

bozukluktur. Klinik spektrum çok geniş olup, faktör VII seviyesi  ile korelasyon 

göstermemektedir. Bazı hastalar tüm hayatları boyunca asemptomatik iken bazı hastaların ağır 

kanama atakları olabilmektedir. Kemik ya da yumuşak doku içine tekrarlayan kereler kanama 

sonucu hemofilik psödotumör adı verilen ve tumörü taklit eden lezyonlar gelişebilmektedir. 

Kazanılmış izole faktör VII eksikliği çok nadir bir antite olup, neoplaziler enfeksiyonlar, 

politravma, nefrotik sendrom, penisilin yapılması, Wiskott Aldrich sendromu ve sol kalp 

yetmezliği ile ilişkili olabilir. Kazanılmış izole faktör VII eksikliği diyebilmek için Faktör VII 

seviyesinin normalin %40’ından düşük olması,  ailede koagülasyon bozukluğu olmaması, 

diğer K vitamini bağımlı koagülasyon faktörlerinin normal olması ve tedavi sonrası faktör 

VII’nin normale dönmesidir.  

Vaka: Onaltı yaşında bir basketbol oyuncusu hastanemize sağ diz ağrısı şikayeti ile başvurdu. 

Hikayesinden hiç kanama atağı olmadığı, sünnet ve diş çekimi sonrasında bile kanamadığı 

öğrenildi. Sağ diz MRG’de sağ proksimal tibia metadiafizinde multiloküle sklerotik lezyon 

görüldü ve biyopsi planlandı, biyopsi öncesi bakılan koagülasyon parametrelerinde 

protrombin zamanı uzamış bulundu. Bu nedenle bakılan faktör VII seviyesi % 22 olarak geldi. 

Bu nedenle hastada öntanı olarak akla ilk faktör VII eksikliğine bağlı hemofilik psödotumör 

geldi. Ancak rekombinan faktör VIIa desteği ile alınan biyopsinin sonucu epiteloid 

osteosarkom olarak rapor edildi. Anne babanın faktör 7 düzeyleri normal (sırasıya % 101 ve 

% 104) idi. Hastanın tedavisi kemoterapi ve cerrahi sonrası başarı ile 2 yıl önce tamamlandı 

ve hasta halen remisyonda izlenmektedir. Remisyon sonrası bakılan faktör VII seviyelerinin 

hepsi  >%40 bulundu ve ve hastanın hiç kanaması olmadı.  

Sonuç/Yorum: Kazanılmış izole faktör VII eksikliği nadir bir antite olup, onkoloji 

hastalarında da gelişebileceği ve kanamaya sebep olabileceği akılda tutulmalıdır.  
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P47- HEMOFİLİ A OLGUSU 

Alkım Yolcu
1
, İsmet Aydoğdu

1
 

1
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Hafsa Sultan Hastanesi, Manisa

 

Giriş ve Amaç: Hemofili, faktör 8 veya 9 eksikliği sonucunda gelişen nadir bir kalıtsal 

kanama bozukluğu olup, eklem içi (hemartroz) ve kas içi (hematom) kanamalarla kendini 

gösteren bir grup hastalıktır. Faktör 8 eksikliği Hemofili A, faktör 9 eksikliği ise Hemofili B 

olarak adlandırılır. Tüm hemofiliklerin %85’ini Hemofili A olup yaklaşık 5.000-10.000 erkek 

doğumunda bir olarak görülür (1). Bu çalışma ile hemofili A tanısı koyduğumuz ve takibine 

devam ettiğimiz bir olgumuzu sunuyoruz. 

Olgu: 55 yaşında erkek hasta. Araç dışı trafik kazası sonrası hastanemize başvurdu. Yapılan 

değerlendirmede kas içi kanama ve tibiada fraktür izlendi, kafa içi kanama veya bilinç kaybı 

saptanmadı. Laboratuvar testlerinde hafif lökositoz ve anemi olup elektrolit imbalansı yoktu. 

Koagülasyon testlerinde  PTZ 13sn, INR 1.15, aPTT 75sn; D-dimer 981mg/mL, fibrinojen 

1269mg/dL saptandı. aPTT miksing 37sn idi. Arteryel ve venöz doppler USG'de tromboz 

saptanmadı. Faktör düzeyleri çalışıldı, faktör 8 1.5%, faktör 9 116.8%, vWF antijeni 213.4% 

idi. Hastaya taze donmuş plazma replasmanı yapıldı. Hastanın takiplerinde kompartman 

sendromu gelişmedi. Hemofili A tanısı ile oktokog alfa (rekombinant insan pıhtılaşma faktörü 

8) 2x1000IU başlandı. Faktör düzeyi %28,8'e yükseltilmiş olan ve faktör 8 inhibitörü 0,6 

değeri ile negatif olan hastada faktör 8 kullanımına haftada 4500IU olmak üzere devam edildi.

  

Tartışma ve Sonuç: Kolay ekimoz oluşumu, özellikle eklem içi ve kas içi spontan 

kanamaların varlığı ve travma sonrası beklenenden uzun süren kanama öyküsünün varlığı 

hemofiliyi akla getirmelidir. F8 veya F9 eksikliğinde aPTZ uzar. Karışım testi ile aPTZ 

süresinin %50’den fazla normale yaklaşması faktör eksikliğini göstererek tanıyı 

doğrulamamızı sağlar. Tedavide kanamanın önlenmesi amaç olmalıdır. Faktör konsantresi, 

gerekli durumlarda taze donmuş plazma, desmopressin ve antifibrinolitik tedavi kullanılan 

tedavile arasından yer almaktadır (3,4). Hmofili hastasının izlem ve tedavisinin 

multidisipliner yaklaşımla yapılması mortalite ve morbiditenin önlenmesinde etkili olacaktır. 
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P48 - OLGU SUNUMU:  İDİYOPATİK EDİNSEL HEMOFİLİDE BY-PASS EDİCİ 

AJAN KULLANIMI VE SPONTAN KLİNİK İYİLEŞME 
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Çukurova Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı
1 

 

Giriş: Edinsel hemofili, plazma koagülasyon faktörlerine yönelik oto-antikorların 

(inhibitörlerin) neden olduğu nadir fakat potansiyel olarak hayatı tehdit eden bir kanama 

bozukluğudur. En sık faktör 8’e karşı inhibitör gelişimi gözlenir. Kalıtsal hemofiliden farklı 

olarak eklem ve kas içi kanamaları nadir olup, daha sık olarak mukozal ve yumuşak doku 

kanamaları gözlenir. Gebelik, ilaçlar, oto- immun ve malign hastalıklar edinsel hemofilide 

etiyolojide bulunmaktadır. Sıklığı yaş ile orantılı olarak artmaktadır. Hastaların yaklaşık 

yarısında altta yatan neden saptanamaz ve idiyopatik olarak kabul edilir. Tedavisinde kalıtsal 

hemofiliden farklı olarak, by-pass edici ajanların ve immunsupresif tedavilerin kullanılması 

nedeniyle, ayırımının yapılması önemlidir. 

Olgu: 55 yaşında erkek hasta, hematoloji polikliniğine ciltte morarma ve idrar renginde 

değişiklik nedeniyle yönlendirildi. Başvurudan yirmi gün önce sağ el bileğinde spontan olarak 

morluk gelişmiş ve son üç gündür hematürisi mevcutmuş. Hipertansiyon için telmisartan ve 

polinöropati öyküsü nedeniyle gabapentin dışında ilaç kullanımı öyküsü yoktu. Fizik 

muayenesinde ciltte birçok bölgede en büyüğü 4 cm’e ulaşan ekimozları mevcuttu. Trombosit 

sayısı, PT, İNR, fibrinojen düzeyleri normal olarak saptanan hastada, Aptt 80 sn olarak 

saptandı. Bakılan faktör 8 düzeyi %2.08, faktör 9 düzeyi %127 olarak saptanmış. Hastanın 

aktif hematürisi nedeniyle, taze donmuş plazma verildi ancak yanıt alınamadı. İnhibitör 

testi(karışım) pozitif olarak saptanan hastaya faktör 7a verilip, kanama kontrolü sağlandı. Oto-

immun ve malign hastalıklar yönünden araştırılan hastada alta yatan etiyolojik faktör 

olmaması nedeniyle idiyopatik edinsel hemofili A olarak kabul edildi. Hasta taburcu 

edildikten sonra   aPCC ile haftada üç gün profilaksi tedavisi başlandı. Takibinde aktif 

kanaması olmadı. Bir yıllık profilaksi sonucunda inhibitörü spontan olarak negatifleşen 

hastanın, faktör 8 düzeyi normal düzeye yükseldi. Profilaksi tedavisi kesilen hastada nüks 

gözlenmemiş olup, rutin takipleri devam etmekdir.  

Sonuç: Edinsel hemofili özelikle ileri yaşta kanama bozukluğu ile başvuran hastalarda ön 

planda düşünülmedir. İmmunsupresif tedavi uygulanmadan, spontan klinik iyileşme 

görülebilmektedir.  
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P49- OPERASYON ÖNCESİ İSTENEN PT/INR YÜKSEKLİĞİ İLE 

YÖNLENDİRİLEN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: HER GİRİŞİM 

ÖNCESİ PT/INR BAKILMASI GEREKLİ MİDİR? 
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Giriş: Koagulasyon testleri, preoperatif hastalarda birçok merkezde rutin olarak 

yapılmaktadır. Normal sınırın üstünde saptanan tüm değerlerde ise hastalardan operasyon 

öncesi kanama diyatezi, operasyon sırasında ve sonrasında olası kanama riski açısından 

konsültasyon istenmektedir. Ancak INR yüksekliği ile preoperatif konsültasyon istenen 

hastalarda tetkiklerin tamamlanması hem operasyonu ertelemekte hem de gereksiz maliyet 

doğurabilmektedir.  

Materyal metod: Hastanemiz hematoloji polikliniğine preoperatif PT/INR yüksekliği nedeni 

ile konsültasyon ile yönlendirilen 42 hasta (20 kadın/ 22 erkek)  geriye dönük olarak tarandı. 

Hastane arşivinden hastaların demografik bilgileri, geliş nedeni, laboratuar değerleri, bilinen 

kanama diyatezleri, kanama hikayesi olup olmadığı kayıt edildi. PT yüksekliği olan vakalar 

INR <1.5 ve INR ≥1.5 olarak alt gruplara ayrıldı.  Veriler ortanca olarak verildi. P <0.05  

istatistiksel anlamlı olarak kabul edildi.  

Sonuçlar: Toplam 42 hasta ( 20 kadın/ 22 erkek ) çalışmaya dahil edildi. Ortanca yaşları 30 ( 

18-72) idi. Hastalarda öncesinde bilinen kanama diyatezi yoktu. Aile hikayesinde bir hastada 

halasında şüpheli kanama diyatezi mevcutken 1 hastanın çocuğunda tanı konmuş faktör 7 

eksikliği olduğu görüldü. Hastaların özgeçmişi ayrıntılı sorgulandığında 5 hastada ayda birden 

az olmak üzere epistaksis, menoraji ve ayda 1-2 den az spontan ekimoz hikayesi tespit edildi. 

Hastaların hiç birinde mortalite veya morbiditeye neden olabilecek kanama hikayesi mevcut 

değildi. Sünnet sırasında hiçbir erkek hastada kanama olmamıştı. Doğum yapan 10 kadın 

hasta doğum sırasında ya da sonrasında kanama tarif etmedi. 2 hastanın öncesinde boyun 

diseksiyonu ve kolonoskopi hikayesi mevcuttu ve bu operasyonlar sırasında kanama yoktu. 

Tüm hastalarda trombosit değerleri normal sınırlardaydı. Bilinen veya saptanabilen kronik 

karaciğer hastalığı veya k vitamini eksikliği mevcut değildi. Toplam 28 hastada INR<1.5 ( 

ortanca 1.35, 1.25-1.49) iken 14 hastada INR > 1.5 ( ortanca 1.6, 1.5-3.2) olarak saptandı. 

Gruplara göre hastaların özellikleri tablo 1 de verilmiştir. Sadece ortanca faktör VII düzeyi 

açısından gruplar açısından anlamlı fark mevcuttu. 

39 hastadan preoperatif tetkikleri sırasında faktör VII düzeyi istenmiş olduğu görüldü. Faktör 

VII düzeyi istenmeyen 2 hastanın INR düzeyi 1.35 ve 1.45 idi. Bir hastaya renal hücreli 

kanser tanısı ile acil biyopsi planlandı. İşlem öncesi TDP uygulanmadı ve kanama olmadı. 

Diğer hasta ise acil renal hücreli kanser tanısı ile radikal nefrektomiye alındı. Operasyon 

sonrası bakılan faktör VII düzeyleri %50’nin üstünde saptandı. 1 hastada ise bakılan INR 3.2 
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idi. Acil akut apandisit nedeni ile operasyon TDP ile uygulandı. Preop veya post op dönemde 

kanama olmadı. 24 hastada operasyon cerrahiyi uygulayacak bölüm tarafından iptal edildi. 

Yapılan operasyonlardaki gecikme ortanca 1 ay (1-3 ay) idi. Operasyonların hiç birinde 

kanama olmadı ve faktör kullanımına gerek kalmadı.  

Faktör düzeyi istenen hastaların ortanca düzey %36 (%5-56) idi. 3 hastanın değeri %10’nun 

altında isi (sırasıyla %5, %7 ve %7 ) . Bu hastaların septoplasti, pilonidal sinüs ve tetik 

parmak operasyonları cerarhi bölümler tarafından iptal edildi. 25 hastada faktör VII %30’un 

üstünde ölçüldü.  

Tartışma: Biz çalışmamızda operasyon sırasında ve sonrasında kanama izlemedik. Faktör 7 

eksikliği düzeyi ile kanama arasında kesin bir ilişki olmadığı bilinmektedir. Olası saptanan 

düşüklükler hem operasyona kadar geçen süreyi uzatmakta hem de operasyonların iptal 

edilmesine neden olmaktadır. Bu nedenle hastaların önceki kanama hikayeleri ayrıntılı olarak 

değerlendirilmeli ve PT/INR hasta ve uygulanacak operasyon dikkate alınarak istenmelidir. 

 INR<1.5 INR>1.5 

Hasta sayısı 28 14 

Yaş ( ortanca, aralık) 30 ( 22-72) 29 (18-66) 

İptal edilen operasyon sayısı (%) 16 (%57) 8 (%57) 

Operasyona kadar geçen süre ( 

ay, ortanca) 

1 ay ( 1-3) 1 ay ( 1-3) 

Öncesinde kanama hikayesi olan 

hasta sayısı 

2 hasta 3 hasta 

Faktör VII düzeyi ( %, ortanca) %40 ( 27-56) %24 (5-46) 

TDP verilen hasta sayısı 1 2  

 

 

 

 

 


