
Hemofili

NEDİR?



Vücudumuzda kazalardan, cerrahi 
girişimlerden veya travmalardan 

sonra, bazı kişilerde ise kendiliğinden 
gelişen her türlü kanamanın beklenen 

zamanda durmaması ile kendini belli eden 
hastalıklara hemofili veya doğuştan  kanama-

pıhtılaşma bozukluğu  ismi verilmektedir.

Tıbbi olarak Hemofili; kan-
da pıhtılaşmayı sağlayan 

ve faktör adı verilen protein-
lerin, doğuştan itibaren ek-
sikliği veya yokluğu sonucu 
pıhtılaşma görevini tam ola-
rak yapamaması sonucunda 
ortaya çıkan ve ömür boyu 
süren bir kanama hastalığı-
dır. Bu proteinlerden faktör 
Vlll’in eksikliğine Hemofili A, 
faktör IX’un eksikliğine ise 
Hemofili B denir ve genellikle 
erkeklerde görülür. Aynı molekülün diğer kısmının bozuk olduğu von Willeb-
rand Hastalığı (vWH) ve diğer faktörlerin eksiklikleri ise hem erkek, hem de 
kadınlarda kanamalarla seyretmektedir. Hemofili hastalığına sebep olan gen, X 
kromozomu ile nesilden nesile aktarılan çekinik karakterli (resesif) bir gendir. Bu 
geni taşıyan kadınlar hastalığı çocuklarına % 50 oranında aktarırlar. Ailesinde 
taşıyıcı olmadan da hamilelik dönemindeki mutasyonlara bağlı olarak yeni do-
ğanlarda hemofili hastalığı ortaya çıkabilmektedir. Genetik geçiş dışında ortaya 
çıkan hemofili hastalarının oranı %50’lere kadar yükselmektedir. Diğer doğuş-
tan olan pıhtılaşma bozukluklarında ise; gen otozomal kromozomlardadır ve 
çoğunlukla çekinik (resesif) kalıtımla sonraki nesillere geçer.

HEMOFİLİ
NEDİR?



Ülkemizde Hemofili hastalığı 2001 
yılından itibaren bildirimi zorunlu 

hastalıklar kapsamına alınmasına rağ-
men ülkemizde olması beklenen 8.000 
– 10.000 kadar hemofili hastası ile, sa-
yıları 80.000’lere ulaşan vWH ve diğer 
kalıtsal kanama bozuklukları; kanama-
ların neden olduğu ölümler, hastalığın 
teşhisindeki gecikmeler, tedavi merkez-
lerinin yetersizliğine ve organizasyon 
bozukluklarına bağlı olarak tamamen 
kayıt altına alınamamıştır. Bu eksikliği 
ortadan kaldırmak için Türkiye Hemo-
fili Derneği Sağlık Bakanlığı ile işbirliği 
yaparak Ulusal Kalıtsal Kanama Bo-
zuklukları Bilgi Yönetim ve Sürveyans 
Sistemi’ni (HemophiLINE) uygulamaya 

sokmuştur. Bu program sayesinde, ül-
kemizde yaşayan hemofiliklerin tamamı 
kayıt altına alındığı gibi, düzenli takip ve 
tedavilerinin yapılarak yaşam standart-
ları da yükselmiş olacaktır. 
Hastalığın teşhisi;hastanın şikâyetlerinin 
iyi dinlenmesi, akrabalarında (erkek 
kardeşler, dayılar, teyze oğulları) hasta-
lığın bulunması, yapılan tam muayene 
ve yapılan kan tahlillerinde pıhtılaşma 
sisteminin bozuk, faktör düzeylerinin 
düşük bulunmasıyla konur. Genetik ola-
rak hemofili genini taşıyan bayanlardan 
doğacak kız çocuklarının taşıyıcı, erkek 
çocuklarının ise hasta olabilme şansı 
yarı yarıyadır. Hemofili, hamilelik esna-
sında anneden veya anne karnındaki 
bebekten alınan sıvı ve kanların tetkiki 
ile doğum öncesinde teşhis edilebilir. 
Son yıllarda geliştirilen hamilelik öncesi 
(preimplantasyon) genetik tanı yöntemi 
ile aileler hastalığı olmayan bebek sahi-
bi olabilmektedir.

En çok kas ve eklem 
içi kanamaların 

görüldüğü 
hemofililerde ağız ve 
kafa içi kanamalar, 
sünnet olma, diş 

çektirme veya cerrahi 
girişimler sonrasında 

gelişen kanamalar 
hayati  önem taşır.



Hemofili olan bireyde bulunmayan faktör adlı 
proteinlerin veya bunların benzerlerinin kul-

lanılmasıyla tedavi edilir. Başlangıçta sağlıklı 
insanlardan toplanan kanlardan elde edilen ve 
enfeksiyon bulaşması riskine karşı virüs tarama 

testleri ile güvenli hale getirilen faktör konsantreleri 
kullanılırken, sonraki yıllarda bilimsel ve teknolojik 

gelişmeler sonucu laboratuvarlarda üretilen rekom-
binant faktör preparatları kullanıma girmiştir. Bu ürünler 

sentetik olarak elde edildiği için tüm virüs içermezler.
Son birkaç yıldır eksik olan faktörlere benzer özellik gösteren veya pıhtılaşmayı 
durdurmak için kullanılan proteinleri etkisiz hale getiren sentetik ürünlerin cilt al-
tına uygulanmasıyla tedavide yeni bir çığır açılmıştır. Böylece tedavi için damar 
içi uygulama zorluğu ortadan kalkmakta ayrıca daha uzun süre kanama kontrolü 
elde edilebilmektedir. Ayrıca doğuştan bozuk olan faktör 8 veya 9 geninin değiş-
tirilmesi, onarılması olarak adlandırılan Gen Tedavilerinin de klinik araştırmaları 
tamamlanmak üzeredir.
Tedavide kullanılan seçeneklerin tümü ülkemizde üretilmediği için ithal edilmek-
tedir. Bu yüksek maliyetlerin karşılanmasını gerektirmektedir. Ayrıca zaman za-
man ürün temininde aksamalara neden olabilmektedir.

HEMOFİLİDE
NELER
YAPILIR?

Aspirin 
ve aspirin 
türevi içeren ilaçlar 
kullanmamalı,
Kas içi (kalçaya veya baldıra) 
enjeksiyon yaptırmamalı,
Rutin aşılar yapılmalı, Hepatit A ve 
B aşılarını yapılması unutulmamalı,
Aşılarını ince uçlu enjektörle subcutan (deri altına) 
yaptırmalı, üzerine bir süre buz uygulamalı,
Faktör konsantrelerini kesinlikle başka ilaçlarla 
karıştırmamalı, serum seti ile vermemeli ve damar içine 
yavaş olarak enjekte ettirmelidirler.



Hemofili hastalığında en önemli sorun kas-eklem içi ve iç organ kanamaları-
dır. Kanamaların zamanında ve yeterince tedavi edilememesine bağlı olarak 

gelişen sakatlıklar, gelişmiş ülkelerde hastaların % 2’sinde görülürken, bu oran 
ülkemizde son yıllarda hemofili olanların bilinçlenmesi, ilaçlara ulaşım kolaylığı 
ve kanama olmadan koruyucu faktör uygulamaları (profilaksi) ile çocuk yaş gru-
bunda %12’lere erişkin hemofiliklerde ise %50’lerin altına inmiştir. Bunun yanın-
da hemofili olan çocukların büyüme ve gelişmelerinin bozulması, oyun, okul ve 
iş hayatlarının aksaması hastaları ve ailelerini psikolojik ve sosyal açıdan sıkın-
tılara düşürmektedir. 
Hemofililerin kullandığı faktör preparatlarına 1996 yılından önce zorunlu virüs 
tarama testleri kısıtlı yöntemlerle yapılabildiğinden kan/plazma donörlerinde 
bulunan birçok virüs, maalesef bu ürünleri kullanan hastalara geçmiştir. Bunun 
sonucunda hemofili olanlarda karaciğer iltihabı (hepatit), AIDS gibi birçok has-
talıklar ortaya çıkmıştır. Nitekim hastalarımızın % 70’inden fazlası Hepatit B, % 
40’a yakını ise Hepatit C virüsü ile temas etmiştir. Ülkemiz hastalarında AIDS gö-
rülmemiştir. Son yıllarda doğan hemofili hastalarımızda daha kaliteli ve kontrollü 
ürünlerin kullanılması ve kendileri ile ailelerin zamanında aşılanması ile hepatit 
B hastalığı başta olmak üzere kan ürünleriyle bulaşan hastalıklar büyük oranda 
önlenebilmiştir. 
Hemofili hastalarında tedavi kadar önemli bir konu da kanamalar nedeniyle sa-
kat kalmış olan eklemlere yapılacak olan ortopedik düzeltme ameliyatlarıdır. Bu 
girişimler iyi yapıldığı takdirde yürüyemeyen, koşamayan, sosyal yaşamdan 
kopmuş çocuk veya erişkin hastanın okula, işe, sosyal hayatlarına 
yeniden dönmelerini mümkün kılmıştır. Ayrıca eklem kana-
malarını durdurmak için uygulanan radyoizotopik 
sinovektomi, fizik tedavi ve rehabilitasyon-
lar da hastaların yaşam kalitesini 
yükseltmektedir.

Hemofili 
hastalığında 

en önemli sorun 
kanamalardır.



Hemofililer için tanı, tedavi ve takip merkezle-
rinin varlığı çok önemlidir. Hemofili merkezle-

rinde; hastaların bilgilendirilmesi, düzenli kan ürünü 
kullanımının yani profilaksinin takibinin yapılması, 

hastalığa ve tedaviye bağlı tüm sorunlarının çözümü 
yapılabilmektedir. Bu merkezlerde başka bir sağlık kuru-

muna ihtiyaç duyulmadan hastaların her türlü sağlık sorunları,
kan hastalıkları, diş hekimi, fizik tedavi, ortopedi, hemofili hemşiresi, fizyoterapist, 
psikolog, sosyal danışman gibi gerekli tüm dallardan oluşan uzman ekipler tarafın-
dan çözülebilir. Hemofili merkezlerinde tüm aile fertleri taranarak hasta veya taşıyıcı 
olanlar saptanır ve kayıt altına alınabilir. Bunun yanı sıra ömür boyu süren bir hasta-
lık olması nedeniyle eğitim, bakım, sosyal hizmet amaçlı organizasyonlar düzenlen-
mesi ve bu organizasyonlara hasta, hasta yakınları ve hekimlerin birlikte katılması 
hemofili hastalığının sorunlarının çözümünün esas unsurlarıdır. 

Hemofili, diyabet (şeker hastalığı), immun yetmezlik gibi kronik hastalıklar sadece 
kendilerine ayrılmış alanlarda/merkezlerde bu sahada uzmanlaşmış ekipler tarafın-
dan takip ve tedavi edilmelidirler. Bu amaçla açılan merkezlerin, hastaları tedavi 
etmelerini ve izlemelerini özel ve kamuya ait sigorta kurumları kabul etmeli, bedelini 
ödemelidir. Bu kurumların kurulmasında ise hasta, hasta yakını, hekim üçlüsü bu-
lunmalı ve ilgili organizasyonlar, sivil toplum kuruluşları bu merkezlerin kurulmasını 
desteklemelidir. Ülkemizde son yıllarda bu anlayışın yansıması olarak daha önce tıp 
fakültelerinin çocuk yada erişkin hematoloji polikliniklerinde kısıtlı süre ve imkanlarla 
yapılan hemofili bakımı ayrı bir İleri Hemofili Bakım Merkezi adıyla hizmet vermeye 
başlamıştır. Bu merkezlerden bir tanesi de Türkiye Hemofili Derneği desteğiyle faali-
yet gösteren İstanbul Üniversitesi Hemofili Mükemmeliyet Merkezi’dir

HEMOFİLİ
MERKEZLERİ

İstanbul 
Üniversitesi 
Hemofili Mükemmeliyet 
Merkezi, Türkiye Hemofili Derneği 
desteğiyle faaliyet göstermektedir.



Hastaların tıp mensuplarıyla beraber sivil toplum 
kuruluşları kurmaları yani dernekleşmeleri has-

talığı tanımalarını ve tedavinin önemini anlamalarını 
sağlar. Bu organizasyonların amacı oldukça geniştir. 
Ailenin tedaviye katılımlarının sağlanmasını ve eği-
tilmesini, hastalar arasında ilişki kurulmasını, yaşlı 
hemofiliklerden tecrübe aktarılmasını, evde bakım 
ve tedavi hizmetlerinin öğrenilmesini sağlar. Hasta-
ları uzmanlarla bir araya getiren yaz kampları, aile 
toplantıları, hastaların kan ürünü teminine yönelik 
çabalar, okul, eğitim, iş olanağı sağlama çalışmaları 
büyük önem taşır. Gönüllü kuruluşların tedavi mer-
kezleri kurması, mevcut merkezleri tanıtması, sosyal 
güvenlik kuruluşları hakkında bilgi vermesi de bu 
esaslardandır. Buralarda hastaların psikolojik, sosyal 
sorunları çözülebilecek, tedavileri en kısa sürede, en 
gerekli olan ilaçlar kullanılarak yapılabilecektir.

SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARI

Dernekleşme, 
hastaların hastalığı 

tanımalarını ve 
tedavinin önemini 

anlamalarını 
sağlar..



Derneğimiz; ülkemizdeki tüm hemofililerin belirlenmesi, kayda alınması, bi-
linen hemofililere zamanında ve uygun tedavi olanakları sunularak yaşam 

kalitelerinin yükseltilmesi, prenatal ve genetik tanı olanaklarının yaygınlaştırıl-
masıyla hemofili doğumlarının azaltılması amaçlarıyla 24 Ekim 1992’de kurul-
muştur. Kuruluşundan itibaren hastaların ihtiyaçlarına çare olmak, hemofilileri ve 
hemofili ile ilgili kişileri bir araya getirip eğitim dahil her türlü alt ve üst yapıyı tesis 
ederek hizmetin kontrollü ve kaliteli olmasını sağlamak için büyük bir özveriyle 
çalışmaktadır. 

Dernek tüzüğünde belirtilen amaçlar bağış ve katkılarla gerçekleştirilmektedir. 
Kamu yararına çalışan bir dernek olarak bu konuda ülkemizi gerek yurt içinde 
gerekse yurt dışında layıkıyla temsil etmektedir. Hemofili alanında rüştünü ispat 
edecek çalışmalara imza atan derneğimiz yapılacak desteklerle hızla hemofili 
konusunda multidisipliner tedavinin uygulanacağı bir merkez ya da enstitünün te-
mellerini atabilecek, burada bilimsel çalışmalar yaparak hastaların sağlık, eğitim 
ve psiko-sosyal sorunlarını çözerek tedavilerini üstlenebilecek altyapıya sahiptir. 

TÜRKİYE HEMOFİLİ
DERNEĞİ



Ülkemizde hasta, hasta yakını, sağ-
lık mensuplarına yönelik yapılacak 
olan organizasyonlar tıbbın her 
alanında olduğu gibi hekimlerin ve 
hastaların işe sarılmaları ile başarı-
labilmiştir. Nitekim Türkiye Hemofili 
Derneğimiz hemofili konusunda bir-
çoğu akademisyen olan hematoloji, 
çocuk sağlığı ve hastalıkları, ortope-
di, fizik tedavi, cerrahi uzmanlarıyla, 
hemşire, fizyoterapist, sosyal danış-
manlar, hasta ve ailelerin katılımıyla 
dünyada önemli ve saygın bir yere 
ulaşmıştır.

Unutulmamalıdır ki 
hemofili olan birey, 

sadece (belli ölçülerde) 
fiziki kısıtlamaları

olan biridir. 
Entelektüel güçlerinin 
ve toplum için yaratıcı 
kuvvetlerinin tamamı 

yerindedir. Bu hastaları 
topluma katmak için 

derneğimiz çalışmalarını 
sürdürmekte,

daha da güçlendirmek için 
desteğinizi beklemektedir.



Hastalara yönelik çalışmalar:
• Tedavi hizmetleri; düzenli olarak hasta 

muayenesi ve tedavisi, fizik tedavi, ortopedik ve 
diğer cerrahi ameliyatlar, radyoaktif sinovektomi, 
sünnet, psikolojik danışmanlık, diş bakımı ve 
tedavisi 

• Tanıya yönelik çalışmalar
• Taramaya yönelik çalışmalar
• Aşılamaya yönelik çalışmalar

TÜRKİYE HEMOFİLİ DERNEĞİ
ÇALIŞMALARI

Yurtiçi seminer, anma günleri ve 
konferanslar:
• Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi, Türkiye 

Hemofili Kongreleri
• Yaz Kampı ve Seminerleri
• Aile Bilgilendirme Toplantıları (Buluşmaları)
• Yeni Tanı Hemofili Aile Bilgilendirme Kampı
• 17 Nisan Dünya ve Ulusal Hemofili Günü 

Kutlamaları
• Hemofili Hemşireliği Sertifikasyon Programları
• Ulusal Hemofili ve Koagülasyon Bozukluğu 

Hemşireliği Sempozyumu
• Eğitim ve Şehir seminerleri
• Bölgesel Hemofili Sempozyumu

Yurtdışı Konferanslar:
• Dünya Hemofili Federasyonu Kongreleri
• Avrupa Hemofili Birliği Konferansları
• Uluslararası Hemofili Forumu
• Azerbaycan-Türkiye Hemofili Günleri
• Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hemofili Günü
• Özbekistan – Türkiye Hemofili Günü
• İstanbul – Bişkek Hematoloji Günleri
• Kardeş Dernek Projeleri



Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
yönelik çalışmalar:
• Eğitim toplantıları (okullar, hastaneler, 
   üniversiteler, gönüllü kuruluşlar)
• Bilgilendirme

Akademik çevreler ile yapılan 
çalışmalar:
• Ulusal Kalıtsal Kanama Bozuklukları Bilgi ve 
   Sürveyans Sistemi
• Hemofilik artropati (ortopedi) konseyi
• Konferanslar, makaleler, araştırmalar
• Vaka sunuları, bildiriler
• Kitaplar, broşürler

Ailelere yönelik çalışmalar:
• Mutasyon tipleri ve taşıyıcılık tespiti
• Aileler arası tanışma toplantıları
• Uluslararası yaz kampları
• Kermesler

Görsel ve Yazılı Medyaya Yönelik 
Çalışmalar:
• Web sitesi
• Televizyon konuşmaları
• Radyo konuşmaları
• Bilgilendirme broşürleri
• Görüntülü eğitim materyalleri
• Yeni Faktör Dergisi
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