
                     

İstanbul Üniversitesi Hemofili Mükemmeliyet Merkezi’nin Yeni Tanı 
Almış Hemofili Hastalarında Profilaksiye Başlama Yaklaşımı 

Dünyada hemofilileri kanamalardan ve eklem hasarlarından korumak amacıyla 1960’lı 
yıllardan bu yana uygulanmaya başlanan profilaksi (koruma) tedavisi, ülkemizde de 
2007 yılından itibaren Sağlık Bakanlığımız tarafından onaylanan bir tedavi şeklidir. 
Gerek yeni tanı alan ağır tip hemofilik çocuklara, gerekse daha önceden tanı almış 
hedef eklem sorunu olmuş, değişik ameliyatlar veya ciddi hayati kanamalar geçirmiş 
her yaştaki hemofililere profilaksi tedavisi uygulanarak hastaların sakatlık ve ölüm gibi 
komplikasyonlardan korunması, hayat kalitelerinin yükselmesi hedeflenmektedir.  

Yapılan çalışmalar, erken yaşta başlanan profilaksi tedavisinin daha etkili olduğuna 
işaret etmektedir1-3. Nitekim birçok Avrupa ülkesinde yayınlamış olan ulusal tanı-
tedavi-takip kılavuzlarına da dâhil edilerek profilaksiye erken dönemde başlanması 
önerilmektedir4,5. 

Uluslararası Tromboz ve Hemostaz Derneği Standardizasyon Komitesi gibi otorite 
kurumlar, primer profilaksiyi ağır hemofililere tanı konulduktan sonra, en geç 3 yaştan 
önce ve 2.kez eklem kanaması olmadan (yani, klinik ve görüntüleme yöntemleriyle 
kesin olarak saptanan birinci eklem kanamasından sonra) başlanan düzenli koruma 
tedavisi olarak tanımlamaktadır6. Ancak bu tanımın içerisinde tedaviye başlama 
zamanı, dozlama ve kullanım sıklığına ilişkin bir öneri yer almamaktadır7. 

Kalıtsal kanama-pıhtılaşma bozukluğu olan hemofili ve benzeri hastaların 
multidisipliner tedavi, bakım ve takiplerinin gerçekleştirilmekte olduğu İstanbul 
Üniversitesi Hemofili Mükemmeliyet Merkezinin yeni tanı almış hemofili hastalarında 
primer profilaksiye başlama yaklaşımı ve göz önünde bulundurduğu hususlar aşağıdaki 
şekildedir. 

• Hemofili hastasına tanı konulmasını gerektiren ilk kanama genellikle kas 
kanamasıdır.  

• Hastalığın tanısı genellikle 7. ya da 8. aylarda gelişen kanamaları veya nadiren 
ilk günlerde yapılan aşı, kan alma, sünnet gibi müdahaleleri izlemektedir.  
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• Hiç kanaması olmayan bir hastaya ilk 12 ay faktör verilmesi gerekmemektedir. 
Bu dönemde hastalarda çoğunlukla kollarda, bacaklarda ve gövdede, ilaç 
kullanılmasını gerektirmeyen morarmalar ortaya çıkabilmektedir. Morarmaların 
kas ya da tendon kanamalarına bağlı olmadığından emin olmak gereklidir. 
Morarmalar, üzerlerine buz uygulanması ile veya baskı altındaki dokunun 
istirahati ile iyileşiyor ise profilaksi tedavisine başlamak gerekmemektedir.  

• Hasta, kliniği izin veriyorsa 18. hatta 24.aya kadar faktör kullanmadan 
izlenmektedir. Sonrasında ise haftada 1 ya da 2 infüzyon ile rutin profilaksi 
başlanmaktadır. Hastada tanı konulduktan bir süre sonra eklem kanaması 
görüldüğünde; kanama tedavi edilmekte ve arkasından da haftada 1 ya da  2 
infüzyon ile rutin profilaksiye başlanması söz konusu olmaktadır. 

• İlk 20 faktör uygulama günü içerisinde mümkünse kullanılan faktör 
değiştirilmemeli, tek uygulamada doz 40 IU/kg’ı geçmemelidir. 

• Hasta yakınları düzenli hemofili takip günlüğü tutarak olanları ve yapılanları 
buraya kaydetmeli, bilahare bizimle (hekimleriyle) paylaşmalıdırlar. 

• Hayatın ilk yıllarında sorun olmayan hemofililerin dahi her 3 ayda bir 
değerlendirilmek üzere merkezimize müracaatı gereklidir. 

Prof. Dr. Bülent Zülfikar 
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