O hemofilii
U hemofilie – známé i jako krvácivost – se jeden z faktorů srážlivosti vyskytuje pouze v příliš malém množství nebo chybí úplně.
V důsledku toho probíhá srážení krve neúplně – u pacientů s
hemofilií může následně dojít ke krvácení, zejména v kloubech.
Častá krvácení mohou způsobit poškození kloubů až po tělesné
postižení a výrazně tak omezit kvalitu života.
Existují různé formy hemofilie. U nejčastěji se vyskytující formy,
hemofilie A, se faktor srážlivosti VIII (FVIII) vyskytuje v příliš malé

Procentuální zachování aktivity faktoru VIII nebo IX v krvi2

míře. U vzácně se vyskytující hemofilie B je to faktor srážlivosti
IX. Účinky jsou však stejné.
Hemofilie je geneticky podmíněné onemocnění, které se přenáší chromozómem X a proto se vyskytuje především u mužů.
U žen, které nosí chybný gen FVIII nebo IX, se typická krvácení
neprojevují jako u postižených mužů, protože ženy mají druhý
chromozóm X a proto druhý gen FVIII nebo IX. Ženy s chybným
genem FVIII nebo IX mohou onemocnění přenést na své děti a
nazývají se proto přenašečkami.
Je-li matka přenašečkou a otec je zdravý, každý syn onemocní
hemofilií s padesátiprocentní pravděpodobností a každá dcera
se stane s padesátiprocentní pravděpodobností přenašečkou.1
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Hemofilie se vyskytuje s četností 1 na 10 000 živě
narozených dětí2. Těžká hemofilie je diagnostikovaná u
většiny postižených osob během prvního roku života.
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Léčbou hemofilie je „substituční terapie“. Při tomto způsobu se pacientům přivádí do krve chybějící faktor srážlivosti.
Faktor srážlivosti se získává buď z lidské plazmy, nebo se
vyrábí prostřednictvím rekombinačních technologií.3
Profylaxe
Tato terapie se skládá z pravidelné
injektáže faktoru VIII nebo IX s cílem
předejít krvácením.
Terapie podle potřeby
U této terapie se léčí jen akutní událost
krvácení za účelem zastavení krvácení
tak rychle, jak je to jen možné.

Cílový kloub je kloub, ve kterém se během 6 po sobě
následujících měsíců vyskytla 3 nebo více spontánních
krvácení.

Prostřednictvím včasné a pravidelné profylaxe s rekombinačním faktorem VIII u hemofilie A se u dětí ve věku do
šesti let sníží riziko poškození kloubů ve srovnání s terapií
podle potřeby o 84 %.4
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Další užitečné informace ohledně hemofilie najdete také na webové stránce
Světové federace hemofilie (World Federation of Hemophilia, WFH).
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