Hemofili hakkında
Kanama hastalığı olarak da bilinen hemofili hastalığında, kandaki
pıhtılaşma faktörlerinden biri eksik miktarda bulunur veya hiç
yoktur. Bu da kanın pıhtılaşmasının eksik gerçekleşmesine neden olur. Bunun sonucu olarak hemofili hastalarında özellikle eklemlerde kanamalar oluşabilir. Kanamaların sıklaşması ise k alıcı
eklem hasarlarından bedensel engellere kadar çeşitli durumlara
yol açabilir ve yaşam kalitesinin önemli ölçüde a zalmasına neden olur.
Hemofili değişik tiplerde görülebilir. Kandaki pıhtılaşma faktörü
VIII (FVIII) düzeyinin düşük olmasını beraberinde getiren hemo-

Yüzdesel olarak kandaki faktör VIII veya IX’in aktivitesi2

fili A en sık görülen tiptir. Daha nadir görülen hemofili B'de ise
pıhtılaşma faktörü IX eksikliği bulunur. Ancak her ikisi de aynı
sonuçlara yol açar.
Hemofili kalıtsal bir hastalıktır ve X kromozomu üzerinden
taşındığından daha çok erkeklerde görülür. Kadınlar iki tane

X kromozomuna ve böylece iki FVIII veya IX genine sahip
olduklarından, tek FVIII veya IX geni bozuk olan kadınlarda

tipik kanamalar, bu hastalıktan mustarip erkeklerde olduğu gibi
değildir. Bozuk bir FVIII veya IX geni taşıyan kadınlar hastalığı
çocuklarına geçirebilirler. Bu kişilere taşıyıcı (kondüktör) denir.
Taşıyıcı anneden ve sağlıklı babadan doğan her erkek çocuğu %50 olasılıkla hemofili hastası, kız çocuğu ise %50 olasılıkla
taşıyıcı olur.1
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Hemofili hastalığının görülme sıklığı
Hemofili hastalığının görülme sıklığı, tüm canlı doğumlar
arasında 10.000’de 1’dir.² Ağır hemofili tanısı ise genellikle
bu hastaların yaşamının ilk yılında konur.

En sık görülen kanama yerleri2
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Hemofili tedavisinde „replasman tedavisi“ (yerine koyma
tedavisi) uygundur. Replasman tedavisinde eksik pıhtılaşma faktörü kana verilir. Pıhtılaşma faktörü insan plazması
kaynaklıdır veya rekombinant teknolojilerle elde edilir.3
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Profilaktik (önleyici) tedavi
Kanamaların önlenmesi amacıyla
pıhtılaşma faktörü VIII veya IX düzenli
aralıklarla enjekte edilir.
Epizodik (kanadıkça yapılan) tedavi
O anda yaşanmakta olan akut kanamayı
mümkün olduğunca çabuk durdurmak
amacıyla uygulanan tedavi şekli.

6 aylık bir dönem içinde 3 veya daha fazla ani kanama
meydana gelen ekleme hedef eklem denir.

Hemofili A hastalığında erken ve düzenli aralıklarla uygulanan profilaktik rekombinant faktör VIII tedavisi ile 6 yaş
altındaki çocuklarda, epizodik tedaviye4 kıyasla, eklem
hasarı oluşma riski %84 oranında düşürülür.
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Hemofili hakkında daha fazla faydalı bilgi için Dünya Hemofili
Fedarasyonunun (World Federation of Hemophilia/WFH) internet
sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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