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H emofili-A ve Hemofili-B ile von Willebrand 
hastal��� (vWH) toplumda en s�k kar��la-
��lan faktör eksiklikleri olup geriye kalan 

faktör eksiklikleri “az rastlanan faktör eksiklikle-
ri” olarak de�erlendirilebilir. Hemostaz mekaniz-
mas�n�n trombosit faz�nda da az görülen baz� has-
tal�klar da olmakla birlikte bu konu�mada sadece 
koagulasyon sisteminde az görülen do�umsal 
faktör eksiklikleri üzerinde durulacakt�r.

Az rastlanan faktör eksikliklerinin tamam� 
otozomal-resesif geçi� özelli�i gösterdi�inden 
hemofili hastalar�n�n tersine hem k�z hem erkek 
çocuklarda görülebilir. Klinik kanama bulgular� 
ise sadece homozigot veya “double-heterozigot” 
olan hastalarda görülür. Bu nedenle akraba 
evlili�inin s�k oldu�u ülkemizde bat� ülkeleri-
ne oranla çok daha fazla nadir görülen faktör 
eksikli�i olgusu ile kar��la�abiliriz. Hemofili-A 
ve Hemofili-B’nin s�kl��� s�ras�yla 10.000’de 1 ve 
50.000’de 1 dir. Buna kar��n az görülen faktör 

eksikliklerinin s�kl��� ise ortalama olarak milyon-
da 1 olarak tan�mlanabilir. Bu rakam�n 2 istisna-
s� vard�r. Protrombin eksikli�i 2 milyonda 1, FVII 
eksikli�i ise 500.000’de 1 rastlan�r. FXI eksikli�i 
ise genelde çok nadir olmakla birlikte Musevi 
toplumunda hemofili B kadar s�k görülebilir. 
Ancak hasta say�s� olarak bak�ld���nda Hema-
toloji merkezlerinde de genellikle az rastlanan 
faktör eksikliklerinin tamam�n�n toplam� ancak 
hemofili-B hastas� say�s� kadard�r. Sa�l�k Bakan-
l���na hemofili karnesi için ba�vuran hastalar�n 
say�s� de�erlendirildi�inde söz konusu hasta 
grubunun ülkemizde de oldukça az rastland��� 
anla��lmaktad�r (Tablo.1).

Az rastlanan faktör eksikliklerinde ortak kana-
ma bulgular� de�erlendirdi�inde a��r faktör eksik-
li�i bile olsa orta veya hafif kanama klini�i olmas� 
dikkati çeker. Ancak baz� a��r faktör eksiklikle-
rinde (FVII gibi) erken bebeklik döneminde ciddi 
beyin kanamalar� kar��m�za ç�kabilir. 

Tablo 1.  Az görülen faktör eksikliklerinde epidemiyolojik ve genetik veriler

Hastalık Sıklık Olgu sayısı* Ülkemizdeki olgular** Kromozom

Afibrinojenemi 1/ 1milyon 300 18 4

FII eksikliği 1/ 2 milyon 50 3 11

FV eksikliği 1/ 1 milyon 200 6 1

Kombine FV+VIII 1/ 1 milyon 50 22 18

FVII eksikliği 1/ 500.000 500 101 13

Faktör X eksikliği 1/ 1milyon 200 47 13

FXIII eksikliği 1/ 1 milyon 100 3 6 ve 1

* Dünyada tanımlanan olgu sayısı ** Ülkemizde hemofili karnesi alan hasta sayısı (2007)
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35. Ulusal Hematoloji Kongresi

Takip ve tedavisi hemofili hastalar�na göre çok 
daha kolayd�r. Bunun nedeni öncelikle en a��r 
hastalarda bile ciddi kanamalara nadiren rastlan-
mas�d�r. FVII d���ndaki di�er faktör eksikliklerinde 
faktör yar� ömürleri oldukça uzun oldu�undan 
tedavide kullan�lan ürünlerle kolayca hemostaz 
sa�lan�r. Olgular�n hemen hemen tamam�nda TDP 
ile acil kanamalar�n durdurulabilmesi tedavi mali-
yeti aç�s�ndan önem ta��r.  

AF�BR�NOJENEM�

Olgular�n ço�unda fibrinojen ölçülemeyecek 
kadar dü�üktür. Bu hastalarda PZ ve aPTZ testi 
de uzam�� olarak bulunabilir. Hipofibrinojenemi 
olarak adland�r�lan hafif formunda ise 20-50 mg. 
aras�nda fibrinojen dikkati çeker. Tan� için fibri-
nojen aktivitesi bak�lmas� yeterli olmakla birlikte 
disfibrinojenemi formunun ay�rt edilebilmesi için 
fibrinojen antijeninin de ölçülmesi gerekir.

Afibrinojenemili olgularda bile uzun y�llar kana-
ma bulgusu ortaya ç�kmayabilir. En s�k görü-
len kanama bulgular� göbek kordonunda kana-
ma, santral sinir sistemi kanamalar�,  epistaksis, 
menoraji ve oral kavite kanamalar�d�r.  Ancak 
hemartroz ve kas içi hematomu tan�mlanan olgular 
da mevcuttur.

Kanamalar�n durdurulmas� için fibrinojen mik-
tar�n�n >50 mg. olmas� yeterlidir. Tedavi olarak 
piyasada mevcut olan Fibrinojen konsantresi (Hae-
mocomplettan / Behring - Farmatek) kullan�labi-
lir. Temin edilemedi�i durumlarda Taze Donmu� 
Plazma (TDP) uygulanabilir. Fibrinojenin yar� ömrü 
3 gün oldu�undan kanaman�n ciddiyetine göre 
tedavi sürdürülebilir.

PROTROMB�N (F II) EKS�KL���

Tüm dünyada en nadir rastlanan do�umsal 
faktör eksikli�idir. Sa�l�k bakanl��� kay�tlar�na göre 
ülkemizde hemofili karnesi ç�kartan sadece 3 hasta 
vard�r.

Bu hastalarda PZ ve aPTZ uzam�� olarak bulu-
nur. Di�er K-vit ba��ml� faktörlerin eksik olmad���-
n�n gösterilmesiyle tan� konur. Tedavide piyasada 
mevcut olan PCC konsantresi (Kaskadil / LFB 
/ Erkim) kullan�labilir. Temin edilemedi�i ciddi 
kanamalarda FEIBA (Baxter-Eczac�ba��) denenebi-
lir. Ancak TDP de tedavide rahatl�kla kullan�labilir. 
FII yar� ömrü 3 gün oldu�undan a��r olmayan 
kanamalar�n tedavisi kolayd�r.

FAKTÖR V EKS�KL���

Faktör V hepatositler yan� s�ra megakaryositler-
den de sal�nabilir. Bu nedenle hastalar�n yakla��k 
3 de 1’inde kanama zaman� uzunlu�u görülebilir.

En s�k rastlanan kanama bulgular� epistaksis, 
oral kavite kanamalar�, menoraji ve kas hematom-
lar�d�r. Laboratuvarda  PZ ve aPTZ testleri uzam��-
t�r. Ortak yoldaki di�er faktörlerin (FI, FII, FX) de 
normal düzeyde oldu�unun gösterilmesi gerekir.

Tedavide tek seçenek TDP’dir. FV yar� ömrünün 
36 saat oldu�u hesaba kat�ld���nda operasyona 
al�nacak hastalara operasyon öncesi bir doz TDP 
verilmesinin yetece�i aç�kt�r.

KOMB�NE FAKTÖR V VE FAKTÖR VIII 
EKS�KL���

Grubun en ilginç hastal�klar�ndan biridir. Bura-
daki fizyopatoloji her 2 faktörün ayr� ayr� eksik-
li�inin bir hastada ortaya ç�kmas� de�ildir. Has-
talardaki genetik bozukluk hücre içi FV ve FVIII 
transportundan sorumlu olan mekanizmadad�r. 
18. kromozomda yer alan ERGIC-53 geninin ince-
lenmesi kesin tan� için gereklidir.

Kanama klini�i olarak epistaksis, menoraji 
ve di� çekimi sonras� kanama ön plandad�r. Söz 
konusu problem nedeniyle hastalarda FV ve FVIII 
düzeyi % 5-20 düzeyinde dü�üktür. Hem PZ hem 
aPTZ uzam�� olarak bulunur. Bu nedenle ortak yol 
defekti olarak dü�ünülen tüm hastalarda kombine 
eksiklik de ak�lda tutulmal�d�r.

Ülkemizde de söz konusu hastalar tan�mlan-
m��t�r. Tedavide TDP kullan�l�r. FVIII düzeyinin 
çok dü�ük oldu�u hastalarda FVIII konsatreleri de 
denenebilir.

FAKTÖR VII EKS�KL���

“En s�k” rastlanan nadir faktör eksikli�idir. 
FVII genindeki farkl� mutasyonlar ile ortaya ç�kar. 
Sa�l�k Bakanl��� kay�tlar�na göre 101 hasta FVII 
eksikli�i nedeniyle hemofili karnesine sahiptir.

Faktör VII düzeyi her zaman hastadaki kanama 
klini�ini yans�tmaz. Ancak FVII düzeyi <%10 olan 
hastalarda erken bebeklik döneminde fatal beyin 
kanamalar� görülebilir. Bu hastalar�n profilaktik 
tedaviye al�nmalar� önerilir. En s�k rastlanan klinik 
kanama bulgular� menoraji ve epistaksistir. Ayr�-
ca hemartroz ve hematomlar da nadir olmayarak 
izlenebilir.
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Bu grup içerisinde yar� ömrü en k�sa olan faktör 
FVII olup bu süre yakla��k 3-6 saattir. Bu nedenle 
tedavide TDP kullan�ld���nda bu durumu hesaba 
katmak gerekir. Tedavide ilk tercih edilecek ilaç 
rekombinant FVIIa (NovoSeven / NovoNordisk) 
olup hem tedavide hem koruma amaçl� kullan�la-
bilir. Ancak FVII eksikli�i hastalar�ndaki uygulama 
dozu inhibitörlü hemofili hastalar�na göre oldukça 
dü�üktür. 20-40 mcg/kg l�k dozun 3-6 saatlik 
aralarla 2-3 doz uygulanmas� genellikle tedavi için 
yeterlidir.

FAKTÖR X EKS�KL���
En s�k rastlanan klinik kanama bulgular� epis-

taksis, menoraji ve hemaartroz ile hematomlard�r. 
GIS kanamas� ve hematüri tan�mlanan hastalar da 
vard�r. Laboratuvarda PZ ve aPTZ uzun bulunur. 
Ancak kesin tan� için FX aktivitesi dü�ük iken 
di�er ortak yol faktörleri normal düzeyde bulun-
mal�d�r.

Tedavi için ilk önerilecek seçenek PCC (Kaskadil 
/ LFB) olmal�d�r. Temin edilemedi�i ciddi kanama-
larda FEIBA da kullan�labilir. A��r olmayan kana-
malarda TDP de tedavi edici özeliktedir. FX yar� 
ömrü 40 saat oldu�undan tek doz tedaviler yeterli 
olacakt�r.

FAKTÖR XI EKS�KL���
Hemofili C hastal��� olarak da bilinen bu faktör 

eksikli�i ülkemizde oldukça nadirdir. Ancak Muse-
vi toplumlar�nda hemofili B den daha s�k görülen 
bir hastal�kt�r. 

En s�k rastlanan klinik bulgular mukozal yüzey 
kanamalar� (a��z içi ve burun kanamalar�, meno-
raji, GIS kanamas� gibi). Laboratuvar olarak PZ 
normal iken aPTZ uzam��t�r. Bu durumda FVIII ve 
FIX düzeylerinin de normal oldu�unun gösterilme-
si tan� için gereklidir.

Tedavi için bat� ülkelerinde FXI konsantresi 
mevcuttur. Ülkemizde olmad���ndan tedavide TDP 
kullan�l�r.

FAKTÖR XII EKS�KL���
Birçok hasta operasyon öncesi laboratuvar 

tarama testleri yap�l�rken PZ normal ve aPTZ çok 
uzam�� olarak bulunur. Kesin tan� için bu hasta-
larda FVIII, FIX ve FXI düzeylerinin normal oldu�u 
gösterilmelidir. 

Ancak ilginç olan durum bu hastalarda kanama 
diyatezinin operasyon geçirseler dahi mevcut olma-
mas�d�r. Bu nedenle FXII eksikli�i kesin olarak 
saptanan hastalar aPTZ testleri uzun bir bulunsa 
rahatl�kla operasyona verilebilir.

FAKTÖR XIII EKS�KL���
Kanama diyatezi olan bir hastada PZ ve APTZ 

testleri normal bile olsa p�ht�la�ma faktör eksikli�i 
mevcut olabilir. Söz konusu hastalarda von Wil-
lebrand testleri normal bulundu�u takdirde FXIII 
eksikli�inin ara�t�r�lmas� gerekir. P�ht� erime testi 
ile a��r FXIII eksiklikleri ortaya konabilir.

En s�k rastlanan klinik kanamalar göbek kor-
donundan kanama ve santral sinir sistemi kana-
malar�d�r. Ülkemizde kullan�labilecek tek tedavi 
seçene�i TDP’dir. FXIII yar� ömrünün 7-10 gün 
kadar olmas� nedeniyle birçok kanama tek dozla 
tedavi edilebilir. A��r hastalarda 15 günde 1 ya da 
ayda bir TDP uygulanarak profilaksi yap�labilir. 
Avrupa ülkelerinde Fibrogammin (Behring) adl� 
FXIII konsantresi mevcuttur. Rekombinant FXIII 
konsantresi (NovoNordisk) ile ilgili olarak deneysel 
klinik çal��malar sürmektedir.
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