Az Görülen Kanama Bozuklukları
Kaan KAVAKLI
Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı, İzmir

H

eksikliklerinin skl ise ortalama olarak milyonda 1 olarak tanmlanabilir. Bu rakamn 2 istisnas vardr. Protrombin eksiklii 2 milyonda 1, FVII
eksiklii ise 500.000’de 1 rastlanr. FXI eksiklii
ise genelde çok nadir olmakla birlikte Musevi
toplumunda hemofili B kadar sk görülebilir.
Ancak hasta says olarak bakldnda Hematoloji merkezlerinde de genellikle az rastlanan
faktör eksikliklerinin tamamnn toplam ancak
hemofili-B hastas says kadardr. Salk Bakanlna hemofili karnesi için bavuran hastalarn
says deerlendirildiinde söz konusu hasta
grubunun ülkemizde de oldukça az rastland
anlalmaktadr (Tablo.1).

emofili-A ve Hemofili-B ile von Willebrand
hastal (vWH) toplumda en sk karlalan faktör eksiklikleri olup geriye kalan
faktör eksiklikleri “az rastlanan faktör eksiklikleri” olarak deerlendirilebilir. Hemostaz mekanizmasnn trombosit faznda da az görülen baz hastalklar da olmakla birlikte bu konumada sadece
koagulasyon sisteminde az görülen doumsal
faktör eksiklikleri üzerinde durulacaktr.
Az rastlanan faktör eksikliklerinin tamam
otozomal-resesif geçi özellii gösterdiinden
hemofili hastalarnn tersine hem kz hem erkek
çocuklarda görülebilir. Klinik kanama bulgular
ise sadece homozigot veya “double-heterozigot”
olan hastalarda görülür. Bu nedenle akraba
evliliinin sk olduu ülkemizde bat ülkelerine oranla çok daha fazla nadir görülen faktör
eksiklii olgusu ile karlaabiliriz. Hemofili-A
ve Hemofili-B’nin skl srasyla 10.000’de 1 ve
50.000’de 1 dir. Buna karn az görülen faktör

Az rastlanan faktör eksikliklerinde ortak kanama bulgular deerlendirdiinde ar faktör eksiklii bile olsa orta veya hafif kanama klinii olmas
dikkati çeker. Ancak baz ar faktör eksikliklerinde (FVII gibi) erken bebeklik döneminde ciddi
beyin kanamalar karmza çkabilir.

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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Takip ve tedavisi hemofili hastalarna göre çok
daha kolaydr. Bunun nedeni öncelikle en ar
hastalarda bile ciddi kanamalara nadiren rastlanmasdr. FVII dndaki dier faktör eksikliklerinde
faktör yar ömürleri oldukça uzun olduundan
tedavide kullanlan ürünlerle kolayca hemostaz
salanr. Olgularn hemen hemen tamamnda TDP
ile acil kanamalarn durdurulabilmesi tedavi maliyeti açsndan önem tar.
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FAKTÖR V EKSKL
Faktör V hepatositler yan sra megakaryositlerden de salnabilir. Bu nedenle hastalarn yaklak
3 de 1’inde kanama zaman uzunluu görülebilir.
En sk rastlanan kanama bulgular epistaksis,
oral kavite kanamalar, menoraji ve kas hematomlardr. Laboratuvarda PZ ve aPTZ testleri uzamtr. Ortak yoldaki dier faktörlerin (FI, FII, FX) de
normal düzeyde olduunun gösterilmesi gerekir.

AFBRNOJENEM
Olgularn çounda fibrinojen ölçülemeyecek
kadar düüktür. Bu hastalarda PZ ve aPTZ testi
de uzam olarak bulunabilir. Hipofibrinojenemi
olarak adlandrlan hafif formunda ise 20-50 mg.
arasnda fibrinojen dikkati çeker. Tan için fibrinojen aktivitesi baklmas yeterli olmakla birlikte
disfibrinojenemi formunun ayrt edilebilmesi için
fibrinojen antijeninin de ölçülmesi gerekir.
Afibrinojenemili olgularda bile uzun yllar kanama bulgusu ortaya çkmayabilir. En sk görülen kanama bulgular göbek kordonunda kanama, santral sinir sistemi kanamalar, epistaksis,
menoraji ve oral kavite kanamalardr. Ancak
hemartroz ve kas içi hematomu tanmlanan olgular
da mevcuttur.
Kanamalarn durdurulmas için fibrinojen miktarnn >50 mg. olmas yeterlidir. Tedavi olarak
piyasada mevcut olan Fibrinojen konsantresi (Haemocomplettan / Behring - Farmatek) kullanlabilir. Temin edilemedii durumlarda Taze Donmu
Plazma (TDP) uygulanabilir. Fibrinojenin yar ömrü
3 gün olduundan kanamann ciddiyetine göre
tedavi sürdürülebilir.
PROTROMBN (F II) EKSKL
Tüm dünyada en nadir rastlanan doumsal
faktör eksikliidir. Salk bakanl kaytlarna göre
ülkemizde hemofili karnesi çkartan sadece 3 hasta
vardr.
Bu hastalarda PZ ve aPTZ uzam olarak bulunur. Dier K-vit baml faktörlerin eksik olmadnn gösterilmesiyle tan konur. Tedavide piyasada
mevcut olan PCC konsantresi (Kaskadil / LFB
/ Erkim) kullanlabilir. Temin edilemedii ciddi
kanamalarda FEIBA (Baxter-Eczacba) denenebilir. Ancak TDP de tedavide rahatlkla kullanlabilir.
FII yar ömrü 3 gün olduundan ar olmayan
kanamalarn tedavisi kolaydr.
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Tedavide tek seçenek TDP’dir. FV yar ömrünün
36 saat olduu hesaba katldnda operasyona
alnacak hastalara operasyon öncesi bir doz TDP
verilmesinin yetecei açktr.
KOMBNE FAKTÖR V VE FAKTÖR VIII
EKSKL
Grubun en ilginç hastalklarndan biridir. Buradaki fizyopatoloji her 2 faktörün ayr ayr eksikliinin bir hastada ortaya çkmas deildir. Hastalardaki genetik bozukluk hücre içi FV ve FVIII
transportundan sorumlu olan mekanizmadadr.
18. kromozomda yer alan ERGIC-53 geninin incelenmesi kesin tan için gereklidir.
Kanama klinii olarak epistaksis, menoraji
ve di çekimi sonras kanama ön plandadr. Söz
konusu problem nedeniyle hastalarda FV ve FVIII
düzeyi % 5-20 düzeyinde düüktür. Hem PZ hem
aPTZ uzam olarak bulunur. Bu nedenle ortak yol
defekti olarak düünülen tüm hastalarda kombine
eksiklik de aklda tutulmaldr.
Ülkemizde de söz konusu hastalar tanmlanmtr. Tedavide TDP kullanlr. FVIII düzeyinin
çok düük olduu hastalarda FVIII konsatreleri de
denenebilir.
FAKTÖR VII EKSKL
“En sk” rastlanan nadir faktör eksikliidir.
FVII genindeki farkl mutasyonlar ile ortaya çkar.
Salk Bakanl kaytlarna göre 101 hasta FVII
eksiklii nedeniyle hemofili karnesine sahiptir.
Faktör VII düzeyi her zaman hastadaki kanama
kliniini yanstmaz. Ancak FVII düzeyi <%10 olan
hastalarda erken bebeklik döneminde fatal beyin
kanamalar görülebilir. Bu hastalarn profilaktik
tedaviye alnmalar önerilir. En sk rastlanan klinik
kanama bulgular menoraji ve epistaksistir. Ayrca hemartroz ve hematomlar da nadir olmayarak
izlenebilir.

35. Ulusal Hematoloji Kongresi
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Bu grup içerisinde yar ömrü en ksa olan faktör
FVII olup bu süre yaklak 3-6 saattir. Bu nedenle
tedavide TDP kullanldnda bu durumu hesaba
katmak gerekir. Tedavide ilk tercih edilecek ilaç
rekombinant FVIIa (NovoSeven / NovoNordisk)
olup hem tedavide hem koruma amaçl kullanlabilir. Ancak FVII eksiklii hastalarndaki uygulama
dozu inhibitörlü hemofili hastalarna göre oldukça
düüktür. 20-40 mcg/kg lk dozun 3-6 saatlik
aralarla 2-3 doz uygulanmas genellikle tedavi için
yeterlidir.
FAKTÖR X EKSKL
En sk rastlanan klinik kanama bulgular epistaksis, menoraji ve hemaartroz ile hematomlardr.
GIS kanamas ve hematüri tanmlanan hastalar da
vardr. Laboratuvarda PZ ve aPTZ uzun bulunur.
Ancak kesin tan için FX aktivitesi düük iken
dier ortak yol faktörleri normal düzeyde bulunmaldr.
Tedavi için ilk önerilecek seçenek PCC (Kaskadil
/ LFB) olmaldr. Temin edilemedii ciddi kanamalarda FEIBA da kullanlabilir. Ar olmayan kanamalarda TDP de tedavi edici özeliktedir. FX yar
ömrü 40 saat olduundan tek doz tedaviler yeterli
olacaktr.
FAKTÖR XI EKSKL
Hemofili C hastal olarak da bilinen bu faktör
eksiklii ülkemizde oldukça nadirdir. Ancak Musevi toplumlarnda hemofili B den daha sk görülen
bir hastalktr.
En sk rastlanan klinik bulgular mukozal yüzey
kanamalar (az içi ve burun kanamalar, menoraji, GIS kanamas gibi). Laboratuvar olarak PZ
normal iken aPTZ uzamtr. Bu durumda FVIII ve
FIX düzeylerinin de normal olduunun gösterilmesi tan için gereklidir.

KAVAKLI K.

FAKTÖR XII EKSKL
Birçok hasta operasyon öncesi laboratuvar
tarama testleri yaplrken PZ normal ve aPTZ çok
uzam olarak bulunur. Kesin tan için bu hastalarda FVIII, FIX ve FXI düzeylerinin normal olduu
gösterilmelidir.
Ancak ilginç olan durum bu hastalarda kanama
diyatezinin operasyon geçirseler dahi mevcut olmamasdr. Bu nedenle FXII eksiklii kesin olarak
saptanan hastalar aPTZ testleri uzun bir bulunsa
rahatlkla operasyona verilebilir.
FAKTÖR XIII EKSKL
Kanama diyatezi olan bir hastada PZ ve APTZ
testleri normal bile olsa phtlama faktör eksiklii
mevcut olabilir. Söz konusu hastalarda von Willebrand testleri normal bulunduu takdirde FXIII
eksikliinin aratrlmas gerekir. Pht erime testi
ile ar FXIII eksiklikleri ortaya konabilir.
En sk rastlanan klinik kanamalar göbek kordonundan kanama ve santral sinir sistemi kanamalardr. Ülkemizde kullanlabilecek tek tedavi
seçenei TDP’dir. FXIII yar ömrünün 7-10 gün
kadar olmas nedeniyle birçok kanama tek dozla
tedavi edilebilir. Ar hastalarda 15 günde 1 ya da
ayda bir TDP uygulanarak profilaksi yaplabilir.
Avrupa ülkelerinde Fibrogammin (Behring) adl
FXIII konsantresi mevcuttur. Rekombinant FXIII
konsantresi (NovoNordisk) ile ilgili olarak deneysel
klinik çalmalar sürmektedir.
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Tedavi için bat ülkelerinde FXI konsantresi
mevcuttur. Ülkemizde olmadndan tedavide TDP
kullanlr.
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