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Hemoglobinopatiler dünyada en sık görü-
len otosomal resesif geçişli hematolojik 
hastalıklardan olup Dünya Sağlık Örgütü 

verilerine göre taşıyıcı sıklığı dünyada yaklaşık %7 
civarında ve her yıl 300.000 -500.000 arasında 
hemoglobinopatili çocuk doğmaktadır. 

Ülkemizde ise ortalama β talasemi taşıyıcılığı 
%2 dir, anormal hemoglobinlerden en sık görüleni 
olan (HbS )Orak hücreli anemi taşıyıcılığı ise %0.6 
civarındadır. 

Talasemiler hemoglobinin globin zincirlerinde 
yapım azlığı veya hiç yapılamaması sonucu ortaya 
çıkan hematolojik hastalıklardır. Erişkinde major 
hb HbA olması nedeniyle klinikde önemli olan ve 
en sık görülen talasemiler HbA yı oluşturan alfa 
ve beta globin genleri ile ilgili alfa ve beta tala-
semilerdir. Alfa talasemiler daha çok Uzak Doğu 
ülkelerinde beta talasemiler ise Akdeniz ülkelerin-
de sık görülmektedir. Alfa ve beta globin genleri-
nin kontrolu 16 numaralı kromozom uzerinde yer 
alan Alfa gen kumesi ile 11 numaralı kromozom 
uzerinde yer alan Beta gen kumesi kumesi olmak 
uzere iki farklı gen grubu tarafından kontrol edil-
mektedir. 

Hemoglobinopatilerden dünyada ve ülkemizde 
en sık görüleni ise orak hücreli anemiye neden 
olan HbS dir. Beta globin geninin 6. amino asiti 
glutamik yerine valin geçmesi sonucunda anormal 
hemoglobin olan HbS oluşmaktadır.

Son yıllarda talasemiler ve anormal hemoglo-
binlerin önlenmesi, tanısı, izlemleri ve tedavilerine 
yönelik önemli gelişmeler olmuştur. 

Tanı ve Önlenmesinde Gelişmeler
Hemoglobinopatilerin elimininasyonunda en 

etkin yöntemler taşıyıcıların tespit edilmesi, taşyı-
cılara genetik danışma verilmesi ve prenatal tanı 
metodlarının kullanılması ile hemoglobinopatili 
bebek doğumunun önlenmesidir. Bu yöntemlerin 
kullanılması ile birçok ülkede hemoglobinopatili 
çocuk doğumları azaltılmıştır. Bu yöntemlere ait 
uygulamalarda varolan metodlara ek olarak yeni 
yaklaşım startejileri geliştirilmiş ve ülkemizde de 
uygulamaya girmiştir. 

Türkiye de 1993 yılında hemoglobinopatilerin 
tanı ve tedavisi ile ilgili 1993 yılında (Kalıtsal Kan 
Hastalıkları Mücadele Kanunu) kanun çıkarıl-
mıştır. 2002 yılında Kalıtsal kamn Hastalıkları 
Hemoglobinopati Kontrol programı ile Tanı ve 
Tedavi Merkezi Yönetmeliği yayınlanmış ve Sağlık 
Bakanlığı tarafından hemoglobinopati eğitim, tara-
ma, genetik danışma prenatal tanı ve diğer tanı ve 
tedavilere yönelik organizasyonlar başlatılmıştır. 
2005 yılında talasemi derneklerinin biraraya gel-
mesi ile talasemi dernekleri fedarasyonu kurul-
muştur. Talasemi Federasyonu hemoglobinopati-
lerin önlenmesi , hastaların tedavileri, yeni tedavi 
yaklaşımları konularında çalışmalara başlamıştır.

Tarama programlari ile özellikle evlilik öncesi 
olmak üzere kitle taramalarında basit elektrofore-
tik ve kromatografik tetkikler ile hemoglobinopa-
tiler kolaylıkla tanı konabilmektedir. Taşıyıcıların 
tespitinde tam kan sayımı, Hb A2 ölçümü, Hb 
elektroforezi ve HPLC yöntemleri kullanılmaktadır. 
Taşıyıcılığı tespit edilen bireylerde DNA analiz yön-
temleri ile molekuler duzeyde tanı konulmaktadır. 

Günümüzde molekuler biyoloji ve genetik tek-
niklerlerdeki ilerlemelere paralel hemoglobinopa-
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tilerin moleküler düzeyde tanısında ise DNA ana-
lizlerine dayalı talasemi tanı programları oluştu-
rulmuştur ancak bu yöntemler ülkemizde birkaç 
merkezde sınırlı uygulanmaktadır. 

Dünyada ve ülkemizde beta talasemiye yol 
açan moleküler defektler oldukça iyi incelenmiş-
tir. Beta talasemide 200 den fazla talasemiye 
yol açan mutasyon tanımlanmıştır. Talaseminin 
yaygın olduğu ülkelerde talasemi mutasyonları 
genellikle sınırlı sayıda mutasyon ile karakterize 
iken ülkemizde talasemi mutasyonları moleküler 
düzeyde heterojenite göstermektedir. Türkiye deki 
en yaygın mutasyon IVSI-110 (G-A) mutasyonu 
dur ve ağır klinik tablo ile karakterizedir. Beta 
talasemilerde 35 den fazla mutasyon saptanmıştır. 
Talasemiye yol açan mutasyonlar ülkemizde bazı 
bölgesel dağılım özellikleri göstermekle birlikte 
hemen her mutasyon ülkemizin her bölgesinde 
gözlemlenmektedir. Anormal hemoglobinler ara-
sında HbS dışında farklı 40 dan fazla anormal Hb 
mevcuttur. 

Tedavide Yenilikler

1960 lı yıllarda talasemili hastaların tedavi-
sinde bilinen tek etkin tedavi yaklaşımı hb 6-8 
gr civarında tutulacak kan sekilde kan transfuz-
yonları tedavileri idi. 1970 li yıllarda Wolman ve 
daha sonra Piomelli tarafından hastaların Hb 
duzeylerinin 6-8 gr yerine daha yuksek duzeylerde 
tutulması seklinde transfuzyon rejimleri ile inefek-
tif eritropoezin baskılandıgı ve buna baglı komp-
likasyonların onlenebilecegi seklinde transfuzyon 
rejimleri gundeme gelmistir. Transfüzyonlara bağlı 
demir birikimine yönelik şelasyon tedavileri desfe-
ral (desferrioxamine) 1970 li yıllarda uygulanmaya 
başlanmıştır. 1977 li yıllarda desferalin devamlı 
infüzyon şekline verilmesi tedavileri , ülkemizde 
de 1980 li yıllardan sonra desferal tedavisi uygu-
lamaları devreye girmiştir. Demir şelatör tedavi-
sindeki uyum problemleri nedeniyle oral demir 
şelatörleri ile ilgili uygulamaların devreye girmesi 
ile hastaların tedavisinde önemli aşamalar kayde-
dilmiştir. Son yıllarda oral şelatörler ile ilgili çok 
önemli ülkemizinde katıldığı ortak çalışmalar ile 
önemli gelişmeler olmuştur bu çalışmalar halen 
çok yoğun olarak devam etmektedir.

1970 li yıllarda lokosit filtreleri ile yapılacak tx 
la rile akut febril reaksiyonlar ve alloimmunizasyo-
nun onlenecegi gundeme gelmistir. 

Transfuzyon ve şelasyon tekniklerinde ilerleme-
lere ragmen hastalar transfuzyonlara baglı demir 

yuklenmesine baglı kalp ve diğer organ yetmezlik-
lerinden kaybedilmekte idiler. Hastaların kaybe-
dilmesine yol açan en sık neden olan kardimyo-
patinin erken tanısında non-invazif demir birikim 
metodlarının (SQUID, MRI(T2*)devreye girmesi ve 
yeni demir şelasyon tedavilerinin geliştirilmesi ile 
ağır kardiak hasar ve yetmezlik gelişmeden önce 
uygun tanı ve tedaviler ile artık bu komplikasyon-
lar önlenebilmektedir. 

Demirin karaciğerlerde yaptığı harabiyet ve 
transfüzyonlarla geçen enfeksiyonlara bağlı geli-
şen hepatitler ve bunlara bağlı karaciğer sorunları 
önemli morbidite ve mortalite nedeni dir ve bu grup 
hastalıkların önlenmesi erken tanı ve tedavi ve 
izlemlerinde yeni gelişmeler uygulamaya girmiştir.

Hemoglobinopatilerde konvansiyel transfuzyon 
ve şelasyon tedavileri gibi destek tedavilere ek 
olarak çok az sayıda kısıtlı grup hastalarda HbF 
yükseltici ajanlar ile tedavi gündeme gelmiştir .

Hemoglobinopatilere tek kuratif tedavi yaklaşı-
mı olan kök hücre transplantasyonu(KİT) ilk 1980 
de yapılmış ve dünyada ve ülkemizdede 1988 li 
yıllardan sonra KİT hızla devreye girmiştir. Türk 
Pediatrik Hematoloji KHT grubu kayıtlarına göre 
(Mayıs 2006) 151 KIT yapılmıştır. Allojeneik dono-
ru olmayan talasemili hastalarda akraba olma-
yan doku grubu uygun donörlerden, haploidentik 
transplantasyon, kord kanı transplantasyon gibi 
alternatif donorlerden yapılan kısıtlı sayıda KIT 
yaklaşımlarıda gundemdeki yeni transplantas-
yon yaklaşımlarıdır. KİT yapılan hemoglobino-
patili hastaların uzun süreli izlemlerinde ortaya 
çıkabilecek hastalıkları ile ilgili komplikasyonlar 
yanı sıra KİT na bağlı komplikasyonların da kar-
şılaşılabileceği nedeniyle ve bu komplikasyonlar 
açısından hastaların duzenli takip ve uygun yakla-
şımların yapılması gereklidir.edilmelidirler. 

Hemoglobinopatilerde gen tedavisi ile ilgili çalış-
malar henüz deneysel aşamadadırlar.

Prenatal Tanıda Yenilikler

Mortalite ve morbiditesi yüksek olan bu iki 
hemoglobinopatinin eradike edilmesinde dünya-
ca önerilen en yaygın yöntem prenatal tanıdır. 
Hemoglobinopatilerde ilk prenatal tanı 1974 yılın-
da yapılmış ve bu hastalıkların sık görüldüğü 
ülkelerde süratle uygulamaya girmiştir. Prenatal 
tanıda önceleri invitro hemoglobin sentezi kula-
nılmış 1981 yılından itibaren DNA incelemesi ile 
tanı konulmaya başlanmış 1986 yılından sonra 
otomatik PCR tekniğinin devreye girmesi ile DNA 
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yöntemleri ile prenatal tanı invitro hemoglobin 
sentezinin yerini almıştır. Ülkemizde prenatal tanı 
in-vitro hb sentezi tekniği ile 1981 yılında baslamıs 
ve 1989 yılında da DNA yöntemlerine geçilmiştir. 
Prenatal tanı tekniklerindeki güncel ve teknolojik 
gelişmelere paralel olarak ülkemizde de birkaç 
merkezde yoğun olarak uygulamaya girmiştir . 
Türkiye’de prenatal tanı sayısının, beklenilen sayı-
ya ulaşmaması toplumun ve sağlık personelinin 
hemoglobinopatiler ve hemoglobinopatilerde pre-
natal tanının konularında bilinçlendirilmelerinin 
gerekliliğine işaret etmektedir.

İn-vitro fertilizasyon (IVF) tekniği yardımı ile 
saglıklı embriyo seçimi yapılarak eğer hasta çocuk 
varsa HLA uygun emriyo seçimi de yapılarak 
preimplantasyon genetik tanı (PIGT) uygulaması 
dünyada ilk kez 1998 yılında uygulamaya girmis 
ülkemizde de 2000 yılından itibaren ise hemoglo-
binopatilerde uygulanmaktadır . 
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