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ÖNSÖZ

Sayın Meslektaşlarımız ve Bilim İnsanları,
Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Derneği 1998 yılında kurulmuş, tromboz ve hemostaz alanı ile ilgilenen pek çok farklı
bilim alanını bünyesinde barındıran bir bilimsel dernektir. Günümüze kadar yedi ulusal kongre ile birlikte, kurucumuz
Prof. Dr. Orhan N. Ulutin adına toplantılar düzenlemiştir. Dernek üyelerimiz kendi alanında ﬁkir lideri olan çok değerli
bilim insanlarından oluşmaktadır ve hemostaz-tromboz alanındaki çalışmaların ülke genelinde yaygınlaşması için çaba
harcamaktadırlar.
Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Derneği’nin VIII. Ulusal Kongresi 9 Mayıs 2014 tarihinde Florence Nightingale Hastanesi,
Konferans Salonunda düzenlenecektir. Aynı tarihte derneğimizin olağan seçimli genel kurulu da yapılacaktır. 2014 - 2016
yönetim kurulumuzun yapılanmasında katkılarınızın önemli olacağı düşüncesindeyiz. Yeni seçilecek yönetim kurulumuz 24.
Biennual International Congress on Thrombosis 2016’nın organizasyonunu İstanbul’da yapacaktır. Bu kongre derneğimiz ve
ülkemizin tanıtımı açısından oldukça önemlidir.
Yönetim kurulumuz kararı ile bu ve sonraki kongrelerimizde devam edecek olan yeni oturumlar planlandı. İlk olarak,
kurucumuz ve hocamız olan Prof. Dr. Orhan Nuri Ulutin adına bir açılış oturumumuz olacaktır. Bu oturumda Sayın Prof. Dr.
Reyhan Küçükkaya, “ İmmun trombositopeniler 2014” başlıklı sunumunu yapacaktır. Planlanan ikinci oturum ise, derneğimiz
kurucularına adanmış bir oturum olup, hocamız Sayın Asım Cenani’ye minnetlerimizi sunacağız. Her yıl bir kurucu üyemizin
akademik ve sosyal yaşamı konusunda bilgi paylaşımında bulunulacaktır. Üçüncü oturum olarak, kongre yılında en yeni
gelişmeleri içeren bir konferans oturumu planlanmıştır. Bu kongremizde seçilen konu “von Willebrand hastalığı 2014” olup,
konuşma sayın Prof. Dr. Hale Ören tarafından yapılacaktır.
Konumuz, diğer gelişmeler ile ilgili bilgilerimiz ve kongre programımız kitabımızda yer almaktadır. Kongremizin oluşmasında
büyük emekleri olan oturum başkanlarına, konuşmacılara, katılımcılara, Yönetim Kurulu üyelerimize ve organizasyon
ﬁrmamız Serenas A.Ş’ye çok teşekkür ederim.
Tecrübelerimizi paylaşma fırsatı bulduğumuz bu verimli bilimsel programda sizleri de aramızda görmekten onur duyacağız.
Saygılarımla,
THAD Yönetim Kurulu Adına

Prof. Dr. Ahmet Muzaﬀer Demir
Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Dernek Başkanı

09 Mayıs 2014, İstanbul
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İMMÜN TROMBOSİTOPENİ 2014
Prof. Dr. Reyhan KÜÇÜKKAYA
İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı,
İstanbul

Giriş ve tarihçe
Günümüzde ‘immün trombositopeni’nin kısaltması olarak ifade edilen İTP, otoimmün mekanizmalar ile
trombosit yıkımının artışı ve trombosit yapımının bozulması ile karakterize bir hastalıktır. İTP tanısı için kesin
bir klinik veya laboratuar bulgusu yoktur, tanı trombositopeni yapan diğer nedenlerin dışlanmasına dayanır.
İTP çocuklarda genellikle aşılama veya viral infeksiyon sonrasında gelişir, akut İTP şeklindedir ve kısa zamanda
kendiliğinden düzelir. Erişkinlerde ise İTP genellikle kronikleşme eğilimindedir (1-3).
Her ne kadar Hipokrat ve Ibni-Sina tarafından ‘purpura’ tarifi yapılmışsa da, İTP kliniğinin ilk tanımlanması 1735’de Alman hekim Paul Gottlieb Werlof ’un gözlemlerine dayanır. Werlof bir infeksiyon hastalığının
ardından cilt ve mukoza kanamaları olan bir hastayı tanımlamış ve tabloyu ‘morbus maculosus haemorrhagicus’
olarak adlandırmıştır. 1905’de ilk kez Marino immün mekanizmalarla trombositopeni gelişebileceğini öne
sürmüştür (4,5). 1915’de Erich Frank hastalığı ‘esansiyel trombositopeni’ olarak adlandırmıştır. Frank trombositlerin başlıca dalakta parçalandığını öne sürmüştür. Neredeyse bir asır önce Frank bu hastaların kemik
iliğinde megakaryositlerde de bazı anormallikler olduğuna dikkat çekmiştir. 1946’da William Dameshek
‘Blood’ dergisinin ilk sayısında yer alan İTP hakkındaki derlemesinde Frank’ın yaptığı çalışmalara atıfta bulunmuş ve kendi çalışmalarının da benzer sonuçlarını belirterek, İTP’de trombosit üretiminde bazı sorunlar
olduğunun altını çizmiştir (6).
1916’da Polonyalı bir tıp öğrencisi olan Kaznelson, Frank’ın çalışmalarını göz önüne alarak refrakter İTP’li
bir kadında splenektomi konusunda cerrahları ikna etmiştir. Bu hastada başarılı sonuç elde edilince, 1960’larda
kortikosteroidlerin otoimmün hastalıklarda kullanımına kadar, İTP’li hastalarda tek tedavi seçeneği splenektomi olmuştur (4,5). 1951’de Harrington ve Hollingsworth İTP’li anneden doğan bir bebekte 3 hafta süren ve
sonra kendiliğinden geçen purpura tablosunu gözlemlemiştir. Bu gözlem anneden bebeğe geçebilen antikorların varlığı fikrini ortaya atmalarına neden olmuştur. Harrington refrakter İTP’li hastaların kanını kendine ve
gönüllülere injekte ederek geçici bir süre trombositopeni gelişebildiğini göstermiştir, böylece plazmada var olan
bir faktörün trombosit yıkımına neden olduğu ispatlanmıştır (7). Shulman 1965’de bu faktörün IgG grubu
antikorlar olduğunu bulmuş, ardından bu antikorların başlıca glikoprotein IIb-IIIa ve glikoprotein Ib-V-IX
kompleksine bağlandığı gösterilmiştir (4).1980’lerde anti-trombosit antikorların megakaryositlere de bağlanabildiği ve trombosit yapımını engelleyebildiği ileri sürülmüştür (8,9). Bu dönemde İTP’li hastalarda intravenöz
immünglobulin (IVIg) tedavisi ile başarılı sonuçlar bildirilmiştir (10). 1990’larda İTP’li hastalarda anormal
T hücre cevabının oto-reaktif B hücrelerinde antikor yapımına neden olduğu ve Th hücrelerinin oligoklonal
olarak çoğaldığı gösterilmiştir (11). Bu bulgular anti-CD20 monoklonal antikorların (rituksimab) İTP’de kullanılması fikrinin temelini oluşturmaktadır. Öte yandan bu hastalarda ağır trombositopeniye rağmen, kanda
trombopoietin (TPO) düzeyinin nispeten düşük olduğu anlaşılmıştır. Bu gözlemin ardından 21. yüzyılda İTP
tedavisine TPO-mimetik ilaçlar eklenmiştir (12).
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İTP sıklığı, yeni terminoloji
İTP prevalansı yıllık yaklaşık yüzbinde 12,1 olarak belirtilmektedir (13). İTP doğurganlık çağındaki
kadınlarda daha fazla görülür, 60 yaş üzeri bireylerde ikinci bir pik yaptığı gösterilmiştir. Son yıllarda yapılan
çalışmalar, İTP’nin yaşlı populasyonda daha sık görüldüğünü işaret etmektedir.
Uzun yıllar İTP ‘idiopatik trombositopenik purpura’nın kısaltması olarak kullanılmıştır (14). 2009’da İTP
tanımı ve fazları hakkında hazırlanan uluslar arası uzlaşı raporunda, hastaların büyük bir kısmında purpura
olmaması nedeniyle, İTP ‘immün trombositopeni’nin kısaltması olarak değiştirilmiştir (15). Bazı toplumlarda
normal bireylerde trombosit sayısının 100-150 x109/l arasında bulunabilmesi, bu değerlerde erişkinlerde herhangi bir klinik bulgu beklenmemesi ve takipte ağır trombositopeni gelişme riskinin düşük olması nedeniyle
trombositopeni için alt sınır 100 x109/l olarak kabul edilmiştir (15). İTP başta antifosfolipid sendromu (AFS),
sistemik lupus eritematozus (SLE) olmak üzere diğer otoimmün hastalıklara, gebeliğe, kanserlere, ilaç kullanımına, bazı viral hastalıklara eşlik edebilir. Bu hastalar ‘sekonder İTP’ olarak tanımlanır. Eğer immün trombositopeni tek başına ortaya çıkmışsa ‘primer İTP’ (eski adıyla idiopatik immün trombositopenik purpura) olarak
kabul edilir (15-18).
Maalesef literatürde yayınlanmış İTP hasta serilerinde hastalığın fazları ve cevabı belirleyen trombosit değerlerinin farklı olması, bu konudaki verilerin değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle son 5 yılda uluslar
arası kılavuzlarda bu parametreler yeniden düzenlenmiştir. Buna göre akut İTP kavramı değiştirilmiş, tanıdan
itibaren ilk 3 aylık dönem ‘yeni tanı konmuş İTP’ olarak adlandırılmıştır. Tanıdan itibaren 3-12 aylarda olup
spontan remisyona girmeyen, veya tedavi kesildiğinde remisyonda kalamayan olgular ‘persistent (ısrarcı) İTP’
olarak tanımlanmıştır. On iki aydan daha fazla süren İTP olguları ise ‘kronik İTP’ olarak kabul edilmiştir.
Kılavuzlarda ilaçlara cevap için eşik trombosit değerleri belirlenmiştir. Tam cevap denebilmesi için trombosit
sayısının >100 x109/l olması gereklidir. Trombosit sayısı 30-100 x109/l arasında olan veya başlangıç trombosit
sayısının en az 2 katına ulaşmış olgular cevaplı olarak kabul edilmektedir. Tam cevap veya cevaplı tanımı için
klinik bulguların düzelmiş olması şarttır. Trombosit sayısı <30x109/l olan ve başlangıç trombosit sayısının 2
katına ulaşamamış olgular cevapsız olgular olarak tanımlanmaktadır. Trombosit sayısı>30 x109/l olması veya
kanamanın önlenebilmesi için devamlı veya aralıklı olarak en az 2 ay kortikosteroid kullanması gereken olgular
kortikosteroide bağımlı olgular olarak adlandırılmıştır. Refrakter İTP splenektomi sonrası trombositopenik
seyreden hastada, kanama bulgularının veya tedaviyi gerektirecek klinik koşulların varlığında kullanılan bir terimdir. Splenektomi yapılmamış olgularda refrakter İTP’den söz edilemez (15-18).
İTP’de klinik bulgular
İTP’de tipik bulgular deri ve mukoza kanamalarıdır. Burun kanaması, diş eti kanaması, hipermenore sıktır;
seyrek olarak melena, hematemez, hematüri görülebilir; kafa içi kanama oldukça nadirdir. İTP’de kanamaların
şiddeti trombositopeninin ağırlığı belirler (19).Trombosit sayısının 10x109/l altında olduğu olgularda ağız içinde hemorrajik büller görülebilir (yaş purpura), hayatı tehdit eden kafa içi kanamalar veya gastrointestinal
kanamaların riski artar. Bu olgular ‘ağır İTP’ olarak tanımlanırlar (15-18). Hastanın yaşı, hemostazı bozacak
başka hastalıkların (üremi veya karaciğer sirozu gibi) veya ilaçların (özellikle antikoagülan ve antiagregan ilaçlar)
varlığı, travma veya cerrahi girişimler kanama riskinin artmasında önemlidir.
Purpura ve mukozal kanama, İTP için patognomonik değildir, trombosit sayısı düşük her hastada görülebilir. Maalesef İTP için karakteristik bir laboratuar testi de yoktur. Bu nedenle tanı için diğer trombositopeni
yapan kalıtsal ve edinsel nedenlerin dışlanması gereklidir. Kalıtsal trombosit hastalıklarının sendromik bulguları
(iskelet anomalileri, işitme ve böbrek bozuklukları, albinizm gibi) sorgulanmalıdır. Palpabl organomegali varlığında mutlaka başka hastalıklar aranmalıdır. Özellikle viral hepatitlerin endemik olduğu ülkemiz şartlarında
trombositopeni olan her olgu portal hipertansiyon ve hipersplenizm açısından değerlendirilmelidir. Sekonder
İTP olgularında, altta yatan hastalığın bulguları (tekrarlayan trombozlar, gebelik kayıpları, eklem sorunları, kilo
kaybı, ateş gibi) olabileceği unutulmamalıdır (15,16,20,21).
Laboratuar incelemelerinde izole trombositopeni olması önemlidir. Kronik kan kaybı olan trombositopenik
hastalarda demir eksikliği anemisi eşlik edebilir. Bazı olgularda immün trombositopeniye otoimmün hemolitik
anemi eşlik edebilir (Evans Sendromu). Anemi saptanan bütün İTP olgularında direkt antiglobulin (Coomb’s)
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testi ve retikülosit sayımı yapılmalıdır. Biyokimyasal incelemelerde sekonder trombositopeni nedenleri dışlanmaya çalışılır: karaciğer enzimleri, LDH, kreatinin, protein elektroforezinde gama globulin miktarı, serum
immünoglobulin miktarları ve bilirubinler bakılmalı ve normal olduğu gösterilmelidir. Koagülasyon testleri
(protrombin zamanı, aktive parsiyel tromboplastin zamanı, fibrinojen, D-Dimer) İTP’li hastalarda normaldir
(16-18).
İTP’de trombosit yapımının artışıyla birlikte periferde dev trombositler görülebilir, kan sayım cihazları gerçek trombosit sayımını yansıtamayabilir. Mutlaka hastalarda periferik yayma ile trombosit sayısı ve morfolojisi
değerlendirilmelidir. Periferik yayma ayrıca edinsel ve kalıtsal trombositopeni yapan durumlar hakkında da
önemli bilgiler verebilmektedir. Atipik hücreler, şistositler, Döhle cisimciği, eritrosit ve lökositlerde displazi
bulgularının olması İTP-dışı tanıları destekleyecektir (15-18).
Ülkemiz şartlarında mutlaka hepatit virüsleri (HCV, HBV) serolojik olarak değerlendirilmelidir. HIV
açısından da tarama yapılmalıdır (18). Helicobacter pylori (H. Pylorii) ile İTP arasındaki ilişki konusunda çelişkili
yayınlar mevcuttur. Japonya ve İtalya’dan yayınlanan çalışmalarda H. Pylorii eradikasyonu ile cevap alınabildiği
bildirilmektedir, ancak diğer ülkelerde yapılan çalışmalar bu bulguyu desteklememektedir. Trombosit sayısının
30x109 altında olduğu olgularda ve hastalığın kronik olduğu olgularda eradikasyon etkisiz görünmektedir (22).
Bununla birlikte, son kılavuzlarda eradikasyon tedavisinin ucuz ve basit olması nedeniyle uygulanmasında sakınca görülmemiştir. H. Pylorii taramasında üre-nefes testi veya dışkıda antijen bakılması önerilmektedir (15-18).
Erişkin İTP hastalarında rutin incelemelerde bir anormallik saptanmadıysa, kemik iliği incelemesine de gerek
yoktur. Ancak tanı sırasında veya izlemde hematolojik malignite şüphesi varsa, mutlaka kemik iliği incelemesi
yapılmalıdır. 60 yaşın üstündeki hastalarda veya splenektomi yapılacak olan olgularda kemik iliği incelemesi
yapılabilir (15-18).
İTP başta sistemik lupus eritematozus ve antifosfolipid sendromu olmak üzere otoimmün hastalıklara eşlik
edebilir. Bu nedenle tanı anında bu hastalıkların klinik bulguları açısından değerlendirme yapılmalı, şüpheli
olgularda serolojik testler (ANA, anti-ds DNA, serum kompleman düzeyleri) istenmelidir.
ERİŞKİN İTP’de TEDAVİ:
İTP’de tedavi kararı verirken ana belirleyici kanama bulguları olmalıdır. Amaç normal trombosit sayısına
ulaşmaktan çok, kanamayı önleyici trombosit sayısını sağlamaktır. ITP’li hastalarda ağır trombositopeniye rağmen major kanama riskinin düşük olduğu gösterilmiştir, (23) ancak başta kortikosteroidler olmak üzere İTP’de
kullanılan tedavilerin yan etkileri çok can sıkıcı olabilmektedir.
İTP hastasında tedavi kararı verirken kanama bulguları yanında, trombosit sayısı, kanama riski olan diğer hastalıkların varlığı veya cerrahi girişimlerin gerekliliği dikkatle gözden geçirilir. Buna göre trombosit
sayısı>30x109/l olan, herhangi bir kanama bulgusu olmayan ve cerrahi girişim gerekmeyen hastalar tedavisiz
takip edilebilir. Trombosit sayısı <30x109/l olanlarda veya trombosit sayısı >30x109/l olup anlamlı kanama bulgusu olan hastalarda ise tedavi endikasyonu mevcuttur. İlaçsız takip edilen hastalarda doğum, cerrahi girişim
veya kanama riskini arttıracak ilaç kullanımı söz konusu ise, trombosit sayısını güvenli düzeye yükseltmek gerekecektir. İTP tedavisinde son yıllarda kullanılmaya başlanan tedaviler eşliğinde yeni algoritmalar oluşturulmaya
çalışılmaktadır. Ülkemizde de Türk Hematoloji Derneği, ‘İTP Tedavi Kılavuzu’ hazırlayarak bu konudaki
önerilerini belirlemiştir (18).
İTP tedavisinde başlıca dört grup tedavi yaklaşımı kullanılır: 1) Oto-antikor yapımını baskılayan ve immün
sistemi düzenleyen ilaçlar (kortikosteroidler, rituksimab, azatioprin ve vinkristin gibi immün supresif ilaçlar) 2)
Antikorla kaplı trombositlerin yıkım yeri olan dalağın çıkarılması (splenektomi) 3) Makrofajların Fc reseptörlerini işgal eden veya oyalayan ilaçlar (intravenöz immünglobulin (IVIg) veya Anti-(Rh) D) 4) Trombopoiezi
stimüle eden ilaçlar (trombopoietin (TPO)-mimetik ilaçlar).
‘Yeni tanı konmuş erişkin İTP’ hastalarında birinci basamakta ilk tercih edilen ilaç kortikosteroidlerdir.
Ülkemiz şartlarında metil prednizolon veya deksametazon tercih edilmektedir. Kortikosteroid düşük doz (0.5-2
mg/kg metil prednizolon) veya yüksek doz (500-1000 mg metil prednizolon, 40 mg/gün deksametazon) uygulanabilir. Son kılavuzlarda düşük doz 3 haftalık tedavi ardından yavaş yavaş azaltarak kesme yönteminin kısa
süreli yüksek doz tedavi veya IVIg’ye kıyasla daha uzun süreli cevap oluşturduğu belirtilmektedir (17). Dört
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hafta kortikosteroid kullanıldığı halde cevap yok ise, tedavi kesilmelidir. Kortikosteroid kullanan hastalarda
hipertansiyon, kan şekerinde yükselme, Cushingoid görünüm, psikoz, peptik sorunlar ve osteopeni görülebilir.
Kortikosteroid kullanımında kontrendikasyon olan olgularda birinci basamakta IVIg veya Anti-(Rh) D tedavisi kullanılabilir. IVIg ile hızlı bir şekilde (24-48 saatte) trombosit sayısını yükseltmek mümkündür. Ancak
cevap kısa sürelidir (ortalama 3 hafta). Doz 1 g/kg/1-2 gündür. Tedavi oldukça pahalıdır. Yan etki olarak baş
ağrısı, halsizlik, ateş görülebilir. Nadir olarak taşikardi, aritmi, böbrek yetersizliği, tromboz ve aseptik menenjite
neden olabilir (17,18). Anti-(Rh) D tedavisi için hastanın Rh-pozitif olması gereklidir. Burada amaç eritrositleri antikorla kaplayıp, makrofajları meşgul etmektir. Böylece trombositler immün yıkımdan kurtulabilirler.
Otoimmün hemolitik anemi (Evans sendromu) gelişenlerde veya splenektomi olmuş hastalarda kullanılamaz.
Rutin dozu 50 μg/kg’dır, 75 μg/kg uygulandığında IVIg ile aynı cevaplara sahip olduğunu gösteren çalışmalar
vardır. İnfüzyon süresinin kısa olması, etki süresinin uzun olması (3-4 hafta, bazı hastalarda bir kaç aya uzayabilir) IVIg’ye kıyasla üstünlükleridir. Ateş-titreme gibi infüzyon reaksiyonları nedeniyle mutlaka premedikasyon
gereklidir. Hemoliz bu tedavinin kaçınılmaz sonucudur, ancak bazen çok ağır, hatta fatal hemoliz gerçekleşebilir.
DIC ve akut böbrek yetersizliği bildirilmiştir. Son yıllarda güvenlik sorunları nedeniyle Anti-(Rh) D üretiminde
bazı sıkıntılar mevcuttur. Ülkemizde ve Avrupa ülkelerinde ilaç kullanılamamaktadır (16,17).
Hayatı tehdit eden ağır kanamalar, doğum veya operasyon gereken İTP hastalarında trombositlerin acil olarak yükseltilmesi gerekebilir. Böyle durumlarda hızlı etkili ajanların birlikte kullanılması önerilir. IVIg (1 gr/kg
tek veya gerekirse 2 doz) + kortikosteroid (pulse veya orta-yüksek doz) ardından trombosit süspansiyonu desteği
en çok tercih edilen kombinasyondur. İTP hastalarında trombosit süspansiyonları verildiğinde otoantikorların
hızla verilen trombositleri parçaladığı bilinmektedir. Bu nedenle acil durumlar dışında trombosit süspansiyonu
vermenin anlamı yoktur (16-18).
Birinci basamak tedaviye yanıt vermeyen olgularda, ikinci basamak tedavilere geçilir. İkinci basamak tedavide bütün güncel kılavuzlarda kür sağlayıcı etki nedeniyle splenektomi tercih edilmektedir. İTP tedavisinde son
yıllarda yeni ilaçlar gündeme geldiği halde, splenektomi en yüksek cevap ve kür oranlarına sahip tedavi yaklaşımı olmaya devam etmektedir. Splenektomi sonrası İTP hastalarının %80’inde cevap oluşur, %66’sında cevap
kalıcıdır ve en az 5 yıl boyunca ek tedavi gerekmez. Tam cevap olmayanlarda da parsiyel veya geçici cevap vardır.
Hastaların %14’ünde splenetomi sonrası cevap oluşmaz, cevaplı hastaların %20’si ise nüks eder. Sonuçta bir
cerrahi operasyon olması ve bir organ kaybına neden olması nedeniyle splenektomi konusunda son yıllarda çeşitli tartışmalar mevcuttur. Bu karar hasta ile ayrıntılı bir biçimde tartışıldıktan sonra verilmelidir. Splenektomi
mümkünse altıncı aydan sonraya bırakılmalıdır, çünkü ilk altı ayda spontan remisyon şansı mevcuttur. Ancak
birden fazla ajana cevapsız ve ağır kanama bulguları olan yeni başlangıçlı veya persistan (ısrarcı) İTP’de daha
erken gündeme gelebilir (16-18).
Splenektomiye engel patolojisi olan olgularda refrakter İTP tedavisinde immünsupresifler veya TPO-mimetik
ilaçların kullanılması gündeme gelir. Rituksimab (Anti-CD20 monoklonal antikor) B hücrelerini azaltır, antitrombosit antikorlarını yapacak hücre grubunu ortadan kaldırmış olur. Bu etki dışında rituksimabın T hücre
fonksiyonlarını da düzenlediği gösterilmiştir (24,25). Rituksimab tedavisine %60 olgu cevap verir, bunların
%40’ı tam cevap şeklindedir. Cevap erken (1-2 hafta) veya geç (6-8. haftalarda) ortaya çıkabilir. Başlangıçta cevaplı olguların %15-20’sinde 5 yıl ve daha fazla süre cevap devam eder. Hastaların çoğunda cevap 1 yıldan uzun
devam eder, relaps olursa tekrar uygulamayla yeniden cevap oluşturabilir. Rituksimabın İTP’de hangi dozda
kullanılacağı tartışmalıdır: 375 mg/m2 veya 100 mg/m2, haftada bir, toplam 4 doz uygulanabilmektedir. Düşük
dozda cevaba ulaşma süresi daha uzundur. Yüksek doz deksametazon ile kombine edildiğinde cevap oranlarının
yüksek olduğu bildirilmiştir. Rituximab aktif hepatit B olan olgularda kullanılmaz. En ciddi yan etkileri progresif multifokal lökoensefalopati, serum hastalığı ve anafilaktik reaksiyonlardır. İTP hastalarında uzun vadede yan
etkileri konusunda yeterli veri yoktur.
Yaklaşık bir asır önce Frank İTP hastalarında megakaryositlerde bazı defektlerin olduğunu ve trombosit yapımının da azaldığını göstermiştir. Ancak uzun yıllar İTP tedavisinde antikor yapımını engelleyen ve trombosit
yıkımını önleyen yaklaşımlar tercih edilmiştir. Son 10 yılda İTP olgularında TPO düzeylerinin beklenenden düşük olduğunun gösterilmesi ile TPO-reseptör agonistleri’nin tedavide kullanımı gündeme gelmiştir. Bu grupta
yer alan ve şu anda dünyada ruhsatlı olarak kullanılan iki ilaç Romiplostim ve Eltrombopag, TPO reseptörünü
aktive ederek trombosit yapımını arttırır. Bu ilaçlarla hastaların %20’sinde baş ağrısı, halsizlik, burun kanaması,
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Şekil 1. Türk Hematoloji Derneği Erişkin İTP Tedavi Kılavuzu

artralji gibi kolay halledilebilir yan etkiler görülür. Ancak TPO reseptor agonistlerinin en önemli istenmeyen etkileri kemik iliğinde retikülin lif artışı yapmaları ve trombotik komplikasyonlara neden olmalarıdır. Ülkemizde
sadece eltrombopag mevcuttur. Eltrombopag 25-75 mg/gün doz aralığında ve oral olarak kullanılmaktadır.
Etkisi ikinci haftadan sonra başlamaktadır. Eltrombopag kullanan hastaların %13’ünde karaciğer testlerinde
bozulma görülebilir, karaciğer enzimlerinin takibi gereklidir. Romiplostim ise 1-10 μg/kg dozlarda, haftada bir,
ciltaltı injeksiyon şeklinde kullanılır. Cevap 1-4 haftada ortaya çıkar. Bu ilaçların uzun süre kullanımının etkileri
ile ilgili prospektif çalışmalar devam etmektedir (26,27).
Refrakter İTP’de başta immünsupresif ilçlar olmak üzere diğer ilaçlarla ilgili (Şekil 1) randomize ve kontrollü
çalışmalar bulunmamaktadır. Azatioprin refrakter İTP olgularında 50-150 mg/gün dozlarında kullanılmıştır.
Genellikle iyi tolere edilir. Etki geç (1-3 ayda) başlar. Uzun vadede kullanımı lökomojenik yan etkileri olabileceğinden tercih edilmez. Vinka alkaloidleri özellikle yaşlı hastalarda tercih edilir, kür sağlayabilecek bir ajan
olduğu için tercih edilmektedir. 1 mg/haftada bir intravenöz olarak uygulanır. En önemli yan etkisi nöropatidir.
Siklofosfamid oral düşük doz veya yüksek doz intravenöz injeksiyonlar şeklinde kullanılabilir. Kemik iliğine ve
gonadlara toksik etkileri ve olası lökomojenik etkisi kullanımını sınırlamaktadır. Siklosporinin etkili olduğunu
bildiren çalışmalar mevcuttur, ancak yan etkileri nedeniyle kullanımı sınırlanmaktadır. Danazol hirsutizmvirilizm yan etkisi yüzünden genç kadınlar tarafından tolere edilmesi zordur, erkeklerde ve post menapozal
kadınlarda kullanılabilir. Dapson yan etkileri öngörülebilir ve ucuz bir ilaçtır. İTP tedavisindeki rolü ile ilgili az
sayıda çalışma mevcuttur (16-18)
Refrakter ve kanama bulguları olan olgularda, birden fazla ilaca cevapsızlık durumunda kombine kemoterapiler (Siklofosfamid, prednizon, vinkristin, azatioprin veya etoposid), Campath-1H, hematopoetik kök hücre
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nakli (otolog va allo kök hücre nakli) yapılmış olgular bildirilmiştir. Selim bir hastalık olan İTP’de bu kadar
toksik, ölüm riski olan, pahalı ve uzun vadede ciddi yan etkileri olabilecek tedaviler ancak çok özel durumlarda
gerekli olabilir (16-18).
Kolşisin, C vitamini, interferon-alfa, protein A immunadsorbsiyon kolonu, plazmaferezis, rekombinant faktör VIIa kullanımının İTP hastalarında yararı olmadığı gösterilmiştir (16-18).
İTP hastalarında destek tedaviler kanama bulgularını azaltır ve yaşam kalitesini arttırmaya yardım eder.
Mukozal kanamalarda antifibrinolitikler (traneksamik asit) başarıyla kullanılmaktadır. Lokal deri ve burun kanamalarında fibrin yapıştırıcılar, tranekzaminik asit emdirilmiş pansumanlar ve gerekirse ankaferd gibi lokal
kanama durduruculardan faydalanılabilir. Kadınlarda uzamış menstrüel kanamalar ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Bu hastalara tranekzaminik asit kullanımı yanında oral kontraseptifler veya hormonlu rahim içi araç
uygulanması önerilmektedir. Peptik yakınmaları olan veya kortikosteroid kullanan hastalarda mide koruyucu
tedavi eklenmelidir.
İTP etyopatogenezinde elde edilen yeni bilgiler, İTP’nin muhtemelen farklı mekanizmalarla oluşan heterojen
bir hastalık grubu olduğunu göstermektedir. Olguların değişik tedavi yaklaşımlara verdiği yanıtların farklı
olması bunu desteklemektedir. Olguların bir kısmı kısa süreli korkikosteroid tedavisine yanıt vermektedir. Bazı
olgular splenektomi ile, bazı olgular ise TPO-mimetiklerle remisyona girmektedir. Maalesef hastaların küçük
bir kısmında mevcut tedavi yaklaşımlarının hiçbiri ile makul bir trombosit sayısına ulaşılamamaktadır. Bu
hastalarda muhtemelen başka mekanizmalarla immün yıkım veya yapım azalması söz konusudur. Bu refrakter
İTP olgularında değişik tedavi yaklaşımlarıyla ilişkili çalışmalar devam etmektedir. İTP gibi selim bir hastalığı
tedavi ederken, uygulanacak tedavilerin olası yan etkileri ve maliyetleri mutlaka dikkate alınmalıdır. Ulusal ve
uluslar arası kılavuzların önerdiği ortak dil ve yaklaşım, hastaların daha kontrollü ve bilimsel standartlara uygun
takip edilmesini sağlamak açısından önemlidir.
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D

amarda kesik oluştuğunda, kanın akmasını önlemek amacıyla meydana gelen reaksiyonlara “pıhtılaşma” veya “hemostazis” adı verilir. Kesilen damarda kan kaybının azalmasını sağlamak için ilk olarak
damarda büzüşme gerçekleşir. Daha sonra Primer ve Sekonder Hemostaz olarak iki aşamada pıhtılaşma
gerçekleşir. Primer Hemostaz da damar kesiğinin olduğu bölgede von Willebrand Faktör aracılığı ile trombosit
tıkacının oluşması sağlanır. Sekonder hemostazda koagülasyon kaskadının aktivasyonu ile fibrin oluşumu ile
pıhtılaşma sağlanır. Sekonder hemostazda dolaşımda bulunan serin proteaz olan enzim veya kofaktör olan koagülasyon faktörleri görev alır. Koagülasyonun sağlanması için serin proteazlar ve kofaktörleri, trombosit veya
endotel fosfolipid yüzey üzerinde sıra ile etkileşime girerek pıhtı oluşumunu sağlar.
Primer hemostaz eksikliği ve sekonder hemostaz eksikliği kalıtsal kanamalı hastalıklar ile ilişkilendirilmiştir.
Primer hemostaz eksikliğinde en sık görüleni von Willebrand Faktör eksikliği ile ilişkilendirilen Von Willebrand
Hastalığı olmakla birlikte Trombositopeni, trombosit fonksiyon anomalileri de görülmektedir. Primer Hemostaz
anamolileri ile ilişkilendirilmiş kalıtsal kanamalı hastalıklarda epistaz, menoraji, peteşi, dental ve cerrahi girişim
sonrası kanamlar en sık görülen kanamalardır.
Sekonder hemostazda yer alan pıhtılaşma faktörlerin eksiklikleri ile ilişkilendirilen kanamalı hastalıklar
arasında en sık görüleni Hemofili A olmakla birlikte Hemofili B ve nadir faktör eksiklikleri yer almaktadır.
Sekonder hemostaz bozuklukları kas ve eklem kanamaları ile karakterize olmuştur.
Hemofili A Hastalığı’nda moleküler genetik
Hemofili A (HA) hastalığı koagülasyonda kofaktör olarak görev yapan Faktör VIII (FVIII) eksikliği ile gelişen X’e bağlı çekinik kalıtım gösteren, erkeklerde 1/5000-sıklıkla görülen kanamalı bir hastalıktır. Dolaşımda
bulunan FVIII molekülü FVIII geni tarafından dalak ve karaciğerde üretilmektedir. FVIII geni X kromozomunda 186 kb bir bölgede yer alan (Xq28), 28 ekzondan oluşan bir gendir. FVIII mutasyon veri tabanında
(HAMSTeRS) HA hastalarında tespit edilen 2000’den fazla farklı mutasyon listelenmektedir. HA hastalarının
yaklaşık %45’inde ağır HA’ya neden olan intron 22 inversiyon mutasyonu tespit edilmiştir. HA hastalığı sporadik olarak da aile hikayesi olmaksızın çoğu zaman sperm ve embryonik öncü hücrelerde FVIII geninde meydana
gelen mutasyonlar ile gelişebilmektedir.
HA hastalığı X’e bağlı çekinik kalıtım gösterdiği için HA Hastalığı yalnızca erkelerde ortaya çıkmaktadır. HA
hastası bir babanın kız çocuğu ise zorunlu taşıyıcıdır. Taşıyıcı bir annenin ise hasta veya sağlıklı erkek çocuğa
sahip olma olasılığı eşittir. Taşıyıcılarda FVIII düzeyi, Lyon hipotezine göre X-kromozomlarından birinin inaktivasyona uğraması nedeniyle %30 ile %70 arasında değişkenlik gösterebilmektedir.
Hemofili B Hastalığı’nda moleküler genetik
Hemofili B (HB) hastalığı koagülasyonda serin proteaz olarak görev yapan Faktör IX (FIX) eksikliği ile gelişen X’e bağlı çekinik kalıtım gösteren, erkeklerde 1/25000 sıklıkla görülen kanamalı bir hastalıktır.
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FIX molekülü X kromozomu üzerinde yer alan (Xq27) 34 kb uzunluğunda 8 ekzondan oluşan FIX geni
tarafından hepatositlerde üretilmektedir. FIX mutasyon veri tabanında HB hastalarında tespit edilen 1000’in
üzerinde mutasyon tespit edilmiştir (http://www.factorix.org/). FIX geninde meydana gelen mutasyonlar çoğunlukla (~%70) yanlış anlamlı mutasyonları olup FIX protein kalitesini veya FIX plazma düzeyinde azalmaya
neden olan mutasyonlardır. FIX geni promotör bölgesinde meydana gelen mutasyonlar ise HB’nin nadir görülen bir tipi olan ve FIX seviyesinin 0.01 IU/dL olduğu HB Leiden ile ilişkilendirilmiştir.
FVIII ve FIX genleri X kromozomu uzun kolu üzerinde 35cM bir ara ile yer almakta ve HB hastalığı kalıtımı HA ile benzer özellikte X’e bağlı çekinik kalıtım göstermektedir. FIX gen mutasyonuna sahip kız çocukları
taşıyıcıdırlar ve X-kromozom inaktivasyonundan dolayı Faktör IX düzeyinde düşüşler gözlenebilir.
Nadir faktör eksiklikliğinde moleküler genetik
Kan pıhtılaşma kaskadında yer alan Fibrinojen, FII, FV, FVII, FX, FXI, FXIII eksikliği veya FV+FVIII eksikliği tüm kanamalı hastalıkların %3 ile %5’ini oluşturmaktadır (Tablo 1) ve bu nedenle Nadir Faktör Eksikliği
olarak isimlendirilmiştir. Nadir faktör Eksikliğinde hastalık faktörün plazma düzeyinde eksiklik olması veya
faktörün fonksiyonel eksikliği söz konusudur. Nadir Faktör eksikliklerinde heterojen klinik söz konusudur.
Hastalar hafif veya kanamasız bir fenotipten ağır kanamalı bir fenotipe değişen geniş bir fenotip sergileyebilir.
Çoğu zaman kanama ile faktör plazma düzeyi arasında doğrusal bir ilişki yoktur. Nadir Faktör eksikliklerinde
görülen semptomlar arasında başlıca ağır menstrual kanama, diş çekimi sonrası ağır kanama, hemartroz, ve ağır
burun kanamaları yer almaktadır.
Tablo 1. Nadir Faktör eksiklikleri
Fibrinojen eksikliği
Prothrombin eksikliği
FV eksikliği
FV+FVIII eksikliği
FVII eksikliği
FX eksikliği
FXI eksikliği
FXIII ksikliği

Görülme sıklığı

Kromozom

1:1000000
1:2000000
1:1000000
1:1000000
1:500000
1:1000000
1:1000000
1:2000000

4
11
1
18
13
13
4
6 ve 1

Nadir faktör Eksikliği otozomal resesif kalıtım göstermekte ve hasta bireyler hastalığa neden olan mutasyon
için homozigot veya birleşik heterozigotdur.
Von Willebrand Hastalığı’nda moleküler genetik
Von Willebrand Hastalığı primer hemostaz sırasında trombosit tıkacının oluşmasını sağlayan ve dolaşımda
Faktör VIII için taşıyıcı görevi yapan von Willebrand Faktör eksikliği ile ilişkilendirilmiştir. Von Willebrand
Hastalığı hem kadınların hem erkeklerin etkilendiği otozomal kalıtım gösteren bir hastalıktır. Von Willebrand
Hastalığı klinik olarak 3 gruba ayrılır: von Willebrand Faktör plazma düzeyinde kimsi düşüş olması Tip 1
von Willebrand Hastalığı, dolaşımda von Willebrand Faktör olmaması Tip 3 von Willebrand Hastalığı, von
Willebrand Faktörün fonksiyonunda bozukluk olması Tip 2 von Willebrand Hastalığı’dır. Tip 2 von Willebrand
Hastalığı ise von Willebrand Faktör’ün trombositlere bağlanmasında sorun olması veya Faktör VIII’e bağlanamamasına bağlı olarak Tip 2A, Tip 2B, Tip 2M ve Tip 2N olmak üzere dört gruba ayrılır. Von Willebrand
Hastalarında çocukluktan gelen kanama hikayesi vardır. Hastalarda yumuşak doku ve eklem kanamlar nadir
olarak görülse de hastalarda burun kanaması, menoraji gibi aşırı mukozal kanama hikayeleri vardır.
Von Willebrand Faktör, 12. kromozomda yer alan, oldukça büyük bir gen olan, 52 ekzondan oluşan VWF
geni tarafından üretilir. 1985 yılında VWF geninin klonlanması ile karmaşık bir hastalık olan von Willebrand
Hastalığının patolojisinin anlaşılmasında ilerlemeler olmuştur, tedavi için rekombinant von Willebrand Faktör
ve desmopressin kullanılabilmiştir. Tip 3, ve Tip 2N von Willebrand hastalığı otozomal çekinik olarak kalıtım
gösterirken, Tip 1, Tip 2A, Tip 2B, Tip 2M von Willebrand hastalıkları otozomal dominant kalıtılır.
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Otozomal kalıtım gösteren von Willebrand Hastalığı’da erkek ve kadın eşit olarak etkilenmektedir. Otozomal
dominant kalıtımda hasta anne(baba) ve sağlıklı baba (anne)’nin doğacak her çocuğunun %50 hasta olma olasılığı vardır. Otozomal çekinik kalıtımda ise taşıyıcı anne ve babanın doğacak çocuklarının hasta olma olasılığı
%25, sağlıklı olma olasılığı %25, taşıyıcı olma olasılığı %50’dir.
Von Willebrand Hastalarında tüm gene yayılmış, genin ekspresyonunu veya proteinin fonksiyonunu etkileyen çok çeşitli mutasyonlar tespit edilmiştir (http://www.vwf.group.shef.ac.uk/). Tip 3 von Willebrand Hastaları
endotel hücrelerinin VWF üretimini engelleyen mutasyonlar için homozigot veya birleşik heterozigotlardır ve
ömür boyu süren ağır kanamalı fenotipe sahiptir. Hastalığın prevelansı 1/milyon-1/500000 arasında değişse de
Iran gibi akraba evliliğinin yüksek olduğu ülkelerde daha yaygın görülmektedir. Hastalığa neden olan VWF gen
mutasyonalrı için homozigot veya birleşik olan heterozigot bireyler mutasyonları kanama sorunu neredeyse hiç
yaşamayan anne ve babalarından kalıtırlar (Şekil 1).
Otozomal çekinik kalıtım gösteren Tip 2N von Willebrand hastalığı VWF’nin FVIII’e bağlanmasını
engelleyen VWF gen mutasyonları nedeniyle gelişir. Tip 2N hastaların mutasyonlar için genotipi üç şekilde
olabilir: FVIII bağlanmayı etkileyen yanlış anlamlı mutasyonlar için homozigotluk, FVIII bağlanmayı engelleyen iki farklı mutasyon için birleşik heterozigotluk, ve FVIII bağlanmayı engelleyen mutasyon ve VWF
biyosentezini engelleyen mutasyon için birleşik heterozigotluk.
Von Willebrand faktör düzeyinde kısmi düşüş olduğu Tip 1 von Willebrand Hastalığı’nda kalıtım otozomal
dominant kalıtım olsa da, hatalarda eksik penetrans söz konusudur. Ayrıca, VWF geninin ekspresyonun ABO
kan grubu gibi çeşitli nedenlerden dolayı değişkenlik göstermesi de hastalığın fenotipini etkilemektedir.
Pıhtılaşma faktör eksikliklerinde gen tedavisi
Kalıtsal hastalıkların tedavisi için geliştirilen gen tedavisinde hedef hastalarda fonksiyonel genin ekspresyonu
ile kalıcı olarak hastalığın yasam boyu iyileştirilmesini sağlamaktır. Son yıllarda biyoteknoloji alanında elde edilen gelişmeler ve hastalıkların moleküler patofizyolojisinin daha iyi anlaşılması çeşitli hastalıklar için gen terapi
denemeleri yapılmasına olanak sağlamıştır.
Pıhtılaşma faktörleri eksiklikleri arasında gen tedavi araştırma çalışmaları hemofili tedavisi için dünyada birçok merkez tarafından hayvan modelleri ile gerçekleştirilmektedir. FVIII ve FIX genlerinin klonlanması hemofili tedavisinde güvenli bir yöntem olan replasman tedavisinin ve profilaksinin geliştirilmesine olanak sağlamıştır.
Protein replasman tedavisi Hemofiliye bağlı morbidite ve moratlite oranının ciddi anlamda düşmesini sağlamıştır. Ancak, çok sayıda faktör infüzyonu gerekliliği, profilaksiye rağmen tekrarlayan kanamaların oluşması,
tedavi için yüksek maliyet gibi karşılaşılan problemler hemofili için gen tedavi yöntemlerinin geliştirilmesini
sağlamıştır. Tek gene bağlı bir genetik hastalık olmasından, plazma faktör seviyesinde %1-%2’lik bir artışın bile
kanama diyatezini azaltmada etkin olmasından, faktör düzeyinde artışın trombotik komplikasyonlara neden olmamasından dolayı hemofili gen tedavisi için ideal bir hastalık olarak düşünülmüştür. Özellikle, FIX genin küçük bir gen olması, genin çeşitli vektörlere kolaylıkla klonlanabilmesi HB’yi gen tedavisi için ideal yapmaktadır.
Hemofili gen tedavisi için in vivo ve ex vivo gen terapi yöntemleri çeşitli vektör sistemleri kullanarak hayvan
modellerinde uygulanmıştır. Adeno-associated viral vektör (AAV) sistemi gen tedavisinde en güvenilir vektör
sistemi olarak tercih edilen vektör sistemidir. 2001 yılından beri çeşitli merkezlerde hemofilinin gen terapisi
için klinik denemeler yapılmaktadır. 2011 yılında Nathwani ve ark. tarafından AAV sistemi kullanarak FIX
gen tedavisine yönelik başarılı sonuçlar yayınlanmıştır. Karaciğer spesifik AAV vektör sistemi kullanılarak altı
ağır kanamalı (FIX<0.01 IU/dL) HB hastasında faz I denemelerinde başarılı sonuçlar alındığı belirtilmiştir. İki
hastada (yüksek doz vektör alan) karaciğer enzim seviyesinde geçici bir artış görülmüş, 6-16 aylık takipte akut
toksisiteye rastlanmamış, hastaların hepsinde 0.02 ile 0.11 IU/dL arasında FIX koagülant aktivitesi gözlenmiş
ve 4 hastada profilaksi tedavisi kesilmiştir. Tedaviden 3 yıl sonrasına kadar yapılan ölçümlerde hastalarda normal
değerlerin %1-%7’si arasında kalıcı FIX ekspresyonu tespit edilmiştir. Öte yandan, HB’nin tedavisinde elde
edilen bu büyük başarıya rağmen, hala üstesinden gelinmesi gereken pek çok nokta vardır. Örneğin, HB hastalarında elde edilen FIX düzeyinde iyileşme, travma veya yaralanmadan dolayı kanamayı engelleyememektedir.
Ayrıca, dünyada en sık görülen Hemofili hastalığı olan Hemofili A için gen tedavi metodu geliştirilmesi de
büyük önem taşımaktadır. Ancak hücreler ve model organizmalar ile yapılan yapılan çok sayıda çalışmalardan
ancak çok azında başarıdan bahsedilmiştir. HA gen tedavisinde karşılaşılan ana başlıca sorun FVIII geninin
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büyüklüğüdür. FVIII geninin büyüklüğünden dolayı, Hemofili A gen tedavisinde FVIII ekspres eden AAV
vektör sistemini oluşturmak için kodon optimize FVIII-AAV çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca lentiviral vektör
sistemi HA gen terapisi için daha uygun sistem olmaktadır. Ancak, kullanılan vektör sisteminden bağımsız olarak inhibitor oluşumu hala bir problem olarak karşılaşılmaktadır. Ayrıca, 2013 yılında Wang ve arkadaşlarının
yaptığı bir çalışmada Hemofili A fare modelinde embriyonik kök hücre kullanarak kalıcı FVIII ekspresyonu elde
ettikleri bildirilmiştir.
Sonuç olarak, hemofilide uzun yıllardır yapılan moleküler çalışmalar ile tanı ve tedavide elde edilen gelişmeler sonucunda hemofili hastalarının yaşam ömründe ve hayat kalitesinde ciddi anlamda iyileşmeler olmuştur. Biyoteknoloji alanında elde edilen gelişmeler ile gen tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi hemofili hastalığının seyrini değiştirmek için, özellikle gelişmekte olan ülkelerde hastalığın kalıcı tedavisi için umut olmaktadır.
Hemofili tedavisi için geliştirilen gen tedavi denemelerinde elde edilen sonuçlar ile Hemofilide gen tedavisinin
güvenliğini artırmak, uzun vadede etkinliğini geliştirmek için çalışmalar devam etmektedir.
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İNHİBİTÖRLÜ VE İNHİBİTÖRSÜZ HEMOFİLİ
HASTALARININ TEDAVİSİNDE GÜNCEL DURUM
Prof. Dr. Cengiz BEYAN
GATA, Ankara

H

emofilili hastalarda optimal tedavi önleyici bakım yaklaşımlarına, akut kanama ataklarında veya profilaksisinde koagulasyon faktörleri ile replasman tedavisine ve hastalıkların komplikasyonları ile antihemofilik tedavinin komplikasyonlarının tedavisine dayanır.

Önleyici bakım
Sünnet
Tanı konulmamış hemofililerin yaklaşık olarak %50’si sünnette kanama problemi yaşarlar. Hemofilili
çocukların sünnet yapılmaları tartışmalıdır ve bu aileler için önemli bir sosyal problemdir. Fibrin yapıştırıcıların kullanımı emniyetli olup, sünnet esnasındaki faktör ihtiyacını azaltır ve tedavi maliyetini belirgin
olarak düşürür.
Rutin aşılamalar
İntramuskuler olarak uygulanan rutin aşılamalar hemofilili hastalarda derin ciltaltı dokuya tatbik edilmelidir. En küçük çaplı iğneler kullanılmalı, enjeksiyon sonrası 3-5 dakika basınç ve buz tatbiki yapılmalıdır. Her türlü intramuskuler enjeksiyondan kaçınılmalıdır. Eğer mümkünse doğum sonrası hemofilili tüm
bebeklere hepatit B aşısı yapılmalı, hemofili A aşısı ise bir yaşından sonra uygulanmalıdır.
Diş bakımı
Diş bakımı kalıtsal kanama hastalıklı bireylerde esastır. Erken çocuklukta doğru diş fırçalama ve evdeki
kullanım suyunun yeterince florlanması ile dental girişim ihtiyacı önlenmelidir. Dişler rutin olarak temizlenmeli ve kanama sebebi yönünden problemli bölgeler değerlendirilmelidir.
Egzersiz ve aktif spora iştirak
Günlük rutinde uygun bir egzersiz rejimi önerilmelidir. Bu özellikle fiziksel iyiliği olmayan, aktivitelerinin kısıtlanması sonucu obezitesi bulunan hemofilili çocuklar için önemlidir.
Replasman tedavisi
Pıhtılaşma faktör konsantreleri kanamayı önlemek veya durdurmak için verilirler. Doz ayarlaması standart olup, tedavi süresi, ürün seçimi ve profilaksi kullanımı uzman deneyimi gerektirir. Hem faktör VIII,
hem de faktör IX konsantreleri intravenöz olarak tatbik edilirler.
Doz
Bir iu pıhtılaşma faktörü havuzlanmış normal plazmada 1 ml’de bulunan miktar olarak tanımlanır.
Plazma hacmi ortalama olarak 3000 ml olan bir erişkinin dolaşımında her bir pıhtılaşma faktöründen 3000
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iu vardır. Pıhtılaşma faktörünün infüze edilen dozunun tamamı plazmaya verildiğinde, 3000 iu’luk faktör
VIII normal faktör VIII konsantrasyonu %1’den az olan bir bireyde plazma düzeyinin normale yükselmesini (%100= 1 iu/ml gibi) sağlayacaktır.
Ancak, pratikte verilecek ünite sayısı vücut ağırlığı, dağılım hacmi ve arzu edilen faktör düzeyine bağlıdır. Faktör VIII için dağılım hacmi yaklaşık olarak 0,5’dir; rekombinan insan faktör IX yaklaşık olarak
1,0-1,2 gibi bir dağılım hacmine sahip olup doğal protein için 1,0 olan değerden daha büyüktür.








Arzu edilen faktör düzeyleri
Arzu edilen faktör düzeyi kanama atağının ciddiyetinin ve lokalizasyonunun bir yansımasıdır:
Erken eklem veya kas içi kanamalar faktör düzeyi %30-40 olacak şekilde tedavi edilmelidir. Genelde
hemartroz klasik olarak eğer erken tedavi edilir ise tek enjeksiyona cevap verir.
Daha ciddi kas hematomları olan ve diş yönünden cerrahi girişim uygulanacak olan hastalarda ulaşılması gereken faktör düzeyi %50 olmalıdır. Diş cerrahisi uygulanan veya oral mukozal membran kanaması olan hastalarda konsantrelerin kullanımını azaltmak için oral antifibrinolitik tedavi kullanılabilir.
Desmopressin (1-desamino-8-D-arginine vasopressin; DDAVP) de antifibrinolitik ajanlar ile kombine
olarak von Willebrand faktörün ve hafif hemofili A’lı hastalarda faktör VIII’in plazma düzeylerini yükseltmek için kullanılabilir.
İntrakranial veya intraabdominal kanama gibi ciddi veya potansiyel olarak ciddi ataklarda veya yüz,
boyun ve kalça bölgesine olan kanamalarda ihtiyaç duyulan düzey %80-100 olup kanama tamamen
düzelene kadar tedavinin daha uzun süre ile uygulanması gerekir.
Ortopedik cerrahilerin büyük çoğunluğunda başlangıç düzeyleri birkaç gün süreyle %80-100 olup minimum düzeyler en az %30 tutulmalıdır; bir istisnası yaralanma veya eklem manüplasyonu gerekli olduğunda en az %50’lik düzey gereklidir.
Büyük cerrahi girişimlerde hemostazı sağlamak için başlangıç düzeyi %60-100 olarak ayarlanmalıdır. Bu
düzey yara iyileşmesi sağlanana kadar profilaktik olarak %30-50 düzeyde 10-14 gün idame ettirilmelidir.
Faktör düzeyleri hesaplanan dozun etkinliğinin anlaşılabilmesi için kontrol edilmelidir.

Doz aralığı
Rekombinan insan faktör VIII’in yarı ömrü yaklaşık olarak 8-12 saattir. Bu nedenle dozlar her 12 saatte
bir tekrarlı veya beklenen veya ölçülen faktör VIII düzeyi, kanama atağının ciddiyeti veya ihtiyaç duyulan
girişim esas alınarak daha uzun ayarlanır.
Rekombinan faktör IX yaklaşık olarak 16-17 saatlik etkili bir yarı ömüre sahip olup, bu doğal proteinle
benzerdir. Yarı ömrü daha uzun olduğundan, faktör IX’un dozları 18-24 saatte bir tekrar edilmeli ve faktör
IX düzeyleri bu sürenin sonunda veya yakınında kontrol edilmelidir.
Doz hesaplaması
 Faktör VIII replasmanı. Faktör VIII’in ortalama olarak 0,5 iu/kg dozda intravenöz tatbikinin dolaşımdaki faktör VIII düzeylerini yaklaşık olarak 1 iu’ya getirdiği (%1 gibi) gösterilmiştir.
Faktör VIII dozu (iu)= Vücut ağırlığı (kg) x (İstenen yüzde artış) x 0,5
Örnek olarak, 50 kg ağırlığında bir hastada faktör VIII’i %30 arttırmak için ihtiyaç duyulan intravenöz
faktör VIIII dozu 750 iu’dur. Dozlar kanama atağının ciddiyetine veya uygulanan işleme göre beklenen veya
ölçülen faktör VIIII düzeyi esas alınarak her 12 saatte bir veya daha geniş aralıklarla tekrarlanmalıdır.
 Faktör IX replasmanı. Faktör IX’un 1-1,2 iu/kg dozda intravenöz tatbiki dolaşımdaki faktör IX düzeylerini 1 iu’ya getirir. Her hasta için ve kullanılan her ürün için dozun bireyselleştirilmesi gerekse de,
faktör IX dozu aşağıdaki formülle hesaplanabilir:
Faktör IX dozu (iu)= Vücut ağırlığı (kg) x (İstenen yüzde artış) x F
(F= AlphaNine ve Mononine için 1,0; BeneFix için erişkinlerde 1,2 ve çocuklarda 1,4; Rixubis için 1,1)
Dozlar 18-24 saatlik aralıklarla sonraki dozdan önce faktör IX düzeylerinin monitorizasyonu ile
verilmelidir.
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Profilaktik tedavi
Replasman tedavisinin düzenli tatbiki ağır hemofilili hasta tedavisinde spontan kanamaları azaltmayı
amaçlayan mantıklı bir yaklaşımdır. Bu tip bir yaklaşımın hedefi faktör VIII veya IX düzeylerini %1’in
üzerinde tutmak ve hastayı ağır hasta fenotipinden orta ciddiyette veya hafif hasta fenotipine getirmektir.
Bu düzey haftada 2-3 kez faktör konsantresi tatbiki ile sağlanabilir.
Primer profilaksi
Birçok çalışma hayatın erken yaşlarından itibaren başlanan primer profilaksinin ihtiyaç halinde uygulanan tedaviye göre artropati riskini belirgin olarak azalttığını göstermiştir. İhtiyaç halinde uygulanana göre
profilaktik tedavi özellikle İsveç’te olmak üzere Avrupa’da yaygın olarak kullanılmakta olup, “Medical and
Scientific Advisory Council of the National Hemophilia Foundation” ve “Pediatric Working Party of the United
Kingdom Haemophilia Doctors’ Organisation” tarafından ağır hemofilili hastalarda optimal tedavi yaklaşımı
olarak belirlenmiştir.
Primer profilaksi kullanıldığında potansiyel negatif etkileri şunlardır:
 Tedavi maliyetinde potansiyel artış
 Santral venöz kateterlere bağlı yan etkiler
 Çok sayıda haftalık enjeksiyonun uygulanmasında ebeveynlerin isteksizliği
 İhtiyaç halinde uygulanan tedavi ile daha az kas-iskelet komplikasyonuna sahip bir hasta alt grubunun
gereksiz yere tedavi alacak olması
Bu tespitlerin bazıları santral venöz kateterlerin mutlaka gerekmediği ve kanamaların daha aşikar hale
geldiği üç yaştan sonra tedavinin başlatılması ile engellenebilir. Üç yaşında profilaktik tedaviye başlanan
hastalar daha geç yaşta tedaviye başlananlara göre daha az hemartroza ve daha az radyolojik değişikliklere
sahiptirler.
Sekonder profilaksi
Erişkin hastalarda sekonder profilaksinin değerine dair çok az veri vardır (belli derecede hemofilik artropatiye sahip hastalarda profilaksi gibi).
Faktör replasmanı dışı diğer tedaviler
DDAVP
Hafif hemofili A’lı hastalar sık olarak pressor aktivitesi eksik sentetik bir vazopressin analogu olan DDAVP ile
tedavi edilirler. DDAVP endotelyal depo yerlerinden salınımını sağlayarak dolaşımdaki faktör VIII düzeylerini
bazal değere göre 2-4 kat arttırır; bu etki faktör VIII düzeyleri normalin %9’undan daha fazla ise bazal değere
göre 4-6 kat olabilir. DDAVP hafif veya orta derecede kanaması olan hafif hemofili A’lıların ve von Willebrand
hastalığının benzer tiplerinin seçkin tedavisidir.
DDAVP intravenöz, ciltaltı enjeksiyon veya intranazal sprey yolu ile uygulanabilir. İnvazif girişimler öncesi
veya akut kanamalar için profilaktik olarak intravenöz verildiğinde doz 0,3 mikrogram/kg olup (maksimum 20
mikrogram) 50 ml normal serum fizyolojik içinde ve 20-30 dakikada infüze edilir; benzer doz 1,5 ml’yi aşan
dozlarda tek enjeksiyon olmamak kaydı ile ciltaltı olarak da verilebilir. İnfüzyon sonrası yaklaşık olarak 30-60
dakikada faktör VIII düzeylerinde artma beklenir ve cevap 6-12 saat sürer. Tekrar dozu 12 saat sonra verilebilir
ve takip eden dozlar günde bir kez uygulanabilir. 300 mikrogram intranazal spreye cevap (150 mikrogram/ml)
0,2 mikrogram/kg intravenöz dozda görülene yaklaşık olarak eşdeğerdir. Normal doz 50 kg altı hastalarda bir
puf (150 mikrogram) ve 50 kg üzeri hastalarda ise 2 puftur.
Antifibrinolitik tedavi
Traneksamik asit ve epsilon aminokaproik asit fibrin pıhtısındaki plazminojen aktivasyonunu inhibe ederek
fibrinolizi önler ve bu şekilde pıhtı stabilitesini arttırır. Oral kavite gibi fibrinolizin arttığı bölgelerde ve epistaksis ve menoraji gibi kontrolü zor ataklarda pıhtıları stabilize ederek etkili olan yararlı tedavi yardımcılarıdır.
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Diğerleri
Diğer yardımcı tedaviler özellikle oral kavite kanamalarında mikrofibriller kollajen ve sünnet kanamalarında
fibrin zamkı kullanımıdır.
Aspirin ve Non-steroidal antiinflamatuar ajanlar
Aspirin ve diğer non-steroidal antiinflamatuar ajanlar hemofilili hastalarda genellikle kontrendike olarak
kabul edilir. Ağrı asetaminofen, propoksifen veya kodeinle tedavi edilmelidir.
Kronik hemartroz için diğer tedaviler
Sinovit tedavisinde tekrarlayan kanamaları ve eklem harabiyetini önlemede konservatif tedavi yetersiz kaldığı
zaman bazı seçenekler mevcuttur.
Sinoviektomi
Sinoviektomi seçilmiş hastalar için uygun bir tedavi yaklaşımıdır. Sinoviektomi açık girişim şeklinde, artroskopi ile veya eklem içerisine radyoaktif materyalin enjeksiyonu ile gerçekleştirilebilir. Radyoaktif sinoviektomi
pıhtılaşma faktör inhibitörü olan, ileri HIV veya hepatit enfeksiyonu bulunan veya multiple eklem tutulumu
olan hastalarda endikedir. Hemofilili hastalarda radyoaktif sinoviektomi uygulaması için hematolog, ortopedist ve
nükleer tıp uzmanları tarafından oluşturulan bir grup tarafından bir protokol oluşturulması önerilir. Günümüzde
artroskopik sinoviektomi giderek artarken açık sinoviektomi azalmaktadır ve eklem hareketliliği etkilenmemektedir. Sinoviektomi sonrası hastalığın radyolojik ilerlemesi azalmakla birlikte tamamen ortadan kalkmamaktadır.
Cerrahi yaklaşımlar
Kronik artropati ve kontraktürler sıklıkla cerrahi olarak tedavi edilir. Sık karşılaşılan girişimler diz ve kalçanın total eklem replasmanı artroplastisi, ayak bileği füzyonu ve el bileğinin sinoviektomi veya eksizyonel
artroplastisidir.
VİRAL geçişli enfeksiyon varlığında tedavi
1970-80’lerde plazma kökenli konsantrelerle tedavi ciddi viral komplikasyonlara eşlik etmiş olup günümüzde faktör tatbiki ile ilişkili yeni HCV olguları oldukça nadirdir. Donör taramalarının yaygın kullanımı, virusidal
teknikler, ürünün ilk kullanımından itibaren güvenlik testlerinde ısrar ve rekombinan ürünlerdeki gelişme viral
geçişi oldukça az yeni jenerasyon ürünlerin elde edilmesini sağlamıştır. Riskteki belirgin azalmalara karşın, hepatit A ve hepatit B aşılamaları önerilmelidir.
HCV ile enfekte hemofilili hastalarda uygun yaklaşım HCV’yi genel populasyona benzer şekilde tedavi etmektir. Hemofili HCV tedavisi için bir kontrendikasyon olmayıp, HCV tedavisi hemofilili hastalarda iyi tolere
edilemeyen trombositopeniyi düzeltebilir. Ancak, HCV tedavisine rağmen trombositopenik kalan hastalarda
profilaktik trombosit transfüzyonları gerekli olabilir.
İnhibitör gelişen hastalarda tedavi
Hemofilili hastalar, özellikle ağır hastalığı olanlar, kayıp faktörün replasmanı ile tedavi edilir iken de kanama
atakları gelişebilir. Hemofili tedavisinin önemli bir komplikasyonu inhibitör gelişimi olup, genellikle replasman
tedavisi başlandıktan kısa bir süre sonra meydana gelir. İnhibitörler esas olarak IgG tabiatında spesifik eksik
faktöre karşı gelişmiş antikorlardır.
İnhibitörlü hastada tedavinin iki komponenti aktif kanamanın tedavisi ve immün tolerans indüksiyonu (ITI) ile
inhibitörün uzaklaştırılmasıdır. Tedavi inhibitörsüz olanlara göre benzer yaşam kalitesi sağlasa da pahalı bir tedavidir.
Aktif kanama
 Yüksek titreli inhibitörlü eklem ve kasları ilgilendiren olağan kanama ataklı hastalarda genellikle inhibitörü bypass edici ürünler tercih edilir. Bypass edici ürünler protrombin kompleks konsantreleri (PCC) veya
orijinal faktör IX kompleks konsantreleri ve onların aktive kopyaları (aPCC; FEIBA= factor eight inhibitor
bypassing activity) ve rekombinan insan faktör VIIa’dır (rFVIIa; NovoSeven).
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Perioperatif yaklaşım
Yüksek titreli inhibitörlü hastalarda perioperatif yaklaşımda bunlardan birisi seçilebilir:
 rFVIIa, ilk 48 saat için her iki saatte bir 90-120 mikrogram/kg bolus dozda,
 FEIBA, büyük cerrahi için ilk 2-4 gün 200 ünite/kg günlük dozda ve küçük cerrahi girişimler için üç gün
süre ile 150 ünite/kg günlük dozda.
Yüksek saflıkta faktör VIII konsantreleri
Yüksek saflıkta faktör VIII konsantreleri daha ziyade düşük titreli inhibitör düzeyi olan (<10 Bethesda ünitesi) hastalarda kullanıldığı halde, ana kullanım yeri plazmaferez veya immünoadsorpsiyon ile inhibitör düzeyi
azaltılan hastalarda hayatı tehdit eden kanamaların veya acil cerrahi yaklaşımların tedavisidir.
aPCC
PCC üreticileri aktif proteazları arttırdıkları zaman aPCC konsantrelerinin üretimi ile sonuçlanır. Günümüzde
klinik kullanıma uygun tek aPCC, FEIBA’dır. Klinik etkiyi ölçen bir laboratuar testi olmadığı halde, aPCC ile
tedavi kanama ataklarının tedavisi için faydalıdır.
aPCC’lerin prokoagulan aktivitesini belirleyen aktif proteazlar kısa yarı ömürlü olduklarından, başlangıç
hemostazın sağlanmasını takiben dozlar arasında kanama görülebilir ve hemostazın idamesini sağlamak güçleşebilir. Ek olarak, aPCC’ler daha sık olarak yüksek dozda verildikleri zaman myokard enfarktüsü gibi tromboz
riskine eşlik ederler.
 aPCC’ler için etkili doz 50-100 ünite/kg’dır; günlük dozlar 200 ünite/kg’ı aştığı zaman yaygın damar içi
pıhtılaşmaya eşlik eder ve kaçınılmalıdır.
 Doz sıklığı kanamaların tedavisi için her 8-12 saatte bir üç doza kadardır; daha sık infüzyonlar tromboz riskini arttırabilir. Profilaktik dozlar daha seyrek olabilir (gün aşırı gibi).
rFVIIa
rFVIIa hastaların yaklaşık olarak %90’ında mükemmel veya etkili cevap üretir. Faktör VIIa aktif doku faktörüne ihtiyaç duyduğundan, koagulasyonu sadece lokal olarak tetikler ve bu da hemofilili hastalarda aPCC
kullanımında görülen sistemik koagulasyon riskini minimalize eder.
Başlangıç Dozu. rFVIIa’nın kanama tedavisi için normal dozu hemostaz sağlanana kadar 2-3 saatlik aralıklar
ile 90-120 mikrogram/kg’dır; uygulama dozu ve dozların aralığı hastanın klinik durumu esas alınarak belirlenir.
270 mikrogram/kg’lık rFVIIa yüksek doz rejimi de etkili ve emniyetli olup, rFVIIa tüketimini arttırmaz iken
daha az sayıda doz uygulanmasını sağlar. Venöz girişi zor bulunan ve eklem kanaması olan hastalarda kanamanın
hızla düzeltilmesi çok önemli olduğu için özellikle uygun yaklaşım gibi gözükmektedir.
Profilaktik kullanım. rFVIIa profilaktik kullanımı ile tüm kanama tipleri benzer olarak azalırken profilaksinin etkisi en çok spontan eklem kanamalarında belirgindir.
aPCC’ye karşı rFVIIa. Hem aPCC (FEIBA) ve hem de rFVIIa (NovoSeven) klinisyenler tarafından kanamaların tedavisi için kullanılan etkili ilaçlardır. Onların etkinliği “FEIBA NovoSeven Comparative (FENOC)
Study” ile değerlendirilmiş olup her iki tedavinin de etkinlik oranı %80-90’dır. Bu çalışmada ürünlerin hiçbirinin diğerine etki olarak üstünlüğü gösterilememiş olduğu halde, istatistiksel kriterler iki ürünün eşdeğerliğini
deklare edecek yeterlilikte de değildir.
aPCC ile birlikte rFVIIa. İki bypass edici ajanın birlikte kullanımı artmış tromboz riski dolayısıyla arzu
edilmez. Kombine tedavi hayatı veya ekstremiteyi tehdit eden kanamalarda diğer tedavi seçenekleri başarısız
iken kullanım için rezervde tutulmalıdır.
ITI
İnhibitör eradikasyonu eksik faktörün rutin tatbikine ihtiyaç gösterir. Çeşitli ITI protokolleri immünosupressif tedavi ile birlikte veya değil değişik doz rejimlerini veya kanama ataklarının baskılanması için bypass edici
ajanların kullanımını içerirler. Tedavi başlangıcındaki titresi 10 Bethesda ünitesi altında olanlarda, genç hastalarda ve inhibitör başlangıcından ITI’ya kadar daha az süre geçenlerde daha düzelmiş bir klinik seyir görülür.
Faktör VIII inhibitörlü hemofilili hastalarda uzun süreli yaklaşım inhibitörlerin eliminasyonunu amaçlamalıdır.
18

8. Ulusal Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Kongresi

KONUŞMA METİNLERİ

Kaynaklar
1. Franchini M. The modern treatment of haemophilia: a narrative review. Blood Transfus 2013;11(2):178-82.
2. Gomez K, Klamroth R, Mahlangu J, Mancuso ME, Mingot ME, Ozelo MC. Key issues in inhibitor management in patients with
haemophilia. Blood Transfus 2014;12 Suppl 1:s319-29.
3. Hoots WK, Shapiro AD. Treatment of hemophilia. UpToDate; [updated Feb 13, 2014]. Available from: http://www.uptodate.
com/contents/treatment-of-hemophilia
4. Hoots WK, Shapiro AD. Factor VIII and factor IX inhibitors in patients with hemophilia. UpToDate; [updated Mar 3, 2014].
Available from: http://www.uptodate.com/contents/factor-viii-and-factor-ix-inhibitors-in-patients-with-hemophilia
5. Kempton CL, White GC 2nd. How we treat a hemophilia A patient with a factor VIII inhibitor. Blood 2009;113(1):11-7.
6. Kumar R, Carcao M. Inherited abnormalities of coagulation: hemophilia, von Willebrand disease, and beyond. Pediatr Clin
North Am 2013;60(6):1419-41.
7. Mannucci PM, Franchini M. Present and future challenges in the treatment of haemophilia: a clinician’s perspective. Blood
Transfus 2013;11 Suppl 4:s77-81.
8. Mannucci PM, Mancuso ME, Santagostino E. How we choose factor VIII to treat hemophilia. Blood 2012;119(18):4108-14.
9. Morfini M, Coppola A, Franchini M, Di Minno G. Clinical use of factor VIII and factor IX concentrates. Blood Transfus 2013;11
Suppl 4:s55-63.
10. Srivastava A, Brewer AK, Mauser-Bunschoten EP, Key NS, Kitchen S, Llinas A, Ludlam CA, Mahlangu JN, Mulder K, Poon
MC, Street A; Treatment Guidelines Working Group on Behalf of The World Federation of Hemophilia. Guidelines for the
management of hemophilia. Haemophilia 2013;19(1):e1-47.

09 Mayıs 2014, İstanbul

19

ERİŞKİN HEMOFİLİSİNDE KARŞILAŞILAN
SORUNLAR
Prof. Dr. Ahmet Muzaffer DEMİR
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Edirne

H

emofili yaşam boyu devam eden, yaşam kalitesini düşüren ve bazı durumlarda ise, ölüme yol açabilen
bir grup hastalıkları tanımlamasına rağmen, hemofili denildiğinde genellikle kalıtsal hemofili A (FVIII
eksikliği) veya hemofili B (Faktör IX eksikliği) anlaşılmaktadır. Fakat hem FVIII, hem de FIX’un edinsel eksikliklerinin de görülebildiği unutulmamalıdır. Özellikle erişkin hastaların bakımından sorumlu hekimlerin edinsel hemofili A konusunda dikkatli olması gerekmektedir. Son elli yılda gerek yurt dışında ve gerekse ülkemizde hemofilik hastaların bakım kalitesi iyileşmeler olduğundan, hastaların yaşam süreleri uzamıştır.
Yirminci yüzyılın ilk yarısında yaşam süresi 16-23 yıl iken, ikinci yarısında ise, ortalama 65 yıl olmuştur. Yaşam
süresinin uzaması ile daha önceleri görülmeyen (eşlik eden) hastalıklar hemofili tedavi ve bakımında bilgi birikimi eksikliği nedeniyle sorunlar yaratmaya başlamıştır. Çocukluk döneminde en önemli hedef, eklem hasarlarını
azaltmak ve faktör tedavisine bağlı olan komplikasyonları en aza indirmek iken, erişkin olgularda sosyal yaşama
uyum, psikososyal sorunlar ve eşlik eden hastalıkların yönetimi ön plana çıkmaktadır. Bu yazıda erişkin hemofili hastalarıylala ilişki sosyal-klinik tablolar gözden geçirilmiştir. Erişkin ve çocukluk döneminde görülen ortak
sorunlardan (kanama tedavisi, kanamadan koruyucu tedavi seçenekleri, ağrı kontrolü, yaşam kalitesi, fiziksel
egzersiz, girişimsel işlemlerin hazırlığı, diş bakımı gibi) söz edilmeyecektir.
Erişkin hemofiliklerde karşılaşılan sorunlar
Kanamadan koruyucu tedavi (profilaksi) pediatrik yaş diliminde altın standart hale gelmiş olmasına rağmen,
erişkin hemofili hasta grubunda hala genel uygulamalara girememiştir. Aşağıda verilecek olan sorunlar-eşlik
eden hastalıkların yönetim, kanamadan koruyucu tedavinin uygulandığı olgu gruplarında daha kolay olmaktadır. Bu nedenle erişkin hemofili olgularda kanamadan koruyucu tedavi ile ilişkili Türk Hematoloji Derneği
tarafından bir kılavuz hazırlanmıştır (www.thd.org.tr; www.thad.org.tr). Yönetimi gereken durumlar Dünya
Hemofili Federasyonunun 2013 yılında hazırlamış olduğu kılavuz temel alınarak Tablo 1’de özetlenmiştir.
a) Taşıyıcılık sorunu
Hemofili A ve B’nin genetik geçişi X kromozumuna bağlı olduğundan erkekler hasta, kadınlar
ise taşıyıcıdır. Hemofilili babanın kız çocukları ve
hemofili oğlu olan annelerin (yeni mutasyon olmadığı sürece) zorunlu taşıyıcı olacakları kaçınılmazdır. Taşıyıcı olduğu düşünülen kadınlarda faktör
düzeyleri genellikle %50 civarındadır. Ancak faktör düzeyleri bazen daha da düşük olabilmektedir. Taşıyıcılar genellikle semptomsuz olup, faktör
düzeyleri çok düşük olduğunda kanama atakları
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Tablo 1. Erişkin hemofilik hastalarda karşılaşılan özel durumlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taşıyıcılık sorunu
Genetik danışmanlık ve prenatal tanı
Şüpheli veya bilinen hemofilisi olan bebeğin doğumu
Aşılama
Cinsel yaşam ve sorunlar
Yaşlanmaya bağlı sorunlar
Hiperkolesterolemi, Kalp-Damar Hastalıkları ve Hipertansiyon
Kanser
Osteoporoz
Şişmanlık
Diabetes Mellitus
Üriner sistem hastalıkları (prostat hipertrofisi vd)
Katarkt cerrahisi ve diğer cerrahi girişimler
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görülebilir. Özellikle menorraji ve girişimsel işlemler kanama sorunu yaratan durumlardır. Bu durumlarda temel
yaklaşım oral kontraseptif ve/veya antifibrinolitik ilaç kullanımıdır. Daha ağır durumlarda faktör infüzyonu gerekebilir. Gebelikte genellikle bir sorun ile karşılaşılmama nedeni, FVIII düzeylerinin gebelik sırasında artış göstermesidir. Ancak FIX düzeyinin gebelik seyrinde değişmediği de unutulmamalıdır. Genetik danışmanlık açısından
hemofilili olguların kız kardeşleri ve kızları gibi kadın yakınlarının faktör düzeyleri ve indeks olgunun genetik
bozukluğuna göre genetik incelenmesi yapılmalıdır. Girişimsel işlemler öncesi veya kanama atakları öyküsünün
varlığında mutlaka faktör düzeyleri bilinmelidir (1-4).
b) Genetik danışmanlık ve prenatal tanı
Ailesinde hemofilili birey olan kadınların, olanaklar el verdiği sürece genetik danışmanlık- prenatal tanı
açısından genetik bozuklukları saptanmalıdır. DNA temelli genetik analizler ile mutasyon kolaylıkla ortaya
konabilir. Gebelik sırasında, etkilenme olasılığı olan erkek fetüsün mutasyonunu saptama prenatal tanısal işlem
de kolaylık sağlar. Fetüsün erkek olup olmadığı 7-9. haftalarda Y-kromozomuna özgül PCR testi ile veya 11.
haftadan sonra ise, ultrasonografi ile saptanabilir. Prenatal tanının ana yöntemi korionik villüs örneklemesi yapılmasıdır. Örnekleme için en uygun zaman dilimi gebeliğin 9-14. haftaları olup, daha erken zamanda yapılırsa
fetal komplikasyonlarda artış görülebilmektedir. Amniyosentez ise, 15-17. haftalarda yapılabilmektedir. Faktör
düzeyleri düşük olan (<%50) kadınlarda işlem sırasında faktör infüzyonu yapmak gerekebilir. Preimplatasyon
genetik işlemi mutasyon taşımayan embriyonun seçilerek implante edilmesini sağlayan yöntem olup, taşıyıcı
kadınlarda yapılabilmektedir (1,5-8).
c) Şüpheli veya bilinen hemofilisi olan bebeğin doğumu
FVIII düzeyi gebeliğin ikinci ve üçüncü zaman diliminde arttığı için, özellikle doğuma yakın düzey saptaması ile doğum sırasında faktör infüzyonu yapılıp yapılmayacağına karar verilir. FVIII düzeyi <%50 ise, uygun
replasman yapılmalıdır. Vajinal veya sezeryan doğum şekli, jinekologlarla birlikte en az travamtik yöntem seçilmelidir (1,9).
d) Aşılama
Erişkin hemofiliklerin aşılamasında genellikle sorunlar yaşanmaz. Tüm erişkin hastaların hepatit A ve B aşılamaları ve rapelleri yapılmalıdır. HIV pozitifliği aşılamanın etkililiğini değiştirdiğinden, mutlaka HIV durumu
değerlendirilmelidir. HIV pozitif hastalara canlı aşı uygulanmamalıdır. Genel aşılama kuralları erişkinlerde de
geçerlidir. Aşılamalar deri altı olarak uygulanmalıdır. Kas içi yapılması gerekiyorsa, en küçük kalibrasyonlu
iğne (25-27 g) kullanılmalı, enjeksiyon öncesi bölgeye 5 dakika süre ile buz uygulanması ve enjeksiyon sonrası
bölgeye 5 dakika basınç uygulanması gerekmektedir. Kas içi uygulamaları mutlaka faktör replasmanı sonrası
yapılmalıdır (1,10).
e) Cinsel yaşam ve sorunlar
Hemofilik hastaların normal cinsel hayatlarının olmasına bir engel durum yoktur. Ancak var olan kas iskelet
sorunları zorluklar oluşturabilir. Ağrı, ağrı-kanama korkusu, iliopsoas kanaması cinsel yaşam kalitesini etkiler.
Ayrıca HIV ve HCV pozitifliği, yaş ile birlikte eşlik eden hastalıklar ve hemofilinin komplikasyonları libido ve
empodans sorunu oluşturabilir. Bazı olgularda sildenafil gibi oral fosfodiesteraz-5 inhibitörleri yararlı olabilir
ancak bu grup ilaçların antitrombosit etkileri olduğundan nazal konjesyona bağlı burun kanaması oluşturabilirler (1,11).
f) Yaşlanmaya bağlı sorunlar
Yeterli doz ve sıklıkta koruyucu faktör tedavisi alan hastaların yaşam kalitesinin düzeldiği ve buna bağlı olarak yaşam süresinin uzadığı bilinmektedir. Yaşam süresinin uzaması ile birlikte hemofilisi olmayan bireylerde
görülen sorunlar hemofili hastalarında da görülmektedir. Kalp ve damar hastalıkları, kanser, böbrek yetmezliği,
şişmanlık ve kemik erimesi gibi sorunlarla yüzleşen hemofili hastaları ve hekimlerin bu konuda daha bilgili ve
dikkatli olmaları gerekmektedir.
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Hiperkolesterolemi, Kalp-Damar Hastalıkları ve Hipertansiyon: Hemofili hastasının damarı tıkanmaz diye bilinirken, yaşamın uzaması ile birlikte hastaların bu sorunlarla yüzleştiği görülmüştür. Hemofili hastalarının
ortalama total kolesterol düzeylerinin sağlıklı nüfusa göre daha düşük olduğu görülmüştür. Yaş ilerledikçe hiperkolesterolemi açısından genel nüfus için önerilen tüm testlerin yapılması gerekir. Tedavisi gerektiğinde aynı
yöntemlerle yapılmaktadır.
Hemofili hastalarında iskemik kardiyovasküler olaylara bağlı ölüm oranının daha az olduğu bilinmekle beraber, görülme sıklığı gittikçe artmaktadır. Hiperkolesterolemi, şişmanlık, hareketsizlik, sigara kullanımı ve genetik faktörler kalp ve damar hastalıklarına yol açabilmektedirler. Akut koroner sendrom varlığı, koroner anjiografiye hazırlık, stent takılması, fibrinolitik ilaç kullanımı, uzun süreli tekli veya ikili antiagregan kullanımı,
akut atriyal fibrilasyonu olan hastalarda kardiyoversiyon ve atrial fibrilasyonu olan hastalara iskemik inmeden
korunma tedavisi gibi sorunlarda yeterli doz ve sıklıkta kanamadan korunma tedavisi veriliyorsa hemofili olmayan hastalarda uygulanan öneriler ve uygumlalar yapılmalıdır. Akut koroner sendrom için primer girişimsel
işlem yapılacaksa, işlem öncesi ve işlem sonrasında 48 saat boyunca uygun doz ve sürede faktör infüzyonu yapılması gerekir. Tromboz riskini azaltmak için yüksek faktör düzeylerinden kaçınılması gerekir. Girişimsel işlemler
mümkünse radiyal arter yol ile yapılmalı, protokolle uygun olarak heparin ve antitrombosit ilaç kullanılmalıdır.
Antitrombosit kullanılacaksa faktör replasman tedavisinin iki hafta boyunca verilmeli ve daha sonrasında uygun
doz ve sıklıkta profilaksi yapılmalıdır. Bu grup hastaların baypas cerrahisine hazırlığı ve takibinin yapılması
hemofili konusunda deneyimli bir merkezde yapılması gereklidir. Hastaların da bu konuda bilgili olması gerekmektedir. Hemofili hastalarının kalp ve damar hastalıklarına yakalanma olasılığını azaltmak için yaşam şekillerini, beslenme alışkanlıklarını, sigara kullanımlarını ve spor yapma alışkanlıklarını değiştirmeleri gerekmektedir
Hemofilik hastalarda kan basıncı genel nüfusa göre iki kat daha yüksek olup, antihipertansif kullanma oranı artmıştır. Yaşlı hemofiliklerin yüksek kan basınçlarının düzenli kontrolü ve tedavisi olası kanama ataklarını
önleme açısından oldukça önemlidir. Genel hipertansiyon kuralları hemofilikler içinde geçerlidir. (1, 12-17).
Yaşamın uzaması ile birlikte, artık hemofili hastalarında da kanser görülebilmektedir. Kanser olma sıklığının
normal kişilere göre 5 kat daha fazla olduğu küçük olgu gruplarında gösterilmiştir. Buna etken olarak HIV ve
Hepatit C virüslerinin varlığı gösterilmektedir. HIV olan olgularda Hodgkin dışı lenfoma (HDL), Hepatit C
hastalarına ise, hepatosellüler kasinoma (HCC) sık görülmektedir. HIV ve HCV olmayan hastalardaki kanser
sıklığının fazla olup olmadığı konusu tartışmalıdır. En azından yaşam süresinin uzaması ile toplumdaki sıklığına benzer sıklıkta olduğunu düşünmek gerekir. HIV, hastalarımızda hiçbir zaman sorun teşkil etmemiştir.
Ancak hepatit C hastalığı olan hemofilili hastalarımızın kanser gelişimi konusunda yakından izlemek gerekir.
Bu viral etkenler olmadan da, lenfomalar, karaciğer kanserleri, kalınbağırsak kanserleri ve prostat kanserleri görülebilmektedir. Sorun kemoterapi ve/veya radyoterapiler sırasında karşılaşılacak olan trombositopeni ve
tromboprofilaksi gibi durumlarda kanamadan korunma tedavisi nasıl yapılacağıdır? Yeterli doz ve sıklıkta faktör
yerine konduğunda hemofili olmayan bireylere ne uygulanıyorsa aynısı uygulanmalıdır. Faktör doz ve uygulama
sıklığı bu konuda yeterli bilgi birikimi olmadığından uzman görüşlerine ve ilgili kılavuzlara göre yapılmaktadır.
Kanser cerrahisi uygulanacak hastaların tromboprofilaksileri kanamadan koruma tedavisi ile birlikte yapılmalıdır. İnhibitörü negatif olan olgularda düşük molekül ağırlıklı heparinleri sabit dozda ve yeterli sürede vermek
gerekir. İnhibitörü olan olgularda ise, mekanik profilaksi kılavuzların önerdiği sürede uygulanmalıdır (1,17).
Sistemik osteoporozun/osteopeninin hemofilik hastalarda sorun olduğu 1990’ların ortalarında gündeme gelmiştir. Hemofilik artropatide eklem çevresindeki yerel osteoporozdan farklı olan bir tablo olup, omurlarda ve
femur boynunda kemik yoğunluğunun az olduğu gösterilmiştir. Kemik minerilizasyonunun az olması yanında
matriks yapımının da az olduğu (osteokalsin düzeylerinin düşük olması) bildirilmiştir. Sadece erişkinlerde değil,
çocuk yaş dilimlerinde de ortaya çıkabilmektedir. Eklem sorunları el verdiği sürece, ağırlık taşıyıcı sporların
önerilmesi ve yapılması sağlık kalitesi açısından gereklidir. Kalsiyum ve D vitamini önerilmesi ve uzun dönem
bifosfanat tedavisi gereklidir. Bifosfanat tedavisine başlamadan önce ve aralıklı zaman dilimlerinde çene nekrozu
açısından dental muayene yapılması önerilir (1, 18-20).
Şişmanlık, günümüzde hemofiliklerde de sorun olmaktadır. Yapılan çalışmalarda, hemofili hastalarındaki şişmanlık sıklığı hemofili olmayanlarla aynı orana saptanmıştır. Eklemlere fazla yük binmesi zaten eklem kanama
sorunu olan hemofiliklerde artropatiyi daha da karmaşık hale getirmektedir. Eklem hareket açıklığının vücut
kitle indeksi ile korelasyon gösterdiği bildirilmiştir. Şişmanlığın yarattığı ve çözülmesi gereken bir diğer sorun
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ise, faktör kullanım miktarlarıdır. Bilindiği gibi faktör tedavisi vücut ağırlığına göre yapılmaktadır. Artmış olan
yağ dokusunun kanlanması, kas ve eklemelere göre oldukça düşüktür. Yağ doku artışına göre faktör dozunun
artırmak gerekir mi? Bu konuda yeterli veri mevcut değildir. Vücut ağırlığının artması faktör tüketimini dolaylı
olarak arttırmakta ve ek maliyet artışı getirmektedir. Bu çözülmesi gereken sorunların başında gelmektedir.
Hemofilili hastaların diyet ve spor yapma alışkanlıkları gözden geçirilmeli ve mutlaka bir diyetisyen gözetiminde
izlemi yapılmalıdır. Eklem sorunları dışında şişmanlığa bağlı ortaya çıkabilen şeker hastalığı ve kalp hastalıkları
da hemofilik hasta bakımını karmaşıklaştırmaktadır (1, 21).
Hemofiliklerde Diabetes Mellitus sıklığı konusunda kesinleşmiş veri olmamasına rağmen gözlemsel
çalışmalarda sıklığının artmış olduğu bildirilmektedir. Kalp-damar hastalıklarının varlığı ve şişmanlık diabet
sıklığını arttırmaktadır. Şişman hemofiliklerin izleminde sık aralıklı kan şekeri kontrolünün yapılmasında yarar
vardır. İnsulin tedavisi gerektiğinde dikkatli bir şekilde yapılan deri altı enjeksiyonlarının kanamaya yol açmadığı gösterilmiştir (1,22).
Yaşla birlikte ortaya çıkan prostat hipertrofisi gibi üriner sistem hastalıkları da yönetilmesi gereken sorunlardan biridir. Tekrarlayan hematüri atakları böbrek yetersizliği tablolarına yol açabildiğinden hasta izlemleri
sırasında bu durum da akılda tutulmalıdır.
Erişkin yaşa grubundaki olguların çocukluk yaş dilimine göre daha fazla cerrahi işleme maruz kaldıkları
bilinmektedir. Travma sonrası girişimler yanında, katarakt cerrahisi gibi yaşa bağlı girişim oranı da fazladır.
Gerek acil ve gerekse elektif cerrahi işlemlerin hazırlığı ve yönetimi ulusal ve uluslararası kılavuz bilgileri ışığında
yapılmalıdır.
Sonuç
Yukarıdaki yazı dikkatle okunduğunda artık erişkin hemofilik hastalara bakışımızın, tedavi yöntemlerinin
ve izlemimizin değiştiği açıkça görülmektedir. Uzun yaşam şansı yakalayan hemofiliklerin sorunları, çocukluk
döneminde karşılaşılanlara göre oldukça farklıdır. Hasta, hasta yakınları ve sağlık personelinin yaklaşımlarını
değiştirmesi ve bu konuda eğitimlerinin arttırılması gerekmektedir.
Artık sadece kanadıkça faktör tedavisi uygulanan hemofili hastasının olmadığı, genç erişkin yaşa gelen hemen
hemen her hemofilik hastanın kanamadan koruyucu tedavi alması gerektiği ve bu tedavinin yaşının olmadığının
bilinmesi önemlidir. Erişkinlerde en önemli sorun kanamadan koruyucu tedaviye uyum sorunudur. Hemofili
hastasının kronik artropati, inhibitör gelişimi ve enfeksiyon sorunları dışında başka sorunlarla yüz yüze gelebileceği bilinmeli ve bu sorunlarla nasıl baş edilmesi gerektiği hasta, hasta yakını ve sağlık ekibi ile birlikte karar
verilmelidir.
Kaynaklar
1. Srivastava A, Brewer AK, Mauser-Bunschoten EP, Key NS, Kitchen S, Llinas A, Ludlam CA, Mahlangu JN, Mulder K, Poon
MC, Street A; Treatment Guidelines Working Group on Behalf of The World Federation Of Hemophilia. Guidelines for the
management of hemophilia. Haemophilia. 2013 Jan;19(1):e1-47
2. Lee CA, Chi C, Pavord SR et al. UK Haemophilia Centre Doctors’ Organization. The obstetric and gynaecological management
of women with inherited bleeding disorders–review with guidelines produced by a taskforce of UK Haemophilia Centre Doctors’
Organization. Haemophilia 2006; 12: 301–36.
3. Plug I, Mauser-Bunschoten EP, Brocker-Vriends AH et al. Bleeding in carriers of hemophilia. Blood 2006; 108: 52–6.
4. Dunn NF, Miller R, Griffioen A, Lee CA. Carrier testing in haemophilia A and B: adult carriers’ and their partners’ experiences
and their views on the testing of young females. Haemophilia 2008; 14:584–92.
5. Mortarino M, Garagiola I, Lotta LA, Siboni SM, Semprini AE, Peyvandi F. Noninvasive tool for foetal sex determination in early
gestational age. Haemophilia 2011; 17: 952–6.
6. Evans MI, Andriole S. Chorionic villus sampling and amniocentesis in 2008. Curr Opin Obstet Gynecol 2008; 20: 164–8.
7. Tabor A, Alfirevic Z. Update on procedurerelated risks for prenatal diagnosis techniques. Fetal Diagn Ther 2010; 27: 1–7.
8. Lavery S. Preimplantation genetic diagnosis of haemophilia. Br.J Haematol 2009; 144: 303–7.
9. Kletzel M, Miller CH, Becton DL, Chadduck WM, Elser JM. Postdelivery head bleeding in hemophilic neonates: causes and
management. Am J Dis Child 1989; 143: 1107–10.
10. Steele M, Cochrane A, Wakefield C et al. Hepatitis A and B immunization for individuals with inherited bleeding disorders.
Haemophilia 2009; 15: 437–47.

09 Mayıs 2014, İstanbul

23

KONUŞMA METİNLERİ

11. Mauser-Bunschoten EP, Fransen Van De Putte DE, Schutgens RE. Co-morbidity in the ageing haemophilia patient: the down
side of increased life expectancy. Haemophilia 2009; 15: 853–63.
12. Demir M. Hemofilinin değişen yüzü. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi 22-26 Ekim 2013, Antalya Bildiri Kitabı, s. 56-60.
13. Kulkarni R, Soucie JM, Evatt BL, Hemophilia Surveillance System Project Investigators. Prevalence and risk factors for heart
disease among males with hemophilia. Am J Hematol 2005; 79: 36–42.
14. Ragni MV, Moore CG. Atherosclerotic heart disease: prevalence and risk factors in hospitalized men with haemophilia A.
Haemophilia 2011; 17: 867–71.
15. Schutgens RE, Tuinenburg A, Roosendaal G, Guyomi SH, Mauser-Bunschoten EP. Treatment of ischaemic heart disease in
haemophilia patients: an institutional guideline. Haemophilia 2009; 15: 952–8.
16. Mannucci PM, Schutgens RE, Santagostino E, Mauser-Bunschoten EP. How I treat age-related morbidities in elderly patients
with hemophilia. Blood 2009; 114: 5256–63.
17. Lim MY, Pruthi RK. Cardiovascular disease risk factors: prevalence and management in adult hemophilia patients. Blood Coagul
Fibrinolysis 2011; 22: 402–6.
18. Gallacher SJ, Deighan C, Wallace AM, Cowan RA, Fraser WD, Fenner JA, Lowe GD, Boyle IT. Association of severe haemophilia
A with osteoporosis: a densitometric and biochemical study. Q J Med. 1994;87(3):181-6.
19. Tlacuilo-Parra A, Villela-Rodríguez J, Garibaldi-Covarrubias R, Soto-Padilla J, Orozco-Alcala J. Bone turnover markers and bone
mineral density in children with haemophilia. Haemophilia. 2011;17(4):657-61.
20. Wong TE, Majumdar S, Adams E, Bergman S, Damiano ML, Deutsche J, Recht M; Healthy Weight Working Group. Overweight
and obesity in hemophilia: a systematic review of the literature. Am J Prev Med. 2011 Dec;41(6 Suppl 4):S369-75
21. Hofstede FG, Fijnvandraat K, Plug I, Kamphuisen PW, Rosendaal FR, Peters M. Obesity: a new disaster for haemophilic patients?
A nationwide survey Haemophilia 2008; 14: 1035–8.
22. Walsh M, Macgregor D, Stuckless S, Barrett B, Kawaja M, Scully MF. Healthrelated quality of life in a cohort of adult patients
with mild hemophilia A. J Thromb Haemost 2008; 6: 755– 61.

24

8. Ulusal Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Kongresi

GENETİK UZMANI GÖZÜ İLE
VENÖZ TROMBOEMBOLİNE RİSK
DEĞERLENDİRİLMESİ
Prof. Dr. Turgut ULUTİN
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

V

enoz Tromboemboline Genetik Yatkınlık Kalıtsal Trombofilidir. Kısaca kanda pıhtılaşma eğiliminin artmasında pek çok kalıtsal ya da edinsel faktör rol oynayabilir.
Ailesinde tromboz öyküsü olanlarda mutasyon bulunma olasılığı yüksektir. Tromboz için görülen
risk faktörleri arasında Faktor V Leiden Mutasyonu, Protrombin G20210A mutasyonu, Protein C ve S eksikliği, Antitrombin eksikliği Disfibrinogenemiler, FVIII yüksekliği, Hiperhomo Sisteinemi, Faktör XII eksikliği,
plazminogen eksikliği gibi kalıtsal etkenler sayılabilir. Bunun dışında Kanser, gebelik, major cerrahi girişim,
oral kontraseptif kullanımı, Nefrotik Sendrom, Antifosfolipid sendromu ve benzeri edinsel etkenlerde tromboz gelişimine yol açabilirler. Trombofili nedenleri Tekrarlayan venöz tromboemboli ataklarını arttırmaktadır.
Günümüzde VTE Risk değerlendirmesine katkıda bulunabilecek genetik testler mevcuttur.
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VENÖZ TROMBO-EMBOLİ PROFLAKSİSİ –
İNTERMİTTAN PNÖMATİK KOMPRESYON
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A

vrupada bir takvim yılında gözlenen venöz tromboembolizme (VTE) bağlı ölümler (543.454), aynı
süre gelişen AIDS, meme kanseri, prostat kanseri ve taşıma kazalarına bağlı ölümlerin toplamının iki
katından fazladır (209.926) [1]. Tüm cerrahi servis hastalarının %58.5’i ve dahiliye servis hastalarının
%39.5’ine risk sınıfına uygun proflaksi uygulanmaktadır [2]. Bu eksikliğe yol açan dört temel sorun saptanmıştır:
(1) VTE risk değerlendirmesinin olmaması – etkin ve doğru proflaksi uygulanamaz; (2) yüksek kanama riskli
hastalar – farmakolojik yöntemler uygulanamaz, ve mekanik yöntemler uygulanmaz veya hastanede bulunmaz;
(3) farmakolojik tedavinin gerekenden önce kesilmesi – belirli risk gruplarında (kanser vs.) uzun süreli proflaksi
uygulanması gereklidir; (4) hastanede VTE proflaksi protokolünün olmaması.
Anderson ve ark., 16 acil cerrahi biriminden randomize seçilen 1.000 hastada yaptıkları çalışmalarında VTE
risk faktörlerini değerlendirmiş; ≥1 risk faktörü %78 hastada, ≥2 risk faktörü %48, ≥3 risk faktörü %19, ≥4 risk
faktörü %6, ve ≥5 risk faktörü %1 hastada saptanmıştır [3]. İdeal bir VTE proflaksisi: (1) risk derecesine uyarlanmış, (2) hedefe yönelik, (3) bireysel, ve (4) etkin olmalıdır. Tüm hastalar VTE riski açısından değerlendirilmeli,
yüksek riskli hastalar saptanmalıdır. Risk grupları hem hastaların bireysel özellikleri hem de almakta oldukları tıbbi/cerrahi tedavi göz önüne alınarak belirlenmeli ve gerekli proflaksi uygun dozda ve yöntemlerle uygulanmalıdır.
Elektif açık abdominal veya pelvik kanser cerrahisi geçiren hastalarda yapılan çift-körlü, çok merkezli
ENOXACAN-II çalışmasında enoksaparin 40 mg/gün proflaksi rejiminin bir hafta ile dört hafta uygulanması
karşılaştırılmıştır. Bir haftalık proflaksi grubunda %12, dört haftalık grupta %4.8 VTE gözlenmiştir (p=0.02). Üç
aylık takip sonrasında da fark istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek devam etmiştir (%13.8 ve %5.5). Kanama
(%4.8 ve %6.1) ve diğer komplikasyon oranlarında anlamlı farklılık gözlenmemiştir. Benzer bir çalışmada major
abdominal cerrahi geçiren hastalarda dört hafta dalteparin 5000 IU/gün proflaksi uygulaması sonrasında VTE
riskinde %55 azalma saptanmış (%8.8 ve %19.6), ve kanama oranları benzer bulunmuştur [4]. Kanser hastalarında proflaksiye rağmen postoperatif DVT/PE riskinde 2 kat, ölümcül PE riskinde >3 kat artış gösterilmiştir [5].
Düşük molekül ağırlıklı heparinlerin (DMAH) proflaksi amacıyla ameliyattan ≥12 saat önce veya ≥12 saat
sonra uygulanması önerilmektedir. DMAH ve intermittan pnömatik kompresyon (İPK) kombinasyonu özellikle peri-operatif dönemde ideal bir proflaksi sağlamaktadır. Major abdominal cerrahi veya uzun süreli laparoskopik cerrahi uygulanan hastalarda bu kombinasyon önerilmektedir [6].
Elastik çoraplar ile İPK kombine edildiğinde DVT riski %70 azalmaktadır (%4.7 ve %15.9). Güncel bir
derlemede proflakside farmakolojik ve mekanik yöntemlerin kombinasyonunun ortopedi, genel cerrahi ve kalpdamar cerrahisi ameliyatlarında kullanımının bireysel kullanıma kıyasla daha etkin olduğu bildirilmektedir [24].
İPK cihazları: (1) Yoğun bakımda tedavi gören kanama riski yüksek hastalar, (2) düşük VTE riskli elektif genel
abdominal veya pelvik ameliyatlar, (3) yüksek VTE riskli elektif genel abdominal veya pelvik ameliyat olacak
hastalarda yüksek kanama riski eşlik ediyorsa özellikle önerilmektedir [7]. Yüksek VTE riskli elektif genel abdominal veya pelvik ameliyat olacak hastalarda ek bir kanama riski olmadığı takdirde kombine proflaksi (DMAH
+ İPK) önerilmektedir [8].
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alasemi, globin zincirlerinde oluşan defektlere bağlı olarak gelişen konjenital bir hemolitik anemidir.
Klinik seyrin ciddiyetine göre iki farklı şekilde kendisini gösterir: Talasemi intermedia ve ağır formu
olan transfüzyon bağımlı talasemi major. Fizyopatolojisinde hemolize bağlı olarak, kemik iliğinde gelişen
inefektif eritropoez rol oynamaktadır. Kronik bir hastalık olması nedeniyle ve tedavisinde elde edilen gelişmelere rağmen, halen hastalığın seyrinde bazı komplikasyonların oluşması kaçınılmazdır. Bu komplikasyonlardan
birisi, özellikle beta-talasemi intermediada olmak üzere ortaya çıkan tromboembolik olaylardır. Tromboembolik
olayların sıklığı değişik araştırma gruplarında %2 ile %20 arasında verilmektedir. Türk Hematoloji Derneği’nin
Türkiye verilerinde bu oran %3,2 şeklinde belirlenmiştir.
Tromboembolik olaylara yol açan neden ise hastalarda oluşan hiperkoagülopatidir. Koagülopatinin oluşmasına yol açan nedenler çok çeşitlidir. Alyuvarlarda (hemikromların oluşması ve çökmesi, anormal eritroid
hücreler, prokoagülan fosfolipidler ve alyuvarların yapışkanlığının artması); trombositlerde (artmış trombosit
agregasyonu, oksidatif stresin durumu, aktivasyon markerlarının ekspresyonu, morfolojik değişiklikler); endotel hücresinde (endotel adezyon moleküllerinin ve doku faktörünün ekspresyonu, monosit ve granülosit aktivasyonu, mikropartiküllerin salınımı) oluşan faktörler ile demir birikimi, kalıtsal faktörler (Faktör V 1691 G-A;
Prothrombin 20210 G-A değişimi) , hiperhomosisteinemi, kardiak disfonksiyon, hormonal yetersizlikler, antifosfolipid antikorları, Protein C-S ve AT düzeylerinin düşük olması altta yapan nedenler olarak ileri sürülmüştür. Ayrıca nitrik oksid düzeyleri vazokonstriksiyona ve hemolize yol açarak altta yatan bir başka neden olabilir.
Bunların dışında trombozu tetikleyebilecek splenektomi, splenektomi sonrası yükselen trombosit sayıları
veya dalağın yokluğu, kemik iliği trasplantasyonu sonrası gelişen venooklüsiv hastalık, transfüzyon komplikasyonları, santral venöz kateter uygulaması ile enfeksiyon, cerrahi girişim ve gebelik gibi dış etkenler de akılda
tutulmalıdır. Özellikle hematokrit değerleri hızlı yükseltilen hastalar tromboz riski altındadır.
Trombozun en sık görülen tipleri derin ven trombozu, pulmoner emboli, portal ven trombozu ve serebral
trombozdur.
Trombozdan korunmada hemoglobin değerini 9 g/dl’nin üzerinde tutacak şekilde transfüzyon yapılması splenektomi yaşını geciktirerek, alyuvarların parçalanma oranını düşürerek tromboz oluşma olasılığını azaltacaktır.
Tedavide özel bir yöntem belirlenmesi için yeterli bilgi yoktur. Ancak rekürrensi önlemek için aspirin tedavisi
yararlı görülmektedir. Ancak tromboz geçiren olguların hemen yarısının aspirin kullanımı altında atak geçirdikleri de akılda tutulmalıdır. Ayrıca hemoglobin F değerlerini yükselten Hydroxycarbamide, fosfolipid ekspresyonunu düşürerek, hiperkoagülobiliteyi azaltabilir. Bu tedavi modelinde de yeterli bilgi birikimi bulunmamaktadır.
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NH, kompleman aktivitesinin kontrol edilememesi nedeniyle sistemik komplikasyonların oluştuğu, özellikle intravasküler hemoliz ve trombosit aktivasyonunun ortaya çıktığı bir edinsel hastalıktır.
Kemik iliği kök hücrelerinde fosfatidilinositol glikan A (PIG-A) geninde somatik motasyon oluşması
sonucu glikozilfosfatidilinisitol (GPI) sentezinde bozulma ve hücre yüzeylerinde bulunan tüm GPI bağlı proteinlerde eksiklik ortaya çıkar (1). Bu eksik olan proteinler arasında hücre yüzeylerinde kompleman etkilerini
düzenleyen CD55 ve CD 59 da vardır. PNH’lı hücrelerde bu proteinlerin eksik olması ile komplemana olan
duyarlılık artarak intravasküler hemoliz, inflamatuvar mediatörlerin artması ve hemoglobinin ortama salınması ile sonuçlanır (2).
Tromboemboli PNH’lı hastalarda en sık görülen mortalite sebebidir. Yaklaşık olarak %40-%67 oranında
ölüm sebebi olarak karşımıza çıkar. PNH tanısı konulan hastaların %29-44’ünde hastalık süresi içerisinde en
az bir defa tromboembolik atak geçirir. Trombozla tanı konulan hastalarda 4 yıllık yaşam süresi sadece %40
dır. Hastaların %19’unda tanı batın içi damarlarda (hepatik, mezanterik, portal, splenik ve vena kava inferior)
tromboz oluştuktan sonra konulur (3).
PNH’lı hastaların subklinik pulmoner emboli bulgusu olanlarda her 10’undan 6 sın da hassas görüntüleme
teknikleri ile tanı doğrulanmış ve bu 10 hastanın 2 sinde de subklinik miyokard hasarlanma bulgularıda saptanmıştır (4).
Tromboz ile nötrofillerde PNH klonunun büyüklüğü arasında doğrusal bir ilişki saptanmıştır. Trombozlar
her yerde olabilir, ancak sebebi bilinmese de en sık batın ve beyin içi venlerde ortaya çıkarlar. Vakaların beşte birinde çok sayıda bölgede trombozlar görülür. Hepatik ven trombozu (Budd-Chiari Sendromu) %7.5 - 25 arası
ile en sık tutulumun görüldüğü ve mortaliteyi yükselten sebeplerden biridir. Bu hastalar akut veya kronik karın
ağrıları ile başvurabilir. Hastalarda splenik ven tutulumu (%47), diğer nedenlerle olan hepatik ven trombozlulara (%10) göre daha sık görülür (5).
Süperior sagital ven trombozu PNH’ lı hastlarda nörolojik tutulumla giden en sık sebeptir ve üçte bir olgu
ölümle sonlanır. Kafa içi ven trombozları ciddi baş ağrıları, bulantı, kusma, atak geçirme, bilinç değişiklikleri,
papilla ödemi, görme kaybı ve felçler ile ortaya çıkabilir (6).
Cilt damarlarında ki trombozlar ise ağrılı ciltdeki renk değişiklikler ile görülür. Barsak damarlarındaki tıkanıklıklarda karın ağrıları yanında ateş, barsak tıkanıklığı ve kanama ile ortaya çıkabilir (7).
Derin ven trombozu alt ekstremitelerde üçte bir olguda görülür. Arterial trombozlarda PNH’da ilk bulgu
olarak karşımıza çıkabilir. PNH ile ilişkili strokların yarısı bu vakalardır(8).
Trombofili için araştırılan hastalarda PNH testleride akılda tutulmalıdır. Özellikle tromboz nedeni
açıklanamayan genç, olağan bölgeler dışında trombozu olan (batın içi, beyin, cilt gibi), hemoliz bulguları bulunan veya sitopenileri olan hastalarda akım sitometri ile PNH testleri istenmelidir. LDH seviyeleri klasik hemolizli vakaların aksine Tip II baskın tipli PNH’larda yükselmeyebilir.
09 Mayıs 2014, İstanbul
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PNH’da tromboz mekanizmaları
Bu mekanizmalar oldukça kompleks olup hala araştırmalara açık bir alandır. Koagulasyon kaskadı ile kompleman sistemi arasındaki yakın ilişki PNH’da ki trombozları anlamada bize yardım eder. Trombosit aktivasyonu,
kopleman ilişkili hemoliz, bozulmuş nitrik oksit yararlanımı, fibrinolitik sistem bozuklukları ve inflamatuvar
mediatörlerin ortamda çoğalması PNH’lı hastalarda trombozların oluşmasından sorumlu olabilir (9).
PNH’da trombosit aktivasyonunun sebepleri
Trombosit aktivasyonu pıhtılaşmanın temel başlangıç noktalarından biridir. PNH’da trombositlerde CD55
olmadığından bunu yokluğunu trombositlerin alfa granüllerinde bulunan H faktörü ile kompanse etmeye çalıştığından trombosit aktivasyonuna yol açar. Komplemandan trombositleri koruyan CD 59 yokluğu da kompleman ilişkili trombosit aktivasyonunu hücre yüzeyinde C5b-9 birikimini artırarak başlatır. Aynı zamanda serbest
hemoglobin, nitrik oksit(NO) seviyesinin azalması, trombin aktivasyonu ve endotel disfonksiyonu da trombosit
aktivasyonuna katkıda bulunarak tromboz oluşumuna yol açabilir (9).
İntravasküler hemolizin tromboz üzerine etkileri
Hemolizle ortamda serbest dolaşan hemoglobin hem trombosit aktivasyonuna hem de trombofilebit oluşturma potansiyeline, ADAMTS 13 enziminde inhibisyona, direkt endotel disfonksiyonuna yol açar. Aynı zamanda
serbest hemoglobin endotel hücrelerinin aktivasyonuna ve ortama mikropartiküllerin saçılmasına, doku faktörünün seviyesinin artmasına ve reaktif oksijen türlerinin seviyelerinde artış ile tromboza katkıda bulunabilirler.
Tabiî ki serbest hemoglobinin tromboz oluşumunda en büyük etkilerinden biri de NO seviyesinde azalmadır.
Bu azalmayla vazokonstriksiyon, trombosit aktivasyonu ve agregasyonunda artış, hücresel adezyon moleküllerinin artması prokoagulan moleküllerin ortama salınması, iskemi-reperfüzyon hasarı, endotelial proliferasyon,
inflamatuvar moleküllerde artış, Faktor XIII aktivasyonu ve trombin- antitrombin kompleks ile fibrin yıkım
ürünlerinin seviyelerini de yükselterek trombotik olayların görülme sıklığını artırırlar.
Hemoliz ile arginazın ortamda yükselmesi NO üretimini azaltarak tromboz mekanizmasında rol oynar.
Hemoliz sonucu ortama dökülen prokoagülan eritrosit mikropartikülleride yine trombotik mekanizmanın unutulmaması gereken aktörleridir (9).
PNH da trombozun hemolizden bağımsız diğer mekanizmaları
Ürokinaz-tipi plazminojen aktivator reseptörü (u-PAR) bir GPI-bağlayan protein olup PNH monosit ve
granülositlerinde bulunmaz. Bu reseptör pro-ürokinazı bağlayarak hücre yüzeyinde plazminojeni plazmine çevirerek pıhtıyı eritir. PNH’da u-PAR’ın yokluğu oluşan bozulmuş fibrin yıkımı ve azalmış pıhtı rezolüsyonu ile
trombozu artırabilir.
Endotelial hücrelerde antitrombinin bağlandığı heparan sulfatda GPI-bağlı proteinlerden biridir. Interlökin-1
ve TNF gibi inflamatuvar faktörler bu protein miktarında azalmaya ve böylece de tromboza yol açabilirler. TFPI
da endotelden salgılanır ve GPI-bağlı aktivite gösterir. Bu proteinlerin eksikliği antikoagulan aktiviteyi azaltarak
trombozlara katkı sunabilir.
PNH’da trombozun tedavisi
Tromboz, PNH lı hastalarda mortaliteyi oldukça yükselten bir klinik olup acil tedavisi gerekir. Ancak bu
hastalarda kök hücre yetersizliğine ikincil trombositopeninin olması kanamayı artıran bir sebeptir. Bu hastalarda
düşük molekül ağırlıklı heparin ile antiXa seviyesini 0.5ile 1.0 arasında tutlacak şekilde tedaviye başlanıp, buna
komplemana karşı monoklonal antikor tedavisi (eculizimab) eklenmesi gerekir. Uzun süreli antikoagulan tedaviye ise K vitamini antagonistleri ile devam edilebilir.
Düşük doz heparin başlangışta kompleman alternatif yolu aktive edebilir, yüksek doz ise bu yolu inhibe
eder(10). Bazen antikoagülan koruma tedavisi altında da BCS gelişebilir. Bu hastalarda beklenilmeden eculizimab tedavisi başlanmalıdır(11). BCS için tedavi verilse bile %27 sinde tromboz gelişmeye devam eder(5).
Portal hipertansiyon belirgin sorun ise transjuguler intrahepatik portasistemik şant basıncı düşürmek, karaciğer
işlevini düzeltmek, enzimleri düşürmek ve asiti kontrol etmek için iyi bir seçenektir. Bu hastalarda allojeneik
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kök hücre nakli morbidite ve mortalite riskleri nedeni ile öncelikli değildir. Karaciğer nakli ise tekrarlayan trombozlar nedeni ile önerilmez.
Mezenterik ven trombozlarında eskiden olan yüksek mortalite, barsak dolaşım bozukluğu transmural nekroz
ve barsak perforasyonu oluşmamış ise medikal tedavi ile düzelebilir(12).
Tromboz PNH’lı hastalarda artık iyi bilinen ve oldukça yüksek oranda ölüme yol açan bir problemdir.
Trombozun önlenmesi ve ortaya çıktığında etkili bir şekilde tedavi edilmesi gereklidir. Tromboz görülen kişilerde PNH varlığının araştırılması artık rutin olmalıdır.
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Hastaların % 40’ı klinik trombotik olaylar yaşar1
Ölümün önde gelen nedeni2
– Ölümlerin % 40-67’sinden sorumludur1
– İlk trombotik olay ölümcül olabilir1,3
– TE’ye kadar geçen ortanca süre tanıdan itibaren 2.1-2.3 yıldır4
– İlk TE ölüm riskini 5 ila 10 kat artırır1
Tipik ve tipik olmayan bölgelerde meydana gelebilir
– DVT veya PE en yaygınıdır1
– Budd-Chiari ve dermal2,3
Hem venöz hem de arteriyel alanlar
– TE olayların %39’u arteriyel alanlarda meydana gelir4
Abdominal ağrı TE’yi öngörür4
– 3.6 kat artmış risk
TE insidansı, antikoagülan tedavi alan hastalarda dahi yükselir1
Aşağıdaki özellikler bulunan PNH hastalarında aşikar klinik tromboz1
– Minimal hemolizis
– Transfüzyon öyküsü yok
Daha küçük klon büyüklüğü4
TE öyküsü olan hastalarda, 7 kat artmış mortalite riski bulunmaktadır4
09 Mayıs 2014, İstanbul
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PNH’da Tromboz Mekanizmaları PNH
PNH’da trombozun multi-faktöriyel patogenezi:
Hemoliz
– Plazma serbest hemoglobini
– İndirgenmiş Nitrik Oksit1,2,3
• Platelet reaktivasyonunda artış– mikropartikül oluşumu
• Bozulmuş fibrinoliz1,3
• Hiperkoagüabilite (Pıhtılaşmaya eğilim)
CD59 yetmezliğine bağlı aşırı platelet aktivasyonu1,3
Kompleman C5a da artmış tromboz riskine katkıda bulunur1,4
– Doku faktörünün başlattığı koagülasyon1,2,4
D-Dimer dahil artmış enflamasyon/koagülasyon markerleri2,3
Trombositopenisi olan hastalar, artmış TE insidansına sahiptir1
– PNH’da platelet tüketimi kanıtı1,2
– Platelet tüketimi mikro-trombüslerden kaynaklanabilir1,3
Ekulizumab tedavisi, TE öyküsü bulunan ve bulunmayan trombositopenik hastalarda platelet sayılarını
anlamlı şekilde artırır (P<0.05)
Transfüzyon öyküsü tromboz riskini etkiler mi?
Bu hasta topluluğunun % 15’i <500 U/L LDH seviyelerine sahip olup düşük hemoliz düzeyleri görülen
PNH hastalarının tromboz riski altında olduğunu göstermektedir
Trombotik Riski Gösteren Klinik Parametreler
Hemoglobinüri, dispne, göğüs ağrısı ve abdominal ağrı TE’yi öngörür
Antitrombotik tedavi alan hastalarda tromboz oranı nedir?
Anti-trombotik Tedavi alan Hastalarda Yükselmiş Tromboz Oranı
 Tromboz
– Trombolitikler – akut olarak
– Warfarin veya heparin (tercihen düşük molekül ağırlıklı)
• Hiçbiri tamamen etkili değildir
Antikoagülan tedavi PNH’da yüksek ölümcül kanama riskiyle seyreder1
PNH’daki mortalitenin % 40-67’si trombozdan kaynaklanır1
– Tromboz, PNH’da önde gelen ölüm nedenidir2
– İlk TE, ölüm riskini 5 ila 10 kat artırır1
DVT veya PE en sık görülen klinik tablodur1
Arteriyel trombozlar da yaygındır3
– TE olaylarının % 39’u arteriyel alanlarda meydana gelir
Antikoagülan tedavi, PNH’da trombozun kontrol edilmesinde yeterli olmayabilir1
– Antikoagülan tedavi, PNH’da daha yüksek ölümcül kanama riskiyle de seyreder4
Tüm PNH hastalarında aşikar klinik tromboz:1
– Minimal hemoliz
– Transfüzyon öyküsü yok
– Daha küçük klon büyüklüğü3
Fransız ve ABD çalışmalarında PNH hastalarının % 61’i ve % 82’si artmış D-dimer seviyeleri sergiledi
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aroksismal noktürnal hemoglobinüri (PNH) ender görülen bir hematopoietik kök hücre hastalığıdır.
Laboratuvarda kesin tanının immünfenotipik özelliklere bağlı olarak konması nedeni ile doğru analiz
ve yorumlama yapılması önemli bir hastalıktır. 1800’lü yıllardan beri ayrı bir klinik tablo olarak tanımlanmaktadır. Daha önceleri anemik bir hastalık olarak değerlendirilirken, son yıllarda oluşan gelişmelerle hematopoietik kök hücre hastalığı olduğuna karar verilmiştir. PNH için en doğru tanım, “X’e bağlı geçen PIGA
genindeki somatik mutasyona bağlı olarak normalde hücre membranına bir glikofosfatidilinozitol (GPI) çapası
ile bağlanan tüm proteinlerde parsiyel ya da tam eksiklik olması durumudur” olacaktır (1). Bu eksikliğin olduğu
hücrelerin oluşturduğu hücreler topluluğuna PNH klonu adı verilmektedir. Ancak bu hücrelerin sayıca az olduklarında gerçekten klonal olmayacakları gibi PNH için tanısal değere sahip olmayabilecekleri de bilinmelidir.
Pratikte uygulanan <%10 klonu olan hastalara sürekli tedavi uygulanmayıp, klonun boyutuna göre yılda bir ya
da iki kez immünfenotipleme ile takip edilmeleridir.
PNH hastalığının, hastadan hastaya ve hastalığın gidişi sırasında da değişebilen üç önemli özelliği
bulunmaktadır.
1. Kompleman aracılığı ile baskın olarak damar içinde gelişen hemolize bağlı olarak klinikte bir çok farklı semptomla karşılaşılabilir (yutma güçlüğü, halsizlik, ereksiyon bozuklukları, kronik böbrek yetmezliği, pulmoner
hpertansiyon, anemi ve enbekirgin özelliği olan hemoglobinüri.
2. Karakteristik olarak yaşamı tehdit edici düzeye ulaşabilen tromboza yatkınlık. Tromboz sadece ekstemitelerde değil, dalak, mezenterik ve hepatik venlerde (Budd-Chiari) olabilir.
3. Altta yatan kemik iliği yetmezliği nedeni ile gelişebilen immün sistem aracılı ciddi aplastik anemi.
Yakın zamana dek PNH tanısında hücre membranına GPI çapası ile bağlanan kompleman düzenleyici proteinler CD55 ve CD59 kullanılırken, yapılan fikirbirliği çalışmalarında eritrosit, monosit ve granülositlerde
farklı belirteçlerin kullanılması ile tanı yoluna gidilmesi önerilmiştir. Tablo 1 ve 2’de ilgili monoklonal antikorlar
cihazlara göre listelenmiştir. Tanı amaçlı kullanılan antikorlar ve analiz yöntemleri ile ilgili farklı görüşler olması
nedeni ile, 2010 yılında bir kılavuz oluşturularak testlerin (2) standardizasyonuna yönelik çalışmalar yapılmıştır.
Bu kılavuz bilgilere göre, PNH için immünfenotipleme eritrosit, monosit ve grabnülositler üzerinde yapılmalı,
sonuçlar değerlendirilirken en az iki hücre grubu (tercihen eritrosit ve granülosit) üzerinde eksiklik saptanmış
olmalıdır.
PNH hücreleri komplemanla lizis olma özelliklerine göre Tip I, II ve III hücreler olarak adlandırılmaktadırlar. FLAER (Pinewood Scientific, Vancouver, BC), özellikle GPI çapasına bağlanan ve PNH olgularında
bağlanamayan bir enzimi (aerolysin) saptadığı için, günümüzde lökositlerdeki (monosit ve granülositler) PNH
klonunu saptamada en iyi araç olarak kabul edilmektedir (3,4).
Proteolitik kırılma sonrası proaerolizinden ortaya çıkan «Aerolysine», hücre yüzeyindeki GPI bağlı yapılara bağlanıp oligomerize olunca hücre yüzeyinde hücrenin lizisine yol açacak olan kanallar oluşmasını sağlar. Proteolizinin florokromla işaretli, lize olmayan mutasyona uğramış formu ise hücre lizisi olmadan hücre
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yüzeyindeki GPI’a bağlı yapılara tutunabilir. FLAER özellikle küçük klonların saptanmasında (%0,5) daha
duyarlı ve CD59’tan daha doğru sonuçlar elde edilebilen bir belirteçtir. Eritrositlerde proteolizini işleyecek proteolitik enzimler olmaması nedeni ile FLAER, eritrosit analizlerinde kullanılmamaktadır (5,6).
Bazı hastalarda eritrosit ve granülosit klonları arasında saptanan farklılıkların temel nedenleri arasında hastanın yakın zamanda transfüzyon almış olması, hemolizin artmış olması ve benzeri nedenlerle izlenmektedir.
Bu nedenle hastanın klinik durumu ile ilgili bilgilerin akan hücre ölçer laboratuvarına ulaştırılması önemlidir.
Kime PNH tarama testi yapılmalı?(7)
- Hemoglobinürisi olan hastalar
- Coombs negatif, damar içi kanaması olan hastalar (özellikle demir yetmezliği anemisi olanlar)
- Normalde görülmeyen bölgelerde venöz trombozu olan hastalar
o Budd Chiari Sendromu
o Mezenterik ya da portal venler
o Beyin damarları
o Deri damarları
- Aplastik anamisi olanlar
- Refrakter anemisi olanlar, MDS tanısı alanlar
- Damar içi hemoliz bulgusu olan yutma güçlüğü ya da karın ağrısı epizodları geçiren hastalar
Sonuçların en iyi uygulamalarla elde edilebilmesi için diğer tüm klinik laboratuvar testleri gibi pre-analitik,
analitik ve post-analitik evrede yapılması gerekli öğeler şöyle sıralanabilir:
Pre-analitik evre
- Antikor seçiminin (klon, bağlı olduğu floresan boya) doğru yapılması,
- Antikor titrasyonları ve kombinasyonlarının oluşturulması, iyileştirilmesi,
- Test koşulları ve ortamın validasyonu
o Normal sağlıklı kişilerden alınan örneklerde antijen ifadelerinin ölçümü
o Normal sağlıklı kişi örneklerinden çalışmalarla işaretleme, voltaj ve renk ayrımı ayarlarının iyileştirilmesi
o PNH tanısı almış örneklerden çalışma ile yapılan sistem ayarlarının kontrolü
o Test duyarlılığının saptanması amacı ile, “spiking” yöntemi ile seri dilüsyonla yapılan titrasyon sonuçlarının belirlenmesi.
- Kullanılacak akan hücre ölçer sisteminin kalite kontrol ve kalite güvencesi (Günlük, haftalık, aylık ve yıllık
kontrol/bakımların yapılması, kayıt altına alınması, izlenebilir olması.
Analitik evre
- Yayınlanmış olan güncel kılavuz bilgilere uygun protokollerle çalışılması
- Çalışılacak hücre grubuna uygun belirleyici antikorun kullanılması (eritrositler için CD235, monositler için
CD14/CD64, granülositler için CD15 kullanımı)
- Lenfositler üzerinden yapılan incelemelerle test içi kalite kontrol yaparak kullanılan antikor ve cihaz performansının incelenmesi (Örneğin CD24 granülosit incelemelerinde kullanılan bir antikor olmasına rağmen B
lenfositler üzerinde de pozitiftir, renk ayrımının doğru olup olmadığı aynı analizde lenfositler üzerine işaretleme sonrasında CD24/FLAER grafiği ile incelenebilir).
- Hücre sayısının tüm tüplerde standart olması (her tüpte 10,000/100,000/1,000,000 gibi) standart ölçüm
yapılmasını ve sayıya göre duyarlılığın artmasını sağlayıcı olacaktır.
Post-analitik evre
- Standart raporlama formatına uyum sağlanmalıdır.
- Raporda terminoloji önemlidir, bu nedenle kılavuz bilgiler ve Türkiye’deki standardizasyon çalışma grubunun önerileri dikkate alınarak raporlama yapılmalıdır.
- Raporda kullanılan antikorlar belirtilmelidir.
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- Eritrosit/granülosit/monositlerdeki klon oranı mutlaka belirtilmelidir.
- Sayılan hücre sayısı, dolayısı ile ölçüm duyarlılığı raporda belirtilmelidir.
- Antikor pozitiflikleri belirtilebilir, ancak PNH klonu pozitif/negatif yorumu mutlaka eklenmelidir.
Antikor seçiminde cihazlara ve cihazların özelliklerine göre farklılıklar bulunmaktadır. Aşağıdaki tablolarda
Beckman Coulter ve BD BioSciences sistemleri için farklılık gösteren antikorlar klonları ile bildirilmiştir. Tablolarda
antikorların üretildiği klon belirtilmiş, ancak üretici adı bildirilmemiştir. Florokrom ve klonun belirtilen özellikte
olması standart analiz yapılabilmesi ve doğruluğu yüksek oranda sonuç üretilebilmesi için önemlidir. Her laboratuvar kullanım öncesi antikor titrasyonu yaparak o test için gerekli en uygun antikor miktarını belirlemelidir.
Günümüzde PNH tanısında kullanılan antikorların hemen hepsinin in vitro tanı amaçlı (IVD) kullanım
belgesi bulunmamaktadır. Üretici firmaların bu konuda çalışmalarının sürdüğü bilinmektedir. Diğer bütün
akan hücre ölçer testlerinde olduğu gibi, PNH testinde kullanılacak antikorların da kullanılan sisteme uygun
florokromla bağlanmış olarak satın alınması testin güvenilirliği açısından önemlidir.
Klinik laboratuvarlarda altı/sekiz renkli akan hücre ölçer sistemleri da rahatlıkla kulanılmaktadır. Ancak
yapılan çalışmalarda PNH tanısında, özellikle kompenzasyonla ilgili sorunlar yaşanmaması için, dört renkli
analizlerin kullanılması yönünde genel bir fikirbirliği oluşmuş durumdadır.
Tablo 1. Beckman Coulter sistemleri kullanıcıları için antikor önerileri
Analiz Yapılacak Hücreler
Eritrositler
Lökositler

Antikorlar ve Florokromlar

Kullanım Amacı

Antikorun Üretildiği Klon

CD59-PE
CD235a-FITC
CD15-PC5
FLAER
CD24-PE
CD64-PC5
CD14-PE
CD45-PC7

GPI-bağlı
Eritrositler
Granülositler
GPI-bağlı
GPI-bağlı
Monositler
GPI-bağlı
Geri işaretleme

MEM-43
KC16
80H5
FLAER
ALB9, ML5, 61D3
22
RMO52, SN3
J33

Antikorlar ve Florokromlar

Kullanım Amacı

Antikorun Üretildiği Klon

CD59-PE
CD235a-FITC
CD15-APC
FLAER
CD24-PE
CD64-APC
CD14-PE
CD45-PerCP

GPI-bağlı
Eritrositler
Granülositler
GPI-bağlı
GPI-bağlı
Monositler
GPI-linked
Geri işaretleme

Tablo 2. BD BioSciences kullanıcıları için antikor önerileri
Analizi Yapılacak Hücreler
Eritrositler
Lökosit

MEM-43, OV9A2
KC 16
H198
FLAER
ML5, ALB9, 61D3
10.1
MP9, RMO52, SN3
2D1

Eritrositlerde PNH klonu saptanması
EDTA’lı tüplere alınan tam kan örneklerinden çalışılmalıdır. Çalışma protokolü kısaca şöyle olmalıdır: Örnekten
1:100 dilüsyonla hücre süspansiyonu oluşturulur. İki tüpe 100’er mikrolitre dilüe örnek pipetlenir. Önce CD59PE, sonra CD235a-FITC titre edilmiş oranlarda pipetlenir. İyice vortekslenerek, oda ısısında, karanlıkta 20 – 30
dakika inkübasyon sonrasında iki kez fosfat tamponu (PBS) ile yıkanır. İkinci kez süpernatan atıldıktan sonra 500
mikrolitre PBS ile sulandırılır, vorteksle ve “racking” adı verilen tüpleri tüp tutucunun üzerinden hızla geçirerek
yapılan karıştırma yöntemi kullanılarak karıştırılır. “Racking” yöntemi bir çok durumda vorteksle karıştırmadan
daha etkin ve iyi dağılım olmasını sağlamaktadır. Tüm PBS kullanılan analizlerde olduğu gibi, PNH immünfenotiplemesinde de PBS taze hazırlanmalı, pH 7.2 – 7.4 olmalı, kullanılmadan önce 0.2 mikronluk filtreden geçirilmiş
olmalıdır. Bu konuda yeterince titizlik gösterilmeyen durumlarda sahte pozitifliklerin izlenmesi kaçınılmazdır.
Eritrositleri belirlemek için floresein izotiyosiyanat (FITC) işaretli CD235 (Glikoforin-A) kullanılmalıdır.
CD235 pozitif hücreler üzerine işaretleme yapılıp bu hücreler üzerinde CD59 pozitifliği saptanır. Glikoforin-A
(CD235a) hücrelerde aggregasyon oluşturma potansiyeli yüksek olan bir antikordur, bu nedenle hücrelerin iyi
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karıştırılması bu testle sağlıklı sonuç elde edilebilmesi için önemlidir. CD235a-PE ile yapılan analizlerde aggregasyon sorununun daha çok izlendiği bildirilmektedir (6).
Diğer immünfenotipik testlerin tersine bu immünfenotipleme testinde negatiflik olması hastalık ve PNH
klonu lehinedir. Aşağıda PNH klonu negatif ve pozitif bulunan örneklere ait akan hücre ölçer analizi örneği
sunulmuştur (Şekil 2).

Şekil 2a. Eritrositlerde PNH saptanması için standart protokol. Tip I ve Tip II hücrelerin olmadığı bir örnek.

Şekil 2b. Tip II ve Tip III hücrelerin pozitif olduğu bir PNH klonu

Granülositlerde PNH klonu saptanması
Granülositler en hızlı apoptosis gelişen kan hücreleridir. Bu nedenle örnek alımından sonra ilk altı saat içinde
örneğin çalışmaya alınması önemlidir. Altıncı saat sonrasında granülositlerde hızla apoptosis gelişmektedir.
Granülositler için de EDTA’lı tüplere kan alınır. 100 uL kan üzerine titre edilerek karar verilmiş olan oranda
CD45, CD15, CD24 ve FLAER antikorlarını ekleyin. Oda ısısında karanlıkta 30 dakika inkübe edilir. Eritrosit
lize edici solüsyon ile (ticari lizis solüsyonu ya da laboratuvarda üretilen amonyum klorür) eritrositleri ortamdan
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uzaklaştırıp bir kez %2 sığır albumini içeren fosfat tampon solüsyonu ile yıkayın, sonra 500 uL %2 sığır albumini içeren fosfat tampon solüsyonu ekleyin. 10 – 15 dakika +4oC’de beklettikten sonra dört renkli PNH lökosit
protokolünden geçiriniz. Bu protokolde en az 5000 hücre sayımı yapılmalıdır. Güvenilir sonuçlar için sistem
kalibrasyonu, floresan kalibrasyonu ve kompenzasyon ayarları yapılmış, kalite güvence altına alınmış akan hücre
ölçer sistemleri kullanılmalıdır.

Şekil 3. PNH Klonu pozitif olan granülosit analiz örneği.

Monositlerde PNH klonu saptanması
Çevre kanında monositlerin sayıca az olmaları nedeni ile monosit analizlerinde monosit işaretleme bölgesi
içinde en az 2500 hücre sayılacak analiz protokolleri oluşturulması gereklidir. Kılavuz bilgiler monosit işaretlemesi için CD64 monoklonal antikoru kullanılmasını önermektedirler, ancak kullanıcıların aktif granülositlerin
de CD64 bağlama özelliği olduğunu göz önünde bulundurarak SS/CD45 işaretleme bölgesinde monositler
üzerine işaretleme yapıp, bu işaretli bölge üzerinden CD64 işaretlemesi yapmalıdırlar.
Raporlama
Ülkemizde şu anda yürütülmekte olan PNH İmmünfenotipleme Standardizasyonu çalışması katılımcılarının
üzerinde fikirbirliğine vardıkları rapor formatı aşağıda sunulmuştur (Şekil 5). Bu format kılavuz bilgilerde önerilen rapor formatının geliştirilmiş ve ülkemizdeki yasal gerekliliklere uyumu sağlanmış yapıdadır.
Tip II ve Tip III hücreler bazen birbirinden tam olarak ayırt edilemez, bu durumda iki hücre tipinin toplamı
PNH Klonu olarak bildirilmelidir.
PNH analizi ile ilgili kısa notlar
• Her PNH örneği ile birlikte bir de sağlıklı kontrol örneğinin çalışılması yanlış pozitiflikleri önleyici olacaktır.
• Kullanılan antikorların kılavuz bilgilerde önerilen antikor klonlarına uyumlu olması kullanımda sorunlar
oluşmaması için önemlidir.
• Granülositler hızla apoptoza uğradıkları için örnek alındıktan sonra, en geç altı saat içinde çalışmaya
alınmalıdır.
• Eritrositler dayanıklı hücreler oldukları ve membran yapıları daha uzun süre bütünlüğünü koruduğu için 48
saat sonraya dek çalışmaya alınabilirler.
• PNH tanısı için en az iki farklı hücre dizininde klon saptanması şu anda kabul gören uygulamadır.
• Standart rapor formuna uygun raporlama yapılması sonuçların anlaşılırlığı ve karşılaştırabilmesi açısından
önemlidir.
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Ek 1. Rapor örneği
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VON WILLEBRAND HASTALIĞI 2014
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V

on Willebrand hastalığı (VWH) toplumda en sık görülen kanama bozukluğudur; tüm popülasyonda rastlanma sıklığı 1/100’e kadar çıkabilmektedir. Bu kişilerin 1/1000 kadarı semptomatiktir, ancak
1/10.000’i bir hematoloji kliniğinde takip edilmektedir. Sık görülmesine rağmen, hastaların çoğunda
kanama semptomlarının hafif olması nedeniyle tanı ve izlem az sayıda hastada gerçekleşebilmektedir.
Patofizyoloji
VWH olan ilk aile 1926 yılında Dr. Erik von Willebrand tarafından Finlandiya’dan rapor edilmiştir. 1980
yılında von Willebrand faktör (VWF) geni 12. kromozomda (12p13.3) tanımlanmıştır. Elli iki ekzonu bulunan
ve 178-kb olan gen, 2.813 amino asidden oluşan proteini kodlamaktadır. Protein biyosentezi sırasında VWF
proteini çeşitli modifikasyonlara uğramakta ve farklı boyutlarda dimer-polimerler içeren multimerler şeklinde düzenlenmektedir. Özellikle yüksek moleküler ağırlıklı (ultra büyük) multimerler, ADAMTS13 metalloproteinazı tarafından parçalanmakta ve küçük multimerlerin dolaşımda artışına yol açmaktadır. VWF endotel
hücreleri ve trombositlerden sentezlenmektedir. Endotel hücrelerinde Wiebel-Palade cisimlerinde, trombositlerde alfa granüllerde depo edilmektedir.
Güncel bilgiler VWF’ün üç önemli görevi olduğunu ortaya koymaktadır: 1. Hasarlı endotelde GP Ib/IX ve
kollagen ile trombosit adezyonunu sağlaması, 2. GP IIb/IIIa reseptörüne bağlanarak trombosit agregasyonuna
katılması, 3. FVIII’i taşıması ve FVIII’i degradasyondan koruması. VWF’ün sentezi, depolanması, sekresyonu,
fonksiyonu veya klirensi sırasındaki kalıtsal veya akkiz bozukluklar VWH’na yol açmaktadır. VWH genetik
mutasyonlarının lokalizasyonu Şekil 1’de görülmektedir.

Klinik Bulgular
VWH sınıflaması (ISTH 2006) Tablo 1’de verilmiştir.
Tip 1 VWH en sık saptanan, ılımlı tiptir (%75). Otozomal dominant kalıtılır. Olguların %65 kadarında
(%70’inde missens substitisyon) mutasyon saptanabilir. Kanamalar genellikle hafif seyreder. Artmış burun kanamaları, ekimozların kolay ortaya çıkması, menoraji ve operasyon sonrası uzamış kanamalar gibi mukokutanöz
bulgular ön plandadır. Klinik bulgular, dolaşımdaki fonksiyonel VWF’ün miktarı ile ilişkili değişkenlik gösterir.
Her ne kadar klasik sınıflamaya girmemişse de VWF’ün artmış klirensi ile karakterize Tip 1C, Tip 1 VWH’nın
%15’ini oluşturur. Tip 1 VWH Vicenza’da VWF’ün klirensi artmıştır. DDAVP’ye yanıtın kısa sürmesi artmış
klirensi desteklemektedir.
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Şekil 1. VWH mutasyonlarının lokalizasyonu (5). Tip 1 ve 3 farklı mutasyonlarla tüm sekansta izlenebilirken, tip 2 mutasyonları multimer yapısını, FVIII,
trombosit veya kollagene bağlanmayı etkileyen belirli fonksiyonel bölgelerde yer alır.

Tablo 1. VWH sınıflaması
Tip

Defekt nedeni

Tanımlama

1

Kantitatif

VWF’ün kısmi eksikliği

2A

Kalitatif

VWF-bağımlı trombosit adezyonunun azalması ve yüksek moleküler
ağırlıklı multimerlerin selektif eksikliği ADAMTS13 proteolizisi artmıştır.

2B

Kalitatif

VWF’ün trombosit GP Ib’ye artmış affinitesi

2M

Kalitatif

VWF-bağımlı trombosit adezyonunun yüksek moleküler ağırlıklı
multimerlerin selektif eksikliği olmadan azalması GP Ib’ye veya kollagene
bağlanmada azalma

2N

Kalitatif

VWF’ün FVIII’e bağlanmasında belirgin azalma

3

Kantitatif

VWF’ün ağır eksikliği

Tip 2 VWH, hastaların %20 kadarında saptanır; 4 alt grubu vardır. Klinik olarak tip 2A, 2B ve 2M VWH
artmış mukokutanöz kanamalarla karakterizedir. Tip 2N daha çok hafif veya orta şiddetli hemofiliye benzer
kanama semptomları gösterir, diğer Tip 2’lerden farklı olarak otozomal resesif kalıtılır. Şekil 1’de mutasyonların
yeri görülmektedir. Erişkinlerde Tip 2 VWH’da, Tip 1’e göre kanama fazladır, nadir de olsa intrakranyal kanamalar saptanabilir.
Tip 3 VWH en ağır kanamanın gözlemlendiği tiptir. Hastaların %5’inden azında Tip 3 VWH bulunmaktadır. Otozomal resesif kalıtılır. Her 2 ebeveynde de Tip 1 VWH varsa 2 mutant kodominant alelle kalıtılabilir.
Tip 3 VWH nadirdir (toplumda milyonda 1), ancak akraba evliliğinin fazla olduğu bölgelerde sıklığı artar. Ağır
mukokutanöz kanamalar yanısıra, tekrarlayan eklem ve kas içi kanamalar, intrakraniyal kanamalar söz konusudur. Hemofili ile karıştırılması ve hayatı tehdit eden kanamaların ortaya çıkabilmesi nedeniyle doğru tanının
erken konması önemlidir.
Akkiz VWH, VWF’e karşı otoantikor gelişmesi, paraproteinlere bağlanarak klirensinin artması, proteoliz
veya trombosit yüzeylerince adsorpsiyonu gibi değişik nedenlerle gelişebilir. Lenfoma, miyeloma, kronik lenfositik lösemi, Wilms tümörü, polisitemia vera, hipotiroidi, kardiyopatiler, yapay kalp kapakçığı, otoimmun ve
lenfoproliferatif hastalıklar ve valproik asid kullanımı akkiz VWH’na yol açabilen durumlar arasında yer alır.
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Tanı
VWH’nın tanısı hastanın kanama ve aile öyküsü ve laboratuvar bulgularına dayanır. Çocuk ve erişkinlerde
kanama skorlamasının (ISTH-BAT; bleeding assessment tool) yapılması tanıda yardımcı olur. Kanama semptomları, VWF aktivitesinde azalma ve kalıtım üç önemli tanı kriteridir.
Laboratuvar bulguları
Laboratuvar tetkiklerinde:
Tam kan sayımında kronik kanamaya bağlı anemi, Tip 2B’de trombositopeni saptanabilir.
Kanama zamanı N veya uzamıştır. İyi bir tanı testi olmadığı, düşük sensitivite ve spesifisitesi olduğu için artık
bir çok merkezde tanı için kullanılmamaktadır.
Protrombin zamanı normaldir
Aktive parsiyel tromboplastin zamanı ağır formlar dışında N bulunabilir. Genellikle VWF:Ag <0,35 IU/dl
ise aktive parsiyel tromboplastin zamanı uzar.
PFA-100 bazı merkezlerde primer hemostazı ilgilendiren kanamalarda tarama testi olarak kullanılmaktadır. Kanama zamanına göre daha duyarlı olsa da, bir çok merkez öncelikle VFH’na özgü spesifik testleri
istemektedir.
VFH’na özgü spesifik testler VWF:Ag, VWF:RCo ve FVIII düzeyidir (Tablo 2). VWF:Ag ve VWF:RCo
düzeyi <40 IU/dl ise VWH’na işaret eder. Tip 1C VWH’da VWF:Ag ve VWF:RCo azalmış, FVIII düzeyi
N veya azalmıştır. Bu tipte VWF propeptid/VWF:Ag oranının yükselmiş olması tanıda yardımcı olur. Tip 3
VWH’da VWF:Ag ve VWF:RCo düzeyi <0,05 IU/dl’dir.
Multimerik analiz ileri merkezlerde yapılabilmektedir.
Genetik mutasyon analizleri rutin tetkikler arasında değildir. Tip 1 VWH’larının %35 kadarında mutasyon
tanımlanamamıştır. Tip 2N, Tip 2B, Tip 2M’te ve özellikle prenatal tanı için Tip 3’te genetik mutasyon
analizi istenebilir.
Pre-analitik ve hastaya ait bazı faktörlerin bu testleri etkileyebileceği unutulmamalıdır. Örneğin kan travmatik alınmamalı, tüpler sallanmamalı, kan alındıktan sonra iki saat içinde çalışılmalıdır. Kan örneği hemen
çalışılamayacaksa plazma santrifüje edilmeli, trombositler uzaklaştırıldıktan sonra plazma dondurulmalıdır.
Dondurulmuş plazma laboratuvara ≤-40oC’ta ulaştırılmalıdır.
VWF düzeyi ABO kan grubundan etkilendiğinden hastanın kan grubu mutlaka bilinmelidir. “O” kan
grubunda VWF düzeyi fizyolojik olarak %20-%25 daha düşüktür. Artmış klirensin buna neden olduğu
düşünülmektedir.
Yüksek östrojen düzeyi (gebelik, doğum kontrol ilacı kullanımı), hipotiroidizm, stres, ağlama, akut enfeksiyon veya enflamatuvar durumlar VWF düzeyini etkiler. Hipotiroidizmde VWF düzeyi azalır, diğer durumlarda yükselir.
Kesin tanı için testler en az iki kez yapılmış olmalıdır.

-

-

-

-

-

-

-

Tablo 2. VWH’da laboratuvar bulguları
Tip

1

VWF:Ag







VWF:RCo







/N

/N

/N

VWF:RCo/VWF:Ag

N

<0,6

<0,6

Multimerler

N

Anormal

Anormal

N

N

Yok

RIPA

N







N

Yok

FVIII:C, IU/mL

2A

2B

2M

2N

3



/N





/N



/N

0,05-0,4

0,05-0,1

<0,6

N

N/A

N=Normal, N/A= Uygulanabilir değil

Tedavi
VWH tedavisinde kanamanın önlenmesi önemlidir. Hastalara ASA ve diğer antitrombosit ajanları kullanmamaları belirtilmelidir. Ağız ve diş bakımı uygun ve düzenli yapılmalıdır. Sıklıkla rutin tedavi gerekmez. Aşırı
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mukozal kanamalar (burun kanaması, menoraji, vb), travma sonrası kanamalar, cerrahi işlem öncesi, doğum
gibi durumlarda tedavi gerekir. Tedavide nonspesifik hemostatik destek sağlayan ajanlar ve VWF ve FVIII düzeyini direkt artıran ajanlardan yararlanılır. Nonspesifik hemostatik destek sağlayan ajanlar arasında antifibrinolitikler, östrojenler ve fibrin yapıştırıcılar, VWF ve FVIII düzeyini direkt artıran ajanlar arasında desmopressin
(DDAVP), VWF/FVIII konsantreleri, kriyopresipitat yer alır (Tablo 3).
Traneksamik asid (Transamin ampul ve kapsül) ülkemizde kullanılan antifibrinolitik ajandır. Plazminojeni
inhibe ederek özellikle ağız içi ve burun kanamalarında etkili olmaktadır. Operasyon öncesi 10 mg/kg (maksimum 50 mg/doz) İV ve operasyon sonrasında günde 3-4 kez İV oral alımı tolere edene kadar önerilmektedir.
Oral doz günde 3-4 kez 25 mg/kg/dozdur (maksimum 1,5 g/doz). Çocuklarda İV solüsyon oral olarak verilebilir. Lokal olarak gargara yapılarak da kullanılır. Diş çekimleri veya mukozal kanamalar sonrası 7 gün kullanımı
önerilmektedir. Tromboz riski yüksek, yaygın damar içi pıhtılaşması veya makroskopik hematürisi olan hastalarda kontrendikedir. Renal metabolizması nedeniyle böbrek yetmezliğinde doz azaltılmalıdır.
Tablo 3. VWH’nın tedavisinde kullanılan ajanlar
Tip

İlk seçenek

Yardımcı ajanlar

1
2A
2B
2M
2N
3

DDAVP
VWF/FVIII konsantreleri
VWF/FVIII konsantreleri
Desmopressin, VWF/FVIII konsantreleri
Desmopressin
VWF/FVIII konsantreleri

Transamin, östrojen
Desmopressin
VWF/FVIII konsantreleri
Trombosit süspansiyonu

Östrojenler menorajisi olan hastalarda endometrial proliferasyonu azaltmak, ovulasyonu düzenlemek ve
VWF ve FVIII düzeylerini artırmak amacıyla kullanılır. Hafif tip VWH olan hastalarda tek başına kanamayı
durdurabilir. Oral veya intauterin yerleştirilmiş araçlarla etkinlik sağlanabilir.
Fibrin yapıştırıcılar fibrinojen ve trombin içerir. Cerrahi işlemlerde kanamayı azalttığı gösterilmiştir. Bazı
olgularda ankaferd de mukozal kanamalarda etkili olabilmektedir. Burun kanamalarında soğuk suyla burun
yıkaması ve parmakla 5 dakika bası uygulaması yapılmalıdır; tampon gerekirse kendiliğinden eriyen hazır tamponlar kullanılmalıdır. Burun içinin kuru olması kanamaya neden olabileceğinden, bu durumda kanamayı
önlemek için vazelinli pomatlarla mukozayı nemlendirmek önerilmektedir.
DDAVP vazopressinin sentetik formudur. Endotel hücrelerinden VWF salınımını artırır. Hafif tiplerde tedavi için yeterlidir. Kullanmak için bazal VWF:Ag düzeyi >%10 olmalıdır. Tip 2B VWH’da trombositopeniyi
ağırlaştırabileceğinden kontrendikedir. Tip 3 VWH’da çok düşük VWF düzeyi nedeniyle yararsızdır. Hastaların
%20’sinde DDAVP yanıtı olmayabilir, bu nedenle DDAVP testi önceden uygulanarak yanıt değerlendirmesi
yapılmalıdır. Test için 0,3 μg/kg (maksimum 20 μg) İV veya SC uygulanır. Birinci saatin sonunda (maksimum
düzey için), 2. ve 4. saatte (klirensi değerlendirmek için) kanda FVIII:C ve VWF:RCo düzeylerine bakılır.
FVIII:C ve VWF:RCo düzeyi ilk dozdan sonra ≥0,5 İU/ml ise tam yanıt, >0,3 İU/ml ise kısmi yanıt olarak
değerlendirilir. Son yıllarda hastayı “yanıtlı” olarak tanımlamak için FVIII:C ve VWF:RCo düzeylerinin bazal
değerin en az iki katına çıkması gerektiği belirtilmektedir. DDAVP yanıtı olmayan küçük çocuklarda (<10 yaş)
yaşın artmasıyla yanıt artabileceğinden, daha ilerki yaşlarda test tekrarlanmalıdır. DDAVP intranazal, SC ve İV
uygulanabilir. Standart SC veya İV (Octostim ampul 1 cc=15 μg) doz 0,3 μg/kg’dır (maksimum 20 μg/doz); İV
doz 50 cc SF içinde 30 dakikada verilebilir. İntranazal uygulama için her burun deliğine 150 μg (toplam 300 μg
puff, küçük çocuklarda toplam doz 150 μg puff ) uygulanmalıdır. İlaç 1-3 doz 12-24 saat aralarla kullanılabilirse
de yan etkileri nedeniyle günde 1 kez uygulanması daha uygundur. DDAVP’nin yan etkileri genellikle hafif ve
geçicidir; taşikardi, yüzde kızarıklık, başağrısı olabilir. Nadiren ilacın antidiüretik etkisi nedeniyle sıvı yüklenmesi ve hiponatremi gelişebilir, konvülsiyon gözlenebilir. Özellikle 3 yaşın altındaki çocuklarda ve yaşlılarda su
entoksikasyonu riski fazla olduğundan izlem iyi yapılmalıdır, bu hastalarda 12 saat su kısıtlaması ve izotonik
sıvıların kullanımı önerilmektedir. Üst üste yapılan uygulamalarda VWF depolarının azalması nedeniyle ilacın
etkisi azalmaktadır. Bir çalışmada 2. günden sonra yapılan uygulamalarda DDAVP yanıtının %30 azaldığı, kullanıma devam edilecekse hastanın VWF:RCo düzeylerinin takibinin uygun olacağı bildirilmiştir.
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VWF/FVIII konsantreleri olarak ülkemizde bulunan Haemate-P (ZLB Behring), Factor 8Y (BPL), İmmunate
(Baxter) ve Fanhdi (Grifols) gibi preparatlar sayılabilir. Haemate-P 2,5/1 oranında VWF/FVIII içermektedir.
Hastaya verilecek doz= VWF:RCo düzeyinde istenen % artış X ağırlık (kg)/1,5’tur. Major cerrahi işlem/kanamada yükleme dozu 40-60 İÜ/kg VWF:RCo, idame dozu 8-24 saatte bir 20-40 İÜ/kg VWF:RCo; minör
cerrahi işlem/kanamada yükleme dozu 30-60 İÜ/kg VWF:RCo, idame dozu 12-48 saatte bir 20-40 İÜ/kg
VWF:RCo olarak önerilmektedir. Kardiyak kateterizasyon, katarakt perasyonu, biyopsi yapılmayacak endoskopiler, karaciğer biyopsisi, tek diş çekimlerinde tek doz faktör replasmanı sıklıkla yeterli olmaktadır. Meme
ve servikal biyopsiler, komplike diş çekimleri, santral venöz kateter takılması, laparoskopik işlemler gibi minör
girişimlerde 1-5 gün, kardiyotorasik cerrahi, sezeryan, kranyotomi, histerektomi, açık kolesistektomi, prostatektomi gibi majör cerrahi işlemlerde 7-14 gün VWF/FVIII konsantresi verilmelidir. VWF:RCo ve FVIII
düzeyinin >0,5 İU/ml’nin üzerine çıkarılması önerilmektedir (VWF:RCo 2 İU/ml veya FVIII 2,5-3 İU/ml’yi
geçmemelidir). Travma sonrası hematom veya hemartroz geliştiyse tek doz uygulama genellikle yeterli olmaktadır. Tartışmalı olsa da çok sık kanamalarla seyreden ağır VWH’nda proflaksi uygulanabilir. Yan etki olarak
tromboembolik komplikasyonlar ve damar içi hemoliz nadiren gelişebilir. Tip 3 VWH’da VWF kullanımı ile
inhibitör gelişebileceği (%10-15) bildirilmektedir. Son yıllarda rVWF/rFVIII konsantreleri ile (1,3:1 oranında
VWF:RCo/FVIII:C içermekte) çalışmalar devam etmektedir; kanamanın kısa sürede kontrol altına alınabildiği
ve ADAMTS13 bağımlı proteoliz ile hızlı klirens sonucu mikroanjiyopatik olaylar gözlenmediği rapor edilmektedir. Gelecekte hedeflenen hemofilide olduğu gibi uzun süreli faktör konsantrelerinin geliştirilebilmesidir.
Kriyopresipitat VWF/FVIII konsantreleri yoksa ve DDAVP yanıtı yetersizse kullanılmalıdır. Her 5-10 kg
vücut ağırlığı için 1 Ü dozunda, >10-30 dakikada uygulanmalıdır.
Gebelikte VWF düzeyleri artar. Tip 2N’de bu artışla birlikte FVIII:C düzeyi normale gelir. Tip 2B’de trombositopeni ağırlaşabilir. Son trimestirde, özellikle son 10 günde VWF:RCo ve FVIII:C düzeyleri takip edilmelidir. VWH’da normal doğum önerilmekte; kanama olursa veya cerrahi girişim gerekirse DDAVP’ye yanıtlı
gebelerde DDAVP 3-4 gün kullanılabilir. Traneksamik asid postnatal geç dönemde kanamaları azaltmak için
verilebilir. Tip 3 VWH’da doğumda VWF:RCo/FVIII:C konsantrelerinin kullanımı gerekmektedir. Doğumda
forseps, vakum kullanımından kaçınılmalıdır. Prenatal tanı bazı tip 3 hastalarında şarttır.
Akkiz VWH’da altta yatan hastalığın tedavisi önemlidir. Cerrahi girişim/kanama varlığında hastalık ve klinik duruma göre VWF/FVIII konsantreleri, DDAVP, traneksamik asit, yüksek doz IVIG, rFVIIa, plazmaferez
gerekebilmektedir.
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W

arfarin altmış yıldan beri oral antikoagülan olarak kullanılmaktadır. Warfarinin tedavi aralığının dar
olması, INR takibi ile dozunun belirlenmesi, besinler ve ilaçlarla etkileşimi gibi sınırlayıcı özellikler
yeni ilaçların arayışını gündeme getirmiştir. Günümüzde geniş tedavi aralığına sahip, laboratuvar
izlemi gerektirmeyen yeni oral antikoagülan ilaçlar kullanıma girmiştir. Bunlar; başlıca trombin inhibe eden
Dabigatran etexilate ile FX inhibisyonu yapan Rivaroxaban ve Apixabandır. Her üç YOAK Amerikada atrial
fibrilasyonlu olgularda strok önlenmesinde onay almıştır. Rivaroxaban ayrıca total kalca ve diz protez sonrası
tromboproflaksi ve venöztromboenbolizmin sekonder proflaksisinde onay almıştır.
Warfarin ve YOAK ilaçların Farmakolojik özellikleri Tablo.1’ de verilmiştir.
Tablo 1.
Hedef
Önilaç
Biyoyararlanım
Tmax yarı ömür
Koagülasyon izlemi
Doz
Eliminasyon
Olası ilaç etkileşimleri

Warfarin

Dabigatran etexilate

Rivaroxaban

Apixaban

VKORC1 vit K ya bağlı
koagülasyon faktörlerini azaltır
Değil
> % 95
40 saat
Var
Günde tek (INR ile)
Hepatik

Doğrudan Trombin
inhibisyonu
Evet
% 6.5
2 saat
Yok
Sabit – günde iki
% 80 Renal

CYP 2C9,
CYP 3A4, CYP 1A2

P-gp inhibitör ve
P-gp indükleyicileri

Doğrudan Faktör Xa
inhibisyonu
Değil
% 80
2.5- 4 saat
Yok
Sabit – günde iki
% 67 Renal,
% 33 Hepatik
CYP 3A4 ve P-gp inhibitör /
indükleyicileri

Doğrudan Faktör Xa
inhibisyonu
Değil
~ % 66
3 saat
Yok
Sabit – günde iki
% 25 Renal,
% 75 Fekal
CYP 3A4 ve P-gp inhibitör /
indükleyicileri

* VKORC1: Vit. K Epoksid redüktaz

Atrial Fibrilasyonda YOAK’ ların Etkinlik ve güvenilirliği
Atrial fibrilasyonlu olguda strok önlenmesinde warfarin ile dabigartan (RE-LY), rivaroxaban (ROCKETAF) ve apixaban (ARIS-TOTLE) çalışmaları yol gösterici olmuştur. YOAK ilaçlar sistemik emboli ve strok
önlenmesinde warfarinden aşağı olmadığını göstermiştir. Dabigatran islemik strok önlemede 2 x 150 mg/ gün
dozunda FDA onayı almıştır. Major kanama açısından Dabigartan ve Rivaroxaban Warfarine benzer bulunmuştur. Ayrıca Apixaban, warfarinden daha az kanama riskine sahiptir. Bununla birlikte dabigatran ve rivaroxaban
ile ekstrakranial özellikle gastrointestinal kanama riski daha çok bulunmuştur. AVERROES Çalışması warfarin
uygun olmayan atrial fibrilasyonlu hastalarda apixaban ile aspirin karşılaştırıldığında apixaban major kanama
ve intrakraniyal hemoraji riskini arttırmaksızın strok ve sistemik emboli önlemede etkili olduğu gösterilmiştir.
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Venöz Tromboemboli tedavisi ve önlenmesinde Rivaroxaban
RECORD Çalışması, kalça artroplasti sonrası tromboproflakside günde tek doz 10 mg Rivaroxaban ile
tek dos SC enoxaparin karşılaştırılmış, güvenlik profilleri benzer olmasına rağmen rivaroxaban daha etkin
bulunmuştur.
Semptomatik pulmoner embolinin uzun süreli tedavisinde standart tedavi yaklaşımı (enoxaparin sonrası vit
K antagonisti) ile karşılaştırıldığında Rivaroxaban daha aşağı olmadığı, risk profilinin daha üstün olduğu görülmüştür (EINSTEIN_PE Çalışması).
YOAK’ lar için endikasyonlarda önerilen dozlar aşağıda Tablo 2. de verilmişitir.
Tablo 2.
Endikasyon

Antikoagülan

Önerilen doz

Atrial Fibrilasyon

Venöz tromboz

Dabigatran
Rivaroxaban
Apixaban
Rivaroxaban

Tromboproflaksi

Rivaroxaban

Kr kl* ≥ 30 ml/dak.ise 2 x 150 mg, Kr kl; 15-29 ise 2x 75 mg
Kr kl > 50 ml/dak ise 1x 20 mg, Kr Kl;15-50 ise 1x 15 mg
2x 5 mg, eğer şu 3 durumdan (yaş≥ 80, ağırlık ≤ 60 kg ve serum kreatinin≥ 1.5 mg/dL) ikisi varsa 2x 2.5 mg
Başlangıç dozu 2x 15 mg-3 hafta sonrası 1x 20 mg/gün 3, 6 veya 12 ay; VTE önlemede 1x 20 mg/gün
eğer Kr Kl < 30 ml/dak ise kontrendike.
Total kalça replasmanında 1x 10 mg/gün- 35 gün, Total diz protezi sonrası 1 x 10 mg/gün- 12 gün

Kr kl: kreatinin klirensi

Antidotlar ve Laboratuar izlemi
Dabigatran için spesifik bir antidot yoktur, ancak monoklonal antikor çalışması devam etmekte. Ciddi kanama durumunda hemodiyaliz kandaki dabigatranın yaklaşık % 60 kadarını uzaklaştırmada etkili. FXa inhibitörleri içn de etkili bir antidot yoktur.
Laboratuar izlemde dabigatran için Ecarin pıhtılaşma zamanı yada dilue Trombin zamanı duyarlıdır.
Dabigatran Parsiyel Tromboplastin Zamanı (PTZ)’ yi uzatmakta ancak bu etki doza bağımlı değildir. Oral FXa
inhibitörleri için Protrombin zamanı (PZ), PTZ’ dan daha duyarlıdır.. Apixaban ise PZ üzerine rivaroxabandan
daha az etkilidir. Anti-Xa kromojenik değerlendirme oral FXa inhibitörleri için duyarlı ve spesifik bir ölçümdür.
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KANAMALI HASTALARDA TROMBİN OLUŞUM
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H

emostaz mekanizması bir bütün olarak değerlendirildiğinde fibrin gelişmesi öncesinde ortaya çıkan temel ürünün trombin (IIa) olduğu çok iyi bilinmektedir. Aslında kanamalı hastalarda trombin düzeyine
bakılması hemostaz açısından yapılabilecek en değerli test olabilir. Son yıllarda serbest trombin ölçümü
konusunda önemli ilerlemeler olmaktadır. Hemker (1, 2) tarafından tanımlanan trombin oluşum testi (TGA)
ile klinikle korele edilebilen sonuçlar elde edilebildiğine dair yayınlar mevcuttur. TGA ile hemofili hastalarının
major kanamalarında veya cerrahi girişim hazırlığında hasta için gerekli olabilecek faktör doz ve süresinin daha
rasyonel bir şekilde hesaplaması olasılığı gündeme gelmiştir (3). Böylelikle gereksiz faktör kullanımı ile hem
yüksek maliyet önlenecek hem de bazı hastalarda görülebilen trombotik komplikasyonların önüne geçilebilecektir. Diğer yönden bakıldığında, yetersiz doz uygulanan hastalarda ise hasta için uygulanması gereken rasyonel
dozun ortaya konmasıyla kanama ile ortaya çıkan olumsuz gelişmeler önlenebilecektir.
Trombin Oluşum Testi (TGA)
TGA, trombositten zengin veya trombositten fakir plazma örneklerinde trombin konsantrasyonundaki zamana
bağlı değişiklikleri ölçer (1, 4). TGA’da trombin oluşumu, düşük konsantrasyonda rekombinant doku faktörü
eklenerek tetiklenir. Oluşan trombin, ortamda bulunan floresan ile işaretli peptid substartı ayrıştırır, böylece floresan serbestleşir. Ortaya çıkan floresan yoğunluğunun derecesi, trombin kalibratörü aracılığıyla eşdeğer trombin
konsantrasyonuna (nM) dönüştürülerek trombin aktivitesi ölçülür (5). TGA ile mevcut olan aktif trombin miktarı
ölçülür. Oluşan trombin konsantrasyonu - zaman eğrisi ve trombin oluşum parametreleri Şekil 1’de gösterilmiştir.
TGA, pıhtı oluşum öncesi - sonrası güncel trombin konsantrasyonunu ölçer ve pıhtılaşma faktörlerindeki
değişikliklere çok hassastır. TGA; faktör replasman tedavisinin in vivo etkisinin izlenmesine, tedavinin hastaya
özgü ve optimal sürdürülmesine olanak verir (3).

Şekil 1. Trombin oluşum eğrisi ve parametreleri
Lag time: Pik trombin düzeyinin % 16,7’sinin oluştuğu zaman (dakika), ETP: Endojen trombin miktarı (ölçülen toplam trombin)( nM - dakika ), Pik trombin
düzeyi: Ölçülen en üst trombin miktarı (nM), Pik trombin zamanı: Pik trombin düzeyine ulaşıldığı zaman (6).
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Hemofilide TGA’nın yeri
Hemofili hastalarında, TGA parametrelerinden lag fazı bazı çalışmalarda normal bulunmuştur. Bu durum,
TGA’ da ölçülen lag fazının sadece pıhtılaşmanın başlangıç fazını göstermesi ve bu faz sırasında FVIII / FIX’ un
minor rol oynaması ile açıklanabilmektedir (7). ETP ve pik trombin oluşumunun, hemofili hastaları (ağır, orta,
hafif ) ve sağlıklı kişiler arasında farklı olduğu ve iyi bir ayırım yapabileceği bildirilmektedir (8, 9). Birçok çalışmada, hemofili hastalarının bazal FVIII / FIX aktivitesi ile ETP ve pik trombin oluşumu arasında korelasyon
gösterilmesine karşın (10, 11, 12), faktör seviyeleri benzer olan hemofili hastaları arasında trombin oluşumu
bakımından yüksek oranda değişkenlikler olduğu da belirtilmiştir (8, 9).
Dargaud ve ark. (12) 2005 yılında, 46 hemofili hastasının TGA’sını değerlendirdikleri çalışmalarında; plazma FVIII / FIX düzeyleri ile ETP, pik trombin ve pik trombin zamanı arasında anlamlı korelasyon saptayarak,
ağır klinik kanama fenotipi ile ETP arasında ilişki olduğunu vurgulamışlardır. Buna karşın bazı diğer çalışmalarda ise, ölçülemeyecek kadar düşük FVIII / FIX düzeylerinde bile anlamlı trombin oluşumu saptanmıştır (6).
Lewis ve ark. (13), 12 hemofili A hastasında faktör VIII tedavisi sonrası 72 saat boyunca FVIII farmakokinetiği ve trombin oluşumu arasında ilişki olduğunu rapor etmişlerdir. Bireyler arasındaki değişkenliklere rağmen,
herhangi bir FVIII seviyesinde trombin oluşumu açısından tedaviye yanıtın hastaya özgü tahmin edilebileceği
belirtilmiştir (13). Bütün bu çalışmalar birbirleriyle karşılaştırıldığında, benzer FVIII seviyelerinde trombin
oluşumunun belirgin heterojenite gösterdiği saptanmıştır. Bazı ağır hemofili hastalarında bazal ETP değerleri
normal, bazılarında ise faktör replasman tedavisi ile FVIII seviyesi normale yükselmiş olsa bile ETP değerleri
normalin altında bulunmuştur (6). Buna rağmen her hastanın bireysel olarak karekteristik ve öngörülebilir
yanıta sahip olduğu vurgulanmıştır (6). Trombin oluşumundaki bireysel farklılıkların; sadece koagülasyon faktörlerinin düzeyinden ve inhibitörlerden değil, aynı zamanda trombositlerin üzerindeki glikoprotein reseptörlerinden ve fibrinden kaynaklandığı belirtilmektedir (6).
Turecek ve ark. (4) 2003 yılında yaptıkları çalışmada, 39 sağlıklı gönüllünün plazma örneklerinde trombin
oluşumunu değerlendirmiş ve TGA parametrelerinin tümünde, elde edilen verilerin geniş dağılım gösterdiği alt
ve üst değerler arasında büyük fark olduğunu saptamışlardır. Dargaud ve ark. (12) yaptığı çalışmada; hemofili
hastalarında, ortalama ETP değerinin normal popülasyona göre % 50’den daha düşük olması ağır fenotip ile
ilişkili bulunmuştur. Buna karşın Al Dieri ve ark. (14), nadir faktör eksikliği tanılı hastalarda ortalama ETP
değerinin normalin % < 20 olması durumunda ağır fenotip ile korelasyon olduğunu tespit etmişlerdir. BeltranMiranda ve ark. (10) 2005 yılında, FVIII eksikliğinin derecesi ile pik trombin oluşumu arasında iyi bir korelasyon bulunduğunu ancak pik trombin oluşumunun klinik fenotiple ilişkisinin olmadığını ve sonuç olarak,
trombin oluşumu ölçümünün faktör seviyesi ölçümünden daha avantajlı olmadığını göstermişlerdir.
İnhibitör pozitif hemofili hastalarının, inhibitör bypass ajanlarla tedavisinin klinik etkinliği geleneksel koagülasyon testleriyle değerlendirilememektedir. Bypass ajanları etkisini kompeks yollarla gösterir. Ancak inhibitör
pozitif hastalardaki kanama kontrolü trombin oluşumunun tetiklenmesi ile gerçekleşmektedir (4). Dolayısıyla
TGA ile tedavinin sağlıklı bir şekilde monitörizasyonu ihtimali, akılcı tedavi şeması ve maliyet tasarrufuna
imkan sağlama olasılığı nedeniyle bu test üzerinde özel bir ilgi oluşturmuştur. Yüksek titreli FVIII inhibitörü
olan plazmada aPCC (Feiba®) nin artan konsantrasyonlarının doza bağımlı olarak trombin oluşum kapasitesini
arttırdığı, lag fazını ve pik zamanını kısalttığı gösterilmiştir (3, 4, 6, 15). Son zamanlarda, yüksek titreli FVIII
inhibitörü olan hastalara aPCC (Feiba®) nin terapötik dozda injeksiyonundan sonra 30 dakika içinde yetersiz
trombin oluşumunu düzelttiğine dair gözlemler mevcuttur (3). Yaklaşık 6 -12 saatlik biyolojik yarı ömrü olan
aPCC (Feiba®), uygulama sonrası zaman geçtikçe trombin oluşumu giderek bazal değere doğru düştüğü ve
tedavi sonrası 8 -12. saatte bazal değerlere ulaştığı saptanmıştır (4, 15). İnhibitör pozitif hastaların cerrahi girişimlerinde, tedavinin TGA ile monitörize edilebileceği ileri sürülmüştür (16). Değişik çalışmalarda, rFVIIa’nın
(NovoSeven®) trombin oluşumu üzerindeki etkileri incelenmiştir [17 -26]. Farklı teknikler ve yöntemler kullanılmış olan bütün bu çalışmalarda lag fazının kısaldığı saptanmış iken sadece bir kaçında rFVIIa’nın trombin
oluşumu üzerindeki anlamlı etkisi gösterilebilmiştir. Flurojenik metod kullanılan çalışmaların (4, 20, 22, 23,
25, 26), üçünde (4, 25, 26), hemofili hastalarında kullanılan rFVIIa’ nın trombin oluşumu üzerinde etkili olduğu saptanmış ve doz –yanıt ilişkisi gösterilmiştir. Artan kan rFVIIa konsantrasyonlarında (100 -500 U/ml arasında) buna paralel progresif şekilde ETP’de artış saptanırken, terapötik konsantrasyonların üzerine çıkıldığında
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ETP’deki artışın devam etmediği ve plato çizdiği gösterilmiştir (23). Plato fazının hastalar arasında değişkenlik
göstermesi nedeniyle maksimum ETP’de biyolojik varyasyonlar olduğu ileri sürülmüştür (23). Sonuçlardaki bu
değişkenlikler nedeniyle, TGA’ nın optimizasyonu ve klinikle ilişkisini değerlendirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu vurgulanmıştır.
Ay ve ark. (27, 28) 2010 yılında yaptıkları çalışmalarda, hemofili hastalarında faktör tedavisi uygulanırken hemostazın monitorize edilmesinde serbest trombin ölçümünün önemini araştırmışlar. Bu çalışmaya 27
hemofili A, 8 hemofili B, bir von Willebrand hastalığı tip-3, 2 FVII eksikliği, bir FX eksikliği tanılı 39 hasta
(7 hasta inhibitör pozitif ) dahil edilmiş. 59 kanama epizotu /cerrahi girişim hazırlığı verisi değerlendirilmiş.
Kanama epizotlarının tedavisinde ve cerrahi girişim profilaktik tedavilerinde; bazal, 1. saat ve 2 -24. saatlerde
klinik hemostaz yanıtları, PZ, APTZ, kan faktör seviyesi, TEG, TGA testleri değerlendirilmiş. İnhibitör negatif
hastalarda, bazal kan faktör seviyesi ile APTZ, TEG ve TGA (ETP, pik trombin yüksekliği) arasında korelasyon
saptanmış. Ayrıca tedavi sonrası, kan faktör seviyeleri ile APTZ, TEG, TGA (pik trombin yüksekliği, pik trombin zamanı) arasında anlamlı ilişki saptanmış. Tedavi sonrası kan faktör seviyesi ile ETP arasında ilişki bulunmamış. İnhibitör negatif ve pozitif hastalarda, klinik yanıt ile kan faktör seviyesi, APTZ, TGA ve TEG arasında
ilişki saptanmamış. İnhibitör negatif hastaların bazal ve tedavi sonrası TEG değerleri inhibitör pozitif gruptan
anlamlı olarak daha iyi bulunmuş. Bu çalışmada (28), inhibitör pozitif hastalarda rFVIIa (NovoSeven) ile aPCC
(FEIBA) tedavileri arasında klinik yanıt bakımından fark saptanmamakla beraber aPCC (FEIBA) uygulananlarda tedavi sonrası ETP ve pik trombin seviyesi daha yüksek, TEG değerleri anlamlı şekilde daha iyi saptanmış.
Sonuç olarak; bu çalışmalarda, hemofili hastalarında hemostazın monitörizasyonunda TGA’nın diğer geleneksel
testlere üstünlüğü olmadığı saptanmış. Ancak yine de, inhibitör pozitif hastalarda trombin artışını gösterebilmesi nedeniyle bu hastalarda tedavi etkinliğinin izlenmesi ve hastaya özgü hangi bypass ajanın, ne kadar dozda
daha etkili olduğunu göstermesi açısından yararlı bir test olarak yorumlanmıştır.
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KORONER ARTER HASTALARINDA MDR1 C3435T VE G2677T/A POLİMORFİZMLERİ
İLE PLAZMA TROMBOSİT AKTİVE EDİCİ FAKTÖR DÜZEYLERİ ARASINDAKI İLİŞKİNİN
ARAŞTIRILMASI
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Periferik proinflamatuvar mediatörlerinin artmış düzeyleri koroner arter hastalığının (KAH) gelişimine katkıda bulunabilir. Trombosit aktive edici faktor (PAF) önemli bir proinflamatuvar mediatördür ve plazma PAF düzeyleri çoklu ilaç direnci
1 P-glikoproteini (MDR1 Pgp) ekspresyonu ve aktivitesi ile ilişkilidir. MDR1 polimorfizmleri P-gp’nin ekspresyonunu
ve aktivitesini değiştirerek plazma PAF düzeylerini etkileyebilir. Bu çalışma anjiyografik olarak belgelenmiş 198 vakadan
oluşmuştur. Hasta grubu olarak kabul edilen bireylerin 113 tanesi en az 1 koroner arterinde >=%50 lümen çapı darlığına
sahipti. Normal koroner anjiyografiye sahip 85 birey ise kontrol grubuna dahil edildi. MDR1 C3435T ve G2677T/A polimorfizmlerine ait genotipler polimeraz zincir reaksiyonu-restriksiyon parça uzunluk polimorifzmi (PCR-RFLP) yöntemi ile
saptandı. Plazma PAF düzeyleri enzim bağlı immünosorbent testi (ELISA) ile tespit edildi. Hasta ve kotrol grupları arasında
MDR1 C3435T ve G2677T polimorfizmlerine göre pasma PAF düzeylerinde anlamlı bir fark saptanmadı (P>0,05). Bu
her iki grup arasında MDR1 gen polimorfizmlerine ait genotip ve allel sıklıkları dağılımları açısından istatistiksel olarak
anlamlı bir fark bulunmadı (P>0,05). Ayrıca, MDR1 haplotip analizi artmış plazma PAF düzeyleri ile KAH riski arasında herhangi bir ilişki göstermedi. Bizim bulgularımız plazma PAF düzeylerinin MDR1 gen polimorfizmleri ile ilişkili
olmadığını bildirmektedir. Türk hastalarda MDR1 C3435T ve G2677T/A polimorfizmleri ve KAH riski arasında bir ilişki
bulunmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, ELISA, MDR1, polimorfizm, trombosit aktive edici faktör
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1

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Moleküler Genetik Bilim Dalı, Ankara
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara
3
TOBB-ETU Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara
2

Amaç: Nadir görülen hematolojik hastalıkların genel popülasyonda görülme sıklığı 1/500000- 1/iki milyon arasında
değişmekte olup bu hastalıklar akraba evliliklerinin yüksek olduğu toplumlarda önemli klinik ve sosyal sorun olarak kendini göstermektedirler. Nadir görülen kanama bozukluklarından etkilenen hastalar potansiyel olarak ciddi, yaşamı tehdit
eden kanamalar için hafif veya orta şiddette kanama eğilimi gösteren farklı klinik belirtilerden oluşan geniş spektrum
gösterirler. Kanda normalde 150000-450000/μl trombosit bulunmaktadır. Trombositlerin bu orandan daha yüksek sayıda
olması trombositozis, daha düşük sayıda olması trombositopeni olarak adlandırılır. Trombositopeniyle birlikte trombosit
yaşam döngüsünün hızlı olmasıyla meydana geldiği düşünülen dev trombositlere makrotrombositopeni denilmektedir.
Makrotrombositopeni (Dev trombosit sendromu)’nin otozomal dominant bir hastalık olduğu ve MYH9 (Myosine Heavy
Chain 9) genindeki mutasyonlar sonucu meydana geldiği daha önce yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur. MYH9 ile
ilişkili bozukluklar otozomal dominant geçiş gösteren May-Hegglin anomalisi (MHA), Sebastian sendromu (SBS), Fechtner
sendromu (FTNS) ve Epstein sendromu (EPTS) gibi dev trombosit sendromlarının non muscle miyozin heavy chain IIA
(NMMHC IIA) proteinini kodlayan miyozin ağır zincir 9 (miyozin heavy chain 9-MYH9) geninde mutasyonlar sonucu
farklı klinik bulgular ile gelişmektedir. Proteinin farklı doku ve organlarda sentezlenememesi sonucu non hematolojik bulgulardan işitme kaybı, katarakt, nefritis (böbrek iltihabı)de görülebilmektedir. Çalışmada makrotrombositopenili Türk bir
ailede MYH9 gen taraması analizini yaparak literatürde ilk kez tanımlanan mutasyonların ortaya konulması amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışma, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı; Pediatrik Moleküler
Genetik Bilim Dalı Laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Bireylerin kanından klasik fenol/kloroform yöntemiyle DNA izole
edilmiştir. PCR yöntemiyle MYH9 genine ait 7 ekzonun amplifikasyonu gerçekleştirilmiş, amplifiye ürünler PCR pürifikasyon kiti ile temizlendikten sonra DNA Dizi Analizi yapılmıştır.
Bulgular ve Sonuç: Makrotrombositopenili hastada MYH9 geninde 7 ekzonun taranması sonucu literatürde ilk kez
tanımlanan iki yeni mutasyon ortaya konulmuştur. Bunlardan ilk’i 26. ekzonda 3756. nükleotitte meydana gelen C>T değişimi olup, bu değişim proteinde 1156. kodonda Lösinden Metiyonin aminoasidinin kodlanmasına neden olmaktadır. Bir diğer
mutasyon ise aynı bölgede 6 nükleotit ileride 3762. nükleotitte meydana gelen G>A değişimidir ve bu değişim 1182.kodonda Glutamik asitin Lizin aminoasidi şeklinde kodlanmasına neden olmaktadır (Şekil.1). Çocuğun babasında ise ekzon 26 da
3792. nükleotitte meydana gelen T>G değişimi 1178. kodonda izolösinden Alanin kodlanmasına neden olmakta, missense
(yanlış anlamlı ) mutasyon oluşturmaktadır (Şekil.2). Çocukta görülen iki yeni mutasyon birlikteliği ve babada aynı bölgede
görülen mutasyonun ‘’de novo’’ mutasyon olabileceği düşüncesiyle DNA babalık testi tayini yapılmıştır. Analiz sonuçlarında
%99,9 oranında babanın, çocuğun babası olduğu sonucuna varılmıştır (Tablo.1).
Bu çalışma ile Human Gene Mutation Database’de (HGMD) daha önce tanımlanmayan mutasyonlarla makrotrombositopenili bir ailede ilk kez ‘’de novo’’ mutasyon varlığı gösterilmiştir.

Şekil 1. MYH9 geni ekzon 26 iki yeni mutasyon birlikteliği (3756 C>A (p.L1176M) + 3762 G>A (p.E1182K))
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Şekil 2. MYH9 geni ekzon 26 3791 T>G (p. I1178A) değişimi
Tablo 1. Makrotrombositopenili bir ailede ‘’DNA Fingerprint Paternity’’ analiz sonuçları
Marker

Baba (A.C.)

Anne (F. C.)

(Hasta) /Çocuk (M.H.C.)

D851179

210/218

206/218

206/210

TMOI

333/338

338/346

333/346

D355818

251/255

246/246

246/251

D18551

461/465

461/472

461/472

D351358

193/197

193/197

193/193

D21511

183/191

191/191

183/191

FGA

293/297

297/305

297/305
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PLASMA TOTAL HOMOCYSTEINE LEVELS AND OTHER BIOCHEMICAL PARAMETERS IN
ALGERIAN PATIENTS WITH DEEP VEIN THROMBOSIS
Bakhouche Houcher1, Mounira Amrane2, Samia Begag1, Zahira Houcher1
1

Faculty of Life and Nature Sciences, University of Sétif-1; 2Laboratory of Medical Biochemistry, Faculty of Medicine, University of Sétif-1; Sétif 19000, Algeria
Backgroud: To assess the risk of venous thrombosis associated with hyperhomcysteinemia (HHcy) we studied plasma

homocysteine levels (Hcy) in patients with a deep venous thrombosis (DVT) and in normal control in Algerian subjects.
Methods: We measured plasma Hcy levels in a total of 99 subjects were enrolled in this study including 40 patients with
DVT and 59 healthy controls. Plasma Hcy levels were determined using a competitive immunoassay on the IMMULITE
and IMMULITE 1000 Analyzers. HHcy was defined as a p|asma Hcy level about 15 μM in both groups. The diagnosis of
all patients with DVT (n = 40) was verified by Doppler ultrasound.
Results: The prevalence of HHcy in cases of DVT in our population was 27.5%. A preliminary analysis showed no significant difference for tHcy plasma levels between patients with DVT compared to the controls. The mean plasma Hcy level
in the patients was 12.62 ± 8.7 μM (range 2-50), and that in the controls was 10.2 ± 2.1 μM (range 6.8-15.5). In a univariate
regression model, tHcy concentrations were inversely correlated with TG (r = -0.358; P = 0.023) and CH (r = -0.454; P =
0.003) concentrations. The analysis in DVT patients after controlling for cholesterol, LDL-C, creatinine and smoking was
independent of plasma tHcy concentrations (OR = 2.1, OR = 2.0, OR = 2.2 and OR = 2.1; respectively). Logistic regression
analysis showed that tHcy after adjustment was significantly associated with the following factors: cholesterol (P = 0.003)
and triglyceride (P = 0.023).
Conclusions: These results indicate that increased Hcy levels alone may not to be considered an independent risk factor
for DVT diseases in Algerian patients but it may be have a causative role in the development of DVT.
Key words: homocysteine, lipid profile, deep venous thrombosis, Algerian
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Bildiri 4

IDIC (18) VE YENİDEN DÜZENLEMELER GÖZLENEN BİR MDS/MPN OLGUSU
R. Dilhan Kuru1, Ayşe Çırakoğlu1, Şükriye Yılmaz1, Tuğrul Elverdi2, Yelda Tarkan Argüden1, Şeniz Öngören2, Ayhan Deviren1, Teoman
Soysal2, Seniha Hacıhanefioğlu1
1

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul

2

Amaç: Myelodisplastik /myeloproliferatif neoplaziler (MDS/MPN) displastik ve proliferatif özellikleri bir arada taşıyan
klonal myeloid hastalıklardır. MDS/MPN patofizyolojisi myeloid yolakların düzenlenmesindeki bozuklukları kapsamaktadır. En yaygın nedenlerin başında ras yolağı sinyal proteinlerindeki düzensizlikler gelir. Bu hastalarda bcr/abl füzyon geni
negatiftir.
Bu çalışmada kompleks sitogenetik bulgusu olan bir MDS/MPN olgusu sunulmaktadır.
Yöntem: 2 aydır vücudunda yaygın morluk yakınmasıyla Cerrahpaşa Tıp Fakultesi Hematoloji servisine başvuran, bcrabl negatif, JAK-2 pozitif olan 66 yaşında erkek hasta kemik iliği aspirasyon ve biyopsi örneğinde fibrozis ve blast artışının
gözlendiği MDS/ MPN ile uyumlu bulunmuştur.
Sitogenetik inceleme için birimimize gönderilen kemik iliği aspirasyon materyali 24 ve 48 saatlik hücre kültürü yapılarak,
GTL bantlama yöntemiyle ışık mikroskobunda incelenmiş ve 20 metafaz ISCN 2009 ‘a göre değerlendirilmiştir.
Bulgular: Yapılan sitogenetik inceleme sonucu idic(18)(p11.2), t(11;idic(18))(p11.1;q11),dic(11;18)(q24;p11) kromozom yapılarını içeren sitogenetik bulgular gözlenmiştir. Burada 18 numaralı kromozomda bir atış , dengeli ve dengesiz
yeniden düzenlemeler söz konusudur.
İlk olarak oluşan idic(18) kromozomu daha sonra 11. kromozom ile translokasyon yaparak ikinci bir klon, bu translokasyon ürünü olan der(idic (18)) ve der (11) in yeraldığı 3 ve 4. klonların oluştuğu tespit edilmiştir. Böylece bu yeniden
düzenlemenin klonal evolüsyonu da gösterilmiştir.
Sonuç: Yaptığımız literatür araştırmasında 18 ve 11 numaralı kromozomların karıştığı yeniden düzenlemeler gözlenirken, bizim bulgumuza benzer bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Bizim olgumuzda da olduğu gibi trizomi/kısmi trizomi 18 lenfoproliferatif hastalıklarda ve MDS de gözlenen anomalilerden birisi olarak bildirilmektedir. 18. kromozom kanserle ilişkili çok sayıda geni üzerinde taşıdığı için dikkat çekmektedir.
Sonuç olarak hematolojik kanser araştırmalarında sitogenetik incelemeler genom çalışmaları açısından da önemini korumaya devam etmektedir.
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KOMPLEKS KARYOTİPLİ GİS BEHÇET VE MDS RAEB-2 BİRLİKTELİĞİ OLAN BİR OLGU
SUNUMU
R. Dilhan Kuru1, Ayşe Çırakoğlu1, Şükriye Yılmaz1, Yelda Tarkan Argüden1, Şeniz Öngören2, M. Cem Ar2, Aykut Ferhat Çelik 3,
Ayhan Deviren1, Teoman Soysal2, Seniha Hacıhanefioğlu1
1

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul
3
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul
2

Amaç: İntestinal tutulumlu behçet hastalığı (GİS Behçet) ve MDS RAEB-2 tanılı 26 yaşında kadın hastanın kompleks
karyotip bulguları sunulacaktır.
Yöntem: İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji ve Hematoloji Bilim dallarında takip edilen hastanın, 2007 ve
2010 tarihlerinde sitogenetik inceleme için birimimize gönderilen kemik iliği aspirasyon materyalleri incelendi. 24 ve 48
saatlik indüklenmemiş kültür yöntemiyle elde edilen preparatlara GTL bant yöntemi uygulandı. Örnekler 20 metafaz analiz
edilerek değerlendirildi.
Bulgular: İncelenen her iki örnekte ortak olarak, +8, +9 +19 ve der(19)t(1;19)(q23;porq13) klonal anomalileri
saptanırken, ilk örnekte +21 bulgusu da gözlendi.
Sonuç: GİS Behçet hastalığının görülme oranı Japonya ve Doğu Asya’da yüksek olmakla beraber ülkemizde daha azdır.
MDS’nin Behçet Hastalığı ile en sık birliktelik gösteren hematolojik hastalık olduğunu bildiren çalışmalar bulunmaktadır.
GİS Behçet ve MDS birlikteliğinde trizomi 8’in sık görüldüğü rapor edilmektedir.
MDS hastalarının yaklaşık %15’inde 1q ile diğer kromozomların yaptığı dengesiz translokasyonlar sonucu oluşan 1q
artışları görülmektedir. Bu translokasyonlara sıklıkla katılan kromozomlardan biri kromozom 19 dur. Bizim olgumuzda da
der (19)t(1;19) sonucu oluşan 1q artışı ile birlikte +8 ve +9 bulguları gözlenmiştir. MDS olgularında 1q artışı %15 oranında
ilave kromozom anomalisi ile görülmektedir. 1 nolu kromozomun uzun kolunun (1q) total yada parsiyel artışının karsinogenezde önemli rol oynadığı bildirilmektedir. Trizomi 9 bulgusu da daha az oranda olmakla birlikte MDS olgularında rapor
edilmektedir.
Bu hasta izleminde MDS-RA şeklinde başlayıp, tedavisiz izlenmiş ve daha sonra MDS-RAEB progresyonu saptanmıştır.
Olgunun sitogenetik bulgularının hastalığın prognoz ve gelişimi üzerinde etkisi olduğunu düşünmekteyiz. 2011’de HLA tam
uyumlu kız kardeş vericiden 9.6x106/kg CD34 (+) kök hücre ile nakil yapılmış ve tam kimerizm elde edilmiştir. Nakil sonrası yapılan sitogenetik incelemede daha önce tespit edilen sitogenetik bulguların tamamen kaybolduğu ve normal karyotipe
sahip olduğu saptandı. Hasta halen klinik takip altındadır.
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KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ HASTALARINDAN ALINAN PERİFER KANI
MATERYALLERİNİN İNTERFAZ FISH YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
H.E. Döşkaya, D. Kuru, A. Çırakoğlu, Ayhan Deviren
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
B-KLL, batı toplumlarında en sık rastlanan erişkin lösemi türü olmakla birlikte, klinik heterojenite gösteren bir lösemi
türüdür. Bazı hastalarda yavaş seyirli prognoz görülür ve tedavi gerekmezken, ileri evre hastalarda tanıdan hemen sonra
tedavi gereksinimi olur. Bu nedenle hastalığın evresi ve ilerleyişine göre hastalara çeşitli tedavi yöntemleri uygulanması
gerekmektedir.
B-KLL, işlevsel olarak yetersiz, olgun B-lenfositlerin apoptoz mekanizmasında meydana gelen sorunlardan dolayı kan,
kemik iliği ve lenfoid dokuda artan birikimi ile oluşan hematolojik malignite türüdür. Son yıllarda yapılan çalışmalar, hematolojik tümörlerin çoğunun yapısal ve sayısal kromozom anomalileri ile ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. B-KLL hastalarında görülen başlıca kromozom anomalileri; del 13q14, del 11q22-23, trizomi 12, del 17p13, del 6q23, t(11-14), t(14-18)
olmakla birlikte bu anomalilerin her birinin hastalığın klinik ilerleyişi üzerinde etkinliği olduğu bilinmektedir. Bu noktada
bu anomalilerin tespiti, hastaya uygulanacak tedaviye yön verilmesi açısından önem kazanmaktadır.
Çalışmamızda ele alınan 15 KLL hastasına ait perifer kanı materyalleri interfaz FISH ve klasik sitogenetik teknikler kullanılarak incelenmiş, klasik tekniklerle anomali belirlenemezken, FISH yöntemi ile hastaların her birinde KLL hastalarında
sık rastlanan anomalilerden en az bir tanesine rastlanmıştır.
Çalışma sonucunda, sık gözlenen anomalilere özgü problarla gerçekleştirilen interfaz FISH çalışmalarının hızlı ve güvenilir sonuç verme konusunda klasik sitogenetik tekniklere göre oldukça başarılı olduğu gözlenmiştir. Ayrıca, hastalarda
gözlenen anomali tipi sayısı ve kombinasyonlarının evre düzeyiyle ilişkili olduğu, 14q32 translokasyonları, del P53, del ATM,
del MYB gibi belirli anomalilerin ileri evre KLL oluşumuna, del 13q14, trizomi 12 anomalilerinin düşük ve orta riskte KLL
oluşumuna neden olduğunun belirlenmesi, bu anomalilerin hastaların evrelendirilmesinde ve tedaviye yön verilmesinde
güçlü parametreler olabileceğinin göstergesidir.
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MATRIX GLA PROTEİN VE GAS6 BURGER HASTALIĞI İÇİN YENİ BELİRTEÇLER OLABİLİR
Fikriye Uras1, Özlem Bingöl Özakpınar1, Abdullah Kemal Tuygun2
1

Marmara Üniveristesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

2

Giriş: Burger hastalığının etiyolojisi henüz tam olarak bilinmiyor. K vitaminine bağımlı bir protein olan Matrix Gla
Proteini (MGP), kan damarları ve kıkırdaktaki kalsifikasyonu inhibe eder. “Growth arrest-specific 6” protein (GAS6),
endotelyal ve vasküler düz kas hücreleri için K vitaminine bağımlı bir büyüme faktörüdür. Plak stabilizasyonu ve inflamatuvar
sitokin salınımında role sahip olduğu öne sürülmektedir. Burger hastalarında GAS6 ve MGP’nin klinik önemi hakkında bir
literatüre rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı, plazma GAS6 ve MGP seviyelerinin Burger hastalığıyla bir ilişkisinin olup
olmadığını incelemektir.
Yöntem: Bu çalışmaya 17 Burger hastası (16 Erkek ve 1 Kadın) ve 17 sağlıklı gönüllü (16 Erkek ve 1 Kadın) dahil edildi.
Plazma MGP seviyesi ELISA Kiti (Biomedica; Viyana, Avusturya) kullanılarak ölçüldü. Plazma GAS6 ölçülmesinde ise
farklı bir ELISA kiti (R&D Systems) kullanıldı.
Bulgular: MGP’nin plazma seviyesi Burger hastalarında (16.36±4.46 nM), kontrol grubuna (21.78±2.75 nM) göre
istatistiksel anlamlı olarak daha düşük bulundu (p<0.001). Plazma GAS6 seviyesi ise Burger hastalarında (12.74±3.9 ng/
mL), kontrol grubuna göre (8.70±3.4 ng/mL) daha yüksek bulundu (p<0.01). Plazma GAS6 ve MGP seviyeleri arasında
anlamlı bir negatif korelasyon vardı (p<0.05).
Tartışma ve Sonuç: Sonuç olarak bu öncül çalışmamız, Burger hastalığında plazma MGP seviyelerinin düşük, GAS6
seviyelerinin ise yüksek olduğunu dünyada ilk kez gösterdi. Çalışmaya dahil edilen katılımcıların sayısı az olduğu için daha
güvenilir sonuçlar elde etmek amacıyla çok merkezli çalışmalara ihtiyaç vardır. GAS6 ve MGP Burger hastalığını izlemede
potansiyel belirteç olabilir. Bu proteinlere ait metabolik yollar aydınlatıldığında, hastalığın tedavisi için ümit verici yeni bir
farmakolojik hedef olabilir.
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POSTTROMBOTİK SENDROMLU HASTALARDA İLİOFEMORAL VEN STENTLEME
DENEYİMLERİMİZ
Alper Öztürk¹, Onur Bayram¹, Murat Aksoy², Mehmet Kurtoğlu¹
1

İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
Liv Hospital

2

Giriş: Venöz balon dilatasyonu ve stent tedavisi kronik iliofemoral tromboz için önerilen etkili bir tedavidir. Bu çalışmada
deneyimlerimizi sizlere sunduk ve iliofemoral ven segmentlerindeki Post-Trombotik Sendrom’un (PTS) tedavisi üzerinde
balon anjioplasti ve stentleme tekniğinin etkinliğini ve 1 yıllık verilerini belirttik.
Metod: Temmuz 2011- Temmuz 2012 arasında kronik PTS’li 52 ardışık hasta (59 ekstremite; %75 kadın, ortalama yaş
58, yaş aralığı 23-76) girişimsel değerlendirme için kliniğimize yönlendirildi ve çalışmaya dahil oldu. Tedavi etkinliği Villalta
Skalası, Venöz Klinik Ciddiyet Skalası (VCSS) ve PTS için Kronik Venöz Yetmezlik Anketi (CIVIQ-20), CEAP (Klinik,
Etyolojik, Anatomik ve Patolojik faktörler) kullanılarak değerlendirildi ve Girişim öncesi-sonrası bacak çapları ölçüldü.
Sonuçlar: Stentleme tüm hastalara başarıyla uygulandı. Koagulasyon bozuklukları 21 olguda görüldü (%40.3) CEAP
sınıflaması: 19 hastada C3, 24 hastada C4 ve 8 hastada C6. Villalta Skorları’na göre 3 hasta hafif, 7 hasta orta ve 42 hasta ciddi
PTS’lu olarak değerlendirildi. VCSS, Villalta Skalası ve CIVIQ-20 ciddi PTS semptom ve bulgularında anlamlı bir düşüşün
olduğunu gösterdi (p<0.001). Baldır ve uyluk çapları anlamlı bir azalma gösterdi (p<0.001).
Sonuç: İliak venöz obstruksiyonu olan hastalarda balon anjioplasti ve stentleme; hızlı semptomatik rahatlama, iyi bir
damar açıklığı ve minimal morbidite sunan minimal invaziv ve güvenli tedavi yöntemleridir.
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PSORIASIS OLGULARINDA GROWTH ARREST-SPECIFIC 6 (GAS6) PROTEİNİ İLE
GELENEKSEL KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Murat Sünbül¹, Zeynep Cağman², Fethullah Gerin³, Züleyha Özgen4, Erdal Durmuş¹, Dilek Seçkin4, Fikriye Uras², Mehmet Ağırbaşlı¹,
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ¹Kardioloji Departmanı, ³Biyokimya Anabilim Dalı ve 4Dermatoloji Departmanı; ²Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim
Dalı, Istanbul
Giriş ve Amaç: “Psoriasis”li olgularda kardiovasküler riskin artmış olduğu çeşitli araştırmalarla gösterilmiştir. “Growth
Arrest-Specific 6” (GAS6) proteini vasküler biyolojinin düzenlenmesinde önemli bir bio-belirteçtir. Bu çalışmanın amacı
GAS6 seviyeleriyle geleneksel kardiovasküler risk faktörleri arasındaki ilişkiyi incelemektir.
Metod: Psoriasis’li 40 olgu ile onlarla yaş ve cinsiyet yönünden uyumlu 40 sağlıklı gönüllü bu çalışmaya dahil edildi.
Hastalar ve kontrol grup, kardiovasküler risk faktörleri yönünden incelendi, ayrıca plazma GAS6 seviyeleri ölçüldü. Ölçüm
için GAS6 sandviç ELISA geliştirme kiti kullanıldı (R&D).
Bulgular: Psoriasis’li 40 olgu (22 erkek, ortalama yaş: 43.3±13.8 yıl) and 40 kontrolde (22 erkek, ortalama yaş: 39.3±8.9
yıl) çalışmaya alındı. Psoriasis’li olgularda plazma GAS6 seviyeleri kontrol grupla karşılaştırıldığında biraz daha düşük
(Sırasıyla, 6.6±2.0 ng/mL ve 7.6±2.8 ng/mL, p=0.071) olmakla beraber, bu düşüklük istatistik olarak anlamlı değildi. Diğer
taraftan, sigara içen hastalarda plazma GAS6 seviyeleri istatistiksel anlamlı olarak daha düşüktü (5.7±1.8 ng/mL ve 7.6±2.8
ng/mL, p=0.021). Hipertansiyon, hiperlipidemi, diyabet ve sigara alışkanlığı gibi geleneksel kardiovasküler risk faktörlerine sahip psoriasis’li olgularda GAS6 seviyeleri anlamlı olarak daha düşüktü (Sırasıyla, 5.7±1.7 ng/mL ve 7.3±2.0 ng/
mL, p=0.009). Korelasyon analizi kardiovasküler risk faktörü sayısıyla GAS6 seviyelerinin ters orantılı olduğunu gösterdi
(r= - 0.335, p= 0.034). Lojistik regresyon analizi GAS6 seviyelerinin psoriasis’li hastalarda bağımsız bir kardiovasküler risk
göstergesi olabileceğini işaret etmektedir (Odds ratio: 1.65, 95% Confidence Interval: 0.21-5.64, p=0.017) .
Sonuç: Bu öncü çalışma plazma GAS6 seviyelerinin, psoriasis’li hastalarda geleneksel risk faktörlerine ek olarak yeni bir
bio-belirteç olabileceğini göstermektedir.
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JUMPING TRANSLOKASYONU OLAN POLISITEMIA VERA TANILI OLGU SUNUMU
Şükriye Yılmaz1, Ayşe Çırakoğlu1, Dilhan Kuru1, Emre Eşkazan2, Yelda Tarkan Argüden1, M. Cem Ar2, Şeniz Öngören2, Ayhan Deviren1,
Teoman Soysal2, Seniha Hacıhanefioğlu1
1
2

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul

Jumping translokasyon( JT) bir donor kromozomun iki veya daha fazla farklı kromozoma transloke olduğu nadir gözlenen yeniden düzenlenmelerdir. İlk olarak Lejeune ve arkadaşları tarafından (1979) Prader-Willi sendromu olan bir hastada
tanımlanmıştır. Jumping traslokasyonlar daha sonra hematolojik ve diğer kanser hastalarında da bildirilmiştir. Jumping
translokasyonların oluşumu ve özellikle kromozom 1’in uzun kolununun amplifikasyonu multiple myelom hastalarında kötü
prognozla ilişkilendirilmiştir. Myeloid serilerde bu bulgu daha nadir gözlendiğinden hastalığın seyrine olan etkisi tam olarak
anlaşılamamıştır. Burada 1q JT olan bir olgu sunulmaktadır. 48 yaşında bayan hasta terleme ve sıkıntı hissi ile Hematoloji
polikliniğine başvurmuştur. Yapılan fizik muayenede 2 cm splenomegali saptanmıştır. Sedimantasyon: 2 mm/saat, Hb: 15,2
g/dL, Htc: %51,8, MCV: 60 fL, Lökosit: 22.400/mm3, trombosit: 538.000/mm3, K: 5,68 mEq/L, LDH: 907 Ü/L, Fe:
31 μg/dL, TDBK: 440 μg/dL ve ferritin: 9,2 ng/ml, hemostaz testleri normal, B12 vit >2000 pg/mL bulunmuştur. O2 sat:
%97,4 ve kemik iliği aspirasyon ve biyopsi bulgularının polistemia vera ile uyumlu olduğu görülmüştür.
Olguya ait kemik iliği aspirasyon materyali sitogenetik inceleme için birimimize gönderilmiştir. 24 ve 48 saatlik
kültür yapılan örnek GTL bantlama yöntemiyle ışık mikroskobunda ISCN 2009 kullanılarak incelenmiştir. Olguya ait
karyotip 46,XX,+1,der(1;15)(q10;q10)[12]/46,XX,+1,der(1;21)(q10;q10)[2]/92,XXXX,+1,+1,der (1;15)(q10;q10)
x2[1]/46,XX[1]
Karyotipte görüldüğü gibi 1nolu kromozomun uzun kolunun 15 ve 21 nolu kromzomlarla tranlokasyonu sonucunda
parsiyel 1q trizomisi oluşmuştur. Yaptığımız literatür çalışmasında der (1;15) ya da der (1;21) gözlenen farklı hastalar olmakla
beraber, bizim olgumuzda olduğu gibi her iki anomaliyi taşıyan olguya rastlanmamıştır.1q’nun parsiyel trizomisinin hematolojik kanserlerde hastalığın başlangıcında veya ilerlemesinde önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Bu anomaliyi içeren
hücrelerin evolüsyonunun direk veya indirek olarak bölünme avantajı sağlayıp sağlamadığının anlaşılması önemli olacaktır.
Anahtar kelimeler: Jumping translokasyon, parsiyel1q trizomisi, polistemia vera
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PSGL-1 VNTR POLYMORPHISM IN TURKISH PREMATURE MYOCARDIAL INFARCTION
PATIENTS
Fatma Nihan Çağlar1, Veysel Hancer2, Faruk Aktürk3, Ahmet Arif Yalçın3, Ömer Çelik3, İlker Murat Çağlar4, Fatih Uzun3
1

Istanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
İstanbul Bilim Üniversitesi Fena Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İstanbul
3
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
4
Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2

Introduction: The incidence of myocardial infarction (MI) in young patients is increasing. Although MI risk fac-

tors are well-defined in advanced-age population, they are not clearly elucidated in young patients. Alternative risk
factors like genetic factors are being investigated. P-selectin’s ligand, P-selectin glycoprotein ligand-1 (PSGL-1)
gene plays role in atherosclerosis. We aimed to evaluate the association between PSGL-1 polymorphism and premature MI in Turkish population.
Materials and Methods: We evaluated 97 premature ST elevation MI patients who underwent percutaneous coronary intervention, and 111 controls with normal angiogram, younger than 40 years old. Demographic and clinical
parameters were assessed from medical records. Genomic DNAs were collected from whole blood samples by
standard methods. PSGL-1 was amplified by polymerase chain reaction. Both groups were simillar in terms of age,
sex, hypertension, renal function, family history and presence of diabetes. In early STEMI group smoking was significantly higher than control group (p=0,025).
Results: In our study we found no association between PSGL VNTR gene polymorphism and STEMI in patients
younger than forthy years. Genotype distributions were similar among groups (p=0,64) (Table 1, 2).
Conclusion: No significant association was found between PSGL-1 polymorphism and premature MI.
Key words: P-selectin, P-selectin glycoprotein ligand-1, premature myocardial infarction, genetic polymorphism
Table 1. Allele frequencies between groups.
Premature MI n:119

Control n:53

A allele

86.97%

84.90%

B allele

10.50%

14.15%

C allele

2.52%

0.94%

Table 2. PSGL-1 gene VNTR polymorphism analysis of groups
PSGL-1 polymorphism

Premature MI n:119

Control n:53

P value

AA

94 (78,99%)
15 (12,60%)
4 (3,36%)
2 (1,68%)
4 (3,36%)

40 (75,47%)
9 (16,98%)
3 (5,66%)
0 (0,00%)
1 (1,89%)

0,64

AB
BB
BC
AC
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