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 ay 0 günlük, Kız Hasta 

• Şika et: huzursuzluk, sol dizde şişlik ve 
a ağı ı o ata a a 



ÖYKÜ: 

• 2 hafta önce huzursuzluk ve sol a ağı ı 
o at a ası üzeri e ailesi ir dış erkeze 

aşvur uş.  
• Sol diz grafisinde çatlak olduğu sö le erek sol 

bacak atele alı ış ve hasta ta ur u edil iş.   
• Atel  gü  so ra ke diliği de  düşü e tekrar 

doktora aşvur uşlar. Bu sırada sol dizde 
kızarıklık ve hafif şişlik farket işler.  

• Sol dize po ksi o  apıl ış, içerik hemorajik 
gel iş ve izle  ö eril iş.  

  



Öykü 

• Ateli çıkarıla  hastada, evde, sol dizdeki 
kızarıklık ve şişliği  arttığı görül üş.  dere e 
ateşi ol uş.  

• Başka ir erkeze aşvur uşlar, apıla  
muayenesi sonucunda aile hastanemizin 
ortopedi ölü ü e aşvurul ası sö le erek 
ö le diril iş. 



 



Ö)GEÇMİŞ: 
• Doğu  ö esi: Annenin .ge eliği. Ge eliği o u a 

düzenli doktor kontrolü ve ultrasonografi kontrolü 
apıl ış. Ge elik sırası da sigara, alkol, adde 

kulla ı ı, ka a a, akı tı, rad as o  maruziyeti, idrar 
olu e feksi o u, dökü tülü ve a ateşli hastalık geçir e 

öyküsü yok.  
• Doğu :  38 haftalık, c/s yoluyla, 3840 gr olarak doğ uş. 
• Doğu  So rası:  Doğar doğ az ağla ış. Küvöz akı ı, 

sarılık, siyanoz öyküsü yok. 
• Beslenme: İlk  a  sade e a e sütü al ış. A e sütü ü 

topla da  a  al ış. 
• Hastalıklar: Özellik yok 
• Aşılar: U gu  za a da eksiksiz apıl ış. 
• Alerji: Özellik yok. 
• Parazit: Özellik yok. 



SOYGEÇMİŞ: 
• Anne: 35 Yaşı da, ilkokul ezu u, ev ha ı ı, sağ-

sağlıklı 
• Baba:  Yaşı da, lise ezu u, işçi, sağ- sağlıklı 
 Anne ve a a arası da akra alık var a a ço ukları   
• Kardeşler: 
 1. çocuk: Erkek,  aşı da, sağ-sağlıklı 
 . ço uk: Erkek,  aşı da, sağ-sağlıklı 
 .ço uk: Hasta ız 
 Ailede hastalık:  anneanne tip 2 DM 

    babaanne tip 2 DM 

   a ada pıhtılaş a ozukluğu? hafif  

 

 



Fİ)İK İNCELEME: 

• Ateş : 38,5 C 

• Na ız: 167/dk. 

• Solunum: 24/dk. 

• Tansiyon : 80/50 mmHg (50 p) 

• SaO2: %100 

• BOY: 61 cm (69 p) 

• KİLO: 7,1 kg (96 p) 

 



Fİ)İK İNCELEME 

• Genel durum: İ i, çevreyle ilgili 
 

• Cilt: Sol dizde kızarıklık ev ut. Hari i de ilt re gi doğal. Sol dizde 
ve sol bacakta inguinale kadar uza a  şişlik mevcut, Siyanoz, sarılık 
yok. 
 

• Baş boyun: Saç ve saçlı deri doğal.  
 

• Gözler: Işık refleksi bilateral mevcut. Pupiller izokorik.  
 

• Kulak-burun- boğaz: Bilateral kulak zarları doğal. Buru  tıka ıklığı, 
akı tısı yok.  
 

• Kardiyovasküler: S , S  doğal. S  ok. Ek ses ok. Üfürü  yok. 
 

• Solunum sistemi: Her iki hemitoraks solu u a eşit katılı or. Toraks 
deformitesi yok. Çekilme yok. Dinlemekle ral, ronküs, ekspiryum 
uzu luğu ok.   
 



Fİ)İK İNCELEME 

• Gastrointestinal sistem: Batı  or al o elikte. 
Barsak sesleri doğal. hassasiyet, defans, rebound yok. 
Hepatomegali ve splenomegali yok. Traube ala ı açık.  
 

• Genitoüriner sistem: Hari e  kız. Anomali yok. KVAH -
/- 
 

• Nöromüsküler sistem: Bili ç açık. Koopere, oryante, 
çevreyle ilgili. Ense sertliği, kernig, brudzunski negatif. 
Babinski, klonus negatif.  
 

• Ekstremiteler: Sol dizde hassasi et, kızarıklık, ısı artışı 
var. Sol dizini hareket ettirmiyor. Diğer ekstremite 
muayenelerinin patolojik bulgusu yok. 
 
 
 
 



LAB 



LAB  

 



LAB  

 



Periferik yayma 

• %50 PNL 

• %40 lenfosit 

• %7 monosit 

• %3 eozinofili 

• Eritrositler normokrom normositer görünümde. 

• Trombosit normal morfolojide ve yeterliydi. 



RADYOLOJİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Patolojik Bulgular 

• Sol dizde şişlik, hassasi et 
• Ortopedi tarafı da  dış erkezde apıla  

ponksiyonda hemorajik sıvı alı ası 
• PT:45.1 sn (11,5-15,5) 



Ö  ta ı ız edir? 



RADYOLOJİ 
                                        

• YÜZEYEL DOPPLER US RAPORU 

• Sol dize ö elik apıla  yüzeyel US 
i ele ede;   kalı lıkta sinoviyal hipertrofi 
ile uyumlu görünüm izlendi. Enflamatuvar 
süreçlerle uyumlu olabilir.  

 

 

 

 



Klinik izlem 

• Ortopedi a a ili  dalı tarafı da  
değerle dirile  hasta a septik artriti dışla ak 
için diz eklemine aspirasyonu apıldı. 

•  Aspirasyon materyali hematom ile uyumlu 
geldi. Kültüre gönderildi. 



Klinik izlem 

• Po ksi o  sıvısı direk akıda hü re sa ı ı da 
bol eritrosit, 200 hücre/mm3 lökosit 
görüldü,gram boyamada bakteri görülmedi, 
kültür gönderildi. 

• Faktör  eksikliği düşü üle  hasta ı  plaz ası 
çalışıl ak üzere laboratuvara gönderildi. 

• Damar içine K vitamini apıldı. 
 

 



Tedavi 

• 15 cc/kg da  eritrosit süspa si o u takıldı. 
• Faktör düze i çalışıla a kadar  gü  süre le,  

cc/kg dan TDP verildi. 
• Antienflamatuar etki için 3 gün 2 mg/kg/gün den 

oral steroid aldı. 
• Hasta e ize aşvuru ö esi de dize apıla  

girişi i  steril aklaşı  açısı da  ha gi 
koşullarda gerçekleştirildiği ko usu da ilgi 
ol adığı da , kültürler so uçla a a kadar 
e feksi o  olasılığı a karşı ampisilin-sülbaktam 
ve klindamisin aşla dı. 
 



Koagulasyon testleri 

• Faktör VII: %2 (70-130) 

• Karışı  testi : egatif i hi itör ok  

 

 

• 3 doz 30 mikrogram/kg rFVII (eptacog alfa) 
(Novo-Seven  da ar içi e u gula dı. 



 

• TANI 

 

  Doğuşta  faktör 7 eksikliği 



Ta ı  

• FVII eksikliği, ka daki faktör düze i ile de 
kıs e  ilişkili olarak, elirtisiz ola ile eği gi i 
öldürü ü ka a alara kadar vara  değişik kli ik 
ta lolarla orta a çıka ile  ir kanama 

ozukluğudur. 



Laboratuvar Testi Sonuç 

Protrombin za a ı PT  Uza ış 

aktive Parsiyel Trombin )a a ı (aPTT) Normal 

Trombin za a ı TT  Normal 

Faktör 7 aktivite düzeyi Düşük 





Sıklık 

• Faktör VII eksikliği, adir faktör eksiklikleri 
gru u içi de e  sık görüle dir. 

•  Hastalığı  toplu daki sıklığı / .  –
.  olarak ildiril iştir. 



ISTH’ı  FVII eksikliği içi  hastalığı  ağırlığı 
ve ka daki faktör düze i e ilişki  

sı ıfla ası 
• Hafif (>%20 aktivite): Hastalar genellikle belirti 

vermez, ama trav a a ağlı ka a alarda, 
ameliyatlarda, gebelikte ve a doğu da soru  
aşa a ilir. 

• Orta (%10-20 aktivite): Hastaları  hafif düzeyde 
ke diliği de  ka a ası ola ilir. Trav a, ameliyat, 
ge elik ve doğu  ile tetikle e  ka a alar vardır. 

• Şiddetli <%  aktivite : Hastaları  trav a a ağlı 
ol aksızı  şiddetli ve aşa ı tehdit edici biçimde 
ke diliği de  ka a ası ola ilir. 
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• Hasta ı  ta ı sırası daki ka a a şekli ve ağırlığı 
daha so raki ka a alar açısı da  
öngördürücüdür. 

 

• Ka daki FVII düze i ile ka a a ağırlığı 
he ofilideki kadar elirle i i değildir. 
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Genetik 

• Faktör VII (prokonvertin), vitamin K’ e ağı lı 
aklaşık  kDa’luk, 406 aa içeren bir 

glikoproteindir. 13. kromozomun uzun kolunda 
(13q34) yer alan FVII geni, 9 ekzon içerir.  

• Otozomal resesif geçiş göstere  u hastalıkta 
heterozigot veya homozigot formlar gözlenebilir. 
Olgu serileri de ’da  fazla utas o  
ta ı la ıştır. E  sık görüle ler missense, klinik 

ulguları elirgi  ola lar ise, okta utas o lar 
olarak ildiril iştir. 
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Kli ik Ta ı 

• Faktör VII eksikliği i  kli ik ulguları 
homozigot ve irleşik heterozigot olgularda 
değişke lik gösterir. Buru  ve diş eti 
ka a aları gi i mukozal kanamalar, vücutta 
kolay morarmalar, eklem içi kanamalar sık 
gözle e  ka a a ulgularıdır.  



Semptomlar 

• Buru  ka a ası % .   
• Kolay morarma %9.7 

• Dişeti ka a ası % .   
• Hemartroz %6.4  

• Gastrointestinal kanama %5.9  

• Hematüri %2.8 

• Sa tral si ir siste  ka a ası % .   
• Adet gör e aşı dakilerde menoraji %13,2 olarak 

sapta ıştır 





• Bazı olgular herha gi ir elirti ol aksızı  aşa ları a 
devam ederken, nadiren e idoğa  döneminde kafa içi 
kanamalarla ta ı ala  olgular da ev uttur. 

• Kadı larda menoraji sık sapta a  ulgularda dır.  
• Olguları  ir kıs ı da ta ı diş çeki i ada i ör errahi 

girişi ler so rası uza ış ka a alarla ko ur. 
• Ağır olgularda ka a a atakları aşa ı  ilk  a ı içi de 

orta a çıkar.  
• Kafa içi ka a a ve ölü  ora ları sırası la %  ve % ,  

olarak ildiril iştir.  
• E  sık ölü  ede i kafa içi ka a adır. 
• İlgi ç olarak olguları  % - ’ü de deri  ven trombozu 

görülebilir. 



Laboratuvar Ta ısı 
• Olguları  arı a akı ı da ailede benzer kanama bulgusu 

ola  ire  ö küsü ev uttur. Vü utta çoğu lukla 
ke diliği de  gelişe  orluklar, mukozal ka a alar ta ı ı 
düşü dür elidir. 

•  Uza ış protrombin za a ı ve FVII düze i i  düşüklüğü 
ta ı içi  ö e li laboratuvar ulgularıdır. APT) değeri i  
normal ulu ası ekle ir.  

• Yüz otuzda  fazla ta ı la ış utas o da  iri i  hastada 
gösteril esi ta ı ı kesi leştirir.  

• K vita i i eksikliği dışı da da FVII eksikliği e aşka faktör 
eksiklikleri i  eşlik ede ile eği ildiril iştir. Ör eği  . 
kro ozo da e da a gele  ge iş deles o ları  FVII – FX 

irlikte eksikliği e ol açtığı gösteril iştir. 



Tedavi 

Taze do uş plaz a 
(TDP) 

1 U/ml Ta ı 
konanana 
kadar 
kullanabilir
. 

Avantaj: Ucuz. Kolay bulunur ve 
u gula ır  
Dezava taj: Sı ırlı etkili, viral ulaş riski, 
volüm yüklenmesi, majör cerrahi için 
uygunsuz 

rFVIIa  >25000 
U/ml  

Avantaj: Çok etkili, viral ulaş riski az, 
Dezava taj: Pahalı 



Tedavi 

• Hafif ve orta şiddetteki ukoza ka a aları da oral ve 
damar içine traneksamik asitin tek aşı a kulla ı ı 
yeterli olabilmektedir.  

• Daha şiddetli ka a alarda TDP ve rekombinant FVIIa 
preparatları kulla ıl aktadır.  

• Özellikle eski ıllarda sade e FVII içere  ürü leri  
pi asada ulu a ası ede i ile TDP ve protrombin 
ko pleks ko sa tresi oğu  olarak kulla ıl akta dı. 
A ak söz ko usu tedavileri  so uçları hacim 
yüklenmesi ve/ve a FVII dışı daki diğer faktörleri  de 
hasta a veril esi e ağlı olarak artan tromboz riski 

ede i le tat i  edi i değildi.  



rFVIIa 

• Gü ü üzde tek aşı a FVII içere  preparatları  
kulla ı a gir esi le hastaları  tedavisi ü ük 
ölçüde kola laş ıştır. Özellikle rekombinant 
tek oloji ile üretile  ürü ü  kulla ı a gir esi 
viral ulaş riski i azalt ıştır. Oda sı aklığı da 
saklanabilen, güvenli ve etkili olan bu ürünün 
kulla ı ı da düşük de olsa trombotik olay ve 
i hibitör gelişi  riskinin dikkatle izlenmesi 
gerektiği u utul a alıdır. 

•  Trombotik ko plikas o  tedavi ala  hastaları  
aklaşık %1’i de gözle iştir.  



• Yarıla a ö rü -3 saat gi i kısa ola  FVII’ i  
ka a alardaki kulla ı ı 15-30 µgr/kg/doz’dur. 
Birkaç saat ara ile u gula ası gerekir. 
Yarıla a ö rü ü  kısa ol ası ede i ile 
koruma tedavisinde (profilaksi) tercih 
edilememektedir. 

•  Adet ka a aları şiddetli ola  FVII eksikliği 
ola  kadı larda oral ge elik ö le i i ilaçları  
kulla ı ı ve de ir desteği akılda tutul alıdır. 
 



• Teşekkürler… 


