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İxtisarların siyahısı 
АPKK  aktivləşdirilmiş protrombin kompleksi konsentratı 

BV  beynəlxalq vahid 

DDAVP desmopressin (1-dezamino-8-D-arginin-vazopressin) 

DDL   diseminə olunmuş damardaxili laxtalanma  

EAT  epsilon aminokapron turşusu  

(EACA – epsilon-aminocaproic acid) 

XBT-10  Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı, 10-cu baxış 

İİV   insanın immunçatışmazlığı virusu 

İTİ   immun tolerantlıq induksiyası 

KRVİ   kəskin respirator virus infeksiyası 

QATZ  qismən aktivləşdirilmiş tromboplastin zamanı 

QSİƏP qeyri-steroid iltihab əleyhinə preparatlar 

MBT  müalicə bədən tərbiyəsi  

MRT  maqnit rezonans tomoqrafiyası 

PKK  protrombin kompleksi konsentratı 

rF  rekombinant faktor 

SOG 2             siklooksigenaza 2  

TDP  təzədondurulmuş plazma 

USM  ultrasəs müayinə 

ÜHF  Ümumdünya Hemofiliya Federasiyası 

VF  Villebrand faktoru (WF) 
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Sübutların etibarlılıq dərəcəsi və elmi tədqiqatların tipləri 

Sübutların 
etibarlılıq 
dərəcəsi 

Sübutların mənbələri  
(elmi tədqiqatların tipləri) 

Ia 
Sübutlar meta-analiz, sistematik icmal və ya 
randomizasiya olunmuş klinik tədqiqatlardan (RKT) 
alınmışdır 

Ib Sübutlar ən azı bir RKT-dən alınmışdır 

IIa 
Sübutlar ən azı bir yaxşı planlaşdırılmış, nəzarət 
edilən, randomizasiya olunmamış tədqiqatdan 
alınmışdır 

IIb 
Sübutlar ən azı bir yaxşı planlaşdırılmış kvazi-
eksperimental tədqiqatdan alınmışdır 

III 
Sübutlar təsviri tədqiqatdan (məsələn, müqayisəli, 
korrelyasion tədqiqatlar, ayrı-ayrı halların öyrənilməsi) 
alınmışdır 

IV 
Sübutlar ekspertlərin rəyinə və ya klinik təcrübəyə 
əsaslanmışdır 
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Tövsiyələrin etibarlılıq səviyyəsi şkalası 

Tövsiyələrin 
etibarlılıq 
səviyyəsi 

Tövsiyələrin əsaslandığı sübutların etibarlılıq 
dərəcəsi 

A 

RKT-lərin yüksək keyfiyyətli meta-analizi, 
sistematik icmalı və ya nəticələri uyğun 
populyasiyaya şamil edilə bilən, sistematik səhv 
ehtimalı çox aşağı olan (++) irimiqyaslı RKT. 
Sübutların etibarlılıq dərəcəsi Ia. 

B 

Kohort və ya klinik hal - nəzarət tipli tədqiqatların 
yüksək keyfiyyətli (++) sistematik icmalı, yaxud 
Sistematik səhv riski çox aşağı olan (++) yüksək 
keyfiyyətli kohort və ya klinik hal - nəzarət tipli 
tədqiqat, yaxud 
Nəticələri uyğun populyasiyaya şamil edilə bilən, 
sistematik səhv riski yüksək olmayan (+) RKT. 
Sübutların etibarlılıq dərəcəsi Ib və IIa. 

C 

Nəticələri uyğun populyasiyaya şamil edilə bilən, 
sistematik səhv riski yüksək olmayan (+) kohort və 
ya klinik hal - nəzarət tipli və ya nəzarət edilən, 
randomizasiya olunmamış tədqiqat, yaxud 
Nəticələri uyğun populyasiyaya bilavasitə şamil edilə 
bilməyən, sistematik səhv riski çox aşağı olan və ya 
yüksək olmayan (++ və ya +) RKT. 
Sübutların etibarlılıq dərəcəsi IIb. 

D 

Klinik hallar seriyasının təsviri, yaxud 
Nəzarət edilməyən tədqiqat, yaxud 
Ekspertlərin rəyi. 
Yüksək səviyyəli sübutların mövcud olmamasının 
göstəricisidir. 
Sübutların etibarlılıq dərəcəsi III və IV. 
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Protokol hematoloqlar və müxtəlif ixtisaslı həkimlər üçün nəzərdə 
tutulmuşdur.  

Pasient qrupu: hemofiliyalı xəstələr. 

Protokol sübutlu təbabətə əsaslanan müasir diaqnostika və müalicə 
metodlarını tətbiq etməklə hemofiliyanın: 
 diaqnostika, müayinə və profilaktikasının təkmilləşdirilməsi 
 erkən aşkar edilmə səviyyəsinin yüksəldilməsi 
 xəstələrin həyat keyfiyyətinin və sosial adaptasiyasının 

yaxşılaşdırılması məqsədini daşıyır. 

XBT-10 ÜZRƏ TƏSNİFAT2 

D 66. VIII amilin irsi çatmamazlığı  
VIII amilin çatmamazlığı (funksional pozğunluqla) 
Hemofiliya: 
 ƏGO 
 A tipi 
 Klassik 
Çıxarılıb: VIII amilin damar pozğunluğu ilə birgə rast gəlinən 
çatmamazlığı (D68.0) 

D 67. IX amilin irsi çatmamazlığı  
Kristmas xəstəliyi 
IX amilin (funksional pozğunluqla) çatmamazlığı 
Plazmanın tromboplastik komponentinin çatmamazlığı 
B tip hemofiliya 

D 68.0  Villebrand xəstəliyi 
Angiohemofiliya 
VIII amilin damar pozğunluğu ilə birgə rast gəlinən 
çatmamazlığı 
Damar hemofiliyası 
Çıxarılıb: kapilyarların irsi kövrəkliyi (D69.8) VIII amilin 
çatmamazlığı: 
 ƏGO (D66) 
 funksional pozğunluqla birgə rast gəlinən (D66) 
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ÜMUMİ MÜDDƏALAR 

Hemofiliya – “X” xromosomu ilə ilişikli irsi hemostaz 
pozuntusudur. Qan laxtalanmanın VIII faktorun (Hemofiliya A) və 
ya IX faktorun (Hemofiliya B) çatışmazlığı ilə müəyyən olunur. 

Təxminən hər 10 000 yenidoğulmuşun birində hemofiliyaya rast 
gəlinir. 

Ümumdünya Hemofiliya Federasiyasının (ÜHF) hər il apardığı 
qlobal sorğunun qiymətləndirmələrinə əsasən dünyada təxminən 
400000 hemofiliyalı xəstə insan var (2010)28. Adətən, bu xəstəlik ana 
xətti ilə ötürülərək, kişi cinsli uşaqlarda rast gəlinir. Lakin FVIII və 
FIX faktorlarının geni de novo mutasiya oluna bildiyi üçün bütün 
halların 1/3-də hemofiliya xəstəliyi irsi meyil olmadan spontan 
mutasiyanın nəticəsində yaranır.  

Hemofiliya xəstəliyinin kişilər arasında rastgəlmə tezliyi 
hemofiliya A formasında 1:10000, hemofiliya B formasında 
1:30000-50000 təşkil edir81.  

Xəstələrin ümumi populyasiyasında 30-40% halda xəstəliyin 
sporadik formasına təsadüf olunur ki, bu da gendə baş verən patoloji 
mutasiya ilə əlaqədardır. Xəstələrin 70%-də hemofiliyanın ağır və 
orta ağır formaları müşahidə olunur81. Xəstəliyin məhz bu 
formalarında dayaq-hərəkət sisteminin zədələnməsi proqressiv 
xarakter daşıyır və erkən əlilliyin yaranmasına gətirib çıxarır. 

Ümumi populyasiyada VIII və IX faktorların aktivliyi 50-200% 
arasında tərəddüd edir81. 

Hemofiliya zamanı qanaxmaların ağırlıq dərəcəsi, adətən, qanda 
laxtalanma faktorunun səviyyəsi ilə uzlaşır (Cədvəl 1). 

Hemofiliyanı von Villebrand xəstəliyindən fərqləndirmək 
lazımdır. Von Villebrand xəstəliyi – epizodik spontan qanaxmalarla 
(hemofiliya xəstəliyi zamanı yaranan qanaxmalara oxşar) xarakterizə 
olunan irsi qan xəstəliyidir. Von Villebrand xəstəliyinin kişi və 
qadınlarda eyni gedişata malik olması hemorragik səpki, damarların 
nadir rast gəlinən zədələnməsi ilə fərqlənir. Von Villebrand 
xəstəliyinin diaqnostika və müalicəsinin əsas prinsipləri Əlavə 2-də 
verilib. 



10 

Cədvəl 1. Qanaxmanın ağırlıq dərəcəsinin laxtalanma 
faktorunun səviyyəsi ilə nisbəti28 

Ağır forma Orta ağır forma Yüngül forma 

Adətən, faktorun 
aktivliyi <1% 

Faktor aktivliyi 
1-5% 

Faktor aktivliyi >5-40% 

Spontan qanaxmalar 
xarakterdir 

Kiçik zədələnmələrdən 
vaxtaşırı qanaxmalar  
ola bilər 

Ciddi zədələnmə, 
cərrahi müdaxilə, 
invaziv əməliyyatlar 
zamanı qanaxma ola 
bilər 

Həftədə 1-2 dəfə 
qanaxma ola bilər 

Ayda 1dəfə qanaxma 
ola bilər 

Ciddi zədələnmə olmasa 
heç vaxt qanaxma 
problemi olmur 

Oynaqların 
zədələnməsi 
(hemartrozlar) 

Oynaqların 
zədələnməsi ola bilər 

Oynaqlar nadir halda 
zədələnir 

DİAQNOSTİKA 

Ailə anamnezi – təxminən 2/3 qism xəstələrin yaxın 
qohumlarında (kişilərdə daha çox, nadir halda qadınlarda) 
hemorragik əlamətlər aşkar olunur. 

Şəxsi anamnez – xəstədə hemorragik əlamətlər üzə çıxa bilər. 
Şəxsi anamnezi toplayarkən aşağıdakılara fikir vermək lazımdır:  
 neonatal dövrdə hemorragiyalar (kefalohematoma, kəllədaxili 

qansızmalar, göbək yarasının gec sağalması və qanaxması) 
 südəmər uşaqlarda travma ilə əlaqəsi olmayan göyərmələr, 

yumşaq toxumaların hematoması 
Ümumiyyətlə, travmanın ağırlıq və ya yüngüllük dərəcəsinə 

uyğun olmayan hemorragiyalar, ilkin dayandırıldıqdan sonra 
qanaxmanın səbəbsiz residivi, massiv və çoxsaylı hematomalar, 
sistem hemorragik əlamətlər, spontan hemorragiyalar həkimin 
diqqətini cəlb eləməlidir.  

Fiziki müayinələr ağır və orta-ağır forma hemofiliya zamanı 
daha informativdir. Çoxsaylı ekximoz və hematomalar şəklində 
dərinin hemorragik sindromu müəyyən olunur. 
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Oynaq zədələnmələri – deformasiya, şişkinlik, dərinin hərarətinin 
artması, hərəkət məhdudluğu, zədələnmiş oynaq tərəfdə ətraf 
əzələlərin hipotrofiyası, yerişin pozulması şəklində büruzə verə bilər. 
Uzunmüddətli qanaxmalardan sonra anemiya əlamətləri üzə çıxır. 

Laborator diaqnostika 

Qanın koaquloji müayinəsi mərhələli aparılır: 
I mərhələ. Hemorragik vəziyyətə şübhə hallarında koaquloji 

skrininq: 
a. qismən aktivləşdirilmiş tromboplastin zamanı (QATZ) 
b. protrombin zamanı (PZ) 
c. trombin zamanı (TZ)  
d. fibrinogenin miqdarı (Klaus üsulu) 
e. standart üsul ilə qanaxma müddəti (məs., Ayvi, Duke) və ya 

trombositlərin funksiyasının instrumental qiymətləndirilməsi 
II mərhələ. QATZ-nin izolə olunmuş uzanması, hemofiliyanın 

yüngül formasının klinik əlamətləri və ya skrininqdə dəyişikliklər 
olduğu hallarda aparılır. 

a. korreksiya testi (xəstə plazması ilə normal plazmanın 
qarışdırılaraq QATZ-nin korreksiyası) 

b. FVIII aktivliyi 
c. FIX aktivliyi  
d. ristosetin-kofaktor aktivliyi (Villebrand faktorunun aktivliyi) 
e. FXI aktivliyi 
f. FXII aktivliyi 

III mərhələ. FVIII və FIX aktivliyinin aşağı olduğu hallarda 
aparılır: 

a. çatışmayan faktora qarşı spesifik inhibitorun təyini 
b. bir neçə laxtalanma faktorunun aktivliyi azaldığı hallarda və 

lipid-asılı testlərin (həssas reaktivlərlə QATZ) uzanması 
hallarında qeyri-spesifik inhibitorun (qurdeşənəyi 
antikoaqulyantı) təyini həyata keçirilir  

Hemofiliyanın diaqnozu və ağırlıq dərəcəsi VIII və IX faktorların 
əksikliyi, inhibitorun meydana çıxması ilə əlaqədar qazanılan 
hemorragik vəziyyətin inkarı təsdiq olunduğu halda qoyulur. 

Beləliklə, əsas laborator göstəricilərə aiddir: 
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 Qismən aktivləşmiş tromboplastin zamanının uzanması 
(QATZ) 

 Laxtalanmanın VIII və ya IX faktorunun prokoaqulyant 
aktivliyinin 50%-dən çox azalması 

KLİNİK ƏLAMƏTLƏR 

Hemofiliyanın ən xarakterik və spesifik əlaməti iri oynaqlara 
qansızmadır, yəni hemartrozlardır. Tez-tez əzələdaxili və 
peritonarxası hematomalar, travmadan, dişlərin ekstraksiyasından, 
cərrahi əməliyyatdan sonra uzunmüddətli qanaxmalar qeyd olunur. 
Nadir hallarda qarın boşluğu orqanlarına qansızmalar, hematuriya, 
kəllədaxili hemorragiyalar müşahidə olunur. Erkən yaşlarda 
uşaqlarda tez-tez ağız boşluğu selikli qişasından qanaxmalar, burun 
qanaxmaları, dəridə göyərmələr təsadüf olunur. Keçirilmiş hər hansı 
infeksiya, xəstəlik və ya ondan sonrakı dövrdə hemorragik diatez 
daha ağır gedişə malik olur. Ağır formalı hemofiliyalarda iri 
oynaqların zədələnməsi daha erkən dövrlərdə, həmçinin uşağın 
iməkləməyə və yeriməyə başladığı dövrdə müşahidə olunur. 
Müxtəlif növ qansızmalar arasında hemartrozlar 70-80%, əzələlərdə 
hematomalar 10-20%, mərkəzi sinir sistemində qansızmalar – 5%-
dən az, hematuriya 14-20%, mədə-bağırsaq qanaxmaları – 8% təşkil 
edir (Cədvəl 2, 3). 

Cədvəl 2. Hemofiliya zamanı qansızma sahələri28 

Ciddi 

Oynaqlar 

Əzələlər, xüsusən dərin əzələlər 
(qalça-bel, baldır, bazu əzələləri) 

Ağız, damaq, burun və sidik-
cinsiyyət traktının selikli qişaları 

Həyata təhlükəli 

Kəllədaxili  

Boyun /boğaz 

Mədə-bağırsaq traktı 



13 

Cədvəl 3. Bədənin müxtəlif sahələrində qansızmaların rastgəlmə 
tezliyi28 

Bədən sahələri Rastgəlmə tezliyi 
Hemartroz 

 Daha çox aşıq-baldır, diz, 
dirsək oynaqları 

 Daha az bazu, bilək və bud-
qalça oynaqları 

70-80% 

Əzələlər 10-20% 

Digər iri qansızmalar 5-10% 

Mərkəzi sinir sistemi <5% 

MÜALİCƏ 

Hemofiliyalı xəstələrin müalicəsinə kompleks yanaşma fiziki və 
psixoloji sağlamlığı, həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırır, ağırlaşmaların, 
ölüm hallarının azalmasına səbəb olur (C)82. Hemofiliyalı xəstələrin 
müşahidəsi və müalicəsi müxtəlif profilli mütəxəssislər qrupu ilə 
aparılmalıdır, o cümlədən hematoloq, pediatr, ortoped, stomatoloq, 
fizioterapevt, müalicəvi bədən tərbiyə (MBT) həkimi, psixoloq (C)82. 

Hematoloq, ortoped və stomatoloq baxışı ildə 2 dəfədən az, digər 
mütəxəssislər – ildə 1 dəfədən az olmamalıdır. Bu mütəxəssislərin 
əsas məqsədi hemofiliyalı xəstələrin fiziki və psixi sağlamlığını 
saxlamaqdır. 

Hemofiliyalı xəstələrin müşahidəsi ixtisaslaşdırılmış mərkəzə 
bağlı olmalıdır (D)82. Klinik formasından asılı olmayaraq xəstənin və 
onun gün ərzində müraciət etdiyi digər ixtisas həkimlərinin 
hemofiliyalı xəstələrlə iş təcrübəsi olan hematoloqla əlaqə yaratmaq 
imkanı olmalıdır. 

Tibbi xidmətin təşkili 

Ambulator-poliklinik yardım – xəstəliyin aşkar olunması, 
diaqnostikası, müalicəsi və xəstələrin dispanser nəzarətini, həmçinin 
ailədə yeni xəstə uşaq hallarının olmaması üçün tibbi-genetik 
məsləhətləri əhatə edir (Əlavə 1). VIII və IX faktorların venadaxili 
yeridilməsi ambulator-poliklinik müəssisələrdə tibb işçiləri, təcili 
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yardım mütəxəssisləri, həmçinin ev şəraitində xəstənin özü və ya 
ailənin müvafiq təlim keçmiş üzvləri, valideynləri tərəfindən həyata 
keçirilir. 

Stasionar müalicə – hematoloji mərkəz və çoxprofilli 
xəstəxanaların cərrahi, ixtisaslaşmış ortopedik şöbələrində, həmçinin 
hemofiliyanın klinik əlamətlərindən asılı olaraq müalicə-profilaktik 
müəssisələrinin profil şöbələrində aparılır. 

Təcili hospitalizasiya – həyati vacib orqanlarına qansızması olan 
xəstələrə (başın travması, baş beyin, onurğa beyinə qansızma, bel, 
boyun nahiyəsində travma, mədə-bağırsaq qanaxması, peritonarxası 
hematomalar, massiv hematuriya) və kəskin cərrahi patologiyaları 
olan xəstələrdə (kəskin appendisit, deşilmiş xora, peritonit, dalağın 
cırılması və s. kimi hallarda) hematoloq baxışı, əvəzedici terapiya və 
lazımi müayinələr imkanı olan müalicə müəssisələrinin profil 
şöbələrində aparılır. İnstrumental müayinə üsulları VIII və ya IX 
laxtalanma faktorunun 50%-dən az olmamasını tələb edir. 

Planlı stasionar müalicə – hemofiliyanın inhibitor forması, 
residivləşən hemartrozu, ağır artropatiyası olan xəstələrdə 
rekonstruktiv-bərpaedici əməliyyatlar, ortopedik və cərrahi 
reabilitasiya aparılması məqsədini güdür. 

Oynaqların cərrahi müalicəsi – hemofiliyalı xəstələrdə daha 
çox sinovektomiya, korreksiyaedici osteotomiya və diz, bud-çanaq 
və digər oynaqların ümumi endoprotez əməliyyatları aparılır. 

Sinovektomiya aparılmasına göstəriş (açıq, artroskopik) 
artropatiyanın II-III mərhələsində olmasıdır. Bu zaman qığırdaq 
toxuması dağılmış olur, oynaq səthinin kənar destruksiyası müşahidə 
olunur. Korreksiyaedici osteotomiyaya göstəriş kontraktura, valqus 
və varus deformasiyasının olmasıdır. 

Ümumi endoprotez əməliyyatı statik gərginlik və hərəkət zamanı 
oynaqlarda kəskin ağrılar, patoloji sınıqlar zamanı göstərişdir. 

Hemostatik terapiya – hemofiliyalı xəstələrə hemostatik 
terapiya yalnız diaqnoz dəqiqləşdirildikdən sonra və hemorragik 
əlamətlər müşahidə olunduğu zaman təyin olunur. Hemofiliyalı 
xəstələrin müalicəsində əsas prinsip VIII və IX qan laxtalanma 
faktorları ilə (plazmatik və rekombinant) vaxtında adekvat əvəzedici 
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hemostatik terapiyanın həyata keçirilməsidir ki, məhz bu müalicə 
sayəsində plazmada faktorların səviyyəsi yüksəlir (А)81. 

Ağır formalı hemofiliya A-da preparatın dozası aşağıdakı 
düsturla hesablanır: 

X = M x L x 0,5 
Orta ağır və yüngül formalı hemofiliyada: 
X= M x (L - P) x 0,5 
Hemofiliya B üçün preparatın dozası belə hesablanır: 
Ağır formada: X = M x L x 1,2 
Orta ağır və yüngül formada: X = M x (L - P) x 1,2 
Burada: X  – qan laxtalanma faktorunun yeridilmə dozası (BV) 

M  – xəstənin bədən çəkisi (kq) 
L  – xəstənin plazmasında faktorun tələb olunan  
    səviyyəsi 
P  – preparatın yeridilməsinə qədər plazmada faktorun 

   səviyyəsi 
Bu zaman nəzərə almaq lazımdır ki, xəstənin hər 1 kq çəkisinə 

yeridilmiş 1 BV VIII faktor konsentratı onun plazmasında VIII 
faktorun səviyyəsini 1,5-2% artırır, 1 BV IX faktor konsentratı isə 
faktorun səviyyəsini təxminən 1% artırır.  

Yüngül formalı hemofiliya A zamanı desmopressin preparatının 
venadaxili və dərialtı inyeksiyalar şəklində tətbiq olunması effektiv 
nəticələr verir (В)81. 

Sanator-kurort müalicə – hemofiliyanın ağırlaşmaları zamanı 
xəstələrin əlillik hallarını azaltmağa, bəzən də tam qarşısını almağa 
imkan verir (B)81. Konkret növ müalicə hematoloq və fizioterapevt 
tərəfindən təyin olunmalıdır. Müəyyən hallarda fizioterapevtik 
prosedurlar hemostatik dərmanların köməyilə aparılmalıdır. Əzələ 
sistemini möhkəmləndirmək üçün həmçinin müalicəvi gimnastika, 
masaj, üzgüçülük göstərişdir. 

Ev şəraitində hemofiliyanın müalicəsi daha məqsədəuyğundur. 
Ağır və orta ağır formalı hemofiliyalı xəstələr, eləcə də inhibitor 

formalı hemofiliyalı xəstələr həkim-hematoloqun təlimatlarına 
əsasən qanaxmanın ilkin əlamətlərini bilir və ev şəraitində 
laxtalanma faktorunun konsentratlarını və ya inhibitor əleyhinə 
preparatların yeridilməsini inkişaf etmiş qanaxmaların 
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dayandırılması üçün öyrənirlər. Ev şəraitində həm profilaktik, həm 
də qanaxma zamanı müalicə aparıla bilər. 

Ev şəraitində müalicə ona görə effektiv hesab olunur ki, baş 
vermiş qanaxma ilə onun müalicəsi arasındakı müddət əhəmiyyətli 
dərəcədə qısalır (А)81. Bu isə hemofiliyalı xəstə üçün çox vacibdir. 
Evdə müalicə yeridilən antihemofil preparatların miqdarının 
azalmasına və terapiyanın davametmə müddətinin qısalmasına 
gətirib çıxarır. Ev şəraitində müalicənin aparılması xəstələrin 
həyat keyfiyyətini xeyli yaxşılaşdırır.  

Ev şəraitində müalicə laxtalanma faktorunu əlçatan etdiyi üçün 
optimal təcili müalicə aparmağa, nəticədə ağrını, disfunksiya 
hallarını azaltmağa və gələcəkdəki əlillik hallarının baş verməsini 
gecikdirməyə imkan verir, ağırlaşmalara görə xəstəxanaya olan 
müraciətlərin sayını əhəmiyyətli dərəcədə azaldır (C)73. 

Ev şəraitində müalicə kompleks tibbi xidmət briqadasının 
nəzarəti altında aparılmalı və adekvat təlimat aparıldıqdan sonra 
başlanmalıdır (C)73. 

Təlim hemofiliya haqqında ümumi biliklərə əsaslanmalıdır: 
qanaxmanın səbəbini anlamaq, ilkin yardımı bilmək, laxtalanma 
faktorlarının dozalarının hesablanması, hazırlanması, saxlanması və 
yeridilməsini bilmək, venaya müdaxiləni bacarmaq, qeydiyyat 
aparmaq, istifadə olunmuş iynə və iti uclu alətlərin müvafiq qaydada 
saxlanması və ləğv edilməsinə riayət etmək. 

Venoz müdaxilə üçün implant qurğu (Port-a-Kat tipli) 
inyeksiyaları xeyli asanlaşdırır və erkən yaşlı uşaqlarda profilaktik 
müalicə üçün tələb oluna bilər (B)54. 

Buna baxmayaraq, bu cür qurğuların istifadəsi ilə əlaqəli olan 
cərrahi müdaxilə, yerli infeksiya, trombəmələgəlmə kimi risklər, 
erkən profilaktik müalicənin üstünlükləri ilə müqayisə olunmalıdır 
(B)58. 

Profilaktik müalicə – qanaxmaların qarşısını almaq məqsədilə 
laxtalanma faktorların konsentratlarının vena daxilinə müəyyən sxem 
ilə yeridilməsindən ibarətdir. Faktorun səviyyəsi >1 BV/dl olan orta 
ağır forma hemofiliyalı xəstələr nadir hallarda spontan qanaxmalarla 
üzləşir və onlarda oynaqların funksiyasını saxlamaq şansı daha 
böyük olur. 
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Profilaktik müalicənin aşağıdakı əsas məqsədləri var:  
a. profilaktika qanaxmaların və oynaq zədələnmələrinin 

qarşısını alır və sümük-əzələ sisteminin normal fəaliyyətini 
saxlamaq üçün müalicənin əsas məqsədini güdür (B)46. 

b. qanda laxtalanma faktorunun səviyyəsini >2%, bəzi hallarda 
isə >5% yüksəldərək, hemofiliyanın ağır formasını orta ağır, 
bəzən də yüngül formaya çevirməkdən, hemofilik 
artropatiyanın inkişafının qarşısını almaqdan, 
kəskinləşmələrin başvermə tezliyini və ağırlaşmaların 
yaranma riskini azaltmaqdan ibarətdir (В)81. 

Xüsusən zədələnmiş oynaqlarına təkrari qansızmaları olan 
xəstələrə qanaxmaların tezliyini azaltmaq üçün 4-8 həftə ərzində 
qısamüddətli profilaktik müalicədən istifadə etmək olar. Bu üsulu 
intensiv fizioterapiya və ya sinoviortez ilə kombinə etmək olar (C)68. 

Profilaktikanın növləri: epizodik, birincili, ikincili, üçüncülü, 
fasiləli (və ya vaxtaşırı) olur (bax Cədvəl 4). 
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Cədvəl 4. Faktorla əvəzedici profilaktik terapiyanın  
növlərinin tətbiqi28 

Növlər Tətbiqi 

Epizodik (“tələbata 
görə”) müalicə 

Klinik aşkar qanaxmalar zamanı tətbiq olunan 
müalicə 

Daimi profilaktika 
Birincili profilaktika  

Fiziki baxış və ya vizuallaşdırıcı müayinələr 
zamanı təsdiq olunmuş oynaq osteoxondrozu 
olmadıqda və ya təkrari klinik aşkarlanan iri 
oynaqlara qanaxmalardan öncə və 3 yaşa qədər 
xəstələrdə başlanılan daimi fasiləsiz 
müalicədir 

İkincili profilaktika 

İri oynaqlara* iki və daha çox qansızmadan 
sonra (fiziki müayinə və vizuallaşdırıcı 
müayinələrdə aşkar olunmuş oynaq 
zədələnmələrindən öncə) başlanılan daimi 
fasiləsiz müalicədir** 

Üçüncülü profilaktika 

Fiziki müayinə və oynaqların rentgenoqrafiyası 
zamanı təsdiq olunmuş oynaq zədələn-
mələrindən sonra başlanılan, daimi fasiləsiz 
müalicədir** 

Fasiləli profilaktika 
(vaxtaşırı) 

Bir il ərzində 45 həftədən çox olmayan müddət 
ərzində tətbiq olunan profilaktik müalicədir 

Laxtalanma faktorunun yeridilmə sxemi və dozalanması 

Hemofiliyalı xəstələrə qanaxmaların profilaktikası üçün faktor 
konsentratı vurulmalıdır: 

Hemofiliya A xəstəliyi zamanı həftədə 3 dəfə 25 BV/kq olmaqla; 
hemofiliya B xəstəliyi zamanı isə həftədə 2 dəfə 25 BV/kq olmaqla 
faktor konsentratı venadaxilinə yeridilməlidir. 

Aktivlik dövrünü tam əhatə etmək üçün profilaktika səhər 
saatlarında aparılmalıdır. 

                                                 
 İri oynaqlar – aşıq-daban, diz, bud-çanaq, dirsək və bazu oynaqları. 
 Daimi fasiləsiz müalicə 1 il ərzində xəstənin 52 həftə müalicə alması və heç olmazsa 45 
həftə infuziya alması (85%) deməkdir. 
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Laxtalanma faktorlarının profilaktik tətbiqi, yüksək 
travmatizasiya riskli aktiv fəaliyyətdən əvvəl tövsiyə olunur 
(D)45,56,67. 

HEMOSTATİK VASİTƏLƏR 

Laxtalanma faktor konsentratları 

VIII faktor konsentratları  

Hemofiliya A xəstəliyinin müalicəsində VIII faktor 
konsentratlarına üstünlük verilir. Liofilizə olunmuş VIII faktor 
müxtəlif adlarla istehsal olunur. Bu preparatlar 3 kateqoriyaya 
bölünür: 

a. rekombinant preparatlar 
b. monoklonal, anticismlərdən təmizlənmiş preparatlar 
c. orta və yüngül dərəcədə təmizlənmiş VIII faktor preparatları 

Dozalanma/istifadə qaydaları 
Hər bir flakonun həcmi təqribən 245-1600 BV arasında olur. 
İnhibitor yoxdursa, venadaxilinə hər kiloqram bədən çəkisinə 

uyğun vurulmuş VIII faktorun hər vahidi plazmada VIII faktorun 
səviyyəsini təxminən 2 BV /dl artırır (D)8. 

Preparatın yarımparçalanma dövrü təxminən 8-12 saatdır. 
Hesablanan doza xəstənin qanında olan faktorun səviyyəsinin 
göstəriciləri ilə uyğunlaşdırılmalıdır. 

Dozanı hesablamaq üçün faktor yeridildikdən sonra hər              
15 dəqiqədən bir xəstənin qanında faktorun səviyyəsini yoxlamaq 
lazımdır (D)8. 

Preparatın dozası aşağıdakı kimi hesablanmalıdır: bunun üçün 
kq-la ifadə olunmuş xəstələrin bədən çəkisini 0,5-ə vurulmuş tələb 
olunan faktor səviyyəsi göstəricisinə vurmaq lazımdır. Məs., 45 kq x 
40 (arzu olunan faktor) x 0,5 = 900. Preparatların dozası və ya faktor 
səviyyəsinin hesablanması Cədvəl 5-ə əsasən təyin olunur.  

VIII faktor venadaxilinə çox asta, böyüklərdə dəqiqədə 3 ml, 
uşaqlarda 100 vahidi aşmamaq şərtilə və ya preparatın məlumat 
kağızında qeyd olunduğu kimi vurulur.   

Fasiləsiz infuziya faktorunun qanda səviyyəsinin ən yüksək və ən 
aşağı hədlərinə kəskin yüksəliş və enmələrin qarşısını alır. Buna görə 
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də ən yaxşı və ən rahat üsul kimi tövsiyə olunur. Lakin xəstələri daim 
nəzarətdə saxlamaq lazımdır (C)51. 

IX faktor konsentratı 

Hemofiliya B xəstəliyinin müalicəsində IX faktor 
konsentratlarına üstünlük verilir.  

Hal-hazırda tətbiq olunan preparatlar 2 sinfə bölünür: 
► təmizlənmiş IX faktor preparatları 
► IX faktor konsentratları (PKK) 

Hemofiliya B-nin müalicəsində PKK (protrombin kompleksi 
konsentratları) əvəzinə mümkün olduğu qədər təmiz FIX 
konsentratlarına üstünlük verilməlidir (В)43 – xüsusən aşağıdakı 
hallarda: 
 Cərrahi müdaxilələr 
 Qaraciyər xəstəlikləri 
 Yüksək doza ilə uzunmüddətli terapiya 
 Tromboz və ya tromboza meyillilik 
 Tromboz riski daşıyan preparatların, antifibrinolitik 

dərmanların yanaşı istifadəsi 
Təmizlənmiş IX faktor preparatları olmadığı hallarda IX faktor 

konsentratları istifadə oluna bilər.  

Dozalanma/istifadə qaydaları 
Hər flakonda 250-dən 2000 vahidə qədər faktor konsentratı olur. 
İnhibitor yoxdursa, venadaxilinə bədən kiloqramının çəkisinə 

uyğun vurulmuş hər vahid FIX, plazmada IX faktorun səviyyəsini 
təxminən 1 BV/dl artırır (D)8. 

Hesablanmış dozanı təsdiqləmək üçün faktor yeridildikdən sonra 
hər 15 dəqiqədən bir FIX səviyyəsi yoxlanmalıdır (D)8. 

Rekombinant FIX (rFIX) ilə xəstənin sağalma tezliyi plazma 
məhsulları ilə müqayisədə aşağıdır. Belə ki, hər kq bədən çəkisinə 
uyğun vurulmuş preparat 15 yaşa qədər uşaqlarda FIX aktivliyini    
0,7 BV/dl, böyüklərdə isə 0,8 BV/dl artırır. 

Preparatın dozasını hesablamaq üçün xəstənin kq-la ifadə 
olunmuş bədən çəkisini tələb olunan faktor səviyyəsinə vurmaq 
lazımdır. 

Məs., 45 kq x 40 = 1800 BV IX faktor. 
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Preparatların dozası və ya faktor səviyyəsinin hesablanması 
Cədvəl 5-ə əsasən təyin olunur.  

FIX konsentratları venadaxilinə çox asta, böyüklərdə dəqiqədə    
3 ml, uşaqlarda dəqiqədə 100 vahidi aşmamaq şərtilə və ya 
preparatın məlumat kağızında qeyd olunduğu kimi vurulur. 

Əgər PKK istifadə olunarsa, 2 dəfə az sürətlə vurulur. Məhsulun 
içindəki məlumat kağızına baxılmalıdır (В)66. 

Təmizlənmiş IX faktor preparatları ilə uzunmüddətli müalicə 
hematoloq tərəfindən həyata keçirilməlidir. 
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Cədvəl 5. Plazma faktorlarının tələb olunan səviyyəsi və 
preparatların dozası1 

Qansızma növü Hemofiliya A Hemofiliya B 

Lokalizasiya 
Tələb 

olunan 
səviyyə 

Doza 
BV/ kq 

Tələb 
olunan 
səviyyə 

Doza 
BV/ kq 

Oynaq, səthi əzələlər 
(qalça əzələlərindən 
başqa) 

40% 20 40% 40 

Qalça əzələləri 40% 20 40% 40 

Başlanğıc doza 80-100% 40-50 60-80% 60-80 

Saxlayıcı doza 30-60% 15-30 30-60% 30-60 

MSS/kəllə-beyin  

Başlanğıc doza 80-100% 40-50 60-80% 60-80 

Saxlayıcı doza 50% 25 30% 30 

Boğaz və boyun 
nahiyəsi 

 

Başlanğıc doza 80-100% 40-50 60-80% 60-80 

Saxlayıcı doza 50% 25 30% 30 

Mədə-bağırsaq traktı  

Başlanğıc doza 80-100% 40-50 60-80% 60-80 

Saxlayıcı doza 50% 25 30% 30 

Göz nahiyəsi 80-100% 40-50 60-80% 60-80 

Böyrəklər 50% 25 40% 40 

Dərin kəsik 50% 25 40% 40 

Cərrahi əməliyyat  

Başlanğıc doza 80-100% 40-50 60-80% 60-80 

Saxlayıcı doza 50% 25 30% 30 
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Digər plazma məhsulları 

Ümumdünya Hemofiliya Federasiyası (ÜHF) kriopressipitat və 
ya təzə dondurulmuş plazma (TDP) əvəzinə laxtalanma faktor 
konsentratlarının istifadəsi tərəfdarıdır (keyfiyyət və təhlükəsizlik 
baxımından). Lakin ÜHF o faktı da qəbul edir ki, bir çox ölkələrdə 
kriopressipitat və TDP yeganə əlçatan və mümkün müalicə vasitəsi 
olaraq qalır28. 

Təzədondurulmuş plazma (TDP) 

TDP-də bütün laxtalanma faktorları olduğu üçün onu bəzən 
laxtalanma faktorlarının defisitində istifadə edirlər. 

Hemofiliya A zamanı TDP əvəzinə kriopressipitat istifadəsi daha 
məqsədəuyğundur (D)70. 

Təhlükəsizlik və keyfiyyəti ilə əlaqədar narahatlıqları nəzərə 
alaraq, TDP-nin istifadəsindən mümkün olduğu hallarda qaçmaq 
lazımdır (D)35. 

Dozalanma/istifadə qaydaları 
1. Bir ml TDP 1 vahid faktor aktivliyinə malikdir. 
2. Yalnız TDP ilə FVIII səviyyəsini 30 BV/dl çox artırmaq çətindir. 
3. FIX səviyyəsini 25 BV/dl çox artırmaq çətindir. Münasib 

başlanğıc doza 15-20 ml/kq (D)70. 

Kriopressipitat 

Kriopressipitatın təhlükəsizliyi və keyfiyyəti mövzusunda 
narahatlıqları nəzərə alaraq, onun anadangəlmə (irsi) qan 
xəstəliklərində istifadəsi tövsiyə olunmur və yalnız laxtalanma faktor 
konsentratlarının olmadığı hallarda kriopressipitat istifadəsinə bəraət 
qazandırmaq olar (D)70. 

Digər farmakoloji vasitələr 

Laxtalanma faktor konsentratlarından başqa bəzi hallarda digər 
vasitələr də yararlı ola bilər. Bura aiddir: 

 desmopressin 
 traneksam turşusu 
 epsilon aminokapron turşusu 
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Desmopressin (DDAVP) 

Desmopressin – vazopressinin sintetik analoqu olub (Stimate 
TM), VIII faktorun səviyyəsi 5%-dən yüksək olan yüngül formalı 
hemofiliyalı xəstələrin müalicəsində effektiv nəticə verir. 

Desmopressin VIII faktor ehtiyyatlarını azad edərək qanda onun 
səviyyəsini 2-3 dəfə artırır, bu isə cüzi qanaxma problemi olduqda 
hemostazın təmin olunmasına kifayət edir. Qeyd olunan preparatın 
üstünlüyü ondadır ki, o, qan məhsullarının yeridilməsinə olan 
ehtiyacı azaldır.  

DDAVP hemofiliya daşıyıcılarında qanaxmaların müalicəsi və ya 
qarşısının alınması üçün daha faydalıdır (C)42. 

DDAVP yalnız yüngül və ya orta-ağır formalı hemofiliya A 
xəstələrində FVIII səviyyəsini müəyyən terapevtik həddə çatdırmaq 
üçün istifadə oluna bilər. Belə ki, bu hallarda laxtalanma faktor 
konsentratının artıq sərfi və potensial təhlükəsini azaltmaq 
mümkündür (C)22. 

Preparatın terapevtik istifadəsindən əvvəl hər xəstənin fərdi 
reaksiyasını yoxlamaq lazımdır. İntranazal desmopressin istifadəsinə 
qarşı reaksiya çox dəyişkəndir və gözlənilməz nəticələri çoxdur 
(C)22,50. 

DDAVP hamiləlik zamanı istifadəyə lisenziyası olmamasına 
baxmayaraq, normal hamiləlik zamanı onun doğuş və doğuşdan 
sonra təhlükəsiz istifadəsinə dair sübutlar vardır. Preeklampsiya və 
eklampsiya hallarında DDAVP istifadəsindən qaçmaq lazımdır (VF-
nın yüksək səviyyəsinə görə) (C)50,76. 

Dozalanma/istifadə qaydaları 
Daha çox hallarda dərialtı vurulmasına baxmayaraq, venadaxili 

və ya burun spreyi şəklində də istifadə oluna bilər. Düzgün preparat 
seçimi etmək vacibdir, belə ki, bəzi aşağı doza desmopressin 
preparatları başqa tibbi məqsədlər üçün istifadə olunur. 

Desmopressindən terapevtik məqsədlə istifadə etməzdən öncə 
aşağıda qeyd olunan fəaliyyət həyata keçirilməlidir. İnyeksiyadan 
öncə qanda faktorun səviyyəsi yoxlanılır, sonra 30-40 ml fizioloji 
məhlulda 0,3 mkq/kq hesabı ilə həll olunmuş desmopressin             
15-30 dəqiqə müddətində venadaxili yeridilir. İnyeksiyadan 30-60 
dəqiqə sonra qanda faktorun səviyyəsi yenidən yoxlanılır. 
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Bir doza 0,3 mq/kq bədən çəkiyə venadaxili və ya dəriiçi 
yeridilirsə, FVIII səviyyəsinin 3-6 dəfə artırmasını gözləmək olar 
(D)22. 

Bir neçə gün ərzində DDAVP dəfələrlə yeridilməsi 
taxifilaksiyaya (reaksiyanın azalmasına) gətirib çıxara bilər. Davam 
edən dövr ərzində faktorun daha yüksək səviyyədə olması tələb 
olunursa, faktor konsentratları tətbiq oluna bilər (C)47. 

Böyük yaşlı xəstələrə hər burun dəliyinə 1 doza intranazal sprey 
1,5 mq/ml püskürdülür. Çəkisi 40 kq-dan az olan xəstələrə hər burun 
dəliyinə 1 doza yetərlidir (D)38. 

Antidiuretik aktivliyi nəticəsində organizmdə maye ləngiməsi və 
hiponatriemiya problemi yarana bilər. Çoxsaylı doza yeridilməsi 
hallarında plazmanın osmolyarlığını və ya natriumun 
konsentrasiyasını ölçmək lazımdır (D)68. 

Maye ləngiməsi problemi verdiyinə görə kiçikyaşlı uşaqlarda 
DDVAP ehtiyatla istifadə olunmalıdır. Beyin ödemi riski olduğuna 
görə 2 yaşdan aşağı uşaqlara DDVAP əks-göstərişdir (D)12. 

DDAVP istifadəsindən sonra tromboz halları (miokard infarktı 
daxil olmaqla) qeydə alınıb. Anamnezində tromboz olan və ürək-
damar xəstəlikləri riski olan xəstələrə DDAVP çox ehtiyatla istifadə 
olunmalıdır (D)10. 

Traneksam turşusu (Antifibrinolitik maddələr) 

Traneksam turşusu antifibrinolitik vasitədir, plazminogenin 
aktivləşməsini tam ləngidir (plazminin formalaşması ilə). Bu 
preparat laxtanın stabilliyini təmin edir, hemofiliya və digər 
qanaxmalarda yanaşı terapiya kimi faydalıdır. 

Hemofiliya xəstəliyi zamanı hemartrozların qarşısını almaq üçün 
yalnız traneksam turşusu ilə mütəmadi müalicə heç bir əhəmiyyət 
daşımır (D)48. 

Lakin dəri və selikli qişa qanaxmalarının nəzarəti üçün (məs., 
ağız boşluğu, burun qanaxmaları, menorragiyalar) traneksam turşusu 
böyük əhəmiyyət daşıyır (B)24,39. 

Traneksam turşusu xüsusən stomatoloji müdaxilələr zamanı daha 
qiymətlidir və dişlərin tökülməsi, diş çıxarma zamanı ağız boşluğu 
qanaxmalarının idarə olunmasında istifadə oluna bilər (D)21,24. 

Lakin bəzi daxili qanaxmaların müalicəsi üçün onun tətbiqi 
qadağandır (məs., böyrək qanaxmaları). 
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Dozalanma/istifadə qaydaları 
Traneksam turşusu tək və ya laxtalanma faktor konsentratlarının 

standart dozası ilə birlikdə verilə bilər (D)34. 

Transamin turşusu (traneksam turşusu, Siklokapron) digər 
antifibrinolitik maddədir. Dozası: 20-25 mq/kq per oral yolla gündə 
3-4 dəfə, v/d 10 mq/kq gündə 3-4 dəfə 10 gün müddətinə təyin 
olunur. Adətən, bu doza fibirinolizin tormozlanmasına və yaranın 
sağalmasına kifayət edir. 

Tromboemboliyanın yaranma riskini artırdığına görə traneksam 
turşusunu protrombin kompleksi konsentratları ilə müalicə alan IX 
faktor defisitli xəstələrə vermək olmaz. 

Əgər hər iki preparatın yanaşı istifadəsinə ehtiyac varsa, APKK 
(aktivləşmiş protrombin kompleksi konsentratı) və traneksam 
turşusunun sonuncu yeridilmə və verilmə müddətindən ən az 12 saat 
keçmiş olmasına diqqət etmək lazımdır.  

Bundan fərqli olaraq traneksam turşusunun rFVII faktoru ilə 
istifadəsi zamanı tromboemboliyanın yaranma ehtimalı aşağıdır 
(D)26. 

Epsilon aminokapron turşusu (EAT) 
Epsilon aminokapron turşusu (EAT) traneksam turşusuna 

oxşardır, lakin geniş istifadə olunmur, çünki plazmada daha qısa 
yarımparçalanma dövrünə malikdir və preparatın özü nisbətən zəif 
təsirli, eyni zamanda daha toksikdir.  

Dozalanma/istifadə qaydaları 
EAT (Amikar): 50-100 mq/kq hər 4-6 saatdan bir 7-10 gün 

müddətində istifadə oluna bilər. Yerli qanaxmalarda 10%-li, daxili 
qanaxmalarda isə 5%-li məhlullar istifadə olunur.  
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SPESİFİK QANAXMALARIN MÜALİCƏSI 

Oynağa qansızma 

Hemofiliya xəstəliyinin ən xarakter və spesifik simptomu iri 
oynaqlara qansızmalar, yəni hemartrozlardır. Tez-tez əzələ daxili və 
peritonarxası hematomalar, travmadan, dişlərin ekstraksiyasından, 
cərrahi əməliyyatdan sonra uzunmüddətli qanaxmalar qeyd olunur. 
Nadir hallarda qarın boşluğu orqanlarına qansızmalar, hematuriya, 
kəllədaxili hemorragiyalar müşahidə olunur. Erkən yaşlarında 
uşaqlarda tez-tez ağız boşluğu selikli qişasından qanaxmalar, burun 
qanaxmaları, dəridə göyərmələr müşahidə olunur. İnfeksiyalar 
fonunda damarların keçiriciliyi pozulur, bunun nəticəsində də 
diapedez tip spontan qanaxmalar baş verir. Ağır forma hemofiliyada 
iri oynaqların hemartrozu daha erkən yaşlarda meydana çıxır. Bütün 
növ qansızmalar arasında hemartrozlar 70-80% təşkil edir. 

Adətən, ilk hemartrozlar 1-8 yaşlarında və travma nəticəsində 
yaranır. Kəskin hemartroz oynaqdaxili təzyiqin artması ilə əlaqədar 
yaranan kəskin ağrı ilə müşayiət olunur. Oynaq həcmcə böyük olub, 
dərisi hiperemiyalı və isti olur. Böyük qansızmalarda fluktasiya 
müşahidə oluna bilər. Əgər hemartroz travmadan sonra 
yaranmışdırsa, digər zədələnmələrin də baş verib-vermədiyini 
dəqiqləşdirmək lazımdır (oynaqdaxili sınıq, toxumaların sıxılması, 
kondilusların qopması). 

Hemofilik artropatiyanın formalaşmasında 3 mərhələ ayırd 
olunur: 

► oynaq boşluguna kəskin qansızma, ağrı sindromu, hərəkətin 
məhdudlaşması baş verir, rentgenoqramda sümükdə 
dəyişikliklər müəyyən olunmur 

► sinovit, sinovial qişanın və oynaq qığırdağının patoloji 
dəyişiklikləri aşkarlanır 

► deformasiyaedici osteoartroz və kontrakturalar formalaşır 

Ağır forma hemofiliyada hemartrozların əksəriyyəti fiziki 
yüklənmə və travma ilə əlaqədar olmayıb spontan yaranır. Orta ağır 
formalı hemofiliyada hemartrozlar, adətən, travmadan sonra yaranır, 
ancaq spontan olaraq da inkişaf edə bilər. Yüngül formalı 
hemofiliyada hemartrozlar, adətən, ciddi zədələnmələr və travma ilə 
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əlaqədar baş verir. Residiv verən hemartrozlar xronik sinovitə səbəb 
olaraq, xronik hemorragik destruktiv osteoartrozların inkişaf 
etməsinə gətirib çıxarır.  

Patoloji proses inkişaf edərək sinovial qişanın fibrozlaşmasına, 
beləliklə də, deformasiyaedici osteoartrozun yaranmasına gətirib 
çıxarır. Oynaqda eksudat toplanmır. Hemartrozların kəskinləşməsi 
nadir hallarda baş verir, oynağın hərəkətliliyi proqressiv olaraq 
azalır. Az hərəkətli diz oynağında fibroz kapsula ilə əhatə olunmuş 
ayrı-ayrı kistaşəkilli qansızmalar əmələ gələrək, ön və yan bağlarda, 
bəzən də hipertrofiyalaşmış kapsulada lokalizə olunur. Kistoz 
dəyişikliklər sümük toxumasının zədələnməsinə gətirib çıxarır.  

Klinik-rentgenoloji göstəricilərə əsasən hemorragik-destruktiv 
osteoartrozların formalaşmasında 5 mərhələ ayırd edilir. 

I. Erkən mərhələ oynaq həcminin böyüməsi, qansızma ilə 
əlaqədar oynaq yarığının genəlməsi ilə səciyyələnir. Rentgenoloji 
olaraq oynaq kapsulunun qalınlaşması və sərtləşməsi, zəif osteoporoz 
aşkar oluna bilər. Qansızmanın müşahidə olunmadığı “soyuq” 
dövrdə oynaq funksiyası pozulmur. 

II. Bu mərhələ oynaq səthlərinin konqruentliyi pozulmadan 
oynaq yarığının bir qədər daralması ilə səciyyələnir. Osteoporoz 
əlamətləri inkişaf edir. Subxondral skleroz əmələ gəlir. Periartikulyar 
toxumanın sonrakı sərtləşməsi müşahidə olunur. 

III. Bu mərhələ kənarda yerləşən uzurların əmələ gəlməsi, 
qığırdaq toxumasının destruksiyası və kistaların əmələ gəlməsi ilə 
xarakterizə olunur. Osteoporoz daha aydın nəzərə çarpır. Oynaq 
yarığı daralmış, bəzi nahiyələrdə oynaq səthlərinin konqruentliyi 
pozulmuş olur. Diz oynağında diz qapağının xarakter dəyişikliyi – 
onun aşağı qütbünün kvadrat şəkilli forma olması və ön-arxa 
ölçülərinin böyüməsi müşahidə olunur. Oynağın funksiyası bir qədər 
pozulmuş, hərəkət məhdudluğu yaranmış olur. Əzələlərin atrofiyası 
müşahidə olunur. 

IV. Bu mərhələdə oynaq kəskin deformasiyaya məruz qalır, 
oynaq səthləri yastılaşır, hiperostozlarla əlaqədar epifizlər genəlir, 
diafizlər kiçilir, oynaq yarığı kəskin daralır. Oynaqdaxili qığırdaqlar 
dağılır. Əzələlərin dərin atrofiyası və kəskin hərəki məhdudluq 
müşahidə olunur. Hərəkət zamanı oynaqdaxili krepitasiya qeyd 
olunur. Oynağın funksiyası kəskin pozulur. 
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V. Bu mərhələ oynaq funksiyasının tam itirilməsi ilə xarakterizə 
olunur. Rentgenoqramda oynaq yarığı pis görünür, çox vaxt 
birləşdirici toxuma ilə tutulmuş olur. Sümüklərin subxondral 
hissələrinin kəskin sklerozu, epifizlərin kistozu və nəzərə çarpan 
uzurasiyası müşahidə olunur. Sümük ankilozlarının formalaşması baş 
verir. 

Deformasiyaedici osteoartrozlar bütünlüklə dayaq-hərəkət 
aparatının dinamikasına təsir edir, xəstənin onurğa sütunu və 
çanağında əyilmə baş verərək əzələlərin hipotrofiyası və osteoporoz 
inkişaf edir. Uzun müddət ayağın düzgün atılmaması diz oynağının 
valqus deformasiyasının inkişafına və aşıq-daban oynağında “at 
dabanı” tipli davamlı kontrakturanın əmələ gəlməsinə səbəb olur.  

Qoltuq ağacından istifadə edən xəstələrdə yuxarı ətrafların 
oynaqlarına qansızmalar müşahidə olunur. Dayaq-hərəkət sistemində 
gedən dərin dəyişikliklər artıq erkən yaşlarda əlilliyin yaranmasına 
səbəb olur.  

Təkrari hemartrozlar və oynaqlarda gedən destruktiv proseslər 
ikincili revmatoid sindromunun yaranmasına səbəb olur (Barkaqan-
Eqorov sindromu). Bu sindrom pəncə və əl barmaqlarında kiçik 
oynaqların deformasiyası ilə nəticələnən xronik iltihabi proseslə 
müşayiət olunur. Xəstələrin əksəriyyətində bu sindrom 14 yaşdan 
sonra özünü büruzə verir. Oynaqlarda ağrı, hərəkət məhdudluğu qeyd 
olunur. Xəstəyə ağır yük gəzdirməkdən qaçmaq, zədələnmiş oynağa 
bərk və ya kip sarğı qoymaq, oynağı bir qədər qaldırmaq göstərişi 
vermək lazımdır (C)31. 

Yaş artdıqca oynaqların zədələnməsi daha çox proqressivləşir, bu 
da sonradan hərəki funksiyanın məhdudlaşmasına, kontraktura və 
ankilozların formalaşmasına gətirib çıxarır. 

Müalicə 
Xəstənin vəziyyətindən asılı olaraq qanında faktorun səviyyəsini 

artırmaq üçün müvafiq dozanı seçmək (B)31 (Cədvəl 5). 
Öncə xəstəyə faktor konsentratı köçürülməli, sonra isə onun 

vəziyyəti qiymətləndirilməlidir. 
Travmadan dərhal sonra və ya ilkin simptomlar zamanı faktorun 

səviyyəsini 40%-ə qədər qaldırmaq lazımdır. Əgər oynağa qansızma 
iri miqyaslıdırsa, faktor səviyyəsini 60%-ə qədər qaldırmaq və 
hemofiliya müalicə mərkəzinə müraciət etmək lazımdır. 
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Əgər qanaxma dayanmırsa, ikinci infuziya tələb oluna bilər. 
Ehtiyac varsa, hemofiliya A zamanı 12 saat, hemofiliya B zamanı   
24 saat ərzində birinci yeridilən dozanın yarısını təkrarlamaq (C)31. 

Ağrı azalana qədər oynaq immobilizasiyası şına ilə nəzarətdə 
saxlanılmalıdır. Oynağa buz qoyularaq (hər 4 saatdan bir 20 dəqiqə 
müddətinə) sakit və hündürə qaldırılmış vəziyyətdə saxlanmalıdır. 

Əgər xəstədə simptomlar (ağrı, şişkinlik, həssaslıq, hərəkətliliyin 
itirilməsi) 3 gündən artıq davam edərsə inhibitorlardan, septik 
artritdən və ya sınıqdan şübhələnmək olar.  

Aspirin tərkibli preparatların tətbiq olunması əks-göstərişdir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, reabilitasiya oynaqlara kəskin qansızma 

hallarına nəzarətin aktiv hissəsi olmalıdır (B)31. 
► Ağrı və şişkinlik keçən kimi xəstəni zədələnmiş oynağının 

vəziyyətini komfort halından funksional vəziyyətə gətirməyə 
məcbur etmək və çalışmaq lazımdır ki, tədricən oynaq tam 
düzləşənə kimi açılsın 

► Bunu əzələlərin aktiv yığılması ilə mümkün qədər uzatmaq 
lazımdır. Əvvəlcə qoruyucu passiv yardım, sonra ehtiyatla 
dartmaq (əgər əzələ işi tormozlanıbsa) 

► Oynaqların xronik hərəkət məhdudluğunun qarşısını almaq və 
əzələlərin atrofiyasını maksimal azaltmaq üçün əzələlərin 
erkən aktiv nəzarətini gücləndirmək lazımdır 

► Aktiv hərəkətlər və proprioseptiv məşqləri oynaqlarda 
qansızmadan əvvəlki tam hərəkət amplitudu alınana qədər 
kəskin sinovit əlamətləri gedənə və funksionallığın tam 
bərpasına qədər davam etdirmək lazımdır  

► Əgər idman hərəkətləri düzgün yerinə yetirilərsə, öncə faktor 
vurulmasına ehtiyac olmaya bilər 
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Artrosentez 

Artrosentezin tətbiqi (oynaqdan qanın kənar edilməsi) aşağıdakı 
hallarda müzakirə oluna bilər: 

► qansızma, gərgin və ağrılı oynaq, konservativ müalicədən    
24 saat sonra belə yaxşılaşma əlamətləri yoxdursa 

► oynaqda ağrını azaltmaq mümkün olmadıqda 
► sinir-damar dəstəsinin zədələnməsi təsdiq olunubsa 
► yerli və ya sistem hərarətin qeyri-adi yüksəlməsi, iltihabı 

sübut edən digər əlamətlərin olması (septiki artrit) (C)31,61 
Artrosentez aparmağa ehtiyac varsa, bunu faktorun səviyyəsi ən 

az 30-50 BV/dl miqdarda olduğu halda və 48-72 saat ərzində etmək 
lazımdır. Əgər bu cür əvəzedici terapiya mümkün deyilsə, 
artrosentez aparmaq olmaz. İnhibitorun olduğu hallarda bu proseduru 
aparmaq üçün digər hemostatik vasitələrdən istifadə eləmək lazımdır 
(C)31. 

Oynaq sıx olmayan sarğı ilə immobilizə olunmalıdır. 24-48 saat 
ərzində ağır yük gəzdirməkdən qaçmaq lazımdır. 

Əzələdaxili qansızma 

Hematoma – əzələ toxumasına qansızma olub, adətən, statik 
yüklənməyə daha çox məruz qalan əzələlərdə lokalizasiya olunur 
(məs., budun dördbaşlı əzələsi, baldırın üçbaşlı əzələsi, qalça-bel 
əzələsi). Bəzən hematomalar çox geniş miqyaslı olub, xəstədə 
anemiyanın yaranmasına gətirib çıxara bilər. Böyük hematomalar 
həmçinin, ətraf toxumaların kompressiyası ilə də müşayiət olunur. 
Sinirlərə və ya əzələlərə təzyiq göstərən hematoma hissiyyat 
pozuntusu, əzələlərin atrofiyası və kontrakturaların yaranmasına 
səbəb ola bilər. 

Geniş miqyaslı hematomalarla müşayiət olunan atrofik və kistoz 
dəyişikliklər uzun borulu sümüklərdə patoloji sınıqların yaranmasına 
gətirib çıxara bilər. Qalça əzələsi nahiyəsinə qansızma budun bükücü 
kontrakturasının yaranması ilə nəticələnir. Çənəaltı, boyun, əsnək və 
udlaq nahiyəsinin yumşaq toxumalarına geniş miqyaslı qansızmalar, 
yuxarı tənəffüs yollarının stenozu və asfiksiya təhlükəsi yaradır. 

Adekvat intensiv müalicə sayəsində xəstələrin əksəriyyətində 
hematoma tamamilə sorulur. Bəzi hallarda hematomalar “hemofilik 
psevdoşişlərə” çevrilə bilər. Bu hallarda cərrahi müalicə aparılır. 
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Xəstə travma aldıqdan və ya ilk diskomfort əlamətlərindən sonra 
faktorun səviyyəsini mümkün olduğu qədər tez qaldırmaq lazımdır. 
Sinir-damar dəstəsinin zədələnməsi varsa, simptomlara uyğun olaraq 
faktorun müvafiq səviyyədə qalmasını 5-7 gün və ya daha çox təmin 
eləmək lazımdır (C)7 (Cədvəl 5). 

Müalicə məqsədi ilə öncə xəstəyə faktor konsentratın yeridilməsi, 
sonra isə onun vəziyyəti qiymətləndirilməlidir. 

Travmadan dərhal sonra və ilk simptomlar müşahidə olduqda 
faktor səviyyəsini 40%-ə qədər yüksəldilməlidir.  

Əksər hallarda 24 saatdan sonra təkrari inyeksiya aparılmalıdır. 

Qalça-oma nahiyəsinə qansızma 

Əzələyə qansızmanın bir forması olub xüsusi əlamətləri ilə 
seçilir. Əksər hallarda kəskin qarın kimi qiymətləndirilir. Qarının 
aşağı hissəsində, qasıq nahiyəsində, belin aşağı hissəsində, eləcə də 
bud oynağının gərilməsi (fırlanması zamanı yox) zamanı ağrı əmələ 
gəlir. Budun içəri hissəsində keyləşmə, yandırıcı hissiyyat müşahidə 
oluna bilər ki, bunlar da bud sinirinin sıxılmasından xəbər verir. 

Xəstənin qanında faktorun səviyyəsini təcili qaldırmaq, 
simptomlardan asılı olaraq 5-7 gün və ya daha çox faktorun 
səviyyəsini yüksək saxlamaq lazımdır (D)3,5(Cədvəl 5). 

Dərhal faktor səviyyəsini hemofiliya A zamanı 80-100%; 
hemofiliya B zamanı 60-80% yüksəltmək lazımdır. Xəstəliyin hər iki 
formasında 48-96 saat ərzində faktor səviyyəsini 30-60% arasında 
saxlamaq lazımdır. 

Ağrını nəzarətdə saxlamaq üçün xəstəni hospitəlizə etmək, ciddi 
yataq rejiminə riayət etmək tövsiyyə edilir. Çəlik ilə yerimək 
məsləhət deyil, çünki yerimək üçün əzələlərin yığılması tələb olunur 
(D)3,5. 

Diaqnozu dəqiqləşdirmək və sağalmanı müşahidə eləmək üçün 
vizual müayinə metodlarının istifadəsi (USM, kompüter tomoqrafiya 
və ya MRT) daha faydalıdır (D)3,5. 

Ağrı itənə və budun açma hərəkəti bərpa olunana qədər xəstənin 
aktivliyini məhdudlaşdırmaq. Ciddi müşahidə altında fizioterapiya 
proqramı – hərəkətin tam və funksional bərpasının, təkrar 
qansızmanın qarşısının alınmasının açarıdır. Hərəkətin tam bərpasına 
qayıtmaq üçün budun tam açılması tövsiyə olunur (D)3,5. 
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Başın travması. Mərkəzi sinir sisteminə qansızma. 

Hemofiliya zamanı travma nəticəsində baş beyin və onurğa 
beyni, eləcə də onların qişalarına qansızma baş verə bilər. Ayrı-ayrı 
hallarda bu növ qansızmaların səbəbi hipertonik kriz və 
trombositlərin hemostatik funksiyasını pozan preparatların (məs., 
aspirin, butadion) qəbulu ola bilər. Kəllə travması almış hemofiliyalı 
xəstədə ocaqlı simptomatikanın yaranması təcili surətdə antihemofil 
preparatların tətbiq olunması və nevroloqun nəzarəti altında stasionar 
müalicənin aparılması zərurətini yaradır. Hemofiliyalı xəstədə 
yuxuculluq və ya qeyri-adi baş ağrısının müşahidə olunması baş və 
ya onurğa beyninə mövcud qansızmaların simptomları olub, xəstənin 
təcili hospitalizə olunmasına göstərişdir. 

Kəllənin posttravmatik zədələnmələri və güclü baş ağrıları beyinə 
qansızma kimi müalicə olunmalıdır. 

Əgər xəstə kəllə-beyin travması alıbsa və ya travmanın 
simptomları varsa, dərhal faktorun səviyyəsini qaldırmaq lazımdır. 
Sonrakı dozalar vizual müayinələrin nəticələrindən asılıdır. 
Etiologiya təyin olunana qədər faktorun səviyyəsini müəyyən həddə 
saxlamaq lazımdır. Əgər qansızma təsdiq olunursa, 10-14 gün 
ərzində faktorun adekvat səviyyədə qalmasını təmin eləmək lazımdır 
(D)3,5 (Cədvəl 5). 

Təcili olaraq faktor səviyyəsini hemofiliya A zamanı 80-100%; 
hemofiliya B zamanı 70-80% yüksəltmək lazımdır. Xəstənin 
vəziyyəti yaxşılaşana qədər faktor səviyyəsini hemofiliya A zamanı 
50%; hemofiliya B zamanı 30% saxlamaq lazımdır.  

Təcili tibbi qiymətləndirmə tələb olunur. Baş beynin kompüter 
tomoqrafiyası və ya MRT aparılmalıdır. İlkin mərhələlərdə xəstə 
nevroloq məsləhətindən (və ya müayinəsindən) keçməlidir (D)79. 

Əgər kəllə-beyin travmasına şübhə varsa, öncə faktor 
konsentratları ilə müalicə, sonra isə diaqnostika aparılmalıdır. 

Güclü baş ağrıları zəif immuniteti olan xəstələrdə meningitin 
əlaməti ola bilər. 

Kəllədaxili qansızmalar, xüsusən təkrari qanaxma ehtimalı 
yüksəkdirsə (məs., İİV-infeksiya fonunda), uzunmüddətli ikincili 
profilaktikaya (3 aydan 6 aya qədər ) göstəriş ola bilər (C)80. 
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Boğaza, boyuna qansızma 

Bu, təcili yardıma ehtiyac duyulan ən real vəziyyətdir. 
Əhəmiyyətli dərəcədə travma və ya uyğun simptomatika varsa, 
xəstənin qanında faktorun səviyyəsini dərhal qaldırmaq, simptomlar 
itənə qədər faktorun səviyyəsini saxlamaq lazımdır (D)69(Cədvəl 5). 

Müayinələrin nəticələrini gözləmədən müalicəyə başlamaq 
lazımdır. Faktor səviyyəsini dərhal 80-100% (hemofiliya A) və       
70-80% (hemofiliya B) qaldırmaq lazımdır. Vəziyyət stabilləşənə 
qədər faktor səviyyəsi 50% (hemofiliya A); 30% (hemofiliya B) 
saxlanmalıdır. 

Travma və ya qansızma simptomları zamanı hospitalizasiya, 
hematoloq və otorinolarinqoloqun nəzarəti göstərişdir. Ehtiyac 
olduqda kompüter tomoqrafiya və ya rentgen müayinəsi həyata 
keçirilə bilər. 

Ağır formalı tonzillitdə antibiotiklə müalicə ilə yanaşı 
qansızmaların qarşısını almaq məqsədi ilə faktorla müalicə də 
aparılmalıdır. 

Göz nahiyəsinin travması və ya oraya qansızma 

Travma və ya infeksiya ilə bağlı olmayan hallarda göz nahiyəsinə 
qansızmalara nadir rast gəlinir. Əvvəlcə xəstə lazımi dozada faktor 
konsentratı ilə təmin olunmalı, sonra isə diaqnostika aparılmalıdır. 

Xəstənin qanında faktorun səviyyəsini dərhal qaldırmaq. Cədvələ 
uyğun (Cədvəl 5) olaraq faktorun səviyyəsini təmin etmək lazımdır 
(D)69. 

Təcili olaraq faktor səviyyəsini hemofiliya A zamanı 80-100% və 
hemofiliya B zamanı isə 60-80%-ə qədər yüksəltmək lazımdır. 

Əgər travma simptomları müşahidə olunarsa, oftalmoloq və 
hematoloqun birgə müayinəsi tələb olunur. 
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Mədə-bağırsaq sisteminə kəskin qansızma 

Digər növ qansızmalarla müqayisədə mədə-bağırsaq qanaxmaları 
hemofiliyalı xəstələrdə nisbətən az hallada təsadüf olunan qanaxma 
formasıdır. Hemofiliya zamanı profuz mədə-bağırsaq qanaxmaları 
spontan olur. Onlar, adətən, aspirin, QSİƏP-nin qəbulu ilə əlaqədar 
baş verir. Eləcə də mədə və 12 barmaq bağırsağın gizli xorası, eroziv 
qastrit, babasil qansızma mənbəyi ola bilər. Müsariqə və piyliyə 
qansızma qarın boşluğu orqanlarının kəskin cərrahi xəstəliyini 
xatırladır (kəskin appendisit, bağırsaq keçməzliyi və s.). 

Əvvəlcə xəstədə lazimi faktor səviyyəsini təmin etməli, sonra isə 
diaqnostika həyata keçirilməlidir. 

Xəstənin qanında faktorun səviyyəsini təcili olaraq qaldırmaq, 
etiologiya aydınlaşana və qanaxma dayanana qədər faktorun 
səviyyəsini təmin eləmək (D)40 (Cədvəl 5). 

Dərhal faktor səviyyəsini hemofiliya A zamanı 80-100%; 
hemofiliya B zamanı 60-80%-ə yüksəltmək lazımdır. Vəziyyət 
stabilləşənə qədər faktor səviyyəsini hemofiliya A zamanı 50%-də, 
hemofiliya B zamanı 30%-də saxlamaq lazımdır. 

Mədə-bağırsaq traktına qansızma və ya kəskin qarın əlamətləri 
müşahidə olunarsa, xəstə dərhal hospitalizə olunmalıdır. 

Lazım gələrsə anemiya və ya şokun müalicəsi aparılmalıdır. 
Qansızmanın səbəbi aradan götürülməlidir. 
Əgər xəstədə VIII faktor əskikliyi varsa, müalicə zamanı Amikar 

(EAT) və ya transamin turşusu istifadə oluna bilər. 

Qarın boşluğuna kəskin qansızma  

Qarın boşluğuna qanaxmanın səbəbi səhvən infeksion 
xəstəliklərlə bağlı olaraq qəbul oluna bilər və bu halda rentgenoloji 
müayinəyə ehtiyac duyula bilər. Qalça çuxuruna qansızmanı inkar 
etmək lazımdır. 

Təcili olaraq faktor səviyyəsini hemofiliya A zamanı 80-100% və 
hemofiliya B 60-80%-ə yüksəltmək lazımdır. Hemofiliya A zamanı 
faktor səviyyəsini 50%-də, hemofiliya B zamanı isə 30%-də 
saxlamaq lazımdır.  

Xəstənin qanında faktorun səviyyəsini dərhal qaldırmaq. 
Etiologiya aydınlaşana qədər faktorun səviyyəsini təmin eləmək 
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(Cədvəl 5), sonra mütəxəssis məsləhəti ilə müalicəni davam etdirmək 
(D)69. 

Böyrəklərdə qansızma 

Hematuriya spontan olaraq və ya bel nahiyəsinin travması ilə 
əlaqədar yarana bilər. Hematuriya dizurik əlamətlər, böyrək sancısı 
ilə müşayiət oluna bilər ki, sonuncu da sidikçıxarıcı yollarda əmələ 
gəlmiş qan laxtaları ilə əlaqədar baş verir. Böyrəklərin müayinəsi 
nəticəsində böyrək kapilyarlarının nekrozu, hidronefroz, pielonefrit 
kimi nefroloji pozuntular da aşkar oluna bilər. Hemofiliyalı 
xəstələrdə makrohematuriya sidik kisəsində daş, pieloektaziya, 
hidronefrozla əlaqədar yaranır. Lakin bəzi hallarda hematuriyanın 
səbəbini aşkar etmək mümkün olmur. Bəzən hematuriya 
hidronefrozun erkən mərhələsinin yeganə simptomu olub, böyrək 
ləyəni daxilində təzyiqin qəflətən və sürətlə enməsi nəticəsində 
yaranır. İnhibitor formalı hemofiliyalı xəstələrdə hematuriya xüsusilə 
ağır keçir. Hematuriyanın səbəblərinin diaqnostikası sonrakı müalicə 
taktikasını (konservativ və ya cərrahi ) müəyyən etməyə imkan verir. 

Antifibrinolitik dərmanların istifadəsi dayandırılmalıdır (D)57. 
Ağrısız hematuriyanı 48 saat ərzində yataq rejimində və bol maye 

qəbulu ilə (adi haldan 1,5 dəfə çox) müalicə etmək lazımdır. 
Əgər hematuriya ilə yanaşı ağrı da müşahidə olunursa, 

hemofiliya A zamanı faktor səviyyəsini 50%; hemofiliya B zamanı 
isə 40%-ə yüksəltmək lazımdır. 

Əgər hematuriya halları davam edərsə və ya təkrarlanarsa (makro 
və ya mikroskopik), müayinələr aparılmalıdır. 

Xəstənin qanında faktorun səviyyəsi qaldırılmalıdır. Əgər keçib 
getməyən makroskopik hematuriya və ağrı varsa, qan laxtalarını, 
sidik yollarının keçiriciliyini nəzarətdə saxlamaq lazımdır (D)57. 

Ağız boşluğuna qansızma. Dişlərin müalicəsi. 

Molyarlardan başqa eyni zamanda 3-ə qədər dişin çəkilməsi 
ambulator şəraitdə hemostatik terapiya fonunda aparılmalıdır. 
Çoxsaylı və ya texniki cəhətdən ağır olan ekstraksiyalar stasionar 
şəraitdə həyata keçirilməlidir. İnhibitorlu hemofiliyalı xəstələrin 
müalicəsi isə stasionar şəraitdə olub, eyni zamanda yalnız bir diş 
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çəkilməlidir. Ümumi anesteziyanın tətbiq olunması məqsədə-
uyğundur. 

Cərrah-stomatoloqlar bütün yerli anesteziya üsullarından istifadə 
edərək müalicəni təhlükəsiz həyata keçirə bilərlər. Faktorun 
səviyyəsini 20-40%-ə qədər qaldıraraq, adətən, infiltrasiya, 
alveoldaxili və bağdaxili inyeksiyalar edilir. Adekvat təcrübəsi olan 
mütəxəssislər bu inyeksiyaları faktor istifadə olunmadan da edə 
bilərlər (D)33. 

Dişlərin çəkilməsi və ya ağız boşluğunda aparılan cərrahi 
əməliyyatlar hematoloqun məsləhəti ilə hemostazın nəzarət planı 
tərtib olunduğu təqdirdə aparılmalıdır (C)31. 

Əgər alt çənənin anesteziyası aparılırsa, faktor səviyyəsini 
hemofiliya A zamanı 50%-ə; hemofiliya B zamanı 40%-ə çatdırmaq 
lazımdır. Hemofiliyalı xəstələrə yerli anesteziya əks-göstəriş 
sayılmır. Yerli anesteziyaya əlavə olaraq azot-oksidi və ya venadaxili 
analgeziyadan istifadə etmək olar. 

Dişlərin ekstraksiyası zamanı əməliyyatdan öncə qanda faktor 
səviyyəsini hemofiliya A-da 50%-ə; hemofiliya B-də 40%-ə 
çatdırmaq lazımdır. IX faktor çatışmazlığı olan xəstələrdə 
antifibrinolitiklərin tətbiqi məqsədəuyğun deyil. Transamin 
turşusunun verilmə dozası 25 mq/kq hər 8 saatdan bir olmaqla per os 
10 gün müddətində təşkil edir. 

Süd dişləri düşərkən xəstədə qanaxma ola bilər.  
Qanaxmanın qarşısını almaq üçün yerli müalicə üsullarından 

istifadə etmək məsləhətdir: 
► nəm tənzif parçalarından istifadə etməklə ən azı 15 dəqiqə 

ərzində həmin sahəyə birbaşa təzyiq göstərmək 
► yaranı bağlamaq üçün tikiş qoymaq 
► hemostatik preparatlardan yerli istifadə etmək 
► antibiotiklərin istifadəsi, xüsusilə ağız boşluğunun pis 

gigiyenik vəziyyəti ilə əlaqədar yaranan diş əti qanaxmaları 
zamanı  

Cərrahi əməliyyat, məsələn, tikiş qoyulması və ya çoxsaylı diş 
çıxarılması tələb olunan hallarda xəstənin hospitalizasiyası 
məsləhətdir. 
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Ağıl dişlərinin vəziyyətinə hələ yeniyetmə dövründə fikir vermək 
lazımdır. Daha böyük yaşlarda onların çıxarılması cərrahi əməliyyata 
ehtiyac yaradır. 

Hər bir əməliyyat zamanı o xəstəyə nəzarət edən hematoloqun 
məsləhəti tövsiyə olunur. 

IX faktor defisiti olan və yüksək dozada PKK ilə müalicə alan 
xəstələrdə, həmçinin APKK ilə müalicə alan inhibitorlu xəstələrdə 
antifibrinolitik dərmanların sistematik istifadəsi dayandırmalıdır (və 
ya məhdudlaşdırılmalıdır) (D)57. 

Əgər ehtiyac varsa, EAT və ya traneksam turşusunun oral 
formalarından istifadə eləmək lazımdır (D)77. 

FVIII çatışmazlığı olan xəstələrdə isə müalicə zamanı Amikar 
(EAT) və ya transamin turşusunun tətbiqi, eləcə də Amikarla ağız 
boşluğunun qarqara edilməsi müsbət nəticə verir. 

Xəstəyə qanı udmamaq barədə təlimat verilməlidir. 
Anemiyanın diaqnostikası və müalicəsi aparılmalıdır. 
Qansızma yerinə Avitin və ya Trombin kimi agentlərin tətbiq 

olunması effektiv ola bilər. Buz hissəcikləri də yaxşı nəticə verir. 
Hematoloq, stomatoloq və otorinolarinqoloqun birgə müayinəsi 

məsləhətdir. 

Burun qanaxması 

Adətən, faktorla əvəzedici müalicə məsləhət görülmür, çünki bu 
çox zaman trombosit tıxaclarının əmələ gəlməsi ilə nəticələnir. 

Xəstə başını önə doğru əyməli (qanı udmamaq üçün) və yumşaq 
laxtaları xaricə çıxarmalıdır. Burunun yumşaq hissəsinə 20 dəqiqə 
müddətində təzyiq etmək lazımdır. 

Allergiya, KRVİ və ya mövsümi dəyişikliklər ilə əlaqədar 
qansızmalarda Neo Synephrine 1-5% (dozası – 5 gün müddətinə hər 
burun dəliyinə 2 damcı olmaqla) effektiv ola bilər. Nəmliyi saxlamaq 
üçün burunun selikli qişasına gellərin (məsələn, vazelin) və ya duzlu 
spreylərin tətbiq olunması da yaxşı nəticə verir. 

Qanaxmanın tez-tez təkrarlandığı hallarda anemiyanın 
diaqnostikası və müalicəsi aparılmalıdır. 

Otorinolarinqoloqun məsləhəti məqsədəuyğundur. 
Amikar və ya transamin turşusu tətbiq oluna bilər. 
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Yumşaq toxumalara qansızmalar 

Yumşaq toxumalardan olan səthi qansızmaların əksəriyyətində 
faktorla müalicəyə ehtiyac yoxdur. Sıxıcı sarğı və buz müsbət nəticə 
verir. 

Əzələlərin və ya sinir-damar sisteminin zədələnməsinin ağırlıq 
dərəcəsi müəyyən olunmalıdır. Həyati vacib orqanları əhatə edən 
nahiyələrin (kəllə və qarın boşluğu) travmaları ciddi surətdə istisna 
etmək lazımdır. Açıq seqmentar qansızmalar (məsələn, peritonarxası, 
sağrı nahiyəsi) iri miqyaslı qanitirməyə səbəb ola bilər. Bu hallarda 
dərhal faktor preparatı yeridilməlidir. 

Kiçikyaşlı hemofiliyalı aktiv uşaqda çox vaxt çoxsaylı 
göyərmələr müşahidə oluna bilər. 

Kəsiklər və yaralar 

Səthi kəsiklər dezinfeksiyaedici məhlulla işlənərək sıxıcı steril 
sarğı qoyulmalıdır. 

Yaralar da bu qaydada işlənməli və sıxıcı sarğı qoyulmalıdır. 
Dərin kəsiklərdə faktor səviyyəsi qaldırmalı və sonra tikiş 

qoyulmalıdır (D)69. 
Faktor konstrentratı yeridildikdən sonra tikişi sökmək olar.  

HEMOFİLİYANIN AĞIRLAŞMALARI 

Sümük-əzələ sistemi tərəfindən ağırlaşmalar 

Daha çox oynaqlara və ətraf əzələlərinə qansızmalar qeydə alınır. 

Sinovit 

Sinovit – kəskin hemartrozdan sonra əmələ gələn sinovial qişanın 
iltihabıdır. Sinovit mərhələsində sinovial qişa hipertrofiyalaşır və 
oynağa qansızmanın əsas mənbəyinə çevrilir. Müalicə olmadıqda 
kəskin sinovit təkrar hemartrozlarla nəticələnə bilər. Bununla bağlı 
ayda 4-5 dəfə xəstələrdə qısa müddətli güclü ağrılar olur. Xronik 
sinovitin təzəhürü olan təkrari qanaxmalar zamanı sinovial qişa xronik 
iltihablı və hipertrofik olur, oynaq böyümüş görünür (böyümə nəzərə 
çarpan və ağrılı deyil).  

Sinovit kəskin qanaxmanı göstərə bilər. Əgər qansızma yoxdursa, 
müalicəni qeyri-steroid iltihab əleyhinə preparatlarla aparmaq olar, 
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lakin bu halda qanaxma riskinin yüksəlməsindən xəstəni xəbərdar 
etmək lazımdır. Aspirin tərkibli preparatları istifadə etmək olmaz. 

Sinovit xəstəliyi hemofiliya müalicə mərkəzində hematoloq, 
ortoped və fizioterapevtin birgə məsləhəti ilə müalicə olunmalıdır.  

Müalicənin məqsədi mümkün qədər qısa müddətdə sinovial 
qişanı nəzarətdə almaq və oynağın funksionallığını saxlamaq67. 

Müalicənin növləri: 
► Mütəmadi qansızmaların qarşısını almağa kifayət edəcək 

dozada və tezlikdə faktor konsentratları ilə əvəzedici müalicə 
(B)27,46 

► Əgər kifayət qədər dozada faktor konsentratları varsa, 
qısamüddətli ikincili profilaktika fonunda (6-8 həftə) intensiv 
fizioterapiya daha faydalıdır 

► Fizioterapiyaya daxildir (B)9: 
 Əzələ gücünü artırmaq və oynaqda hərəkətin amplitudunu 

dəstəkləmək üçün gündəlik hərəkətlər 
 İkincili iltihab əlamətlərini (əgər belə əlamətlər varsa) 

azaldan metodika 
 Funksional məşqlər  

► İltihabı azalda biləcək qeyri-iltihab əleyhinə preparatlar 
(SOG-2 inhibitorları) ilə müalicə (B)59 

Sinovektomiya 

Sinovektomiya o halda göstərişdir ki, xronik sinovit tez-tez baş 
verən qansızmalarla kəskinləşir və digər üsullarla idarə olunmur. 
Sinovektomiya metodlarına kimyəvi və ya radioizotop sinoviortez və 
artroskopik və ya cərrahi sinovektomiya aiddir (D)44. 

Radioizotop sinovektomiya təmiz β-şüa əksedicisi (fosfor-32 və 
ya itrium-90) ilə aparılır, yüksək effektivdir, əlavə təsirləri yoxdur, 
ambulator şəraitdə həyata keçirilə bilər (D)75. 
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Xronik hemofilik artropatiya  

Xronik hemofilik artropatiya – qansızmanın ağırlığından və 
müalicəsindən asılı olaraq həyatın ikinci onilliyindən başlayaraq 
(bəzən daha tez) istənilən vaxt formalaşa bilər. Bu proses hemartroz 
zamanı oynağın qığırdaq toxumasının qanla təmasından sonra 
başlanır və tez-tez təkrarlanan hemartroz, keçib getməyən xronik 
sinovit zamanı güclənir. Bütün bunlar geridönməyən oynaq 
zədələnmələrinə səbəb olur. Qığırdaq toxuması yeyildikcə proqressiv 
artrit formalaşır. Bura daxildir: 

► yumşaq toxumaların ikincili kontrakturası 
► əzələlərin atrofiyası 
► anqulyar deformasiyalar  
Deformasiya kontraktura ilə ağırlaşa bilər, bu da əzələ 

qansızmaları və ya nevropatiyadan sonra müşahidə oluna bilər. 
Adətən, hərəkət məhdudluğu və bükücü kontrakturaya rast gəlinir ki, 
bu funksionallığın daha əhəmiyyətli itkisinə gətirib çıxarır. 

Oynaqda hərəkət və ağırlıq gəzdirmə həddən artıq ağrılı ola bilər. 
Ağrını müvafiq ağrıkəsici vasitələrlə idarə etmək lazımdır. Artrit 

zamanı ağrını azaltmaq üçün SOG-2 inhibitorları istifadə eləmək olar 
(B)59. 

Müalicənin bu mərhələsində əzələ gücünün və funksional 
xüsusiyyətlərinin saxlanılmasına yönəldilmiş nizamlı fizioterapiya 
vacibdir. Əgər fizioterapiya nəticəsində təkrari qansızmalar baş 
verirsə, ikincili profilaktika tələb oluna bilər (B)9. 

İstənilən cərrahi müdaxilənin aparılması üçün kifayət qədər 
faktor konsentratları və əməliyyat sonrası reabilitasiya daxil olmaqla, 
adekvat resurslar tələb olunur (C)31. 

Psevdoşişlər 

Psevdoşiş – hemofiliyaya xas olan və ətrafların vəziyyətində 
potensial təhlükə daşıyan bir haldır. Psevdoşişlər yumşaq 
toxumalara, əzələlərə (sümüyə yaxın) olan qansızmaların qeyri-
adekvat müalicəsindən sonra yaranır, zədələnmiş əzələyə yaxın 
sümüklərdə patoloji prosesə cəlb oluna bilər. Daha çox uzun borulu 
sümüklərdə və ya çanaqda rast gəlinir. 
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Müalicə olunmadığı hallarda psevdoşişlər çox böyük ölçüyə 
çataraq, damar-sinir dəstələrini sıxa və patoloji sınıqlara səbəb ola 
bilər. Dəridə sviş yarana bilər. 

Diaqnoz fiziki müayinə zamanı lokal kütlənin aşkarlanması ilə 
qoyulur. Müalicə şişin yerindən, ölçüsündən, inkişaf tempi və ətraf 
strukturlara təsirindən asılıdır. Müalicə faktor yeridilməsi, müşahidə, 
aspirasiya və cərrahi müdaxilədən ibarətdir: 

► faktor ilə 6 həftəlik müalicə, təkrari maqnit-rezonans müayinə 
tövsiyə olunur. Əgər şiş kiçilirsə, faktor ilə müalicəni davam 
eləmək və mütəmadi MRT müayinəni təkrarlamaq lazımdır 
(D)15 

► göstəriş varsa, cərrahi əməliyyat etmək 
► psevdoşişin aspirasiyası və fibrin yapışqanın inyeksiyası, 

arterial embolizasiya və ya rentgenterapiya bəzi 
zədələnmələrin sağalmasına kömək edə bilər. Digər hallarda 
cərrahi əməliyyat tələb oluna bilər (D)16 

► iri ölçülü və sümükləri eroziya edən psevdoşişlərin müalicəsi 
zamanı, ətrafların amputasiyası da daxil olmaqla, cərrahi 
əməliyyatı yalnız hemofiliyanın müalicəsində təcrübəsi olan 
tibbi briqada aparmalıdır.  

Sınıqlar 

Aşağı intensivlikli fiziki aktivlikləri və az hərəkət etmə 
qabiliyyətləri olduğu üçün hemofiliyalı xəstələrdə sınıqlara tez-tez 
rast gəlinmir. Lakin hemofilik artropatiyalı xəstədə hərəkət 
amplitudunun azlığı və sümüklərdə osteoporozla yanaşı, oynaq 
ətrafında sınıqlara rast gəlinə bilər.  

Sınığın müalicəsi üçün dərhal faktor yeridilməsi tələb olunur 
(D)53,62. 

Laxtalanma faktorunun səviyyəsini ən az 50%-ə qədər qaldırmaq, 
3 gündən 5 günə qədər bu səviyyədə saxlamaq lazımdır (D)53,62. 

Ətraf leykoplastrlardan az istifadə olunmalı, şina istifadəsinə 
üstünlük verilməlidir (D)62. 

Uzunmüddətli immobilizasiyadan qaçmaq lazımdır, çünki bu, 
oynaqlarda hərəkətin amplitudunu əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər. 
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Hemofiliya zamanı ortopedik cərrahiyyənin xüsusiyyətləri 

Eyni zamanda bir neçə sahədə və ya etaplı olaraq selektiv cərrahi 
əməliyyatlar zamanı laxtalanma faktor konsentratlarının istifadəsi 
əvvəlcədən dəqiqləşdirilməlidir (C)65. 

Laxtalanmaya kömək edə bilən yerli preparatlar istifadə oluna 
bilər. Böyük sahədə cərrahi əməliyyat zamanı fibrin yapışqanı daha 
faydalıdır (C)31,65. 

Hemofiliyalı xəstəyə cərrahi müdaxilədən sonrakı dövrdə ağrıya 
nəzarət, yüksək dozalı ağrıkəsici vasitələrin sıx istifadəsi tələb 
olunur. 

İnhibitorlar 

Hal-hazırda laxtalanma faktoru konsentratları müvafiq virusoloji 
inaktivasiyaya məruz qaldığına görə FVIII və FIX inhibitorları 
hemofiliyanın müalicəsində ən ciddi fəsadlardan hesab olunur. 

Hemofiliya “inhibitoru” – laxtalanma faktorunu neytrallaşdıran 
immunoqlobulin (İgG) anticismidir. Hal-hazırda laxtalanma 
faktorların konsentratları müvafiq virus inaktivasiyasına məruz 
qaldıqları halda, FVIII və FIX faktorlarının inhibitorları 
hemofiliyanın müalicəsində ən ağır ağırlaşma hesab olunur. 

Əgər xəstə adi faktor dozasına reaksiya vermirsə, mütləq onun 
qanı inhibitora görə müayinə olunmalıdır. İnhibitorlu xəstələrin 
müalicəsi xüsusi protokolla, təcrübəli hematoloqun məsləhəti ilə 
aparılmalıdır. 

İnhibitorun olmasının təsdiqi və titrinin hesablanması 
Nidjemegen-modifisə olunmuş Betezda analizi köməyilə 
laboratoriyalarda həyata keçirilir (A)52. 

150 gündən artıq faktor konsentratları ilə müalicə almış böyük 
yaşlı xəstələri əvvəllər adekvat faktor müalicəsinə reaksiya verdiyi 
halda, sonradan istənilən reaksiya alınmırsa inhibitorun yoxlanılması 
göstərişdir (C)6,30. 

Həmçinin sonuncu inyeksiya vurulandan 4 həftə ərzində              
5 gündən çox intensiv faktor müalicəsi alan bütün xəstələrdə 
inhibitorun yoxlanılması məsləhətdir (D)30. 

Əgər xəstə klinik olaraq faktorla müalicəyə əvvəllər müsbət 
cavab verdiyi halda, sonradan heç bir nəticə alınmırsa, bu halda 
inhibitordan şübhələnmək lazımdır. Bu vəziyyətdə, normaya 
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qayıtmaq şansı və köçürülmüş faktor konsentratının 
yarımparçalanma dövrü kəskin azalır. 

Orta-ağır və yüngül forma hemofiliyalı xəstələrə nisbətən 
inhibitorlar daha çox ağır formalı xəstələrdə rast gəlinir. 

Kumulyativ tezlik (həyatı boyu rastgəlmə riski) ağır forma 
hemofiliyalı A-da 20-30%, orta-ağır və yüngül formalı xəstələrdə 
təxminən 5-10% təşkil edir. Orta-ağır və yüngül formalı inhibitorla 
ağırlaşmış xəstələrdə qansızmalar, qazanılma tip hemofiliya A-nı 
xatırladır (FVIII qarşı antocismlərin hesabına dərialtına, urogenital, 
mədə-bağırsaq selikli qişalarına qansızmalar). Buna görə də ölümlə 
nəticələnə bilən həyati təhlükəli qanaxma riski bu xəstələrdə 
yüksəkdir.  

Hemofiliya B zamanı inhibitora daha az rast gəlinir, təxminən  
5% xəstələrdə inhibitorun olmasının təsdiqi və titrin hesablanması 
Nidjemeqen-modifisə olunmuş Betezda analizinin köməyilə 
laboratoriyada aparılır.  

Cərrahi müdaxilədən əvvəl və ya laxtalanma testlərində normaya 
qayıtma gözlənilən nəticəni vermədiyi hallarda əməliyyatdan sonrakı 
dövrdə klinik nəticələr optimal səviyyədən aşağıdırsa, bu hallarda da 
xəstə inhibitora görə yoxlanmalıdır (B)4,30. 

Qansızmaların müalicəsi (inhibitorlu xəstələrdə) 

İnhibitorlu xəstələrdə qanaxmanın müalicəsi bu sahədə təcrübəsi 
olan mərkəzlərin tibb işçilərinin məsləhəti ilə aparılmalıdır.  

Preparatın seçimi inhibitor titrinə, preparata qarşı qeydə alınmış 
klinik reaksiyaya, qansızmanın yeri və xarakterinə əsaslanmalıdır 
(D)30. 

Aşağı reaksiyalı inhibitorlu xəstələri yüksək dozalı faktorlarla 
müalicə etmək olar, əgər mümkündürsə, yüksək aktivlikli faktorlarla 
inhibitoru neytrallaşdırmaq və qansızmanı dayandırmaq (D)30. 

Yüksək reaksiyalı, lakin aşağı titrli inhibitorlu xəstələri,             
3-5 gündən sonra anamnestik reaksiya alınana qədər eyni üsulla 
müalicə etmək olar. Çatışmayan faktor konsentratları ilə sonrakı 
müalicəni çıxmaq şərtilə 2 doza rFVII və 1 doza APKK oynaq 
qansızmalarının müalicəsində uyğundur (B)32. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bəzi xəstələr bir preparata digərindən 
daha yaxşı reaksiya verirlər və bu müalicədə fərdiliyi nəzərə almağı 
tələb edir (B)32. 
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Hemofiliya B xəstələrində allergik reaksiyalar 

İnhibitoru olan hemofiliya B xəstələrinin təxminən 50%-də FIX 
konsentratına qarşı anafilaksiya da daxil olmaqla güclü allergik 
reaksiyalar yarana bilər. Belə reaksiyalar inhibitor yaranmasının ilk 
simptomu ola bilər.  

Hemofiliya B diaqnozu təzə qoyulan, ailə anamnezində genetik 
defekt, inhibitor riski olan xəstələri xəstəxana şəraitində müalicə 
etmək lazımdır ki, FIX konsentratları ilə müalicənin ilk 10-20 seansı 
zamanı baş verə biləcək güclü allergik reaksiyaları adekvat müalicə 
etmək mümkün olsun. Reaksiyalar gec də büruzə verə bilər, lakin bu 
zaman daha zəif ola bilər (D)60. 

İmmun Tolerantlıq İnduksiyası  

Ağır forma hemofiliya A xəstələrində, inhibitorların ləğvi üçün 
immun tolerantlıq induksiyasının aparılmasına ehtiyac duyulur (B)11. 

İTİ (immun tolerantlıq induksiyası) – terapiyadan əvvəl yüksək 
həssaslıqlı xəstələr FVIII preparatlarının istifadəsini dayandırmalıdır. 
Bu, inhibitor titrinin azalmasına və anamnestik artımın qarşısını 
almağa kömək edir. Qeydə alınıb ki, bəzi xəstələrdə APKK 
tərkibində olan FVIII qeyri-aktiv molekullarının təsirindən 
anamnestik reaksiya inkişaf edə bilər (B)14. 

Qanköçürmə zamanı ötürülən infeksiyalar və digər 
infeksiyalarla əlaqəli olan ağırlaşmalar 

Hemofiliya zamanı İİV-infeksiyasının müalicə prinsipləri 

Qanköçürmələrdən sonra müşahidə proqramının bir hissəsi olaraq 
adekvat virus inaktivasiyasından keçməmiş plazma məhsulları ilə 
müalicə alan bütün hemofiliyalı xəstələr hər 6-12 aydan bir və klinik 
göstəriş olduğu zaman İİV-infeksiyasına görə test müayinələrindən 
keçməlidirlər (D)17. 

İİV-infeksiyasının diaqnostika, psixoterapiya, müalicə və 
müşahidəsi, həmçinin İİV-infeksiyası ilə əlaqədar ağırlaşmaların bu 
infeksiyaya yoluxmuş hemofiliyalı xəstələrdə müalicəsi 
hemofiliyadan əziyyət çəkməyən digər əhalidə aparıldığı kimi 
olmalıdır (B)49. 
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Hemofiliya zamanı hepatit C-nin müalicəsinin prinsipləri 

Hepatit C virusunun hazırkı standart müalicəsi peqiləolunmuş 
interferon (PEG-İNF) və ribavirindir, hansı ki, 61% hemofiliyalı 
xəstələrdə dayanıqlı reaksiya verir (A)23,29,55. 

Hepatit C virusunu ləğv etmək mümkün olmadığı hallarda 
qaraciyərdə ağırlaşmaların mütəmadi müşahidəsi (6-12 aydan bir) 
tövsiyə olunur (C)64. 

Hepatit B virusunun hemofiliya zamanı müalicə prinsipləri 

Adekvat virus inaktivasiyasından keçməmiş plazma məhsulları 
ilə müalicə alan bütün hemofiliyalı xəstələr klinik göstəriş olduqda 
və hər 6-12 aydan bir hepatit B antigeni və hepatit B anticisminin 
təyininə görə skrininq testlərindən keçməlidirlər (D)71. 

Hepatit B virusuna qarşı immuniteti olmayan xəstələrə, hepatit B 
virusu əleyhinə vaksin vurulmalıdır. Vaksinasiyadan sonra təkrari 
müdafiə serokonversiyasını yoxlamaq lazımdır (D)71. 

Növ dəyişkənliyi olmayan seroloji spesifikliyə malik hemofiliyalı 
xəstələri hepatit B virusuna qarşı ikiqat dozada vaksinlə yenidən 
vaksinasiya eləmək lazımdır (D)71. 

HEMOFİLİYA ZAMANI XÜSUSİ ƏHƏMİYYƏT DAŞIYAN 
MƏSƏLƏLƏR 

Vaksinasiyalar 

Zəif immunitetə malik uşaqlara canlı virus vaksinləri yeritmək 
məqsədəuyğun deyil (yalnız qızılca, hepatit və məxmərək 
peyvəndləri istisna təşkil edir), belə ki, bu halda yoluxma riski 
vaksinasiya zamanı ağırlaşma riskindən daha böyük olur. Poliomielit 
vaksinini peroral yolla vermək məsləhət görülür. 

İİV ilə infeksiyalaşmış xəstələr pnevmokok infeksiyası və hər il 
qripə qarşı vaksinasiya olunmalıdırlar. 

Hemofiliya diaqnozu yeni qoyulmuş və hepatit A və B-yə 
yoluxmamış xəstələrə mütləq vaksina yeridilməlidir. Ev şəraitində 
faktor müalicəsi ilə məşğul olan və hepatitə görə analizlərin cavabı 
mənfi olan ailə üzvləri də vaksinasiyadan keçməlidirlər. Vaksin qasıq 
nahiyəsində və ya deltayabənzər əzələdə dərialtına vurulmalıdır 
(deltayabənzər əzələ daha məqsədəuyğundur). İmmunizasiyanın 
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müsbət nəticəsindən əmin olmaq üçün tam kursdan sonra B hepatit 
virusuna qarşı anticismlərə görə analiz etmək lazımdır. 

Qanın laxtalanma pozuntusu olan xəstələrə vaksinasiya aparmaq 
zəruridir, lakin peyvəndin (və ya vaksinin) dərialtı vurulması daha 
məqsədəuyğundur, əzələdaxili, dəriiçi vurmaq olmaz (xəstənin 
laxtalanma faktor ilə müalicə aldığı dövr istisnadır) (D)41. 

Bütün hemofiliyalı xəstələr üçün A və B hepatiti əleyhinə 
peyvəndin vurulması vacibdir. Bu peyvəndlər İİV (HİV) –
infeksiyasına yoluxmuş xəstələrdə qeyri-effektiv ola bilər (D)71. 

Cərrahi əməliyyatlar və invaziv prosedurlar 

Hemofiliyalı xəstələrə cərrahi əməliyyat əlavə olaraq planlı tibbi 
briqada tələb edir. 

Hemofiliyalı xəstənin əməliyyatını kompleks tibb xidməti olan 
mərkəzdə aparmaq və ya belə mərkəzlə məsləhətləşərək etmək 
lazımdır (C)32. 

Diaqnostik məqsədlə aparılan istənilən invaziv əməliyyatdan, 
məsələn, lumbal punksiya, arterial qanın qaz tərkibinin təyin 
oluması, bronxoskopiya və ya biopsiyadan öncə faktorun lazımi 
səviyyəsi təmin edilməlidir. 

Əməliyyat önü qiymətləndirmədə inhibitor skrininqi testi 
olmalıdır, xüsusən əvəzolunan faktorun bərpası gözlənilən nəticəni 
vermirsə (D)74. 

Ağrısızlaşdırma 

Hemofiliyalı xəstələr üçün kəskin və xronik ağrılar xarakterdir. 
Ağrının azaldılması, idarə olunması üçün onun səbəbinin adekvat 
qiymətləndirilməsi vacibdir. 

Qanaxmanı dayandırmaq üçün laxtalanma faktor konsentratlarını 
qısa müddət ərzində yeritmək lazım olduğu kimi ağrını kəsmək üçün 
tez-tez əlavə preparatlara da ehtiyac olur (Cədvəl 6). 

Digər üsullara aiddir: buz qoyulması, immobilizasiya, şin 
qoyulması, çəlik istifadəsi. 

Xronik hemofilik artropatiya ilə əlaqəli ağrı 

Xronik hemofilik artropatiyanın müalicəsinə funksional məşq, 
adaptasiya və adekvat ağrısızlaşdırma aiddir (B)25. 

Belə hallarda SOG-2 inhibitorları əsas rol oynayır (B)59. 
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Digər qeyri-steroid iltihab əleyhinə preparatlardan (QSİƏP) 
qaçmaq lazımdır (B)19. 

Ağrı əlilliyə səbəb olursa, ortopedik əməliyyat təyin oluna bilər.. 

Cədvəl 6. Hemofiliyalı xəstələrdə ağrısızlaşdırma strategiyası 

1 

Parasetamol/asetaminofen 

Effekt yoxdursa 

2 

SOG – 2 inhibitoru (məs., selekoksib, meloksikam və 
nimesulid və s.) 

və ya 

Parasetamol/asetaminofen + kodein (gündə 3-4 dəfə)  

və ya 

Parasetamol/asetaminofen + tramadol (gündə 3-4 dəfə) 

3 

Morfin: uzunmüddətli təsirə malik preparat, tez təsir edən 
preparatla yanaşı istifadə etmək. Əgər tez təsir edən preparat 
gündə 4 dəfədən çox istifadə olunursa, uzunmüddətli təsirli 
preparatın dozasını artırmaq 
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Əlavə 1 

Hemofiliyalı xəstələr üçün tibbi-genetik məsləhətlər 

Tibbi-genetik məsləhət üçün hemofiliyalı xəstələrin risk qrupuna 
daxil olan qadın cinsinə mənsub ailə üzvlərinin tibbi-genetik 
məsləhətxanalara müraciət etmələri vacibdir. Bu məqsədlə 
hemofiliya xəstəliyində ötürücü hesab edilən qadınları aşkara 
çıxarmaq çox mühüm məsələlərdən biridir. Bu xəstələrin “nəsil 
ağacı”ndan və qan laxtalanma prosesinin öyrənilməsindən geniş 
istifadə edilir, hemofiliyanın mahiyyəti, onun irsən nəslə verilmə 
yolları, xəstə uşaqların doğulma ehtimalı və bunun qarşısının 
alınması üsulları aydınlaşır. 

Hemofiliyalı kişi bilməlidir ki, sağlam qadın ilə ailə qurduqda 
doğulan oğlanların hamısı sağlam, qızların hamısı xəstəlik geninin 
daşıyıcıları (ötürücü) olurlar. Sağlam kişi ilə ötürücü qadın ailə 
qurduqda oğlanların 50%-i sağlam olur, həmçinin qızların bir qismi 
(50%) “ötürücü”, bir qismi isə (50%) sağlam doğulurlar. 

Profilaktik məqsədlə hamilə qadın həkimə müraciət etdikdə, 
prenatal diaqnostika üsulu ilə dölün cinsiyyəti müəyyən edildikdən 
sonra müayinələr nəticəsində döldə hemofiliya xəstəliyi təsdiq 
olunarsa, valideynlərin razılığı ilə kişi cinsindən olan döl abort oluna 
bilər. 

Xorion xovlarının müayinəsi (CVS – Chorionic Villous 
Sampling) və ya biopsiya prenatal diaqnostikanın ən əsas üsulu hesab 
olunur və hamiləliyin 9-14-cu həftələri arasında aparılması daha 
məqsədəuyğundur. Daha erkən həftələrdə aparılan biopsiya 
ağırlaşmaların ehtimalını artırır, o cümlədən dölün ətraflarının 
anormal inkişafına gətirib çıxara bilər (A)72. 

Beləliklə, hemofiliyalı xəstələrin müalicə-profilaktika və 
reabilitasiya işində tibbi-genetik məsləhət əsas və vacib yer tutur. 
Qeyd olunanlara əsaslanaraq yaxın gələcəkdə respublikamızda 
müvafiq müayinələrin aparılması nəzərdə tutulmuşdur. 
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Əlavə 2 

Von Villebrand xəstəliyi 

Villebrand xəstəliyi – geniş yayılmış irsi qan xəstəliyidir. Yalnız 
kişilərdə müşahidə olunan hemofiliya xəstəliyindən fərqli olaraq, 
Villebrand xəstəliyi cinsi xromosomla əlaqədar olmayıb, kişi və 
qadınlarda eyni dərəcədə müşahidə olunur.  

Bu xəstəlik həm trombovazopatiyalara oxşadığı üçün (qanaxma 
müddətinin uzanması), həm də hemofiliyanı xatırlatdığı üçün 
“angiohemofiliya” və ya “psevdohemofiliya” adlandırılır. Hal-
hazırda müəyyən olunmuşdur ki, Villebrand xəstəliyi dəri və selikli 
qişalarda müxtəlif intensivlikli hemorragiyalar, Villebrand 
faktorunun irsi və qazanılmış kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri ilə 
xarakterizə olunan bir xəstəlikdir. 

Villebrand faktorunun 2 mühüm funksiyası vardır:  
1) Damar divarının kollageninə trombositlərin adgeziya olunmasını 

təmin edir.  
2) VIII faktorla birləşərək onun stabilləşməsi və yarımyaşama 

dövrünün uzanmasına səbəb olur. Eyni zamanda, bir nəqliyyat 
vasitəsi kimi, VIII faktoru damarların zədələnmiş nahiyəsinə 
daşıyır. 
Bu xəstəlik trombositlərin normal funksiya daşıması üçün vacib 

sayılan qlikoproteinin (yəni von Villebrand faktorunun) qanda 
səviyyəsinin azalması və ya anomaliyası ilə əlaqədar olaraq yaranır. 
Həmin zülal eləcə də VIII faktorun stabilizatoru vəzifəsini daşıyır. 
Beləliklə, VIII faktorun səviyyəsinin enməsi eyni zamanda 
Villebrand faktorlarının aktivliyinin azalması ilə müşahidə olunur. 

VF-nin sintezi estrogenlərin təsiri ilə stimullaşır. Aybaşı siklində, 
hamiləlikdə, estrogen preparatlarını qəbul edərkən VF-nin miqdarı 
artır. VF-nin 15%-i trombositlərdə yerləşir. Fizioloji və patoloji 
stress vəziyyətlərində qanda VF və VIII faktorun konsentrasiyası 
yüksəlir. 

Villebrand xəstəliyinin müşahidə olunduğu insanlarda, adətən, 
selikli qişalara qansızmalar (məs., mədə-bağırsaq traktının və ya 
sidik-cinsiyyət sisteminin selikli qişalarına qansızma, burun 
qanaxması, şiddətli aybaşı qanaxmaları), eləcə də nöqtəvari 
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qansızmalar, göyərtilər baş verir. Belə xəstələrdə oynaqlara 
qansızmalar nadir halda olur.  

Villebrand faktorunun bir necə tipi ayırd edilir. I tip VF olan 
xəstələrdə zəif pozuntular müşahidə olunur. Onlarda VF-nin 
səviyyəsi aşağı olsa da, faktorun strukturu və funksiyası normal olur. 
II tip VF olan xəstələrdə faktorun səviyyəsi dəyişir və zülal öz 
normal funksiyasını yerinə yetirə bilmir. III tip VF olan xəstələrdə 
isə daha ağır pozuntular müşahidə olunur; belə ki, VF-nin heç 
olmaması və VIII faktorun səviyyəsinin çox aşağı olması xəstədə 
ağır formalı hemofiliyalı xəstələrdə baş verən zədələnmələrin 
meydana gəlməsi ilə nəticələnir.  

I tip VF olan xəstələrin müalicəsində desmopressin istifadə 
olunur (bəzi II VF-li xəstələrdə də bu preparat müsbət effekt verir).  
II VF və III tip VF-li xəstələrin müalicəsi zamanı isə 
desmopressindən istifadə etmək təhlükəlidir: belə ki, II VF tip 
xəstədə qanaxma zamanı desmopressinin istifadə olunması 
trombositlərin sürətlə aqreqasiyasını törədə bilər: III tip VF-li 
şəxslərdə isə desmopressin tətbiq olunsa da, faktorun səviyyəsi 
qalxmır. Belə xəstələrin müalicəsində VF ilə zənginləşmiş VIII 
faktorun istifadə olunması daha məqsədəuyğundur. Bu zaman yüksək 
dərəcədə təmizlənmiş monoklonal və rekombinant VIII faktor 
konsentratlarının tətbiqi effekt vermir, belə ki, bu preparatlarda VF 
faktoru yoxdur. Bütün bu faktor konsentratları, İİV və hepatit 
virusuna görə yoxlanılmış və bu virusların inaktivasiyasına məruz 
qalmış plazmadan hazırlanır. 

Villebrand xəstələrin müalicəsində əsas əvəzedici müalicə 
Villebrand faktor ilə zəngin FVIII istifadə olunur. Bunlar 
aşağıdakılardır: Willate, Octapharma, İmmunate, Baxter, Kedrion, 
Hemoctin ŞDH Biotest və s. Qanaxmalar zamanı qan axan yerin ləğv 
olunması (tampon, tikiş qoymaq və s.) və dərhal hemostatik 
preparatlarla yanaşı faktor konsentratı vurmaq lazımdır. 3 gün         
12 saatdan bir, sonra – 5 gün 24 saatdan bir dəfəyə keçmək olar.  

Burun və ağız boşluğunun qanaxması zamanı yerli hemostatik 
vasitələrlə yanaşı antifibrinolitik dərmanlar da təyin etmək olar. 
Fibrinoliz aktiv olduqda xəstəyə epsilon aminokapron turşusu 3,0 x 4 
dəfə, traneksam turşusu 0,25 x 2 dəfə gündə 5 gün ərzində təyin 
etmək olar. 
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Nəzərə almaq lazımdır ki, reproduktiv yaşda olan və hormonal 
kontraseptiv preparatlar qəbul edən qadınlara antifibrinolitik 
dərmanların təyin edilməsi məsləhət deyil, çünki DDL sindromuna 
təkan verə bilər. Qanaxma zamanı Villebrand faktoru 25 BV /kq 
çəkiyə 12-24 saatdan bir qanaxma dayanana qədər vurulmalıdır. 
Qadınlarda bu növ qanaxmalar zamanı qanda faktorun səviyyəsini 
50%-ə, güclü və davamlı qanaxmalarda (mədə-bağırsaq, daxili 
orqanlarda qanaxmalar zamanı) 60-80%-ə, beyin qanaxmaları və 
cərrahi əməliyyat zamanı 80-100%-ə qaldırmaq lazımdır. 
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