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A HEMOFILIA KULTÚRTÖRTÉNETE ADATAI I.


Babiloni Talmud – Rabbi Juda pátriarka – II. század



Moses Maimonides filozófus, jogtudós, orvos tilalma, leírja
a vérzékenység tüneteit - XII. század



első szakszerű leírás 1803: John Conrad Otto: „férfiakban
öröklődő vérzékenység”



synonim elnevezések: haemorrhoea
Haematophilia
„vérzési betegség”
örökletes haemorrhagiás diathesis



haemophilia: vért szerető, vérre hajlamos – 1828



„királyok betegsége”

A HEMOFILIA KULTÚRTÖRTÉNETEI ADATAI II.


A. Pavlovsky: két vérzékeny beteg vérét keverve, az alvadási
hiba korrekcióját tapasztalja (1944), magyarázat 1952-ben születik



Patek és Taylor 1937-ben megtalálják, Lewis 1946-ban izolálja a
vérplazmából a FVIII-t: antihemofiliás globulin néven



P. Aggler 1952-ben thromboplastin komponensként meghatározz a FIX-t



R. Rosenthal és munkatársai FXI hiányt diagnosztizálnak (1953): plasma
thromboplastin antecedens (PTA) véralvadási faktorok elnevezése,
besorolása – 1962



R. Macfarlane: „kaszkádrendszer” – O. Ratnoff: „vízesés”
Inhibitorok felfedezése: O. Ratnorff (1971)
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HEMOFILIA genetikai háttere
Nemhez kötött, recesszív módon öröklődő véralvadási zavar:
 férfiak a vérzékenyek – nők „örökítik” át a betegséget –
közöttük lehet vérző is
 FVIII, FIX hiánya, vagy csökkent aktivitása okozza
 Vérzések súlyossága faktorszinttől függő (gravis, kp. súlyos,
enyhe)
 Klinikai kép: vérzéses epizódok az ízületekben
következményes mozgásszervei elváltozások
hematomák, hematuria, műtéti vérzés
 terápiás lehetőség: hiányzó faktor pótlása
 élethosszan tartó kezelési igény

A HEMOFILIA KEZELÉS KEZDETEI transzfúziós
próbálkozások szerint alakultak:
 érrendszer felfedezése: érből – érbe, állatból – emberbe (1667)
 teljes vér átömlesztés emberből – emberbe 1840 – döntőtöbbségben súlyos reakciók
 első sikeres transzfúziót Landois végzi 1875-ben
 K. Landsteiner: A, B, O vércsoportok leírása (1900), Rh faktor (1943 – Wiener)
 Vermooten: teljesvér hatásos csak 4h-n belül lehet (1950)
 A. Quick: a teljes és a plazma antihemofiliás faktortartalma 24h-n belül már gyorsan
csökken (1957 – AHG)
 R. MacFarlane (1954): a bovin plazma antihemofiliás globulin tartalma magasabb,
mint a humán plazmáé
 S. Johnson (1942): lyophiliázált plasmát állított elő
 Alkalmazott „gyógymód” – döntően
pihentetés
nyomókötés alkalmazása
jegelés
kauterezés

Judith Graham Pool és munkatársai közleménye (1964)„cryoglobulin praecipitátumból
előállított, nagyhatásfokú antihaemophiliás faktor koncentrátum” előállításáról
a krypraecipitátum „forradalmasította” a hemofilia kezelését, a módszer rövid idő
alatt elterjedt a világon
J. Geroge és A. Beckenrige 1970-ben liofilizálta a kryopraecipitátumot



=============================================

A kryopraecipitátum magyarországi előállítása a központi intézetben 1968-ban,
megyei vérellátó központokban 1973-tól
4 – 6 donor friss fagyasztott plazmájából poolozva, mélyfagyasztva,
lio – kryo – előállítás Békéscsaba megyei központban történik
PCC előállítása 1971-ben indul

Hemofiliás vérzéstípusok
FVIII:C <1 %
spontán vérzések (mikro-traumák),
Invaziv beavatkozást követő, időjárásfrontok
hatására,Pszichés állapot kiváltotta

FVIII:C 1-5 %
trauma válthatja ki, spontán ritka,
ízületeket érintő fokozott fizikai igénybevétel,
sebészeti beavatkozást követő

FVIII:C > 5 %
trauma okozza,
sebészeti beavatkozás,
extrakció után

FVIII:C szubsztitúció szükségessége
FVIII: C < 1 % -1 –5 %:
Acut vérzéscsillapításban
Védőoltás előtt
Invazív vizsgálat és beavatkozás előtt
Sebészeti beavatkozásnál – sebgyógyulásig
Extrakció esetén
 profilaxis
FVIII: C 5 % fölött:
 acut vérzéscsillapításban,
 védőoltás előtt
 sebészeti beavatkozásnál – sebgyógyulásig
 általában nem nélkülözhető extrakció esetén

HEMOFILIA KEZELÉS
MÓDSZEREI:

on demand szubsztitúció

profilaxis – primer, szekunder, célzott

home care – 1998. XII. 28. Magyarországon
GONDOZÁS

fizioterápia, rehabilitáció

fogászati ellátás, gondozás

pályaválasztásban tanácsadás

családalapítás – carrier státusz ismerete

laboratóriumi ellenőrzés (inhibitor, vírusszűrés,
májfunkciók)

képzés, továbbképzés a betegséggel való „együttélés”
segítése

„tanácsadás” – életmód útmutatás

pszichés „vezetés”

HEMOFÍLIA – ELLÁTÁS HAZAI KEZDETEI
Kórházak Vértranszfúziós Osztályain:
Szombathely, Debrecen, Győr, Veszprém, Kaposvár ….
•

vérkészítmény rendelkezésre áll

•

véralvadási vizsgálatok elérhetőek

•

orvosvezetők szakmai érdeklődése

•

ellátatlan betegek igénye
Tevékenység: diagnosztika – koagulogram on demand kezelés
gondozás kezdeti lépései –
a betegséggel való együttélés elfogadtatása

HEMOFÍLIA SZUBSZTITÚCIÓS LEHETŐSÉGEK FEJLŐDÉSE
MAGYARORSZÁGON A 60-AS ÉVEKTŐL

• teljes vér
• friss teljes vér
• FFP
• Kryoprecipitatum/lyo-kryo
Változatlan gondok:
• ismétlődő ízületi vérzések→ kialakuló mozgáskorlátozottság
• plazma készítmények vírusátvitel kockázatai (hepatitisek,
HIV, CMV…)
• inhibitorok megjelenésének veszélye

HEMOFÍLIA ELLÁTÁS FEJLŐDÉSE A
KILENCVENES ÉVEKBEN I.
• Regionális Hemofília Központok megalakulása
• Hemofília regionális/országos kataszter készül, egységes diagnosztikai módszerek
• Regisztrált hemofíliások/vérzékenyek szérum bankja létesül – vírus kontroll
• Faktor koncentrátum készletek – a betegek lakóhelyéhez közel
1992 július: valamennyi gravis, regisztrált beteg faktor
koncentrátum szubsztitúcióban részesül
1994 július: minden regisztrált veleszületett vérzékeny
beteg vírus inaktivált biztonságos koncentrátummal
kezelhető
• Növekvő mennyiségű alvadási faktor beszerzés
– az ország pénzügyi lehetőségei szerint

HEMOFÍLIA ELLÁTÁS FEJLŐDÉSE A
KILENCVENES ÉVEKBEN II.
• Magyar Hemofília Egyesület – betegérdek képviselet – megalakulása, 1990
o Nyári tábor – „önkezelés”, Hemofília újság
Továbbképzések:
o Szakmai rendezvények az ellátásban résztvevők és betegek számára
o Hemofília Nap – Szombathely 1995, Debrecen, Miskolc, Budapest
o Magyar Hemofília Egyesület – vírusfertőzések, hepatitis (Budapest)
• Genetikai tanácsadás lehetősége, konduktorok vizsgálata – OHVI, Pécs OTE
• Oktató-továbbképző filmek: Hemofília kezelése (dia, kazetta), Vérzékeny emberek – MTV

FAKTOR PÓTLÁSSAL KAPCSOLATOS
MELLÉKHATÁSOK
- csalánkiütés,
- láz,
- hidegrázás,
- izzadás,
- szívdobogás – érzés
Teendő: azonnal megszakítani a beadást, Suprastin tabletta
alkalmazása

HEMOFÍLIÁS BETEGEKNÉL
ALKALMAZHATÓ FÁJDALOMCSILLAPÍTÓK
• Algopyrin
• Amidazophen
• Barbamid
• Contramal (kapszula, csepp)
• Hydrocodin
• Depridol
• Dolargan
• Morphium
TILOS:
acetilszalicilsav (ASA) tartalmú fájdalom – és lázcsillapító
gyulladáscsökkentő gyógyszer alkalmazása

EGYÉB LEHETŐSÉGEK / KIEGÉSZÍTŐ TERÁPIA
1. DDAVP/deamino-8D-arginin vasopressin/-desmopressin – 1977
o Enyhe és középsúlyos hemofilia A-ban
o Carriereknek
o wWillebrand betegségben
 vérzések megelőzésére, kezelésére alkalmas

2. Tranexamsav
o foghúzás
o szájüregi vérzés, beavatkozások eseteiben
faktorpótlással/DDAVP-vel együtt adható
3. Fibrin-ragasztó
foghúzás, szájsebészeti beavatkozásoknál – faktorpótlással

DIAGNOSZTIKAI LEHETŐSÉGEK FEJLŐDÉSE

alvadási faktorok, inhibitorok meghatározása, módszerei

molekuláris genetikai vizsgálatok:
mutáció: - direkt módszer – Intron 22 inverzió?
- indirekt módon – családvizsgálattal kiegészítve polimorf
markerek, mozaicizmus?
- Leiden mutáció – PT-G-20210A?
genotípus, fenotípus összehasonlítása
inhibitor képződés rizikójának megadása (HLA II. o.?
carrier állapot meghatározása:
- biztos hordozóknál a megerősítés
- genetikailag valószínű hordozóknál
prenatalis szűrés: magzati vérvétel?
amniocentézis, chorionboholy mintavétel
fogamzás előtti diagnosztika – „nem” választás (kockázatok, etikai kérdések)

VÁLTOZATLAN GONDOK A KEZELÉSBEN
 ismétlődő ízületi vérzések, kialakuló mozgáskorlátozottság
 plazma készítmények vírusátviteli kockázatai (hepatitisek, HIV, CMV,..)
 inhibitárok megjelenésének veszélye
 életmódbeli „ korlátozások”
 mélyfagyasztva tárolás nehézségei
 kryo-előállítás korlátai

NAGY PLAZMA POOLOKBÓL ELŐÁLLÍTOTT
FVIII, FIX koncentrátumok megjelenése










mélyfagyasztott, szárított
közepes tisztaságú koncentrátumok – 1970-es évekből
vírusszűrőtesztek alkalmazása – HBsAg (1973)- hiánya:
HIV,
HCV … (1985, 1992)
vírusmentesítési eljárások a kezdeti években nem ismertek
vírusinaktiválási technológiák megjelenése, fejlődése
liofilizált, szárazon hőkezelt FVIII és FIX cc – 1985
hőkezelés gőzzel és solvens/detergens eljárás – FVIII cc - 1987
mini pool PCR tesztek a 90-es évektől
monoklonális antitesttel tisztított ultratiszta FVIII cc – 1987
kettősen vírusinaktivált FIX cc – 1988
ultratiszta FIX cc megjelenése – 1991

FAKTORKONCENTRÁTUMOK A KEZELÉSBEN

magasabb és pontosan meghatározott faktoraktivitás, számított adagú szubsztitúció

vírusátvitel szempontjából biztonságos (abb) térítésmentes, önkéntes donorok
jelentősége változatlan

allergiás, anafilaxiás reakció ritka (↓ fibrinogen, fibronektin, IgG, IC)

kisebb végtérfogat

a beteg a lakóhelyéhez közelebb kaphat ellátást

életminőség, biztonságérzet javul

„szűz” hemofiliások életkilátásai a társadalom átlagában várhatóak

immuntolerancia indukció (ITI) végezhető

home care/treatment lehetőségét biztosítja (KOK)

profilaktikus kezelés bevezetésére alkalmas
================================

import koncentrátumok elérhetőek 1992-től a magyarországi ellátásban

„hazai” gyártás megindulása 1994-től – HUMAN Rt./TEVA 2001 → HCV NAT

REKOMBINÁNS ALVADÁSI FAKTOROK
MEGJELENÉSE

új kórokozók váltak ismertté:
vCreutzfeldt-Jakob kór
West-Nile vírus
a „jövő” vírusai?

vérkészítményekkel való átvitel veszélye
Igény: vírusátvitel szempontjából biztonságos „genetikailag előállított”
alvadási faktor készítményekre
DNS technológia
emberi gén beültetése emlős (hörcsög) sejtjébe
→ sejttenyésztés
→ sejtek véralvadási faktort termelnek
→ közvetítő folyadékba töltése
→ tisztítás

REKOMBINÁNS FAKTOR KONCENTRÁTUMOK
FELHASZNÁLÁSI ADATOK:
Egyesült Királyság:
betegek 100 %-a
2006. márc. 1. →
Svédország:
gyerekek 100 %-a
felnőttek 70 %-a
Japán: betegek 75 %-a rekombináns faktorpótlásban részesül
HAZAI ADATOK:
65/700 – 9,28 % (2006. március
26 % (2009.)
Indikációk:

súlyos hemofiliás gyerekek (PUP)

vírus negatív fiatal betegek (PTP)
TAPASZTALATOK:
 biztonságos,hatékony, inhibitor képződés gyakorisága az irodalmi adatokkal
egyező (12.5)

KEZELÉSI MÓDSZERTANI AJÁNLÁS /
ÖRÖKLETES VÉRALVADÁSI ZAVAROK –
TRANSZFUZIOLÓGIAI ÉS HEMATOLÓGIAI
SZAKMAI KOLLÉGIUM 2000/2004/2006
•
A hemofilia előfordulása, öröklődése, diagnosztikája, szövődményei, kezelési
alapelvek
•
Az „A” és „B” tipusú hemofilia szubsztituciós kezelése
•
Hemofilia preventív szubsztituciós kezelése
•
Alvadási faktor elleni gátlótestek okozta vérzékenységek módszertani kezelési
ajánlása
•
A von Willebrand betegség kezelése
Hematológai betegségek kezelése
Szerk: Lehoczky Dezső dr.

ALVADÁSI FAKTOR FELHASZNÁLÁSBESZERZÉS HAZAIADATAIBÓL

Térítésmentesen vért adó magyar donoroktól gyűjtött FFP-ből: 12-13 millió
egység FVIII cc, 4-5 M E FIX cc és más termékek
 „különkeret” évente növekvő/változó lehetőségei szerint importból
1,5 IU/lakos → 5,2 IU/→ 7,5 IU/lakos (2009)
FVIII, rFVIII
FIX
rFVII
FEIBA
DDAVP
AT-III
Fibrinogen cc
több komponensű szövetragasztó

nemzeti önellátás kérdése

HEMOFÍLIA, MINT A GÉNTERÁPIA
MODELLJE – JÖVŐKÉP
o

a FVIII. És FIX. gén szerkezete ismert

o

a genetikai defektus ismert

o

a FVIII. És FIX. gén extrahepatikusan is termelődik

o

gén – expresszió szabályozott

o

a plazma szint „minimális” növekedése terápiás hatású

o

állatmodellekben vizsgálható (kutya, majom, nyúl)

KONTROLLÁLT OTTHONI KEZELÉS
(KOK)
•
Faktor ellátás javulása lehetőséget nyújt a régen várt KOK bevezetésére
•
A Szakmai Kollégium – István Lajos elnök – erőfeszítései a „megengedő”
törvény megszületéséhez
•
Kontrollált otthoni kezeléssel kapcsolatos rendelkezések – OHKp
•
Betegtájékoztató kontrollált otthoni kezeléshez – OHKp
•
Megkezdődnek a felkészítések a gondozókban a KOK bevezetéséhez, 1998
•
Az egészségügyi miniszter 24/1998. (XII.27.) Eü. M. rendelete az örökletes
vérzékeny betegek otthoni kezeléséről
•
1999 januárjában megindul az országban a KOK!
•
Évente növekvő alvadási faktor beszerzése:
1997
1.3 milliárd Ft → 0.8 E/lakos
2009
7.5 milliárd Ft → 7.5 E/lakos
A biztonságos kontrollált otthoni kezelés a beteg és a gondozó közötti szoros
együttműködés alapján lehetséges!

KONTROLLÁLT OTTHONI KEZELÉSSEL
KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
(Országos Haemophilia Központ)
1. Elsősorban súlyos (1 % alatti faktoraktivitású), vagy klinikailag súlyos (gyakran
vérző),
- középsúlyos és távol lakó betegek vonhatók be
2. Nem vonható be:
- szellemi, testi fogyatékos, alkoholista,
- rossz vénával rendelkező – ha nincs vállalkozó családtag,
- nem kooperáló beteg,
- kezelést be nem tartó,
- kezelési feltételeket nem vállaló beteg.
3. A kontrollált otthoni kezelés nem kötelező a beteg számára.
4. A biztonságos otthoni kezelés feltételeinek megszűnése esetén a kezelés
megszüntethető bárkinél.

5. A kezelésre való kiválasztás – és esetleg visszavonás – egy Bizottság által történik.
Tagjai: Gondozó orvosai
Családorvos
6. 14 éven aluliak esetén közeli, a beteggel együtt élő hozzátartozó kerül hivatalos
kijelölésre a kezelés szükségességének eldöntésére, a készítmény beadására.
7. A Haemophilia Gondozó orvosai a kontrollált otthoni kezelésre alkalmas betegek
(hozzátartozók) részére felkészítő oktatást tart:
- általános tudnivalók,
- kezelési alapelvek,
- szövődmények elhárítása,
- adminisztrációs feladatok,
- készítmény szállítása, tárolása, biztonságos beadás technikája
(előkészítést, beadást a gondozó orvosával gyakorolják).
- írásban rögzítve az otthon kezelhető vérzések esetén beadható, egyedileg
előírt substituciós adagot: testsúly és a betegség súlyossága alapján.
8. A beteg (hozzátartozó) az elsajátított tudnivalókról gyakorlati és elméleti vizsgát tesz.

9. A sikeres vizsgáról „Bizonyítvány”-t ad ki a Bizottság, a beteg (kezelést végző
hozzátartozó) írásos Nyilatkozatot ad.
10. Adminisztratív teendők:
- Gondozóban - külön könyvelve,
Kontroll vizsgálatnál az eltelt időszak vérzései, alkalmazott therápia
- Beteg
- Gondozási Naplót vezet
(dátum, felhasznált faktor, száma, pótlás oka, vérzés helye, kézjegy)
Kontroll vizsgálatnál gondozó orvosnak átadja, aki aláírásával hitelesíti.
11. A betegek a Gondozó által egyénenként megjelölt időközönként (2 hét – 2 hónap)
kontroll vizsgálaton jelennek meg:
- Napló átnézése,
- adagok gyakoriság módosítása,
- fél évenként labor vizsgálat (inhibitor szűrés, vérkép, Fe, májfunkció)
12. A betegek az otthon beadott készítmények üvegeit megőrzik:
- kontroll vizsgálatkor átadják a gondozó orvosnak,
- ezek ellenében kapnak új adagokat további felhasználásra.
13. Az otthoni kezelés csak akkor alkalmazható, ha a beteg mellett intézkedésre alkalmas
személy tartózkodik.

13. Az otthoni kezelés csak akkor alkalmazható, ha a beteg mellett intézkedésre alkalmas
személy tartózkodik.
14. A keletkező „veszélyes hulladék” (tűk, fecskendők) tárolására fertőtleníthető
műanyag edényzet (konténer) alkalmazható, (lemosót, vattát el kell égetni).
15. Kórházi felvétel esetén értesíteni kell a Gondozót.
Otthoni kezelés nem végezhető, csak egyszeri pótlás
- nyaki, nyelv alatti izmok, nyelv
- garat, torok bevérzései
- extrém fokú ízületi vérzés
- gerincoszlop mentén lefutó, a gerincet a combcsont felső részével összekötő
izom bevérzése esetén (vakbélgyulladástól nehéz lehet az elkülönítése –
orvosi feladat!)
- belső szervi vérzések: vérköpés,
mellkasi vérzés,
hasüri vérzés,
véres széklet,
véres vizelet,
fejsérülés (szédülés, fejfájás)
- nyílt, öltést igénylő seb.

Fenti esetekben az első otthoni pótlás után azonnal fel kell keresni a Gondozót (éjjel,
ünnepnapon a DOTE II. sz. Belklinikát, Gyermekklinikát).

