Mit tudunk a

hemofília A-ról?
A hemofília a vérzékenységgel járó betegségek
egyik típusa. Súlyos, öröklődő betegség,
amely során a vér nem alvad megfelelően,
így a vérzés kontollálhatatlanná válhat akár
spontán módon, akár egy kisebb trauma
következtében is.

A hemofília következtében a
betegek életminősége lényegesen rosszabb, mint az egészséges embereké. A betegség
emellett a hozzátartozók életére is komoly hatással van.
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Az egészséges emberek vérében az ún. véralvadá
faktorok közös munkájának eredményeként jön lé
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hetően áll meg.

örténik a
Mi
történik aA-val élőAz egészséges emberek vérében az ún. véralvadási
emofília
Az A típusú hemofília esetében
nincs vagy csak kevés

Az egészséges emberek vérében az ún. véralva
faktorok közös munkájának eredményeként jö
folyamat, illetve a vérzés is ennek kö
faktorok közös munkájánakvéralvadási
eredményeként
jön létre a
hetően áll meg.
véralvadási
folyamat,
illetve a vérzés is ennek köszönAz A típusú
hemofília esetében
nincs vagy csak kevés

hemofília
A-val
élő
betegek
vérében?
VIII-as véralvadási
betegek hetően
vérében?
faktor
áll meg.

Az A típusú hemofília esetében
nincs vagy csak kevés

van jelen, amely következtében a
vér nem alvad megfelelően.

VIII-as véralvadási
faktor

Kezelés nélkül a
véralvadási
hemofíliás betegek
az alábbi
tüneteket észlelik
Kezelés nélkül
a
hemofíliás betegek

Az egészséges emberek vérében az ún. véralvadási
van jelen, amely következtében a
faktorok közös munkájának eredményekéntvér
jönnem
létrealvad
a megfelelően.
Az egészséges
emberek
vérében
az ún.köszönvéralvadási
véralvadási
folyamat, illetve
a vérzés
is ennek
faktorok
hetően áll
meg. közös munkájának eredményeként jön létre a
véralvadási folyamat, illetve a vérzés is ennek köszönú hemofília esetében
hetően áll meg.
y csak kevés
z A típusú hemofília esetében
ncs vagy van
csak jelen,
kevés amely következtében a

VIII-as
faktor

as véralvadási
vér nem alvad megfelelően.
r
VIII-as
véralvadási
amely következtében a
aktor

az alábbi tüneteket észle

vad megfelelően.
n jelen, amely következtében a
r nem alvad megfelelően.

Kezelés
nélkül a
lés nélkül
a
Véraláfutások
Ismétlődő bevérzések az
Kezelés
nélkül a betegek
hemofíliás
hemofíliás betegek izmokban és az ízületekben,
amelyek hosszú távon
hemofíliás
betegekészlelik: Véraláfutások
az alábbi tüneteket
ízületi károsodáshoz és mozgásaz alábbi
észlelik:
Ismétlődő is
bevérzések
az
képtelenséghez
vezethetnek.
az alábbi tüneteket
észlelik:tüneteket
izmokban és az ízületekben,

amelyek hosszú távon
ízületi károsodáshoz és mozgásképtelenséghez is vezethetnek.

Véraláfutások
Véraláfutások

Spontán vérzések, amelyek
életveszélyesek is lehetnek,
ha olyan létfontosságú szerveket
érintenek, mint például az agy.
Ismétlődő bevérzések az
Spontán vérzések, amelyek
Elhúzódó és kontrollálhatatlan
izmokban és az ízületekben,
vérzés, sérülések vagy műtétek során.
Ismétlődő bevérzések az életveszélyesek is lehetnek,
amelyek hosszú távon
izmokban és az ízületekben,ha olyan létfontosságú szerveket
ízületi károsodáshoz és mozgásérintenek, mint például az agy.
amelyek hosszú távon
Elhúzódó és kontrollálhatatlan
képtelenséghez is vezethetnek.
ízületi károsodáshoz és mozgásvérzés, sérülések vagy műtétek során

Élet hemofíliával Élet hemofíliával a kezeléssel járó nehézségek

a kezeléssel járó nehézségek
Gyakran előfordul, hogy a hemofíliás betegek és
Gyakran előfordul, hogy a hemofíliás betegek és
hozzátartozóik élete a vénás kezelések körül
hozzátartozóik élete a vénás kezelések körül
forog,
amely
rendkívül
és a család
forog, amely
rendkívül
időigényes
és a időigényes
család
egész életére
hatással
lehet.
egész
életére
hatással lehet.

A Ahemofíliás
betegek
sokszor
hemofíliás betegek
sokszor
nehezen
egyeztetik
össze
a
nehezen egyeztetik
össze
a
kezeléseket a a
napi
rutinjukkal.
kezeléseket
napi
rutinjukkal.
terápiahűség szempontjából is
EzEzaaterápiahűség
szempontjából is
nagy kihívást jelenthet, amely
nagy
kihívást
jelenthet,
amely
magában
hordozhatja
a komolyabb sérülések
kockázatát.
magában
hordozhatja
a komolyabb sérülések kockázatát.

A VIII-as faktor helyettesítő terápia

A VIII-as faktor helyettesítő terápia
A hemofília A jelenleg elfogadott kezelési lehetősége a
VIII-as faktor helyettesítő terápia, amelyet lehet
on-demand (szükség esetén) vagy profilaktikusan
A hemofília
A jelenleg
elfogadott kezelési
(folyamatosan,
megelőző
jelleggel) alkalmazni.

lehetősége a
VIII-as faktor helyettesítő terápia, amelyet lehet
on-demand (szükség esetén) vagy profilaktikusan
(folyamatosan, megelőző jelleggel) alkalmazni.

Mivel ezek a terápiák rövid felezési
idejűek, ezért gyakori beadásra van
szükség (legalább 2x hetente),
amelyet a beteg magának ad be
intravénásan, vagy a hozzátartozó
segít a beadásban. Különösen a
Mivel
ezekesetében
a terápiák
rövid
felezési
gyermekek
okozhat
a vénás
hozzáférésezért
további
nehézségeket.
idejűek,
gyakori
beadásra van

szükség (legalább 2x hetente),
amelyet a beteg magának ad be
intravénásan,
vagy a hozzátartozó
ITI vagy bypassing
(megkerülő)
segít a beadásban. Különösen a
gyermekek esetében okozhat a vénás
hozzáférés további nehézségeket.

Az inhibitorok kezelése:

terápiával

Az inhibitorok kezelése:

ITI vagy bypassing (megkerülő) terápiával

A súlyos hemofília A-s betegek 25-30%-a
esetében (4-ből 1-betegnél) inhibitorok
fejlődnek ki válaszul a VIII-as faktor
helyettesítő terápiákra.
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A hemofília A-s betegek azon alcsoportjánál, ahol kialakultak a VIII-as faktor
terápia elleni inhibitorok, még gyakoribb
intravénás kezelésre van szükség.
Ez az immuntolerancia indukciós (ITI)
kezelés, amely során nagy dózisú VIII-as
faktor terápiát adnak intravénásan minden
másnap, egy-másfél éven át.

Az ITI kezelés azonban
költséges és a
betegek 30%-a esetében
nem vezet eredményre.

Az inhibitorok antitestek, amelyek
megtámadják és működésképtelenné
teszik a terápia során létrejött helyettesítő VIII-as faktort, mert idegen
fehérjeként ismerik fel.
Ez a kezelésnek egy súlyos következménye, így sok beteg fél attól, hogy
egyszer nála is kifejlődik az inhibitor a
VIII-as faktor helyettesítő terápia ellen.

Az inhibitoros betegek esetében a
másik kezelési lehetőség a bypassing
terápia, amelyet a sikertelen ITI kezelést
követően alkalmaznak. Ezek a terápiák
rövid hatásúak, gyakori alkalmazást
tesznek szükségessé, és változó
vérzéskontrollt biztosítanak.

Annak érdekében, hogy a hemofília A-val élők még nagyobb
biztonságban lehessenek és ezáltal javuljon az életminőségük,
további terápiás lehetőségek kifejlesztésére van szükség.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek és nem helyettesítik a szakszerű orvosi tanácsadást. A betegséggel kapcsolatos kérdés vagy panasz esetén forduljon kezelőorvosához!

