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I. IRÁNYELVFEJLESZTÉSBEN RÉSZTVEVŐK 

Társszerző Egészségügyi Szakmai Kollégiumi Tagozat(ok): 

    1.    Transzfuziológia és hematológia Tagozat 

Dr. Jáger Rita, transzfúziológus, haematológus, Országos Vérellátó Szolgálat Szombathelyi Területi 

Vérellátó, Szombathely, társszerző és a fejlesztőcsoport kapcsolattartója 

Dr. Nagy Ágnes, haematológus, belgyógyász Pécsi Tudományegyetem I. sz. Belklinika klinikai főorvos, 

társszerző 

Véleményező Egészségügyi Szakmai Kollégiumi Tagozat(ok): 

1.    Transzfuziológia és hematológia Tagozat 

    Dr. Boda Zoltán, egyetemi tanár, belgyógyász, haematológus szakorvos, az orvostudományok 

doktora, Thrombosis és Haemostasis Központ szakmai igazgató, véleményező 

    Dr. Bodó Imre, belgyógyász, onkológus, hematológus szakorvos, Szent László Kórház Csontvelő-

transzplantációs osztályának főorvosa, véleményező 

    Dr. Kardos Mária, csecsemő-gyermekgyógyász és haematológus szakorvos, osztályvezető főorvos, 

Mohácsi Kórház, Csecsemő-és Gyermekosztály, véleményező 

    Dr. Nemes László, belgyógyász, hematológus szakorvos, Országos Haemophilia Központ és 

Haemostasis Szakrendelés (MH Egészségügyi Központ) igazgató főorvosa, véleményező 

    Dr. Pfiegler György, klinikai laboratórium, belgyógyászat, haematológia, egészségügyi menedzser, 

Debreceni Egyetem Ritka Betegségek Tanszéke, tanszékvezető egyetemi docens, véleményező 

2.    Sebészet Tagozat 

    Prof. Dr. Oláh Attila, sebész, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Általános- és Mellkassebészeti 

Osztály osztályvezető főorvosa, MTA Doktora, egyetemi tanár, tagozatvezető, véleményező 

3.    Orvosi laboratórium Tagozat 



    Prof. Dr. Kappelmayer János, klinikai laboratóriumi vizsgálatok (általános orvos), laboratóriumi 

haematológia és immunológia, klinikai farmakológia, Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, 

Laboratóriumi Medicina Intézet intézetvezető, egyetemi tanár, tagozatvezető, véleményező 

„Az egészségügyi szakmai irányelv készítése során a szerzői függetlenség nem sérült.” 

„Az egészségügyi szakmai irányelvben foglaltakkal a fent felsorolt egészségügyi szakmai 

kollégiumi tagozatok vezetői dokumentáltan egyetértenek.” 

Az irányelvfejlesztés egyéb szereplői 

Betegszervezet(ek) tanácskozási joggal: 

1.    Magyar Hemofília Egyesület 

    Dr. Keszthelyi Zoltán, elnök 

2.    Hemofíliások Baráti Köre 

    Csuja László, elnök 

3.    Hemofília Alapítvány 

    Petrikowsky Ottó, elnök 

Egyéb szervezet(ek) tanácskozási joggal: – 

Szakmai társaság(ok) tanácskozási joggal: – 

Független szakértő(k): – 

II. ELŐSZÓ 

A bizonyítékokon alapuló egészségügyi szakmai irányelvek az egészségügyi szakemberek és egyéb 

felhasználók döntéseit segítik meghatározott egészségügyi környezetben. A szisztematikus 

módszertannal kifejlesztett és alkalmazott egészségügyi szakmai irányelvek, tudományos vizsgálatok 

által igazoltan, javítják az ellátás minőségét. Az egészségügyi szakmai irányelvben megfogalmazott 

ajánlások sorozata az elérhető legmagasabb szintű tudományos eredmények, a klinikai tapasztalatok, 

az ellátottak szempontjai, valamint a magyar egészségügyi ellátórendszer sajátságainak együttes 

figyelembevételével kerülnek kialakításra. Az irányelv szektorsemleges módon fogalmazza meg az 

ajánlásokat. Bár az egészségügyi szakmai irányelvek ajánlásai a legjobb gyakorlatot képviselik, 

amelyek az egészségügyi szakmai irányelv megjelenésekor a legfrissebb bizonyítékokon alapulnak, 

nem pótolhatják minden esetben az egészségügyi szakember döntését, ezért attól indokolt esetben 

dokumentáltan el lehet térni. 

III. HATÓKÖR 

Egészségügyi kérdéskör: vérzékenység 

Ellátási folyamat szakasza(i): diagnosztika, kezelés, gondozás 

Érintett ellátottak köre:     veleszületett A és B haemophiliás felnőttek 



(18 életév felett). Az inhibítoros betegek ellátására jelen irányelv nem terjed ki. 

Érintett ellátók köre 

Szakterület:     0102 haematológia 

    6101 transzfúziológia 

    0200 sebészet 

    5000 orvosi laboratóriumi diagnosztika 

Egyéb specifikáció: – 

IV. MEGHATÁROZÁSOK 

    1.    Fogalmak 

Haemophilia: A haemophilia veleszületett örökletes véralvadási rendellenesség. Az „A” haemophilia 

a VIII-as faktor (FVIII), a „B” haemophilia a IX-es faktor (FIX) hiánya, vagy csökkent biológiai aktivitása, 

amelyeket az X-kromoszóma hosszú karján található génszakaszok mutációja eredményez. [1, 2, 3, 4, 

5] 

BNO: D6600, D6700 

    2.    Rövidítések 

FVIII VIII-as véralvadási faktor 

FIX IX-es véralvadási faktor 

PT Prothrombin idő 

TI Thrombin idő 

aPTI Aktivált parcialis thromboplastin idő 

IU Internacionalis unit 

ttkg Testsúlykilogramm 

DDAVP Dezamino-8-D-arginin-vazopresszin szintetikus vazopresszin analóg  

NSAID Non steroid anti inflammatory drugs (nem szteroid fájdalom csillapítók) 

KOK Kontrollált otthoni kezelés 

COX-2 Ciklooxigenáz-2 

LMWH Low molekular weight heparin (kis molekulatömegű heparin) 

    3.    Bizonyítékok szintje 



A betegség ritkasága és természete miatt bizonyítékokon alapuló, kettős vak, randomizált és nagy 

esetszámú vizsgálatokhoz (randomized controlled trial(s), RCT) kapcsolódó megállapítások, és azokon 

alapuló evidencia szint besorolások csak korlátozottan állnak rendelkezésre. 

A fejlesztőcsoport a BCSH irányelv evidencia besorolását alkalmazta, ami a nemzetközileg általánosan 

elfogadott GRADE módszertan adaptációja 

(http://www.bcshguidelines.com/BCSH_PROCESS/EVIDENCE_LEVELS_AND_GRADES_OF_RECOMME

NDATION/43_GRADE.html). 

Ennek megfelelően a fejlesztőcsoport a jelen irányelvben a bizonyítékokat a következő csoportokba 

sorolta: 

Bizonyíték szintje Jelölés 

Magas A 

Közepes B 

Alacsony C 

Nagyon alacsony D 

    4.    Ajánlások rangsorolása 

A fejlesztőcsoport a BCSH irányelv ajánláserősségi besorolását alkalmazta, ami a nemzetközileg 

általánosan elfogadott GRADE módszertan adaptációja 

(http://www.bcshguidelines.com/BCSH_PROCESS/EVIDENCE_LEVELS_AND_GRADES_OF_RECOMME

NDATION/43_GRADE.html). 

A fejlesztőcsoport erős ajánlásoknak tekinti azokat, amelyek esetében a klinikusok véleménye 

alapján az adott ajánlás végrehajtásával elérhető előnyök nagy biztonsággal meghaladják annak 

nehézségeit, kockázatait. A szövegben a fejlesztők ezt a „kell”, „javasolt”, „szükséges” kifejezésekkel 

jelenítik meg. A gyenge ajánlások azok, amelyek végrehajtása esetén az elérhető előnyök végső 

soron kiegyenlítik a felmerülő nehézségeket, kockázatokat, illetve azok egymáshoz viszonyított 

mértéke elfogadható. 

Ajánlás erőssége Jelölés 

Erős 1 

Gyenge 2 

A nemzetközi irányelvek adaptációja a magyarországi viszonyok, lehetőségek, igények 

figyelembevételével történt. Sok olyan pontja van azonban a nemzetközi irányelveknek, ahol nincs 

egyértelmű ajánlás, vagy az adott ajánlás a hazai gyakorlattól eltér, mert az Magyarországon csak 

más formában valósítható meg. Ezért a magyarországi sajátosságokat, a hazai adaptálhatóságot a 

fejlesztőcsoport minden ajánlásnál figyelembe vette és ezeknek megfelelő szakmai ajánlásokat 

fogalmazott meg. 



V. BEVEZETÉS 

    1.    A témakör hazai helyzete, a témaválasztás indoklása 

A haemophiliás betegek műtéti ellátása speciális, multidisciplináris feladat. A műtéti ellátás 

gyakorisága a korszerű szubsztitúciós lehetőségekkel várhatóan emelkedik. 

    2.    Felhasználói célcsoport 

Célcsoport: „A” és „B” haemophiliás betegek ellátásával foglalkozó szakemberek, valamint egyéb 

szakterületek művelői, akik esetenként ezen betegek ellátásban részt vesznek. Az inhibítoros betegek 

ellátására jelen irányelv nem terjed ki. 

Felhasználás célja: irányelv adása a műtéti beavatkozások feltételeinek és faktorpótló (gyógyszeres) 

kezelés egységes szempontok szerinti, szakszerű, költség hatékony és biztonságos rendjének 

kijelölése. 

A haemophiliás betegek műtéti ellátásával foglalkozó szakemberek számára szakszerű és költség 

hatékony irányelv biztosítása a biztonságos ellátás céljából. Javasolható minden betegnek és 

hozzátartozóiknak, betegképviseletek és civil szervezetek számára, akik az irányelv elolvasásával 

összefoglaló szakmai tájékoztatást kapnak a hazai ellátás lépéseiről. 

    3.    Kapcsolat a hivatalos hazai és külföldi szakmai irányelvekkel 

Egészségügyi szakmai irányelv előzménye: 

Jelen fejlesztés az alábbi, lejárt érvényességi idejű szakmai irányelv témáját dolgozza fel. 

Azonosító: – 

Cím: A hematológiai betegségek korszerű kezeléséről – a véralvadási zavarok korszerű kezelése 

Nyomtatott verzió: Egészségügyi Közlöny 2011. LXI. évfolyam 18. szám 

Elektronikus elérhetőség: https://kollegium.aeek.hu 

Kapcsolat külföldi szakmai irányelv(ek)kel: 

Jelen irányelv az alábbi külföldi irányelv(ek) ajánlásainak felhasználásával készült. 

Szerző(k): – 

Tudományos szervezet:    The Royal Children’s Hospital Melbourne 

Cím:    Clinical Practice Guidelines. Haemophilia [5] 

Megjelenés adatai: 2012 

Elérhetőség: http://www.rch.org.au/clincalguide 

Szerző(k): Robert J. Arceci, Ian M. Hann, Owen P. Smith 

Tudományos szervezet:    World Federation of Hemophilia 



Cím:    Guidelines on Therapeutic products to treat haemophilia and other hereditary coagulation 

disorders [14] 

Megjelenés adatai: 1997 

Elérhetőség: Haemophilia 1997,3:63–77 

Szerző(k): – 

Tudományos szervezet:    MASAC 

Cím:    Guidelines for emergency Department Management of Individuals with Haemophilia Medical 

and Scientific Advisory Council (MASAC) of the Hemophila Fundation [8] 

Megjelenés adatai: 2006 

Elérhetőség: www.wfh.org 

Szerző(k): Alok Srivastava, Andrew K. Brewer, Eveline P. Mauser-Bunschoten, Nigel S. Key, Stewe 

Kitchen, Adolfo Llinas, Christopher A. Ludlam, Johnny N. Mahlangu, Kathy Mulder, Man-Chiu Poon, 

Alison Street 

Tudományos szervezet:    World Federation of Hemophilia 

Cím: Guidelines for the Management of Haemophilia 2nd edition [7] 

Megjelenés adatai: 2012 

Elérhetőség: www.wfh.org 

Szerző(k): C. Kessler, M. Makris 

Tudományos szervezet:    Australian Haemophilia Centre Directors’ Organisation (AHCDO) 

Cím:    Guideline for the Managment of Patients with Haemophilia Undergoing Sugical Procedures 

[10] 

Megjelenés adatai: 2008 

Elérhetőség: Australian Haemophilia Centre Directors Organisation 

Kapcsolat hazai egészségügyi szakmai irányelv(ek)kel: 

Jelen irányelv nem áll kapcsolatban más hazai egészségügyi szakmai irányelvvel. 

Azonosító: – 

Cím: – 

Megjelenés adatai: – 

Elérhetőség: – 



VI. AJÁNLÁSOK SZAKMAI RÉSZLETEZÉSE 

    1.    Laboratóriumi vizsgálatok 

Laboratóriumi szűrőteszteknél megnyúlt aPTI, normális vérzési idő, prothrombin és thrombin idő 

jellemző. Az aPTI vizsgálathoz faktorokra (FVIII, FIX) érzékeny aPTI reagenst kell használni, mert 

különben már 30% faktorszintek mellett sem észlelhető releváns aPTI megnyúlás, és tévesen negatív 

diagnózist állíthatunk fel. A haemophiliákra jellemző, hogy az aPTI megnyúlás normál plasma 

hozzáadásával korrigálható (keveréses teszt). 

Faktoraktivitás mérés hiányplasmával (FVIII, FIX hiányplasma) egy lépcsős vagy kétlépcsős 

módszerrel, koagulációs, vagy chromogen módszerrel történhet. [1, 2] 

Immunantikoaguláns gyanújakor (keveréses tesztben nem korrigálható az aPTI megnyúlás és/vagy 

klinikai gyanújelek), elektív műtéti beavatkozások előtt, valamint enyhe hemofiliások esetében a 

műtétet követő 4., 12. héten a fokozott inhibítor képződés veszélye miatt Bethesda módszerű 

inhibítor meghatározást kell végezni. Inhibítor meghatározás évente egy alkalommal minden 

betegnél indokolt. [3, 4] 

Ajánlás1 

A haemophiliás betegek műtéti ellátása multidisciplináris feladat, mely vérzékeny betegek 

kezelésében gyakorlattal rendelkező egészségügyi intézményben javasolt. (Grade 1A) [1, 4, 5, 7] 

Ajánlás2 

Haemophiliák szubsztitúciós terápiájának laboratóriumi monitorozásra nap 24 ójában elérhető 

aPTI meghatározás szükséges. (Grade 1A) [1, 2] 

Ajánlás3 

Faktoraktivitás mérés hiányplazmával egy vagy kétlépcsős módszerrel chromogen vagy koagulációs 

módszerrel javasolt. (Grade 1B) [1, 2] 

Ajánlás4 

Elektív műtéti beavatkozás előtt inhibítor szűrés javasolt. (Grade 1A) [3, 4] 

Ajánlás5 

Az enyhe hemofiliások esetében a műtétet követő 4. és 12. héten inhibítor meghatározás javasolt, 

mert az intenzív faktorpótlás után az inhibítor kialakulásának veszélye fokozott [3, 4] 

Ajánlás6 

Az elektív műtét előtt javasolt haemostasis vizsgálatok a következők (1. táblázat). (Grade 1A) [8, 9, 

10] 

1. táblázat: Elektív műtét előtt ajánlott haemostasis vizsgálatok: [8, 9, 10] 



Elektív műtét előtt ajánlott haemostasis vizsgálatok 

szűrő véralvadási tesztek: aPTI, PT, TI, fibrinogen 

a beteg faktorszintjének meghatározása 

adott faktor recovery meghatározás: számított dózisú ív faktorpótlást 

követően 30 perccel levett vérmintából végzett faktoraktivitás 

meghatározással 

immuninhibítor meghatározás (Bethesda módszerrel) 

teljes vérkép meghatározás 

Ajánlás7 

A sürgős műtét előtt javasolt haemostasis vizsgálatok a következők (2. táblázat). (Grade 1A) [9, 10] 

2. táblázat: Sürgős műtét előtt ajánlott haemostasis vizsgálatok: [9, 10] 

Sürgős műtét előtt ajánlott haemostasis vizsgálatok 

szűrő véralvadási tesztek: aPTI, korrigált aPTI , PT, TI, fibrinogen 

teljes vérkép meghatározás 

    2.    Perioperatív faktorpótló kezelés alapelvei 

Haemophiliás beteg műtéti ellátása biztonsággal elvégezhető, amennyiben az alábbi feltételek 

teljesülnek: 

– A műtétet vérzékeny betegek ellátásában járatos egészségügyi intézményben végezzék, ahol 

megfelelő, a véralvadási faktorszint mérésére alkalmas laboratóriumi háttér áll rendelkezésre (24 

órás haemostasis labor). 

– A műtétet lehetőleg a munkahét első felében, délelőtti órákban végezzék az optimális 

laboratóriumi és vérellátási feltételek biztosítása érdekében. 

– A műtéti beavatkozás nem kezdhető meg, amíg a műtét és postoperatív időszak (a rehabilitációs 

kezelés is) teljes időtartamára elegendő véralvadási faktorkészítmény nincs biztosítva (koordináló 

szerepük van a Haemophilia Gondozóknak). 

Az operatív és postoperatív faktorpótlást meghatározó tényezők felsorolása (3. táblázat) [7, 8, 9, 10] 

3. táblázat: Az operatív és postoperatív faktorpótlást meghatározó tényezők [7, 8, 9, 10] 

Operatív és postoperatív faktorpótlást meghatározó tényezők 

a beteg kiindulási faktorszintje 



a beteg testtömege (kg) 

a műtét nagysága: kis műtét (pl: endoscopia, bőr biopsia, bronchoscopia, 

fogextractió), nagy műtét. A nagy műtét fogalmát haemophiliás betegnél 

kimeríti, ha az alábbi feltételek közül egy is teljesül: 

– 30 percen túli altatás 

– üregi vérzés veszélye 

– lokális vérzéscsillapítás nem megoldható 

– kis mértékű vérzés is nagy egészségkárosodással járhat 

a műtét lokalizációja 

az alternatív vérzéscsillapítás lehetőségei: fibrinragasztó, antifibrinolitikum 

rendelkezésre áll-e 

a beteg számított faktor recovery-je (plazmából történő véralvadási faktor 

visszanyerhetősége) 

az adott faktor farmakokinetikai tulajdonsága, felezési ideje 

– Haemophilia „A” VIII. faktor 8–12 óra 

– Haemophilia „B” IX. faktor 16–18 óra 

1 IU/ttkg VIII faktor 2%-kal emeli a kiindulási faktorszintet (lásd Ajánlás8) 

1IU/ttkg IX faktor 1%-kal emeli a kiindulási faktorszintet (lásd Ajánlás9) 

Ajánlás8 

1 IU/ttkg FVIII 2%-kal emeli a beteg kiindulási faktorszintjét. (Grade 1A) [5, 6, 7] 

Ajánlás9 

1 IU /ttkg FIX 1%-kal emeli a beteg kiindulási faktorszintjét. (Grade 1A) [5, 6, 7] 

Ajánlás10 

A műtét napján és az azt követő 48 órában szoros haemostaseológai nyomonkövetés javasolt. [8 

,9, 10] 

Ajánlás11 

Az operatív és postoperatív faktorpótlást meghatározó tényezők (3. táblázat) és maradéktalan 

teljesítése. (Grade 1A) [7, 8, 9, 10] 

Faktorpótló kezelés formái 



Bólus injekció 

A bólus injekcióban történő faktorpótlás (4. táblázat) napi adagolása a véralvadási faktorok felezési 

idejének figyelembevételével úgy történik, hogy az egyes bólus injekciók beadása közti 

legalacsonyabb faktorszint ne csökkenjen 40% alá. Az adott faktor recovery betegeknél individuálisan 

változhat. Az elméletileg számított dózist ennek megfelelően korrigálni kell. A korrekció alapja a 

tervezett szubsztitúció előtt levett vérmintafaktor koncentrációja és a beteg elérni kívánt 

faktorkoncentrációja. A műtét napján és a postoperatív 2. napig faktor meghatározás ajánlott minden 

szubsztitució előtti vérmintából. A továbbiakban az első postoperatív héten napi 1 alkalommal, a 

sebgyógyulásig 2–3 naponta javasolható a beteg faktoraktivitás szintjének meghatározása. [8, 9, 10] 

Ortopédiai műtéteknél a postoperatív 5–7 napon az utóvérzés veszélye nagy. 

4. táblázat: Bólusban történő faktorpótlás [2, 4, 5, 8, 9, 10] 

  műtéti faktorszint 
sebbiztosító 

faktorszint 

alkalmazási gyakoriság 

FVIII. FIX időtartam nap 

foghúzás ł 50%, tranexamsav 7 

napig 3-4 g/nap po. 

(+fibrinragasztó) 

  1/nap 1/nap 1 

kis műtét, 

biopsziák 

ł 50% (B.III.) 
ł 40% 

1–

2/nap 
1/nap 3–5 

nagy 

műtét 

ł 80% (B.III.) 
ł40% 

2–

3/nap 

1–

2/nap 

7–14 

(sebgyógyulásig) 

Ajánlás12 

Bólusban történő faktorpótlásnál elérni kívánt faktorszinteket, adagolás gyakoriságát és az 

adagolás időtartamát a 4. táblázat alapján kell végezni. (Grade1A) [2, 4, 8, 9,10] 

Ajánlás13 

Haemophiliás beteg nagy thrombosis rizikójú műtétjeinél (pl. ortopédiai műtétek: csípő, 

térdprotézis műtétek) thrombosis profilaxis javasolt LMWH gyári felhasználási utasítás szerinti 

dózisban. (Grade 1B) [4, 5, 8, 9] 

Ajánlás14 

Ortopédiai műtétet követő mozgásszervi rehabilitáció teljes időtartama alatt on demand kezelt 

betegnél is profilaxist kell alkalmazni, majd át kell térni a rendszeres profilaxisra. (Grade 1B) [4, 5, 

8, 13, 14] 

Haemophilia „A” heti 3x 25–50 IU/ttkg 

Haemophilia „B” heti 2x 25–50 IU/ttkg 



Ajánlás15 

NSAID hatáscsoportú (kivéve a szelektív ciklooxigenáz-2 gátlószerek) és bármely trombocyta-

aggregatio gátló gyógyszer adása az operatív és postoperatív időszakban kerülendő. (Grade 1A) [6, 

7, 9, 13, 20, 21] 

Folyamatos (kontinuus) infúzió 

Nagy műtét esetén folyamatos (kontinuus) infúzióban is lehet a faktorpótlást alkalmazni. [7, 11, 12] 

Feltételei: infúziós pumpa. Oldás után legalább 12 óráig stabil faktorkészítmény. Az adagolást az 5. 

táblázatban mutatjuk be. 

5. táblázat: Folyamatos (kontinuus) infúzió [7, 11, 12] 

műtét 

típusa 

műtéti faktorszint 

post. op. 48 óráig 

fenntartandó 

sebbiztosító 

faktorszint 

infúziós ráta 

IU/kg/h 
Időtartam (nap) 

nagy 

műtét 

a műtéti faktorszintet 

bólus inj. kell 

beállítani, ezt követi a 

folyamatos inf. 

faktorszint> 80% 

ł 40% 

clearance* x ttkg a 

célfaktorszintet 

figyelembe véve 

7–14 

(sebgyógyulásig) 

* Haemophilia „A”: FVIII eliminációs clearence 3,0 IU/ttkg/h, Haemophilia „B”: FIX eliminációs 

clearence 3,5 IU/ttkg/h. 

Számítási példa 

Beteg: Dg: haemophilia „A” ttkg: 70 kg, faktoraktivitás: 1% 

Kívánt műtéti faktorszint: 80% 

Haemophilia „A” eliminációs clearance: 3,0 IU/ttkg/h 

Bólus inj. dózisának kiszámítása: 

[70 x (80–1)] /2 = 5530/2 = 2765 IU 

(a faktorkészítmények kiszerelése miatt – 250,500,1000 IU – a bólus inj. dózisa: 2500 vagy 2750 IU) 

Ajánlás16 

A kontinuus VIII. faktor infúziót gyakorlott hematológus irányításával kell végezni. A bólus injekciót 

követően 4-5 IU/ttkg/h VIII. faktor kontinuus infúziója a VIII faktorszintet megközelítően 100% 

körül tartja. (Grade 1B) [5, 7, 11, 12, 14, 15] 

Számítási példa 

Beteg: Dg: Haemophilia „B” ttkg: 70 kg, faktoraktivitás:1% 



Kívánt műtéti faktorszint: 80% 

Bólus inj. dózisának kiszámítása: 

70 x (80–1)= 5530 IU 

(a faktorkészítmény kiszerelése miatt – 300, 600,1200 IU – a bólus inj. dózisa 5400 IU (4x1200 IU+600 

IU) vagy 6000 IU (5x1200 IU) 

A peri-postoperatív faktropótlás hatékonyságának megítélése 

Kiváló: az intra-postoperatív vérzés mennyisége a nem vérzékeny betegekéhez hasonló (lehetséges 

eltérés max.10%). 

    Nem szükséges a tervezetten felüli faktorpótlás. 

    Transzfúziós igény nem nagyobb, mint a nem vérzékeny betegeké. 

Jó: az intra-postoperatív vérzés mennyisége nagyobb, mint a nem vérzékeny betegeké, de 

tervezetten felüli teendő nincs (lehetséges eltérés max 10–25%). 

    Nem szükséges tervezetten felüli faktorpótlás. 

    Transzfúziós igény nem nagyobb, mint a nem vérzékeny betegeké. 

Tűrhető: az intra-postoperatív vérvesztés jelentősen nagyobb a nem hemofiliás betegekénél, 

kiegészítő kezelés szükséges. 

    Tervezetten felüli faktor VIII/IX dózis. 

    Emelkedett transzfúziós igény. 

Elégtelen/hiányzó: az intra-postoperatív vérzés igen jelentős, intenzív beavatkozást igényel. 

    Tervezetten felüli faktor VIII/IX dózis. 

    Jelentős transzfúziós igény, masszív transzfúzió. 

    Intenzív ellátás. 

Kiegészítő/alternatív gyógyszeres kezelés [2,4,5,6,9] 

1.    1-deamino-8-D- arginine vasopressin – DDAVP (Octostim inj., orrspray) 

    Indikácó: enyhe és mérsékelt haemophilia „A” kis műtéti beavatkozásaihoz ajánlott. Szintetikus 

gyógyszer, mely átlagosan 3-szorosára emeli a beteg FVIII. szintjét. 

    Dózisa: 

    Inj.: 0,3/-ug/ttkg 0,9% NaCl infúzióban kb. 50 ml-re hígítva 20 perc alatt közvetlenül a sebészeti 

beavatkozás előtt. 

    Orrspray: felnőttnek: 300 µg 



DDAVP kezelést 24 óránként lehet ismételni. Az adagolás 3. napja után tachyphylaxia jelenségével 

számolhatunk! 

6. táblázat: DDAVP kontraindikációi és relatív kontraindikációi: 

Kontraindikációk: 

– 2 éves életkor alatt  

– primer vagy psychogen polydipsia  

– instabil angina pectoris 

– dekompenzált szívelégtelenség 

Relatív kontraindikációk: 

– idősek 

– terhesek 

– arteriosclerosis betegség 

– súlyos (1% alatti maradék faktoraktivitású) haemophiliák 

Mellékhatások: 

Gyakori (> l/l00) 

– Általános: fejfájás, nagy dózis esetén fáradság.  

– Keringés: nagy adagban átmeneti vérnyomásesés reflex tachycardiával, a 

beadáskor arckipirulással. 

– Gyomor-bélrendszeri: gyomorfájdalom, hányinger. 

Ritka (l/l000) 

– Nagy adagnál: szédülés. 

– Ha a kezelés nem jár együtt a folyadékbevitel megfelelő korlátozásával, 

tünetekkel (fejfájás, hányinger, hányás, Na-szint csökkenése, testtömeg 

növekedése, súlyos esetben konvulzió) járó vizeletretenció/ hyponatraemia 

alakulhat ki. 

2.    Tranexamsav (Exacyl) 

Hatóanyaga tranexaminsav, a plasmin fibrinolyticus aktivitásának gátlásán keresztül fejti ki 

antihaemorhagiás hatását. A tranexaminsav és a plasminogen komplexet képez: ez a kötés 

fennmarad a plasminogen – plasmin transzformációt követően is. A tranexaminsavhoz kötődött 

plasmin fibrinre kifejtett hatása jelentős csökkent a szabad plasminéhoz képest. 



Kimutatták, hogy in vivo a nagy dózisú tranexaminsav gátolja a komplement rendszer aktiválódását 

is. 

Indikáció: 

Szájüregi beavatkozások (faktorpótlással vagy DDAVP-vel együtt adható). 

Orrvérzés. 

Gastrointestinalis vérzés-beavatkozás. 

Dózisa: iv.: 2–3x 10µg/ttkg/die. 

po.: 2–3x25ug/ttkg/die. 

7. táblázat: Tranexamsav kontraindikációi: 

thromboemboliás kórképek 

– haematuria – renalis haematura esetén fennáll a mechanikus anuria veszélye 

ureteralis alvadékképződés következtében 

– FEIBA-val együttadása 

– Disseminalt intravascularis coagulatio (DIC) 

– Hatóanyag iránti túlérzékenység 

Figyelmeztetés: beszűkült vesefunkció és esetén a tranexaminsav dózisát az akkumuláció kockázata 

miatt a serum creatinin szinthez igazodva csökkenteni kell (lásd alkalmazási előírat adagolási 

előírása). 

Rehabilitáció és gondozás 

Ajánlás23 

A beteg lakhelye szerint illetékes haemofilia gondozóhelyen folytatódik hematológus, 

transzfuziológus szakorvos irányításával. A készítmény biztosítása, bejuttatása a kezelőorvos 

feladata és felelőssége. (Grade 2C) 

Ellátási folyamat algoritmusa (ábrák) 

Nincs. 

 


