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GİRİŞ 

Uluslar arası göç, zamanımızın en zorlu durumlarındar biridir ve Avrupa iç içe 

geçmiş bu durumun etkisinden kaçamamaktadır. Küresel bu durum; büyük 

ölçüde Avrupa Birliği ülkelerinin (AB) ekonomik durumları, uluslararası imajları 

ve coğrafi konumları nedeniyle göçmenleri çekim kapasiteleri ile 

açıklanmaktadır. 

Son yıllarda, Afrika ve Asya ülkelerinden gelen klasik göçün yanı sıra Suriye, 

Irak ve diğer Orta Doğu ülkelerinden sürekli göçmen akışı nedeniyle 

Avrupa'daki hemoglobinopatili hasta profilinin önemli ölçüde değiştiği dikkat 

çekicidir. 

Göçmen popülasyonları üzerine yapılan araştırmalar, kullanılan çeşitli 

terminoloji ve tanımlar tarafından zorlanmaktadır. Burada Birleşmiş Milletler 

Göçmen Örgütü (UNHCR) tanımlarını kullanıyoruz. 

(a) Göçmen, iş veya daha iyi bir yaşam arayışı (yani ekonomik göçler), ailevi 

nedenlerle veya eğitim gibi nedenlerle bir yerden, bölgeden veya ikamet 

yerinden başka bir yere geçici veya kalıcı olarak taşınan herhangi bir kişiyi 

ifade eder.  

(b) Sığınmacı, uluslararası koruma talebinde bulunan ve ne zaman başvurmuş 

olabileceğine bakılmaksızın mülteci statüsü talepleri henüz belirlenmemiş bir 

kişidir.  

(c) Mülteci, savaştan, zulümden veya doğal afetten kaçmak için ülkesini terk 

etmeye zorlanmış bir kişidir. 

 1951 tarihli Mültecilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme, mülteciyi “ırkı, dini, 

tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle 

zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için, vatandaşı olduğu ülkenin 

korumasından yararlanamayan/yararlanmak istemeyen  kişi” olarak 

tanımlamaktadır. Mülteci, başvurusu başarılı olan bir sığınmacıdır. 

 (d) Refakatsiz (kimsesiz) çocuklar (refakatsiz küçükler olarak da adlandırılır), 

hem ana babalarından hem de diğer akrabalarından ayrılmış ve yasalara veya 

geleneklere göre bundan sorumlu bir yetişkin tarafından bakılmayan 

çocuklardır.  

Düzensiz veya belgesiz göçmenlerin sayısını tespit etmek zordur ve tanımlar 

AB içinde ve ülkeler arasında farklılık göstermekte, bu da karşılaştırmaları 

zorlaştırmaktadır. 

Ayrıca, göç ve nüfus hareketliliği süreçleri, göçmen ve ev sahibi toplulukların 

sağlığı ile ilgili karmaşık etik, yasal, idari ve sosyal bileşenlere sahiptir. 
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Araştırmalar, göçmen sağlık koşullarına veya göçmen topluluklardaki sağlık 

göstergelerine aşinalık eksikliğinin, bakımın etkinliğini olumsuz yönde 

etkileyebileceğini göstermiştir. 

Bu nedenle, belirli göçmen gruplarının sağlık ihtiyaçlarının belirlenmesi, 

göçmen nüfuslara tarama ve sağlık hizmetleri sağlamak için kanıta dayalı 

kılavuzların oluşturulması, hem ilgili bireylerin hem de ev sahibi ülkelerin 

yararınadır. 

En savunmasız göçmen grupları; kadınlar ve çocuklar, refakatsiz küçükler, 

düzensiz göçmenler, mülteciler, sığınmacılar, insan ticareti ve kaçakçılığına 

maruz kalanlar ve yüksek riskli mesleklerde çalışan işçi göçmenlerdir. 

Tropikal ve subtropikal bölgelerde doğal seleksiyona bağlı olarak 

hemoglobinopatiler yaygın olmasına rağmen, sıtma hipotezi nedeniyle 

dünyanın birçok yerinde önemli bir halk sağlığı sorunu olmuştur. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kararları, 1970'lerden bu yana Akdeniz bölgesinde 

Hemoglobinopati Kontrol Programları ve toplum temelli Talasemi Kontrol 

Programının sonuçlarına dayanmaktadır. 

Hemoglobin bozuklukları 229 dünya ülkesinin %60'ında endemiktir ve nüfusun 

yaklaşık %5,2'sini ve hamile kadınların %7'sini etkiler. Buna göre her yıl 

332.000 yenidoğan hemoglobinopatilerden etkilenmektedir (Resim:1). 

 

Resim 1: Dünyada kalıtsal hemoglobin bozuklukları.  
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Orak Hücre Anemisinden (OHA) etkilenen küresel yenidoğan sayısının 

heterozigot durumda (HbAS) 5,5 milyon ve homozigot durumda (HbSS) 300.000 

olduğu tahmin edilmektedir. OHA li yenidoğan sayısının Kuzey Amerika için 

2.600 ve Avrupa için 1.300 olduğu tahmin edilmektedir(Resim2). 

 

 

Resim 2: Dünyada hemoglobin bozukluğu olan doğumlar. 

Bu hastalıkların orijinal endemik bölgeleri, Sahra Altı Afrika'nın çoğunu, Orta 

Doğu ve Hindistan'ı, Akdeniz bölgesini ve Güneydoğu Asya'yı içerir. 

Ancak hastalık alelleri göç nedeniyle dünya çapında yayılmıştır. Bununla 

birlikte, yaygınlıkları dünyanın farklı bölgeleri arasında ve aynı bölgedeki 

ülkeler arasında, bir ülke içindeki bölgeler arasında ve hatta aynı bölgedeki 
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farklı tıp merkezleri arasında önemli ölçüde değişmektedir. (Resim 3).

 

Resim 3: Talasemiyi Etkileyen Göç Eğilimleri 
 

Göçmenlerde hem hemoglobinopati taşıyıcıların hem de hemoglobinopatili 

hastaların durumu ve bunların genel yerleşik nüfus üzerindeki epidemiyolojik 

etkileri hakkında hala tam bir bilgiye sahip değiliz. 

Ayrıca, dilsel, kültürel, dini ve sosyal engeller nedeniyle sağlık hizmetlerine 

erişilemeyebilir ve bu durum ne yazık ki yeni ev sahibi ülkeye yerleştikten 

sonra uzun yıllar devam edebilir. 

İTALYA, İSPANYA VE TÜRKİYE'DEKİ GÖÇMENLER  
İtalya ve İspanya coğrafi yakınlıkları nedeniyle ağırlıklı olarak Afrikalı 

göçmenler alırken, Türkiye Suriye'den daha fazla hasta alıyor. Göçmenlerin  

UNHCR Şubat 2022'de yayınlanan Akdeniz ve Kuzeybatı ve Orta Afrika deniz 

yolları üzerinden İspanya ve İtalya'ya varışlarını göstermektedir. (Resim 4) 

Ayrıca Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyeliler, mülteciler ve uluslararası 

koruma altındaki sığınmacılar ile Ukrayna'dan gelen mülteci sayılarına ilişkin 

veriler de gösterilmektedir. 
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Resim 4. Akdeniz deniz yolları üzerinden İspanya ve İtalya'ya varışlara ilişkin 

veriler (yeşil renkte). Türkiye'de geçici koruma altındaki Ukraynalı mülteciler ve 

Suriyeliler (Kaynak: UNHCR- Regional Bureau for Europe- Şubat 2022).  

2021'in sonunda İspanya yaklaşık 64.500 yeni sığınma başvurusu ve İtalya 

13.780 deniz yoluyla varış kaydetti. Daha önceki yıllarda olduğu gibi, 

İspanya'daki en büyük milliyetler Venezuela ve Kolombiya gibi Latin Amerika 

ülkelerindendi, ancak Faslı, Malili ve Senegallilerden de başvurular kayıt edildi. 

(Şekil 5). Deniz ve kara yoluyla (Ceuta ve Melilla) Batı Akdeniz rotası ve 

Kuzey/Batı Afrika Atlantik rotası üzerinden Kanarya Adaları'na doğru 43.000 

kişi kaydedildi ve bunların yarısından fazlası Kanarya kıyılarına ulaştı. 

Cinsiyete ve yaşa göre sığınma başvurularının yüzdesi ve geçici koruma 

başvurusu yapılan başlıca iller Resim5 de gösterilmektedir.  
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Resim 5. Cinsiyet ve yaşa göre sığınma başvurularının yüzdesi ve başlıca 

geçici koruma başvurusu yapılan iller. (Kaynak: İltica ve Mülteci Dairesi, İçişleri 

Bakanlığı, İspanya ve Eurostat, UNHCR tarafından yayınlandı - 17 Mayıs 2022). 

İtalya'ya yeni sığınma başvurularının en yaygın olduğu on ülke Resim 6'da 

gösterilmektedir. Veriler, 2021'in ilk dört ayıyla karşılaştırılmıştır.  

 

Resim 6. İtalya'daki sığınma başvuru sahiplerinin en yaygın uyrukları (Kaynak: 

UNHCR - İtalya haftalık anlık görüntü- 16-22 Mayıs 2022).  
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Çatışma, şiddet ve zulüm nedeniyle dünya genelinde zorla yerinden edilen 

insan sayısının rekor seviyelere ulaşmasıyla Türkiye, dünya çapında en fazla 

sayıda mülteciye ev sahipliği yapmaya devam etmektedir. Türkiye şu anda 3,7 

milyon kayıtlı Suriyeli mülteciye (Resim 7) ve Irak, Afganistan, İran ve Somali 

dahil olmak üzere diğer milletlerden 320.000'e yakın endişeli kişiye ev sahipliği 

yapmaktadır.  

Afganistan'da ekonomide ve istihdam fırsatlarında devam eden bozulmanın 

yanı sıra belirsiz güvenlik durumu, daha fazla Afgan uyruklunun İran ve 

Pakistan üzerinden Türkiye'ye doğru hareket etmesi için itici faktörler olmaya 

devam edecektir. 

 

 

Resim7. Türkiye'de en yüksek Suriyeli mülteci nüfusuna sahip bölgeler 

(Kaynak: UNHCR- İtalya haftalık anlık görüntü- 16-22 Mayıs 2022). 

Türkiye Hükümeti'nin sağlık hizmetlerinin sunumunu desteklemeye yönelik 

mevcut stratejileri, mülteci yoğunluğunun yüksek olduğu 29 ilde hedefleniyor. 

Amaç, hem birinci basamak sağlık hizmetleri (PHC) hem de ikinci basamak 

sağlık hizmetleri (SHC) hizmetleri olmak üzere halk sağlığı hizmetlerinin 

sunumunu mülteci topluluğunun özel ihtiyaçlarına göre uyarlamaktır. (Resim8)  

Konsültasyonların üçte ikisi, doğum öncesi ve doğum sonrası bakımların 

annelere ve bebeklerine verilmesi nedeniyle kadınlara verilmiştir. 
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Şekil 8. İl başına Göçmen Sağlığı Merkezleri (ASM'ler) (ilk 10 il) ( Kaynak: 

UNHCR - İtalya haftalık anlık görüntü- 16-22 Mayıs 2022). 
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AVRUPA VE TÜRKİYE'DEKİ GÖÇMENLERİN SAĞLIĞINA İLİŞKİN MEVZUAT VE 
POLİTİKALARIN ETKİLERİ  
Avrupa'ya göç, AB üye devletlerinin ulusal yasaları ve AB yasalarını içeren bir 

dizi mevzuat tarafından düzenlenmektedir. 

Genel olarak Üye Devletler, sınırlarını kontrol etme ve yabancıların ülkelerine 

girişini ve uzun süreli varlığını düzenleme hakkına sahiptir. 

Yasal statü, bir ülkedeki göçmenlerin ekonomik ve yeterli sağlık hizmetlerine 

erişimini belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Belgesiz göçmenler için 

sağlık hizmetlerine erişim, ulusal mevzuat ve politikaya göre değişir. 

Türkiye, tarihi ve coğrafi nedenlerle mülteci hareketlerinin merkezinde yer 

almaktadır. 

Türkiye'nin 1950'lere kadar belirli bir mülteci politikası ve göçmenlerin sosyal 

kapsamına yönelik bir stratejisi yoktu ve bu nedenle o dönemde yaşanacak 

yüksek göç akınına hazır değildi.  

Türkiye 1951 sözleşmesini ve 1967 protokolünü coğrafi kısıtlama ile imzaladı.  

Böyle bir kısıtlamanın sonuçları, Türkiye'nin çok sayıda mülteci akınıyla ilgili 

deneyimi, özellikle Orta Doğu'dan mevcut mülteci akışları nedeni iledir.  

1994 düzenlemelerinde, Birleşmiş Milletlerin mülteci statüsünü belirleme ve 

yeniden yerleştirme konusundaki rolü değerlendirilmiştir. 

Nisan 2014'te, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile, (LFIP- Law on 

Foreigners and International Protection ), sığınmacıların temel insan haklarını 

ihlal etmeden göç akınlarıyla başa çıkmak için proaktif bir göç politikası 

oluşturuldu. 
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İTALYA, İSPANYA VE TÜRKİYE'DE YAŞAYAN GÖÇMENLERDE 

HEMOGLOBİNOPATİLERİN   EPİDEMİYOLOJİSİ 

Anadolu toprakları ve Avrupa, tarihleri boyunca büyük mülteci hareketlerine 

maruz kalmıştır (Resim 9a ve 9b).  

 

 Resim 9a ve 9b: Avrupa'da Talasemi ve SCD’in Dağılımı  

Son yirmi yılda resmi ulusal istatistikler, Avrupa'ya göçmenlerin birçok farklı 

ülkeden geldiğini ortaya koymuştur. 

Şu anda, Avrupa'da etkilenen yenidoğanların ve OHA taşıyıcılarının tahmini 

prevalansı sırasıyla yaklaşık 1 ila 5/10.000 ve 1/150'dir (Resim 10). 
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Resim 10: Avrupa'da hemoglobinopatilerin dağılımı. 

Bununla birlikte, epidemiyolojik tahminler, 2010 ve 2050 yılları arasında OHA 

nin  küresel yükünün giderek artacağını ve OHA yi sınırlı terapötik seçeneklerle 

ortaya çıkan bir halk sağlığı sorunu haline getireceğini göstermektedir. 

İspanya'da, Afrika'dan göçün bir sonucu olarak 10-15 yıl önce OHA  

hastalarının sayısı önemli ölçüde arttı, ancak son birkaç yılda stabilize olduğu 

görülmektedir. 

Buna karşılık, İtalya, Fransa, Almanya ve Belçika son zamanlarda çok sayıda 

mülteciyi kabul etmekte ve hasta sayılarında çarpıcı bir artışla karşı karşıya 

kalmaktadır.  

Avrupa'da OHA'nin yükünün artmakta olduğu ve öngörülebilir gelecekte 

artmaya devam edeceği tartışılmazdır. Bu artış üç faktörden 

kaynaklanmaktadır:  

(a) Yenidoğan sayısındaki artış; 
(b) OHA’nın yaşam beklentisindeki artış; 
(c) Yaygınlığın yüksek olduğu bölgelerden OHA'li göçmenlerin sayısındaki 
artış. 
 
Bu nedenle, İtalyan Pediatrik Hematoloji Onkolojisi Derneği (AIEOP), artan 

sayıda OHA hastasına aşağıdaki amaçlarla ortak bir ulusal yanıt geliştirmeye 

karar verdi:  

(a) Pediatrik OHA ya odaklanan ulusal bir çalışma grubu oluşturmak; ve 
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(b) İtalya'da OHA’li çocukların bakımıyla ilgilenenler tarafından erişilebilen ve 

uygulanabilen OHA yönetimi için özel kılavuzlar geliştirmek.  

Mart 2011'de Suriye iç savaşının başlamasından bu yana, milyonlarca mülteci 

çoğunlukla komşu ülkelere göç etti. T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel 

Müdürlüğü Geçici Koruma Sağlık Hizmetleri Türkiye raporuna göre,  

2019 yılında yaklaşık 3,6 milyon göçmen geçici koruma altına alındı. Yıla göre 

dağılımları Resim 11'de ve yaş ve cinsiyete göre Resim 12’ de gösterilmektedir. 

 

Resim 11: Türkiye'de geçici koruma sağlanan Suriyeli göçmenlerin yıllara göre 

dağılımı 

(From: https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma 5638; 2019) 

 

Resim 12. Suriyeli göçmenlerin yaş ve cinsiyete göre sayı dağılımı (From: 

https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma 5638; December 2019) 
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18 Ocak 2013'te hükümet, tüm Suriyelilerin Türk vatandaşlarıyla aynı sağlık 

hizmetlerinden yararlanacağını ilan etmiş, ancak bu eşit olarak 

uygulanmamıştır. 

Sağlık hizmetleri birinci basamak sağlık merkezleri, tıbbi acil durum 

istasyonları ve çadır hastaneler aracılığıyla sağlanmaktadır. 

Kamplardaki mültecilerin %90'ından fazlası kamplardaki sahra hastanelerindeki 

hizmetlere erişebildiğini bildirmektedir. Devlet hastaneleri mültecilere sağlık 

hizmeti vermektedir. 

Suriye'de coğrafi konumu nedeniyle hemoglobin bozuklukları oldukça 

yaygındır. Yüksek bir β-talasemi taşıyıcısı (%5) ve 8000'den fazla kayıtlı 

transfüzyona bağımlı hasta vardır. Yılda yaklaşık 800 yeni vakanın hasta 

sayısına eklenmektedir. 

 
EQUALITY PLUS PROJESİNİN AMAÇLARI:  

Projenin amaçları esas olarak tarama, önleme ve eğitime odaklanmaktadır. 

Birincil hedefler şunlardır: 

a. Türkiye, İspanya ve İtalya'da yaşayan göçmenlerde hemoglobinopati 

sorunlarının ele alınması, 

b. Türkiye'nin göçmenlerin yoğun olduğu Güney ve Güneydoğu illerinde birinci 

basamak hizmetlerini yürüten sağlık yöneticileri ve aile hekimlerini 

bilgilendirmek,  

c. Hemoglobinopatili hastaların sağlık bakımını yürüten hekimleri 

bilgilendirmek. 

Proje Ortakları Organizasyonu  

EQUALITY PLUS, Erasmus Programı kapsamında Akdeniz Kan Hastalıkları 

Vakfı (AKHAV) koordine edilmektedir. 

 Ortaklıklar:  

1. T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü  Ankara  (Turkey),  

2. Casa di Cura Quisisana of Ferrara (Italy)  

3. The l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras of Barcelona 

(Spain)  

Nüfus hareketleri tarih boyunca bilinen bir olgu olmasına rağmen, son 

zamanlarda güneyden kuzeye ve doğudan batıya nüfus kaymalarının artması, 

kronik hastalıklarda beklenen artışın yanında, genel akut sağlık sorunlarında da 

beklenenin üzerinde bir artışı beraberinde getirmiştir. 
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İtalya ve İspanya coğrafi yakınlıkları nedeniyle ağırlıklı olarak Afrikalı 

göçmenler alırken, Türkiye Suriye'den daha fazla hasta alıyor. Bunlar, yerli bir 

hemoglobinopati sorunu olan ve kendi nüfusları ile birlikte yeni gelen 

hastalarla zorlukla baş edebilecekleri bir yük olan ülkelerdir.  

Dünyanın farklı bölgelerinden insanların göç etmesi, aynı zamanda seçilmiş 

genetik hastalıkların ithali anlamına da gelmiştir. Orak hücreli anemi ve 

talasemi en önemlilerinden ikisi olarak öne çıkmaktadır. 

Orta Doğu ve Afrika'daki çatışma bölgelerinden zorunlu göçün artan 

yoğunluğu, çeşitliliği ve süresi nedeniyle, Avrupa ve ötesindeki yüksek gelirli 

ülkelerin hükümetleri bu nüfusun insani ihtiyaçlarına cevap verme zorluğuyla 

karşı karşıyadır. 

Bununla birlikte, mevcut ve gelecekteki hareketlilik ve göç, üye devletler ve AB 

yetkilileri tarafından dikkate alınması gereken önemli yeni zorluklar 

doğurmaktadır. 

Sağlık izleme sistemleri henüz bu zorluklara hazırlıklı değildir ve büyük ölçüde 

bunları yeterince ele almakta başarısız olmakta, bu da sığınmacıların ve 

mültecilerin sağlık durumu ve sağlık hizmetlerine ilişkin zamanında müdahele 

ve doğru veri eksikliğine yol açmaktadır. 

Sağlık eğitimi, halkın bilinçlendirilmesi ve duyarlı hale getirilmesi ve etkilenen 
doğumların önlenmesi, çoğu hasta için şu anda hiçbir radikal tedavi 
bulunmadığını göz önünde bulundurarak, hemoglobinopatilere karşı 
mücadelenin  temelini oluşturmaktadır. 
 
 Bu görüşler, göçmen çocuklar ve ailelerle çalışan profesyonellerin kendi 
nüfuslarının göçmenlere, sığınmacılara ve mültecilere karşı duyarlılığını 
geliştirmesi umuduyla üç yıllık " Equality Plus " projesi sırasında 
geliştirilmiştir.  
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TARAMA VE GENETİK DANIŞMANLIK  
Taramanın temel amacı, etkilenen doğumların sayısını, çocukluk çağı morbidite 
ve mortalitesini azaltmaktır. 
Genetik danışmanlık ideal olarak hemoglobinopatili ailelere danışmanlık 
konusunda eğitim almış bir tıp uzmanı tarafından sağlanmalıdır. 
Danışman talasemi kalıtımı, prenatal tanı ve preimplantasyon genetik tanı 
konularını açıklamalıdır. (Resim 13) 

 
Resim 13: Hemoglobinopatilerin kalıtımı  
 
Ailelere Danışmanlık Esasları : 
 
1. Bilgi, önlemenin ilk adımıdır ve sağlıklı eğitim programlarını teşvik ederek 
her yabancı gruba ulaşmak için çaba gösterilmelidir. 
2. Bilgi, endişe veya damgalama değil, bilgi sağlamalı ve farklı kültürlere 
uyarlanmalıdır. 
3. Ergenlere akademik bilgiler ve evlilik öncesi eğitim kursları verilmelidir. 
Evlilik ve gebe kalmadan önce bir tarama yapılması önerilir. 
4. Danışmanların temel rolü, önyargısız bir şekilde bilgi vermek ve birey, çift 
veya aile için ahlaki açıdan doğru kararları desteklemektir. 
5. Politikanın ülkenin kültürel ortamına ve nüfusa göre kabul edilebilirliğini 
sağlamak için hamileliğin erken döneminde yasal, etik ve dini liderlerle yeterli 
diyalog önerilir. 
6. Çiftin isteklerine ve seçimlerine saygı, bu makamların bir önceliği olmalıdır. 
 
Bazı Müslüman ülkeler de risk altındaki çiftlere doğum öncesi teşhis ve isteğe 
bağlı kürtaj sunuyor veya bu hizmetleri geliştirmenin çeşitli aşamalarında 
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bulunuyor. Bu nedenle, bu ülkelerde bu tür hizmetlerin kabul edilebilirliği 
hakkında şu ana kadar mevcut olan bilgiler hakkında yorum yapmak önemlidir. 
 
Yenidoğan Taramaları 
 
Hemoglobin varyantı taşıdığı bilinen yabancı taşıyıcıların bebeklerine, etnik risk 
grubundan göçmen ebeveynlerin bebeklerine ve daha önce çocuk etik ve çok 
kültürlü-danışmanlık sorunları olan risk altındaki bebeklere yenidoğan taraması 
(YDT) önerilmelidir.  
 
Avrupa ülkelerinde  OHA'nin dağılımı ve prevalansındaki dinamik 
değişiklikleri uygun şekilde ele almak için De Franceschi ve ark. önerileri: 
 
(a) Vardıklarında veya ikinci düzey mülteci kamplarında bulunan mültecilerde 
OHA’nin erken ve sistematik olarak tanımlanmasını kolaylaştıran akış 
şemalarının geliştirilmesini sağlamak;  
b) Acil servis doktorları, çocuk doktorları, dahiliye doktorları ve hematologlar 
gibi sağlık profesyonellerini akut vazo-tıkayıcı olayların erken teşhisi ve 
tedavisi konusunda eğitmek; 
(c) OHA’li veya semptomatik HbS taşıyıcılı mültecileri tedavi ve takip için 
kapsamlı OHA referans merkezine hızla sevk etmek;  
(d) Hidroksiüre gibi hastalığın seyrini  değiştiren durumlarda  tedaviye hızla 
başlamak.  
 
Bu eylemler, OHA’li hastaların daha erken tanımlanmasına, ciddi 
komplikasyonların önlenmesine ve bu popülasyonla ilişkili genel sağlık bakım 
maliyetlerinin azaltılmasına olanak sağlayacaktır.  
YDT için politikalar ve metodolojiler farklı ülkelerde farklılık gösterir ve bunun 
Avrupa genelinde OHA için bakım kalitesi ve klinik sonuçlar üzerinde sonuçları 
olabilir. Avrupa ülkesinden 50'den fazla OHA uzmanı YDT programının 
geliştirilmesini desteklemiştir.  
 
Tarama Yöntemleri 
Tarama yöntemleri,  tam kan sayımı ile HPLC veya kapiler elektroforez ile 
hemoglobinin kantitatif analizini içeren biyokimyasal testleri içerir. 
 
Patojenik varyantların tespiti için moleküler genetik doğrulama yapılması 
gerekir.  
Yenidoğan ve doğum öncesi tarama için, etkilenen yenidoğanların veya 
taşıyıcıların tanımlanması hematolojik testlerle sağlanır. 
DNA analizi kesin tanıyı destekler ve ayrıca doğum öncesi tanı prosedürlerini 
kolaylaştırır. 
Talasemi ve Hb varyantlarının taşıyıcı taraması için akış şeması (Resim-14)'de 
gösterilmiştir. 
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β-talasemi taşıyıcılarının teşhisi için HbA2'nin eşik değeri % 3,5 olarak alınır. 
Genellikle düşük MCV (<80fl) ve MCH (<27pg) seviyeleri ile birlikte nispeten 
yüksek RBC sayısı ve normal RDW ile birliktedir. 
Demir eksikliği olan kişilerde, MCV ve MCH seviyelerinde azalma dışında 
hemoglobin değeri ile orantılı olarak RBC sayısı da azalır ve HbA2 seviyesi 
normal veya düşüktür. 
RDW (kırmızı hücre dağılım genişliği), MCV hakkındaki varyasyon katsayısını 
ölçer. Demir eksikliğinde daha yüksek olma eğilimindedir, ancak talasemide 
değildir. 
 

 
Resim 14: Talasemi ve hemoglobinopatilerin taşıyıcı taraması için akış şeması  
 
Tarama sonrası kesin tanı için DNA analizi kullanılır. Çiftlerin sağlıklı çocuk 
sahibi olmaları için DNA analizi önemlidir.  
Çünkü prenatal tanı ve preimplantasyon genetik tanı ile sağlıklı çocuk sahibi 
olmak mümkündür. 
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TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİ TANILARI  
  
Hemoglobinopatiler, α-globulin veya β-globulin genlerindeki mutasyonlar 
ve/veya delesyonların neden olduğu genetik hemoglobin bozukluklarıdır. 
Bunlar 2 ana kategoriye ayrılır: talasemiler ve yapısal hemoglobin varyantları. 

 
 
Talasemiler 
 
Hemoglobin zincirlerinin sentez kusurları, globin veya düşük oranda 
sentezlenen globinlere bağlı olarak α, β, γ veya δ talasemi olarak sınıflandırılan 
talasemilere neden olur. 
Talasemi genotipi, beta talasemide çoğunlukla nokta mutasyonları ve alfa 
talasemide çoğunlukla delesyonlardan oluşur. Bu mutasyonlar sonucunda 
bireylerde yeterli miktarda hemoglobin oluşamaz. 
 
Yapısal hemoglobin varyantları 
Bu hemoglobin bozuklukları grubuna, globin zincirlerinde değişen bir amino 
asit dizisinden kaynaklanan yapısal kusurlar neden olur. Bugün yaklaşık 1830 
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hemoglobin varyantı belirlenmiştir. Database of Human Hemoglobin Variants 
and Thalassemia (http://globin.bx.psu.edu/hbvar)  
 
Hemoglobinopatilerin Tanısında Laboratuvar Yöntemleri  
 
A. Geleneksel Yöntemler 
1. Temel hematolojik testler  
2. Elektroforetik yöntemler 
 

 
 
        3.Kromatografik yöntemler 

 
4. Kimyasal yöntemler 
5. Sitolojik yöntemler 
6. Fonksiyonel yöntemler 
7. Kütle spektrometrisi yöntemi  
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B. Moleküler yöntemler 
 

 
 
1. Amplifikasyon refrakter mutasyon sistemi (ARMS) 
2. Ters Nokta Leke Analizi 
3. Çoklu ligasyona bağlı prob amplifikasyonu (MLPA) 
4. DNA dizileme analiz yöntemleri 

 
5.Yeni Nesil Dizileme (YND) 
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Son yıllarda YND teknolojisi, klinik ekzom, tüm ekzom ve tüm genom 
analizlerinin devreye girmesiyle birlikte hemoglobinopatilerin doğum öncesi ve 
doğum sonrası tanısının başarısı artmıştır. 
 
Hemoglobinopatilerde prenatal ve preimplantasyon genetik tanı 
Analiz edilen biyolojik testler yetişkin/yenidoğan denekleri içerirken, genetik 
analizler yetişkin talasemi hastalarını, yenidoğanları, embriyoları/fetüsleri 
(invaziv olmayan doğum öncesi tanı dahil), implantasyon öncesi embriyoları ve 
döllenme öncesi oositleri içerir. 
Hemoglobinopatilerin doğum öncesi teşhisi, risk altındaki çiftlerin sağlıklı bir 
çocuk sahibi olmalarını sağlar. Halihazırda kullanılan fetal örnekleme 
prosedürleri, bir miktar düşük yapma riski ile birlikte invazivdir. 
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İTALYA, İSPANYA VE TÜRKİYE'DE HEMOGLOBİNOPATİ ÖNLEME 
PROGRAMLARI  
 
İTALYA: 
Ülkede yaklaşık 5,1 milyon yabancı vatandaş yasal olarak ikamet etmektedir. 
Bu, genel yerleşik nüfusun yaklaşık yüzde dokuzudur. İtalya, Avrupa Birliği 
ülkeleri arasında üçüncü sırada yer almaktadır. İtalya'da 1970'lerde talasemiler 
için başlatılan tarama programları, halkın farkındalığını artırmış ve hedef 
popülasyonlarda önlemeye yardımcı olmuştur. 
 
İtalya'da, hastalığın prevalansının yüksek olduğu bölgelerden yüksek göç 
oranının bir sonucu olarak, OHA'li hastaların erken tespiti için tarama 
programlarının uygulanması gerekli hale gelmiştir.  
 
2011-2013 yıllarında İtalya'nın Modena ilinde gerçekleştirilen bir pilot 
çalışmanın ardından 31 Mayıs 2014 tarihinde Ulusal Fizyolojik Gebelik 
Rehberine göre tüm hamile kadınlar için aile için ücretsiz olarak resmi bir 
tarama programı oluşturulmuştur. 17.077 yeni anneden alınan numuneler analiz 
edilmiş ve 993 kişinin , talasemi taşıyıcılığı (%5.8) OHA taşıyıcılığı  (%1.0 Hb 
AS) gösterilmiştir. Harita, İtalya'nın farklı bölgelerinde OHA insidansını 
göstermektedir. Resim -15 

 
Resim-15 : İtalya’da OHA haritası 

İSPANYA 

Diğer Akdeniz ülkelerinde olduğu gibi İspanya'da da başlıca hemoglobin 

bozukluğu beta talasemidir. Ancak 2003 yılına kadar, İspanya'da 

hemoglobinopatilerin prevalansı bilinmiyordu ve yalnızca hemoglobinopatilerin 

evrensel pilot tarama programlarının oluşturulması ile %0.33'lük bir genel 

insidans tanımlaması kabul edilmişti. 
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2003 ve 2008 yılları arasında, Mañú ve arkadaşları tarafından Katalonya'da 

İspanya Sağlık Bakanlığı'nın hibesi ile hemoglobinopatilerin neonatal taraması 

için bir pilot çalışma gerçekleştirilmiştir.  

2003 yılından sonra, özellikle Afrika'dan (kuzey ve Sahra altı bölgeler) artan göç 

akımları, İspanya'da en yaygın kalıtsal hastalıklardan biri olarak OHA’nin ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. 

Sonuç olarak, 2008 yılına kadar yapılan tüm çalışmalar, İspanya'da 

hemoglobinopatilerin prevalansının diğer Akdeniz ülkeleri ile veya Avrupa 

medyanı ile karşılaştırıldığında daha düşük olduğunu göstermektedir (100.000 

kişi başına talasemi için 0,5 vaka ve  OHA  için 15 vaka). Ayrıca, OHA’nin 

yaygınlığı heterojendir ve göç akımlarından güçlü bir şekilde etkilenir.(Resim-

16) 

Sayı 

 
Resim-16: İspanya’da OHA  haritası 
 
TÜRKİYE 
 
Göçmenler, coğrafi konum nedeni ile Türkiye'yi bir geçiş yolu olarak 
görmektedirler. Ayrıca, Türkiye'nin bölgesinde yükselen bir güce sahip olması, 
Türkiye'yi üçüncü ülke vatandaşları için transit ülke yerine hedef ülke haline 
getirmektedir. Son yıllarda yaklaşık 5 milyon Suriyeli Türkiye'ye kaçmıştır. 
 
1971 yılında Cavdar ve Arcasoy hemoglobinopatilerin genel insidansını %2.1 
olarak bildirmişlerdir. En sık gözlenen anormal hemoglobinler: Hb S, Hb D, Hb 
C, HbE ve Hb O Arab idi. Türkiye'de en sık görülen anormal hemoglobin HbS 
idi.  
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Resim-17: Hasta Yenidoğan Sayıları 

Hemoglobinopati Önleme Programı (HPP) 2003 yılında 33 ilde başlamıştır. 

Etkilenen yenidoğanlarda son 10 yılda %90.0 azalma olmuştur. (Resim-17) 
gösterilmiştir.      
 
HPP, 2018 yılında “Evlilik Öncesi Hemoglobinopati Tarama Programı” adı 
altında tüm ülkeyi kapsayan 81 ilde uygulanmaya koyulmuştur.. 
Hemoglobinopatili hasta sayıları Şekil-18'de gösterilmiştir. 
 

 
Resim 18: Türkiye’de Hemoglobinopati Haritası BEYAZ:0, SARI : 1-10, PEMBE: 
10-50, GRİ: 50- 100, YEŞİL:100-200,  BORDO : 200 ÜZERİ 
 
Sonuç olarak; Hareketlilik ve göç akışları sayesinde, hemoglobinopatiler 
Akdeniz, Afrika ve Asya'dan tüm Avrupa, Amerika ve Avustralya'ya yayılmıştır 
ve küresel bir halk sağlığı sorunu haline geldiklerine dair bilimsel kanıtlar 
bulunmaktadır. 
 
Hemoglobin hastalıklarının önlenmesi ve yönetimi, bu bozuklukların endemik 
olduğu ve/veya uzun süredir göçmen kabul etme geleneğine sahip  olduğu 
ülkelerde iyi düzenlenmiş ve yönetilmektedir. 



 

 

                                                            E-KİTAP  

27 

 
Halk sağlığı otoritelerinin önleyici stratejileri üç farklı eylem türünü içermelidir: 
a) Yabancı nüfus ve hizmet sunucu bilgileri  
b) Göçmenler arasındaki sağlıklı taşıyıcı tespiti (tarama programları);   
c)  Sağlıklı taşıyıcılar ve risk altındaki göçmen çiftler için danışmanlık ve 
doğum öncesi teşhis. 
 
Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı (AKHAV), Avrupa Nadir ve Konjenital Anemiler 
Ağı (ENERCA) ve Uluslararası Talasemi ve Ergenlik Tıbbında Endokrinopatiler 
için Klinisyenler Ağı (ICET-A), soruna ortak bir cevap vermek için Avrupa Birliği 
Equality Plus Projesi kapsamında İtalya, İspanya ve Türkiye'de artan sayıda 
OHA hastası nedeniyle;  
Hemoglobinopatili konulara odaklanan ulusal bir çalışma grubu oluşturmak,  
özel kılavuzlar ve algoritmalar geliştirmek amacıyla çalışmalarını 
sürdürmektedir. 
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TALASEMİ VE ORAK HÜCRE HASTALIĞININ TEDAVİSİ 
 
TALASEMİLİ HASTALARININ TEDAVİSİ 
 
Klinik olarak β-talasemiler, homozigot veya bileşik heterozigot durumdaki 
geniş bir mutasyon spektrumunun neden olduğu fenotipin şiddetine göre 
transfüzyona bağımlı talasemi (TBT) ve transfüzyona bağımlı olmayan talasemi 
(TBOT) olarak sınıflandırılabilir. 
 

 
1. Kan Transfüzyonu  
Transfüzyonun amacı iki yönlüdür: anemiyi iyileştirmek ve etkisiz eritropoezi 
bastırmak. Kan transfüzyonları kronik anemiyi telafi eder, kemik deformitelerini 
önler, normal büyüme ve aktivite seviyelerini kolaylaştırır ve hastaların iyi bir 
yaşam kalitesine  sahip olmasını sağlar. 
 

 
 
2. Aşırı Demir Yükü  
Demir yükleme sürecini yönlendiren baskın mekanizmalar; TBT'de transfüzyon 
tedavisine sekonder artan demir yükünü ve TBOT'da etkisiz eritropoez ve 
hepsidin supresyonuna sekonder artan bağırsak absorpsiyonunu içerir.  
Transfüzyon için verilen kanın her paketinde 200 ila 250 mg elementer demir 
bulunmaktadır. TBT'de, ayda ortalama 2 ile 4 ünite  Eritrosit Süspansiyonu (ES) 
verildiği varsayıldığında, bir aylık transfüzyon oranıyla günde 0.3 ile 0.6 mg/kg' 
demir alınmaktadır. 
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3. Demir Yükünün Takibi 
Serum ferritin (SF) düzeyi, aşırı demir yükünü değerlendirmek için en yaygın 
kullanılan belirteçtir ve talasemi hastalarında 3 ayda bir ölçülür.  
Karaciğer ve miyokardiyal demir konsantrasyonunu noninvaziv olarak 
değerlendirmek için manyetik rezonans görüntülemenin (MRI) kullanılması 
talasemi tedavisinde önemli bir gelişmedir. Karaciğer demir konsantrasyonu 
(LIC) hem T2* hem de R2 ile ölçülebilir. 
 
 

 
4. Demir Şelasyon Tedavisi (DŞT) 
Demir şelasyon tedavisi (DŞT), talasemi yönetiminde tercih edilen standart 
yöntemdir, bu hasta popülasyonunda morbidite ve mortaliteyi azaltır. Bir ila iki 
yıllık transfüzyon tedavisinden sonra, Serum Ferritin seviyesi 1.000 ng/mL'den 
yüksek olduğunda veya hepatik demir yaklaşık 7 mg/g (kuru ağırlık) olduğunda 
veya 10-20 kez ES transfüzyonu alındıktan sonra şelasyon düşünülmelidir. 
Aşırı demir yükünün tedavisi için şu anda üç demir şelatörü mevcuttur: 
subkutan veya intravenöz enjeksiyonda deferoksamin (DFO); tablet veya 
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solüsyon formunda oral deferipron (DFP); ve bölünebilir tablet (DT) ve film 
kaplı tablet (FCT) formunda oral deferasiroks (DFX). 
 
 

 
 
5. Splenektomi 
Splenektomi için mevcut öneriler hipersplenizmi ve klinik olarak semptomatik 
splenomegalisi olan hastalarla sınırlıdır. Hipersplenizm lökopeni, 
trombositopeni ve artan transfüzyon gereksinimi ile ilişkilidir. 

 
6. Antioksidan ve vitamin destekleri 
Oksidatif stres, endojen ve eksojen antioksidanlar tarafından iyileştirilebilir. 
 
7. Hematopoetik stem sell transplantasyonu 
β-talasemi için tek potansiyel tedavi hematopoetik kök hücre naklidir (HSC). 
Nakil için ana HSC kaynağı hala HLA-özdeş kardeş kemik iliğidir.  
 
 
 
8.Gelişmekte Olan Tedaviler 
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Eritroid olgunlaşma ajanları gibi yeni tedaviler [örn. birinci sınıf sotatercept ve 
luspatercept)] ve gen tedavisi çalışmaları devam etmektedir.  
 
ORAK HÜCRELİ ANEMİ HASTALIĞININ TEDAVİSİ 
 
OHA, insan vücudunun hemen hemen tüm organlarını etkileyen 
komplikasyonları olan sistemik bir durumdur ve klinik belirtiler sadece genetik 
duruma değil, birçok faktöre de bağlıdır. 
OHA’in ilk belirtileri doğumdan birkaç ay sonra HbS düzeyi yükseldiğinde 
beklenebilir. Daha az şiddetli orak hücre bozukluklarında, yaşamın ilerleyen 
dönemlerinde klinik problemler gelişebilir. OHA anemi ve çoklu organ hasarı ile 
karakterize, ancak akut ağrılı ataklarla seyreden kronik bir hastalıktır.  
 
En önemli OHA klinik belirtileri şunlardır:  
1. Hemoliz: OHA'de hemoliz varlığı hem dolaylı hem de doğrudan 
yöntemlerle belgelenmiştir. 
2. Damar Tıkanıklığı Krizleri: Bunlar oldukça ağrılı krizlerdir ve hastalığın 
temel özelliğidir. 
3. Enfeksiyonlar: Pnömokok, Haemophilus ve meningokok gibi 
enfeksiyonlar için yüksek risk altında olduklarından, çocuk ölümlerinin en 
yaygın nedenleri bunlardır. 
4. Akut Torasik Sendrom: Akut torasik sendrom (ATS), göğüs röntgeninde 
kolaylıkla tanımlanabilen ateş, solunum sıkıntısı, ağrı, hipoksemi ve pulmoner 
infiltratlarla karakterize, sık görülen ve bazen ölümcül bir 
SCDkomplikasyonudur. 
5. Serebrovasküler ataklar (CVA): OHA'deki CVA'lar, iskemik ve hemorajik 
ataklara yol açtığından morbiditenin ana nedenidir  
6. Dalak sekestrasyon krizi: Yaşamın 2. veya 3. ayında başlar ve yüksek 
mortalite gösterirler. 
 
TEDAVİ YÖNTEMLERİ 
 
OHA hastalarının tedavisi, çocukluktan yetişkinliğe kadar önleme 
programlarını, iyileştirici, semptomatik ve psikososyal müdahaleleri içermelidir 
ve 9 temel konuda özetlenebilir: 
 
1. Orak hücre hastalığına ilişkin eğitim, bilgi ve tavsiyeler (sağlık çalışanlarına, 
ebeveynlere ve/veya hastalara verilir). 
2. Enfeksiyonların önlenmesi için; genişletilmiş aşı programı, penisilin 
profilaksisi ve pnömokok aşısı. 
3. Ciddi risk altındaki hastalarda aşağıdaki gibi olumsuz komplikasyonları 
belirlemek  için her yıl izlemek a) İnme için Transkraniyal Dopler Taraması ve  
b) Ciddi hastalıklar için ağrılı atakların sayısı 
4. Bir cerrahi girişim veya hamilelikle ilgili akut olayların önlenmesi. 
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5. Akut olayların tedavisi, (yani akut inme veya akut göğüs sendromu için kan 
transfüzyonu, enfeksiyon için antibiyotikler, ağrılı bir kriz için özel analjezi ve 
diğerleri); 
6. Akut veya kronik olayların önlenmesi için düzenli kan transfüzyonu veya 
hidroksikarbamid (Hydrea) benzeri tedaviler  
7. Kronik kan transfüzyonu (kronik anemi için değil) veya Hydrea ile tedaviye 
bağlı kronik komplikasyonların tedavisi;  
8. Aşırı demir yükünün izlenmesi ve tedavisi; 
9. Şiddetli hastalık nedeniyle uygulanabilirse, hematopoietik kök hücre 
transplantasyonu (HSCT) ile küratif tedavi. 
 
TALASEMİ VE ORAK HÜCRE HASTALIK KOMPLİKASYONLARI 
 
TALASEMİ  KOMPLİKASYONLARI 
Transfüzyona bağlı β-talaseminin (TBT) prognozu son yirmi yılda çarpıcı 
biçimde iyileşmiştir. Bununla birlikte, birçok transfüzyona bağımlı hasta, 
ilerleyici demir birikimine  maruz kalmaya devam etmektedir. 
Bu durum, özellikle kalp hastalığı ve ölümcül aritmiler nedeniyle doku hasarına 
ve nihayetinde ölüme yol açabilir. Osteoporoz, kemik ağrısı ve kemik 
değişiklikleri, safra taşı oluşumu, viral hepatit, siroz, büyüme geriliği, 
hipogonadizm, diabetes mellitus ve hipotiroidizm riskinde artış diğer yaygın 
komplikasyonlardır. TBT'deki komplikasyonlar resimde özetlenmiştir. 
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Transfüzyona Bağımlı Talasemi (TBT):  
Talasemi hastalarındaki başlıca klinik komplikasyonlar 
medüller/ekstramedüller hematopoez, immün/immun olmayan transfüzyon ve 
aşırı demir yüklenmesi/şelasyon tedavisine bağlıdır. 
Hastalıkla ilgili en yaygın komplikasyonlar osteoporoz, ekstramedüller 
hematopoez (EMH), hipogonadizm ve kolelitiazis olup, bunu tromboz, 
pulmoner hipertansiyon (PHT), anormal karaciğer fonksiyonu ve bacak 
ülserleri izler.  
Hipotiroidi, kalp yetmezliği ve diabetes mellitus daha az sıklıkta gözlenir.  
Çok değişkenli analizde, ileri yaş ve splenektomi, hastalıkla ilgili çoğu 
komplikasyon riskinin artmasıyla ilişkiliydi. 
Tayland'da 18 yaş ve üzeri talasemili hastalarda çok merkezli kesitsel bir 
çalışma yapılmıştır.  
 
Hastalığa bağlı komplikasyonları aşağıdaki gibi tanımladılar. 
1) Pulmoner hipertansiyon; klinik olarak pulmoner hipertansiyon şüphesinin 
varlığı ve transtorasik ekokardiyografi ile sağ ventrikül sistolik basıncının > 36 
mmHg olması olarak tanımlandı. 
2)Kalp Yetmezliği; Framingham kriterleri kapsamında yetmezlik  belirti ve 
semptomlarının varlığı veya öyküsü olarak tanımlandı.  
3) Diabetes mellitus; açlık plazma glukozu 126 mg/dl olarak tanımlandı. 
4) Extrameduller hematopoez; klinik belirti ve semptomların varlığı veya 
ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi taraması (BT taraması) veya manyetik 
rezonans görüntüleme (MRI) ile ekstramedüller hematopoez kanıtının varlığı 
olarak tanımlandı.  
5) Safra taşları; ultrasonografi ile safra kesesinde safra taşı varlığı olarak 
tanımlandı.  
6) Hipotiroidi; serum TSH düzeyinin üst sınırın üzerinde ve serbest T4 
düzeyinin normal aralığın altında olması olarak tanımlandı. 
7) Osteoporoz; patolojik kırık varlığı veya kemik mineral yoğunluğu T-skoru < 
2.5 SD olarak tanımlandı.  
8) Tromboz; trombozun klinik belirti ve semptomlarının varlığı veya bilgisayarlı 
tomografi anjiyogramı (BT anjiyogram), bilgisayarlı tomografi taraması (BT 
taraması), venografi, anjiyografi, doppler ultrasonografi veya manyetik 
rezonans görüntüleme (MRI) ile tromboz kanıtının varlığı olarak tanımlandı.  
9) Enfeksiyon; patojenlerin kan, irin, dışkı, beyin omurilik sıvısı (BOS) veya 
diğer vücut sıvılarından izolasyonu ile doğrulanan enfeksiyon öyküsü veya 
enfeksiyonların klinik belirti ve semptomlarının varlığı olarak tanımlandı. 
10) Bacak ülserleri; bacaklarda kronik venöz ülserlerin varlığı ile tanımlandı. 
a. Transfüzyon komplikasyonları: 
Talasemide transfüzyon politikaları ve komplikasyonları yaşam kalitesi ve 
sağkalım için kritik öneme sahiptir.  
 
Transfüzyon reaksiyonları  

 Hemolitik transfüzyon reaksiyonları  
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 Hemosiderosis 

 Enfeksiyon 
 
Hemolitik transfüzyon reaksiyonları (akut, geç); ateşli non-hemolitik , alerjik, 
transfüzyonla ilişkili akut akciğer hasarı, transfüzyon sonrası purpura, 
transfüzyonla ilişkili GVHD, hipotansif reaksiyonlar ve transfüzyonla ilişkili 
dispne.  
Alloimmünizasyon ve otoimmünizasyon, transfüzyon tedavisinin ciddi bir 
olumsuz sonucudur. 
 
 

 
 
b. Hemosiderosis veya Aşırı Demir Yükü; 
Demir yükleme sürecini yönlendiren baskın mekanizmalar, TBT'de transfüzyon 
tedavisine sekonder artan demir yükünü ve transfüzyona bağlı etkisiz 
eritropoez ve hepsidin baskılanmasına ikincil olarak artan bağırsak 
absorpsiyonunu içerir. 
c. Kardiyak Komplikasyonlar; 
Talasemi majör tedavisindeki ilerlemelere rağmen, kalp hastalığı bu hastalıktan 
mustarip hastalarda önde gelen ölüm nedeni olmaya devam etmektedir. 
Talasemide kardiyak tutulum, miyokardiyal disfonksiyon, aritmiler, pulmoner 
hipertansiyon ve periferik vasküler hastalık gibi bir dizi bozukluğu kapsar. 
d. Safrakesesi taşları ve hepatik komplikasyonlar;  
Bu komplikasyon TBT ve TBOT hastalarının %10-57'sinde bildirilmiştir. 
Safrakesesi taşlarının patogenezi çok faktörlüdür. Katkıda bulunan ana 
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faktörün, artan hemoliz sonucu safrada bilirubin çökmesi olduğu kabul edilir. 
Safra kesesi içindeki demir birikimi de taşların gelişiminde rol oynar. 
 e. Kemik ve iskelet sistemi komplikasyonları; 
Talasemide kemik hastalığı, sadece çoklu hormonal yetersizlikleri değil, aynı 
zamanda çoklu organ hastalıklarının bir bileşimidir.  
Kemik komplikasyonları; genetik faktörler, hormonal yetersizlik, kemik iliği 
genişlemesi, iskelet dismorfizmi, demir toksisitesi, şelatörler ve artmış kemik 
döngüsünü içeren karmaşık risk faktörleri nedeniyle ortaya çıkar. 
f. Hiperkoagülasyon; 
Pulmoner emboli, derin ven trombozu ve portal ven trombozu gibi venöz 
tromboembolik olaylar, başta TBOT olmak üzere erişkin talasemi hastalarında 
gözlenmektedir.  
g. Nörolojik Komplikasyonlar; 
Nörolojik komplikasyonlar, kronik hipoksi, kemik iliği genişlemesi, aşırı demir 
yüklenmesi ve desferrioksamin nörotoksisitesi gibi çeşitli faktörlere 
bağlanmıştır. 
h. Göz Komplikasyonları  
TDT hastalarında retinopati, lens opaklaşması, renk görme eksikliği, niktalopia, 
baskılanmış görme alanı, azalmış görme keskinliği, azalmış kontrast duyarlılığı 
gibi oküler komplikasyonlar bildirilmiştir.  
i. Oral ve Dental komplikasyonlar; 
Talaseminin başlıca oral belirtileri Class II maloklüzyon, maksiller çıkıntı, 
yüksek çürük oranı, şiddetli diş eti iltihabıdır. 
l. Endokrin Komplikasyonlar;  
TDT hastaları sıklıkla aşırı demir yüklenmesi, anemi ve kronik karaciğer 
hastalığına bağlı olarak ciddi endokrin komplikasyonları geliştirir ve bu da hızlı 
tanı, tedavi ve uzmanlar tarafından yakın takip gerektirir.  
 
1.Hipogonadizm : TBT hastalarında belgelenen en yaygın endokrin 
komplikasyonu, yaşla ve ilişkili komorbiditelerle artan hipogonadotropik 
hipogonadizmdir.  
2.Diabetes mellitus: Diyabet TBT hastalarının önemli bir komplikasyonudur. 
Anormal glukoz homeostazının mekanizmaları karmaşık ve çok faktörlüdür. 
Poliüri, polidipsi ve kilo kaybı gibi olağan semptomların yanısıra TM li 
hastalarda %94.5 diyabetik ketoasidoz meydana geldiği bildirilmiştir. 
3. Growth hormon yetersizliği: Büyüme geriliği mevcut olduğundan, 
çocuklarda büyüme hormonu eksikliğinin (GHD) teşhisi genellikle kolaydır. 
Bununla birlikte, yetişkinlerde GHD tanısı genellikle zordur.  
4.Hipotiroidizm: TBT hastalarında primer hipotiroidi sıklığı, farklı raporlarda, 
FT4/T4 ve TSH düzeyine bağlı olarak %4 ile %29 arasında değişmektedir.  
5.Adrenal Yetersizlik (AI): Glukokortikoid sekresyonu derinden 
baskılandığından adrenal yetmezlik (AI) tanısı nispeten kolaydır.  
6.Hipoparatiroidizm : Hipoparatiroidizm (HPT), yüksek serum fosfor seviyeleri 
ve paratiroid hormonunun (PTH) bulunmaması veya uygun olmayan şekilde 
düşük seviyeleri ile ilişkili olup,hipokalsemi semptomlarıyla birlikte görülen 
nadir bir komplikasyondur.  
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ORAK HÜCRE ANEMİ KOMPLİKASYONLARI  
 
Orak Hücre anemi (OHA) hastalığı, insan vücudunun hemen hemen tüm 
organlarını etkileyen komplikasyonları olan ve klinik belirtileri sadece genetik 
durumdan değil birçok faktöre bağlı olan sistemik bir durumdur. 
 
Şekilde orak hücre hastalığının çeşitli komplikasyonları görülmektedir. 

 
 
Akut paralizi(felç) ve kronik serebral iskemi, OHA'nin en dramatik sonuçları 
arasındadır. 
Serebral enfarktüs, yaşamın ilk yirmi yılında hastaların yaklaşık %10'unda 
meydana gelir ve sessiz serebral enfarktüs pediatrik hastaların yaklaşık 
%17'sinde ortaya çıkar. Hem zayıf bilişsel işlevler hem de öğrenme gelişimi ile 
bağlantılıdır. 
 
Akut inme ve kronik serebral iskemi, OHA nin en zayıflatıcı sonuçları 
arasındadır. 
Serebral enfarktüs, yaşamın ilk yirmi yılında hastaların yaklaşık %10'unda 
meydana gelir ve sessiz serebral enfarktüs, pediatrik hastaların yaklaşık 
%17'sinde meydana gelir ve hem zayıf bilişsel işlev hem de öğrenme gelişimi 
ile bağlantılıdır. 
Yaşamlarının ikinci ve üçüncü dekatlarındaki ergenler ve genç yetişkinlerde, 
OHA ile ilişkili yüksek komplikasyon oranları ve daha yüksek sağlık bakım 
maliyetleri nedeni ile  morbidite yüksektir. 
En sık ölüm nedeni azalan sırada kalp, solunum, böbrek, enfeksiyon, nörolojik, 
gastrointestinal ve hepatobiliyer hastalıklardır. Böbrek yetmezliği, tekrarlayan 
akut göğüs sendromu atakları, düşük Hb F konsantrasyonu, şiddetli anemi, 
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daha yüksek hemoliz oranları ve 1 yaşından önce daktilit ile birlikte  lökositoz, 
olumsuz prognozun önemli bir belirleyicisi olmaya devam etmektedir. 
 
OHA’nin ilk belirtileri doğumdan birkaç ay sonra HbS düzeyi yükseldiğinde 
beklenebilir. Daha az şiddetli orak hücre bozukluklarında, yaşamın ilerleyen 
dönemlerinde klinik sorunlar gelişebilir. OHA, anemi ve çoklu organ hasarı ile 
karakterize, ancak akut ağrılı atakların araya girdiği kronik bir hastalıktır.  
 
OHA de Ana Komplikasyonlar: 
 
1.Hemoliz: OHA'de hemoliz varlığı hem doğrudan hem de dolaylı yöntemlerle 
belgelenmiştir. Kemik iliği eritroid hiperplazisi, retikülositoz, indirekt 
hiperbilirubinemi varlığı, plazma hemoglobin ve serum laktik asit dehidrojenaz 
(LDH) değerlerinde yükselme hemolitik hastalığı gösterir.  
 
2.Vazo-Okluziv Kriz  (VOC) son derece ağrılı krizler olup, hastalığın temel 
özelliğidir. Herhangi bir yerde ortaya çıkabilirler ve sıklıkları ve yoğunlukları 
değişkendir. Hastaların 1/3'ünde ağrı krizleri olmazken, %1'inde yılda 6'dan 
fazla atak görülür. Ağrı krizleri, konsültasyonların %50 ila %60'ını oluşturur ve 
%60 ila %80 hastaneye yatış gerektirir.  
 
3.Serebro-vasküler komplikasyonlar  (CVAs) morbiditenin ana nedenidir ve 
iskemik ve hemorajik ataklara yol açar. Normal popülasyona göre 300 kat daha 
sıktır ve en fazla 2-8 yaş arası ve 50 yaş üzerinde görülür. 
 
4. Enfeksiyonlar: Enkapsüle mikroorganizma etkenli (pnömokok, meningokok, 
hemofilus vb) enfeksiyonlar için yüksek risk altında olduklarından, sık 
enfeksiyonlar çocuk ölümlerinin en yaygın nedenidir. Bu yüksek enfeksiyon 
riski, fonksiyonel aspleni (kısmi dalak fonksiyonu kaybı) ve plazma kompleman 
(C) ve/veya opsonizasyon bozukluklarının varlığının sonucudur. 
 
5. Akut Göğüs Sendromu(ACS) Akut göğüs sendromu (ACS) ateş, solunum 
sıkıntısı, ağrı, hipoksemi ve pulmoner infiltratlarla karakterize, göğüs 
röntgeninde kolaylıkla tespit edilebilen, sık görülen ve bazen ölümcül olan bir 
komplikasyonudur. ACS, pulmoner damar sisteminin bir VOC'si olarak kabul 
edilebilir ve tekrarlayan ACS atakları, kronik akciğer hastalığı ve ölüm için 
önemli bir risk faktörüdür. 
 
6.Dalak Sekestrasyonu:Dalak sekestrasyonu, öncelikle küçük çocukları 
etkileyen OHA’in  korkulan bir komplikasyonudur.  
Dalak sekestrasyonu, büyük miktarda kanın dalakta birikmesi sonucu ani bir 
solgunluk, halsizlik, taşikardi, splenomegali, karın ağrısına ve hemoglobin 
konsantrasyonunun 10-30g/l e kadar düşük bir seviyeye inmesine yol açan 
durumdur ve hipovolemik şok ile sonuçlanır.  
7.Orak Hücre Anemi Nefropatisi (SCN): OHA böbrek yapısı ve işlevi üzerinde 
önemli bir etkiye sahiptir ve hematüri, proteinüri, hipostenüri, renal papiller 
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nekroz, renal tübüler bozukluklar ve orak hücre glomerülopatisi gibi çeşitli 
renal sendromlara yol açan akut ve/veya kronik böbrek hasarına neden olur.  
 
8. Orak Hücre Anemi Hepatopatisi (SCH) : Orak hücreli hepatopati (SCH), 
OHA’li hastalarda görülen çeşitli karaciğer hasarı paternlerinin tanımıdır.  
Hastalığın klinik spektrum hepatik sinüzoidlerde kırmızı kan hücrelerinin 
oraklaşmasına bağlı iskemik hasar, pigment safra taşları ve akut/kronik 
sekestrasyon sendromuna kadar uzanır. 
 
9. Avasküler nekroz (AVN) : Avasküler nekroz (AVN), kalça veya omuz 
ekleminde kemiğe kan beslemesinde geçici veya kalıcı bir bozulmanın neden 
olduğuna inanılan kemik dokusunun ölümüyle karakterize bir SCN 
komplikasyonudur.  
AVN, tek bir eklemi veya birden fazla eklemi aynı anda etkileyebilir ve femur 
başı AVN, uzun süredir OHA in sık görülen bir komplikasyonu olarak kabul 
edilmektedir.  
 
 
Özet olarak; 
Orak hücre hastalığı/anemisi ve talasemi, dünyada en sık görülen monogenik 
hemoglobinopatilerdir. Küresel nüfusun %7'ye kadarı kalıtsal bir hemoglobin 
bozukluğu için bir alel taşıyıcısıdır ve her yıl 332.000 etkilenmiş çocuk 
doğmaktadır. 
Her yıl Orak hücreli aneminin anormal hemoglobininden etkilenen küresel 
yenidoğan sayısının heterozigot durumda 5,5 milyon(taşıyıcı) ve homozigot 
hemoglobin S (HbS) ile fulminan hastalıklı durumunda 300.000 olduğu tahmin 
edilmektedir. 
Elli yıldan fazla bir süre önce, talasemi majör yaşamın ilk on yılında ölümcüldü.  
Yeni oral demir şelatörleri ile şelasyon tedavisindeki ve organların demir 
içeriğini değerlendirmek için görüntüleme yöntemlerindeki son gelişmeler, 
TBT'li genç hastaların sonuçlarında çarpıcı gelişmelerle sonuçlandı. Ancak çok 
az yaşlı hasta, yaşamın ilk yıllarından bu yana bu gelişmelerden yararlandı. 
Bu komplikasyonlardan kaynaklanan morbidite ve mortalitenin çoğu, 
hemoglobinopatilerin bakımına ayrılmış özel multidisipliner merkezlerde 
düzenli gözetim, erken tedavi ve takip ile azaltılabilir. 
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