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DEĞERLİ KONGRE KATILIMCILARI,

Katılımlarınızla zenginleşecek, güçlenecek ve hedefine 
ulaşacak “41. Ulusal Hematoloji Kongresi’ne “Hoş 
geldiniz”. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bilimsel 
aktiviteler ve sosyal-sanatsal faaliyetlerle sizlerle en iyi 
ve en günceli paylaşmayı, sıcak bir ortamda dostlarla 
biraraya gelmenin mutluluğunu yaşamayı ve kongreden 
güzel anılarla dönmenizi amaçlıyoruz.  

Hiç kuşkusuz bilimsel oturumlar kongre içeriğinin 
merkezinde yer alıyor. Birçok meslektaşımızın oturum başkanı, konuşmacı ve tartışmacı 
olarak katkıları, bilimsel alt komitelerin çalışmaları, TÜRK-BA sunuları, sözlü ve poster 
bildirileri ve uydu sempozyumlarla zenginleşen bilimsel aktiviteler bu yıl THD-EHA, THD-
ISH ve THD-ISLH işbirliği ile daha da cazip hale geldi. THD’nin yurtdışındaki saygınlığının 
ve iyi ilişkilerinin sonucu olarak sağlanan bu birlikteliklerin bilimsel açıdan çok önemli 
olduğunu düşünüyorum. Yakında THD’nin ASH ile de benzer işbirliğini sağlayabileceğini, 
sürekli gelişimini sürdüreceğini biliyor ve inanıyorum. THD Yönetim Kurulu’nda çalıştığım 
altı yıl boyunca ülkemiz hematolojisini her yönden ileriye taşıyan, TJH’nin uluslararası 
bir dergi olmasını sağlayan, bu amaçlar doğrultusunda sürekli çalışan ve bana bu bilimsel 
heyecanı ve mutluluğu yaşatan, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.    

21 Ekim 2015 akşamı sizleri “Açılış” için bekliyoruz. 24 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşecek 
Ödül ve Mezuniyet Törenleri her yıl merakla beklenen, heyecan ve başarının doruğa ulaştığı, 
güzel duygularımızı paylaştığımız faaliyetler arasında yer almaktadır. Hemen arkasından 

başlayacak olan konserde de Nilüfer ile birlikte keyifli bir zaman geçirmeyi planlıyoruz. 
Sizleri bu sosyal-sanatsal aktiviteye davet ediyoruz. Kongreye farklı bir renk kazandıran ve 
geleneksel hale gelmiş fotoğraf sergisi bu yıl da üyelerimizin desteği ile gerçekleştirilmiştir. 
Eserlerini bizlerle paylaşan tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz.

41. Ulusal Hematoloji Kongresi’nin tüm katılımcılar için başarılı ve verimli bir kongre 
olmasını diliyorum.

Saygı ve sevgilerimle,

Prof. Dr. Hale Ören
THD II. Başkanı

ERKEN EVRE HODGKİN LENFOMADA 
PROGNOZ BELİRLENMESİNDE 
FDG-PET’İN ROLÜ
Hodgkin lenfoma tanısı ile izlenen hastalarda kemoradyoterapi 
ile uzun dönem sağkalım oranı %80’in üzerindedir. Ancak tedavi 
ilişkili uzun dönem komplikasyonlar önemli morbidite ve mor-
talite nedenidir. Güncel Hodgkin lenfoma tedavi yaklaşımında, 
uzun dönem komplikasyonların önlenmesi adına, tedavinin hasta 

ilişkili risk faktörleri dikkate alınarak düzenlenmesi önem taşımaktadır. Tedavinin hedefi en az 
morbidite ve mortalite ile en yüksek şifa oranına ulaşabilmektir. Güncel tedavi yaklaşımları ile 
Hodgkin lenfoma hastalarının yaklaşık üçte birinde ilk sıra tedavi ile şifa sağlanamamaktadır, 
buna karşın hastaların bir bölümü de gereğinden fazla tedavi edilmektedir. Şifa ve sağkalım 
oranlarının arttırılabilmesi için tedaviye yanıtın erken değerlendirilmesi; hangi hastaların stan-
dart ya da az yoğun rejimlerle tedavi edilmesi gerektiği, buna karşın hangi hastaların daha 
agresif tedavilere gereksinim duyduğu konusunda yönlendirici olacaktır.

Hodgkin lenfoma ’da klasik prognostik belirteçler olarak bilinen klinik evre, tutulu alan sa-
yısı, B semptomları, ekstranodal hastalık, büyük kitlesel hastalık, yaş ve belirli biyokimya-
sal parametrelerin sağkalım üzerine etkili olduğu bilinmektedir. İlk sıra tedaviye alınan yanıt 
da hastalık prognozu üzerine etki eden faktörlerden biridir. İlk sıra tedaviye yanıt alınamayan 
ya da erken relaps gelişen hastalarda erken dönemde tedavi değişikliğinin yapılması sağkalım 
açısından önem taşımaktadır. Yanıt değerlendirmesinde konvansiyonel yöntemler arasında yer 
alan bilgisayarlı tomografi (BT) kullanıldığında, tümör boyutu esas alındığı için sadece morfo-
lojik değerlendirme yapılabilmekte, ancak canlı tümör dokusu hakkında bilgi edinilememekte-
dir. 18F-florodeoksiglukoz pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografi (FDG PET BT ) 
Hodgkin lenfoma tanı ve tedavi sürecinde kullanılan fonksiyonel bir görüntüleme yöntemidir. 
Tedavi öncesinde BT ile erken evre olarak değerlendirilen Hodgkin lenfoma hastalarının %10-
15’inin PET BT ile ileri evre olduğu gösterilmiştir. Tedavi sonrası yapılan PET BT canlı tümör 
dokusu ile fibrozis ya da nekrozun ayırıcı tanısının yapılmasında önemlidir. İki kür kemoterapi 
sonrasında interim PET BT ile yapılan erken/ara değerlendirmenin tümörün kemoduyarlılığını 
gösterdiği ve ilerlemesiz sağkalım için prognostik öneme sahip olduğu gösterilmiştir. 

Hodgkin lenfoma hastalarında PET BT temelli yanıt değerlendirmesinin tanı anında ve teda-
vi bitiminde yapılması önerilmektedir. Erken evre ve iyi prognozlu hastalarda interim PET 
BT ile yapılan değerlendirme esas alınarak, seçilmiş hastalarda yoğunluğu daha az olan tedavi 
seçeneklerinin uygulanması tedavi ilişkili morbiditenin azaltılmasına yönelik uygun bir adım 
olacaktır.

Doç. Dr. Zeynep Arzu Yeğin
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

 GEBELİK VE VENÖZ TROMBOZ
Gebelik, doğum eylemi ve lohusalık esnasındaki komplikasyonlar 
gelişmekte olan ülkelerde üreme yaşındaki kadınlar arasında önde 
gelen ölüm ve sakatlık nedenidir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından, 
dünyada her yıl 350.000 civarında anne ölümünün gerçekleştiği 
tahmin edilmektedir. Gebelik ve lohusalık venöz tromboembolizm 
(VTE) için iyi bilinen risk faktörlerinden olup 1600 gebeden birin-
de görülmektedir. Ülkemizde yılda yaklaşık olarak 1.300.000 gebe-
liğin gerçekleştiği düşünüldüğünde yıllık olarak 800 gebenin venöz 

tromboz riskine sahip olduğu hesaplanabilir. Venöz tromboembolizm alt ekstremitenin derin 
ven trombozu şeklinde belirebileceği gibi alt ekstremitelerden kopan bir embolinin akciğerlere 
ulaşması sonucunda gelişen pulmoner emboli şeklinde de ortaya çıkabilmektedir. Pulmoner 
emboli Dünyada anne ölümleri içerisinde %9 sıklıkla yedinci ölüm nedeni, gelişmiş ülkelerde 
ise birinci ölüm nedenidir.

Gebelikte anneyi ve fetüsü kanayarak ölmeye karşı koruyan önemli değişiklikler olmaktadır. 
Pıhtılaşmayı sağlayan faktörler artmakta, pıhtılaşmayı durduran ve pıhtıları ortadan kaldıran 
sistemler yavaşlamaktadır. Tüm bu düzenlemelerin karşılığı olarak sadece gebeliğin kendisi 
dahi 4-50 katlık VTE risk artışı getirmektedir. Annenin gebe kalmadan önce geçirmiş olduğu 
VTE 24,8 katlık risk artışına sebep olmaktadır. Kalıtsal trombofililer gebelerde VTE risk fak-
törleri içerisinde ana rollerdedirler ve unutulmamalıdır ki ülkemizde %7,9’luk sıklığı ile tek 
başına faktör V Leiden dahi hematologların dikkatlerini gebelere yoğunlaştırmaları için ye-
terince önemlidir. Sigara, şişmanlık, yaşlı gebelikler, çok doğum yapma ve gebeliğe yardımcı 
tekniklerin yoğun olarak kullanılmaya başlanılması da çağın getirdiği ya da ülkemizin sosyal 
koşullarının sonucu olarak karşımıza çıkan yadsınamaz ek faktörlerdendir.

2012 yılında orta-üst gelir grubu ülkelerde anne ölüm oranı yüz binde 53 olup ülkemizde bu 
oran yüz binde 15,4’dür. Bu oranı daha da aşağı çekmek için sürdürülen bir çalışma Türki-
ye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı organizasyonu ile Ocak 
2013’de başlanılan Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimleridir. Şimdiye kadar 1500 kadar 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı hekim bu programlarda eğitilmiş olup “Gebeliğe Eşlik 
Eden Koagulasyon Problemlerine Yaklaşım” da bu eğitimin bir parçasıdır.

Önlenebilir herhangi bir sebeple anne ölümü olması kabul edilemez. Anne ölümlerini azalt-
mak, gelinen düzeyden daha iyi sonuçlara ulaşmak için bugüne kadar yapılanlardan çok daha 
fazlasını, daha kaliteli olarak yapmak zorundayız. Bunu gerçekleştirmek için ülkemiz hema-
tologları olarak gebelere hizmet veren sağlık personelinin yanında bilgi ve becerilerimizle 
bulunmak mecburiyetindeyiz.

Prof. Dr. Cengiz Beyan
GATA Hematoloji Bilim Dalı



KORDON KANI BANKACILIĞI VE NAKİLLERİNDE GÜNCEL DURUM

DEĞERLİ 
MİSAFİRLERİMİZ,

Türk Hematoloji Derneği tarafından düzenlenen 
41. Ulusal Hematoloji Kongresi’ne hoş geldiniz.

Serenas Group olarak yine aynı heyecan ve istek ile 
bir yılı aşkın süredir hazırlandığımız, 41. Ulusal He-
matoloji Kongresi‘nde sizleri ağırlamaktan büyük 
onur duyuyoruz.

Günümüzün ileri düzeydeki iletişim teknolojileri dahi, doğrudan uzmanlardan 
kazanılan bilginin yerini tutamamakta ve bu hususta kongreler bilgi ve dene-
yimlerin iletiminde oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Bizler, zengin bilim-
sel programı ile her açıdan bu kaliteli kongreyi organize eden Türk Hematoloji 
Derneği’ne operasyonel anlamda destek olmaktan büyük bir mutluluk duymak-
tayız.

Kongre bilimsel programına, kongre bildirilerine, kongre gazete yazılarına ve 
sosyal programlara ulaşabileceğiniz akıllı telefon uygulamamız ve basılı mater-
yallerimiz ile sizlere en iyi hizmeti sağlamayı amaçladık. 

Her sene büyük bir motivasyon ile hazırlıklarımızı sürdürdüğümüz sosyal prog-
ramlarımız kapsamında gerçekleşen Açılış Kokteyli, bu sene ülkemizde yaşa-
nan terör eylemleri yüzünden iptal edilmiştir. Terörü lanetliyor ve ülkemize baş 
sağlığı diliyorum.

Titizlikle çalışmalarımızı yürüttüğümüz kongre hazırlıkları boyunca destekleri-
ni ve yardımlarını bizden hiç esirgemeyen Türk Hematoloji  Derneği Yönetim 
Kurulu Üyeleri’ne, THD Ofis Çalışanlarına, endüstrinin çok değerli temsilcile-
rine, Titanic Deluxe Otel çalışanlarına ve kardeş kuruluşlarımıza en içten teşek-
kürlerimi sunarım.

Saygılarımla,

Gülşah Özük 
Özel Projeler Yetkilisi

The program of the “41th Turkish Hematology Congress” has been reviewed and approved for CME 
accreditation by the European Hematology Association CME Unit. The EBAH has approved this 
educational activity for a maximum number of CME credits. Each physician should only collect credits 
for time that she/he actually spent in the educational activity.

Kriyobiyoloji-İmmunogenetik-Bilişim Teknolojilerindeki gelişmeler hematoloji hastalarının 
hizmetinde

1989’dan beri uygulamaya giren göbek kordon kanından kök hücre nakli esas gelişimini akra-
ba dışı kök hücre kaynağı olarak kullanılmasına ve kordon kanı bankacılığına borçlu. Bugün 
Dünya’da 41 kordon kanı kaydına sahip registry üzerinden 676.678 kord ünitesi BMDW’ya 
kayıtlı. Bugüne kadar gerçekleşen kordon kanı nakli sayısı 30000’i geçmiş durumda. Son yıl-
larda en önemli artış nedenleri ise erişkinlerde çift ünite veya mezanşimal kök hücre eşliğinde 
yapılan nakiller ve in vitro koşullarda kordon kanı kök hücre expansiyonunun klinik araştırma 
aşamasına geçmesi.

Kasım 2014’de Memorial Sloan Kettering grubu, 129 çift kordon kanı nakil verilerine daya-
narak  FACT/NETCORD akredite bankalardan gelen kord ünitelerinin akredite olmayan ban-
ka ürünlerine gore çözülme sonrası viyabilitelerinin daha yüksek olduğunu Blood dergisinde 
yayınladılar. Engrafman başarısında çok önemli olan ve nakil sonrası hematopoezi sağlayan 
ürünü belirleyen bu gösterge artık ülkemiz için de mümkün zira Ankara Üniversitesi Kordon 
Kanı Bankası FACT/NETCORD tarafından tanımlanan standartları sağladığını gösteren onayı 
aldı. 3 yıl için geçerli olacak bu akreditasyon ülkemiz için bir ilk. Dünyada ise daha once bu 
statüye ulaşmış 52 banka bulunuyor. 

http://www.factwebsite.org/CordSearch.aspx?&type=CordBloodBank&country=Select+-
Country&state=Select+State+or+Province linkinde de görüleceği üzere ABD de bile sadece10, 
Fransa’da 4, İtalya da 4, İspanya da 2, İngiltere ‘de 2 bankanın akredite olduğu dikkate alındı-

ğında seçiciliğin önemi daha iyi anlaşılmakta. Ülkemiz için bir başka avantaj ise yurdumuzda 
SUT kapsamında akraba dışı periferik kök hücre, kemik iliği veya kordon kanı bedelinin her 
birinin 15 000 TL olmasıdır. Oysa yurtdışında bu rakamlar kordon kanı için      75 000-100 000 
TL’ye yükselmekte. diğer hücrelerin bedeli ise kordon kanının yaklaşık yarısı düzeyindedir. Bu 
da erişkinlerde çift kordon kanının kendi öz kaynaklarımızdan mali yönden endişelenmeden 
rahatlıkla sağlanabileceğine işaret etmekte. Son yıllarda kordon kanı nakillerinde ATG kul-
lanımının ortadan kalkması, alıcı-verici uyumunda kriterlerin yenilenmesi, hücre sayısını ve 
engrafmanı arttırıcı yaklaşımlar; eskiden bu kök hücre kaynağının tercihte geriye bırakılmasına 
yol açan geç engrafman ve immun yapılanma sorunlarını artık ortadan kaldırmaktadır. Yeni 
gelişmeler ile nötrofil engrafmanı 7-11.günlere kadar gerilemiştir. İlaveten ulusal kaynaklı kor-
don kanı nadir HLA tipine sahip hastalarda verici saptanamadığında yurtdışı yazışma ve ödeme 
barajlarına takılmadan çok hızlı bir şekilde kök hücre nakline de olanak vermektedir. FACT/
NETCORD akreditasyon müjdesini sayın THD üyeleri ile paylaşırken bu vesile ile yıllardır 
ülkemizde kök hücre nakillerini başarı ile yürüten nakil merkezlerinin dikkatini bu hücre kay-
nağına çekmek istiyoruz.1000 üniteyi geçen ve mevcut alt yapıyla bunu 3 katına çıkarabilecek 
kapasitemizle ülkemize daha çok hizmet vermek arzusundayız. Bize en büyük desteği veren 
kamu kaynakları, Hacettepe ve Ankara Üniversitesi’ndeki kordon kanı toplama merkezlerimize 
sonsuz teşekkürlerimizle, 

Saygı ile,

Prof. Dr. Meral Beksaç
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

 

Resim1: Akreditasyon belgesi Resim2: AÜTF Kordon Kanı bankası ekibi Resim 3: Kordon kanı toplama merkezimiz 
Hacettepe Üniversitesi  kadın doğum kliniği ekibi



BAYER HEMATOLOJİ
Dünyada 150 yılı aşkın geçmişe sahip küresel bir marka olan Bayer, 1954 yılından bu yana Türkiye’de sağlık, beslenme ve 
ileri teknoloji alanında faaliyet gösteriyor. Bayer, 2015 senesi itibariyle “Yaşam Bilimleri” üzerine eğilecek şekilde insan, 
hayvan ve bitki sağlığı alanında yenilikçi bir şirket olma yolunda stratejisini yeniledi. Bayer, 1.300 çalışanı ile Türkiye’nin 
en büyük 150 şirketinden biri.

Bayer Özel Tedaviler İş Birimi çatısı altında Hematoloji, Onkoloji, Pulmoner Hipertansiyon, MS ve Oftalmoloji alanlarında 
hastaların ihtiyaçlarına yönelik güvenli, etkili ve yenilikçi tedavi seçenekleri sunmaktayız. Uzun yıllardır hizmet verdiğimiz 
bu alanların tamamı Bayer içerisinde oldukça büyük öneme sahip. Hematoloji & Onkoloji bölümlerinde mevcut 3 ürünü-
müz ile faaliyet göstermekteyiz. 

Hematoloji ve Onkoloji takımlarımız 2015 ile birlikte bir birleşme yaşayarak Hematoloji & Onkoloji takımı Satış ve Pazar-
lama Müdürü Özge Nurata’ya bağlı olarak görev yapmaya başladı. Bu birleşme ile sayısını 15 kişiye yükselten Hematoloji 
& Onkoloji takımına Gözde Gül Bayar ve Anıl Altun Ürün Müdürü, Selim Sivri Bölge Müdürü, Damla Kılıç Medikal 
Müdür olarak destek vermekte.

Bayer, kendisi için stratejik öneme sahip Hematoloji alanındaki yatırımlarını artırarak gelecekte de bugün olduğu gibi bu 
alanda bir çözüm ortağı olmaya devam edeceğinin sinyallerini veriyor. 26 yıldır 20 milyar IU’yu aşan Kogenate kullanımı 
ile Hemofili alanında öncü firmalardan olan Bayer, Berkeley’deki ileri teknoloji üretim tesisine ek olarak Leverkusen ve 
Wuppertal da yeni üretim tesislerini kurmaya başladı. 

Bayeri 2014 senesinde Ar-Ge çalışmalarına yaklaşık olarak 3,2 milyar Avro ayırırken bu alanda 13binden fazla kişi çalıştır-
makta. İlaç alanında 2010 yılından bu yana 25 Faz 3 klinik araştırmayı başarıyla tamamlamış durumda. Bayer sadece geçti-
ğimiz yıl içinde yaşam bilimleri alanında 500 patent başvurusunda bulundu. Gelecekte Dünya ile paralel olarak Türkiye’de 
de protein-free ve uzun etkili ürünleri ile Hemofili alanındaki varlığını sürdürmeyi planlayan Bayer, gen tedavisi üzerinde 
de çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda.

“Daha iyi bir yaşam için Bilim” felsefesi ile ilerleyen Bayer, gelecekte de Hemofili ortağınız olmaya devam edecek.



ÇÖZÜM, MEMNUNİYETGÜVEN, 
2

500 IU
2,5 mL’dir

Antihemofilik Faktör
(Rekombinant)

Kogenate® FS IV Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon Sükrozla Formüle Edilmiş Antihemofil  FORMÜLÜ: Kogenate® FS Antihemofilik Faktör (Rekombinant), steril, stabil, arıtılmış,nonpirojenik, liyofilize edilmiş ve rekombinant DNA teknolojisi ile üretilmiş bir üründür. İnsan 
plazmasından elde edilen FVIII ile aynı biyolojik aktiviteyi gösterir. Öncül ürünü KOGENATE® ile karşılaştırırsak; Antihemofilik Faktör (Rekombinant) Kogenate® FS, tekrar gözden geçirilip düzeltilmiş bir arıtma ve Albumin (insan) eklemesini elimine eden bir formülasyon işlemi içerir. Final üründe 
koruyucu olarak Albumin (insan) yerine Kogenate® FS’in her bir şişesinde 28 mg. sukroz  bulunur. Her bir Kogenate® FS şişesi etikette bulunan miktarda ünite (international unit – IU) cinsinden (250,500 ve 1000 IU) rekombinant FVIII içerir. 1 IU, Dünya Sağlık Örgütü’nce (WHO) belirtildiği üzere kanı 
koagüle eden FVIII için bir standarttır ve yaklaşık olarak 1 mL taze insan plazmasındaki FVIII aktivitesine eşittir. Kogenate® FS intravenöz yolla uygulanmalıdır.  ENDİKASYONLARI: Kogenate® FS, plazma koagüle edici faktör olan FVIII’de görülen bir eksiklik sonucu oluşan klasik hemofili (Hemofili A)’nin 
tedavisinde endikedir. Kogenate® FS kanama olaylarını düzeltmek ya da önlemek için, acil durumlarda, cerrahi müdahale olması gereken durumlarda hemofili hastalarında, geçici olarak eksik olan pıhtılaşma faktörünün yerine geçer. Kogenate® FS Antihemofilik Faktör (Rekombinant) von-Willebrand’s 
faktörünü içermez; bu yüzden von-Willebrand’s hastalığında endike değildir. KONTRENDİKASYONLARI: İçeriğindeki bileşiklere karşı intolerans ve allerjik reaksiyonlar gelişebilir. Hamster proteinine karşı bilinen aşırı duyarlılık Kogenate® FS kullanımı sırasında kontrendikasyon oluşturabilir UYARILAR / 
ÖNLEMLER: Hemofili A hastalarının tedavisi sırasında FVIII’e karşı nötralize edici antikorlar gelişebilir. İnhibitör oluşumu özellikle ağır hemofilili çocuk hastaların tedavilerinin ilk yıllarında ya da FVIII ile önceden kısa müddet tedavi edilmiş herhangi yaştaki hastalarda görülür. Bununla beraber, inhibitör 
oluşumu hemofili A hastasının tedavisinin herhangi bir zamanında görülebilir. Kogenate® FS de dahil olmak üzere herhangi bir AHF preparatı ile tedavi edilen hastalar FVIII’e karşı antikor oluşumuna karşı dikkatlice gözlenmelidir. Hastanın tedavisine uygun klinik gözlemler, laboratuar testleri ile 
gözlenir. Antihemofilik faktör konsantresi ile tedavi olan hastalar içinde, aşırı duyarlılık reaksiyonları ile ilgili olarak hipotansiyon, ürtiker ve göğüs sıkışması literatürde rapor edilmiştir. Bir önceki jenerasyon ürünü olan KOGENATE®, Antihemofilik Faktör (Rekombinant)  kullanıldığında özellikle çok genç 
hastalarda veya diğer Faktör VIII konsantrelerine daha önce reaksiyon göstermiş hastalarda çok nadir allerjik ve anaflaktik reaksiyonların görüldüğü rapor edilmiştir. Pediatrik Kullanım: Kogenate® FS, yeni doğanlar, bebekler, çocuklar ve ergenlik çağındaki çocuklar dahil, her yaştaki pediatrik hastada 
rahatlıkla kullanılabilir. Geriatrik Kullanım: Kogenate® FS ile yapılan klinik çalışmalar 65 ve üstü yaşta, genç hastalardan farklı bir cevap verip vermediklerini saptayabilme açısından, yeterli sayıda hastayı içermemiştir. Bununla beraber KOGENATE® ve diğer AHF ürünleri ile yapılan klinik deneylerde yaşlı 
ve genç hastalar arasında fark tespit edilememiştir. Kogenate® FS alan her hasta gibi yaşlı hastaların da doz seçimi bireyselleştirilmelidir. Gebelik ve Laktasyonda Kullanım: Gebelik Kategorisi: C  Araç ve makine kullanımına herhangi bir etkisi yoktur. YAN ETKİLER: Lokal enjeksiyon bölgesi reaksiyonları, 
şiddetli kaşınma, baş dönmesi, denge bozukluğu, depersonalizasyon (kişilik bozukluğu),kızarıklık, bulantı, ağızda alışılmamıştadrinit ve kan basıncında hafif yükselme görülebilir. Gastroenteriti ve seröz otitis mediası olan bir hastada damaryolu (venipuncture) açılmasını takiben önkol kanaması, 
konstipasyon, adenopati, kızarıklık, anemi, solukluk görülmüştür. “BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ” İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER: Herhangi bir etkileşim gözlenmemiştir. Kogenate®  FS’in her bir şişesi, tek-aşamalı yöntem metoduna göre 
düzenlenmiş etiket üzerinde belirtilen Internasyonel Unite biriminde rFVIII etkisine sahiptir. Enjeksiyona hazırlanan ürün hazırlandıktan sonra 3 saat içinde uygulanmalıdır. Kutu içinde bulunan uygulama setinin kullanılması önerilir. Hemostaz için gerekli olan Kogenate® FS  dozu hastanın ihtiyaçlarına, 
eksiklik şiddetine, kanama şiddetine, inhibitör varlığına ve ulaşılması istenen FVIII seviyesine göre bireyselleştirilmelidir. Tatmin edici klinik sonuçlara ulaşmak için daha çok FVIII verilmesi gerekebilir. Eğer hesaplanan doz beklenen FVIII seviyelerine ulaşmakta başarısız olursa veya hesaplanan doz 
uygulandıktan sonra kanama kontrol edilemez ise hastada dolaşımda inhibisyon varlığından şüphe edilmelidir. İnhibitör varlığı kanıtlanmalıdır ve seviyesi uygun laboratuar testleri ile kantitatif olarak tayin edilmelidir. İnhibitör varlığı durumunda FVIII için doz ihtiyacı değişik hastalarda aşırı 
değişkenlikte olabilir; optimal tedavi klinik cevaba bağlı olarak tespit edilebilir. Düşük titreli (10BU) inhibitörü olan bazı hastalar FVIII preparatlarıyla inhibitör titresinde artışa sebep olmadan başarılı bir şekilde tedavi edilebilirler. Yeterli yanıtın sağlandığına dair karar vermek için FVIII seviyeleri ve tedaviye 
klinik cevap saptanmalıdır. Dozajın Hesaplanması: Terapötik plazma seviyesine ulaşmak için gerekli doz intravenöz enjeksiyon şeklinde uygulanır. In vivo olarak FVIII’in % yükselmesi kg başına düşen Kogenate® FS dozu (IU/kg) ile kg başına düşen IU’nin %2’sinin çarpımı ile hesaplanır. Bu hesaplama 
metodu plazma türevi ve rAHF ürünlerinin klinik bulgularına dayanır. Tüm dozun 5-10 dakikada ya da daha kısa sürede uygulanması iyi tolere edilir. Hemostaz elde etmek için gerekli doz, aşağıdaki genel bilgilendirme tablosuna bağlı olarak, kanama tipi ve şiddetine göre bulunur. Profilaksi: AHF 
ürünleri Nissen ve arkadaşları tarafından rapor edildiği üzere kanama profilaksisi için, düzenli bir program ile uygulanabilir. Kullanma Talimatı: Ürünün kullanıma hazırlanması, ürünün uygulaması ve uygulama seti ve iğnelerin tutulması dikkatle yapılmalıdır. Kanla kontamine bir iğneyle yapılan perkutan 
enjeksiyon, HIV (AIDS) ve hepatiti de içeren enfeksiyöz virüslerin bulaşmasına sebep olabilir. Yaralanma olursa hemen medikal önlemler alınmalıdır. İğneler tek kullanımdan sonra sivri maddeler kutusuna yerleştirilmelidir. Tüm teçhizat, uygulamak üzere hazırlanmış olan Kogenate® FS Antihemofilik 
Faktör (Rekombinant) ürünü de dahil olmak üzere çevre prosedürüne uyacak şekilde atılır ( kullanımdan sonra ). Ürünle birlikte doz aşımı beklenmez. SAKLAMA KOŞULLARI: Kogenate® FS buzdolabında saklanmalıdır (2-8ºC; 36-46ºF). Liyofilize toz, oda sıcaklığında ( 25ºC ya da 77ºF’a kadar ) ev gibi 
yerlerde 2 ay saklanabilir. Dondurmaktan kaçınılmalıdır. Şişe üzerinde belirtilen kullanma tarihinden sonra kullanılmamalıdır. Işıktan koruyunuz ve liyofilize tozu kullanım öncesine kadar karton kutusunda saklayınız. TİCARİ SUNUM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ: Kogenate®  FS 250 IU, 500 IU ve 1000 IU 
Antihemofilik Faktör (Rekombinant), üç farklı formda tek kullanımlık şişeler şeklinde sunulmuştur. Yeterli hacimde Enjeksiyonluk Steril Su, USP, 1 steril çift taraflı transfer iğnesi, 1 steril süzme iğnesi ve 1 steril uygulama seti ile birlikte ticari ambalaj kutusunda bulunmaktadır.  RUHSAT SAHİBİNİN İSİM 
VE ADRESİ: Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. Çakmak Mah. Balkan Cad. No: 53 34770 Ümraniye - İstanbul RUHSAT NUMARASI: 07/08/2009 - 128/82 Reçeteli satılır. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız: Daha geniş bilgi için firmamıza başvurunuz. Hekime danışmadan 
kullanılmamalıdır. KÜB onay tarihi :10.08.2009, Güncelleme Tarihi: 11.07.2014 KDV dahil parekende satış fiyatı ve fiyat onay tarihi: 01.06.2015 Kogenate FS 1000 IU: 1.382,64 TL-Kogenate FS 500 IU: 712,25 TL Kogenate FS 250 IU: 389,03 TL
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2,5 mL’dir
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