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HEMATOLOJİK HASTALIKLARDA İMMUNOTERAPİ
Bağışıklık sisteminin, sadece organizmaların dışarıdan 
gelen tehditlere karşı korunmasında değil aynı zamanda 
selim ve habis birçok hastalığın mekanizmasında da rol 
oynadığının anlaşılmasıyla birlikte immunoterapi kavramı 
ortaya atılmıştır. İmmunoterapi, özetle bağışıklık sistemi-
nin uyarılması, duyarlılaştırılması veya baskılanması su-
retiyle hastalıkların tedavisinin sağlanması anlamına gel-
mektedir 

Özellikle habis hematolojik hastalıklarda hâlihazırda stan-
dart tedavi yöntemi olarak kullanılan kemoterapinin bili-

nen yan etkileri, bu hastalık grubunda güvenliliği ve etkililiği yüksek ama yan etkisi az 
olan ilaçlara gereksinim olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda klinik kullanıma girip 
kanser tedavisinde yeni bir döneme imza atan ilk immunoterapötik ajan rituksimab’dır. 
Rituksimab CD20(+) non-Hodgkin lenfomaların tedavisinde çığır açmıştır. Kemotera-
piye eklenmesi ile birlikte birçok NHL türünde progresyonsuz ve toplam sağkalım sü-
relerinde anlamlı artışa neden olmuştur. Bu molekülün humoral immunitenin aşırı veya 
kontrolsüz aktivasyonu ile oluşan immun trombositopeni, otoimmun hemolitik anemi 
gibi selim hastalıklarda da rituksimab kabul edilebilir başarı yüzdeleriyle kullanılmış-
tır. Monoklonal antikorlar apoptotik yolakların aktivasyonu, kompleman aktivasyonu 
ve antikora bağlı hücresel sitotoksisite ile hücre ölümüne yol açarlar. Monoklonal an-
tikorlara sitotoksik bazı ilaçlar (ozogamisin veya vedotin gibi) veya itriyum 90 gibi 
radyoaktif maddelerin eklenmesiyle hedefe yönelik kemo/radyoterapi uygulanabilmesi 
sağlanmıştır. Benzeri şekilde CD20’yi hedef alan ancak CD20’ye daha kuvvetli bağla-
nan dolayısıyla daha potent olduğu ileri sürülen ofatumumab, obinituzumab gibi mo-
noklonal antikorlar geliştirilmiştir. Bu moleküllerin CD20 ekspresyonunun daha zayıf 
olduğu KLL gibi hastalıklarda sonuçlanan öncü çalışmaları ümit verici olmakla bera-
ber sadece CD20 hedeflenerek yapılan tedavilerle alınabilecek yolun sınırlı olduğunu 
da göstermiştir.

Hücre içi ileti yolaklarındaki enzimleri baskılayan Bruton tirozin kinaz inhibitörleri 
(ibrutinib), fosfoinozitid-3 kinaz inhibitörleri (idelalisib, duvelisib), B hücre reseptör 
sinyallerinin hızlanmasında rola alan Syk tirozin kinaz inhibitörleri (fostamatinib), 
PD-1 inhibitörleri (nivolumab) günümüzde kullanıma girmiş veya yakın gelecekte kli-
nik kullanıma girecek yeni tedavi seçenekleri arasında en önemli olanlarıdır. Yakın 
zamanda önem kazanan biyolojik ürünlerden biri de CAR (chimeric antigen receptor)
adı verilen tümöre özgü sentetik olarak üretilen T hücre reseptörleridir. Tümör hücre-
lerini tanıyan bu reseptörler T hücrelerine bir vektör yardımıyla aktarılır. Tümör ilişkili 
antijenleri tanıyan bu T hücreleri hücresel immunite üzerinden tümörün imhasını sağ-
lamaktadır. 

Benzeri mekanizmayla etki eden bir başka tedavi yöntemi de “Bispecific T-cell Enga-
ger” (BiTE) teknolojisidir. Burada geliştirilen çift başlı (bispesifik) sentetik monoklo-
nal antikor, T hücrelerinin malin hücreleri tanımasını ve onlara karşı bir bağışıklık ya-
nıtı oluşturmasını sağlar. Bu moleküllerden klinik kullanıma giren ilki akut lenfoblastik 
lösemi için geliştirilen Blinatumomab’dır. Blinatumomab’ın bir ucu T hücre reseptörü 
olan CD3’ü tanıyıp aktive edebilirken diğer ucu bir B hücre antijeni olan CD19’u ta-
nımaktadır. Bu yolla CD19(+) lösemik hücrelere karşı T hücrelerin duyarlılaşması ve 
bir hücresel yanıt oluşturması sağlanmaktadır. Relap /refrakter akut lenfoblastik lösemi 
tanılı hastalarda elde edilen sonuçlar yüz güldürücüdür. 

Doç. Dr. M. Cem Ar
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları AD, Hematoloji BD

HABİS HEMATOLOJİK HASTALIKLARDA ANTİVİRAL 
TEDAVİ: NE ZAMAN?

Hematolojik kanserler, gerek asıl hastalığın kendisine gerekse 
hastalığın tedavisinde kullanılan yoğun tedavilere bağlı olarak 
bağışıklık sisteminde ağır baskılanmaya neden olur. Zayıflayan 
bağışıklık sistemi başta bakteriler ve mantarlar olmak üzere 
çok çeşitli patojenlerin enfeksiyon oluşturması için uygun bir 
zemin yaratır. Fırsatçı enfeksiyon riski özellikle nötrofil sayısı-
nın 1000/mm3 altına inmesi ile artar. Bunun yanı sıra mukoza 
bütünlüğünü bozan sistemik kemoterapi, radyoterapi ve hijyene 
dikkat edilmemesi de enfeksiyon riskini artıran önemli etken-
lerdir.

Hematolojik kanserlerde virüslere bağlı enfeksiyonlar sağlıklı 
topluma göre daha fazla gözlenmektedir. Bunun nedeni çevredeki sağlıklı bireylerden bu-
laşan grip (influenza) gibi virüslerin yanında vücudumuzda latent olarak bulunan, bağı-
şıklık sisteminin zayıflamasına bağlı aktifleşen sitomegalovirüs (CMV), herpes simpleks 
virüsü (HSV) ve varisella-zoster virüsü (VZV) gibi etkenlere bağlı viral enfeksiyonlardır. 
Öte yandan daha az sıklıkta Hepatit B Virüsü (HBV) enfeksiyonları izlenmektedir. Nor-
mal sağlıklı bireylerde görece hafif seyreden ve genellikle semptomatik tedavi ile kontrol 
altına alınabilen viral enfeksiyonlar, hematolojik kanserli olgularda hayatı tehdit ede-
bilen pnömoni, hepatit, kolit, ensefalit, retinit, kemik iliği baskılanması gibi tablolara 
neden olabilir.  

Hematolojik kanserli hastalarda viral enfeksiyonlara karşı bazı korunma yöntemleri 
uygulanmalıdır. Bunlar kişisel hijyen, çevresel faktörlerden korunma, antibiyotik pro-
filaksisi ve aşılanma olarak sıralanabilir. Kişisel hijyende el yıkama, enfeksiyona girişi 
yolu açısından ağız ve cilt bakımı, riskli dönemlerde mümkün olduğunca sağlam birey-
lerle yakın temastan kaçınma, kullanılan odanın havalandırılması ve lokal temizliği gibi 
bir dizi önlem alınması önerilir. Antiviral profilaksisi ise kemoterapi sırasında özellikle 
nötrofil değerlerinin <1000/mm3’ün altına düştüğünde viral enfeksiyona bağlı hastalık 
gelişimini yüksek oranda önleyebilmektedir. Hepatit etkeni olan HBV de ise diğer virüs-
lerden farklı olarak profilaktik tedavi daha uzun süre (6-12 ay) kullanılmaktadır. Aşılama 
ise hastalığın remisyona girdikten sonra veya hematopoetik kök hücre nakil uygulanmış 
hastalarda ortalama 6-12 sonra başlatılmalıdır. 

Hematolojik kanserli hastalarda sık görülen viral etkenlere karşı belirli aralıklarla tara-
ma rutin olarak yapılmaktadır. Tarama yapılmasının faydası viral etkenin daha hastalık 
oluşturamadan fark edilmesi ve bu sayede erken tedavi şansı vermektedir. Bunun en iyi 
örneği riskli gruplarda CMV taramasıdır. Tarama ve erken dönemde önleyici tedavi ile 
CMV enfeksiyona bağlı ciddi komplikasyonların önlenmesine mümkündür. 

Tüm korunma yöntemleri ve taramalara rağmen bağışıklık sistemini baskılayan has-
talıkların seyrinde viral enfeksiyon hastalıkları oluşabilmektedir.  Öte yandan bakteri-
yel veya mantar enfeksiyonlarına kıyasla viral enfeksiyonların çoğunda özgün tanıya 
ulaşmak zordur ve çoğu zaman etkene yönelik özgün tedavi seçeneği bulunmamaktadır.   
Semptomatik hastalık aşamasında hastalığın erken fark edilip, varsa etkene yönelik te-
davinin başlatılması ve destekleyici tedaviler önem kazanmaktadır. 

Doç. Dr. Emre Tekgündüz
Ankara Onkoloji Hastanesi Hematoloji ve Kök Hücre Nakil Kliniği
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AKUT PROMYELOSİTER LÖSEMİ: 
KEMOTERAPİSİZ LÖSEMİ 
TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?

Tüm akut myelositer löse-
mi olgularının yaklaşık % 10-
15’ini oluşturan ve tanımlandığı 
1957’de yoğun kanama yatkın-
lığı nedeniyl en fatal seyirli akut 
lösemi tipi olarak bildirilen Akut 
Promyelositer Lösemi (APL) gü-
nümüzde  farklı terapötik yakla-
şımlar sayesinde % 100’e yakın 
oranlarda tam yanıt,% 80-85 ci-

varında kür elde edilen bir hastalığa dönüşmüştür. APL 
olgularının % 95’inden fazlasında 15. kromozomun uzun 
kolunda (15q22) kodlanan promyelositik gen (PML) ile 
17. kromozomun uzun kolunda kodlanan (17q21) retino-
ik asid (RA) genleri arasında oluşan translokasyon sonu-
cu PML-RARα olarak adlandırılan bir füzyon geni mev-
cuttur. Bu füzyon geni farklılaşma için gerekli genlerin 
transkripsiyonunu inhibe ederek kemik iliğinde  myeloid 
serinin farklılaşmasının promyelosit aşamasında bloke 
olmasına neden olur. Hastalığın en önemli klinik bul-
gusu dissemine intravasküler koagulasyona (DİK) bağlı 
kanama yatkınlığıdır. Bu % 10-20 olguda erken ölüm 
sebebi olmaktadır. APLolgularının tedavisinde 1970’li 
yıllardan itibaren antrasiklinler kullanılmaya başlamış-
tır. Ancak tek ajan veya kemoterapi kombinasyonları 
içinde kullanılan antrasiklinlerle elde edilen tam yanıt 

oranları % 80’ler civarında olmasına rağmen kanamaya 
bağlı erken ölüm oranları % 15-20 ve uzun süreli ya-
şam oranları % 30’lar civarında olmaktadır. 1985’de ilk 
kez Çinlilerin APL tedavisinde kullandıkları ve dünya-
ya tanıttıkları; bir A vitamini derivesi olan all-trans re-
tinoik asit (ATRA) APL tedavisinde bir çığır açmıştır. 
ATRA selekti olarak PML-RAR-α’ya bağlanır. Bu bağ-
lanma ile nükleer transkripsiyonel represör kompleksi 
(N-CoR+mSin3A+HD) füzyon geninden ayrılır ve his-
ton asetilasyonu artar, kromatin yapımı artar ve sonuç-
ta transkripsiyonel supresyonun ortadan kalkması ile 
hücre diferansiasyonu, apoptozis ve hemostaz sağlanır. 
APL olgularında indüksiyonda ATRA’nın tek ajan olarak 
kullanımı ile ATRA+ antrasiklin veya ATRA+Antrasik-
lin+Sitozin Arabinozid ile kombine kullanımlarını karşı-
laştıran  çok sayıdaki randomize kontrollü çalışmaların 
sonuçlarında  kombinasyon rejimlerinin üstünlüğü (re-
laps oranlarında azalma) ortaya konulmuştur. Çünkü tek 
ajan olarak ATRA kullanımı  ile lösemiyi başlatıcı hüc-
reler tam olarak ortadan kaldırılamamakta ve bu nedenle 
relaps sıklığı fazla olmaktadır. ATRA ile birlikte sadece 
antrasiklin kullanımı ile bu ajanlara ARA-C eklenmesi-
nin faydası var mıdır sorusuna yanıt arayan  çalışmalar  
ARA-C’nin standart ve orta risk grubu hastalarda olma-
sa da yüksek riskli gruplarda sağ kalım avantajı oluş-
turduğunu ortaya koymuştur. 1990’lı yılların başlarında 
uzun yıllardır geleneksel Çin tıbbında kullanılan Arsenik 
Trioksit (ATO) yine  ilk kez Çin’de APL tedavisinde kul-
lanılmıştır. ATO’nun promyelositlerde hem diferansiyas-
yonu hem de apopitozu indüklediği çok sayıda araştır-
macı tarafından gösterilmiştir. Aynı zamanda ATRA ile 
ATO arasında sinerjizm olması bir arada kullanımlarına 

izin vermekte, PML-RARα degradasyonu ile lösemiyi 
başlatan hücrelerin eradikasyonunu sağlamaktadır. APL 
indüksiyon tedavisinde ATRA+ATO kullanımı ile AT-
RA+Kemoterapiyi karşılaştıran 8 çalışmanın metaanali-
zi sonucu ATRA+ATO ile %100 tam yanıt oranları ve 2 
yıllık takipte % 99.1 toplam yaşam oranları saptanmıştır. 
Bu veriler nedeniyle düşük/orta risk grubu olgularda AT-
RA+ATO standart tedavi olarak önerilmektedir. Yüksek 
risk grubunda ise bu ajanlara anti-CD33 (Gemtuzumab 
Ozagamisin) eklenmesini öneren çalışmalar vardır. Bun-
dan 2 hafta önce Cardiff Üniversitesinden Dr. Allan Bur-
net Reuters sağlık kanalına verdiği röportajda bu bilgiyi 
kemoterapisiz Lösemi tedavisi başlığı ile duyurmuştur. 
Konsolidasyon APLtedavisinde asla ihmal edilememesi 
gereken bir tedavi basamağıdır ve ATO ve ATRA+Ant-
rasiklin ile ardışık konsolidasyon rejimleri uygulanma-
lıdır. APL’de idame tedavisinin yararı ise ATO+ATRA 
varlığında tartışmalı hale gelmiştir. Son metaanaliz so-
nuçlarına göre ATRA+Antrasiklin+/-ARA-C ile remis-
yona girmiş ve ATO / ATRA+Antrasiklin (ardışık 2’şer 
kür) ile konsolide edilmiş hastalarda idame tedavi veril-
mesine gerek yoktur sonucuna varılmıştır. Relaps APL 
olgularında ise halen en güncel tedavi tek başına ATO 
veya ATO+ATRA + Gemtuzumab Ozagamisin (GO) 
gibi ATO bazlı tedavilerdir. Uluslararası rehberler mole-
küler yanıt elde edilmiş ikinci re misyondaki olgularda 
otolog kök hücre transplantasyonu önermekte, allojenik 
kök hücre naklinin ise moleküler yanıt elde edilememiş 
olgular için uygulanabileceğini vurgulamaktadır.

Prof. Dr. Meltem Aylı
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

DEĞERLİ KONGRE KATILIMCILARI,

Türk Hematoloji Derne-
ği’nin 41. Ulusal Kongresi-
ne hoşgeldiniz. Kongreler, 
bildiğiniz gibi, aynı konuda 
çalışan bilim insanlarının 
birbirleri ile iletişim kurma-
larına olanak sağlayan plat-
formlar oluştururlar ve bu 
yönleri ile mesleki eğitimin 

önemli ve vazgeçilmez öğelerinden sayılırlar. Eğitim perspekti-
fi açısından bakıldığında ulusal hematoloji kongreleri, gelenek-
sel olarak, “hematoloji” ve bilimsel açıdan hematolojiden ayrı 
düşünülemeyecek ilgili bilim dalları ile ilgili herkesi kapsaya-
rak yukarıda bahsettiğim “platform oluşturma” işlevi açısından 
alanında biricik olma özelliğini taşımaktadır.

Derneğimizin eğitim vizyon ve misyonu tüzüğümüzde açıkça 
belirtilmiştir ve bu konu dernek faaliyetleri içinde hep en önde 
gelen çalışma alanı içinde yer almıştır. Eğitim, öğretimden fark-
lı olarak yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Hekimler için bu 
“ömür boyu” olma özelliği çok daha belirgindir, çünkü günlük 
pratiğin dayanağı olan bilimsel veriler hiç durmadan -ve nere-
deyse logaritmik bir hızda- artmaktadır. Öğretim ise eğitimin 
bir plan ve program içinde yürütülmesini kapsar. Amacı önce-
den belirlenmiş, süresi ve içeriği planlanmış ve belli bir “çatı” 
altındaki eğitim faaliyetleri “öğretim” olarak adlandırılırlar. 
Terminolojik olarak “yaygın eğitim” “eğitim”e, “örgün eğitim” 
ise “öğretime denk gelmektedir. Hedefleri bakımından eğitim 
ve öğretim birbirinden tümüyle ayrı ve bağımsız kompartıman-
lar olarak değerlendirilemezler. Örgün eğitimi de kapsayacak 
şekilde, derneğimizin eğitim faaliyetleri içinde, hematoloji 
okullarını bu bakımdan vurgulanmaya değer görüyorum. Es-
kiden olduğu gibi hematoloji okulları düzenli bir şekilde yü-
rütülmeye devam etmektedir. Avrupa Hematoloji Derneği ile 
yıllardan beri devam eden işbirliğimiz sonucu Hematoloji Eği-
tim müfredatı oluşturulmuş ve yönetim kurulunun çabaları ile 
TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDATI OLUŞTURMA 
VE STANDART BELİRLEME SİSTEMİ (Tukmos) tarafından 
kabul edilmiştir. Gerçekleştirdiğimiz tüm eğitim programları-
nın bilimsel programlarımızla ilgili müfredat esas olarak hazır-
lanıyor ve toplantılarımız TTB ve EHA tarafından kredilendiri-
liyor. Ayrıca daha özgül konularda düzenli online eğitimlerimiz 
olmakta ve bu eğitimler web sitemizden yayınlanmaktadır. Bu 
da eğitime ulaşımı kolaylaştırmaktadır. 

Yayınlar ve bilimsel alt komite (BAK) toplantıları derneğimi-
zin kongre faaliyetleri içinde ayrıca vurgulamak ve sizleri ha-
berdar etmek istediğimiz konular arasında. Bu çerçeve içindeki 
faaliyetleri de kısaca özetlemek isterim: 
Hematolog Derleme Dergisi yeni sayılarıyla kütüphanelerde 
yer almaya devam etmektedir. Mahmut Bayık’ın konuk editör-
lüğünde ve konuk editör yardımcılığını Naci Tiftik ve Ahmet 
Muzaffer Demir’in yaptığı Kan Bankacılığı, Transfüzyon Tıbbı 
ve Aferez Sayısı Mart 2015 tarihinde yayımlanmıştır. Konuk 
editörlüğünü Hale Ören ve İbrahim C. Haznedaroğlu’nun yap-
tıkları  Nadir Hematolojik Hastalıklar Sayısı’nın hazırlıkları da 
tamamlandı. Her iki sayı da kongrede dağıtılacaktır. 

Bu yıl yenilenmiş bir kılavuz ile karşınızdayız. Türk Hemato-
loji Derneği Kemik İliği Yetersizliği Bilimsel Alt Komitesi’nin 
hazırladığı “Miyelodisplastik Sendrom Tanı ve Tedavi Kılavu-
zu” yayımlandı. Kılavuz dernek standından dağıtılacaktır. Bir 
de çeviri kitabımız var: “Koagulasyon Rehberi” Bu kitabın edi-
törleri Jovan P. Antovicve Margareta Blomback, Çeviri Editö-
rü: Dr. Muhlis Cem Ar, Çeviren: Dr. Fevzi Fırat Yalnız.

 Kongrede ayrıca Bilimsel Alt Komitelerimizin toplantıları ya-
pılacaktır. Üç akşam saat 20:30-22:00 arasında yapılacak top-
lantılara tüm üyelerimizin katılımlarını bekliyoruz: 22 Ekim 
2015 tarihinde; İmmunohematoloji BAK, Multipl Miyelom 
BAK, Kronik Miyelositer Lösemi ve Kronik Miyeloprolife-
ratif Neoplaziler BAK, Hematopatoloji BAK, Transfüzyon 
Tıbbı-Kan Bankacılığı ve Hemaferez BAK, Laboratuvar Stan-
dartları BAK, Kök Hücre Biyolojisi ve Araştırmaları BAK, 23 
Ekim 2015 tarihinde Hemofili BAK, Moleküler Hematoloji 
ve Sitogenetik BAK, Kök Hücre Nakli BAK, Lenfoma BAK, 
Akut Lösemiler BAK, Hematolojide Enfeksiyonlar ve Destek 
Tedavileri BAK Kemik İliği Yetersizliği BAK ve 24 Ekim 2015 
tarihinde Eritrosit Hastalıkları ve Hemoglobin BAK toplantıları 
yapılacaktır.

 Son olarak kongre sırasında üyelerimizin öz değerlendirmele-
rini yapabilecekleri yeterlilik sınavını hatırlatmak isterim. Tüm 
katılımcıları kongrenin ilk günü yapılacak “4. Hematoloji Ye-
terlilik Sınavı”na davet ediyoruz.
Eğitim açısından verimli bir kongre dileklerimle…

 
Prof. Dr. Fahir Özkalemkaş
Türk Hematoloji Dernek Sayman



Nilüfer

Ulusal Hematoloji 
Kongresi Geleneksel 

Ödül Töreni ve 
Dinleti’sinde 

sizi aramızda görmekten 
mutluluk duyacağız.

Tarih / Date: 24.10.2015
Saat / Time: 21.00
Yer / Place: Günçağ Dinçol 
Salonu
                     Günçağ Dinçol Hall

www.youtube.com/kongretv

KONGRE TV YAYINLARI KONGRE MERKEZİNDE YER ALAN 
EKRANLARDA, OTEL ODANIZDA, MOBİL UYGULAMA İLE CEP 
TELEFONLARINIZDA...
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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

250 IU
2,5 mL’dir

L.
TR

.M
KT

.S
M

.0
9.

20
15

.0
78

9

1000 IU
2,5 mL’dir


