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Ürün isimleri alfabetik sıraya göre yazılmıştır.
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Uzatılmış Yarılanma Ömrüne Sahip
Faktörler

Deri Altı Ajanlar

➢ Adynovate

Pegile, tam uzunlukta

➢ Elocta

Fc füzyon, B domain silinmiş

➢ Esperoct

Pegile, B domaini kesilmiş

➢ Jivi

Pegile, B domaini silinmiş

➢ Hemlibra

FVIIIa mimetic

Monoklonal antikor

MOLEKÜL YAPILARI



Dr. Saadet Akarsu

Deri Altı Ajanlar:
Emicizumab

Dr. Emine Türkkan

Faktör Konsantreleri:
Uzun Etkili Faktörler



PROFİLAKSİ



Her iki tedavi seçeneğinin profilakside 

etkinlikleri nasıldır?



PROFİLAKSİDE 
EMİCİZUMAB

Dr. Saadet Akarsu



Dünyada uygulamaya başlanmış ilk deri altı ajan “emicizumab”dır.

• Emicizumab hem inhibitörlü hem de inhibitörsüz hastalarda profilaksi tedavisinde
kullanılmaktadır.

• Ülkemizde ruhsatlıdır ancak henüz geri ödeme almamıştır; klinik deneyim
bulunmamaktadır.

Hemlibra (emicizumab) Summary of Product Characteristics. April 2019. Roche Products Limited. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004406/WC500244743.pdf (Accessed 25 April 2019)

DERİ ALTI AJANLAR İLE PROFİLAKSİ 



• Bispesifik antikor
• FVIII-mimetik etki

Emicizumab
ile Profilaksi

12 yaş üstü daha önce
kanadıkça ya da profilaksi
alan hastalar

Kanadıkça
N=85

Profilaksi
N=40-60

Gözlemsel çalışmadan gelen 12 yaş üstü
daha önce kanadıkça ya da profilaksi alan
hastalar

Grup A: Emicizumab 1.5 mg/kg 
haftada bir

Grup B: Emicizumab 3.0 mg/kg iki
haftada bir

Grup C: Profilaksi yok

24 haftalık primer 
etkililik değerlendirme

Grup D: Emicizumab 1.5 mg/kg 
haftada bir

Adolesan&Erişkin
HAVEN 3

1. Mahlangu et al. N Engl J Med  2018

Çalışma dizaynı:



• Bispesifik antikor
• FVIII-mimetik etki

Emicizumab
ile Profilaksi

Haftada bir
1.5 mg /kg

2 Haftada bir
3 mg/kg

Çalışma sırasında ABRa

(Tedavi edilen/Tüm kanamalar)
Ortalama ABR 1.5 / 2.5
Medyan ABR 0.0 / 0.6

(Tedavi edilen/Tüm kanamalar)
Ortalama ABR 1.3 / 2.6
Medyan ABR 0.0 / 1.6

Profilaksi ile ABR’de azalma
oranları (profilaksi almayan
gruba kıyasla)

Tedavi edilen kanamalar
Ortalama ABR 38.2  1.5 (%-96)

Tüm kanamalar
Ortalama ABR 47.6  2.5 (%-95)

Tüm kanamalar
Ortalama ABR 38.2  1.3 (%-97)

All bleeds
Ortalama ABR 47.6  2.6 (%-94)

Sıfır kanama oranı %c (Tedavi edilen/Tüm kanamalar)
%55.6% / %50.0

(Tedavi edilen/Tüm kanamalar)
%60 / %40.0

Daha önce FVIII profilaksisi
alan gruba göre kanamalar
daki azalma

(D kolu; tedavi edilen kanamalar)

Ortalama ABR 4.8 → 1.5 (%-68)
Medyan ABR 1.8 → 0.0

-

Adolesan&Erişkin
HAVEN 3

1. Mahlangu et al. N Engl J Med  2018

12 yaş üzerindeki her 10 hastanın 6’sında sıfır kanamaya ulaşma başarısı



• Bispesifik antikor
• FVIII-mimetik etki

Emicizumab profilaksisi almakta olan 64 hastada görülen toplam 215 
kanama olayında FVIII kullanılmıştır.

➢43 tanesinde uygulanan FVIII dozu ≥50 IU/kg/24 saat; bunların da 8 
tanesinin kontrol altına alınması 24 saati aşmıştır.

➢Emicizumab ile FVIII’in birlikte kullanımı sonrası ciddi advers olayla
karşılaşılmamıştır.

1. Mahlangu et al. N Engl J Med  2018

Emicizumab
ile Profilaksi

Adolesan&Erişkin
HAVEN 3



• Bispesifik antikor
• FVIII-mimetik etki

HOHOEMI Çalışması: 12 yaş altı 13 Japon hemofili hastası
4 hafta yükleme dozu ile (haftada 3 mg/kg) başlanıp, aşağıdaki idame dozlar
kullanılmıştır:
• 2 haftada bir 3 mg/kg,  n=6
• Ayda bir 6 mg/kg, n=7

Emicizumab
ile Profilaksi

Pediatri
HOHOEMI

Pediatrik hastalarda iki haftada bir ya da ayda bir
profilaksinin etkin olduğu ortaya konulmuştur. 



PROFİLAKSİDE UZUN 

ETKİLİ FAKTÖRLER

Dr. Emine Türkkan



Standart yarılanma ömrüne sahip faktörler çok uzun yıllardır kullanılmaktadır:

• Profilaksinin, kanamaları ve eklem hasarını önlediği göz önünde bulundurulduğunda, normal bir kas-iskelet 
fonksiyonu sağlanabilmesi için tedavinin hedefi olarak düşünülmelidir

• Profilaksi, uzun vadede maliyet-etkin bir tedavidir; çünkü hasarlı eklem tedavisi ve sağlıkla ilgili yaşam 
kalitesini iyileştirmek için harcanacak yüksek maliyetleri elimine eder

Profilaksi, gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır uygulanan, ülkemizde de 2004 yılından itibaren Sağlık Bakanlığının
kabul ettiği bir tedavi şeklidir

Hastanın farmakokinetiğine göre düzenlenen profilaksi ile 0 kanama sonuçları elde edilebildiği gösterilmiştir.

1. Srivastava A, Brewer AK, Mauser-Bunschoten et al. Guidelines for the management of hemophilia. Haemophilia. 2013;19(1):e1-47.

FAKTÖR PROFİLAKSİSİ 



• Uzatılmış yarılanma ömrüne sahip faktörler ise dünyada 5 yıla yakın süredir kullanılmakta ancak henüz
ülkemizde klinik çalışma dışında deneyim bulunmamaktadır.

• Ancak bu faktörler ile yapılan profilaksi çalışmalarında oldukça çarpıcı sonuçlar elde edilmiştir.

FAKTÖR PROFİLAKSİSİ 



• PEGile
• Tam uzunlukta

Rurioctacog
alfa pegol ile
Profilaksi*  

BAX 855 Kanadıkça
(10–60 ± 5 IU/kg; 6 ay)

n=17 

BAX 855 Profilaksi
(45 ± 5 IU/kg; haftada iki

≥50 ED veya 6 ay)
n=120

PK değerlendirme
kolu

45 IU/kg ADVATE 
uygulama sonrası 45 

IU/kg of BAX 855

Profilaksi

Kanadıkça

Çalışma öncesi

Adolesan&Erişkin Çalışması

Pediatri Çalışması

Ta
ra

m
a

PK alt grup (n=25)

PK alt grup (n=35)

<6 yaş
n=36

6 ile 12 yaş arası
n=35

Grup 1

Grup 2

PK Subgrup

Çalışma öncesi PK 
değerlendirme
• (50 IU/kg) FVIII 
• (50 IU/kg) rFVIIIFc

Doz rejimi

Haftada iki pofilaksi

• 1. gün: 25 IU/kg; ve 4. gün: 50 IU/kgDoz ve

aralık PK değerlendirmesine göre düzenleniyor

• Max doz: 80 IU/kg (Min 2 günde bir)

Shapiro et al. J Thromb Haemost 2014. Supplementary Information 2. Mahlangu et al. Blood 2014. Young et al. J Thromb Haemost 2015 

PROLONG-ATE (>18 
yaş)

Haftada iki uygulama

BAX 855 (<18 yaş)
Haftada iki uygulama

ABR, mean
ABR, medyan (IQR)
AsBR, medyan (IQR)

3.7 (4.7 SD)
1.9 (0.0; 5.8)
0.0 (0.0, 2.2)

3.04 (2.21-4.19)
2.0 (0.0-3.9)

0 (0-1.9)

Sıfır kanama oranı, 
%

% 39.6 % 38

Farklı Çukur değerler  (PROPEL)- EAHAD 2020-Sözlü sunum 

Farklı çukur değer:   % 1-3 vs  8-12

T1/2 daha kısa olan hastalarda 8-12 çukur değerde

profilaksi ile daha etkili kanama kontrolü (daha sık ve

yüksek dozlar)

FK bireysel farklar

*Trade name: Adynovi



• PEGile
• B domain silinmiş

Damoctocog
alfa pegol  ile
Profilaksi*

Adolesan&Erişkin Çalışması

D
ah

il 
ed

ilm
e

6 ile 12 yaş arası
n=29

<6 yaş
n=32

Kohort 1

Kohort 2

Profilaksi başlangıç rejimleri
• 25 IU/kg haftada 2 kez
• 45 IU/kg 5 günde bir
• 60 IU/kg 7 günde bir

10 haftalık deneme periyodu Gözlem periyoduTarama fazı 

Kanadıkça (n=20)

Every 7 days 60 IU/kg (n=43)

Haftada 2 kez, 25 
IU/kg
(n=114)

>1 fazla
kanama

≤ 1 
kanama

Haftada 2 kez, 30-40 IU/kg (n=13)

Haftada 2 kez, 30-40 IU/kg (n=11)

5 günde bir, 45-60 IU/kg (n=43)

Haftada bir, 60 IU/kg (n=43)

Run in (deneme) periyoduna haftada 2 uygulama, 

randomizasyon yok);  ardından değişik kohortlar

Medyan ABR (adolesen/erişkinler):

Haftada iki (run in sonrası değiştirilmiş): 4.1; (run in 

sonrası değiştirilmemiş): 1.9 

5 günde bir: 1.9 

7 günde bir (tüm hastalar): 3.9; (diğer kola geçmeden

önce): 16.9, (tamamlayanlar) 1.0 

Medyan ABR (pediatri): 2.9

7 günde bir uygulanan hastalarda (8/15) kanama oranı

fazla, 5 günde bire geçiş

Uzatma (adolesan/erişkinler) : (3.9 yıl)  (n:121)

ABR: Haftada 2:   1.7

5 günde bir:  1.2

7 günde bir:  0.7

Pediatri Çalışması

1. Reding et al. J Thromb Haemost 2017 
2. Santagostino et al. WFH 2016

*Trade name: Jivi



• PEGile
• B domaini

kesilmiş

Turoctocog
alfa pegol 
ile Profilaksi*

Adolesan&Erişkin Çalışması

Pediatri Çalışması

1. Giangrande et al. Thromb Haemost 2017. 2. Meunier et al. Thromb Haemost 2017.

Profilaksi (n=175) N8-GP 50 IU/kg Q4Da

Kanadıkça (n=12) N8-GP 20–75 IU/kg

Tarama
(N=215)

Ana faz:
Açık etiketli

Uzatma
çalışması

PK değerlendirmec

n=24

Bazal 28 hafta

Pivotal 
analiz

PK değerlendirmec

n=24
Vizitd

En
ro

lm
e

n
t

Bir hasta 6. vizitte kanadıkça tedaviye geçtib

~79 hafta

Profilaksi (N8-GP)
60 IU/kg
haftada 2

Tarama
(N=72)

Ana faz:
Açık etiketli

Uzatma
çalışması

Bazal

Pivotal 
analiz

Vizitd

Daha önceki tedavi ile PK 
analizib

n=24
(Her kohortta 12)

26 
hafta

Takip

D
ah

il 
e

tm
e

6-12 yaş
n=34

<6 yaş
n=34Kohort

1

Kohort
2

PK değerlendirmec

n=24
(Her kohortta 12)

• Adolesan/erişkin: 50 IU/kg 4 günde bir

• Medyan ABR :1.18 ,  %70 sıfır kanama

• Pediatri: 60 IU/kg haftada iki

Medyan ABR

- <6 yaş: 1.94 

- 6 ila <12 yaş: 1.97

• Uzatma Çalışması: (>12 yaş): 4 günde vs 7 günde bir

• 7 günde bir hastası 4 günde bire geçiş: 9/38

• Seçilmiş hastalarda haftalık başarılı (inhibitör yok)
*Trade name: Esperoct



• Fc füzyon
• Tam uzunlukta

Efmoroctocog
alfa 
ile Profilaksi*

Adolesan&Erişkin Çalışması

Pediatri Çalışması

1. Shapiro et al. J Thromb Haemost 2014. Supplementary Information 2. Mahlangu et al. Blood 2014 3. Young et al. J Thromb Haemost 2015

A-LONG
Kişiye özgü

ABR, mean
ABR, medyan (IQR)
AsBR, medyan (IQR)

2.9 (2.3-3.7 95%CI)
1.6 (0.0; 4.7)
0.0 (0.0, 2.0)

Sıfır kanama oranı, % %45.3

Kids A-LONG
Haftada iki

ABR, mean
ABR, medyan (IQR)
AsBR, medyan (IQR)

-
1.96 (0.00-3.96)
0.00 (0.00-0.00)

Sıfır kanama oranı, % %46.4

Sequential PK subgroup (n=30)

cerrahi subgroup (n=8)

Cerrahi subgroup (n=1)

Cerrahi subgroup (n=0)

Haftalık profilaksi
rFVIIIFc, 65 IU/kg

n=24

Kişiye özgü profilaksi (IP) 
rFVIIIFc, 25–65 IU/kg, her 3–5 günde

n=118

Kanadıkça tedavi (OD)
rFVIIIFc 10–50 IU/kg

n=23

Grup 1

Grup 2

Grup 3

Profilaksi

Kanadıkça

R
an

d
o

m
iz

as
yo

n

Çalışma öncesi rejim

Kişiye özgü profilaksi

Ta
ra

m
a

PK subgrup (n=25)

PK subgrup (n=35)

<6 yaş
n=36

6 ile 12 yaş
n=35

Grup 1

Grup 2

Çalışma öncesi
PK 
değerlendirme

• (50 IU/kg) FVIII 
• (50 IU/kg) 

rFVIIIFc 

Başlangıç dozu: haftada iki
(1. gün: 25 IU/kg; 4. gün: 50 IU/kg)

PK verisi ve klinik değerlendirme ile: 

Max doz: 80 IU/kg; Min aralık: 2 günde bir

Pediatri Çalışması

*Trade name: Elocta

ASPIRE uzatma çalışması (ara sonuçlar): 

7 günde bir kullanıma geçiş:  

Haftada 2 kullanan 33 den 2 si

5 günde bir kullanan 10/37 



Her iki tedavi seçeneğinin profilakside 

kullanımı nasıldır?



PROFİLAKSİDE 
EMİCİZUMAB

Dr. Saadet Akarsu



✓Deri altı uygulanır.

▪ İlk 4 hafta süresince haftalık 3 mg/kg’lık yükleme dozu sonrası aşağıdaki opsiyonlar ile devam
edilir;

I. Haftada bir 1.5 mg/kg
II. İki haftada bir 3 mg/kg
III. Dört haftada bir 6 mg/kg

Hemlibra Kısa Ürün Bilgisi



✓ Emicizumab aktive olmak için kofaktör aktivitesine
ihtiyaç duymaz; on/off mekanizması yoktur. 

✓ FIX ya da FIXa ya direkt bağlanır; dolayısı ile ortamda
FIXa olduğu sürece aktiftir.

✓ Yarılanma ömrü uzundur (yaklaşık 4 hafta) 

Emicizumab

FIXaFX



25

1. Mahlangu et al. N Engl J Med  2018

HAVEN 3 (inhibitörsüz hastalar)
Haftada bir ya da iki haftada bir uygulama ile emicizumab plazma konsantrasyonu

Haftalık 1.5 mg/kg 
ya da iki haftada
bir 3 mg/kg 
kullanımlar, 
yükleme dozu
sonrası 50 mcg/mL 
emicizumab
konsantrasyonu
sağladığı
gösterilmiştir. 



1 mcg 
emicizumabın en
az 0.3 kat faktör
aktivitesine eşit
olduğu
gösterilmiştir.



Yaş gruplarına göre emicizumabın konumlandırılmasında dikkat edilecekler

İntrakraniyal kanamayı
önlemek?
- Emicizumab

farmakokinetiği
- Yeterli data yok
Damar yolu problem
Haftada bir profilaksi yerine
emicizumab?

Yeni doğan ve bebeklik

Travmatik kanamalarda
artış

Emicizumab profilaksisi
düşünülebilir ama aktif
oldukları için emicizumab
yeterli kalmayabilir.

Okul çağı

Eklem durumu değerlendirilmeli

Faz 1-2 çalışmalarında;
• İyi eklemleri olan hastalarda

düşük doz ile kanama sayısında
ciddi azalma

• Ciddi artropatisi olan hastalarda
yüksek doz ile kanama sayısında
ortalama seviyede azalma

Adolesanlar

➢ Comorbiditeler
➢ Self infüzyonda zorluk
➢ Fiziksek aktivitede azalma

Erişkin



PROFİLAKSİDE UZUN 

ETKİLİ FAKTÖRLER

Dr. Emine Türkkan



✓ İntravenöz uygulanırlar.

▪ Konvansiyonel faktörler: Haftada 3-4 kez 20-40 IU/kg (yarılanma ömrü 8-12 saat)

▪ Uzatılmış yarılanma ömrüne sahip faktörler: Her 3-5 günde bir 50 IU/kg (yarılanma ömrü 19 
saat)

✓ Faktör profilaksisi ile tedaviyi kişiselleştirmek mümkündür.



Hemofili hastaları kişisel ihtiyaçlarına göre tedavilerini 
şekillendirmelidir.1-5

1. Iorio et al Haemophilia 2017 2. Valentino et al. Haemophilia 2016 3. Stemberger et al. Thromb Haemost 2019 4. Berntorp et al. Haemophilia 2016 5. Srivastava et al. Haemophilia 2013

Kişiye özgü profilaksi

Yüksek dip, pik değerler

Uyarlanmış aralıklar

Spor günleri, tatil vs Cerrahi Cerrahi sonrası Sedanter yaşamStandart profilaksi



Yüksek riskli fiziksel aktiviteler Minor cerrahi, major cerrahi/travma, major kanamalar

Yoğun spor aktiviteleri Minor invaziv prosedürlr, cerrahi sonrası

Dip ve pik değerlerin önemi Delphi konsensusunda vurgulanmıştır1:
Faktör tedavileri ihtiyaç olan faktör seviylerine göre adapte edilebilir2

100%

50%

30%

15%

80%

Fa
ct

o
r

V
II

I L
ev

e
l

5%

Major cerrahi sonrası tedavi dönemi

Yüksek risk cerrahi, hayatı tehdit edici kanamalar

Yüksek riskli aktiviteler

Düşük faktör seviyelerinde kanayan hastalar

Tedavi Profilaksi

1. Iorio et al. Haemophilia 2017 2. Srivastava et al. Haemophilia 2013

Teorik aktivite düzeyleri ve doz senaryoları



Aynı faktör tüketimi ve
enjeksiyon sayısında
azalma ile yüksek
faktör seviyesi

Enjeksiyon/hafta =

Haftalık faktör tüketimi =

Faktör VIII seviyesi 

Enjeksiyon/hafta    

Haftalık faktör tüketimi 

Faktör VIII seviyesi = 

Aynı doz rejimi ile
yüksek faktör
seviyesi

Daha az enjeksiyon ve
daha az faktör tüketimi
ile benzer faktör
seviyesi

Enjeksiyon/hafta    

Haftalık faktör tüketimi =

Faktör VIII seviyesi 

Uzatılmış yarılanma ömrüne sahip faktörler, konvansiyonel faktörler ile tedavi alan
hastalar için farklı tedavi yaklaşımlarına olanak sağlar

1. Berntorp et al. Haemophilia 2016



Faktör tedavilerini bireyselleştirebilmek için popülasyon farmakokinetiğine dayalı
araçlar mevcuttur

https://www.wapps-hemo.org/



KANAMA 
KONTROLÜ & 
CERRAHİ



Bu tedavi seçenekleriyle profilaksi alan hastalarda 

kanamalar nasıl tedavi ediliyor?



KANAMA KONTROLÜ 
& CERRAHİ 
EMİCİZUMAB

Dr. Saadet Akarsu



Emicizumab terapötik endikasyonları:

Faktör VIII inhibitörlü ya da inhibitörsüz hemofili A (konjenital faktör VIII eksikliği) 
hastalarında rutin profilakside endikedir.

Hemlibra Kısa Ürün Bilgisi



Akut Kanama Yönetimi için Öneriler – İnhibitörsüz hastalar

Emicizumab profilaksisi altında da araya giren kanamalar gözlemlenebilir. Bu 
durumda hastanın tedavisine ek olarak faktör kullanması gerekecektir. 

Emicizumabın faktör ile eş zamanlı kullanımına ilişkin ciddi bir advers olay
bildirilmemiştir.



Araya giren kanamalarda genel yaklaşım

a. Emicizumabın ağır kanama fenotipindeki hastaları hafif kanama tipine dönüştürdüğü söylenebilir. Ciddi ve önemli
veya hayatı tehdit edici kanamalar en kısa sürede tedavi edilmeye devam edilmelidir. Minor kanama
olduğuna dair şüphe duyulan belirti ve semptomlar için hekime danışılmalıdır.

b. Tüm FVIII konsantreleri (konvansiyonel ya da uzatılmış yarılanma ömrüne sahip) araya giren kanamalarda

kullanılabilir. Uygulanacak doz hastanın profilaksi altındayken kanama ile karşılaştığında uygulanan doz ile aynıdır.
(Self infüzyonu bilmek hala gerekli!) 



Emicizumab profilaksisi sırasında araya giren kanamaların tedavisinde
FVIII dozunun belirlenmesi

Araya giren kanamalarda hemostazı sağlamak
için gereken en düşük FVIII dozu kullanılmalıdır.

Bu doz, hastanın daha önce kullandığı
FVIII dozundan düşük olabilir. 

Birden fazla sayıda FVIII infüzyonu yapmadan
önce,

hasta hekimine danışmalıdır.

Mahlangu. N Engl J Med 2018; 379:811-822. 
MASAC Document #257. GUIDELINES FOR EMERGENCY DEPARTMENT MANAGEMENT OF INDIVIDUALS WITH HEMOPHILIA AND OTHER BLEEDING DISORDERS

Acil durumlarda kanama yönetimi
MASAC, 12 Şubat 2020

Ciddi kanamalarda 50 IU/kg 
faktör dozu uygulanmalı
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6

Profilaksiye rağmen araya giren kanamalar gözlemlenir

ABR: Annualised bleeding rate; IQR: Interquartile range
an numbers are shown for overall number of subjects (severe and moderate) in each country; bABRs for UK are based on patients’ self-reported bleedings in Haemtrack
1. Berntorp et al. Haemophilia 2017 2. Ahnström et al. Haemophilia 2004 

Hemofili A hastalarında ABR a,1

Belçika
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Hemofili A için en sık uygulanan profilaksi
sıklığı:1,2

• Haftada üç kez
• Gün aşırı



Kanamanın Tipi Hemofili A
İstenen Düzey Gün Sayısı

Hemartroz %40–60 1-2 gün, yanıt yeterli değilse daha 
uzun

Kas içi kanaması (iliopsoas hariç) %40–60 2-3 gün, yanıt yeterli değilse daha 
uzun

İliopsoas Kanaması
*Başlangıç
**Devam

*%80-100
**%30-60

*1-2
**3-5 gün, bazen sekonder 
profilaksi olarak fizyoterapide 
daha uzun

MSS/Kafa Travması
*Başlangıç
*Devam

%80-100
%50

1-7 gün
8-21 gün

Boğaz/Boyun
*Başlangıç
*Devam

%80-100
%50

1-7 gün
8-14 gün

Sindirim Sistemi
*Başlangıç
*Devam

%80-100
%50

1-6 gün
7-14 gün

Üriner Sistem %50 3-5 gün
Derin laserasyon %50 5-7 gün
Cerrahi (majör)
*İşlem öncesi
*İşlem sonrası

%80-100
%60-80
%40-60
%30-50

1-3 gün
4-6 gün
7-14 gün

Tablo 1: Kanama yeri ve hemofili tipine göre yerine koyma tedavisinin doz ve süresi

➢ Uygulanacak doz miktarı ve
süresi, kanama yerine göre
karar verilir.

➢ Kanamanın kontrol altına
alınmasının akabinde
hastanın almakta olduğu
tedaviye kaldığı yerden
devam edilir.

Hemofili Kılavuzu, 2017



A-LONG1 Kids A-LONG2 ASPIRE3-5

1 infüzyonla kontrol %87.3 %81.4

1 ya da 2 infüzyonla kontrol %97.8 %93.0 >%933

12 yaş ve üzeri hastalarda
infüzyon başına medyan doz, 
IU/kg (IQR)

27.35
(22.73, 32.71)

Kanamayı kontrol altına
alınması için gerekli olan
medyan doz, IU/kg: 

45.6 (IP), 34.1 (WP),            
37.1 (MP), and 27.3 (OD)4

12 yaş altı hastalarda infüzyon
başına medyan doz, , IU/kg 
(Range)

<6 yrs: 51.4 
(13.9–91.3)

6 to <12 yrs: 48.2
(14.0–77.0)

<6 yrs: 43.86
(28.41–58.82)

6 to <12 yrs: 48.31
(32.22–55.00)5

Faktörler ile akut kanama kontrolü
Uzatılmış yarılanma ömrüne sahip faktörler

IP: Individualised prophylaxis; MP: Modified prophylaxis; OD: On-demand treatment; WP: Weekly prophylaxis 1. Mahlangu et al. Blood 2014 2. Young et al. 
J Thromb Haemost 2015 3. Nolan et al. ISTH 2017 Poster P1774 4. Nolan et al ASH 2018 5. Nolan et al EAHAD 2016



Her iki ajanın cerrahide kullanımı nasıl olacak;                             

koagülasyon testlerini nasıl yapacağız?
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Perioperatif kontrol

Cerrahi uygulamalarda emicizumabın güvenliliği ve etkililiği resmi olarak
değerlendirilmemiştir. Klinik çalışmalardaki hastalara cerrahi uygulamalar HEMLIBRA 
profilaksisi kesilmeden yapılmıştır.

Hemlibra Kısa Ürün Bilgidi



▪ 30 hasta 50 cerrahi uygulanmıştır (n=151)* 

✓ 48 minor cerrahi:

▪ dental (n = 17), 

▪ özofagogastroduedonoskopi  veya kolonoskopi (n = 14)

− ortopedik cerrahi (n = 10) 

28 (%61) minor cerrahi öncesinde FVIII uygulanmadan tamamlanmıştır. Kalan 18 girişimde, girişim öncesi FVIII uygulanmıştır.

✓ Major cerrahi uygulanan hastaların 4’üne FVIII uygulanmıştır; hiçbirinde kanama gerçekleşmemiştir. 

Hiçbir hastada tromboz, mikroanjiopati, beklenmeyen ciddi kanama, inhibitör gelişimi gözlemlenmemiştir.

Cerrahi - HAVEN 31

İnhibitörsüz adolesan ve erişkinler data cut-off
7 Şubat 2018

▪ *A participant with a large retroperitoneal pseudo-tumor had 90 minor procedures related to this
▪ 1. Santagostino et al. EAHAD 2019 OR15

▪ Minör prosedürlerin çoğunda pre-op FVIII kullanımı yok ya da sınırlı kullanım

▪ Ortaya çıkan post-op kanamalar düşük FVIII kullanımı ile kontrol edilmiştir

▪ 4 majör girişimde pre-op FVIII kullanılmıştır ve post-op kanama ortaya çıkmamıştır



▪ 3 hastada minor cerrahi uygulanmış, herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmamıştır.

▪ 2 hastada diş çekimi yapılmıştır: 

− Hastalardan biri tek girişim öncesi tek bir doz FVIII dozu ile kontrol altına alınmıştır
(40.0 IU/kg)

− Diğer hastada işlem öncesi FVIII uygulanmasına gerek duyulmamıştır.

− Cerrahiler sonrası FVIII uygulanmasına gerek duyulmamıştır. 

▪ Bir hastanın katateri çıkartılmış; girişim öncesi tek bir doz uygulanmıştır (64.9 IU/kg) 
ve operasyon sonrası tek biz doz uygulanmıştır (64.9 IU/kg).

Cerrahi - HOHOEMI
İnhibitörsüz pediatrik hastalar

1. Shima et al. Haemophilia 2019



• aPTT tayinininde FVIII aktivasyonu hız sınırlayıcı 
basamaktır anca emicizumabın kofaktör etkisi için 
aktive olmasına gerek yok

• Beklenen  terapötik aralığın altındaki plazma 
konsantrasyonlarında dahi aPTT normalizasyonu

• 2–5 µg/ml ve üzerinde emicizumab 
konsantrasyonlarında aPTT düzelir

• Emicizumab kullanan bir hastada aPTT’nin normal 
olması koagülasyonun yeterli olduğu anlamına 
gelmeyebilir

aPTT
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Calatzis A et al. ISLH 2017 (presentation)

Emicizumabın aPTT üzerine güçlü etkisi



Calatzis A et al. ISLH 2017 (presentation)

• Aktive olmasına gerek olmamasından dolayı 
emizsizumab pıhtı oluşumunu FVIII’e kıyasla daha hızlı 
sağlar

• Plazma örneklerinde emicizumab bulunduğu durumda 
tek aşamalı FVIII tayini ile çok yüksek FVIII seviyeleri 
rapor edilir

• Emicizumab aktivitesinin ölçümünde standart tek 
aşamalı tayin kullanılamaz, hastalarda FVIII akivitesi 
>%150 bulunacaktır

Emicizumab bulunan, FVIII miktarı 
%0 olan plazmada ölçülen FVIII 

aktivitesi

Emicizumab µg/mL
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Emicizumabın tek aşamalı FVIII tayini üzerine etkisi



➢ Sığır koagülasyon faktörleri içeren kromojenik faktör VIII aktivite

tayinleri emicizumaba karsı duyarlı degildir (aktivite ölçülmemistir) 

ve endojen veya infüze faktör VIII aktivitesini takip etmek veya

anti-FVIII inhibitörlerini ölçmek için kullanılabilir. 

➢ Emicizumaba duyarlı olmayan, bovin bazlı faktör VIII kromojenik

testin kullanıldıgı bir kromojenik Bethesda tayini uygulanabilir

Kromojenik tayin ile emicizumabın ölçümlenmesi
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Cerrahi

I. Hemofili hastalarında yeterli düzeyde faktör düzeyi sağlanması ile her türlü cerrahi veya tıbbi girişimler
güvenli bir şekilde yapılabilir. 

II. Faktör verilmesi için gerekli doz ve süre, hemofilinin şiddeti ve cerrahi işlem veya girişimin tipine
bağlıdır.

Hemofili Kılavuzu, 2017



Hemofili A
Hedef Düzey

(%)
Süre

(Gün)
Veriliş sıklığı

(saat)
Operasyondan
Hemen Önce

80–100

Operasyon Sonrası 60–80 1–3 8-12

40–60 4–6 8-12
30 – 50 7–14 12

Tablo: Hemofili A hastaları için majör cerrahi girişimlerde hedef faktör düzeyleri, süre ve 
veriliş sıklığı

Hemofili Kılavuzu, 2017



1

3

*4,5

▪ 9 hastada 9 major cerrahi

▪ 12 hastada 14 minör cerrahi2

• Major cerrahi yok

• 7 hastada 7 minor cerrahi

• 13 hastada 15 major cerrahi (sadece erişkin hasta)

• 24 hastada 31 minör cerrahi (erişkin ve pediatri) 

• Major (n=22) ve minor (n=32) cerrahi hemostatik yanıt değerlendirilmiş, tümünde
mükemmel ya da iyi olarak değerlendirilmiştir* 

*As of first ASPIRE interim data cut (6 January 2014) 
1. Mahlangu et al. ISTH 2013 Poster PA 4.07-2 2. FDA. Eloctate® Prescribing Information (as of 2014) 3. Young et al. J Thromb Haemost 2015 
4. Mahlangu et al. EAHAD 2015 Poster PP116 5. Nolan et al. Haemophilia 2016 6. Mahlangu et al. Thromb Haemost 2016

5 mükemmel
2 iyi

11 mükemmel
2 iyi

8 mükemmel
1 iyi

Klinik çalışmalardaki cerrahi müdaheleler
Uzatılmış yarılanma ömrüne sahip faktörler



Faktör ölçüm yöntemleri

▪Hemofili hastalığının ağırlığı FVIII aktivitesi ile koreledir

▪FVIII aktivitesi farklı yöntemlerle ölçülebilir

▪FVIII aktivitesinin koenzimi olduğu faktör IX’un faktör X’u Xa’ya 
çevirmesi sonucu aPTT ölçüm metodu ile

▪FX’u kromojenik bir substrat ile birleştirilmesi sonucu oluşan 
ışımanın ölçümü ile FVIII miktarının korele edilerek ölçülmesi                                

One stage assay-Tek aşamalı yöntem-OSA
Two stage assay-İki aşamalı yöntem-TSA
Chromogenic assay-Kromojenik yöntem-CSA



✓ Moleküle PEG eklenmesi, tek aşamalı aPTT testi faktör aktivite testlerini etkileyebilir1.

✓ Bazı silika bazlı reaktifler Esperoct faktör seviyesini daha az ölçümlenmesine neden olabilir (aPTT-SP, 
TriniCLOT and STA-PTT-A)2

✓ Uzatılmış yarılanma ömrüne sahip faktörlerde iki aşamalı kromojenik testlerin uygulanması daha güvenilir
sonuçlar sağlar.

1. Gu JM, Ramsey P, Evans V, et al. Evaluation of the activated partial thromboplastin time assay for clinical monitoring of PEGylated recombinant factor VIII (BAY 94-9027) for haemophilia A. Haemophilia. 2014;20(4):593–600.
2. Hansen M, Persson E and Ezban M. An overview of turoctocog alfa pegol assay performance: Implications for post-infusion monitoring. Poster P214 presented at the 12th Annual Congress of the European Association for Haemophilia and Allied 

Disorders (EAHAD); Prague, Czech Republic, 6–8 February 2019.
3. Kitchen S, Tiefenbacher S, Gosselin R. Factor Activity Assays for Monitoring Extended Half-Life FVIII and Factor IX Replacement Therapies. Semin Thromb Hemost. 2017;43(3):331-337.



HASTA TAKİBİ



Her iki tedavi seçeneğinin uzun dönemli etkilerini 

ön görebiliyor muyuz?
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Emicizumab’ın inhibitörsüz hastalarda kullanım deneyimi henüz 1 yılı bulmuştur: 

EMA Onayı: 

• 23 Şubat 2018 (inhibitörlü hastalar) 

• 14 Mart 2019 (inhibitörsüz hastalar)



Faz Klinik Çalışma
Hasta popülasyonu

(yaş, y)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 JapicCTI-1219341–3

• Parts A/B:2 sağlıklı gönüllü (20–44),
Part C:1 inhibitörlü ve inhibitörsüz
hastalar (12–59) 

1/2 JapicCTI-1321954,5

(extension study)

• inhibitörlü ve inhibitörsüz hastalar
(≥12)

3

HAVEN 16,7 • inhibitörlü hastalar (≥12)

HAVEN 28 • inhibitörlü hastalar (≤12-17)

HAVEN 39 • inhibitörsüz hastalar (≥12)

HAVEN 410 • inhibitörlü ve inhibitörsüz hastalar
(≥12)

HAVEN 511 • inhibitörlü ve inhibitörsüz hastalar
(≥12)

STASEY12 • inhibitörlü hastalar (≥12)

HOHOMI13 • inhibitörsüz hastalar (<12)

Surgery study14 • inhibitörlü hastalar (≥2)

-
NCT03154437
(EAPb, USA)15,16 • inhibitörlü hastalar (≥12)

- JapicCTI-19470117 • inhibitörsüz hastalar (<12)

08/2012–08/2015

07/2013–08/2019

11/2015–12/2019

07/2016–02/2019

09/2016–09/2019

01/2017–12/2019

09/2017–09/2020

10/2017–06/2021

04/2018-02/2020

05/2018–06/2020

05/2019–07/2027

References
1. JapicCTI-121934. JAPIC Clinical Trials Information (accessed 28 May 2019): http://www.clinicaltrials.jp/user/showCteDetailE.jsp?japicId=JapicCTI-121934 2. Uchida N, Sambe T, Yoneyama K et al. A first-in-human phase 1 study of 

ACE910, a novel factor VIII-mimetic bispecific antibody, in healthy subjects. Blood. 2016;127(13):1633–41 3. Shima M, Hanabusa H, Taki M et al. Factor VIII-Mimetic Function of Humanized Bispecific Antibody in Hemophilia A. N Engl J 
Med . 2016;374(21):2044–53 4. JapicCTI-132195. JAPIC Clinical Trials Information (accessed 28 May 2019): http://www.clinicaltrials.jp/user/showCteDetailE.jsp?japicId=JapicCTI-132195 5. Shima M, Hanabusa H,Taki M, Matsushita T, 
Sato T, Fukutake K, Kasai R, Yoneyama K, Yoshida H, Nogami K Long-term safety and efficacy of emicizumab in a phase 1/2 study in patients with hemophilia A with or without inhibitors. Blood Advances 2017;1(22):1891-1899. 6. 
HAVEN 1. Clinicaltrials.gov (accessed 28 May 2019): https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02622321. 7. Oldenburg J, Mahlangu JN, Schmitt C et al. Emicizumab Prophylaxis in Hemophilia A with Inhibitors. N Engl J Med 
2017;377(9):809-818 (including supplement) 8. HAVEN 2. Clinicaltrials.gov (accessed 28 May 2019): https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02795767 9. HAVEN 3. Clinicaltrials.gov (accessed 28 May 2019): 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02847637. 10. HAVEN 4. Clinicaltrials.gov (accessed 28 May 2019): https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03020160. 11. HAVEN 5. Clinicaltrials.gov (accessed 28 May 2019): 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03315455. 12. STASEY. Clinicaltrials.gov (accessed 28 May 2019): https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03191799 13. JapicCTI-173710. JAPIC Clinical Trials Information (accessed 28 May 2018):
http://www.clinicaltrials.jp/user/showCteDetailE.jsp?japicId=JapicCTI-173710 14. Clinicaltrials.gov (accessed 28 May 2019): https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03361137. 15. Expanded Access USA. Clinicaltrials.gov (accessed 28 
May 2018): https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03154437 16. Roche press release 24 Aug 2017 17. https://www.clinicaltrials.jp/cti-user/trial/Show.jsp?clinicalTrialId=28234 (accessed 28 May 2019)

http://www.clinicaltrials.jp/user/showCteDetailE.jsp?japicId=JapicCTI-121934
http://www.clinicaltrials.jp/user/showCteDetailE.jsp?japicId=JapicCTI-132195
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02622321
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02795767%209
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02847637
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03020160
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03315455
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03191799%2013
http://www.clinicaltrials.jp/user/showCteDetailE.jsp?japicId=JapicCTI-173710
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03361137


Uzun dönem emicizumab profilaksisi ile kanama sayısı belirgin oranda azalmış, hedef eklemlerde iyileşme
gözlemlenmiştir

Tüm HAVEN çalışmalarında 0 veya 1–3 eklem kanaması

görülen hasta

oranları (N=400)
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➢ Faktöre karşı inhibitör gelişmesi söz konusu değildir.

➢ Tüm HAVEN çalışmalarında toplam 14 hastada antikor gelişimi söz konusu olmuştur (n=398).

▪ Bunların 13 tanesinin ilacın etkililiği üzerine negatif etkisi yoktur.  

▪ HAVEN 2 çalışmasındaki bir pediatrik hastada ilacın etkinliğini azaltan ve hastanın çalışmasan çıkarılması
ile sonuçlanan nötralizan antikor gelişimi gözlemlenmiştir (n=88).

Emicizumab’a karşı inhibitör gelişimi

1. Shankar et al Nat Biotechnol 2007 2. MASAC Safety Information Update, April 2018. 3. Uchida et al Blood 2016. 4. Shima et al Blood Adv 2017. 5. Oldenburg et al. N Engl J Med  2017



Emicizumab’a karşı inhibitör gelişimi

ADA

Terapötik antikor

Fab

Fc
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Hemofili tedavisi ile ulaşılması amaçlanan temel ilkeler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

❖ Güvenli

Viral bulaş riski, tromboz riski, yeni tedaviler ile 
bilinmeyen yan etkiler

❖Hızlı

Kanamaların kısa sürede kontrol altına alınması

❖Evde uygulanabilir

Self infüzyon eğitimi

Yeni tedaviler ile kanama kontrolü sağlanamadığı için 
hasta subkutan tedavi uygulasa dahi intravenöz 
uygulamayı da öğrenmesi gerekmektedir

68

❖Yüksek koruma

Hastaların kanamalardan korunduğundan emin 
olduğu bir profilaksi

❖Bireye özgü

Hastalar arasında kanama fenotipi ve tedaviye 
verilen yanıt açısından farklılıklar

❖Ölçümlenebilir klinik fayda 

Yıllık kanama sayısı

Yeni tedaviler ile uzun süreli etkilerin ölçümlenmesi

Pelland-Marcotte et al. Hemophilia in a Changing Treatment Landscape. Hematol Oncol Clin N Am 33 (2019) 409–423
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1. Adapted from Key et al Lancet 2007 2. Valentino et al Pediatr Blood Cancer 2006 3. Wong et al. Drugs 2011 4. EMA. ReFacto™ AF Summary of Product Characteristics

5. FDA. Advate™ Prescribing Information 6. Octapharma Press Release. 5 August 2014 7. Powell et al Blood 2012 8. Sobi Press Release. 9 June 2014 

9. Sobi Press Release. 31 March 2014

Gen tedavisi

Faktör dışı 
tedaviler

Faktör preparatları dünyada yaklaşık yıllardır hemofili hastalarının tedavisinde kullanılmaktadır
Konvansiyonel faktörler yaklaşık 30 yıldır, uzatılmış yarılanma ömrüne sahip faktörler 5 yıldır kullanımdadır



1-5 yıl arasında kişiye özgü EHL FVIII profilaksisi alan adolesan ve
erişkin hastalarda düşük medyan eklem kanamasıa,b

Median (range) duration of treatment and number of exposure days from the beginning of A-LONG to the end of ASPIRE were 4.19 (0.003–5.86) years and 309 (1–735) days, respectively
aFor subjects who switched from one regimen to another during ASPIRE, the start date/time on each treatment is used as time zero, and data are summarised by year from the start point for that regimen; 
bSample sizes for Years 1-5 are comprised of those subjects with at least a half-year efficacy period in the prophylaxis group at the corresponding year;
CPre-study factor consumption information is only available for subjects who were on a pre-study prophylaxis rFVIII regimen; data are included as a reference only, subjects are not matched to subjects contributing to 
consumption values for Years 1-5
1. Adapted from Konkle et al. EAHAD 2019 Poster P039.
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1-4 yıl arasında kişiye özgü EHL FVIII profilaksisi alan pediatrik hastalarda
düşük medyan eklem kanamasıa,b
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Median (range) duration of treatment and number of exposure days from the beginning of Kids A-LONG to the end of ASPIRE were 3.41 (0.04–4.40) years and 358 (5–529) days, respectively
aFor subjects who switched from one regimen to another during ASPIRE, the start date/time on each treatment is used as time zero, and data are summarised by year from the start point for that regimen; 
bSample sizes for Years 1-4 are comprised of those subjects with at least a half-year efficacy period in the prophylaxis group at the corresponding year;
CPre-study factor consumption information is only available for subjects who were on a pre-study prophylaxis rFVIII regimen; data are included as a reference only, subjects are not matched to subjects contributing to 
consumption values for Years 1-4
1. Adapted from Konkle et al. EAHAD 2019 Poster P039.



1 ve daha fazla hedef eklemi olan hastalarda %100’e kadar hedef
eklemlerde düzelme*

IP: Individualised prophylaxis; WP: Weekly prophylaxis; MP: Modified prophylaxis
*As expected there was a clear reduction of ABRs in subjects with baseline target joints treated on demand pre-study 
1. Adapted from Oldenburg et al. EAHAD 2019 Poster P158

• A-LONG/ASPIRE ve Kids A-
LONG/ASPIRE çalışmalarındaki
hastalarda hedef eklemlerde % 99.6 
ve % 100 oranında düzelme

• 4 yıldan daha uzun süreli
kullanımda hedef eklem
kanamalarında anlamlı azalma

Çalışma
öncesi

Tüm
kanamalar

Daha önce yer alan hedef eklemlerde kanama

0.4 0.0 0.4 0.0

Profilaksi öncesi
ABR
vs. 

Kids 
A-LONG/ASPIRE

Profilaksi öncesi ABR
vs. 

A-LONG/ASPIRE



İnhibitör Gelişimi

Ülkemizdeki hemofili kılavuzuna göre;

• Henüz 50 ED’yi tamamlamamış PUP hastaların taşıdığı inhibitör risk faktörlerinin dikkate alınıp
“kişişelleştirilmiş” bir yaklaşım yapılarak, kullanılacak FVIII ürününün seçilmesi önerilir.

• sHA tanısıyla izlenen ve FVIII için 50 uygulama gününü (ED) tamamlamış (PTP grubu) hastalarda da rek-FVIII 
ürünler önerilir

Hemofili Kılavuzu, 2017



Uzatılmış Yarılanma Ömrüne Sahip Faktörlerde İnhibitör Oranları

PTP’LERDE İNHİBİTÖR GELİŞİMİ

Ürün adı Faz 3 Çalışması Inhibitor gelişimi

Efmoroctocog alfa
(Elocta)

• 71 PTP < 12 yaş
• 165 PTP  ≥ 12 yaş

Inhibitör gelişimi gözlemlenmemiştir

Rurioctacog alfa pegol (Adynovate) • 73 PTP < 12 yaş
• 138 PTP 12-65 yaş

Inhibitör gelişimi gözlemlenmemiştir

Turoctocog alfa pegol
(Esperoct)

68 PTP < 12 yaş Inhibitör gelişimi gözlemlenmemiştir

186 PTP ≥ 12 yaş Bir hastada 93 ED sonrası düşük titreli inhibitör ortaya çıkmıştır; hasta çalışmadan
çıkarılmıştır

Damoctocog alfa pegol (Jivi) 134 PTP ≥12 yaş Inhibitör gelişimi gözlemlenmemiştir

PUP’LARDA İNHİBİTÖR GELİŞİMİ

Ürün Adı Hasta sayısı Inhibitör gelişimi

Efmoroctocog alfa (Elocta) 87 PUPs with severe 
hemophilia

Çalışma devam etmektedir- Interim data mevcuttur
≥ 10 ED tamamlayan hastalarda inhibitor gelişim oranı %14.7 (yüksek titre, n=10) ve %30.9 
(tümü, n=21)

Rurioctacog alfa pegol (Adynovate) - Çalışma devam ediyor

Turoctocog alfa pegol (Esperoct) - Çalışma devam ediyor

Damoctocog alfa pegol (Jivi)* - Endikasyonu yoktur.
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Özetle…

Faktör replasmanı ile emicizumab

profilaksisinin avantajları nelerdir?

İnhibitörsüz hemofili A hastalarında tedavi

kararı nasıl verilmelidir?

Manucci; Expert Opin Investig Drugs. 2020; Benefits and limitations of extended plasma halflife factor VIII products in hemophilia A; mANNUNİ



Her iki tedavi seçeneği değerlendirildiğinde…

Hemofilide monoterapi önemli midir?

Hastaya damar yolu faktör uygulamak yerine deri altı uygulamalar mı tercih edilmeli?

Tedaviyi düzenlemede ne kadar esnek olabileceğiz? Hastaya özgü tedavi verebilecek miyiz? 

Profilaksi altındaki hastada kanama tedavisini hangi ajanla/nasıl ve ne dozda yapacağız?

Cerrahi girişimleri faktör ihtiyacı olmadan atlatabilecek miyiz?

Monokonal ajanların uzun dönemde farklı etkileri söz konusu olabilir mi?

Deri altı ilaçlarla inhibitör sorunu çözülecek mi?



Teşekkürler!


