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Klinik Çalışma Bulguları – Meslekten Olmayanlar 

İçin Özet  

Emicizumabın ▼ faktör sekize karşı inhibitör gelişmiş hemofili 

A’lı çocuklarda kanamayı önleyip önlemeyeceğini ve 

emicizumab alınmasının yan etkileri olup olmadığını araştıran 

bir çalışma 
 

Bu çalışmanın tam başlığı ve tıbbi terimler sözlüğü için özetin sonuna bakınız. 
 

Bu çalışma hakkında 

Bu bir klinik çalışmanın (bu belgede ‘çalışma’ olarak 

adlandırılır) bulgularının aşağıdaki hedef kitle için 

yazılmış bir özetidir: 

 toplum üyeleri ve  

 bu çalışmada yer alan çocukların bakıcıları.  

 

Özetin içeriği 

1. Bu çalışma hakkında 

genel bilgiler 

2. Bu çalışmaya kimler 

katıldı? 

3. Bu çalışma sırasında ne 

oldu? 

4. Bu çalışmanın ana 

analizinden bulgular 

nelerdir? 

5. Bu çalışmanın ana 

analizinde çalışma ilacı ile 

ilişkili hangi yan etkiler 

bildirildi? 

6. Bu çalışma araştırmaya 

nasıl yardımcı oldu? 

7. Başka çalışmalar 

planlanıyor mu? 

8. Nereden daha fazla bilgi 

edinebilirim? 

9. Bilgi görseli olarak özet 

10. Sözlük 

 
Bu çalışma Temmuz 2016’da başlamış ve Kasım 2020’de 

sona ermiştir. Bu özet, ana analizin yapıldığı Nisan 2018’e 

kadarki bulguları içerir. Şimdi daha fazlası biliniyor 

olabilir.  

 
Tek bir çalışma bize bir ilacın riskleri ve faydaları 

hakkında tüm bilgileri veremez. Bilmemiz gereken her 

şeyi öğrenmek birçok çalışmaya katılan çok sayıda kişiyi 

gerektirir. Bu çalışmadan elde edilen bulgular aynı ilaçla 

yürütülen diğer çalışmalardan farklı olabilir. 

 Bir tek bu özete dayanarak karar vermemelisiniz – 

herhangi bir tedavi kararı vermeden önce daima 

doktorunuzla konuşmalısınız. 

 

Bu çalışmada yer almış olan çocuklar, sizlere teşekkür ederiz. 

Bu çalışmada yer almış çocuklar, hemofili A ve çalışma ilacı emicizumab hakkında önemli 

sorulara yanıt bulmada doktorlara yardımcı olmuştur.  

 

 

 

 

 

 

▼ Emicizumab ilave takibe tabidir. Bu, yeni güvenlilik bilgilerinin hızla belirlenmesine izin verecektir. Siz 

veya bakımınız altındaki kişi bu tedaviyi alırken bir yan etki yaşarsanız derhal doktorunuza/onun doktoruna 

söylemelisiniz.  
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1. Bu çalışma hakkında genel bilgiler 
 

Bu çalışma neden yürütüldü? 

Hemofili A anormal bir genin neden olduğu nadir kalıtsal bir kan bozukluğudur. 

Çoğunlukla erkekleri ve erkek çocuklarını etkiler – şiddetli hemofili A görülen kişilerin 

%1’inden azı kadındır. Hemofili A görülen kişilerde kandaki ‘pıhtılaşma faktörü sekiz’ (aynı 

zamanda ‘FVIII’ olarak görülür) olarak adlandırılan bir proteinin aktivitesi çok azdır veya 

hiç yoktur. Bu aktif protein olmadığında kan normal şekilde pıhtılaşamaz. Yani hemofili A 

görülen kişiler, eklemleri ve kaslarında da olmak üzere uzun süre devam edebilecek 

birçok kanama yaşayabilir. Bu kanamalara küçük yaralanmalar sebep olabilir ya da bariz 

bir nedenleri olmayabilir.  

 

Geçmişten beri hemofili A’lı kişiler için standart tedavi eksik veya inaktif faktör sekiz 

proteinini ‘faktör sekiz replasmanı' ile ikame etmektir. Bu tedavi kandaki aktif faktör 

sekiz miktarını artırarak, kanın pıhtılaşma yeteneğini iyileştirir. Faktör sekiz replasmanı bir 

damara enjeksiyon olarak verilir (bazen IV enjeksiyon olarak adlandırılır). 

 

Faktör sekiz replasmanı bir kanama meydana geldikten sonra kanamayı durdurmak için 

verildiğinde buna ‘gerektiğinde’ tedavi adı verilir. 

 

Faktör sekiz replasmanı aynı zamanda kanamayı önlemek için düzenli olarak da verilebilir. 

Bu tip önleyici tedavi ‘profilaktik’ tedavi olarak adlandırılır.  

 

Faktör sekiz replasmanı kanamayı önlemek için verildiğinde, haftada iki kez veya daha sık 

verilmelidir. Bunun nedeni faktör sekiz replasmanının kanda kısa bir süre kalıyor oluşudur 

– tam olarak ne kadar kısa olduğu her bir kişinin vücudu tarafından nasıl işlemden 

geçirildiğine ve verilen faktör sekiz replasmanı tedavisinin tipine bağlıdır.  

 

Çeşitli farklı tiplerde faktör sekiz replasmanı tedavisi bulunmaktadır. Farklı kişiler farklı 

dozlar alabilir.  

 

Hemofili A’lı beş kişiden yaklaşık birinde, faktör sekize karşı inhibitörler olarak 

adlandırılan bir durum gelişmektedir. Bu, faktör sekiz replasmanının vücut için yabancı 

olması ve bu nedenle vücudun bunu yok etmek için inhibitör geliştirmesinden dolayı 

meydana gelir. Bu, faktör sekiz replasmanı tedavisinin işe yaramasını engeller ki bu da bir 

kanamanın meydana gelmesini önlemeyi çok daha zorlaştırır.  

 

Bu inhibitörlerin geliştiği kişiler sadece birkaç tedavi seçeneğine sahiptir. Bu seçenekler 

‘baypas ajanları’ olarak adlandırılır. Eksik veya inaktif faktör sekizin ikamesinden ziyade, 

kanın pıhtılaşmasına yardımcı olmak üzere onu atlarlar (veya pas geçerler). Baypas 

ajanları ayrıca bir damara enjeksiyon olarak verilir. Önleyici (profilaktik) baypas ajanları 

kısıtlamalara sahiptir ve faktör sekize karşı inhibitör gelişmiş hemofili A’lı kişilerin 

tümünde her zaman kanamalara karşı koruma sağlamaz. Bu çalışmada yer alan tüm 

çocuklar faktör sekize karşı inhibitörlere sahiptir.  

 

Bu çalışma bir ilacın – emicizumab – faktör sekize karşı inhibitörlerle hemofili A görülen 

çocuklarda kanamayı önleyip önlemeyeceğini görmek için yürütülmektedir. Bu çalışmada 

aynı zamanda emicizumab faktör sekize karşı inhibitörlerle hemofili A görülen çocukların 
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daha önce aldığı tedavi ile karşılaştırılmakta ve emicizumab almanın herhangi bir yan 

etkisi olup olmadığı araştırılmaktadır.  

 

Çalışma ilacı nedir? 

 bu çalışmanın odağı ‘emicizumab’ olarak adlandırılan bir ilaçtır.  

 ‘E-mi-ci-zu-mab’ olarak okunur. 

 Emicizumab eksik veya inaktif faktör sekizin fonksiyonunu ikame etmek üzere kanda 

bulunan (faktör sekiz olmayan) pıhtılaşma faktörü proteinlerini etkileyerek iş görür. 

 Bu, kanın pıhtı yapma becerisini iyileştirir; yani kanama hemofili A görülen kişilerde 

daha az olası hale gelir.  

 Emicizumab koruyucu (profilaktik) bir tedavidir. Yani, kanamayı önlemek için düzenli 

olarak verilir. 

 Emicizumab deri altına enjeksiyon olarak verilir. Bu, bir damara enjeksiyon olarak 

verilen faktör sekiz replasmanı tedavisinden farklıdır.  

 

Emicizumab bu çalışmada başka bir ilaçla doğrudan karşılaştırılmamıştır.  

 

Doktorlar ne bulmak istedi? 

Doktorlar, bu çalışmayı emicizumabın faktör sekize karşı inhibitör gelişmiş hemofili A’lı 

çocuklarda kanamayı önleyip önlemeyeceğini görmek için gerçekleştirmiştir (bkz. bölüm 4 

“Bu çalışmanın ana analizinden bulgular nelerdir?”).  

 

Doktorlar aynı zamanda emicizumabın faktör sekize karşı inhibitör gelişmiş hemofili A’lı 

çocuklarda kanamayı, aynı çocuklarda önceki koruyucu (profilaktik) tedaviye kıyasla ne 

kadar iyi önlediğini görmek istemiştir. Önceki koruyucu tedaviler baypas ajanlarıdır. Bunu 

yapmak için, doktorlar daha önce koruyucu (profilaktik) baypas ajanları alan faktör sekize 

karşı inhibitörler gelişmiş hemofili A’lı çocukları araştıran ve geçirdikleri kanama sayısını 

kaydeden bir çalışma yürütmüştür. Bu çalışmada bu aynı çocukların 15’i daha sonra 

koruyucu (profilaktik) emicizumab tedavisine geçirilmiştir. Bu 15 çocuğun emicizumab 

alırken geçirdiği kanama sayısı, önleyici (profilaktik) baypas ajanları alırkenki kanama 

sayıları ile karşılaştırılmıştır.  

 

Doktorlar ayrıca emicizumabın faktör sekize karşı inhibitör gelişmiş hemofili A’lı çocuklara 

haftada bir, iki haftada bir veya dört haftada bir verildiğinde ne kadar güvenli olduğunu 

görmek istemiştir. Doktorlar bu çalışma sırasında emicizumab alırken kaç çocuğun yan 

etki yaşadığını ve bu yan etkilerin neler olduğunu (bkz. bölüm 5 “Bu çalışmanın ana 

analizinde çalışma ilacı ile ilişkili hangi yan etkiler bildirildi?”) kontrol etmiştir.  

 

Bu ne tip bir çalışmaydı? 

Emicizumab daha küçük Faz 1 ve Faz 2 çalışmalarda daha önce test edilmiştir. Bu, daha 

büyük bir ‘Faz 3’ çalışmadır. Yeni bir ilacın etkili olduğu ve bir Faz 3 çalışmada olumlu bir 

güvenlilik profiline sahip olduğu gösterilirse, bulgular ilacı hemofili A görülen kişilere 

sunabilmek üzere farklı ülkelerdeki sağlık makamlarından onay almak için kullanılabilir. 

Faz 1, Faz 2 ve Faz 3 çalışmaların tam açıklamaları için lütfen sözlüğe bakınız.  

 

Bu ‘açık etiketli’ bir çalışmadır. Yani hem doktorlar hem de bu çalışmaya katılan 

çocuklar çocukların hangi tedaviyi aldığını bilmektedir.   
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Bu çalışma ne zaman ve nerede yürütüldü? 

Bu çalışma Temmuz 2016’da başlamış ve Kasım 2020’de sona ermiştir. Bu özet, toplanmış 

ve Nisan 2018’den analiz edilmiş ana analiz bulgularını içerir. Çalışmanın zaman çizelgesi, 

her bir tedavi grubundaki (A, B veya C) ilk çocuğa ne zaman emicizumab verildiğini 

göstermektedir (tedavi gruplarına ilişkin daha fazla bilgi için bkz. bölüm 3 “Bu çalışma 

sırasında ne oldu?”). 

 

 
 

Zaman çizelgesindeki takvim sembolü ( ) bu çalışmadaki bulguların ne zaman 

toplandığını göstermektedir – Nisan 2018. 

 
Bu çalışma, dünya genelindeki 10 ülkeden 27 çalışma merkezinde yürütülmüştür. 

Aşağıdaki haritada bu çalışmanın gerçekleştirildiği ülkeler gösterilmektedir.  

 

 

 

Çalışma zaman çizelgesi 

Temmuz 2016 

Çalışmanın 

başlangıcı – Grup 

A’daki ilk çocuğa 

çalışma ilacı 

verilmiştir 

Eylül 2017 

Grup B ve C’deki 

ilk çocuğa çalışma 

ilacı verilmiştir 

Kasım 2020 

Bu çalışma sona 

ermiştir 

Nisan 2018 

Bu çalışmanın ana 

analizi 

 ABD – 24 çocuk 

 İspanya – 12 çocuk 

 Birleşik Krallık – 10 

çocuk 

 Japonya – 9 çocuk 

 Türkiye – 8 çocuk 

 Almanya – 7 çocuk 

 İtalya – 7 çocuk 

 Güney Afrika – 6 

çocuk 

 Fransa – 4 çocuk 

 Kosta Rika – 1 çocuk 

" P  



 

Meslekten olmayanlar için özet tarihi: Mart 2021  Sayfa 5 / 16 

  

2. Bu çalışmaya kimler katıldı? 

 

Bu çalışmada, faktör sekize karşı inhibitör gelişmiş hemofili A’lı 88 çocuk yer almıştır. Bu 

çocuklar 1 ile 15 yaş arasında olup, tümü erkektir.  

 

Çocuklar aşağıdaki durumlarda bu çalışmaya katılabilmiştir: 

 12 yaşından küçüklerse (veya çalışmanın başında 12 ve 17 yaş arasında ve 40 kilogram 

altındalarsa) 

 faktör sekize karşı inhibitörler gelişmiş hemofili A’ları varsa 

 hemofili A’larının tedavisi için bir baypas ajanı alıyorlarsa. 

 

Çocuklar aşağıdaki durumlarda bu çalışmaya katılamamıştır: 

 çalışma sırasında koruyucu (profilaktik) faktör sekiz replasmanı alıyorsa – veya almayı 

planlıyorsa. 

 hemofili A dışında, kanama risklerini artırabilecek başka hastalıkları veya rahatsızlıkları 

varsa 

 bu çalışma sırasında ameliyat olmaları planlanmışsa. 

 

3. Bu çalışma sırasında ne oldu? 

 

Bu çalışma sırasında çocuklara üç dozdan birinde deri altına enjeksiyonla emicizumab 

verilmiştir.  

 
Tedavi grupları şunlardır: 

 

 Grup A – kanlarındaki emicizumab miktarını hızla artırmak üzere bu çocuklara 

öncelikle dört hafta boyunca haftada bir kez 3 mg/kg emicizumab verilmiştir (yani, 

kilogram vücut ağırlığı başına üç miligram emicizumab). Bunlara ‘yükleme dozları’ 

adı verilir. Dört haftadan sonra çocuklar en az 24 hafta boyunca haftada bir kez 1.5 

mg/kg emicizumab almaya başlamıştır. Bunlar ‘idame dozları’ olarak adlandırılır. 

 

 Grup B –Grup A’da olduğu gibi, bu çocuklara öncelikle dört hafta boyunca haftada bir 

kez 3 mg/kg emicizumab verilmiştir. Dört haftadan sonra çocuklar en az 24 hafta 

boyunca iki haftada bir 3 mg/kg emicizumab idame dozlarını almaya başlamıştır.  

 

 Grup C –Grup A ve B’de olduğu gibi, bu çocuklara öncelikle dört hafta boyunca 

haftada bir kez 3 mg/kg emicizumab verilmiştir. Dört haftadan sonra çocuklar en az 24 

hafta boyunca dört haftada bir 6 mg/kg emicizumab idame dozlarını almaya 

başlamıştır.  

 

 

Bu çalışmadaki her çocuk bir kanama yaşaması halinde ‘gerektiğinde’ baypas ajanı 

alabilmiştir.  
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Aşağıdaki şekilde çalışma tasarımı gösterilmektedir:  

 

 
 
Bu çalışma bittiğinde, çocuklar ya emicizumaba devam edebilmiş ya da tercih ederlerse 

başka bir tedaviye geçmişlerdir.   

 

4. Bu çalışmanın ana analizinden bulgular nelerdir? 

 

Soru 1: Çocuklar haftada bir, iki haftada bir veya dört haftada bir emicizumab 

verildiğinde kaç kanama yaşadı? 

 

Bir çocuk bu çalışmaya katılırken kanama yaşamışsa, kanamayı bir baypas ajanı ile tedavi 

edebilmiştir. Bu şekilde tedavi edilen kanamalar ‘tedavi edilmiş kanamalar’ olarak 

adlandırılır. 

 

Doktorlar, kanamayı önlemek üzere emicizumab alırken çocukların bir yılda ortalamada 

kaç tedavi edilmiş kanama yaşadığını incelemiştir. Ana analiz zamanında, bu çalışmadaki 

bazı çocuklar bir yılın tamamı boyunca tedavi edilmemiştir. Bu durumda doktorlar 

çocukların tedavi gördükleri süre sırasında yaşadıkları tedavi edilmiş kanama sayısını 

kullanmış ve çocuğun bir yılda potansiyel olarak kaç tedavi edilmiş kanama yaşayacağını 

hesaplamıştır.  

 

Bu çalışmanın ana amacı 12 yaşından küçük çocuklarda emicizumabın araştırılması 

olduğundan bu bulgulara sadece 12 yaşından küçük çocuklar dahil edilmiştir (toplamda 

85 hasta). Üç çocuk çalışmanın başında 12 yaşından büyük olmakla birlikte 40 

kilogramdan daha zayıftır ve bu bulgulara dahil edilmemiştir.  

 

Grup A’daki çocuklara haftada bir kez emicizumab verilmiştir. Grup A’daki çocukların 

çoğu (65 çocuktan 50’si, %77), tedavi edilmiş kanama yaşamamıştır. Grup A’daki çocuklar 

yıl başına ortalama birden az tedavi edilmiş kanama yaşamıştır. Bu çocukların tümü (65 

çocuktan 65’i, %100) emicizumab alırken sıfır ve üç arasında tedavi edilmiş kanama 

yaşamıştır.  

Tarama Tedavi Takip 

Grup A: 

68 çocuğa 4 hafta boyunca haftada bir 3 mg/kg 

emicizumab– ardından en az 24 hafta boyunca her 

haftada 1.5 mg/kg emicizumab verilmiştir 

Grup B: 

10 çocuğa 4 hafta boyunca haftada bir 3 

mg/kg emicizumab– ardından en az 24 hafta 

boyunca 2 haftada bir 3 mg/kg emicizumab 

verilmiştir 

Grup C: 

10 çocuğa 4 hafta boyunca haftada bir 3 mg/kg 

emicizumab– ardından en az 24 hafta boyunca 

dört haftada 6 mg/kg emicizumab verilmiştir 

Temmuz 2016 Kasım 2020 

Nisan 2018 

Çalışmadan 

sonra, 

doktorlar 

katılan 

çocukların 

sağlığını 

kontrol 

etmeye devam 

edecektir 

Bu 

çalışmad

an önce 

baypas 

ajanları 

alan 

çocuklar 

m
»
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Grup B’deki çocuklara iki haftada bir emicizumab verilmiştir. Grup B’deki çocukların çoğu 

(10 çocuktan 9’u, %90) tedavi edilmiş kanama yaşamamıştır. Grup B’deki çocuklar yıl 

başına ortalama birden az tedavi edilmiş kanama yaşamıştır. Bu çocukların tümü (10 

çocuktan 10’u, %100) emicizumab alırken sıfır ve üç arasında tedavi edilmiş kanama 

yaşamıştır. 

 

Grup C’deki çocuklara dört haftada bir emicizumab verilmiştir. Grup C’deki on çocuktan 

altısı (%60) tedavi edilmiş kanama yaşamamıştır. Grup C’deki çocuklar yıl başına ortalama 

iki tedavi edilmiş kanama yaşamıştır. Bu çocukların tümü (10 çocuktan 10’u, %100) 

emicizumab alırken sıfır ve üç arasında tedavi edilmiş kanama yaşamıştır. 

 

 
 

Yıl başına ortalama tedavi edilmiş kanama sayısı Grup A veya B’ye kıyasla Grup C’de daha 

yüksek olsa da bu çoğunlukla Grup C’deki çok sayıda kanama yaşayan iki çocuktan 

kaynaklanmıştır. Bu iki çocuktan birinde, emicizumab işe yaramayı bırakmıştır. Çalışma 

doktorları üç dozun tümünün (haftada bir, iki haftada bir ve dört haftada bir verilen 

emicizumab) kanamayı önlemede etkili olduğunu düşünmüştür.  

 

Soru 2: Çocuklar, önceki çalışmada koruyucu (profilaktik) baypas ajanları 

aldıklarındaki kanama sayısına kıyasla bu çalışmada kaç kanama yaşamıştır? 

Doktorlar ayrıca bu çalışmada emicizumab alan çocukların önceki çalışmada koruyucu 

(profilaktik) baypas ajanları alırken geçirdikleri tedavi edilmiş kanama sayısına kıyasla kaç 

tedavi edilmiş kanama yaşadığını incelemiştir. Bunu, Grup A’daki 15 çocuğu inceleyerek 

yapmıştır. Koruyucu (profilaktik) baypas ajanları kısıtlamalara sahiptir ve faktör sekize 

karşı inhibitör gelişmiş hemofili A’lı herkeste her zaman kanamalara karşı koruma 

sağlamaz.  

 

Bu 15 çocuk, önceki çalışmada koruyucu (profilaktik) baypas ajanları alırken yıl başına 

ortalama 21.1 tedavi edilmiş kanamaya kıyasla bu çalışmada emicizumab alırken yıl 

başına ortalama 0.3 tedavi edilmiş kanama geçirmiştir.  

Yıl başına ortalama kanama sayısı 
Yıl başına tedavi 

edilmiş kanamalar 

5 kanama 

0 kanama 

1 kanama 

2 kanama 

3 kanama 

4 kanama 

Grup A 

Haftada bir 1.5 mg/kg 

emicizumab 

Grup B 

İki haftada bir 3 mg/kg 

emicizumab 

Grup C 

Dört haftada bir 6 mg/kg 

emicizumab 

Yıl başına 0.3 tedavi 

edilmiş kanama 

Yıl başına 0.2 tedavi 

edilmiş kanama 

Yıl başına 2.2 tedavi 

edilmiş kanama 
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Yani, koruyucu (profilaktik) baypas ajanları alırken olana kıyasla haftada bir emicizumab 

aldıklarında %99 daha az tedavi edilmiş kanama geçirmişlerdir.  

 

 
 

Bu bölümde sadece bu çalışmadan Nisan 2018’e kadarki kritik bulgular gösterilmektedir. Bu 

özetin sonundaki internet sitelerinde tüm diğer bulgularla ilgili bilgi edinebilirsiniz (bkz. 

bölüm 8 “Nereden daha fazla bilgi edinebilirim?”).  

5. Bu çalışmanın ana analizinde çalışma ilacı ile ilişkili hangi 

yan etkiler bildirildi? 

 

Soru 3: Kaç çocuk emicizumab ile ilişkili yan etki yaşadı? 

Yan etkiler (aynı zamanda ‘advers reaksiyonlar’ olarak bilinir) çalışma sırasında meydana 

gelen istenmeyen tıbbi problemlerdir (baş dönmesi hissetmek gibi). 

 Bunlar bu özette tarif edilmektedir, çünkü çalışma doktorları tarif edilen yan etkilerin 

emicizumab tedavisi ile ilişkili olduğuna inanmaktadır. 

 Bu çalışmadaki çocukların tümü yan etki yaşamamıştır.  

 Yan etkiler hafif ila ciddi olabilir ve çocuktan çocuğa değişiklik gösterebilir.  

 Burada bildirilen yan etkilerin diğer çalışmalarda görülenlerden veya tıbbi broşürde 

görünenlerden farklı olabileceğinin farkında olmak önemlidir.  

 Aşağıdaki bölümlerde bu çalışmadaki doktorların emicizumab tedavisi ile ilişkili 

olduğunu düşündükleri ciddi ve yaygın yan etkiler hakkında bilgi verilmektedir. 

Emicizumab tedavisi ile ilişkili olmayan yan etkiler bu belgede listelenmemektedir.   

 

 

Yıl başına ortalama tedavi edilmiş kanama sayısı 

Yıl başına tedavi 

edilmiş kanamalar 

25 kanama 

20 kanama 

15 kanama 

10 kanama 

5 kanama 

0 kanama 
Önceki çalışma 

Önleyici (profilaktik) baypas 

ajanları 

Grup A 

Haftada bir 1.5 mg/kg 

emicizumab 

Yıl başına 0.3 tedavi 

edilmiş kanama 

Yıl başına 21.1 tedavi 

edilmiş kanama 

Önceki çalışmadan %99 daha 

az tedavi edilmiş kanama 
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“mm-Mm "Hum. n2.- «Mgr» 
v w 3:. «Va—ta +~w¢4w¢¢a«w».- ‘ “Nani-ma .. 

n ma 
o 0"" 1 a }+9 ++un ”K" 

w. 5" .4? r; o }+oo}+ .“ ”.uypgemu 

. 

4* «05'. w Hum”. u. H. “ ”Hum. .fl  0+ gammxa'“ R32» ‘31 
o; w 0" m H 2'32 .9. we 53:. $3: '3 . (a! . 4% ‘ Wm» tam «N 4. am an . .; o +oo++oo¢¢ll++oo+ oo¢+||+ V’"fifi”§§’ifi€”€¥"§{%¢€ 



 

Meslekten olmayanlar için özet tarihi: Mart 2021  Sayfa 9 / 16 

  

Ciddi yan etkiler 

Bir yan etki, hayati risk taşıyorsa, hastanede bakım gerektiriyorsa, uzun süreli sorunlara ve 

şiddetli aktivite kısıtlamasına yol açıyorsa veya ölüme neden oluyorsa ‘ciddi’ kabul edilir.  

 
Bu çalışma sırasında 88 çocuktan 1’inde (yaklaşık %1) emicizumab tedavisi ile ilişkili 

ciddi yan etki bildirilmiş olup, bu yan etki emicizumabın işe yaramayı bırakmasıdır.  

 
Bu çocuk ve ailesi, çocuğun bu yan etkiden dolayı emicizumab almayı bırakmasına karar 

vermiştir. Bu çalışmada başka bir çocuk emicizumab kullanmayı bırakmamıştır. Bu 

çalışmada emicizumab ile ilişkili başka bir ciddi yan etki görülmemiştir.  

 

Yaygın yan etkiler 

Bu çalışma sırasında üç çocuktan yaklaşık biri (%34) emicizumab ile ilişkili ciddi kabul 

edilmeyen bir yan etki yaşamıştır.  

Bir yan etki, hafif rahatsızlığa sebep oluyorsa, iki günden kısa sürüyorsa ve tedavi 

gerektirmiyorsa ‘hafif’ kabul edilir. Bir yan etki çocuğun aktivitesinde hafif ila orta 

düzeyde kısıtlamalara neden oluyorsa, çocuğun bir miktar yardıma ihtiyaç duymasına 

neden olabiliyorsa ve çok az tedavi gerektiriyor ya da tedavi gerektirmiyorsa ‘orta 

şiddette’ kabul edilir.  

 

 
 

Bu yan etkilerin çoğu enjeksiyonun yapıldığı deride kızarıklıktır. Buna ‘enjeksiyon 

bölgesi reaksiyonu’ adı verilir. Enjeksiyon bölgesi reaksiyonu yaşamış 27 çocuktan 

25’inde (%93), bu reaksiyonlar hafiftir. İki çocukta (%7) bu reaksiyonlar orta şiddettedir.  

Yan etkiler, tüm tedavi gruplarında kişilerin %5’inden fazlasında görülüyorsa (20’de 1) 

‘yaygın’ kabul edilir. 

Enjeksiyonun yapıldığı derinin kızarması bu çalışma sırasında emicizumab ile ilişkili tek 

‘yaygın yan’ etki olmuştur.  

 

Kaç çocuk emicizumab tedavisi ile ilişkili yan etki yaşadı? 

88 çocuktan 30’u 

Her 10 çocuktan yaklaşık 3’ü (%34) emicizumab tedavisi ile ilişkili bir yan etki yaşamıştır 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

"IWWWER 
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Diğer yan etkiler 

Bu tabloda bu çalışmada doktorların emicizumab ile ilişkili olduğuna inandığı tüm yan 

etkiler listelidir. Ayrıca Grup A, B ve C’de bu yan etkilerden her birini geçirmiş çocukların 

sayısı gösterilmektedir. 

 

Yan etkiler 
Grup A 

(68 çocuk) 

Grup B 

(10 çocuk) 

Grup C 

(10 çocuk) 

Tüm gruplar 

(88 çocuk) 

Enjeksiyon bölgesi 

reaksiyonu 
18 2 7 27 

Kan grubu 

belirlenememiştir 
1 1 1 3 

Bir beyaz kan hücresi 

tipinin artmış sayısı 
1 0 0 1 

Emicizumab işe yaramayı 

bırakmıştır 
0 0 1 1 

Morarma 1 0 0 1 

Döküntü 1 0 0 1 

Mide bulantısı (bulantı) 1 0 0 1 

Öksürük 1 0 0 1 

 

Bu özetin sonundaki internet sitelerinde emicizumab ile ilişkili olmayan diğer yan etkiler 

ilgili bilgi edinebilirsiniz (bkz. bölüm 8 “Nereden daha fazla bilgi edinebilirim?”).  

 

6. Bu çalışma araştırmaya nasıl yardımcı oldu? 

 

Burada sunulan bulgular, faktör sekize karşı inhibitör gelişmiş hemofili A’lı 88 çocukta 

yürütülen tek bir çalışmadan gelmektedir. Bulgular doktorların emicizumabın faktör sekize 

karşı inhibitör gelişmiş hemofili A’lı çocuklarda emicizumabın etkisi hakkında daha fazla 

bilgi edinmesine yardımcı olmaktadır.  

 
Önceki çalışmalar emicizumabın haftada bir, iki haftada bir veya dört haftada bir 

verildiğinde faktör sekiz inhibitörleri olan ve olmayan hemofili A’lı yetişkinlerde kanamayı 

önlemeye yardımcı olmadığını göstermiştir.  

 
Bu çalışmadan elde edilen bulgular haftada bir, haftada iki veya haftada dört kez verilen 

emicizumabın faktör sekize karşı inhibitörler gelişmiş hemofili A’lı çocuklarda kanamayı 

önlemeye yardımcı olduğunu göstermektedir. Faktör sekize karşı inhibitör gelişmiş 

hemofili A’lı üç çocuktan yaklaşık biri, emicizumab ile ilişkili ciddi kabul edilmeyen yan 

etkiler yaşamıştır. Bir çocuk emicizumab ile ilişkili ciddi bir yan etki yaşamıştır 

(emicizumab işe yaramayı bırakmıştır). 

 

\
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Tek bir çalışma bize bir ilacın riskleri ve faydaları hakkında tüm bilgileri veremez. Bilmemiz 

gereken her şeyi öğrenmek birçok çalışmaya katılan çok sayıda kişiyi gerektirir. 

 Yani bir tek bu özete dayanarak karar vermemelisiniz – herhangi bir tedavi kararı 

vermeden önce daima doktorunuzla konuşmalısınız. 

 

7. Başka çalışmalar planlanıyor mu? 

 

Emicizumab tedavisinin araştırıldığı başka çalışmalar da yürütülmekte ve diğer çalışmalar 

planlanmaktadır.  

 

8. Nereden daha fazla bilgi edinebilirim? 

 

Aşağıda listeli internet sitelerinden bu çalışma hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz: 

 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT02795767  

 https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2016-000073-21/results    

 
Bu çalışmanın bulguları hakkında daha fazla bilgi isterseniz, ilgili bilimsel makalenin tam 

başlığı şudur: “İnhibitör gelişmiş hemofili A’lı çocuklarda emicizumab profilaksisine ilişkin 

çok merkezli, açık etiketli bir faz 3 çalışma”. Bilimsel makalenin yazarları Guy Young, Ri 

Liesner, Tiffany Chang, Robert Sidonio Jr, Johannes Oldenburg ve diğerleridir. Makale 

‘Blood’ dergisi, 134 numaralı cilt, 2127-2138. sayfalarda yayınlanmıştır. 

 

Bu çalışma ile ilgili sorularım olursa kimi arayabilirim? 

Bu özeti okuduktan sonra daha fazla sorunuz olursa: 

 ForPatients platformunu ziyaret ediniz ve iletişim formunu doldurunuz 

https://forpatients.roche.com/en/About.html  

 veya ülkenizdeki yerel Roche ofisindeki bir temsilci ile irtibata geçiniz. 

 
Bu çalışmada yer aldıysanız ve bulgular hakkında sorularınız varsa: 

 Çalışma doktorunuzla veya çalışma hastanesi veya klinikteki personel ile konuşunuz. 

 

Kendi tedavinizle ilgili sorularınız olursa: 

 Tedavinizle sorumlu doktorla konuşunuz. 

 

Bu çalışmayı kim organize ve finanse etti? 

Bu çalışma genel merkezleri Basel, İsviçre’de bulunan F. Hoffmann-La Roche Ltd ve genel 

merkezleri Tokyo, Japonya’da bulunan Chungai Pharmaceuticals Co., Ltd. tarafından 

organize ve finanse edilmiştir.  

  

Bu çalışmanın tam başlığı ve diğer tanımlayıcı bilgiler 

Bu çalışmanın tam başlığı şudur: “İnhibitör gelişmiş pediatrik hemofili A hastalarında 

emicizumabın subkutan uygulanmasının etkililiği, güvenliliği ve farmakokinetiğini 

değerlendirmek üzere yürütülen çok merkezli, açık etiketli bir faz III klinik çalışma”. 

 
Bu çalışma ‘HAVEN 2’ olarak da bilinir. 

 

about:blank
about:blank
about:blank
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 Bu çalışma için protokol numarası: BH29992. 

 Bu çalışma için ClinicalTrials.gov kimlik numarası: NCT02795767. 

 Bu çalışma için EudraCT numarası: 2016-000073-21. 
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9. Bilgi görseli olarak özet 

 

 

Emicizumabm V faktiir sekize kar§i inhibitiir geli§mi§ hemofili All! 
gocuklarda kanamayip 6nleyip 6nlemeyece§ini ve emicizumab 
alinmasmin yan etkileri olup olmadigini aragtiran bir gali§ma 

Bur bir galismanln bulgularinin toplum ve katIlan gocuklarin bakICIlan igin yaZIlmI§ bir ézetidir. Bu qaligma Temmuz 2016'da baglams ve 
KESIm 2020'de sona ermifitir. Burada bu galifimanin Nisan 2018's kadarki aria analiz bulgulari bildirilmektedir. 

Bu galigmada kimler yer aldi? 

Bu galigmanin yurfltulduéu yerler: 

Bu galigma neden yLiriitiildu? \ 
Nadir kalItImsal bir kanama bozuklugu olan hemofili A gc'irlilen kigilerde 
’pIhtIlagma fak‘téirii sekiz‘ olarak adlandinlan bir proteinin ak‘tivitesi gok 
azdIr ya da hiq yoktur. Yani kanlarI uygun gekilde pIhtIIasamaz \re birgok Dfinya genelinde Dunya genellnde 

kanama yagamaya eéilimlidirier. Q 1 o L'ilke 
Gecmisten beri kanin pIhtIlagma yetenegini iyilestirmek igin standart tedavi bir 2 7 merkez _ 

damara enjeksiyon olarak verilen aktif 'faktfir sekiz replasmani' uygulamaSI 
olmugtun 

Hemofili All kigilerde, fakiar sekize kar§l inhibit6r1er gelifiebilir, bu da fakgér §ekize kar§l iphibitér 
faktfir sekiz regiasmaninin i§e yaramasmi 6nleyebilir. ” timfi hemofili M gocuk 

Bu galigmanin oda§| emicizumab adlI bir ilaq oImustur. Dok'todar km'imlfit" 
diizenli oiarak verilen emicizumabin faktér sekize karsi inhibitfir gelifimis Yafilarl 1 ile 15 araSInda 

§ heiiibfili AI; gocukiarda kanamsiyi _6nIeyip 6nieriieyece§ini gc'irriiiek ve olup, tiimu erkektir 
\ emICIzumab alinmasmin yan etkileri olup olmadlgini aragtirmak Igin bu 

galigmayl yiiriitmiifitiir. 

k Bu galigmada ne oldu? 
Cocuklarln tiimii daha fince kanamalan 6nlemek iizere fakiifir sekizi atlayan (pas gegen) 6nleyici baypas ajanlan almlfitll’. Bu galigma Sirasmda 

kendilerine fig dozdan birinde emicizumab verilmigtir. 

Grup A GruP B Grup C 
68 gocuk 10 gocuk 10 gocuk 

Déit hafta boyunca haflada Dért hafta boyunca haftada i i DEM hafta boyunca haflada 
bir verilen emicizumab 3 bit verilen emicizumab 3 bit veriIen emicizumab 3 
mg/k ardindan mg/kaardindan mg/k9+ ardIndan 

En 32 24 hafta boyunca En az 24 hafta boyunca En 32 24 hafta boyunca 
/ liaflada lair 1.5 mglkg I iki haftada bir 3 mglkg I dart haflada lair 6 

emicizumab emicizumab lug/kg emicizumab 

- Bir qocuk galigmaya katIlIrken bir kanama yasamigsa. kanamayi bir baypag ajani ile tedavi edebilmigtir. Emicizumabm kanamayi 6n|eyip 
6nlemedigini gfirmek uzere dok‘torlar Grup A, B ve C' deki gocuklarln yagadigi tedavi edilmig kanama sayISInI Incelemigtir. 

- Dolctorlar ayni zamanda Grup A'daki 15 Epcugun daha 6nce koruyucu baypas ajanlarI aIdIklarI zamana klyasla bu gallfimada emicizumab 
aIIrken ka; tedavi edilmig kanama geqirdigini incelemistir. 

Bu galigmanin ana analizinde galigma IIaCI ile 
ili§kili hangi yan etkiler bildirildi? Bu galigmanin aria analizinden bulgular nelerdir? § § 

("GencPm Ab [emGE'UP B biki (egibyziimcan Calisma doktorlarl burada bildirilen yan etkilerin emicizumab ile iliskili 
oldugunu dU§iinmU§IUL Emicizumab tedavisi ile iligkili olarak 

Emicizumab alan (IIaflaIda m? IIIaIfiada bII) dart mum bII) bildirilmemi§ yan etkiler burada listeli degildir. 
gocuklar yllda yaldasik .. , , 
lflr ila iki tedavi Us; _ sotuktan hm _ I963!) 
edilmi; kanama emicuumab tedaVISI Ile 
yasamlgtir.‘ kanama/y“ kanamyil kanan'BIyil 3“ kili bif yan a!” 

- bi dirmigtir. 
Grup A'da 15 gocuk agnial'fimla oncelgafigaliiflfian) Yan etkiler tI'im tedavi gruplanndaki ki§ilerin 965 inden (20' de 1) 

- - fazlasmda géiruliirse' yaygIn’ kabul edilir. Enjeksiyonun verildigi 
emICIzumab alirken, koruyucu deride kizanklik bu caligma 5Irasmda génilen emicizumab ile iliskili 
33%22213232 32333:“: :2 e § tek ‘yaygin' yan etki olmu5tur. Bu yan etki ciddi kabul edilmemigfir. 
ledavi edilmi; kanama Seksen sekiz gocuktan 1‘ i emicizumab ile iliskili ciddi bir yan etki 
yagamistlr. ya§amI§ olup, bu yan etki emicizumabin Ige yaramayI bIrakinI§ 

kanama/y" kanama/w W 

\ Bu §a|i§mada ne 6§rendik? 
s 

Haftada bir. iki haftada bir veya dfirt haftada bir verilen emicizumab falctér sekize karsi inhibitér geligmis hemofili A‘II gocuklarda kanamayi 
6nlemeye yardImCI olur. U; (ocuktan biri emicizumab ile ilifikili yan etkiler ya;ami§tir. Emicizumab bir qocukta I§e yaramayl birakmig olup, bu 

emicizumab iIe i|i§kili ciddi bir yan etki olarak degerlendirilmistir. 

Bu calisma 'HAVEN 2‘ (HUGE/95767) olaiak biliniMrve F Hoffmann—La Roche Lid ve 0| 3| Phamaceutical Ca, Ltd magaiiize v: finalise ecil'nisiii 
“Wandanmmriht‘mga2021'“""““““M“ 

V Emicizumab ilave takibe Iabidi. Budylsem 
doktomnuzaionun duktomna sfiylemis 

'B_aypm w ,  lidkil K V: d d i  Iidlier'li' Danni n lfitfen meslelden aim ardar I ri 6min 96ml: bfilflm‘ine balaniz ’Em‘cizuimbin kana1mayi on ("inflamed In 
gomiek ll?" anallzegdece 12 yasindald na daha kiicuk Paculdlgr dahil edilmisiir (88 cogykhn 890. Bunun riedeni bu alisrrianln m i  12 ya; aIIIiiiI aki ccculdgda 

ni giivenlilik biIgierinin IIzIa beliflenmairie Izin verecekiii Siz veya balaminix aIIIndaId kisi bu tedaviyi alirken hir yan etki yasarsaniz dams 
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10. Sözlük 

Kan grubu Dört ana kan grubu vardır (A, B, O ve AB). Kan grubunuz 

ebeveynlerinizden kalıtımla aldığınız genler tarafından 

belirlenir.  

Baypas ajanları Faktör sekize karşı inhibitör gelişen hemofili görülen 

kişilere verilen tedavi. Eksik veya inaktif faktör sekizi ikame 

etmek yerine baypas ajanları kanın pıhtılaşması için onu 

atlar (veya pas geçer). 

Klinik çalışma Araştırmacılar ilacın nasıl çalıştığı, insanların durumunu 

iyileştirmeye yardımcı olup olmadığı ve herhangi bir yan 

etkiye neden olup olmadığına dair daha fazla bilgi edinmek 

için bir grup kişiye bir ilaç verdiğinde. Araştırmacılar ilacı 

alan kişileri düzenli olarak takip eder ve tıbbi testler 

gerçekleştirir.  

Yaygın yan etki Kişilerin %5’inden (20’de 1) fazlasında görülen bir yan etki. 

DNA DNA bakterilerden insanlara bilinen tüm canlı 

organizmaların yapı taşlarını oluşturan koddur. 

Vücudumuzdaki DNA bizi inşa eden talimatları taşır ve 

genlerimizi oluşturan materyaldir.  

Gen Genler ebeveynlerimizden kalıtımla geçen, insanları 

oldukları kişi yapmak için gerekli tüm bilgileri -bir kişinin 

gözlerinin renginden kan grubuna- içeren DNA 

birimleridir . 

Kalıtımsal Bir nesilden sonrakine belli genlerle geçen. 

Faktör sekize karşı 

inhibitörler  

Vücudun bağışıklık sisteminin faktör sekiz replasmanı ile 

tedaviye tepki olarak ürettiği antikorlar. Faktör sekize karşı 

inhibitörler faktör sekiz replasmanı tedavisinin kanamaları 

önlemede işe yaramasını engeller. Faktör sekize karşı 

inhibitörler genellikle çocukların faktör sekiz replasmanı ile 

tedavi edildiği ilk seferde küçük yaşta gelişir.  

Enjeksiyon bölgesi 

reaksiyonu 

Enjeksiyonun yapıldığı bölgedeki deride kızarıklık, acı veya 

şişlik. 

IV enjeksiyon İntravenöz enjeksiyon. Damara yapılan bir enjeksiyon. 

Yükleme dozu Tedavi kürünün başında kandaki ilaç düzeylerini, aynı 

ilacın daha düşük idame dozuna düşürmeden önce hızlıca 

artırmak için verilebilecek ilacın daha yüksek başlangıç 

dozu. 

İdame dozu Kanamaya karşı kabul edilebilir koruma sağlayan kan ilaç 

düzeyini muhafaza etmek için verilen ilaç miktarı. 
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Hafif yan etki Hafif rahatsızlığa neden olan, iki günden kısa süren ve 

herhangi bir tedavi gerektirmeyen bir yan etki. 

Orta şiddette yan etki Aktivitede hafif ila orta şiddette kısıtlanmaya neden olan, 

kişinin bir miktar yardıma ihtiyaç duymasına neden olan ve 

çok az tedavi gerektiren veya hiç gerektirmeyen bir yan 

etki.  

Gerektiğinde tedavi Bir kanama meydana geldiğinde kanamayı durdurmaya 

yardımcı olmak için verilen tedavi. 

Açık etiketli Hem araştırmacıların hem de katılan kişilerin, kişinin hangi 

çalışma ilaçlarını aldığını bildiği bir klinik çalışma. 

Faz 1 çalışma Yeni bir ilacın araştırıldığı ilk klinik çalışmalardan biri. 

Çalışma doktorları az sayıda kişiye yeni ilacı vererek, onları 

nasıl etkilediğine bakar ve ilaç hakkında daha fazla bilgi 

edinir. 

Faz 2 çalışma Yeni bir ilacın araştırılan hastalığın ya da rahatsızlığın 

görüldüğü kişilerde ne kadar etkili olduğunu araştıran ve 

yeni ilacın yan etkilerinin neler olduğunu belirleyen bir 

klinik çalışma. Faz 2 çalışmalar daha fazla kişiyi içerir ve 

genellikle Faz 1 çalışmalardan daha uzun sürer. 

Faz 3 çalışma Yeni ilacın ne kadar etkili ve güvenli olduğunu daha detaylı 

araştıran, genellikle Faz 1 ve 2 çalışmalardan daha fazla 

kişiyi içeren bir klinik çalışma. Faz 3 çalışmalar aynı 

zamanda yeni ilacı, hangi ilacın daha iyi işe yaradığını (yeni 

ilacın veya eskinin), yeni ilacın yan etkilerinin neler 

olduğunu ve yeni tedavinin kişinin yaşam kalitesini nasıl 

etkilediğini göstermek için mevcut bir tedavi seçeneği ile 

karşılaştırabilir.  

Profilaktik tedavi Kanamayı ve sonrasındaki eklem ve kas hasarını önlemek 

için düzenli olarak verilen tedavi. 

Protein Vücutta hem basit hem de kompleks yapılar olarak 

düzenlenmiş ve bir canlı organizmanın saç ve deriden 

enzim ve antikorlara kadar her şeyini oluşturan amino 

asitler olarak adlandırılan çok küçük birimlerin uzun bir 

zinciri. Proteinlerin nasıl inşa edileceği bilgisi genlerde 

bulunur.  

Faktör sekiz replasmanı Hemofili görülen kişilerde eksik veya inaktif faktör sekizi 

ikame etmek için verilen faktör sekiz tedavisi. Bu, insan 

kan bağışlarından alınabilir veya bir laboratuarda yapay 

olarak üretilebilir.  

Güvenlilik profili Nasıl çalıştığı, ne yaptığı ve yan etkileri de dahil ilacın 

özelliklerinin genel bir özeti. 
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Ciddi yan etki Hayati risk taşıyan, hastanede bakım gerektiren, kalıcı 

sorunlara ve şiddetli aktivite kısıtlanmasına neden olan 

veya ölüme yol açan bir yan etki. 

Yan etki Bir ilacın alınmasının neden olduğu istenmeyen tıbbi etki. 

Yan etkiler pozitif veya negatif olabilir.  

Tedavi edilmiş kanama Faktör sekiz replasmanı veya baypas ajanları ile tedavi 

edilmiş bir kanama. 

Beyaz kan hücreleri Vücudun bağışıklık sisteminin bir parçası. Vücudun 

enfeksiyonlarla ve diğer hastalıklarla savaşmasına yardımcı 

olurlar.  
 


