
  

MOBİL CİHAZ UYGULAMALARININ KORUYUCU HEMOFİLİ TEDAVİSİNE KATKISI 
 

Hemofili A ve Hemofili B olguları arasında faktör düzeyi %1 veya %1’den az 
olanlar ile kanamaya yatkın hedef eklem veya hedef bölge sorunu olanlar için 
günümüzde en ideal tedavi şekli, kendilerine haftada 3 kez koruyucu dozda 
faktör uygulayarak Profilaksi yapmaktır. Bu yaklaşım günümüzde altın standart 
bir tedavi olarak kabul edilmektedir.  

Ancak damar yoluyla verilen faktörlerin kan dolaşımında kalma süresi, bir başka 
deyişle “yarı ömrü” kişiden kişiye farklılık göstermekte ve 6 - 25 saat arasında 
değişmektedir. Faktörün kan dolaşımında kalma süresine bağlı olarak bazı 
hemofililere daha sık aralıklarla faktör yapılırken, bazıları için ise daha az sıklıkta 
koruyucu tedavi vermek yeterli olmaktadır. İlaçların (faktörlerin) insan 
vücudundaki yarı ömürleri kişinin genetik yapısına, yaşına ve faktörlerin 
vücuttaki farmakokinetik özelliklerine göre değişiklik gösterir. Çocuklara 
uygulanan faktörlerin yarı ömrü daima yetişkinlerden daha kısadır. 

Kişinin farmakokinetik özelliği; damardan verilen faktörün kan dolaşımına 
girdikten sonra, emilmesini, dağılmasını, vücut tarafından kullanılmasını ve 
atılmasını ifade eder. Dolayısıyla profilakside bu özelliklerin bilinmesi hastalarda 
görülebilecek kanama ve ona bağlı sorunların aşılması için çok önemli bir 
göstergedir. Her bireyin özelliği (farmakokinetik analiz), farklı zamanlarda pek 
çok kan örneği alınarak (2-3 gün boyunca 5-10 kan örneği alınmasıyla) tayin 
edilebilir. Bu işlem tüm hemofili merkezlerinde uygulanan sevimli, rutin bir 
yöntem değildir.  

Bireye ait farmakokinetik özelliklerin bilinmesi sayesinde, her hemofilinin yaşam 
tarzına en uygun ve en etkili faktör dozu hesaplanabilmekte, böylece onları 
günlük aktivitelerde kanamadan koruyacak “en güvenli faktör düzeyleri” dikkate 
alınmaktadır.   

Bireyselleşmiş - farmakokinetik temelli profilaksinin yaygın örneklerinden biri 
Sağlık Bakanlığı’mızdan izin alarak kullanıma giren myPKFiT’tir. Bu bir web 
tabanlı yazılım programıdır. Hastaların farmakokinetik (PK) özelliklerine göre 
hekimlerin faktör uygulama sıklığını ve faktör dozlarını düzenlemelerini 
sağlamaktadır. Sadece hastanın hekimi ve hemofilinin kendisi tarafından 
kullanılabilir. Hekimler, bu web sitesine kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile 
girebilmekte, hiçbir hekim başka bir hekimin girdiği verileri görememektedir. 

 

 



  

Bu yöntemde, daha önceden pek çok hemofilinin plazma faktör düzeyi kaydının 
bulunması ve bundan yararlanılması mümkün olduğundan uygulamaya katılacak 
hemofiliden sadece iki kez kan örneği alınması ve bu verilerin yazılıma 
yüklenmesi yeterli olmakta böylece kişiye özgü farmakokinetik analiz 
yapılabilmektedir. Analiz çıktıları ile hemofilinin yaş – tartı – ilk faktör VIII değerini 
dikkate alan hemofili uzmanları, hastalarına verecekleri uygun faktör dozunu ve 
sıklığını hesaplamakta, bunu uygulayan hemofililerin daha az kanama yaşaması 
sağlanmaktadır. 

Bu arada Hemofili uzmanı, elde edilen çıktıları, bir pdf dosyasında hastası ile 
paylaşarak, hastasının dosya üzerindeki QR kodunu akıllı telefonuna okutarak 
mobil cihazına myPKFiT uygulaması indirilmesi gerçekleşmektedir. Bu aplikasyon 
sayesinde hemofili olan kişi tahmini FVIII düzeylerini gerçek zamanlı 
izleyebilir. Gelişen kanamaları, yaptıkları faktör infüzyonlarını 
kaydedebilir. Faktörmetre olarak adlandırılan bu bilgi ekranı, hastaların 
plazmasındaki tahmini FVIII düzeylerini göstererek hastanın mevcut ve 
gelecekteki FVIII düzeyini takip etmesini, hekimin önerisine göre kendi tedavisini 
kolayca uygulamasını sağlayacaktır.   

Aplikasyona hastanın uyguladığı koruyucu infüzyonların kayıt edilmesi ile 
uygulama aktivasyonu sağlanarak, faktörmetre eş zamanlı güncellenerek tahmini 
FVIII aktivite düzeyi takibi sağlanabilir. Hasta ek olarak kanamaya ait kayıtlarını 
da bu aplikasyonda saklayarak tüm kayıt bilgilerini istediğinde hekimi ile 
paylaşabilir. 

Öte yandan Kanada’lı meslektaşlarımızın geliştirdiği WAPPS-
Hemo uygulamasıda benzer amaçları taşımaktadır. Kendilerine gönderilen 
Hemofili A ve Hemofili B olgularımızın plazma örnekleri analiz edilerek onları 
kanamadan koruyacak en uygun faktör dozu ve uygulama sıklığı belirlenmeye 
çalışılmaktadır. Ülkemizde de uygulanması için hemofili uzmanlarıyla görüşmek 
yararlı olacaktır.  

Özetle, sağlık alanında kişiye özgü tedavilerin öne çıktığı günümüzde, 
hemofililere daha gerçekçi ve daha güvenli tedavi seçenekleri sunan MyPKFiT gibi 
akıllı mobil cihaz aplikasyonları Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) 
tarafından onaylanarak hemofili tedavisine yeni boyutlar kazandıracaktır.  
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