
إينوهيب-

)تينزابارينالصوديوم حقن (

فقطxر( )SCفقطاستخدم-Subcuإلى بالنسبة

الجافيةفوق   /النخاعيةالهيماتوما

فإن الفقري ، العمود ثقب أو  )النخاعيالتخدير   /الجافيةفوق التخدير (العصبي التخدير استخدام يتم عندما

أو الجزيئي الوزن منخفض الهيبارين باستخدام تخثرهم يتم أن المقرر من أو الدم تخثر من يعانون الذين المرضى

دموي ورم أو الجافية فوق دموي بورم اإلصابة لخطر معرضون الخثاري االنصمام مضاعفات من للوقاية الهيبارينويد

أو الطويل المدى على الفقري العمود في أو الجافية فوق دموي ورم حدوث إلى يؤدي أن يمكن الفقري العمود في

دائم.شلل

عن أو المسكنات إلعطاء الساكنة الجافية فوق القسطرة استخدام طريق عن األحداث هذه حدوث خطر يزداد

أو  )(NSAIDsالستيرويدية غير االلتهاب مضادات مثل اإلرقاء على تؤثر التي لألدوية المتزامن االستخدام طريق

ثقب تكرار أو الصدمة بسبب يزداد الخطر أن أيضاً يبدو األخرى. التخثر مضادات أو الدموية الصفائح مثبطات

الفقري.العمود أو الجافية فوق

وسط حل لوحظ إذا العصبي. الضعف وأعراض عالمات عن بحثاً متكرر بشكل المرضى مراقبة يجب

ضروري.العاجل العالج فإن عصبي ،

الذين المرضى في العصبي التدخل قبل المخاطر مقابل المحتملة الفائدة في ينظر أن الطبيب على يجب

والتدابير والنزيف التحذيرات أيضاً انظر (التخثر من للوقاية للتخثر مضاداً يكون أن أو التخثر من يعانون

.)الدوائيةوالتفاعالت الوقائية

وصف

يتوفر الجزيئي. الوزن منخفض وهيبارين تينزابارين ، صوديوم على يحتوي معقم محلول هو - إينوهيب

مل.2 سعة الجرعات متعددة قنينة في

لكل  tinzaparinصوديوم من  Xa( -IU )anti Xaلعاملمضادة دولية وحدة 20000 على مل 2 سعة قارورة كل تحتوي

ملغ10 على القارورة تحتوي كمثبت. الصوديوم ميتابيسلفيت مل   /مجم3.1 و دولية ، وحدة 40.000 بإجمالي مليلتر ،

5.0 من الهيدروجيني األس نطاق لتحقيق الصوديوم هيدروكسيد إضافة يمكن حافظة. كمادة البنزيل كحول من مل   /

7.5.إلى

TITLE - TINZAPARIN SODIUM / INNOHEP MEDICATION PATIENT INFORMATION IN ARABIC

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-tinzaparin-sodium-spiriva-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2008/020484s011lbl.pdf


1الجدول

)تينزابارينصوديوم حقن (إينوهيب- مل   /إكسامضادات من دولية وحدة 20000 تركيب

مللكل الكميةمكون

IU Xaلـ مضادة دولية وحدة 20000تينزابارينصوديوم

مجم10الهادئالمحيط جنوب جامعة البنزيل ، كحول

1مجم3.106الهادئالمحيط جنوب جامعة الصوديوم ، ميتابيسلفيت

الضرورةعندالهادئالمحيط جنوب جامعة الصوديوم ، هيدروكسيد

qsمل 1 إلىالهادئالمحيط جنوب جامعة للحقن ، ماء

الصوديومكبريتيت ثنائي مل   /مجم3.4 يقابل 1

اإلنزيمية البلمرة إزالة طريق عن عليه الحصول يتم الجزيئي الوزن منخفض لهيبارين الصوديوم ملح هو

 sodiumمن الهيباريناز باستخدام الخنازير ألمعاء المخاطي الغشاء من الهيبارين من للرقابة الخاضعة

Tinzaparinheparinum. Flavobacterium 2-حمض هيكل على المكونات غالبية تحتوي

enepyranosuronic-4-sulpho-O  2-وبنية المختزل غير الطرف فيN  6-وglucosamine-D-
disulpho-O  المختزلة.السلسلة نهاية في

الوزن منخفض للهيبارين دولي معيار أول بواسطة تفسيرها ويتم بيولوجي اختبار طريق عن الفاعلية تحديد يتم

 tinzaparinنشاط متوسط   يبلغ مليغرام. لكل  )Xaلـ مضاد ( Xaلعامل مضاد لنشاط كوحدات الجزيئي

5500 بين الجزيئي الوزن متوسط   يتراوح مليغرام. لكل دولية وحدة 100 حوالي  Xaلعامل المضاد الصوديوم

هو:الجزيئي الوزن توزيع دالتون. 7500 و

>2000

8000إلى 2000

< 8000

دالتونس
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 72٪إلى 60٪

 36٪إلى 22٪

الهيكلية:الصيغة



السريريةالصيدلة

 sodium Tinzaparinوكالهما الفيبرين ، جلطات تكوين ذلك في بما الدم تخثر إلى تؤدي التي التفاعالت

في والمختبرفي Tinzaparinيثبط للتخثر. مضادة خصائص مع الجزيئي الوزن منخفض الهيبارين هو الصوديوم

. )الثرومبين( IIaو  Xaالعامل وخاصة المنشط ، التخثر عوامل من للعديد قوي مشارك كمثبط يعمل الحي.الجسم

الثرومبين.مضاد البالزمي ، البروتيني األنزيم مثبط خالل من األولي التثبيطي النشاط في التوسط يتم

عن  )(aPTTالمنشط الجزئي الثرومبوبالستين زمن إطالة يتم تينزابارين. بصوديوم النزيف وقت يتأثر ال عادة

زمن يطول قد . )(DVTالعميقة األوردة تجلط عالج في المستخدم تينزابارين صوديوم من العالجية الجرعات طريق

الطبيعي. النطاق ضمن يظل ما عادة ولكنه تينزابارين الصوديوم عالج باستخدام طفيف بشكل  )(PTالبروثرومبين

.tinzaparinلصوديوم العالجي للرصد  PTأو  aPTTاستخدام يمكن ال

الجلطات تتكاثر ال فإنها لذلك ، الفبرين ؛ في داخلي نشاط لهما  tinzaparinالصوديوم وال المجزأ غير الهيبارين ال

التأثير في يساهم قد والذي األنسجة ، عامل مسار مثبط إطالق على  Tinzaparinصوديوم يحث الموجودة.

المضادة آثاره عن المستقلة اإلجراءات من متنوعة مجموعة للهيبارين أن أيضاً المعروف من للتخثر. المضاد

وتنشيط الملساء ، العضالت خاليا تكاثر وتثبيط البطانية ، الخاليا نمو عوامل مع التفاعالت هذه وتشمل للتخثر.

الدموية.الصفائح تراكم وتحريض األلدوستيرون ، إفراز وقمع الدهني ، البروتين ليباز

الدوائيةالديناميكا  ء /الدواحركية

ألن  tinzaparinللصوديوم التعرض لتقييم األولية الحيوية المؤشرات هي  IIa-antiو  Xa-Antiأنشطة تعد

التحليلي ، الفحص قيود بسبب مباشرة. قياسها يمكن ال الجزيئي الوزن منخفض الهيبارين من البالزما تركيزات

 IIa-Antiو  Xaلـ المضادة األنشطة قياسات تعمل استخداماً. األكثر الحيوي المرقم هو  Xaلـ المضاد النشاط فإن

(الثرومبين لمضاد التقارب عالي ارتباط موقع على تحتوي التي الجزيئات لتركيزات بدائل بمثابة البالزما في
توفير يتم . Xaلـ مضاد نشاط على بناء ًالمرضى بمراقبة عموماً ينُصح ال . )IIa-Antiو  Xaلـ المضادة األنشطة

أدناه.2 والجدول 1 الشكل في البيانات

للوزن. ومعدلة ثابتة جرعة إعطاء مع ومرضى أصحاء متطوعين في  sodium tinzaparinمع دراسات أجريت

.)االستعمالوطريقة الجرعة انظر(للوزن المعدلة الجرعات على  sodium tinzaparinمع به الموصى العالج يعتمد



1.شكل

يومية وجرعة  *دولية وحدة 4500 واحدة لجرعة  SCإعطاء بعد  AntiXaلنشاط المعياري واالنحراف المتوسط

األصحاءللمتطوعين  175Sodium Tinzaparin kg/  IU من  SCمن متعددة

1.25

1يوم كجم   /دوليةوحدة 175

1.00

5يوم كجم   /دوليةوحدة 175

0.75
دوليةوحدة 4500

0.50

0.25

0.00
04812

)ساعة(الوقت
162024

كجم.  /دوليةوحدة 64.3 المعطاة الجرعة متوسط   كان دولية. وحدة 4500 من واحدة جرعة على الجرعات تعتمد  *

2الجدول

واحدة جرعة بعد  AntiXaنشاط إلى استناداً  )المعياريواالنحراف المتوسط   (الدواء حركية معلمات ملخص

األصحاءللمتطوعين  Sodium Tinzaparinمن  SCإدارة يومياً متعددة وجرعة

)14 =ن (متعددة جرعة)23 =ن (واحدة جرعة)الوحدات(المعلمة
1اليوم

)كجم  /دوليةوحدة 175 (

5يوم

)كجم  /دوليةوحدة 175 ( *دولية وحدة 4500

)0.25)0.05(0.87)0.15(0.93)0.15(IU  /مل)األعلىج
)1.0(4.6)0.7(4.4)0.9(3.7)ساعة(األعلىتي

)1.4(9.7)1.1(9.0)0.5(2.0بالقاهرةاألمريكية الجامعة IU *مل   /ساعة)(∞0-
)0.6(3.5)0.8(3.3)1.7(3.4)ساعة(العمر نصف

كجم.  /دوليةوحدة 64.3 المعطاة الجرعة متوسط   كان دولية. وحدة 4500 من واحدة جرعة على الجرعات تعتمد  *

استيعاب

 sodiumمن  SCحقن بعد ساعات 3 إلى 2 أول في البالزما في  Xaلـ المضاد النشاط مستويات تزداد

tinzaparin  القصوى التركيزات ساعات. 5 إلى 4 غضون في األقصى الحد إلى وتصلC)0.87 و 0.25 من  )األعلى

 )كجم  /دوليةوحدة 64.3 حوالي (دولية وحدة 4500 تبلغ واحدة  SCمن ثابتة جرعة بعد مل   /دوليةوحدة
االمتصاص مدى على بناء ًالتوالي. على تينزابارين ، صوديوم من كجم   /دوليةوحدة 175 للوزن المعدلة والجرعة

AUC)-0∞( ،  الزيادات أن إلى المفردة الجرعات من دولية وحدة 12،250 و دولية وحدة 4500 بين المقارنة تشير

 sodiumمن واحدة  SCحقنة بعد الجرعة. في الزيادة مع المتناسبة الجرعة من أكبر  Xaلـ المضاد النشاط في

tinzaparin ،  نشاط نسبة متوسط   فإنXa-anti  إلىIIa-anti ، ً تحت الواقعة المنطقة على بناءXa-anti و



حوالي (المجزأ غير الهيبارين في الموجودة تلك من أعلى وهي 2.8 هي  ، IIaلـ المضادة الوقت تعريف ملفات

أساس على 86.7٪ هو  ])[IVالوريدية واإلدارات  SCدولية وحدة 4500 بعد (المطلق البيولوجي التوافر . )1.2

.Xaلـ المضاد النشاط

توزيع

الدم ، حجم مع الحجم في متشابهة القيم هذه لتر. 5.0 إلى لتر 3.1 من  sodium tinzaparinتوزيع حجم يتراوح

المركزي.الحيز على يقتصر  Xaلـ المضاد النشاط توزيع أن إلى يشير مما

الغذائيالتمثيل

البلمرة.وإزالة الكبريت إزالة طريق عن جزئياً الجزيئي الوزن منخفض الهيبارين استقالب يتم

إزالة

كجم   /دوليةوحدة 175 أو دولية وحدة 4500 تناول بعد للتخلص النصف عمر يكون األصحاء ، المتطوعين في

وحدة 4،500 إعطاء بعد التخليص يبلغ . Xaلـ مضاد نشاط على بناء ًساعات 3-4 حوالي تينزابارين صوديوم من

النشاط يتراكم لم الكلى. هو للتخلص األساسي الطريق ساعة.   /لتر1.7 حوالي  tinzaparinالصوديوم من دولية

انظر (أصحاء. متطوعين في أيام خمسة لمدة كجم   /دوليةوحدة 175 من واحدة يومية جرعة مع  Xaلـ المضاد

.)2والجدول 1 الشكل

الخاصونالسكان

للسكانالدوائية الحركة

وحدة 175 (يومياً واحدة مرة الصوديوم  tinzaparin SCيتلقون مريضاً 180 حوالي من  Xaمضادات تركيزات

لعملية يخضعون مريضاً 240 وحوالي القريب العميقة األوردة لتجلط كعالج  )الجسموزن من كجم   /دولية

  /دوليةوحدة 65 حوالي (يومياً واحدة مرة تينزابارين صوديوم يتلقون الورك مفصل الستبدال اختيارية جراحية

الجنس وال العمر ال أنه إلى النتائج تشير السكانية. الدوائية الحرائك طرق خالل من  )الوزنالجسم من كجم

ومع .)عامةاحتياطات انظر( Xaلـ المضاد النشاط على بناء ً tinzaparinالصوديوم تصفية كبير بشكل يغيران

(الكلى وظائف اختالل من يعانون الذين المرضى في  tinzaparinالصوديوم تصفية في انخفاض لوحظ ذلك ،
مهماً عامال ًأيضاً الوزن يعتبر  .)الكلويالقصور الخاصون ،السكان انظر( )المحسوبالكرياتينين تصفية انخفاض

المعدلة الجرعات على - INNOHEPعالج يعتمد بأن التوصية مع يتوافق بما الصوديوم ،  tinzaparinبإزالة للتنبؤ

.)االستعمالوطريقة الجرعة انظر(للوزن

الكلويالقصور

للسكانالدوائية الحركة

الدوائية الحرائك تحليل حدد  ، DVTلـ  kg( /  IU sodium )175 tinzaparinبـيعالجون الذين المرضى في

الكرياتينين بإزالة مرتبطاً كان  Xaلـ مضاد نشاط على بناء ً tinzaparinالصوديوم تصفية أن  )(PKالسكانية

الصوديوم تصفية في انخفاض لوحظ هذا ،  PKتحليل في . Gault Cockroftمعادلة بواسطة المحسوبة

tinzaparin  الذين المرضى أظهر . )دقيقة  /مل30 (<شديد كلوي واختالل  )دقيقة  /مل30-50 (معتدلة في

الذين بالمرضى مقارنة الصوديوم  tinzaparinتصفية في ٪ 24 بنسبة انخفاضاً حاد كلوي اختالل من يعانون

.)دقيقة  /مل80  (>الطبيعية الكلى وظائف من يعانون

الكلىغسيل دراسات

تقليل تم الكلى ، لغسيل يخضعون المزمن الكلوي الفشل مرضى من مريضاً 12 على أجريت دراسة في

آخرمكان في بالسكان. الخاصة  PKتحليالت تقديرات مع يتوافق بما ٪ ، 28 بنسبة  Xaلـ المضادة التصفية



من واحدة وريدية جرعة بعد  Xaلـ المضاد النشاط من النصف عمر كان الكلى ، لغسيل يخضعون مرضى 6 دراسة

5.2 (أصحاء لمتطوعين بالنسبة مطوالً الكلى غسيل خارج يوم في تينزابارين صوديوم من كجم   /دوليةوحدة 75

.)ساعة1.6 مقابل

المسنين للمرضى إعطائه عند  ، )(UFHالمجزأ غير بالهيبارين مقارنة الوفاة ، خطر من  INNOHEP®يزيد قد

.)احتياطات وتحذيراتانظر(كلوي بقصور المصابين

كبدياختالل

في الدوائية الديناميكيات أو  tinzaparinلصوديوم الدوائية الحرائك بتقييم مستقبلية دراسات أي تقم لم

الهيبارين من للتخلص رئيسياً طريقاً ليس الكبدي الطريق فإن ذلك ، ومع كبدي. بضعف المصابين المرضى

.)نزيفتحذيرات ، انظر(الجزيئي الوزن منخفض

كبير

عالج بعد المرضى من أكبر عدد توفي كلوي ، بقصور المصابين المسنين للمرضى مضبوطة سريرية دراسة في

®INNOHEP ،  بـ عالجاً تلقوا الذين بالمرضى مقارنةUFH )احتياطاتوتحذيرات انظر(.

المرضى في  sodium tinzaparinمن التخلص ينخفض   فقد العمر ، تقدم مع تتدهور الكلى وظائف ألن نظراً

متوسط   سنوات 5.9 ± 87.0بعمر امرأة ؛ 24 و رجال 6 [مسنا ًمريضا 30ً على مستقبلية دراسة في المسنين.

kg/  IU  175بـ عولج  )]20-72المدى (دقيقة   /مل15.3 ±40.6الكرياتينين تصفية كجم 14.6 ±62.7الجسم وزن

sodium tinzaparin  هناك يكن ولم الحادة ، الوريدية الدموية الجلطات من أيام عشرة لمدة يومياً واحدة مرة

.Xaلـ المضاد النشاط مستويات على بناء ً Xaلـ المضاد للنشاط تراكم

بدانة

من يعانون الذين للمرضى مناسبة الوزن أساس على الجرعات فإن  ، PKوتحليالت مستقبلية سريرية دراسة نتائج على بناء ً

وزن عن مستقلة  Xaلـ المضاد النشاط إلى المستندة  PK sodium Tinzaparinمعلمات تعد الثقيل. الوزن   /السمنة

أو كجم   /دوليةوحدة 175 عند الوزن أساس على تينزابارين صوديوم جرعة إعطاء يتم عندما  )(BMIالجسم كتلة ومؤشر الجسم

كجم ؛ 165 إلى 101 (الثقيل الوزن   /السمنةمن يعانون الذين األشخاص على مستقبلية دراسة في كجم.   /دوليةوحدة 75

دراسات في الموجودة لتلك مماثلة  Xaلـ المضاد النشاط وقت تعريف ملفات كانت  ، )2م  /كجم26-61 الجسم كتلة مؤشر

السريرية التجارب تجربة 2. الشكل في كجم   /دوليةوحدة 175 جرعة عند البيانات تظهر الطبيعي. الوزن ذات المتطوعين

الجسمكتلة مؤشر لديهم الذين المرضى في محدودة

.2م  /كجم40  >



2الشكل

 Sodiumكجم   /دوليةوحدة 175 من واحدة  SCإدارة بعد  AntiXaلنشاط المعياري االنحراف متوسط

Tinzaparin  الطبيعيالوزن ذوي والمتطوعين السمنة من يعانون الذين لألشخاص
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0.75

0.50

0.25

0.00

01020

)ساعة(الوقت

30

حمل

الدراسة هذه في األشهر. من فصل أي في حامل مريضة 54 في - INNOHEPفي التصرف دراسة تمت

  /دوليةوحدة  175INNOHEP بجرعة عولجوا الذين أولئك لدى كان الجرعة ، إليجاد والمستقبلية ، المفتوحة ،

جرعة عن نتج الحمل. من أسبوعاً  )20 =ن (36 و  )17 =ن (28 عند ساعة 24 لمدة  Xaلـ مضادة منحنيات كجم

اإلعطاء. بعد ساعات 4 مل   /دوليةوحدة 1.0 إلى 0.3 من  Xaلـ مضاد مستوى متوسط   كجم   /دوليةوحدة 175

كبير انخفاض يوجد ال الحمل تقدم مع أنه إلى الجرعة من ساعات 4 بعد  Xaمضادات مستويات متوسط   يشير

يلزم وال -  INNOHEPلـ الدوائية الحرائك على معدوم أو ضئيل تأثير له الحمل . Xaمضادات مستويات في

.)االستعمالوطريقة الجرعة نرى(الحمل. جرعات تعديل



السريريةالدراسات

)(PEالرئوي االنسداد بدون أو مع  )(DVTالحاد العميق الوريدي الخثار عالج

 )tinzaparinالصوديوم حقن (- INNOHEPمقارنة تمت التعمية ومزدوجة المراكز متعددة عشوائية تجربة في
في ستة القريبة. العميقة األوردة بجلطات مصابين المستشفى في مريضاً 435 في المجزأ غير الهيبارين مع

تراوحت الرئة. مسح في أكبر أو مقطعي عيب أكدها رئوي انسداد أعراض لديهم المسجلين المرضى من المئة

تلقى سود. 8٪ و بيض 88٪ و ذكور 55٪  )سنة17 ±61  متوسط (عاماً 92 إلى 19 من الدراسة مرضى أعمار

 IVوهمي وبلعة  )كجم  /دوليةوحدة 175 (الجسم لوزن وفقاً يومياً واحدة مرة  -SC INNOHEPإما المرضى

 )دوليةوحدة 5000 (الوريدية للقطرات أولية كجرعة المجزأ غير الهيبارين أو المستمر ، الوريدي بالتسريب متبوعة
مرة 2.5 إلى aPTT ) 1.5لـ وفقاً مضبوط معدل مع الهيبارين المجزأ غير من المستمر الوريدي بالتسريب متبوعة

المجموعتان تلقت كما تقريباً ، أيام 6 لمدة العالج استمر يومياً. واحدة مرة  SCوهمي وحقن  )التحكمقيمة

إلى معايرة بجرعات 90 اليوم حتى استمر والذي الثاني اليوم من بدءاً الفموي الوارفارين صوديوم أيضاً العالجيتان

INR  3.0.إلى 2.0 هدف

مختلفاً  INNOHEPمع  ]المتكرر PEأو  [DVTيوماً 90 لمدة  )(TEالتراكمي الخثاري االنصمام معدل يكن لم

3.الجدول في البيانات توفير يتم المجزأ. غير الهيبارين مع المعدل عن كبير بشكل

3الجدول

الحادالعميقة األوردة تجلط عالج في يوميا ًواحدة مرة إنوهيب فعالية

حميةالجرعات
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الحادةالعميقة االوردة بجلطات االصابة عالج

)٪100(219)٪100(2216السكانلعالج نية
يوما90ً في المريض نتيجة

4)٪6.8(415)٪2.8(6األحداثTE3إجمالي

)٪4.1(9)٪1.4(3العميقةاألوردة تجلط
PEs3)1.4٪(6)2.7٪(

منساعة 24-48 غضون في الصوديوم الوارفارين باستخدام أيضاً المرضى عالج تم  1

tinzaparinالقياسي الهيبارين عالج أو .الصوديوم
الفعالة.الدراسة عقار من األقل على واحدة جرعة تلقوا الذين عشوائيا ًاختيارهم تم الذين المرضى جميع  2

3 PE(. أو   /وDVT) الخثاري االنصمام  أحداث= TE
4.0( TE٪ )حدثمعدل فرق إلجمالي  )(95CI٪ الثقة فاصل كانت  4

، 0.07٪.8.07٪



95٪ الثقة مجال كان ً. )مريضا21 (9.6٪ الهيبارين ومع  )مرضى10 (4.6٪ كان -  INNOHEPمع الوفيات معدل

CI)(  9.76٪.0.16٪ ، الوفيات لفرق

غير الهيبارين مع - INNOHEPمقارنة تمت التسمية ، مفتوحة المراكز ، متعددة عشوائية سريرية تجربة في

استئصال أو للخثرة عالجاً تتطلب وال  PEأعراض من يعانون الذين المستشفى في للمرضى أولي كعالج المجزأ

لإلصابة معتاد غير بشكل عالية مخاطر لديهم كان إذا المرضى استبعاد تم األجوف. الوريد انقطاع أو الصمة

مريضاً 422 وثق عالجهم ، تم مريضاً 608 بين من المضاعفات. من غيرها أو النزيف أو   /والدموية بالجلطات

تلقى المجزأ ؛ غير الهيبارين بتلقي للمرضى سمُح والعشوائية ، الدراسة أهلية تحديد قبل العميقة. األوردة تجلط

بجرعات الهيبارين ٪ 4 وتلقى ساعة ، 24 إلى تصل لمدة عالجية بجرعات المجزأ غير الهيبارين المرضى من ٪ 78

وحدة 175 يومياً ، واحدة مرة  -SC INNOHEPإعطاء تم العشوائي ، التوزيع بعد ساعة. 24 عن تزيد لمدة عالجية

الوريدي بالتسريب متبوعاً  )كجم  /دوليةوحدة 50 (وريدية أولية كبلعة الهيبارين الجسم ؛ وزن من كجم   /دولية

لمدة العالج استمر المجموعتين ، لكلتا . )التحكمقيمة أضعاف 3 إلى aPTT ) 2لـ وفقاً المعدل تعديل مع المستمر

التي األولى الثالثة األيام من بدءاً الفم طريق عن للتخثر مضاداً عالجاً أيضاً المرضى جميع تلقى تقريباً. أيام 8

90.اليوم حتى استمرت

لحدوث العالج مجموعتي بين فرق أي يالحظ لم العالج. مجموعتي لكال نادرة الخثاري االنصمام أحداث كانت

الخثاري.االنصمام أحداث تكرار

واالستخداماالستطبابات

تناوله عند رئوي انسداد بدون أو مع حادة بأعراض المصحوب العميق الوريدي الخثار لعالج إينوهيب يستطب

المستشفى.في المقيمين المرضى في إنوهيب وفعالية سالمة إثبات تم صوديوم. الوارفارين مع

موانع

قلة  )تاريخأو (من يعانون الذين المرضى في نشط ، حاد نزيف من يعانون الذين للمرضى استطباب مضاد .هو

تينزابارين صوديوم تجاه الحساسية فرط من يعانون الذين المرضى في أو الهيبارين ، يسببها التي الصفيحات

INNOHEP-

لحم منتجات أو البنزيل كحول أو الكبريتيت أو للهيبارين المعروف الحساسية فرط من يعانون الذين المرضى

-.INNOHEPبـ يعالجوا أن ينبغي ال الخنزير

تحذيرات

الوريدي.أو العضلي الحقن طريق عن لإلعطاء مخصص غير - إنوهيب

الوزن منخفض الهيبارين من غيره أو الهيبارين مع  )لوحدةوحدة (بالتبادل  INNOHEPاستخدام يمكن ال

والوحدات ،  ، IIaو  Xaمضادات وأنشطة الجزيئي ، الوزن وتوزيع التصنيع ، عملية في تختلف ألنها الجزيئي

لالستخدام.الخاصة تعليماته له األدوية هذه من كل والجرعة.



عن الناجمة الصفيحات قلة من تاريخ لديهم الذين المرضى في - إينوهيب يستخدم أن ينبغي ال

.)االستعمالموانع انظر (الهيبارين

بـ مقارنة الوفاة ، خطر من  INNOHEP®يزيد قد كلوي:بقصور المصابين السن كبار لدى الوفاة خطر زيادة

UFH ،  كلوي.بقصور المصابين المسنين للمرضى إعطائه عند

في  N( UFH =268  )و )N =269 يومياً ؛ واحدة مرة كجم   /دوليةوحدة INNOHEP ) 175®سريرية دراسة قارنت

بقصور المصابين المسنين المرضى في  )(PEالرئوي االنسداد أو   /و )(DVTالعميقة األوردة لتجلط األولي العالج

  /مل30 المقدرة الكرياتينين تصفية مع أكثر أو عاماً 70 أعمارهم تبلغ الذين المرضى المثال ، سبيل على (كلوي

إعطاء تم . )دقيقة  /مل60  ≤المقدرة الكرياتينين تصفية مع أكثر أو عاماً 75 أعمارهم تبلغ الذين المرضى أو دقيقة

أيام خمسة لمدة الدراسة عالج واستمر الثالث إلى األول اليوم من بداية مشترك بشكل الفموية التخثر مضادات

التخثر مضادات استمرت ثم متتاليين ؛ يومين في 2-3 بين  )(INRالدولية الطبيعية النسبة كانت حتى األقل على

في 6.3٪ اإلجمالية الوفيات معدالت كانت العالج. بدء بعد يوماً 90 حتى المرضى متابعة وتمت بمفردها الفموية

.INNOHEP®بـ عولجوا الذين المرضى في 11.2٪ و  UFHبـ عولجوا الذين المرضى

خطر فيها يزيد التي الظروف في شديد بحذر األخرى ، التخثر مضادات مثل - ، INNOHEPاستخدام يجب نزف:

النزيف اضطرابات المنضبط. غير الشديد الدم ضغط ارتفاع الجرثومي ؛ الشغاف التهاب مثل نزيف ، حدوث

التنسج وخلل التقرحي الهضمي الجهاز أمراض النشواني ؛ والداء الكبدي الفشل ذلك في بما المكتسبة أو الخلقية

في أو العيون ، أو الفقري العمود أو المخ جراحة من وجيزة فترة بعد النزفية الدماغية السكتة النشط. الوعائي

أو نسيج أي في النزيف يحدث أن يمكن الدموية. الصفائح مثبطات مع متزامن بشكل عولجوا الذين المرضى

العجز أو الوفاة إلى يؤدي الحاالت بعض في النزيف أن عن اإلبالغ تم -. INNOHEPبـ العالج أثناء الجسم في عضو

أو الهيماتوكريت في مبرر غير انخفاض وجود حالة في بجدية النزفي الحدث في التفكير يجب الدائم.

إنوهيب.تناول عن التوقف يجب حاد ، نزيف حدوث حالة في الدم. ضغط أو الهيموجلوبين

منخفض بهيبارين المرتبط االستخدام مع الجافية فوق أو الفقري العمود في الدموية األورام تحدث أن يمكن

يؤدي أن يمكن الذي الفقري العمود ثقب أو الجافية فوق   /النخاعيوالتخدير الهيبارينويد أو الجزيئي الوزن

بعد الجافية فوق القسطرة استخدام مع األحداث هذه حدوث خطر يزداد دائم. أو األمد طويل شلل إلى

غير االلتهاب مضادات مثل اإلرقاء على تؤثر التي اإلضافية لألدوية المتزامن االستخدام مع أو الجراحة

.)الدوائيةوالتفاعالت واالحتياطات المعبأ التحذير انظر (الستيروئيدية

-.INNOHEPإعطاء مع الصفيحات قلة تحدث أن يمكن الصفيحات:قلة

≥ األساسيةالقيمة كانت إذا 3مم  /100،000<الدموية الصفائح عدد (الصفيحات قلة السريرية ، الدراسات في
المرضى من ٪ 1 في  )3مم  /150.000من أقل األساس خط كان إذا 50٪ بنسبة انخفاض ≥و3مم  /150،000

في حدثت  )3مم  /50000من أقل الدموية الصفائح عدد (الشديدة الصفيحات قلة - ؛ INNOHEPعولجوا الذين

.٪0.13

يجب 3مم  /100000عن الدموية الصفائح عدد انخفض إذا كثب. عن درجة أي من الصفيحات قلة مراقبة يجب

مع السريرية الممارسة في المنتشر الدم تجلط مع الصفيحات قلة حاالت لوحظت كما تناوله. عن التوقف

كانت الحاالت هذه بعض تينزابارين. صوديوم ذلك في بما للهيبارين ، الجزيئي الوزن وانخفاض الهيبارين ،

INNOHEP-، 



إلى أدى وقد األطراف ، تروية نقص أو األعضاء في ثانوي بخلل المصحوب األعضاء احتشاء بسبب معقداً

الوفاة.

نوع من تفاعالت يسبب قد كبريتيت وهو الصوديوم ، ميتابيسلفيت على يحتوي - إينوهيب الحساسية:فرط

المعرضين األشخاص بعض لدى الحياة تهدد التي الربو ونوبات الحساسية أعراض ذلك في بما الحساسية

يكون أن المحتمل من ولكن معروف ، غير السكان عموم في الكبريتيت لحساسية العام االنتشار لإلصابة.

غير األشخاص لدى منها بالربو المصابين األشخاص لدى شيوعاً أكثر الكبريتيت حساسية تكون منخفضاً.

بالربو.المصابين

كان الحاالت ، بعض في نادراً. حدثاً باعتباره التسويق بعد ما مراقبة من القساح عن اإلبالغ تم القساح:

مطلوباً.الجراحي التدخل

التي األدوية إعطاء ارتبط حافظة. كمادة بنزيل كحول على تحتوي الجرعات متعددة قارورة إينوهيب- متفرقات:

كحول وألن القاتلة.  "اللهاثمتالزمة "بـ المبتسرين الوالدة لحديثي حافظة كمادة البنزيل كحول على تحتوي

الحوامل النساء عند بحذر البنزيل كحول مع المحفوظ -  INNOHEPاستخدام يجب المشيمة ، يعبر قد البنزيل

.)الحملاالحتياطات ، نرى(األمر. لزم إذا فقط

احتياطات

األخرى.الحقن أو الحقن مع يخلط أن ينبغي ال إينوهيب- عام:

الشرياني الدم ضغط ارتفاع أو النزيف ، أهبة من يعانون الذين المرضى في بحذر - INNOHEPاستخدام يجب

والنزيف.السكري ، الشبكية واعتالل األخير ، الهضمي الجهاز تقرح من تاريخ أو المنضبط ، غير

والمرضى المسنون المرضى يظهر قد الكلى ، وظائف في بالعمر المرتبطة المتوقعة التغيرات مع تمشيا

بحذر إينوهيب استخدام يجب تينزابارين. صوديوم من التخلص في انخفاض الكلوي القصور من يعانون الذين

.)الخاصونالسكان السريرية،الصيدلة وتحذيراتانظر(المرضى هؤالء عند

أو والهيماتوكريت الدموية الصفائح تعداد ذلك في بما الدوري الكامل الدم تعداد بإجراء يوصى المعمل:اختبارات

فإن بها ، الموصى الجرعات تناول عند -. INNOHEPبـ العالج أثناء الخفي للدم البراز واختبارات الهيموغلوبين

 )(aPTTالمنشط الجزئي الثرومبوبالستين ووقت  )(PTالبروثرومبين زمن مثل الروتينية الدم تخثر منع اختبارات
للمراقبة.مناسبة غير فهي وبالتالي  ، INNOHEPلنشاط نسبياً حساسة غير مقاييس هي

مضادات يتلقون الذين المرضى عند بحذر - INNOHEPاستخدام يجب النزيف ، خطر زيادة بسبب األدوية:تفاعل

سلفينبيرازون ، ديبيريدامول ، الساليسيالت ، المثال ، سبيل على (الدموية الصفائح ومثبطات الفموية التخثر

تيكلوبيدين ، تروميثامين ، كيتوروالك ذلك في بما الستيروئيدية غير االلتهاب مضادات ديكستران ،

(المرضى لهؤالء الدقيقة والمخبرية السريرية بالمراقبة ينُصح ضرورياً ، المتزامن التناول كان إذا . )وكلوبيدوجريل
.)المعمليةاالختبارات االحتياطات ، انظر

المعمليةاالختبارات تفاعالت

واألالنين  )(]AST ]SGOTاألسبارتات مستويات في أعراض بدون عكوسة زيادات حدثت الدم:أمين ناقلة ارتفاع

ALT ]SGPT[)(  بـ العالج أثناء المرضى فيINNOHEP -)المصلارتفاعات العكسية ، التفاعالت انظر



aminotransferases(. والمتطوعين المرضى لدى الترانساميناز مستويات في مماثلة زيادات لوحظت كما

الجزيئي.الوزن منخفض الهيبارين من وغيره بالهيبارين عولجوا الذين

الكبد وأمراض القلب عضلة الحتشاء التفريقي التشخيص في مهمة  aminotransferaseقرارات ألن نظراً

بحذر.- INNOHEPمثل أدوية تسببها قد التي االرتفاعات تفسير يجب الرئوية ، والصمات

إمكانية لتقييم الحيوانات على األجل طويلة دراسات إجراء يتم لم الخصوبة:ضعف الطفرات ، التسرطن ،

تينزابارين.لصوديوم بالسرطان اإلصابة في التسبب

اختبار (البكتيرية الخاليا طفرة فحص المختبرفي فيجينية سمية إمكانات أي  sodium Tinzaparinيظهر لم

AMES(،  انحراف مقايسة  المختبرفي للهامستر ،الصيني المبيض لخاليا الجينية الطفرة اختبار المختبرفي

 SC at sodiumعلى العثور تم الصغيرة. الفئران مقايسة الحيالجسم في والبشرية ، اللمفاوية الكروموسومات

Tinzaparin  بها الموصى البشرية الجرعة ضعف حوالي (الجرذان في يوم   /كجم  /دوليةوحدة 1800 إلى تصل

اإلنجابي.واألداء الخصوبة على تأثير أي لها ليس  )الجسمسطح مساحة أساس على

حمل

ب:الفئة حمل:

أخرى سلبية نتائج أي أو فقدان أو خلقية عيوب حدوث في تتمثل أساسية مخاطر لها الحمل حاالت جميع

خطر زيادة في - INNOHEPإمكانية أدناه الجنين مخاطر ملخص يصف للعقاقير. التعرض عن النظر بغض

الخلفية.المخاطر فوق النمو في تشوهات حدوث

الجنينمخاطر ملخص

على بناء ًالمشيمة ، يعبر ال - إنوهيب النمو. في تشوهات حدوث خطر من إينوهيب يزيد أن يتُوقع ال

األجنة.سمية أو ماسخة تأثيرات على دليل أي يظهر وال والحيوانية ، البشرية الدراسات

السريريةاالعتبارات

المصابات للنساء بالنسبة أعلى تكون التي الدموية بالجلطات اإلصابة خطر زيادة إلى وحده الحمل يؤدي

المضاعفات من وتاريخ الخطورة ، عالية الحمل حاالت وبعض مسبقاً ، الموجود التجلطي االنسداد بمرض

السابق.الحمل أثناء حدثت التي

لخطر معرضون الحوامل ، النساء ذلك في بما تينزابارين ، مثل التخثر مضادات يتلقون الذين المرضى جميع

منع أو النزيف على دليل عن بحثاً بعناية  tinzaparinيتلقين الالئي الحوامل النساء مراقبة يجب النزيف.

إخطار يجب الجنين. أو   /واألم وفاة إلى يؤدي وقد مكان أي في النزف يحدث أن يمكن المفرط. الدم تخثر

في النظر معالجة يجب الحمل. أثناء تينزابارين إعطاء تم إذا واألم الجنين على المحتمل بالخطر الحوامل النساء

التسليم.كنهج التحديد وجه على التمثيل من أقصر وكيل استخدام

بيانات

تلقين الدم تخثر منع تتطلب ظروف مع للحمل يخططن أو حامل امرأة وخمسون أربع -  البشريةالبيانات

INNOHEP  - السكان السريرية ،الصيدلة نرى(الحمل. جرعة لتحديد مستقبلية ، مفتوحة ، دراسة في

مبكر وقت في الجرعات بدء مع يوم ،   /كجم  /دوليةوحدة 175 إلى 50 من المرضى تلقى .)حملالخاصون ،

. ً)يوما159   متوسط (يوماً 463 إلى 3 من التعرض مدة تراوحت الحمل. من أسبوعاً 32 حتى أو الحمل قبل

هناككان حمل ، حالة 55 من



30 و 17 في الرحم داخل وفاة حالة 2 و األول ، األثلوث في إجهاض حاالت 3 حية ، والدة 50

الجنينية.الضائقة بسبب معقدة كانت الحمل حاالت من ٪ 6 من يقرب ما أسبوعاً.

يتم لم كبير. مهبلي نزيف من عانين -  INNOHEPتلقين اللواتي الحوامل النساء من ٪ 10 من يقرب ما

أعاله.المذكورة للمالحظات والنتيجة السبب عالقة إنشاء

  /كجم  /دوليةوحدة 1800 إلى تصل  SCبجرعات الجرذان في المسخ دراسات إجراء تم -  الحيوانبيانات

تصل بجرعات األرانب وفي  )الجسمسطح مساحة على بناء ًبها الموصى البشرية الجرعة ضعف حوالي (يوم

على بناء ًلإلنسان بها الموصى القصوى الجرعة أضعاف 4 حوالي (يوم   /كجم  /دوليةوحدة 1900 إلى

صوديوم بسبب للجنين ضرر أو الخصوبة ضعف على دليل أي عن تكشف ولم  )الجسمسطح مساحة

التكاثر دراسات ألن نظراً الحوامل. النساء عند جيداً ومضبوطة كافية دراسات توجد ال ذلك ، ومع تينزابارين.

األمر. لزم إذا فقط الحمل أثناء الدواء هذا استخدام يجب اإلنسان ، باستجابة دائماً تنبئ ال الحيواني

المشيمة.يعبر ال - إينوهيب

)يوم  /كجم  /مجم99-404 (البنزيل كحول من كبيرة كميات تناول عند الخدج عند  "اللهاثمتالزمة "حاالت حدثت
انظر( )مللكل البنزيل كحول من ملغ 10 (البنزيل كحول من ملغ 20 على مل 2 سعة  INNOHEPقارورة تحتوي .

يجب الدواء ، هذا تناول أثناء المريضة حملت إذا أو الحمل ، أثناء - INNOHEPاستخدام تم إذا .)متنوعةتحذيرات

الجنين.على المحتملة بالمخاطر المريض إخطار

المرضعة ، الفئران إلى الجلد تحت  sodium tinzaparinإعطاء فيها تم التي الدراسات في المرضعات:األمهات

كان إذا ما المعروف غير من الثدي. حليب في  sodium tinzaparinمن جداً منخفضة مستويات على العثور تم

الحذر توخي يجب اإلنسان ، لبن في تفُرز األدوية من العديد ألن نظراً األم. حليب في يطرح  tinzaparinالصوديوم

المرضعات.للنساء - INNOHEPإعطاء عند

األطفال.مرضى في  sodium tinzaparinوفعالية سالمة إثبات يتم لم األطفال:استخدام

للمرضى إعطائه عند  ، UFHبـ مقارنة الوفاة ، خطر من  INNOHEP®يزيد قد الشيخوخة:استخدام

.)احتياطات وتحذيراتانظر(كلوي بقصور المصابين المسنين

القسم ، في  السريريةالدراسات فيالموصوفة العميقة االوردة بجلطات االصابة لعالج السريرية الدراسات في

هذه في وأكثر. عاماً 75 يبلغون منهم ٪ 29 و أكثر أو عاماً 65 العمر من يبلغون المرضى من ٪ 58 كان

الموضوعات هؤالء بين الفعالية أو السالمة في إحصائية داللة ذات عامة فروق أي يالحظ لم الدراسات ،

سنا.األصغر واألشخاص

العكسيةالتفاعالت

ومع  ؛ )tinzaparinالصوديوم حقن (- INNOHEPبـ المرتبط شيوعاً األكثر الضار الحدث هو النزيف : نزيف

النزيف الكبير النزيف تعريف تضمن السريرية ، التجارب في منخفض. كبير نزيف حدوث فإن ذلك ،

منتجات من أكثر أو وحدتين نقل يتطلب مما الهيموجلوبين ، في ديسيلتر   /جرام2 بانخفاض المصحوب

أوالدم ،



في البيانات توفير يتم رئيسي. اصطناعي مفصل في أو الصفاق خلف أو الجمجمة داخل كان الذي النزيف

4.الجدول

4الجدول

رئويانسداد بدون أو مع الحاد العميقة األوردة تجلط عالج في 1الكبرىالنزيف أحداث

1العالجمجموعةداللة

الحادةالعميقة االوردة بجلطات االصابة عالج

PEبدون أو مع
إينوهيب-

519 =العدد

٪

الهيبارين

524 =العدد

٪

20.832.73الكبرىالنزيف أحداث

دوليةوحدة 5000 تبلغ مجزأة غير الهيبارين من أولية أولية جرعة يومياً. واحدة مرة كجم   /دوليةوحدة 175 إينوهيب 1

وحدة 50 بمقدار أولية  IVجرعة أو 2.5 إلى 1.5 من  aPTTإلى المعدل المستمر الوريدي بالتسريب متبوعاً

جميع في 3.0. إلى 2.0 من  aPTTإلى المعدل المستمر الوريدي بالتسريب متبوعاً كجم   /دولية

يبدأ للتخثر مضاداً فموياً عالجاً المرضى جميع وتلقى تقريباً ، أيام 8 إلى 6 لمدة العالج استمر المجموعات ،

أيام.ثالثة إلى يومين أول في

من أكثر أو وحدتين نقل يتطلب مما الهيموجلوبين ، في ديسيلتر   /جرام2 بانخفاض مصحوب نزيف

رئيسي.اصطناعي مفصل في أو الصفاق خلف أو الجمجمة داخل نزيف أو الدم ، منتجات

3.47٪.0.33٪ ،  ٪)1.9(الرئيسي النزيف حدوث معدالت في االختالف على  95CI٪ كان

2

3

وفقاً والشدة واألعراض العالمات تختلف عضو. أو نسيج أي من مميت غير أو مميت نزيف يحدث أن يمكن

الصداع تنمل. الشلل ؛ الحصر ، ال المثال سبيل على النزفية المضاعفات تظهر قد النزيف. مدى أو ودرجة لموقع

ضعف؛ تورم؛ البلع. في صعوبة أو التنفس في ضيق دوخة؛ أخرى ؛ آالم أو والعضالت والمفاصل والبطن والصدر

أي حالة تقييم عند نزيف حدوث إمكانية في النظر ينبغي لذلك ، الغيبوبة. أو الصدمة أو الدم ضغط انخفاض

.)نزيفتحذيرات ،  انظر(واضح تشخيص إلى تشير ال شكاوى لديه للتخثر مضاد مريض

بـ عولجوا الذين المرضى من ٪ 1 في الصفيحات قلة تحديد تم السريرية ، الدراسات في : الصفيحاتقلة

INNOHEP .- انظر(0.13٪ في حدث  )3مم  /50000من أقل الدموية الصفائح عدد (الشديدة الصفيحات قلة

.)الصفيحاتقلة تحذيرات ،

(]AST ]SGOTاألسبارتات مستويات في أعراض بدون زيادات عن اإلبالغ تم : أمينوترانسفيرازاتمصل ارتفاعات
إلى يصل ما في للمختبر المرجعي للنطاق األعلى الحد أضعاف 3 عن تزيد التي  )(]ALT ]SGPTاألالنين أو   /و )

كما . DVTلعالج  sodium tinzaparinيتلقون الذين للمرضى التوالي ، على  ، ALTو  ASTلـ 13٪ و ٪8.8

عولجوا الذين األصحاء والمتطوعين المرضى في  aminotransferaseمستويات في مماثلة زيادات لوحظت

بزيادة ترتبط ما ونادرا ًللعكس قابلة االرتفاعات هذه الجزيئي. الوزن منخفض الهيبارين من وغيره بالهيبارين

.)المعمليةاالختبارات االحتياطات ، انظر(البيليروبين

من  SCحقن بعد وكدمات دموي ، وورم وألم ، خفيف ، موضعي تهيج يحدث قد : المحليةالفعل ردود

INNOHEP .- بـ عولجوا الذين المرضى من 16٪ حوالي في الحقن موقع في دموي ورم عن اإلبالغ تمINNOHEP
.-



وموانعانظر( INNOHEPاستخدام مع باالشتراك تأقانية   /تأقيةتفاعالت تحدث قد : الحساسيةفرط

.)تحذيرات

السريرية التجارب في ٪ 1 ≥ بتكرارالهيبارين أو - INNOHEPمع الضائرة األحداث عن اإلبالغ تم : السلبيةاألحداث

5.الجدول في  ، PEبدون أو مع القريبة العميقة األوردة بجلطات اإلصابة من للعالج يخضعون الذين المرضى مع

5الجدول

الرئوياالنسداد دراسات بدون أو مع الحاد العميقة األوردة تجلط عالج في ٪1 ≥فيسلبية أحداث وقعت

1العالجمجموعة

إينوهيب-

519 =العدد

(٪)ن

الهيبارين

524 =العدد

(٪)ن
السلبيةاألحداث

)٪3.4(18)٪3.7(19البوليةالمسالك التهاب
)٪2.3(12)٪2.3(12الرئوياالنسداد

)٪1.5(8)٪2.3(12صدرألم
)٪1.3(7)٪1.9(10رعاف
)٪1.7(9)٪1.7(9الراسصداع
)٪1.9(10)٪1.7(9غثيان

)NOS8)1.5٪(23)4.4٪نزف
)٪0.4(2)٪1.5(8الظهرفي ألم

)٪2.1(11)٪1.5(8حمُى
)٪1.3(7)٪1.5(8الم

)٪1.7(9)٪1.3(7إمساك
)٪1.5(8)٪1.2(6متسرع

)٪1.7(9)٪1.2(6التنفسضيق
)٪1.5(8)٪1.0(5التقيؤ

)٪1.1(6)٪1.0(5دمويبول
)٪1.1(6)٪0.8(4بطنوجع

)٪1.3(7)٪0.6(3إسهال
)٪1.3(07دمفقر

NOS =محدد غير
دوليةوحدة 5000 تبلغ مجزأة غير الهيبارين من أولية أولية جرعة يومياً. واحدة مرة كجم   /دوليةوحدة 175 إينوهيب  1

وحدة 50 بمقدار أولية  IVجرعة أو 2.5 إلى 1.5 من  aPTTإلى المعدل المستمر الوريدي بالتسريب متبوعاً

جميع في 3.0. إلى 2.0 من  aPTTإلى المعدل المستمر الوريدي بالتسريب متبوعاً كجم   /دولية

يبدأ للتخثر مضاداً فموياً عالجاً المرضى جميع وتلقى تقريباً ، أيام 8 إلى 6 لمدة العالج استمر المجموعات ،

أيام.ثالثة إلى يومين أول في

بين من ٪1 ≥بتواترعنها المبلغ األخرى السلبية األحداث : الجاريةأو المكتملة التجارب في أخرى سلبية أحداث

الجسم:نظام حسب مدرجة جارية أو مكتملة سريرية تجارب في - INNOHEPتلقوا مريض 4000

مصنف.غير فعل رد الحقن ، موقع في دموي ورم ككل:الجسد



 الدم.ضغط وارتفاع الدم ضغط انخفاض عامة:الدموية ، واألوعية القلب اضطرابات

 دوخة.والمحيطي:المركزي العصبي الجهاز اضطرابات

 الهضم.عسر  ، )المحدد  ذلكخالف ليس (الهضمي الجهاز واضطراب البطن انتفاخ الهضمي:الجهاز اضطرابات

 القلب.دقات انتظام عدم النظم:واضطرابات القلب ضربات معدل

 الصدرية.الذبحة والصمام:القلب وتأمور الداخلية والعضلة القلب عضلة اضطرابات

 الصفيحات.ونقص دموي ورم والتخثر:والنزيف الصفيحات اضطرابات

 واالرتباك.األرق نفسية:اضطرابات

 دم.فقر الحمراء:الدم خاليا اضطرابات

 والعدوى.الشفاء ضعف المقاومة:آلية اضطرابات

 التنفسي.الجهاز واضطراب الرئوي االلتهاب التنفسي:الجهاز اضطرابات

 اضطراب.  جلديفقاعي ، اندفاع حكة ، جلدي ، طفح والزوائد:الجلد اضطرابات

 البول.وعسر البول احتباس البولي:الجهاز اضطرابات

 عميقة.الخثاري الوريد التهاب ساق عميق ، الخثاري الوريد التهاب :)القلبخارج (الدموية األوعية اضطرابات

في المدرجة   هيالتسويق بعد ما تجربة من أو السريرية التجارب في عنها المبلغ الخطيرة الضائرة األحداث

 التوالي:على 7 و 6 الجدولين



6الجدول

السريريةالتجارب في - INNOHEPبـ المرتبطة الخطيرة السلبية األحداث

خطيرضار حدثفئة

الشرجيالنزيفالمرتبطالنزيف

رعافالجمجمة داخل   /دماغينزيف

الهضميالجهاز نزيف

دمويقيء

دمويبول

هيموبريكارديوم

NOSنزف
ميليناينزف الحقن موقع

البرفرية

مهبلينزيف البطن داخل   /الصفاقخلف نزيف

الجرحدموي ورم

الصدريةالذبحةالجهازضعف

القلبضربات انتظام عدم

المعينةالوذمة

التاجي الشريان تخثر   /القلبعضلة احتشاء

الدمويةالجلطات

خلقيشذوذالوالدةحديثي   /جنيني

الجنينموت

الجنينضيق

فقاعيثورانالجلدية

الحماميالجلدي الطفح

جلديبقعي طفح

الجلدنخر

المحبباتقلةالدمأمراض

الصفيحاتقلة

تحسسيفعل ردالتحسسيةالفعل ردود

الخلويالنسيجالحقنموقع فعل رد

ورماألورام



7الجدول

التسويقبعد ما مراقبة من -  INNOHEPبـ المرتبطة األخرى الخطيرة السلبية األحداث

خطيرضار حدثفئة

الركوديالكبد التهابالجهازضعف

نقص الكبدية األنزيمات في زيادة

المحيطيةالتروية

قساح

دمويورمالمرتبطالنزيف

الدمنفث

العينفي نزيف

المستقيمفي نزيف

النخريالبشرة انحاللالجلديةالفعل ردود

ترويةنقص نخر

الشرىجونسون ستيفنز متالزمة

المحبباتندرةالدمأمراض

الشاملةالكريات قلة

الصفيحاتكثرة

خراجالحقنموقع تفاعالت

التنخر

الحساسيةفرفريةالتحسسيةالفعل ردود

وعائيةوذمة

نقص الرأس فروة في الجلد تنسج عدمالوالدةحديثي   /جنيني

الوالدةحديثي األطفال لدى التوتر

الحادالحمى تفاعلعام

ثقب أو  )النخاعيالتخدير   /الجافيةفوق التخدير (العصبي التخدير استخدام يتم عندما : المستمرةالسالمة مراقبة

الهيبارين باستخدام تخثرهم يتم أن المقرر من أو الدم تخثر من يعانون الذين المرضى فإن الفقري ، العمود

بورم اإلصابة لخطر عرضة يكونون الخثاري االنصمام مضاعفات من للوقاية الهيبارينويد أو الجزيئي الوزن منخفض

)محاصرتحذير انظر(دائم أو مؤجل شلل - طويلة فترة إلى يؤدي أن يمكن الفقري العمود في أو الجافية فوق دموي
.

باستخدام الفقري العمود ثقب أو العصبي التخدير مع باالشتراك الشوكي الجافية فوق دموي ورم عن اإلبالغ تم

®INNOHEP.

على واحد مريض في عالجية بجرعة المعطى -  INNOHEPمع النخاعي الجافية فوق دموي ورم عن اإلبالغ تم

الفقري.العمود في ثقباً أو عصبياً تخديراً يتلق لم األقل



الجرعةفرط

مضاعفات إلى  )الصوديومتينزابارين حقن (- INNOHEPمن العرضية الزائدة الجرعة تؤدي قد العالج:  /األعراض

عالمات أولى أنها على القطني البراز أو البول في الدم أو األنف نزيف مالحظة يمكن .)نزيفتحذيرات ، انظر(النزيف

مراقبة يجب الخفيف ، النزيف حالة في الصريح. النزيف يسبق قد نمري نزيف أو كدمات حدوث سهولة النزيف.

حدة.أكثر نزيف عالمات عن بحثاً المريض

تم والتي السريرية ، التجارب في  sodium tinzaparinمن زائدة جرعة تلقوا أنهم المعروفين المرضى من

DVTمن للوقاية  100kg/  IU  >أو DVTلعالج كجم   /دوليةوحدة 200  >أكثرأو واحدة جرعة أنها على تعريفها
النزيف .مضاعفات من ٪ 16 من يقرب ما عانى  ،

مصحوباً ٪ 81 من يقرب ما كان  ، sodium tinzaparinمع المحتملة الزائدة الجرعات عن التلقائية التقارير من

أثناء النزيف مضاعفات من يعانون الذين المرضى معظم على السيطرة يمكن دموي. ورم يكون ما وعادة بنزيف ،

واستبدال أمكن ، إن الموقع ، على والضغط - ، INNOHEPاستخدام عن التوقف طريق عن - INNOHEPتلقي

والصفائح المجمدة ، الطازجة والبالزما الحمراء ، الدم خاليا المثال ، سبيل على (المرقئ الدم وعناصر الحجم

البروتامين.كبريتات إعطاء يمكن ذلك ، فعالية عدم حالة في الحاجة. حسب  )الدموية

طريق عن  ٪)1محلول (البروتامين كبريتات إعطاء يمكن الكبيرة ، الزائدة الجرعة أو الشديد النزيف حاالت في

إعطاء يمكن تعطى. - INNOHEPمن  IU Xaلـ مضاد 100 لكل بروتامين مجم 1 بجرعة البطيء الوريدي التسريب

 aPTTقياس تم إذا - INNOHEPمن  IU Xaلـ مضاد 100 لكل مجم 0.5 البروتامين كبريتات من الثاني التسريب

تظل قد البروتامين ، من اإلضافية الجرعة مع حتى طويلة. لفترة األول التسريب استمرار من ساعات 4 إلى 2 بعد

aPTT  البروتامين يعمل ال المجزأ. غير الهيبارين لعكس البروتامين إعطاء بعد عادة ًعليه العثور يمكن مما أطول

.٪)60حوالي أقصى بحد ( Xa-anti sodium tinzaparinنشاط تحييد على

كبريتات تناول يؤدي أن يمكن البروتامين. كبريتات من الزائدة الجرعة لتجنب خاص بشكل الحذر توخي يجب

مع قاتلة تفاعالت عن اإلبالغ تم ألنه نظراً وتأقانية. الدم ضغط انخفاض من شديدة تفاعالت إلى البروتامين

معلومات على للحصول بسهولة. متاحة اإلنعاش مرافق تكون عندما فقط إعطاؤها يجب البروتامين ، كبريتات

المنتجات.الهادئ ، المحيط جنوب جامعة حقن ، كبريتات بروتامين على العالمات وضع راجع إضافية ،

أضعاف 7 و 10 حوالي (كجم   /دوليةوحدة 7700 و 22000 عند تينزابارين صوديوم من المنفردة الجرعات كانت

على والجرذان ، للفئران قاتلة  )الجسمسطح مساحة على بناء ًالتوالي ، على بها ، الموصى البشرية الجرعة

وانخفاض الدم ، وفقر الحقن ، موقع في ونزيف دموي ورم تكوين على الحادة السمية أعراض اشتملت التوالي.

الجفون.وتدلي الشعري ، واالنتصاب المستقرة ، غير والمشية الحركي ، النشاط

االستعمالوطريقة الجرعة

مناسبة غير التخثر معلمات ألن نظراً -. INNOHEPإعطاء قبل النزيف الضطرابات المرضى جميع تقييم يجب

االختبارات االحتياطات ، انظر(مطلوبة غير التخثر لمعلمات الروتينية المراقبة فإن  ، INNOHEPنشاط لمراقبة

.)المعملية



الكبارجرعة

  /IU Xaلـ مضاداً 175 هي  PEبدون أو مع العميقة األوردة تجلط لعالج - INNOHEPمن بها الموصى الجرعة

كاف ٍبشكل المريض يتخثر وحتى األقل على أيام 6 لمدة يومياً واحدة مرة إعطاؤه يتم الجسم ، وزن من كجم

عند بالصوديوم بالوارفارين العالج بدء يجب . )متتاليينيومين لمدة األقل على  2.0INR (الوارفارين باستخدام

الحرائك على معدوم أو ضئيل تأثير للحمل . -)INNOHEPبدء من أيام 1-3 غضون في عادة (االقتضاء

الحمل.جرعات تعديل يلزم وال -  INNOHEPلـ الدوائية

- INNOHEPمن كل يتلقون الذين المرضى يحصل أن يجب  ، INR/  PTعلى نظرياً يؤثر قد - INNOHEPألن نظراً

-.INNOHEPمن المجدولة التالية الجرعة قبل  INR/  PTلتحديد دم على والوارفارين

- INNOHEPجرعة حساب الضروري من . PEبدون أو مع  DVTلعالج  INNOHEPجرعات 8 الجدول يقدم

8.الجدول في المعروضة غير المريض ألوزان المناسبة

قوارير من للدواء الصحيح الحجم سحب لضمان مناسب بشكل معايرتها تمت حقنة استخدام يجب

INNOHEP.



8الجدول

- بأعراض مصحوب رئوي انسداد بدون أو مع العميقة األوردة تجلط لعالج الوزن على القائمة الجرعات

INNOHEP

DVTعالج

SC kg/  IU 175يومياً واحدة مرة

مللكل دولية وحدة 20000
المريضجسم

فيالوزن

للوزنرطل أو جنيه

المريضجسم

فيالوزن

كيلوغرام جرعة

IU()
مقدار

)مل(
68-8060000.331-36

81-9470000.3537-42

95-10780000.443-48

108-11890000.4549-53

119-131100000.554-59

132-144110000.5560-65

145-155120000.666-70

156-168130000.6571-76

169-182140000.777-82

183-195150000.7583-88

196-206160000.889-93

207-219170000.8594-99

220-232180000.9100-105

233-243190000.95106-110

244-256200001111-116

257-270210001.05117-122

271-283220001.1123-128

284-294230001.15129-133

295-307240001.2134-139

308-320250001.25140-145

321-331260001.3146-150

332-344270001.35151-156

345-358280001.4157-162

تجلط لعالج  SCجرعة من كيلوغرام لكل  IU Xa-anti -175INNOHEPمن  )مل(الحجم لحساب

العميقة:األوردة

الجلدتحت  )مل(إعطاؤه المراد الحجم  =كجم   /مل0.00875  × )كجم(المريض وزن

االدارة

يجب األخرى ، الوريدية الدوائية المنتجات مع الحال هو وكما قليال ً، أصفر إلى اللون عديم صاف ٍمحلول .هو

-INNOHEPاإلعطاء قبل اللون وتغير الجسيمات عن بحثاً بصرياً فحصها

-INNOHEPالحقن طريق عن تدار   .SCالوريديأو العضلي الحقن طريق عن إعطاؤه يجوز .ال



عن  INNOHEPإعطاء ويتم جالسين أو  )مستلقين(مستلقين المرضى يكون أن يجب الجلد:تحت الحقن تقنية

البطني والجدار واأليسر األيمن الجانبي الخلفي البطن جدار بين اإلدارة تتناوب أن يجب . SCالعميق الحقن طريق

اإلبهام بين الجلد طية في بالكامل اإلبرة طول إدخال يجب يومياً. الحقن موقع يتنوع أن يجب األيمن. الخلفي

من االنتهاء بعد الحقن مكان تفرك ال الكدمات ، لتقليل الحقن. فترة طوال الجلد ثنية إمساك يجب والسبابة ؛

الحقن.

زودتكيف

التالية:العبوات في مل 2 سعة الجرعات متعددة قنينة في متوفر إينوهيب-

 )مللكل  IU Xaلـ مضادة دولية وحدة 20000 (مل 2 قارورة1مربع

59572-342-08NDC 

 )مللكل  IU Xaلـ مضادة دولية وحدة 20000 (مل 2 قوارير10مربع
59572-342-53NDC 

الغرفة حرارة درجة انظر  .]USP°86- °59(ج 15° -30°)Fحتى بها المسموح الرحالت ؛ °77(ج °25في تخزينها

[ )Fعليهاتسيطر التي

األطفال.متناول عن بعيدا تبقي

لل:المصنعة

سيلجينشركة

07901نيوجيرسي القمة ،

بواسطة:صنع

باليروب ،  LEOالصيدالنية المنتجات

2750DK-الدنمارك

Products. Pharmaceutical LEO  لشركة مسجلة تجارية عالمة هيInnohep-
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