
EPREX®
CHO)-HuEPO(r  אלפא אפואטין

מידע טופס

בסרטן שימוש

 נקשר סרטן עם בחולים באנמיה לטיפול(ESA)  אריתרופואיזיס ממריצים בחומרים שימוש, מסוימים במחקרים
, במקביל כימותרפיה ממתן כתוצאה שהתפתחה באנמיה לטיפול רק-ESAs ב להשתמש יש. מוגברת לתמותה

 אזהרות4.4  סעיף ראה( ליטר/גרם120  על יעלו לא ההמוגלובין רמות. מתאים נחשב אינו דם עירוי כאשר ורק
).לשימוש מיוחדים זהירות ואמצעי

המוצר שם1.

 ל"מIU 40,000. EPREX 1.0/ מראש מלא במזרק להזרקה תמיסה ל"מ.
 תמיסה ל"מIU 30,000. EPREX 0.75/ מראש מלא במזרק להזרקה תמיסה

 במזרק להזרקה ל"מIU 20,000. EPREX 0.5/ מראש מלא במזרק להזרקה
. מראש מלא במזרק להזרקה תמיסה ל"מIU 10,000 EPREX 1.0/ מראש מלא

0.6/ מראש מלא במזרק להזרקה תמיסה ל"מIU 8,000. EPREX 0.8/ תמיסת
IU 6,000. EPREX0.5/ מראש מלא במזרק להזרקה תמיסה ל"מ IU 5,000

. EPREX0.4/ מראש מלא במזרק להזרקה תמיסה ל"מ IU 4,000. EPREXל"מ 
 להזרקה ל"מIU 3,000. EPREX 0.3/ מראש מלא במזרק להזרקה תמיסה
 מלא במזרק להזרקה תמיסה ל"מIU 2,000 EPREX 0.5/ מראש מלא במזרק
IU 1,000EPREX 0.5/ תמיסת. מראש

EPREX®אלפא אפואטין של משמרים חומרים ללא סטרילית מבוקרת חלבון תמיסת הוא  (rch)מלאים במזרקים 
PROTECS™. המחטים מגן בהתקן מצוידים מראש המלאים המזרקים. מראש

וכמותי איכותי הרכב2.

CHO(, -HuEPO alfa )rEpoetin סיני אוגר בתאי  מיוצר )CHO(בטכנולוגייתDNA  רקומביננטי.

 מלא מזרק. אלפא אפואטין של) מיקרוגרם(IU 8.4 1,000  מכיל ל"מ0.5  של מראש מלא מזרק
 של מראש מלא מזרק. אלפא אפואטין של) מיקרוגרם(IU 16.8 2,000  מכיל ל"מ0.5  של מראש

 ל"מ0.4  של מראש מלא מזרק. אלפא אפואטין של) מיקרוגרם(IU 25.2 3,000  מכיל ל"מ0.3
5,000  מכיל ל"מ0.5  של מראש מלא מזרק. אלפא אפואטין של) מיקרוגרם(IU 33.6 4,000  מכיל

IU 42.0)מיקרוגרם (6,000  מכיל ל"מ0.6  של מראש מלא מזרק. אלפא אפואטין של IU 50.4)
) מיקרוגרם(IU 67.2 8,000  מכיל ל"מ0.8  של מראש מלא מזרק. אלפא אפואטין של) מיקרוגרם

 של) מיקרוגרם(IU 84.0 10,000  מכיל ל"מ1.0  של מראש מלא מזרק. אלפא אפואטין של
 אפואטין של) מיקרוגרם(IU 168.0 20,000  מכיל ל"מ0.5  של מראש מלא מזרק. אלפא אפואטין

.אלפא
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 מזרק. אלפא אפואטין של) מיקרוגרם(IU 252.0 30,000  מכיל ל"מ0.75  של מראש מלא מזרק
.אלפא אפואטין של) מיקרוגרם(IU 336.0 40,000  מכיל ל"מ1.0  של מראש מלא
".נתרן ללא" למעשה כלומר, למנה) ג"מ(23  נתרן ממול-1 מ פחות מכיל זה תרופתי מוצר

.העזר חומרי רשימת6.1  סעיףראה, העזר חומרי של המלאה לרשימה

תרופות טופס3.

 תמיסה. מראש מלא במזרק להזרקה תמיסה
.צבע וחסרת שקופה

קליניים פרטים4.

טיפוליות התוויות4.1

EPREX ל מיועד:
 עברו שטרם כליות ספיקת אי עם בחולים קליניים בתסמינים המלווה כליות ממקור חמורה באנמיה טיפול•

.דיאליזה
.בדיאליזה ומבוגרים ילדים בקרב כרונית כליות ספיקת לאי הקשורה אנמיה•
בו-זמנית כימותרפי טיפול של מהשפעה נובעת אנמיה כאשר מיאלואידית שאינה ממאירות עם בחולים אנמיה•

.מתאים נחשב אינו דם עירוי ואשר,

 לניתוח מתוכננים) ליטר/גרם130 <  עד100 >  המוגלובין( בינונית עד קלה אנמיה עם מבוגרים חולים•
 דם לעירוי החשיפה את להפחית כדי) ל"מ1800  עד900  או יחידות(2-4  צפוי מתון דם אובדן עם אלקטיבי

.התאוששות אריתרופואיטי על להקל וכדי אלוגני
גדול ניתוח העוברים אנמיים מבוגרים בחולים בהמוגלובין הירידה את ולהגביל העצמי הדם איסוף את להגביר•

.שלהם המלאים הסביב-ניתוחיים הדם צורכי את מראש להפקיד צפויים שאינם,

מתן ואופן מינון4.2

 אינדיבידואלי באופן המינונים את להתאים יש. המטולוגיים פרמטרים אחר קבוע באופן לעקוב יש, הטיפול במהלך
.מטופל לכל המתאימה ברמה נשמר שההמוגלובין להבטיח כדי

 הראשונה המנה את לתת מומלץ, הקלינית הבדיקה במהלך אחד בחולה בודדת אנפילקטית תגובה שנצפתה מאחר
.רפואי בפיקוח

:כרונית כליות ספיקת אי או כליות ספיקת לאי הקשורה באנמיה לטיפול

 מתן עדיף), המודיאליזה חולי( שגרתי באופן זמינה ורידי תוך גישה בהם, כרונית כליות ספיקת אי עם בחולים
EPREXדיאליזה וחולי דיאליזה עבר לא שעדיין מטופל( בקלות זמינה אינה לווריד גישה כאשר. ורידי תוך בדרך 

).Aplasia Cell RedPure - 4.4  סעיףראה( עורית תתEPREX  לתת ניתן) פריטונאלית

.הדיאליזה השלמת לאחר תמידEPREX  לתת יש, בהמודיאליזה המטופלים בחולים

:מבוגרים

sc  אוiv  בהזרקה ניתנת, בשבוע פעמים שלושkg ,IU/50  הוא(rch)  אלפא אפואטין של המומלץ ההתחלתי המינון
 ליטר/גרם<20  מוצע שיעור( הראשונית בתגובה תלויות להיות צריכות נוספות מינון עליות. דקות1-2  במשך
 למחזור ולהשתחרר להבשיל אריתרואידים לאבות ימים מספר-  לאריתרופואיזיס הדרוש הזמן משך בגלל). לחודש

הדם
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6  עד לדרוש ועשויה משבועיים פחות תוך כלל בדרך נצפית לא בהמטוקריט קלינית מבחינה משמעותית עלייה-
.מהחולים בחלק שבועות
 עליית קצב אם. שבועות ארבעה של במרווחיםkg IU/25  של בשלבים המינון את להגדיל מומלץ, הצורך במידת

 מטה כלפי במינון התאמות לבצע יש, בשבוע פעמים שלושkg ,IU/-50 ב לחודש ליטר/גרם20  על עולה ההמוגלובין
 אם מטה כלפי במינון דומות התאמות לבצע יש. השבועיות מהמנות אחת השמטת ידי ועל מנה בכל הניתנת בכמות

.בשבוע פעמים שלושkg IU/200  על כלל בדרך יעלה לא המרבי המינון. ליטר/גרם120  על עולה-Hb ה רמת

 את לחלק ניתן), ילדים בחולים ליטר/גרם110  עד(95  ליטר/גרם100-120  של המוגלובין של יעד ריכוז הושג כאשר
.זריקות שלוש או בשתיים) ג"קIU/100-300  ממוצע( הכולל השבועי האחזקה מינון

 ריכוז טווח של העליון הגבול על יעלה לא התחזוקה ההמוגלובין ריכוז, כרונית כליות ספיקת אי עם בחולים
.ההמוגלובין

 מינוני לדרוש עשוייםL>) (60g/ מאוד נמוכותHb  ברמות טיפול שמתחילים שחולים כך על מצביעים זמינים נתונים
 עשויה חולים של האחרונה הקבוצה; ליטר/גרם80  מעלHb  עם טיפול שמתחילים מאלה יותר גבוהים תחזוקה
kg.IU/100  עד של שבועיים למינונים להזדקק

:ילְדִָים

ל מחולק הטיפול :לילדים המודיאליזה לחולי

:שלבים-2

התיקון שלב

kg IU50/3/ ורידי תוך בדרך בשבוע פעמים.
.הרצויה המטרה להשגת עד לפחות שבועות4  של במרווחים בשבוע פעמיםkg IU/25/3  של בצעדים לבצע יש

זה, מינון בהתאמת צורך יש כאשר

:התחזוקה שלב

/ממול-6.8 ל5.9  שבין הרצוי בטווח ההמוגלובין ריכוז על לשמור מנת על המינון של מתאימה התאמה לבצע יש
. ומבוגרים ג"ק30  מעל ילדים מאשר יותר גבוהים תחזוקה מינוני דורשים ג"ק-30 ל מתחת ילדים, כלל בדרך. ליטר

.טיפול חודשי6  לאחר קליניים בניסויים נצפו הבאים התחזוקה מינוני, לדוגמה

פעמים3  ניתןIU (Kg/ מינוןחצֲִיֹון)ג"ק( משקל

ַ)ׁשבָּוע
רגיל תחזוקה מינון

 >1010075 -150
10 -307560 -150

303330 -100

"ד/גרם(<6.8  מאוד נמוך שלהם הראשוני שההמוגלובין חולים שאותם כך על מצביעים הזמינים הקליניים הנתונים
).ל"ד/גרם(>6.8  חמורה פחות שלהם הראשונית שהאנמיה מאלה יותר גבוהים תחזוקה מינוני לדרוש עשויים) ל

ניהול שיטת

 להשתמש אין. מתן לפני צבע ושינוי חלקיקים לאיתור הפרנטרלית הרפואה מוצרי את חזותית לבדוק יש•
 ללא אותו ולהפוך, הגליקופרוטאין את לסכן עלול טלטול, לנער אין. צבע שינוי או חלקיקי חומר המציג במוצר

.פעיל
 אלפא אפואטין. מזרק מכלEPREX  של אחת מנה רק לתת יש; בלבד פעמי חד לשימוש מיועדEPREX  מזרק כל•

 שאינו חלק השלך. במזרק חוזר שימוש לעשות אין. משמרים חומרים מכיל אינו פעמי חד לשימוש במזרקים
.בשימוש
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.מראש הממולא מהמזרק להזרקהEPREX  הכן•
 הליך את בצע. דקות1-2  פני עלsc  אוiv  כזריקה מתן•

.הדיאליזה
.שפעת דמויי תסמינים לחוות

צריכה הזריקה בדיאליזה בחולים
למי להועיל עשויה דקות5  במשך איטית הזרקה

 יותר גדולים נפחים של במקרה. אחד הזרקה אתר בכל ל"מ1  של מרבי מנפח לחרוג אין עורי תת מינון עבור•
.הקדמית הבטן בדופן או בגפיים הזריקות את לתת יש. אחד מאתר יותר בין ההזרקה את לחלק יש

.אחרות תרופות תמיסות עם בשילוב או ורידי תוך עירוי לתת אין. אחר מיכל לכל להעביר או לדלל אין•

 לספק יש, עורית תת ויעילה בטוחה בצורהEPREX  לתת יכולים מטפל או מטופל כי קובע הרופא בהם במצבים
.הנכונים והמתן המינון לגבי הנחיות

EPREX הזרקת

.אחת בזריקה) ל"מ(1  אחד ממיליליטר יותר לא כלל בדרך היא המוזרקת הכמות; עורית תת מוזרקEPREX  אם

EPREX להזרקה אחרים נוזלים עם מעורבב ולא לבד ניתן.
.בו תשתמש אל, בעוצמה נער המוצר אם. במוצר לפגוע עלול ממושך נמרץ ניעורEPREX.  מזרקי את לנער אין

מראש מלא מזרק באמצעות עורית תת להזריק כיצד

 במחט דבק פציעות במניעת לסייע כדיPROTECS™  המחטים מגן בהתקן מצוידים מראש הממולאים המזרקים
.מראש מלאים במזרקים וטיפול לשימוש מלאות הנחיות כוללEPREX  לצרכן הרפואה מידע. השימוש לאחר

 אין. דקות-30 ל15  בין כלל בדרך לוקח זה. החדר לטמפרטורת להגיע צריך הנוזל.מהמקרר מזרק הוציאו-
.החדר לטמפרטורת להגיע לו מאפשר שהוא כדי תוך המזרק של המחט כיסוי את להסיר

.קפוא ולא שקוף והנוזל, פגום לא, שלו התפוגה תאריך עבר לא, הנכון במינון שזה לוודא,המזרק את בדוק-

 את שנו. מהטבור רחוק אך לבטן ומסביב הירך של העליון החלק הם טובים אתרים.הזרקה אתר בחר-
.ליום מיום האתר

.אותו לחטא,ההזרקה מקום על אנטיספטית בספוגית השתמש. ידיך את רחץ-
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.מעלה כלפי פונה המכוסה כשהמחט המזרק בגוף מראש המלא המזרק את החזק-

.המחט כיסוי או המחט מגן כנפי, הבוכנה, הבוכנה בראש תחזיק אל-

.עת בכל הבוכנה את לאחור תמשוך אל-

.שלך-EPREX ה את להזריק מוכן שתהיה עד מראש המלא מהמזרק המחט כיסוי את תסיר אל-

 אין. אותו לסובב מבלי בזהירות המחט כיסוי ומשיכת הגוף החזקת ידי עלמהמזרק המחט כיסוי את הסר-
.המזרק את לנער או במחט לגעת, הבוכנה את לדחוף

.המחט מגן עם המחט של מוקדם כיסוי למנוע כדי המחט מגן בכנפי תיגע אל-

.זה את תלחץ אל. המורה והאצבע האגודל ביןעור קפל צובטים-

.במלואה פנימה המחט את דחוף-

 תוך, אחיד ובאופן לאט אותו דחוף.הנוזל כל את להזריק כדי לקצה עד האגודל עם הבוכנה את דחוף-
 כאשר נקישה שתשמע ייתכן.המנה כל ניתנת אם אלא יופעל לא המחט מגן. צמוד העור קפל על שמירה

.הופעל המחט מגן

.מהעור והרפו המחט את הוציאו, הסוף עד נדחפת הבוכנה כאשר-

.המחט מגן ידי על מכוסה המחט שכל עד למעלה לנוע למזרק אפשר. מהבוכנה האגודל את לאט הסר-

 יכול אתה. נורמלי זה. ההזרקה במקום דימום מעט שיש ייתכן, שלך מהעור נשלפת המחט כאשר-
.ההזרקה לאחר שניות מספר למשך ההזרקה מקום מעלאנטיספטית ספוגית על ללחוץ

.בטוח במיכלשלך המשומש המזרק את השלך-

 את להשליך יש, הזרקה לאחר במזרק כלשהו נוזל נשאר אם. מזרק מכלEPREX  של אחת מנה רק קח-
.חוזר שימוש בו לעשות ולא, כראוי המזרק

:מיאלואידית שאינה לממאירות הקשורה באנמיה לטיפול

מבוגרים

.ממנו לחרוג ואין ונשים בגברים ליטר/גרם120  עד100  להיות צריך ההמוגלובין ריכוז טווח

:התחלתי מינון

.שבועות4  למשך בשבוע פעמים שלוש עורית תת כזריקהkg IU/150  הואEPREX  של המומלץ ההתחלתי המינון

:מינון הגדל

תאים40,000 -  עלתה הרטיקולוציטים שספירת או) ליטר/ממול(0.62  לפחות ליטר/גרם-10 ב עלה ההמוגלובין אם
 העלייה אם. ג"קIU/150  על להישאר צריך המינון, טיפול של שבועות4  לאחר הבסיס קו מעל מיקרוליטר/

 מיקרוליטר/תאים-<40,000 ב עלתה הרטיקולוציטים וספירת) ליטר/ממול(<0.62  ליטר/גרם10 <  היא בהמוגלובין
.ג"קIU/-300 ל המינון את הגדל, הבסיס קו מעל
 הרטיקולוציטים וספירת.(- L/גרם10 -  עלה ההמוגלוביןkg ,IU/-300 ב טיפול של נוספים שבועות4  לאחר אם

L(  mmol 0.62/הטיפול את להפסיק ויש סבירה לא תגובה, הבסיס לקו מעל מיקרוליטר/תאים-<40,000 ב עלתה
/תאים40,000 -  עלתה הרטיקולוציטים שספירת אוkg.  IU/ליטר/גרם10 <  עלה ההמוגלובין אם, זאת  עם<(

L( 300 mmol0.62/ על להישאר צריך המינון מיקרוליטר
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 רמות או, לחודש ליטר/גרם20  או לשבועיים ליטר/גרם-10 מ יותר של בהמוגלובין עלייה של משיעור להימנע יש
לחודש ליטר/גרם20  או לשבועיים ליטר/גרם-10 מ ביותר עולה ההמוגלובין אם. ליטר/גרם120  מעל של המוגלובין

 העלייה לקצב בהתאם-25-50% בכ אלפא האפואטין מינון את הפחיתו, ליטר/גרם-120 ל מתקרב שההמוגלובין או,
/גרם-120 ל מתחת יורד שהוא עד הטיפול את הפסק, ליטר/גרם120  על עולה ההמוגלובין אם. ההמוגלובין של

.הקודם למינון מתחת25%  של במינון אלפא אפוטין את מחדש התחל מכן ולאחר ליטר

:אלקטיבי לניתוח המתוכננים מבוגרים חולים
.עורי התת המתן בנתיב להשתמש יש

 לפני-7) ו-14 -21,  ימים( שבועות שלושה למשך שבוע מדי הניתןEPREX/kg IU 600  הוא המומלץ המינון משטר
, שבועות משלושה לפחות הניתוח לפני ההובלה זמן את לקצר רפואי צורך יש בהם במקרים. הניתוח וביום הניתוח

 מיד ימים ארבעה ובמשך, הניתוח ביום, הניתוח לפני רצופים ימים10  במשך יום מדיEPREX/kg IU 300  לתת יש
, הניתוח שלפני בתקופה ליטר/גרם-150 ל מגיעה ההמוגלובין שרמת ברגעEPREX  מתן את להפסיק יש. . לאחריו

.המתוכננות-EPREX ה מנות כל ניתנו לא אם גם

(ABD): תרומה קדם אוטולוגית בתוכנית אנמיים מבוגרים ניתוח חולי

 יחד, שבועות שלושה למשך בשבוע פעמייםkg IU/600 - 300  הוא המומלץ המינון. ורידי תוך בנתיב להשתמש יש
.יום מדי פומי אלמנטרי ברזל ג"מ200  לפחות עם

נגד התוויות4.3

 )Aplasia )PRCA לקבל צריכים לא אריטרופואטין מוצר בכל טיפול לאחרEPREX  אחר אריטרופואטין כל או.•
Cell Red Pureו יונקים בתאי שמקורם למוצרים ידועה רגישות, מבוקר בלתי דם לחץ יתר עם בחולים אסור/

EPREX המפתחים מטופלים. המוצר של מרכיב לכל יתר רגישות או

 לפני עצמית דם בתוכנית משתתפים אינם ואשר( אלקטיבי לניתוח המתוכננים בחולים-EPREX ב השימוש•
 לרבות, חמורים מוחיים או קרוטידים, היקפיים, כליליים דם כלי מחלת עם בחולים התווית אינו), דם הפקדת

.מוחיים דם כלי של תאונה או לאחרונה הלב שריר אוטם עם חולים

.הולם אנטי-טרומבוטי טיפול או מונע טיפול לקבל יכולים אינם כלשהי מסיבה אשר ניתוח חולי•

EPREX. תוספת שקיבלו בחולים עצמית דם תרומת של לתוכניות הקשורות הנגד התוויות כל את לכבד יש•

לשימוש מיוחדים זהירות ואמצעי אזהרות4.4

מוגברת תמותה / ופקקת קרדיווסקולריים אירועים

 איסכמיים התקפים, מוחי ואוטם דימום, הלב שריר ואוטם איסכמיה כגון ופקקת קרדיווסקולריים אירועים על דווח
 חסימת כמו, המודיאליזה ושתל רשתית פקקת, ריאתיים תסחיפים, עורקים פקקת, עמוקים ורידים פקקת, חולפים

EPR. חומרי חסימת כגוןEPR,  חומרי המעורריםEPR  חומרי

 אלה) 4.8 סעיףראה(ESAs  שקיבלו בחולים(TVEs)  דם כלי של טרומבוטיים אירועים של מוגברת שכיחות נצפתה
 תסחיף, עמוקה ורידים פקקת כגון), קטלניות תוצאות עם חלק כולל( ותסחיפים ועורקים ורידים פקקת כוללים
 מוחי דימום, מוחי אוטם כולל( במוח דם כלי תאונות על דווח, בנוסף. הלב שריר ואוטם רשתית פקקת, ריאתי

).חולפים איסכמיים והתקפים

 בחולים במיוחדalfa- Epoetin ב מהטיפול הנגזרת התועלת מולTVEs  של המדווח הסיכון את בקפידה לשקול יש
.קיימים סיכון גורמי עם
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 חמורים קרדיו-וסקולריים ולאירועים למוות הסיכון את הגבירו אריתרופואזיס המעוררים אחרים ותכשירים.
 לאירועים מוגבר סיכון היה. ליטר/גרם-120 מ יותר של המוגלובין למיקוד ניתנו כאשר מבוקרים קליניים בניסויים

 שתל וסתימת לב ספיקת אי, מוחי שבץ, הלב שריר אוטם כולל, ובוורידים בעורקים חמורים תרומבואמבוליים
EPREX אלו לסיכונים לתרום גם עשוי שבועיים במשך ליטר/גרם-10 מ יותר של המוגלובין עליית קצב. המודיאליזה

 ותוצאות תרומבואמבוליים לאירועים מוגבר סיכון עקב ההמוגלובין ריכוזי אחר מקרוב לעקוב יש, החולים בכל
.לשימוש לאינדיקציה הטווח מעל המוגלובין בריכוזי מטופלים חולים כאשר קטלניות

מוגברת גידול התקדמות / גדילה גורם פוטנציאל

 חשש קיים, הגדילה גורמי כל כמו. האדומים הדם תאי ייצור את בעיקר הממריץ גדילה גורם הוא אלפא אפואטין
 חומרים. מיאלואידית ממאירות במיוחד, גידול סוג לכל גדילה כגורם לשמש יכולalfa- epoetin ש תיאורטי

 עד הזמן את קיצרו, ליטר/גרם-120 מ יותר של המוגלובין למיקוד ניתנו כאשר(ESA),  אריתרופואיזיס ממריצים
 ההישרדות את קיצרו גםESAs . בקרינה טיפול המקבלים מתקדם צוואר ראש סרטן עם בחולים הגידול להתקדמות

.ליטר/גרם-120 מ יותר של יעד להמוגלובין ניתנה כאשר כימותרפיה שקיבלו גרורתי שד סרטן עם בחולות

סרטן בחולי שימוש

 פעם ומדי יציבה רמה להשגת עד קבוע בסיס על המוגלובין רמות את למדוד יש-EPREX ב המטופלים סרטן לחולי
.מכן לאחר

 קולטני. אדומים דם תאי ייצור בעיקר הממריצים גדילה גורמי הםESAs- גידולים של הצמיחה את לעורר יכולים.
ESAs ש חשש קיים, הגדילה גורמי בכל כמו. גידול תאי מגוון של השטח פני על להתבטא עשויים אריתרופויאטין

:הראו אחרים-ESA ו-EPREX ב השימוש, מבוקרים קליניים במחקרים
 ניתנים הם כאשר בקרינה טיפול המקבלים מתקדם וצוואר ראש סרטן עם בחולים לוקו-אזורית בשליטה ירידה•

,ליטר/גרם-140 מ יותר של המוגלובין ליעד
 עם בחולים חודשים4  לאחר המחלה להתקדמות המיוחסים המוות במקרי ועלייה הכוללת ההישרדות קיצור•

,ליטר/גרם120-140  של המוגלובין ליעד ניתנה כאשר כימותרפיה שקיבלו גרורתי שד סרטן

 המוגלובין למיקוד ניתנת כאשר למוות הסיכון את הגבירESAs . זו חולים באוכלוסיית לשימוש מיועדים אינם.•
alfa( )darbepoetin הקרנות או כימותרפיה קיבלו שלא פעילה ממארת מחלה עם בחולים ליטר/גרם120  של

ESA  אחר
 תועלת-סיכון הערכת על להתבסס צריכה באריתרופויאטין רקומביננטי טיפול מתן על ההחלטה, לעיל האמור לאור

 בחשבון לקחת שיש גורמים. הספציפי הקליני ההקשר את בחשבון לקחת צריכה אשר, הבודד המטופל בהשתתפות
המטופל והעדפת; המטופל מטופל בה הסביבה; חיים תוחלת; האנמיה מידת; ושלבו הגידול סוג: כוללים זו בהערכה

.

כרונית כליות ספיקת אי בחולי שימוש

 עד קבוע בסיס על המוגלובין רמות את למדוד ישalfa- Epoetin ב המטופלים כרונית כליות ספיקת אי לחולי
.מכן לאחר פעם ומדי, יציבה רמה להשגת

/גרם20  על יעלה ולא לחודש ליטר/גרם-10 כ להיות צריך בהמוגלובין העלייה קצב כרונית כליות ספיקת אי בחולי
ל מתקרב ההמוגלובין כאשר המינון את להפחית יש. דם לחץ ביתר לעלייה הסיכונים את למזער כדי לחודש ליטר
.ליטר/גרם-120

 ריכוז טווח של העליון הגבול על יעלה לא התחזוקה ההמוגלובין ריכוז, כרונית כליות ספיקת אי עם בחולים
 עשויות ומעלה ליטר/גרם-130 ל המיועדות המוגלובין רמות. וניהול מינון תחת שהומלץ כפי היעד ההמוגלובין

.מוות כולל, קרדיו-וסקולריים לאירועים יותר גבוה לסיכון קשורות להיות
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 אף גבוה בסיכון להיות עשויים-ESA ב לטיפול מספקת לא המוגלובלין ותגובת כרונית כליות ספיקת אי עם חולים
.אחרים חולים מאשר ותמותה קרדיווסקולריים לאירועים יותר

 שהפיסטולות או דם לחץ ליתר נטייה להם שיש באלה במיוחד, המודיאליזה בחולי התרחשהshunt  פקקת
 על פקקת ומניעת מוקדם שאנט תיקון לבצע מומלץ'). וכו מפרצת, היצרות כגון( סיבוכים מפגינות שלהם העורקיות

.אלו בחולים. למשל, אצטילסליצילית חומצה מתן ידי

 ספיקת אי בחולי בסרום אלקטרוליטים לנטר יש. סיבתיות הוכחה לא כי אם, בודדים במקרים נצפתה היפרקלמיה
 יש, בהיפרקלמיה המתאים לטיפול בנוסף אז, עלייה או מוגברת בסרום אשלגן רמת מתגלה אם. כרונית כליות

.בסרום האשלגן רמת לתיקון עדEPREX  מתן הפסקת לשקול

 מינון הגדלת קרובות לעתים דורשיםEPREX  המקבלים המודיאליזה חולי, הדחוסים התאים בנפח מעלייה כתוצאה
.הדיאליזה מערכת של חסימה תיתכן, מיטבית אינה ההפריניזציה אם. הדיאליזה במהלך ההפרין

 של באפשרות לדון ישEPREX;  טיפול בעקבות התחדשה הווסת, כרונית כליות ספיקת אי חולות מהנשים בחלק
.מניעה באמצעי הצורך את ולהעריך פוטנציאלי הריון

יתֶרֶ לחַץַ

 לפני נאותה בצורה הדם בלחץ לשלוט ישEPREX;  באמצעות מבוקר בלתי דם לחץ יתר עם בחולים לטפל אין
 אנצפלופתיה עם דם לחץ יתר משברEPREX.  עם באנמיה טיפול במהלך לעלות עלול הדם לחץ. הטיפול תחילת

EPREX  טיפול במהלך גם התרחשו, אינטנסיבי רפואי וטיפול רופא של מיידית התייחסות הדורשים, והתקפים
 כאות מיגרנה דמויי פתאומיים דוקרים ראש לכאבי במיוחד לב לשים יש. בעבר נמוך או תקין דם לחץ עם בחולים
ב המטופלים בחולים הדם לחץ על מקרוב ובקרה מעקב על במיוחד להקפיד יש). 4.8 סעיףראה( אפשרי אזהרה

.EPREX-ב טיפול במהלך ,EPREX-ולהגבלות דם לחץ יתר נגד לטיפול הציות בחשיבות המטופלים את ליידע יש 
 אוEPREX  של המינון את להפחית יש, מתאימים אמצעים התחלת לאחר הדם לחץ על לשלוט קשה אם. תזונתיות
).4.2 סעיףראה( לרדת מתחיל שההמוגלובין עד זמנית להפסיק

טהורים אדומים תאים של אפלזיה

 טיפול לאחר נוגדנים בתיווך) אריתרובלסטופניה((PRCA)  טהורים אדומים תאים של אפלזיה על דווח
 יש(SC).  עורי תת מתן שקיבלו בחולים התרחשו-EPREX ל הקשוריםPRCA  של המקרים רוב. באריתרופואיטינים

 הפטיטיס עם בחולים גם דווח נדירים במקרים. זמינה אינה(IV)  ורידית תוך גישה כאשר רקSC  במסלול להשתמש
Cב במקביל שימוש נעשה כאשר, וריבאווירין באינטרפרון שטופלו ESAs. ESAs-אנמיה בניהול מאושרים אינם 

C. להפטיטיס הקשורה

 לחקור יש פתאומי יעילות חוסר המפתחים בחולים. לאריתרופואיטינים נוגדנים דווחו אלהPRCA  חולי ברוב
.עצם מח בדיקת לשקול יש, סיבה מזוהה לא אם. תגובה לאי אופייניים גורמים

 בדיקת ולשקול-EPREX ב הטיפול את מיד להפסיק יש(PRCA),  טהורים אדומים תאים של אפלזיה מאובחנת אם
 נוגדנים שכן, אחרESA  למוצר חולים להחליף אין, לאריתרופויאטין נוגדנים מתגלים אם. לאריתרופויאטין נוגדנים

 תאים של לאפלזיה אחרים גורמים לשלול יש. אחריםESAs  עם צולבות בתגובות מגיבים אריטרופואטין נגד
.מתאים בטיפול ולהתחיל, טהורים אדומים
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התקפים

 הקשורים רפואיים מצבים או התקפים של היסטוריה, אפילפסיה עם בחולים בזהירות-EPREX ב להשתמש יש
.במוח וגרורות המרכזית העצבים במערכת זיהומים כגון התקפים לפעילות לנטייה

ברזל תוספת

, דם איבוד, דלקת או זיהום, אלומיניום שיכרון, חוסרB12 ויטמין או פולית חומצה, ברזל( לאנמיה אחרות סיבות
 מחליטים וכאשר-EPREX, ב הטיפול התחלת לפני ולטפל להעריך יש) מקור מכל עצם במח ופיברוזיס המוליזה
 מנת על. הדחוסים התאים בנפח לעלייה במקביל יורדים בסרום הפריטין ערכי, המקרים ברוב. המינון את להעלות
:הצורך במידת ברזל תוספת ולתת נאותים ברזל מאגרי להבטיח יש-EPREX, ל מיטבית תגובה להבטיח

-100-200 ו למבוגרים הפה דרך ליום ג"מ200-300  יסודי ברזל( ברזל תוספת, כרונית כליות ספיקת אי לחולי•
.ל"מ/ננוגרם-100 מ נמוכות בסרום הפריטין רמות אם מומלצת) ילדים לרפואת הפה דרך ליום ג"מ

מ נמוכה הרוויה העברת אם מומלצת) הפה דרך ליום ג"מ200-300  יסודי ברזל( ברזל תוספת, סרטן לחולי•
.20%-

 מספר) הפה דרך ליום ג"מ200  יסודי ברזל( ברזל תוספת לתת יש, עצמית תרומה בתוכנית מטופלים עבור•
-EPREX, ב הטיפול התחלת לפני גבוהים ברזל מאגרי להשיג מנת על העצמית ההפקדה התחלת לפני שבועות
-EPREX. .ב הטיפול מהלך כל ולאורך

 ליום ג"מ200  יסודי ברזל( ברזל תוספת לתת יש, גדול אלקטיבי אורטופדי לניתוח המתוכננים מטופלים עבור•
 טיפול התחלת לפני ברזל בתוספת להתחיל יש, האפשר במידת-EPREX. ב הטיפול מהלך כל לאורך) הפה דרך

.נאותים ברזל מאגרי להשיג כדי-EPREX ב

כללי

 של היסטוריה, אפילפסיה, איסכמית דם כלי מחלת, קיים דם לחץ יתר עם בחולים בזהירות-EPREX ב להשתמש יש
 וגרורות המרכזית העצבים במערכת זיהומים כגון התקפים לפעילות לנטייה הקשורים רפואיים מצבים או התקפים

.במוח
, המוליטית אנמיה כגון( בסיסיות המטולוגיות מחלות עם בחולים הוכחו לא אלפא אפואטין של והיעילות הבטיחות

).פורפיריה, תלסמיה, חרמש תאי מחלת
( אחד-ESA מ חולים להחליף יש כי להדגיש יש, לכן. ערך שוות בהכרח אינם(ESA)  אריתרופואזיס מעוררי חומרים

.המטפל הרופא באישור אחר-ESA לEPREX)  כגון

 במהלך נסוג זהalfa- .Epoetin ב הטיפול במהלך, התקין בטווח, הטסיות בספירת מינון תלוית מתונה עלייה תיתכן
 ספירת אחר קבוע באופן לעקוב מומלץ. התקין הטווח מעל טרומבוציטמיה על דווח, בנוסף. המתמשך הטיפול
.הטיפול של הראשונים השבועות8  במהלך הטסיות

EPREX . כרונית כליות ספיקת אי עם-EPREX ב שטופלו בחולים בפורפיריה החמרה נצפתה, מאוד רחוקות לעתים
 תגובה בנוכחות אפילו, נורמליים מתנדבים אצל בשתן פורפירין של מטבוליטים של מוגברת להפרשה גרם לא

.ידועה פורפיריה עם בחולים בזהירות-EPREX ב להשתמש יש, זאת עם. מהירה אריתרופואטית

. בערך לחודש ליטר/גרם-20 מ יותר עולה שלהם שההמוגלובין בחולים להופיע עלולה בסרום שתן בחומצת עלייה
.גאוט של היסטוריה עם בחולים בזהירות-EPREX ב להשתמש יש, מכך כתוצאה

 לאEPREX  של והמינון הבטיחות משטר. כרונית כבד ספיקת אי עם בחולים גם בזהירות-EPREX ב להשתמש יש
 עלולים הכבד של לקוי תפקוד עם חולים, החומרים בחילוף ירידה עקב. הכבד בתפקוד הפרעה בנוכחות נקבע

EPREX. עם מוגברת מאריתרופואיזיס לסבול
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 רעיל אפידרמיס נמק(SJS)/ ונסון'סטיבנס-ג ותסמונת מולטיפורמה אריתמה כולל עור וקילוף שלפוחיות תגובות
,(TEN)ב שטופלו חולים של קטן במספר דווחו .EPREX-ב הטיפול את מיד הפסק EPREX-לתגובה חשד יש אם 
TEN.SJS/ כגון, חמורה עורית

 לתגובות לגרום שעלול), לטקס של נגזרת( יבש טבעי גומי מכילEPREX  של מראש הממולא במזרק המחט כיסוי
.ללטקס הרגישים אנשים אצל אלרגיות

כליות דיאליזה

 להוביל עלולה בתיאבון עלייה, זאת עם. הדיאליזה יעילות על משפיע אינוEPREX  באמצעות אנמיה תיקון כי נראה
 בכימיה אחרים ושינויים זה. דיאליזה טרום בחולי והן דיאליזה בחולי הן ולהיפרקלמיה מוגברת אשלגן לצריכת
.הצורך במידת, הדיאליזה במרשם ושינויים תזונתיים שינויים ידי על מנוהלים להיות צריכים בסרום

, בסרום) עולה או( מוגברת אשלגן רמת מתגלה אם. כרונית כליות ספיקת אי בחולי בסרום אלקטרוליטים לנטר יש
.היפרקלמיה לתיקון עד אלפא באפואטין הטיפול הפסקת לשקול יש

(rch)  אלפא באפוטין טיפול, בקופים לא אך, ובחולדות בכלבים הפרה-קליניים הטוקסיקולוגיים מהמחקרים בחלק
 כרונית כליות ספיקת אי של ידוע סיבוך הוא העצם מח של פיברוזיס. עצם מח של תת-קליני לפיברוזיס קשור היה
 במח פיברוזיס של השכיחות. ידועים לא לגורמים או משני להיפרפאראתירואידיזם קשור להיות ויכול אדם בבני

 של לשכיחות בהשוואה חודשים12-19  במשך-EPREX ב שטופלו דיאליזה חולי על במחקר גדלה לא העצם
, שבועות13  של במחקר-EPREX. ב טופלו שלא דיאליזה חולי של תואמת ביקורת בקבוצת העצם במח פיברוזיס

-50% ו עורית תת שטופלו הכלבים רוב. יוםkg/IU/520  או240 80,  עם ורידי תוך או עורית תת טופלו כלבים
.עצם מח של היפופלזיה בלי או עם אנמיה פיתחו ורידי תוך שטופלו מהכלבים

בניתוח שימוש

.אלקטיבי ניתוח לפני-EPREX ב טיפול ששקול לפני כראוי ולטפל לתיקון הניתנת אנמיה לחקור יש

ב שטיפול האפשרות את לשלול ניתן לא), ליטר/ממול(8.1  ליטר/גרם130  מעל של בסיסי המוגלובין עם בחולים
EPREX-עם בחולים בו להשתמש אין, לכן. ניתוח לאחר פקקתיים דם כלי לאירועי מוגבר לסיכון קשור להיות עשוי 

בסיסי המוגלובין
).ליטר/ממול(8.1  ליטר/גרם130 >

.שגרתי נפח החלפת במיוחד, תרומה לפני עצמיות לתוכניות הקשורים המיוחדים הזהירות אמצעי כל את לכבד יש

.הניתוחית במסגרת טובות דם ניהול בשיטות תמיד להשתמש יש

בילדים שימוש

 דרישות של ביטול או הפחתה; אנמיה תיקון-  הבאות בהשפעות תמכו בילדיםEPREX  של קליניים ניסויים:יעילות
 אפשריות השפעות. ציטוטוקסיים נוגדנים והפחתת; ותיאבון מוגבר משקל; באורמיה הדימום נטיית שיפור; עירוי

 השפעות. טווח קצרות קרדיווסקולריות והשפעות הגופנית הפעילות ביכולת שיפור היו משמעיות חד לא אך
 החיים באיכות ושיפור כליה להשתלת הסיכויים שיפור, הגדילה קצב על השפעות, טווח ארוכות קרדיווסקולריות

.הוכחו לא

.הדם ולחץ ההמוגלובין של השינוי קצב על במיוחד, זמין חלקי מידע:ּבטְִיחּות

.בשבוע פעמים שלושkg IU/50  במקום בשבוע פעמים שלושkg IU/25  של במינון תומכים זמינים נתונים:מנָהָ

CCDS)210910v12( 10EPREX)211203(ADS



אינטראקציה של אחרות וצורות אחרות תרופות עם אינטראקציות4.5

 עשויה(rch)  אלפא אפואטין של ההשפעה אך, קלינית מבחינה משמעותיות רפואיות אינטראקציות ידועות לא
.מחסור של מצב קיים כאשר סולפט ברזל כגון המאטיני חומר של סימולטני טיפול מתן ידי על מועצמת להיות

(rch). אלפא לאפוטין התגובה את להפחית עשויות האריתרופואיזיס את המפחיתות תרופות
אחרות תרופות של החומרים חילוף את משנהalfa )rch(- epoetin ב שטיפול כך על המצביעות עדויות קיימות לא

alfa )rch(  epoetin אם. תרופתית בין לאינטראקציה פוטנציאל יש-RBC, ל קשור שציקלוספורין מכיוון, זאת עם.
 ככל הציקלוספורין מינון את ולהתאים בדם הציקלוספורין רמות אחר לעקוב יש, לציקלוספורין במקביל ניתן

.עולה שההמטוקריט
 להבדלה בנוגעCSF GM- אוCSF- G-ו(rch)  אלפא אפואטין בין אינטראקציה על המצביעות עדויות קיימות לא

.ּבמַבַחנֵהָ.הגידול של ביופסיה דגימות של שגשוג או המטולוגית
ק/ג"מ(6  טרסטוזומאב עם אלפא אפואטיןmL IU/40,000  של עורי תת משותף מתן, גרורתי שד סרטן עם בחולים

.טרסטוזומאב של הפרמקוקינטיקה על השפיע לא) ג"

והנקה הריון, פוריות4.6

הרֵיָֹון

 התועלת ואם ברור צורך יש אם רק ההריון במהלך להינתן צריך.EPREX B3  כקטגוריה מסווגת התרופה
 שהוא או השליה את חוצהalfa )rch(  Epoetin אם ידוע לא. לעובר הפוטנציאלי הסיכון את מצדיקה הפוטנציאלית

 טרטוגנית לפעילות עדות הראו לא חיים בבעלי מחקרים. הרה לאישה מנוהל הוא כאשר עוברי לנזק לגרום יכול
 תוך מתן, זאת עם. ורידי תוך במתן יוםkg/IU/55  עד שלalfa )rch(  Epoetin של במינונים ארנבות או בחולדות

 מוגבר לאובדן, בפוריות לירידה גורם בחולדותday/kg IU/20-500  של מינון ברמותalfa )rch(  Epoetin של ורידי
.בהתאבנות ועיכוב העובר במשקל ירידה, השרשה ואחרי לפני

.מומלץ אינו-EPREX ב השימוש, עצמית דם תרומת בתוכנית המשתתפות מניקות או בהריון כירורגיים בחולים

הנקה

 לתינוק נזק לגרום עלול הוא אם או אם בחלב מופרשkg IU//הצאצאים של ובהתפתחות בגדילה לעיכוב גורם יום.
 צריךalfa )rch( 500- Epoetin ב מניקות לחולדות התרופה של ורידי תוך מתן. מיניקה לאישה מופרש הוא כאשר

EPREX אם ידוע לא. ברור צורך יש אם רק הנקה במהלך להינתן

במכונות ולהשתמש לנהוג היכולת על השפעה4.7

 כליות ספיקת אי עם חולים-EPREX, ב הטיפול של הראשוני השלב במהלך דם לחץ ליתר המוגבר הסיכון בשל
, מכונות הפעלת או נהיגה כגון, מסוכנות להיות שעלולות פעילויות ביצוע בעת זהירות משנה לנקוט צריכים כרונית

EPREX. של האופטימלי התחזוקה מינון לביסוס עד

רצויות לא תופעות4.8

 של החמרה או הדם בלחץ מינון תלוית עלייה היאalfa- Epoetin ב הטיפול במהלך ביותר השכיחה הלוואי תגובת
 שנצפו ביותר השכיחות הלוואי תופעות. הטיפול בתחילת במיוחד, הדם לחץ של ניטור לבצע יש. קיים דם לחץ יתר

 עלולה שפעת דמוית מחלה. ראש וכאבי פיירקסיה, הקאות, בחילות, שלשולים הןEPREX  של קליניים בניסויים
.הטיפול בתחילת במיוחד להתרחש

).4.4ראה(ESAs  שקיבלו בחולים(TVEs),  דם כלי של טרומבוטיים אירועים של מוגברת שכיחות נצפתה

).ואנגיו-בצקת אנפילקטית תגובה, אורטיקריה כולל( פריחה של מקרים כולל, יתר רגישות תגובות על דווח
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, אינטנסיבי רפואי וטיפול רופא של מיידית התייחסות הדורשים, והתקפים אנצפלופתיה עם דם לחץ יתר משבר
 לכאבי במיוחד לב לשים יש. בעבר נמוך או תקין דם לחץ עם בחולים אלפא באפואטין הטיפול במהלך גם התרחשו

.אפשרי אזהרה כאות מיגרנה דמויי פתאומיים דוקרים ראש

קליני בניסוי ניסיון

 טיפול עם מבוקרים מחקרים או פלצבו, סמיות כפול, אקראיים מחקרים-27 ב נבדקים3559  של סך מתוך
 שטופלוCRF  נבדקי228  כללו. אנמיים נבדקים-2136 ב הוערךEPREX  של הכולל הבטיחות פרופיל, סטנדרטי

 לא שעדייןCRF  נבדקי[N=131  בקדם-דיאליזה מחקרים(2  כרונית כליות ספיקת אי מחקרי-4 ב אלפא באפואטין
 על מחקרים-16 ב נבדקים סרטן נחשפו1,404 ]; בדיאליזה חשופיםCRF  נבדקי[N=97  בדיאליזה-2 ו] בדיאליזה

 מחקרים-2 ב שנחשפו נבדקים-HIV; 147 ב הידבקות מחקרי-4 ב שנחשפו נבדקים144 ; כימותרפיה עקב אנמיה
 תרופות של שליליות תגובות. פרי-כירורגית במסגרת אחד במחקר שנחשפו נבדקים-213 ו; עצמית דם לתרומת

.1 שולחןב מוצגים אלה בניסוייםalfa- epoetin ב שטופלו מהנבדקים% -1  ידי על דווחו
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EPREX. עם קליניים רישום בניסויי מהנבדקים1% ≥ ידי על שדווחו תרופות של שליליות תגובות סיכום1:  טבלה

CRFאונקולוגיהHIVABDָּכִירּורגִיה

קדם-דיאליזה

EPO Placebo EPO PlaceboEPO
דיאליזה

-לאֹ
ESA

EPOפלצבו EPOֹלא-
ESA
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CRFאונקולוגיהHIVABDָּכִירּורגִיה
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הלב שריר כולל( עורקים פקקת, רשתית פקקת, ריאתי תסחיף, עמוקה ורידים פקקת כגון, קטלניים ולא קטלניים, ורידיים עורקים אירועים כוללב
arteriovenousshunt  מפרצת בתוך ופקקת) דיאליזה ציוד כולל(shunt  ופקקת, חולפים איסכמיים התקפים), מוחי ודימום מוחי אוטם כולל שבץ כלומר( מוחיות תאונות). אוטם

דם לחץ יתר ואנצפלופתיה דם לחץ יתר משבר כולל דם לחץ יתרג
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שיווק לאחר ניסיון

, בטבלה. 2 שולחןב כלולות אלפא אפואטין עם השיווק שלאחר החוויה במהלך שזוהו תרופה של לוואי תגובות
:הבאה המוסכמה לפי מסופקים התדרים

-1/10 מאוד נפוץ
מׁשְּותףָ

נדִָיר
נדִָיר
מאוד נדיר

-<1/10ו-1/100
-<1/100ו-1/1,000

,1/10,000-1/1,000>
בודדים דיווחים כולל<1/10,000,

 עד חודשים לאחר) מטופל לשנת מקרים(<1/10,000  מאוד רחוקות לעיתים דווחה נוגדנים בתיווך טהורה אפלזיה
-EPREX.ב טיפול של שנים

השיווק לאחר ניסיון במהלך שזוהו תרופות של שליליות תגובות2.  טבלה
ספונטניים דיווח משיעורי אומדן תדירות קטגוריית לפיEPREX  עם

אורגן/מערכת כיתת
לתרופה שלילי תגובהתדירות

הלימפה ובמערכת בדם הפרעות
Thrombocythemia Aplasia Cell Red Pure-Mediatedמאוד נדיר

AntibodyErythropoietin

:לוואי לתופעות חשד על דיווח
 סיכון/התועלת מאזן אחר מתמשך מעקב מאפשר הוא. חשוב התרופה אישור לאחר לוואי לתופעות חשד על דיווח

reporting//לוואי לתופעות חשד כל על לדווח מתבקשים הבריאות בתחום מקצוע אנשי. התרופה של
https://nzphvc.otago.ac.nz .

יתר מנת4.9

 של יתר ממנת מוגזמת אריתרופואטית תגובה של במקרה. אישית ובהתאמה במינון תלויה-EPREX ל התגובה
,EPREXאו דם לחץ יתר באירועי תומך טיפול לספק יש. פלבוטומיה כריתת לשקול וניתן המינון את להפסיק יש 
(rch). אלפא אפואטין של יתר למינון קשורים להיות שעלולים עוויתות

0800( POISON.0800 )764766  בטלפון הלאומי הרעלים למרכז פנה אנא, יתר מנת ניהול לגבי ייעוץ לקבלת

פרמקולוגיים מאפיינים5.

פרמקודינמיות תכונות5.1

ATC: B03XA01. קוד, אנמיה אנטי: תרופתית קבוצה

פעולה מנגנון

 הרגולטור והוא להיפוקסיה בתגובה הכליה ידי על בעיקר המיוצר גליקופרוטאין הורמון הוא(EPO)  אריתרופואטין
 העיקרית והשפעתו, האריתרואידים התפתחות שלבי בכל מעורבEPO (RBC).  אדומים דם תאי ייצור של המרכזי

 העברת מסלולי מפעיל הוא, שלו התא משטח לקולטן נקשר-EPO שה לאחר. אריתרואידים מבשרי של ברמה היא
alfa) ,(Epoetin  רקומביננטי אנושיEPO . אריתרואידים תאי שגשוג וממריצים לאפופטוזיס המפריעים אותות

 ניתן לא; אנושי בשתןEPO  של לזה זהה אמינו חומצות165  של רצף בעל(rch),  סיני אוגר שחלות בתאי המתבטא
 עד32,000  הוא אריטרופואטין של הנראה המולקולרי המשקל. תפקוד מבחני בסיס על השניים בין להבחין
.דלטון40,000
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פרמקוקינטיות תכונות5.2

 של האנדוגני הייצור בהם, כרונית כליות ספיקת אי עם אנמיים בחולים אריתרופואיזיס ממריץ אריתרופויאטין
 להבשיל אריתרואידים לאבות ימים מספר-  לאריתרופואיזיס הדרוש הזמן משך בגלל. נפגע אריתרופויאטין

הדם למחזור ולהשתחרר
 עשרה עד לדרוש ועשויה משבועיים פחות תוך כלל בדרך נצפית לא בהמוגלובין קלינית מבחינה משמעותית עלייה-

.מהחולים בחלק שבועות
 הפירוק דרכי כאשר הכליות ידי על10%  של הפרשה הראתה ורידי תוך מתן לאחר(rch)  אלפא אפואטין מדידת

 שעות-6.1 ל4.0  בין נעה רגילים במתנדבים הממוצעת החיים מחצית, ורידי תוך מתן לאחר. נקבעו לא העיקריות
 נמוכות הסרום רמות, עורית תת הזרקה לאחר. שעות-9.3 ל6.5  בין כרונית כליות ספיקת אי עם ובמטופלים

. המינון לאחר שעות-18 ל12  בין לשיא ומגיעות לאט עולות הרמותIV;  הזרקת לאחר שהושגו מהרמות בהרבה
 רמות, עורית תת הזרקה לאחר). מהערך1/20  בערך(IV  במסלול שהושג לשיא מתחת הרבה תמיד הוא השיא

 משתמשים כאשר הצטברות אין. שעות-72 כ למשך הבסיס קו מעל גבוהות נשארות אריתרופויאטין של הסרום
24  או הראשונה ההזרקה לאחר שעות24  נקבעים הם אם, זהות נשארות הרמות: בשבוע פעמים שלוש במינון
-24 כ מוערך והוא עורי התת המסלול עבור החיים מחצית זמן את להעריך קשה. האחרונה ההזרקה לאחר שעות
כ: לווריד התרופה של מזו בהרבה נמוכה עורית תת להזרקה אריתרופויאטין של הביולוגית הזמינות. שעות

 הכבד של לקוי תפקוד עם חולים החומרים בחילוף ירידה עקב. ובקשישים בצעירים זמין מידע אין-20-30%.
EPREX. עם אריתרופואיזיס בעלי להיות עלולים

 פני על להתבטא עשויים אריתרופויאטין קולטני. האדומים התאים ייצור את בעיקר הממריצים גדילה גורמי הם.
ESAs גידול תאי מגוון של השטח

פרה-קליניים בטיחות נתוני5.3

מוטגנזה, קרצינוגנזה

 אריתרופואיטינים האם לשאלה בנוגע בספרות סותרים דיווחים ישנם. בוצעו לא טווח ארוכי מסרטנים מחקרים
, אנושיים גידולים של מדגימות ממצאיםּבמַבַחנֵהָעל בהתבסס, אלה דוחות. גידולים כמפריחי תפקיד למלא עשויים

, )alfa )rch גנוטוקסי פוטנציאל מבחני של סטנדרטית בסדרה. הקליני במצב ברורה לא משמעות בעלי הם
Epoetinכרומוזומלי לנזק גרם או בגנים למוטציות גרם לא.

תרופתיים פרטים6.

העזר חומרי רשימת6.1

כלורי נתרן

 די-בסיסי דיהידראט פוספט נתרן דו-בסיסי
*ציטראט נתרן דיהידראט פוספט אודיום

גליצין

80 פוליסורבט
להזרקה מים

אלפא אפואטין בתפזורת תרופתי בחומר חיץ*

התאמה אי6.2

.אחרות תרופות עם זו תרופה לערבב אסור, תאימות מחקרי בהיעדר

CCDS)210910v12( 16EPREX)211203(ADS



מדף חיי6.3

/ 1. IU 40,000 EPREX0.75/ חודשים18 –  מראש מלא במזרק להזרקה תמיסה ל"מ IU
30,000 EPREX0.5/ חודשים18 –  מראש מלא במזרק להזרקה תמיסה ל"מ IU 20,000

. EPREX1.0/ חודשים18 -  מראש מלא במזרק להזרקה תמיסה ל"מ IU 10,000. EPREXל"מ 
 תמיסה ל"מIU 8,000. EPREX 0.8/ חודשים24 -  מראש מלא במזרק להזרקה תמיסה

 להזרקה תמיסה ל"מIU 6,000. EPREX 0.6/ חודשים24 -  מראש מלא במזרק להזרקה
 מלא במזרק להזרקה תמיסה ל"מIU 5,000. EPREX 0.5/ חודשים24 –  מראש מלא במזרק
24 -  מראש מלא במזרק להזרקה תמיסה ל"מIU 4,000. EPREX 0.4/ חודשים24 –  מראש

0.5/ חודשים18 -  מראש מלא במזרק להזרקה תמיסה ל"מIU 3,000. EPREX 0.3/ חודשים
IU 2,000. EPREX0.5/ חודשים18 -  מראש מלא במזרק להזרקה תמיסה ל"מ IU 1,000

EPREX

לאחסון מיוחדים זהירות אמצעי6.4

 למתן עד בקפדנות להישמר צריך זה טמפרטורה טווח. צלזיוס מעלות8  עד צלזיוס מעלות2  של בטמפרטורה אחסן
.לנער או להקפיא אין. לחולה
.אור מפני להגן כדי המקורית באריזה אחסן
צלזיוס מעלות-25 ל מתחת( החדר בטמפרטורת אותו ולאחסן מהמקרר להוציאו ניתן, לשימוש עומד המוצר כאשר

.ימים שבעה של מקסימלית בודדת לתקופה)

המיכל ותכולת אופי6.5

) פוליפרופילן כיסוי עם גומי( מחט מגן עם ומחט) טפלון פנים עם גומי( בוכנה עםI)  מסוג זכוכית( מראש מלא מזרק
.למזרק מחובר) פוליקרבונט(PROTECS™  מחטים מגן והתקן

.4.4 סעיףראה). לטקס של נגזרת( יבש טבעי גומי מכיל המחט כיסוי
/0.6mL; IU/0.5mL; 6,000 IU/0.4mL; 5,000 IU/0.3mL; 4,000 IU/0.5mL; 3,000 IU/0.5mL; 2,000 IU1,000

0.75mL/0.5mL, 30,000IU IU/0.8mL; 20,000 IU/-10,000 ו1.0mL:  IU/מראש מלאים מזרקים6  של בקופסאות.
8,000

/ו החוזקות כל שלא ייתכן. מראש מלא מזרק של בקופסאות.
1.0mL IU40,000/ ישווקו האריזה גדלי או

אחר וטיפול לסילוק מיוחדים זהירות אמצעי6.6

אותו ולזרוק, במוצר להשתמש אין

,נשבר החותם אם•
,בו צפים חלקיקים לראות יכול שאתה או צבעוני הנוזל אם•
או, בטעות הוקפא זה שאולי חושב או, יודע אתה אם•

.בקירור כשל היה אם•
 פעמי חד לשימוש מיועד המוצר. המקומיות לדרישות בהתאם פסולת חומר כל להשליך יש

.בלבד
 לאחר מחט מקל פציעות במניעת לסייע כדי מחט מגן מכשיר™-PROTECSב מצוידים מראש המלאים המזרקים
 סעיףלרִאְֹות. מראש מלאים במזרקים וטיפול לשימוש מלאות הנחיות כוללEPREX  לצרכן הרפואה מידע. השימוש

4.2.
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לרפואה זמנים לוח7.

.מרשם תרופת

ספונסר8.

Zealand( Ltd  זילנד ניו, אוקלנד
-Cilag )NewJanssen

: פקס806 800 0800 : טלפון
(09) 5881398
janau.jnj.commedinfo@ : ל"דוא

הראשון האישור תאריך9.

0.100m/0.100mL; IU IU/0.5mL; 6,000 IU/0.4mL; 5,000 IU/0.3mL; 4,000 IU/(1,000 1997  באוקטובר13
/0.5mL; 3,000 IU/0.5mL; 2,000 IU1/(20,000 1999  במאי-6 ו) ל"מmL IU/0.5mL, 40,000 (IUבפברואר-12 ו 

2009 30,000)/0.75mL.(IU

הטקסט עדכון תאריך10.

2021 בדצמבר3

שינויים של סיכום טבלת

חדש מידע סיכוםסעִָיף
 ועל, עורי תת למתן מטפלים/למטופל הנחיות לספק לרופא זהירות הצהרות הוספת4.2

במוצר בטוח טיפול
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